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AR 
RUSINIMAS?

(Elta) Lietuvos komunistų partijos su
važiavime Vilniuje tiek Sniečkaus prane
šime, tiek diskusijose daug vietos skirta 
ideologiniam darbui. Jis, pasirodo, vienas 
opiausių, jis komunistams ir vienas svar
biausių. Jis ir sunkiai sekasi vykdyti, nes 
komunistams vis tenka kovoti prieš visą 
eilę frontų, įtakų, vadinamųjų atgyvenų 
iš laisvosios Lietuvos laikų. Toji kova nė
ra lengva, nes ir dabar, 1961 metais, 
Sniečkus pripažino, kad, pvz., bažnyčios 
įtaka vis dar stipri, o užsieniuose gyveną 
„buržuaziniai nacionalistai“ dar vis stip
rūs ir įtakingi, kad Lietuvos komunistai 
net dėjo pastangas eiti į pagalbą „pažan
gioms“ užsienio lietuvių organizacijoms, 
demaskuojant tų „atplaišų“ antiliaudinę 
veiklą.

Darbo žmonės Lietuvoje turi būti poli
tiškai (suprask - komunistiškai) auklėja
mi dar sumaniau. Spauda, radijas, televi
zija, kultūros namai — tai tik kelios tų 
auklėjimo priemonių. Kiekvieną jų bolše
vikinis režimas stiprina. Pvz., šiuo metu 
Lietuvoje esame apie pusę milijono radijo 
imtuvų (žinoma, {skaitant visus garsia
kalbius, radijo taškus), jau esama apie 
40.000 televizijos imtuvų, beveik kiekvie
na šeima gauna jai {bruktus 1-2 laikraš
čius ar žurnalus.

Lietuvos komunistų žodyne, jiems kal
bant ar rašant, vis labiau įsigali interna
cionalinio auklėjimo sąvoka, šioje srityje 
siekiama Lietuvą vis labiau suglaudinti 
su kitomis sovietinėmis respublikomis. 
O tas glaudinimas vyksta įvairiais keliais
— lenktyniaujant tarp Lietuvos ir kitų 
respublikų pramonės ir žemės ūkio įmo
nių, plečiant kultūrinį bendradarbiavimą, 
keičiantis jaunimo ekskursijomis ir pan. 
Dar kitas būdas ir vis labiau skatinamas
— tai Lietuvos gyventojų ryšiai su sovie
tinės armijos daliniais.

Sevo ataskaitiniame pranešime Snieč
kus primygtinai aiškino delegatams, kad 
naujoji komunistų partijos programa sie
kia tolesnio „nacijų suartėjimo ir visiškos 
jų vienybės“. Todėl, be kitų priemonių,

SOC. INTERNACIONALO KONGRESAS
Spalio 27 dieną pasibaigė Socialistų In

ternacionalo VII Kongresas, sutraukęs į 
Romą viso pasaulio socialdemokratų parti 
jų delegatus, jų tarpe partijų lyderius, 
kaip britų Hugh Gaitskell, prancūzų Guy 
Mol'et, vokiečių Willy Brandt ir Carlo 
Schmid, belgų Paul Henri Spaak, kelis mi 
nisterius pirmininkus ir užsienio reikalų 
ministerius, o taip pat Rytų Europos so
cialistų partijų egzilėje atstovus. Lietuvos 
socialdemokratų partijai kongrese atstovą 
vo VLIKo Vykd. Tarybos pirmininkas J. 
Glemža, atvykęs iš Vokietijos, ir J. Vil
činskas iš Londono.

Kongreso išvakarėse ten pat Romoje po 
sėdžiavo Rytų ir Vid. Europos Socialistų 
Unija, kurią sudaro dešimt partijų egzilė
je, jų tarpe Lietuvos soc. dem. partija. 
Konferencijos dienotvarkėje buvo praneši 
mai dėl tarptautinės padėties, nerusų tau
tų priespaudos ir jų rezistencijos Sov. Są
jungoje, jaunimo Rytų Europoje, taip pat 
sąlygų palyginimas Rytų Europoje ij Azi
jos bei Afrikos kraštuose. Visais klausi
mais buvo plačios diskusijos, kuriose da
lyvavo ir Lietuvos soc. dem. partijos dele 
gatai. Konferencija galutinai priėmė Vid. 
ir Rytų Europos socialistų programą — 
Socialistų Alternatyvą, kuri buvo svarsty
ta prieš dvejus metus Hamburgo konferen 
cijoje ir dėl kurios per pastaruosius me
tus buvo susirašinėta tarp atskirų partijų 
ir Unijos Sekretoriato. Kitais klausimais 
taip pat priimtos rezoliucijos, iš kurių pa 
žymėtina viena, išsiskirianti savo aktualu 
nu Lietuvai. Soc. Unija pareiškė griežtą 
protestą ir prašė laisvojo pasaulio socialis 
tų partijas atkreipti dėmesį į Rusijos ko
munistų partijos užmačias nutautinti ne
rusų tautas dabartinėse Sov. Sąjungos ri
bose. Tas rusų planas pirmą kartą buvo 
Viešai paskelbtas naujojoje Sov. komunis
tų partijos programoje, kuri šiuo metu 
yra svarstoma Maskvoje. Kitoje rezoliuci
joje, kuri buvo priimta toje pat konferen
cijoje, reikalaujama atstatyti Rytų Euro
pos kraštams laisvę ir nepriklausomybę.

Egzilų konferenciją sveikino Italijos so
cialdemokratų partijos vardu P. Rossi, pri 
mindamas, kad italams egzilė yra gerai ži 
noma. Daug italu kovojo ir mirė svetimuo 
se kraštuose dėl savo tėvynės laisvės. 
Jiems suprantami neteisingumai pasauly
je, ypač tas, kur viena didelė valstybė pa
vergė ir pavertė kolonijomis visą eilę ma 
žesnių valstybių Europoje.
Socialistų Internacionalo pirmininkas Al 

Sniečkus ragino tą internacionalinį auklė
jimą stiprinti ir kasdieniniame gyvenime, 
įmonėmis, įstaigomis pradedant ir kolcho
zais baigiant.

„Mes didžiuojamės“, pabrėžė Sniečkus, 
„kad kasmet Lietuvos indėlis stiprinant 
sovietų ūkį... didėja“. Tačiau vargiai šiuo 
Lietuvos apiplėšimu didžiuojasi Lietuvos 
darbo žmonės, nes jiems kaip tik Snieč
kus prikiša vadinamąjį vietininkiškumą. 
O dabar Sniečkus jau pagrūmojo, kad.gir- 
di, jei neįvykdomi gamybiniai planai ar 
laiku nepristatoma užplanuota produkci
ja, tai... tuo pačiu nusižengiama interna
cionalizmui, daroma politinė žala, šiems 
Lietuvos gyventojams — nenaudėliams, be 
didelės meilės žvelgiantiems į krašto api
plėšimą Maskvos naudai, dar suteiktas ir 
„nacionalinių egoistų“ vardas...

Vilniuje suvažiavusiems komunistams 
dar buvo paaiškinta, kad dabartiniu metu 
sovietuose vystosi ir internacionalinė 
kultūra, o programa dar iškėlusi tai, kad 
nacionalinės formos nuolat tobulėja, kin
ta, atsipalaiduoja nuo to, kas pasenę. Na
cionalinė forma kinta — štai tezė, kurios 
tenka laikytis, nes priešingu atveju bus 
daromos įvairios klaidos. Lietuvos komu
nistai skiepija ypatingą pagarbą ir meilę 
rusų tautai, kuri juk rodanti internaciona
lizmo pavyzdį visoms sovietinėms tau
toms. O kad stiprėtų tautų draugystė, tai 
čia ypatinga reikšmė tenka rusų kalbai. 
O kadangi, anot Sniečkaus, toji rusų kal
ba ne tik padeda prisijungti prie kultūri
nių kitų sovietinių tautų pasiekimų, bet 
ir... prie pasaulinės kultūros, tai už tat 
ir komunistai Lietuvoje pasiryžę siekti, 
kad dar plačiau Lietuvoje būtų mokoma
si rusų kalbos. Žadama ne tik gerinti ru
sų kalbos mokymą mokyklose, bet ypatin
gą dėmesį skirti rusų kalbos mokymui 
kaimo vietovėse.

Taigi šalia internacionalinio auklėjimo, 
internacionalinės kultūros; jau ■ aiškiai pa
ties Sniečkaus išaiškinta, kad Lietuvos 
gyventojai turėtų apsiprasti ir su kita 
naujove — sparčiai mokytis rusų kalbos.

sig Andersen sveikino Internacionalo ir 
Danijos socialdemokratų partijos vardu. 
Jis pasakė, kad Danija taip pat pergyve
no nacių okupaciją, bet jis yra įsitikinęs, 
kad Sovietų okupacija yra žymiai sun
kesnė. Todėl socialistų darbai egzilėje yra 
vertintini. Tautų apsisprendimo teisė tu
rinti būti taikoma ne tik Azijoje ir Afriko 
je, bet ir Rytų Europoje.

Konferencijoje dalyvavo ir šiltą sveiki
nimo kalbą pasakė Vokietijos soc. dem. 
partijos atstovas Knoeringen, Amerikos— 
Freedman, Indijos — Asoka Mehta, Pran
cūzijos — Piere Herbant. Be to, sveikino 
Švedijos ir Britų darbo partijos.

Socialistų Internacionalo VII Kongreso 
atidarymas supuolė su Vengrijos sukilimo 
penkerių metų sukaktimi. Tai buvo pami
nėta atidarymo kalbose. Italijos soc. dem. 
partijos lyderis G. Sa-agat prm’nėjo kelo 
nijų likvidavimą pasaulyj“ ir pareiškė ap
gailestavimą, kad tuo pat laiku šimtas mi 
lijonų Rytų Europos žmonių buvo Sov. Są
jungos pavergti. Sunkūs debesys dengia 
Europos tautas, priklausančias senai civi 
lizacijai.

Kongreso darbai didžia dalimi buvo skir 
ti Azijai ir Afrikai, bet tarptautinių klau 
Simų diskusijose dominavo Vokietija ir 
Berlynas. Kongresas priėmė rezoliuciją, 
kurioje griežčiausiais žodžiais protestuoja 
ma prieš Sovietų Sąjungos atominių gink
lu bandymus, keliančius pavojų visai žmo 
nijai.

Kongresas sudarė progą LSDP delega
tams susipažinti su Romos lietuvių insti
tucijomis ir asmenimis. Vykd. Tarybos 
pirmininkas J. Glemža turėjo pasikalbėji 
mą su Diplomatijos šefu S. Lozoraičiu ir 
Romos bei Vatikano Radijo lietuviškų 
transliacijų atsakingais asmenimis.

Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungos pir
mininkas J. Vilčinskas buvo susitikęs su 
Italijos Liet. Bendruomenės pirm, kuų. V. 
Mincevičium ir aplankė Marijonų Kolegi
ją bei jų turimąjį ūkį.

Kongreso dalyviams buvo suruošta eilė 
oficialiu priėmimų, kuriu metu LSDP de
legatams buvo proga susipažinti su Itali
jos min. pirmininku Fanfani. Italijos soc. 
dem. pirm. J. Saragat ir Romos miesto 
burmistru. J.V.

— Suomijos prezidentas Kekkonen pa
kvietė Amerikos prez, Kennedy apsilan
kyti,

SUDARYMĄ
EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

(E) Rytų Vokietijoje nepaliaujamai vyk 
doma propaganda už taikos sutarties pasi 
rašymą su Ulbrichto vyriausybe. Spalio 6 
d. minint 12 m. šios Vokietijos dalies su- 
komunistinimo sukaktį, kaip svečias daly 
vavęs sovietų min. pirmininko pavaduoto
jas Mikojanas kelias dienas lankėsi, saky
damas kalbas, įvairiuose satelitinio krašto 
miestuose. Iškreipdamas tikrovę jis kalbė 
jo apie Rytų Vokietiją, kaip „stipriausią 
taikos veiksnį Europoje“. Spalio 10 d. zo
nos laikraščiai paskelbė, kad vengrų tauti 
nis susirinkimas („parlamentas“) įgalio
jęs vyriausybę pasirašyti su vokiečiais tai 
kos sutartį.

Apsilankęs ne tik vakarų, bet ir rytų 
Berlyne, JAV senatorius Hurriphrey savo 
įspūdžiuose pasipiktinęs kalbėjo apie Ul
brichto pastatytas gėdingas užtvaras, ku
rias būtų galima pavadinti moderniosios 
diktatūros neįtikėtinomis baisybėmis. Tų 
užtvarų, sienų sudarymas — tikras žmo
gaus teisių pažeidimas, senatoriaus nuo
mone, turėtų būti svarstomas Jungtinėse 
Tautose.

Vis pranešama apie kasdien vykstan
čius gyventojų bėgimus į laisvę, žmonės 
bėga su auto mašinomis, sunkvežimiais, 
greitlaiviais, šokinėja iš namų langų. Kas 
savaitę pranešama ir apie vad. liaudies ar 
mijos pareigūnų pasitraukimą į Vakarus.

Lietuvos delegatai Maskvos suvažiavime
(E) 31 Lietuvos delegatas dalyvavo 22- 

jame komunistų partijos suvažiavime Mas 
kvoje. Iš 31 nario — delegatų su lietuviš
komis pavardėmis — 20, taigi du trečda
liai. Iš lietuvių delegatų labiau žinomi da 
lyvavo šie: F. Bieliauskas, P. Kulvietis, J. 
Maniušis, J. Matulis, J. Pa’eckis, A. Snieč
kus, M. Šumauskas.

Su patariamojo balso teise suvažiavime 
dalyvavo 5 delegatai, jų tarpe 1 rusas.

f SeĮilųnioS
50 MEGATONŲ JAU SPROGO

Spalio 30 d., pirmadienį, sovietai su
sprogdino didžiausią iki šiol bombą (ma
noma, kad ji ne mažesnė kaip 50 megato
nų), ir radioaktyvieji krituliai Ameriką 
turi pasiekti maždaug per 5 dienas, Euro
pą — per 10 dienų.

Rusijoje, bent laikraštį spausdinant, vie 
šai nebuvo gyventojams žinoma, kad toks 
sprogdinimas buvo Įvykdytas.

Pasaulis dėl to ypač jaudinasi.

