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PAKARTOTINIS 
PROTESTAS

Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 
nota Jungtinių Tautų Organizacijos gene
raliniam sekretoriui.

Nuo pat Jungtinių Tautų įsteigimo die
nos Generalinė Asamblėja kasmet susidu
ria su vis nauju tarptautinių santykių pa
blogėjimu. Tokios padėties priežastis glū
di laikysenoje vieno Organizacijos nario 
— Sovietų Sąjungos, kuri savo pastovia 
teisės panieka ir agresinga politika siste
mingai griauna tarptautinės bendruome
nės pagrindus. Paskutinė sovietų daromų 
neteisybių grandis yra pasikėsinimas 
prieš Vakarų Berlyno laisvę.

Tačiau pavojus, kuris iš sovietų gręsia 
civilizuotajam pasauliui, turi ir kitą pusę, 
taip pat rimtą, kaip Maskvos vyriausybės 
agresijos. Tai yra sovietų atkaklios pas
tangos demoralizuoti pasaulio viešąją nuo
monę pripratinant ją toleruoti visus sovie
tų melus bei smurtus. Deja, šias pastangas 
palengvina tas faktas, kad Sovietų Sąjun
ga dar yra Jungtinių Tautų narys, nors 
jos politika tėra vienas aiškus nuolatinis 
Organizacijos statuto pažeidimas.

Kaip žinoma, savo laiku Sovietų Sąjun
ga buvo išmesta iš Tautų Sąjungos dėl to,

NAUJIEJI VLIKo ŽYGIAI
(Elta) Ryšium su didėjančia tarptauti

ne įtampa ir galimo pasaulinio karo grės
me dėl Berlyno, VLIKas kreipėsi:

Į JAV Prezidentą, prašydamas kelti Lie 
tuvos laisvo apsisprendimo teisės atstaty
mo reikalingumą Jungtinėse Tautose, kur 
jis numato kalbėti. Kadangi prezidentas 
Kennedy, atsakydamas neutraliesiems, 
yra pažymėjęs, jog JAV vykdys savo įsipa 
reigojimus, kurie išplaukia iš Atlanto Pak 
to, VLIKas primena, kad tas Paktas lai
duoja ir Lietuvai laisvę, taigi jos laisvės 
reikalo kėlimas įeina į JAV įsipareigoji
mus. VLIKas taip pat prašo daryti žygių, 
kad sovietinis kolonializmas būtų panai
kintas Pabaltijo kraštuose. To nepadarius 
nėra įmanomas nusiginklavimas (apie tai 
prezidentas numato kalbėti Jungtinėse 
Ikutose).

. I JAV, Prancūzijos, Didž. Britanijos ir 
V. Vokietijos užsienio reika'ų ministerius 
jų konferencijos Vašingtone ir JT Genera 
lines Asamblėjos naujosios sesijos atida
rymo proga, prašydamas kelti Jungtinėse 
Tautose sovietinio kolonializmo Lietuvoje 
pašalinimo ir laisvės grąžinimo Lietuvai 
reikalą.

I Belgrado konferencijos da'yvius, reika 
Jaudamas pasmerkti Sovietų kolonij'nį re
liną Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraš- 
laose.

Į Tarp-Parlamentarinės ūnijo? konfe- 
į renciją Briusely, paneigdamas bet kokią 

teisę Paleckiui kalbėti toje konferencijoje 
Lietuvos vardu.

I Italijos premjerą Fanfanį, reikšdamas 
padėką už leidimą naudotis Romos radijo 
stotimi transliacijoms lietuvių kalba į Lie 
tuvą ir tikėdamasis, kad tos lengvatos bus 
laiduotos ir toliau. Vėliau Italijos oficia
lioji Telegramų Agentūra viešai paneigė 
gandus, kad lietuvių transliacijoms iš Ro
mos grėstų sustabdymo pavojus.

Į V. Berlyno vyr. burmistrą W. Brandtą, 
sveikindamas jį dėl ryžtingos laikysenos 
ginant V. Berlyno gyventojų laisvės teises.

PROTESTAS PRIEŠ SOVIETINES 
MARIONETES IPU KONFERENCIJOJE

Pavergtųjų Seimas, Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos 
vardu, įteikė protestą Briusely, Belgijoj, 
vykstančiai Tarptautinės Parlamentarų 
Unijos konferencijai dėl leidimo sovieti
nėms marionetėms šių valstybių vardu da
lyvauti Unijoje ir jos konferencijoje. Kar
tu Pavergtųjų Seimas išreiškė viltį, kad 
konferencija pabrėš sovietų pavergtųjų 
tautų teisę į laisvą apsisprendimą, tą būti
ną patvarios Europos taikos sąlygą.

Kor.

PAVOJUS SOVIETAMS BANDANT 
ATOMINES BOMBAS

(E) Ryšium su sovietų pradėtais atomi
niais sprogdinimais, visame pasaulyje nu- 

; aidėjo protestų banga. Susirūpinimas kyla 
ir kaimyniniuose sovietų kraštuose. Kaip 
praneša Eltos Stockholmo bendradarbis, 
tie sprogdinimai, švedų spaudos žiniomis, 
sukėlė rimtą pavojų, jog Švedija galinti nu 
kentėti nuo radioaktyvinių kritulių.

45.000 Goeteborgo miesto darbininkų 
kreipėsi į sovietų vyriausybę, kad ji laiky
tųsi savo ankstesnio pažado ir atsižvelg
dama j tokių sprogdinimų pavojus pasau
lio sveikatai ir taikai, juos sustabdytų ligi 
galės būti pasiektas tarptautinis susitari
mas atominiams bandymams uždrausti. 

kad užpuolė Suomiją. Juo labiau tad nega
lima pakęsti, kad ji priklausytų Jungtinių 
Tautų Organizacijai. Bet ligi Jungtinių 
Tautų narių tarpe subręs toks jų gyvybi
nių interesų supratimas, būtina, kad Or
ganizacija bent aiškiai atskirtų savo atsa
komybę nuo Sovietų Sąjungos atsakomy
bės, būtent, pakeldama savo balsą už tų 
tautų apsisprendimo teisę, kurios, kaip 
Lietuva, yra sovietų pavergtos.

Jeigu Jungt. Tautų Organizacija nepa- 
siryžtų to padaryti ir tokiu būdu nepatei
sintų civilizuotojo pasaulio sudėtų į ją vil
čių, reikia bijoti, kad ji žlugs dėl smūgių, 
kurių sovietai tikrai suduos jai ateity, 
siekdami par.aližuoti ir sunaikinti ją kaip 
vyriausią tarptautinės tvarkos saugotoją. 
Tokiu atveju Organizacijos žlugimas būtų 
apsuptas tokio pat abejingumo, kokį ji 
dabar rodo sovietų pavergtosioms valsty
bėms.

Naudodamasis Tamstos maloniu tarpi
ninkavimu, aš pranešu visa tai XVI Gen. 
Asamblėjos dėmesiui ir pakartoju savo 
protestą prieš neteisėtą karinę okupaciją 
bei komunistinę priespaudą, kurias Sovie
tų Sąjunga yra primetus! Lietuvai.

NAUJA PLB VALDYBA
(E) Kanadoje veikianti PLB Valdyba 

persitvarkė ir pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — Dr. Juozas Sungaila, vicepir
mininkas —J. Matulionis, sekretorius ir iž 
dininkas — Vyt. Meilus. Kiti nariai: G. 
čuplinskas, J. Kralikauskas, K. Grigaitis 
ir Br. Vaškelis. Naujasis pirmininkas, 
med. Dr. Sungaila yra gimęs 1919 m. Kvė 
darnos valse., Tauragės apskr.

LIETUVIŲ ATSTOVAI VALSTIEČIŲ 
S-GOS KONGRESE

(E) Rugsėjo 2-3 d.d. JAV, Vašingtone, 
įvykusiame 7-me Tarpt. Valstiečių Sąjun
gos kongrese dalyvavo ir lietuvių delega
tai ir svečiai, žodžiu kongresą sveikino 
PET seimo vardu V. Sidzikauskas, Lietu
vos diplomatinės tarnybos ir Lietuvos at
stovybės Vašingtone vardu Dr. S. Bačkis 
ir kt. Raštu sveikino VLIKo pirm. Dr. A. 
Trimakas. Kongresą sveikinęs JAV sena
torius H. Humphrey pastebėjo, kad JAV 
dėsiančios visas pastangas, kad būtų paša 
lintos kliūtys pravesti tautų apsisprendi
mo teisėms. Posėdžio prezidiume dalyva
vo vicepirmininku A. Devenienė, o komisi 
jose dirbo J. Audėnas, D. Audėnaitė, Z. 
Dailidka, A. Devenienė, P. Dulevičius, Dr. 
J. Pajaujis, B. Paramskas ir pik. K. Škir
pa. Apie Lietuvos padėtį kalbėjo J. Audė
nas. Į naują VS centro komitetą pirminin 
ku perrinktas St. Mikolaičikas ir vienu iš 
vicepirmininkų A. Devenienė.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS ĮSPĖJO 
WASHINGTONO KONFERENCIJĄ

Savo telegramoje Washingtone posė
džiaujantiems Britanijos, JV, Prancūzijos 
ir Vokietijos užsienių reikalų ministe- 
riams Pavergtųjų Seimas, pažymėjęs, kad 
dabartinis Kremliaus spaudimas į Berlyną 
tėra vienas jo žingsnis iš bendro plano pa
sauliui dominuoti, įspėja ministerius, kad 
jie, ieškodami šiam Chruščiovo išpuoliui 
atsvaros, neišleistų iš akių sovietų paverg
tosios Centro ir Rytų Europos vaidmens. 
Bet kad šis vaidmuo tikrai būtų paveikus, 
Vakarų pozicija pavergtosios Europos at
žvilgiu turi būti aiški ir veiksminga. Bet 
kurios rūšies pasitarimuose su Sov. Sąjun
ga Vakarai jokiu atveju neturi ribotis tik 
Berlyno klausimu, o privalo iškelti bend
rą Europos taikos planą, atremtą laisvu 
tautų apsisprendimu. Be to, nepaisydami 
vadinamų „neutraliųjų“ vienokio ar kito
kio nusistatymo, Jungtinių Tautų pilnaty
je Vakarai turi iškelti pavergtųjų tautų 
laisvo apsisprendimo ir laisvų demokrati
nių rinkimų klausimus. Vakarų nuolaidos 
pavergtųjų sąskaita arba tiesioginis ar ne
tiesioginis status quo įteisinimas turėtų 
didžiai žalingo poveikio ne tik pavergtie
siems, bet ir patiems Vakarams.

PREZ. KENNEDY SESERYS VAŽINĖJO 
PO LENKIJĄ

(E) Laikraštis „Žycie Warszawy“ rugsė 
jo 7 d. paskelbė pasikalbėjimą su dviem 
JAV prezidento seserimis, nuvykusiomis į 
Lenkiją. Jos lankėsi Varšuvoje, Želazowa 
Wola, lankė pamaldas Lowicz mieste, vy
ko į Čenstachavą, Krokuvą, pagaliau nu
vyko į Zakopanės kurortą Karpatų kalnuo 
se. Abi seserys daugiausia domėjosi archi 
tektūra ir senienomis. Spaudai seserys pa 
reiškė, kad toji kelionė dar labiau sukėlu 
si jų simpatijas tam kraštui ir tautai. Jos 
pastebėjo: „Prašome tai pranešti savo skai 
tytojams“.

BRIUSELIO KONFERENCIJA
IR

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
PROTESTAS

(E) Ryšium su Briuselyje, rugs. 14-22 d. 
d. vykusia 50 Tarpparlamentarinės Sąjun
gos sesija, kurioje Sovietų S-gos delegaci
jai vadovavo J. Paleckis, dalyvavo ir kitų 
pavergtų kraštų „delegatai“, Pavergtųjų 
Europos Tautų Organizacija JAV (ACEN) 
— PET pasiuntė raštą, protestuodama dėl 
pavergtų kraštų atstovų dalyvavimo. Nu
rodyta, kad šie delegatai neturi jokios tei
sės atstovauti.

Kaip žinoma, J. Paleckis Sovietų S-gos 
vardu pasakė kalbą, kurioje apkaltino 
NATO vadovus, kurie, esą, remia vokiečių 
militarizmą ir imperializmą. Sovietų pa
reiškimas susilaukė vakarų kraštų delega 
tų aštrios reakcijos. Fed. Vokietijos vardu 
kalbėjęs Bundestago narys H.A. Ep’.ee pa
reiškė: „...gali būti, kad sovietų delegaci
jos gerbiamasis narys žino, ko nori ir sie
kia Sovietų S-je gyvenančios įvairios tau
tos. Tačiau nesu tikras, ar jis tikrai tai ži 
no, kai aš prisimenu estus, latvius ir lietu
vius bei kitas tautas, kurių kraštai buvo 
Sov. Sąjungos užimti. Kiekvienu atveju, 
ponas Paleckis su savo politiniais drau
gais neturi jokios nuovokos, kas vyksta 
šių dienų Vokietijoje... Niekas iš sąmonin 
gų žmonių čia negalvoja apie pasiruošimą 
karui. Tikrumoje mes visomis išgalėmis 
siekiame taikos, laisvės ir laisvo apsispren 
dimo teisės visai Vokietijai, Europai ir vi 
sam pasauliui“.

Vakarų vardu sovietiniam garsiakalbiui 
Paleckiui atsakė JAV delegatas, sen. A. 
Gore. Jo žodžiais, amerikiečių tauta verti
na laisvę ir teisingumą ir to paties linkė
tų kitoms tautoms. Britų delegatas de Frei 
tas dar pridūrė, kad tarp laisvųjų kraštų 
ir totalitarinių kraštų delegacijų iš viso 
sunku rasti bendrą kalbą.

F Se/ilųnioS
SUNKUS KLAUSIMAS

Europos Ekonominės Bendruomenės Mi 
nisterių Tarybos atstovas pareiškė, kad la 
bai sunkus klausimas yra, kaip išspręstini 
Britanijos, Airijos ir Danijos prašymai pri 
imti į Bendruomenę.
Britanija jau pakviesta tartis dėl sąlygų.

SUIMTAS MULA BARAZANIS?
Kai kuriuose laikraščiuose pasirodė ži

nių, kad Persijoje suimtas mula Mustafa 
Barazanis, kuris kaltinamas ruošęs sukili
mą šiaurės Irake.

