
Nr. 45(686). 1961. XI. 14 Londonas, 1961 metų, lapkričio mėn., 14d. XV metai

MASKVOS TARNAS EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

KREMLIUJE
LIETUVIŲ VEIKLA VAKARUOSE — KRISLAS AKYJE KOMUNISTAMS

Nesustojantis
(Elta) Iš KP suvažiavimo Maskvoje 

tribūnos kalbėjo ir Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius Sniečkus. Ką nors nau
ja, reikšminga jis nepasakė, tačiau šioje 
kalboje dar kartą skambėjo vergiškumas, 
besąlyginis pritarimas Maskvos engimo 
politikai. Trumpai sustokime ties kai ku
riais jo paliestais klausimais.

Išpūstais žodžiais nušvietęs tariamąjį 
ypatingą pramonės, žemės ūkio ir kultū
ros pakilimą Lietuvoje. Sniečkus perėjo 
prie ideologinio darbo klausimų. Jis nu
rodė, kad „kova už buržuazinių atgyvenų 
įveikimą — tai ne tik ideologinė, bet ir 
politinė kova“, kad tokiu būdu partinė 
diktatūra bus ir toliau dar labiau stipri
nama vis-ose gyvenimo srityse. Nenuma- 
tydamas kitų priemonių šiai kovai stiprin 
ti, Sniečkus dar kartą pabrėžė, kad svar
biausia visais galimais būdais didinti „ry
šius su didžiąja rusų tauta“. Kokie tai ry
šiai, ne taip jau sunku suvokti.

„Lietuvių tauta iš savo praktiško paty
rimo įsitikino“, pareiškė Sniečkus, „kad 
draugystė su didžiąja rusų tauta, su viso
mis mūsų šalies tautomis yra tolesnio 
spartaus jos ekonomikos ir kultūros vys
tymosi laidas. Lietuvių tauta ir toliau ne
paliaujamai stiprins šią brolišką draugys
tę“. Vadinas, ir šiame suvažiavime, kaip 
ir priimtoje jame partijos programoje, pa 
brėžiama, jog tautų rusinimas, jų naciona 
linių skirtumų užgniaužimas ir toliau bus 
vedamas. Ir šį kartą Sniečkus tariamai

panto kėslams. Labiau ciniškų žodžių ir 
negalima laukti!

Žinoma, kaip visada, skaudžiausias 
krislas akyje ir šį kartą buvo Lietuvos 
veiksnių užsienyje kova už lietuvių tau
tos laisvę. Su didžiausiu pasipiktinimu 
Sniečkus pareiškė, jog užsienyje dar ne
išnyko tokie politiniai veikėjai, kurie 
kasmet rengia pavergtųjų tautų savaites 
ir lietuvių tautą priskiria prie pavergtų
jų. Ir čia pat pridūrė: „Mums, tarybi
niams žmonėms, dėl šių savaičių nei šilta 
nei šalta“. Bet tai jau prieštaravimas sau 
pačiam. Jei tos savaitės tikrai neturi jo
kios reikšmės, tai kodėl apie jas buvo kai 
bėta net iš suvažiavimo tribūnos? Ylos 
maiše nepaslėpsi. Pavergtųjų tautų savai
tės, lietuvių išeivijos kova už Lietuvos 
laisvę, laisvinimo darbas bet kuria for
ma nėra bereikšmiai, ir tai kaip tik įrodo 
Sniečkaus pasakytieji žodžiai. Baigdamas 
kalbą Sniečkus pralenkė pats save, dema- 
gogiškiausiai pareikšdamas: „Duok, Die
ve, kad pati amerikiečių tauta būtų tokia* 
laisva, kaip mes, lietuviai, Tarybų Sąjun
goje-“ Ką norėjo Sniečkus tuo pasakyti? 
Pasityčioti iš lietuvių tautos kančių ver
gijoje, ar pabrėžti, kad ateis laikas, kai ir 
amerikiečiai bus komunizmo vergais? 
Pirmasis teiginys, tur būt, teisingiausias. 
Žmonės, pasisavinę teisę kalbėti tautos 
vardu, žinoma, sugeba ir tyčiotis iš savo 
tautos. Tokie žodžiai dar kartą rodo lietu
viams, kad jų tautos išdavikams, Mas
kvos tarnams, niekada nerūpėjo tautos,

kalbėjo lietuvių tautos vardu, jos vardu 
Įsipareigojo ją dar labiau pajungti oku-

krašto reikalai. Jie darė ir daro visa, kad 
tauta liktų bolševizmo vergijoje.

Aptardamas padėtį, kada Berlyne net 
ir netyčia pasikeitus pistoleto šūviais gali 
neišvengiamai pradėti sprogti vandenili
nės bombos, „N.Y. Herald Tribūne“ šitaip 
pristato skaitytojui ginklavimosi varžy
bas:

„Kai Chruščiovas pakišo Vakarams Ber 
lyno krizę, jis negalėjo kitaip galvoti, kaip 
tiktai, kad jis sudaro tokią padėtį, kuriai 
esant Vakarai bus priversti arba imti šau 
dyti, arba pasiduoti. Jis tuojau pat pradė
jo pabrėžtinai sakyti ir gana dažnai karto 
ti, kad jeigu Vakarai ginklu bandys prasi
veržti į Berlyną ar iš jo, tai jis irgi atsi- 
šaudysiąs. O kai J. Valstybės pradėjo 
svarstyti reikalą padidinti karines išlai
das ir praplėsti karinius gynybos įrengi
mus, idant būtų parodyta, kaip rimtai žiū
rima į Berlyną, Chruščiovas įsakė sudary
ti didesnį karinį biudžetą ir prilaikyti už 
apikaklės tuos vyrus, kurie turėjo būti at
leisti iš kariuomenės.

Kadangi Chruščiovas nepripažįsta jokio 
tarptautinio autoriteto (tokio, kaip J. Tau 
tos ar pasaulio nuomonė) dėl savo veiks
mų ir nerodo jokių užuominų, kad jis no
rėtų tartis dėl Berlyno krizės kokiomis 
nors bent šiek tiek Vakarams priimtino
mis sąlygomis, grynai jėga remiama logi
ka reikalauja, kad J. Valstybės parodytų 
savo karinę galią ir būtų pasiryžusios pa
naudoti ją, jei kiltų reikalas. Tuo tarpu 
Chruščiovas, tam ratui sukantis toliau, ro 
dydamas savo jėgą, nuo įprastinių ginklų 
persimeta į atominius, pirmiausiai pagra
sindamas jais, o paskui imdamas bandy-

CHRUŠČIOVO „MORALINĖ TEISĖ“

Tą dainą be galo, kuri vyksta atominių 
ginklų varžybose, britų „The Guardian“ 
aptaria šitaip:

„Branduolinių ginklų bandymų reikalu 
pasaulio politikai dar vis tebevaikščioja 
aplink šilkamedį. Maža tesama ženklų, 
kad kuriam nors jų užteks tiek proto ga
lios, jog pajėgtų sustabdyti tai, kas pana
šu į jau įsibėgėjusį ratą. J. Tautų susirin
kimas (ar tam tikra jo dalis — politinis 
komitetas) įsakmiai kreipėsi j Rusiją, ne
vaisingai prašydamas nesprogdinti 50 me 
gatonų bombos... Sov. Sąjunga laikosi ne
kaltumą rodančio, bet apsimestinio nusi
statymo, skelbdama, kad ji savo bandy
mus jau baigia, ir balsuodama su visais ki 
tais dėl bet kieno dar vykdomųjų bandy
mų sustabdymo. O Chruščiovas laikosi 
žiauriai aiškiai — „visiškos moralinės tei 
sės“ atlikti tiek sprogdinimų (nepaisant, 
koks bebūtų jų stiprumas), kiek ir Vaka
rai. Dabar Chruščiovas yra pakartotinai 
pasakęs, kad jei Vakarai toliau vykdys 
bandymus, tai ir jis bandys, ir nors ban
dymai kenkia žmonių sveikatai, Rusija 
esanti priversta vykdyti juos dėl tariamo
sios karo grėsmės iš Vakarų. Tačiau be 
pavojaus jau nebegali būti vaikščiojama 
šitaip aplink šilkamedį“.

NAUJASIS SEKRETORIUS

„N.Y. Herald Tribūne“ rašo:
„Burmiečio sekretoriaus U Thant iš

rinkimas J. Tautų generaliniu sekreto-

ratas
rium tam laikui, kuris yra likęs mirusio 
Dago Hammarskjoeldo kadencijai, yra 
reikšmingas įvykis atstatyti organizacijos 
įtakai ir tų pareigų galiai. Išrinkimas 
taip pat kuriam laikui baigia sovietinius 
puolimus prieš esminį generalinio sekreto 
riaus pobūdį, kuris yra aptartas chartijo
je ir kurį vykdė Hammarskjoeldas. Nau
jasis sekretorius kaip asmuo yra visiškai 
priimtinas daugeliui J. Tautų narių ir ge
rai atitinka tuos reikalavimus, kurie būti
ni toje vietoje. Jis yra nekomunistas azi
jatas, turįs vakarietiško auklėjimo pagrin
dus“.

ARMIJA TEBEĮSAKINĖJA TURKIJAI

„The Guardian“ rašo dėl Turkijos, ku
ri išsirinko parlamentą:

„Kaip atrodo, galia tačiau lieka armijos 
rankose: ji politikams jau lipa ant kulnų. 
Bėda yra ta, kad, karių požiūriu, ne tie 
žmonės laimėjo rinkimus. Pasirinkdami 
kandidatus atstovauti sau aukščiausiame 
tautiniame susirinkime, daugumas balsuo 
tojų parodė, kad jie nenori būti valdomi 
respublikonų liaudies partijos, kuriai ro
do palankumą armija; jie kaip tik sumai
šė visus planus, išrinkdami didelį skaičių 
Menderso politinių įpėdinių, kurį armija 
nušalino. Esama pavojaus, kad armija vėl 
gali netekti kantrvbės; perėjimas iš kari
nės į civilinę valdžią retai tebūna toks 
lengvas, kaip generolas Guerselis bus, at
rodo, tikėjęsis džiaugsmingomis pervers-, 
mo dienomis pernai metais“.

ti visą didžiulę seriją jų. Bet tos didžio
sios sovietų bombos... yra tik toliau besi
sukąs ratas, grynai diplomatinis šantažas,

KADA BUS TEISMAS SEROVUI?
SOVIETINĖS DEPORTACIJOS IR TAUTINĖ POLITIKA

ir Chruščiovas neslepia tai“.

Dr. J. Vidzgiris (ELI)

Pavyzdžio dėlei autorius iškelia tokį at
vejį. Jeigu tūkstantis oficialių dokumen
tų teigia, jog sovietijoje mažosios tautos 
naudojasi visomis trokštamomis laisvė-

- „Partijos oficialioji programa mažiau 
svarbi negu tai, ką ji iš tikrųjų daro“, 
taip rašė Engelsas 1875 m. laiške kitam 
žymiam socializmo teoretikui Bebeliui. 
Tuos žodžius labai naudinga prisiminti 
kaip tik šiuo metu, kai į padanges kelia
ma naujoji SSSR kp programa. Juos iš 
naujo priminė anglų ūkio ir valstybės 
mokslų tyrinėtojas R. Conquest neseniai 
išleistame veikale apie sovietinę deporta
cijų politiką.

Deportacijos... Tas žodis mūsuose susi
jęs su birželiniais minėjimais, iš kurių 
kartais padvelkia įspūdis, jog tik vienkar
tinis liūdnas įvykis, ištikęs Pabaltijo tau
tas klaikiomis 1941 birželio dienomis. O 
juk jos dar platesniu mastu vyko poka
riu, ypač 1948-1949 metais! Niekas neuž
tikrina, kad ir dabar jos nevykdomos, 
nors siauresne apimtimi ir maskuotai, 
kaip „nesocialaus elemento“ ištrėmimas 
ir pan. Dažnai užmirštama ir tai, kad so
vietinės deportacijos yra skaudžiai palie- 
tusios ne tik Pabaltijo tautas. Pagaliau, 
jeigu tie baisūs faktai ir žinomi, tai jų 
reikšmė ne visada pilnai suvokiama. Kaip 
tik dėl tos priežasties patys birželiniai mi 
nėjimai virsta šablonu ir nedaug ką pri
mena saviems bei svetimiems.
Veikalas minėjimų paskaitininkams

Dėl to juo maloniau pastebėti, kad 
mums, nesugebantiems ar tik šiaip neįs
tengiantiems išsamiau panagrinėti savo
sios tautos naujausiųjų likiminių įvykių, 
atėjo talka iš šalies. Dargi labai vertinga 
talka ne kokio eilinio laikraštininko, bet 
rimto mokslininko tyrinėtojo, visuomeni
nių mokslų specialisto asmenyje. Auto
rius dalį knygoje panaudotosios medžia
gos yra išnagrinėjęs akademinėse praty
bose — seminare, kuris buvo vedamas 
1957 m. Londono aukštojoje ekonomijos 
ir politikos mokslų mokykloje.

' Tiesa, knygoje apsiribojama tik Pavol- 
gio ir Kaukazo tautų deportacijomis, ta
čiau ne vienoje vietoje autorius užsimena 
Lietuvą ir Pabaltijį. Svarbiausia, jam pa
pyko klausimą įsprausti į reikiamai pla
čius rėmus ir tuo būdu tinkamai nušvies 
ti jo reikšmę.