STALINAS BUS IŠMESTAS
Sovietų valdžia vis dėlto nusprendė iš

mesti balzamuotus Stalino palaikus iš 
mauzoliejaus Maskvoje.

NOBELIO PREMIJOS
Nobelio literatūros premija paskirta ju

goslavų rašytojui Ivo Andric, ypač turint 
galvoje jo darbą „Tiltas per Drinos upę“ 
(knyga jau esanti išversta į 19 kalbų).

Taikos premija už šiuos metus paskirta 
jau žuvusiam J. Tautų gen. sekretoriui šve 
dui Hammarskjoeldui, o praeitais metais 
likusi nepaskirtoji — Pietų Afrikos buvu
siam zulu giminės vadui ir Afrikos Nacia- 
nalistų Kongreso pirmininkui Luthuli.

RUSŲ TANKAI R. BERLYNE
Į Rytų Berlyną atvažiavo daugiau kaip 

30 sovietų tankų (tankai be ženklų, tik su 
numeriais, o kariai sovietinėmis uniformo 
mis).

Toks sovietinių dalinių pasirodymas Ber 
lyne yra pirmas šiais metais.

Smulkių nesusipratimų buvo, kai ameri 
kiečiai norėjo nuvažiuoti į rytinę zoną. 
Uniformuoti kariai buvo praleisti (pirmą 
kartą bandant važiuoti buvo grąžintas 
mjr. Firestone, kuris ant uniformos buvo 
užsimetęs civilinį drabužį ir atsisakė pa
rodyti dokumentus).

GRESIA ELEKTROS STREIKAS
Elektros gamyboje dirbantieji nesusita

rė dėl atlyginimų pakėlimo, ir dėl to D. 
Britanijai gresia „tamsos“ streikas. Jis tie
siogiai paliestų ir vyriausybę.

Kadangi streikai tokioje srityje būtų ne 
teisėti ir baudžiami, kaip suokalbis, tai 
darbininkai aprūpinami blankais, kuriuos 
užpildę ir padavę jie pasitrauktų iš darbo.

NEPATENKINTI ASTRONOMAI
Naujasis amerikiečių dirbtinis palydo

vas nusėjo erdvės ruožą 350 milijonų mažų 
varinių adatėlių, kurios padės radijo ženk 
lams atsimušti.

Astronomai nepatenkinti kartu su sovie
tais, kurie sako, kad amerikiečiai užteršė 
erdvę.

Adatėlės laikosi 2000 mylių aukštyje.

Kur yra
Britų „The Guardian“ rašo: „Kalbant 

dėl Albanijos, mums visada didžiausias 
sunkumas būna suprasti, kad tokia iš viso 
yra. Čia ir esama tos priežasties, kad Va
karuose žymiai mažiau tebuvo kreipiama 
dėmesio į Albanijos kivirčius su Maskva, 
negu tada, kai prieš trylika metų nutrūko 
ryšiai tarp Rusijos ir Jugoslavijos. Alba
nija iš tikro yra maža kalniečių giminė, 
turinti ne ką daugiau kaip milijoną gy
ventojų, užsklęsta virtinės kalnų ir ekono
miškai ne ką mažiau teatsilikusi, negu ji 
buvo karui baigiantis. Bet vis tiek, jeigu 
ji yra antrasis Rytų Europos kraštas, ku
ris atkrinta nuo sovietinio bloko, tai tasai 
jos atkritimas nebus nereikšmingas. Ji to
li jau yra nuėjusi tuo keliu; rusiška para
ma dingo taip visiškai, kaip ir rusiški po
vandeniniai laivai iš Valonos bazės, ir 
abipusiai įžeidinėjimai pasiekė jau tokį 
tašką, kad nebedaug kuo jau skiriasi nuo 
hienų lojimo“.

UŽ BOMBŲ — SOVIETINIS VEIDAS
„N.Y. Herald Tribūne“ dėl didžiųjų so

vietinių bombų rašo: „Gali būti, kad di
džiulė bomba buvo išsprogdinta, kaip 
koks fejerverkas pralinksminti kinų rau
doniesiems ir kitiems stalinistams, lyg 
koks kyšis karingesniesiems komunis
tams. Bet Vakarai negali būti tikri, kad 
šitaip ir yra. Kokie ten bebūtų skirtumai 
tarp Maskvon susivažiavusiųjų komunis
tų, galva, kuri leido išsprogdinti šią di
džiulę bombą (kuri gal nėra ta pati di
džioji) šiuo pasaulio istorijos akimirks
niu, nėra tokia galva, kuria galima pasi
tikėti“.

„The Guardian“ pažymi: „Nuomonė, 
kad bombos yra skirtos nutildyti tam tik-

DIENOS n
SUTARĖ DĖL KOALICIJOS

Vokietijos krikščionių demokratų ir lais 
vųjų demokratų partijos sutarė dėl koali
cinės vyriausybės, kuriai vadovaus Dr. 
Adenaueris.

Dėl vietų vyriausybėje dar bus pasiskirs 
tyta.

INDIJA GALĖTŲ, BET NENORI
Nehru pareiškė, kad Indija per porą me 

tų galėtų pasigaminti atominę bombą, bet 
nenori, nors jos didžioji kaimynė Kinija 
jau gamina bombą.

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ
Prez. Kennedy leidžiamas, Amerikos 

gynybos sekretoriaus pavaduotojas Gilpat- 
ric pareiškė, kad Amerika turi dešimtis 
tūkstančių priemonių atominiams šaudme 
nims nugabenti į priešo taikinius. O šaud
menų tos priemonės turi ne po vieną.

„Jungtinės Valstybės nepasiryžusios bū
ti nugalėtos jokios rūšies kare“, be kita ko 
pareiškė jis. -

CHRUŠČIOVAS „ATSIPRAŠO“
Japonų lėktuvai skraido, apsirišę suge

riamuoju popierium sparnus, tikrindami, 
kiek jau radioaktyviųjų kritulių yra nuo 
didžiosios sovietinės bombos.

Japonija pareiškė sovietams protestą, o 
Chruščiovas atsiprašė, bet jis bandąs bom
bas, nes tarptautinė padėtis privertusi jį.

Jungtinėse Tautose 75 tautų atstovai nu 
tarė kreiptis į Chruščiovą, kad jis nesprog 
dintų 50 megatonų bombos (jeigu išsprog
dintoji praeitą savaitę didžiulė nebuvo dar 
tokia).

ANTROJI TURKIJOS RESPUBLIKA
Karinės juntos vadas gen. Gursel, 17 mė 

nėšių sukakus, kai buvo nuverstas Mende 
res režimas (ir pats Menderes su savo ar
timesniais bendradarbiais buvo pakarti), 
atidarė naują parlamentą ir senatą, siūly
dami visoms 4 partijoms sudaryti koalici
nę vyriausybę. Nė viena partija nesudaro 
daugumos.

Partijos dėl to jau sutarė.
Gen. Gursel yra kandidatas Į preziden

tus.

PAVOJUS STALINO PALAIKAMS
Galutinai įsitvirtindamas, Chruščiovas 

dar kartą iškėlė Stalino ir jo artimųjų 
bendradarbių (Molotovo, Malenkovo, Ka- 
ganovičiaus, Vorošilovo) vykdytąsias sker 
dynes partijoje ir armijoje, ir bus pradėti 
tardymai tiems nusikaltimams išaiškinti.

Ryšium su tuo Maskvoje studentai pra
dėjo reikalauti, kad Stalino palaikai būtų 
išimti iš mauzoliejaus Raudonojoje aikš
tėje, nes jis nevertas gulėti šalia Lenino.

Albanija?
riems vidaus ginčams ar rusų nesutari
mams su savo sąjungininkais, yra visiš
kai galima, bet žymiai sunkiau ją įrodyti. 
Bet lygiai taip pat sunku priimti mintį, 
kad tų bombų bandymai vykdomi dau
giau kaip įtikinamai drąsus fizinės galios 
parodymas pasauliui — politinis didžiojo 
bjauraus vilko priekabiavimas“.

Britų „The Daily Telegraph“: „Atrodo 
panašu į tiesą, kad Chruščiovas naudoja
si visu teroro šiurkštumu. Jis žino, kaip 
ir Hitleris žinojo, kokią didelę jėgą turi 
beprasmiškas žvėriškumas, rodymas kraš
tutinio žiaurumo, ypač toms tautoms, ku
rios neturi ryžtingos ir patikimos vadovy
bės“.

Danų „Berlingske Tidend“: „Jeigu bom- 
binis teroras yra skirtas jį supančiam pa
sauliui, tai bandymas yra pasmerktas ne
pasisekti. Didžioji bomba nesumažino ne
apykantos agresyvinei sovietų ’ politikai“.

Prancūzų „L'Aurore“: „Be abejo, di
džiosios Chruščiovo bombos paskirtis yra 
ne tiek pasėti baimės sėklą, kiek atitrauk
ti dėmesį nuo viduje sklindančių gandų ir 
kitų sunkumų... Karo nebus, nes Chruš
čiovas neišdrįs“.

švedų „Tidningen“: „Neperdedant ga
lima sakyti, kad bombos sprogimas sukrė
tė tarptautinį sambūvį ir kad didėja nepa
sitikėjimas Sov. Sąjunga tuose pasaulio 
sluogsniuose, kurie iki šiol nenorėjo visos 
kaltės dar mesti rusų vadams už (tempi
mą tarp Rytų ir Vakarų“.

PRIEŠTARAVIMAI KOMUNIZME
Apžvelgdamas tas Chruščiovo kalbos 

vietas, kur jis pasisakė dėl kapitalizmo 
prieštaravimų, „N.Y. Herald Tribune" ra
šo: „Chruščiovas, žinoma, neužsiminė sa
vo bėdų, kylančių iš komunizmo priešta
ravimų. Bet tasai posakis dideliu laipsniu 
tiksliai nusako juos. Dar ir dabar sovietų 
žemės ūkis tebėra žymiai atsilikęs nuo 
laisvojo pasaulio — rimtas įspėjimas 
kiekvienai valstybei, kuri gundosi suko- 
munistėti. Juk sunkioji pramonė nėra val
goma, o ateitis, kurioje komunistinio blo
ko kraštai bandys gyventi, prekiaudami 
tarpusavyje savo pramonės gaminiais ir 
tuo pačiu alkanaudami, vargu ar prasi
verš už tokios galimybės ribų. Kiekvienu 
atveju sovietų ekonomijoje žemės ūkis yra 
menkas, o menkas jis dėl to, kad yra ko
munistinis. O yra sričių, kuriuose komu
nizmas nė nesiruošia eiti varžytis — as
meninės ir politinės laisvės sritis“.

„SATURNO“RAKETA
Ryšium su amerikiečių paleistąja di

džiule raketa .,Saturn“ britų „The Guar
dian“ rašo: „Labai daug žmonių žymiai 
lengviau atsikvėps —o kai kurios galvos 
su didesniu pasitikėjimu ilsėsis ant pečių 
— dabar, kai Jung. Valstybėse sėkmingai 
buvo išbandyta „Saturno“ raketa. Ši ra
keta yra skirta pajėgumu pasivyti ir pra
lenkti rusų pastarojo meto mokslinius pa
siekimus. Amerikiečių viltys leisti palydo
vus su daugiau negu vienu žmogum į erd
vę kelioms dienoms skrieti apie žemę iš
sipildo „Saturne“. Jeigu dabar vykdomie
ji planai bus subrandinti, raketa galės nu
gabenti ir kuro našulius iki tam tikros 
vietos erdvėje, iš kurios galės būti paleis
ta raketa su žmogum į mėnulį“.

KAIMYNAI PROTESTUOJA
Artimiausieji Sov. Sąjungos kaimynai— 

keturi Skandinavų kraštai, Kanada ir Ja
ponija — pareikalavo, kad J. Tautos kreip 
tusi į Chruščiovą ir prašytų atsisakyti sa
vo sumanymo bandyti 50 megatonų bom
bą.

SATURNAS
Amerikiečiai paleido milžinišką raketą 

„Saturną“, ir tai reiškia didelį laimėjimą 
(smulkėliau žiūrėk šiame puslapyje „Eu
ropos ir Amerikos spaudos nuotrupos“)..

PASAULYJ
— Saugumo Taryba nutarė palaikyti 

Išorinės Mongolijos „liaudies respublikos“ 
prašymą priimti į J. Tautas.

— Iš degančio italų laivo „Bianca“ išsi
gelbėjo visi 362 keleiviai ir 311 įgulos.

— Partijos suvažiavime puolamas už 
susidėjimą su stalinistąis, Vorošilovas ne
gavo balso atsakyti pasiteisinti.

— Buvęs Brazilijos prezidentas Quad- 
ros gavo 30.000 dolerių čekį — nepasiim- 
tąją 7 mėnesių algą (neatskaityta jam ir 
tai, kad jis neprisilaikė įstatymo, reikalau 
jančio per 15 dienų pranešti, kad pasitrau 
kia iš tarnybos).

— Gen. de Gaulle netrukus ruošiasi ap
lankyti Macmillaną.

— Kinija įspėjo savo gyventojus dėl ga 
limo radioaktyviųjų kritulių pavojaus.
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SAVANORIS
Pastaraisiais metais nemaža susilau

kiame atsiminimų knygų. Tarpais atrodo, 
kad atsiminimų knygos tiesiog pirmauja. 
Kaip iš laikraščių matome, tų atsiminimų 
žymiai daugiau yra prirašyta, negu mes 
pajėgiame paskaityti, nes kai kurie atsi
minimų autoriai neranda leidėjų.

Atsiminimų antplūdis atrodytų natūra
lus šiandien, kai savo tarpe turime nema
ža seno ar senyvo amžiaus asmenų, nepri
klausomybės laikais ar dar žymiai anks
čiau pasireiškusių savo darbais. Kaip jie 

. kovojo, kūrė ir dirbo, be abejo, turi būti 
užrašyta ir paskelbta.

Bet tarp šių priekyje buvusių ir veiku
sių asmenų turime ir eilinių, kurie jei ne 
visą gyvenimą, tai bent jo tarpą išgyveno 
ypač reikšmingai ir turi ką papasakoti iš 
savo praeities.

Tarp tokių yra ir savanoris'Petras Ples- 
kevičius, kurio atsiminimų knygelę Mes 
nešėme laisvę neseniai išleido Rūta Kana
doje.

