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KOMUNISTAI KALTI
KOMUNISTAI

(Elta) Jei kolchozo gamyba pakyla, jei 
Visi „gyvensime laimingai1, tai šiuo atveju 
tik kolchozo komunistų nuopelnas... Jei 
kolchoze atsiranda susiklausymas, draus
mė, žmonėse susiformuoja nauja sąmonė 
(ar komunistinė? — E.), tai ir čia tik ko
munistų pasidarbavimas... V. Skobas, Kė
dainių raj. LKP Komiteto sekretorius, 
„Tiesoje“ (203 nr.) pabrėžia, kad ne kokie 
eiliniai kolchozininkai, bet tik komunistai 
esąs „aktyvus, kovingas gamybos branduo 
lys“. Jie, girdi, ir geriausi kovotojai už 
kolchozų žengimą j priekį...

Ne kas kitas, kaip komunistai dirba 
kolchozuose agitatoriais, jie organizuoja 
brigadų dienas, jie palaiko ir iškelia ga 
mybos pirmūnus... Pasirodo, tik partinio 
botago pagalba kolchozininkai verčiami 
pasitempti, kelti gamybą, pripildyti aruo
dus valstybei...

Vieni kolchozai tempiasi, kiti — apsilei
dę. V. Skobas čia turėjo pripažinti, kad ir 
pirmininkai — komunistai ne tik nekelia 
kolchozo ūkio, bet, esą, „užsiima ir nešva
riomis machinacijomis“. Štai, „Tarybinio 
krašto“ kolchoze buvęs pirmininkas (ir ko 
munistas) J. Matulevičius išpardavė galvi 
jus, sėklą ir... viską išdalijo už darbadie
nius. Svarbiausia, kad jis... „neaiškiu bū
du“ pasistatęs namą Alytuje. Čia, štai, ir 
keliamas komunistinis triukšmas — pirmi 
ninkas turės paaiškinti savo poelgius, nes 
namo pastatymas šių dienų Lietuvoje be 
gąlo įtartinas dalykas ir kvepiąs nusikalti 
mais.

Tie „geriausi žmonės“ ■.— komunistai, pa 
sirodo, vis daugiau suklumpa. Tai 203 nr. 
vėl atskleidė „Tiesa“, papasakojusi apie 
LKP Kalvarijos rajono komiteto plenumą. 
L. Statulevičius 10 metų vadovavo „Tary
bų Lietuvos“ kolchozui Kalvarijos rajone, 
buvo komunistas, tačiau dabar jau... atleis 
tas ir jam keliama byla prokuratūroje. 
Dabar jau kaltinamas ne tiek Statulevi
čius, kiek... visas Kalvarijos rajono LKP 
rajonas su visais vadovais.

— MENKI KOVO TOJAI

SKRIAUDA MOTERIMS
MOTERYS REIKALAUJA SAU TEISIŲ IR LIETUVOJE

už nedidelį atlyginimą galėtų aptarnauti 
kolchozų gyventojus.

Kad moterų gyvenimas nepavydėtinas, 
liudija ir tai, kad Lssickienės tvirtinimu, 
trūksta prekių nuomojimo punktų (o ką 
jau kalbėti apie galimybę įsigyti...), kur 
būtų galima gauti — žinoma, išsinuomoti 
— skalbimo ar siuvimo mašiną, dulkių 
siurblį ir kt.

Blogos buitinės sąlygos, bet to dar nepa
kanka. Moterys neįsileidžiamos ir į atsa
kingas pareigas, pvz., visame rajone nesą 
nė vienos moters kolchozo pirmininkės ar 
brigadininkės. Organizacijoms visur vado
vauja tik vyrai... Moteris vadoves rasi tik 
gyvulių fermose, jas rasi melžančias kar
ves. Melžėjų darbas — sunkus fiziškai, ta
čiau Lietuvoje, atrodo, jis laikomas leng
vu, palyginus su įvairių apskaitininkų ir 
panašių pareigūnų darbu.

Moterys ne tik neturi tinkamų sąlygų 
patekti į vadovaujančias, atsakingas vie
tas, bet ir iš viso... jos, girdi, nesančios 
pakankamai vertinamos. Tad ir nenuosta
bu, kad tenka išgirsti posakius: „Ką čia 
moteris gali padaryti? Ne moterų galvai 
tai išspręsti“. Esant tokiai padėčiai, parti
jos programai kalbant tik apie šviesią 
ateitį, o tikrovei esant visai kitokiai, La- 
sickienės žodžiais, belieka į programos 
projektą įrašyti tokius žodžius: „Reikia 
griežtai kovoti prieš moters vaidmens ne
įvertinimą aktyvioje komunistinės visuo
menės statyboje...“
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(Elta) Lietuvoje vis su dideliu „susijau
dinimu“ skaitomas, svarstomas kom. par
tijos programos projektas. Šalia kitų klau
simu, atkreiptas dėmesys į tą programos 
vietą, kurioje pastebėta, kad „turi būti vi
siškai pašalintos nelygios moterų padėties 
buityje liekanos... Moterims turi būti 
teikiami po yginti lengvesni ir kartu 
kankamai apmokami darbai“. Visiem 
žįnoma, kad Sovietų Sąjungoje bent 
iiol buvo kreipdamas mažas dėmesys į 
ierims teiktinus lengvesnius darbus, jos 
Verčiamos ir plytas tampyti statant na
mus ir atlikti kitokius, tik vyrams tinka
mus darbus.

Iš kitos pusės, moterys stokoja įvairių 
buitinių dalykų, galinčių palengvinti jų at 
liekamus darbus šeimoje, namuose. Mažai 
jomis rūpinamasi ir kolchozuose.

Alytaus rajono moterų tarybos pirmi
ninkė A. Lasickienė „Tiesoje“ (202 nr.) 
paskelbtame straipsnyje pasidžiaugia tik 
viena sritimi — Lietuvoje, girdi, moteris 
aktyviai dalyvauja sprendžiant politinius, 
ūkinius klausimus. Moteris gaunanti tūks
tančius ordinų, medalių, o Alytaus rajone 
per 200 moterų esančios išrinktos įvai
riomis deputatėmis, 89 moterys — švieti
mo darbuotojos. 39 — gydytojos, 60 žemės 
ūkio specialisčių. Lasickienės teigimu, 
„partija... visiškai įteisino moters ir vyro 
lygybės principą...“. Kaip yra iš tikrųjų, 
kaip atrodo toji lygybė, akivaizdžiai pa
pasakojo birželio mėn. Lietuvoje lankęsis 
JAV lietuvis - komunistas (ar komunis
tams artimas) J. Bakšys „W.orcester Te
legram“ (liepos 92 d.) duotame pasikalbė
jime štai ką pareiškęs: „Mačiau, kaip mo
terys dirba sunkius vyrų darbus, su kas
tuvais, kirkomis, ■ nešiojančias blokus bei 
valančias kanalizaciją. Vyrai stovi, žiūri 
ir moteris kontroliuoja. Kai aš jiems pa
dariau pastabą, jie mane pavadino kapita
listu...“

Lasickienė iškelia tai, kr d Lietuvoje nu
siskundžiama ne visų moterų aktyviu da
lyvavimu kolchozų gamyboje. Tačiau vi
ja bėda, kai niekas nesirūpina toms mote
rims sudaryti sąlygas dalyvauti gamybi
niame darbe. Esą, gali pervažiuoti skersai 
išilgai visus kolchozus, ir nė viename ne
rasi vaikų lopšelio ar darželio.

Menka padėtis ir Lietuvos mietuose. To
kiame Alytuje su daugiau kaip 10.000 gy
ventojų tėra vienas vaikų lopšelis ir tik 
du vaikų darželiai.

Ne tik stoka vaikų darželių, bet buities 
sąlygomis per mažai rūpinasi kolchozų 
valdybos, organizacijos. Viename Alytaus 
rajone, išskyrus patį miestą, nerasi nė vie
nos skalbyklos. Kolchozuose visai negal
vojama suorganizuoti skalbyklas, kurios

KOLCHOZŲ GAMYBOJE

Pasirodo, tokiame Kalvarijos rajone vi
sos eilės kolchozų pirmininkai prisirašinė- 
jo nepagamintą pieną, supirkinėjo iš kol- 
chozininkų ar iš kitų rajonų gyvulius ir 
pardavinėjo valstybei kaip tariamai išau
gintus savame ūkyje. Tik viename „Sta
lino keliu“ kolchoze per metus buvę prira 
šytos 175 tonos pieno... Keliuose kolcho
zuose per dieną iš karvės būdavo primel- 
žiama vos 30-35 litrai pieno.

Tai vis vargšų kolchozininkų nusikalti
mai... Bet štai „Tiesa“ iškėlė faktus, kad 
partinio rajono komiteto vadovai visomis 
priemonėmis nuslėpdavo visus tų „machi
nacijų“ faktus ir dar daugiau — komiteto 
nariai priimdavo kyšius iš kolchozo pirmi 
ninku, norėjusių gauti statybinių medžia
gų paskyras, o pats LKP rajono sekreto
rius V. Panteliejevas dar ir mašinomis spe 
kuliuodavo.

Kolchozų'pirmininkai — nuolatinis tai
kinys, ir dar neseniai Lietuvos spaudoje 
buvo kritikuoti to paties Kalvarijos rajono 
vadovai už tai, kad jie mieste pasistatę na 
mus ir gyvena toli nuo kolchozų.

Taigi, nors ir partinį darbą atlieką žmo
nės. „Tiesos“ žodžiais tariant, vis eina į 
priekį, tačiau Kalvarijos rajono pavyzdys 
ryškiai pavaizdavo tikrąją padėtį. Tai jau 
kelia rūpestį, ir ieškoma būdų sutvarkyti 
partinių komitetų darbui. P. Saulėnas iš 
Alytaus rajono, kalbėdamas apie partinio1 
komiteto narius, susirūpino komiteto na
rių aukštesniu lygiu. Jo nuomone, „parti
niai komitetai turėtų būti sistemingai at 
naujinami“, o į neseniai paskelbtus kom. 
partijos įstatus jis pasiūlė įrašyti tokį for
mulavimą: „Pareikalauti, kad komitetų 
nariai reguliariai atsiskaitytų už atliktą 
darbą“. Jei jie neatlieka pareigų, ga’ėtų bū 
ti atšaukti. Jau tokie pasiūlymai liudija, 
kaip nesutinka su tikrove visi teigimai 
ap;e komunistų nuopelnus kolchozuose ir 
kokio masto jie yra kovotojai...

Berlynas atkirstas ir kultūriškai
(E) Kiek daug reikšmės Vak. Berlynas 

turėjo savo rytinės — dabar atkirstos — 
dalies gyventojams, liudija Fed. Vokietijos 
vyriausybės paskelbti skaitmenys. Vak. 
Berlyno aštuonis teatrus 1960 m. iš viso bu 
vo aplankę 560.000 Rytų Berlyno ir zonos 
gyventoju, koncertus lankė 85.000, Vak. 
Berlyno kino teatrų lankytojų 30 proc. su 
darė „rytiečiai gyventojai“, o sektoriaus 
pakraštyje kinus lankė net 90 proc. tų žiū
rovų. Abiejose Berlyno dalyse po rugpjū
čio 13 d. iš viso sujauktas visas kultūrinis 
gyvenimas.

H. Brandto pagrobimo byla į J. Tautas
(E) Praėjusią vasarą Rytų Vokietijos pa 

reigūnams pagrobus prof, sąjungų laikraš 
čio redaktorių Heinz Brandtą, dėl to pro
testavo Tarptautinė Laisvųjų Prof. S-gų 
organizacija, pasiskundusi J. Tautoms. Da 
bar jai pranešta, kad Brandto pagrobimo 
byla įtraukta į J. Tautų ūkio ir socialinių 
reikalų tarybos posėdžių dienotvarkę ir 
perduota spręsti žmogaus teisių komisijai.

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO
KALBA

Liet. Atstovo J. Kajecko kalba, pasaky
ta antroje JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventėje, senatoriaus P.H. Douglas buvo 
įdėta Kongreso leidinyje „Congressional 
Record“. Sen. P.H. Douglas, kalbėdamas 
Senate tos kalbos atspausdinimo reikalu, 
pasakė: „Niekad neužmirškime, kad pa
vergtoms tautoms mes skolingi neįkainoja 
mą dėkingumą už jų drąsą ir nepalaužia
mą dvasią, kuri buvo ir bus esminiai veiks 
niai siekiant laisvės už geležinės uždan
gos“. (E)

DR. P. DAUDŽVARDIS —

GENERALINIS KONSULAS

(E) Iš Vašingtono pranešama, kad JAV 
valst. departamentas rugpiūčio 11 d. išda
vė pažymėjimą, kuriuo nuo tos dienos Lie
tuvos konsulas Čikagoje, Dr. P. Daudžvar- 
dis, oficialiai pripažįstamas Lietuvos Ge
neraliniu Konsulu. Dr. Daudžvardis konsu 
lu Čikagoje buvo paskirtas 1937 m. Prieš 
tai jis buvo Lietuvos vicekonsulu New Yor 
ke nuo 1925 m. ligi paskyrimo konsulu Či
kagon.

BERLYNO BURMISTRO ATSAKYMAS
VYKD. TARYBAI

(E) Į VLIKo Vykd. Tarybos raštą Berly
no burmistrui Willy Brandtui rugsėjo 2 d. 
iš Berlyno burmistro senato raštinės gau 
tas atsakymas. Burmistras Vykd. Tarybai 
padėkojo už jos rugpiūčio 28 d. raštą, pa
žymėdamas, kad jis, Berlyno senatas ir 
miesto gyventojai toliau dės pastangas pa
teisinti pasitikėjimą ir toliau atliks parei
gas visai Vokietijai ir laisvajam pasauliui.

