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TAIKA PAVOJUJE
RAŠO: J. GUTAUSKAS

Tarptautinio komunizmo ir diktatūros 
interesai pareikalavo sukurti „Berlyno 
problemą“ su visomis iš to plaukiančiomis 
pasekmėmis. Pasekmės grėsmingos: pa
saulis atsidūrė ant karo ribos, karo, kuris 
nereikalingas nė vienai tautai. Argi žmo
nių interesais remiama komunistų parti
jos politika! Dar Leninas yra pasakęs: 
„Mums spiauti į žmones“...

„Patikimas leninietis“ Chruščiovas taip 
ir daro: nesiskaitydamas su žmonių inte
resais, jis pastatė pasaulį prie atominio 
karo ribos, nes dabar kitokio didelio karo 
negali būti.

Nuo komunistų partijos centro komiteto 
ir Chruščiovo priklauso, ar bus karas, ar 
nebus jo. O Chruščiovas yra žmogus be 
pusiausvyros, asmens kulto iškeltas į tai
kos kūrėjus ir apaštalus, ir nuo jo pri
klauso pasaulio likimas. Chruščiovas lo
šia labai pavojingą visai žmonijai lošimą, 
baugina raketomis, bet amerikietiškosios 
ir sąjungininkų raketos taip pat nėra iš 
piršto išlaužtos.

Karo niekas nenori. Negalima net įsi
vaizduoti karo! Išeitis viena: pašalinti tai, 
kas veda į karą. Kam priklauso šis kilnus 
uždavinys — lai užgirsta. Reikalas skubus!

Galima nuoširdžiai palinkėti pasiseki
mo busimosioms Vakarų ir Rytų dery
boms krizei sureguliuoti, bet šiuo reikalu 
maža to tegalima tikėtis. Tarptautinė ap
linkuma nepagydoma dirbtinėmis priemo
nėmis.

Vyrauja bendra nuomonė, kad branduo
linių ginklų bandymai turi būti nutraukti. 
Jie ir be karo neša žmonėms milžinišką 
žalą, didindami radioaktyvumą iki pavojin 
gos ribos. Apie trejis metus Ženevoje vyko 
nesėkmingi trijų . atominių valstybių“ pa
sitarimai, bet be jokių pasekmių. Ką be
kalbėtų Chruščiovas, o jei nepasiekta su
sitarimo nutraukti branduolinių ginklų 
bandymus, tai atsakomybė tenka sovieti
nei vyriausybei. Sovietinė vyriausybė iš 
esmės nevedė pasitarimų, tik atmesdavo 
visus Vakarų pasiūlymus ir reikalaudavo 
be sąlygų priimti jos pasiūlymą, teikiantį 
galimybių piktam panaudoti tokį susitari
mą. Aišku, kad nieko nepasiekta.

O rugpiūčio 30 d. sovietinė vyriausybė 
pranešė, kad ji „priversta“ pradėti atomi
nių ginklų bandymus. Priversta! Reikia 
suprasti, kad dabartinėmis sąlygomis ko

GRASINA RAKETOMIS
SOVIETAI NORI GINTIS NUO

(E) Maskvoj prasideda 22 komp. suvažia
vimas, tačiau Nikita Chruščiovas savo pa
starojo meto žygiais sudaro įspūdį, kad 
jam visai nerūpi pasirengimai kongresui. 
Chruščiovas įsijungė į ofenzyvą, kuri pa
sauliui turinti parodyti Sovietų Sąjungos 
karinį ir politinį pranašumą. Pirfnoje eilė
je sovietų skelbiamos priemonės karinėje 
srityje.

Šiuo atveju Chruščiovas siekia kelių 
tikslų. Iš vienos pusės mobilizuojant kari
nes pajėgas ir psichologiškai veikiant į so 
vietų valdomas tautas, žymus vaidmuo te
ko sovietiniams maišalams. Malinovskis 
„Pravdoje“ ir marš. Moskalenko „Krasna 
ja Zviezda“ laikraštyje paskelbė straips
nius, kurių tikslas buvo parodyti, kad so
vietai turį stipriausius atominius ginklus 
ir raketas. Per maršalus siekia demorali
zuoti ir išjudinti vakarų viešąją nuomonę, 
paveikti neutralius kraštus ir įtaigoti savo 
tariamai nepalaužiama galia sovietų pa
vergtas tautas rytinėje Europoje.

Maršalas Malinovskis, lygiai kaip ir vi
sa sovietinės propagandos mašina, sovietų 
gyventojams aiškina, kad visos Kremliaus 
karinės priemonės atsiradusios dėl vakarų 
pasirengimų tariamam karui... Apversda
mas faktus, Malinovskis JAV prezidentui 
Kennedy primeta ultimatumų ir grasini
mų kalbą, kuri, girdi, nepaveiksianti sovie 
tų. Dabar jau išvilkta ir Lenino ir Stalino 
tezė apie „teisingus ir neteisingus karus“, 
ir, žinoma, tik sovietai visuomet vedą „tei 
singą karą“.

Kitas maršalas, K. Moskalenko, per 
„Krasnaja Zviezda“ tarptautinę padėtį 
nušvietęs niūriomis spalvomis ir iškėlęs 
sovietinių raketų pranašumą, pažymėjo, 
kad sovietams grasiną „imperialistiniai 
plėšrieji žvėrys“, o karštligiškais kari
niais pasirengimais daugiausia pasižymi 
JAV ir Fed. Vokietija. Tuo tarpu Lenkijos 
Gomulka viešai paskelbė, kad netrukus 
dar daugiau lauktina sovietinių karinių 
dalinių permetimų į Lenkiją ir Rytų Vo
kietiją. Dabar jau žinoma. k?d sovietai 
permetę savo dalinius per Varšuvą - Poz
nanę į šiaurę nuo Lietuvos Brastos. į pie
tus nuo Lvovo. į Krokuvos - Przemyslio 
sritį ir į pietinės Silezijos sritis Rytu Vo
kietijoje. Tie kariniai pergrupavimai ste
bimi daugiausia geležinkelių ruožuose, ir 

munistų partijos centro komitetas, norė
damas pagąsdinti Vakarus, nusprendė 
griebtis kraštutinių spaudimo priemonių, 
o Vakarų valstybės sąžiningai prisilaikė 
„atominio moratoriumo“.

Sprogdinimai buvo pradėti nesiskaitant 
su pavojumi ir žala žmonėms. Iki rugsėjo 
8 d. sovietų gyventojai nežinojo, kad pir
mąją rugsėjo mėn savaitę buvo įvykdyti 
penki atominiai sprogdinimai. Nei laikraš
čiuose, nei per radiją sovietų vyriausybė 
nepaskelbė tai gyventojams. Per visą rug
sėjo mėnesį buvo įvykdyta 15 sprogdini
mų.

Šia proga štai ką pasakė žinomieji poli
tiniai veikėjai, kurių jokiu būdu negali
ma įtarti priešiškumu Sovietų Są-gai. 
Priešingai, šie veikėjai simpatizuoja Sov. 
Sąjungai.

Indijos ministeris pirmininkas Nehru, 
kuris su ypatinga šiluma bvuo sutiktas 
Maskvoje, pasakė: „Aš nežinau priežasčių, 
paskatinusių SSSR nutarti atnaujinti 
branduolinius bandymus, bet aš žinau, kad 
tas sprendimas sudaro dar pavojingesnę 
padėtį. Dėl SSSR sprendimo mes atsidu
riame dar arčiau karo“..

Tuniso prezidentas Burguiba pasakė: 
„Sovietinės vyriausybės vykdomieji sprog 
dinimai didina tarptautinį įtempimą ir 
žmonių nežinią dėl savo likimo“.

Ghanos prezidentas Nkruma pasakė: 
„Sovietų Sąjunga išsprogdino atominę 
bombą. Man, be abejo, kaip ir visiems, bu
vo suduotas smūgis. Šis smūgis primena 
tą pavojų, kuris gresia žmonijai“.

Jeigu, kaip liudija bešališki ir net so
vietams palankūs veikėjai, sovietinė vy
riausybė branduoliniais sprogdinimais pa
didina tarptautinį įtempimą ir priartina 
pasauliui karą, tai ar ne laikas patraukti 
Chruščiovą ir jo bendrus atsakomybėn, 
kaip karo nusikaltėlius ir kurstytojus?

Sovietiniai atomo sprogdinimai sukėlė 
visam pasauly pasipiktinimą ir protestus, 
žinoma, išskyrus „socialistinės stovyklos“ 
kraštus. Daugelyje pasaulio kraštų įvyko 
demonstracijos, reikalaujančios sovietinę 
vyriausybę nutraukti bandymus. Chruš
čiovas atmetė J.A.V. ir Anglijos pasiūly
mą tuojau pasirašyti susitarimą ir nedel
siant nutraukti branduolinius sprogdini
mus ore. O baisi mašina, paleista į darbą, 
tebeveikia ir toliau.

VAKARŲ „PLĖŠRIŲJŲ ŽVĖRIŲ“

tai jau vyksta nuo rugpiūčio mėn. pabai
gos.

Šalia šių karinių priemonių, ginantis 
nuo „vakarų žvėrių“, minėtinas ir 1942m. 
gimusių naujokų pašaukimas į sovietų ka 
riuomenę. šis naujokų skaičius laikomas 
gausiausiu iš gimusių karo metu.

Be karinių pasirengimų Maskva visu 
spartumu įsijungusi ir į diplomatinę veik
lą. Chruščiovas, vos grįžęs iš atostogų, jau 
suskubo priimti daugelio Europos ir kitų 
kontinentų politikų, diplomatų. Kremlius 
išnaudoja kiekvieną progą įsikišti į bet ku 
rį tarptautinio bendradarbiavimo įvykį. 
Briuselyje įvykusiuose rugsėjo 14-22 die
nomis Tarpparlamentarinės Unijos posė
džiuose Sovietų Sąjungos garsiakalbiu te
ko būti lietuviui sovietų delegacijos vado
vui J. Paleckiui. Jo misija buvo pažodžiui 
pakartoti visas sovietines tezes ir, žinoma, 
dėl tarptautinio įtempimo kaltę suversti 
Vakarams. J. Paleckis Briuselyje pastebė
jo, kad, girdi, „kur nėra liepsnos, ten ne
būna gaisrų“. Teisingi žodžiai, tačiau jie 
kreiptini tik sovietų adresu — kas. jei ne 
Maskva yra sukūrusi liepsną, grasančią 
gaisrais?

„Tautinė“ kultūra
(E) Spalio 17 d. Maskvoje šaukiamo 

kom. partijos suvažiavimo proga Lietuvos 
liaudies meno rūmai parengė specialų dai 
nų rinkinį „Partijai — mūsų daina“. Čia 
turėjo pasireikšti muzikai ir poetai, davę 
tekstus, štai kai kurių dainų pavyzdžiai: 
V. Laurušo ..Apie Leniną“ (V. Montvilos 
žodžiai), K. Kavecko „Su partijos vėliava“ 
(žodžiai V. Mozūriūno), daina ..Sesės pir
mūnės“ (ž. A. Miškinio). Rinkinyje įdėtos 
ir seniau sukurtos, partijos užgirtos dainos 
— J. Juzeliūno „Daina apie partija“ (žo
džiai V. Reimerio), J. Gaižausko „Po šlo
vinga vėliava“ (žodžiai E. Matuzevičiaus) 
ir kt. Muzikas B. Gorbulskis sukompona
vo dainą, skirtą , šlovingai Tarybinei Ar
mijai“.

St»dentiia prieš režimą
(E) Visoje eilėje R. Vokietijos universi

tetu studentai neigiamai pasisakė dėl rug- 
pfūčio 13 d. ivykiu ir atsisakė stoti į vad. 
liaudies armiją. Įvyko susikirtimai su par 
tintais pareigūnais,

PAVERGTŲJŲ SEIMAS PARYŽIUJE

Spalio 18-20 Paryžiuje įvyksta nepapras
EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

ta Pavergtųjų Seimo sesija. Ryšium su 
Kremliaus ofenzyva Berlyne aštrėjanti 
tarptautinė padėtis, o tuo pačiu ir aktualė- BRITAI IR EUROPA
jančios galimybės ir grėsmės sovietų pa
vergtąja! Europai skatina Pavergtųjų Sei" 
mą ypač budriai stebėti įvykių raidą.

Sesijos darbų eilėje svarbiausią vietą už 
ims Berlyno krizė ir Europos laisvės klau 
simas; Europos apsijungimo ir sovietų pa 
vergtosios Europos problema; padėtis ir 
jos raida sovietų pavergtuose kraštuose.

Sesijoje yra sutikę dalyvauti eilė Pran
cūzijos ir kitų Europos valstybių įžymių 
politikų.

Lietuvos delegaciją šiai sesijai sudaro 
pirmininkas JV. Sidzikauskas ir nariai: 
prof. J. Baltrušaitis, V. Banaitis, Dr. P. 
Karvelis, J. Lanskoronskis, A. Liutkus, 
kun. J. Petrošius, E. Turauskas, B. Vensku 
vienė.

Vykdamas iš New Yorko į Paryžių, V. Si 
dzikauskas drauge su kitais Pavergtųjų 
Seimo delegacijų pirmininkais lankėsi Lon 
done ir Briuselyje, o po sesijos lankysis 
Ženevoje, Bonnoje ir Dubline. Kor.

VLIKo sesija lapkričio mėn.
(E) Lapkričio mėn. 25-26 dienomis New 

Yorke susirinks eilinė Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto metinė sesija.

„N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „Britanijos 
pareiškimas, kad ji pasiryžusi pilnai prisi
dėti prie Europos Ekonominės Bendruome 
nės tikslų ir siekimų, yra toksai teigiamas 
geros valios parodymas, kokio tik šeši gali 
tikėtis. Pasitarimai, kuriuose iš vienos pu 
sės dalyvauja Britanija, o iš kitos Prancū 
zija, Vokietija, Italija ir Benelukso kraš
tai, be abejo, bus sudėtingi ir ilgi, bet svar 
bu, kad jie prasideda po draugiškumo ir 
pasitikėjimo ženklu. O britai tokiai nuotai 
kai sukurti yra padarę geriausia, kas tik 
galima“.