Jis būsiąs perduotas Irakui.

PASIKALBĖJIMAS J. TAUTOSE
Prez. Kennedy pasakė J. Tautose kalbą, 

siūlydamas išrinkti Hammarskjoeldo įpė
dinį, palaipsniui nusiginkluoti, žiūrėti, kur 
yra tikrasis kolonializmas, ir išspręsti Ber 
lyno ir Laoso klausimą.

Vėliau kalbėjęs Gromyko pakartojo, kas 
jau Chruščiovo buvo iškelta.

NUOLAIDOS?
V. Vokietijos spauda buvo sujudusi, kad 

prez. Kennedy atstovas Berlynui gen. Clay 
pasakęs, jog už susisiekimą su Berlynu są 
jungininkai turėsią pripažinti dvi Vokieti 
jas.

Gen. Clay spaudos konferencijai pareiš
kė, kad tokią mintį pasakęs ne jis, o ame
rikiečių valdininkas. Amerikos nusistaty
mas nesąs pasikeitęs.

O senatorius Mansfield pareiškė, kad ne 
galima bus išvengti nepripažinti de facto 
Rytų Vokietijos.

SUSKILO JUNGTINĖ ARABŲ 
RESPUBLIKA

1958 m„ nugalėjus tam tikrus sunku
mus, Nassero pastangomis buvo iš Egipto 
ir Sirijos sudaryta Jungtinė Arabų Respub 
lika (tik abu kraštai neturi bendros sie
nos — Jordanas juos skiria).

Sirijoje politikai ir kariai dabar suruošė 
sukilimą ir sudarė atskirą, nuo Egipto ne
priklausomą valdžią.

Nasseras iš pradžių buvo nusistatęs pra
dėti kovą prieš sukilėlius, bet nusistatymą 
pakeitė, kaip jis sako, nenorėdamas lieti 
arabu kraujo.

Sirijos naująją vyriausybę pirmieji pri
pažino du kaimynai — Jordanas ir Turki
ja (o Egiptas dėl to nutraukė su jais san
tykius).

U’ BRICHTAS MASKVOJE
Rytų Vokietijos vadas Ulbrichtas pasi

rodė Maskvoje.
Manoma, kad jis nuvyko pasitarti dėl to 

Ūmesnių Berlyno krizės įvykių.
Kai rugpjūčio mėn. jis grįžo iš Maskvos, 

tai prasidėjo visas dabartinis įtempimas 
Berlyne.

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

TAIKOS VILTYS LIEKA VIETOJE
Kai Amerikos prezidentas Kennedy pa

sakė J. Tautų visumos susirinkime savo 
kalbą, kurioje palietė pačfus opiausius 
klausimus, susijusius su Rytų-Vakarų 
santykiais, Vakarų spauda sutiko tai su 
pritarimu. Amerikiečių „Washington 
Post“ rašo: „Dabar mums tenka laukti tų 
įvykių, kurie, kaip prezidentas pasakė, tu
rės atsitikti per ateinančius lemtingus de
šimt mėnesių. Lauksime jų geriau nusitei
kę ir ryžtingiau nusistatę, nes mūsų reika
las buvo puikiai pristatytas. Kaip tik iš 
viso žodžiais begalima nusakyti mūsų sie
kimus, mūsų principus ir mūsų politiką, 
tai čia šitaip ir buvo padaryta“.

Amerikiečių „New York Herald Tribū
ne“: „Ši kalba suderina trumpumą su 
aiškumu, orumą su jėga ir nuosaikumą su 
griežtumu. Apimdami plačią opių klausi
mų virtinę, tiksliai apibrėžti, bet gyvi Ke- 
nnedžio išsireiškimai toli gražu neapsiri
bojo bendrybėmis: jie siekė gelmę beveik 
visų tų didžiųjų klausimų, su kuriais su
siduria pasaulis“. Bet laikraštis toliau 
klausia: „Ar toji kalba gali paveikti busi
muosius įvykius? Galėtų. Neutraliuosius 
tai privalo įtikinti, vakariečius padrąsinti, 
o komunistiniam blokui duoti šiek tiek 
progos pasiginčyti. Vargu betgi lauktina, 
kad Sov. Sąjunga tai įtikintų griežčiau 
keisti savo kursą. Bet jeigu tai paskatintų 
sovietus labiau pasukti į tikrą nusiginkla
vimą, į kokius nors realistiškesnius pasi
tarimus dėl Berlyno, tai tuo labai būtų pa
sitarnauta žmonijai. O jei mažesniosios 
valstybės būtų paskatintos susiburti ginti 
JT ir prieiti nusistatymo, kad ši pasauli
nė organizacija geriau pasitarnaus tautų 
reikalams stipresnė, negu susilpnėjusi, tai 
tuo ilgainiui būtų dar labiau pasitarnau
ta".

DIENOS -|
NUVERSTAS KAIMAS

Rytų Vokietijos milicija nugriovė Rotten 
bacho kaimą, kuris buvo kaip tik prieš V. 
Vokietijos pusėje esantį Schaubergo kai
mą. Kaimas nuverstas, kad nebūtų kam 
nors pagundos už jo pastatų prisislepiant 
pabėgti į Vakarus.

Taip pat sustiprinta pasienio apsauga 
124 mylių ruožu prie Harzo kalnų. Kitame 
835 mylių ruože taip pat sustiprinta, bet 
dar ne taip smarkiai, kaip i Harzo kalnų 
pusę.

ALŽYRO ARMIJOS PRADŽIA
Buvęs ministeris pirmininkas Mendes 

France neseniai pareiškė nuomonę, kad 
prez. de Gaulle vyriausybė eina netikusiu 
keliu ir turi p,asitraukti.

Po to prezidentą aplankė Mollet vado
vaujama socialistų delegacija ir taip pat 
pateikė kritiškų pastabų. Atsakydamas so 
cialistams, prezidentas pareiškė, kad da
bar jau ketvirtą kartą bus tariamasi su Al 
žyro „provizorine vyriausybe“ ir tikimasi, 
jog šįkart pasiseks susitarti.

Be to, norima sukurti 50.000 vyrų alžy
riečių muzulmonų armiją, kuri eitų poli
cijos pareigas, kai bus sutarta dėl Alžyro 
nepriklau somybės.

BARAZANIS IR KURDAI
Jau kuris laikas Irake, kalnuose šalia 

Persijos ir Turkijos, prasidėjo kurdų suki 
limas. Kadangi kurdų yra taip pat Persijo 
je ir Turkijoje, tai sukilimas gali persimes 
ti ir ten. Iš pradžių Irako vyriausybė ėmė
si priemonių tam sukilimui malšinti, bet 
viešai tylėjo. Tik dabar ji prabilo viešai, 
pakaltindama net ir britus, nors geriau
siai informuoti amerikiečių žurnalistai gal 
voja, kad prie sukilimo gali būti nagus pri 
kišę ir sovietai. Tokiam galvojimui ir pa
grindo esama. Pirma, sukilimui vadovau
ja mula Mustafa Barazanis, kuris kadaise, 
dar karalių laikais, buvo sukėlęs kurdus 
prieš valdžią. Kai jam nepasisekė, tai jis 
smuko į Sovietų Sąjungą ir ten išlaukė 15 
metų, kol ateis drumsta diena. Grįžo jis 
jau nusipelnęs iš bolševikų maršalo titulą, 
kai Irake buvo nužudytas karalius ir val
džią perėmė gen. Kassem. Bet netrukus 
(1959 m.) jis vėl pabėgo, kai vyriausybė 
numalšino kruvinas grumtynes tarp kur
dų ir turkmėnų. Barazanis buvo įsimai
šęs į tas grumtynes, o dabar jis slaptai 
grįžo ir iš naujo sujudino kurdus.

Be abejo, maršalo titulas jam negalėjo 
būti duotas už dyką. Taigi Barazanis yra 
sovietų žmogus ir veikia pagal jų nurody
mus. Deja, jam, matyt, nepasisekė įsitaisy 
ti ten. kur jis labiausiai būtų šiandien so
vietams naudingas. Toks sovietų taikinys 
šiandien yra Persija, kurioje prieš kiek 
metų yra siautėjęs prosovietiškas Mosade

Ypač užgyrė prezidento kalbą Europos 
laikraščiai. Danų „Politiken“ rašo: „Tikė
kimės, kad prezidento Kennedžio kalba su 
darys norimąjį įspūdį. Ji yra nusipelniusi 
tai“. Ispanų „ABC“: „Amerikos preziden
tas yra pasitarnavęs čia, nusakydamas Va
karų pasaulio padėtį J. Tautose“. Švedų 
„Dagens Nyheter“: „Perdėm visiškai ne 
taip, kaip yra buvę gaminama Maskvoje“. 
Vokiečių „Die Welt“: „įspūdingas, įtikina
mas pasiūlymas sovietams baigti pačiai 
grėsmingiausiai šaltojo karo formai, ato
minių ir įprastinių ginklų varžyboms“. 
Austrų „Neues Oesterreich“: „Nauja Ame
rikos užsienių politikos fazė, kurios būdin
gieji bruožai būtų tai, kad esminiais klau
simais Vakarai tvirtai laikysis, bet bus 
lankstesni komunistų reikalavimų atžvil
giu“. Italų „II Messaggerro“: „Tai buvo 
tvirta, drąsi ir aiški kalba dėl Amerikos 
nusistatymo ginti laisvės tvirtovę, o taip 
pat tokia kalba, kuri plačiai atvėrė duris 
konstruktyviai tartis su Sov. Sąjunga“. Ai 
rių „The Irish Times“: „Bent kartą Va
šingtonas prirėmė Maskvą prie sienos“.

„New York Herald Tribūne“ rašo: „Jei
gu kas laukė, kad prezidento Kennedžio 
puiki kalba J. Tautose susilauks kokių 
nors didesnių pasikeitimų įprastinėje ko
munistų procedūroje, tai turėjo labai nu
sivilti, klausydamasis Andriejaus Gromy
ko atsakymo visumos susirinkime. Bet iš 
tiesų tai labai maža tegalėjo būti tokių, 
kurie tokių pasikeitimų laukė. Juk sovie
tų politika, kokia ji jau eilę metų yra tarp 
tautiniame forume, vis tebesilaiko pažy
mėtinai ta pati ir vis įsakomo pobūdžio bū 
na, vis tiek, ar oficialusis kalbėtojas yra 
buvęs Gromyko ar Zorinas, ar pats Chruš
čiovas. Beveik dvi valandas kalbėjęs, tal
kos viltis jis paliko maždaug ten pat, kur 
jos ir buvo“.

DEPORTACIJŲ BAIMĖ
(E) Ryšium su Sovietų Sąjungoje ke’ią 

mu triukšmu dėl va d. vakarų imperialistų 
(su JAV priešaky) tariamai kurstomo tre
čiojo pasaulinio karo, visoje Sovietų S-je 
didėja įtampa, vis labiau pasireiškia gy
ventojų nervingumas. Atsiranda ir baimė 
dėl galimų deportacijų. Pranešimais iš 
Stockholmo, parduotuvėse išnykusi mėsa 
ir sviestas. Žmonėse kelia nerimą, tai ženk 
lai, kad sovietai stiprina karinius pasiren 
gimus. Pastaruoju metu padidėjęs ir žmo
nių dingimas. Stockholme leidžiamas estų 
koalicinis savaitraštis „Teataja“ rugsėjo 2 
d. paskelbė, jog gauta žinių apie didelį gy
ventojų nerimą pavergtoje Estijoje. Daug 
vyrų esą pašaukta kariuomenėn. Baimina
masi, kad mobilizacijos priedangoje bū
siąs vykdomas prievartinis gyventojų iš
keldinimas Rusijos gilumom

KITAS ATSITIKIMAS
Plėsdami savo pusėje, už „kinų sienos“, 

„niekieno žemę“, komunistai Berlyne bul
dozeriais paskubomis nugriauna namus, 
iš kurių buvo išgabenti gyventojai.

Buldozeriais ne tik nugriaunami namai, 
bet ir sodeliai išdraskomi.

— Izraelio min. pirmininkui Ben-Gurio 
nui suėjo 75 m. amžiaus.

kas. Persija šiandien yra aiškiai provaka- 
rietiškas kraštas, ir bolševikai jį terorizuo 
ja, kaip tik beišmanydami — akiplėšiš
kais grasinimais, įžeidinėjimais, provoka
cijomis (sakysim, bolševikų radijas nese
niai skelbė, kad Persijos Afganistane su
liepsnojo visuotinis sukilimas prieš val
džią, nors tokio sukilimo nė pėdsakų ne
buvo matyti). O grasinimai prieina iki to
kio laipsnio, kad visiškai atvirai sakoma, 
jog Persija bus sunaikinta atominiais 
ginklais.

Tokiai politikai gali būti labai parankus 
kurdų sukilimas su viltim, kad jis iš Ira
ko persimes ir į Persiją. O britų atsakin
gos įstaigos yra įsitikinusios, kad sovietai 
tikrai puls Persiją, greičiausia, dar tada, 
kol vyksta įtempimas dėl Berlyno. Pulti, 
žinoma, būtų patogiausia einant gelbėti 
kurdų, kurių nepriklausomos valstybės 
įkūrimą sovietai stipriai remia.

O tokie kurdai žinomi jau apie 4000 me
tų. Jie vis kieno nors būdavo puolami ir 
atkakliai gindavosi. Juos nukariavę buvo 
babiloniečiai, asyrai, persai, graikai, rome 
nai, mongolai, turkai, arabai. Prieš visus 
jie keldavo galvą ir kovodavo, o jei nebe
turėdavo pavergėjų, tai patys puldavo ki
tus. Vienas garsiausių kurdų vadų buvo 
Saladinas, pasireiškęs Kryžiaus karų me
tais. Jie yra fanatiški muzulmonai, bet dar 
fanatiškesni nacionalistai, kovojantieji ir 
prieš muzulmonus,

1
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A. Škėma
Grįždamas automobiliu iš lietuviško su

buvimo, kartu su kitais dviem — Jaks-Ty 
riu ir Audėnaite — tragiškai žuvo rašyto
jas ir aktorius Antanas Škėma, žmogus di 
dėlių talentų ir savo knygomis reiškęsis 
kaip naujovininkas, dėl to dažnai buvęs 
spaudos nepalankiai sutinkamas.