Karo metu sovietai deportavo septynias 
mažas tautas, kurių penkios buvo „reha- 
bilituotos“ 1957 m. Šių tautų likimas, R. 
Conquest žodžiais, yra vienas reikšmin
giausių ir drauge labiausiai užmirštų da
bartinės istorijos įvykių. Tatai ne tik iš
ryškina sovietų tautinę politiką, bet paro
do ir sovietinę praktiką aplamai. Pagal 
tai, kokiu būdu sprendžiamas tautinis 
klausimas, galima susidaryti vaizdą apie 
visą komunistų politinį, visuomeninį ir 
kultūrinį veikimą. Autorius prileidžia, 
kad deportacijų negalima lyginti su nacių

dujų kamerų žiaurumais, tačiau nurodo, 
kad tautoms naikinti naudojami ir kiti 
būdai: trėmimas iš gimtinės, išblaškymas 
po svetimą teritoriją, atėmimas pilietinių 
taisių, sumažinimas ūkinių išteklių iki 
minimumo, suvaržymas kultūros ir švieti
mo gimtąja kalba galimybių, aukštas mir 
tingumas ir pan.
Pavo'gio ir Kaukazo tautų deportacijos
Dar karo veiksmams nepasibaigus, iš at

kariautųjų sričių buvo ištisai deportuoti 
kalmukai, Krymo totoriai, Volgos vokie
čiai ir keturios Kaukazo tautos: čečėnai, 
ingušai, karačai ir balkarai — viso 1.336. 
438 žmonių. Taip dramatiškai pasibaigė 
istorinė Rusijos veržia mahometonų sri
tyse prie Juodosios ir Kaspijos jūrų. Apie 
tai pirmą sykį sužinota tik po karo, kai 
Izvestijose 1946.VI.26 buvo paskelbtas po
tvarkis apie atitinkamų autonominių res
publikų panaikinimą ir jų gyventojų iškel 
dinimą. Dar vėliau paaiškėjo, kada tai 
įvykdyta.

Šitą aplinkybę autorius teisingai pabrė
žia. Iš to matyti, kad Sov. S-ga gali visiš
kai nuslėpti nuo išorinio pasaulio svar
bius vidaus Įvykius, ir j'e gali b'*’ visiš
kai neskelbiami, jeigu oficialioji politika 
to reikalauja. Tuo tarpu istorija lengvai 
„perrašoma“.

Dar 1942-1943 m. sovietinė spauda gar
sino kalniečių žygdarbius Raud. armijos 
eilėse. Faktiškai čečėnus deportuoti buvo 
nutarta jau 1943.11.11 politbiuro pasėdy
je. Betarpiškai deportacijas vykdyti rei
kalavo: Molotovas, Ždanovas, Voznesens- 
kis, Andrejevas ir Kosyginas (visi didžia
rusiai!). Mikojanas svyravo. Nulėmė Sta
linas, Vorošilovas, Kaganovičius, Chruš
čiovas, Kalininas ir Berija, kurie nutarė 
deportacijas atidėti... ligi vokiečiai bus 
toliau nustumti

Deportacijas vykdė MVD pasienio, vi
daus ir konvojų daliniai. Ypač reiškėsi 
I-ji Ypatingos paskirties divizija — DON. 
Jiems talkininkavo rusai civiliai. Trėmi
mams buvo naudojamos amerikiečių ma
šinos. Operacijoms vadovavo Serovas. Gy 
ventojai nesidavė vežami kaip avinėliai. 
Dar 1951 sausio mėn. buvo žinių apie kal
nuose veikiančius čečėnų ir balkarų par
tizanus.
NeĮstengė deportuoti visų pabaitiečią ir 
ukrainiečių

Labai įdomiai autorius kritikuoja kai 
kurių vakariečių „sovietologų“ tariamąjį 
„akademinį objektyvumą“, kai apsiriboja 
ma bereikšmių oficialių sovietinių doku
mentų nagrinėjimu. Tokios rūšies yra Dr. 
Schlesingerio veikalas „Tautybių klausi
mas ir sov. administracija“ (1956), kuria
me tiesiog prisiimami sovietiniai kriteri
jai.

mis, bet viename jų prileidžiama, jog jos 
masiškai mėgino nuversti sov. režimą, tai 
tas vienas dokumentas atremia visus ki
tus 999. Ir jų nėra reikalo nagrinėti, ne
bent kaip oficialios propagandos pavyzdį.

Vaduodamasis tokiu įžvalgiu kritiniu 
požiūriu, R. Conquest teigia, jog europi
nės nerusiškosios tautos — estai, latviai, 
lietuviai, gudai ir ukrainiečiai — praeito 
jo karo metu parodė dar didesnį pasiprie
šinimą sov. režimui, negu Kaukazo tau
tos. Ypač nepaprastos apimties deportaci
jos vyko Vak. Ukrainoje ir Pabaltijo vals 
tybėse. Po to, kai 1944 m. birželio mėn. 
Serovas — rašo autorius — susidorojo su 
Krymu, jo sekantis postas buvo Lietuva. 
Atrodo, kad autorius nepastebėjo, jog 
kaip tik Pabaltijy tas pats Serovas jau 
1941 m. išmėgino šitą genocidinę prie
monę.

Dėmesio vertas sekantis teigimas. Iš 
Pabaltijo valstybių buvo deportuota ma
žiausiai vienas milijonas žmonių. O jeigu 
tos tautos nebuvo galutinai išblaškytos, 
tai ne dėl to, kad sovietams būtų pritrūkę 
blogos valios, bet dėl praktinių, teorinių 
ir propagandinių sunkumų. XX suvažia
vime 1956 Chruščiovas slaptoje kalboje 
sakė, jog Stalinas galvojęs deportuoti ir 
visus ukrainiečius, tik jų buvo perdaug 
ir neturėjo kur deportuoti.
Kas tikrieji kaltininkai?

Autoriaus nuomone, atsakomybė už de
portacijas pirmoj eilėj tenkanti Stalinui. 
Šslia jo tiems politbiuro nariams, kurie 
už jo pasiūlymą balsavo ar pritarė, savo 
kailį labiau brangindami negu milijono 
žmonių. Drauge su Berija savo užmokestį 
jau gavo pagrindiniai Serovo talkininkai: 
Goglidze, Gvišiani ir Kobulovas. Baus
mės dar nesulaukė Suslovas (pirmasis 
Maskvos patikėtinis Lietuvoje antrosios 
okupacijos pradžioje), Serovas, Krug
lovas.

Tuoj po čečėnų-ingušų deportacijų Se
rovas buvo apdovanotas Suvorovo ordi
nu. Šias tautas „rehabilitavus“, jis vis 
dėlto nebuvo teistas, net ordino jam neat
ėmė. Tuo tarpu vad. „daktarų sąmokslo“ 
bylos kaltininkė gydytoja Timašuk buvo 
priversta grąžinti gautąjį Lenino ordiną, 
o MVD vicemin. Rjuminas buvo sušau
dytas.

Nors Chruščiovas — rašo autorius — 
ir pasmerkė Stalino nusikaltimus, tačiau 
SSSR konstitucijoje neįvyko jokių pasi
keitimų, kurie užkirstų kelią naujam Sta
linui iškilti. O įvykiai Vengrijoje 1956 m. 
parodė, kad tautų teisių klausimu dabar
tiniai SSSR vadovai savo pažiūromis prin 
cipe nesiskiria.
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Se/ilunfoS
LIETUVIAI CENTRO KOMITETE

Į Sov. Sąjungos komunistų partijos 
centro komitetą vėl įtrauktas yra A. Snieč 
kus. Centro komitete yra 175 asmenys.

Kandidatais į centro komitetą įtraukti 
J. Paleckis ir M. Šumauskas. Kandidatų 
yra 155.
KARALIENĖ GANOJ

D. Britanijos karalienė Elizabeta ir 
Edinburgo kunigaikštis išvyko 10 dienų vi 
zito į Ganą.

CHRUŠČIOVAS I BONNĄ?
švedų „Hufvudstadsbladet“ laikraštis 

paskelbė, kad apie gruodžio 13 d. Chruš
čiovas atvažiuosiąs į Bonną aptarti Vokie 
tijos ir Berlyno klausimų su Dr. Adenaue 
riu (Vokietijos vyriausybė paneigia tai).

Vokiečių ambasadorius Dr. Kroli turėjo 
Maskvoje ilgą pasikalbėjimą su Chruščio
vu.

ULBBRICHTO EILĖ?
Tikimasi, kad Stalino mumiją išėmus iš 

mauzoliejaus ir partijos suvažiavime dar 
kartą pakaltinus stalinistus, ateina jau ei
lė stalinistui Rytų Vokietijos diktatoriui 
iš Maskvos malonės, labiausiai nekenčia
mam vokiečių komunistui abiejose Vokie
tijos dalyse.

Jis buvo Stalino globotinis ir jo paskir
tas R. Vokietijos tvarkyti.

TRYS PREZIDENTAI PER SAVAITĘ
Praeitą savaitę kariai suruošė sukilimą, 

nuvertė Ekvadoro prezidentą ir paskyrė 
savo numatytąjį asmenį. Aviacija buvo 
prieš sukilimą.

Bet sujudo viceprezidentas Arosemena, 
pašalino kariuomenės paskirtąjį preziden
tą, pats perėmė valdžią, nuramino sukili
mą ir paskyrė naują vyriausybę, pakeisda 
m as kitais valdininkus, kurie buvo įsūnai 
šę į sukilimą. Jį remia parlamentas ir pro 
fesinės sąjungos.

Džiūgaujantieji studentai atnešė jam į 
rūmus šluotų, muilo ir vandens — simbo
lius, reiškiančius, kad reikia valyti.

Kubos Castro džiaugiasi, kad jis kairus.

JEIGU. TAI JEIGU
Po ilgesnės pertraukos sovietai pirmie

ji atnaujino atominių bombų bandymus ir 
atliko jų jau nuo rugsėjo 1 d. daugiau 
kaip 30, tarp jų dvi ypač didelės (viena 
apie 57 megatonų).

Dabar Chruščiovas pareiškė, kad jis ir 
toliau vykdys bandymus, jei Vakarai ne
nustos.

NEHRU AMERIKOJE
Indijos ministeris pirmininkas Nehru 

aplankė prez. Kennedį ir aptarė su juo 
opiausius klausimus.

Spėjama, kad Nehru sutiko su preziden
tu, jog vakariečiams turi likti priėjimas 
prie Berlyno.

DIENOS -|
GAISRAS LOS ANGELES

Didžiulis gaisras sunaikino daugelio ki
no artistų vilas Los Angeles mieste, Kali
fornijoje. Amerikoje.

Kadangi šiaip nebuvo įmanoma gaisro 
apstabdyti, teko iš lėktuvų mėtyti bombas 
su gesinamomis medžiagomis.

ŽYDŲ BYLA LENINGRADE
Spalio 9-13 dienomis Leningrade slaptai 

buvo teisiami sovietų žydų vadai, kaltina
mi „palaikymu ryšių su užsienių agen
tais“.

Pečerskis nuteistas 12 metų, Dynkinas 
ir Kaganovas po 7 metus (pirmasis 62 m. 
amžiaus, pastarieji abu po 70 m.).

Prieš teismą pradedant, apie 12.000 žy
dų-jaunuolių susirinko prie sinagogos su 
orkestru ir iki vidurnakčio dainavo žydiš
kas dainas ir šoko. Manoma, kad tos de
monstracijos pasunkino teisiamąją baus
mes.

Leningrado žydų bendruomenė sovietuo 
se iki šiol buvo viena stipriausių ir geriau 
šiai susiorganizavusių.

PARLAMENTAS IŠRINKO
DR. ADENAUERĮ

V. Vokietijos parlamentas 258 balsais 
prieš 206 (26 susilaikė, o 9 nebuvo) išrin
ko Dr. Adenauerį V. Vokietijos kancleriu.

Mažiausiai reikia 250 balsų.
Kanclerį pasveikino ne tik prez. Kenne- 

dys, bet ir Chruščiovas.

BERLYNO PLANAS, KURIS
NEGAUTAS

Vakarų kraštų sostinėse kalbama apie 
sovietų planą Berlyno ir Vokietijos klau
simu. nors atitinkamos įstaigos paneigia, 
kad toks planas iš viso būtų gautas.

Pagal tą gautąjį ar gausimąjį planą Va
karai su sovietais turėtų sutarti naują 
Berlyno statutą, patikrinantį to miesto gy 
ventoj ams laisvę ir susisiekimą su V. Vo
kietija. Tai išsprendus, sovietai pasirašy
tų taikos sutartį su R. Vokietija, kuri įsi
pareigotų gerbti naująjį V. Berlyno statu 
tą. Vakarai turėtų sutikti pripažinti R. 
Vokietijos suverenumą ir patikrinti, kad 
V. Vokietija pripažins jį. Paskui turėtą 
būti visų pasirašyta taikos sutartis su vi
sa Vokietija.

NERAMUMAI PORTUGALIJOJE
Ryšium su rinkimais Portugalijoje pra

sidėjo neramumai, nukreipti prieš Dr. Sa 
lazaro diktatūrinę vyriausybę.

Taip pat paaštrėjo reikalai portugalą 
Angolos kolonijoje, kurioje žudynės vyks 
ta jau nuo to laiko, kai kpt. Galvao buvo 
užgrobęs „Santą Marią“ laivą.