Pačių britų „The Guardian“ darosi to
kias išvadas: „Vengdama statyti kokias 
nors nereikalingas sąlygas ir atsisakyda
ma šiuo metu reikalauti jau kokių nors 
aiškių sprendimų dėl tų ypatingų sunku
mų, kurie kyla žemės ūkio ir Britų Bend
ruomenės klausimais, vyriausybė labai pui 
kiai pradėjo. Juo mažiau visi tie klausi
mai, o ypač kiek labiau ūkiškai atsilikusių 
Britų Bendruomenės kraštų reikalas bus 
stengiamasi paversti bendra Europos Bend 
ruomenės atsakomybe, juo geriau bus. Pa
sitarimuose, be abejo, iškils nuomonių 
skirtumų. Vyriausybė privalo tikėtis, kad 
artimiausiais mėnesiais teks kietai derė
tis, ir visą laiką jai į skvernus kibs Britų 
Bendruomenės kraštų vyriausybės, o taip 
pat ir šio krašto įvairūs sluoksniai. Bet ji 
pasirinko teisingą kelią“.

ULBRICHTAS IR AL CAPONE
„N.Y. Herald Tribūne“ užsimena lyg ir 

naujus neaiškius vėjus Vokietijos reikalu 
tokiais teigimais: „Bonnos vyriausybėje 

DIENOS "Į
APGAULĖ, O PASKUI ŠŪVIAI

Du rytų policininkai Berlyne pasisakė 
jaunuoliams iš V. Berlyno, kad jie norėtų 
bėgti. Kai sutartu laiku tie jaunuoliai at
ėjo prie sienos padėti jiems, pasirodė dar 
13 policininkų ir pradėjo šaudyti.

2 jaunuoliai pabėgo, kiti 2 dingo. Juos vi 
josi policija — net 25 jardus už sienos Va 
karų pusėje.

MUŠTYNĖS SU OLANDŲ POLICIJA
Aleksiejus Golubovas, sovietų turistas, 

atvažiavęs į Olandiją, atsisakė grįžti na
mo. Jo žmona buvo išvežta.

Kadangi policijai buvo sakyta apklausti 
ir žmoną, aerodrome susigrūdo sovietų am 
basados pareigūnai su pačiu ambasado
rium Ponomarenko, ir įvyko muštynės 
kumščiais. Sovietai kumščiais reikalavo 
Golubovo žmonos paso.

Policija išlaikė sovietų lėktuvą aerodro 
me 8 valandas.

Olandai pareiškė griežtą protestą dėl am 
basados pareigūnų ir ambasadoriaus elge
sio.

LIAUDIES VALIA
Maskvoje poeto dienos metu kelių tūks

tančių minia nepaprastai plojo poetui Eu
genijui Jevtušenko, kuris ir dabar tebe- 
puolamas dar spaudos už išspausdinimą 
eilėraščių, smerkiančių antisemitizmą Ru
sijoje.

Minia išreikalavo jį prie Majakovskiui 
pastatytojo paminklo. Jis paskaitė ten po
rą eilėraščių, iš kurių miniai ypač patiko 
„Galite mane laikyti komunistu“ (jame 
yra eilutės, kuriose sakoma: „Aš išliksiu 
tvirtas iki galo ir niekada neišvirsiu J nuo
lankų batlaižį“),

IEŠMININKAS KALTAS
„Izvestijos“ pakaltino 1957 m. pašalintą

jį gynybos minister} marš. Žukovą, kad jis 
neįvertinęs povandeninių atominių laivų 
reikšmės.

Nors sovietai jau ir tvirtina, kad jie turį 
pačius greičiausius povandeninius atomi
nius laivus, bet amerikiečiai, remdamiesi 
savo turimomis žiniomis, tvirtina, kad jie 
nustebtų, jei tai būtų tiesa. O jų žinios sa 
ko, kad sovietai turi tokių laivų, bet labai 
dar netobulų — atsilikę nuo amerikiečių.

NEUTRALIŲJŲ RŪPESČIAI
Dabar Europos Laisvosios Prekybos Są 

jungai priklausantieji neutralieji kraštai— 
Švedija, Šveicarija ir Austrija — susirūpi
nę. kad jiems nėra kaip įstoti i Europos 
Bendrąją Rinką, nes toks galėtų būti laiko 
mas neutralumo sulaužymu.

NEUTRALISTAS MIN. PIRMININKU
Visi trys Laoso princai — prokomunis

tinis Souphanouvong. provakarietiškasis 
Boun Oum ir neutralistas Souvanna — su 
tarė, kad krašto vyriausybę sudarys neu
tralusis. 

Stalingradas — mokykla vokiečiams
(E) Sovietų maršalas Jeromenko spalio 

3 d. režimo dienrašty Neues Deutschland 
pažymėjo „reikšmingą faktą“, kad Stalin
grado kovose dalyvavęs ir Chruščiovas ir 
Ulbrichtas. O išlikę gyvi vokiečiai, girdi, 
išėję naudingą mokyklą Sovietuose...

R SeĮilųnioS
CHRUŠČIOVO SĄLYGOS

Grupė britų darbiečių kreipėsi laišku į 
Chruščiovą išsiaiškinti Vokietijos reikalu.

Chruščiovas atsakė, kad reikia greitai 
pasirašyti taikos sutartį su abiem Vokieti
jos dalimis atskirai, o tada būtų užtikrin
tas susisiekimas su Berlynu, pripažinta 
Oderio-Neisės siena tarp Lenkijos ir Vokie 
tijos, pripažinti abiejų Vokietijos dalių re 
žimai ir abu įsileisti į J. Tautas, abiems 
Vokietijoms uždrausta laikyti atominius 
ginklus ir atitraukti NATO ir Varšuvos 
Pakto karines pajėgas iš Vidurio Europos.

Atrodo, kad tokie pasiūlymai Vaka
rams nebus priimtini, nes jie jau nebe 
nauji, daug kartų buvę svarstyti.

RYTŲ POLICIJA PRANCŪZŲ ZONOJE
Spalio 12 d., 3 vai. ryto, 10 R. Berlyno 

„liaudies policininkų“ užpuolė namus 
prancūzų zonoje ir pradėjo daryti kratą, 
sakydami, kad jie ieško pabėgusio savo 
draugo.

Žmonės pro langus ėmė šauktis pagal
bos. Vakarų Berlyno policija nuvarė už
puolikus.

SURADO OAS RADIJO STOTĮ
Prancūzų žandarmerija, pasinaudoda

ma helikopteriais, užtiko Alžyro aukštu
mose OAS (prancūzų slaptosios armijos, 
kuriai vadovauja buvęs generolas Sala- 
nas) radijo stotį.

Be to, pačioje Prancūzijoje taip pat su
imta šios teroristinės organizacijos talki
ninkų.
PATVIRTINTA POLITIKA

Britų konservatorių (valdančioji) parti
ja turėjo savo suvažiavimą, kuriame bu
vo patvirtinta vyriausybės vedamoji tiek 
užsienių, tiek vidaus politika.
KINIJA NORI KALBĖTIS

Kinijos užsienių reikalų ministeris mar 
šąląs Chen Yi pareiškė, kad jo vyriausybė 
yra pasiryžusi tartis su Amerika dėl ato
slūgio abiejų kraštų santykiuose.

Bet iniciatyvos turinti imtis Amerika, 
darydama tam tikrų nuolaidų (pvz., pra
džiai grąžindama Formozą).
ARABŲ FEDERACIJA

Nuo Egipto atsiskyrusios Sirijos ministe 
ris pirm. Dr. Kuzbari savo vyriausybės 
vardu pasiūlė sudaryti arabų kraštų fede
raciją. kuri turėtų bendrą karinių pajėgų 
vadovybę ir bendrus reikalus svarstantį 
parlamentą.

Manoma, kad toks pasiūlymas yra tik 
noras sušvelninti santykius su Egiptu.
BUS PAKEISTAS ULBRICHTAS?

..Newsweek“ tvirtina, kad visur stiprė
jąs įsitikinimas, jog R. Vokietijos diktato
rius vis dėlto būsiąs pakeistas. Chruščio
vas seniai esąs jau nepatenkintas juo ir tu 
rįs iam įpėdinį — Karl Schirdewan.

Ulbrichtas būsiąs pakeistas, kai V. Vo
kietijoje Dr. Adenauerį pakeisiąs kitas 
kancleris,

esama nuotaikų, kad Federalinė Respubli
ka yra pasiryžusi plėsti „administracinius 
ir techninius santykius“ su Rytų Vokieti
ja. Tai lyg ir rodytų, kad krypstama į tai, 
jog reikia kaip nors de facto pripažinti 
Pankovo režimą ar bent skaitytis su Rytų 
Vokietija, kaip su Sovietų Sąjungos „ągen 
tu“. Bet tas pats laikraštis kitame nume
ryje neišlaiko nepasakęs šios tiesos: „Net 
ir Vakaruose kalbama „apie realizmą“, 
kad pripažintinas Vokietijos suskaldymas. 
Bet tai yra ne kas kita, kaip tik švilptelėji 
mas tamsybėse. Suskaldyta Vokietija yra 
grėsmė pasaulio taikai, ir joks prievartinis 
rytinės dalies sukomunistinimas, nei jei ir 
visas pasaulis pripažintų jį, negalėtų su
mažinti to pavojaus. Viskas, ką Chruščio
vas ir Ulbrichtas yra padarę su savo tomis 
kinų sienomis ir Berlyno krizėmis, tai tik 
paaštrino pavojų ir dar pasunkino galimy 
bes tikrai susitarti“.

Britų „The Guardian“, išvardijęs visus 
įvykius, kaip Rytų Berlyno policija yra ka 
da pastaruoju metu žiauriai pasielgusi su 
norėjusiais pabėgti vokiečiais, pasidaro to 
kią išvadą: „Valstybė, kuri paneigia savo 
piliečiams šią teisę (palikti savo kraštą), 
negali būti laikoma tikru civilizuotos bend 
ruomenės nariu. Kol Rytų vokiečiai yra lai 
komi už spygliuotų vielų, pono Ulbrichto 
režimo reikalavimas laikyti jį teisėta vy
riausybe yra niekuo ne geresnis, negu Al 
Caponės reikalavimas laikyti jį gerbiamu 
verslininku“.

MAO KINIJA
Didžioji pasaulio spauda paminėjo 50 

metų sukaktį, kai Kinijoje buvo nuversta 
monarchija ir įkurta respublika. Ameri
kiečių „N.Y. Herald Tribūne“ tas šventi
nes nuotaikas aptaria taip: „Retai kada 
žmonės turėjo kęsti tokią žiaurią prie
spaudą, kaip kiniečiai šiandien; retai kada 
režimas turėjo mažesnę teisę sakytis, kad 
jis atstovauja savo valdomiesiems žmo
nėms, kaip Mao. Mao apjungė Kinijos že
mes. Jis nuramino jas. Bet tai jis atliko 
baisia žmonėms kaina. O jis vis dar nepajė 
gė užpūsti galutinai tos 1911 metų rėvoliu 
cijos liepsnos, kuri išsilaikė Formozoje su 
viltimi kada nors pasiekti pergalės“.

Bet sukaktis minima, kai Kinijai gresia 
badas, ir dėl to laikraštis rašo: „Gali būti, 
kad per pastaruosius trejus metus komu
nistinė Kinija kiek pašoko aukštyn, bet ji, 
geriausiu atveju, vėl nukrito kaip tik ton 
pačion vieton. Didžiausias nepasisekimas 
yra žemės ūkyje. Sausros, potvyniai ir 
vabzdžiai suvaidino savo vaidmenį, bet 
suprantama, kad kaltė krinta ir klaidinan 
čiam uolumui politinių vadovų, kurie iš
eikvojo žemę ir padarė ją nebepajėgią 
vykdyti gamybinius tikslus“.

P,A|SiĄU|LYJi
— Olandai įsakė išsikraustyti dviems 

sovietų ambasados valdininkams, dalyva
vusiems muštynėse su policija.

— Rytų Vokietijoje, prie Baltijos jūros, 
dėl švelnaus rudens, kai kur antrą kartą 
pradėjo žydėti obelys, kriaušės ir lelijos.

— Pradedant rytų bloko karinius ma
nevrus, per R. Vokietiją žygiavo, kaip spė 
jama, 28 divizijos.

— Buvęs prancūzų generolas Salanas 
per savo OAS armijos radiją pagrasino su 
organizuosiąs 100.000 armiją kovai už 
prancūzišką Alžyrą ir prieš savo krašto tei 
sėtą vyriausybę.

— Ghana pasiryžusi siųsti 400 savo ka
detų apmokyti į Sov. Sąjungą.

— Ponomarenko, sovietų ambasadorius 
Olandijoje, kaip nusprendė Olandijos vy
riausybė. turės taip pat išvažiuoti, kaip da 
lyvavęs susirėmime su policija.

— Iešmininkas, dėl kurio kaltės Ham
burge susidūrė traukiniai, buvo suimtas.

— Atsilygindami Olandijai už Ponoma 
renką, sovietai pašalina olandų ambasa
dorių Maskvoje.

— Amerika nutarė parduoti 130 kovos 
lėktuvų (savo turimąjį perteklių) Jugo
slavijai.

— Paryžiuje gyvenąs čigonų „karalius“ 
Vaida Vojevod III ieško salos, kurioje ga 
lėtų apsigyventi 9 mil. čigonų.

— R. Vokietijos policija nušovė vakarie 
tį žurnalistą Kurtą Lichtenšteiną, kuris bu 
vo paėjęs kelis metrus už sienos pasikalbė 
ti su ūkininkais (jo lavoną policija pasi
ėmė).