Tasai dzūkas iš Meškučių knygelėje 
duoda šiek tiek duomenų apie savo gimti
nę, apie Įvykius, kurie ji, dar vaikėzą, pa
stūmėjo nueiti savanorių keliais, ir patei
kia pačius, matyt, būdingiausius {vykius 
ir žygius, kuriuose jam teko dalyvauti.

P. Pleskevičiaus gimtinės apylinkės ne
turtingos, žmonės žemės nedaug teturėjo, 
0 jo tėvas, iš profesijos kubilius, teturėjo 
tik trobą ir daržą (čia nemažas akibrokš
tas tiems, kurie vis tvirtina, kad dvarinin
kai Lietuvai nepriklausomybę iškovojo). 
O kai pirmasis pasaulinis karas ėjo i pa
baigą, vis stiprėjo mintis, kad reikia gin
tis. Pirmiausia — gintis nuo banditų, ku
rių anuomet buvo privisę. Bet 1918 m. 
gale Alytuje ėmė kurtis sava kariuomenė, 
nes čia pat jau stiprinosi bolševikai. Jau
nimas buvo skatinamas eiti ginti savo 
krašto, nes bolševikai ruošiasi užimti ne 
tik Lietuvą, bet ir visą Europą.

Kadangi netrūko ne tik raginimų, bet ir 
pavyzdžių, kai jaunimas patraukdavo Į 
Alytų, tai Ir P. Pleskevičius neišlaikė. Tė
vai, kaip jis sako, nė klausyti nenorėjo, 
jog jų sūnus eitų l kariuomenę. Tasai sū
nus jau buvo Išmokęs siuvėjo amato, dėl 
to galėjo geriau gyventi, negu kiti, ir dar 
tėvams padėti. Tai tasai sūnus be jų ži
nios pabėgo, ir vėliau motina ir sesuo, o 
po 1u ir tėvas atėjo jo ieškoti.

Organizuojamai kariuomenei daug ko 
trūko — maisto, drabužių, ginklų. Bet kai 
priartėjo bolševikai ir savanoriams teko 
su jais susidurti, tai paaiškėjo, kad trūko 
*r apmokymo.

P P’e’kevičfus karo krikštą apturėjo, 
kai A’vtufe susibarusiems savanoriams 
toko susidurti su bolševikais prie Daugų, 
tš Wettrviu pusės tame mūšyje dalyvavo 
kW< daueiau kaip 100 vyrų, kuriems pa- 
dėto dar 30-40 vokiečių, nepalyginti ge
riau ginkluotų, apmokytų ir patyrusių, 
negu lietuviai. Bolševikai buvo atstumti, 
bet naujas jų pasistūmėjimas davė pa
grindo kitoms iš eilės kautynėms tame ra-

LEIDTNYS APIE ESTIJĄ

Esti jos Laisvės Komitetas New Yorke 
Įšildo angliškai brošiūrą „Estonia: inde
pendent and a Soviet colony“.

Leidinyje duodama žiupsnelis žinių apie 
Estijos senovę ir plačiai aptariami nepri
klausomybės laikų pasiekimai ir sovieti
niai laikai.

PASAKOJA
jone — Jiezno kautynėms. Jose ir Pleske- 
vičius buvo sužeistas.

Bolševikus atstumus, iškilo lenkų pavo
jus. Jie užėmė jau nemaža ir Lietuvos vie
tovių, tarp jų ir Pleskevičiaus gimtinę. 
Nepasisekus mūšiui prie Leipalingio, 
Pleskevičius buvo pasiųstas užfrontėn pa
dėties išžvalgyti ir pateko lenkams l na
gus, buvo išvarytas J belaisvių stovyklą ir 
vos nenumirė ten badu. Pabėgęs su nuo
tykiais pasileido atgal, vėl pakliuvo, bet 
šįkart jau nebe pabėgo, o parsigabeno ir 
pats belaisvių. P. An.
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TOLIMOJI AMERIKA
SPAUDOS MĖNUO

Spalio mėnuo Amerikoje paskirtas spau 
dos mėnesiu. Laikraščiai nagrinėja spau
dos uždavinius ir paskirti. Lietuvių Bend
ruomenės Čikagos skyrius paskelbė ši mė
nesi ir lietuvių spaudos mėnesiu. Pabaigo 
je numatoma suruošti dideli literatūros va 
karą. Žmonės raginami pirkti knygas ir 
prenumeruoti laikraščius. Pradedant šitą 
spaudos mėnesį, Čikagoje buvo atidaryta 
ir spaudos paroda, kurioje išstatytas gan 
didelis pluoštas mūsų tremtyje išleistų kny 
gų, o taip pat ir periodinių leidinių. Dau
gelis eksponatų apsitrynę ir pageltę, dauge 
Ho popieriaus kokybė menka, bet bendras 
Įspūdis gilus, — jaučiamas neišdildomas 
tęstinumas anų, rodos, jau tolimų laikų, 
kai knygnešiai per krūmus, slapstydamie
si tamsiomis naktimis nešė spausdintą žo
di į savo kaimus, savo žmonėms. Ir dauge
lis šių parodoje išstatytų leidinių buvo rū 
pestingai surinkti, Išsaugoti, kad ateinan
čios kartos pamatytų, jog lietuvis mėgo sa 
vo kalba spausdintąjį žodi ir Unrros sto
vyklose, ir nelaisvėje, ir gerai gyvendami 
emigracijoje.

Labai malonu buvo pamatyti gražias 
„Nidos“ knygas ir visus Anglijos ir Škoti
jos laikraščius. Ne tiktai „Britanijos Lietu 
vis“, „Europos Lietuvis“, „Išeivių Drau 
gas“ ir „Santarvė“, bet ir Birminghamo 
„Krivūlė“ užima čia gražią vietą. Tuoj ma 
tyti, kad nors ir nedidelis lietuvių skaičius 
Didž. Britanijos salose, bet savo darbštu
mu ir vienybe, savo geru organizuotumu 
jau yra {nešęs { lietuvišką tremties istori
ją nemažą inašą. Pėdsakai jau gilūs, o vis 
tebekeliaujama. Reikia manyti, kad tokie 
mūsų spaudos gamintojai, kaip „Nida“, 
dar ilgus metus veiks ir jos leidiniai pa
sklis ne tik Britanijoje, bus matomi ne tik 
spaudos parodose, bet ras vietos ir pasau
lio lietuvių privačiose knygų lentynose.

Parodoje išstatyta ir labai retų leidinių, 
kaip Tilžėje spausdintoji „Ateitis“, ir trau 
kinyje, vykstant iš Lietuvos, karių laikraš 
tis „Už Tėvynę“, visa eilė laikraštėlių - 
biuletenių, išleistų laive pakeliui iš Vokie 
tijos stovyklų { Ameriką, kaip „Atlanto 
Naujienos?', 1949 išleistas laive „General 
Taylor“ 1160 mylių nuo Bremenhaveno; 
vien tik skautybės leidinių priskaičiau 
daugiau kaip 30, Eltos Informacijos penkio 
mis kalbomis, nemaža laikraščių iš Pietų 
Amerikos, daug jumoristinių leidinėlių, 
kuriais vokiečių stovyklose dypukai mar
gino savo rūpesčių pilnas dienas. Knygų 
lentynose, be jau minėtųjų Nidos knygų, 
kalendorių ir „Rinktinių“, matyti daug 
(nors ir ne visi) mūsų laisvajame pasauly

P. Pleskevičius pasakojimą baigia lai
mėjimu, kuris lietuviams grąžino jo gim
tuosius Meškučius.

P. Pleskevičius, be abejo, papasakojo 
tai, kas jam labiausiai rūpėjo pristatyti 
kitiems, kas išliko jo atmintyje ir kaip 
išliko. Visas pasakojimas nėra kaip nors 
ypač pavyzdingai suplanuotas ir popie- 
riun perduotas, bet to mes, tur būt, ir ne
same pasirengę laukti. Knygelės autorius 
yra eilinis savanoris. Svarbu tik ypač pa
brėžti, kad jis pasakoja paprastai, nesi
stengdamas kaip nors pabrėžti, iškelti sa
vęs. Tasai paprastumas ir patraukia.
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je spausdintų leidinių. Didelę vietą užima 
Liet. Knygos Klubo knygos, Terros, Jėzui
tų, {vairių vienuolynų, Ateities ir Čiurlio
nio Galerijos. Nedidelis, bet puikiai atro
dąs skyrelis „Dailininkai tremtyje“. Čia 
pat impozantiškai atrodąs Br. Kviklio pa
ruoštas Lietuvos topografinis žemėlapis — 
stora ir didelio formato knyga. Matyti čia 
ir {vairių parapijų jubiliejinės knygos — 
leidiniai vienos ar kitos vietovės darbams 
atžymėti — istorinė mūsų emigracijos me
džiaga. Atskirai sudėta maža sauja knygų 
mūsų dar jauno, daug žadėjusio rašytojo, 
aktoriaus Ant. Škėmos, kuris neseniai tra 
giškai žuvo, palikęs lietuvišką literatūrą 
vis laukiančią naujų talentų, šviežių sro
vių...

Kartu su spaudos paroda, kuri tęsis visą 
mėnesį, ivyko ir literatūros vakaras. Jame 
buvo duoti keli mūsų senesnieji autoriai, 
kaip Kudirka, Vaižgantas, o taip pat savo 
kūrybos skaitė ir K. Bradūnas, Marius Ka 
tiliškis, A. Mackus. Sekantis literatūros 
vakaras ruošiamas spaudos mėnesio pabai 
goję ir bus daugiausia išpildomas mūsų sa 
tyrikų ir jumoristų.

Šio mėnesio {vykių tarpe negalima nepa 
minėti vienos meno parodos. A. Tamošai
tienė yra mums plačiai žinoma, kaip mū
sų tautinių rūbų žinovė, audėja, stilizuo- 
toja. Jos vyras prof. Tamošaitis, tur būt, 
žymiausias mūsų liaudies meno žinovas, 
išleidęs nemaža knygų liaudies meno temo 
mis. Tamošaitienės tautiniai rūbai yra pa 
sklidę po visą Ameriką ir Kanadą. Puikiai 
žinomi ir jos originalūs, meniški kilimai. 
Be šių pritaikomojo meno atsiekimų, po
nia Tamošaitienė pirmąkart Čikagoje pa
rodė ir savo tapybos kūrinius, kurie visi 
labai maloniai buvo sutikti. Jūsų kores
pondentas, neperstiprus meno kūrinių ana 
lizavime, gali tik pasakyti, kad žavios spal 
vos, paveikslų kompozicija ir bendras Įspū 
dis jam patiko.

Jaunimo Centre Įsikūrusi Čiurlionies Ga 
lerija šiais metais numato visą eilę lietu
vių Ir kitataučių dailininkų parodų.

Zaporožietis už Dunojaus

(E) Operos studijos pradėtos steigti ir 
gamyklose. Vilniaus televizijos mazgų ga
mykloje saviveiklininkai, muziko J. Nava- 
kausko padedami, ši rudeni stato komišką 
operą „Zaporožietis už Dunojaus“.

— Nobelio medicinos premija paskirta 
vengrų kilmės amerikiečių profesoriui 
Bekesy.

VISI ŠVENTIEJI

Bažnytiniame kalendoriuje beveik kiek
viena metų diena yra atžymėta kurio nors 
šventojo vardu. Tai reiškia, kad toji die
na yra skirta ypatingam to šventojo pa
gerbimui. Lapkričio 1-ji diena yra atžy
mėta visų šventųjų vardu, ir ji yra skirta 
pagerbti visiems šventiesiems. Tokia šven 
tė yra būtina, nes tik labai mažas šventų
jų nuošimtis yra žinomas vardais, arba, 
kitaip sakant, oficialiai šventaisiais pa
skelbtieji tesudaro tik menką dalelę šven
tųjų. Anot šv. Jono Apreiškime (7,9) užra 
šytosios vizijos, jų yra nesuskaitoma dau
gybė: „Po to aš mačiau didelę minią, ku
rios niekas negalėjo suskaityti, iš visų tau 
tų, giminių, žmonių kuopų ir kalbų; jie sto 
vėjo ties sostu ir Avinėlio akivaizdoje, ap 
vilkti baltais rūbais ir palmės buvo jų ran 
koše“. Tad visų šventųjų dieną minimi 
šventieji yra visi išganymo atsiekusieji 
žmonės. Visų Šventųjų šventė yra švenčia 
ma jau nuo IX amžiaus pabaigos.

1. Šventumas yra visų žmonių pareiga: 
„Nes ta yra Dievo valia, kad jūs būtumėte 
šventi“ (1 Tesal.4,3). Pirmajame Kūrėjo 
plane žmogui buvo skirta be paliovos būti 
Dievo artumoje, dalyvauti savo Kūrėjo be 
galinės laimės sklidiname gyvenime. Tik 
Įžangoje žmogus turėjo laisvai apsispręsti 
už Dievą. Apsisprendimo rezultatai, deja, 
išėjo kitokie, ir žmogus, užuot nesibaigian 
čios laimės, atsidūrė pasmerkimo būseno
je. Dievas tada ėmėsi naujų būdų puolu
siam žmogui pakelti i jam skirtąją aukš
tumą. Jis Įsikūnijo ir gyveno tarpe mūsų, 
kad žmogus galėtų gyventi Jame, Dievuje. 
Atpirktajam žmogui yra sudarytos gali
mybės tapti amžinai laimingu Dievuje, 
t. y., tapti šventu. Ir čia nėra jokių išim
čių: šventumas yra kiekvieno pareiga. Pa
reiga, suprantama, nepažeidžiant laisvo 
žmogaus apsisprendimo, žmogus gali lais
vai pasirinkti, ar tapti šventu, ar prakeik
tu. Vidurio nėra. Nė apie vieną žmogų, 
jam gyvam esant, negalima pasakyti, kaip 
jis iš tikro yra apsisprendęs, nes apsispren 
dimo galimybės tęsiasi visą gyvenimą iki 
paskutinio atodūsio. Vargiai galima su 
pilnu tikrumu žinoti ir mirusiojo žmogaus 
galutinį apsisprendimą, t. y., ar jis yra iš
ganytas, ar pasmerktas. Tik, palyginti, ne
daugeliu atveju Bažnyčia paskelbia vieną 
ar kitą žmogų šventuoju ir tai tik jei Die
vas ypatingu savo įsikišimu, kandidato į 
kanonizuotus šventuosius užtarimu pada
rydamas stebuklų, tai. paliudija. Tačiau 
yra neabejotina tiesa, kad šventųjų yra 
nesuskaitoma daugybė. Jeigu būtų šventų 
jų mažiau negu atmestųjų, tai nesiderintų 
su Dievo šventumu ir jo gerumu bei jo 
meile. Dievas, būdamas mylintis žmonių 
tėvas, negali leisti, kad didžioji jo mylimų 
jų vaikų dalis nueitų pražūtin. Jis randa 
priemonių paveikti net didžiausius nusidė 
jėlius: anot poetės Salomėjos Neries: „Tas, 
kurs davė jautrią širdį su troškimais ne
ramiais, vasaros vynu nugirdė, tas ir nuo
dėmes atleis". Už tai nėra nė vienam žmo 
gui pagrindo iš anksto nusiminti, netekti 
vilties. Reikia visose gyvenimo aplinkybė

se pasitikėti Dievo gerumu ir išlaikyti no- 
rą įvykdyti jo valią. O jo valia yra, kad vi 
si žmonės būtų šventi.