Dabar ginkluoti portugalai privertė sa
vo krašto lėktuvą skristi į Tanžirą. Ties 
Lisabona iš to lėktuvo dar buvo išmėtyti 
prieš vyriausybę atsišaukimai, pasirašyti 
kpt Galvao.
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KANADOS
Kanados lietuviai jau aštunti metai ruo

šia Lietuvių Dieną.
Šiemetinės tokios Dienos turime po 

ranka vertingą leidinį „Aštuntosios Kana 
dos Lietuvių Dienos Montrealyje metraš
ti“.

Vertingas jis tuo, kad jame yra sukaup
ta apžvalginės medžiagos iš Kanados lietu 
vių gyvenimo. Kadangi tokie metraščiai, 
kaip matyti, ruošiamasi leisti kas metai, 
tai jie sudarys ilgainiui tikrą Kanados lie
tuvių veiklos ir gyvenimo istoriją.

Be tokių proginių dalykų, kaip PLB Vai 
dybos Pirmininko, KLB Krašto Valdybos 
Pirmininko, VIII Lietuvių Dienos Rengimo 
Komiteto Pirmininko, KLB Montrealio 
Lietuvių Seimelio Prezidiumo, Montrealio 
Arkivyskupo, Verdūno Burmistro pasisa
kymų ir kun. F. Jucevičiaus publicistinio 
straipsnio, kita medžiaga skirta arba skai
tytojui pasitarnauti, arba supažindinti 
jam su Kanados lietuviais.

Tų praktiškų žinių skyriuje duodama 
patarimų naujiems ateiviams ir bedar-
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TOLIMOJI AMERIKA
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS

Lietuviškos Čikagos pačiame centre, 
Markette Parke, yra senas seselėms Ka- 
zimierietėms priklausąs namas. Čia jau 
prieš keliasdešimt metų vyko lietuviškas 
darbas, čia buvo lietuviška mokykla, pir
moji Čikagoje, čia trumpam buvo įsikū
rusi ir „Draugo“ redakcija. Šiandien tame 
name yra įsikūręs Lietuvių Archyvas. 
Vieną šeštadienio vakarą būrelis Čikagos 
spaudos darbininkų susitarė aplankyti šią 
lietuvišką įstaigą ir sužinoti, pamatyti, 
kas ten daroma, o ir paklausinėti jos ve
dėja V. Liulevlčių apie Archyvo darbus ir 
ateitį.

Pasaulio Lietuvių Archyvo pradžia yra 
laikoma 1946 m. lapkričio 19 d., bet pati 
idėja buvo gimusi jau anksčiau, kai tik 
ėmė pastoviai stovyklosna kurtis lietu
viai. Vokietijoje po karo įvairių zonų įvai
riose stovyklose pradėjo kurtis vaikų dar- 
že’iai. mokvklos ir net gimnazijos ir aukš 
tosios mokslo įstaigos. Vargo mokyklos tai 
buvo, bet ir mokinių ir mokytojų dirbta 
su dide’iu entuziazmu ir pasiaukojimu. 
Suk’estėjo įvairios organizacijos, laikraš
čiai ir sporto k’ubai. Buvo užsimota veikti 
visose šakose, mokvtis, rašyti, mokyti, 
sportuoti ir šokti dainuoti. Aišku buvo, 
k" d visa ta kultūrinė tautinė veikla turės 
viena diena pasibaigti, beliks tik prisimi
nimas. Dėl to buvo sugalvota imtis prie
monių išsaugoti visos tos veiklos pėdsa
kus. V. Liulevičius, iš profesijos istorikas,

LIETUVIAI
biams, rašoma ligonių draudimo klausimu 
Britų Kolumbijoje, Ontario provincijoje, 
Quebeco provincijoje, senatvės pensijų 
įstatymą, socialinę pagalbą Kanadoje.

Bet didžioji leidinio dalis skirta Kana
dos lietuvių veiklos apžvalgai. Čia esame 
supažindinami su Švietimo Komisija ir mo 
kykla, duodama žinių lietuvių Kanadoje 
60 m. sukakties proga, pristatomas politi
nis bendruomenės komitetas, pateikiami 
Bendruomenės statutai, paminimi mokslo 
laipsnius įsigiję lietuviai. Be to, bent 20 
Kanados lietuvių apylinkių yra pateiku
sios savo gyvenimo ir veiklos apžvalgas.

Šitoji apžvalginė dalis, be abejo, yra 
pati brangiausia. ,

Leidinys gausiai iliustruotas.
Atrodo, mes Europoje čia nepajėgūs pa

sigaminti šitokių metraščių ir palikti sa
vo gyvenimo ir veiklos duomenis. Kaip ma 
tyti iš Kanados- metraščio, prie išleidimo 
bus žymiai prisidėję lietuviai verslininkai 
savo skelbimais.

Leidinys redaguotas J. Kardelio.
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ypač buvo tuo susirūpinęs, ir jo pastango
mis buvo suorganizuota Istorinės Medžia
gos Rinkimo Komisija, kuri pradėjo rink
ti įvairią stovyklinę medžiaga ir siųsti ją 
j pastovia vietą — į Čikagą. Seselėms Ka- 
zimierietėms. Įvairiais būdais dėžės, pil
nos popieriaus, plaukė iš Vokietijos į Či
kagą. Vienas jų gabeno privatūs asmenys, 
kitas siuntė Balfas. Ta medžiaga ir suda
rė pirmąjį Archyvo pagrindą. Vėliau, jau 
Čikagoje ėmus tvarkytis, buvo nutarta ne- 
siribot vien iš stovyklinių laikų surinktą
ja medžiaga, bet pradėti ją rinkti iš visų 
lietuvių apgyventų kraštų. 1951 m. Vlikas 
pavedė tam pačiam V. Liulevičiui imtis 
organizuoti Archyvą.

Šiandiena, po 10 metų, pražilo ne vie
nas to darbo pradininkas, pavargo net ir 
ištvermingieji, namo savininkai nori iš
stumti nenaudėli su visom dėžėm ir len
tynom, pinigų niekas neduoda, draudimo 
gaisro atvejui neturima jokio, vedėjas dir
ba su šeima savo laisvu laiku, žodžiu, ar
chyvas gyviesiems ir sveikiesiems atrodo 
toks tolimas ir gal nebūtinas balastas. — 
nei jo pagriauši, nei pinigais neįvertinsi, 
o vis dėlto, perėjus ta prigrūstą salę, per
žiūrėjus nekurtuos eksponatus, jau šian
dien aiškėja, dar nedaugeliui metų pra
slinkus nuo tu dienu Vokietijoje, kad mū
sų tremties ir emigracijos archyvas yra 
dide’is, neapskaičiuojamos vertės turtas 
ateinančioms mūsų kartoms. Jis leis mū
sų vaikaičiams suprasti ir pažinti anas 

dienas ir nuotaikas, kuriomis gyveno savo 
krašto netekęs lietuvis.

Malonu buvo išgirsti iš vedėjo lūpų, kad 
vienos geriausių Archyvo atstovybių bū
ta D. Britanijoje, kur nemaža darbo ir rū
pesčio įdėjo a.a. Ona Kairiukštienė. Atsto
vybių turėta 22 kraštuose; geriausių me
džiagos rinkimo rezultatų, be jau minėto
sios D. Britanijos, atsiekta Urugvajuje 
K. Čibiro, Kolumbijoj E. Vosyliūnienės, 
Austrijoj prel. K. Razmino, Danijoj A. 
Bričkienės, Vokietijoj A. Venclausko. Tik 
tų įvairiuose kraštuose dirbusių įgalioti
nių darbo dėka šiandien Archyvas išaugo 
ir vis tebeauga.

Jo medžiaga skirstytina į tris dalis. Ar
chyvinėje daly sudėti įstaigų bei organi
zacijų bylos, protokolai, dokumentai. Čia 
jau turima daugiau kaip 160.000 lapų. 
Bibliografinis skyrius turi daugiau 400 
atskirų pavadinimų lietuviškos periodikos 
ir daugiau kaip 6.000 knygų. Teko vartyti 
Šv. Raštą, išleistą Giedraičio 1816 metais. 
Yra komplektas lietuviško laikraščio, im
to leisti Petrapilyje, vos grąžinus lietuviš
ką spaudą. Visa medžiaga sukrauta į 40 
spintų, bendras lentynų ilgis sudarytų 
daugiau kaip 1.000 pėdų. Neįkainojama 
biblioteka buvo palikta prof. K. Pakšto, 
ypač verta ir brangi yra didelė dėžė jo že
mėlapių. Įsigijus didesnes patalpas, nu
matoma įrengti atskirą K. Pakšto kamba
rėli, su jo knygomis, baldais ir kt. Tiki
masi. kad pavyks vienoje vietoje išlaikyti 
ir mūsų diplomato Prancūzijoje Klimo di
delę biblioteka, kurią jo įpėdiniai žada 
pervesti Lietuviu Archyvui. Yra įdomių 
muziejinių dalykėlių: organizacijų ženklų, 
antspaudų, Baltijos smėlio, akmenukų, 
įvairių senų vėliavų, papirosų pakelių, au
diniu ir pan. Iš JAV valdžios įstaigų gau
ta 15 plokštelių, naudotų radio ..Voice of 
America“ lietuviškoms transliacijoms. 
Įdomu, kad archyve surado vietos visi lie
tuviai: čia yra nemaža ir įvairių kraštu 
lietuvių komunistų ' raštų, laikraščių ir 
knygų.

Jau yra buvę nemažai atvejų, kad Ar
chyvas praktiškai pasitarnavo ne vienam 
gyvenusiam Vokietijoje pokarinėse sto
vyklose. Daugelis jaunuoliu, baigusiu ten 
mokyklas, neturėjo pažymėjimu, kurių 
vėliau prisireikė Amerikoje. Archyve su
rasti nuorašai ne vienam pasitarnavo Ne 
vienas, rašydamas mokslinį darba litua
nistinėm temom, naudojosi archyvo me
džiaga: čia pat pasirenka žinių ir mūsų 
lietuviškos Enciklopedijos bendradarbiai. 
Archyvo medžiagai gausėjant, aišku, ir jo 
reikšmė didės.

Šiuo metu didžiausias Archyvo vedėjo 
rūpestis yra, kad mūsų visuomeninės or
ganizacijos nenustotu Archvvu domėju
sios ir ji rėmusios tiek medžiaga, tiek lė
šomis. Pradžia padaryta tikrai graži, ir 
nereiktu sustoti pusiaukely. Reikėtų pir
miausiai surasti tinkamas, erdvias patai 
pas, reikėtų suorganizuoti daugiau darbo 
jėgos idealistiškam, bet visko laisvalaikiu

be“ (Efez 2,14). Tą privilegiją, pagal šv, 
Povilą, Kristus įsigijo savo mirtimi ant 
kryžiaus: „Nes visai Dievo pilnybei pati
ko apsigyventi jame ir per jį suderinti su 
savimi, ar kas yra žemėje, ar danguje, da
rant jo kryžiaus krauju taiką“ (Kolos 1, 
19-20). Atskiro žmogaus atsiektoji taika 
su Dievu yra garantija jo taikos su kitais 
žmonėmis. Šv .Povilas jautriai kreipiasi į 
tikinčiuosius: „Aš, kalinys Viešpatyje, 
maldauju jus elgtis, kaip verta to pašau
kimo, į kurį jūs esate pašaukti, visu nuo
lankumu ir romumu, kantrybe, meile pa- 
kenčiant vienam kitą, rūpestingai palai
kant ramybės ryšiu dvasios vienybę“ 
(Efez 4,1-3).

Šių iš Apreiškimo paimtųjų ramybės 
minčių akivaizdoje žvelgiame į tą ramybę, 
kurią taip dažnai mini ir skelbia šių die
nų galingieji. Ar ji turi ką nors bendra su 
Kristaus atneštąja ramybe ir ar ji iš viso 
yra verta būti vadinama ramybės ar tai
kos vardu? Patį grubiausią savo skelbia
mosios ramybės apibūdinimą paskutinė
mis savaitėmis davė Maskvos komunistai, 
susprogdindami negirdėto stiprumo ato
mines bombas, užnuodydami ilgiems lai
kams milijonų žmonių kvėpuojamą orą ir 
grasindami, kad tokių bombų turi pakan
kamai sunaikinti visai žmonijai. Ir tai 
taikos vardan! Toli nuo tikrosios taikos ir 
vakariečių skelbiamoji taika. Ir jai trūks
ta pakankamo užakcentavimo, kad tikro
sios taikos pagrindas ir esmė yra žmogaus 
taikoje su Dievu.

Bažnyčia neveltui tad ragina tikinčiuo
sius įsigilinti į tikrąsias ramybės mintis, 
jomis gyventi patiems ir jas skleisti ap
linkoje. >

Kun. Bronius Liubinas

PAMALDOS
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 10.30 v. 
BIRMINGHAM — lapkričio 19 d., 11 vai.

Šv. Jono vienuolyne, 21 Park Rd.