Žuvo jis, palyginti, visiškai dar jaunas, 
galėjęs nemaža dar reikštis lietuvių kul
tūros laukuose. Gimęs 1911 m. lapkričio 29 
d. Lodzėje, mokslus ėjo „Aušros“ gimna
zijoje Kaune. Paskui lankė dramos studi
ją, o ją baigęs nuo 1936 m. dirbo Kauno 
Valst. Teatre. Kai teatras susikūrė Vilniu
je, jis perėjo dirbti ten ir surežisavo V. 
Alanto „Buhalterijos klaidą“. Dirbdamas 
teatruose, nemaža taip pat parašė vaidini 
mų ir montažų radijui.

Tremties metais tiek Vokietijoje, tiek 
paskui Amerikoje jo vardas tampriai susi
jęs su lietuvišku teatru, su geriausiais jo 
pasireiškimais. Bet jis ir tais metais ne tik 
vaidina ir režisuoja, bet ir rašo teatrui. To 
kie jo darbai, kaip „Pabudimas“ ar „Žva
kidė“, dramos konkursuose laimėjo jam 
pirmąsias premijes. Gerai pažindamas te
atrą ir šių dienų dramaturgiją, jis buvo pa 
jėgus parašyti tokių draminių darbų, ku
riuose atitrūkstama nuo realizmo, bet už
tat įvedama naujienų, kuriomis gyva šian 
dien Vakarų .dramaturgija ir kurios mums 
ligi šiol buvo svetimos.

Ant. Škėma vardą susidarė svetur ir 
kaip prozaikas. Dar anais stovyklinio gy
venimo laikais (1947 m.) išėjo jo novelių 
rinkinys „Nuodėguliai ir kibirkštys“. Ant 
rasis novelių rinkinys „Šventoji Inga“ 
(1952 m.) pristatė jį dar originalesnį, negu 
pirmasis. Jo romanas „Balta drobulė“ ilgo 
kai nepajėgė išvysti saulės šviesos (išvydo 
ją kaip Nidos Knygų Klubo leidinys 1958 
m.) dėl stilistinių ir kitų nekonvencialu- 
mų, su kuriais dar ypač sunku susigyven
ti Maironio ir Vaižganto tradicijose išau
gusiam (deja, atvirai sakant, dažnu atve
ju ir jokių literatūrinių tradicijų neturin
čiam ir apie jas nieko nežinančiam) skai
tytojui.

Kiek žinoma, pats rašytojas arčiausiu 
savo širdžiai darbu laikė „Čelestą“ (NKK 
leidinys, 1960 m.) — poezijos prozoje rin
kinį.

Kaip kas bežiūrėtumėm į Antano Škė
mos darbus ir kiek bebūtumėm pajėgūs ar 
nepajėgūs vertinti juos, šį talentą išplėšė 
mums mirtis. Daugiau jis nieko nebepara 
šys. O turint prieš akis tuos darbus, ku
riuos jis davė, negalima nepripažinti jam 
didelio talento.

NEI VIENOS LIETUVIŠKOS OPEROS 

SEZONE

(E) Apie Lietuvos teatrų sėkmes ir ne
sėkmes papasakojo „Tiesoje“ (217 nr.) ar
tistas, operos ir baleto teatro partinio biu
ro narys K. Šilgalis. Jo, drauge, aišku, ir 
partijos, nuomone, teatre nesą tvarkos re 
pertuaro požiūriu. Iš praėjusiame sezone 
pastatytų penkių veikalų daugiausia prie
kaištų tekę Verdi operai „Sicilijos mišpa
rai“.- Dabar Šilgalis nusiskundžia, kad per 
nai Vilniaus teatras nepastatė nė vieno na 
cionalinio veikalo (operos ar baleto). Iš vi 
so savo repertuare operos ir baleto teatras 
turi 31 operą ir 21 baletą. Esą, teatro lan
kytojai (ar partija?—E.) pasigenda nebe
statomų rusų kompozitorių operų. Iške-

MIRĖ KAROLIS ŽALKAUSKAS

(E) Rugsėjo 16 d. JAV, Vašingtone, po 
sunkios ligos mirė Karolis Žalkauskas. 
Lietuvoje jis buvo vidaus reikalų ministe- 
riu, Klaipėdos gubernatorium, Apygardos 
Teismo prokuroru, be to, dėstė Vytauto 
Didž. Universiteto teisių fakultete, buvo 
ir Rotary klubo pirmininku. 1953-55 m. K. 
Žalkauskas buvo VLIKo Vykd. Tarybos 
pirmininku ir VLIKo nariu.

ANTANO TŪLIO ISTORIJOS
Seniai jau į lietuvių literatūrą atėjęs 

Amerikoje gyvenąs Antanas Tulys išleido 
naują novelių knygą TŪZŲ KLUBAS 
(„Terros“ leidinys, 1960 m.).

A. Tulys nėra iš tų rašytojų, kurie nors 
į kelintus metus stengiasi išleisdinti po 
knygą (jeigu neklysta atmintis, tai ši kny 
ga iš viso yra antroji; pirmoji buvo išleis
ta dar nepriklausomoje Lietuvoje). Jei su 
siranda leidėjas — gerai; o jei ne — tegu 
sau guli, kas parašyta. Tai atrodo, kad di
džioji dalis to, kas parašoma, taip sau ir 
guli stalčiuose ir laukia šviesios dienos. 
Čia, matyt, bus kaltas pats rašytojas, kuris 
nepriklauso jokiam literatūriniam sąjū
džiui, neturi, kas jį girtų ar skatintų ar į 
padanges keltų, kaip tūlais atvejais yra 
įprasta. Rašymas jam yra ne duonai, ne 
garbei, o greičiau pramoga, kokia, deja, ne 
kiekvienas gali pasinaudoti. Svarbiausia, 
kad Tulys moka ta pramoga pasinaudoti.

Šiame rinkinyje yra sudėta įvairaus di
dumo 11 dalykų (vieną jų persispausdina 
„Europos Lietuvis“ savo skaitytojams su
sipažinti).

Išskyrus dvi, visų A. Tūlio novelių veiks 
mas vyksta Amerikoje. Didelei rašytojo 
garbei reikia pasakyti dar vieną dalyką, 
kuris jį visa galva iškelia virš visos eilės 
rašytojų, mėginančių vaizduoti svetimus 
kraštus ir kartu jau svetimus žmones. Tū
lio veikėjai yra lietuviai ir tik lietuviai. 
Turint galvoje, kad jis Amerikoje yra pra 
gyvenęs savo amžių, galima būtų jam žy
miai lengviau atleisti, jei jis imtų rašyti 
jau ir apie tikruosius amerikonus, kaip vi 
siškai sąžinės negriaužiami daro kai ku
rie mūsų jaunieji rašytojai. Tai čia ypač 
pabrėžtinai pažymime, būdami tos nuomo
nės, kad lietuvis rašytojas gali rašyti tik 
apie lietuvius, nors ir svetur gyvenančius 
(antraip jam reikia gimti ir augti jau sve 
timame krašte, kad jis galėtų išdrįsti rašy 
ti apie jo žmones).

Pačios novelių temos yra grynai ameri
koniškos (išskyrus „Paskutinį pasimaty
mą“, kuriame amerikonas grįžta į Lietuvą, 
bet po trumpo laiko džiaugiasi išsmukęs 
gyvas atgal nuo savųjų, ir „Varlės šerme
nis“).

Novelei, žinoma, reikia labiau nepapras 
tų žmonių ir įvykių, kad tasai trumpas da 
lykas patrauktų, darytų įspūdį ir išliktų 
skaitytojui. Ne visada šitoksai idealas iš
laikomas, bet jo siekia dažnas rašytojas, 
kuris imasi rašyti noveles. Tulys gana rys 
kiai stengiasi to dėsnio prisilaikyti. Jo 
„Piknike“ šykščiai tėra aprašymų, ir įvy
kis, rodos, galėtų būti iškirptas iš ameriko 
niškų šventadienių, bet žiūrėkite, kokie 
netikėtumai ištinka gyd. M. Abromaitį, at 

liama netvarka — pasibaigus sezonui, teat 
ro artistai nežino, kokie darbai jų laukia 
naujame sezone. Esą, jau ilgesnis laikas 
neberuošiami teatro gamybiniai pasitari
mai.

Tomarienės knyga Lietuvoje

(E) S. Tomarienės (Čikagoje) Lietuvoje 
išleistą pasakų rinkinį „Trys lepūnai pa
gyrūnai“ „Pergalės“ 9 nr. vertindama J. 
Lilytė pastebėjo, kad „pažangiųjų Ameri
kos lietuvių rašytojų“ knygos Lietuvoje 
išleidžiamos nebe pirmą kartą. S. Toma- 
rienei ji pripažino, kad siužetas vystomas 
įdomiai, aštriai, išradingai, eiliavimas — 
sklandus, tik vietomis sunkokas žodynas.

važiavusį į parapijos pikniką pasirodyti, 
pasireklamuoti. „Raudoname take“ nepa
prastų dalykų ieškojimas yra tiesiog sušar 
žuotas. Valužis ir Balnis — nusenę pensi
ninkai, nusikraustę į Floridą patogiai su
laukti mirties. Bet kaimynystė jiems iške
lia tokią nesantaikos problemą, kokia bu
vo iškilusi ir originaliai išspręsta Vaižgan 
to, Dovydėno ir kitų mūsų rašytojų. Tai 
nesutarimas, išvirstąs į neapykantą. O kai 
nesutarimas šiuo atveju išsivysto į kerštą, 
tai netrūksta ir komiškų situacijų.

Bet kai kurios novelės vaizduoja labai 
jau neįprastus dalykus. Svarbiausia — ne 
įprastus ramiai lietuvių literatūrai. Tokia 
jau galima laikyti ir „Paskutinį pasima
tymą“. Baisių žmonių pasaulyje, be abejo, 
yra, o, be to, niekas nenustatė dar tokios 
taisyklės, kad rašytojo vaizduojamieji įvy
kiai ar žmonės būtų lyg iš gyvenimo iškirp 
ti. Rašytojas paprastai sutirština spalvas, 
vis tiek, ar jos būna šviesios, ar tamsios. 
Bet skaitytojų dauguma ir skonis reikalau 
ja tirštinti tik iki tam tikros ribos. O jau 
pradedame abejoti, ar to tirštumo yra 
kaip tik tiek, kiek reikia, kai „Paskutinia
me pasimatyme“ motina ir brolis ryžtasi 
sutvarkyti „amerikoną“. Brolis nors netik 
ras, kaip iš pasakojimo aiškėja, bet motinė 
lės-gimdytojėlės žiaurumas tiesiog neįtel- 
pa skaitytojo sąmonėje. Tai patvirtina mū
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sų teigimą apie nepaprastus žmones ir įvy 
kius, kurie novelę daro patrauklią ir įsime 
namą, bet, deja, Tūlio atveju šiek tiek gal 
ir pertempia stygą. Skaitydami „Varlės 
šermenis“, sakome sau, kad vaikystėje ir 
mes patys ruošdavome tokias, bet kunigų 
į jas nei mes nekviesdavome, nei mūsų tė 
vai. Jeigu jau tokios varlių ar paukščiukų 
šermenys turėdavo būti pilnesnės, tai pa
tys atlikdavome visas pareigas visiškai ne 
dėl to, kad būtumėm norėję iš ko nors pasi 
šaipyti, bet tiktai stengdamiesi kartoti, ką 
matėme ir kas buvo padarę įspūdžio (be 
kita ko, Pulgis Andriušis „Rojaus vartuo
se“ yra pavaizdavęs tokias nekaltas paukš 
čiuko laidotuves). Dėl to vėl nepajėgiame 
patikėti, kad kunigas būtų ėjęs tos Algir
do varlės laidoti, nors Mažgirdys ir turtin 
gas.

Atskira kalba galėtų būti dėl „Mazgų“, 
vaizduojančių prostitutę ir munšaino sun 
kėją Blondę. kurios duktė pasuko savo mo 
tinos tradiciniu keliu. Ta novelė mūsų 
skaisčiam skaitytojui bus nepriimtina dėl 
paties siužeto. Jis yra visiškai maupassan 
tiškas, o gal net ir pralenkia aną prancū
zą.

Greičiausia, kad dėl tų dalykų apie A. 
Tūlio knygą niekas ir nerašo, nors ji pasi 
rodė jau prieš keletą mėnesių. Tulys gerai 
rašo, moka rašyti, bet... Tasai bet ir kliu
do apie knygą kalbėti. Niekas nenori nei 
būti piktas, nei perdaug atlaidus.

Ogi tokios novelės, kaip „Piknikas“ ar 
„Skatukas“, yra puikiai parašyti dalykai 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Vargu nuo 
jų atsilieka ir „Tūzų klubas“ ar „Paskuti
nės Karučio dienos“. Teisingiau pasakius, 
jie gal ir neatsilieka, kadangi ne visi skai 
tytojai turi vienodą skonį — vienam gal 
labiau patiks „Tūzų klubas", o kitam 
„Skatukas“. K. Abr.

TIKĖJIMAS
(XX sekmadieniui pa Sekminių)

Pas Kristų ateina karaliaus valdininkas 
iš Kaparnaumo. Jo sūnus guli mirties pa
tale. Prašo Jėzų pagalbos. Viešpats jam 
atsako: „Eik, tavo sūnus gyvas“, žmogus 
patiki žodžiu ir nueina. Pakeliui į namus 
pasitinka jį džiaugsmu spindį pasiuntiniai 
ir praneša, kad jo sūnus gyvas. Valdinin
kas pasiteirauja, kurią valandą įvyko pa
gerėjimas; tai buvo ta pati valanda, kada 
Kristus pasakė: tavo sūnus gyvas, žmo
gus įtiki kartu su visais saviškiais. Šis šv. 
Jono evangelijoj užrašytas įvykis skaito
mas dvidešimto sekmadienio po Sekminių 
šv. Mišiose. Šis įvykis leidžia mums pa
žvelgti į tikėjimo paslaptį, jo atsiradimą, 
esmę ir veikimą, žmogus prašo Viešpatį 
pagalbos, patiki Viešpaties žodžiu, eina 
namo, ištiria Viešpaties pagalbą ir įtiki su 
visais saviškiais. Penkeriopas labai papras 
tas, bet kartu labai paslap.ingas vyksmas, 
kuris neįmanomas pilnai suprasti. Mes ga
lime jį analizuoti, bet visos jame slypin
čios paslapties nepajėgiame atidengti: k'a 
da tikėjimas atsiranda, kas jis yra Ir kaip 
jis veikia. Iš evangelijoj aprašytojo įvykio 
galime išvesti, kad tikėjimas yra Dievo 
jėga ir žmogaus veikimas. Abiems bendra 
darbiaujant, jis atsiranda, išsivysto ir 
yra atbaigiamas. Tikėjimas yra malonės 

ir meilės paslaptis. „Taigi tai ne norinčio
je ar lenktyniaujančiojo dalykas, bet pasi- 
gailinčiojo Dievo“ (Rom.9,16). Tikėjimas 
yra iš dangaus šviečiančios malonės pa
slaptis; jis yra taip pat iš žemės atsakan
čios meilės paslaptis.