— 1.000 Tortinės (Lenkijoje) gyventojų, 
varpais pašauktų, susimušė su komunisti- 
nias pareigūnais, kai šie bandė užantspau 
duoti kunigų seminarijos duris.

— Mirė 73 m. amžiaus prancūzų politi
kas ir valstybininkas P. Ramadier.

— Ginkluotas užpuolikas nušovė Urun- 
di minister! pirmininką Rwangasore,

1
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Lietuviai Widnes miestelyje
Pietų Lankašyro pakraštyje yra nedide

lis Widnes miestelis, kuriame nuo senų lai 
kų yra senųjų ateivių kolonija. Bet nąujie 
Šiems ateiviams nebuvo tekę girdėti, kad 
šiame miestelyje yra palaidota kunigaikš
tytė Sapiegaitė, nors daug kartų kalbėjo
mės su vietos lietuviais, kurie jau gimę ir 
augę čia, kurių jau tik seneliai yra atvykę 
iš Lietuvos.

Kaip dabar paaiškėjo, šiuo kapu niekas 
nesidomėjo, o daugumas net nežinojo, kad 
toks yra. J. Jankauskas užsiminė apie tai. 
O Jankauskas yra gimęs čia jau prieš 50 
metų.

Šis kapas yra miestelio dalyje, kuri va
dinama Farnworth. Čia yra labai sena ne
didelė bažnyčia statyta maždaug prieš 400

laiką Widneje buvo suruošti net keli lietu 
viški suėjimai, pvz., kai lankėsi Anglijoje 
vysk. Būčys. čia atvežta iš Amerikos pa
rodyti brolių Motuzų filmą, vienais me
tais suorganizuotos eisenos gatvėmis kar
tu su anglų bažnytine procesija. Lietuviai 
turėjo savo DBLS skyrių ir tautinę vėlia
vą. Procesijos metu pirmosios gretos pasi
rodė tautiniais drabužiais.

Šiandieną šiame miestelyje liko tik gra
žūs prisiminimai iš netolimų laikų. Senųjų 
ateivių liko nedaug. Daugiausia vis jau 
antra ar trečia karta. Vienas kitas dar šiek 
tiek moka lietuviškai, bet daugumas jau 
nebenori prisipažinti lietuviais. Iš senųjų 
ateivių vyrų visai maža, o moterų, kurios 
yra atvykusios dar prieš pirmąjį didįjį

metų. Dar ją statė katalikai, kai angliko- karą, yra nemaža, sulaukusių jau po 70-80

nes miestelio burmistru, o dabar valdo vie 
ną restoraną. Antrasis tai Vincė Karalius, 
kuris reiškiasi anglų visuomenėje ir spau 
doje. Tai geriausias rugby žaidėjas, nese
niai laimėjęs nacionalinę taurę Wembley. 
Jis vadovauja komandai (komandos kapi
tonas), žaidžia St. Helens komandoje.

Lukoševičiai, atvykę iš Lietuvos labai se 
niai, pats Lukoševičius jau yra miręs, bet 
jo žmona, turinti netoli 80 metų amžiaus, 
dar vaikščioja. Jinai turi užauginusi 7 vai 
kus. Vyresnysis Juozas, gimęs dar Lietuvo 
je, atvežtas į Angliją mažiukas, dabar jau 
turi 57 metus. Jis buvęs vietos anglams ži
nomas imtininkas, du jo broliai buvę ge
ri boksininkai, vietos ir apylinkės ang
lams gerai žinomi bokso čempionai, bet

nai nebuvo atsiskyrę nuo Romos, šiandie
ną ta bažnyčia priklauso anglikonams ir 
vadinasi Farnworth Parish Church St. Lu
ke. Bažnyčios viduje kairėje pusėje yra at 
skira kripta, kurios apačioje po grindimis 
yra rūsys, o šiame rūsyje palaidota kuni 
gaikščių Bold giminė Ir kartu lietuvaitė 
kunigaikštytė Sapiegaitė, kuri buvo ištekė 
jusi už kunigaikščio Bold. Rūsyje Saple- 
gaitės palaikai yra stikliniame karste už- 
balzamuoti, bet mums neteko nusileisti į 
rūsį, nes mūsų vadovas sakė, kad šiuo me 
tu rūsio raktas esąs pas kunigaikščių vai
kaičius, kurių pavardė Flytwood ir gyvena 
kažkur apie Blackpoolį. Bet šioje kriptoje 
yra didelė paminklinė lenta, iškalta iš 
brangaus marmuro atminimui Sapiegaitės. 
Joje pavaizduota kunigaikštytės mirtis. Ji 
miršta vyro glėbyje, o šalia stovi angelas. 
Apačioje yra ilgas įrašas. Jame be kita ko, 
parašyta: „Atminti Marijai, princesei, Sa 
piegos dukteriai ir pono Petro Patten Bold 
iš Boldo įpėdinei, Lankasterio grafijoje ir 
princo Eustace Sapiegos iš Dereczyn žmo
nai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos... 
gimusiai 1795 m. rugpiūčio 4 d., ištekėju
siai 1822 m. gruodžio 21 d. ir mirusiai 
1824 m. gruodžio 16 d.

Taigi, kaip matyti iš paminklinės lentos, 
jaunajai Sapiegaitei teko pagyventi ište
kėjusiai tik porą metų. Ji mirė dar jauna, 
29 metų amžiaus. Paliko jinai gražų įrašą 
savo kapui, kurį jau gaubia 137 metai. 
Tiek mes, naujieji ateiviai, tiek senieji 
lenkiame galvas ir pagerbiame šį mūsų 
tautai didingą vardą.

Pats Widnes miestelis yra nepertoli nuo 
Liverpoolio ir Manchesterio, prisiglaudęs 
prie Nursey kanalo, kuris nuo Liverpoolio 
uosto eina net iki Manchesterio. Todėl ne
nuostabu, kad prieš daugel metų mūsų at 
eiviai Ir telkėsi netoli uosto: kai tik išlip 
davo iš laivo Liverpoolio uoste, tai ir pra
dėdavo gyvenimą svetimoj šaly. Šiandieną 
matome, kad gretimuose miestuose ir 
miesteliuose lietuvių būta gana seniai: Li- 
verpooly. Widnes. St. Helen, Havdock. 
Earlestown, Manchesteryje ir t.t. Pavyz
džiui, Widnes miestelyje, kurį jau pradė
jau pažint maždaug 1950 m., buvo apsigy
venęs kun. J. Steponaitis, kuris vėliau emi 
gravo J JAV. Kai jis čia buvo, tai ir ši se
na lietuvių kolonija buvo pakilusi „ant 
kojų“: senieji lietuviai turėjo tam tikrą 
vietos komitetą, jaunosios lietuvaitės su 
netoliese buvusia garsia Lawtono anglia
kasių stovykla (tuo laiku buvo maždaug 
iki 150 vyrų — jaunų energingų lietuvių) 
įsteigė tautinių šokių grupę. Per trumpą

metų amžiaus.
Žymesnių vietos lietuvių, pasireiškusių 

anglų visuomenėje, kaip ir nėra. Minėti
nas Joy Guy. Jo seneliai yra atvykę iš Lie 
tuvos maždaug 1888 metais. Jo tėvai yra 
gimę Anglijoje (pavardė buvo Gutaus
kas). Jis vienu tarpu yra buvęs net Wid-

vienas karo metu yra žuvęs Italijoje. Ant-
rasis, Martynas, jau nedalyvauja šioje 
sporto šakoje.

O apskritai daugumas vis bemoksliai ir 
beraščiai senoji karta, bet darbštūs, drau
giški, vaišingi. Paskui save jie palieka 
darbovietėse gražų atminimą.

A. Gaidelis

Jaunimo auklėtojo 
sukaktis

KUN. LEONARDUI

Yra tylių žmonių, kurie slenka per gyve 
nimą beveik niekieno nepastebimi. Kaip 
kuklus esti jų privatus gyvenimas, taip 
kukli ir visuomeninė veikla, neatkreipian
ti visuomenės dėmesio, nors kartais toji 
veikla duoda vertingų vaisių, lyg gera sėk 
la, pasėta bevardžio sėjėjo. Prie tokių ty
liųjų „bevardžių“ visuomenininkų priskir
tinas ir kun. Leonardas Musteikis, šiais 
metais švenčiąs savo amžiaus 50 metų su
kaktį.

Kun. L. Musteikis gimė 1911 m. rugpiū 
čio 16 d. pamaldžių ūkininkų šeimoje, Lau 
čiūniškių kaime, Salako valsčiuje, Zarasų 
apskr. Vaikystėje augo nuostabiai gražio
je Zarasų krašto gamtoje. Grikiais žydin
čios smiltynėlių kalvos, vešlūs pušynai ir 
žali gojeliai su siūbuojančiais javų lau
kais: pro juos besilankstydami mėlynai ty 
vuliuoja salomis nusėti smė’ėtais krantais 
ežerai ežerėliai ir bevingiuodami čiurlena 
maži upeliai, apaugę alksniais ir žilvičiais. 
— tai fonas, kuriame praslinko gražiausio 
ji sukaktuvininko jaunystės metai.

1924 m. baigė pradžios mokyklą Salake 
ir tais pat metais įstojo į Zarasų progimna 
zija, kuri kiek vėliau tapo gimnazija. Lan 
kydamas gimnaziją, per ištisą vasarą iki 
pat rudens padėdavo tėvams darbuotis 
ūkyje, kad „ramesne sąžine“ galėtų tęsti 
mokslą toliau. Jau būdamas trečioje klasė 
je įstojo į gimnazijos ateitininkų kuopelę 
ir neužilgo po to į tik ką pradėtų organi
zuoti skautų Vytenio draugovės „Žirgų“ 
skilti, vėliau tepdamas šios draugininku. 
Buvo labai uolus ir kruopštus skautas, 
mėgo užsiėmimus, žaidimus, iškylas, sto
vyklas. sportą, dainas. Šios organizacijos 
dvasioje subrendo ir vėliau jau visą gyve
nimą laikėsi jos principų. 1932 m. vasarą 
baigė Zarasų gimnaziją ir gavo brandos 
atestatą.

MUSTEIKIUI 50 M.

Neturėjo palinkimo kalboms, bet buvo 
labai gabus matematikoje. Tačiau būda
mas gimnazijos VI-toje klasėje pajuto pa
šaukimą tepti kunigu, tik šį savo apsi
sprendimą išlaikė paslaptyje iki pat gim
nazijos baigimo, neprasitardamas net savo 
tėvams. 1932 m. rudenį, būdamas 21 m. am 
žiaus, peržengė Kauno Metropolijos Kuni 
gtl Seminarijos slenkstį. Tuo laiku semina 
rijos rektorium buvo kan. P. Penkauskas, 
vicerektorium — kan. St. Jokubauskas ir 
prefektu — kun. Pr. Venckus. Šių asme
nų globoje sukaktuvininkas ugdė savo 
charakterį ir pribrandino save kunigo pa
šaukimui. Subdijakono šventimus gavo Pa 
nevėžio katedroje 1937 m. iš vysk. K. Pal
taroko, dijakonatą — Kauno bazilikoje 
1938 m. iš vysk. T. Matulionio ir kunigys
tės šventimus, taip pat Kauno bazilikoje, 
— iš arkiv. J. Skvirecko. Po galutinių te
zių rašomojo darbo ir egzaminų Vytauto 
Didžiojo universitete, Teologijos-Filosofi
jos fakultete, gavo Teologijos skyriaus dip 
lomą. Pirmąsias šv. Mišias atnašavo Sala
ko parapijos bažnyčioje 1938 m. birželio 
24 d. Pamokslą ta proga pasakė vysk. M. 
Reinys, kurs jau tuomet pranašingai kai 
bėjo apie komunizmo grėsmę.

Pastoraciją kun. L. Musteikis pradėjo 
1938 m. Jūžintų parapijoje vikaru. Duokiš 
kyje, mirus kun. K. Tūriai, laikinai admi
nistravo šią parapiją, o neužilgo pavadavo 
kun. J. Dubniką Kiburiuose. 1939 m. birže 
lio mėn. buvo paskirtas vikaru į Dusetas, 
kur turėjo labai daug pastoracinio darbo. 
Čia sulaukė ir bolševikų pirmosios okupa 
cijos ir išgyveno jų siaubą: 1941 m. karo 
išvakarėse buvo bolševikų suimtas ir pa
sodintas į Zarasų kalėjimą. Prasidėjus ka 
rui, kalėdamas, pro savo kameros langą 
matė, kaip enkavedistai vedė iš to paties 
kalėjimo jam pažįstamus kalinius ir čia

DIEVO KELIO MOKYTOJAS

(XII sekmadieniui po Sekminių)
„Mokytojau, mes žinome, kad tu tiesia

kalbis ir mokai Dievo kelio tiesoje“ (Mato 
22,16) — tais žodžiais fariziejų pasiunti
niai visai nenoromis paliudijo vieną iš di
džiųjų Kristaus uždavinių, būtent, mokyti 
Dievo kelio. Kito jam panašaus Dievo ke
lio mokytojo nebuvo ir negali būti, nes tas 
kelias yra pats Kristus (plg. Mato 23,10). 
Taigi, mokydamas pažinti Dievo kelią, 
Kristus moko pažinti patį save. Kristus 
yra vienintelis žmogaus kelias į Dievą 
(plg. Jono 15,6). Atidžiau įsimąstydami i 
Apreiškimą, randame, kad Kristus moko 
trejopo kelio, kuris apima visą krikščio
nybės esmę. Tai yra tiesos, malonės ir vie 
nybės kelias.