RAMYBĖS MINTYS

(XXVI sekmadieniui po Sekminių)

Keletos paskutiniųjų bažnytinių metų 
sekmadienių kintamosios šv. Mišių mal
dos pradedamos pranašo Jeremijo žo
džiais: „Sako Viešpats: Aš mąstau ramy
bės, o ne priespaudos mintis:jūs šauksitės 
manęs, ir aš jus išklausysiu ir sugrąžin
siu jūsų belaisvius iš visų vietų“ (Jer. 29, 
11,12,14). Ramybės mintimis yra pripildy
tos ištižos šv. Rašto knygos. Ramybės 
linkėjimu sveikindavosi išrinktoji žydų 
tauta, tą sveikinimąsi perėmė Kristus ir 
jį perdavė krikščionijai: „Ramybė tebūna 
su jumis“! Hebraiškuoju žodžiu „šalom“, 
kurį lietuviškai verčiame ramybė arba 
taika, yra išreiškiama neliečiamos gero
vės būsena, paneigimas bet kokios prie
spaudos, nelaimės ar kančios. Už tai tikro 
ji ramybė nėra įmanoma įsigyti vien tik 
žmogaus pastangomis. Ji yra brangi Dievo 
dovana, kurią ne visi išmano prisiimti ar 
priėmę ja pasinaudoti. S. Testamento 
knygose atsispindi aiškus išrinktosios tau
tos įsitikinimas, kad pilnutinę ramybę te
bus galima atsiekti tik atėjus pažadėta
jam Mesijui. Tik tada bus atstatyta per 
pirmapradę nuodėmę pažeisti ramybės 
pagrindai, būtent, bus atstatytas norma
lus santykis tarp kūrėjo Dievo ir kūrinio 
žmogaus. Kad pasaulis tikrosios ramybės 
negali suteikti, paliudija ir pats Kristus, 
kalbėdamas apaštalams: „Aš jums palie
ku ramybę, duodu jums savo ramybę; ne 
kaip pasaulis duoda, aš jums duodu1 (Jo
no 14,27). Kristaus atneštoji ramybė pri
klauso prie jo skelbtosios Dievo karalys
tės ir mūsų įtikėtosios religijos esmės: 
„Nes Dievo karalystė ne valgis ir ne gėri
mas, bet teisybė, ramybė ir džiaugsmas 
šventojoje Dvasioje“ (Rom. 14,17). Krikš
čionys yra pašaukti į Kristaus ramybę — 
„Kristaus ramybė, į kurią jūs esate pa
šaukti, kaip vienas kūnas, teviešpatauja 
jūsų širdyse“ (Kolos 3,15) — ; o toji ra
mybė glūdi žmogaus susijungime per ma
lonę su Dievu. Ramybė yra įmanoma tik 
aktyviai santykiaujant su Kristumi, kurį 
šv. Povilas tiesiog ir vadina „mūsų ramy-

nespėjančiam apdirbti V. Liulevičiui, ir 
pagaliau reikėtų visų pasaulio lietuvių 
organizacijoms pasirūpinti, kad visur bū
tų darbštūs įgaliotiniai ir kad medžiaga 
nenustotų j Archyvą plaukusi. Kelioms 
kartoms prabėgus tas archyvas gal bebus 
vienintelis mūsų čia buvimo pėdsakas ir 
liudininkas.

TURĖTUMĖM RAŠYTI: KENNEDYS
Kalbos reikalams skirtasis „Gimtosios 

kalbos“ laikraštis Nr. 2 kelia aktualiuo
sius spaudos rašybos dalykus.

Pagal „GK“, turėtumėm rašyti Išorinė 
Mongolija, o ne Orutinė Mongolija, Filipi
nai, o ne Filipinai. Jeigu rašome Truma- 
nas, Rooseveltas, Eisenhoweris, Adenaue- 
ris, tai turėtumėm rašyti Deanas Ruskas, 
o ne Dean Rusk arba ne Dean Ruskas.

Sunkesnis klausimas esąs dabartinių 
prezidentų pavardžių rašymas. Turėtų bū 
ti Kennedys. Kennedžio, Kennedžiui.

Dar sunkiau su de Galfe'iu. Turėtų bū
ti: de Gaulle‘is, de Gaulle'io ir t.t.

O Chruščiovas ir turėtu būti Chruščio
vas, bet ne Chruščevas ir ne Chruščiavas.

Apskritai, kas bent kiek domisi savo 
kalbos dalykais, „Gimtoji kalba“ būtų la
bai naudinga (ji kainuoja metams tik do
leris, išeina jos kas metai 4 sąsiuviniai, o 
adresas: 1347 So. 48 Ct„ Cicero 50, III., 
USA.)

GRĮŽIMAS 1GNJZ1° s11”e 
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Artyn ėjo senis. Galvojau: gal elgeta, 
tik nepažįstamas man. Jis vilko kojas ir 
tarpais vis maždaug kas dešimt žingsnių 
nusispjaudavo dešinėn pusėn.

— Senuk, — tariau aš, — ar galėtum 
pasakyti man, kaip čia pataikyti į klebo
niją? — Jis sustojo ir įtartinai žiūrėjo į 
mane.

— Ar turite degtukų? — paklausė jis.
Daviau jam degtuką.
— Ar turite kitą? — tarė jis.
Daviau jam dar kelis, o jis tada apsisu

ko ir nuėjo sau gatvele, neatsakęs į mano 
klausimą. Bet aš užtikau jį prie zakristi
jos durų.

— Greičiausia, tas vyrukas ieško mo
kesčių, — kalbėjo jis kunigui. — Pasku
bėk pasislėpti.

Iš pradžių kunigas klebonas neatpažino 
manęs, bet pakvietė į zakristiją, vis ne
smagiai graižiodamasis ir bailia savo šyp
sena ruošdamasis sukelti gailestį — liguis
tai saldžia šypsena, tartum medus tų bi
čių, kurios renka jį kapinėse. Bet, aš tik 
pratariau pirmuosius žodžius, jis lengviau 
atsiduso ir susijaudinęs pratrūko juoktis. 
Jis gyvai mostagavo rankomis. Norėjo jau 
bėgti ir pasakyti naujieną burmistrui ir 
kaimiečiams. Kaip buvusieji mokyklos 
draugai, mes turėjome būti beveik vien
mečiai, bet jis atrodė žymiai vyresnis.

— Atsitiktinai atsirandau čia, —'pasa
kiau aš. — Pro šalį keliavau, tai ir viskas. 
Šįvakar ar rytoj išvažiuoju.

— Ar niekas neatpažino tavęs kelyje?
— paklausė jis.

— Dvidešimt penkeri metai praėjo, — 
tariau aš.

— Nori pasakyti: dvidešimt penki am
žiai, — pataisė jis. — Iš tiesų dvidešimt 
penki amžiai.

— Man geriau patinka, kad neatpažino,
— tariau aš. — Esu praradęs skonio gys
lelę triukšmui ir jaudinimuisi. O tie kele
tas žmonių, kuriuos dar būčiau norėjęs 
pamatyti, jau mirę.

— Kąirpas karo metu labai smarkiai 

nukentėjo, — tarė jis man. — Vokiečiai 
išpiovė ar išsigabeno visus galvijus. Turė
tum pasikalbėti su burmistru. Galėtum la
bai daug ka padėti mums.

— Šįkart labai atsitiktinai patekau čia,
— tariau aš. — Kadangi kaimynystėje ne
toli čia važiavau pro šalį, tai, pagalvo
jau. sustosiu kelioms valandoms, tai ir 
viskas. Taigi būsiu dėkingas, jei niekam 
neišduosite manęs. Bet kai aš jau užva
žiavau čia, tai gal dabar dėl to reikalo, 
kur rašėte. Gal galėčiau pasišnekėti su 
tuo žmogum?

— Tuojau pašauksiu jį, — pakildamas 
tarė jis. — Jis čia pat už durų; tai jis ir 
pasakė man, kad tu atvažiavai.

Kunieas nuėjo prie durų šaukti žmo
gaus. Jis porą kartų šaukė, bet tas nėjo.

— Palik mane vieną su juo, — tada ta
riau aš.

Žmogus tas rymojo prie vinkšnos lie
mens, išaugusios netoli zakristijos sienos. 
Kai jis atsisėdo prie sienos, tai kitaip nė 
nepasakytum — senas elgeta.

— Turiu tau papasakoti vieną istoriją,
— tariau aš.

— Pirmiausia duokite man degtuką, — 
atsakė jis.

Daviau degtuką ir atsisėdau šalia jo. 
Tada pamačiau, kad batų vietoje kojas jis 
buvo apsiraišiojęs skudurais. Žili jo plau
kai tebebuvo tiršti ir išsitaršę. Jo rankos 
ir veidas buvo žemės rudumo ir perdėm 
suskilę. Labiausiai mane paveikė jo akys. 
Keistos, nepaprastai žalios akys teikė jam 
įžvalgaus, bet pavargusio žmogaus iš
raišką.

— Atsimenu tarnaitę, kuri buvo mūsų 
namuose, kai aš dar vaikas buvau, — ta
riau aš. — Ji buvo kaimietė, bet iš jos el
gesio ir viso apsiėjimo galėjai numanyti, 
kad ji kilusi iš geresnės šeimos, negu šiaip 
tarnaitės šitoje krašto dalyje.

— Ar tamsta kilęs iš šių apylinkių? — 
paklausė jis. — Kaip tamstos tėvo pa
vardė?

— Tuoj galėsi nuspėti, — tariau aš. — 
Niekaip negalėjau suprasti, kodėl ta mote 
ris turi dirbti už tarnaitę. Mano vaikystės 

metais tai buvo vienas iš daugelio klausi
mų, į kuriuos aš gaudavau tik neaiškius 
atsakymus. „Jos namus ištiko didelė ne
laimė“, sakydavo man motina. „Jai teko 
kiekviena skatiką išleisti apmokėti advo
katams. Būk geras jai“. Iš laikysenos ir 
elgesio, kaip jau sakiau, ji niekuo nesi
skyrė nuo mūsų; nelaimė nepalaužė jos iš
didumo. O jos akys buvo žalios, kaip ir 
tavo. Žinai, daug esu keliavęs, bet niekur 
nesu matęs tokių akių.

Staiga tas žmogus pakilo ant kojų ir pa
mojo man, kad eičiau paskui jį. Iš kažkur 
pasigirdo jį šaukiąs balsas, bet jis neatsi
liepė. Tuščia gatvele nuvedė mane iki se
nos bažnyčios, žemės drebėjimo pusiau 
apgriautos ir niekad jau nebeatstatytos. 
Be kitų dalių, buvo išlikusi bonia. Ją ga
lėjai pastebėti iš tolo. Jos vidus išpieštas 
lyg mėlynas dangus, kurio Įnamiai, šven
tieji, neša rožių vainikus ir įrašą Gloria. 
Pastato kampas tebebuvo sveikas, turėjo 
sienas ir stogą. Klebonas šičia dabar leido 
prisiglausti buvusiam kaliniui. Keturios 
plikos sienos, aiškiai matyti, kur akmuo 
susiduria su akmeniu. Ant stogo sijos per
vertas vielos gabalas laikė lempą; kampe 
stovėjo neštuvai, o šalia jų stalas, o ant jo 
kepalas duonos, svogūnas ir keletas vala- 
kihių riešutų. Iš gilaus sienos įdubimo 
žmogus ištraukė butelį ir stiklus ir tylom 
pasiūlė man išgerti, vis iškilmingai ir pa
garbiai, tartum diakonas piltų vyną į tau
rę laikančiajam mišias.

Susėdom ant neštuvų, ir aš vėl pra
bilau.

— Kai baigėsi ilgas vienutėje sėdėti 
skirtasis baudos laikas, — tariau aš, — ir 
tu buvai jau atkalėjęs pusę visam gyveni
mui skirtosios bausmės, tik tada tavo mo
tina pradėjo iš tavęs gauti laiškus. Nors ji 
buvo inteligentiška ir jos tėvai pasiturį 
ūkininkai, tavo motina, kaip žinai, nemo
kėjo nei rašyti. Kaip tu gal atsimeni, tai 
jokia nepaprastybė mūsų pasaulyje; kai
mo žmonės anom dienom galvojo, kad 
mergaitei mokytis skaityti ir rašyti, jei ne 
nuodėmė, tai beprasmiška ir nereikalin
ga. Tada aš lankiau pradžios mokyklą ir 
anuomet niekaip nesupratau, kodėl tavo 
motina, kai aplinkui buvo daug patiki
mesnių žmonių, kurie būtų galėję jai pa
skaityti tavo laiškus ir atsakyti į juos, pa
sirinko šitam darbui mane. Tu žinai, ko
kie vienodi būdavo visi tie tavo laiškai 
ir visi mūsų atsakymai, o jei tu turėsi gal
voje, koks aš tada dar jaunas buvau, tai 

nesistebėsi, jei aš nė kiek neperdėdamas 
pasakysiu tau, kad jų skaitymas ir atsa
kymų rašymas buvo pirmasis svarbus ma
no gyvenimo įvykis. Vėliau man teko per
gyventi tokių įvykių, kurie apsprendė ma
no ateitį; visi jie daugiau ar mažiau buvo 
tokios pat rūšies, kaip ir anieji.

— Iš pradžių tarp daugelio dalykų ma
ne taip pat stebino, kad tokia sąžininga ir 
garbinga moteris, kaip tavo motina, galė
jo įjungti mane į tokį rimtą susirašinėji
mo darbą be mano tėvų žinios. Pagaliau 
aš tiesiog paprašiau ją pasakyti man. 
„Kai skaitei mano sūnaus laiškus“, tarė 
ji, „ar tu dabar tiki, kad jis nekaltas?“ 
„Ak, žinoma, tikiu“, atsakiau aš. „Aš ži
nau, kad jis nėra žmogžudys“. „Matai“, 
tarė tavo motina, „o kiti, visi jie, nuspren
dė, kad jis kaltas. Todėl aš ir nenoriu nu
sileisti jiems“.

— Ar tamsta iš pat pradžių tikėjai ma
no nekaltumu? — paklausė žmogus. — Iš 
pačių pradžių?

— Žinoma, — tariau aš. — Aš tuojau 
patikėjau.

