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NET IR PATYS SAKO: BLOGAI
LAIMĖJIMŲ VIETOJE — NESĖKMĖ KIEKVIENOJE SRITYJE

(Elta) Vilniuje {vykusiame LKP 13-me 
suvažiavime pirmasis sekretorius A. Snieč 
kus, kiti partijos pareigūnai ir kalbėję de
legatai iškėlė visą eilę būdingų smulkme
nų iš Lietuvos ūkio, pramonės, kultūros, 
švietimo, buities ir kt. gyvenimo sričių. Vi 
sa akivaizdžiai rodo, kad komunistų gyri
masis apie pasiektus tariamai didžiulius 
laimėjimus yra perdėtas. Atvirkščiai, dau 
gelyje sričių žymus atsilikimas, smukimas 
ir netvarka, nesusigaudymas, blaškyma
sis, planavimo stoka. Ypač, išryškinus 
ideologinę pusę, iš Sniečkaus ir kitų kal
bėtojų lūpų pasigirdo nusiskundimai dėl 
be galo sunkiai vedamos kovos su vadina 
muoju buržuaziniu nacionalizmu ir vad. 
„religinėmis atgyvenomis“, štai suglaus
tai taip atrodo komunistų suvažiavime pa 
reikštos kai kurios būdingesnės mintys 
(sekant Sniečkaus pranešimą, diskusijas 
dėl jo ir kitų pranešimus ir „Tiesos“ 236 
nr. vedamąjį apie suvažiavimo nutarimų 
vykdymą).

Dėl žemės ūkio Sniečkus priminė šių me 
tų sausio mėn. Maskvos komunistų pienu 
mo papeikimą Lietuvai, kad pradėta per 
mažai dėmesio skirti grūdinėms kultū
roms. Daugelyje kolchozų ir sovchozų jau 
kelinti metai iš eilės gaunami nepastovūs 
bulvių derliai. Su linais dar blogiau — jie 
sėjami pavėluotai, uždelsiamas jų nuėmi
mas ir apdirbimas. Toliau, per mažai Lie
tuvoje plečiami cukrinių runkelių pasėlių 
plotai, menkas jų derlingumas ir per ma
tai mechanizuotas jų auginimas. Dirvos 
terlingumui padidinti trūksta trąšų, ypač 
organinių.

Nors praėjusią vasarą buvo labai nepa
lenktos oro sąlygos, tačiau šiais metais 
Lietuvoje tikimasi surinkti nemažesni der 
lių. Vis dėlto suvažiavimas turėjo pripa
žinti, ir tai pabrėžė „Tiesa“, kad derliai 
dažnai yra nepatenkinami ir didėja lėtai. 
Pripažinta, kad kolchozuose ir sovchozuo- 
se dar yra nemaža tuščių žemių, kurios ga 
lėtų duoti daugiau naudos. Gyvulininkys
tės srityje pripažinta esant atsilikimo — 
visa eilė rajonų barta dėl pieno primelži- 
mo mažėjimo, dėl mažėjančio galvijų skai 
čiaus. Sunkiai vyksta su galvijų, ypač kar 
rfų skaičiaus didinimu. Nors prieš kelis 
mėnesius būta daug raginimu, tačiau 
paukštininkystės skatinimas vykstąs lė
tai, ir dėl to buvo daug nusiskundimų. 
Sniečkus apgailestavo, kad žemės ūkio ga 
myboje dar mažai panaudojama elektros 
energija ir elektros varikliai gamybos rei 
kalams. Numatoma plėsti melioracijos dar 
bus. Norima sparčiau vienkiemius perkel
ti | kolchozų gyvenvietes; anot Sniečkaus, 
tai turėsią ir politinį efektą... Tas pats 
Sniečkus suvažiavime dejavo, kad reikia
mai nekovojamą su grobstymais ir išeikvo 
/imais kolchozuose. Pripažinta, kad dauge

KIEK KOMUNISTŲ LIETUVOJE?
(Elta) Lietuvos kom. partijos 13 suvažia 

vime J. Novickas pateikė duomenis apie 
komunistų skaičių aplamai ir kiek duome 
nų apie suvažiavime dalyvavusius. Pagal 
paskelbtus duomenis, rugsėjo 27 d. LKP 
narių turėjo 55.676 ir kandidatų — 8.998, 
Iš viso 64.674 komunistai. Palyginus su 
1960 m. kovo 1-2 d.d. įvykusiu 12-ju LKP 
tuvažiavimu, komunistų skaičius padidė
jęs 10.350 žmonių.

Rugsėjo 27-29 d.d. Vilniuje įvykusiame 
suvažiavime dalyvavo vienas delegatas 
nuo 90 partijos narių. Iš viso buvo išrink
ta 688 delegatai su sprendžiamuoju balsu 
ir 119 delegatų su patariamuoju balsu 
(nuo 90 kandidatų). Pirmą kartą į suvažia 
vlmą buvo išrinkti 495 delegatai, arba 61 
proc. Suvažiavime stambiausios delegaci
jos buvo iš Vilniaus miesto (194 delega
tai), Kauno m. ir Klaipėdos. Iš kaimo ra
jonų stambiausios delegacijos buvo iš Uk
mergės, Alytaus ir Kėdainių — po 14 dele 
gatų, Kapsuko ir Kauno — po 11. Delegatų 
sudėtis su sprendžiamuoju balsu atrodė ši
taip: pagal partinį stažą daugiausia buvo 
nuo 1952 iki 1959 m. — 289, nuo 1960 m.— 
68, nuo 1931 iki 1940 m. — 57. Pagal išsi
lavinimą su aukštuoju mokslu delegatų bu 
vę 317, su nebaigtu aukšt. mokslu — 86, su 
viduriniuoju — 110, su nebaigtu viduri- 
Jluoju — 93, su pradžios mokslu — 82 de 
legatai. Pagal amžių, iki 30 metų delegatų 
buvo 116, nuo 31 iki 40 m. — 311, nuo 41 
iki 50 m. — 181, vyresnių kaip 50 metų — 
80. Pagal tautybę į suvažiavimą buvo iš
rinkta: lietuvių — 556 arba 68,8 proc., ru
sų — 163 arba 20,1 proc., ukrainiečių —25 
arba 3 proc., baltarusių — 29 arba 3,5 
proc., lenkų — 15 arba 1,6 proc. ir. kitų tau 
tybių — 19 žmonių. Darbininkų delegatų 
tarpe buvo 153, kolchozininkų —140, moks 
lo, kultūros, švietimo ir sveikatos apsau
gos darbuotojų — 84, inžinerijos-technikos 
darbuotojų — 33 ir kt. Ordinais ir meda
liais apdovanotų buvo 467 žmonės, arba 
57,9 proc. visų delegatų skaičiaus.
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lyje kolchozų dar esanti aukšta žemės 
ūkio produktų savikaina, nededama pa
stangų apmokėti už papildomą darbą. 
Nors sovchozai turį rodyti pavyzdį kolcho 
zams (kaip tvarkyti „socialistinį“ žemės 
ūkį), tačiau praėjusius ūkinius metus dau 
gelis Lietuvos sovchozų užbaigė su dide
liais nuostoliais. Tuose sovchozuose vis 
dar aukšta gaminamosios produkcijos sa
vikaina, o darbo našumas kyla lėtai. Ko
munistai tarp kitko pabrėžė, kad Lietuvos 
kaime pilietines teises išsikovojo kukurū
zai, ir 1961 metais jų buvo pasėta du kar 
tus daugiau palyginti su 1959 m. (Nutyli
ma jų savikaina. — E.).