Namų šeimininkės į derliaus valymo 
darbus

(E) „Tiesos“ 194 nr. pranešama, kad į 
derliaus valymo darbus varomos ir namų 
šeimininkės. Ariogalos rajono Pagojaus pa 
rodomojo bandymų ūkio direktorius J. 
Butkevičius išleidęs įsakymą namų šeimi
ninkėms prisidėti nuimti derlių dėl blogų 
oro sąlygų, čia pat buvo pažymėjęs, kad, 
girdi, „tie asmenys, kurie nedalyvaus der
liaus valyme, negaus pašaro asmeniškos 
karvės šėrimui...“. Jis buvo įsakęs sudary
ti šeimininkių sąrašus ir pristatyti jam pa 
tvirtinti. Tas pats Butkevičius per pasta
ruosius dvejus metus pasirašė dar įsaky
mus dėl 120 darbininkų atleidimo, o dvy
lika buvo perdavęs liaudies teismui nu
bausti. „Tiesos“ korespondentė A. Žaltaus 
kaitė visiškai pasmerkusi Butkevičių dar 
pasipiktino, kad jis su ūkio mašina vežęs 
žvyrą 50 km takeliams betonuoti prie vi
los ant Kauno marių kranto J. Biliūno var 
do kolchoze. .

f SeplųnioS
ŽUVO HAMMARSKJOELDAS

Tarp Kongo ir Rodezijos nukrito lėktu
vas, ir žuvo J. Tautų gen. sekretorius šve
das Dag Hammarskjoeldas, 8 metus ėjęs 
tas pareigas ir kaip tik sunkiais laikais.
V. VOKIETIJOS RINKIMAI

Rinkimuose į naująjį V. Vokietijos par
lamentą krikščionys demokratai gavo 241 
vietą (turėjo senajame 277), socialdemo
kratai 190 (turėjo 18), laisvieji demokra
tai 66 (turėjo 43), visų vokiečių partija — 
nieko (turėjo 17).
APGAILI CHRUŠČIOVO 
NUSISTATYMĄ

Po Chruščiovo pareiškimo, kad jis ir 
toliau vykdys atominių bombų bandy
mus, nepaisydamas, kad krituliai yra pa
vojingi žmonių sveikatai, Britanijos min. 
pirm. Macmillan ir Amerikos prez. Ken
nedy bendru pareiškimu apgailėjo tokį nu 
sistatymą.

Pareiškime sakoma, kad Sov. Sąjunga 
iki šiol yra vis rodžiusi susirūpinimo žmo 
nių sveikata, o dabar elgiasi priešingai.
ŠAUDYS LĖKTUVUS

Sovietai įspėjo, kad į Berlyną 'skrendan 
tieji sąjungininkų kariniai lėktuvai priva
lo klausyti sovietų nurodymų, kur sukti ar 
kur nusileisti.

Jei nebūsią klausoma tų nurodymų, lėk
tuvai bus numušami, jei reikės, net panau 
dojant raketas.

URAGANAS AMERIKOJE
Kai kurias Amerikos valstijas (Teksas, 

Kanzas, Missouri, Nebraska ir Iowa) pa
lietė smarkus uraganas.

Nors žmonės iš anksto buvo įspėti ir dėl 
to daugumas pasitraukė, tai aukų žuvu
siais tik 17, bet pridaryta milžiniškų nuos
tolių.

SUKTAS SOVIETINIS TEISIAMASIS
AMERIKA, RYTŲ EUROPA IR LIETUVA 1941—1947 M. 

RAŠO: VYT. SIRVYDAS

Amerikos politika Rytų Europai iki 1941 
m. galima pavadinti vienu tiksliu žodžiu: 
„izoliacija“. Visuomenė ir spauda nesu
prato amžinųjų ten vykstančių barnių dėl 
sienų ir tautinių teisių, stebėjosi demokra
tijos neįgyvendinimu, diktatorių ir nemo
kėjimu bendrai, kur reikia, veikti. Tokiu 
būdu Amerika veik nieko nedarė, kai Hit
leris pasigrobė Austriją, kai Anglija ir 
Prancūzija Muenchene pavedė Hitleriui 
Čekoslovakiją draskyti, o vėliau ir visai ją 
praryti. Aišku, nieko nedarė, kai Hitle
ris begėdiškai pasigrobė iš Lietuvos Klai
pėdą. Valstybės sekretoriaus Hullo padėjė
jas Messersmith prez. Roose veltui memo
randumu (1938 m. vasario 8 d.) skundėsi 
Amerikos viešosios opinijos nesirūpinimu 
Rytų Europos padėtimi, nes Vokietija, iš
stumdama iš ten Anglijos ir Prancūzijos 
įtakas, silpnino šias, kaip talkininkes, bu
simosiom rungtynėms su stiprėjančia Vo
kietija.

Notre Dame prof. Ferrell sprendžia: 
„Viską suėmus, teisėta pasidaryti išvadą, 
kad iki II Pasaulinio karo Amerikos san
tykių su Rytų Europa istorija amerikiečių 
pusėje nepasireiškė didėjančia išmintimi 
ar giliu supratimu. Santykius su Rytų Eu
ropa išjudino I Pasaulinis Karas ir noras 
jį greičiau laimėti. Po karo dalykai Rytų 
Europoje susiklostė ne pagal kurį Washin- 
gtone ar kitur sudarytąjį planą, bet dėl 

'to, kad karą laimėjo Alijantai. Didžioji ry
tų europiečių emigracija, prasidėjusi 
Amerikon 1880 metais, padarė žymios įta
kos daugeliui jos gyvenimo sričių, bet ne 
Amerikos diplomatijai. Amerika tik 1941 
metais, įstodama į II Pasaulinį Karą, pra
dėjo suprasti tą reikšmę, kurią Rytų Eu
ropa ir jos tautos turi Amerikos valstybi
niam interesui“. ,

Pagrindinis Amerikos tikslas II Pasau
linio Karo metu buvo sutelkti ir suorga
nizuoti savo kariškas pajėgas ir aprūpinti 
jas ginklais, maistu ir susisiekimo priemo
nėmis. Vyriausias politinis tikslas buvo 
laimėti karą — nugalėti Japoniją ir Vokie
tiją. stiprioje koalicijoje su Anglija ir So
viet! j a. Kiti klausimai, pavyzdžiui, Rytų 
Europa ir jos likimas, buvo sunkiau pake
liami svarstyti, ypač po 20 metų „izoliaci
jos“. Ypač vengta tikslių įsipareigojimų. 
Manyta, kad tremtinės Rytų Europos vy
riausybės (susitelkusios Anglijoje, ne 
Washingtone), sugrįžusios po laimėto karo 
į tėvynes, mokės visus tarpusavio klausi
mus teigiamai pačios išspręsti, be JAV-bių 
iš anksto sudarytųjų planų. Amerikos ne
norą įsipareigoti rodo patarimas Anglijai, 
šiai besirašant 20 metų draugingumo su
tartį su Maskva (1942 m. geg. 26 d.), ne
pasiduoti Stalino spaudimui ir neįrašyti

DIENOS "Į
KARO IŠVAKARIŲ NUOTAIKOS

„Newsweek“ rašo, kad dėl gandų apie 
busimąjį karą neramumai prasidėjo Ukrai 
noje, Estijoje ir Lietuvoje. Daug esą areš
tuotų „banditų“, kurie skleidžia nuotaikas, 
jog reikia susidaryti maisto atsargas ir at
siimti sutaupąs.

Kad sovietus ima baimė dėl Ukrainos, 
amerikiečiai darosi išvadas iš to, jog labai 
sustiprintas ten trukdymas klausytis 
„Amerikos balso“.
VĖL GRESIA SUKILIMAS?

Alžyre per naktį buvo areštuota 225 anti 
gaullistai.

Bet eina gandai, kad vėl gali būti pran
cūzų sukilimas Alžyre.

RUSIJA — NE!
Kuboje buvo suruoštos religinės procesi 

jos su plakatais „Kuba — taip, Rusija — 
ne!“ ir „Tegyvuoja Kristus!“ Kai procesi
ja, kartodama prieš Castro nukreiptus šū
kius, pasuko ten, kur gyvena Castro, poli 
cija pradėjo šaudyti. Vienas nušautas.
REIKALAI NEJUDA Į PRIEKĮ

Įtempimas dėl Berlyno neatslūgsta ir po 
to, kai neutraliųjų vardu buvo nuskridęs į 
Maskvą Indijos Nehru, prašydamas sustab 
dyti atominių bombų bandymus. Nehru įti 
kinėjo Chruščiovą, bet Chruščiovas pareiš 
kė, kad jis yra pasiryžęs tartis, jeigu Ame 
rika sutiks pasirašyti su padalyta Vokieti
ja taikos sutartį ir Berlyno klausimą iš
spręsti, kaip jis siūlo.
SU IŠKAMŠA PASISEKĖ

Iššovę su Mercury raketa kapsulę, ku
rioje buvo iškamša, amerikiečiai laiko tai 
laimėjimu ir žingsniu į naują laikotarpį— 
paleisti kapsulei apie žemę su žmogum.

Kapsulė su iškamša, kartą apsukusi že
mę, nusileido. 

joje, kad pripažįstamos Stalino su Hitle
riu sutartosios sienos (kas būtų buvęs pri
pažinimas Pabaltijo valstybių ir gudų - 
ukrainiečių apgyventų Lenkijos sričių 
Maskvai). Anglija to ir nepadarė.

Columbia u-to prof. Philip E. Mosely 
(jis ir Amerikos Council on Foreign Rela
tions ir žurnalo „Foreing Affairs“ redak
cijos narys) mano, kad prez. Rooseveltas 
tuo metu galvojo, jog Amerikos viešoji 
nuomonė nebuvo linkusi imtis tikslių įsi
pareigojimų ar planų Rytų Europai po ka
ro aptvarkyti. Laiške Churchilliui (1944m. 
lapk. 18 d.) jis rašė: „Žinai gerai, kad, Vo
kietijai pasidavus, būsiu priverstas, kaip 
greitai laivų pasigausiu, pargabenti namo 
visus amerikiečius kareivius“.

Į tai Churchillis teisingai atsiliepė: „Jei, 
Vokietijai pasidavus, būsite priversti kuo 
skubiausiai atsiimti savo kariuomenes iš 
Europos, o Prancūzija, dėl laiko trumpu
mo, nebus dar sukūrusi ar apmokiusi savo 
pokarinės kariuomenės, kaip gi išlaikysi
me vakarinę Vokietiją nuo rusų nagų? 
Aišku, mes vieni, be jūsų ar prancūzų pa
galbos, uždavinio neatliksime. Tuomet, 
kaip ir po I Pasaulinio Karo, įsiviešpataus 
suirutė. Tačiau gal mano baimė be pagrin
do. Aš pasitikiu jumis“. (Žiūrėk prof. Mo- 
selio straipsnį „Hopes and Failures: Ame
rican Policy Toward East Central Europe“, 
1941-1947 veikale „The Fate of East Cent
ral Europe“, p.54).

Tikslius įsipareigojimus pasirašyti 
vengdamos, Anglija ir Amerika pasitenki
no bendrų principų paskelbimu Atlanto 
Čartoje (1941 m. rugp. 14 d.), prie kurios 
Sovietų vyriausybė veidmainingai prisidė
jo po mėnesio Londone, pirmosios Inter- 
Allied (karo talkininkų) konferencijos 
metu. Latvis istorikas Arvidas Schwabe 
straipsnyje „Baltic States“ aukščiau mi
nėtame veikale prisimena Sovietų pasiun
tinio Maiskio anuometinį pareiškimą: „So- 
vietija gina kiekvienos tautos teisę būti 
nepriklausoma savoje žemėje ir teisę su
sikurti santvarką ar vyriausybę, kuri tiks
liausiai siektų ekonominės ir kultūrinės 
gerovės bei pažangos“, šis pareiškimas 
sužavėjo anglą prof. F.W. Picką, kuris 
1945 m. išėjusioje knygoje „The Baltic 
States“ džiūgavo: „Tai buvo puikūs žo
džiai, veik nuorašas įrašytųjų taikos su-

(Nukelta į 4 psl.)

MIRTIES BAUSMĖS TURKIJOJE
Turkijoje baigėsi apie metus užtrukusi 

byla, kurioje buvo teisiama apie 600 buvu 
šio režimo pareigūnų, tarp jų buvęs min. 
pirmininkas Menderes ir buv. prezidentas.

Prokuroras daugiau kaip 100 pareikala
vo mirties bausmės.
PROVOKACIJOS BERLYNE

Rytų Vokietijos žinių agentūra skelbia, 
kad Vakarų Berlyno aerodromuose iš rytų 
pabėgę vokiečiai suruošę demonstracijas, 
kai pamatę, kad juos kariniais amerikie
čių lėktuvais norima išgabenti į V. Vokie
tiją.

Amerikiečiai praneša, kad tokių demons 
tracijų nėra buvę, bet galima tikėtis, kad 
komunistai bandys suruošti, norėdami su 
daryti didesnį pagrindą puolimams prieš 
naudojimą oro koridoriaus. O, be to, pabė
gėliai gabenami ne kariniais, bet civili
niais keleiviniais britų, prancūzų ir ameri 
kiečių lėktuvais.
MENDERES NUTEISTAS MIRTI

Turkijos karinis tribunolas paskelbė 
mirties sprendimą buvusiam prez. Bayar 
ir buv. min. pirm. Menderes (šis negalėjo 
dalyvauti teisme išklausyti sprendimo, 
nes sveikata visiškai menka) ir dar 13 ki
tų buvusio režimo pareigūnų.

Visi pakarti.
MŪŠIAI KATANGOJE

Jungtinių Tautų kariniai daliniai buvo 
įpareigoti užimti Katangą, turtingiausią 
Kongo provinciją, kuri norėjo valdytis at
skirai.

Katangos kariuomenė pasipriešino, ir 
prasidėjo kietos ir permainingos kovos.

Katangos prezidentui Tshombei politinį 
prieglobstį pažadėjo Rodezijos min. pirm. 
Welensky.

RINKIMINĖ KOVA
Vakarų Vokietijoje vyksta smarki prieš

rinkiminė agitacija tarp CDU-CSU ir 
SPD partijų. Po kraštą važinėja su kal
bomis Adenaueris, Erhardas ir kiti ministe 
riai bei parlamentarai. SPD kandidatu į 
kanclerius W. Brandtui primetama, kad 
tarp 1945-1947 m. lengviau buvo būti kur 
nors emigracijoje už Reino, kai milijonai 
vokiečių vyrų ir moterų krapštė plytas su
griautuose vokiečių miestuose, o Brandtas 
dar nenusivokęs, ar jam norvegu, ar vokie 
čiu būti, C.

1
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Nidos Knygų Klubo finansiniai metai 
baigiasi lapkričio 1 d. Taigi šiais finansi
niais metais siunčiame Tamstai, kaip atro
do, paskutinę knygą ir nuoširdžiai prašo
me išlyginti savo sąskaitą, jei dar nebūtų 
tai padaryta, kad galėtumėm su nauja 
energija pradėti dar vienus kultūrinio dar 
bo metus.

