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PRIVATININKAI NESTATO KOMUNIZMO EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

(Elta) Liepos mėn. pabaigoje paskel
bus kom. partijos programos projektą, par 
tijai nepaprastai palengvintas varovo, agi
tatoriaus uždavinys. Kiekviena partinio 
pareigūno kalba, ūkininkų, darbininkų, 
mokslininkų pareiškimai ar straipsniai 
prasideda programos paskirų vietų citato
mis ir džiaugsmo pareiškimais, kad ateitis 
būsianti tikrai šviesi, nes juk tai nustatė 
programa, o ji juk klysti negali.

Savo vedamajame „Tiesa“ (212 nr.) 
džiūgauja, kad nepaprasta laimė gyventi 
tokioje visuomenėje, kur žmogus žmogui 
esąs brolis ir kur žmogaus poreikiai tenki 
narni pagal pareikalavimus (dienraštis tik 
nemini, kada tikimasi sulaukti tos „lai
mės“... — E.).

Girdi, net širdį džiugina „tūkstančiai“ 
pavyzdžių, kai Lietuvos žmonės visur sten 
giasi įnešti savo indėlį į komunizmo pasta 
tymo reikalą. Janiną Ragauskaitė pasiryžu 
si šiemet išauginti 500 bekonų, ir tai esąs 
pavyzdys, kaip žmogus suprantąs savo pa
reigą komunizmui... Jei dirbsi geriau, grei 
čiau —jau neši savo indėlį...

Darbas visuomenės labui — štai tokį šū 
kį šiuo metu Lietuvoje primygtinai skiepi
ja speuda ir Vilniaus radijas. Tai, esą, įra 
šyta ir programoje, taigi tai—jau taisyklė. 
Tuo tarpu toji pati „Tiesa“ čia pat gailiai 
nusiskundžia, kad kaip tik Lietuvoje paki
lo skaičius tokių žmonių, kurie norį gauti 
gėrybių iš visuomenės, tačiau... patys vi
suomenei nieko nenorį duoti. Tokie žmo
nės — tai atplaišos, veltėdžiai. Jau žino
ma, kad Lietuvoje neseniai smarkiai paki

NENORI KOMUNISTINIO 
MENO

Neutralioji demokratinė Šveicarija prieš 
kultūros bendradarbiavimą su sovietais.

Prieš kurį laiką Ciuricho kantono vy
riausybė Šveicarijoje pakartotinai atsisa
kė leisti sovietų smuikininkui Dovydui 
Oistrachui koncertuoti Ciuriche. Kantono 
vyriausybės elgesio motyvai yra tiek ak- 
ftalūs ir svarbūs visiems, kas kovoja prieš 
sovietų ekspansiją politikos ir kultūros 
srity, kad reikia juos čia plačiau atpasa
koti.

Ciuricho kantono vyriausybė pareiškė, 
kad komunistų nusistatymu menas bei 
ku'tū-a neatsk'riami nuo po’itikca. Ko
munistų užvaldytose valstybėse menas 
bei kultūra tarnauja valstybei ir bolševi
kų ideologijai. Komunistinės diktatūros 
menininkų uždavinys yra užtušuoti gilią 
prarają, kuri skiria nuo jos laisvąjį pasau
lį. Galimas dalykas, kad pats Oistrachas 
nėra komunistas. Bet jis keliauja užsieny 
sovietų vyriausybės siunčiamas ir jo kaip 
menininko pasisakymu pasinaudoja savo 
tikslams komunistinė santvarka. Komu
nistų valdomų kraštų menininkų gastrolės 
užsieny tarnauja tokiems tikslams, kurie 
nieko bendra su kultūra neturi, būtent, jie 
tarnauja politinei propagandai.

Chruščiovas yra pareiškęs, kad literatū
ros ir meno kųryba turi būti persunkta 
komunistinės kovos dvasios; toje kovoje, 
kurią komunistų partija veda prieš mirš
tančias senojo pasaulio idėjas bei sąvokas, 
spaudai, literatūrai ir menui atitenka la
bai svarbus vaidmuo.

Šitokiomis aplinkybėmis, Ciuricho kan
tono vyriausybės nuomone, komunistų 
menininkai, specialiai paruoštų ir ištiki
mų bolševizmui valdininkų prižiūrimi, 
daro savo propagandines gastroles Vakarų 
pasaulyje. Bet tos gastrolės negali būti 
šveicarų valdžios įstaigų remiamos sutei
kiant leidimus gastroliuoti.

KAIP LENKAI GYVENA IR MAITINASI
(E) Lenkų radijo viešosios nuomonės 

studijų centras neseniai suorganizavo ap
klausinėjimus apie Lenkijos gyventojų mi 
tybos ir kitus klausimus. RFE pranešimu 
apklausinėjimo duomenis paskelbė savait
raštis „Žycie gospodarcze“. Apklausinėji
mas vykęs 1960 m. balandžio mėn. ir ap
klausta 1.500 asmenų per 18 m. amžiaus. 
Daugiausia apklaustos moterys. Dėl mais
to kokybės Lenkijoje 23.7 proc. apklaustų
jų pasisakė, kad maistas labai geras arba 
geras, 58 proc. — vidutinis ir 16.7 proc. pri 
pažino, kad maistas blogas. Gyvenimo są
lygas labai geras arba geras nurodė 32 
proc. apklaustųjų, 31 proc. — tos sąlygos 
vidutinės ir 37 proc. — visai menkos. Pa
klausti, ką darytų, jei atlyginimai būtų pa 
kelti, 72 proc. pastebėjo, kad pinigus iš
leistų maistui. Apklausinėjimo duomeni
mis, 40 proc. apklaustųjų mėsą valgo kas 
antrą dieną, žemus atlyginimus gaunantie 
ji daržoves valgo kas penktą dieną, o gau 
nantieji 1000-1500 zlotų atlyginimo — kas 
trečią dieną. Paaiškėjo, kad tik 3 proc. ap 
klaustųjų mėsą pietums valgo kasdieną, 
11 proc. — 5-6 kartus per savaitę.

lo ir baudimai už tų veltėdžių „darbus“, 
už spekuliaciją, prirašinėjimus žemės ūky
je, padažnėjo demaskavimai spaudoje tų, 
kurie įsigijo namuką ar mašiną.

Kas čia kaltas? „Tiesos“ atsakymas čia 
aiškus — tik kapitalistinė santvarka, nes 
ji turėjusi „vilkiškus įstatymus“ ir jais 
kaip tik tie dykaduoniai dabar Lietuvoje 
naudojasi. Taigi čia peršasi išvada — da
bar, jau per 20 metų praslinkus nuo bol
ševikinės santvarkos įvedimo Lietuvoje, 
štai toji kapitalistinė santvarka tokią dide 
lę įtaką daro į Lietuvos gyventojus mies
tuose ir kolchozuose!

Nors kom. partijos programa žada tokią 
puikią ateitį, rojų žemėje, tačiau... kaip 
tik ją paskelbus, tie lietuviški „dykaduo
niai“, anot „Tiesos“, svarbiausiu savo tiks 
lu laiko apsitverti nuosavame darže, rūpin 
tis tik savimi... Esą, „jo asmeniškas tur 
tas šventas ir neliečiamas, o valstybinis, 
visuomeninis jam nerūpi“. Jei Lietuvos 
gyventojai, kaip ir partinis organas pripa 
žįsta, taip pasiilgę privačios nuosavybės, 
matyti, jie bodisi komunistinio režimo 
varžtų, kolchozinės santvarkos.

Be veltėdžių, dykaduonių vardo, jau su 
galvota ir naujų titulų, kaip „privatinin
kai, antivisuomeniniai elementai1“. Blo
giausia, kad, anot „Tiesos“, tų privatinin
kų Lietuvoje ne tiek jau maža ir ne taip 
juos smerkia visi tikrieji „tarybiniai žmo 
nės“. Tas pats dienraštis jau turi pabrėžti, 
kad... atsiranda žmonių, kurie su tais „dy 
kaduoniais“ taikstosi, jie susiranda sau 
globėjų, rėmėjų, užtarėjų.

Pasirodo, kad kapitalistinėje Lietuvoje 
bujoję, anot „Tiesos“, apgaudinėjimas, 
akių dūmimas, karjerizmas ir tos liekanos 
veikiančios dabar.

„Mūsų visuomenė“ (ją gi reikia suprasti
kaip kom. partiją —E.) jaučia ir stebi ir 
pyksta, kad Lietuvos gyventojai nesitaiks
to su bolševikiniu režimu (jų terminais 
kalbant), nejaučia pareigos plėšytis dėl ko 
munistinės „statybos“. Ir tai vyksta ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Sovietijoje.

NEPATENKINAMAS PASIRUOŠIMAS 

ŽIEMKENČIŲ SĖJAI

(E) „Tiesos“ 195 nr. paskelbtame nuta
rime Lietuvos kom. partijos centro k-tas 
su min. taryba pripažino, kad visoje eilėje 
kolchozų, sovchozų nepatenkinamai vyks
ta pasiruošimas žiemkenčių sėjai. Galimas 
esąs pavojus, kad sėja būsianti suvėlinta. 
Nors apie rugpiūčio mėn. vidurį žieminių 
kultūrų derlius daugumoje ūkių buvo nu
imtas, tačiau kūlimas, sėklos ruošimas 
vyksta nepatenkinamai. Dėl lietingo oro, 
derliaus sudorojimas ir sėjai pasiruošimas 
vėluoja. Dar daugiau painiavos ir netvar
kos, sudaro gramozdiška žemės ūkio orga
nizacija. Šiuo atveju sovietinė valdžia įpa
reigoja sėją tvarkyti žemės ūkio ministeri
ja. vyriausiąją tarybinių ūkių (sovchozų) 
valdybą, vyr. tiekimo ir realizavimo valdy
bą, respublikini susivienijimą „Lietuvos 
žemės ūkio technika“, partijos rajonų ko
mitetus, rajonų vykd. komitetus ir parodo
mųjų bandymų ūkių vadovus. Kuris, paga
liau, atsakingasis šeimininkas?

Šia proga kantono vyriausybė priminė, 
kad raudonajai armijai brutaliai užgniau
žus vengrų sukilimą 1956 metais, visa 
šveicarų tauta vieningai pasmerkė sovie
tų smurto politiką. Vengrijos įvykiai aiš
kiai atskleidė tikrą vadinamosios taikin
gos koegzistencijos reikšmę ir komunistų 
siekius. Šveicarijos spauda ir viešoji opi
nija nepaprastai vieningai kvietė tada nu
traukti kultūros ir sporto ryšius su komu
nistų užvaldytais kraštais. Visi buvo vie
nos nuomonės, kad net žinomiausi Rytų 
menininkai yra priespaudos santvarkos 
atstovai, kurių negalima įsileisti, tuo būdu 
išreiškiant solidarumą tiek su kovojančia 
už laisvę vengrų tauta, tiek su kitomis 
komunizmo pavergtomis Europos civili
zuotomis tautomis.

Galop, Ciuricho vyriausybė pažymėjo, 
kad tų samprotavimų vedama ji neleido 
taip pat Vengrijos baleto, sovietų Moizie- 
jevo baleto ir Pekino operos gastrolių.

šitoks demokratinės Šveicarijos elgesys 
yra pamoka visiems naivėliams ar sovietų 
pakalikams, kurie, siekdami statyti „til
tus“ kultūros santykiams su sovietų oku
pacine valdžia Lietuvoje ar iš viso su so
vietais, sąmoningai ar nesąmoningai re
mia sovietu pastangas užmigdyti Vakarų 
ir mūsų pačių sąžinę. L.

Trečdalis tarnautojų — bemoksliai
(E) ,.Nowa Kultūra“ rugpiūčio 20 d. lai 

doie praneša, kad šiuo metu Lenkijos na
cionalizuotame ūkyje 30 proc. dirbančių 
tarnautoju nėra baigę pradinės mokvklos. 
1954 m. kasyklų pramonėje buvo 36.000 
darbininku nebaigusiu pradinio mokslo, o 
šiais metais tas skaičius pakilo ligi 70.000. 
Anglių kasėju mokyklose mokosi 4.000 mo 
kinių, tačiau jų turėtų būti ligi 15.000. Šie 
kiama. kad pradinį mokslą baigtu bent pu 
sė visų darbininku 18-35 m. amž., tačiau 
mokslą išeiti pasiryžo vos 40 proc. darbi
ninkų.

PROGRAMA IR BOSIMAS 
LAIŠKANEŠIŲ GYVENIMAS

(E) — Ar jau perskaitei TS KP progra
mos nrojekta? Ar jau skaitei įstatų pro
jektą? — tokie klausimai mireuliuoia So
vietu S-gos spaudoje nėr radijus. Vilniaus 
radijas su savo bendradarbiais dirba išsi
juosę apklaus'nėdami darbininkus, tar
nautojus, kolchozininkus. mokslminkus. 
Visiems tai — istorinis dokumentas, ir vi
si šlovina partiją, kuri esanti tikra motina 
liaudžiai... Štai vienas Vilniaus vaizdžių: 
ankstyva ryta skuba dešimtys laiškanešiu. 
Radiio reporteris susipažįsta, klausia pa- 
vardžiu. — Mano nav’rdė — Maškivara. 
O mano — Pavlovska Regina Šioji nasa- 
koja: šiandien adresatams nešame istorini 
dokumentą, partijos programa... Ja jcv- 
vend'nus. — Pavlovska aiškina, — žvmiai 
pasikeis ir mūsų laiškanešiu, gyvenimas. 
Nebereikės mums skubėti sostinės gatvė
mis ir vilkti našta, o gražiai mus veš nau
jos mašinos... Mūsų gyvenimas, mūsų bui
tis taps dar gražesnė...