Pramonė, statyba — suvažiavimas pir
moje eitoje kreipė dėmesį į septynmečio 
plano įvykdymą. Pasidžiaugta, kad per 2- 
jus su puse to plano metų bendrosios pro 
dukcijos apimtis padidėjusi 44 proc., bet... 
iškilo aikštėn ir visa eilė rimtų trūkumų 
pramonės, statybos srityse. Štai „Tiesa“ sa 
vo vedamajame iškėlė, kad daugelis pra
monės įmonių nepanaudoja turimųjų re
zervų, lėtai įdiegia mokslo ir technikos pa 
siekimus, pažangius darbo metodus ir nau 
ją technologiją. įmonėse ir statyboje dar 
daug esama rankų darbo. Lėtai mechani
zuojami pakrovimo, iškrovimo darbai. Su 
važiavime buvo smarkiai kritikuotos Lie
tuvos valst. plano komisija, Liaudies ūkio 
taryba — abi žinybos dariusios klaidas 
planuojant, organizuojant tiekimą. 1961 
metais aštuonių mėnesių bendrosios garny 
bos plano Lietuvoje neįvykdė 135 įmonės. 
Jei kai kurių įmonių gaminiai turi gerą 
vardą (pvz., elektrinės skaičiavimo maši

Revoliucija Klaipėdos 
rinkoje

(PASAKOJIMAS ATVYKUSIOS IŠ LIETUVOS)
Vasario mėn. atėjau į turgų. Žiūriu — va Klaipėda, bet atvyko gaisrininkai ir

žingsniuoja smarkiai du milicininkai. Tuo 
jau žmonės atkreipė dėmesį: ka griebs už 
gerklės? Žiūriu, kad jie netoli manęs čium 
pa viena vyriškį lietuvį ir reikalauja eiti 
kartu. Vyriškis priešinasi, sakydamas, kad 
jis neturi ko eiti. Milicininkai mėgino im
ti už ranku, bet vyriškis pasipurtė. įsikibo 
į vežimą ir pradėjo spirtis kojomis taip 
vikriai, kad mes mirėm iš juoko. Tuojau 
dar atbėgo pora milicininku ir pradėjo už 
gerklės smaugti. Tai mes, moterys, labai 
pasipiktinome ir pradėjome grasinti milici 
ninkams. sakydamos, kad juos reikia visus 
išsmaugti. Milicininkai nradėio prieš mo
teris rėkti sakydami, kad mes užstojan
čio? speku’ianta. kuris silkes nardavinėja. 
Tr taip prasidėto įkarštis. Vyriškis priešino 
si iki paskutiniu jėgų, bet jam buvo sunku 
prieš keturius vienam. Milicininkai ėmėsi 
pačiu bjauriausiu veiksmų: laužė rankas, 
galva ir taip vilkte vilko į kontrotos kam
barį. kur mėsą štampuoja. Tenai užsidarė 
duris: tik bildesys ir šauksmas buvo girdė
ti.

Žmonių susirinko minios. Pasklido gan
dai. kad jau užmušė. Tuojau žmonės pra
dėjo šaukti: einame laužti duris ir gelbėti! 
Tr čia pat iš minios r—'dėjo lė’H' nly+'-s ’r 
akmenys į langa to 1 '-nbaHo. k, -iarr- bu 
vo suimtas vyriškis. Pradėio viskas skam
bėti: stiklai ir rėmai: kažkokia moteris 
pradėio spirti duru apačia: ji nevaliojo vie 
na. Atsirado jūreiviu-matrosu. Vieno spy
rio užteko ir duru apačia išlėkė. Vienas iš 
jūreiviu įlindo į vidų ir atidarė likusia du 
ru dalį. Žmonės labai veržėsi, norėdami 
matyti suimtai! bet jo pirmame kamba- 
rvie nebuvo. Jūreiviai, kuriu tris pama
čiau. viduje nusiėmė diržus'ir taio greitai 
ir miki’ai apkūto milicininkus, kurie buvo 
kont-otos kambaryje Davė, ku- tik pakliu 
vo. tiesiog sunku įsivaizduoti. Po to išny
ko. ir niekas iu net nesnėio nustatyti. Mi
ni? šaukė valio tiems jūrininkams.

Atvyko ligoninės mašina ir neštuvais vv 
riški išvežė. Vieni sakė, kad užmuštas, kiti 
— kad dar gyvas. Kol ligoninės mašina sto 
vėlo, buvo Ivg apmirė žmonės, bet kai nu
važiavo. pradėio akmenimis mušti milici
ninkus ir miliciios turgau? būstine, vadins 
mają turgaus direkcija Taip davė kad nė 
vieno lango neliko. Žmonės taip įniršo, 
kad vieni kitus pradėjo mušti — net jauni 
ma. Matau ■— bėga mergina; vienas su liet 
sargiu, kitas su lazda, trečias su taše, ir vi 
si duoda. Man buvo nebesuprantama, ko
dėl muša tokius jaunus žmones, ir klausiu 
tuos, kurie taip darė. Jie aiškiai pasakė 
kad aš neturiu jaudintis, nes tie visi esą 
komiaunuo’iai. kurie žmones išdavinėia.