Savo įgimtomis galiomis galime mes tik 
tiek pažinti, kad jis neprieštarauja protui. 
Tikėjimo ir mokslo šaltinis yra tas pats, 
būtent, begalinis ir savyje neturintis prieš 
taravimų Dievas. Į gyvąsias paslapties gel 
mes tiek įsiveržiame, kiek atsiduodame 
malonei per meilę. Tačiau kol gyvensime 
žemėje, mūsų pažinimas bus tik dalinis ir 
lyg veidrodyje. Tada, kai ateis, kas yra to 
bula, paliaus buvę, kas yra dalimis, ir ta
da pažinsime veidu į veidą (pig. 1 Kor.13, 
8-12). Didžioji pasaulio nuodėmė yra, kad 
jis netiki į Kristų (plg. Jon. 16,9). Už tai 
pasaulis skęsta tamsybėje ir mirties šešė
lyje. Jeigu norime patekti į šviesą ir į gy
venimą, turime kreiptis į Kristų. Jis juk 
yra pasaulio šviesa ir jo gyvybė. Jis yra 
mūsų tikėjimo priežastis, mūsų tikėjimo 
pilnybė ir mūsų tikėjimo atbaigimas. To ti 
kėjimo, kuris yra šviesa ir gyvybė.

1. Kristus yra mūsų tikėjimo kūrėjas. 
Taip jį vadina šv. Povilas savo laiške žy
dams (12,2). Kitoj vietoj tame pačiame 
laiške šv. Povilas Kristų vadina išganymo 
vykdytoju (2,10). Šv. Petras vadina Kris
tų gyvenimo davėju (Apd.3,15). Visi šie 
vardai lengvai suvedami į vieną sąvoką, 
nes tikėjimas apima gyvenimą, o tuo pa
čiu ir išganymą. Kristaus tapimo žmogu
mi ir gyvenimo tarpe mūsų prasmė ir bu 
vo išblaškyti gimtosios nuodėmės atneštą 
sias tamsybes. Jis yra tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį 
pasaulį (plg. Jon.1,9). Kristuje, per jo pil 
ną dievybę ir pilną žmogybę, kaip tik tel
pa abudu tikėjimo pradai: dieviškoji mato 
nė ir žmogiškasis veikimas.

2. Kristus yra mūsų tikėjimo turinys — 
tai išplaukia iš jo esmės turtingumo. Jo 
švenčiausiame asmenyje yra gyvos visos 
tikėjimo paslaptys. Kas tiki į Kristų, tas 
turi amžinąjį gyvenimą. Tikėti į Kristų 
reiškia tikėti į Dievą: „Tai yra amžinasis 
gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienati
nį tikrąjį Dievą, ir kurį Tu siuntei, Jėzų
Kristų“ (Jon.17,3).

Tikėti į Kristų implikuoja ir tikėti į 
švč. Trejybę, nes Tėvas ir Dvasia yra as
meniška esminga meile surišti su Sūnumi. 
Tikėti į Kristų reiškia tikėti į begalinį Die 
vo gailestingumą, į pasaulio išganymą per 
Kristaus kryžių. Tikėti į Kristų reiškia ti
kėti į Jo įsteigtąją Bažnyčią su visu jos 
mokslu ir per ją einančiais dieviškosios 
malonės kanalais. Tikėti į Kristų reiškia 
tikėti į dieviškąjį žmogaus pašaukimą ir j 
dieviškąją žmogaus gyvenimo prasmę. Ti
kėti į Kristų reiškia tikėti į gėrio pergalę? 
nors atrodytų, kad blogis neabejotinai 
triumfuoja.

3. Kristus mūsų tikėjimo atbaigėjas ir 
jo saugotojas. Taip jį vadina šv. Paulius 
savo laiške žydams: „Žiūrėdami į tikėjimo 
kūrėją ir baigėją, į Jėzų...“ (12,2). Tas, 
kuris įžiebia tikėjimą žmogaus sieloje, tas 
pasirūpins taip pat to tikėjimo atbaigimu 
ir po išlikumu. Tačiau ir čia, lygiai kaip ti 
kėjimo atsiradime, yra būtinas žmogaus 
bendradarbiavimas. Tikėjimo tobulinime 
ir jo išlaikyme kaip tik ir glūdi didysis 
žmogaus nuopelnas, už kurį jam pažadėtas 
garbės vainikas: „Aš kovojau gerą kovą, 
pabaigiau bėgti, išlaikiau tikėjimą. Gale 
man atidėtas teisybės vainikas, kurį duos 
man aną dieną Viešpats, teisusis Teisėjas? 
(2 Timot.4,7-8).

Knn. Br. Llublnas

ANTANAS TULYS
(IŠ „TERROS“ IŠLEISTOSIOS KNYGOS „TŪZŲ KLUBAS“)
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— Važiuojame namo! —• ji suriko, 
traukdama ranką iš po suknelės. Daktaras 
neatsiliepė. Jis be žodžio įkišo į vieną Sta
sytės ranką lazdelę ir skrybėlę, į kitą 
smilkstantį cigarą, paskui vienu šuoliu 
per tris laiptus įšoko į pavilijoną, paėmė 
jauną merginą, kuri stovėjo čia pat, ir iš
ėjo šokti Big Apple.

Daktaras Motiejus Abromaitis buvo 
aukštas, gražiai, stambiai užaugęs ir jau
nas. Taip pat nepaprastas šokėjas. Nors 
ir buvo kiek senesnis už jaunimą, betgi 
jam pritiko. Trys jo apsisukimai, kuriuos 
spėjo padaryti, apkabinęs nepaprastą 
merginą, buvo puikūs, grakštūs, kaip ge
rai mokančio Big Apple šokti. Pamatęs 
merginos veide pasitenkinimo ir malonu
mo išraišką, flirto ženklus, jis pajuto savy
je tylų džiaugsmą. Ir svajodamas kartu 
galvojo, kad jo žmona čiaudo ir kiša ran
ką po suknele ant krūtinės. Taip pat viena, 
taip pat ir prie žmonių. Ir jis norėjo, kad 
dabar visi į jį žiūrėtų. Bet tai buvo tik 
trys apsisukimai beveik toje pačioje vie
toje. tik mirksnis. Paskui reikėjo spiestis 
į ratelius. Jis ir jo partnerė įsimaišė į vie
ną tokių ratelių, kur, spėjęs pažvelgti į 
jaunus, malonius veidus, jis, trečias iš ei
lės, turėjo išeiti j vidurį ratelio padaryti 
kokį nors savitą mostą. Neteko kada pa

galvoti arba sugalvoti, kaip „pasirodyti“ 
čia prieš jaunuolius. Kai jis mokėsi bok
so, kartais reikėjo lavintis ir visokios gim
nastikos, kur vietomis pasitaikydavo gra
cijos. Jisai bandė padaryti baisiai greitus 
kojų kryžkryžiomis metimus, kuriems yra 
kažkoks vardas. Ir tai būtų išėjęs puikus 
„pasirodymas“, jei būtų pavykę. Bet pa
slydo daktaro koja, o jo klynas balsiai su
trenkė į grindis. Skubinant atsistoti, jo 
koja vėl paslydo, jis vėl krito klynu ant 
slydžių grindų. Vienas jaunuolis paėmė jį 
už pažasčių ir pastatė ant kojų. O Stasytė 
pribėgo, pagriebė jį už rankos ir suriko:

— Daktare Abromaiti, nesivoliok po 
pavilijoną!

Daktaras paliko savo partnerę, nespėjęs 
pasakyti jai sudiev.

Tokia nelaimė gali pasitaikyti bet kam. 
Ir baleto žvaigždei. Bet vis tiek daktaras 
dėl to baisiai krimtosi. Numetė nesurūky
tą cigarą, kurį žmona vos spėjo grąžinti į 
jo pirštus. Kiek toliau pasiėmė kitą ciga
rą, piktai nuvilko celofaną ir užsidegė. 
Tuo tarpu jo žmona niurzgė:

’— Pasirodei! Dabar pasirodei. Še tavo 
piknikas.

— Žiūrėk, kur tavo ranka! — sušuko 
daktaras.

— Tu užtraukei man tą ligą. Nervai. Esi 
daktaras, bet nemoki nė dedervinės pa
šalinti.

Stasytė būtų pasakiusi ir daugiau, bet 
čia sugnybo ją čiaudymo konvulsija. Ji 
nusičiaudėjo tris sykius. Vienas paskui 
kitą. Taip — vienas, du, trys. Šį kartą 
lengvai. Bet iš kažin kur išdygęs vėjo gū
sis pagavo juodą jos skrybėlę ir užsmau-
kė ant veido.

Eidami pro šalį, trys įkaušę vyrai sma
giai traukė: — Užaugo pilvas, turiu fordu- 
ką. Kodėl negerti, linksmam nebūti...

Tą pačią valandėlę daktarą užpuolė įky
ri moteris. Ji, neatsitraukdama, siūlė gy
dytojui bilietus j kitos parapijos pikniką, 
kuris būsiąs ateinantį sekmadienį. Tai 
pasitraukus, prisikabino kita moteris, ku
ri laukė pirmosios užpakalyje. Ji piršo 
daktarui ir Stasytei loterijos bilietus.

Stasytė, besiryždama valdyti savo ner
vus, slėpti pyktį, pritvinko nekantrybės 
ir pratrūko, kaip votis. Ji pradėjo čiaudy- 
ti ir kartu kasytis po krūtim.

— Daktare, važiuojame namo! Aš nebe
galiu! Važiuojame!

Moterys atsitraukė, o daktaras tarė Sta
sytei:

— Prieisime prie baro, paskui važiuo
sime. Būk linksma.

— Aš pritvinkau iki tiek, — ji pirštu 
pabraukė per savo pasmakrę. — Įpulsiu į 
isteriją, susirgsiu. Aš jau sergu.

— Nusiramink. Pažiūrėk, kaip mano 
švarkas užpakalyje.

— Švarkas tvarkoje, bet klyne — du 
pilki lopai. Tau — Big Apple diplomas, — 
ji jau buvo geresniam ūpe.

Daktaras pasitaisė skrybėlę, pačiupinė
jo kaklaraištį, klyną, paėmė lazdelę aukš
čiau. pastūmė cigarą iš šono lūpų j vidurį 
dsnhi ir tvirtai pasakė:

— Einame prie baro.
Prie baro daktarą Motieiu Abromaitį 

jau daugelis pastebėjo ir pažino. Ir pats 
klebonas Raibutis. Klebonas pirmasis pa
davė jam dešinę. Paskui jį sveikino para

pijos komitetas, reporteris, vargonininkas, 
du jauni kunigai, trys graboriai ir dar ke
li vyrai ir kelios moterys, kurių svarba 
daktarui buvo nežinoma.

Paskui klebonas Raibutis iškėlė gydy
tojo Abromaičio ranką aukštai prieš barą 
ir šaukė:

— Vyrai! Žiūrėkite čia — tai daktaras 
Motiajus Abromaitis, mūsų geriausias gy
dytojas. Jis gydo žmones ir per laiškus. Be 
kunigo, daktaro ir graboriaus niekas ne
apsieina. Kada jums reikia daktaro, žino
kite, kur šauktis. Vyrai ir moterys, mūsų 
daktaras yra daktaras Motiejus Abromai
tis! Motiejus Abromaitis!

Gydytojas paėmė į savo kairę cigarą, 
lazdelę ir skrybėlę, o dešinę iškėlė aukštai 
ir mosavo visiems aplink barą. Jo galva 
buvo aukštai iškelta, jo veidas plačiai šyp
sojosi, jis buvo gražus, malonus ir atrodė, 
kad jis yra geras daktaras.

Tebeskambant daktaro vardui aplink 
barą, klebonas bakstelėjo reporteriui 
Žvirbliui ir garsiai, kad daktaras girdėtų, 
paliepė:

— Tu, Vincuk, parašyk į laikraštį, kad 
daktaras Abromaitis buvo mūsų parapijos 
piknike. Tu žinai kaip.

Klebonas Raibutis paskui pasitraukė 
prie kasos, į kurią plaukė doleriai, kaip 
žmonės į bažnyčią.

Daktaras išsitraukė iš kišenės dešimkę 
ir numetė ant baro.

— Statykite visiems, — pasakė.
— Prašau palaukti — Gabrėnas stato, 

— įsimaišė klebonas, kuris aštrią akimi 
saugojo kasą ir tai, kas eina aplink barą.

Tuo pačiu metu baru atšliaužė du stik
lai alaus. Vienas daktarui, kitas jo žmo
nai.

Klebenąs užšoko mt kėdė’ prie kasos ir 
šaukė:

— Gabrėnas fundina visiems! Gerkite! 
Gabrėnas Dievo garbei ir bažnyčiai dole

rio niekad negailėjo ir negaili. Jei visi 
mano parapijonys būtų tos širdies, tai 
mes šiandien turėtumėm ne bažnyčią, bet 
katedrą. Gabrėnas žino, kad prie baro 
reikia gerti, negalima žiopsoti. Gabrėnas 
stato už visą penkiasdešimt dolerių. Ger
kite! Skubinkite!

Aplin barą visi garsiai juokėsi, klebonui 
plojo, kad tas tokiais tiesiais žodžiais kal
ba. Klebonui plojo, į Gabrėną stiklus kėlė.

Barui aptilus, klebonas vėl užšoko ant 
kėdės. Dabar jis nurodė, kur yra Gabrėno 
saliūnas, ir pasakė:

— Pas Gabrėną galite nebijoti ir iš to
liau atvažiavę. Gabrėnas žiūrės, kad jūsų 
neprimirštu.