450 agitatorių aiškina
(E) Kiek daug partija dėmesio skiria 

kom. partijos pragramos projekto aiškini
mui liudija tai, kad tik Kuršėnų rajono 
darbo žmonėms ta programa aiškinti pa
siųsta 450 agitatorių. įmonėse, kolchozuo
se anie ši „istorinį dokumentą“ skaityta 
160 paskaitų.

Mokiniu tėvai prieš .politines pamokas*_
(E) Iš ka’ kuriu st-aipmiu Vilniaus 

.Tiesoje* gaūma susidaryti išvadą, kad 
mokvk’u mokinių tėvai karta’s kreipiasi 
į mokytojus ir ju prašo nesunkintl vaikų 
sąmonės politinėmis pamokom!s*. Mokyto
je—ma+yt. komunistė—tokių tėvų politi
niu nesus’pratimu piktinasi ir tai viešai, 
išreiškė laikraštyje. Buvę ir kitokių atsiti
kimų. Kai mokinė mokytojo buvusi pa
klausta. dėl ko ji neprisidėjo prie metalo 
laužo rinkimo ir nieko į mokyklą neatnešė, 
mokinė atsakė, kad ji nesanti .pionierė* 
ir dėl to neprivalanti tokiais dalykais už
siimti.

f DIENOS ~|
DARBO PARTIJOS POLITIKA

Britų Darbo Partijos suvažiavimas pa
keitė praeitų metų nusistatymą dėl atomi
nių ginklų. Pernai buvo nutarta, kad D. 
Britanija turi nusiatominti, bet Partijos va 
dovybė tada žadėjo kovoti, kad tas nutari 
mas būtų pakeistas. Šįmet nusiatominimo 
reikalaująs partijos sparnas smarkiai pra
laimėjo.

Dėl D. Britanijos įstojimo į Europos 
Bendrąją Rinką Darbo Partija nutarė lauk 
ti ir žiūrėti, kas atsitiks.

Suvažiavimas pasisakė prieš vyriausy
bės nusistatymą neleisti niekur kelti dir
bantiesiems atlyginimų (kai kuriose pra
monės srityse dėl atlyginimų jau grasina
ma streikais).

DR. ADENAUERIS PRAŠOMAS 
PASILIKTI

Krikščionių Demokratų Partijos delega 
cija kreipėsi į Dr. K. Adenauerį ir prašė, 
kad jis ir toliau kaip kancleris vadovautų 
Vakarų Vokietijai.

Prašyta, kad jis tartųsi su Laisvųjų De
mokratų Partija dėl koalicijos.

Krikščionių Dem. Partijos sluoksniuose 
kritikuojama Laisvųjų Dem. Partija, kad 
ji kelia „kanclerio klausimą“ (jie sakėsi 
eisią į koaliciją, jei Dr. Adenaueris pasi
trauks iš kanclerio pareigų).

TšGABENAMI VISŲ KAIMŲ 
GYVENTOJAI

Kai Berlynu pravesta siena ir pasienis 
stipriai saugomas, norintieji pabėgti nau
dojasi kitomis pasienio vietomis, ypač 
apie Turingiją ir Bavariją, kur kainuo
čiau.

Kad tikrai sunku būtų pabėgti, visu pa
sieniu gyventojai rytu pusėje bus iškelia
mi iš 5 kilometrų pločio juostos. Gyvento
jų iškėlimas jau vykdomas.

Ulbrichto politinis 
bankrotas

Dėl Berlyne vykstančių žmogiškųjų dra
mų „New York Herald Tribūne“ rašo: 
„Šalia didesnio masto dramos, kuri vyks
ta Berlyne, yra dar kitų mažesnių žmogiš
kosios kančios vaizdų. Bet skausmingesnio 
dalyko jau nebegali būti, kaip komunistų 
komiškas bandymas rytinį miesto sektorių 
atskirti griaunant tuos namus, kurie yra 
prie sienos, nes žmonės tiesiog šoka ten, 
kur laisva žemė, pro savo langus ir nuo 
stogų. Kai Ulbrichtas. kaip beprotis, Rytų 
Berlyną paverčia didžiuliu kalėjimu, ber
lyniečiai, kurie gyvena prie sienos, gabe
nami kažkur į juodą nežinią. Tokie vaiz
dai, kai žmonės sienomis čiuožia žemyn, 
komunistinei policijai stengiantis pro lan
gus sugriebti juos, yra lygiai tiek pat bjau
rūs, kaip ir nuogo žiaurumo hitleriniai 
metodai“.

Britų „The Guardian“ vedamajame ap
taria tuos dalykus, dėl kurių neįmanoma 
bus daryti kokių nors nuolaidų, kai bus 
deramasi dėl Berlyno. Laikraštis rašo: 
„Taigi dėl trijų dalykų negalima tartis: 
dėl Vakarų Berlyno laisvės, dėl karinių 
dalinių buvimo Vakarų Berlyne ir dėl to, 
kad ir toliau būtų netrukdoma oru susi
siekti tarp Berlyno ir Vakarų Vokietijos. 
Numatant, kod Vakarai tvirtai laikysis dėl 
šių esminių dalykų ir įtikins Chruščiovą, 
jog jie dėl to yra pasiryžę kovoti, dėl kitų 
klausimų jau drąsiai galima tartis. Tarp 
kitų dalykų labiausiai ginčytinas būtų Ry
tų Vokietijos pripažinimas. Visiškai su
prantama. kad Federalinėje Respublikoje 
į tai žiūrima, kaip į siauba keliančia gali
mybe. Pono Ulb’ichto režimas nėra vien 
tik diktatūra: tai vra biauriausia ir pati 
žiauriausia diktatūra Europoie. Galimybė 
pripažinti jį. be kita ko. tada, kai jis vra 
parodęs s’vo politini bankrotą, yra toksai 
dalvkas kuris galėtu būti svarstomas tik 
labai nenoromis. Labiausia, ko Vakarai 
deb=>r ca’ėtu dar tikėtis, tai kad nonas 
U'brichtas būtu kartais pakeistas libera- 
’esniu komunistu ir kad įtampos sumažini
mas Vidurio Europoje ga’ėtu sudaryti ge
resnius santvkius tarp abieju Vokietijos 
da’iu ir toki k’imatą, kuris padarytų gali
mą susijungimą“.

NE SU TAIS SUSITIKO
Maskva pasiekė 29 studentai amerikie

čiai, vadinamieji „taikos žygininkai“, pėsti 
atėję iš J. Amerikos Valstybių. Amerikie
čių „New York Herald Tribūne“ rašo: „Jie 
buvo ten, taip arti tų vadovų, kurie tvarko 
kataklizmus, ir tuo pačiu taip toli, toj vie

SIRIJOS REIKALAS
Paaiškėjo, kad Sirijoje sukilimą suruošė 

ir suardė sąjungą su Egiptu (Jungtinę 
Arabų Respubliką) pasiturinčių sluoks
niai, kurie buvo nepatenkinti Nassero vyk 
domosiomis reformomis, suvalstybinimais 
ir finansiniais suvaržymais.

Egipto prez. Nasseras pareiškė, kad jis 
nesipriešins Sirijos prašymui priimti į J. 
Tautas.

Savo metu (1958 m.) Sirija pati prašė 
sąjungos su Egiptu, nes bijojo, kad komu
nistiškai nusiteikę karininkai nepaverstų 
krašto sovietine valstybe.

PERSIJOS ŠACHO MOSTAS
Persijos šachas į Pahlavi fondą pervedė 

savo turtų už 47.5 milijonus svarų. Tai lai 
koma pačiu labiausiai revoliuciniu žygiu, 
kokį iš viso atlikęs bet koks monarchas bet 
kuriame krašte.

Tuos milijonus sudaro ūkiai ir kaimai, 
viešbučiai, lošimo kazinai, skystajam ku
rui gabenti tankeriai ir įvairios akcijos.

Visi pelnai eis neturtingiesiems šelpti, 
pasirūpinti jų sveikata, švietimu, labdary
be, teikti paramos socialiniams ir religi
niams sąjūdžiams.

NACIONALISTINĖ KINIJA IR 
PABALTI JYS

Smarkiausiai šios sesijos metu prieš ko
munistus pasisakė J. Tautose nacionalisti 
nės Kinijos atstovas Shen Chang-huan. Jis 
pasisakė ir prieš neutralistus: vidurio ke
lio nėra — arba kapitalizmas, arba socia
lizmas.

Savo kalboje jis taip pat pasakė, kad 
Sov. Sąjunga buvo be rezervų pripažinusi 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybe ir atsisakiusi bet kokiu pretenzijų į 
ju suverenumą, o tie kraštai vis tiek buvo 
įjungti į Sov. Sąjungą. 

toj, kur reikia, bet kalbėjosi ne su tais 
žmonėmis. Jie kalbėjo žmonėms Vakaruo
se, kur žmonės turi balsą, ir Rytuose, kur 
jie visiškai neturi jo ir kur jų prašymas 
tuščiai nuskambėjo. Ir jie nuėjo iki Krem
liaus šešėlio, nusinešdami savo šūkius ir 
įsitikinimus, savo tokį paprastutį tikėjimą, 
kad jei tik ėriukas atsigultų, tai liūtas pri
gultų jau šalia jo. „Taika ir draugystė!" 
šūkavo jie rusiškai, žygiuodami Maskvos 
gatvėmis, kai tuo tarpu Chruščiovo grasi
nimų griaustiniai aidėjo ties Sibiro dan
gum, o vokiečiai Berlyne veržiasi į laisvę“.

NASSERO NEPASISEKIMAS
Egipto „Gumhurriya“ ryšium su Sirijos 

sukilimu rašė: „Tasai sujudimas yra ne 
kas kita, o tik ginkluotas suokalbis prieš 
arabų nacionalizmą“. Ispanų „ABC“ žy
miai bendriau pažiūrėjo, pažymėdamas: 
„Dar viena problema šalia visų tų kitų, 
kurios neramina ir gąsdina pasaulį“. Ame
rikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ reikalą 
aptaria iš esmės šiais žodžiais: „Naujasis 
panarabiškasis nacionalizmas, kaip jis 
buvo įkūnytas prezidento Nassero, susilau
kė gana smarkaus smūgio. Jis buvo re
miamas dviem ašigalais — antikolonializ- 
mu ir Izraelio baime, o per pastarąjį de
šimtmetį šitie ašigaliai neteko didžiosios 
dalies savo patrauklumo. Be to, arabiškoji 
rasė ir kultūra niekada neturėjo labai 
veiksmingų politinių klijų. Besivaržantieji 
arabų kraštai pagal laiką keičia savo spal
vas, bet jie vis tebėra, kokie buvę. Tokie 
valdovai, kaip Irako gen. Kassemas, įtūžę 
priešinosi Nassero vadovybei. Tunisas iš 
tikro piktuoju su Kairu, net ir po B’zertos. 
Tai, kad Jordanas tuojau pat pripažino 
naująjį Damasko režimą patvirtina ilga
laikę Hu'-seino-Nassero nesantaika. Visur 
tebėra pris'ėptas pavydas ir įtarinėjimas“.

PASAULY
— Berlyne vyksta susišaudymų tarp 

Rytų ir Vakarų Berlyno policijos.
— Anglijos Bankas sumažino procentą 

iš 7 į 6 su puse, bet nenumatoma, kad dėl 
to būtų atleisti kitokie suvaržymai.

— Sovietai po pertraukos bandydami 
jau susprogdino 18 bombų.

— Prancūzijos pėstininkų viršininku Al 
žyre paskirtas muzulmonas brigados gene
rolas Ahmed Rafa.

— Sirijos komunistai jau sveikina revo
liuciją ir siūlo sudaryti „liaudies frontą“.

— V. Vokietijos socialdemokratai tebe-
siūlo sudaryti visų partijų vyriausybę.

— Spalio 3 d. 55 vokiečiai (tarp jų 23 
vaikai ir 15 moterų) važiuoti pabėgo iš R. 
Vokietijos, aprišę skudurais arkliams ko
jas, kad nebūtų girdėti (netoli Duder- 
stadt).

— Prancūzijos kalnuose sudužo britų 
lėktuvas, ir žuvo 34.

GROMYKO MATĖSI SU PREZIDENTU
Praeitą penktadienį prez. Kennedy pri

ėmė sovietų užsienių reikalų ministerį Gro 
myko.

Gromyko vyksta į V. Europą ir paskui į 
Maskvą.

Prezidentui jo iškeltosios sąlygos dėl bū 
Simų jų pasitarimų nepriimtinos.