Taip žmonės Klaipėdos turguje šeiminiu 
kavo. Gražu buvo žiūrėti, kaip senukai iš 
kaimo, pasiėmę svarsčius iš vežimo, tik 
laukė, kam siausti . O mintis Dieve kada 
ta vergija išnyks? Jau rodės, kad lyg lais- 

nos, „Drobės“, „Litekso“ fabrikų audi
niai ir kt.), tai dėl kitų įmonių nuolat nu
siskundžiama, o ypač dėl „Neries“ išlei
džiamųjų kuliamųjų mašinų kokybės. Su 
važiavime skambėjo nusiskundimai dėl 
įmonėse esamo broko, išleidžiamos blogos, 
netikusios, nepatvarios produkcijos. Esą, 
menka gaminių kokybė dažnai susijusi su 
nesąžiningumu, su grobstymu...

Statyboje — per pustrečių metų valsty
bė pastačiusi 607.000 kv. m gyvenamojo 
ploto, o Lietuvos individualūs statytojai 
pastatė 330.000 kv. m gyv. ploto... Statybi 
nės organizacijos apsileidusios — štai, jos 
planų neįvykdo, objektų neužbaigia laiku, 
darbų kokybė bloga, pilnai neišnaudoja 
statybinės technikos. Iš viso, kaip pabrėžė 
Sniečkus, gyvenamieji namai Lietuvoj sta 
tomi nepatenkinamai. Ta pačia proga par 
tinis Lietuvos varovas iškėlė ir jo anks
čiau reikštą nepasitenkinimą dėl, girdi? ne 
pateisinamai naudojamų lėšų atstatyti pa 
minklams, neturintiems istorinės (su
prask, be ryšio su komunistų veikla — 
E.) ir architektūrinės-meninės reikšmės. 
Grobstoma socialistinė nuosavybė — tai 
jau eilė mėnesių skelbiama negerovė. Ta 
proga Sniečkus piktai iškėlė stambių ma
terialinių vertybių grobstymą eilėje leng
vosios, maisto, mėsos ir pieno pramonės 
įmonių.

Suvažiavime dar buvo būdingų pasisaky 
mų apie trūkumus Lietuvos buities gyveni 
me ir iškelta eilė negerovių (iš komunis
tinio taško žiūrint) kultūros gyvenime, 
ypač literatūroje.

pranešė. kad imsis priemonių ir vis visus 
namo. Bet iš minios kai davė plyta j maši
ną, tai tik brigadierius spėjo gaisrinin
kams įsakyti lipti į mašiną, sakydamas: 
..Aš negaliu leisti mašiną sudaužyti!“ Tr 
taip laimingai vėl buvome laisvoje nuotai 
koje. Minia lingavo iš vienos vietos i kita, 
ieškodama lietuvio milicininko apmušti. 
Tik žydams nieko nedarė. Ju turguje buvo 
keletas uniformuotu ir civiliu. Visi žino, 
kad jie pareigūnai, bet neužkabino.

Pasigirdo, kad eisim į milicijos skyrių 
tvarkos daryti. Rinko akmenis, plytas. Dau 
giausia tai moterys ir merginos. Turguje 
jau buvo viskas taip išmušta, kad tik stik 
lai ir rėmai aplink brazdėjo. Visur buvo 
matyti susistumdymų. Prie pat manęs at
važiavo mašina „Zimas“ — labai graži, 
nauja. Iš ios išlipo du, matyt, aukšti parei 
gūnai, civiliai apsirengę, pagal Maskvos 
madas: odiniai apsiaustai ir kepurės su 
kailiukais. Klaipėdoje tokios aprangos ma 
žai matyti. Jie norėjo prie mašinos atsisto
ję kažką skaityti ar įspėti minią. Tik štai 
ga viena moteris odinėmis pirštinaitėmis 
pradėjo semti purvą čia pat iš balos ir pilti 
į akis tiems Maskvos modistams. Jie tik 
spėjo mirkčioti ir sulindę J mašiną pa
spruko. Taip pat gavo keletą plytų ir ma
šina. Minia šaukė ura... valio... ir atrodė, 
kad nė vieno komunbto neliko turguje. 
Taip laisvės valandos atrodė trumpos, ir 
nė juste nepajutome, kaip pradėjo šaukti: 
apsupti! fotografuoja! atsargiau! Ir tikrai 
buvome nufotografuoti. Vėliau paaiškėjo. 
Žmonės pradėjo mesti plytas iš rankų, ir 
buvome nustebę, kai prilėkė mašinų su ka 
riuomene į turgu. Viename sunkvežimyje 
rusu karininkas pradėjo įsakinėti: damoj!, 
bet mes ne taip jau skubėjome. Liepė ka
reiviams imtis darbo. Mūsų laisvė Klaipė 
dos turguje buvo nuslopinta. Daugelis bu
vo suimti. Už savaitės ir mane iškvietė tar 
dymui. sakydami, kad aš šaukusi valio ir 
plojusi, ir aiškiai net mano stovėjimo vie
tą nurodė. Dievo malonė mane išgelbėjo; 
sugebėjau atsikirsti į visus kaltinimus.

Taip, gyvenimas Lietuvoje yra turtin
gas. kad silkė privedė iki to, jog kariuome 
nė turėjo būti panaudota. Baisu pagalvoti! 
Krautuvėse silkių nevisada gauni, o jei 
pasirodo, tai kainos būna neįprastos. O, be 
to. daugiausia sugedusios, todėl žmonės 
ieško galimybių vogti ir tuo būdu padėti 
savo tautiečiui — pigiau ir geresne preke. 
Praeitis buvo tokia, kad nereikėjo muštis 
dėl silkės — sočiai valgėm, net bačkomis 
pirkdavom. („Tėviškės Žiburiai“)

— Sirija paskelbė paleisianti 1.000 imti 
nių. kuriuos buvo įkalinęs iki revoliucijos 
slaptosios policijos viršininkas Serraj.

— Komunistinė Kinija leidžia išvažiuo
ti tam, kuris pristatys 15 tonų trąšų (o 
jų kaina už toną 17 svarų Hong Konge).