— Kodėl? — spyrėsi jis. — Kas priver
tė tave šitaip tikėti?

— Labai paprastai, — atsakiau aš. — 
Man buvo aišku. „Kodėl tamstai gali rū
pėti, ką aš galvoju?“ Kartą aš paklausiau 
tavo motiną. „Aš dar vaikas“. „Tai dėl to 
man ir rūpi“, paaiškino tavo motina. „Tu 
dar esi nekaltas“. Turiu pripažinti, kad 
nuo to laiko aš pradėjau abejoti savo ne
kaltumu ir pasaulio nekaltumu. Man tai 
buvo nauja ir giliai privertusi mane susi
mąstyti mintis, ir tuo, kad tikėjau tavo 
nekaltumu, aš negalėjau pasidalyti nei 
su savo tėvais, nei su mokytoju, nei su 
kunigu klebonu; visa, kas susiję su tuo 
slaptu tikrumu, turėjo būti atliekama 
slaptai. Vadinas, buvo uždraustas gėris. 
Trumpai sakant, aš įsijungiau į sąmokslą, 
į sambaudį su kaliniu ir jo motina: mūsų 
priešas buvo Neteisingumas, įskaitant į 
šio vėliavą valstybę ir viešąją nuomonę. 
Kiekviename savo laiške tu vis kartojai 
savo nekaltumo įrodymus. Tu niekad ne- 
pametei vilties; tu užsispyręs stengeisi vis 
sugriauti tuos netiesioginius įrodymus, 
pagal kuriuos tu buvai pasmerktas kaip 
žmogžudys. Tie laiškai dažnai naktimis 
neleisdavo man miegoti, o kai miegoda
vau, tai jie persekiodavo mane šiurpiais 
slogučiais. Dabar vėl tie laiškai, kuriuos 
aš rašiau. Iki tol, atsimenu, niekad neiš
eidavau iš namų ir iki tol nebuvau turėjęs 

progos kam nors rašyti. Kaip tu gali įsi
vaizduoti, ta slaptoji pareiga greit nuvijo 
šalin man iš galvos visas mintis apie pa
mokas. Kiekvienas atsakymas į laišką ke
lioms dienoms visiškai užimdavo mane; 
mano amžiaus vaikui nelengva būdavo 
surasti tinkamą išraišką viskam, ką tavo 
motina papasakodavo man apie save, ad
vokatus, neteisingus liudininkus, apmokė
tinas skolas ir prašymus, kurie siunčiami 
karaliui, karalienei motinai, sosto įpėdi
niui, Abrucijos kunigaikščiui, popiežiui ir 
generolo Garibaldžio dukraitei. Na, kaip 
tu žinai, visa tai truko kelerius metus. 0 
visais tais metais man buvo tai nuotykis, 
pasaka, suokalbis, kol pagaliau dėl širdies 
smūgio mirė tavo motina, kai ji suprato, 
kad tavo byla nebegalės būti persvarsty
ta, Kodėl aš visa tai pasakoju tau? Vien 
tik dėl to, kad galėčiau paaiškinti, kodėl 
aš, kai tik gavau tavo pavardę suminėju
sį kunigo laišką, vakar tuoj sėdau į trau
kinį ir atvažiavau pasimatyti su tavim.

Žmogus pakilo.
— Nežinau, ar mėgsti žalius pipirus, — 

tarė jis. — Atleisk, kad nieko geresnio ne
galiu pasiūlyti.

Pro mažas, laukan išeinančias ir dabar 
akmens skalda apverstas dureles jis išėjo 
Į kadaise buvusį šventorių. Tarp pajuoda
vusių akmenų stovėjo trikojis. Aš išėjau 
paskui jį.

— Dar yra vienas dalykas, dėl kurio 
norėjau pasiklausti, — tariau aš.

— Tamsta nori sužinoti, ar iš tikro aš 
nekaltas dėl tos žmogžudystės, už kurią 
keturiadešimt penkerius metus prasėdė
jau kalėjime?

— Ne,—tariau aš.—Visai ne. Aš tik no 
rėjau sužinoti, kodėl tu niekad ir .nieks®, 
nei savo gynėjui, nei savo motinai, n«i 
teismui, nenorėjai pasisakyti, kur pralei
dai tą naktį, kai įvyko nusikaltimas. Tu 
juk žinai, kad buvai pasmerktas daugiau
sia tik dėl to savo tylėjimo šiuo svarbiau
siu reikalu.

— Klausykit, — tarė jis. — patikėk, 
man labai gaila, bet aš negalėčiau tai pa
sakyti nė tamstai.

Iš pintinės jis paėmė keletą pipirų, pra
plovė juos, rūpestingai išrankiojo ir išme
tė grūdus ir sudėjo juos į ant trikojo šy
lančią keptuvę.

— Nežinau, ar tamsta mėgsti žalius pi
pirus, — tarė jis. — Prašau atleisti man, 
kad nieko geresnio negaliu pasiūlyti. ' ,.r.

Iš anglų kalbos vertė K. Barėnas
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ROMOJE APSILANKIUS
RAŠO: J. VILČINSKAS

Per pastaruosius penkiolika metų Ro
mos gyventojų skaičius padidėjo daugiau 
negu dvigubai. Aplink prieškarini miestą 
išaugo nauji kvartalai modernių „dango
raižių“ su patogiais butais ir gražiomis 
krautuvėmis. Dar toliau i miesto pakraš
čius išsiplėtė lengvosios pramonės įmonės.

Lietuvių gyventojų skaičius per tą patį 
laikotarpi, atrodo, bus sumažėjęs. Visgi 
Italijoje lietuvių esama vos kelių šimtų, 
o Romoje — gerokai mažiau negu šimtas. 
Tačiau jų intelektualinis svoris žymiai pa
didėjo, kas aiškiai atsispindi lietuviškų 
institucijų skaičiuje Romoje. Be diploma
tinės atstovybės, kuri ten veikia nuo prieš 
karinių laikų, Italijos sostinėje yra šv. 
Kazimiero Kolegija, „Eltos“ biuletenio 
italų kalba redakcija, Italijos radio ir Va
tikano radio lietuviškų valandėlių sekci
jos, neskaitant Italijos lietuvių bendruo
menės valdybos, kuri atlieka dideli darbą 
vietos lietuviams.

Apsilankius tik kelioms dienoms Ro
moje ir praleidus didžiąją laiko dali kon
grese, sunku duoti pilną Romos lietuvių 
gyvenimo vaizdą. Tačiau norėtųsi pasaky
ti bent tai, kas labiausiai krito i akį.

Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sosto 
prieškariniais laikais buvo įsikūrusi gra
žiame Villa Borghese rajone, via B. Oria- 
ni gatvėje, kur tais laikais buvo puikus 
vilų kvartalas. Miestui plečiantis, čia iš
augo daugiaukščiai namai ir išnyko žavin
gi vaizdai i žaliuosius slėnius. Pasiuntiny
bės namų nuomos terminas pasibaigė. 
Mums esant Romoje, mūsų diplomatinės 
atstovybės rūmai buvo užgriozdinti staty
bos pastoliais, o pati atstovybė ruošėsi 
lapkričio mėnesio pradžioje keltis į naują 
vietą.

Šv. Kazimiero Kolegijos namai dar 
prieš kelerius metus buvo miesto pakraš
tyje. Miestui augant, ši vieta dabar atsi
dūrė bevelk miesto centre, čia gyvena ir 
siekia aukštojo mokslo keliolika kunigų, o 
taip pat dalis profesūros. Visai neseniai 
kolegija įsigijo kitus namus (skersai siau
ros gatvės), kur įrengė labai jaukų ir pa
togų viešbuti - pesioną. Kaip mums teko 
patirti iš kolegijos vadovybės, viešbutyje 
galės apsistoti visi lietuviai, kurie norės 
praleisti savo atostogas Romoje. Viešbu
čio kambariai, vonios, kiti patogumai ir 
valgomasis kambarys {rengti labai mo
derniškai, užlaikomi taip švariai, kad 
kiekvienas D. Britanijos lietuvis galėtų 
tik pavydėti. Kambarių kainos, kurias 
mes lyginome su privačių viešbučių kai
nomis, yra pusiau mažesnės.

Kolegijos ir jų pensiono virtuvė maisto 
produktus (pieno produktus, kiaušinius, 
mėsą, vaisius ir daržoves) gauna iš savo 
10 ha ūkio, kurį prel. Tulaba buvo malo
nus mums parodyti (anąkart klaidingai 
buvo pažymėta, kad ūkis yra marijonų).

Ūkis yra Tivoli apylinkėje, apie 25 km 
į pietus nuo Romos. Šiuo metu tame rajo
ne statoma nemaža fabrikų, todėl žemės 
vertė nuolat kyla. Tačiau kolegija nesiruo 
šia ūkio parduoti. Jis yra labai naudingas 
pačiai kolegijai. Vasarą čia atostogauja ir

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 nrosai ir kitokie leidžiami siųs 
t! reikmenys. Stalių įrankiai. Oda, 
geros rūšies avalynė pagal už jų 
mokamą kainą. Pasiūti drabužiai. 
Mohelr. šiltos ir gražios stole-ska- 
ros. 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 kalnas su 
bet kieno kainomis ir tik tuomet 
įsitikinsite. TAURAS, būdamas tik 
ral lietuviškas ir savarankiškas, ne 
turėdamas ant savęs jokiu antpo- 
nlų ir nesidalydamas su niekuo sa 
vo uždarbiu, o tik su siuntėju, gali 
duoti tokia nemažą nuolaidą nuo 
ir taip nisrių kainoraščio kainų.

Norintiems visada naslunčiama 
gausiai pavvzdžlu nasirlnktl.

Jūsų pačiu 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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atlieka „fizinio darbo stažą“ klierikai. 
Žiemą ir vasarą iš čia vežama į miestą 
maisto produktai.

Po dvidešimties metų Čia pirmą kartą 
teko pajusti lietuviško kaimo atmosferą, 
kai prisiartinome prie tvarto, žemės 
ūkio padargai, mėšlas ir ant grandinės 
šuo. Tvarte bene 12 karvių, juodmargių, 
keletas jų lietuviškais vardais, kaip Mil
da, Pienė ir pan. Šalia tvarto, lauke, mil
žiniškas veislinis bulius. Toliau — kiauli
dės, taip pat su veisliniu Maršalu Tito 
priešaky. Niekas čia nesiginčija, kaip mes 
Anglijoje, pavadinę sodybos šunį Princu, 
kodėl jie neparinko lietuviško paršo, ku
rių Vilniuje turime pakankamai, vardą. 
Nesiginčija gal todėl, kad turi mažiau 
šeimininkų.

Visas ūkio plotas — tai sodas ir daržai. 
Daug vištų ir kalakutų. Nemaža prieau
glio tiek kiaulidėje, tiek ir tvarte. Ūkyje 
gabiai šeimininkauja jaunas kunigas, ne
turėjęs patyrimo žemės ūkyje. Jam pade
da italų šeima su sulietuvėjusia itale šei
mininke. Valgant vakarienę, tuo galima 
buvo įsitikinti.

Kylant Italijos gyventojų gerovei, lietu
vių padėtis taip pat gerėja. Tiems tačiau, 
kurie persikėlė gyventi į naujus butus, 
tenka mokėti gan aukštas buto nuomas. 
Vieną tokį butą teko matyti. Labai gražus 
ir erdvūs kambariai, modernūs baldai. 
Karališkas vonios kambarys. Deja, už to
kį butą reikia atiduoti bemaž pusę algos. 
Prie namų paprastai nėra nei sodelio, nei 
darželio, kaip mes esame įpratę turėti 
Anglijoje.

Kalbant apie darželį, reikėtų pridurti, 
kad Romoje neteko matyti nė vienos lie
tuvaitės mergužėlės. Teko girdėti, kad lie
tuvaičių galima sutikti tik vienuolynuose. 
Todėl jauniems vyrams gyvenimas ten 
yra mažiau spalvingas, negu Anglijoje 
ar kitur.

BRANGIAU UŽ AUKSĄ
Neseniai Kolumbijos Popajanos miesto 

gyventojų tarpe pasklido gandas, kad ne
toli esančioje Moro de Tulkano kalvoje 
įvyko nuošliauža, atidengusi įėjimą į se
novinį kapą, kuriame paslėptas auksas ir 
brangenybės.

Dešimtys žmonių su kastuvais rankose 
metėsi kalvos link. Tačiau lobių ieškotojų 
pastangos buvo bergždžios — jokių turtų 
Moro de Tulkane nebuvo. Taip bent jie 
manė.

Profesorius Sesaras Kubijosas, vadovau 
jantis kasinėjimams, galvojo kitaip. Greit 
visame pasaulyje pasklido žinia apie nuo
stabius radinius. Tarp plytų Kubiljosas 
rado ąmforą, visiškai nepanašią į tuos in
dus, kuriuos nuo seno gamina vietiniai gy 
ventojai. Taip pat buvo rasta keletas kitų 
senovinių keramikos dirbinių.

Tyrimai parodė, kad Moro de Tulkanaą 
ne kapas, o senovinė šventovė, pastatyta 
piramidės forma. Joje buvo atliekamos 
įvairios religinės apeigos. Tik gaila, kad 
jau mūsų laikais kalvos viršūnėje buvo 
pastatytas paminklas. Jį statydami, dar
bininkai nugriovė vertingiausią pirami
dės dalį — jos viršūnę, kuri, pagal vieti
nių gyventojų pasakojimus, buvusi panaši 
į bulvę tarp dviejų nedidelių pakilumų. 
Archeologai nustatė, kad šventovė pasta
tyta dar prieš inkų epochą. Kokia tauta ją 
sukūrė? Gal būt, šią mįslę padės išspręsti 
tolesni tyrinėjimai.