Toliau esame numatę išleisti jdomių ir 
specialiai mūsų nariams prieinama kaina 
knygų, būtent:

Irenos Joerg LAIMĖS IEŠKOTOJAI, no
velių rinkinys, kuriose visais atvejais 
veiksmas sukasi apie išblokštą iš savo 
krašto tremtinį.

Pulgis Andriušis DAINA IŠ KITO GA
LO, aštrių feljetonų rinkinys, kurių veikė
jai visur yra lietuviai, gyvenantieji sveti
muose kraštuose.

Jurgis Gliaudą IKARO SONATA — ro
manas apie didįjį dailininką M.K. Čiurlio
nį. Kadangi Čiurlionis yra ne realistas, 
tai ir šio romano autorius turėjo ieškoti ki 
to būdo iškelti kūrybinį genijų, Čiurlionį 
perpindamas čiurlionizmo gijomis.

Mykolas Biržiška DĖL MŪSŲ SOSTI
NĖS II dalis, vilnietiška naujiena apie peo 
viakus, Želigovskį ir kitus įdomius daly
kus, gražus atsiminimų indėlis į mūsų is
toriją.
“Petronėlė Orintaitė DAUBIŠKĖS INTE

LIGENTAI — romanas iš nepriklausomy
bės laikų provincijos inteligentų gyveni-

LIETUVIAI — EUROPOS IRKLAVIMO

ČEMPIONAI

(E) Rugpiūčio 27 d. Čekoslovakijoje įvy
kusiuose Europos akademinio vyrų irklavi 
mo čempionato finaliniuose plaukimuose 
gerai pasirodė vilniečiai sportininkai Zig
mas Jukna ir Antanas Bagdonavičius, star 
tavę su vairininku Gerdu Morkum. 2.000 
m distanciją Junkna su Bagdonavičium nu 
plaukė pirmieji per 7 min. 43 sek., iškovo
jo aukso medalį ir Europos čempionų var
dus. Jiems teko nugalėti vokiečių, rumunų 
ir kitų tautų sportininkus. Deja, lietuviai 
sportininkai kovojo kaip Sovietų Sąjungos 
komandos dalyviai. Aukso medalius gavo 
dar du sovietų atstovai — rusai.

■■■■■■

mo, aštriai parašytas, ir dėl to skaitytojui 
bus apie ką pagalvoti ir dėl ko pasiginčyti.

Mykolas Vaitkus SU MINIJA Į BALTI
JĄ — atsiminimų tomas iš tų laikų, kai 
dabartinis kanauninkas dar buvo jaunas 
vyras Žemaičių žemėje. Puikiai apibūdina 
mi žmonės, nuolat matyti autoriaus šypse
na. Tai tik pirmasis tomas ištisinių atsimi 
nimų, kurių vėliau išeis ir dar 3-4 tomai.

Dar šiais metais išeina sieninis kasdien 
nuplėšiamas kalendorius su vardais ir 
kiekvienai dienai skirtais pasiskaitymais.

Taip pat numatome toliau tęsti „Rinkti
nės“ leidimą, kuris buvo sutrukęs dėl tech
niškų kliūčių.

Leidėjams būtų labai malonu, jei juo 
daugiau narių galėtų už leidinius apsimo
kėti didesnėmis sumomis, sakysim, už vi-

Minimos trys sukaktys
VIII STUDIJŲ SAVAITĖS SVEIKINIMAS

VHI-sios lietuviškųjų studijų savaitės 
Europoje dalyviai, susirinkę 1961 rugpiū
čio 6-13 Gautinge iš Anglijos, Austrijos, 
Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos ir V. Vokietijos, o taip pat sve
čiai iš J.A. V-bių, Kanados ir Venecuelos, 
siunčia karštus broliškus sveikinimus 
tautiečiams pavergtoje Tėvynėje ir už jos 
ribų.

Trijų brangių sukakčių ženkle praėjo ši 
studijų savaitė. Mes prisimename visų 
pirma 1941 birželio Tautos sukilimą prieš 
rusiškąjį okupantą. Prasidėjus karui tarp 
Sov. Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos, ku
rių sąmokslu buvo nuslopinta Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė, lietuvių tauta 
pakėlė ginklą prieš pavergėjus. Sukilėliai, 
organizuojami Lietuvių Aktyvistų Fronto, 
sudarė Laikinąją Lietuvos Vyriausybę ir 
atstatė laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Lietuvių Tautos valia gyventi laisvėje bu
vo dar kartą parodyta abiem ano meto ga
liūnam — bolševikam ir naciam. Garbin
gojo sukilimo idėja mus visus, šiapus ir 
anapus geležinės uždangos, įpareigoja 
priešintis okupantui, kad jis nepavergtų 
mūsų dvasios, kad ji liktų gyva laisvei, 

sus metus iš anksto. Viena, šitoks mokėji
mas leidėjams žymiau palengvintų finansi 
nę naštą leidžiant naujas knygas, o, be to, 
susitaupytų administracijai darbas ir išlai 
dos pajamuojant didesnes sumas.

Viskas brangsta, dėl to didėja ir knygų 
leidimo išlaidos. Nidos Knygų Klubas, be 
abejo, yra vienintelė lietuviškų knygų lei
dykla, kuri iki šiol vis dar pajėgia skaity
tojus aprūpinti pigia kaina leidžiamomis 
knygomis. Bet tas darbas vyksta sunkiai. 
Dėl to būtų didelio reikalo pakelti kainas. 
Leidėjai apskaičiavo, kad svaro sterlingo 
kraštuose reikėtų imti bent 6.6 šil. už 
minkštai įrištą knygą, o dolerio kraštuose 
bent 1.20 dol., jei ne 1.50 dol. (Knygos kie
tais viršeliais atsieina apie 30 proc. bran
giau). Bet kol kas paliekama senoji kai
na, taigi geros širdies reikalas bus, jei kas 
panorės mokėti tiek, kiek iš tiesų reikėtų.

Šiomis dienomis Nidos Knygų Klubas iš 
leido Danutės Paškevičiūtės paezijos kny
gą Aš NEGALIU VERKTI. Tai šių dienų 
žmogaus poetiniai išgyvenimai. Kas nori 
šią knygą gauti, prašom parašyti. Kaina 
1 dol., arba 4 šil.

Nidos Knygų Klubas
1, Ladbroke Gardens, London, W.U 

Great Britain
1961 m. rugsėjis 

iki susidarys sąlygos vėl atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Antroji mūsų minėtoji sukaktis — 70 
metų nuo enciklikos Rerum Novarum iš
leidimo. 1891 metais didysis socialinis po
piežius Leonas XIII joje atskleidė kylan
čio komunizmo klaidas, kviesdamas kata
likų pasaulį spręsti darbininkų klausimą 
socialinio teisingumo ir socialinės meilės 
dėsniais. Enciklika padėjo pagrindus to
kiai socialinei santvarkai, kurioje turėjo 
išnykti klasių kova ir darbininkų išnaudo
jimas. Ji ir šiandien palieka savo dvasia ir 
pagrindiniais reikalavimais didysis krikš
čionių manifestas, įpareigojąs mus visomis 
jėgomis siekti socialinio teisingumo ir so
cialinės meilės vykdymo ir įgyvendinimo 
tiek pavienių žmonių, tiek sambūrių, tiek 
tautų, tiek visos žmonijos gyvenime.

Pagaliau trečioji sukaktis — 10 metų 
nuo partizanų didvyrių Daumanto-Skrajū- 
nd-Juozo Lukšos ir Julijono Butėno žuvi
mo 1951 m. Išduoti išdaviko jie krito nely
gioj kovoj prieš įsibrovėlį okupantą. Ta
čiau liko jų atminimas ir nemirtinga gar
bė lietuvių tautoje. Mes neabejojame, kad 
dabartinė ir ateinančios kartos užsidegs

DARBAS, UŽDARBIS, GEROVĖ
„Mus giliai jaudina neišmatuojamai liūd 

nas vaizdas, kada regime įvairių kraštų 
bei ištisų žemynų daugybę darbininkų, te- 
gaunančių tokį atlyginimą, kuris juos su 
šeimomis verčia gyventi nežmoniškose są
lygose“. Tą savo širdgėlą Jonas XXIII pa
žymi naujojoje enciklikoje. Toliau tuo pa
čiu klausimu seka jo kitos mintys.

Yra kraštų, kur greta kraštutinio skur
do, slegiančio daugybę, iškyla akį rėžian
tis, užgaulus nedaugelio privilegijuotų per 
teklius ir nepažabota prabanga. Kitur da
bartinę genkartę spaudžia badmiriavimas 
todėl, kadangi valstybės didina tautinės 
ekonomijos ritmą, peržengiantį ir žmoniš
kumo ir teisingumo ribas. Dar kitur labai 
didelį pajamų nuošimtį susiurbia blogai su 
prastas tautų rungtyniavimas ir nepapras
tai brangus ginklavimasis.

Kai kuriuose kraštuose skurdo priežastį 
mi yra pramonės atsilikimas, neišsivysty- 
mas. Kita vertus, ekonomiškai pažangiuose 
kraštuose yra dažnas reiškinys, jog vie
niems už trumpą, menkavertį darbą atly
ginama daug ir labai daug, kai tuo tarpu 
kitiems doriems ir darbštiems piliečiams 
už nuolatinį, našų darbą mokama perma- 
žai, nepakankamai arba bent neproprocin- 
gai jų įnašui į bendrą gerovę, į vienos ar 
kitos įmonės klestėjimą arba aplamai į tau 
tinę ekonomiją.

Tai turint prieš akis, popiežius dar kar
tą primena, kad atlyginimas už darbą ne 
gali būti paliktas nei rinkos žaidimui, nei 
algos savavališkam nustatymui, bet turi 
remtis teisingumu. Darbininkui privalu 
toks atlyginimas, kad jis galėtų gyventi 
žmoniškai ir padoriai išpildyti šeimynines

šių didvyrių narsos dvasia. Ir stiprės ryž
tas aukotis tautos laisvės reikalui; kartu 
stiprės ir noras ieškoti naujų pasipriešini
mo būdų, kurie bus nemažiau paveikūs, 
kaip ir Tautos didvyrių partizanų.

Tesujungia šių trijų sukakčių prisimini
mas mus visus pavergtoj Tėvynėj ir už jos 
ribų į vieną lietuvių tautos šeimą, kuri vi
sada išliks ištikima tiems idealams, už ku
riuos mirė laisvės kovotojų būriai ir už 
kuriuos kovoja socialinio teisingumo vyk
dytojai.

(Šis sveikinimas perduotas radijo ban
gomis per Vatikano ir Madrido radijus). 

pareigas. Tačiau iš kitos pusės uždarbio at 
žvilgiu reikia žiūrėti, kad tas uždarbis ati 
tiktų darbininko įnašui į gamybą, kad bū
tų atsižvelgta į ekonomines įmonės sąly
gas, į bendrą valstybinę ir net tarpvalsty
binę gerovę, į atskiro krašto darbininkų 
skaičių.

Viršminėti dėsniai galioja visada ir vi
sur. Tačiau juos pritaikyti tenka pagal tu
rimus turtus, kurie kokybiškai ir kiekyblš 
kai gali kisti ir iš tikrųjų kinta pagal 
krašto ir tame pačiame krašte pagal laiko 
aplinkybes.

Toliau, vystantis ekonominiam gyveni
mui, turi vystytis socialinė pažanga, tai 
yra, kad gamybiniame klestėjime galėtų 
dalyvauti visi piliečiai. Tenka budriai bu
dėti ir veikti, kad ekonominė ir socialinė 
sandermė didėtų.

Tautos ekonominis turtingumas priklau
so ne tiek nuo jos turimų gėrybių bendro 
gausumo, bet taip pat, ir tai dar labiau, 
nuo tų gėrybių tikrai teisingo paskirstymo, 
garantuojant bendruomenės narių visapu 
sišką asmeninį vystymąsi.

Vienas iš tinkamų būdų socialiniam tei
singumui įsišaknyti yra leidimas darbinin 
kams dalyvauti pačių įmonių nuosavybė
je. Tuomet kapitalo perteklius nesuplau
kia vien tik į turtuolių rankas, o plačiai pa 
skirstomas ir tarp darbininkų.

Jau minėta, kad lygsvara tarp uždarbio 
ir gamybinių pajamų sudarytina atsižvel
giant į bendrąją gerovę. Bendroji valstybi
nė gerovė reikalauja: duoti darbą kuo di
džiausiam darbininkų skaičiui; išvengti 
privilegijuotų sluoksnių susidarymo bend
rai ir net tarp darbininkų; išlaikyti proper 
ciją tarp algų ir kainų; rūpintis, kad gėry
bėmis ir patarnavimais galėtų .naudotis 
kuo plačiausios piliečių masės; palaikyti 
lygsvarą tarp žemdirbystės, pramonės ir 
viešojo aptarnavimo; gamybines struktū
ras prilyginti mokslų ir technikos pažan
gai; gerinti dabartinės kartos žmonių gn 
nimo lygį taip, kad paruoštų geresnę atei
ti sekančioms kartoms.

Pasaulinėje plotmėje bendroji gerovė rei 
kalauja: išvengti tarp tautų nelojalaus eko 
nominio rungtyniavimo; skatinti tarpvals
tybinį ‘ bendradarbiavimą vaisingomis su
tartimis: bendradarbiauti keliant ekonoml 
nę pažangą atsilikusių kraštų.

Taigi, kada ypač kai kurie pasaulio val
dovai išdidžiai žmoniją baugina griauna
mąja atominių ginklų pabaisa, popiežiaus 
Jono XXIII žodžiai ir veikla yra visai prie 
šingos, konstruktyvinės krypties.

S. Matulis, MIC
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT — rugsėjo 24 d., 12 vai. 
MANCHESTER — rugsėjo 24 d„ 10.30 v. 
ECCLES — spalio 8 d., 12.15 vai.

Keistoji
LIGA

Šį biaurų spalio mėn. rytą auštant į Ka- 
rigo kaimą pajūryje atjojo nuo kalnų ru
dabarzdis raitelis. Jis atjojo kunigo. Kle
bonijoje jis garsiai pasakojo, kad Procha- 
jaus kaimelyje visai jau prie mirties vy
ras, sergąs nežinoma liga. Daktaras išva
žiavęs, sakė jis, o apylinkės gailestingoji 
sesuo pareiškė, kad ta liga tai ne šiltinė, 
nei skarlatina, nei jai žinomos rūšies rau
pai, ir dėl to reikia atgabenti kunigą. Li
gonio pavardė Lydonas. Prieš penketą die
nų jis dar buvo stiprus jaunas vyras. Da
bar jis gulėjo ant pilvo, dejavo, nevalgė ir 
negėrė.