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

BOMBOS m POPOS
Po Chruščiovo kalbos, kurioje aiškina

ma partijos programa, britų „The Guar
dian“ rašo: „Gyvenimas pirmuoju visiško 
komunizmo laikotarpiu, kurio Sovietų Są
junga turi pasiekti per dvidešimt metų, 
įtartinai panašus atrodo į tą gyvenimą, 
koks šiandien yra pietinės Kalifornijos 
priemiesčiuose. Sovietų gyventojams paža 
dėtasis aukščiausias pasaulyje pragyveni
mo lygis su apmokamomis atostogomis ir 
su atskiru butu kiekvienai šeimai, ar iš 
tikro tai yra tie dalykai, tiesiog neįmano
ma nesistebėti, kuriuos Marksas studija
vo ir kurių Leninas mokė? Dėl tų į vienas 
kitą panašių, viduriniąją klasę sudaran
čiųjų, su automobiliais garažuose ir su viš 
ta kiekvieno puode? Kas gi atsitiko su 
marksistine vizija to pasaulio, kurį reikia 
pakeisti ir kuriame žmonių vyriausybei 
atitenka pareiga tik tvarkyti reikalus? At 
sakymas yra tas, kad nieko neatsitiko. Me 
sijinis sovietinio komunizmo bruožas vai
dina lemiamąjį vaidmenį sovietinėje val- 
dymosi sistemoje, nes jis pateisina parti
jos turimąjį galios monopolį ir tas aukas, 
kurių partija reikalauja iš gyventojų. Sta 
linui valdant tas mechanizmas buvo ypač 
būdingai šiurkštus. Sovietų gyventojams 
rytdienai buvo pažadėta uogienės už šian 
dien jų liejamąjį kraują“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“, 
be kita ko, pažymi: „Trūko tik pyrago ta 
me valgiaraštyje, kurį jis pristatė uoliai 
plojantiems delegatams... žinoma, reikš
minga jau net ir tai, kad Chruščiovas rado 
reikalo beplepėdamas dar patikinti rusus, 
jog jie tikrai susilauks tokių patogumų ir 
paguodos, jeigu turės dar kantrybės tru
putį pabūti dabartinėse sąlygose. O rusų 
vartotojas ne mažiau kaip ir bet kas kitas 
yra lygiai tiek pat suinteresuotas pupo
mis, kaip ir bombomis“.

KĄ RYTOJ REIKŠ BOMBOS?
„N.Y. Herald Tribūne“ dėl Chruščiovo 

didžiųjų bombų rašo: „Mes nežinome, ar 
Chruščiovas iš tikro turi 100 megatonų 
bombą, ar tik galvoja įsitaisyti tokią. Ta 
čiau bet kuriuo atveju gali būti reikšmin
ga, kad Maskva taip pat pradeda suprasti, 

f~ SejilųnioS
AMERIKA IRGI BANDYS ORE

Kai sovietai vėl pradėjo bandyti atomi
nes bombas ore, amerikiečiai buvo privers 
ti taip pat neatsilikti, bet jie iš pradžių 
vykdė tai požemyje.

Bet dabar ir amerikiečiai pasiryžę jau 
vykdyti bandymus ore, nebent šiai J. 
Tautų sesijai pasisektų rasti išeitį, kad 
bombų bandymai iš viso būtų uždrausti.

CHRUŠČIOVO PAŽADAI
šešias su puse valandas kalbėjęs parti

jos suvažiavimui, Chruščiovas prisipažino, 
kad suvartojimu ir pajamomis sovietų gy 
ventoj ai yra atsilikę palyginti su Ameri
ka. Bet 1980 metais ir suvartojimu ir paja 
momis jie pralenksią Ameriką 75 proc. Da 
bartiniai sunkumai tada būsią išlyginti 
šimteriopai (gyventojai nemokėsią butų 
nuomos, už viešus patarnavimus, turėsią 
nemokamą gydymą, trumpiausią darbo 
dieną pasaulyje — 35 vai. dar pirmajame 
dešimtmetyje, nes padvigubėsianti gamy
ba).

Tada jau būsiąs komunizmas.
Bet kol kas dėmesys bus skiriamas sun 

kiajai pramonei.
Didžiausias ginklas, kurį tarptautinė re 

akcija panaudojusi prieš sovietinio „so
cializmo“ kraštus, iki šiol buvęs naciona
lizmas.
DR. ADENAUERIS NEIŠBUS IKI GALO

Spaudžiamas draugų ir priešų, Dr. 
Adenaueris pasižadėjo pasitraukti iš kanc 
lerio pareigų prieš pasibaigiant 4 metų ter 
minui.

Be to, jis pasiryžęs netrukus tartis su 
prez. Kennedy.
KĄ PADARYTŲ 50 MEGATONŲ?

50 megatonų bomba išmuštų 400 pėdų 
gylio ir pusės mylio pločio duobę, 7 mylių 
nuotoliu užmuštų beveik visus žmones, 16 
mylių atstumu sugriautų visus namus, su 
žeistų būtų iki 30 mylių, apdegusių dėl 
sprogimo būtų už 35 mylių. Taigi tiesio
giai būtų paliesta, kas yra 8.000 kvadrati
nių mylių srityje apie sprogimo vietą.
SANTYKIAI SU LENKIJA IR 
ČEKOSLOVAKIJA

J. Amerikos Valstybės įsitikinusios, kad 
Vidurio Europoje būtų pasiekta atoslūgio, 
jei V. Vokietija užmegztų diplomatinius 
santykius su Lenkija ir Čekoslovakija.

S. Sąjungą toks pasiūlymas nustebino. 

jog rytoj bombos spręs ne skirtumą tarp 
laimėjimo ir pralaimėjimo, bet tarp masi
nių žudynių ir galimybės išlikti. Gal tas 
prabėgomis, beveik tik užuominomis nu
sakytasis pasaulio vieningumas ir bus pa
ti labiausiai padrąsinanti gaida iš Chruš
čiovo vaidinimo Maskvoje“.

„The Guardian“ taip pat atrodo, kad 
Chruščiovas nuolaidžiau kalbėjo. Laikraš
tis galvoja, kad taip atsitiko dėl to, jog 
Vakarai tvirtai laikėsi. Chruščiovas pa
matė, kad ne nuolaidų susilauks, bet tik 
riziką padidins. Be to, prez. Kennedy yra 
pasiryžęs neduoti kitiems kraštams ato
minių bombų, ypač Vokietijai. Bet laik
raštis pažymi: „Tačiau mes negalime at
sisėsti ir atsidusti su palengvėjimu. Dar 
vis tebėra nesurastas pagrindas pasitari
mams“.
TIKRIAUSIAS KELIAS SUSIKALBĖTI

Turėdamas galvoje muštynes, kurios 
įvyko tarp olandų policijos ir sovietų am
basados pareigūnų, amerikiečių „The Mi
nneapolis Tribūne“ rašo: „Yra buvę jau 
tiek daug diplomatinės aukštuomenės ma
nevravimų dėl to, kaip čia iš tikro sugebė
ti išmintingai prieiti prie Kremliaus tar
tis, dėl to gaivinanti naujiena buvo pa
skaityti, kaip olandų policininkas užvožė 
į nosį rusų ambasadoriui“.