2. šventumo mastas yra dieviškasis 
šventumas: „Būkite tat tobuli, kaip ir jū
sų dangiškasis tėvas yra tobulas“ (Mato 
5,48). Tai išplaukia iš paties šventumo 
turinio. Būti šventu juk esmėje nereiškia 
nieko kita, kaip tik būti Dievo vaiku, t.y., 
žmogumi, gyvenančiu Dievo malonėje. 0 
gyventi Dievo malonėje yra tas pats, kas 
gyventi dieviškuoju gyvenimu. Tai yra la
bai aukštas reikalavimas, tačiau nė kiek 
neperaukštas žmogui, sutvertam panašiu ( 
Dievą ir skirtam amžinajai laimei kartu 
su Dievu. Tai tikslas vertas pastangų.

3. Šventumas gyvenimo kasdienybėje. 
Ar jis iš tikro yra Įmanomas praktikoje 
eiliniam šios žemės piliečiui? Kaip atrodo 
šventasis, gyvenantis žemėje? šventųjų 
buvo visais laikais visose tautose, jų yra 
daug ir šiandien visur, o taip pat ir lietu
vių tarpe. Lietuvių tautai paskutiniais de
šimtmečiais pirmoj eilėj yra charakterin
gi šventieji, nusipelnę kankinių vainiką. 
Jų yra daug bevardžių ir su vardais. Ta
čiau yra taip pat nemažiau kitų šventųjų, 
kurių išorinis gyvenimas nesiskiria 
nuo visumos žemės gyventojų ir iš kurių 
Dievas nepareikalauja kankinio heroišku- 
mo. Jie yra pilkosios kasdienybės herojai, 
sąžiningai atlieką savo kasdienines parei
gas, meilūs, paslaugūs, gailestingi. Jie yra 
žmonės su visomis žmogiškomis savybė
mis, jie net nusideda, bet ir vėl keliasi ir 
deda pastangas būti geresniais. Jie patys 
nelaiko save geresniais už visus kitus. 
Juoba, jie save laiko neverčiausiais iš ne- 
verčiausiųjų. Tačiau jie stengiasi gyventi 
nenutrūkstamai Dievo malonės gyvenimu, 
o tai ir yra tikrasis šventumas.

VĖLINĖS

Lapkričio 2-ji diena Katalikų Bažnyčios 
yra skirta prisiminti visiems mlrusiems ir 
pasimelsti už juos. Vėlinių istorinė pra
džia siekia X-jo amžiaus pabaigą. Paskuti 
niais dešimtmečiais su Vėlinėmis buvo su
sieta {vairių dvasinių privilegijų. Taip po
piežius Benediktas XV (1915 m.) leido ku
nigams Vėlinių dieną laikyti po trejas šv. 
Mišias, iš kurių tik vienerioms kunigas 
pats gali pasirinkti intenciją; kitos dvejos 
turi būti laikomos už visus mirusiuosius 
ir šv. Tėvo intencija. Popiežius Pijus XI 
(1939 m.) suteikė visuotinius afaidus, ga
limus taikyti bet kuriam mirusiam, kiek
vienam, kas, pradedant lapkričio 1 dienos 
popiete ir per visą lapkričio 2 dieną, ap
lankys bažnyčią, pasimels ne mažiau kaip 
6 Tėve mūsų, 6 Sveika Marija. 6 Garbė 
Dievui Tėvui ir atliks Išpažinti bei priims- 
šv. Komuniją. Visame pasaulyje Vė’inė, 
yra ypatingo susikaupimo diena. Jau iš 
vakaro stengiamasi aplankyti kapines, už
degti žvakelę ant savo artimųjų kapų, pa
simelsti už juos ir visus mirusiuosius. Vė
linių tradicija yra gyva taip pat lietuvių 
tautoje. Net pavergtoje Lietuvoje jų išva
karėse vis dar renkasi būriai i kapines ir 
atnaujina dvasini ryši su žuvusiais už lals 
vę. Vėlinių proga yra buvę net laisvės troš 
kimo demonstracijų. Vėlinių tradiciją pri
valome palaikyti ir mes, išeiviai, sveti
muose kraštuose. Neturėtų likti nė vieno 
lietuvio kapo laisvajame pasaulyje, antku 
rio Vėlinėse nebūtų lietuvio rankomis už
degta žvakutė ir prie kurio kapo nebūtų 
pasimelsta. .

Kun. Bronius Liublnas

GRĮŽIMAS IGNAZIO SILONE

—... "..... FONTAMARON
(1)

Tuoj pat nusprendžiau važiuoti, kai tik 
gavau kunigo klebono laišką. Tam tikrais 
sumetimais pasirinkau naktinį traukinį. 
Draugas, su kuriuo buvau bičiuliškuose 
santykiuose, pasisiūlė nuvežti mane, bet 
aš- numykčiojau ir išsisukinėdamas atsisa
kiau.

Galų gale, kad jis nebesisiūlytų, pasa
kiau:

— Prieš dvidešimt penkerius metus, kai 
palikau tą vietą, žinai, tada važiavau trau
kiniu. Ar tu nesupranti?

— Bet karas smarkiai apgadino geležin 
kelio liniją, — spyrėsi jis. — Mediniai til
tai daugiausia vos laikosi. Traukinys šilau 
žia straigės greitumu. Tau teks važiuoti 
visą naktį.

— Tai dar geriau, — šiek tiek susierzi
nęs atsakiau.

Visą naktį laikiau veidą prikišęs arti 
traukinio lango. Pro jį man atsivėrė gam
tovaizdis, neišdildomai išlikęs mano atmin 
tyje, tie maži akmenuoti laukai ir tamsūs 
nuogi kataai, kuriuose nematyti nė ženklo 
žmogiškosios- gyvybės. Mačiau prieš- mane 
išdygstančias ir dingstančias tūštaujančio 
krašto stotis, mačiau užkalinėtas duris ir 
uždarinėtus langus, sugriautus namus, su
eižėjusias sienas, visur mačiau griuvėsius. 
Iš gaflsus kvapo pajėgiau spėti kamietiš- 
ka kilmę tų šalia manęs tamsoje susigrū
dusių- vyrų ir moterų, apsikrovusių ryšu
liais. lagaminais, dėžėmis ir maišais iš 
miesto vežamų pirkinių. Vieni, kai nusnū- 

do prieš aušrą, tai tebeturi veide mirties 
išraišką; kitų veide siaubas, lyg vietoje su 
gautų vagių; dar kiti išsigandę, tartum bū
tų nužudę žmoną ar tėvą. O kai pasigirdo 
galią reiškiąs bilietų tikrintojo balsas, tai 
jie nusipurtė ir tuojau sužiuro tokiomis 
neperprantamomis ir abejingomis veido iš 
raiškomis, kurios {prastos jiems keliantis 
šitokiom valandom iš miegų.

Bandydamas- praeiti tarp savo bendrake 
leivių aplūžusių pavidalų ir maišų užtva
ros, koridoriuje išgirdau, kad kažkas šau
kia mane.

— Sakyk, — šūktelėjo, — kok{ velnią tu 
čia darai tam traukiny? Ar važiuoji t tą 
savo Fontamarą?

— Darau, ką ir kiti daro, — atsikirtau.
— Keliauju. — Balsas prabilo arčiau.

— O kur iš tikro yra ta Fontamara? — 
sąmokslininko balsu kamantinėjo mane.— 
Kurį mūsų kaimą turėjai galvoje, kai ra
šei? Aielle? Ortona? Lecce?

Traukinys važiavo į stotį.
— Tai mano paslaptis, — iššokdamas 

atsakiau.
— Kur tavo našulys? — kitas sušuko 

pro langą. — Ar palieki?
— Neturėjau, — atsakiau. — Eik po vel

nių.
Našulio neturėjau. Man atrodė, kad 

būtų tikras nesusipratimas važiuoti su la
gaminais, lyg kokiam keliautojui ar kėliau 
jaučiam prekybininkui. Prieš dvidešimt 
penkerius metus pajudėjau iš tos pat gele
žinkelio stoties ir tuomet neišsinešiau jo
kių lagaminų. Tadą iškeliavau, lyg vagis, 

nakti. nė nesvajodamas, kad praeis tiek 
daug metų, pakol galėsiu grįžti. Lazaras 
varliagaudys tada prisispyrė išleisti mane. 
Jis buvo senas socialistas, tose vietose gi
męs augęs.

— Neik, — sakiau jam. — Karabinieriai 
dar atpažins tave ir suims. Tai bus man 
tik sąžinės graužimo.

— Apsimesiu, kad aš čia šiaip sau bu
vau stoty, — atsakė jis. — Matysi, aš tau 
nė žodžio nepratarsiu.

Tai jis su dukterim ir asilu nusileido slė 
nin ir atėjo stotin. Mes, žinoma, neišlaikė
me nepasikalbėję.

— Važiuok toli ir užmiršk tą liūdesio 
kraštą. — sakė jis man. — Gerai, kad tu 
dar tik berniūkštis ir turėsi laiko užmiršti.

— Lazarai. — atsakiau aš, — prisiekiu 
tau, kad aš niekad neužmiršiu.

— Užmirši, — karštai pakartojo jis. — 
Baigsi mokslus, išeisi { žmones ir, žinoma, 
užmirši. Pamatysi, kaip lengva užmiršti.

— Lazarai. — tariau aš, — ko mums čia 
ginčytis, kai dabar skiriamės? Prisiekiu 
tau, Lazarai, kad niekad neužmiršiu.

— Aš nenoriu ginčytis,—atsakė jis man. 
— Tai paskutinis dalykas. Bet tu pamaty
si, kad šitaip ir bus. Tu išeisi į žmones ir 
užmirši. Patikėk man, aš jau senas, galė
čiau būti tavo senelis, ir gyvenimą geriau 
už tave pažįstu.

Su ašaromis akyse aš vis ginčijau, steng 
damasis bent nepravirkti; net Lazaro dūk 
tė Laurina ėmė maldauti savo tėvą nutilti 
arba kalbėti apie ką nors kita.

— Gal paskutini kartą kalbatės, — ta
rė Laurina, — gal niekada nebesimatysite, 
o dabar ginčijatės dar!

— Aš nenoriu ginčytis, — nužemintai ir 
lyg atsiprašydamas tarė senis. — Tai būtų 
paskutinis dalykas, ypač dabar, kai reikia 
skirtis, O ką aš sakau, tai tikras- dalykas, 

o kas tikra, tai ir gera. Tu Įsikurs!, sakau, 
išeisi į žmones ir užmirši.

Jo duktė Laurina labai susirūpinusi krei 
peši į mane.

— Tu suprask ji, — tarė jinai. — Iš tie
sų jis labai myli tave. Tu neturi suprati
mo, kaip jis myli tave. Tu neturi suprati
mo, kaip jis kalba apie tave, kai tu negir
di. Tave jis labiau myli, negu mane, savo 
dukterį.

— Gal ir taip, — tarė senis ir pritarda
mas linkčiojo. — Iš tikro tai šitaip ir yra. 
O kas aš esu? Vargšas kaimietis. O kas jis 
yra? O gi mokytas žmogus. Taigi, kaip ir 
visi mokyti žmonės, jis išeis į pasaulį ir už 
mirš mus ir šitą nelaimingą kraštą.

Mūsų kelionė užtruko ilgiau, negu bu
vau įsivaizdavęs, o taip pat ir mano tas 
buvimas svetur. Po keleto metų, 1930 m., 
sirgdamas ir nusivylęs, pabėgau { Šveicari 
jos kalnų kaimą ir galvojau, kad man at
eina jau paskutinioji, tai pradėjau rašyti 
apysaką, kurią pavadinau Fontamara. Iš 
atsiminimų ir svajonių aš pasistačiau sau 
kaimą ir pradėjau ten gyventi. Parašiau 
paprastą ir nesudėtingą apysaką, o dauge
lio kraštų skaitytojai išrado, kad ji jaudi
na dėl to iš jos trykštančio skausmo. Vė
liau išgirdau, kad Fontamara, tas mano su 
kurtasis vardas, nešiojamas net kelių Pie
tų Italijos kaimų ir kad mano apysakoje 
vaizduojamieji įvykiai iš tiesų yra įvairio 
se vietose buvę, nors ir ne ta pačia tvarka, 
kaip knygoje, ir skiriasi šiokiom tokiom 
smulkmenom. Vis dėlto nėra aiškaus pa
grindo, kodėl tie gausūs sutapimai turėtų 
mažinti mano liudijimo svarbą ir reikšmę; 
man kaip tik rodos, kad jie didina tą reikš 
mę. Tokie vardai, kaip Marės, Jono, Prano 
ar Liudo ir kiti panašūs, yra bendri dauge 
liui žmonių; patys tie reikšmingieji gyve
nimo įvykiai — gimimas, meilė, kančia, 
mirtis — bendri visoms žmogiškosioms bū 

tybėms, o tačiau mums niekad nenusibosta 
apie juos kalbėti.

Ak, ne taip jau paprasta suaugusiam 
grįžti i vaikystės dienų vietas, jei dar via 
galvoji, kad ir nebuvimo metais nebuvai 
palikęs jų, kad ir iš tolo išgyvenai Įsivaiz
duotuosius įvykius. Toks grįžimas gali bū 
ti net ir pavojingas užsimojimas.