Kai klebonas prabudo, tai suburbėjo ir 
savo šeimininkei liepė siųsti raitelį pas vi
karą. Tai buvo prikeltas vikaras ir • užso
dintas ant baltos kumelės, kuria nuo kal
nų atjojo tas raitelis.

—Vėjas bus iš užpakalio, — šaukė ruda- 
brazdis vikarui, — tai, geriausia, jokite 
tiesiai per Kokrą, o paskui Velnio Perėja 
nusileiskite į mūsų kaimą. Kumelė gera, 
tik šmaukštelėkite botagu jai per dešinį 
šoną, ne per kairį.

Vikaras nušuoliavo ta baltąja kumele. 
Tada rudabarzdis vyras prikėlė užeigos 
laikytoją. Purtydamasis iš savo ilgosios 
barzdos lietų, jis stovėjo ir garsiai ir karš
tai visiems pasakojo, kad keista liga su
ėmė jauną jų kaimo vyrą; stiprų jauną 
vyrą, pavarde Lydoną, kuris guli ant pil
vo, dejuoja ir nevalgo ir negeria. Jis pasa
kojo, kad keista ta liga, kuri suėmė šį vy
rą, ir kad žmonės bauginasi jos.

Vikaras nunuksėjo kumelę kalnų keliu, 
vis pabambėdamas dėl netinkamos kelio
nei valandos, dėl lietaus ir dėl audros, 
nuo jūros plakusių jo nugarą. Jau artėjąs 
į viduramžio žmogaus metus, dvidešimt 
metų šioje atšiaurioje srityje prasibastęs 
iš parapijos į parapiją, jis dar tebejuto, 
kad žmonės gąsdina jį, ir jam vis rodės, 
kad jie nė per nago juodymą ne labiau ci
vilizuoti už Afrikos girių laukinius. Ypač 
tie Prochajaus kaimiečiai, pas kuriuos jis 
dabar keliauja. O dar ta keistoji liga...

—Kas čia, po šimts, dabar galėtų būti?
— galvojo jis.

Lietus tekšnojo juodąją neperlyjamą 
jo galvos maukšlynę ir veltinę skrybėlę 
apdribusiais ant ausų kraštais. Jį krėtė 
šiurpulys dėl gamtos šitokio siutimo ir dėl

tos keistosios ligos, su kuria jis susidurs 
tame laukiniame kaimelyje.

Kai prikeliavo statesni kelią, baltoji ku
melė susirietė ir iš riščios perėjo į žinginę, 
tokią savą kalnų arkliams. Ji žengė, tar
tum temptų sunkią naštą, išskėtusi užpa
kalines kojas ir ištempusi kaklą, savo ka
nopų kertamais smūgiais nuspardydama 
nuo nelygaus kelio palaidus akmenis. Čia 
jau šen ten stūksojo medžių ir už kalvų 
aprimo vėjas. Ėmė smarkiau lyti, ir buvo 
girdėt švelnus, liūdnas, duslus garsas. Nuo 
medžių šakų krito šlapi lapai, ir vienišas 
paukštis, pakilęs iš gūžtos, apspurusiais 
šlapiais sparnais nuplasnojo gilyn į miš
ką. Vandens srovės, paraudusios nuo gra
nitinio žemės paviršiaus, burbuliavo kelio 
grioveliais ir tiško ant baltų kumelės pas
lėpsnių ir ant kunigo juodojo apsiausto. 
Prajojo medžius, uolotą tarpeklį, piemens 
lūšną ir nusileido į platų raistą, priaugusį 
baltųjų veržynų ir prikiaurojusį juodų 
lieknų. Dangus, rodos, nusileido žemyn. 
Visas akiratis buvo tik status kraštas la
bai netoli drimbančios miglos. Lietus krito 
pažulniai, lyg genamas to pašėlusiai švil
piančio vėjo.

Vikarą permerkė iki kaulų. Jis vis la
biau niršo ant tos keistosios ligos, suėmu- 
sios aną nepažįstamąjį vyrą tame nejau
kiame kaimelyje, kuris buvo šioje Dievo 
žemėje lyg koks miežis aky. O kodėl jis 
dabar turi būti prieš aušrą prikeltas, per
merktas lietaus, šalti iki kaulų smegenų 
dėl to žiauraus vėjo per kažkokį nereika
lingą, laukinį žmogų, kuris susigriebė 
keistą ligą? Jo vaizduotėje ši vaiduokliška, 
apleista vieta prisipildė šmėklų ir raganų. 
Jis įniršęs ragino kumelę. Aštraus botago 
genama, apsiputojusi kumelė tuo bedug
nių pelkių pakraščio keliu perėjo į šuolį ir 
bėgo taip, ligi pasiekė siaurą ir stačią Vel
nio Perėją. Čia jau rangytomis eilėmis 
stūksojo pašiurpusios uolos, raukšlėtos, 
tartum galvas nusvarinusios niūrios statu
los, ir tarp jų vinguriavo siauras kelias, pa 
lengva vis kilęs aukštyn, kol staiga išniro 
apnykusiame slėny, apsuptame didžiulių 
apvalių kalnų. Pro lietų ir miglos debesis 
pačiam slėnio dugne jau buvo įžiūrimas 
Prochajcvs kaime'.ic, nyk! pilka vietovė, 
susigūžusi tarp uolų ir karklynų, prisi
glaudusi prie upės, kuri tekėjo per tuos 
balynų plotus. Pamačiusi kaimelį, kumelė 
nusižvengė ir pasileido galvos tiesumu, be
veik nebepaisydama kelio. Įtūžęs vikaras

laikėsi rankomis įsikabinęs jos karčių, o 
jo apsiausto skvernai siekė jos ausis.

Sustojo jie kaimo gatvėje. Kaimiečiai, 
šūkaudami tarpusavy, tuoj apspito aplin
kui. Jie padėjo kunigui nusėsti. Susirau
kęs jis apžvelgė juos.

Menkai jis tepažinojo juos, nes parapi
jos kunigai kiek galėdami vengė šio kai
melio. Jie sakė, kad šitiems žmonėms nie
ko negalima padaryti. Jie yra persigėrę 
prietarų, laukiniai, nesuvaldomi žmonės, 
nepajėgūs perprasti krikščioniškojo tikė
jimo švelnybes, iš profesijos avių vagys. 
O kai jie vogė avis vienas iš kito, tai ši
tas verslas nebuvo pelningas. Lyg kalėji
me aptverti kalnų, giminės vesdami gimi
naites, jie daugino bepročius ir apkiautė
lius. Namai jų buvo vien tik lūšnos. Ne
įmanoma būdavo iš jų išreikalauti duok
lių bažnyčiai išlaikyti, tačiau jie yisad at- 
lįsdavo į kleboniją pasielgetauti.

Šitokios nuomonės apie juos laikėsi ku
nigai ir dar ypač vikaras, kuris slaptai 
biaurėjosi jais ir galvojo, kad tai yra vi
siškai nereikalingos žmogiškosios būtybės, 
nors nuo altoriaus buvo verčiamas pripa
žinti jų vertę busimajam gyvenime dėl jų 
nemirtingųjų sielų.

O šiuo metu, stovėdamas tarp jų per
mirkęs iki odos ir sustingęs nuo šalčio, dar 
ir išalkęs, jis troško, kad prasivertų žemė 
ir prarytų tuos niekšus, o ypač aną, kuris 
turi tą keistąją ligą.

—Kur čia tas žmogus, kuris turi tą keis
tą ligą? — piktai sušuko jis.

Kol jis prabilo, žmonės dar vis armaza- 
vosi. Tada jų džiūgavimas, kad mato sve
timą žmogų, užleido vietą baimei dėl tos 
keistosios ligos, įsimetusios tarp jų. Jie nu
tilo. Priekin išėjo moteris, nusilenkė ir pa
sisakė, kad ji yra ligonio motina. Iš man
dagumo skersa eidama, ji nuvedė kunigą 
į šiaudais dengtą seną lūšną, priekinėje 
sienoje neturinčią langų. Pro duris laukan 
veržėsi dūmai. Tada ji pasitraukė į šalį, 
grakščiai, lyg karalienė, nusilenkė ir pa
prašė kunigą „suteikti garbę ir palaimą 
prastai jos lūšnai savo dvasišku atsilanky
mu“. Kunigas įžengė virtuvėn. Ji įėjo iš 
paskos. Visas kaimas susigrūdo prie durų.

Iš pradžių vikaras kambaryje nieko ne
pajėgė įžiūrėti. Židinyje kūrenosi durpės, 
ypač smarkiai leisdamos dūmų, visiškai 
be liepsnos. Dūmai nėjo pro kaminą, kuris, 
galimas dalykas, stovi metų metais neva
lytas. Tai virtuvėje buvo tiršta dūmų. Vi- 
k"r" pradėjo kosėti, ir jo akys apsiašaro
jo. Tai dar daugiau įpykino jį.

—Ar neturi šviesos? — tarė jis.
Moteris sugrabinėjo žvakę, prikišo ją 

prie ugnies ir blikčiojančią tokią nešė, 
apsivėlusią gelsvais pelenais ir aptekėju

sią lajum. Ji laikė virš galvos tą nelabai 
kokios švaros žvakę ir rodė į kambario 
kampą.

—Jis yra ten, tėve, — tarė ji.
Kunigas nuėjo į kampą ir žiūrėjo že

myn. Plūkte buvo patiestas šiaudų čiuži
nys. Ant čiužinio kniūpščias gulėjo apsi
rengęs jaunas vyras.

—Ar tai čia ligonis? — tarė kunigas.
—Taip, tėve, — tarė moteris.
Kunigas paėmė žvakę ir padėjo ją ant 

prastai suręstos kėdės, stovėjusios šalia 
čiužinio. Jis pasilenkė ir palietė gulintįjį.

—Ar jis miega? — tarė jis.
— Ne, tėve, — liūdnu, bet tvirtu balsu 

sumurmėjo ligonis.
—Tai, — piktai tarė kunigas, staiga at- 

sitiesdamas. — Tu kalbi ne kaip ligonis.
Ligonis atsisėdo ir žiūrėjo į kunigą. Jo 

veidas buvo netoli tos blikčiojančios žva
kės. Ryškus veidas, mirtinai išbalęs ir iš
sekęs, didelės mėlynos akys ir storos lū
pos. Vilkėjo jis vilnoniu mėlynu megztu
ku, kuris lyg ir paryškino stiprų jo spran
dą. Jis turėjo puikų sprandą, piramidės li
nija kylantį tiesiai į pakaušį, kuris taip 
pat buvo puikus. Kvailoki veido bruožai, 
pabliškę ir apgriuvę, atrodė šventvagiškai 
ant tokio kilmingo pastovo. Tamsoje jo 
rankos ir kojos ir visas stotas atrodė di
deli ir suglebę.

— Liepk, tėve, jiems atsitraukti, — gai
liu balsu tarė jis. — Noriu pasikalbėti su 
tamsta.

—Nešdinkitės visi jūs, — tarė kunigas. 
— Na? — tarė jis, kai visi pasitraukė.

Kurį laiką buvo nejaukiai tylu. Ligonis 
bandė kažką pasakyti, jo lūpos judėjo, bet 
vis jokio garso. Didele suglebusia ranka 
jis neryžtingai braukė trumpai skustą sa
vo viršugalvį.

— Pradėk, — irzliai tarė vikaras. — 
Kaip tavo vardas?

—Patrikas Lydonas, tėve.
—Kiek tau metų?
—Dvidešimt antri, tėve.
—Žiūrėkit! O... ar tau skauda? Netylėk, 

žmogau, sakyk.
—Ai... ai... — mirkčiojo vyras. — Tėve, 

ar negalėtum užgesinti žvakės?
—Ką?
—Man gėda sakyti, tėve, — garsiai 

drebančiu balsu sušuko vaikinas.
—Bet jei užgesintum žvakę, tai patamsy 

būtų lengviau kalbėti. Man gėda dėl savo 
gyvenimo.

—Kas ten dabar yra?
—Ai, tėve...
—Gerai, gerai, užgesinsiu.
Kunigas užgesino žvakę. Drebančia ran

ka ligonis apgniaužė ją ir paėmė nuo kė
dės.

—Gal atsisėstum, tėve, — verkšleno jis. 

— Jei sėdėtum šalia, man lengviau būtų 
pasakoti. Man gėda dėl savo gyvenimo.

—A? — tarė kunigas.
Jis atsisėdo,
—Dabar sakyk, — tarė jis.
Vyras suėmė kunigo kelią ir pratrūko 

balsiai raudoti.
—Ak! tėve, — tarė jis, — man gėda savo 

paties gyvenimo. Aš... aš..
—Ką?
—Aš... aš... aš..
—Sakyk, kvaily tu. Kas yra?
—Aš... aš... aš įsimylėjau, tėve.
Jis parkrito ant čiužinio ir pradėjo <fe- 

juoti.
—Kas? — atsiduso kunigas. — A? 111... 

tu... Dieve mano! Aš tave... aš tave...
—Neprakeik manęs, tėve — pašokda

mas tarė vyras. — Aš įsimylėjau Norą 
Tiernę, tėve, kalvio žmoną, ir aš dabar bi- 
jau į ją net pažiūrėti, o jos veidas vis per
sekioja mane, aš negaliu net atsidusti. Su
teikite man paskutinį patepimą, tėve, nes 
aš noriu mirti. Bet neprakeikite manęs

Kunigas atsistojo, čekštelėjo lūpomis ir 
priglaudė prie veido ranką. Jo pašėlimas 
veržėsi pro kraštus. Jis galvojo apie joji
mą per akinantį lietų ir apie vėją ir apie 
tą vargingą gyvenimą tarnaujant šito
kiems niekšams. Jis nuskubėjo į duris.

—Paduokit man botagą, — sušuko jis.
Atnešė jam botagą. Ligonis pradėjo 

rėkti.
—Neprakeik manęs, tėve, — sušuko jis. 

Kunigas pradėjo smarkiai plakti jį. Tada 
tas liurbis pašoko ir nubėgo į duris, ve
riančiu balsu šaukdamas ir tuo parodyda
mas, kad yra stiprios sveikatos. Jis nubė
go kaimo gatve ir per akmeninę tvorą pa
suko į raistus. Vis dar teberėkdamas, jis 
bėgo ten tolyn.