MALONINGOJI SOVIETŲ ISTORIJA
„N.Y. Herald Tribūne“ su pašaipa rašo: 

„Istorija jau rodo savo maloningumą Ni
kitai Chruščiovui, tam didžiajam karo he
rojui. Paskutiniajame sovietinės antrojo 
pasaulinio karo istorijos tome ne mažiau 
kaip 41 kartą giriamai pasisakoma apie 
Chruščiovą, kuriam priskiriami laimėji
mai......nuo Stalingrado iki Karacho“. Jos
puslapiuose pridėliota jo fotografijų. Prie
šingai, Josefas Stalinas suminimas 27 kar
tus, ir jo tik vienas paveikslas tėra. Marš. 
Žukovas suminimas tik dukart. Atrodo, 
tarytum Stalinas, Žukovas ir kiti panašūs 
tik dėmesį buvo nuo Churščiovo atitrau
kę, kada vyko kovos. Bet laikas keičia 
perspektyvą, ypač SSR. Moralas, atrodo, 
išeitų šitoks: jei negali kurti istorijos, tai 
sukurk istorikus“.

DIENOS -|
NEPASTEBĖTI APSKRAIDĖ

Du V. Vokietijos lėktuvai nepastebėti 
perskrido R. Vokietiją ir nusileido Berly
ne. Tai sujudino rusų armijos atsakingus 
sluoksnius. 15 sovietų karininkų, kurie at 
sakingi už radaro stebėjimus, pašalinti iš 
pareigų. Iš Maskvos gabenami nauji rada
rai.

UŽ ALBANIJĄ
Partijos suvažiavime Chruščiovo pa

smerktosios Albanijos ginti išėjo Kinijos 
Chou En-lai.

Jis pasisakė, kad viešai iškelti partijų 
nesutarimus nepasitarnauja reikalui. To
kius dalykus reikią kantriai tvarkyti.

Albanijos atstovai nedalyvavo partijos 
suvažiavime Maskvoje, nes jos komunistų 
partijos vadovybė ir krašto valdžia yra tų 
rankose, kurie remia Kiniją, ne Sovietų 
Sąjungą.

DIDŽIOSIOS BOMBOS
Amerikos atstovas J. Tautose Adlaj Ste 

venson pareiškė, kad tokias dideles bom
bas gaminti, kaip Chruščiovas pasiryžęs 
(50 ar net 100 megatonų), yra beprasmiš
ka. Amerika tokių seniai galėjo prisiga
minti, bet jai nerūpėjo.

Amerika kitą kartą jau nesileisianti ap 
gauti, sutardama su sovietais bandymų 
moratoriumą. Jei sovietai nori, gali būti 
pasirašytas susitarimas visiškai uždrausti 
bandymus.
VISIEMS NEPRIKLAUSOMYBĖ

J. Tautose Nigerija pasiūlė rezoliuciją, 
kad visiems kolonijiniams Afrikos kraš
tams iki 1970 m. galo būtų duota nepri
klausomybė.

Sovietai buvo reikalavę jiems nepriklau 
somybės iki 1962 m. galo.

O kai kurių Afrikos kraštų atstovai 
ypač nepatenkinti Nigerijos pasiūlymu. 
Jiems atrodo, kad per toli nukeliamas ne
priklausomybės klausimas.
INONU PAREIŠKIMAS

Buvęs anksčiau prezidentas, Menderes 
vyriausybės laikais buvęs opozicijoje, Is- 
met Inonu pareiškė, kad jis yra pasiryžęs 
sudaryti Turkijos vyriausybę, jei preziden 
tas jam paves.

Susirinkęs naujai išrinktasis parlamen
tas turės pirmiausiai išrinkti prezidentą. 
Inonu pasiryžęs siūlyti į prezidentus gen. 
Gursel, karinės juntos vadą.

1
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A.A. Petras Rimša
Spalio 2 d., eidamas aštuoniasdešimtuo

sius metus, mirė Lietuvoje dailininkas 
skulptorius Petras Rimša.

P. Rimša gimė 1881 m. lapkričio 23 d. 
Naudžių kaime, netoli Vilkaviškio. Eida
mas 18 metus, jis išvyko j Varšuvą moky
tis dailės. Lankėsi Paryžiuje, studijavo 
Krokuvoje ir Peterburge, „Meno paskati
nimo draugijos“ dailės mokykloje.

1905 m. P. Rimša drauge su kitais jau
nais lietuviais dailininkais iškėlė sumany
mą jkurti „Lietuvių dailės draugiją“, en
tuziastingai dalyvavo šios draugijos Įstei
gimo darbe ir jos tolesnėje veikloje. Jo ir 
kitų to meto jaunų lietuvių dailininkų pa
stangomis 1907 metais buvo suorganizuota 
Pirmoji lietuvių dailės paroda, kuri atvėrė 
naujus lietuvių dailės vystymosi kelius. 
Tuo pat metu P. Rimša pasireiškė ir kaip 
talentingas dailininkas. 1907-1914 m. laiko 
tarpiu Įvykusiose lietuvių dailės parodose 
P. Rimša eksponavo daugiau kaip 50 dar
bų — skulptūrų, biustų, reljefų, inkrusta
cijų ir kt. Tuo metu jis sukūrė savo pagar 
sėjusių skulptūrų „Lietuvos mokykla“ 
(1906) ir „Artojas“ (1907) pirmuosius va
riantus.

Nepriklausomosios Lietuvos metais P. 
Rimša užsiiminėjo vien tik kūrybiniu dar
bu, daugiausia dirbo dekoratyvinės skulp
tūros, portreto ir medalių srityje. Geriau
sių portretų tarpe paminėtini „Rašytojos 
Žemaitės“ reljefas (1926), „T. Naruševi
čiaus biustas“ (1924) ir kt.