Klebonas nuėjo į antrą baro galą ir pa
davė dešinę Gabrėnui. Smuklininkas Gab- 
rėnas buvo vienmarškinis, su nudribusiu 
ant kelių pilvu, išsitraukusiais iš kelnių 
marškiniais, jau labai daug išgėręs. Jis 
buvo apie keturiasdešimt metų vyras, bet 
jau. kaip karvė, pilvotas. Jis jautėsi dide
liu žmogumi tarp už jo pinigus geriančių
jų. Taip pat jautė, kad gražiai pasirodo. 
Kaip tame Big Apple šokyje, atėjo metas 
Gabrėnui pasirodyti, ir jis pasirodo. Stik
lai kilo į Gabrėno sveikatą ir laimę, skam
bėjo Gabrėno vardas, visos akys žiūrėjo 
tik į Gabrėną.

Daktaras Motiejus Abromaitis pasijuto 
užmirštas, paliktas sau vienas. Pradėjo 
nerimasteuti, jausti, kad čia jam ne vieta. 
Kai klebonas sugrįžo prie kasos, daktaras 
chirurgijos terminais pradėjo pasakoti 
klebonui apie operaciją, jo atlikta vakar, 
ir apie tą pavojingą, didelio speci’listo 
reikalaujančią operaciją, kurią jis turės 
padaryti rytoj rytą. Klebonas mažai ką 
suprato apie skrodimą ir tai, ką daktaras 
kalbėjo. Be to, jam rūpėjo biznis, gal todėl 
jo akys daugiau laikėsi nusuktos į kasą ir 
Gabrėną.

(Bus daugiau)
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O LIETUVIAI NESIKURIA
ANGLIJOS ŪKININKAI

Anglijos žemės ūkis yra viena iš stip
riausiai valdžios remiamų privatinių įmo
nių. Pagal 1957 m. išleistąjį speeialų ž. 
ūkio įstatymą, ūkininkams yra garantuo
tos tvirtos kainos už visus ž.ū. gaminius ir 
specialios pašalpos už atliktus pagerini
mus. Tos kainos ir pašalpos yra tam tik
rais laikotarpiais peržiūrimos ir pritaiko
mos prie pakitėjusių rinkos bei ekonomi
nių sąlygų. Vidutiniškai ūkininkams iš
mokama įvairių pašalpų apie 270 milijonų 
svarų per metus.

Taip, pvz., visiškai neatsižvelgiant į 
faktines rinkos kainas, ūkininkams šiais 
metais yra garantuota už buliukų ir tely
čių gyvo svorio 1 centnerį 167 šilingai, kas 
sudaro apie 1/6 už vieną svarą gyvo svo
rio. Už riebios avienos mėsos (ne gyvo svo
rio) svarą ūkininkams garantuota kaina 
yra 3.3. Kiaulienos garantuota kaina 43.7 
už 20 svarų. Garantija šiek tiek svyruoja 
atsižvelgiant į pašarų kainas ir mėsos ko
kybę.

Grūdams, nežiūrint kuriuo metų laiku 
jie bus parduodami, yra garantuotos to
kios kainos už centnerį: kviečiai —26/11; 
miežiai — 27/7; avižos — 27/5; rugiai — 
21/7. Savaime suprantama, kad jei prak
tiškai pasitaiko, jog rinkos kaina yra di
desnė už valdžios garantuotąją, tai ūkinin
kai primokėjimų negauna. Tačiau jie gali 
gauti primokėjimus už ūkyje suvartotus 
grūdus, jei jų rinkos kaina buvo mažesnė 
už valdžios garantuotąją. Ūkyje suvartota
sis kiekis apskaičiuojamas pagal buvusį 
apsėtą javų plotą, Imant paskutinių pen- 
kerių metų derliaus vidurkį.

Karvių augintojai, kurie nori gauti val
džios garantuotas pieno kainas, privalo 
visą pieną (išskyrus ūkio darbininkams 
aprūpinti skirtąjį) parduoti vadinamajam 
Milk Marketing Board'ui, kuris savo ruož
tu jį parduoda arba tiesiog vartotojams, 
arba sviesto ir sūrio gamybai. Valdžia mo
ka šiai įstaigai garantuotą kainą už iš ank
sto nustatytą pieno kiekį. Padarius visus 
komplikuotus apskaičiavimus ir atskaičius 
visas administracines išlaidas, ūkininkams 
šiais metais garantuota ne mažiau, kaip
2/10-t už T.T. pieno galoną. (4,5 litro).

Bulvėms parduoti ir pašalpoms mokėti 
taip pat yra sudarytas Potatoe Marketing 
Board. Šitoji įstaiga, norėdama iš vienos 
pusės apsaugoti bulvių kainas, o iš kitos 
— garantuoti jų pareikalavimą, turi teisę 
registruotiems augintojams nustatyti bul
vėmis apsodinamųjų akrų skaičių. Už 
kiekvieną didesnį negu nustatytą akrų 
skaičių ūkininkas turi mokėti „pabaudos“ 
po 25 svarus. Pažymėtina, kad šitoji bul
vių kontrolės sistema praeityje yra susi
laukusi nemaža tiek pačių ūkininkų, tiek 
ir iš bulvių vartotojų kritikos. Standarti
nė bulvių kaina (išskyrus šviežias anksty
bąsias) šiais metais yra nustatyta £.13.5.0 
už toną. Jei ūkininkas šios kainos negau
na, valdžia jam per Board išmoka skirtu
mą pašalpos pavidalu.

Cukrinių runkelių auginimas sutvarky
tas panašiai, kaip buvo ir Lietuvoje. Ūki
ninkai daro sutartis su British Sugar Cor
poration, kuri nustato runkelių kainas ir 
apsėdamąjį p'otą. Šiais metais ūkininkams 
garantuota 128 šilingai už runkelių toną, 
jei cukringumas siekia ne mažiau kaip 
16.5%. Už kiekvieną cukringumo procentą 
primokama po 7/6 už toną, o jei mažiau 
cukringumo, negu reikalauja standartas, 
tai po tiek pat atskaitoma.

Vilnų kainos 1961-62 m. garantuoto. 
4/5-i už svarą.

Vištų augintojai, jei turi daugiau kaip 
50, priklauso Egg Marketing Boardui, kurs 
moka už kiaušinius valdžios garantuotas 
kainas, atsižvelgiant į metų laiką ir kiau
šinių dydį. Iš valdžios nustatytosios garan
tijos (vidut. apie 3/8-į už tuziną) Board 
atskaito įvairias pardavimo ir administra
cines išlaidas, kas, be abejo, atsiliepia į 
ūkininkėms mokamąsias kiaušinių kainas.

Be šitų garantuotų kainų ūkininkai gali 
gauti specialias valdžios pašalpas už bet. 
kokį ūkio pagerinimą, pvz., už naujus pas
tatus ar senų remontą, už kelių pravedi- 
mą, už silosus, tvoras, laukų kalkiavimą,

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON S.W.7,

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai. 

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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dirvonų išarimą ir t.t. Kai kurios iš tų pa
šalpų, kaip, pvz., drenažams, silosams, 
krūmokšniams nuvalyti, padengia pusę vi
sų padarytųjų faktinių išlaidų. Dirvoms 
kalkinti valdžia primoka net 65% visų iš
laidų.

Pašalpos, net iki pusės gyvulio vertės, 
yra duodamos veisliniams gyvuliams. Mė
sinių galvijų augintojai gauna specialų 
priedą už kiekvieną prieauglį nuo 9 svarų 
5 šil. iki 7 sv. 10 šil. Net triušių naikinto
jai gauna specialias pašalpas iki 50% pa
darytų tam reikalui išlaidų.

Apskritai paėmus, anglų ūkininkas yra 
valdžios labai tvirtai apsaugotas ir todėl 
gerokai išlepintas. Paskutiniu laiku, ry
šium su užsienių gaminių konkurencija, 
neišvengiamai krinta ir Anglijos žemės 
ūkio gaminių kainos. Šis faktas yra sukė
lęs nemaža susirūpinimo ir ūkininkų tar
pe. Ypačiai jis pasidarė aktualus Anglijos 
vyriausybei nutarus įsijungti į Europos 
Common Market. Tačiau, kaip ten bebūtų, 
kol valdžios pašalpos ir garantijos nėra 
atšauktos, Anglijos ūkininkas yra vienas 
iš saugiausių ūkininkų pasaulyje.

Gali kai kam kilti klausimas, kodėl toks 
mažas lietuvių procentas yra bandęs ž. 
ūkyje įsikurti. Atsakymas labai paprastas:, 
kapitalo stoka. Geresnių ūkių kainos, pa
lyginti, yra gana didelės. Mažas ūkis, ne
galėdamas produktingai išnaudoti darbo 
jėgos ir mašinų, Anglijoje nėra pelningas, 
o didelis — su specializuota gamyba ir 
brangiu inventorium — neįkandamas. Dėl 
darbo jėgos brangumo žemės ūkis yra la
bai mechanizuotas, o brangios mašinos sa
vo ruožtu smulkesniam ūkininkui sunkiai 
įperkamos. Tačiau vis dėlto tie keli lietu
viai, kuriems pasisekė šiaip ar taip žemės 
ūkyje įsikurti, savo triūso, atrodo, nesigal 
Ii ir į fabrikus grįžti nesiskubina.

J. Lūža
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TOLIMOJI AMERIKA
RUDENS SUVAŽIAVIMAI

Šiais metais vasara nebuvo perdaug 
karšta. Stovyklos ir piknikai, privačios 
atostogos ir savaitgalinės išvykos jau bai
giasi. Prasidėjo nauji mokslo metai, o su 
jais ir nauji rūpesčiai. Lietuviškos šešta
dieninės mokyklos gavo naujus šimtus vi
sai dar mažiukų vaikų, vėl imama rūpin
tis knygomis, patalpomis ir mokytojais. 
Spaudoje vis daugiau rašoma apie vaikų 
auklėjimą, o ir lietuviškoje Čikagoje šis 
klausimas gan opus. Vyksta net ir mažas, 
privatus dar karas tarp dviejų lietuviškų 
organizacijų: Montessory Draugijos ir Al- 
vudo (Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugijos).

Pastebėta, kad didelis skaičius jau 
tremtinių jaunimo eina nutautimo keliais, 
stengiamasi užkirsti tam nutautimui kelią. 
Stengiamasi kurti ne tik lietuviškas mo
kyklas, bet ir vaikų darželius ar židinė
lius, kaip dabar jie vadinami, kad juo 
anksčiau vaikas būtų paimtas į grynai lie
tuvišką aplinką, į patyrusių pedagogų 
rankas. Vienas toks židinėlis Čikagoje jau 
veikia.

Patys didieji rugsėjo mėnesio lietuviški 
įvykiai buvo du suvažiavimai. Čikagoje 
suvažiavo Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos nariai. Visas savaitgalis vyko to 
įžymių mūsų mokslo asmenybių susibuvi
mo ženkle. Skaityta visa eilė svarbių ir 
įdomių paskaitų; buvo eilė priėmimų, va
karienių ir koncertų. L.K. Mokslo Akade
mijos nariais yra buvę tokie iškilūs mūsų 
tautiečiai, kaip S. Šalkauskis, P. Dovydai
tis, Jakštas-Dambrauskas, Tumas-Vaiž- 
eantas, K. Pakštas ir visa eilė mūsų jau 
mirusių vyskupų. Suvažiavimo dalyviai 
atstovavo įvairioms mokslo šakoms: teo- 
logijai-filosofijai, istorijai, chemijai, ma
tematikai, pedagogikai, o taip pat ir įvai
riems Amerikos, Kanados ir Italijos moks
lo židiniams. Dalyvių tarpe buvo profeso-
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ANGLŲ DARBININKAS RUSIJOJ
Vienas anglų darbininkas, Mr. X., šie

met atostogų metu su ekskursija aplankė 
Rusiją ir savo įspūdžius per koresponden
tą paskelbė vietinėj anglų spaudoj. Jis sa
kosi norėjęs iš pirmųjų šaltinių patirti po
litines sąlygas komunistinėj valstybėj. 
Vykęs atvira širdimi, be iš anksto įsikaltos 
idėjos, tačiau dabar jis galėtų suglaustai 
formuluoti savo įspūdžius taip: „Komuniz
mas biauriai dvokia ir iš tolo“. „It stinks 
man's height". Tris dienas ir keturias nak
tis jis praleidęs Maskvoj. Ten jis matęs 
architektūrinio grožio, bet šiaip gyvenimo 
lygis ten labai žemas, ir maskviečiai ne
sinaudoja „laisve tikra to žodžio prasme“.

Keliai tarp Maskvos ir Berlyno buvo 
ypač blogi, tarp Maskvos ir lenkų sienos 
beveik nebuvo ko žiūrėti, visur liūdnas 
vietovaizdis, apaugęs menka žole. Nematy
ti tvorų, tik ganomųjų gyvulių bandos. 
„Pasibaisėtinos“ gyvenimo sąlygos Rusijos 
ūkininkų. Kiek jis galėjęs pastebėti, butus 
daugiausia sudaro tik vienas kambarys, o 
jo vidus „toks juodas kaip anglis“. Vienoj 
vietoj, matęs net gyvulius gyvenamajam 
name! Nematęs niekur laukuose jokios 
mechanizacijos.

Grįžtant namo sulūžo jų autobusas apie 
dvi valandas kelio dar iki Minsko. Apie 
7 valandas ekskursijos dalyviai šalia kelio 
laukė kito autobuso, bet ir tas prie Mins
ko irgi lūžo. Likusį kelionės galą buvo nu
tarta atlikti traukiniu. Berlyne, kiek nu
tolęs nuo savo kompanijos, Mr. X. buvo 
netikėtai įkliuvęs į trijų rytietiškųjų po
licininkų nagus. Vos po valandos išsivada
vo iš jų.