Tai ir aš atsidūriau nepaprastai keblioj 
padėty, kai laikraščiai ir radijas pranešė, 
kad grįžau į Italiją, o po kelių dienų Ro
moje atėjo su manim pasimatyti pasiunti
nybė, sudaryta iš kaimo vyresniųjų ir vie 
tos politinių partijų vadų, ir tie pasiūlė 
man dalyvauti iškilmėse, kurios ruošiamos 
mano grįžimui į gimtinę pagerbti. Nebu
vau pasiruošęs tokiai mažytei kalbai, kuri 
visokiomis įprastinėmis dingstimis leistų 
man nuo tų gerųjų žmonių paslėpti siaubą, 
mano jaučiamą jau dėl pačios minties su 
triukšmu ir daugybe išpūstų kalbų grįžti į 
tas vietas, kurios gyvos manyje neišreiškil 
mu liūdesiu. Dėl to pasiuntiniai sumišę iš
ėjo, o kaip vėliau girdėjau, tai jie nežino
jo, ar tą nemandagų mano atsakymą palai 
kyti kraštutiniu politiniu nesukalbamumr 
ar liguistu nekentimu žmonių. Šiaip it 
taip, mano laimei, reikalas šitaip ir baigės.

Tada gavau kunigo klebono laišką, ir iš 
pirmo žvilgsnio atrodė, kad čia labai pa
prastas laiškas, kuriuo prašoma mane pa
daryti Įtakos atitinkamoje valdžios įstaigo 
je, kad pastaruoju metu į kaimą grjžęs se
nas buvęs kalinys gautų pašalpą: iš tiesų 
tai tokios rūšies laiškas, kokių aš papratęs 
gauti. Bet buvusio kalinio pavardė sukėlė 
man kažkokį atbalsį, kurio kunigas klebo
nas negalėjo numatyti. „Tu jokiu būdu ne 
galėjai pažinoti šito vargšo“, rašė jis, „nes 
jis už kriminalini nusikaltimą pateko ka
lėj iman tais pačiais metais, kai tu gimei“. 
Tai tiesa, bet ne visa.

(Bus daugiau) • ...^
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BALTRAUS UŽRAŠAI RAŠO BALTRUS K. ŠVYTĖJIMAS
Seniai nebuvau matęs Zigmo. Patyręs, 

kad esu ligoninėje, atėjo. Pasisveikinęs dai 
rėsi po palatą, atidžiai apžvelgdamas ligo 
nius.

— Pažjstamų čia turi? — paklausiau.
— O, ne, — atsakė. — Tik įeidamas čia 

pastebėjau koridoriuje prie durų vežimėlį 
su užrašu „Mortuary“ — lavoninė. Įdomu 
man buvo, kuriam čia jūsų jis skirtas? 
Na, — atsidusęs pridūrė, —kiek sprendžiu 
iš kitų ligonių išvaizdos, tas vežimėlis ne 
kam kitam, kaip tau bus paruoštas. Ne
kaip. .. Visai nekaip atrodai. Neilgai, tur 
būt, betrauksi... Na, — dar pridėjo, tur 
būt, pastebėjęs mano akyse nusiminimo 
šešėlį, — neimk į galvą. Gal ir nėra taip 
jau bloga. — Matyt, pralinksminti mane 
norėdamas, pridūrė: — Nesikankinsi bent. 
Čia pas juos greit. Jeigu tik mato, kad 
daug darbo ligonį lopyti, adatą ar dvi, ir 
gatavas. Sekantis, šaukia. Tam jie ir gydy 
tojai. Ar buvo kas atėjęs aplankyti? —ma 
tydamas, kad mano nuotaika ir po tokio 
„raminančio“ užtikrinimo nesitaiso, pa
klausė.

— Buvo, — sakau. — Buvo N. organiza
cijos iždininkas. Nario mokesčio rinkti. 
Prašė, kad sumokėčiau iki metų galo. Tuš
čia, sako, kasa. Rengia kažkokį minėjimą. 
Paskeltos skaityti atvažiuosiąs, girdi, net 
iš paties centro kažkoks pareigūnas. Minė
jimo išlaidas gal pavyks padengti mokes
čiu už įėjimą, bet pinigai reikalingi pobū
viui po minėjimo suruošti paskaitininkui 
ir valdybai. Bėgioja iždininkas po narių 
namus pinigus rinkdamas. Buvo dar atėjęs 
Jurgis. Prašė kelių svarų paskolinti. Atos
togas dabar turįs ir nepajutęs, sako, kaip 
per pirmąją savaitę pinigai ištirpę. Duok, 
sako, kelis svarus. Ko čia varžais. Su sa
vim nenusineši.

— Kas tas raudonplaukis tavo kaimy
nas? Knygų krūva apsikrovęs? — klausė 
Zigmas.

— Studentas, — sakau, — mokosi ir 
čia. Negaišina veltui laiko. Bus žmogus.

— Kaip tai žmogus? Kaip tu tai supran 
ti? Kad baigęs aukštąjį mokslą „bus žmo
gus"? Sumanesnis už mane, tave ar kitus 
čia esančius? Tavo pažiūra klaidinga. Juk 
išmokyti galima ne tik žmogų, bet ir gyvu 
liūs. Buvai gi kada nors cirke? Mokslas 
tai der ne viskas. Kokį tu nebaigtumei, ko 
kiu amatu nesiverstumei, ką bedirbtumei, 
viskam reikalinga turėti čia, — stuktelėjo 
sau delnu į nuolat surauktą kaktą — Ko
kia nauda bus iš to, jeigu tu išmoksi ką 
nors,'sakysime, kaip eP.ėraštį? Žmogus tu
ri siekti pagrindinių žinių, gvildenti jas, 
perleisti per savo smegenų koštuvą ir su
daryti savo pažiūras ir išvadas, o ne vien 
tik prisiminti ir elgtis pagal tai, ką kas 
yra pasakęs ar parašęs.

— Na, ir nukalbėjai, — nedrąsiai ban
džiau užginčyti Zigmo „filosofiją“. — Ką 
gi tu lygini, sakysime, kokį nors profeso
rių, astronomą su geležinkelio iešmininku?

— Aišku, ne, — atsakė Zigmas. — Bet 
kad geriau suprastumei mano išvedžioji
mus, papasakosiu tau vieną atsitijcimą. 
Tai pasakojama apie žinomą išradėją Edi
soną. Jis nebuvo baigęs jokio aukšto moks 
lo. Kai jau turėjo užpatentavęs 20 ar 30 
naujų išradimų ir buvo tiek apsikrovęs 
naujais darbais ir bandymais, kad vienas 
pats jų atlikti nebeįstengė, pasikvietė sau 
{ pagalbą tuo metu gerai žinomą aukšto
sios mokyklos dėstytoją - matematiką. 
Kartą Edisonui prireikė tiksliai išmatuoti 
elektros lemputės vidaus talpą. Pavedė tai 
atlikti matematikui. Tas, apsikrovęs įvai
riais matavimo ir skaičiavimo įrankiais, 
dirbo kelias valandas. Baigęs rezultatus 
pateikė Edisonui. Tas pareiškė, kad duo
menys gali būti tikslūs, bet jis vis dėlto 
patikrinsiąs. Paėmęs lemputę, pradūrė ma 
žą skylutę, pro kurią prileido į lemputės 
vidų vandens. Po to vandenį išpylė į indą, 
kurio talpa buvo atžymėta skaitmenimis ir 
brūkšneliais. Edisono metodas buvo labai 
paprastas. Truko tik kelias minutes. Ne
reikėjo jokių ypatingų matavimo priemo
nių ir sudėtingo mokslo, o svarbiausia — 
buvo tikslesnis negu matematiko. Na, ge
rai, gerai. Jau žinau, ką man sakysi. Saky
si, kad yra tokių daiktų, į kuriuos negali
ma- pripilti vandens, ir kt. Reikalas ne tas. 
Šiuo atveju abu asmenys turėjo tam ma
tavimui atlikti tas pačias’ sąlygas. Vienas 
naudojo būdą, kurio buvo išmokęs. Nepa
galvojo, kad gali būti lengvesnis, papras
tesnis. Pavyzdžiui, anglai, — apsidairęs 
tęsė Zigmas. — Prieš atvykdamas čia, bu
vau žymiai geresnės nuomonės apie juos. 
Jų konservatiškumas, siauras, į senus rė
melius įstatytas galvojimas mane tiesiog 
stebina. Nekartą abejoju, ar jie iš viso gal 
voja. Būdingą pavyzdį papasakosiu apie 
savo šeimininką. Jo tėvas ar protėvis bu
vo, matyt, aukštas vyras. Pakabą paltui ir 
kepurei pakabinti įkalė pagal savo ūgį. 
Sūnus gi — pipiras. Penkios pėdos su tru 
pučiu. Dažnai aš jį stebiu, kaip iš darbo 
parėjęs pasišokinėdamas taikosi pakabin
ti kepurę. Bet pakabos žemiau neperkelia. 
Jam tai niekuomet neateina į galvą. Ten ją 
rado, vadinas, ten jos vieta. Taip rado, 
taip paliks. Arba vėl. Kai rusai paskelbė, 
kad atlieka bandymus, leisdami į stratos
ferą raketas su šuneliais, anglai sukėlė di
džiausią triukšmą, įvairiai reikšda
mi protestą ir reikalaudami tai1 sustabdy

ti. Kankina, girdi, vargšą šunelį ar du. Bet 
kad tie patys rusai pavergę kankina sto
vyklose ir kalėjimuose 10 milijonų ŽMO
NIŲ, niekas nė garso iš burnos nepalei
džia. Ir nesirūpina. Taigi. O kalbant apie 
raketas. Lietuvoje plačiai paplitęs toks 
dviejų kaimynų pasikalbėjimas. Vienas: 
„Girdėjau, kad rusai išrado tokias raketas, 
kuriomis skris į mėnulį?" Kitas, nesitver
damas džiaugsmu: „Ką?.. Visi skris?“ Nors 
vargsta skursta žmonės Lietuvoje, bet są
mojaus nenustoja. Ypač pašiepiami įvairūs 
rusų „išradimai“, — tęsė Zigmas, pastebė
jęs, kad, klausydamasis jo pasakojimų, 
pradedu užmiršti tą nelemtą vežimėlį prie 
durų. — Pasakojama, kad „išrado“ nesal
du cukrų, riebalus be taukų ir ideologiją 
be logikos. Tiesa, jie sutinka, kad skiepus 
nuo pasiutimo išrado prancūzas, bet tvir
tina, kad tai nebūtų pasiekęs, jeigu savo 
bandymams nebūtų naudojęs rusų mužikų 
ir šunų. Apie plačiai skelbiamąją Mičiuri- 
no teoriją, sukryžiavimą įvairių gyvių ir 
augalų, pasakojama, kad bandė sukryžiuo 
ti liūtą su avele (kad galėtų įvykdyti vil
nų gamybos planą). Bandymas nepavyko. 
Liūtas avį suėdė. Sukryžiavo šunį su obels 
medžiu. Rezultatai? Nauda? Tiek tik—obe 
lis pati save palaisto, o jeigu kas bando 
obuolius vogti — loja. Sukryžiavo šluotą 
su ežiu. Nauda? Šeimininkei sušvilpus, 
ežys, atrepečkiojęs iš daržo, iššluoja kam
bario grindis. Dar vienas išradimas — tai 
rūkomasis universalus popierius, ant ku
rio spausdinama „Tiesa“.

— Gauni, skaitai spaudą iš Lietuvos? — 
paklausiau.

— Gauna jos mūsų hostelyje keli. Pa
skaitau. Matyti iš jos, kaip ant delno, ko
kie „lietuviai“ dabar mūsų tėviškę tvarko 
ir valdo. Pernai Vilniuje suruoštoje dainų 
šventėje pirmąjį prizą gavo choras, vado
vaujamas agronomo Jefim Nikanorovič 
Gluchoj už atliktą „tautinę“ dainą „Solo- 
vlej, soloviej, ptašečka“... Teisman pa
trauktas už išeikvojimą kelių vieškelių ir 
kryžkelių tresto valdytojas Mitrofan Spiri 
donovič Zavalidoroga. Kauno Vilijampolės 
vaikų lonšelio vedėjai pulkininkas Pante- 
leiman Zacharovič Durnoj ir pik. Sergei 
Jakovlevič Svistunov niekad neišsipagi- 
rioja, vaikams skirtąjį maistą keisdami į 
degtinę. Praktiški rusai. Po karo negalėjo 
sugrūsti visų savo „gerojų“ atgal Į kolcho
zus. Išsiuntinėjo juos po okupuotuosius 
kraštus įvairioms pareigoms. Nelengvai 
jiems vyksta „perauklėti“ Lietuvos jauni
mą, todėl pradeda nuo lopšelio, skiepyda
mi ten komunistinę ideologiją ir... mora
lę. Klausosi dabar vaikučiai vietoje ma
mos lopšinės girtų rusų skatinamosios 
VKPB istorijos ir Lenino tezių. Palaips
niui pradedama įgyvendinti Lietuvoje ne 
tik rusų kalba, bet ir jų raidynas. Plačiai 
skelbiama, kad Lietuva įsigijo naują žvejų 
laivą - šaldytuvą „Tarybų Lietuva“. Nuo
traukoje: laivas su užrašu „Sovietskaja 
Litva“ — rusiškai. Rašoma: tarybiniai 
žmonės Vilniuje keičia senus į naujai iš
leistus pinigus. Nuotraukoje: eilės suvar
gusių žmonių prie langelio „Kasa“ „Za- 
kryto“ rusiškai. Rašo jie: aukščiau apdo

TABAKO VAGYS
D. Britanijoje per šių metų pirmuosius 

8 mėnesius iš sandėlių ir sunkvežimių bu 
vo pavogta cigarečių už 400.000 svarų.

Kas metai tokių vagysčių vien tik Lon
dono srityje būna apie 3.000, kai kelyje 
užpuolami sunkvežimiai, gabenantieji ci
garetes, šoferiai sumušami, surišami ir pa 
metami. Pakeliui į Maidenhead neseniai 
buvo pagrobtas sunkvežimis su tabako ga 
miniais, kurių vertė apie 35.000 svarų.

Dažnai tokiais atvejais vagys dingsta 
nepalikdami jokių pėdsakų. Bet retkar
čiais pasinaudoja proga pasipelnyti ir 
sunkvežimių šoferiai. Vienas šoferis buvo 
nuteistas kalėti, nes teismas pripažino, 
kad visi įrodymai yra už tai, jog jis pats 
suvaidino vagystę ir nudžiovė cigarečių už 
28.000 svarų.