—Garbė Dievui, — kažkas tarė, — jis 
pagijo. Kas ten jam skaudėjo?

—A? — tarė kunigas, šmaikštuodamas 
botagu. — Atveskite man arklį.

Išsigandę kaimiečiai tylom spoksojo, kol 
jis užsėdo ant arklio ir nujojo. Nė vienai 
neišdrįso prakalbėti į jį ir pasiklausti, 
kas atsitiko.

Pamažu jodamas keliu į kalnus, kunigas 
drebėjo dėl šalčio ir iš pykčio. Iš apmaudo 
ir dėl to beviltiško skurdo jo akys prisipil
dė ašarų. Beviltiškos pastangos išlieti sa
vo pyktį ant idiotiškų kaimiečių vertė jį 
kūdikiškai išsiverkti.

Tada jis giliai atsikvėpė, sumirksėjo ir 
visą savo rūstybę išliejo ant velnio, kuris, 
o ne kas kitas ir turėjo būti visa ko prie
žastis. Sugniaužęs kumštį jis pagrūmojo 
žemai slenkantiems debesims ir balsu su
šuko:

—šlykšti ta... žeminanti meilės aistra.

Išvertė K. Barėnas
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(ELI) Šiuo metu So v. Sąjungoj apytik
riai yra pustrečio milijono katalikų, kurių 
daugumas gyvena Lietuvoj (1940 m. — 2 
mil.) ir Latvijoj (1940 m. — apie 500.000). 
Be to, dar yra 5 kat. parapijinės bendruo
menės: Maskvoj, Leningrade, Kijeve, Ode
soj ir Tiflise, neskaitant deportuotųjų Si
bire. Tokias žinias paskelbė vokiečių jėzui 
tų mėnraštis Stimmen der Zeit rugpiūčio 
numeryje.

Ten pat nurodoma, jog 1960 m. balan- 
• džio mėn. Maskvos radijas vienam paklau 

sėjui teigė, kad Sov. Sąjungoje viso buvo
I. 270 kat. kunigų. Tasso agentūra skelbė, 
kad 1960 m. Kalėdos buvo švenčiamos 
661-oje Lietuvos bažnyčioje (prieš karą jų 
skaičius siekė 900).

Okupavus Pabaltijo valstybes, Bažny
čios padėtis buvusi labai sunki. Kauno ar
kivyskupas ir 2 kiti vyskupai atsidūrė Va 
karuose. Bent trys vyskupai buvo rusų de 
portuoti. Tik vienam buvo leista likti savo 
vyskupijoje. 1955 m. režimas leido konsek 
ruoti du naujus vyskupus. Nuo 1956 m. ga
lėjo grjzti pora deportuotų vyskupų ir 
daug kunigų. Bažnyčia sunkiai ūkiškai ver 
tesi, bet buvo tikinčiųjų uoliai remiama. 
Nuo 1958 m. ypač paaštrėjo bedieviškoji 
kampanija. Taip rašo Stimmen der Zeit. 
Žinių šaltinis nurodytas prancūzų kat. laik 
raštis Signes du Tems š.m. liepos nr.

Zeitschrift fuer Ostforschung, trimėnesi 
nis žurnalas Rytų ir Vid. Europos kraštų 
bei tautų klausimams, naujausiame nume
ryje paskelbė Klaus Meyerio apžvalginį 
straipsnį apie Pabaltijo valstybių aukštą
sias mokyklas, šiuo metu tokių mokyklų 
Estijoje — 6, Latvijoje — 9 ir Lietuvoje—
II. Straipsnio autorius vienoj išnašoj dėko 
ja prof. A. Maceinai ir dipl. inž. P. Zundei 
už jam suteiktas žinias.

Šiuo metu Pabaltijo valstybėse gyvena 
apie 70.000 žydų. Iš jų apie 37.000 Latvijoj,
.......................................... iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim

TOLIMOJI AMERIKA
GERAI IŠNAUDOTA PROGA

Šią vasarą, kaip ir kasmet, Čikagoje vy
ko didžiulė tarptautinė prekybos paroda. 
Jau keli metai šioje parodoje savo pavili- 
joną turi ir Lietuva, atstovaujama Čika
gos lietuviškų organizacijų. Parodos metu 
nuolat vyksta įvairūs joje dalyvaujančių 
tautų pasirodymai su savo menu, tautiš
kais šokiais ir dainomis, šiais metais lie
tuvių atstovavimas buvo ypač gerai suor
ganizuotas, ir įspūdis liko labai gyvas. 
Proga parodyti platiems amerikiečių 
sluoksniams mūsų politinę padėtį, mūsų 
organizuotumą, mūsų meną, šokius, dai
nas buvo labai gerai- išnaudota. Lietuviš
koje spaudoje buvo ir nepasitenkinimo, 
kritikos ir priekaištų, tačiau reikia pripa
žinti, kad esamomis sąlygomis buvo pada
ryta daug ir rezultatai pasiekti gražūs. Pa- 
vilijonas buvo vardu „Free Government 
of Lithuania“.

Oficiali parodos programa irgi išsi
spausdino visą puslapį su nuotraukomis 
tuo pačiu vardu. Paties pavilijono pagrin
dinėje sienoje buvo matyti didelis Euro
pos žemėlapis, kuriame Lietuva nudažy
ta aukso spalva. Apačioje aiškiai matomas 
užrašas: „A victim of Russian colonia- 
lizm“. Eksponatų tarpe buvo matyti me
džio drožiniai, gintaras, nuotraukos, audi
niai, lėlės ir pan. Lankytojus labai domino 
čia pat pastatytos staklės, kuriomis audė
ja Ona Šimaitienė demonstravo lietuviškų 
raštų audimą. Gražiais tautiniais rūbais 
pasipuošusios mergaitės čia pat aiškino 
eksponatų turinį ir dalijo specialiai pa
ruoštas knygeles, kurios buvo greit iš
graibstytos. Vienas kitas paraudonavęs 
lankytojas, sako, piktinosi ir barė mūsų 
pavilijono budėtojas - jaunas studentes 
dėl to priešrusiško užrašo, bet dauguma 
reiškė užuojautą ir gyrė. Vienas didžiųjų 
Čikagos dienraščių atsispausdino skaityto
jo laišką, kuriame sakoma, jog džiugu ma
tyti lietuviškam pavilijone tą užrašą, ku
ris tiesiai ir aiškiai užpuoliką pavadina 
tikruoju vardu, ne sovietais ar komunis
tais, bet tiesiog rusais.

Lietuvos pavilijonas su gražia medine 
tvorele buvo paruoštas grupės jaunesnių
jų mūsų architektų, kurių pastangos buvo 
atlygintos specialiu diplomu, gautu iš 
American Institute of Interior Designers. 
Reikia paminėti ir amerikonišką įprotį 
kiekviena proga rinkti grožio karalienes.
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25.000 Lietuvoj ir 5.000 Estijoj. Viso Sov. 
Sąjungoj pagal 1959 m. gyventojų surašy
mo duomenis yra 2.268.000 žydų. Spėjama, 
kad dabartinėse Lietuvos sienose naciai ka 
ro metu išžudė apie 300.000 žydų. Tokie 
duomenys paskelbti straipsnyje apie žydų 
padėtį Sov. Sąjungoj, išspausdintame The 
Jewish Journal of Sociology 1961, Nr. 1.

NAUJI VADOVĖLIAI MOKYKLOMS
(E) Vilniaus radijas paskelbė valst. pe

dagoginės literatūros leidyklos vyr. red. 
Br. Sauliaus pranešimą apie naujai leidžia 
mus vadovėlius mokykloms. Šiais metais 
mokyloms dėstomąja lietuvių, rusų ir len
kų kalbomis išleidžiami 172 vadovėliai ir 
jų bendras tiražas arti 3 mil. egz. Iš vado
vėlių 38 yra visiškai nauji arba iš pagrin
dų pataisyti. Beveik visi vadovėliai patai
syti pagal naujos programos nurodymus, 
pritaikyti reformuotos mokyklos darbui, 
ypač atisižvelgiant į Chruščiovo skatinimą 
mokyklų ryšį su gyvenimu... Būdinga, kad 
anksčiau leisti atskiromis knygomis lietu 
vių tautosaka ir lietuvių literatūros I da
lis dabar jau sujungti į vieną knygą. Lietu 
vos sąlygoms neturėjus specialiai pritaiky 
tos rusų k. gramatikos, dabar jau išleista 
40.000 • egz. tiražu rusų kalba gramatika. 
Kreipiant didelį dėmesį į užsienio kalbų 
mokymą, šiais metais išleisti žymiai patai
syti anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų va 
dovėliai. Per radiją nusiskųsta, kad vado
vėliams leisti sunaudojama daug valstybės 
lėšų, tad moksleiviai skatinami naudotis 
senais vadovėliais, o esamus vėliau leis
ti naudotis jaunesniems draugams... žino 
ma, nepamirštamas ateistinis auklėjimas, 
vad. proletarinis internacionalizmas ir pa
našios sritys. Leidykla čia parūpino visą 
eilę brošiūrų apie „tautų draugystę“, 
„Maskvą — mūsų sostinę“ ir pan.
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Taigi kiekvienam kraštui, dalyvavusiam 
parodoje, atstovavo graži mergina, o mūsų 
-— Genė Antanaitytė, šių metų Čikagos 
lietuvių karalaitė, nešiojusi karūną jau 
dainų šventės metu, yra ne tik graži, bet ir 
labai veikli, sąmoninga lietuvaitė. Ji ir 
gera studentė, ir visuomenininke, ir daini
ninkė. Kelis kartus parodos metu ji daly
vavo televizijos programose, kalbėjo salė
se koncerto metu ir per radiją.

Šalia parodos, kurioje išstatyti įvairių 
tautų gaminiai ir dirbiniai, čia buvo ir 
nuolatinė meno parodėlė, kurioje buvo iš
statyti ir mūsų dail. Puzino ir V. Vizgir
dos kūriniai.

Keliose salėse tame pačiame milžiniška
me pastate, kuris vos tik pernai buvo baig
tas statyti specialiai įvairioms didelio 
masto parodoms ir suvažiavimams, nuolat 
vyko įvairių tautų pasirodymai, — dainos, 
šokiai, akrobatika ir t.t. Lietuviai visą ei
lę dienų buvo atstovaujami bene penkių 
tautinių šokių grupių ir ansamblių. Daly
vavo čia su lietuviškomis dainomis ir Či
kagos Vyčių choras, vadovaujamas dir. 
Fausto Strolios. Visi šie lietuviškieji pasi
reiškimai parodoje sukėlė didelio susido
mėjimo Čikagos laikraščiuose, radijo ir 
TV.

Šalia oficialių tautinių paviljonų, paro
doje buvo ir įvairių prekybos įmonių, ban
kų skyriai. Jų tarpe reikia paminėti labai 
gražų dail. A. Valeškos paviljoną. Jame 
grupė mūsų dailininkų buvo išstatę savo 
kūrinius: dail. J. Bakio skulptūros ir kera
mikos. dail. B. Jameikienės ir Mackuvie- 
nės vitražai, o ir paties A. Valeškos vitra
žai ir stiklo paveikslai, kuriais Valeška 
jau gerai žinomas, papuošęs ne vieną Ame 
rikos bažnyčią savo menu. Jo skyrius pa
rodoje irgi buvo apdovanotas specialiu 
dekoratorių diplomu.

Pagrindinis mūsų dalyvavimo parodoje 
tiks’as. reikia manyti, puikiai pavyko, — 
pagarsinti Lietuvą, paaiškinti jos tikrąja 
padėtį, parodyti, kad Amerikos lietuviai 
ta padėtimi nepatenkinti, ir pademonstruo 
ti plačiai, kad tie lietuviai dar gyvi, dar 
darbštūs, organizuoti ir susiklausę atlikti 
savo pareigas pavergtajam kraštui.

Kiti svarbesni lietuviško gyvenimo įvy
kiai šiuo metu yra Lietuvos Vyčiu seimas 
Clevelande, Lietuviu Bendruomenės Tary
bos suvažiavimas New Yorke ir Lietuvių 
Kataliku Mokslo Akademijos suvažiavi
mas Čikagoje. Pastarasis sutraukė dalyvių

ŽEMĖS AŠIGALIŲ JUDĖJIMAS
Žemės ašigaliai periodiškai kiečia savo 

padėtį. Tiesa, šie pakitimai matuojami de
šimtimis metru, tačiau šių dienų mokslas 
reikalauja tokio tikslumo, kad tenka nuo
lat šiuos, palyginti, nedidelius pakitimus 
tiksliai žinoti.

Kas gi priverčia ašigalius judėti? Pasi
rodo, kad ju poslinkiai vyksta dėl periodi
nio mūsų planetos svorio centro kitimo. 
O tas kitimas priklauso nuo oro masių iu- 
dėiimo. kritulių kiekio. Net lengvos lyg 
nūkeMai snaigės veikia Žemės svorio cent
ra. Pasislenkant ašigaliams, keičiasi ir 
že^ė" rutulio pločių vietovės.

įdomu tai. kad metodai, kurie naudoja
mi ašigaliu vietovės kitimu tyrinėjimams, 
padeda tyrinėti ir vidinę Žemės sandarą.

ŠVIETIMAS IR FIZINIS DARBAS
(E) Apie planus švietimo srityje Lietu

voje duomenis paskelbė švietimo minist
ras M. Gedvilas. Jis pažymėjo, kad Lietu
voje mokykla vis labiau „artinama prie gy 
venimo“, prie gamybinio darbo ir kad iš 
viso siekiama pašalinti esminius skirtu
mus tarp protinio ir fizinio darbo. Gedvi
las, savaime aišku, turi paliaupsinti kom. 
partijos programą ir reiškia viltį, kad mo
kyklos turėsiančios geras patalpas, dirb
siančios viena pamaina. Dabar, girdi, Lie
tuvoje pereinama prie visuotinio privalo
mo aštuonmečio mokymo, šiais mokslo me 
tais, pasak Gedvilo, jau beveik visose vidų 
rinėse mokyklose veiks klasės su gamybi
niu mokymu. Kad Lietuvos moksleiviai 
vis sparčiau varomi dirbti fizinius darbus, 
pavaizduoja Gedvilo pateikti skaitmenys. 
1960-61 mokslo metais mokinių jėgomis bu 
vo išauginta 111.410 paukščių, 25.000 ver
šelių, 38.362 mokiniai dalyvavo žemės 
ūkio talkose, kurių metu išdirbo 305.393 
darbadienius, žemės ūkyje dirbo 132 nuola 
tinės gamybinės brigados su 3.050 moki
nių, ir pan. Tai rodo, kad jaunoji karta ne 
pamėgo, kaip tvirtina Gedvilas, fizinį dar 
bą, bet... varu verčiama talkininkauti vals 
tybei. Iš Lietuvos mokiniai vasaros metu 
dar vežiojami į Maskvą, Leningradą, Kije 
vą, Rygą ir kt. miestus, o iš „broliškų res
publikų“ Lietuvon atvyksta svečiai—moks 
leiviai.