Mr. X. savo kelionei išleido £70, bet ne
sigaili tų pinigų. Įsigytas patyrimas visiš
kai apsimokėjo. Tačiau daugiau jis tenai 
nebevažiuosiąs. Jis užtektinai jau prisi
žiūrėjo Sov. Rusijos ir komunizmo. Tik 
norėtų, kad komunizmo simpatikai atliktų 
tokią pat kelione, ir jis esąs tikras, kad ir 
jie norėtu tik užmiršti ir patį faktą, kad 
aplamai yra toks komunizmas. V.
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rių, pagarsėjusių moksliniam darbe dar 
Nepriklausomoj Lietuvoj, o taip pat ir 
jaunesniųjų, pradėjusių profesoriauti jau 
tremtyje. Nuo paskutiniojo Akademijos 
suvažiavimo nariais į Akademiją buvo 
priimti: prof. J. Gravrokas, prof. A Salys, 
Dr. J. Grinius, prof. A. Liuima, S.J. (da
bartinis Akademijos pirmininkas), kun. S. 
Yla. prof. A. Maceina, prof. J. Pikūnas, 
S. Sužiedėlis, ir prof. Rabikauskas S.J. 
Tolimiausi svečiai buvo prof. Z. Ivinskis 
iš Romos ir prof. J. Eretas iš Šveicarijos. 
Jiedu, pasinaudodami proga, dar apsilan
kė kitose lietuviškose kolonijose. Prof. 
Eretas kalbėjo Vyčių Seime Klevelande ir 
lankėsi Pensilvanijos Ateitininkų stovyk
loje. O prof Ivinskis kalbėjo Tautos Šven
tės minėjime Čikagoje.

Antrasis svarbus suvažiavimas ta patį 
savaitgali vyko New Yorke, čia suvažiavo 
naujai išrinktoji Lietuvių Bendruomenės 
Taryba. Bendruomenės kūrimas Ameriko
je nebuvo lengvas. Jau dešimt metų, kai 
Bendruomenė Amerikoje veikia, bet tik 
per kelis pastaruosius metus ta veikla įsi
gijo didesnio svorio ir išėjo iš vystyklų 
stadijos. Priežasčių būta įvairių. Tarp jų, 
daugybė senųjų organizacijų, grupiniu ir 
kitokių, Bendruomenėj įžiūrėjo konkuren
tą ir nesileido artimiau bendradarbiauti. 
Ilga laika buvo diskutuojama, ką bendruo 
menė veiks, jei tiek daug senų organiza- 
ciiu silpnėja dėl nariu abejingumo. Vis 
dėlto jau dešimt metu, kai bendruomenės 
reikšmė i- reikalingumas vis daugiau aiš
kėja ir skeptikams, čia reikia pabrėžti 
bendruomenės valdybų ir ypač atskirų as
menų kantrybę ir energiją. Visuomenė įsi
tikino, kad bendruomenė reikalinga. Dar
bo visiems užtenka, ir bendradarbiavimas 
pamažu gerėja. Šiemetinėn Tarybon iš
rinkta daug jaunų veikėjų, naujų žmonių, 
su naujomis jėgomis ir naujais sumany
mais. Darbų plane Tarybos posėdžiuose 
išspręstas vieno Lietuvių Fondo reikalas. 
Iki šiol buvo du projektai, du sumanymai, 
kai kuriuose punktuose skirtingi. Taigi 
dabar belieka surinkti milijoną. Nutarta 
sušaukti visų lietuviškų organizacijų kon
ferenciją, dalyvauti pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1964 m.

Didžiausią dėmesį Taryba skyrė lietuvy 
bės palaikymui ir puoselėjimui. Bus la
biau skubama vadovėlių parūpinti šešta
dieninėms mokykloms, rengiami pedago
giniai kursai mokytojams paruošti, siekia
ma įvesti laikraščiuose vaikams skyrius ir 
remti bei skleisti vaikiškus lietuvių kalba 
laikraštėlius. Jaunimo klausimams nagri
nėti ir kovai prieš nutautimą vesti įsteigta 
Jęunimo Taryba.

Kaip matote, lietuviški rūpesčiai pana
šūs visuose kraštuose, kur yra lietuvis. 
Juk ir Britanijoje, atsimenu, tie patys rū
pesčiai Lietuvių Sąjungai tekdavo spręsti: 
mokytojai, vadovėliai, jaunimo lietuvišku
mas ir pinigai-piktadariai, be kurių nie
kur niekas nieko negali nuveikti.

Bendruomenės Taryboje dalyvauja ir 
Anglijos lietuviams pažįstamas V. Izbic- 
kas, vienas iš pirmųjų Sąjungos narių — 
vadovų.

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

KAS PUOŠIA PALANGĄ?
(KRIMINALINIS REPORTAŽAS)

Dekoracija — natūrali, kaip dažytas ki
limėlis prie sienos. Ošia pušynas. Baltuoja 
kuprotos kopos ir šiugžda po kojomis šilki 
nis smėlis. O kur dar jūra, saulėlydžiai ir 
atodūsiai... Atsidustu ir aš, prisiminęs 
trumpakelnę jaunystę. Kiek smėlio pilių 
čia supilta! Bet jūra jas nuplovė ir vėjas 
smėlį išnešiojo. Tikros pilies Palangoj ta
da ir nebuvo. Nebent tik grafo Tiškevi
čiaus ir dar keliolikos ponų rūmai bei vi
los. Skurdi ir neturtinga buvo Palanga, 
nors ji ir turėjo nuostabiai gražų gamtos 
rūbą. Plaikstė vėjas smėlį ir žvejų tinklus, 
kedeno šiaudinius gryčių stogus ir margus 
storapilvių vasarotojų drabužius...

Susipažinimas su herojum, kurį kol kas 
vadinsime dunduku. Žmonės dar tvarstė 
karo padarytas žaizdas, kai spygliuotomis 
vielomis užgriozdintame pliaže pasirodė 
pirmasis dundukas. Žmogelis tas be išvaiz
dos, niekuo iš kitų neišsiskiriantis, kaip 
nudilęs variokas. Ne dėl to su aptriušusiu 
portfeliuku jis atsitrenkė į Birutės tėviš
kę, kad nusilenktų šiai nuostabiai gamtai 
ir kaip piligrimas Baltijoj nusimazgotų ko
jas. Ne! Jis pasvėrė putojantį vandenį, si
dabrinį smėlį ir pušų aromatą. Pasvėrė jis 
visa tai mintyse ir pakratė aptriušusį 
portfeliuką, „Ši gamta duos gerą biznį“ — 
nusprendė jis, palikdamas vykdomajame 
komitete pareiškimą žemės sklypui gauti.

Introdukcija arba temos apgrabalioji- 
mas. Kraštas kilo. Dygo ir rūko fabrikų 
kaminai. Vis labiau per laukus liejosi ban
guojantieji javai. Žmonės po darbo ieško
jo poilsio. Juos vis labiau traukė gražuolė 
Palanga. O Palangoj poilsiautojus pas sa
ve jau kvietė dundukai: „Prašom pas ma
ne. Ranka pasiekiamas pliažas. Langas į 
jūrą ir viskas už 15 rublių parai“. Kūr 
dingsi? Pailsėti reikia — ir tavo santau
pas nusineša dundukas. Už tai jis tau duo
du stogą ir patalynę. Tik jo dėka tu gali 
taisyti nervus jūros bangose ir pušyne. Ir 
tai tiesa. Kas labiausiai ne žodžiais, o dar
bais myli mūsų gintarinį pajūrį? Atsakom 
— dundukai! Ir tai ne šiaip sau žodžiais, o 
faktais. Kas per šešerius metus Palangoje 
pastatė pusketvirto šimto kotedžių? Dun
dukai! Ir ne bet kokių kotedžių. Skrupu
lingas ekonomistas paskaičiavo, kad ce
mento jiems sunaudota tiek, jog galėtų 
pastatyti dar antrą Kauno hidroelektrinę.

Pirmasis paveikslas — dundukų charak
teristika. Verčiant skaidrius kaip rasos la
šus dundukų anketų lapus, pirmiausia ma
tome, kad 48 iš jų niekur nedirba. Valgo, 
vaikšto, kvėpuoja ir pastato pačius gra
žiausius Palangoje namus. Vienai tirščiau
sių ir gausiausių statybininkų kategorijai 
priklauso prekybininkai ir tiekimo dar
buotojai. Tai patys švariausi ir tvarkin- 
giausi klientai. Duok jiems tik žemės 
skiautę, ir per pusmetį išaugs gražuolė 
mūrinė vila. Toliau seka gydytojai. Vieto
mis jų pilaitės užima ištisą kvartalą (pvz., 
Naglio — Pramogų gatvės). Nors gydy
mas, kaip žinote, nemokamas, bet gydyto
jai pasistato namus, kainuojančius po ket
virtį milijono. Nemažą statytojų dalį suda
ro „atsakingi“ tarnautojai, kaip valytojos, 
sargai, sanitarės, mašininkės ir panašiai. 
Nors jų vardu pastatyti gražūs mūriniai 
kotedžiai, bet palangiškiai niekada nema
tė jų statant ir gyvenant tuose kotedžuose. 
Užklausus apie pajamas, jie kažką vapa- 
lioja apie palikimus, loterijas ir netyčia 
atkastus Saliamono turtus. Toliau eina 
statybininkai, užpirkėjai, mėsininkai, vai
ruotojai ir kolūkių pirmininkai. Blogiau
siai Palangoje užsirekomendavo moksli
ninkai, menininkai ir žvejai. Viso labo jie 
tesurentė 16 namukų.

Antras paveikslas — temos išdėstymas. 
Saulei nusileidus ir kurorto alėjose nuri
mus klegesiui, mudu su draugu išeinam 
prieš miegą pasivaikščioti. Mano draugas 
kauniškis, o aš — palangiškis. Todėl nesi
stebėkite, kad iš mudviejų galėtų išeiti vi
sai neblogi gidai.

Maršruto mums nereikia. Visą kurortą
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Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Ir tuo pilnai Jsitikinsi, jei parašysi

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471
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per vieną vakarą skersai ir išilgai apsuksi. 
Bet mes įspėjame: ši ekskursija bus ne 
sentimentalaus pobūdžio ir skaitysime ne 
dangaus, o žemės žvaigždes.

Pradėsime, pavyzdžiui, maršrutą para
leliai su pliažu einančia gatve. Pasiimkit 
pieštukus, kad neužmirštumėt adresų. Štai 
Neringos Č. Iš išorės tai beveik niekuo nuo 
kitų Palangos kotedžių nesiskiriantis na
mas. Bet kas buvo įžengęs į jo vidų, tas 
skleidžia neįtikėtinas pasakas. Neskaitant 
paskutinių technikos naujovių buityje, čia 
žvilga brangiausių rūšių baldai, persiški 
kilimai, puošnūs gobelenai, marmurinės 
vonios, seifai, šaldytuvai, pasakiškos lius
tros, radijo imtuvai, televizoriai ir tele- 
nas. Tarp kitko stabtelkim prie tokios de
talės, kaip telefono, šiame rajone niekuo
met nėr buvę telefono. Tačiau per trumpą 
laiką buvo iškasta pusės kilometro ilgumo 
tranšėja, paklotas kabelis ir telefonizuo
tas šis kotedžas, šias „išlaidėles“, savaime 
suprantama, padengė pilaitės savininkai. 
Kaina čia kaip viešbuty — parai 25 rub
liai. Jei norite gerai pailsėti — nesnauski
te. Šis kotedžas talpina ne daugiau kaip 
20 vasarotojų. Atsakome į jūsų nekantrų 
klausimą: šios pilies savininkė — išlaiky
tinė Morkūnienė. Morkūnienę išlaiko vy
ras Morkūnas. Gi šį anksčiau išlaikė lit- 
fondas, o dabar — Kauno pramprekybos 
parduotuvė. Be šios pilies Morkūnas dar 
išlaiko Kaune, Stalino prospekte 45-8c, ne
blogiau atrodantį komunalinį butą ir du 
limuzinus. Morkūnai su savo pilim Palan
goj dar iki šiol sumuša visokeriopos pra
bangos rekordą. Už šią „lūšną“ siūlo pusę 
milijono, bet jie tik per petį nusispiauna. 
Lenktyniauti su Morkūnais, palangiškių 
nuomone, galįs nebent tik Šumskas ir arti
miausias jo kaimynas Daujotas. Šis suvar
gęs kauniškis — kulinarijos vergas. Vai
kiškas darbas iš smėlio pilis statyti, bet, ne 
ką sunkesnis iš buljono, kotletų ar tortų 
sulipdyti ir tokias šimtatūkstantines pilis.

Na, o kalbant apie Žūrį, mums teks per
sikelti į gretimą Smėlių gatvę. Kad supras
tume, per kokius vargus jis surentė savo 
lūšną, teks mums atsigręžti į praeitį. Dirb
damas Šiaulių statybos treste, Žūtys su
rentė mažą nameliuką. Pradėjęs dirbti 
Klaipėdos Statybos tresto valdytojo pava
duotoju, jis suprato, kad padarė k'aidą, 
patupdęs Šiauliuose tokią bakūžę. Supykęs 
pardavė ją ir iškasė pamatus Palangoje. 
Pastatęs šitą „lūšną“, inžinierius Žūrys su
prato, kad jis nebeturi statybininko pašau
kimo ir, apleidęs valdytojo pavaduotojo 
kėdę, ėmėsi Palangos „Jūros* restorano 
direktoriaus pavaduotojo tiekimo reika
lams kuklios tarnybos. Pagal specia'ybę ir 
nekilnojamą turtą Žūrys šiam darbui vi
siškai tinka, juk ne jis vienas, o net 20 Pa
langos prekybininkų surentė namus. Vien 
restoranas „sausoji“ „Jūra“ išplovė į Pa
langos pakrantę aštuonerius namus. Vie
nas iš tokių tortų — „skenduolių“ priklau
so kadaise buvusiam „Jūros“, o dabar 
„žuvėdros“ direktoriui žulkui, gaunan
čiam 800 rublių per mėnesį (visos sumos 
nurodytos senais pinigais).

Šį gražų paveikslą mes dar galėtume pa
pildyti buvusio Klaipėdos saldainių fabri
ko „Gegužės Pirmoji“ direktoriaus, dabar 
Kretingos rajono kolūkio pirmininko Bru
žo „dviaukšte liktarna“, į kurią šią vasarą 
sugužės net pusšimtis vasarotojų. Reikėtų 
šiame paveiksle rasti kampelį ir Palangos 
Duonos kombinato tešlamaišio Vainiaus 
„dviaukščiam pyragui“, ir daugeliui kitų. 
Bet kalba eina apie stambias žuvis, todėl 
ir smulkintis netinka.