ARMSTRONG-JONES — VIKONTAS IR 
GRAFAS

Princesės Margaretos vyras Armstrong- 
Jones gavo Linley of Nymas vikonto ir 
Snowdon grafo titulą. Kadangi princesė 
Margarita laukia kūdikio, tai titulai buvo 
duoti, kad įpėdinis ar įpėdinė gimtų titu
luoti.

Britų spauda arba abejinga, arba su gai 
lesčiu sutiko šią žinią.

SOVIETINIAI MANEVRAI
Šį mėnesį ir lapkričio vyksta Varšuvos 

karinio pakto kraštų armijų manevrai.
Jų metu pirmą kartą R. Vokietijos žemė 

je dalyvaus Lenkijos ir Čekoslovakijos ka 
riniai daliniai.

R. Vokietijoje esama apie 400.000 sovie
tų kariuomenės. Pastaruoju metu jos dar 
padaugėjo ryšium su ruošiamaisiais ma
nevrais.

PRASTI DERLIAI PLĖŠININĖSE
ŽEMĖSE

Kai pernai plėšininių Kazachstano že
mių derliai sudarė apie ketvirtadalį visų 
sovietų grūdų, tai šįmet gauta tik apie du 
trečdaliai to kiekio, kuris buvo užplanuo
tas.

Kezachstane sovietai turi jau apie 15 mi 
lijonų ariamosios žemės, maždaug tiek, 
kiek visa Vakarų Europa.
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VYTAUTO
Neseniai išėjo didelio formato, gerame 

popieriuje išspausdinta, dali P. Augiaus 
iliustruota ir dailiai įrišta knyga „Vytauto 
Mačernio poezija“, suredaguota Kazio 
Bradūno.

Knygą išleido „Į laisvę fondas“ Dr. A. 
Šmulkščio lėšomis.

Tokio leidinio pasirodymas nebuvo toks 
paprastas dalykas, kaip galėtų atrodyti. 
Šios poezijos knygos autorius, jaunas vy
ras, gimęs 1920 m. birželio 6 d. Žemaičių 
Kalvarijos valsčiuje, žuvo 1944 m. spalio 
7 d. nuo artilerijos sviedinio skeveldros. 
Kaip gimimo ir mirties metai liudija, rei
kėjo turėti tikrai didelį talentą, kad, tiek 
amžiaus tik nugyvenus, galima būtų tikrai 
pasireikšti ir kad nuoširdūs ir rūpestingi 
draugai beveik 20 metų praslinkus po šio 
poeto mirties jaustų pareigą pastatyti ši
tokį gražų paminklą — puošniai išleisti su 
rinktą jo kūrybą.

Jau periodinėje spaudoje, ypač žurnaluo 
se, yra buvę šiek tiek išblaškyta Mačernio 
poezijos ir truputis biografinių duomenų. 
Šiai knygai didesnį straipsnį apie poetą 
ir jo kūrybą yra parašęs Alfonsas Nyka - 
Niliūnas. Iš šio straipsnio matyti, kad V. 
Mačernis, pradėjęs rašyti dar gimnazijos 
metais, stipriausiai pasireiškė studijuoda 
mas Vilniaus Universitete. Iš pradžių jis 
savo kūryboje reiškėsi tradiciniu būdu. Il
gainiui nuo to kelio jis pasuko į tą estetiz- 
mą, kurio stambiausi pionieriai lietuvių 
poezijoje yra Putinas-Mykolaitis, Kirša, o 
gal ir Sruoga ir kuris tebėra šiandien 
tęsiamas jaunosios kartos tremtyje. Tų,

VYTAUTAS MAČERNIS

Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas, padrikusias laukų 
platybėse: 

Regėjau jų nenykstančių darbų dienas ir neramias jų poilsio 
naktis. —

Pribrendę buvo jau laukai, ir viršum jų, tartum rami dvasia, 
Pleveno didelės pinties rimtis. 

• —-
Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakė šiurkščios darbininkų 

širdys,
Bronziniai jų veidai ir šaltos akys spinduliavo laisvės ir jėgos 

grožiu. 
Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę — 
Jų sielos — aiškios, šviesios, lyg mažų vaikų.

Galvojau apie juos, parimęs pakelės žolėj, akis i mėlynas erdves 
Įsmeigęs, 

Galvojau aipie jų gyvenimą ir būsimas kartas,
Kurios atėję žemėn augs, subręs ir, kai jau bus diena šviesioji 

pasibaigus, 
Mirtln nulenks be baimės galvas išdidžias.

Aš supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę gi'ią,
Ir buvo sieloj taip namu, kai ūžė vėjas kalvose,
Kai žemė, upių vandenys ir tamsūs mėlyni miškai giedojo tyliai: 
Gyvenk per mus, kad mes galėtum amžinai gyventi per tave.

(Iš „Vizijų“)

KAIP PASIGYDYT NUO POEZIJOS?

Kai Homeras mirė, dėlei jo gimimo vietos 
Kilo ginčas tarp turtingų miestų septynių, 
Nes per juos, kaip elgeta, Homeras gyvas 
Eidavo, muldaudams duonos trupinių.

ANTANAS TULYS
(IŠ „TERROS“ IŠLEISTOSIOS KNYGOS „TŪZŲ KLUBAS“)

(3)

Stasytė tylėjo, bet jau tikrai siuto. Kaip 
grūdą girnose, dideli vyrų pilvai ją mažy
tę stumdė ir malė.

Gydytojui teko išgerti tris smuklininko 
Gabrėno pastatytus stiklus. Ir tik paskui 
jis gavo progą pats pasirodyti. Dabar de
šimkė atrodė permažai. Daktaras numetė 
ant baro dvidešimkę.

— Už visą, —'jis pasakė, žiūrėdamas į 
kleboną.

Klebonas vėl užšoko ant kėdės prie ka
sos ir šaukė:

— Daktaras Motiejus Abromaitis stato 
už dvidešimt dolerių! Gerkite į daktaro 
sveikatą!

Gabrėnui pasirodė, kad gydytojas Abro
maitis išeina su juo varžytis.

— Dak Ambra-Ambramaitis, a? Ambra 
maitis? Aš jį pažįstu. Bet jis manęs dar 
nepažįsta, — garsiai šaukė Gabrėnas.

Jis išsitraukė iš kišenės pilną saują pa
drikusių banknotų, iškėlė ir smarkiau 
rėkė:

— Daktaras Ambramaitis ir jūs visi 
esate paršai prieš mane! Aš galiu jus nu
pirkti ir parduoti.

Gabrėnas, abiem rankom stumdamas

MAČERNIO
kurie šio kelio laikosi, rūpesčiu kaip tik 
ir ši knyga išleista.

Studento metais Mačernio talentas ne
beišsiteko vien Universiteto sienose. Lite
ratūros vakaruose jis dalyvavo kartu su 
stipriausiai pasireiškusiais vyresniaisiais.

Be abejo, Mačerniui anksti subręsti ir 
pasireikšti leido ir jo talentas ir geras pa
siruošimas. O pasiruošti leido mokėjimas 
svetimų kalbų. Jam su prancūziškai rašiu
siu Milašium, tokiu ypač dvasiškai gimi
ningu jam, padėjo susipažinti tada jau pa 
skelbti vertimai (Vaičiulaičio), tai su Ed
gar Allan Poe jį suvedė mokėjimas anglų 
kalbos.

Trumpas buvo V. Mačernio gyvenimas, 
bet poetinis jo palikimas tikrai didelis. Ka 
dangi jis mirė Lietuvoje, žinoma, būtų 
lauktina, kad tokia rinktinė pasirodytų 
kaip Vilniaus valstybinės grožinės litera
tūros leidinys. Suprantama, jog taip nega
lėjo atsitikti dėl tos paprastos priežasties, 
kad Mačernio poezijoje nėra niekur pagar 
bintą nei partija, nei rytietiškasis izmas. 
Mačernis yra neutralus, kiek tai susiję su 
partijomis ir politika. Kadangi politika ir 
partijos iš poetų reikalauja priklausomy
bės ir tūlais atvejais visiško paklusnumo, 
tai Mačernį reikia laikyti ta prasme visiš
kai nepriklausomu. Tokie ko mažiausiai 
rūpi Vilniaus leidykloms.

Bet Mačernis yra nepriklausomas lietu
vis poetas, mylįs savo žemę, jos žmones, su 
sijęs su visa tuo savo atsiminimais. Tiesa, 
jis sunkesnis už Maironį ir daugelį nepri
klausomosios Lietuvos poetų. Jis artimas 
kaip tik Milašiui, iš kurio mokėsi, ir vi- 

vyrus sau iš kelio, svyruodamas priėjo 
prie gydytojo.

— Sveiks, Dak! — suriko smuklininkas, 
pagriebdamas gydytojo dešinę, o kaire 
kirsdamas daktarui per petį.

Tas „Dak“, jo dešinė ranka, spaudžiama 
kaip replėmis, ir delnas per petį gydytojui 
Abromaičiui buvo tas pat, lyg nepažįsta
mas prieitų ir spiautų į akis. Be to, pra
kaituotas smuklininko delnas paliko dėmę 
ant balto gydytojo švarko. O chirurgas 
brangino savo naują kostiumą. Jis tuojau 
pastebėjo ant savo peties Gabrėno delno ir 
pirštų antspaudą.

— Kur lendi? Aš tavęs nepažįstu ir ne
noriu pažinti. Tu vilk savo pilvą kur ki
tur, — piktai pasakė daktaras, smarkiai 
ištraukdamas dešinę iš Gabrėno rankos.

— Gal daktarui nesiseka, prastas biz
nis, kad jo pilvas įsitraukęs, kaip skaliko, 
ir žmonelė sunykus, kaišoja ranką po sa
vo papais, — linksmai kalbėjo Gabrėnas.

Daktaras paėmė žmonos alkūnę. Jis no
rėjo pasišalinti nuo baro. Bet Gabrėnas 
pagriebė jį už peties ir atsuko į save.

— Palauk, Dak. Kur skubini? — juokė
si Gabrėnas.

— Atsitrauk! Aš kirsiu tau j veidą, — 
pagrasino daktaras.

EUROPOS LIETUVIS

POEZIJA
sam būriui tų jaunųjų, kurie galutinai iš
augo ir sužydo jau svetur po 1945 metų.

Pačiais vertingiausiais dalykais laiko
mos jo vizijos. Pačią didžiausią kūrybos 
dalį sudaro metų sonetai, kurių yra net 
75. Dar esama ir keliasdešimt kitokių ei
lėraščių.

Kadangi leidinys yra savotiškas pamink 
las, tai jis baigiamas draugų ir jo kūry
bos gerbėjų epitafijomis. Jas yra davę P. 
Jurkus, A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys, J. 
Kėkštas, K. Bradūnas ir J. Girnius.

Be to, atskirai reikėtų suminėti šią kny 
gą iliustravusį Paulių Augių. Tur būt, ne
laimingas atsitiktinumas, kad šis jo dar
bas yra paskutinis, šis jaunas dar dailinto 
kas, vos sulaukęs 50m., pasireiškęs savo ta 
lentų ir davęs gražų įnašą, mirė Ameriko
je.

Knyga ir graži ir vertinga. Poezijos mė
gėjui tikrai bus malonu ją skaityti, sklai
dyti ir knygų lentynoje kaip puošmeną 
laikyti (dar ir kam nors parodyti, kad ir 
mes pajėgiame gražių dalykų padaryti).

Kaina 4.50 dol.

MIRĖ DR. E. THOMMEN
Patirta, kad Bazelyje mirė, eidamas 87 

amžiaus metus, Dr. Eduardas Thommen. 
Velionis mokėjo apie 20 kalbų, jų tarpe lie 
tuvių kalbą, kurią jis filologiniu požiūriu 
didžiai vertino. Dr. Thommen savo laiku 
dirbo kaip vertėjas Tarptautiniame Darbo 
Biure Ženevoje ir palaikė santykius su Dr. 
A. Geručiu, tuo metu gyvenusiu Ženevoje. 
Tie santykiai nenutrūko iki paskutinio 
laiko.

Dr. Thommen domėjosi taip pat botani
ka ir yra iš tos srities paskelbęs kelis vei
kalus.

Vaižgantas gynęs „buržuazijos pozicijas“

(E) Rugsėjo 20 d. Vilniaus radijas, pa
minėjęs rašytojo J. Tumo-Vaižganto 92 m. 
gimimo sukaktį, iškėlęs jo „žavingą stilių, 
kalbos gyvumą“, čia pat pastebėjo, kad 
Vaižgantas stovėjęs „buržuazinės visuome
nės gynimo pozicijose“ ir tai ... menkinę 
jo akiratį. Esą, ne visi rašytojo kūriniai 
vienodai vertinami. Daugiau iškelti veika
lai, kur jis meistriškai pavaizduoja bau
džiauninkų buitį, paprastų žmonių išnau
dojimą. „Pragiedruliuose" ir kt. kūriniuo
se rašytojas, esą, klaidžiojęs klasių kovoje. 
Radijas priminė, kad P. Cvirka aukštai 
vertinęs Vaižgantą ir kvietęs iš jo mokytis 
gyvosios kalbos žodžio.