MADAGASKARO SARGYBINIS
Mažytė Tromelino salelė tik keturis 

metrus iškyla aukščiau jūros lygio.
Apsupta rifų žiedo, sala ilgai buvo ne

žinoma. nes ją aplankiusieji laivai, pa
prastai. negrįždavo. Tik 1722 m. gruodžio 
mėnesį prancūzų laivo „Diana' kapitonui 
Fejė pavyko prisiartinti į rifus. Jis ja pa
žymėjo žemėlapyje Smėlingosios vardu.

Po penkiasdešimt metu prancūzų kapi
tonui Tromelinui pasisekė pakartoti vyku
sį Fejė manevrą ir galutinai praskinti jū
ros kelia i salą. Šio kapitono vardu ji ir 
dabar vadinama.

Būdama 500 km nuo Madagaskaro, Tro
melino sala turi Viena liūdną pirmenybe 
— baisieji Indijos vandenyno uraganai ją 
aplanko 48 valandom anksčiau kaip Ma
dagaskarą.

Bet Ši pirmenybė ir suteikė jai vėlyva 
garsą. Madagaskaro meteorologai susido
mėjo Tromeli'nu. esančiu Jūrinių keliu ir 
oro sroviu kryžkelėje. 1954 m. gegužės 
mėnesį joie buvo (rengta meteorologinė 
stotis su šiūnlafkinials įrengimais ir aero- 
drbmu. Salelė; kaip sargybinis, saugo vie
sulus ir laiku pakelia aliarmą. 

vanojamos buvo ir gerbiamos daugiavai
kės motinos. Dabar tarybinėm „didvyrėm“ 
skelbiamos moterys, kurios išpeni daugiau 
šia... paršiukų. Rašo: kadangi pasaulio li
teratūra, jų tvirtinimu, yra komunalinė 
nuosavybė, o visam pasaulyje rusų kalbos 
kaip vienintelės naudojimo įgyvendinimas 
užtruks dar kurį laiką, todėl tuo tarpu 
„specialistams“, kurie dirba pagal partijos 
nurodymus ir jos nustatytuose rėmuose, 
pavedama atlikti kitų kraštų žymesnių ra
šytojų vertimus. Pavyzdį galima paimti iš 
jų Robinzono Krusoe Nuotykių vertimo. 
Kadangi originale trūksta socialinio pa
grindo ir, apskritai paėmus, susidaro įspū
dis, kad Robinzonas vienas tvarkėsi ne- 
perblogiausiai, be jokio „kolektyvo“ pagal 
bos, todėl „draugas“ Robinzonas ant jų 
kurpalio užtrauktas atrodo šitaip:

Jo avantiūra saloje įvyko todėl, kad ka
pitalistai laivų savininkai pasipelnymo su 
metimais laivus statė iš prastos medžia
gos. Be to, juos perkraudavo. Jis tik vie
nas išsigelbėjo iš audros nuskandinto lai 
vo ir, atsidūręs saloje vienmarškinis, ne
suprato, kad tai tikras komunizmas. Nors 
buvo angliakasio ir tekstilės darbininkės 
sūnus, bet, radęs bangų į krantą išmestas 
dėžes su maistu ir įrankiais, labiausiai ap
sidžiaugė vienoje dėžių užtikęs Markso Ka 
pitalą ir Lenino Žingsnis pirmyn — du at
gal. Paskelbė penkerių metų planą ir, jų 
ideologijos vedamas, pradėjo perkeldinėti 
išžvejotą turtą ir salos gyventojus-gyvu- 
lius iš vakarų į rytus. Įsteigęs komparti
ją, tinkamesnių gyvių saloje nesant, sekre 
toriumi paskyręs papūgą. Toliau jam tvar 
kytis padeda į salą iš Amerikos nuo nuola 
tinių linčiavimų ir vergijos pabėgęs neg
ras. kurį jis, VKPB istorijos kursą išklau
siusį, siunčia atgal J Ameriką propagandi
ninku. Vaikų pasakoje apie Pelenę nuro
doma, kad ji užmigusi žąsis ganydama ir 
atsidūrusi stebuklingame krašte, kuriuo 
negalėjo atsistebėti. Midus upėmis plaukė. 
Saldainiai medžiuose augo ir kt. Išeidama 
iš to krašto, atsigrįžusi pamatė ant vartų 
užrašą „Sovietų Sąjunga“. Istorijoje apie 
vieną karvių melžėją, kuri netyčia paliejo 
kiek pieno kibirus nešdama, ji buvo ap
kaltinta tarybinio ūkio sabotažninke, ir 
dėst^ma. ką ji NKVD tardoma papasako
jo per 1001 naktį. Kalbant apie išradimus, 
kai kurie jų sudaro kartais labai keblią 
padėtį. Pvz., pasakojama apie vieną rusų 
išradimą — elektroninį aparatą, kuris at
sako į bet kurį jam pateiktąjį klausimą 
teisingai. Vieno aukšto partijos pareigūno 
sūnus nutarė tokio aparato veikimu įsiti
kinti. Priėjės prie aparato, paklausė: „Kur 
yra mano tėvas?“ „Tavo tėvas Sibire—dir 
ba kasyklose“. „O ne“, sušuko jaunuolis, 
atsigrįžęs į jį lydėjusį tėvo bendradarbį, 
. netiesa, mano tėvas Nikita Laptev dirba 
šiuo metu savo įstaigoje, tik prieš pusva
landį mudu jį ten palikome“. „Nikita Lap 
tev dirba savo įstaigoje“, prabilo vėl apa
ratas. „Tavo gi tėvas Sibire, kasyklose“.

— Na, tai ką „kabinsiu“ jau, — pasižiū 
rėjęs į laikrodį, nutarė Zigmas. — Ateisiu 
sekančią savaitę, jeigu dar tebebusi čia. 
Ta, ta!

Daugelis atsitikimų rodo, kad tiems va
gims nieko nereiškia ne tik dideli draudi
mai, bet net ir vagims nubaidyti skirtieji 
aliarmai. Vieną kartą vagys vis dėlto išsi
gando ir pabėgo, kai cigarečių pilname 
sunkvežimyje(už 40.000 svarų) suskambė
jo aliarmas.

Kai keliuose nepasiseka ar jaučiama, 
kad būtų pavojinga, tie cigaretės dūmo pa 
siilgę džentelmenai vidury miesto suranda 
būdų pasiimti, ko jiems reikia. Apsimetę 
detektyvais, anąkart keturi tos rūšies vy
rai sugriebė sunkvežimio šoferį ir sudoro
jo už 20.000 svarų cigarečių ir tabako. Į 
John Player fabriką gauja prasmuko pro 
tris panaktinius, pro visus aliarmus ir 2 
sunkvežimiais išgabeno 7 milijonus ciga
rečių.

Skotland Jardas toms vagių gaujoms 
gaudyt yra paskyręs 8 valdininkus, bet ne 
tikima, kad pasisektų greit susitvarkyti.

1.500 MOKSLO ŽMONIŲ Į VAKARUS
(E) Nuo 1958 m. sovietų satelito — Ry

tų Vokietijos į Vakarus išvyko ir juose pa 
siliko per 1.500 mokslo žmonių. Jie dau
giausia išnaudojo tarnybinių kelionių į 
užsienį ar atostogų progas. 1958-60 m. lai
kotarpy iš pasitraukusių į Vakarus moks 
lo veikėjų buvo: 295 medicinos darbuoto
jai. 287 gamtos mokslų specialistai, 225 fi
losofijos ir filologijos darbuotojai, 127 
technikai. 29 teisių ir ūkinių mokslų dar
buotojai, 22 muzikos mokslo žmonės ir kt. 
1961 m. pirmame pusmetyje iš Rytų Vo
kietijos pasitraukė 165 įvairių mokslo sri
čių darbuotojai. Nuo 1961 m. rugpiūčio m. 
Vakarus pasirinko per 200 aukštojo moks
lo žmonių. Kiekvieną savaitę pranešama 
apie operos, dramos režisorių, dirigentų ir 
kt. pasiryžimą, esant už zonos ribų, jau ne 
begrįžti į savo ligšiolines darbovietes.

— Policija gavo žinių, kad norima pa
vogti jau mirusio filmų aktoriaus Clark 
Gable 7 mėnesių amžiaus sūnų.

Vandenynų ir jūrų švytėjimą sukelia 
maži spinduliuojantys organizmai.

Tačiau ir šiandien dar nėra galutinai iš
aiškinta biologinė šių organizmų švytėji
mo reikšmė: neaišku, kokią reikšmę turi 
švytėjimas jų pačių gyvenime. Aprašyta 
16 rūšių švytinčių bakterijų. Tačiau švyti 
ne tik bakterijos, bet ir kai kurie gyvūnė
liai, kaip radioliarijos, moliuskai, keletas 
žuvų rūšių.

Jūros paviršius švyti 10-100 kvadr. km 
plotu. Šie plotai dažniausiai būna juostų 
ar dėmių pavidalo. Švytėjimas trunka nuo 
keleto sekundžių iki keleto valandų. Ma
noma, kad organizmų švytėjimą sukelia 
kai kurie mechaniniai dirgikliai, kaip stip 
rus jūros bangavimas, žuvų ar laivų pra- 
plaukimas. Taip pat pastebėta, kad pasem 
tas į stiklinę toks vanduo, sujudinus, pra
deda švytėti. Yra aprašyta daugelis atve
jų, kai, švytint jūrai, laivų kajutėse buvo 
galima skaityti smulkiausią šriftą.

Audringos jūros švyti tankiau negu ra
mios, nors pastarosios ir turėtų daug švy
tinčių organizmų. Labai stiprių švytėjimų 
sritys atitinka staigių ir dažnų tempera
tūros svyravimų sritis bei šaltųjų ir šiltų
jų srovių susidūrimo vietas.

Daugiausia jūros švytėjimų stebima At
lanto, Indijos ir Ramiajame vandenyne. 
Atlanto vandenyne švytėjimo rajonai su
tampa su planktono turtingiausiais rajo
nais. Stiprus švytėjimas stebimas ties 
Lap-Latos žiotimis, Pietinės Amerikos pa
krantėje, kur susitinka šaltoji Folklendo 
srovė su šilta Brazilijos srove, taip pat 
Golfo srovės susidūrimo rajone su šalta 
Labradoro srove. Stiprūs švytėjimai būna 
pietinėje Raudonosios jūros dalyje ir In
dijos vandenyno šiaurėje.

Tarybų Sąjungos jūrose intesyvus švy
tėjimas stebimas Ochotsko ir Juodojoje 
jūrose.

Žemės drebėjimų sukelti milžiniški van 
dens masių svyravimai — bangos, vadina
mosios cumani, taip pat sužadina švytėji
mą. 1933 m. užregistruotas vandenyno švy 
tėjimas Japonijos pakrantėse, kuris buvo 
matomas net už 20 km.

Nuo senų laikų įsigalėjusi nuomonė, 
kad švytintieji gyvūnai gyvena tik pietinė

©©©©©©©©©©©©©©fi
TAUTIEČIAI!

Ne mažiau kaip 10 proc. nuolai
da visoms prekėms jūsų šventinių 
ir žieminių siuntinių pasirinkimui. 
Geriausios angliškos medžiagos 
kostiumams, paltams, suknelėms. 
Gražiausios nailoninės ir šilkinės 
medžiagos, šveicariškos kašmlri- 
nės skarelės „Pure wool“, o ne 
„Virgin wool", kurių kaina tik 26 
šll. su muitu. Singer siuvimo maši
nos. Hohner akordeonai. Elektri
niai prosai ir kitokie leidžiami siųs 
ti reikmenys. Stalių įrankiai. Oda, 
geros rūšies avalynė pagal už ją 
mokamą kainą. Pasiūti drabužiai. 
Moheir, šiltos ir gražios stole-ska- 
rds. šalikai. Patalynė. Geriausia 
vokiška 63“ patalams medžiaga — 
jardas su muitu tik 16.3 šll.

Gal daugeliui norisi paklausti, 
ar tai iš tikrųjų pigiau, tai prašom 
palyginti mūsų prekes ir kainas su 
bet kieno kainomis ir tik tuomet 
įsitikinsite. TAURAS, būdamas tik 
rai lietuviškas ir savarankiškas, ne 
turėdamas ant savęs jokių antpo- 
nių ir nesldalydamas su niekuo sa 
vo uždarbiu, o tik su siuntėju, gali 
duoti tokią nemažą nuolaidą nuo 
ir taip pigių kainoraščio kalnų.

Norintiems visada pasiunčiama 
gausiai pavyzdžių pasirinkti.

Jūsų pačių siuntiniai pasiunčia
mi už 1 sv. plius muitas.

Tik parašykite:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471
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Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šoklų muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse. 

se jūrose ir vandenynuose, tačiau pasitai
ko ir tokių faktų, kad, pučiant stipriems 
vakarų vėjams, nuo Danijos pakrančių 
ateinančios jūrinės srovės atneša šių nuo
stabių gyvūnėlių ir į Lietuvos pakrantes. 
Tai tikra retenybė ir, gal būt, labai mažai 
kam žinoma. Apie Baltijos jūros švytėji 
mą turimi jau seni duomenys, kuriuose 
nurodoma, kad švytėjimas čia dažniausias 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais centrinėje ir, 
vakarinėje Baltijos dalyje.

Vandenynų ir jūrų švytėjimas turi reikš 
mės aviacijai ir ypač karo laivybai, nes 
šviečiantis vandenyno paviršius dėmas- 
kuoja povandeninius bei užtemdytus lai
vus.

Vėlesniais laikais, pastebėjus, kad žuvų 
pulkai kaupiasi tuose rajonuose, kur kon
centruojasi švytintieji gyvūnėliai, imta 
taikyti apšvietimo metodą žvejybai.

Jūrų ir vandenyno švytėjimas taip pat 
turi ir mokslinę reikšmę tiriant atskirų 
vandens masių judėjimą ir sroves pasau
liniame vandenyne.

AUSTRALIJOS DYKUMŲ 
ŽMONĖS

Atradus Australiją, joje gyveno 300 000 
čiabuvių, Dabar jų tebėra 50 000.