P. Rimša sukūrė eilę aukštos meninės 
vertės medalių. Savo medalius P. Rimša

PROF. L. GRONIUI 65 METAI
Vasario 16 Liet. Gimnazijos Direktoriui 

kun. prof. Dr. Ladui Groniui rugsėjo 11d. 
suėjo 65 metai amžiaus. PLB Vokietijos 
Krašto V-bos ir gimnazijos mokytojų ko
lektyvo iniciatyva rugsėjo 26 d. jubiliatui 
pagerbti suruoštas banketas Huettenfeldo 
miestelio kino salėje. Pagerbime dalyvavo 
gausus būrys jubiliato bendradarbių - mo
kytojų, visa LB krašto Valdyba, liet, darbo 
kuopų ir JAV armijoj tarnaujančių Ame
rikos lietuvių atstovai ir liet, visuomenės 
veikėjai. Ta proga pasakyta sveikinimo 
kalbų (kun. Br. Liubinas — PLB vardu, 
kpt. Venckus — liet, darbo kuopų, Erdm. 
Simonaitis — Maž. Liet. Tarybos, mokyt. 
F. Skėrys — Evangelikų Jaunimo Ratelio, 
J. Stankaitis — gimnazijos ūkio personalo, 
kun. Dr. J. Navickas — moksleivių ateiti
ninkų, mokyt. S. Antanaitis — GImnaz. 
Mokytojų Tarybos, mokyt. T. Gailius — 
Liet. Skautų Tunto, Dr. G. Valančius — 
abiturientų klasės ir Tėv. Alf. Bernatonis 
— Liet. Katalikų Vok. Sielovados ir Švie
timo Komisijos vardu). Telegramomis ir 
laiškais sveikino: VLIK-o Vykd. Tarybos 
pirm. J. Glemža, Vykd. Tarybos nariai Dr. 
Karvelis ir Kairys, Liet. Raud. Kryž. pirm. 
J. Norkaitis, Liet. Evangelikų Sielovados 
dir. senj. Keleris, Stuttgarto apyl. pirm. 
Jauniškytė ir pustuzinis jubiliato draugų 
Europoje ir užsienyje.

Ka'bėtojai ir sveikintojai iškėlė prof. 
Gronio tolerantiškos, visad giedrios, labai 
energingos, draugiškos ir labai darbščios 
asmenybės bruožus. Tai reto spalvingumo 
ir patrauklumo lietuvis inte’ektualas. dva
siškis ir auk'ėtojas. Tai žmogus, kuris ne
turi priešų, kurį mėgsta visų pažiūrų žmo
nės, kurio bijo ir kurį gerbia dėl jo teisin

Negras šulinyje
■■■■■■■■■■■■ ERSKINE CALDWELL

(2)
Buvo girdėti kelios šunų gaujos. Juliaus 

šunes skalijo kalnelyje, o kita pagal upelį 
miesto pusėje. Ten kalvų pusėje lakstė 
dar kelios gaujos, bet taip jau toli, kad ne
beįmanoma pasakyti, kam jos priklauso.

— Man rodos, kad tavo šunes girdžiu 
ten prie upelio, pasinešusius į pelkes, — 
tarė Julius.

— ūū-ei-o! — sušuko Bokus.
Šūktelėjimas iš šulinio Juliui padarė to

kį įspūdį, lyg jis girdėtų megafoną.
— Tavo šunes iš tiek giliai tai negalės 

išgirsti tavęs, Bokau, — tarė jis.
— Aš žinau, kad negalės, Mr. Juliau, tai 

todėl aš tikrai labai noriu išlipti. Vargšai 
mano šunes, kai negirdi manęs, tai nežino, 
kur aš noriu, kad jie bėgtų, ūū-ei-o! — su
šuko Bokus. — O, Viešpatie, padėk man!

Atrodo, kad Juliaus šunes apsupo lapę, 
tai Julius pašoko.

— Ūū-ei-o! — sušuko jis, pridėjęs prie 
burnos dūdon sulenktas rankas. — ūū-ei-o!

— Ar tamsta dar tebesi čia, Mr. Juliau?
— paklausė Bokus. — Mr. Juliau, prašau 
nenueiti ir nepalikti manęs čia, šaltam šu
liny. Viską padarysiu, ką tik norėsit, jei 
ištrauksit mane. Aš čia iki kaklo šaltam 
vandeny murdausi beveik visą naktį.

Julius permetė ties šuliniu kelias lentas.
— Ką tamsta ten darai, Mr. Juliau?
Julius nusiėmė skrybėlę ir laikė jos kraš 

tą, lyg kokią vėduoklę, netoli ausies. Jis 
girdėjo bėgančių šunų lagavimą.

— Kiek tu turi medžioklinių šunų, Bo
kau? — paklausė Julius.

skyrė įžymioms istorinėms datoms ir svar
biems kultūrinio gyvenimo Įvykiams pažy 
mėti. Pokario metais jis sukūrė medali 
„Kompozitorius J. Gruodis“ (1946), kuriuo 
pažymėjo jo 60 metų sukakti, medali „Pir

moji lietuviška knyga“ (1947), skirtą jos 
400 metų jubiliejui, medali „Kristijonas 
Donelaitis“ (1955) ir kt.

Sovietinė vyriausybė suteikė P. Rimšai 
Lietuvos TSR liaudies dailininko vardą.

go griežtumo moksleiviai, žmogus su neiš
semiamais energijos rezervais, jaunatviš
ko judrumo ir be vieno žilo plauko.

Anot kai kurių kalbėtojų, Vasario 16 
gimnazija tokio sumanaus, energingo, be 
išimties su visais puikiai sugyvenančio ir 
objektyvaus direktoriaus dar niekad ne
turėjusi. Prieš vienerius metus atėjo šiai 
mokyklai vadovauti. Jo vadovaujamoj 
gimnazijoj gera mokinių drausmė, geras 
maistas (įvedus maitinimą vitaminais - 
vaisiais), lietuviškais motyvais naujai iš- 
dekoruoti bendrabučiai, įgyta vis daugiau 
pasitikėjimo vokiečių įstaigose, žymiai pa
gerėjo finansinė padėtis, pasitempė dėsty
tojai, nežiūrint labai menkų jų atlyginimų 
(daromos pastangos algas pakelti) ir tt.

Kun. prof. L. Gronio praeitis labai įvai
ri, jo veikla itin marga, visokeriopa. Teo
logijos ir bažnytinės teisės studijos Miuns- 
teryje, Wiurzburge ir Šveicarijos Friburge, 
Solovjinės apologetikos disertacija, de
šimtmetis aukštose kanclerio pareigose 
Vilkaviškio vyskupijoj, kitas dešimtmetis- 
kariuomenės kapelionas, pora metų profe
sorius Vilniaus kunigų seminarijoj, penk
metis Škotijos lietuvių pastoracijoj ir Ško
tijos „Išeivių Draugo“ redakcijoj, pora 
metų atstovauja Krikščionių Socialų In
ternacionalui Bonnoje ir pirmininkauja 
Liet. Raud. Kryžiui, kelerius metus — Kat. 
Sielovados direktoriaus pavaduotojas, Vas. 
16 gimnazijos inspektorius ir dabar jos di
rektorius.