ESTŲ EKSPROTO - IMPORTO 
KOMPANIJA

ESTOTRUST LTD.
Kontinento dažų ir chemikalų 

firmos atstovai,
4/6, DUKES PLACE, 

LONDON, E.C.3
Telefonas: AVEnue 5978

Savo klientams pageidaujant, ati
darėme Dovanų Siuntimo Skyrių, 
siūlydami:
Britu eksportines tekstilės medžią 
gas 1961 m. audimo; Kontinentini 
maistą maišeliuose ir dėžutėse. 
Viskas aukštos kokybės. Kainos 
konkurencinės. Jokiu blosa varda 
įsigijusių ,Standartinių siuntinių'.
Darbo valandos šiuo metu: 
nlrmadienis-nenktadienis: 19-21 v 
šeštadienis: 14-17 v.
Požeminio traukinio stotys:
Aidgate, Aidgate East ar

Liverpool St.
Autobusai:
Nr.Nr. 9 15. 22. 23 ar 25.
Geležinkelio stotys:
F®richu’-rh St. ar Liverpool St.
Mūsų atstovai:

Mr. R. Nolk,
97, Bradford St. Ro] ton, Lancs.

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

Tel.: Newport 58791

LIETUVIŠKOS KILMES

MENININKO DARBAS
New Yorke didžiulėmis kainomis buvo 

parduota keletas paveikslų iš privačios 
kolekcijos.

Tarp jų už 76.000 dolerių (27.143 sv.) 
buvo parduotas iš Lietuvos kilusio daili-
ninko Chaime Soutine darbas. Jo darbas 
apskritai jau nemenkai vertinamas, bet 
šis paveikslas buvo parduotas už tris kar
tus didesnę kainą, negu bet kuris kitas jo 
kūrinys iki šiol.

Ne kinai, bet kino įrengimai
(E) Kultūros ministro pavaduotojo V. 

Jakelaičio paskelbtais duomenimis, 1958 
m. Lietuvoje buvo 650 kino įrengimų ir 
šių metų pabaigoje jų tikimasi sulaukti 
net daugiau 1000. Bolševikinė propaganda 
nuolat palygina šiuos skaičius su laisvoje 
Lietuvoje buvusiais 66 kino teatrais. Pa
žymėtina, kad dabartinis išpūstas skai
čius liečia ne komercinius kino teatrus, 
bet vadinamuosius kilnojamuosius kinus 
ir iš viso įrengimus, kur susirinkusiems 
brukami žiūrėti propagandiniai filmai. 
Dabar kolchozus aplanko tik kilnojamieji 
kinai, ir iki septynmečio pabaigos tikima
si, kad kiekviename kolchoze bus įrengti 
vadinamieji kino stacionarai. Lietuvoj da 
bar įrengti 22 plačiaekraniniai kino teat
rai. o šiais metais nauji kinai pradės veik 
ti Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžy, Ku
piškyje, Jurbarke, Ignalinoje. Vilniuje įpu 
sėta naujos kino studijos statyba.

SENIAUSIAS MEDIS

Aukštų Siera-Nevados kalnų atšakose, 
Kalifornijos valstijoje, yra Inajo tautinė 
giria — draustinis. Visiškai neseniai moks 
lininkal - dendrologai labai susidomėjo 
šiuo nuošaliu Baltųjų kalnų kampeliu. Čia 
buvo aptikti seniausi medžiai pasaulyje. 
Dar nuo 1920 metų, kai čia dirbo profeso
riaus Duglaso vadovaujama ekspedicija, 
buvo žinoma, kad Inajo tautinėje girioje 
auga labai seni medžiai. Vienas iš jų — 
Akuototoji pušis (Pinus aristata), turinti 
1500 m. amžiaus, buvo laikoma šios girios 
patriarchu. Akuototoji pušis — tai nedi
delis, iki 30-40 pėdų (9-12 m) aukščio me
dis. Tačiau jo skersmuo yra net 5 metrų. 
Daugelis pušų buvo ištirtos — suskaičiuo
tos jų rievės specialiu grąžteliu. Gauti re
zultatai buvo tiesiog stebėtini. Beveik vi
soje girioje auga labai seni, iki 2000-3000 
m. amžiaus, medžiai. Vienas egzemplio
rius pasirodė besąs net 4600 m. amžiaus. 
Taigi akuototoji pušis savo amžiumi pra
lenkia net garsiąsias sekvojas — Šiaurės 
Amerikos milžinus, Libano kedrus ir pa
galiau šventąjį indų medį, turintį apie 
4000 m.

Akuototoji pušis labai lėtai auga. Inajo 
girios įžymybių tarpe yra tos pačios pu
šies egzempliorius — nykštukas, turintis 
vos 1 m aukščio. Tačiau jo amžius — 
700 m.

Inajo tautinė giria vienintelė vieta visa
me pasaulyje, kur auga šie medžiai.

Revoliucijos
MILICIJA MARŠ. VOROŠILOVO 

NEPRILEIDO PRIE „PONŲ“

Revoliucijos metines minint, kas jau 
Maskvoje priimdavo paradą, kas ne, o Vo- 
rošilovas tikrai. Jis visuomet būdavo tri
būnoje, nes šis jaunystėje buvęs kasyklų 
bernelis, piemuo, fabriko darbininkas ir 
kalvis, revoliucijos metais pasireiškė kaip 
didvyris, o paskui sutvarkė sovietų ka
riuomenę.

Bet jis buvo geriausias Stalino draugas. 
Dar Chruščiovo laikais ėjo sovietų prezi
dento pareigas, šis sovietų maršalas galu
tinai nemalonėn pateko tik neseniai pasi
baigusiame partijos suvažiavime. Jis buvo 
apkaltintas bendradarbiavimu su antipar- 
tine grupe ir kartu su ja savo metu norė
jęs nuversti dar neįsistiprinusį Chruščio
vą. Jis taip pat pakaltintas Stalino žiauru 
mų dalininku. Pasiteisinti jam nebuvo 
leista.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas, Redaktoriau, Tavo laiškelis lyg 
tyčia pasiekė mane kaip tik šeštadienį, 
kai nuo vienų durų prie kitų dažniau ima 
vaikštinėti visokie laisvalaikio agentai. 
Šiokiom dienom, jei būni kada namuose, 
tai skambutis paprastai reiškia: štai kas 
nors pasiūlys pirkti naują šluotą, ar gazo 
plytą, ar kilimą. O šeštadienį ir sekmadie
nį su tavim jau nori pasimatyti gyvybės 
draudimo agentas ar koks nors biblistas. 
Nelengva atsikratyti ir tų, kurie draudžia 
kūniškąją gyvybę. Kol neparodysi nors ir 
fiktyvaus pažymėjimo, kad tavo širdis vi
siškai nebekaip klepsi, tai nesitrauks nuo 
durų, ir gana. Jei širdis jau nebe kokia, 
tai tik tada toksai agentas nusiminęs 
terkšteli varteliais ir sėda į automobilį. O 
kol tokio pažymėjimo neparodysi, tai 
agentas, nuvarytas nuo durų, dar paskam
bins tau nekartą telefonu. Taip, telefonu 
jis skambina paprastai irgi vakare, kai 
tu esi grįžęs iš darbo. Skambina ir priža
da apdrausti net ir su visa klepsinčia 
širdim.

Bet šį šeštadienį prisistatė jaunas bib
listas su savo leidiniais. Aš tylėjau, kol jis 
man įrodinėjo, kad reikia pažinti Bibliją, 
kad tai yra pati aktualiausia knyga. Pa
prastai jie vaikščioja po du. Vienas — tai 
retenybė. O du kai sueina, tai vienas grai 
bo iš Biblijos atskirus sakinius ir derinda 
mas juos sudarinėja kažkokias baisybes, 
o kitas linksi galva pritardamas. Kartą ne 
beiškenčiau ir sakau: vyruti, šitaip niekas 
neišeina. Jeigu nori man įrodinėti, tai skai 
tyk viską iš eilės. Tokio sakinių graibymo 
nemėgstu, nes šitaip elgdamasis gali kažin 
kur nuvažiuoti ir iš didelio rašto išeiti iš 
krašto. Bet man tarpduryje šalta, ir dėl to 
gal bus geriau, jei aš pats paskaitysiu lie
tuviškai. Parodžiau jam lietuvišką Bibli
jos tomą ir paaiškinau, kaip nereikia 
skaityti.

Bet šitas, kuris šįkart užėjo, buvo ne
atsikratomas, kol nenupirkau iš jo tų žur 
naliukų. Pasakiau, kad tikriausiai neturė
siu laiko skaityti jų, bet jis išėjo vis dėlto 
su viltim, kad kada nors paskaitysiu ir 
dar jis galės pasikalbėti su manim dėl juo 
se išspausdintųjų straipsnių, nes, jo tvirti
nimu, tie, kurie rašo, atlieka tai „on the 
spot“ (vadinas, tose vietose, apie kurias 
rašoma). Norėjau jam dar aiškinti, kad 
mes tuojau pats susilauksime kun. P. 
Dauknio išverstojo Kristaus Gyvenimo ir 
tikrai sužinosime žymiai daugiau, kiek 
reiškia Biblija, negu iš jo įpirštųjų žurna
liukų. Bet ką dabar čia bešalsi tarpdury
je!

Nerašyčiau Tau, ypač neminėčiau šito 
įvykėlio, jei vieno tų man įpirštųjų žurna 
liukų vardas nebūtų „Awake!“ Tai juk 
reiškia „Pabusk!“, vyruti, kaip ir Tu ra
šai man. Tu, va, sakai, pabusk, pradėk 
bendradarbiauti „Europos Lietuvyje“.

Gera Tau pasakyti: rašyk. O apie ką gi aš 
rašysiu, jei mes patys negyvi? Gal dar 
netiki, kad negyvi? Pagalvok.

Apskritai jau nemaža metų, kai laikraš
čiams neberašau, ir ne dėl vien to, kad 
jau mes negyvi. Žinai, neturiu laiko. Štai, 
pažiūrėk, jau kelinta diena prieš prietemą 
žiūriu, kaip darže uodai čiulkinį šoka. Sa 
kyk, ar gali būti kės nors įdomiau? Argi 
būtų geriau, jei aš Tau pradėčiau rašyti 
apie pasaulinę politiką arba apie bolševi
kus? Tais klausimais juk Tau rašo visi, 
kas tik bent šiek tiek surezga sakinį ir 
nieko kita nepajėgia parašyti. Tai ar Tu 
galėtum man atimti tą žavų malonumą pa 
sižiūrėti uodų šokamojo čiulkinio ir pri
versti rašyti Tau apie politiką?

O štai šiandien nutariau susitvarkyti su 
musėmis. Toks darbas irgi reikalingas. 
Jau kelios dienos, kaip pastebėjau, kad 
pora didelių musių susimetė į kambarį. 
Pabaidai — tai nuskrenda. Bet neapsižiū
rėsi, tai jau ir tuptelėjo ant puoduko 
krašto, kuriame dar iki pusės tebėra ar
batos. Pasakysiu Tau, kad ir musės tos 
kažkokios nepaprastos. Vasarą matyda
vau žymiai mažesnes. Argi jos būtų į ru
denį nusipenėjusios? Tur būt, taip ir yra. 
Tai paskelbiau joms karą, kai jau pritrū
ko kantrybės. Rodos, tebuvo tik dvi. Šitas 
abi nutrenkiau laikraščiu, baigtos. O šian 
dien žiūriu — vėl dvi. Abi sutvarkiau. 
Štai dar viena skrenda. Sutvarkiau ir tą. 
Galimas dalykas, kad rudenį jos ieško 
žmogiškosios šilimos ir veržiasi į kamba
rį. Dar štai dvi! Sutvarkiau ir tas, pačios 
gajausios. Krito, rodos, -baigtos jau, guli 
aukštielnikos, o apsigrįžai — vėl jos atsi
vertė ir ropoja. Kažin, kaip Tu manai, ar 
negaučiau aš premijos, jei gyvenčiau da
bar Kinijoje, kai jiems labai rūpi išnaikin 
ti muses, uodus, žvirblius? Dar niekad sa 
vo gyvenime nesu gavęs jokios premijos!

Tavo Jonas

Dailininkai apdovanoti medaliais
(E) Spalio 9 d. Lietuvos kultūros minis 

terija gavo pranešimą apie eilės Lietuvos 
dailininkų apdovanojimą visasąjunginės 
liaudies ūkio laimėjimų parodos meda
liais. Aukso medaliai paskirti dailinin
kams Makūnaitei ir Jurkūnui, sidabro me 
daliais buvo apdovanoti Kučas, Krasaus
kas, Galdikas ir Paškauskaitė, o bronzos 
medalius gavo Bačėnas, Jurėnas, Kali
nauskas ir Valius. Už knygų redagavimą 
bronzos medaliu apdovanotas ir grožinės 
literatūros redaktorius Žirgulis. Visiems 
buvo paskirtos ir dovanos.