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.

eessssssssesss

— Tu? Tu — man J veidą? — nustebo 
smuklininkas. Jis mostelėjo rankos užpa
kaliu į gydytojo papilvę.

Daktaras Abromaitis staiga susirietė. 
Balta jo skrybėlė nuriedėjo po svetimų 
kojų. Žmonės, traukdamiesi atbuli, skry-
bėlę sumynė. Jis atgavo kvapą, atsitiesė 
ir įbedė akis į Gabrėną. Jam žibtelėjo su
minta skrybėlė, supurvintas švarko petys 
ir kirtis į papilvę.

Stasytė, pamačius savo vyro akis, su
prato, kad kils muštynės. Ji įlindo tarp 
daktaro ir Gabrėno ir stūmė Gabrėną.

— Tu nelįsk prie jo! Eik sau! — ji šau
kė.

Gabrėnas paėmė mažytę moterį už pa
žastų ir pastatė ant baro. Paskui vėl atsi
suko į daktarą.

— Dabar aš kirsiu tau jau į ausį. Bet 
aš esu sportas. Aš leisiu tau pirma kirsti 
man į ausį. Tu rėžk man iš visos sveika
tos, o paskui aš tau.

Daktaras Abromaitis, lankydamas vidu
rinę mokyklą, trejus metus mokėsi bokso 
ir turėjo smagią dešinę. Ligšiol jam nete
ko tos mokslo šakos panaudoti, betgi jis 
jautė, kad nėra užmiršęs. Jis žvilgterėjo 
į apstojusius vyrus ir matė, kad Gabrėnas 
turi daug draugų, kurie gali jį pulti. Bet 
ir tų jis nebijojo. Jis gali juos išguldyti 
arba išvaikyti.

— Vyrai, jūs tą galviją nuslveskite. 
Priešingu atveju aš išmuštu jam dantis, 
sulaužysiu žandikaulį ir šonkaulius, — pa
sakė daktaras.

— Kirsk, kirsk! Ko lauki? Paskui aš kir 
siu tau, — šaukė Gabrėnas.

Čia daktaro Abromaičio kumščio 
krumpliai pokšt! kaip į būgną, tiesiai į 
Gabrėno smakrą. Kaulai trūkdami sutraš
kėjo. Martynas Gabrėnas, trijų šimtų sva

SAKALŲ KELIAI

Amerikoje ne tik universitetuose, bet ir 
žemesnio laipsnio mokyklose turima savo 
laikraščius ir žurnalus, kurie atlieka dide
lį darbą ypač jaunimui, palinkusiam į žo
dį — busimiesiems rašytojams, žurnalis
tams, redaktoriams.

Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos Mo
kykla, pasirodo, jau tradicija paverčia idė 
ją kasmet išleisti vienkartinį leidinį, kurį, 
mokytojų talkinami, suredaguoja patys 
mokiniai. Toks leidinys ir dabar yra iš
ėjęs. Tai SAKALŲ KELIAI, redaguoti N. 
Radvilaitės, D. šukelytės, M. Drungos. K. 
Grabauskaitės, M. Pakalniškytės ir š. Va
liukėno, globojant D. Veličkai. Leidinys 
ypač gausiai iliustruotas ir sudaro savotiš 
ko albumo įspūdį ypač tiems, kurie toje 
mokykloje mokėsi ir kurių fotografijos čia 
išspausdintos. Reikia manyti ir tikėtis, 
kad tasai šaunusis jaunimas tuo labiau lyg 
ir užantspaudavo savo ryšius su lietuvybe, 
nes netilptų galvoje mintis, kad iš jų kas 
nors neįsitrauks į lietuviškus reikalus ar 
pabėgs iš jų.

Bet labiausiai, tur būt, susiriša su vis
kuo, kas lietuviška, tie jaunuoliai, kurie šį 
leidinį redagavo ar ką nors parašė jam. 
Tie, reikia tikėtis, eis lietuviškosios visuo
menės priekyje, įpratę į lietuvišką darbą 
ir žodį dar mokyklos suole. O pačių moki
nių darbų šiame leidinyje yra nemaža. Vie 
nų bandoma rašyti reportažai, kitų straips 
niai, vienų apie lietuviškas institucijas, 
kitų labiausiai opiais lietuviškais klausi
mais, net ir apie kai kurias lietuviškas 
knygas.

Ta tradicija, be abejo, stipriai palaikyti 
na bent kasmet. K. Abr.

DR. A. GERUČIO PASKAITOS

Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis 
laikė Bad Oeynhausen, Vokietijoje, paskai 
tą apie „Tautų apsisprendimą ir Rytų Eu
ropos tautas“. Paskaitą surengė tame mies 
te veikiantis politinių mokslų institutas.

Panašia tema Dr. Gerutis laikys paskai
tą lapkričio mėn. viduryje Bielefelde. Pa
skaitą rengia Europa-Union organizacija.

Laikraščių skaitymas
(E) Vilniuje rugsėjo 14 d. tartasi spau

dos platinimo reikalais. Siekiama komu
nistinę spaudą platinti visomis priemonė
mis. Kad ji brukama per prievartą parodo 
skaičiai, pvz., šių metų pradžioje tūkstan
čiui gyventojų Lietuvoje buvo prenume
ruojama 834 egz. įvairių laikraščių ir žur
nalų.

MiiiiiiHiinmHnniK

rų vyras, kaip blynas, išsitiesė ant žemės 
ir užmigo.

Taip ir buvo — Gabrėno draugai puolė 
daktarą. Tas gynėsi kaire, nes jo dešinė 
buvo nutirpusi. Išbėgo klebonas, pagalį iš
kėlęs. Jis rėkė:

— Nesimuškite! Aš jums visiems per 
galvą! Atsirado bedievių sugadinti pik
niką.

Subėgo bartenderiai, vargonininkas, re
porteris, dar keli vyrai. Jie apstojo dak
tarą.

Kiek nurimus, prisistūmė prie gydyto
jo Stasytė. Ji balsiai suklykė:

— Daktare, tavo ranka kruvina!
Gydytojas Motiejus Abromaitis pakėlė 

savo ranką ir išbalo. Tuojau už krumpliu 
buvo sutriuškinti visi kaulai. Jų skeveld
ros išlindusios per odą. Ir jo dešinioji. 
Daktaras susirūpino, kad gal ateityje jis 
nebegalės daryti skrodimų. Nes tam reikia 
mikliu pirštų, nedrebančios rankos.

— Skubiai mane į ligoninę, — jis pa
prašė.

Pagaliau pabudo ir atsistojo Martynas 
Gabrėnas. Jo veidas buvo persisukęs, 
smakras pakibęs. Matyt, žandikaulis nu
laužtas. O gal ir abudu.

— Ir jį skubiai i ligoninę, — patarė 
daktaras Abromaitis.

Stasė Abromaitienė dabar elgėsi jau. 
kaip tikra beprotė. Ji ašaroto, rėkavo, pul
dinėjo ir taip trukdė skubėjančiai pagal
bai. Kažin kur nulūžo jos skrybėlės tvis- 
kančioii plunksna, kuri dabar besilaikė 
pakibus ant plėvės ir prilipus prie kairio
jo moters skruosto.

O nrle baro ja” baiaė sugrįžti linksma 
nuotaika. Vargonininkas pravedė daina, 
k’ebonas Raibutis atsistojo prie kasos. 
Kažin kas jau statė „ant viso baro“.
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IŠTIKIMYBĖ IR GAILESTINGOJI 
MEILĖ

(XXI sekmadieniui po Sekminių)
Iš Kristaus prilyginimų teka pamoky

mai aiškūs ir gryni, kaip vanduo iš kalnų 
šaltinio. XXI sekmadienį po Sekminių 
skaitomai evangelijoj (Mato 18,23-35) duo 
damas prilyginimas apie karalių, suvedan 
tį apyskaitą su savo tarnais. Tai yra tar
tum „Tėve mūsų“ maldos prašymo: .At
leisk mums mūsų keltes, kaip ir mes at
leidžiame savo kaltininkams“ vaizdingas 
paaiškinimas. Į sceną atvedami du veikė
jai: Dievas ir žmogus. Veikėjų charakte
ristika: gailestingasis Dievas; beatodairis 
ir žiaurus savo teisių gynėjas žmogus, 
Veiksmo tema — atsiskaitymas. Abudu 
atsiskaito su savo skolininkais: Dievas su 
žmogumi; žmogus su savo artimu. Išva
dos: žmogus tiek susilauks Dievo gailes
tingumo, kiek pats bus gailestingas savo 
artimui.

Pamokomojo palyginimo tikslas yra pri
minti žmogui jo pareigą būti ištikimu Die
vui ir gailestingu artimui.
I. Ištikimybės pareiga. „Ką tu turi, ko 
nesi gavęs?“ (IKor. 4,7) — klausia šv. 
Paulius kiekvieną mūsų. Žmogus iš savęs 
neturi nieko. Pradedant savo prigimtiniu 
buvimu ir baigiant antgamtinėmis malo
nėmis, visa yra gauta iš Dievo. Už tai nė 
vienas žmogus, nors būtų pats geniali}- 
klausias, neturi kuo didžiuotis. Juoba, gau 
tosios dovanos įpareigoja tinkamai jas ad
ministruoti. Juo didesnės patikėtos dova
nos, tuo didesnės reikalaujama ištikimy
bės. Už viską reikės atsiskaityti. Gyveni
mo knygoje užrašyta, kas kiekvienam yra 
patikėta, ir užrašoma taip pat, kaip su pa
tikėtu turtu elgiamasi. Vienintelė priemo
nė suvesti balansui be klaidų yra ištiki
mybė, siekianti pačias žmogiškosios bui
ties gelmes. Pirmoj eilėj ištikimas gėrybių 
vertingumo nustatymas. Dvasia ir medžia
ga — kas aukščiau?! „Ką padėtų žmogui, 
jei jis laimėtų visą pasaulį, o savo sielai 
kęstų nuostolį?“ (Mato 16,26) — tai Kris
taus žodžiai, nurodą aukščiausią žmogui 
patikėtą vertybę. Ji daugiausia ir įparei
goja. Tačiau įpareigoja ir kitos dovanos. 
Ir žemiškosios, kaip tai kūno sveikata, že
miški turtai, visuomeninės pareigos, žmo
nių teikiamas pasitikėjimas ir panašūs da 
lykai. Bet ir tai ne viskas. Įpareigoja taip 
pat Dievo siųstoji liga, nepriteklius, žmo
nių nedėkingumas, artimųjų neištikimybė 
ar kitokio pobūdžio kančia. Visa gauta iš 
to paties didžiojo Davėjo, ir viskas turi 
būti nukreipta ten, kur jis nori. Visa, ką 
žmogus turi, su kuo susitinka, ką išgyve
na, visa turi savo prasme. Žmogui uždėta 
pareiga tą prasmę atrasti, o, ja atradus, 
atitinkamai tvarkyti savo gyvenimą. At- 
siskaitvmo valandą bus paklausta, ar bu
vo sąžiningai ieškota ir, atradus, ar išti
kimai gyventa. Už ištikimybę bus skiria
mas atpPdas: „Gerai, gerasis ir ištikimasis 
tarne; kadangi tu buvai ištikimas ant ne
daugelio, aš ant daugelio tave pastabafu; 
įeik į savo viešpaties džiaugsmą“ (Mato 
25,21).
II. Gailestingosios meilės pareiga. Ji-iš
plaukia iš ištikimybės pareigos. Kas iš
drįstu tvirtinti apie save, kad jis visiškai 
tobulai atlieka savo pareigas ir gali be jo
kios baimės laukti Dievo teisingumo? Var
gu atsirastų toks žmogus, kuris drįstų at
sisakyti dieviškojo gailestingumo, gai
lestingosios Dievo meilės. Atstumiančiai 
veikia evangelijoj aprašytojo negailestin
gojo tarno pavyzdys. Tačiau jo elgsena la
bai dažnai pasikartoja žmonių tarpusavio 
santykiuose. Anas tarnas nereikalavo nie
ko, kas jam nebūtų priklausę. Jis reikala
vo grąžinti tik skolą, bet to reikalavo be
atodairiškai, visai neatsižvelgdamas į sko
lininko tuolaikinę sunkią būklę. Atiduoda
mas savo skolininką į kalėjimą, jis pasiel
gė teisėtai, bet negailestingai. Jis nebūtų 
galėjęs su pasitikėjimu ištarti Kristaus iš
mokytos maldos žodžius: „Atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo 
raitininkams“. Jis užmiršo, kad bus atsei
kėta tokiu pat mastu. Gailestingoji meilė 
yra mastas, apsprendžiąs žmogaus išgany
mą, Ji telpa didžiajame Dievo meilės įsa
kyme ir apima visus Dievo nurodymus 
įmonių tarpusavio santykių tvarkyme, šv. 
Povilas moko Kristaus vardu: „Niekam 
nieko kita nebūkite skolingi, kaip tik, kad 
vienas kitą mylėtumėte: nes kas artimą 
myli, tas įvykdo įstatymą. Nes įsakymai: 
Nesvetimoteriauk, neužmušk, nevok, ne
liudyk melagingai, negeisk ir kiekvienas 
kitas įsakymas yra apimtas šiuo pasaky
mu: Mylėk savo artimą, kaip pats save“ 
(Rom. 13,8-9). Taigi gafestingosios meilės 
mastas taikomas artimui turi derintis su 
gailestingąja meile, laukiama iš Dievo sau 
pačiam. Paskutiniojo teismo metu Teisė
jas išskaičiuos išrinktiesiems jų atliktus 
gailestingumo darbus (plg. Mato 25,34-39) 
ir taip apibūdins jų vertę: „Kiek kartų 
jūs tai padarėte vienam šitų mano ma
žiausiųjų brolių, man padarėte“ (Mato 
25,40). Taigi nėra nieko išmintingesnio, 
kaip gailestingosios meilės darbais pelny
tis Dievo gailestingumą.