„Ne mane gerbiate, o gerbiate tą įstaigą, 
kuriai aš šiuo metu vadovauju“, pareiškė 
jubiliatas savo atsakymo i sveikinimus 
kalboje. Ne tik pagerbkime, bet ir visa 
širdimi mylėkime ir remkime kuo kas ga-

— Aštuonis turiu, — tarė Bokus. — Visi 
jie yra puikūs lapėms gaudyti, Mr. Juliau. 
Bet aš norėčiau pirma išsikrapštyti iš čia, 
o nebe kalbėti.

—Ar galėtum ir su mažiau išsiversti, 
Bokau, ar ne?

— Jei reikėtų, tai galėčiau, — tarė Bo
kus, — bet man biauru ir pagalvoti, kad, 
štai, jų mažiau kaip aštuoni. Aštuoni tai 
man kaip tik pats tas tikrasis skaičius, 
Mr. Juliau.

— O kaip tu galvoji išsikrapštyti? — ta
rė Julius.

— Aš tai galvojau, kad tamsta padėsi 
man, Mr. Juliau, — tarė jis. — Trumpai 
kalbant, kito būdo aš nežinau išlipti iš to 
šulinio. Bandžiau išlipti, bet kai tik užsi
kabinu kojų pirštais už šonų, tai ir ištrupa 
žemė.

— Tu taip sudrumstei ten tą šulinį, kad 
visą savaitę ar net ilgiau negalėsim gerti 
vandens, — tarė Julius.

— Kai aš tik išlipsiu ant kietos žemės, 
tai valysiu, kiek galėsiu, Mr. Juliau. Ar 
tamsta negirdi, kur skalija mano šunes. 
Mr. Juliau?

— Dar vis tebėra prie upelio. Man ro
dos, jei aš nuleisčiau kibirą, tai truputį 
patraukčiau, tu truputį paliptum ir tuo 
būdu gal išsikapstytum.

— Man tai šitaip labai gerai būtų, Mr. 
Juliau, — uoliai atsakė Bokus. — Tai aš 
laukiu, kada tamsta dabar čia tą kibirą 
nuleis!?

Julius atsistojo ir klausėsi savo šunų 
skalijimo kalnelyje. Iš jų amsėjimo buvo

NAUJA SUVAŽIAVIMO AUKA —
J. JURGINIS

(E) Savo ataskaitiniame pranešime Lie 
tuvos komunistų suvažiavime A. Sniečkus 
pasveikino tuos Lietuvoje išleistus moksli 
nius darbus, kurie pagal sekretorių „tei
singai nušviečia“ istorijos problemas, de
maskuoja pikčiausius lietuvių liaudies 
priešus — buržuazinius nacionalistus, auk 
lėja tautų draugystės dvasią...“ Iš kitos 
pusės Sniečkus šiais metais taikiniu pasi 
rinko J. Jurginį, jo Lietuvos istorijos vado 
vėlyje ir istorijos skaitiniuose radęs „rim 
tus trūkumus ir klaidas“. Pagal Sniečkų, 
vadovėlyje padarytos „nuolaidos buržua
ziniam objektyvizmui, pasireiškia praei
ties idealizavimas“. Esą, Jurginio vadovė
lis parašytas be reikiamo ryšio su kitų so 
vietinių tautų ir ypač rusų tautos išsivada 
vimo kovų istorija. Blogai esą ir tai, kad 
Jurginis neatskleidęs bolševikinio šūkio 
apie nacijų apsisprendimo teisę (tai tik ir 
tėra šūkis, gyvenime rusų nevykdomas— 
E.), jis pervertinęs tų priešų — „buržuazl 
nių nacionalistų“ laikraščius ir žurnalus 
ir kt.

Partijos pareigūnai šviečia: provinciją.
(E)Lietuvos kom. partijos centro komi

tetui nutarus, į miestus ir rajonus pasiųs
ta didelė partinio aktyvo grupė su sekreto 
riais ir centro komiteto nariais priešaky. 
Kultūros ministras J. Banaitis išvyko su 
pranešimais į Rietavo rajoną, švietimo mi 
nistras M. Gedvilas — į Utenos rajoną, 
valst. plano komisijos pirm. A. Drobnys — 
į Pagėgių rajoną, finansų ministras Si
korskis — 1 Kaišiadorius ir t.t.

Masiškai platina sovietinę spaudą
(E) Vilniaus radijui apie spaudos plati

nimą Lietuvoje suteikė žinių sąjunginės 
spaudos direkcijos vyr. instruktorius Kle
mensas Damašius. Nuo spalio mėn. pradė
tas masinis spaudos platinimas, ir ji gy
ventojams brukama visomis galimomis 
priemonėmis. Pasak Damašių, šių metų 
pradžioje kiekvienam 1.000 gyventojų teko 
834 laikraščiai ir žurnalai. Lietuvoje esą 
apie 5.000 prenumeratos priėmimo punk
tų. Dabar Lietuvoje palengvintos sąlygos 
platinti ir vad. socialistinių kraštų spau
dą. Iš užsienio žurnalų priimama prenu
merata 27 mokslo, technikos žurnalams, ta 
čiau juos skaitytojai galės gauti tik iš
verstus į rusų kalbą...

Gyvulių augintojai — Maskvon
(E) Sovietų akademikui Lisenkai pakvie 

tus, rugsėjo 7 d. Į Maskvą išvyko Lietuvos 
gyvulių augintojų grupė. Tie darbuotojai, 
drauge su žemės ūkio ministerijos gyvuli
ninkystės sk. viršininko pavaduotoju J. žl 
linsku ir kitu „žinovu“ — laikraščio „So- 
vietskaja Litva“ red. V. Meščiariakovu, 
buvo nugabenti J bandymų ūkį „Gorki Le 
ninskije“, kur bolševikiniai pareigūnai lie 
tuvius supažindino su naudojamais meto
dais galvijų veislei pagerinti ir pieno riebu 
mui pakelti.

lime šį vienintelį laisvajame pasaulyje vi
sų lietuvių švietimo židinį, tarnaujantį lie
tuviškojo tremties atžalyno mokymui būti 
susipratusiais lietuviais ir krikščionimis. 
Tai visų pasaulio lietuvių nuosavybė (ne 
kurios vienos grupės), tai mūsų visų tur
tas ir pasididžiavimas.

galima spręsti, kad netrukus jie griebs jau 
tą lapę, kurią vijosi.