Mirties bausmė dykaduoniams, plėšikams
(E) Nemenčinėje įvyko sovietinės Lietu

vos aukščiausiojo teismo išvažiuojamoji se 
sija ir ji teisė girtuoklius, dykaduonius, 
plėšikus Balkovskį, Červenskį ir Bagdona
vičių. Pasak Vilniaus radijo rugpiūčio 15 
d. pranešimą, jie plėšimo tikslais nužudę 
ir seną moterį. Teismo nuosprendis: Bal- 
kovskis nuteistas aukščiausia bausme—su 
šaudyti, o kiti kalėjimo bausmėmis. Aukš. 
Tarybos prezidiumui atmetus Balkovskic 
malonės prašymą, nuosprendis jam buvc 
įvykdytas.
Draudžiamą vaikus krikštyti klinikose

(E) Maskvos dienraštis „Izviestija“ rug 
piūčio mėn. pradžioje puolė vienos ligoni
nės vyr. gydytoją Lietuvoje — šis leidęs 
kunigui ligoninėje krikštyti vaiką, susirgu 
sį plaučių uždegimu, su pavojumi jo gyvy 
bei. Laikraštis pasipiktino, nes vaikui pa
sveikus jo išgijimas, esą, būsiąs siejamas 
ne su gydytojo pastangomis, bet su krikš
tu. šią žinią Fed. Vokietijoje pakartojo 
žinomas evangelikų savaitraštis „Christ 
und Welt“ ir visa eilė kitų laikraščių.
Girtuokliavimas vis kelia rūpestį

(E) Lietuvos spauda, radijas nuolat krei 
pi a dėmesį į paplitusį girtuokliavimą dar
bininkų tarpe. Esą, Vilniaus statybininkų 
brigadoje rimtai susirūpinta girtuokliavi
mu jaunuolių tarpe, ypač, kad jis galįs pri
vesti prie didesnių nusikaltimų. Brigadi
ninkui negalėjus paveikti jaunuolių žo
džiais, jaunimo perauklėjimo ėmėsi visi 
brigados statybininkai bendromis jėgomis.

NAUJAI GAUTI LEIDINIAI
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant — 1.16.8.
B. Kviklys — Liet, topografinis žemėla

pis. susidedąs iš atskirų 25 lapų — 8.18.6.
P. Naujokaitis — Įlūžę 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 knvea — 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 — 

eilės — 0.18.6.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.0.
A. Tulys — Tūzų klubas — 0.18.6. ‘

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

Neatsiskaitę už 22 ir 23 tomus Liet. En
ciklopedijos, prašau nedelsiant atsiskaity
ti. Neatsiskaitę trukdo tolimesnių — pasku 
tinių tomų — leidimą.

g<x^x»x*x*x*x*x<x»x«aszag
Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ 

Lietuviškai Įdainuota 
10 šokiu muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

SJkaityteju Cat&faai
DYPUKAI, .TREMTINIAI, PABĖGĖLIAI

AR UŽSIENYJE GYVENANTIEJI
GARBINGI ŽMONĖS?

Labai teisinga, kad žmogus yra tai, ką 
jis valgo. Daržovė, pavyzdžiui. Arba galvi
jas. Bet ar ne tiesa, kad žmogus kartu yra 
ir kažkas daugiau, kažkas didingesnio, 
taip sakant, negu vien runkeliai ar karvės. 
Tačiau atsižvelgiant į šitą nepaneigiamą 
žmogaus „kažką daugiau“, be galo liūdna 
nuolatos matyti mūsų tarpe taip daug iš
blyškusios apatijos, taip daug neramaus 
nuovargio.

Kentėjau šitą liūdesį, kol galėjau, bet 
kantrybė palūžo — nusprendžiau reikalą 
ištirti ir, jeigu galima, rasti išeitį. Štai ma
no tyrimų vaisius:

Visa mūsų apatija yra nuolatinio savęs 
pabėgėliais laikymo išdava. Lietuvių Kal
bos Vadove randu, jog pabėgėlis yra tai, 
kas yra pabėgęs, arba bėglys. O bėglys yra 
— bėgikas. Bėgikas yra tas, kuris bėga iš 
vienos vietos į kitą. Kai bėgimas baigiasi, 
pabėgėliais vadintis nėra labai tikslu, jei
gu bėgdami save vadinom ne bėgikais, o 
pabėgėliais. Kadangi bėgom ne tik iš vie
nos vietos į kitą, bet ir nuo ko nors, tai bū 
tų teisingiau sakyti, jog esam išsigelbėju
sieji, užuot buvę tremtiniais (kas mus trė
mė?), DP (jeigu mes Dievo, tai kieno visi 
kiti paukščiai?), ar kitokių vaizdingų, bet 
klaidingų išsireiškimų.

Bet kaip galima sakyti, jog esam išsigel
bėjusieji, kai skęstam blyškioj apatijoj ir 
mieguistam nuovargy?

Reikalas labai aiškus: pabėgėlio, arba 
tremtinio, denominacija su savim neša, 
kaip veidas nosį, savo šešėlį. Kaip tremti
niai, vaikštinėjam tarp linksmų Coca Cola 
skelbimų, tarp riebių žuvies ir bulvių par 
duotuvių kvapų, lyg tai būtumėm vagys, 
visų pažinti ir priimti. Ir reikia saugotis, 
kad nepastumtų, kad neišjuoktų, kad ko 
nors nesuprantamo nepasakytų. Kaip trem 
tiniai-pabėgėliai, nors ir namus nusiper
kam ir neišmokėtais baldais apstatom ir 
kartas nuo karto kugelį iš nevisai sveikai 
išaugintų bulvių išsikepam—vis tiek esam 
svetimtaučiai be jokios vilties.

O pažvelkim į kitą vaizdą. Sakykim — 
esam išsigelbėjusieji. Tuoj suprantam, kad 
gyvenam užsieny. Vadinas, užsieny garbin 
gai gyveną žmonės. Tuoj juntam didelį sa
vim pasitikėjimą. Tik pagalvokim: o kiek 
tų čiabuvių užsieny gyvena? Nė vieno! O 
jei koks ir gyveno, tai ar kaimynai jo ne
gerbia? Matyt, kad žmogus, taip sakant, 
keliavęs. Šį bei tą matęs. Vadinas, jau ne
be paprastas žmogelis, kuris tik trikampį 
taką težino: nuo namų iki fabriko, nuo fab 
riko iki karčiamos ir nuo karčiamos iki na 
mų. Ne. — Jis užsieny gyveno! — sako vie
nas kitam teisėti čiabuviai.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

CŪDAI, GYVI CŪDAI!..
Nei „Lenino keliu“ kolūkio pirmininkas 

S. Valskis, nei „Pergalės“ kolūkio pirmi
ninkas K. Palaima, nei kiti kolegos kaimy
nystėje ant šluotų jojančiomis raganomis 
ir jokiais šventosios dvasios apreiškimais 
netiki. Tačiau, pirkdami karves savo kol
ūkių bandoms padidinti, jie patys pasi
reiškė kaip nepakeičiami stebukladariai.

Nuperka, sakysime, pirmininkas iš kol
ūkiečio kokią nors juodmargę. Sumoka 
trejetą tūkstantėlių senais pinigais. O kol 
parveda fermon — karvė, žiūrėk, tūkstan
tuku ir pabrango! Kolūkių buhalteriams 
ir revizoriams dėl to net įtarimas nekyla. 
Juk popieriuose viskas tvarkoj. Kur buvo 
tuščios vietos, keliais magiškais pirminin
kų plunksnakočių mostais atsirado para
šai, skaitlinės, datos. Kaip sakoma, nei 
pridėt, nei atimt.

Tačiau pernai pavasarį visi šie didžiai 
magiški darbeliai vis dėlto buvo susekti ir

Taigi. Ir mes užsieny. Ir ne tik gyvenom, 
bet ir gyvenam. Ir dar, gal būt, ilgokai pa 
gyvensim. Suprasdami tai, nors ir tuos pa
čius trikampius, kaip ir čiabuviai mintu- 
mėm, vistiek mes suprantam, kad esam 
svetimtaučiai „su tam tikrais priedais“. Ir 
visa problema išspręsta.

Telieka pasirinkti: klaidingai ir bevil
tiškai, ar teisingai ir garbingai?

Savaime aišku, pasirinkimas pagal norą, 
bet juntu, kad turiu paaiškinti: jeigu dvie 
jų savaičių bėgy neparašysit, kad nutarėt 
pasilikti dypukais, tremtiniais, pabėgėliais 
— elgsiuos, lyg būtumėt mano mąstymų 
rezultatą priėmę ir bet kur jus minėdamas 
vartosiu sakinį: užsieny gyveną garbingi 
žmonės, savo tautos ambasadoriai!

Nuoširdžiai Jūsų
Aleksandras Napoleonas Dičpetris

POŽEMINIS EŽERAS

Netoli šveicarų Sent-Leonardo kaimo 
yra didžiausias Europoje požeminis eže
ras.

Prie plento, einančio plačiu Ronos slė
niu, yra iškaba, kurioje parašyta: ,Į Pože
minį ežerą“. Pasukęs iš plento lauko ke
liu, keliautojas po keleto minučių atsidurs 
nedidelės, ištisai vynuogienojais apaugu
sios kalvos papėdėje. Kalvos šlaite tarp 
uolų tamsuoja įėjimas l olą.

Aštuonios pakopėlės veda žemyn į siau
rą aikštelę. Nuo jos už keleto metrų prasi
deda ramus lygus Požeminio ežero pavir
šius.

Olos skliautas virš ežero pakyla iki 3-4 
metrų. Jis sudarytas iš granito ir klinčių, 
marmuro ir gipso. Iš ežero dugno kyla uo
los, lyg masyvios akmeninės kolonos.

Ežero vanduo labai skaidrus, bet dugno 
nematyti, nes ežero gylis siekia dvidešimt 
metrų. Ežerą maitina šaltiniai, taip pat 
gruntiniai vandenys, prasisunkią pro olos 
lubas ir sienas. Vandens temperatūra per 
visus metus svyruoja tarp 12—14 laipsnių 
šilumos.

Seniai buvo žinomas šis ežeras. Bet 
1815 metais vienintelį įėjimą J olą užgrio
vė žemės drebėjimas. Vanduo ežere tada 
pakilo ir užpildė visą olą.

1946 metų vasario mėnesį, naujo žemės 
drebėjimo metu, įėjimas į olą vėl atsivėrė. 
Ežero dugne susidarė plyšiai, ir jis įgavo 
požeminį nuotakį. Jo lygis pažemėjo kele
tu metrų.

Požeminio ežero ilgis — 250 metrų, di
džiausias plotis — 22 metrai. Šveicarų 
mokslininkai nustatė, kad už apgriuvusios 
olos sienos ežeras dar nusidriekia 1700 
metrų. Tačiau į šį baseiną patekti labai 
sunku, ir todėl jis maža ištirtas.

smulkiai aprašyti. Ne biblijoj, o papras
čiausiuose protokoluose. Ir aprašė juos ne 
šventas Morkus su savo mokintiniais, bet 
paprasti mirtingieji — rajūno milicijos 
skyriaus darbuotojai. Šie eretikai nutrau
kė nuo padirbtų pirkimo aktų magišką 
skraistę. Storoji byla atsidūrė prokuratū
roje, o dar vėliau — rajono vykdomajame.

Stebuklams suduotas smūgis, deja, ne
pasiekė efekto. Birželio mėnesį, kai rajone 
turėjo būti svarstoma byla, visi stebukla
dariai nei iš šio, nei iš to susirgo ir į posė- 
dė neatvyko.

Rudeniop, rugsėjo antrąją, stebuklų mė
gėjams noroms nenoroms vis dėlto teko 
atvykti į posėdį. Juos gerokai išbarė ir 
pareikalavo nedelsiant grąžinti į kolūkių 
kasas pasisavintus pinigus. Jeigu tie pini
gai būtų buvę grąžinti, čia padėtume taš
ką ir baigtume pasakojimą. Tačiau ne
lauktai netikėtai įvyko dar vienas, šioje 
istorijoje bene įdomiausias, stebuklas: iš 
gerai užrakinamų nedegamųjų spintų din
go, tiesiog išgaravo šiuo klausimu surašy
tas sprendimas!

—Tikriausia, nelabasis bus įsimaišęs, — 
nukreipęs į šalį akis, teisinosi rajono vyk
domojo komiteto sekretorius P. Cikanavi- 
čius.

— Ne, greičiausiai tai — šventojo Anta
no darbas. Jis juk vagių patronas... — 
žvangindama raktais, gūžčioja pečiais 
bendrojo skyriaus vedėja E. Venckuvienė.

— Cūdai! Gyvi cūdai. — pasakytų bobu
tė nuo Gelvonų.

St. Cyvas
Rajono laikraščio „Socialistiniu 

keliu" bendradarbis
Kaimo rajonas

„šluota“, 1961 m. Nr. 10

(E) Batai kelioms dienoms... šeši Akme 
nes cemento gamyklos darbininkai su pa
sipiktinimu „Tiesoje“ apskundė Mažeikių 
avalynės fabriką. Jo pagaminti batai, esą, 
kelias dienas nešiojami normaliai, bet pas
kui jie išsižioja, po kelių dienų padai pa
lieka batų viršų ir vinis prie viršaus. To
kia avalynė skiriama Lietuvos darbinin
kams.
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PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS 
SUVAŽIAVIMASKRISTAUS GYVENIMAS

Bažnytinės vyresnybės paskirtieji cenzo
riai jau baigia knygą peržiūrėti, o Nidos 
spaustuvė jau įpusėjo spaudos darbus. 
Knyga jau turėtų būti atspausdinta apie 
lapkričio pradžią. Tada ji bus įrišta kietais 
puikiais viršeliais. Štai naujieji knygos 
Garbės Leidėjai: kun. Antanas šeštokas 
10 dolerių. Albinas ir Elena Pranskūnai 3 
svarus. Justinas Dyvas 2 sv.' 10 šil. Garbės 
Prenumeratoriai po 2 svarus: Justinas ir 
Magdalena Navickai, Antanas Navickas, 
Vaclovas Leonas, Marija Raštikienė, Ro
mas Verbyla, A. Pupelis, Juozas Sadūnas 
5 knygas, Kazys Kaminskas, Ieva Nagine- 
vičienė, Stasė Budrienė, Alfas ir Birutė 
Budriai, Augustinas ir Rusnė Kubiliai. Ba 
lys ir Marcelė Gavėnai, Pranas ir Saulutė 
Pusdešriai, Adolfas Vasiliauskas, Kazys 
Rymas, Jarmalavičienė, Gražina Grybaitė, 
Kostas Stepaniukas, Uršulė Vasarienė, Vik 
torija Jablonskienė, Izabelė Daniškevičie- 
nė, Julija Ivinskienė, Alfonsas Giliauskas, 
Natalija Žygienė, Lorencas-Marina Cox, 
Viktorija Lukoševičienė.