Kun. Bronius Liubinas
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Kai kaimai vienkiemiais ėjo...
KALĖJIME NIEKO BAISAUS! ŽIEMĄ ŠILTA...

______________ 3

SUDEDAMI DIDELI PINIGAI
ESTŲ TAUTINIO FONDO VEIKLA — SVARBUS VEIKSNYS

Kartą skirsčiau vienkiemiais vieną kai
mą, apie porą kilometrų nuo miestelio. 
Apmatavus visą pertvarkyti numatytąjį 
bendrą kaimo žemės plotą ir iš dokumen
tų išskaičiavus, kiek kuriam ūkininkui to 
ploto priklauso, atėjo eilė naujų žemės 
sklypų (atskirų ūkio vienetų) projektui 
sudaryti. Tam tikslui visas apmatuotasis 
plbtas smulkiai išrūšiuotas, rūšių plotai 
vėl atskirai išmatuoti ir įkainoti. Tuo bū
du esti įvertinta visa to kaimo žemė ir iš 
teisių turimąjį plotą proporcingai išskai
čiuojama, kiek kiekvienam ūkininkui tos 
kainos priklauso. Dabar, pasirinkus ūki
ninkams naujų ūkių vietas, projektuojami 
atskiri ūkiai. Ir jeigu naujan sklypan įei
na geresnės žemės rūšys, tai jis mažėja, o 
jei blogesnės — didėja, kol sudaromas to
kios pat vertės sklypas, kokios priklausė 
buvusiame bendrame plote.

Kalbamame kaime dar nuo Zigmanto 
Augusto valakų reformos laikų buvo užsi
likęs jokiais rėžiais nepasidalytas bendrų 
ganyklų neblogos žemės plotas, kuris tik 
bendroms ganykloms ligtol ir buvo naudo
jamas.

Skirstant kaimą vienkiemiais, bendros 
ganyklos nereikalingos, o jų plotas, pagal 
žemės rūšį ir vertę, turi tapti kam nors 
ūkiška žeme. Ir iš šio ploto vėl reikėjo 
rasti, kiek kuriam ūkininkui vertės atžvil
giu reikėjo padidinti busimąjį ūkio plotą.

Atsitiko taip, kad prieš keliolika metų 
vienas jau miręs to kaimo ūkininkas savo 
ūkio ganyklos teises buvo pardavęs kito, 
gretimo kaimo ūkininkui, kuris pirktomis 
teisėmis ir naudojosi, tuo būdu ganydamas 
savo gyvulius dabar skirstomame kaime. 
Tiek šio kaimo ūkininkai, tiek ir tuomet 
ūkininkavęs mirusio pardavėjo sūnus se
niai žinojo tai, ir niekas dėl to prieš pirkė
ją neprotestavo. Dabar gi ūkininkaujantis 
ganyklų pardavėjo sūnus, truputį protiš
kai nedarūgęs pilietis, supratęs, kad už 
ganyklas padidės busimųjų ūkių plotai, ar 
tai pats, ar kieno suklaidintas, išsiaiškino 
sau, kad jo tėvo ganyklų pardavimas esąs 
neteisėtas veiksmas, kad pirkėjas neteisė
tai naudojosi ir naudojasi pirktomis ga
nyklomis, kad jos esančios neatskiriama 
buvusio ir pardavėjo, o dabar ir jo sūnaus 
valdomojo ūkio dalis ir kad už tas ganyk
las dabar būtinai turįs būti atitinkamai 
padidintas busimasis jo ūkio plotas. Mano 
aiškinimas, kad dabar tas ginčas kelti jau 
pavėluotas, kad pirkėjas per keliolika me
tų besinaudodamas pirktomis teisėmis jau 
jas įsigijo savastin, užsispyrėlio neįtikino, 
ir aš, surinkęs visus duomenis, pasiunčiau 
byla išspręsti Žemės Reformos Valdybai. 
Valdyba, taip pat remdamasi įsisenėjimo 
įstatymu, ginčą išsprendė pirkėjo naudai,
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APIE AUTOMOBILIUS

Automobilių pramonė JVA yra labai 
reikšminga. Visos praeities ekonominės 
krizės prasidėjo ir baigėsi Detroite, kur su 
burta didžioji dalis automobilių pramo
nės. Tai yra lyg barometras, kuri stebint 
gali atspėti, kokie metai laukia darbinin
kų. Jei Detroitas pilnu tempu dirba, vadi
nas, visur bus darbo ir pinigų. Jei tenai 
silpnėja gamyba, niekas neperka naujų 
automobilių, vadinas, depresija jau ant 
nosies, tuoj ir kitur darbo pritrūks. Kiek
vienų metų spalio mėnesį visi didieji au
tomobilių gamintojai nuima paslapties 
skraistes nuo savo gaminių ir paskelbia 
naujuosius modelius su didesniais ar ma
žesniais pakeitimais ar konstrukcijoje, ar 
tik spalvose ir išvaizdoje. Tuoj didesniuo
se miestuose organizuojamos parodos, kur 
tūkstančiai žiūrinėja ir renkasi sau ir sa
vo kišenei tinkamą modelį. Tuo pačiu me
tu visų senųjų auto kainos smarkiai krin
ta, atseit, vienais metais jie jau senesni.

Šiais metais išeina net 400 naujų Ameri 
koj gamintų modelių, šiame krašte auto
mobilis jau yra ne vien tik susisiekimo 
priemonė, bet lyg socialinės padėties mas
telis. žmogaus vertės, jo sugebėjimu ir pa
sisekimo simbolis. Jei važinėji uodeguotu, 
soalvotu, laivo didumo Cadilaku. tai aiš
kiai esi vyras, o jei šonai prarūdiję, spal
va neaiški ir dar barški ties duobelėmis, 
tai neverta su tavim nė šnekėti.

Daugelis naujus modelius perka tais pa
čiais sumetimais, kaip moterys skrybėles: 
ne todėl, kad turimoji jau skylėta, seniai 
sunešiota, bet kad jau senos mados. Par
davėjų spaudimas per spaudą ir TV yra 
nepaprastai didelis, pirk nauja mašiną, 
nes ji daug gražesnė, geresnė. Pirk, sku
bėk, nepavėluok, neatsilik nuo savo kaimy 
no. Na. ir perkame. Perkame amerikoniš
kus, vokiškus, prancūziškus, itališkus, kad 
tik skirtųsi nuo kaimyno, kad kitas pana
šaus neturėtų; visai panašiai, kaip ponios 
su skrybėlėm.

Šiais metais numatoma parduoti 6 mili
jonai automobiliu—šiaip sau. neblogi me
tai. 1955 metais parduota apie 8 mil. Svar
biausieji gamintojai yra vadinamieji „trys 
didieji“: General Motors, Fordas ir Krais- 
leris. Pirmasis yra G.M. su savo labai po
puliariais Chevroletais, Pontiakais ir Ca- 
dilakais, po to eina Fordas su įvairiais to

ir aš turėjau jam atitinkamą tų ganyklų 
plotelį priskirti pirkėjo vardu prie jo dar 
neskirstyto kaimo žemės.

Jei sakoma, kad kvailiams įstatymai 
dar neparašyti, tai ir atvirkščiai, — para
šytųjų kvailiai nepripažįsta... Kalbamas 
užsispyrėlis nenorėjo pripažinti ne tik sa
vo tėvo pardavimo veiksmo ir pirkėjo tei
sių, bet ir įsisenėjimo įstatymo ir žemės 
reformos Valdybos nutarimo. Jam rodėsi, 
kad visa tai niekai ir jeigu jis nesutiks ir 
laikysis savo užsispyrimo, tai tas reikalas 
kaip nors ir išsispręs jo naudai. Reikia tik 
nesutikti su matininko veiksmais, o, svar
biausia, neduoti jam tų veiksmų vykdyti...

Visa jo šeima susitarusi taip ir laukė, 
atidžiai stebėdama, kurią dieną ir kurin 
laukų kraštan aš eisiu dirbti. Tinkamiau
sia trukdyti vieta, matyti, buvo pasirinkta 
ta, kur buvo jų pasirinkta naujam ūkiui 
kurti. Ir kai aš tik vieną dieną pasukau 
tan šonan, jų iš tolo stebėta. Pradėjus dar
bininkams kasti duobę mano nurodytoje 
vietoje ūkių ribos stulpui įkasti (tai ir bu
vo numatyta užsispvrėliui naują ūkį atžy
mėti), visi staiga išgirdome nuo kaimo pu
sės nepaprastą riksmą: i mus bėgo garsiai 
rėkdami pats užsispyrėlis, tokia pat ..gud
ruolė“ jo žmona ir senutė jo motina. Kai 
tik pribėgo prie mūsų, tuoj vyras pradėjo 
rodyti savo drąsa: išsitraukė iš darbininko 
kastuvą, ėmė griauti pradėtąja kasti duo
be. darbininkus stumdyti ir net man kliu- 
dvti judėti, grasindamas ir teodolitą su
daužyti! Ir jei jo ir jo žmonos riksmuose 
galima buvo girdėti jų pretenzijų žodžius, 
tai senutė motina stengėsi tik triukšmą 
kuo didesni palaikyti. Ji be jokiu žodžiu 
tik visa gerkle ir turimąja jėga rėkė: ,,ha! 
ha! ha!“, tartum žvėrių draskoma.

Buvo graži, saulėta bulvakasio diena, 
tikra „bobų vasara“. Daug žmonių, dirbu
sių apylinkės laukuose, subėgo ant kalvu, 
kad iš aukštesnių vietų galėtų pamatyti, 
kas darosi. Toks vaizdas ..narsuolius“ dar 
labiau padrasino, ir jie dar labiau pradėjo 
smarkauti. Vyras jau ir mane pradėjo už 
skvernu tampyti, popierių (matininko 
žurnalą) iš ranku traukti ir iš tikrųjų 
puo’ėsi prie teodolito. užsimojęs jam turė
tuoju kastuvu. Matydamas, kad su triukš
madariais geruoju susikalbėti nepasiseks, 
darba pertraukiau.

Parėjės namo parašiau rašta policijos 
nuovados viršininkui ir per pasiuntinį 
tuoj pasiunčiau. Viršininkas tuoj atsiuntė 
policininką, manydamas, kad tas reikalą 
sutvarkvs. bet kur tau! Kai išėjau antrą 
karta dirbti, ir prie policininko pasikarto
jo toks pats skandalas. Policininkas pa
reiškė. kad iis nesąs (galiotas jokiu veiks
mų daryti. Darbą turėjau nutraukti antru

vardo modeliais ir mažu, gerai perkamu 
„Falkon“, o Kraisleris su savo Plymouth 
ir Dodge. Be trijų didžiųjų, smarkiai ėmė 
kilti ir American Motors su savo Ramble- 
riais. Dar reikia paminėti ir Studebeikerį, 
kuris gerai perkamas užsienyje. Visi šie 
didieji gamintojai turi keliolika rūšių 
automobilių, tinkančių įvairioms kišenėms 
ir skoniams. Prabanginėje klasėje, be mi
nėtojo Cadilako, reikėtų paminėti Fordo 
Linkoln ir Kraislerio Imperial. Tolimesnis 
klasifikavimas neapsimokėtų, reikėtų vi
sos knygos. Paprastai tariant, jų yra su 
dvejom durim ir su keturiom, su dides
niais motorais ir mažesniais, dviejų spalvų 
ir vienos, su nuimamuoju stogu ir su pa
stoviu — šimtai įvairiausių skirtumėlių, 
kad tik daugiau pirkėjų būtų priviliota, 
daugiau pinigo surinkta.

Sakoma, kad iš trijų amerikonų vienas 
yra automobilio savininkas. Važiuotiems 
yra ir kinai, ir restoranai, ir bankai. Ke
liai Amerikoje labai geri, ir jų daug. Či
kagos gatvėse judėjimas nepaprastai dide
lis. trūksta vietos „pasiparkuoti“, ir susi
siekimo nelaimių yra daug. Per metus vi
soje Amerikoje užmušama apie 40 tūks
tančiu. Reikia manyti, kad ateityje bus 
dar blogiau. AutomobPis daug ka pakeitė 
Amerikos gyvenime. Mažos krautuvėlės, 
kurios buvo išsidė'čiusios gyvenamuose 
rajonuose, pmaažu nyksta ir užleidžia vie
ta vadinamiesiems apsipirkimo centrams. 
Jie paprastai turi įvairiu rušiu krautuvių, 
apsuptų auto parkais, kur gali pasistatyti 
mašina ir atlikti visus pirkimus vienoje 
vietoje. Daugumas ir maista tenerka vie
nąkart per savaite. Iš krautuvės į mašiną, 
iš mašinos i šaldytuva. taip ir gyvena sau.