I. Kristus mus moko tiesos kelio. Žmo
gus yra tiesos ieškotojas. Tai liudija žmo
nijos istorija ir atskiro žmogaus išgyveni
mai. Lygiai taip pat yra paliudyta, kad 
žmogus vien savo jėgomis pilnutinės tiesos 
surasti nepajėgia. Iš čia ir skeptiškasis Pi 
loto klausimas Kristui: „Kas yra tiesa?“ 
(Jono 18,38). Klausimas, į kurį atsakymo 
Pilotas nė neketino laukti. O iš tikrųjų at 
sakymas prieš jį stovėjo gyvas ir galutinis. 
Kristus atėjo į šią žemę, kad liudytų apie 
tiesą. Tiesa jame turėjo tapti apčiuopiama 
ir prieinama. Jis priminė nedviprasmiškai, 
kad per jį žmogus tiesą gali pažinti: „Jei 
pasiliksite mano moksle, jūs būsite tikri 
mano mokytiniai, pažinkite tiesą ir tiesa

pat kalėjimo kieme juos sušaudė. Laukė ir 
savo eilės, tik nuostabiu būdu paskutiniu 
momentu spėjo iš kalėjimo pabėgti ir pasi 
slėpti, kol praūžė pirmoji karo banga. Vo
kiečiams Lietuvą okupavus, trumpam lai
kui buvo paskirtas į Ramygalą, o nuo 1941 
m. rudens — į Šeduvą, kur vikaravo iki 
priartėjo antroji bolševikų okupacija. Pas 
kutiniu momentu pabėgo į Vokietiją, Gau- 
stadtą prie Bambergo, kur sulaukė ir ka
ro pabaigos. Vokietijoje dirbo pastoracinį 
darbą įvairiose tremtinių stovyklose, kape 
lionavo gimnazijose ir Darbo kuopose.

1949 m. rudenį kun. Musteikis emigravo 
į JAV. Apsistojo Omahos mieste, Nebras- 
kos valstijoje. Čia pradžioje uoliai talkinin 
kavo vietos lietuvių didžiajam geradariui 
klebonui kun. J. Jusevičiui. Ir tai tiek pas 
toracijoje, tiek pagelbėdamas įkurdinti ki 
tus naujakurius, naujai atvykusius iš Vo
kietijos. 1950 m. lapkričio mėn. vietos arki 
vyskupas Gerald T. Bergan paskyrė kape
lionu Gerojo Ganytojo vienuolyne, Omą- 
hoje, kur šias pareigas atlieka ir dabar. 
Tų pačių vienuolių išlaikomoje mergaičių 
gimnazijoje moko religijos ir etikos daly
kų.

Atlikdamas šias pareigas, sukaktuvinin
kas mokėjo suderinti savo darbą su studi
jomis. kurias tęsė jėzuitų vedamame Crei- 
ghtono universitete Omshoje. 1957 m. ga
vo šio universiteto diploma BA. Toliau stu 
dijavo organizavimą mokyklų JAV-ėse ir 
auklėjimą, gilinosi sociologijoje ir psicho-

(Nukelta į 3 psl.)

Negras
■■■■■■■■■mm ERSKINE

Julius Robinsonas gulėjo lovoje ir 
šnarpštė, kai medžiokliniai jo šunes už my 
Įlos suuodė šviežias pėdas, ir jų skalijimas 
tuojau pat pabudino jį. Jis šoko iš lovos, 
užsimovė batus ir išbėgo pro duris. Dar 
buvo kokia valanda iki aušros.

Laikydamas prie galvos šono skrybėlę, 
jis stovėjo ant kalniuko ir klausėsi skali
jimo. Šitaip laikoma skrybėlė padėjo au
siai sugaudyti garsus, ir dabar šunų lan
džiojimą sausais krūmokšniais jis girdėjo 
taip aiškiai, kaip ir savo kvėpavimą. Jam 
tereikėjo tik kelių' sekundžių nustatyti, 
kad medžiokliniai skalija ne atvėsusias 
pėdas, tai jis užsidėjo skrybėlę ant galvos 
ir pasilenkė susirišti raiščių.

. — Tėte, — tarė išgąsdintas balsas, — ne 
išeik dabar, palauk, kol išauš.

Julius pasisuko ir pamatė neaiškias abie 
jų savo dukterų apybraižas. Abi jos lindė
jo miegamojo lange. Jesė ir Klara buvo ne 
be tokios jau mažos, kad nepabūtų vienos, 
galvojo jis, o tik trukdo jam, kai reikia eiti 
lapių medžioti.

— Eik atgal lovon ir miegok, Jese, tu ir 
Klara, — šiurkščiai tarė jis. — šunes jau 
ant kalnelio. Jie ten neamsės visą laiką, 
iki saulės tekėjimo.

— Mes bijome, tėte, — tarė Klara.
— Ko bijote? — nekantriai paklausė Ju

lius. — Tokiom dviem didelėm mergiotėm, 
kaip tu ir Jesė, čia visiškai nėra ko bijoti. 
Iš viso ko čia bijoti šitokiam dideliam 
krašte? ' ’

Šunes kuriam laikui nustojo skaliję, ir 
Julius išsitiesė įsiklausyti J tą tylą. Tik 
staiga jie vėl pradėjo, ir Jis pasilenkė baig 
ti raičiotis batų.

šulinyje
CALDWELL ■■■■■■■■■■■■

Tolumoje jis girdėjo kitas šunų gaujas 
skalijant, ir stipriau įsižiūrėjęs į akiratį, 
pajėgtų įmatyti žibčiojimą laužų, prie ku
rių būreliai lapių medžiotojų susirenka pa
sišildyti rankų ir kojų.

— Ar vis dėlto eini, tėte? — paklausė 
Klara.

— Vis dėlto einu, — atsakė jis.
Abi mergaitės nuskubėjo į lovą ir užsi

traukė ant galvų apklotus. Su Julium Ro
binsonu nėra ko ginčytis, kai jis pasiryžta 
bėgti paskui skalikus.

Pamišimas bus prasidėjęs švenčių metu, 
nes pirmosios sausio mėn. savaitės pabai
goje vien tik pasižiūrėjęs ir pasiklausęs ga 
Įėjai sakyti, kad Georgijoje dienomis visi 
prekiauja medžiokliniais šunimis, o nakti
mis stūgauja „ūū-ei-o!“ Nuo saulės laidos 
iki kitą rytą patekėjimo jos miškai, laukai, 
ganyklos ir pelkės buvo perpildyti skudu
rais apsidariusių vyrų ir skalijančių šunų. 
Niekas nė nepagalvoja raitas joti paskui 
šunes tokiam krašte, kur kas keli šimtai 
jardų privedžiota spygliuotos vielos tvorų.

Po saulės laidos bet kokiam keturkojui 
gyvam padarui buvo nesaugu maišytis, 
nes šunes taip pat degė medžioklės karšti
ne, ir gaujos tų landžių ir peralkusių šunų 
apibėgdavo visur ir sugriebę sudraskyda
vo ir surydavo veršius, kiaules ir net bai
lias kates. Per pastarąsias dvi savaites net 
ir viščiukai įprato susivokti valanda anks 
čiau nueiti tūpti, nes tie perkarę ir grobio 
ištroškę medžiokliniai jau nebepajėgė lauk 
ti iki saulės laidos.

Julius baigė raičiotis batus ir nuėjo už 
trobos. Takas J kalnelį ėjo Iš užpakalinio’" 
kiemo per tankynes aukštyn. Julius praėjo

šulinį ir sustojo apsičiupinėti kišenių ir 
apsižiūrėti, ar jam užteks tabako, kol grįš 
namo.

Bestovėdamas už savęs jis išgirdo tokį 
garsą, tartum vanduo veržtųsi į butelį. Ju
lius įsiklausė. Kai jis klausėsi, dar aiškiau 
girdėjo šitą garsą. Arti nebuvo upelio, kad 
jo gurguliavimas pasiektų klausą, ir arti
miausias vanduo buvo šuliny. Jis paėjėjo 
iki krašto ir vėl įsiklausė. Šulinys neturėjo 
nei rentinio, nei svirties: tai ir tebuvo dvi
dešimt pėdų gilumo duobė, viršuj apdangs
tyta lentomis, kad neįkristų kiaulės ir viš
čiukai.

— O, Viešpatie, padėk man, — tarė 
balsas.

Julius apsiklaupė, pasirėmė rankomis ir 
tamsoje įsižiūrėjo į šulinio uždengimą. 
Jo rankos užčiuopė lentas. Trys lentos bu
vo nustumtos, ir vietoj jų juodavo ilgas 
prašiepas, pakankamai didelis, kad net ver 
šis pralįstų.

— Kas ten? — tarė Julius, ištiesdamas 
kaklą ir prisidengdamas ausį.

— O, Viešpatie, padėk man, — tarė bal
sas. bet jau silpnesnis, negu pirma.

Sugurguliavo iš naujo, ir Juliui buvo 
aišku, kad čia jau jo šulinio vanduo.

— Kas ten dabar teršia man šulinio 
vandenį? — tarė Julius.

Niekas neatsiliepė. Net gurguliavimas 
nutilo.

Julius sugraibė žemėje žvirgždo akme
nuką ir įmetė šulinin. Jis skaičiavo, kol iš
girdo pliumptelėjimą.

— Kad tave šunes paimtų! — tarė Ju
lius. — Kas ten toks?

Niekas neatsiliepė.
Julius tamsoje apsigraibė kibiro, bet ne

rado. Besičiupinėdamas jis užgriebė dides
nį akmenį, jau kaip jo kumštis didumo, ir 
tą įmetė šulinin.

Prieš pliaukštelėdamas į vandenį, ak
muo dar į kažką atsitrenkė.

— O, Viešpatie, aš lendu vis gilyn ir nie

kaip negaliu išsikrapštyti, — apačioje ten 
tarė balsas. — O, Viešpatie, didelė ranka 
stengiasi prigirdyti mane.

Skalikai kalnelyje pasuko į rytų pusę ir 
iš naujo ėmė amsėti. Jų vejama lapė bus 
šovusi į šoną, bet Juliaus šunes sunku ap
mauti. Jie tokie jau gudrūs, kaip lapė.

Julius atsistojo ir klausėsi bėgimo.
— Ūū-ei-o! — sušuko jis šunims.
Ten jie dar smarkiau suskalijo.
— Ar tai tamsta, Mr. Juliau? — paklau 

sė balsas.
Julius vėl pasilenkė ties šuliniu, viena 

ausim klausydamasis šunų skalijimo. Jis 
nenorėjo netekti su jais ryšio, kai jie ši 
taip bėga šviežiomis pėdomis.

— Tai aš, — tarė Julius. — O ten kas?
— Tai tik Bokus Bradlis, Mr. Juliau, — 

atsiliepė balsas.
— Ką tu ten darai mano šuliny, kam 

terši ten, Bokau?
— Tai buvo šitaip, Mr. Juliau, — tarė 

Bokus. — Prieš kurį laiką ėjau aš į kalne
lį. stengiausi neatsilikti nuo savo šunų, ir 
užsikabino koja už šulinio dangčio. Man 
rodos, kad būsiu kažkaip nuklydęs nuo ta
ko. Matyt, tas dangtis neišlaikė manęs ar 
ką, ir aš tik žiūriu, kad jau esu šuliny. 
Kai įkritau, tai ir tebesu. Man rodos, kad 
aš čia praleidau visą naktį. Tikiuos, kad 
tamsta, Mr. Juliau, nepyksti ant manęs. 
Aš niekaip negalėjau kitaip pasielgti, tai 
ir viskas.

— Tu sudrumstė! man šulinio vandenį, 
— tarė Julius. — čia, po šunim, nelabai 
man malonu.

— Aš suprantu. — tarė Bokus, — bet 
niekaip negalėjau kitaip pasielgti.

— O kur tavo šunes nubėgo, Bokau? — 
paklausė Julius.

— Nežinau, Mr. Juliau. Nebegirdėjau jų, 
kai tik įkritau čia. Jie bėgo upelio pusėn, 
kai aš ėjau nuo kalnelio į juos. Ar dabar 
jų negirdėti, Mr. Juliau?

(Bus daugiau)

padarys jus laisvus“ (Jono 8,31-32). Kris- 
taus nurodytoji tiesa yra dvejopo pobū
džio: religinė ir etinė, a) Kristaus apreikš 
tosios religinės tiesos centre yra Dievo tė
viškumas. Dievas yra žmogaus tėvas, rū
pestingas ir mylintis, į kurį reikia kreiptis 
maldos žodžiais: „Tėve mūsų, kurs esi dan 
guje“. Parodyti žmogui dangiškąjį Tėvą 
Kristus laikė savo pagrindiniu uždaviniu. 
O tam nereikėjo nieko kita, kaip tik paro
dyti patį save: „Kas mane mato, mato taip 
pat Tėvą“ (Jono 14,9). Kristus yra susi
jungęs su Tėvu buvimo, galvojimo ir veiki 
mo vienybe. Kiekvienas jo pamokomasis 
žodis, kiekvienas jo žingsnis, kiekvienas 
jo geradaringas stebuklas yra Dievo tėviš
kumo įrodymas ir parodymas. Iš tos Kris
taus išmokytosios religinės tiesos sklinda 
žmogui ir žmonijai nuraminimas ir paguo 
da: Dievas yra mūsų Tėvas! b) Iš šios re 
Ilginės tiesos išplaukia ir Kristaus nurody 
toji etinė tiesa. Jeigu Dievas yra žmogaus 
tėvas, tai žmogus savo gyvenime privalo 
jo klausyti, vykdyti Dievo valią. O toji va 
lia yra: „Būkite tat tobuli, kaip ir jūsų 
dangiškasis tėvas tobulas“ (Mato 5,48). 
Tai yra Kristaus etinio pamokymo viršū
nė. Tą pamokymą jis pareiškė ne tik žo
džiais, bet parodė savo praktiniu gyveni
mu. Visas jo žemiškasis gyvenimas buvo 
bekompromisinis Tėvo valios vykdymas, 
privedęs prie Golgotos: „Mano Tėve, 'jei 
ta taurė negali praeiti mano negerta, tebū 
nie Tavo valia“ (Mato 26,42). Už tai savo 
apyskaitinėje kaip vyriausiojo kunigo mal 
doje galėjo kalbėti: „Aš pašlovinau Tave 
žemėje, baigdamas darbą, kurį Tu man da 
vei daryti“ (Jono 17,4). Tad toks papras
tas ir toks didis yra žmogaus uždavinys: 
įvykdyti jam skirtą Dievo uždavinį!