Ir dabar daugelis iš išlikusių genčių 
mažai ištirtos, o yra ir tokių, apie! kurių 
buvimą pirmą kartą sužinome.

Štai ką pasakoja amerikiečių žurnalis
tas Hari Roskolenkas apie savo atsilanky
mą labiausiai atsilikusioje bušmanų 
gentyje.

„Bušmanų genties žmonės nieko nesėja, 
nieko neaugina, negamina. Jie gyvena 
taip, kaip gyveno jų protėviai prieš ’tūks
tančius metų. Bušmanų gentis savo egzis
tavimui tenaudoja tą, ką duoda gamta“..

Žurnalistas norėjo nufilmuoti genties 
gyvenimą, bet greit įsitikino, kad tai pa
daryti ne taip lengva. Kai jis pabandė 
nustatyti kino kamerą, į jį pasipylė strė
lės. Tiktai magnio plykstelėjimas išgelbė
jo padėtį, kitaip jo užrašai ir filmas būtų 
amžiams likę dykumoje... Australiečiai 
suriko iš siaubo, nes tokį reginį išvydo 
pirmą kartą. Be to, tuo metu dargi pradė
jo lyti. Lietus dykumoje po ilgos sausros! 
Bušmanai lietų laikė didžia dangaus do
vana, o Hari Roskolenkas nelauktai tapo 
jų gelbėtoju.

Įdomią ekspediciją neseniai buvo suren
gę Australijos mokslininkai. Centrinėje 
Australijoje jie aptiko naują gentį — pin- 
tibu. Tai irgi labai atsilikusi gentis. Ji gy
vena mažomis grupėmis didesniame kaip 
100 kvadr. km plote. Jie, skirtingai nuo 
bušmanų, „leidosi“ studijuojami ir moks
lininkus sutiko draugiškai.

Australiečių ekspedicija nustatė, kad 
pintibu gentis seniai nebendrauja su ki
tais žmonėmis; jie gyvena taip, kaip pir
mieji akmens amžiaus atsiskyrėliai-kla- 
jokliai.

Jie iki šiol išgauna ugnį trynimu Ir tai 
atlieka gerai ir greitai — per vieną dvi 
minutes. Pintibu nenešioja drabužių, iš
skyrus raiščius ant dubens. Jų kaklus 
puošia papuošalai iš žmogaus kaulų. Min
ta jie pelėmis, žiurkėmis, driežais, vabz
džiais ir žolėmis. Kirmėles, vikšrus, srai
ges jie pakepa.

Nepaisant sunkių gyvenimo sąlygų* pin
tibu žmonės atrodo visiškai sveiki. Bet tai 
nereiškia, kad jie neserga: daugiausia jie 
kenčia nuo trachomos.

Ekspedicijos nariai ištyrė nemažą „nau
josios“ genties gyvenamo plotą. Ekspedi
cijos surinkta medžiaga rodo, kur yra 
australiečių genčių liekanų.

GOMULKA TIKISI ABIEJŲ 
VOKIETIJŲ APJUNGIMO

(E) Pasikalbėjime su Paryžiaus dienraš 
čio „Le Monde“ leidėju Beuve-Mery lenkų 
valdžios ir partijos galva Gomulka pareiš 
kė, kad abiejų Vokietijos dalių apjungi
mas būsiąs išspręstas pačių vokiečių savo 
tarpe. Tai įvyksią pasirašius taikos sutar
tį ir Vokietijos dalims pasitraukus iš kari 
nių blokų. Gomulkos nuomone, jei pavyk
tų taiką išlaikyti dar bent dešimtį metų, 
tai karo galimybės būtų labai ribotos. Kai 
bedamas apie bažnyčios įtaką Lenkijoje, 
Gomulka pareiškė, kad religiniai įsitiki
nimai išliksią ištisus dešimtmečius. Pagal 
jį, nesą jokio priešingumo tarp lenkų so
cialistinės sistemos, jų vedamos politikos 
ir religinių įsitikinimų.
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Po balių ir linksmybių reikia kuo nors 
rimtai atsigaivinti, praturtinti nuovargio 
išpustytas mintis.

Tai susivažiuokime ir susieikime ta die-

CHORO IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ
Londono lietuvių choras lapkričio 18 d. 

vyksta i Nottinghamą, kur kariuomenės 
šventės minėjime duos dainų koncertą. 
Kartu su choru vyksta ir sol. J. Čemis.

PAMALDOS
BRADFOROD — lapkričio 5 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — lapkričio 12 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 19 d., 12.15 v.
LEICESTER — lapkričio 5 d., 12 vai., Švč.

Jėzaus Širdies bažn., 72, Mere Rd.

SPORTAS

VOKIETIJA VASARIO 16 GIMNAZIJA

ną visi, kas tik gali, i Lietuvių Namus Lon 
done, nes ten bus literatūros vakaras, ko
ki seniai jau beturėjome. Iš tolimo Man- 
chesterio atvažiuoja Vladas Šlaitas su nau 
jais eilėraščiais ir pats skaitys juos tuo 
pat sultingu ir stipriu balsu, kuri Londo
ne kartą jau teko girdėti ir kuris žavėjo 
klausytojus.

Iš Bradfordo pasiryžęs atvažiuoti Romu
aldas Spalis ir taip pat paskaityti naujų 
dalykų. Greičiausia, kad jis, be kita ko, pa 
skaitys ir ką nors linksma.

Kviečiami programoje dalyvauti ir lon- 
doniškiai rašytojai.

UŽ LIETUVĄ IR LIET. GANYTOJUS

Spalio 25 d. suėjo dešimtmetis nuo a.a. 
Vyskupo Prano Petro Bučio, MIC, mirties. 
Anglijos lietuvius velionis neretai aplan
kydavo. Mirties metinių proga Lietuvių 
bažnyčioje už Ganytojo vėlę marijonų vy
riausias vadovas kun. Dr. S. Škutans ir ki
tas vietos kunigas paaukojo šv. mišias. 
Londoniškių atmintyje vietinės Liet, baž
nyčios steigėjas a.a. kun. Kaz. Jurgis Ma
tulaitis, miręs 1945 m., tebėra gyvas. Už 
jo vėlę pastaruoju metu po vienas mišias 
užprašė Čiuplienė, Seredinskienė ir Vizba- 
rlenė. Visų šventųjų šventėje Čiuplienė 
užprašė paaukoti mišias už Lietuvą.

GARBUS SVEČIAS
Prie lietuvių dvasinio židinio Londone 

šv. Kazimiero bažnyčios spalio 24-29 die
nomis buvo sustojęs marijonų vyriausias 
vadovas kun. Dr. S. Škutans. Svečias gyvai 
domėjosi lietuvių sielovada ir kitais reika 
lais. Jis apgailestavo, kad dėl skubios ke
lionės nebegalėjo pabuvoti lietuvių tarpe 
per Kristaus Karaliaus garbei iškilmes, ku 
rios Londone atsibuvo tikrai iškilmingai. 
Apie jas kitą kartą.

ŠOKIŲ VAKARAS

Lapkričio 4 dieną, šeštadieni, 8 vai. va
karo, Lietuviu Šv. Onos Draugija rengia 

ŠOKIŲ VAKARĄ
Lietuviu Sporto ir Socialinio klubo patal- 
p-.se 345A Victoria Park Road, London, 
E.9.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsiskaitydami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, spaudai pa 
remti yra pridėję aukų S. Ūsas 38.6 šil., B. 
Kmieliauskas 13 šil., J. Stundžia 5 šil., K. 
Norkus 4 šil., B. Klimas 4 šil., P. Miklovas 
2 šil., B. Zinkus 1.6 šil., P. Navakauskas 
1 šil.

SODYBOJE PLANUOJAMAS ŽIEMOS 
„SEZONAS“

Norint išnaudoti Sodybos patalpas žie
mos metu, vis daugiau daroma žygių sueiti 
j kontaktą su vietiniais gyventojais ir or
ganizacijomis. Iki šiol jau yra susitarta 
arba baigiama susitarti dėl sekančių paren 
girnų:

Lapkričio 4 d. vakare vienas anglų jau
nimo klubas Sodybos miške organizuoja 
tradicinį Guy Fawkes išvakarių laužą. Už
sakyta labai didelis kiekis spalvotų rake
tų. Prie laužo kartu įvyks vaišės — bus ke 
pami viščiukai, o gal ir visas avinas... Da
lyvaus apie 100-150 žmonių.

Kas norėtų šią anglų tradicinę naktį pil 
name iškilmingume pamatyti, kviečiami tą 
vakarą atvykti Sodybon.

Lapkričio 8 d. Sodybos patalpose bus 
privati party - šokiai. Gros gerai žinoma 
West-End kapela. Dalyvių numatoma apie 
50-60 žmonių.

Lapkričio antroje pusėje numatyta vie
no vietinio motociklistų klubo šokiai. Šis 
klubas turi apie 200 narių. Dėl galutinės 
datos dar nesusitarta.

Sausio 7 d. tas pats klubas ruošia Sody
bos ribose motociklų lenktynes su kliūti
mis. Šios rungtynės yra labai populiarios 
ir sutraukia daug žiūrovų. Dalyvių skai
čius numatomas apie 150.

Jau pradėta tartis su lenkų automobilis 
tų klubu dėl patalpų ir maisto naktinių 
lenktynių užbaigai. Šios lenktynės bus ko 
vo pradžioje. Jos yra tarptautinio pobū
džio, nes, be lenku, dar dalyvauja ir anglų 
bei amerikiečių klubai.

Neseniai yra pareiškusi norą praleisti 
Sodyboje savaitgalį Londono studentų 
grupė, kuriai vadovautų lietuviams ge
rai žinomas prof. R. Sealey.

KREPŠININKAI PABALTIJO TURNYRE
Ankstyvą šeštadienio rytą, kai beveik 

visas miestas dar miegojo, šeši Vilties žai
dėjai traukė į miesto centrą, iš kur su dai 

■_,na pajudėjo į Bradfordą. Dar nepasiekus 
C!piusiaukelio, Viltis išvengė nelaimingo at

sitikimo tik Justo Snabaičio greitos orien
tacijos dėka. Gal šitai paveikė ir žaidėjus, 
nes viltiečiai tikros savo formos neparodė. 
Viltis pralaimėjo prieš estų Kalev. Antra
me kėlinyje Viltis prisiveja Kalevą ir ve
da vienu tašku, bet dėl nesusipratimo su 
teisėju estai užmeta keletą krepšių ir lai
mi rungtynes 50:38. Estų Kalev yra visos 
Anglijos estų rinktinė, gerai susižaidusi, 
nes kasmet šiose varžybose dalyvauja.

Antrose rungtynėse viltiečiai žaidžia su 
Šarūnu, kuris buvo sustiprintas Kovo 
Aleknavičium ir dviem Leeds universiteto 
studentais. Šarūnas laimi 42:29. Taip Vil
tis iškrenta iš turnyro. Už Viltį žaidė: V. 
Kelmistraitis, Manga, Karnilavičius, Jasio 
nis, Snabaitis ir Viliūnas.

Šarūno likimas buvo ne geresnis: praki- 
ša prieš latvių LLSK 22:42. Prieš estus 
Šarūnas pralaimi dviem metimais. Už ša 
runą žaidė: broliai Paleikiai, Dičpetriai, 
Sergaliai, Garbonkus, Aleknavičius, Dam
brauskas ir du Leeds studentai.

Ar ne laikas sudaryti vieną Anglijos lie 
tuvių komandą ar dvi ir pasitreniruoti 
pradedant kitą mėnesį? Lauksiu atsakymo 
į šį mano pasiūlymą.

Šia proga noriu padėkoti p.p. Traškams, 
A. Žukauskui, Lietuvių Sporto Klubui ir 
visiems kitiems, prisidėjusiems prie to, 
kad mūsų atsilankymas Bradforde buvo 
toks malonus. V.K.

ESTŲ EKSPROTO - IMPORTO 
KOMPANIJA

ESTOTRUST LTD.
Kontinento dažų ir chemikalų 

firmos atstovai, 
4/6, DUKES PLACE, 

LONDON, E.C.3
Telefonas: AVEnue 5978

Pradžia 8 vai. vakaro. Pelnas skiriamas 
Londono lietuvių vaikams rengti Kalėdų 
Eglutei.

DERBY
RŪPESTIS NE TIK GYVAIS

Derby Liet. Šalpos komitetas rūpinasi

WOL VER H A MPTON AS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 5 d., 12 vai., Molineux Hotely 
je įvyks Sporto klubo „Viltis“ susirinki
mas. Taip pat kviečiamas tėvų susirinki
mas mokyklos reikalu tuo pačiu laiku. Vi
sus suinteresuotus kviečiame atsilankyti.

Valdyba

Savo klientams pageidaujant, ati
darėme Dovanų Siuntimo Skyrių, 
siūlydami:
Britų eksportines tekstilės medžią 
gas 1961 m. audimo; Kontinentinį 
maistą maišeliuose ir dėžutėse. 
Viskas aukštos kokybės. Kainos 
konkurencinės. Jokių blogą vardą 
įsigijusių .Standartinių siuntinių“.

ne tik gyvaisiais, bet ir mirusiais. Jis žiū
ri, kad lietuvių kapai būtų dailiai sutvar
kyti. Dabar Komitetą sudaro M. Raulinai- 
tienė, pirm., S. Sarapinienė, ižd., ir Kazys 
Griškonis, sekretorius. Vieno liet, savano
rio kūrėjo kapą Castle Donnigton tvarko 
P. Ivanauskas.

PAIEŠKOJIMAI
PAKARKLIS Povilas, Juozo ir Konstan 

cijos sūnus, gimęs 1896 m., ir RINGAITIS 
Juozas, Elzbietos Pečiulienės-Ringaitytės 
sūnus, gimęs 1921 m. kovo 19 d., patys ar 
žinantieji apie juos prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

Darbo valandos šiuo metu: 
pirmadienis-penktadienis: 19-21 v 
šeštadienis: 14-17 v.

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU

rf

Norėdami padėti visiems, kurie siunčia siuntinius į Lietuvą ar 
kitur ir nori patys sudaryti siuntinį, arba dalį siuntinio, kad 
sutaupyti persiuntimo išlaidas iki Londono, suorganizavome 

Siuntinių surinkimo tinklą.
Kiekvienas, kuris nori siųsti savo paruoštą siuntinį, nesvarbu 
kur, gali ualikti jam arčiausiai esančiame surinkimo punkte 
ir tokiu būdu jokių persiuntimo išlaidų iki Londono neturės. 
BRADFORD: 18, 1 Infirmary St. 
DERBY: 39 Abbey St.