Automobilių paplitimas, žinovai sako, 
pakeitė ir žmonių bendravimą. Jauni ber
niukai su jaunomis mergaitėmis, kai pa
vasaris ateina, nevaikščioja meilės alėjo
mis, nesusitinka šokiuose ar vakaruškose. 
Jie sėdi susikibę automobiliuose. Cinikai 
tvirtina, kad niekas tiek neprisidėjo prie 
jaunuoliu moralės pakrikimo, kiek tas 
lengvai visiems prieinamas automobilis. 
Jis. esą. kaltas ir dėl per ankstyvų vedybų.

Iš užsienietišku mašinų Čikagoje dau
giausia matvti vokišku Vo’kswagenu, po 
ju gal prancūzu Renoult. Angliška čia reta 
sutikti. Daugiausia bus ne Jaguarų ar 
Rols-Roysų, bet mažyčių Triumph'ų, kurių 

kartu ir nuvažiavau pas nuovados virši
ninką pats.

Dabar į įvykio vietą su manim atvažia
vo ir nuovados viršininkas. Jis pasišaukė 
triukšmadarius ir labai šaltai jiems išaiš
kino, kad negalima valdiško darbo truk
dyti ir triukšmauti, kad už sukeltuosius 
skandalus jau jie yra nusipelnę bausmės, 
o jei dar kartą bandys trukdyti ir triukš
mauti, tai bus vietoj areštuoti ir griežčiau 
nubausti. Jeigu jie bus nepatenkinti mati
ninko įvykdytuoju darbu, tai esąs kitas, 
teisėtas kelias, per žemės tvarkomąsias 
komisijas, kurioms galima bus tuos savo 
nepasitenkinimus išdėstyti raštu. Dabar 
matininkui trukdyti darbo negalima. 
Triukšmadariai šį kartą bent kiek pabūgo 
ir trečią kartą man darbo trukdyti neiš
ėjo. Jis tapo taip įvykdytas, kaip buvo su
projektuota.

Kai kitų metų pavasarį vėl į tą apylin
kę patekau, vietos žmonės pasakojo, kad 
už pernykščių metų triukšmą visa trejukė 
tapo teismo nubausta po tris paras arešto 
ir tą bausmę žiemos metu atliko. O kai 
jie, bausmę atlikę, grįžo namo, kaimynai, 
aišku, juokaudami, klausinėjo juos: „Na, 
kaip ten jums buvo?“ O šie, gal ir pašai
pos nesuprasdami, atsakė: „Nieko tame 
kalėjime baisaus. Nors ir žiema buvo, 
mums buvo šilta. Net valgyt davė!“...

Tiesa, ten buvo ne kalėjimas, o tik smul
kioms bausmėms atlikinėti areštinė, arba 
daboklė. Matininkas

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką ai matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto) mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PAGAUTAS, O NE VAGIS

Praeitų metų pavasarį atsitiko Trakuo
se nepaprastas įvykis. Lengvos duonos 
mėgėjas naktį įlindo per langą į universa
linę parduotuvę, ir ryt rytą atėję darbuo
tojai nerado gausybės įvairiausių prekių. 
Tuoj, žinoma, kilo triukšmas, visa parduo
tuvė susijaudino kaip bičių avilys, pagalį 
įmetus:

— Och! Ach! Ir pagalvok tu man! įlindo, 
nevidonas. Per langą, kad tau bala. Ir kad 
nors koks pėdsakas... — stebėjosi visi.

Į reikalą, kaip visada tokiais atvejais, 
įsikišo milicija, parduotuvėje buvo pada
ryta revizija. Pasirodė, kad vagis išsinešė 
prekių daugiau kaip už penkis tūkstan
čius naujų rublių. Sprendžiant iš to, ko
kios prekės buvo dingusios, galima buvo 
manyti, kad vagis atvažiavo prie palangės 
su penkiatoniu sunkvežimiu, pasikrovė 
pilnutėlį ir dingo nežinoma kryptimi.

Bet atsitik tu man taip, kad milicija va
gį pagavo. Pasirodė, kad tai buvo penkioli
kametis berniūkštis, kuris visus tuos tur
tus išnešė mažame lagaminėlyje.

— Ir kaip jis taip galėjo? — stebėjosi 
prekybininkai. — Tik pagalvokite — apie 
trisdešimt megztinių, kelis lietpalčius, pal
tus, kepures, apie dvidešimt porų batų, 
begales kitų dalykų — ir viską mažyčiam 
lagaminėlyje! Tiesiog nepatikėtum, jei sa
vo akimis nematytum, kad daiktai dingo. 
Tai bent vagilis! Chi, chi, chi...

— Chi, chi, chi! Gudrus, velniūkštis! — 
pritarė universalinės parduotuvės darbuo
tojams ir Trakų rajono kooperacijos va
dovai.

Įvykis greit pasimiršo. Viskas nutekėjo 
sena vaga. Dvi parduotuvės darbuotojos, 
kurių skyriuje vagilis ypač daug pasipešę, 
savo noru išėjo dirbti kitur, ir liko tylu, 
ramu, visą vasara, žiema, kol šių metų pa
vasari per kaminą neapsilankė kitas toks 
vagilis, daugelio sutiktas su slaptu džiaugs 
mu širdy.

Pagavo vagišių greit, nesoėiusi rea’izuo- 
ti išneštu prekių. Pasirodė, ir šį karta va
gis padarė parduotuvei nuostolių maždaug

Anglijoje tiek daug neteko matyti. Prieš 
kelerius metus visi vietiniai fabrikai pra
dėjo gaminti mažus automobilius, tuo pa
čiu sumažindami rinka importuotiems 
nykštukams. Mašinų kainos prieinamos
visiems. Vidutinė nauja mašina kainuoja 
2-3000 doleriu, o darbininko metinis už
darbis 5-7000. Padėvėtos mašinos gan ne
brangios. Pataisymas pigus, dalys pigios, 
ir benzinas, palyginus su Anglijos kaino
mis. visai pigus.

Reikia pažymėti dar viena dalyką, tai 
viešai! transportą. Eina Čikagoje ir auto
busai ir traukiniai, bet, palyginti su. saky
sime, Londono transportu, šičionai jis la
bai nepatogus ir netvarkingas. Autobusų 
laukti tenka ilgai, jie eina, atrodo, kada 
nori ar kada gali, tad turėti savo susisie
kimo priemone kartais būtinai reikia, jei 
nenori sugaišti valandų valandas pakeliui. 
Nebereikalo. vos tik atvykus į Čikagą, se
na teta amerikonka ir moko: „Be automo
bilio, vaikei. Čikagoje, kaip be kojų, — 
pirk ko greičiausiai“.

(Elta) 1946 metais, dvejiems metams 
praslinkus nuo pakartotinio sovietų įsi
brovimo Estijon, Stokholme buvo įsteigtas 
Estų Tautinis Fondas (estų informacinis 
centras). Šis fondas turi tikslą kovoti už 
estų tautos išlaisvinimą iš sovietinio pa
vergimo, jis siekia laisvės ir kitoms Rytų 
Europos tautoms, ir vienas jo uždavinių 
— apie šias pastangas informuoti laisvąjį 
pasaulį. Šiuo požiūriu estų- organizacija 
lygintina su kitų pabaltiečių laisvinimo 
organizacijomis.

Estų Fondo nariai išrenka ir valdybą. 
Pajamas sudaro narių savanoriški įnašai. 
Per pastaruosius 15 metų fondas tuo būdu 
surinko apie 900.000 švedų kronų (arba 
apie 170.000 doL)

Estų Tautinis Fondas, kurį narių skai
čiaus požiūriu galima laikyti viena pačių 
stipriausių estų organizacijų laisvajame 
pasaulyje, veikia keliomis kryptimis: 1. 
leisdamas informacijos biuletenius ir ki
tus leidinius pagrindinėmis vakarų kalbo
mis, 2. rengdamas politinio pobūdžio raš
tus ir memorandumus J. Tautoms, valsty
bių vyriausybėms ir viešajai pasaulio opi
nijai, 3. skatindamas estų pabėgėlių veik
lą užsienio politikos, kultūros ir kitose sri
tyse. Šiuo atžvilgiu ETF rengia estų kultu-, 
rinius parengimus, remia jaunimo veiklą, 
organizuoja viešas ir privataus pobūdžio 
paskaitas, diskusijas, parodas ir 1.1.

Įvairiaus pobūdžio publicistiniams už
daviniams vykdyti Fondas ligšiol yra pa

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

pustrečio tūkstančio rublių daugiau, negu 
pavogė. Vėl buvo truputis triukšmo, tru
putis susijaudinimo, kai kam tėviškai pa
grasinta pirštu, ir gyvenimas nutekėjo se
na vaga. Laukiama trečio vagies — gelbė
tojo.

Nuo seniai sakoma — nepagautas ne va
gis. Būna kartais atvejų, kad nepagautas, 
o vagis būna. Tokį nepagautąjį anksčiau 
ar vėliau pagauna ir atitinkamai atlygina. 
O štai Trakų kooperacijoje atsirado nau
jovė. Ir už rankos pagautas, o ne vagis, ir 
tiek. Žinoma, kalbame ne apie tuos, kur 
per langą lindo. Kartais netgi nepaprašo
ma, kad atiduotų tai, ką pavogė. O jeigu 
jau atidavė — tokį begaline dorybe laiko, 
globoja, kad, apsaugok viešpatie, nė plau
kas jam nuo galvos nenukristų.

Dirba, sakysim, Trakų kaimo kooperaty
ve toks R. Laurinavičius. Kadaise buvo 
apie 4 tūkstančius senų rublių pasiglem
žęs. Pasimiršo ar nepasimiršo sena istori
ja, bet jį vėl į prekybą priėmė. Ir štai už
pernai žmogelis dviem tūkstantėliais senų 
rublių apsiskaičiavo, pernai — dviejų su 
puse tūkstančio trūko. O šiemet per vieną 
pusmetį jau spėjo daugiau kaip 300 nauju 
kažkur nudaigoti. Pagavo. Išskaito jam iš 
algos trūkumėlius. Per septynis šių metų 
mėnesius dėl tų nelemtų išskaitymų ketu
ris rublius ir keturiasdešimt septynias ka
peikas algos į rankas gavo. Nepaisant to, 
gerai gyvena ir lieka doras žmogus. Kaip
gi. Jis sąžiningai trūkumus padenginėja!

O tokių — ne vienas egzempliorius. Nė 
plaukelis nuo galvos nenukrinta J. Bra- 
zovskajai, padariusiai 740 rublių trūkumo 
Grigiškiu darbininkų kooperatyvo parduo
tuvės vedėjai, arba J. Daugirdai — Onuš
kio kaimo kooperatyvo parduotuvės vedė
jui. mėginusiam daugiau kaip 300 į savą 
kišene perkelti. Dirba įsėdėtose vietose.

Kad dar tik taip būtu! Bet Traku kooue 
racijoje būna ir taip: jei tu padarei trūku 
mą, pasidarai vertas dideMo posto. Vos spė 
jo, pavyzdžiui. Rūdiškiu kaimo kooperaty
vo sandėRoinkas V. Vai+kev’č’us padeng
ti 400 rubliu trūkumą, padarė žmagali par 
duotuvės vedėju o to naties konn°r»tvvo 
eksneditorin J. 'Raude’iūna su tūkstančio 
rub’iu trūkumu i kooperatyvo va'dvtojo 
pavoduotoius p»kė’ė.

Padarė Grigiškiu konn»r’t.vvn maisto 
n-olęin porHun+uvės vedėios P. ftnl+mlris 
Ron trūkumą — ir«i i koooeratvvo
Vn’dvtoio n°vrduntniu<5 išplūkė. o
nnpoš'»s veikėlas P. Garpvs su 1 500 rub
liu trūkumu i laikinai omarmm kooporotv 
VO va’dvtoin paroiapq iškilo. Kn rl.anm’au 
■horpik'a’ Tr pagauti, ir dorais žmonėmis 
iš’ieka. Darei geresni pasidaro.

Kai vagis pavogta daikta per langa išsi-
Eliot paslaptingumas. Paprastos meilės is
torijos puikus įpynimas į šitą vis tirštė
jantį vieno žmogaus paslaptingumą yra ge 
ras filmo apmatas, kuriame, neblogos kiek 
vieno aktoriaus vaidybos dėka, susidaro 
tikro gyvenimo iliuzija, su vaiko sielos vlr 
pėjimais, su jaunimo pavojais, su žmonių 
šventų jausmų, biznio, geros širdies ir krl 
minalinių intrigų mišiniu. Gale paaiški, 
kad Eliot buvo stambus vagis Ir kad Joss 
iš savo pirmosios nelaimingos meilės greit 
prisikelia.

nis, visa valdyba? Gal kaip tik tokie kad
rai jiems patogūs?