Fine festoso arba laiminga pabaiga. Bai
giant rašyti šią dramą, mes gavome dar 
vieną sąrašą. Dėl jo abejoti taip pat ne
tenka. Į jį įtraukta 300 šeimų, kurioms Pa 
langos miesto vykdomasis turi duoti bu
tus. Ir štai, bevartant šį sąrašą, gimė išga
ninga mintis. Apie 130 namų, išskiriant 
vasaros mėnesius, stovi tušti arba pustuš
čiai. Kodėl? Ar negeriau juose apgyven
dinti tuos, kuriems ne bizniui, o iš tikro 
reikia butų. Gal tuo bus pažeistos demo
kratinės teisės? Vargu. Juk, tur būt, ne iš 
demokratinių įsitikinimų minėti „patrio
tai“ taip karšligiškai puošė Palangą?! O 
jeigu ne — tai tokiu už tokį mokėti reikia! 
Ir, atrodo, ne tik Palangoje. Tokių „staty
bos patriotų“, tur būt, galima dar rasti Ir 
kituose miestuose.

L. Kiauleikis

D. Danielius

„Šluota“, 1961 m Nr. 11

UŽDARBIAI

Įvedus naują valiutą, Sovietų Sąjungos 
rublio vertė maždaug prilygsta prieškari
niam litui, bet darbininkų uždarbiai yra 
žymiai mažesni. Pavyzdžiui, statybos dar
bininkas dabar uždirba 60 rublių į mėnesį, 
o Lietuvoje uždirbdavo 120 litų. Sovchozo 
darbininkė uždirba 20 rublių į mėnesį, tuo 
tarpu neprikl. Lietuvoje tokia pat darbinin 
kė, dirbanti padieniui pas ūkininką, gau
davo 25 litus ir maistą.

Išleidus įsaką apie griežtas bausmes už 
„prirašinėjimus“, darbininkų uždarbiai 
dar labiau sumažės.

3



EUROPOS LIETUVIS

EUROPOS SOLIDARUMO DIENA SODYBOS KLAUSIMAS
PASTANGOS SODYBAI IŠGELBĖTIDBLS CENTRO ŽINIOSDĖL PAMINKLO

su-A.A. O. KAIRIDKŠTTENEI

Europos Lietuvių Kronika

1959 m. gruodžio 5 d. užmigo amžinu 
miegu a.a. Ona Kairiūkštienė. Daugelis ją 
pažinojo laisvoje Lietuvoje ir tremtyje. Ji, 
gyva būdama, kaip ta bitelė dirbo krutėjo 
Lietuvai, bet nesulaukė auštančio Laisvės 
ryto.

Manchesteryje iš lietuviškų organizaci
jų atstovų ir kapeliono kun. V. Kamaičio 
yra įsisteigęs komitetas, kuris rūpinasi, 
kiek išgalės leis ir kaip bus dosnūs savo 
aukomis prisidėti tie, kurie ją pažino ar 
nepažino, paminklinį kryžių pastatyti. Ko 
mitetas yra išsiuntinėjęs aukų lapus. Dau 
gumas grįžo su labai gražiais rezultatais, 
bet dar yra ir užsilikusių. Juos prašom grą 
žinti. Kas ir be tų lapų norėtų dar paauko 
ti šiam kilniam tikslui, aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: Rev. V. Kamaitis, St. 
Chad's Church, Cheetham Hill Road, 
Manchester 8. Visų aukojusiųjų pavardės 
bus paskelbtos vėliau spaudoj. Už visų ge
rus norus ir jau duotąsias aukas nuošir
džiai dėkojame.

Kryžiaus Statymo Komitetas

Rugsėjo 27 d. įvykusiame DBLS Valdy
bos posėdyje patvirtinta nauja Leicesterio 
DBLS Sk. Vaidyba. Skyriaus pirmininkas 
K. Pušinskas, sekretorius J. Šalkauskas, iž 
dininkas S. Liutikas. Taip pat šiame posė
dyje buvo svarstyti kiti DBLS einamieji 
reikalai.

Europos Taryboje bus svarstomas suma 
nymas paskelbti Europos solidarumo die
ną, kuri būtų švenčiama kasmet gegužės 5 
d. Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozorai
tis yra kreipęsis į Europos Tarybą, prašy
damas, kad kalbamoji solidarumo manifes 
tacija apimtų taip pat sovietų pavergtuo
sius kraštus ir kad šia proga būtų pabrėž
tas laisvųjų Europos valstybių solidaru
mas su jais. •
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KALENDORIUS IŠKELIAUJA Į 

KNYGRIŠYKLĄ

Rugsėjo 30 d. Lietuvių Namuose, Londo
ne, įvyko nepaprastas LNB akcininkų su
sirinkimas, kuriame buvo svarstomas B- 
vės įsiskolinimo klausimas. į šį susirinki
mą atsilankė Pasiuntinybės Patarėjas V. 
Balickas, DBLS garbės nariai P. Bulaitis 
ir P. Varkala, atstovai iš Leigh, Rochdale, 
Nottingham, Birmingham ir Derby skyrių, 
DBLS Tarybos nariai ir kiti B-vės akcinin 
kai.

Diskusijoms įvadą padarė Bendrovės V- 
bos pirmininkas, pateikdamas žinių apie 
įsiskolinimo padėtį ir galimybes pagerinti 
tai padėčiai. Pačios diskusijos buvo ilgos, 
nuoširdžios ir išsamios. Balsavimui buvo 
pasiūlytos 2 rezoliucijos: 1. siūlanti siekti 
kaip galima greitesnio skolų atmokėjimo 
parduodant Sodybą ir 2) palikti esamąją 
padėtį ir Sodybos neparduoti. Pirmoji re
zoliucija gavo 1397 balsus, antroji 707. Su
silaikiusių 80.

LNB Valdyba numato artimoje ateityje 
svarstyti šiame suvažiavime iškeltąsias 
mintis ir nutarimus ir ieškoti geriausių ke

.ŽEMAITUOS PULKŲ'

ORGANIZATORIAMS IR DALYVIAMS

Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu- ___________________________
vlo“ sieninis kasdien nuplėšiamas kalen- Uų užtikrinti Bendrovės ir bendruomenės 
dorius 1962 metams su šventėmis, krikščio 
niškaisiais ir tautiniais vardais ir pasiskai 
tymais ne tik baigtas ruošti, bet jau be
veik baigtas ir spausdinti ir šią savaitę iš 
gabenamas į rišyklą.

Apie lapkričio mėn. vidurį jis bus baig
tas įrišti ir išsiuntinėtas Nidos Knygų Klu 
bo ir „Europos Lietuvio“ prenumerato
riams.

Kadangi apskritai visur stengiamasi da 
ryti pažangą, tai reikia tikėtis, kad šis ka 
lendorius bus tobulesnis negu 1959, 1960 
ar 1961 metų. Viena visiškai aišku, kad jo 
skaitiniai bus vėl nauji, taigi ir vėl ištisus 
metus turėsime kas rytą ar kas vakarą ką 
nors nauja lietuviškai paskaityti.

Kiekvienais metais turėdavome vis tal
kininkų, kurie pasiimdavo šio kalendo
riaus paplatinti. Kurie ir šiais metais no
rėtų ateiti į talką ir paskleisti šio tradici
nio kalendoriaus tarp lietuvių, prašome 
parašyti jau dabar šiuo adresu: Lithua
nian House Ltd., 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Bet šį kalendorių juk malonu ir pado 
vanoti kaimynui ar bičiuliui, kuris gal ne
skaito laikraščio ar knygų, bet tebėra dar 
gyvas ana senąja lietuviška tradicija ture 
ti tokį kalendorių kas metai, kurio lapuką 
nuplėšęs randi ką nors ir pasiskaityti (o 
būdavo ir tokių atsitikimų, kad žmonės tų 
lapukų neplėšdavo, bet pakėlę užkišdavo 
už juostelės, kad tie pasiskaitymai išliktų 
neišbarstyti ilgesniems metams). Kas to
kių kaimynų ar bičiulių turite, užsisakyki 
te ir padovanokite jiems. Kaina to kalen
doriaus menka: tik 6 šil., arba 1 doleris, 
arba 3.50 DM. O jį gavusiam džiaugsmo 
galės būti ištisiems metams. Tad prašom 
iš anksto užsiprašyti ir tokiems dovanų at 
vėjams, kad tinkamai galėtumėm paskirs
tyti.

interesams.

PAIEŠKOJIMAI
Yra paieškomi; KALVAITIS Vitas ir 

GREIČIUS Juozas.
Smulkesnių žinių ryšium su šiais paieš

kojimais galima gauti Lietuvos Pasiuntiny 
bėję, 17 Essex Villas, London, W.8.

BILINSKAS Mykolas, 1947 m. gyvenęs 
Anglijoje, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti: M. Stankevičienė, (13b) Eggen 
fe’den, Kongo-Bar, Buerderwald, W. Ger
many.

Atrodo, būtina užfiksuoti asmenis, laiką 
bei įvykius, susijusius su kūrimu bei plė
timosi Viekšniuose gimusios

TĖVYNĖS APSAUGOS RINKTINĖS, 
plačiau žmonėse žinomų „Žemaitijos pul
kų“ organizavimosi kraštui ginti nuo ant
rojo bolševikų antplūdžio.

Kadangi pagrindiniai išlikę Tėvynės 
Apsaugos Rinktinės dokumentai yra mano 
žinioje, tad kviečiu:

1. visus 1944 m. liepos 10 d. Mažeikiuose 
įvykusio Apsaugos būrių suvažiavimo da
lyvius;

2. visus Tėvynės Apsaugos Rinktinę bei 
Štabą Viekšniuose įkuriant susirinkimo, 
įvykusio 1944 m. liepos 29 d. Viekšnių vals 
čiaus Apsaugos būrio būstinėje, dalyvius, 
būtent: Joniškio, Meškuičių, Pasvalio, Pa
švitinio, Rokiškio, Svėdasų, Utenos, Zara
sų bei kt„ iš viso 14 vyrų;

3. pirmoje eilėje kviečiu visus 1 bei 2 p. 
p. minėtus dalyvius, — pranešti man savo 
gyvenvietės adresą. Tolimesnis susižinoji
mas bei informavimasis bus atliekamas 
asmeniškais laiškais.

Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų 
sirinkimas praeitą šeštadienį padarė skau
dų sprendimą, nutardamas parduoti Lie
tuvių Sodybą, prie kurios per pastaruo
sius kelis metus mes prisirišome ir kuri 
mūsų bendruomenei D. Britanijoje yra 
reikalinga. Stoka kapitalo ir todėl didelis 
įsiskolinimas pastatė Bendrovę į labai sun 
kią padėtį, kurios, deja, trumpalaikėmis 
paskolomis negalima pataisyti.

Tačiau lietuvių suskolintoji Bendrovei 
suma rodo, kad patys lietuviai turi nema
žų sutaupų, kurios, jeigu būtų sumobili
zuotos, galėtų sudaryti tą kapitalą, reika
lingą turtui įsigyti. Prie dabartinės struk
tūros su tūkstančiais smulkių akcininkų 
Lietuvių Namų B-vė vargu ar begalėtų pa 
didinti savo akcinį kapitalą tiek, kad būtų 
galima išmokėti visas skolas ir kad atpul- 
tų reikalas parduoti Sodybą. Bet tie tau
tiečiai, kurie turi sutaupų, gal būt, noriai 
investuotų savo pinigus į naują akcinę 
bendrovę, gal pavadintiną Lietuvių Sody
bos B-ve, kuri būtų sudaryta iš keliolikos 
(bet ne daugiau, kaip 180) akcininkų, ku
rie surinktų pakankamą kapitalą — apie 
18 tūkstančių svarų — ir atpirktų iš L.N. 
B-vės Lietuvių Sodybą.

Naujosios b-vės akcininkai niekuo neri
zikuotų įsigydami tos b-vės akcijas, nes

jos visuomet turėtų savo vertę. Patys akci
ninkai būtų tikrieji Sodybos šeimininkai 
ir, aišku, tuo didesni šeimininkai, kuo 
daugiau kiekvienas iš jų bus nupirkęs ak
cijų. Tie žmonės, kurie yra paskolinę pini
gus L.N. B-vei, galėtų, jeigu norėtų, tapti 
naujos bendrovės akcininkais.

Tokios bendrovės įsisteigimas, esu tik
ras, būtų sutiktas su dideliu pasitenkini
mu visuose D. Britanijos lietuvių sluoks
niuose ir išspręstų teigiamu būdu Sodybos 
išlaikymo lietuvių rankose problemą.

Mano manymu, naujosios akcinės bend
rovės akcijų nominalinė vertė turėtų būti 
šimtas svarų. Jeigu atsirastų keli stambes
ni akcininkai, tai keliolikos tūkstančių ka
pitalą būtų nesunku sudaryti.

Palengvinti susisiekti visiems norin
tiems prisidėti prie tokios naujos bendro
vės ir įsitikinti, jog tokiai bendrovei steig
ti atsiras pakankamai pritarimo, prašy
čiau visus suinteresuotuosius parašyti 
man, nurodant, už kokią sumą norėtų įsi
gyti akcijų. Susiradus pakankamam skai
čiui pritariančiųjų, bus einama prie kon
kretaus darbo.

Atsakymus siųsti man Lietuvių Namų 
adresu.

J. Vilčinskas

PRESTONAS
SUSIRINKIMAS

Spalio 8 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p., šau 
kiamas DBLS Prestono Skyriaus susirin
kimas, kuris įvyks p. Dajoro namuose, 10 
Holstein St.

Bus svarstomi Skyriaus ir bibliotekos 
reikalai.

Prašome narius ir nenarius gausiai da
lyvauti.

Sk, Valdyba

BRADFORDAS
KĄ MACIAU KANADOJ IR AMERIKOJ

Spalio 14 d., 6 vai., Bradforde, Lietuvių 
Vyties Klubo patalpose, A. Šukys papasa
kos savo įspūdžius, ką jis matė ir girdėjo 
šių metų vasarą Kanadoje ir Amerikoje.

Jis ten išbuvo daugiau kaip du mėne
sius.

Vietos ir apylinkės- lietuviai kviečiami 
atvyki šio pranešimo išklausyti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

Puiki dovana bet kuria proga! 
Naujai pagaminta

PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šokių muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

Jonas D. Cėsna 
3946 So. Artesian Avenue, 

Chicago 32, Ill., USA.