n. Kristus mus moko malonės kelio. 
Jeigu tiesos kelią bent dalinai gali žmogus 
pažinti savo įgimtomis galiomis, tai malo
nės kelio nurodymas yra išimtinai Dievo 
dovana. Pati malonė yra gryna Dievo dova 
na, suteikta žmonijos išganymo tvarkoje, 
kaip naujasis buvimas ir naujoji galia Die 
vą pažinti ir jį išgyventi. Ma’onės kelio nu 
rodymas yra didžioji krikščionybės naujie 
na. Čia Kristus yra kartu mokytojas ir 
kartu malonės tiekėjas. Jis pirma malonę 
teikia, o paskui moko ja naudotis. Visas 
Kristaus žemiškasis gyvenimas buvo skir
tas užtarnauti žmogui atpirkimo malonę. 
Jis atėjo, kad per savo gyvenimą, kančią, 
mirtį ir prisikėlimą išgelbėtų žmoniją iš 
nuodėmės ir atidarytų žmogui kelią į dan
giškojo Tėvo buveinę. Dabar malonės ke
lias yra atviras, bet juo naudojantis rei
kalaujama žmogaus bendradarbiavimo. 
Žmogus, būdamas laisve apdovanotas Die 
vo kūrinys (Dievo vaikas!), privalo Dievo 
malonę pats pasisavinti, t.y. privalo atsi
verti Dievo malonės veikimui. Jis privalo 
savyje išugdyti naująjį, Dievo malone gy 
venantį žmogų. Žmogų, kuris gimsta krikš 
to metu. O tas gimimas yra būtina sąlyga 
išganymui: „Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau 
tau, jei kas neatgims iš vandens ir švento
sios Dvasios, tas negalės įeiti į dangaus ka 
ralystę“ (Jono 3.5). Kristaus mokomasis 
malonės kelias yra kelias mirties kartu su 
juo, kad taip pat kartu su juo būtų kelia
mas! amžinajam gyvenimui. Tas malonės 
kelias yra įvairiopas: apsivalymo kelias, 
apšvietimo kelias, susivienijimo kelias. Jis 
gali būti nuodėmės vengimo kelias, gali 
būti atsivertimo arba gailesčio kelias. Jis 
gali būti kančios ir bandymų kelias, jis 
gali būti meilės ir laimės kelias. Jis yrate 
lias nuolatinio susitikimo su Kristumi jo 
įsteigtuose sakramentuose, ypač švč. Eu
charistijos sakramente.

III. Kristus mus moko vienybės kelio. 
Žmogus iš savo prigimties yra linkęs į ben 
dravimą. Ir Kristus atpirko ne kiekvieną 
žmogų atskirai, bet visą žmoniją kartu. 
Vienas iš Kristaus uždavinių buvo surink
ti draugėn išsklaidytus Dievo vaikus 
(plg. Jono 11,52). Visą atpirktąją žmoni
ją jis palygino vynmedžiui, kurio visos ša 
kėlės maitinasi tuo pačiu maistu ir suda
ro neišardomą vienumą. Vienybės reikalą 
labai išryškino savo, kaip vyriausiojo ku
nigo maldoje: „Prašau..., kad visi būtų vie 
na. kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš tavyje, 
kad ir jie būtų mumyse viena, kad pasau
lis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Garbę, 
kurią man davei, aš daviau jiems, kad jie 
būtų viena, kaip ir mes esame viena. Aš 
juose ir tu manyje, kad jie būtų tobuloje 
vienybėje, kad pasaulis pažintų, jogei tu 
esi mane siuntęs ir mylėjai juos taip, kaip 
ir mane mylėjai“ (Jono 17,20-23). Tad 
Kristus mus moko vieningumo kelio. Vie
ningumo su juo ir vieningumo savo tarpe. 
Aukščiausioji to vieningumo apraiška yra 
meilė. Meilė turėjo tapti krikščionis iš
skiriančiu ženklu: „Iš to jus pažins, kad 
esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas 
kitą“ — kalbėjo Kristus savo sekėjams. 
Pirmieji krikščionys ta pamokvma priėmė 
nuoširdžiai ir jj vykdė taip kad paeonvs 
stebėdamiesi kalbėjo: ..Žiūrėkite, kaip jie 
myli vienas kitą“. Ir šiandien Kristus mo
ko savo sekėjus vienybės kelio. Vienybė 
reikalinga visiems žmonėms ii reikalinga 
taip pat lietuviams, mėgstantiems didžiuo 
tis savo tradiciniu krikščioniškumu.

Kun. Bronius Llubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — spalio 22 d.. 11.30 v.
DERBY — spalio 22 d.. 11 vai., Seselių 

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

Ignatius bažnyčioje, Meadow Street.
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SMEGENIMS PERPLAUTI UNIVERSITETAS MASKVOJE
Kas išėjo iš tarptautinės teisės?

Kai Maskvoje buvo steigiamas vadina
masis tautų draugystės universitetas, so
vietai ypač norėjo, kad į jį mokytis va
liuotų Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos 
kraštų jaunimas. Jiems ypač rūpi tos anų 
žemynų tautos, kurios neseniai gavo ne
priklausomybę ir kurios yra ūkiškai atsi
likusios. Pirmieji tokių kraštų žingsniai 
būna sunkūs, dėl to sovietai nori tuo pa
sinaudoti ir į save palenkti bent dalį jų 
jaunimo, kad jis paskui veiktų ir kalbėtų 
už juos ir padėtų jiems susovietinti tuos 
kraštus.

Kaip tame tariamajame universitete 
vyksta darbas ir kaip jaunimui stengiama 
si perplauti smegenis, britų laikraščiuose 
visiškai atvirai pasipasakojo Nigerijos gu
bernatoriaus Dr. Azikiwe svainis studen
tas Okotča.

Atvažiavęs į D. Britaniją studijuoti, il
gainiui jis pritrūko pinigų. Kaip afrikie
čių - azijatų studentų organizacijos nariai, 
jis su žmona kartą subuvime susidūrė su 
sovietų ambasados valdininkais. Leonidas 
Rogovas parodė jiems didelio dėmesio ir 
pasiūlė važiuoti į Maskvą. Užpildžius am
basadoje anketas ir atlikus kitus formalu
mus, abu Okotčos buvo nugabenti į Mas
kvą ir įkurdinti viešbutyje. Jie du, kaip 
vedę, gavo atskirą kambarėlį, kai tuo tar
pu viengungiai turėjo tenkintis penki vie
nu kambariu, būtinai turėdami savo tarpe 
ir po vieną rusą.

Kai po savaitės prasidėjo paskaitos, 
Okotčą nustebino tai. kad visi tie studen
tai buvo vis mažamoksliai. O kai profeso
rius atėjo skaityti politinės ekonomijos, 
tai pasveikino juos, atvykiusius į laimin
giausią ir patį pažangiausią kraštą pasau
lyje. Po tokios įžangos pradėjo peikti Bri
tų Bendruomenės kraštus, visa, ko jie sie
kia, ir smerkti Vakarų demokratiją, kaip 
atgyvenusią. Iškeldamas marksistinę - le- 
ninistinę filosofiją, jau pirmosios paskai
tos metu ne tik piktai užsipuolė krikščio
nybę, bet pareiškė, kad afrikiečių pareiga 
yra išmokti organizuoti liaudies frontą ir 
sugrūsti į vandenyną plėšikiškus imperia
listus. Dvi savaites tie studentai klausėsi 
panašių paskaitų, bet daugumas jau iš pir
mosios dienos buvo paveikti. Vienintelis, 
kuris daugiausia abejojo, kaip tik buvo 
Okotča. Pirmiausia, jis nesmagiai pasiju
to, kad čia puolama krikščionybė. Kai po 
2 savaičių buvo liepta raštu pasisakyti, jis 
ėmė ginti savo kraštą, kuris neseniai gavo 
nepriklausomybė. Profesorius dėl to jam 
pareiškė, kad jis dar tebesąs britų auklėji
mo įtakoje, todėl nesuprantąs reikalo.

Atvažiavęs studijuoti tarptautinės tei
sės, jis visą laiką girdėjo politinius puoli
mus. Tuo reikalu pasiryžo išsiaiškinti su 
rektorium Rumijncevu. Bet rektorius su
gėdino jį. Jam buvo pasakyta, kad visus 
būkštavimus išmestų pro langą ir atidžiai 
klausytųsi paskaitų, nes tarptautinė teisė 
kaip tik ir reikalaujanti gerai išmanyti po
litiką. Tokie pasikalbėjimai pamažu vertė 
Okotčą nusileisti savo sąžinei. Jį žavėjo so 
lietų technologijos pasiekimai. Tuo tarpu 
ris daugėjo studentų iš įvairių kraštų, ir 
jis pradėjo branginti sovietus už jų geru
mą. Be to, jis susidraugavo su istorijos 
profesorium Ivanovičium, kuris kviesda
vosi jį pas save. Ten jie ginčydavosi poli
tiniais klausimais. Ten jis sužinojo, kad 
Egipto Nasseras ir Irako Kassemas yra 
Maskvoje laikomi buržuaziniais valstybi
ninkais, o dėl Ganos prezidento Nkrumos 
dar nėra aiškaus sprendimo. Ivanovičius 
prikalbėjo jį atsisakyti ir tų mokslinių kny 
gų, kurias jis buvo atsivežęs iš Vakarų.

Tie pasiginčijimai ir paskaitos padarė 
tai, kad po 8 savaičių Okotča ir jo žmona 
buvo jau pasiryžę skelbti visuotinį karą 
Vakarų demokratijai. Jie jau buvo spėję 
susigyventi su marksizmu - leninizmu, iš
mokę nekęsti, ko rusai nekenčia, ir mylėti, 
ką jie myli. Okotča tada jau turėjo tiek pa 
Sitikėjimo, kad buvo pakviestas pasisakyti 
dėl tų studentų, kurie norėjo atvažiuoti iš 
Nigerijos. Ir čia iškilo mažas nesusiprati
mas, nes jis paremdavo tuos kandidatus, 
kurie daugiau mokslo yra išėję, bet vado
vybė tokių nepriimdavo. Bet jis ir dėl to 
labiau nebesisielojo, buvo patenkintas sa
vo padėtim.

Teroristų ruošimas
Per 8 savaites įsigijęs pasitikėjimą, Okot

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.

KAIP OKOTČA MOKĖSI
ča buvo suvestas su Afrikos reikalų spe
cialistu prof. Sofrončiuku. Susirinkime bu
vo keliolika studentų. Vienas dėstytojų pa
sakė ilgą kalbą apie amerikiečių ir britų 
įtakos likvidavimą Afrikoje. Kaip teks lik
viduoti, tai to jie dar turės išmokti.

Po to Okotča buvo nuvežtas į kitą Mas- 
vos pusę, kur susitiko apie 200 studentų iš 
Afrikos, Lotynų Amerikos ir Azijos kraš
tų. Jie sudarė čia „gynimosi“ klasę. Apmo
kymą vykdė uniformuoti kariai. Mokė šau 
dyti iš revolverių, šautuvų, automatų. Bu
vo rodoma, kaip reikia sprogdinti tiltus, 
traukinius, namus ir kitokius dalykus. Šie 
studentai turėjo išmokti, kaip reikia į žmo
nių minią mesti rankinę granatą, kaip 
durklu staigiai nužudyti žmogų ir kaip 
naktį netikėtai ką nors užpulti. Be kita ko, 
Okotčai buvo visa tai parodyta, bet niekas 
nevertė jo eiti skubiai čia mokytis. Jam bu 
vo pasakyta, kad jo darbas daugiau bus 
planuoti ir organizuoti. Bet vienas kari
ninkų jam padarė nemaža įspūdžio. Jis pa
sakė, kad jei priespaudą kenčiančių kraš
tų darbininkai neturės kitos išeities, tai 
jie ga’ės griebtis ginklų. O jei sovietai ne
sigaili duoti ginklų, tai reikia išmokti nau
dotis jais.

Paskui Okotčai buvo duota susipažinti 
su „burtininkų“ klase. Ji skirta tik afrikie 
čiams. Čia sėdėjo prof. Sofrončiukas, ap
sikrovęs plastikiniais griaučiais, kaukolė
mis, įvairiaus dydžio žalčiais ir kitokiomis 
baisybėmis. Sofrončiukas pareiškė, kad 
kai kuriose Afrikos dalyse žmonės dar te
bėra labai prietaringi ir tik per tą prieta
ringumą galima priversti juos vykdyti po
litinius tikslus. Taigi reikalinga pasinaudo 
ti tokia sistema, kokią Kenijoje buvo įsi
vedusi teroristinė Mau - Mau organizacija. 
Girdi, vienas burtininkas tarp primityvių 
žmonių gali daugiau nuveikti, negu dešim
tis paskaitininkų. Radijo mikrofonais bu
vo gaminami dvasių balsai, dirbtinės 
šmėklos rodėsi debesyse, tamsiame kam
baryje griaučiai vaikščiojo. Sofrončiukas 
padėjo ant stalo kaukolę, ir toji ėmė įsaki
nėti: „Aš esu tavo prosenis. Aš įsakau tau 
nueiti šiąnakt, nužudyti Britų gubernato
rių ir atnešti man jo galvą ir rankas. Jei
gu tu nepadarysi taip, tai aš apleisiu tave 
ir tavo šeimą nelaimėmis“.

Kitas įsakymo pavyzdys: „Aš esu Dievo 
dvasia. Aš įsakau tau sudeginti šito anglo 
namus ir išprievartauti jo žmoną ir dukte
rį. Jeigu tu nepadarysi šitaip, tai per sep
tynias dienas ir tu būsi po žemėmis ir tavo 
šeima“.