MANCHESTER: 
NOTTINGHAM:

WOLVERHAMPTON:
Kas nori užsakyti siuntinį pas 
informacijas ir prlsiunčiame 
Užtikriname, kad mūsų kainos yra žemiausios.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
BALTIC STORES LTD.

(Z. JURAS)

Požeminio traukinio stotys:
Aidgate, Aidgate East ar

Liverpool St.
Autobusai:
Nr.Nr. 9, 15, 22, 23 ar 25.
Geležinkelio stotys:
Fenchurch St. ar Liverpool St.
Mūsų atstovai:

Mr. R. Nolk,
97, Bradford St., Bolton, Lancs.

Mrs. E. Tavel,
483, Caerleon Rd., Newport, Mon.

Tel.: Newport 58791

KAS GALĖTŲ PAREMTI INVALIDĄ?

Schongau/Lech, Tannehof 16 gyvena lie 
tuvis visiškas invalidas Antanas Puido
kas. Jam yra nuplautos abi kojos, išimti 
ne tik dantys, bet ir dantų kaulai, suga
dinta širdis ir viduriai. Viena koja vėl pū 
liuoja ir dar reikės patrumpinti. Jis yra 
lietuvis patriotas, dalyvavęs Klaipėdos su 
kilime 1923 m., kariavęs prieš bolševikus, 
o dabar yra visų apleistas ir vienišas.

Šioje apylinkėje gyvenęs Bronius Gab
rėnas nusižudė ir buvo Rimeikio pastango 
mis gražiai palaidotas, jam jau yra pasta
tytas ir paminklas ir užpirkta žemė 12 me 
tų. Gabrėnas sirgo nuomario liga, kas, ma 
tyt, jį ir privedė prie savižudybės.

NORD HESSENO NAUJA APYLINKĖ
Dr. P. Rėklaičio, buv. PLB Vokietijos 

Kr. Valdybos vicepirm., ir Ign. Šmigelskio 
pastangomis spalio 8 d. Nord Hessene bu
vo įsteigta nauja PLB Apylinkė ir jos lai
kinu seniūnu išrinktas I. Šmigelskis.

„HEIMATSTIMME“ naujas numeris
Išėjo naujas Lietuvos vokiečių Lands- 

mannschafto Heimatstimme numeris. 
Kaip kiekviename numeryje, taip ir šiame 
yra apsčiai žinių iš mūsų tėvynės. Ypač 
tenka pažymėti čia duodamas žinias ir 
straipsnius bei pasakojimus lapie Lietuvą 
kartais net iš praeitojo šimtmečio. Jau ke
liuose numeriuose buvo paduoti vertimai 
lietuviškų dainų ir Tautos Himno. Pastara 
jame numeryje antrašte „Verlassen, aber 
nicht vergessen“ pranešama, kad ruošia
ma spaudai ir lapkričio mėnesį išeis 12 pa 
veikslų blokas, spalvotų vaizdų iš Lietu
vos. Paveikslus galima bus panaudoti įrė
minti ar net kaip atviruką, kurį galima 
bus pasiųsti ne tik kilusiam iš Lietuvos, 
bet ir kitataučiui. Tikrai būtų sveikintinas 
dalykas, kad kiekvienas šį lietuviškų vaiz 
dų bloką, kaip kalėdinę dovaną, užsisaky
tų. Jo kaina nuo DM. 2,60 iki 2,80. Galima 
užsisakyti sekančiu adresu: „HEIMATSTI 
MME“ (20b) Salzg. — Lebenstedt, Salder- 
graben 12. Jei jau Lietuvos vokiečiai šį 
leidinį siūlo savo tautiečiams, tai privalė 
tų kiekvienas mūsiškis jį užsisakyti.

Naujas lietuviškas antihitlerinis filmas
Kaip ta pati „Heimatstimme“ praneša, 

Lietuvoje yra pagamintas naujas lietuviš
kas antihitlerinis filmas, pavadinimu „Ka 
nonada“, kurio premjera įvyko Vilniuje. 
Jame pavaizduojami nacių žiaurumai vie
name kaime prie Nemuno. Manuskriptą 
parašė Vyt. Rimkevičius, o muzikines jė
gas davė Vilniaus konservatorija.

Jau antinacinių filmų esame prisižiūrė- 
•ję iki valiai, — būtų gera, kad kas susuk
tų kokią antibolševikinę su jų žiaurumais 
Katyne. Pravieniškiuose, Rainiuose ir 
daug kur kitur.

VOKIEČIŲ PABĖGĖLIŲ SĄJUNGA

KVIEČIA IŠVIETINTŲJŲ

UŽSIENIEČIŲ ORGANIZACIJAS
BENDRAI VEIKLAI

Bund Der Vertriebenen Bonnoje savo 
spalio 4 d. raštu kreipėsi į PLB Vokietijos 
Krašto Valdybą atsiųsti savo atstovą į 
įvykstantį bendrą vokiečių — užsieniečių 
pabėgėlių pasitarimą gruodžio pirmomis 
dienomis pabėgėlius liečiančiais klausi
mais. Rašte pabrėžiama, kad vokiečių pa
bėgėliai ypač supranta užsieniečių pabė
gėlių dar sunkesnę nei savo padėtį ir nori 
su jais bendromis jėgomis svarstyti ir 
spręsti gyvybinius egzistencijos klausimus 
ir nusistatyti bendras veiklos gaires. 
Kiekvienai grupei yra pavesta prie pirmo
jo posėdžio dienotvarkės sudarymo pri
sidėti.

STATISTIKA APIE GIMNAZIJĄ

Dėl bendrabučio patalpų remonto mota, 
las po vasaros atostogų pradėtas keliomis 
dienomis vėliau. Vietoje rugsėjo 4 d. 
moksleiviai suvažiavo rugsėjo 8 d. Po 
atostogų naujai įstojusių į Gimnaziją 
skaičius siekia 12. Į I-mą klasę priimti 6, 
o į 2,3,4,5,6 ir 8 po vieną. Jų tarpe viena 
mokinė iš JAV (į IV klasę) ir vienas mo
kinys iš Anglijos (V kl.). šeši mokiniai 
dėl įvairių sumetimų į gimnaziją neatvy
ko. Bendras mokinių skaičius po vasaros 
atostogų yra toks pat, kaip ir baigiant 
mokslo metus prieš Velykas, būtent, 105 
(prieš vasaros atostogas buvo likę 101). 
Berniukų yra 20-čia daugiau, kaip mer
gaičių.

Mokytojų skaičius papildytas vienu 
anglų kalbos mokytoju. Mokslas eina jau 
visu tempu. Mokytojų Taryba apsvarstė 
mokslo pažangumui pakelti ir didesniam 
mokinių veiklumui sužadinti galimybes. 
Sudaryta iš 5 mokytojų speciali komisija, 
kuriai pavesta rūpintis moksleivių kultū
rinių pasireiškimų parengimu.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS VEIKLA

Jau eilė metų, kaip Vasario 16 Gimnazi
jos tautinių šokių grupė rodo savo šokių 
meną ir žavi tiek amerikiečius, tiek vokie 
čius. Ji yra dažnai kviečiama dalyvauti jų 
parengimuose. Paskutiniu Laiku, pasitrau
kus iš gimnazijos keletai senų šokėjų, 
grupė kiek susilpnėjo, nes reikia paruošti 
naujas pakaitalas. Šiuo vyresniųjų gru
pės „krizės“ metu išdygo 8 jaunesniųjų 
mergaičių grupė, kuri savo grakštumu ir 
tempu prašoko beveik vyresniuosius se
nus šokėjus. Ši jaunųjų šokėjų grupė pir
mą kartą pasirodė Wetzlar mieste spalio 
8 d. vokiečių pabėgėlių jaunimo suvažia
vime. Mažosios šokėjos, pasipuošusios tau 
tiškais drabužiais, išpildė šokius „Kalve
lį“ ir „Noriu miego“. Vyresniųjų grupė at 
liko „Lenciūgėlį“. Iš visų kitų pasirody
mų programos pabaigoje mažosios buvo 
dar kartą paprašytos sušokti „Kalvelį“, už 
ką susilaukė smarkių žiūrovų plojimų. 
Tai buvo triumfas ne tik mažų šokėjų, bet 
ypač jų šokių vadovės Gedikaitės.
BAZELIO RADIOFONO REPORTERIO

ATSILANKYMAS
Spalio mėn. pradžioje buvo atvykęs i 

Vasario 16 Gimnaziją Bazelio radiofono 
studijos bendradarbis Dr. T. Arnold. Jo 
atsilankymo tikslas — paruošti reportažą 
iš PLB Vokietijos Bendruomenės ir Vasa
rio 16 Gimnazijos gyvenimo. Reporteris 
turėjo interview su PLB VKV Pirmininku.. 
kun. Br. Liubinu apie lietuvių tremtinių 
padėtį Vokietijoje. Vasario 16 Gimnazijos 
reikalais jis turęjo gan ilgą pasikalbėjimą 
su Gimnazijos Direktorium apie šios gim
nazijos atsiradimą, tikslą, jos išlaikymo 
šaltinius, atlyginimus etc. Be to, reporte
ris užfiksavo garsinėje juostoje įvairius 
momentus iš moksleivių pamokų, pertrau 
kų ir dainavimo. Taip pat buvo atskirų 
pasikalbėjimų su 3 įvairių klasių moki
niais. Reporteris praleido gimnazijoje 3 
dienas. Galutinai paruošta medžiaga repor 
tažul bus po kurio laiko perduodama per 
Šveicarų Beromuenster radiofoną. Tai 
yra gražus šveicarų mostas lietuvių at
žvilgiu.

Čia reikia pastebėti, kad Šveicarijos įs
taigos ir visuomenė yra daugiausia sutel
kusi aukų Vasario 16 Gimnazijos sklypui 
ir rūmams įsigyti (inž. Stankaus vajaus 
metu 139.000, — DM.).

. COVENTRY: 13a Ford St. 
LEICESTER: 36a Byington Rd.

67 Cromwell Rd., Eccles.
130 Noel St.
3 Peternoster Row.

mus, duodame smulkiausias 
savo prekių pavyzdžius.

x::

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

— Ką tamsta darytum,' 'jerASltum pa
kviestas gydyti arklio, kuris nusilaužęs 
raktikaulį? — paklausė egzaminų metu 
studentą žymusis bakteriologas Robertas 
Kochas.

— Aš ne veterinarijos gydytojas...
Bet studentas vis dėlto suminėjo eilę 

priemonių.
Tada Kochas nusišypsojo ir pasakė:
— Ne, mano mielas, aš tokį arklį būti

nai nusipirkčiau ir, gerai uždirbdamas, par 
duočiau muziejui.

Studentas nustebo.
— Juk tai būtų vienintelis pasaulyje 

arklys su raktikauliu! — paaiškino Ko
chas.

::::

i

VISI, KAS TIK GALI, — Į „DAINAVOS“ BALIŲ!!!

LAPKRIČIO 11 D., LIETUVIŲ NAMUOSE, 1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll, ĮVYKS LONDONO LIET. MOTERŲ 

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO RENGIAMAS

TRADICINIS

RUDENS BALIUS ®
PRADŽIA 7 VAL. ĮDOMI PROGRAMA

JAU LAIKAS PASIRŪPINTI STALIUKU (TEL. PARK 2470)
GROS PUIKI MUZIKA

NAUJAI GAUTI LEIDINIAI

Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
tant — 1.16.8.

P. Naujokaitis — Ilūžę tiltai — romanas
— 0.18.6.

P. Naujokaitis — Maži žingsniai — pa
sakojimai jaunimui — 0.14.8.

Mano katekizmas — 0.2.0.
Kun. Žitkus—Tikybos vadovėlis — 0.3.6.
P. Manelis—Katalikų katekizmas-0.15.6
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke 

lionės. I knyga — 0.18.6.
V. Tamulaitis — Svirplio muz. kelionės, 

II knyga — 1.2.0.
A. Giedrius — Pasakėčios — 0.14.8.
M. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija

— 0.14.8.
J. Eretas — St. Šalkauskis — 1.16.8.
V. Sruogienė — Lietuvos istorija, 947 p.

— 4.6.6.
Brazdžionis — Vidudienio sodai, prem. 

eilėraščiai — 1.9.4.
E. Tumienė — Karaliai ir šventieji — 

ePės — 0.18.6.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Z. RauUnaitis — Durbės mūšis — 0.9.0.
A. Tu’ys — Tūzu k’u^as — 0.18.6.
Gautas nauias elementorius — 0.18.0.

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

Neatsiskaitė už 22 ir 23 tomus Liet. En- 
rikienedilos. prašau nede’siant atsiskaity
ti. Neatsiskaitė trukdo tolimesnių — pasku 
tinių tomų — leidimą,

KIEK NARIŲ LKP C KOMITETE?
(E) Rugsėjo 30 d. 13-sis LKP suvažiavi

mas Vilniuje J Centro komitetą išrinko 
123 narius. Pagal narių pavardes lietuvių 
būtų 85 arba apie 70 proc. Iš žinomesnių 
partinių - ūkinių darbuotojų ir kultūros 
veikėjų išrinkti šie: J. Banaitis, A. Baraus 
kas, F. Bieliauskas, A. Didžiulis, A. Drob
nys, V. Galinaitis, M. Gedvilas, K. Kairys, 
A. Kairelis, J. Karosas, J. Kubilius, P. Kul 
vietis, J. Laurinaitis, A. Likas, J. Maci
jauskas, J. Maniušis, J. Matulis, K. Meš
kauskas, E. Mieželaitis, A. Mikutis, 9. Nau 
jalis, V. Niunka (jis šiais metais iškrito iš 
CK sekretorių tarpo), P. Olekas, J. Palec
kis, K. Petrauskas, K. Preikšas, R. Sikors
kis, A. Sniečkus, R.B. Sungaila, R. Šarmai 
tis-Romaitis, M. Šumauskas, V. Vazalins- 
kas, J. Vildžiūnas, J. Žiugžda, A. Žukaus
kas. Kandidatais į CK narius išrinkti 53 
ir revizijos komisijon 25 nariai.
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Leidžia Lietuvių Namų Ako. 
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