Padengti knygos atspausdinimui bei įri
šimui dar yra reikalinga bent 150 naujų 
prenumeratorių. Kurie užsisakys iki spa
lio mėn. vidurio, jų pavardės dar bus at
spausdintos knygoje. Užsakymus siųsti: 
Kuh. P. Dauknys, Lithuanian Church, 21, 
The Oval, Hackney Road, London, E.2.

LONDONAS
DBLS TARYBOS POSĖDIS

Rugsėjo 30 d., per valandą prieš LNB ak 
cininkams susirenkant, kviečiamas DBLS 
Tarybos posėdis svarbiems reikalams ap
tarti. Visi nariai prašomi dalyvauti.

NAUJA ORGANIZACIJA
Nėra abejonės, kad Europos reikaluose 

D. Britanija turi labai svarų žodį. Taipgi 
aišku, kad Europa šiandien pergyvena pa
vojingus laikus, kurie gali atnešti pasikei 
tlmų, liečiančių ir Lietuvą.

Mums reikia daryti viską, kad šio kraš
to vyriausybė ir visuomenė tinkamai su
prastų mūsų reikalus ir juos gintų. Su
prantama, kad didžiausią įtaką šiame rei
kale gali turėti šio krašto piliečiai, su ku
riais ir vyriausybė ir parlamento nariai 
skaitosi. Britų piliečiais jau yra nemažas 
skaičius lietuvių, ir ateityje jų dar dau
giau bus.

Todėl kilo sumanymas, imant pavyzdžiu 
ALTą Amerikoje, apjungti lietuvius britų 
piliečius, kad tuo būtų galima sėkmingiau 
darbuotis lietuviškiems reikalams šiame 
krašte.

Iniciatoriai, kurių yra apie 20, jau turė
jo porą pasitarimų, kurių metu buvo pri
imta steigėjų deklaracija ir laikinieji įsta
tai. Organizacija pavadinta BRITŲ LIE
TUVIŲ TARYBA. Ji siekia: 1) apjungti vi 
sus senosios ir naujosios išeivijos demo
kratinių pažiūrų lietuvių kilmės britų pi
liečius ir 2) įvairiais būdais ir priemonė
mis, suderinamomis su D. Britanijos inte
resais, siekti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Britų Lietuvių Taryba ypatingą dėmesį 
kreips į šiame krašte užaugusį jaunimą, 
kad jis neatitoltų nuo lietuvių. Taip pat 
stengsis prie darbo pritraukti šio krašto pi 
liečius, simpatizuojančius Lietuvai.

BLT steigiamasis susirinkimas įvyksta 
rugsėjo 24 d. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į laikinąjį sekretoriatą šiuo ad
resu: K. Baublys, jun., 55, Ringmer Ave
nue, London, S.W.6. Telefonas: REN 3093.

KŪRYBA, PRANEŠIMAI,

IS PRAEITIES Į DABARTĮ

Nebodami įkyraus lietaus, Londono atei 
tininkai rugsėjo 17 d. subuvo į antrą susi 
rinkimą. Jį žodžiu, savita malda atidarė ir 
uždarė pirm. S. Kasparas. Dienos pirminin 
ku plušo V. Jokūbaitis ir sekr. J. Jurkonis.

Apie Studijų Savaitę Vokietijoje prane
šimą, nuotaikingais įspūdžiais išmargintą, 
padarė stud. V. Anelauskas. Baigdamas ap 
gailestavo, kad jam ir jo draugams trauki 
nys peranksti pasukęs Lamanšo link...

Lietuvių skautų stovyklą prie Derby pui 
kaus sąmojaus dailiais lietuviškais žo
džiais nupiešė anglas R. Sealey. Linksmo
joj susirinkimo dalyje jis iš savo anoje 
stovykloje redaguoto „Taukuoto puodo" 
pasėmė keletą samčių karšto linksmumo.

Kun. Matulis, MIC, per at-kų praeitį 
žvilgterėjo į dabarties uždavinius.

Meninėje dalyje J. Jūrkonienė ir V. Ane 
lauskas paskaitė Danguolės Sadūnaitės - 
Sealey poezijos apie Nazareto Mergelę, pa 
vergtos tėviškės bijūnus, rudenį, ryman
čią naktį, siūruojančią jūrą ir meilės ato
dūsius. Dalyvaujančiai autorei plojimais 
išreikšta padėka.

Moksleivis Romas Kinka patraukė visų 
dėmesį, paskaitydamas Jono Aisčio ir Pr. 
Vaičaičio poezijos angliškai. Jis pats verti 
mus ir atliko. Jų turi daugiau. Taip pat ir 
savo kūrybos.

Aptarus bėgamuosius reikalus, kun. A. 
Kazlauskas, MIC, pasigrožėjo programa, 
pabrėžė ateitininkijos reikšmę Lietuvos 
tautiniame, religiniame gyvenime ir linkė
jo vietos at-kų draugovei našios darbuo
tės.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, kad 
LNB akcininkų susirinkimas įvyks š. m. 
rugsėjo 30 d. Lietuvių Namuose, Londone, 
5 vai. p.p. Akcininkų registracija prasidės 
tą pačią dieną 2 vai. p.p. Atvykę akcinin
kai į susirinkimą prašomi nedelsiant užsi
registruoti raštinėje.

Patvirtinta nauja DBLS Leigh Skyriaus 
Valdyba: pirmininkas D. Norkus, sekreto
rius D. Steponavičius, kasininkas A. Bruz- 
gys. Revizijos komisijon išrinkti: J. Pilipa
vičius, J. Evaškaitis ir F. Kizlauskas.

MUSŲ RĖMĖJAI

Aukomis Nidos Knygų Klubą ir „Euro
pos Lietuvį“ parėmė: B. Didjurgis 10 šil., 
P. Vyžintas, J. Kuliukas 9 šil., D. Jelinskas 
3 šil., P. Janušaitis 2 šil., J. Smidtienė 2 š.

AUKOJA FONDUI
9-to pėstininkų LK Vytenio pulko buvę 

kariaž, susirinkę draugiškam pobūviui Lon 
done ir išklausę pik. T. Vidugirio paskai
tos iš pulko istorijos, sutarė realiai prisidė 
ti prie politinės kovos, kurios galutinis tiks 
las yra laisva ir nepriklausoma Lietuva. 
Ta proga buvę kariai surinko Tautos Fon- 

:dui dvylika svarų sterlingų ir 10 šil.
Tarp buvusių karių pobūvyje taip pat 

dalyvavo pik. V. Strimas.

VAŽIUOJAME!

Rugsėjo 24 d., 8.30 vai. nuo Lietuvių 
bažnyčios ateitininkų vadovybėje du auto
busai pajuda į Aylesfordo Marijos švento
vę. Kadangi tai yra maldinga kelionė, kuo 
gausiau kviečiama priimti ten šv. komuni 
ją. Mišios 11 vai., ypatingas rožinis 15 ir 
procesija 17 vai. Londonan grįžtama apie 
9 vai. vakare. Pasiimti pietus.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 9 d. vakare Manchesterio Lietu
vių Socialinis Klubas savo patalpose su
ruošė Tautos šventės minėjimą. Tautiečių 
susirinko gausiai, net ir iš tolimų apylin
kių. Minėjimą atidarė klubo pirmininkas 
Antanas Jaloveckas. Šventės proga prakal
bą tarė svečias iš Londono kun. Dauknys, 
nušviesdamas didingąją Lietuvos praeitį, 
karžygius, dvasios milžinus, kovojusius už 
Tautos Laisvę, skatinusius į naująjį Tau
tos atgimimą. Iš jaunojo atžalyno su eilė
raščių deklamacijomis pasirodė Irena Jo- 
kubaitytė, Petras Gugas ir Požeraitė. Sekė 
šokiai, grojant lietuviškai kapelai.

Sekmadienį Eccles bažnyčioje vyko lietu 
viškos pamaldos. Reikia pasidžiaugti, kad 
kolonijos tautiečių tarpe yra daug gražių 
muzikalių balsų, todėl ir lietuviškos gies
mės čia tokios skambios ir sutartinės. Var 
gonais grojo jaunoji gabi vargonininkė 
Bernadeta Navickaitė.

Suktas teisinimasis
(Atkelta iš 1 ps1.)

tartyse 1920 metais su Pabaltijo kraštais. 
Jie visiškai atitinka Vakarų pasaulio gina
muosius idealus“ (p. 145).

Tačiau Stalinas jau tais pačiais 1941 
metais, gruodyje, Maskvą lankančiam An
glijos užs. reikalų min. Edenui paryškino, 
kad tie žodžiai neliečia Pabaltijo valsty
bių. Atsiminimuose, kuriuos Schwabe ci
tuoja, Churchillis sako, kad antrame posė
dyje su Edenu Stalinas gruodžio 17 d. 
„reikalavo, jog Anglija tučtuoj pripažintų 
busimąsias Sovietijos sienas vakaruose, 
ypač kad pripažintų Pabaltijo valstybių 
įjungimą Sovietų Sąjungon. Sakė, kad ne- 
sirašysiąs jokios sutarties su Anglija, jei 
to nebus įrašyta“ (Churchillio „The Grand 
Alliance", T. III,p. 629).

Anglijos ministerių kabinetas Stalino 
reikalavima atmetė, kaip priešingą Atlan
to Čartai. Churchillis Edenui į Maskvą te
legrafavo:: „Siekti prez. Roosevelto prita
rimo šitokiam projektui būtų susilaukti 
griežto paneigimo ir prisidirbti mums am
žinų bėdų“. Kitu pranešimu Edenui (1941 
m. sausio 8 d.) Churchillis sakė: „Mes juk 
niekados 1941 metų Sovietijos sričių ne- 
pripažinome, nebent de facto. Jos susidarė 
begėdiško su Hitleriu susitarimo dėka. Pa
baltijo tautų pavedimas Sovietų Rusijai 
prieš jų valią būtų priešingas visiems 
principams, dėl kurių šį karą kariauja
me“.

Deja, nepraėjo du mėnesiai, ir nepasise
kimai karo frontuose Churchilli vertė ki
taip galvoti. Rooseveltui kovo 7 d. jis rašo: 
„Didėjąs karo rimtumas verčia mane ma
nyti, kad į Atlanto Čartos principus ne
reikėtų žiūrėti, kaip paneigima Rusijai 
sienų, kurias ji turėjo, kada Vokietija ją 
puolė. Turiu viltį, kad jūs pritarsite mums 
duoti laisvas rankas pasirašyti Stalino no
rimąją sutartį“.

Valstybės sekretorius Hull tačiau girež- 
tai pasipriešino tam dalykui, kuris nesi
derino su Atlantos Čarta. Anglija Ameri-

BRADFORDAS
PASKAITA BRADFORDE

Rugsėjo 23 d., 6 vaL, Lietuvių Vyties 
Klubo patalpose J. Belevičius skaitys pa
skaitą „Ar galima pasaulį išlaisvinti be 
karo?“.

Vietos ir apylinkės lietuviai, kurie do
misi šia tema, kviečiami paskaitoje daly
vauti.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

PAGARBA SENATVEI
Kai meistras Lietuvos ūkininkui pasta

tydavo kokį nors trobesį, jis savo darbą 
papuošdavo vainiku, šeimininkė ta proga 
paruošdavo geresnio užkandžio, o šeimi
ninkas paprastai surasdavo buteliuką. Vi
si puotaudavo ir džiaugdavosi gražiu, pa
vykusiu darbu.

Žmogaus gyvenimas irgi panašus į tokį 
trobesio statymą. Žmogus auga kartu su 
savo darbais. Pagaliau Kūrėjas jo darbus 
apvainikuoja. Apvainikuoja gyvenimo 
vainiku — senatve.

Pagerbkime žmonių senatvę.
Šiam reikalui rugsėjo 30 d., 6 vai., Brad 

fordo Lietuvių Vyties klubo patalpose ren 
giama šventė

PAGARBA SENATVEI.
Paskaitą tos šventės proga skaitys mok. 

D. Dainauskas, A. Bučys ir T. Burokas or 
ganizuoja meninę programos dalį. Po to 
bendras lietuvių subuvimas.

Vietos ir apylinkės lietuviai prašomi šio 
je šventėje dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu rugsėjo 24 d., 14 vai., Bradforde, Vo 
kiečių bažnyčioje (29 Gt. Horton Rd.).

Kun. A. Putcė

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventė Wolverhamptone pradėta 
visos Anglijos krepšinio turnyru dėl Lais
vės taurės, kurią laimėjo Wolverhamptono 
sporto rinktinė. Vakare oficialiąją dalį 
Molineux viešbutyje pradėjo V. Kelmis- 
traitis. Žodį tarė DBLS Sk. pirmininkas 
D. Narbutas, o taip pat ir svečias kun. 
Dauknys, iškeldamas pagarbą ir pasidi
džiavimą žadinančią Lietuvos istorija. 
Manchesterio sporto klubo vadovas V. 
Kupsty s tarė trumpą prakalbą ir Wolver- 
hamptono sporto rinktinės kapitonui V. 
Kelmistraičiui įteikė laimėtąją taure. Su
giedojus Tautos himną, sekė šokiai. Svečių 
buvo iš Bradfordo. o Manchesterio sporti
ninkus buvo atlydėjęs J. Navickas.