PAMALDOS

NOTTINGHAM — spalio 8 d„ 12.15 v.

ROCHDALE — spalio 22 d., 11,30 v.

Didi giedra
Šiluvos ženkle ruošta maldinga kelionė 

į Ayiesfordo Marijos šventovę rengėjų 
ateitininkų ir jų pagalbininkės šv. Onos 
draugijos viltis prašoko. Rugsėjo 24 diena 
praaušo ūkanota. Daugiau kaip 60 maldi
ninkų nuo Lietuvių bažnyčios paėmė au- 
toousai. Kiti prisidėjo nuosavomis va
žiuoklėmis. Tai iš viso susidarė apvalus 
66 skaičius. Artėjant į šventovę giedrėjo, 
o ten jau rasta giedra visame spindėjime.

Pamaldas lietuviams atskirai atlaikė 
kun. S. Matulis,MIC. Šv. komuniją priėmė 
apstus skaičius dalyvių. Pamaldų' metu 
lietuviška giesmė kuteno auseles apie 
500 kitataučių, kurie turėjo tylias pamal
das gretimoje aikštėje. Aikštės suolams 
pratuštėjus, juos užėmė lietuviai, kur at
sibuvo Marijos šlovei akademinė dalis. 
Jos įdėmiai klausėsi saviškiai ir anglai. 
Ją atidarant dėkota iškylos sumanytojams 
ir vykdytojams, pabrėžta, kad ateitinin
kai nėra jokia partija, bet šeštą dešimtį 
gyvuojanti pasaulėžiūrinė katalikiška, lie
tuviška organizacija, norinti ta linkme 
dirbti ir nenorinti kitų pozityvaus darbo 
trukdyti. O Londone bei Anglijoje darbo 
marios plačios ir gilios.

Po to Aylesfordo praeitį pirmiausiai lie
tuviškai (be jokios kalbos klaidelės) ir 
trumpiau angliškai nušvietė vienas ir tas 
pats grynas anglas R. Sealey. Kruopščioje 
istorinėje apžvalgoje jis minėjo, kad-Ay
lesfordo karmelitų prijoras Tomas 
nietis saviškį ordiną įkūrė, išplėtė 
tuvoje.

Stud. V. Anelauskas lietuviškai
gliškai davė Šiluvos šventovės Lietuvoje 
ryškius esminius bruožus.

Meninėje dalyje Marijos žemės Kara
lienei sudėtas lietuvių kūrėjų marijaninės 
poezijos vainikas. Maironio, dalyvės Dan
guolės Sadūnaitės-Sealey, Kotrynos Gri- 
gaitytės, Fausto Kiršos, Kazio Bradūno ir 
Elenos Tumienės kūrybą perteikė P. Bu
laitis, J. Jurkonienė, S. Kasparas, R. Sea
ley, V. Anelauskas ir kapelionas, kuris dar 
visą poetinę pynę trumpais paaiškinimais 
surišo. Šio gaivinančio sambūvio užbaigai 
į apylinkes nuskambėjo giesmė „Marija, 
Marija“ ir „Lietuva tėvynė mūsų“.

Popietinę ypatingą Rožinio eiseną lietu

maldininkai tuo gyvai domė-

ir Vytukas Kačinai dailiai pa
tik liet, pamaldoms, bet dar re-

viai atliko atskirai. Aidėjo lietuviška mal
da, skaitymas ir giesmė. Labai padaugėję 
kitataučiai 
josi.

Petrukas 
tarnavo ne
prezentavo lietuvius ir bendrosios procesi
jos apeigose. Malonu, kad šios visos mal
dingos išvykos dalyvių žymią dalį sudarė 
mūsų atžalynas.

Iš Aylesfordo širdimi, žodžiais ir malda 
pasiekta taip pat Šiluva ir visa Lietuva. 
Apskritai, Marijos Išlaisvintojos šventėje 
giedriai spindėjo ne tik saulė, bet ir tau
tiečių veidai. Tai buvo dalyviams tikra, 
vispusiška atgaiva, o rengėjams nauja 
skata. (s.s.)

VOKTETTJA

PINNEBERGAS

pa-

Valde- 
ir Lie-

ir an-

Pinnebergas yra vokiečių apskrities 
miestelis netoli Hamburgo su 28.000 gyven 
tojų ir Hamburgo didmiesčio „nustelbtas“. 
Pinnebergas dar vadinamas „rožių mies
tu“. Po karo čia buvo Baltų DP universi
tetas su lietuviais profesoriais ir nemaža 
lietuvių studentų. Pinnebergui priklauso, 
kaip įžymybės, Helgolando sala ir Wedel 
miestelis, pro kurį Elbe praplaukia įvairių 
pasaulio kraštų okeaniniai laivai ir jiems 
per garsiakalbį grojami jų kraštų himnai. 
Laivo denyje stovintieji jūrininkai tuomet 
sustoja kariškai ir pagerbia savo himną.

Prie Wedelio Elbė sudaro labai gražų 
vaizdą ir yra apie dviejų kilometrų pločio. 
Tačiau Pinnebergas, nepaisant tai, kad jis 
yra Hamburgo „nustelbtas“, pirmauja pa
saulyje įvairių rūšių rožėmis, eglaitėmis, 
pušaitėmis, ąžuolais ir įvairiausiais kito
kiais medeliais ir krūmais, kokie tik auga 
ne vien tik Europoje, bet ir kituose kraš
tuose. Susodinta, kaip pas mus bulvės, va
gutėmis ir mašinomis kaupiama ir ravima 
nuo žolių. Viskas atrodo žavinga ir tęsiasi 
kilometrais ištisi laukai.

Vietomis medeliai išaugę į didelius tan
kumynus ir neprižiūrimi. Tuose medelių

■iiuiiiiiiimiiimHiii plotuose prisiveisę fazanų ir laukinių kar 
vėlių. (įdomu, kad kai fazane turi dar vi
sai mažyčius, bet jau pabėgančius fazaniu 
kus ir iškyla jos vaikams koks pavojus, tai 
ji sušaukia savo mažyčius prie savęs, o tie 
snąpiukais sukimba motinai į plunksnas, 
ir visa šeima pakyla ir nulekia).

Ten, kur yra buvę rožių daigai, toje vie 
toie rožės nebeauginamos keliolika metų. 
Rožės ir medeliai iš čia eksportuojami į 
įvairias pasaulio šalis. Čia ruošiamos ro
žių parodos Parodose rožių būna ne tik iš 
E ’ropos. bet ir iš Amerikos atvežtų.

Vienas žymiausių augintojų Pinneberge 
y-a G. Strobel, kuris apdovanotas įvairiais 
medaliais ir pagyrimais. 1961 metais už 
rožių auginimą gavo aukso ir bronzos me
dalius. G. Strobel prieš k-rą pristatydavo 
ravo rožių daigus ir Lietuvon. Dabar Stro 
bei irgi palaiko ryšius su lietuviais emigra 
ei joje.

126 MILIJONAI AUTOMAŠINŲ 

PASAULYJE

Kiek automobilių, autobusų ir sunkve
žimių yra dabar pasaulyje? Visiems, kurie 
nori tiksliai žinoti, viena žinomoji minera 
linio aliejaus firma Hamburge yra apskai
čiavusi.

Šių metų pradžioje pasaulyje buvo iš vi 
so daugiau kaip 126 milijonai mašinų. Iš 
jų buvo 97 milijonai lengvų mašinų, 28 mi 
lijonai sunkvežimių ir vienas milijonas au
tobusų. Pirmauja JAV, kur yra daugiau ne 
gu 73 milijonai mašinų. O visoje Sovietų 
Sąjungoje ir satelitų kraštuose yra tiktai 
apie 5 mil. automašinų.

1960 m. statistiniais duomenimis remian 
tis, JAV turėjo 180 mil. gyventojų, Euro
pos bendruomenė 171 mil. ir Sov. Sąjunga 
214 milijonų. 1959 metais JAV metinė ja
vų gamyba buvo 182 mil. tonų, elektros 
841 milijardas kw„ mašinų 7.9 milijonai, 
plieno 90 mil. tonų. Europoje javų 53 mil. 
tonų, elektros 264 milijardai kw., mašinų 
4.1 mil., plieno 73 mil. tonų. Sov. Sąjungo
je javų 133 mil. tonų, elektros 294 milijar 
dai kw., mašinų 0.5 mil., plieno 65 milijo
nai tonų. C.

(E) Lietuvos vokiečiai, gyveną Fed. Vo
kietijoje Wuerttembergo krašte rugsėjo 16 
d. buvo susirinkę savo reikalų aptarti j 
Stuttgartą. Dienraštis „Stuttgarter Nach- 
richten" rugsėjo 13 d. laidoje paskelbtame 
straipsnyje papasakojo apie vokiečių Lie 
tuvoje atsiradimo pradžią nuo 1323 m. Ge
dimino laikų.

Kauno valgyklų trestas turėjo didelius 
nuostolius

(E) K*auno valgyklų trestas per metui 
turėjo 350.000 rublių (naujų) nuostolių. 
Anksčiau trestui vadovavo M. Miglinlenė. 
kuri dabar yra Kaimo prekybinių organlza 
cijų valdybos viršininkė. JI dabar smar
kiai puolama, kad eilę metų balanse Išves
davo pelnus ir gaudavo įvairius pagyri
mus, o dabar paaiškėję, kad daug buvę 
tuščiai išpūsta. Puolamas ir jos bendradar
bis B. Kestauskas, kuris iš jėzuito pasida
ręs komunistiniu partiečiu.

PASAULY
— Buvęs Amerikos viceprezidentas Ri

čardas Niksonas pasiryžęs kandidatuoti j 
Kalifornijos gubernatorius 1962 m.

— J. Tautų visumos suvažiavimas pri
ėmė nariu buvusią Britu koloniją Sierra 
Leone (tai šimtasis narjs).

— Argentinos policija sulikvidavo tarp
tautinę kontrabandininkų gaują, kuri ga
bendavo ginklus Alžyro sukilėliams.

— Amerikos Central Intelligence Agen
cy viršininku į pasitraukiančio Allan Dul 
les vietą ateina buvęs atominės energijos 
komisijos pirmininkas John A. McCone.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
ministerių pasitarime nuspręsta pasiūlyti 
Danijai kartu aptarti sąlygas, pagal ku
rias ji galėtų būti priimta į Bendruomenę 
(Danija yra vienas iš 7 kraštų, kurie kar
tu su D. Britanija sudaro Europos Laisvo
sios Prekybos Sąjungą).

— Warner Bros. Pictures pasiūlė 5.5 
mil. dolerių ir uždarbio procentą už leidi
mą nufilmuoti dabar Broadwajuje einan
tį muzikinį vaidinimą „My Fair Lady“.

— Buvusieji prancūzų generolą i Challe 
ir Zeller pradėjo kalėjime streiką (jie nu
teisti už vadovavimą sukilimui Alžyre).

— Senatorius Javits iškėlė klausimą, 
kad buvęs prezidentas Eisenhoweris būtų 
išrinktas laikinai J. Tautų generaliniu sek 
retorium.

— Spalio mėn. gale amerikiečiai ruošia 
si kapsulėje paleisti į erdvę mažytę bež
džionę šimpanzę, kad ji tris kartus aplėk
tų žemę.

— 8 amerikiečių kovos eskadrilės lai
kinai buvo pasiųstos į Europą „užjūrio 
operaciniam apmokymui“.

— Rugsėjo 30 d. jau 47 dieną badavo
Tara Singh, kuris pasiryžęs mirti badu, 
reikalaudamas, kad Indija sudarytų atski
rą sikų valstybę su valstybine pundžiabų 
kalba (spalio 1 d. jis baigė tą streiką, nes 
Indijos vyriausybė pažadėjo ištirti reika
lą).

— Iš Sicilijos barono Ortolani pavogta 
paveikslu už 640.000 dolerių.

— Sovietai tuo pradėjimu iš eilės su
sprogdino jau 16-tąją bombą nuo to laiko, 
kai atsimetė nuo susitarimo nebebandyti 
jų.

Pinnebergan atvažiuoja iš įvairių pašau 
lio kraštų žmonių pastudijuoti rožių ir me 
dėlių auginimo. Yra ir tokių, kurie atva
žiuoja tiktai pasigėrėti tais rožių ir mede
lių laukais, pakvėpuoti įvairiais medelių 
ekstraktais, nusipirkti rožių, kurios čia 
kainuoja turgavietėje po 10 pfenigių, bet 
rožių daigai jau kainuoja markėmis. Č.

Miestų turgavietės tebėra, nežiūrint 
partijos siekimo jas visas išnaikinti

(E) Maskvos iniciatyva ir Lietuvoje bu
vo skelbiamas šūkis: naikinti kolchozines 
turgavietes miestuose ir produktus par
duoti tik per kooperatyvus ir valstybines 
parduotuves. Bet gyvenimas eina savo ke
liu, ir Lietuvoje dar daug kur veikia kol
chozinės turgavietės. Vilniuje veikia net 
kelios tokios turgavietės. Vilniuje birželio 
pradžioje pasirodė pirmosios braškės, bet 
atvežtos iš kitur, ne vietinės.

Visa „gyvenimo prasmė ir laimė" — eiti ] 
kolchozą dirbti

(E) Neįtikėtinai naiviomis priemonėmis 
sovietinė propaganda viduriniųjų mokyklą 
abiturientus nori pakreipti dirbti kolcho
zuose. Pvz„ Jurbarko vidurinėje mokyklo
je buvo surengtas abiturientų susirinki
mas, kuriame visomis propagandinėmis 
priemonėmis buvo kalama, kokia yra „gy
venimo prasmė“ ir kad pati „didžiausia 
laimė“ abiturientui esą eiti į kolchozą ir 
ten dirbti žemės ūkio darbus. Tos mokyk
los vienos klasės abiturientai net kolekty
viai pasisakė už tą „laimę“ ir įsirašė dar
bams kolchozuose. Ir kai kurių kitų vidu
riniųjų mokyklų abiturientai „savo noru“ 
įsirašė darbams kolchozuose.

DBLS Rochdalės Sk. Pirmininką 

p. Vytautą BUDRĮ-BUDREVIČIŲ 
ir

panelę Anna Maria SANTORO,

sukūrusius šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir linki jiems 

saulėto gyvenimo.

Valdyba ir nariai
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