Trečias pavyzdys: „Aš esu Šango iš gi
liųjų vandenų. Aš pagausiu tave, jei tu 
atsisakysi stoti į komunistų partiją ir da
ryti, ką tik jos vadas įsakys tau“.

Studentė iš Kenijos iš pradžių patikėjo, 
kad čia iš tikro burtininkai kalba. Kai ji 
pamatė visus įrengimus, tai ėmė prisieki
nėti, kad grįšianti į savo kraštą, pasinau
dosianti tais aparatais ir priversianti visus 
kikujus klausyti jos.

Pamažu ir Okotča pradėjo primiršti, 
kad jis atvažiavo studijuoti tarptautinės 
teisės. Jis buvo žadėjęs išmokti rusiškai, 
bet ir tuos pažadus užmetė. Jau nebebuvo 
laiko. Teko klausyti politinių paskaitų, 
ruošti studentų mitingus, išklausyti kitų 
studentų skundus ir spręsti juos ir ruošti 
rektoriui pranešimus. Studentai skundėsi, 
kad jie po 5 sugrūdami į vieną kambarį. 
Jis siūlė jiems pakentėti, nes gera jau ir 
tai, kad jie čia viską nemokamai gauna. 
Kai kurie buvo nepatenkinti, kad tik pir
mąsias 5 savaites duodama degtinės ir 
alaus, kad nusibodo viščiukus, ryžius ir 
pupas valgyti. Jis primindavo, kad jie at
važiavo mokytis, o ne girtauti, žodžiu, jis 
ėjo ten jau lyg ir kokio seniūno pareigas. 
Bet greit ir jis pats gavo kitas pareigas.

Atsimetimas nuo komunizmo
Komunistiškai išplautais smegenimis 

Nigerijos studentas Okotča iš tautų drau
gystės universiteto Maskvoje buvo grąžin
tas į Londoną. Rektorius jam pareiškė, 
kad D. Britanijoje mokosi tūkstančiai af
rikiečių ir azijatų studentų. Reikia kam 
nors kalbinti juos važiuoti į Maskvą, į tą 
tautų draugystės u-tą. Rektorius bu
vo įsitikinęs, kad Okotča yra jau nepaju
dinamas komunistas, todėl tinka verbuoti 
studentams. Ta proga dar jam buvo pri
minta, kad nenurimtų tol, kol Vakarų 
imperializmui nebus suduotas mirtinas 
smūgis.
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TAUTŲ DRAUGYSTĖS
Londone vėl jį pasiėmė globoti sovietų 

ambasada. Jis gavo pinigų, ir buvo įsakyta 
mėtyti pėdas, kad nepaaiškėtų, kam jis 
čia dirba. Priedangai, jei reikėtų, jam bū
tų įtaisytas net laikraščiams pardavinėti 
kioskas. Apie savo darbą turėjo rašyti 
apyskaitas tautų draugystės universiteto 
rektoriui į Maskvą, bet atiduoti tokius pra 
nešimus reikėjo sovietų ambasadai, kad ji 
gabentų diplomatiniuose paketuose.

Okotča karštai griebėsi darbo. Griežtai 
provakarietiškus studentus palikdamas 
nuošaliai, stipriau kalbino vis antikolonia 
listiškai. nusiteikusius. Sovietų agentai iš 
ambasados ragino ne tik verbuoti Maskvai 
studentus, bet ir kelti tarp spalvotųjų ne
pasitenkinimą, raginti juos žygiuoti kartu 
su tais, kurie D. Britanijoje reikalauja at
sisakyti atominės bombos.

Vykdydamas įsakymus, jis sukiojosi ne 
tik Londone, bet ir kituose krašto didžiuo
siuose miestuose, kol vieną dieną sutiko 
studentą iš Ganos, kuris jam įdavė dar 
nematytą atsišaukimą, atveriantį komunis 
tų ir sovietų darbus. Tas atsišaukimas la
biausiai sujaudino jo žmoną, bet Okotča 
dar nepasidavė, tik atsisakė su kitu iš 
Maskvos atsiųstuoju studentu važiuoti į 
Siera Leone atlikti specialių uždavinių. 
Paskui buvo numatyta jį siųsti į gimtąją 
Nigeriją perorganizuoti komsomolo ir pro 
komunistinių profesinių sąjungų. Vykdant 
pasiruošimą kelionei. Okotčą apipuolė so
vietų ambasados pareigūnai. Jis taip pat 
buvo suvestas su Nigerijos komunistais. 
Grįžęs į savo kraštą, jis būtų susilaukęs 
dar ir daugiau padėjėjų: bolševikai būtų 
gražinę jam talkininkauti tuos Nigerijos 
studentus, kurie buvo įstoję į tautų drau
gystės universitetą ir išėję jau visą apmo
kymą, kaip vykdyti sabotažą, terorizuoti 
ir žudyti žmones, kurie yra kliūtis valdžiai

perimti. Priemonės terorui ir sabotažui 
vykdyti būtų buvusios pristatytos tada, 
kai Nigerijoje įsikurs sovietų atstovybė.

Kadangi Okotčos žmona yra Nigerijos 
gubernatoriaus sesuo, tai jai sovietų agen
tai numatė uždavinį išgauti vyriausybės 
sluoksniuose kuo daugiau paslapčių. Visų 
viltys sukosi apie tai, kad visais tais veiks
mais Nigerija bus paversta komunistine 
valstybe. Jis gavo ir brošiūrą, kurioje dės
tomas planas, kaip varyti numatytąjį dar
bą. O tarp priemonių tam planui vykdyti 
numatyta nužudymai, teroras, padeginėji
mai, bauginimai ir visokie neramumai, ko
kius tik galima įsivaizduoti. Pasiekę val
džios, kaip planuose nurodyta, komunistai 
turi krašte įvesti karo stovį, išvaikyti par
lamentą ir, jei būtų reikalo, pasikviesti so
vietų karinius dalinius. Visi vadovaujan
tieji asmenys būtų suimami, o konstitucija 
panaikinta. Valdžia turėtų būti perimta 
dar prieš 1964 metus. Patys populiariausi 
žmonės turėtų būti sunaikinti.

Tasai numatymas naikinti pasireišku
sius Nigerijos žmones ir privertė studentą 
Okotčą susimąstyti. Jis pasiklausė, ar tu
rėtų sunaikinti ir savo svainį Nigerijos gu 
bernatorių Dr. Azikiwe. Atsakymas buvo 
aiškus: žinoma, dabartinė krašto admini
stracija turi būti sunaikinta, kad Afrikoje 
galėtų iškilti sovietinė žvaigždė. Dar ’jis 
bandė aiškintis sovietų atstovybėje, o pa
skui paspruko iš agentų globos ir prakeikė 
tą dieną, kurią jis išvyko į Maskvą.

Kurį laiką pasislaptęs Londone, kad so
vietų agentai užpuolę nenužudytų, paga
liau išvažiavo į savo tėvynę Nigeriją, bet 
jau nutraukęs ryšius su komunistais, jau 
nebe kaip savo krašto duobkasys. Nebe
jausdamas pavojaus savo ir šeimos gyvy
bei, paskelbė viešai savo išgyvenimus.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

TRYS TELEEKRANAI
įsivaizduokite, kad sėdite kambaryje 

prie televizoriaus. Nors filmas ir įdomus, 
bet jums staiga kilo noras, sakysime, nu
sižiovauti. Kaip pridera mandagiam žmo
gui, užsidengiate delnu burną ir pasukate 
galvą į dešinę arba į kairę (priklauso nuo 
aplinkybių). Deja, kol spėjote nusižiovau
ti, ekrane sumirgėjo nepaprastai įdomūs 
kadrai. Nuostolis neišpasakytas, jeigu no
rėsite sekantį kartą pažvelgti į praleistus 
kadrus, ilgai teks ieškoti progos, o kar
tais ir iš viso neįmanoma.

Šturmuodami kultūrinio fronto bastio
nus ir nepaprastai rūpindamiesi jaunimo 
poreikiais, originalų išradimą televizijos 
mėgėjams pasiūlė Pagelažių durpių įmo
nės vadovai.

Tai paprastas ir nesudėtingas išradimas. 
I centrinio durpyno skyriaus raudonąjį 
kampelį atgabeno (iš kitų durpynų) visus 
tris televizorius. Vakarais, kai vyksta pro
grama, durpyno vadovai susirenka į rau
donąjį kampelį ir gėrisi savo išradingumu.

KUN, MUSTEIKIUI 50 METŲ

(Atkelta iš 2 psl.)
logijoje. Po intensyvių studijų, 1960 m. sau 
šio mėn. gavo Master of Arts in Education.

Šalia pastoracinio darbo ir studijų, pažy 
mėtina sukaktuvininko visuomeninė veik 
la jaunimo tarpe. Nepr. Lietuvoje, dar lan 
kydamas gimnaziją ir kunigų seminariją, 
jau buvo plačiai pasireiškęs pavasarininkų 
organizaciniame gyvenime, labiausiai Sa 
lake, pagelbėdamas suruošti jaunimo šven 
tęs, ekskursijas, vaidinimus ir t.t. šią veik 
lą dar labiau išvystė būdamas kunigu. 
Ypač daug pasidarbavo Dusetose, tvarky
damas pavasarininkų rajoną. Plačiai pasi
reiškė spaudos platinime.

Jo patirtis besidarbuojant su jaunimu 
Lietuvoje ir įgytos žinios lankant skautų 
vadovų mokyklą Vokietijoje, kur tapo Gil- 
welistu, suteikė daug naudos tolimesnei 
veiklai. JAV, Omahoje, didžiausią dėmesį 
skyrė ir skiria skautiškajam jaunimui. Or 
ganizuodamas vietos skautus, parodė dide 
1J pasiaukojima ir atidavė tam daug laiko, 
kartais nuskriausdamas net savo tiesiogi
nes pareigas, užmiršdamas asmeniškus šie 
kimus. Omahoje, kiek susipažinęs su vieti 
nio gyvenimo sąlygomis, neužilgo pradėjo 
rankioti buvusius skautus, ieškoti naujų 
kandidatų, kreiptis į buvusius vyresniuo
sius skautus, kad sutiktų būti vienetų va
dovais. Taip 1951 m. kovo 23 d. Omahoje 
pirmą kartą pasirodė organizuotos skau
tės. o 1951 m. lapkričio 7 d. pasirodė ir 
skautai. Tuojau po suorganizavimo vyr. 
skautų vadovybė kun. L. Musteikį paskyrė 
skautu vadovu — vietininku. Šiose parei
gose jis išbuvo penkerius metus. Tame lai
kotarpyje Omahos skautų vienetai tiek su

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Dabar galima žiūrėti tiesiog, sukti galvą 
kairėn ir dešinėn, o ekranas visuomet 
prieš akis.

O ką galvoja kitų durpynų jaunieji dar
bininkai? Žinoma, jie nepatenkinti ir nuo
lat skundžiasi, kad neteko televizorių.

„Nieko, kiekviena naujovė susiduria su 
tam tikromis kliūtimis ir nesveikomis nuo
taikomis. Senų, nusistovėjusių papročių 
gynėjų visuomet atsiranda“ — ramina sa
ve įmonės direktorius Briedis ir centrinio 
Aklojo ežero durpyno vedėjas Jankauskas.

L. Ramulis
„Komjaunimo tiesa“, 1961.VUI. 27

SVAIGINAMIEJI KOLDŪNAI
Garliavoje, priešais vidurinę mokyklą 

jau senokai įsikūrė kuklus bufetėlis. Tik 
susirinkdavo į jį labai jau nekuklūs dėdės 
ir, prisiuostę visokių svaigalų, taip ne
kukliai triukšmaudavo ir ūždavo, kad 
mums iš mokyklos net pro šalį buvo baisu 
praeiti. Dabar bufetėlio nebėra. Yra kol- 
dūninė. Tik kodėl tie patys dėdės, tu kol
dūnų prisivalgę, lygiai taip pat triukšmau
ja ir ūžia, kad mums ir vėl baisu eiti pro 
šalį?

Kokie ten stebuklingi koldūnai?
Mokiniai

Garliava, Kauno rajonas.
„Šluota“, 1961 m. Nr. 10

stiprėjo, kad pajėgė įsisteigti dvi skautų 
draugovės su skautų vyčių būreliu. Pasise 
kė suorganizuoti skautų rėmėjų būrelį. Su 
organizuoti kursai skautų vadovams. Įsi
gyta vietininkijos vėliava. Surengtos trys 
savaitinės stovyklos, ruoštos iškylos, minė 
jimai ir kit. Be to, kun. L. Musteikis nuola 
tos yra Omahos skautų ir skaučių kape
lionu. Vyr. skautų vadovybė sukaktuvinin 
ką pakėlė į paskautininko, vėliau j skauti
ninko laipsnį.

Be veiklos jaunime tarpe, bendruome
nėje, pasireiškia ir spaudoje — žinutėmis, 
straipsneliais ir reportažais su gausiomis 
foto nuotraukomis. Jo šalutinis pomėgis— 
fotografuoti. Šioje srityje jis gilinosi ir 
Creightono universitete, lankydamas ilius 
truotos žurnalistikos paskaitas. Ir šį savo 
pomėgį mokėjo suderinti su visuomenine 
veikla. Foto nuotraukomis gausiai talkinin 
kavo žurn. J. Cicėnui išleidžiant knygą 
„Omahos lietuviai“. Daugybė jo nuotrau
kų iš lietuviškojo gyvenimo išspausdinta 
Skautų Aide, Lietuvių Dienose ir įvairiuo
se kituose laikraščiuose.

Turėdamas jautrią širdį vargstantiems, 
kun. L. Musteikis neužmiršo ir pasilikusių 
jų pavergtoje Lietuvoje. Visus, kas tik jo 
pagalbos prašėsi, daugiau ar mažiau parė 
mė siuntiniais. Ir tai ne vien gimines, bet 
ir pažįstamus ir nepažįstamus. Ir tokių 
buvo ir yra labai daug.