Planavimai kultūros srityje
(E) Lietuvos kultūros ministro pava

duotojas Vyt. Jakelaitis Vilniaus radijui 
papasakojo apie įvairius planavimus kul
tūros srityje. Jo žodžiais, kaimo klubai ir

atstumtasis
šis maršalas dabar, revoliucijos šventės 

dieną, Raudonąja aikšte žingsniavo tie
siai į tribūną kartu su Chruščiovu ir ki
tais sovietų vadais priimti parado. Milici
jos valdininkai sulaikė ir pareikalavo bi
lieto. Jis mosavo rankomis ir įrodinėjo, 
kol valdininkai pagaliau praleido jį. Jis 
įžengė pro duris į mauzoliejų, pasiryžęs 
išlipti j tribūną. Bet netrukus iš ten iš
lydėjo jį du valdininkai ir paliko prie mo 
teriškės, kuri pardavinėja ledus.

Maršalas Vorošilovas šalia jos ir išsto
vėjo visą parado laiką.

Kai jis buvo išvestas iš mauzoliejaus, 
Chruščiovas su kitais sovietų aukštaisiais 
išėjo į tribūną priimti parado.

Be kita ko, tos dienos vakare jam pasi
sekė įsiveržti į priėmimą ir sugerti tostą 
su kai kuriais mažiau reikšmingais asme
nimis, nes prie didžiųjų vis dėlto nebuvo 
prileistas.

Vorošilovas jau.yra 80 metų amžiaus.

skaityklos palaipsniui reorganizuojami į 
kultūros namus, o šie, kaip žinoma, suda
ro komunistinės agitacijos ir propagandos 
židinius. Esą, nauji kultūros namai stato
mi Šiauliuose, Klaipėdoj, N. Vilnioj, Skuo 
de ir kt. Be to, plečiamas knygynų, mu
ziejų, kultūros ir poilsio parkų tinklas.

— Prancūzų policija paleido daugiau 
kaip 1500 alžyriečių moterų ir vaikų, suim 
tų, kad vaikščioja draudžiamuoju laiku 
(po 8.30 vai.)

— Birželio gale Australijoje buvo 10. 
508.191 gyventojai (nuo 1954 m. padaugė
jo 1.521.661) — vyrų 5.312.284, moterų 5. 
195.907.

NAUJAI GAUTI LEIDINIAI

Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
tant — 1.16.8.

P. Naujokaitis — įlūžę tiltai — romanas 
— 0.18.6.

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

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

MANCHESTER:
NOTTINGHAM:

WOLVERHAMPTON:
Kas nori užsakyti siuntini pas 
informaciias ir prisiunčiame 

Į Užtikriname, kad mūsų kainos yra žemiausios.
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

67 Cromwell Rd., Eccles.
130 Noel St.

3 Peternoster Row.
mus, duodame smulkiausias 
savo prekių pavyzdžius.

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

i::::::::::

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 — 

ei’ės — 0.18.6.
O. Urbonas — Ža’eirio mūšis — 1.2.0.
Z. Rau'inaitis — Durbės mūšis — 0.9.0.
A. Tu’ys — Tūzu k’ubas — 0.18.6.
Gautas naujas elementorius — 0.18.0.

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

Neatsiskaitę už 22 ir 23 tomus Liet. En
ciklopedijos, prašau nedelsiant atsiskaity
ti. Neatsiskaitę trukdo tolimesnių — paskų 
tinių tomų — leidimą.
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Europos Lietuviu Kronika PALAIMINGI METAI GIMNAZIJOJE
NAUJAS PASIUTINYBIŲ ADRESAS

Šiuo pranešama, kad nuo lapkričio 1 d. 
Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto nau 
jas adresas bus:

Legazione Di Lituania P.S.S.
Via Aldega 2 — Roma

Min. S. Lozoraičio irgi tas naujasis 
adresas bus.

LONDONAS
LITERATŪROS VAKARO NUOTAIKOS

Tikėkimės, kad gruodžio 2 d. saulė bus 
švietusi ir tik ką nusileidusi, kai vakare 
rinksimės j literatūros vakarą Lietuvių 
Namuose Londone. Graži diena reikštų, 
kad gera nuotaika atlydi žmogų. Bet jeigu 
ir lietus lytų, prašom tą vakarą nesusvy
ruoti, nes Lietuvių Namuose lauks gera 
nuotaika: sėdėsime salėje prie staliukų ir 
klausysimės, kaip savo kūrinius skaito 
mūsų lietuviško žodžio meistrai Fabijonas 
Neveravičius, Danguolė Sadūnaitė-Sealey, 
Romualdas Spalis ir Vladas Šlaitas. Kaip 
jau esame rašę, VI. Šlaitas ir R. Spalis ne 
patingės atvažiuoti net iš tolimų miestų, 
tai mums iš arčiau patingėti būtų kaip ir 
nuodėmė.

Šokiai po programos bus. Bufetas bus 
atdaras visą laiką.

Be to, naujiena tiems, kurie galvoja, 
kad bevakaruojant bus galima praalkti. 
Tvirtai sutarta jau, kad tą vakarą iki 10 
ar 10.30 vai. praalkusieji Lietuvių Namų 
virtuvėje galės skaniai pasivaišinti šiltais 
kopūstais su taip pat šiltomis dešromis.

Staliukus galima užsisakyti jau dabar.

PARAPIJOS BAZARAS

Šiais metais parapijos Bazaras pasivė
lavo, bet vis dėlto jis bus gruodžio 16-17 
d.d. Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo (Parapijos salės) patalpose.

Bazaras yra savotiškos rūšies kermo
šius išparduoti visokiems dalykams. Ka
dangi Londono Lietuvių Bažnyčios Komi
tetas pats neturi ko parduoti, tai kreipia
si i visus Londono ir provincijos lietuvius, 
kurie yra aptarnaujami Londono Lietuvių 
Bažnyčios kunigų, prašydamas ateiti tal
kon ir prisidėti prie Bazaro daiktinėmis 
ar piniginėmis aukomis. Bažnytinis Komi
tetas labai dėkingas visiems aukotojams. 
Aukas siųsti: Parapijos Bazaras, Lithua
nian Chruch, 21, The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2.

St. Kasparas

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

1961 m. spalio 22 d. įvykęs Klubo susi
rinkimas išklausė sekretoriaus pranešimo 
iš Klubo kultūrinės ir finansinės veiklos. 
Visus labiausiai domino finansinė Klubo 
padėtis, nes tiek daug dejuojama, kad lie
tuvių mažėja, bet iš Klubo bare praleistų
jų pinigų tai nepasitvirtina. Per laikotar
pį nuo 1961 m. sausio 29 d. iki 1961 m. rųg 
sėjo 7 d. Klubas turėjo pajamų 3853 sv. 7 
šil., o išlaidos 3474 svarai, J kurias įeina 
Klubo virtuvės dekoravimas, naujo gazi- 
nio pečiaus ir kitų reikalingų virtuvei da
lykų įsigijimas.

Susirinkimo metu kilo labai gyvos dis
kusijos dėl Tautos šventės minėjimo Lietu 
vių Sodyboje, nes amžiais Tautos šventė 
būdavo minima mūsų bažnyčioje pamaldo 
mis, o vėliau Klubo patalpose. Šiais me
tais minėjimas buvo iškeltas Sodybon. Bu 
vo pareikštas pageidavimas, kad daugiau 
tokių dalykų nebeįvyktų ir kad minėji

g»X^X*X^X»X>X^X>X»XqPXi
Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINES MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ 

Lietuviškai Įdainuota 
10 šoklu muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.
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Tel.: PADdington 2797

NEPAMIRŠKITE, KAD MŪSŲ FIRMA SAVO KLIENTUS APTARNAUJA SKUBIAI IR 
VISAPUSIŠKAI TIKSLIAI.

VISAIS SIUNTINIŲ PASIUNTIMO REIKALAIS KREIPKITĖS LIETUVIŲ KALBA 
VISIEMS GERAI ŽINOMU ADRESU:

BROWNGJONES LTD.
1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2. 

ENGLAND

mas nebūtų atitrauktas nuo daugumos 
žmonių.

Be to, buvo taip pat gyvai diskutuotas 
Klubo bendravimas su Lietuvių Namų 
Klubu. Svarbiausia pageidaujama laiky
tis, kad nebūtų nieko daroma kartu abie
juose Klubuose. S.K.

MUSŲ RĖMĖJAI
Aukų yra paskyrę Nidos Knygų Klubo 

ir „Europos Lietuvio“ reikalams V. Tamo
šiūnas 2.50 dol., A. Bortkevičienė 0.50 
dol., K. Kubilius 10 šil., V. Veršeckas 6 
šil., B. Vidmantas 5 šil., L. Nemeika 3 šil., 
P. Iškauskas 2.6 šil., K. Gražulis 2 šil., J. 
Sližys 2 šil., V. Paliuškevičius 1 šil.

Pažymėtina, kad turime ir kitaip jaut
rių spaudos reikalams žmonių. Štai R.J. 
Kvedaravičiūtė jau dabar susimokėjo 
„Europos Lietuvio“ prenumeratą už 1962 
metus ir už sieninį kasdien nuplėšiamą 
kalendorių, kuris dar net nėra pasiekęs 
jos.

PIRMASIS PENSININKAS

Lietuvių Sodyboje iki šiol kaipo ligonis 
gyvenęs Ant. Abukauskas gruodžio 12 d. 
sulaukė 65 m. amžiaus. Taigi jis pasidarė 
pirmasis oficialusis naujųjų ateivių pensi 
ninkas Sodyboje.

A. Abukauskas, nors ir po sunkios li
gos, yra gana darbštus ir energingas. Vasa 
ros metu jis dažnai žvangina dalgį, tuo pri 
sidėdamas prie Sodybos gražinimo.

AR PALIES SODYBĄ?

Pastaruoju laiku buvo nemaža rašoma 
ir kalbama, kad Bordon-Withehill rajone 
(visai arti Sodybos) planuojamas pradėti 
kurti naujas miestas. Norėdamas šitą ži
nią patikrinti ir kartu išsiaiškinti, kiek 
toks planas galėtų atsiliepti į Sodybos 
ateitį, Sodybos vedėjas raštu kreipėsi į 
Hampshire srities planavimo įstaigą 
(County Planing Officer).

Iš gauto atsakymo aiškėja, kad tolimes
nėje ateityje yra galvojama apie minėtos 
apylinkės išp’ėtimo planą, tačiau nesą ga
lima tikėtis, kad Sodybos žemė būtų tiesio 
giai į šį planą įtraukta.

Iš kitų šaltinių patirta, kad šito plano 
vyriausybė savo lėšomis neremia ir kad jo 
vykdymą ar nevykdymą nuspręs Hampshi 
re srities savivaldybė.

STOKE-ON-TRENT
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d., 6 vai. vsk., Sneyd 
Arms Hotely, Tunstall, įvyks tradicinis 
Kariuomenės šventės minėjimas.

Programoje: trumpa paskaita, p. Buro
ko trejukė su savo dainomis ir loterija.

Šokiai ir baras iki 11.45 nakties.
Laukiam svečių iš arti ir toli.

Stoke-on-Trent Skyriaus Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 25 d., 6 vai. p.p., Telegraph 
Inn, London Rd., Derby, Derby Lietuvių 
Klubas rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje oficialioji ir įvairi meninė 

dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. Po 
to seks šokiai ir žaidimai su išgėrimais.

Kviečiame visus Derby ir apylinkės lie 
tuvius gausiai dalyvauti minėjime.

DLK Valdyba
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Didelė garbė teko man Krašto Valdy
bos kvietimu 1960 m. spalio 10 d. perimti 
Vasario 16-sios Gimnazijos Direktoriaus 
pareigas, ne tik garbė, bet drauge ir dide 
lė atsakomybė vadovauti vienintelei lietu 
vių pilnai gimnazijai laisvajame pasauly
je. Nėra man reikalo aiškinti Tamstoms, 
kokios didelės reikšmės turi šis mokslo ži 
dinys mums, tremtiniams, ir tremtyje 
augančiai ir gimusiai jaunajai lietuvių 
kartai. Pakanka priminti, kad šiuo moks
lo židiniu domisi ir sielojasi plačiame 
laisvajame pasaulyje, ypač Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse išblaškyti taurūs 
lietuviai, o ne vien tik Vokietijoje esanti 
PLB Bendruomenė, kuriai tenka garbė 
jos gyvenamajame krašte turėti šią įstai
gą ir joje taip lengvomis sąlygomis moks 
linti ir auklėti krikščioniškai lietuviškoje

MANCHESTERIS
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

Spalio 29 d. Manchesterio ir apylinkių 
lietuviai rinkosi į Bažnytinio Komiteto 
surengtąjį Kristaus Karaliaus minėjimą 
pasaulio Valdovui pagerbti. Sister of Not
re Dame koplyčioje išklausė kunigo 
J. Kuzmickio laikomųjų šv. mišių ir jo tai 
šventei skirto pamokslo. Nemažas skai
čius atliko išpažintį. Niekuomet nepailstą 
nedidelio bažnytinio choro dalyviai, vado
vaujami A. Jakimavičiaus ir jaunai Ber
nadetai Navickaitei vargonaujant, malo
niai nustebino kongregaciją, kai tarp įp
rastų giesmių sugiedojo jau seniai Man- 
chesteryje nebegirdėtą O Kristau, Pasau
lio Valdove.