A. Matulaitis, B. Akstinas

Iš „Tiesos“, 1961.1X10.

neša, iš jo viskas atimama, o iis pats bau
džiamas. O jeigu nežinomais kebais žmo
gui patikėtos materialinės vertybės dings
ta? Kai visa tai išaiškėja, ir žmogus graži 
na ką pavogęs, negi tada reikia iš to 
džiaugsmo jį į viršininkus kelti? Beje, 
kaip matome, Trakuose niekas labai nebe
pyksta ir ant tų. kurie visai užmiršta grą 
žinti pavogtą. Ar tik ne dėl to. pavyz
džiui. Traku rajkoopsajungoje pernai bu
vo apie devynis tūkstančius rublių išeik
vojimų, o šiemet tik per septynis mėne
sius suspėta vienuolika tūkstančių prapul 
dyti? Pasitaiko koks nors vagišius — ant 
jo galvos kaltę suverčia, nepasitaiko — 
šiaip pamiršta. Ar čia gailestingumas, ar 
tradicija?

Tiesiog įdomu, ką galvoja apie tai Tra
kų rajkoopsąjungos valdytojas V. Bražio-

skyręs daugiau kaip 500.000 šv. kronų. 
Šiuo metu, bendradarbiaudamas su kito
mis estų organizacijomis, fondas išleidžia 
specialius žinių biuletenius anglų, vokie
čių, prancūzų, ispanų ir švedų kalbomis, 
be to, ir specialų fondo leidinį vokiečių 
kalba: „Nachrichten aus dem Baltikum“. 
Anglų kalba leidinio „Newsletter from 
Behind the Iron Curtain* per 14 metų iš
leista 430 numerių su per 2500 puslapių. 
Be to, fondas yra išleidęs per 50 įvairių 
knygų ir brošiūrų aktualiomis temomis 
bendros 2400 puslapių apimties.

Visa, kas po antrojo pasaulinio karo yra 
pasirodę įvairiomis kalbomis apie Estiją, 
tai daugiausia ETF nuopelnas.

Kokie informaciniai darbai estų įvykdy
ti tremtyje, gali paliudyti šie keli pavyz
džiai: išleistas buv. Estijos va'.st. preziden
to August Rei veikalas „Have the Small 
Nations a Right to Freedom and Indepen
dence“ (1945); toliau A. Kaelas „Human 
Rights and Genocide in Baltic States 
(1950), dar minėtini E. Kareda studija 
„Technique of Economic Sovietatlon“ 
(1947), A. Varma darbas „Die historishen, 
politischen und rechtlichen Grundlagen 
des Freistaates Estland“ (1960), didžiulis 
leidinys „Estonia last and Present“ (1959), 
E. Kangro sudaryta bibliografinė apžval
ga „Estonia Books Published in Exile“ 
(1960) ir kt.

Tuo būdu per 15 pastarųjų metų Estų 
Tautinis Fondas savo veikla yra virtęs 
vienu svarbiųjų Pabaltijo tautų veiksnių 
antikomunistinės informacijos srityje 
laisvajame pasaulyje.

NERŠTAS SMĖLYJE

Ramiajame vandenyne, Kalifornijos ir 
Meksikos pakrančių vandenyse, gyvena 
maža žuvis, vadinama granionu. Ji savo 
ikrus deda į smėlį. Ši žuvelė, stipriai atsi* 
spirdama uodega, iššoka iš vandens ir per 
30 sek. padeda ikrus. Tokiu pat būdu žuvis 
vėl grįžta į vandenį. Ikrai įsispraudžia J 
drėgną smėlį, o po dviejų savaičių iš jų iš
siritusias žuvytes bangos nuplauna į jūrą.

ANGLIJOS VAIZDAI 
HOLLYWOODE

FILMAS „THE GREENGAGE SUMMER“
Rašo Alė Rūta

„The Greengage Summer“ yra vienas ge 
resniųjų filmų, rodomų Amerikoje ir, 
tur būt, kitur. Jį pagamino Victor Saville, 
diriguojant Columbia studijos gabiam Le
wis Gilbert. Uždarieji filmo vaizdai gamin 
ti Anglijoje, o gamta parodoma, pagal ang 
lų romanisto Rumer Godden veikalą tuo 
pačiu kaip filmas vardu, Marne slėnio, 90 
mylių nuo Paryžiaus: taip pat istorinio 
miestelio Reims vaizdai, šampano indus
trijos centro, kur Žana Dark 1429 metais 
matė Karolio septintojo karūnaciją, kur 
generolas Eizenhoveris turėjo savo būstinę 
antrojo Pasaulinio karo metu ir kur 1945 
m. gegužės 7 d. naciai pasirašė savo pralai 
mėjimo popierius.

Filmo turinį sudaro vienos'vasaros nuo 
tykis. Motina, atostogų metu atvežusi tris 
savo vaikus parodyti jiems istorinių vie
tų, staiga suserga, nuvežama į ligoninę, Su 
spėjusi tik pasakyti vyriausiajai dukteriai 
jiems skirtojo viešbučio vardą. Viešbučio 
savininkė Zizi (prancūzė aktorė Danielle 
Darrieux) nenori veikų vienų priimti, bet 
jos meilužis Eliot (britų žvaigždė Kenneth 
More) juos užtaria, vaikai priimami ir glo 
bojami. Eliot dažnai keliauja į Paryžių, 
jo asmuo apsuptas įvairių paslapčių, jis ne 
sileidžia fotografuojamas, bet jis labai ga 
ras vaikams, vežioja juos po apylinkes, ap 
lanko su jais ligoninėj sergančią motiną, 
vaišina ir linksmina juos. Pasirodo, vyres- 
nioii mergaitė, 16-kos metų, mokyklos uni 
formoj atrodžiusi dar vaikas, jam krito į 
akį, nes viešbuty ji dėvi gražius drabu
žius, puikiai šoka ir jau moka koketuoti. 
Jos vardas Joss (anglų aktorė Susannah 
York), ir ji atkreipia daugelio svečių dėme 
sį; ją žvilgsniu sekioja ir viešbučio darbi-

Joss vaikiš
kai įsimyli paslaptingajį Eliot. Bet kas jo 
nemvli? Apie jį svajoja trylikametė Joss 
sesutė, jį karštai myli ir jo pavydi Zizi. Iš 
nežymių, rodos, viešbučio gyvenimo įvykė 
lių per kelias jau dienas išryškėja meilės, 
pavydo, svajonių bruožai ir drauge bręsta

kitos, ninjas Paul (Claude Berri).
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LONDONAS
V. SIDZIKAUSKAS LONDONE

V. Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas, spalio 11-15 d.d. lankysis 
Londone, kur turės pasitarimą su Pabalti
jo Valstybių pasiuntiniais Londone ir da
lyvaus PET Londono delegatūros posė
dyje.

Po to V. Sidzikauskas vyks į Pavergtųjų 
Europos Tautų Asamblėjos posėdį Pary
žiuj, o prieš grįždamas į New Yorką dar 
lankysis kitose Europos sostinėse.

KRISTAUS KARALIAUS MINĖJIMAS

Spalio 29 dienos sekmadienį Lietuvių 
parapijos salėje 4 vai. po pietų bus Kris
taus Karaliaus minėjimas. Paskaitą skai
tys svečias iš Šiaurės Amerikos kun. Dr. 
Feliksas Gureckas. Meninėje dalyje daly
vaus V. Mamaičio vadovaujamas parapi
jos choras, kiti muzikos puoselėtojai, dek
lamatoriai ir t.t. Rengėjai ateitininkai vi
sus maloniai kviečia dalyvauti.

METINIS DAINAVIEČIŲ 

SUSIRINKIMAS

Spalio .1 d. Lietuvių Namuose buvo susi 
rinkusios Londono lietuvių draugijos „Dai 
nava“ moterys metinio susirinkimo. Buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirm. — Kerienė, 
ižd. Pranskūnienė, sekr. Varkalaitė, rev. 
kom. Baublienė.

Susirinkime buvo nutarta suruošti Ru
dens Balių lapkričio 11 d., o taip pat daly
vauti pabaltiečių kalėdiniame bazare.

Metų bėgyje dainavietės sušelpė pinigi
ne parama kelis senelius,- aplankė ligonius, 
užpirko šv. Mišias už savo narės a.a. O. 
Kairiūkštlenės vėlę ir taip pat paskyrė au 
ką jos paminklui statyti.

TAUTIEČIAI!
Ne mažiau kaip 10 proc. nuolai

da visoms prekėms jūsų šventinių 
ir žieminių siuntinių pasirinkimui. 
Geriausios angliškos medžiagos 
kostiumams, paltams, suknelėms. 
Gražiausios nailoninės ir šilkinės 
medžiagos, šveicariškos kašmiri- 
nės skarelės „Pure wool", o ne 
„Virgin wool“, kurių kaina tik 26 
šil. su muitu. Singer siuvimo maši
nos. Hohner akordeonai. Elektri
niai nrosai ir kitokie leidžiami siųs 
ti reikmenys. Stalių Įrankiai. Oda, 
geros rūšies avalynė pagal už ją 
mokamą kainą. Pasiūti drabužiai. 
Moheir. šiltos ir gražios stole-ska- 

. ros. šalikai. Patalynė. Geriausia 
vokiška 63“ natalams medžiaga — 
jardas su muitu tik 16.3 šil.

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

Norintiems visada pasiunčiama 
gausiai pavyzdžių pasirinkti.

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

Tik parašykite:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88, GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471
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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.

Daug Londone pobūvių ir balių, bet vie
nas šauniausių — DAINAVOS Moterų 
Sambūrio Rudens Balius, kuris ruošiamas 
lapkričio 11d. Lietuvių Namuose. Pradžia 
7.30 vai.

Baliaus pelnas skiriamas labdarybės 
tikslams.

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 Bradford© Sk. Valdyba

MUSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų spau
dos reikalams prisiuntė Dr. J. Mockus 6 
šil., P. Vitkus 5 šil., M. Valikonis 5 šil., O. 
Pauliulaitė 4.6 šil., J. Kičas 4 šil., R. Ritber 
gėris 2.6 šil., J. Sasnys 2 šil., V. Jurevičius 
2 šil., L. Zasas 2 šil., V. Ignaitis 1.9 šil., P. 
Laurušonis 1.6 šil., K. Pocius 1 šil., A. Gai 
delis 1 šil., J. Gasiūnas 1 DM.

PAIEŠKOJIMAI
ŽALA Alfonsas, sūnus Alfonso, kilęs iš 

Utenos apskr., Molėtų valse., 1947 m. atva 
žiavęs į Angliją, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

PAMALDOS

ROCHDALE — spalio 22 d., 11,30 v.
DERBY — spalio 22 d., 11 vai., Šešėlių 

koplyčioje, Bridge Gate.
PRESTON — spalio 22 d., 12.15 vai., St.

Ignatius bažnyčioje, Meadow Street.

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

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

— 4.6.6.
Brazdžionis — Vidudienio sodai, prem. 

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

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.

(Elta) Maskvos imperijos istorija rodo, 
kad ji atsirado visos virtinės karų ir paver 
girnų dėka. Kokios kolonijinės ir pusiau- 
kolonijinės nuosavybės sudaro Maskvos— 
pasaulio istorijoje stambiausios kolonijų 
savininkės — imperiją, pavaizduoja že
miau pateikiamasis sąrašas. Palyginant vo 
kiečių šaltinius, pasinaudota duomenimis 
iš sovietinių šaltinių, jų tarpe Sovietų S- 
gos administraciniu padalijimu, knyga, 
Aukč. Tarybos informacijos ir statistikos 
skyriaus išleista Maskvoje, 1958 m. Mask 
va naudoja tokius sutrumpinimus: AS— 
autonominė sritis, ASSR— autonominė so 
cialistinė sovietų respublika, Šr. — sritis, 
DR — demokratinė respublika, NA — na
cionalinė apygarda, SR — socialistinė 
publika, SSR — socialistinė sovietų 
publika, LR — liaudies respublika.

Iš pateikiamojo sąrašo matyti,
Maskva savo žinioje turi 48 kolonijas ar 
pusiau kolonijas ir jų bendras plotas sie
kia 17.04 mil. kv. km. Kadangi į Sovietų 
Sąjungos imperiją tenka priskaityti sate
litinius kraštus Europoje ir Išorinę Mongo 
liją ir jie savo plotu sudaro 23.3 mil. kv. 
km, tai kolonijinės ir pusiau kolonijinės 
sritys sudaro tris ketvirtadalius visos im
perijos ploto, arba 73 proc. Bendras impe
rijos gyventojų skaičius (įskaitant Rusų 
Federaciją) siekia 307 milijonus.