Kukliajam sukaktuvininkui linkime at
švęsti dar daug gražių sukakčių. Dievo pa 
laimos pastoracijoje ir toliau sėkmingai 
tęsti tremties rezistenciją — brandinti jau 
nimą lietuvybei. (ELI)

VEDA: V. čekauskienė-Grinkevičiūtė

PARODA — „TU IR TAVO PASAULIS“
Kaip laikas greitai bėga! Jau vėl prabė

go dveji metai, nes kas antri metai Ham
burge ruošiama šita paroda, skirta mote
riai.

Gavau iš Dr. G. Kamps, kuris atstovau
ja spaudai šitame didžiuliame sodo ir pa
rodos plote, specialų kvietimą aplankyti 
šitą parodą su grupe žurnalisčių. Nuvažia
vau. Moderniame salione jau buvo susirin 
kusi nemaža grupė vokiečių žurnalisčių ir 
moterų organizacijų atstovių. Jų tarpe bu
vau vienintelė užsienietė, bet, ačiū Die
vui, radau porą pažįstamų veidų. Mus 
kiekvieną sutiko ir tarpusavyje supažindi 
no C.H. Thinius, šios Hamburgo įstaigos 
spaudos atstovas, ir nulydėjo į parodą.

Dešimtyje didžiulių pastatų buvo išstaty 
ta beveik viskas, kas domina moteris: vir
tuvės ir namų ruošos naujienos, baldai ir 
dekoracijos, baltiniai, drabužiai, kosmeti
ka ir higiena, įvairūs gaminiai, - filmos ir 
foto, pramogos ir mokslas. Nuodugniau >ap 
žiūrėti viską per vieną dieną neįmanoma.

Iš virtuvės įrengimų pažymėtina naujie 
na — stalo keptuvė. Po šituo aparatu yra 
stiklinis puodas, ir jame galima tiesiog ant 
stalo kepti vištą, mėsą ir pan. Atrodo šva 
riai, gražiai, ir dalykas naudingas.

Daug visokių elektrinių ir rankinių apa 
ratų vaisių ir daržovių sunkoms spaustis. 
Dabar, kai žmonės vis daugiau rūpinasi sa 
vo sveikata, tokie aparatai visuomet pa
geidautini. Kas dar neturi šaldytuvo, gali 
čia nusipirkti įvairaus dydžio specialių 
stiklinių ir dirbtinės medžiagos indų, ku
rie turi orą išpumpuojančius prietaisus. 
Tai tuose induose sudėti valgomieji daly
kai gali švieži išsilaikyti po kelias dienas.

Baldai labai įvairūs. Įdomios ir gražiai 
padarytos vadinamosios „papildomos spin 
tos“ drabužiams. Jos yra ant ratukų, gra
ži medžiaga sudaro jų sienas. Uždaromos 
zipu. Kai jos nebereikalingos, tai lengva su 
dėti ir pastatyti į sandėlį, kol vėl reikės. 
Lengvi, nedideli, naujo stiliaus foteliai, 
kurie ištraukti sudaro atsargines lovas. 
Dekoratyviniai kambariniai fontanai 
purkščia savo spalvotas varsas čiurkšlė
mis į viršų.

Šioje parodoje šįmet ypač daug buvo kai 
Uų, drabužių, baltinių. Vienoje vietoje bu
vo „keičiamoji skrybėlė“ — iš jos vienos 
galima sukombinuoti įvairiausių modelių, 
pradedant paprasta sportine ir baigiant 
puošnia vakarine. Šalia tos skrybėlės stovi 
ponas ir rodo skėtį, kuris pats atsidaro. Aš 
skeptiškai žiūriu į tą skėtį — geriau pa
čiai savąjį atidaryti...

Thinius atvedė mus į parodos salę, kuri 
labai skiriasi nuo visų kitų. Čia nėra jokių 
„prekių“ — nėra triukšmo ir... maža žmo
nių! Bet čia daug įdomių knygų ir Įvairių 
statistinių lentelių ir paaiškinimų. Čia 
mus sutinka tos salės vedėja ir suteikia pa 
aiškinimų. Čia yra ir patarimų kampelis, 
kuriame jaunos mergaitės gali gauti ži
nias apie įvairias profesijas. Kitur duoda
ma patarimų jaunavedžiams, kaip pigiau 
ir geriau sukurti savo namų židinį, kaip ne 
brangiai šeimininkauti, kaip užpirkinėti 
visai savaitei maistą, kas naudoti pirmosio 
mis savaitės dienomis, o kas palikti savait 
galiui, kaip pirkti toje krautuvėje, kurioje 
patys pirkėjai pasitarnauja sau, ir kaip te 
nai atkreipti dėmesį ne tik į kainas, bet ir 
į supakavimą. Dažnai būna, kad permoka 
ma tik už „gražų įpokavimą“, kai tuo tar
pu kitaip įpokuota ta pati prekė pigiau 
kainuoja.

Matėme ir dideles „plaukiančias“ ore 
žuvis. Ant jų užrašyta, pavyzdžiui; „pagal 
ba“, „technika“, „vaikai“ ir t.t. Kas jums 
patinka, kas jums daugiau prie širdies? 
„Pagalba“? — tai traukite tos žuvies virve 
lę, ji tada apsivers, ir kitoje jos pusėje par 
matysite užrašytas specialybes, profesijas. 
Dideli plakatai vaizduoja, kokios moteriš 
kos profesijos gali būti atliekamos namuo 
se, jeigu moterys nenori palikti savo vaikų 
vienų. Šalia to kiekvieno plakato stovi te
lefonas. Nuėmus ragelį, pasigirsta balsas 
su paaiškinimais, kaip vykdomas tos profe 
sijos darbas.

Einam vis toliau. Mus vaišina, duoda vi 
šokių pavyzdžių su savim pasiimti. Mano 
rankinukas jau pilnas visokių kremų, te
palų, kvepalų, nosinaičių, formų ir pan. 
dalykų. Aš geriu vaisių sunkas, sunką nuo 
širdies, vitaminus, gaivinančius gėrimus 
ir jaučiu, kad mano nuotaika vis kyla... 
Dabar mes visi einam į iškilmių salę, kur

(Nukelta į 4 psl.)
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KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE
Kristaus Karaliaus šventė spalio 29 d. 

bus pradėta Lietuvių bažnyčioje 11 vai. 
iškilmingomis pamaldomis. Po pietų 4 vai. 
Lietuvių parapijos salėje, Victoria Park 
Rd., Nr. 345 A, rengiamas Kristaus Kara
liaus minėjimas. Paskaitą skaitys svečias 
iš š. Amerikos kun. Dr. F. Gureckas. Me
ninėje dalyje dalyvaus V. Mamaičio veda
mas choras, deklamatoriai, smuikininkas 
ir jauniausiųjų duetas, kuris išpildys spe
cialiai tai šventei parašytą kūrini. Rengė
jai ateitininkai visus maloniai kviečia da
lyvauti.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Sporto ir Socialinis Klubas sekmadienį, 

spalio 22 d., 4 vai. po pietų, kviečia pusme 
tinj savo susirinkimą Klubo patalpose 
(345A, Victoria Park Rd.).

Nariams dalyvavimas būtinas.

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Kun. Aldonis Putcė pamaldas evangeli
kams Bradforde laikys spalio 22 d. Vokie
čių Bažnyčioje (29 Gt. Horton Rd.). Pra
džia 14 vai.

LIETUVOJE MIRĖ ONA MOLIENĖ

Rugsėjo 14 d. rytą Mažeikiuose mirė su 
laukusi arti 90 metų a.a. Ona Molienė, ku
ri, dar Nepriklausomos Lietuvos laikais mi 
rus jos vyrui, ilgą laiką našlavo. Velionė 
paliko penkis sūnus (vienas jų gyvena 
Bradforde), tris dukteris, devyniolika vai 
kaičių ir septyniolika provaikaičių.

Velionė buvo pašarvota savo bute, o jos 
karstą supo rožių, chrizantemų ir kitokių 
gėlių žiedai. Vaikai ir vaikaičiai mirusios 
atminimui atvežė net 14 vainikų. Gedėti 
susirinko apie 100 žmonių.

Rugsėjo 16 d. artimieji ir pažįstami 
dviem sunkvežimiais ir autobusu, orkest
rui grojant, palydėjo a.a. O. Molienės kars 
tą j Leckavos bažnyčią. Čia buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos, po kurių sekė ku 
nigo pamokslas. Po pamaldų dviejų kuni 
gų lydimas karstas buvo perneštas i Lec
kavos kapines, kur velionė palaidota šalia 
savo vyro, kurio kapą žymi anksčiau pasta 
tytas paminklas.

A.a. Ona Molienė buvo susipratusi ir pa 
maldi lietuvė moteris, kuri ypač rūpinosi 
savo vaikais. Rūpinosi jais mažais, o vė
liau — suaugusiais, kiekvieną jų kritišką 
žingsni palydėdama karšta malda. Dėl to 
nenuostabu, kad ją į paskutinę poilsio vie 
tą palydėjo visi Lietuvoje gyveną vaikai ir 
gausiai susirinkę artimieji.

„Su rudens krintančiais lapais palikai 
mus“, bylojo gražus vaikaičių Vilimų vai
nikas. Paliko, kad po didelių rūpesčių ra
miai pasilsėtų. . J. K-is

MANCHESTERIS
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

Spalio 29 d., sekmadieni, 10.30 vai., bus 
pamaldos Notre Dame seselių vienuolyne 
(Bignor St., Manchester, 8).
, Akademinė dalis įvyks Lietuvių Klubo 
patalpose 5 vai. Pamaldas ir paskaitą lai
kys kun. J. Kuzmickis. Meninėje dalyje 
pasirodys Manchesterio pajėgos dainomis 
ir deklamacijomis. Po to bus galima ir pa 
sišokti. Kviečiami visi.

Paminėtas J. Ralys
(E) Rugsėjo 28 d. Vilniaus radijas pami 

nėjo Odisėjos vertėjo Jeronimo Ralio 85 
m. sukakti. Pastebėjęs Dr. Ralio sunkias 
gyvenimo sąlygas, radijas pasiskubino pa
žymėti, kad „buržuaziniai vadeivos* rūpi
nosi dvarais, tačiau nepasirūpinę Raliui su 
daryti nors pakenčiamas darbo sąlygas.

Studentų vasaros darbai
(E) Praėjusią vasarą daugiau kaip 1.700 

Vilniaus universiteto studentų Lietuvos

Nebeeilinis šeštadienio vakaras buvo 
prieš porą savaičių Bradforde, Lietuvių 
Vyties Klube. Bemaž pilnutėlė salė prisi
rinko vietos ir apylinkės lietuvių pagerbti 
žmogaus senatvės. Būdinga, kad susirinko 
daugiausia vyresniojo amžiaus žmonių. 
Jaunuomenei, kurios yra apsčiai ir Brad
forde, senatvė, matyt, dar nerūpi.

Kai mes buvome maži, norėjom užaugti 
dideliais: aukštais vyrais, gražiomis mergi 
nomis. Kai užaugom, pasenti jau nebesino 
ri. Tačiau pati senatvė ateina ir nelaukia
ma. Daugelis žmonių, sulaukę senatvės, pa 
sijunta vieniši, gal net ir apleisti.

Mes pagerbėm savo kunigus, surengėm 
gražias išleistuves išvykstantieftis į užjū
rius. O senatvė?!

Šiais žodžiais prabilo į susirinkusius V. 
Ignaitis ir pakvietė mok. D. Dainauską iš 
Manchesterio paskaitai.

Mok. D. Damauskas ilgoka ir gerai pa
rengta paskaita maždaug štai ką pasakė.

Kas gi yra ta žmogaus senatvė? Bemaž 
kiekvienas daug negalvojęs atsakys: per
sirita! per 65 metus, ir esi jau senis. At
seit, nebepajėgi atlikti sunkių darbų; at
likai savo žemiškąją pareigą, eik namo, 
gausi pensiją ir, kiek pasikaršinęs, ruoškis 
amžinatvei...

Norim — tikėkim ar netikėkim, tačiau 
toks įvykis kiekvieną sukrečia. Pasitaiko, 
kad kai kam atima norą begyventi, ar su
sidaro žmogui tokia slegianti būsena, ku
ri sutrumpina pati gyvenimą.

Apibūdinti senatvę žodžiais neįmanoma, 
nes tai yra būtis, pats gyvenimas ir labai 
komplikuotas gyvenimas. Senatvė yra ma
žiausiai ištirta, ir jai dėsniai nenustatyti. 
Dėl to į senatvės problemą šiandien teks 
žvilgtelti ir iš vieno ir iš antro taško.

Kaip žiūri medicinos mokslais i senatvę? 
Palyginti, dar labai neseniai, tik prieš 25 
metus, atsirado nauja mokslo šaka: geron
tologija. Tai yra „senatvės mokslas“. Tas 
mokslas, nors dar jaunas, spėjo tiksliai 
susiorganizuoti ir vykdo sistemingus tyri
mus. Į pagrindinius senatvės problemos 
klausimus dar neatsakyta, bet jau spėta 
padėti mokslo pagrindus, kuriais remian

tis nauji šio mokslo duomenys pradeda 
aiškėti.

Sakoma: žmogus mirė senatve. Deja, 
medicina tokio dalyko iš viso nežino, ir 
nuo senatvės vaistų dar nerašoma. Žmogų 
pakerta vienokia ar kitokia liga, bet ne 
metų skaičius.

Teoretikai idealiai daro prielaidą, kad 
žmogaus organizmas yra sutvertas gyventi 
iki 500 metų. Teigi žmogus šiuo metu per 
trumpai gyvena, o dalis to gyvenimo se
natve vadinama.