Vakare Lietuvių Klube įvyko minėjimo 
antroji dalis, kurią pravedė kun. V. Ka- 
maitis. Paskaitininkas kun. J. Kuzmickis, 
ir šį kartą ypač jautriai kalbėdamas, apie 
pusantros valandos išlaikė pilnutėlės sa
lės sėdinčių ir stovinčių klausytojų dėme
sį iki pat galo. Meninėje dalyje Manches
terio lietuviškasis jaunimas parodė, kad 
gerų norų, sutarimo ir pasiaukojimo 
esant galima nemaža padaryti, šalia Iru
tės ir Antanuko Jokūbaičių ir Gintauto 
Barausko puikiai padeklamuotų ePėraš- 
čių, šį kartą mažoj scenoj pasirodė net 
mergaičių kvartetas. Irena ir Kristina 
Šneliūtės, Elytė Venckutė ir Gražina Luk- 
šaitytė, Everistui Lukšaičiui gitara paly
dint. padainavo keturias daineles. Tauti
niais rūbais, gintarais ir rūtomis pasipuo
šęs jaunimas ir jo gražios dainos pagavo 
klausytojus. Tur būt, daugelis mintyse 
persikė’ė į Tėvynę, kur kadaise, dar jauni 
būdami, šias jau beveik pamirštas daine
les mes patys dainuodavome ir gal nesiti
kėjome jas beišgirsti iš svetimoje žemėje 
augančio mūsų jaunimo. Ilgų ir nuošir
džių katučių prašomas, kvartetas turėjo 
pakartoti bent paskutinės dainos dalį. 
Baigiant kun. Kamaitis padėkojo už atsi
lankymą ir prisidėjimą prie šventės ir pa
kvietė sugiedoti Tautos himną.

Po minėjimo šventės rengėjai su kuni
gais, programos dalyviais ir keliais sve
čiais praleido dar kurį laiką prie ponių A. 
Lekienės ir J. Venckienės nors kukliai, 
bet skoningai paruošto užkandžių stalo be 
sivaišindami.

10 lietuvių išemigravo

Emigracija kai kuriose kolonijose jau 
aprimo, o Manchesteryje vis dar tebevyks 
ta. Per paskutinius kelis mėnesius dėl jos 
vėl netekome net 10 savo tautiečių. Rugsė
jo 16 d. į Australiją išvyko Algis ir Aldo
na Pakalniai su trimis vaikučiais ir Ani
cetas ir Janina Perminai su sūnum Ri
mantu. Savaite vėliau taip pat į Australi
ją, nežiūrint senyvo amžiaus ir tolimos 
kelionės, pas Melbourne gyvenantį sūnų 
išplaukė Joana Šnelienė.

Paskutinis iš Manchesterio išvyko stu
dentas Romas Verbyla spalio 25 d. laivu 
„Carinthia“ per Liverpoolį į Kanadą. Ža
da apsistoti pas Montrealyje gyvenantį sa 
vo brolį Juozą, o jeigu sąlygos leis, baigs 
studijas Kanadoje. Romo tėveliai, arti
mieji ir pažįstami, daugiau kaip 30 asme
nų, spalio 21 d. Lietuvių Klube surengė 
jam puikias išleistuves, kurių metu iš
reikšta daug gražių jam linkėjimų. Gy
vendamas Anglijoje ir Airijoje, atliekamu 
nuo mokslo laiku Romas aktyviai dalyva
vo skautų, ateitininkų ir sportininkų 
veikloje, visur keldamas gerą lietuvio 
vardą. Elwe.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS INFORMACINIS PRANEŠIMAS
už 1960.IX.1 — 1961.IX.1 laikotarpį 

dvasioje savo vaikus. Atsižvelgiant į to
kią didelę šios gimnazijos reikšmę ir ki
lusius praėjusiais metais nesusipratimus 
tarp buv. Krašto V-bos ir Čikagos Rėmė
jų Komiteto, tik po ilgesnio svyravimo ir 
užtikrinimo, kad aukos ir toliau iš minėto 
Komiteto bus teikiamos, pagaliau sutikau 
gelbėti Gimnazijos keblią padėtį ir perim 
ti direktoriaus pareigas.

Pradėdamas smulkesnį metinį informa
cinį pranešimą apie Vasario 16-sios Gim
nazijos gyvavimą, pirmiausiai noriu pa
reikšti didelę padėką Dievo Apvaizdai, 
kurios palaima lydėjo Gimnaziją per šį 
laikotarpį ir apsaugojo nuo įvairių sunku 
mų. Taip pat pačioje pradžioje norėčiau 
pasidalyti su Tarybos posėdžio dalyviais 
dideliu džiaugsmu, kad praėjusiųjų metų 
eigoje neturėta finansinių sunkumų ir iš
siversta be jokių kritiškų momentų. Už 
tai tenka čia taip pat pareikšti didelis dė
kingumas visiems būrelių vadovams su 
kun. B. Sugintu priešakyje ir būrelių na
riams, BALF'ui su jo Direktorium prof. 
Dr. kan. Končiumi, visai eilei atskirų as
menų ir organizuotiems vienetams, Čika
gos Gimnazijai Remti Komitetui su jos 
pirmininku A.J. Gulbinsku, klubams, ban 
kams, draugijoms, kurie su visu uolumu 
telkė ir teikė Gimnazijai medžiaginę pa
ramą.

Čia tenka taip pat išreikšti gilią padė
ką dabartinei PLB Vokietijos Krašto Val
dybai su jos pirmininku kun. Br. Liubi- 
nu, kurios pastangomis buvo gautos iš vo 
kiečių įstaigų gana didelės sumos Gimna
zijos patalpų remontams, baldams ir ki
tiems reikalams. Kr-to Valdybos rūpesčiu 
iš Bonnos ir vietos Land‘o atitinkamų Mi
nisterijų gautas pažadas suteikti 300.000.
— DM pašalpą naujų Vasario 16 Gimna
zijos klasių ir valgyklos patalpų statybai.
Mokytojai

Po pernykščių vasaros atostogų moks
las pradėtas be direktoriaus ir vieno pa
galbinio mokytojo. Buvo likę tik 14 moky 
toju. Man perėmus direktoriaus pareigas 
ir tuojau pakvietus viena pagalbinį, o vė
liau mergaičių kūno kultūros ir tautinių 
šokių mokytoją, pedagogų skaičius pakilo 
iki 16: lietuvių — 12. vokiečių — 3, an
glas 1. Iš jų 7 akademikai, 3 akademikai
— kandidatai. 3 su specialiu mokslu (mu
zikos, meno, kūno kultūros) ir 3 su vidu
riniu mokslu, 31 vyrų ir 3 moterys. Iš 12 
’ietuvių mokytojų 9 buvo etatiniai su pil
nu atlyginimu ir 3 neetatiniai — pagalbi
niai (jų tarpe 2 bendrabučių vedėjai). 
Etatinis buvo ir anglu kalbos mokytojas, 
o visi 3 vokiečiai neetatiniai — pagalbi
niai (nuo 9 iki 16 sav. pamokų). Po Vely
kų anglų kalbos mokytojas pasitraukė. 
Nesuradus naujo pakaitalo, anglu kalbos 
pamokas pasidalijo kiti mokytojai, taip 
kad iki vasaros atostogų išsiversta su 15 
dėstytojų. Po vasaros atostogų surastas 
naujas anglų kalbos mokytojas. Etatiniai 
mokytojai turi mažiausia 24 savaitines pa 
mokas, tačiau kai kuriems atiteko 26, 28, 
ir vienam net 34 sav. pamokos. Kai kam 
gali atrodyti, kad mokytojų net perdaug,

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo
šia Kariuomenės šventės minėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 25 d., 6 vai. vak., Co-opera 
tive Hall, Walsgrave Rd.

Programoje: paskaita, linksmoji dalis ir 
loterija. Šokiams iki 12 vai. gros puikus 
orkestras, baras su užkandžiais ir įvai
riais gėrimais veiks iki 11 vai.

Iš miesto važiuoti 4 ar 6 autobusu. Vi
sus tautiečius iš arti ir toli prašom atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
BRADFORDO SKAUTŲ-ČIŲ 10-METIS

Šventės iškilmes turėsime lapkričio 25 
d., 5 vai., Vokiečių bažnyčios parapijos sa 
Įėję, 29. Gt. Horton Rd. ir Chester St. kam 
pas, prie West Yorkshire autobusų sto
ties. Visus brolius ir seses, tėvelius ir rė
mėjus iš arti ir toli kviečiame kuo gau
siau mus aplankyti.

Programoje: iškilmingoji dalis, laužas, 
šokiai, loterija.

Bus staliukai kavutei ir limonadui.
Bradford© skautai-ės

NOTTTNGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 18 d., 6.30 val.. Meadows Com 
munity Centre (netoli Midland geležinke
lio stoties), rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Meninę programa išpi’dvs Londono vy

rų choras. Sekančią diena (°ekmadienį) 
parapijos bažnyčioje bus atlaikytos gedu
lingos pama’dos už žuvusius karius.

Mie’i tautiečiai prašomi atsilankyti į 
minėjimą ir pamaldas.

LTS Valdyba 

tačiau taip nėra. Kaip jau aukščiau minė
ta, iš 15 paskutiniu laiku buvusiųjų moky 
tojų 5 yra pagalbiniai, o direktorius ir 
inspektorius turi nepilną skaičių pamokų 
(dėl jų administracinių pareigų jiems sta
tuto yra nustatyta mažesnis pamokų skai 
čius), taigi su pilnu skaičiumi pamokų lie 
ka tik 8 mokytojai. Be to, reikia neuž
miršti, kad Vasario 16 Gimnazija dėl dvie 
jų pagrindinių lietuvių ir vokiečių kalbų 
ir kitų lituanistinių dalykų turi daugiau 
savaitinių valandų, negu kitos gimnazi
jos. Po vasaros atostogų numatoma parū 
pinti antras lituanistas, kam Kr-to V-ba 
yra jau pritarusi.

Kvalifikuoto mokytojo etatinis atlygi
nimas nustatytas 450. — DM, o nekvalifi
kuoto — 400, — DM. mėnesiui, pridėjus 
50. — DM už ištarnautą penkmetį ir vai
kų priedą, jei kas jų turi.

Mokytojams (įskaitant 2-jų bendrabu
čių vedėjų atlyginimą) su mokesčiais ir 
Ligonių Kasa tenka išmokėti 6.562,79 DM 
mėnesiui.
Tarnautojai

Raštinės ir virtuvės tarnautojų bei kito 
personalo Gimnazija turi viso 8: raštinės 
2, virtuvės 5, šoferis 1, kūrikas 1, šlavike 
1. Jų mėnesinio atlyginimo išlaidos su 
mokesčiais ir Ligonių Kasa siekia 2. 902, 
90 DM.

(Bus daugiau)

VOKIETIJA
MIRĖ KONSTATINAS JASEVIČIUS

Spalio 27 d. Ulmo ligoninėje mirė 18 me 
tų sirgęs Tbc prekybininkas Konstantinas 
Jasevičius.

Gimęs 1905.VII.2 Gedgaudžiuose, Telšių 
apskrity, velionis yra lankęs Plungės gim 
naziją ir prekybos mokyklą. Pradžioje dir 
bo kaip valstybinės maisto parduotuvės 
vedėjas, vėliau įsigijo nuosavą krautuvę 
Kaune. 1941 m. su šeima repatriavo; kurį 
laiką buvo prisiglaudęs Lenkijoj, 1942 m. 
grįžo Klaipėdos kraštan, po to persikėlė 
Silezijon ir nuo karo pabaigos visą laiką 
gyveno Langenau prie Ulmo.

Spalio 31 d. popietę susirinko didelis bū 
rys lietuvių ir vokiečių Langenau kapi
nėse palydėti a.a. K. Jasevičiaus į amžino 
poilsio vietą. Vietos klebonas kun. John 
jautriais žodžiais nupiešė ilgą ir sunkų jo 
ligos kelią ir nepaprastą kantrybę, ne
šant jam skirtąjį likimą. Kun. S. Lisaus
kas atsisveikino su velioniu ir tarė pa
guodos žodį artimiesiems: našlei Gretai 
Jasevičienei, dukterims studentei Gretai 
ir moksleivei Magdalenai ir į JAV emigra 
vusiam sūnui Manfredui.

Daug gėlių ir vainikų pridengė šviežiai 
supiltą, pirmąjį lietuvišką kapą Lange
nau kapuose. Vokietijos ateitininkų vardu 
vainiką uždėjo sendraugių valdybos na
rys kun. J. Tautkevičius ir studentų at-kų 
valdybos narė R. Sakalauskaitė. Laidotu
vėse dalyvavo ir Memmingeno bei apylin 
kių klebonas kun. Dr. J. Petraitis, Šv. Ka 
zimiero Kolegijos vicerektorius kun. Dr. 
J. Aviža iš Romos, p.p. Mariūnų šeima iš 
Frankfurto, mok. Petkūnas su žmona,iš 
Ulmo, eilė studentų ir moksleivių ir daug 
kaimynų vokiečių.

„Vėl paviliojo auką kapai!..
Diena į dieną tiek jų atranda“...

A. G. (ELI)

PASAULYJ
— Sugrįžęs iš Sov. Sąjungos italų komu 

nistų vadas Togliattis stotyje buvo pasitik 
tas supuvusiais kiaušiniais ir fajerver- 
kais.

— Richmonde, Virginijos valstijoje, 
Amerikoje, sudužo ir užsidegė lėktuvas, Ir 
žuvo 77 asmenys.

— Lenkijos jūrinis teismas nuteisė vo
kietį Gribelį iki gyvos galvos už šnipinė
jimą.

— V. Vokietijoje 26.000 vyrų amerikie
čių divizija pradėjo manevrus.

— Turkijos vyriausybę pavesta suda
ryti gen. Inonui, buvusiam Kemalo Ata- 
turko artimiausiam padėjėjui (po Atatur- 
ko mirties, 1938-1950 m. jis buvo Turkijos 
prezidentas).
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