Štai toji imperija:
1) Adigėjų kr. (AS, 286.000 gyv.), 2) Al

banija (LR, 1.500.000 gyv.), 3) Altajaus 
kr. (AS, 159.000 gyv.), 4) Armėnija (SSR,

res- 
res-

kad

Džiaugiami JAV turistų įspūdžiais

(E) Vilniaus radijas rugsėjo 19 d. pasi
džiaugė JAV lietuvių, vasarą apsilankiu
sių Lietuvoje, įspūdžiais, paskelbtais JAV 
leidžiamoje, komunistams artimoje „Lais
vėje“. Esą, turistus žavėjusios Lietuvos 
statybos, „nemokamas, bet labai geras gy
dymas“, o dėl Kauno jūros, tai jie pasakę: 
„Čia Lietuva viena, be pagalbos iš socia
listinių valstybių, nebūtų galėjusi to dar
bo atlikti“. Žinoma, radijas nepacitavo tų 
turistų kelionės įspūdžių, paskelbtų Čika
gos lietuvių spaudoje ar Bostono „Keleivy 
je“. Tie susižavėję turistai kaip tik nusi
skundė daug kuo — maisto trūkumu, Lie
tuvos miestų rusinimu, moterų atliekamu 
sunkiu darbu, menku darbininkų uždar
biu, tų turistų pinigų žvejojimu, draudimu 
aplankyti gimines kaime, nuolatiniais „pa 
lydovais“ ir t.t.

Mirties bausmė ir pabėgėliams (E) Rugsėjo 4 d. Maskvos „Pravda ‘ sa- 
(E) Pagal Pabaltijo kraštuose įvestus vo vedamajame nusiskundė darbo discip

linos stoka sovietų įmonėse. Dienraštis pa 
skelbė, kad 1961 m. pirmame pusmetyje ne 
išpildyti gamybos planai astuoniuose valst. 
ūkio rajonuose, o liepos mėn. planai neiš
pildyti šešiuose ūkio rajonuose. Daugiau
sia laikraščio puolamas Kirovo rajonas, 
kur padėtis esanti „apgailėtina“. Savo pla 
nų neišpildė 45 proc. visų įmonių ir kolcho 
zų. Bloga esanti darbo organizacija, nesi
laikoma nurodymų, visur rajone viešpa 
taujanti „apsileidimo ir apatijos atmosfe
ra“.

naujus baudžiamojo kodekso nuostatus, es 
tų laikraščio „Rahva Haal“ pranešimu mir 
ties bausmė gali būti pritaikyta ir gyven
tojams, pasitraukusiems į vakarus. Tai nu 
matąs 62 str. apie tėvynės išdavimą. Šiuo 
straipsniu pabėgimas j užsienį ar atsisaky 
mas grįžti iš užsienio į Sovietų Sąjunga 
baudžiamas laisvės atėmimu nuo 10 iki 15 
metų arba mirties bausme. 
Stockholme pažymėjo, kad 
turi daug neaiškumų.

Estų spauda 
minėtasis str.

menkaPagamina daug, bet kokybė

(E) Vilniaus radijas pranešė apie Liau
dies tarybos sušauktą specialistų susirinki
mą Šiauliuose, avalynės kokybei svarstyti. 
Posėdyje buvo minėta, kad avalynės įmo
nės savo gamybą padidino iki 6 milijonų 
porų per metus, „tačiau išleidžiamosios 
avalynės Kokybė yra žema, siauras jos 
asortimentas“. Buvo svarstytos priemonės, 
kaip avalynės kokybę bent kiek pagerinti. 
Jau anksčiau keliais atvejais buvo nusi
skųsta išleidžiamosios avalynės bloga ko
kybe. Išbrokuota avalynė buvusi bazėms 
ir fabrikams grąžinama ne tik iš krašto, 
bet ir iš kitų respublikų. Avalynės fabrikų 
darbininkai nuolat yra skatinami spartinti 
savo gamybą, o kai išeina brokas, vėl ne
gerai...

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, va istai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 

visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

•ii:;:: 

gyv.), 13) čukčių kr. 
Čuvašų kr. (ASSR, 1. 
Dagestanas (ASSR, 1.
Estija (SSR, 1.196.000

1.768.000 gyv.), 5) Azerbeidžanas (SSR, 
3.700.000 gyv.), 6) Baltgudija (SSR, 8.060. 
000 gyv.), 7) Baškirų kr. (ASSR, 3.335.000 
gyv.), 8) Bulgarija (LR, 7.770.000), 9) Cha 
kasų kr. (AS, 414.000), 10) Čantų ir Mansi 
kr. (NA, 125.000), 11) čečėnų ir Ingušų 
kr. (ASSR, 711.000 gyv.), 12) Čekoslovaki
ja (LR, 13.600.000 
(NA, 47.000), 14) 
098.000 gyv.), 15) 
063.000 gyv.), 16)
gyv.), 17) Evenkų kr. (NA, 10.000 gyv.), 
18) Gruzija (SSR, 3.953.000 gyv.), 19) Ja
kutijos kr. (ASSR, 489.000 gyv.), 20) Ja- 
malų ir Dolgano-Nencų kr. (NA, 141.000 
gyv.), 21) Kabardinų ir Balkarų kr. (AS
SR, 420.000 gyv.), 22) Kalmukų kr. (AS, 
183.000 gyv.), 23) Karačų ir Čerkesų kr. 
(AS, 277.000 gyv.), 24) Karelija (ASSR, 
650.000 gyv.), 25) Kazachstanas (SSR, 
9.301.000 gyv.), 26) Kirgizų kr. (SSR, 2. 
063.000 gyv.), 27) Komi-Permiakų kr. 
(ASSR. 1.024.000 gyv.), 28) Korjakų kr. 
(NA, 28.000 gyv.), 29) Kurilų kr. (------),
30) Latvija (SSR, 2.094.000 gyv.), 31) Len 
kija, įsk. buv. vok. sritis, (LR, 29.000.000 
gyv.), 32) Lietuva (SSR, 2.713.000 gyv.), 
33) Marių kr. (ASSR, 647.000 gyv.), 34) 
Mongolų kraštai (vienas ASSR, du NA ir 
vienas LR, 1,753.000 gyv.), 35) Mordvių 
kr. (ASSR, 999.000 gyv.), 36) Osetinų kraš 
tai (ASSR, NA, 549.000 gyv.), 37) Rumu
nija su Besarabija ir Moldavija (LR, SSR, 
20.880.000 gyv.), 38) Sachalino sala (SR, 
651.000 gyv.), 39) Šiaurės-rytų Prūsija—

Pamaskvio vakarai

Kauno vietinės pramonės ir komunalinio 
ūkio saviveiklininkai lankėsi su 3 koncer
tais Maskvoje. Sugrįžę į Kauną jie buvo 
paklausti, ar paruošę įdomią programą. 
Atsakė: Nu, teko padirbėti... programos pa 
grindė buvo lietuvių liaudies dainos, mes 
neužmiršome sovietų kompozitorių kūri
nių, nu... ir neapsiėjome be savų kūrinių. 
Choro vadovas Vaičekauskas su vyrų an
sambliu sukomponavęs ir išpildęs dainą, 
paskirtą kosmonautams Gagarinui ir Tito 
vui. Choro dalyvė Nijolė, paklausta, kokie 
įspūdžiai bendrai iš Maskvos, pasidžiaugė 
pamačiusi vakarinę Maskvą... Ta proga 
choras sudainavęs populiarią dainą „Pa- 
maskvio vakarai“.

Skundžiamasi dėl neišpi'dytų planų

„NU, KAK RABOTA IDIOT1?

(E) Rugsėjo viduryje ir Lietuvoje bu
vus giedriam orui, prasidėjus vadinamajai 
vasarai ir, anot Vilniaus radijo, voratink
liams draikantis, Lietuvoje prasidėjo bul- 
vakasis. Esą, jis masiškai prasidėjo... Pvz., 
Nemenčinės rajono Černiakovskio kolcho
ze visur margavusios moterų skarelės, 
skambėjo linksmi, patenkinti 
Bulvių kasti išėję visi 
vienas 
radijo bendradarbio paklaustas: „Nu, a 
kak rabota idiot?“, tegalėjo ta pačia bend
rąja kalba atsakyti: „Charašo rabotajem“. 

balsai... 
kolchozininkai, o 

seniausiu, Pranas Gaidamavičius,

(SSR, 41.893.000
46) Uzbekistanas (SSR, 8.113.000

Kaliningradas (Sr. 610.000 gyv.), 40) Ta
džikistanas (SSR, 1.982.000 gyv.), 41) Tan- 
nu Tuva (AS, 172.000 gyv.), 42) Totorių 
kraštai — Kazanė, Astrachanė, Krymas 
(ASSR, SR, SR, 4.751.000 gyv.), 43) Turk 
menistanas (SSR, 1.520.000 gyv.), 44) Ud- 
murtų kr. (ASSR, 1.333.000 gyv.), 45) Uk
raina, įsk. Karpatų U. 
gyv.),
gyv.), 47) Vengrija (LR, 9.900.000 gyv.), 
48) Rytų Vokietija (DR, 17.200.000 gyv.).

PASTABA: ŠR Prūsijos gyventojus su
daro atgabenti rusai, Sachalino gyvento
jus—deportuotieji iš Rusijos, Totorių kraš 
tų gyv. — daugiausia atvykę rusai, Krymo 
gyv. — atvykę rusai ir ukrainiečiai, visi to 
toriai — 0.18 mil. — buvo išvežti karo 
metu ir po jo.

PASAULIO ERDVĖJE YRA
AUKŠTOS TEMPERATŪROS

J. Bartels neseniai skai-Profesorius Dr.
tė Hamburge paskaitą tais klausimais, ku 
rie susiję su erdvės tyrinėjimu. Jis pabrė
žė du naujus sensacingus atradimus. JAV 
mokslininkams pasisekė pirmąsyk gauti 
pilną saulės spektrą. Iki šiol jie pilno 
spektro neturėjo, nes saulės spinduliai jo
nosferoje keičiasi. Dabar jiems pasisekė 
tai. Tai yra nepaprastai puikus fizikos ma 
tavimo pasisekimas.

Antras didelis pasisekimas yra, anot pro 
fesoriaus Bartels, užtikimas dviejų spindu 
lių juostų, kurios dideliu atstumu supa že 
mės rutulį. Kai žmonės anksčiau galvoda 
vo ir kalbėdavo apie „pasaulio erdvės šal
tį“, tai jau nebeatitinka tiesos. Ne apie 
„šaltį“ reikia kalbėti, o apie „pasaulio erd
vės karštį“, šešių šimtų kilometrų aukštu 
moję nakties metu temperatūra yra 2000 C 
laipsn., o dienos metu pasiekia net iki 3000 
C karščio. Bet kai oras tokioje aukštumo
je yra labai retas, tai temperatūra ne 
taip jau stipriai veikia, kaip žemėje. C.

AMFITEATRAS ŠVEICARIJOJE

Netoli Bazelio šveicarų archeologai apti
ko senovės romėnų amfiteatrą. Apsuptas 
medžių, apie 100 m skersmens pusratis 
nuo seno buvo žinomas vietos gyvento
jams, kurie jį vadino Eichelgrabenu. Buvo 
manoma, kad tai natūrali įdauba. Bet jau 
pirmieji kasinėjimai parodė, kad „natūrali 
įdauba“ slėpė visą atraminių sienų, arkų 
ir praėjimų sistemą.

PASAULYJE
— Sovietai du suimtuosius ir šnipinėji

mu apkaltintuosius olandus nuteisė po 13 
metų kalėjimo.

— Australija statys 11 mil. svarų kai
nuosiančią užtvanką ant Murray upės, ir 
vanduo bus naudojamas gintis nuo sausrų 
Pietų Australijoje.

— Prez. Kennedy patvirtino nutariau 
paskolinti sąjungininkams 14 karo laivų 
(6 Danijai ir Graikijai, 2 Pakistanui, 8 P. 
Korėjai ir Formozos Kinijai).

— Dublino burmistru antrą kartą išrink 
tas žydų tautybės Robert Briscoe, pirma
sis žydas burmistras Airijoje.

— Sovietai paskelbė įstatymą, kad neuž 
augos nebemokės mokesčių ir tokie vyrai 
turės teisę į pensiją sulaukę 45 metų, jei 
bus išdirbę ne mažiau kaip 20 metų, o mo
terys sulaukusios 40 m. amžiaus, jei bus 
išdirbusios 15 metų.

— Ghanos vyriausybė vėl areštavo kai 
kuriuos opozicijos vadus.

— Paskutinis komunistas, kuris kandi
datavo į Norvegijos parlamentą, rinkimus 
pralaimėjo (trūko 20 balsų).

— Pik. Serraj, Nassero dešinioji ranka 
Sirijoje, pasireiškęs ten ypač dideliais žiau 
rūmais, buvęs areštuotas sukilėlių.

— Nusižudė Pratt, kuris 1960 m. šovė ir 
sužeidė Pietų Afrikos min. pirmininką Dr. 
Verwoerd.

— Kol kas labiausiai galimas kandida
tas į J. Tautų generalinius sekretorius yra 
Burmos atstovas U Thant.

— Dėl ženklų perjungėjo klaidos Ham
burge susidūrė traukiniai ir žuvo 26 žmo
nės.
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