Imkime pavyzdį išsiaiškinti senatvės 
sąvokai: Vytas ir Algis įsigijo automobilį. 
Vytas smarkus vyras ir jau kai važiuoja, 
tai važiuoja. Automobilis Vytui yra tik 
priemonė laikui leisti. Jis automobilio ne
vertino, ir po metų kitų jo mašina visai 
išgvero. Algis labai vertino savo automo
bilį, prižiūrėjo ir saugojo jį, kaip akį kak
toje. Po metų kitų viena mašina jau lau
žas, o antra visai naujutėlė. Ir su žmogu
mi panašiai yra: metų skaičius nėra krite
rijus senatvei aptarti. Gyvenimo faktai 
liudija, kad žmonės, persiritę per 65 me
tus, atseit, jau sulaukę senatvės, padarė 
tokių darbų ir atliko tokių žygių, kuriuos 
daug kas ir jaunesniųjų nebūtų atlikę.
Jie ir sulaukę gražaus metų skaičiaus bu
vo jauni. Turime gana daug pavyzdžių, 
kai žmogus, vos 50 metų sulaukęs, turi 
tiek susidėvėjusius kūną ir sielą, kad ten
ka juos nurašyti į senius, ne jaunesnius 
kaip 80 metų amžiaus.

Mes pastebime faktą, kad žmogus, per
siutęs per 50 metų amžiaus, pradeda lyg 
savęs nebepažinti. Lėtai, bet nesulaikomai 
kinta mūsų išvaizda, netenkam judrumo ir 
pajėgumo; organizmas kietėja, raumenys 
rambėja, kraujagyslės kietėja, protavimas 
ir atmintis bukėja. Kai kas tokius reiški
nius vadina senėjimo vyksmu. Savaime 
aišku, kad vienuose šis vyksmas būna lė
tesnis, o kituose skubesnis.

Mokslininkai prisispyrę tikina, kad da
bartinis 47 metų žmogaus gyvenimo vidur
kis ateityje bus pakeltas iki 1000 metų 
Aišku, ateityje senatvės klausimas vėl bus 
nauja problema. Taigi šita naujoji medi-

Bažnytinis Komitetas

MUSŲ RĖMĖJAI
Atsiskaitydami už naujus Nidos KK lei

dinius ar „Europos Lietuvį“, aukų yra pri
dėję V. Imbrasas 2.2.6, Justinas Valskis 
0.17.0 (apmokėdamas jau dabar E.L. pre
numeratą už 1962 metus), Z. Šalkauskas 
0.10.6, K. Molis 0.9.0, B. Navaslauskas 
0.5.0, J. Strumskis 0.5.0, B. Masėnas 0.5.0, 
J. Kriščiūnas 0.5.0, J. Zaleckas 0.5.0, Rimo 
nis 0.5.0, M. Ramonas 0.4.0, S. Lozoraitis 
0.50 dol., J. Maslauskas 0.3.0, A. Bernato
nis 0.2.6, P. Čeponis 0.2.0, P. Levandaus- 
kas 0.2.0, M. Čiukšys 0.2.0, J. Miknevičius, 
M. Balčiūnas, J. Vasiliauskas po 0.1.6 ir K. 
Ežerinskas 0.1.0.

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 — (lūžę 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.

— 4.6.8.
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-

kolchozuose statė ūkinius pastatus, talki
ninkavo nuimant derlių ir šienapjūtės dar
buose. Pvz., Tauragės rajono „Lenino ke
liu“ kolchoze Vilniaus filologai pastatę pui 
kią veršidę, suruošę koncertus, priskaitę 
paskaitų.

©©©©©©©©©©©©©©c
TAUTIEČIAI !

Ne mažiau kaip 10 nroc. 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 
tl reikmenys. Stalių Įrankiai. Oda, 
geros rūšies avalynė pagal už jų 
mokamą kainą. Pasiūti drabužiai. 
Moheir. šiltos ir gražios stole-ska- 
ros. šalikai. Patalynė. Geriausia 
vokiška 63“ patalams medžiaga — 
jardas su muitu tik 16.3 šil.

Gal daugeliui norisi paklausti, 
ar tai iš tikrųjų pigiau, tai prašom 
palydinti mūsų prekes ir kainas su 
bet kieno kainomis ir tik tuomet 
Įsitikinsite. TAURAS, būdamas tik 
rai lietuviškas ir savarankiškas, ne 
turėdamas ant savęs jokiu antpo- 
nlų ir nesidalydamas su niekuo sa 
vo uždarbiu, o tik su siuntėju, gali 
duoti tokia nemažą nuolaidą nuo 
ir taip Bigių 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

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

LIETUVIŲ SKYRIUS ||

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE H
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 jį 
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.

NAUJAS ŽVĖRELIS
Mūra — kailinis žvėrelis su gana ne

įprastu kailiu. Jo spalva labai Įvairi. Ji 
ga būti mėlyna, atlasiškai juoda, safirinė, 
balta, auksinė, šinšilo arba ruda.

Žvėrelio kailis tankus, šereliai neilgi. 
Jie primena šermuonėlio kailį, tačiau ne
palyginamai stipresni.

Drabužis iš muros kailio puikiai laikosi 
ir net po dešimties metų dėvėjimo atrodo 
lyg naujas. Mūra turi dar vieną ypatybę 
— po keturių mėnesių amžiaus jos kailiu
kas jau yra tinkamas gamybai. Be to, kai
lis vienodas bet kuriuo metų laiku.

Tačiau keisčiausia tai, kad šis žvėrelis 
„sukurtas“ visiškai neseniai. Vakarų Vo
kietijos žvėrelių augintojas Žozefas Kring- 
somas daugiamečio kryžminimo būdu jį 
išvedė iš įvairių Aliaskos, Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos graužikų. Muros pirm
takų pavadinimus žvėrelių augintojas lai
ko paslaptyje.

Naujo žvėrelio liemens ilgis 25-30 cen
timetrų. Patelė per metus atveda 30-40 
vaikų.

Paltui maždaug reikia 250-300 kailiukų.

MOTERIMS

(Atkelta iš 3 psl.)
prie pat scenos mūsų laukia rezervuoti sta 
liukai, kava, tortai. Malonu atsisėsti tiek 
ilgai vaikščiojus, ramiai išgerti kavos ir 
pasidalyti įspūdžiais. Salė jau pilna žmo
nių, ir neužilgo pradeda groti muzika ir ro 
doma madų apžvalga. Modeliai eina paro
dos tilteliu ir rodo naujausias madas. Man 
jos patinka: gana puošnu, įvairu ir mote
riška, nors stilius ir „griežtas“. Vėl nešio
jamos pelerinos, kaip dienos metu prie pal 
to, taip pat ir tos balinės suknios iš šifono. 
Įdomi buvo viena žalio aksomo balinė suk
nelė. Siaura, ilga, o prie jos dar tos pa
čios medžiagos mufta. O vėliau iš tos muf 
tos išeina balinis švarkiukas.

Madų apžvalgai pasibaigus, atsisveikino 
me, padėkojome Thiniui už jo rūpestį ir 
išsiskyrėme. Bet namo dar nėjau. Nu
ėjau pasikalbėti su modeliais, paklausiau, 
kiek jos gauna už savo darbą. Pasirodo,

cinos mokslo šaka - gerontologija ne juo
kais susiėmė su tuo vadinamuoju sent- 
j imu.

Gamtos patvarkymai visiems vienodai 
taikomi. Tačiau koks mumyse nevienodu
mas ir nenuosaikumas! Tokie nevienodu
mai visus jaudina, ir gerontologija susi
duria su dideliais klausimais: kodėl kai 
kurių žmonių vieni organai susensta anks
čiau, kiti vėliau; kodėl kai kurių žmonių 
organai susensta, palyginti, jaunatvėje, ki
tiems senatvėje; kitiems gi organizmas 
tarnauja daugiau kaip 100 metų, lyg ir ne
jausdamas amžiaus naštos.

Šiuo tarpu ryškėja, kad senėjimo vyks
mo, kaip tokio, nėra Tėra tik savos rūšies 
visas kompleksas žinomų ir dar nežinomų 
ligų arba išsidėvėjimo - degeneracijos 
vyksmo.

Pradėjus senatvės problemą lukštenti iš 
įvairių taškų, tuojau matyti, kad jų yra la
bai daug, per trumpą laiką neįmanoma net 
antraščių išvardinti. Taigi apsiribosime la
bai siauručiu taškeliu: lietuvio senatve.

Kiekvienam kažkaip kyla klausimas: už 
ką gi mes turime gerbti senatvę? Mes 
giedame: Iš praeities tavo sūnūs te stipry, 
bę semia... Argi mūsų senieji nėra tą pra
eitis, gyvoji praeitis? Jeigu atverstume 
kiekvieno senelio ar senelės gyvenimo is
toriją, lapas į lapą, kiek daug įdomių da
lykų mes ten sužinotume: 70 ar 80 metų 
mūsų tėvynės ir jos vaikų epocha atsi
skleistų prieš mūsų akis, kaip koks didžiu
lis negirdėtas ekranas. Tame senelyje, 
nors ir dabartiniame, pamatytume visą 
tragiškąją Lietuvos istoriją. Jis jau gilios 
senatvės sulaukęs papasakotų, kaip lažą 
ėjo į dvarą, kaip bėralinę duoną valgė, 
kaip už mažiausią pasipriešinimą būdavo 
atiduodama į rekrūtus 25 metams, kaip 
valsčiuje, dvare ar klebonijoje niekas su 
juo lietuviškai nekalbėjo, kaip lietuviškos 
knygos iš Prūsų būdavo nešamos, kaip su
gautieji beskaitant ar beplatinant būdavo 
tremiami į Sibirą ar supūdomi kalėjime. 
Jis papasakotų apie tokį dvasinį ir mate
rialinį anų laikų skurdą, kuriuo ne vienas 
šių laikų jaunuolis net Fr patikėti nenorė
tų. O vis tiek iš tų skaudžių ir žiaurių lai
kų liko mums pačios gražiausios dainos, 
tautosaka, šokiai - žaidimai, nuostabūs rū
pintojėliai, kryžiai, nenusakomo grožio au
diniai. Svarbiausia, kad tie mūsų senieji 
nepalūžo — atlaikė ir perdavė mums nau
jajai kartai visa tai, kuo mes šiandien taip 
didžiuojamės. Dar daugiau: jie papasako
tų, kaip Lietuva budo, kaip kovojo ir mirė, 
kad kiti gyventų. Anų laikų galybės j mū
sų laisvės šauksmą bemaž neatsiliepė, ne) 
nepriklausomybės nenorėjo pripažinti. 
Anų laikų kovotojams reikėjo daug karčių 
taurių išgerti. Neturėjome mokyklų, mo
kytojų. Neturėjome savos valiutos. Viskas 
pradėta iš naujo. Tačiau mūsų žilagalviai 
viską nugalėjo ir Lietuvą išvedė į Vakarų 
pasaulį.

Bet kur jie dabar? Išblaškyti po visą pa
saulį: vieni rytuos, kiti vakaruos. Vieni 
laisvėje prisimena anuos laikus, pilnus 
aukos ir pasiaukojimo, kiti kenčia paverg
ti tėvynėj ar Sibiro taigose.

Tai štai kodėl tenka nulenkti galvas, iš
reikšti didelę pagarbą ir tarti gilųsčft? 
mūsų brolių ir seserų senatvei. Štai ir lie
tuvio senatvės esmė.

Senatvė lyg tas aruodas po sunkių metų 
darbų. Deja, vienų aruodai potuščiai, ki
tų — plėšikų iššluoti, į trečių aruodus pa
razitų prisiveisė, o kitų aruoduose tik vė
jai švilpauja. Vienam kitam tėra visko su 
kaupu. Taigi senatvė yra buitis, pats gyve
nimas arba viso mūsų gyvenimo vainikas. 
Vienam rožių, kitam eržkėčių, bet vai
nikas.

Susirinkusieji paskaitą palydėjo nuošir
džiomis katutėmis.

Burokas ir Bučys išpildė kuklią, bet gra
žią meninę programos dalį. Peleckienė su 
talkininkėmis minėjimo dalyvius pavaiši
no skania kavute ir pyragaičiais. Po to kas 
prie alaus stiklo, kas prie gražios muzikos 
pasikalbėjo, pašoko. Nepasijusta, kai at
ėjo 10 vai. ir reikėjo eiti namo. Mat, jau 
tokia čia Bradfordo Lietuvių Vyties klube 
tvarka. J. Ringis

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas RADULIS Petras, s. Jeroni

mo, gyvenęs vokiečių okupacijos metu 
Kaune.

Rašyti „Europos Lietuvio“ administra
cijai.

ti. Neatsiskaitę trukdo tolimesnių — pasku 
tinių tomų — leidimą. 5GGGGGGGGGGGGGG

Ateityje numatoma dar labiau pagerin
ti muros kail{.

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

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

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO RENGIAMAS

TRADICINIS

• RUDENS BALIUS
PRADŽIA 7 V AL. ĮDOMI PROGRAMA GROS PUIKI MUZIKA

JAU LAIKAS PASIRŪPINTI STALIUKU (TEL. PARK 2470)

Ši:::

kad nieko negauna, nes visos yra madų 
mokyklos mokinės ir tai įeina į jųjų 
mokslą. Jos pasakė man, kad persirengti iš 
vienos suknios į kitą jos turi ne daugiau 
kaip 2 minutes laiko, bet dažniausiai turi 
persirengti per dar trumpesnį laiką. Iš 
čia išėjau ir su savo vyru nuėjau į suomių 
rodomąją pirtį, kuri pastatyta iš rąstų su 
sąsparomis, kaip seniau Lietuvoje buvo 
statoma. Paaiškinimų davė suomiai stu
dentas ir studentė. Kai bekalbant paaiškė 
jo, kad mes lietuviai, tai jie buvo ypač ma 
lonūs. Jie net pažadėjo mums atsiųsti Ka
lėdoms savo tautinę dovanėlę, o mes jiems 
— lietuvišką juostelę. Italų paviljone pa
aiškėjus, kad esame lietuviai, taip pat bu 
vo parodyta didelio palankumo, ir tarp sa 
vęs jie kartojo: „Lithuania, Lithuania“.

V.Č-G.
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