Sekmadienį lietuviškos pamaldos vyko 
jaukioje Seselių koplyčioje, kur iš tikro 
gražiais balsais giedamos lietuviškos gies 
mės ir visas mokyklos mokytojas seseles 
sutraukia ju pasiklausyti, o kartu ir bend 
rai pasimelsti už Lietuvą.

Abieiu dienu programoje dalyvavo ir 
DBLS Birminghamo sk. pirmininkas Vin
cas Tamošauskas.
Wolverhamptono lietuviu mokyklos vedė 

ja mokytoja Genovaitė Kaminskienė jau 
netrukus pradeda naujus mokslo metus. 
Kartu kolonijos' jaunąjį atžalyną pradės 
ruošti Kalėdų eglutei.

kai nusileido, ir Molotovas pasirašė 20 
metų draugiškumo sutartį, kurioje sienų 
klausimas palikta neiškeltas ir kurioje 
Maskva net įsipareigojo „elgtis pagal 
principą nesiekti sau svetimų žemių ir ne
sikišti į kitų valstybių vidaus reikalus“. 
Maskva tačiau po' senovei laikėsi savo, 
būtent, Pabaltijo valstybės jau esančios 
Sovietų Sąjungos dalis ir Atlanto Čarta 
todėl joms nebetaikoma.

Valstybės sekretoriui Kuiliui konferuo- 
jant su Stalinu Maskvoje 1943 metais, 
Rooseveltas įsakė paprašyti Staliną sutik
ti su plebiscitu Pabaltijo kraštuose po ka
ro. Sakė, kad padidintų Sovietų garbę de
mokratiniame pasaulyje. Teherano konfe
rencijos metu Rooseveltas vėl pakartojo 
pastangą paryškinti Stalino planus dėl Pa
baltijo valstybių likimo. Stalinas arba 
vengė aiškiai pasisakyti, arba nekantrau
davo, kol pagaliau stačiai pareiškė, kad 
Pabaltijo valstybės jau pareiškusios savo 
norą būti Sovietų Sąjungoje, todėl daly
kas baigtas (Schwabes straipsnis, p. 125- 
126).

Taip dalykas ir liko. Amerikos Kongre
sas 1953 m. paskyrė komisiją tirti ko
munistų agresijai. Jos pirmajam posėdžiui 
valstybės sekretorius Dulles padarė šį pa
reiškimą (lapk. 10 d.):

„Iš savo pusės Amerika palaiko diplo
matinį pripažinimą, kurį 1922 metais davė 
Pabaltijo valstybėms. Mes po senovei pa
laikome santykius su tais diplomatais ir 
atstovais, kurie atstovavo šių valstybių 
paskutines nepriklausomas vyriausybes. 
Šios pavergtos tautos privalėtų žinoti, kad 
mes jų neužmiršome, kad mes nepritaria
me jų likimui, o svarbiausia, nesiruošia
me ieškoti sau apgaulingo saugumo dery
bomis su jų pavergėju pavergimui patvir
tinti“.

Šios politinės linijos Amerika nuo 1940 
metų laikėsi ir tebesilaiko.

Rugsėjo 2 ir 3 d. Vasario 16 Gimnazijos 
salėje, Huettenfelde, įvyko Vokietijos Kr. 
Tarybos suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
14 Tarybos narių ir daug svečių, kun. Per- 
kumas net iš Venezuelos. Suvažiavimą ati 
darė seniausias amžiumi E. Simonaitis, lai 
kinai sekretoriavo jauniausias amžiumi J. 
Stankaitis. Suvažiavimui išrinkus prezi
diumą, pirmąją dieną pirmininkavo Stp. 
Vykintas, antrąją — I. Apyrubis, sekreto
riavo A. Boehm-Krutulytė.

žodžiu suvažiavimą sveikino Vliko V. T- 
bos pirm. J. Glemža, L. Raudonojo Kry
žiaus pirm. J. Norkaitis. Raštu sveikino 
Balfo įstaigos vardu ir čekauskai.

Ilgą ir išsamų pranešimą apie Krašto V- 
bos veiklą padarė Valdybos pirm. kun. Br. 
Liubinas. Jis pabrėžė, kad šių metų kaden 
cijos eigoje ypač daug Valdybos buvo pa
daryta kultūros srityje. Gavus paramos iš 
vokiečių, buvo suruoštos kultūros dienos 
14 apylinkių. Krašto Valdybos nariai lan
kė apylinkes ir laikė paskaitas ar informa 
cinius pranešimus. Buvo suruoštas didžiu 
lis Vasario 16 d. minėjimas Frankfurte, 
kuris turėjo nemažą atgarsį vokiečių visuo 
menėje ir spaudoje. Taip pat buvo suorga 
nizuota jaunimo ir vaikų stovykla, kur lie 
tuviškoje dvasioje atsigaivino per 100 jau 
nuolių. Išrūpinta iš vokiečių nemaža para 
mos Gimnazijos remontui ir naujo pastato 
statybai. Jo pranešimą papildė Valdybos 
ižd. J. Stankaitis. Iš šio pranešimo paaiškė 
jo, kad Krašto Valdybos ir Gimnazijos fi
nansinė būklė yra gera. '

Apie vasario 16 d. Gimnaziją pranešimą 
padarė dir. Dr. L. Gronis. Puikiai paruo
štame ir konkrečiais domenimis paremta-

JANINA LIUSTIKAITĖ VOKIETIJOJE
Mūsų įžymioji ir mylima dainininkė Ja

nina Liustikaitė paliko Europą ir grįžta į 
savo gyvenamąją vietą Toronte, Kanadoje.

Būdama Vokietijoje, ji davė 16 koncer
tų ir porąsyk dainavo per radiją Miun
chene. Visi jos koncertai praėjo su dideliu 
pasisekimu, lietuviai jau iš anksto laukė 
ir džiaugėsi jos atvykimu, sužinoję, kad ji 
aplankys ir jų miestą ir lietuvių koloniją. 
Koncertai buvo ruošiami įvairiausiose sa 
lėse.

Hamburge J. Liustikaitės paskutinis 
koncertas buvo suruoštas gražioje, didelė
je salėje. Čia koncertas nebuvo jos vienos, 
dalyvavo ir kitų asmenų. To koncerto me
tu J. Liustikaitė išpildė labai gražiai eilę 
lietuviškų liaudies dainų, o taip pat arijų 
iš operų. Jos rami ir švelni laikysena daro 
ypač malonų įspūdį.

Baigusi visus savo koncertus, J. Liusti
kaitė kuriam laikui buvo apsistojusi Pinn 
berge poilsio. Nors Pinnebergas nėra koks 
nors kurortas, be to, pastaruoju laiku ir 
oras čia buvo subjuręs, bet vis tiek čia la 
bai ramu, nėra jokio triukšmo. Buvo kele 
tas net ir visai karštų saulėtų dienų, ir 
J. Liustikaitė praleido j-~ „kepindamasi“ 
balkone. Ji taip pat bin nuvažiavusi pa
sižiūrėti ir pasigrožėti is čia netoli esan
čios Baltijos jūros, kurios vanduo bango
mis plauna ir Lietuvos krantus.

Rugsėjo mėn. pradžioje J. Liustikaitė pa 
liko mus ir išvyko į Angliją aplankyti savo 
sesers. Tenai jos jau labai laukia ir žada 
sutikti su džiaugsmu. Pas seserį ji paviešės 
apie mėnesį, o iš ten per JAV važiuos į Ka 
nadą.

Mums čia, Europos lietuviams, labai gai 
la skirtis su Janina, bet tikimės, kad dai
nininkė neužmirš mūsų ir kada nors vėl 
aplankys mus ir suteiks daug džiaugsmo.

J. Liustikaitę iki spalio mėn. vidurio ga 
Įima bus pasiekti šiuo adresu: Miss J. Liūs 
tikaitė, 9, Nythe Rd., Stratton nr. Swindon, 
Wilts., England. V. C.-g.

COVENTRY
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba rugsė 
jo 24 d., 11 vai. ryto, „The Queen" patalpo 
se, Primrose Hill St. (šalia buvusio Globe 
kino), šaukia akcininkų susirinkimą Namų 
Bendrovės reikalams aptarti.

Maloniai prašom visus akcininkus atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

SIŪLO PATARNAVIMUS ISPANIJOJE

Kai jau nemaža lietuvių, latvių, estų ir 
kitokių tautybių tremtinių pradėjo važinė 
ti į Ispaniją praleisti atostogų, ten ieškoda 
mi saulės ir norėdami pasinaudoti pigiu 
pragyvenimu, pačioje Ispanijoje susirado 
apsukresnių žmonių, kurie pasiryžę padėti 
tokiems atvažiuojantiems. Iš Rygos kilęs 
A. Szewendowski Valencijoje, vienoje gra
žiausių Ispanijos vietų, kuria net pabaltie- 
čiams ir Skandinavų kraštų turistams cent 
rą, kurio pastangomis atvažiuojantieji 
atostogautojai bus taip įkurdinami, kad 
jaustųsi lyg namie.

Kad norintieji važiuoti iš anksto galėtų 
išsiaiškinti dėl sąlygų. A. Szwendowski pa 
duoda jau adresą prieinamo pensijono. su 
kuriuo jis turi artimus ryšius: Senor Don 
Isidoro p»rez Latorre. C. En Sala, 11-3, Va 
lencia, Espana.

Prašant informacijų, reikėtų rašyti ang
liškai, vokiškai ar ispaniškai. 

me pranešime jis iškėlė gimnazijos svarbą 
lietuvybės išlaikymo ir krikščioniškosios 
moralės ugdymo plotmėj. Šie metai gimna 
zijai buvo palaimingi: abiturientų daugu
ma išlaikė egzaminus, sėkmingai praėjo 
keliamieji egzaminai, mokslo programa 
buvo išeita, finansinė būklė dėl , vokiečių 
įstaigų didesnės paramos ir dėl nenuilsta
mo aukotojų ištvermingumo ir dosningu- 
mo pagerėjo. Laisvajame pasaulyje šiuo 
metu veikia 136 Gimnazijos rėmėjų būre
liai. Pranešėjas išreiškė ir Gimnazijos va
dovybės, ir mokytojų, ir mokinių nuoširdų 
ir didelį dėkingumą visiems rėmėjų būre
lių vadovams, rėmėjams, ypač kun. B. Su
gintu! Chikagoje, kuris vadovauja 43 bū
reliams. Taip pat su dideliu dėkingumu 
pažymėjo BALFo, vokiečių įstaigų ir visų 
geradarių paramą. Gimnazija su gražiomis 
ir pagrįstomis viltimis žiūri į ateitį, ir, 
kaip vienas iš Tarybos narių pažymėjo, 
kad visų mūsų bus dedamos didžiausios 
pastangos Gimnaziją, kaip lietuvybės, 
mokslo tvirtovę, išlaikyti iki nepriklauso- 
mon Lietuvon grįžimo.

Dar suvažiavimui pranešimus padarė 
Garbės Teismo pirm. Dr. J. Deveikė ir 
Kontrolės Komisijos (kontrolę atliko vie
nas iš jos narių J. Kairys) vardu A. Kri
vickas. Po to įvyko ilgos ir gyvos diskusi
jos dėl visų pranešimų.

Karštai buvo diskutuota ir Švietimo Ko
misijos nuostatų klausimu. Padarius kele
tą pataisų, Švietimo Komisijos nuostatai 
buvo priimti. Taryba savo atstovu į Švie
timo Komisiją išrinko J. Stankaitį.

1961-62 m. kadencijai į vadovaujančius 
organus buvo išrinkti: Valdybom kun. Br. 
Liubinas, E. Simonaitis, I. ApyrutaZ 
Stankaitis, A. Šukys. Garbės Teisman: 
pirm. Dr. P. Karvelis, nariais — Dr. J De
veikė ir J. Venckus. Kontrolės Komisijon: 
Rugulis, Barasas ir A. Boehm. Krašto Ta
rybos Rinkimų Komisija nutarta išrinkti 
korespondenciniu būdu iš Huettenfelde 
arba artimų apylinkių bendruomenės na
rių.

Suvažiavimas, kuris praėjo darbingoje 
ir įtampioje nuotaikoje, buvo baigtas Tau
tos Himnu.

A t a Tarybos narį ir buv. Krašto Val
dybos pirmininką J. Bataitį Suvažiavimas 
pagerbė susikaupimo minute.

PAŠIAU L Y
— Prancūzija dar pasiryžusi Saharoje 

atlikti tris atominių bombų bandymus (du 
požemyje ir vieną ore).

— Vokiečių kancleris Adenaueris ir 
krašto aps. ministeris Straussas gavo paš
tu bombas.

— Buvęs Hitlerio ekonomijos ministeris 
Schacht, dirbęs Irane, Egipte, Indonezijo
je ir Filipinuose, pakviestas sutvarkyti Li 
bano ekonominius reikalus.

— Italijoje, Turino kalėjime, įvyko ves
tuvės, kuriose iš laisvės atėjęs buvo tik ku 
nigas (jaunasis sėdi už vagystę, jo tėvas 
už suktybes, jaunosios motina taip pat už 
suktybes).

— Rusai skelbia, kad jų paleistoji kelfv 
fazių didžiulė raketa, nuskridusi daupsu 
kaip 7.500 mylių, nusileido Ramiajame 
vandenyne per 1000 metrų nuo numatyto
jo taikinio.

— Atnaujinę bandymus, rusai jau su
sprogdino 12 bombų.

— Tarp kitų atomines bombas protestuo 
jančių sąjūdžio 7 dienomis kalėjimo buvo 
nubaustas ir britų filosofas, Nobelio premi 
jos laureatas Bertrand Russell.

— Amerikiečių specialistai spėja, kad 
dėl atominių sprogdinimų susidariusieji ra 
dijoaktyvieji krituliai galėjo paliesti ir ru
sų kai kuriuos miestus, kaip Leningradą 
ar net Maskvą.

— Keletas asmenų žuvo Dominikos res 
publikoje riaušių metu.

— Sovietai skundžiasi, kad jų ambasa
doje Vašingtone 4 aukšte kažkas pradėjo 
gaisrą.

— Formozą nusiaubusio taifūno padari
niai: 98 žuvo, 47 dingę, 485 sužeisti (5.942 
namai sugriauti, 12.995 sugadinti); nuosto
liai — apie 7 mil. dolerių.

— Praeitą sekmadienį Londone policija 
areštavo daugiau kaip 1.000 demonstrantą 
— protestuotojų prieš atominius ginklus.

— Britų karys Kipro saloje buvo atgai 
vintas po to, kai jo širdis nebemušė jau 
86 minutes.
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