— Tik valanda beliko iki aušros, —tarė 
Julius. — Geriau aš eisiu į kalnelį ir pažiū 
rėšiu, kaip sekasi mano šunims. Nieko čia 
labai negaliu padaryti prie to šulinio, kol 
saulė nepatekėjusi.

— Nenueik ir nepalik manęs, Mr. Ju
liau, — maldavo Bokus. — Mr. Juliau, po
ne, labai prašau, nuleisk tamsta tą kibirą 
ir padėk man išlipti. Man reikia iš čia iš
sikrapštyti, Mr. Juliau. Išlakstys mano šu
nes, jei aš neisiu paskui juos. Ūū-ei-o! 
ūū-ei-o!

Nuo upelio namų kryptimi artėjo gauja 
skalijančių šunų. Julius nusiėmė skrybėlę 
ir palaikė ją prie ausies. Jis klausėsi jų 
lagavimo ir amsėjimo.

— Jei turėčiau dar dvejetą šunų, tai bū
tų malonu, — šaukdamas kalbėjo Julius, 
kad Bokus išgirstų. — Dar du daugiau, ir 
man būtų gana.

— Nemanau, kad tamsta norėtum dvie
jų mano šunų, Mr. Juliau, — tarė Bokus.

— Kaip tik geras laikas susitarti, — tarė 
Julius. — Pats tinkamiausias laikas, kai 
tu dabar esi šulinyje ir nori išlipti.

— Ar, sakai, du?
— Tai, sakau, du
Iš šulinio ilgą laiką neatsiliepė. Apie 

penketą minučių Julius klausėsi, kur čia 
skalija šunų tos gaujos, viena kalnelyje, 
kita prie upelio, trečia ten toli kalvose. 
Šunų lojimas jam buvo malonesnis už bet 
kokį kitą garsą pasaulyje. Jis gali atsisa
kyti nakties miego, kad tik galėtų pasto
vėti ir pasiklausyti, kaip šunų gauja seka 
šviežiom lapių pėdom.

— ūū-ei-o! — sušuko jis.
— Mr. Juliau! — sušuko Bokus iš šuli

nio gilumos.
Julius paėjėjo iki šulinio krašto ir pa

KRISTUS KARALIUS
Paskutinį spalio mėnesio sekmadienį 

yra švenčiama Kristaus Karaliaus šventė. 
Ji viena iš pačiu naujausiųjų. Ji buvo 
įvesta popiežiaus Pijaus XI-jo 1925 metais. 
Jos tikslas priminti žmonėms karališką
sias Kristaus teises, kurios jam kaip Dievo 
Sūnui priklauso. Šiuo metu karaliai, tiesa, 
ne madoje. Tačiau Kristaus Karaliaus 
šventėje akcentas nėra dedamas ant kara
liaus sąvokos formaline prasme, o ant tos 
sąvokos turinio, t. y., norima pabrėžti 
Kristaus neribotą galią į visų laikų visus 
žmones ir į visą visatą. Tai dienai skirtoje 
evangelijos ištraukoje (Jono 18,33-37) 
Kristus, kalbėdamasis su savo teisėju Pi
lotu, patvirtina savo karališkumą ir nuro
do savo karaliavimo pobūdį: „Mano kara
lystė ne iš šio pasaulio;... Aš esu karalius. 
Aš tam gimiau ir tam atėjau į pasaulį, 
kad liudyčiau apie tiesą“. Kristaus karališ
kosios galios pagrindus ir jos apimtį api
būdina šv. Povilas laiške kolosiečiams 
(1,12-20): „Mes dėkojame Dievui Tėvui, 
kurs padarė mus vertus dalyvauti šventų
jų tėvonystės šviesoje, kurs išgelbėjo mus 
iš tamsybės valdžios ir perkėlė į savo mei
lės Sūnaus karalystę. Jame turime atpir
kimą jojo krauju, nuodėmių atleidimą. Jis 
yra neregimojo Dievo paveikslas, pirmagi
mis pirm viso sutvėrimo; nes per jį sutver 
ta visa danguje ir žemėje, matomi ir ne
matomi dalykai, ar tai sostai, ar viešpa
tystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios; vi
sa sutverta per jį ir jam; jis yra pirm visų 
ir visa juo laikosi. Jis yra Bažnyčios kūno 
galva, jis, kurs yra pradžia, pirmagimis 
numirusiųjų tarpe, kad visame jis turėtų 
pirmininkystę. Nes visai Dievo pilnybei 
patiko apsigyventi jame ir per jį suderinti 
visa su savimi, ar kas yra žemėje, ar dan
guje, darant jo kryžiaus krauju taiką: 
Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“.

1. Kristaus karališkumas išplaukia iš jo 
dieviškosios prigimties. Jis yra „neregimo
jo Dievo paveikslas“ ir jame gyvena „Die
vo pilnybė“. Jis yra visatos kūrėjas, visos 
kūrinijos tikslas ir visata juo laikosi. Už 
tai žemė yra jo karalystė, ir visi žemės 
gyventojai jo pavaldiniai. Jo galia siekia 
taip pat visas žmogiškosios buities sritis. 
Pradedant žmogaus asmeniniu gyvenimu, 
dieviškoji Kristaus galia liečia visas vi
suomenines bei socialines žmogiškosios 
buities apraiškas. Jis yra šeimos karalius, 
mokyklos karalius, darbovietės karalius, 
tautų karalius, valstybių karalius. Visa 
jam turi būti palenkta ir tvarkoma pagal 
jo valią. Kadangi toji karalystė nėra iš šio 
pasaulio, už tai joje nėra prievartos. Kris
tus respektuoja savo kūrinio — valdinio 
laisvę. Laisve apdovanotasis kūrinys gali 
atmesti savo kūrėjo autoritetą. Kasdieni
niame gyvenime tai labai dažnai prakti
kuojama. Kristus išmetamas iš asmeninio 
gyvenimo, išmetamas iš šeimos, arba į ją 
nuo pat pradžios neįleidžiamas, pašalina
mas iš mokyklų, iš darboviečių, mėginama 
nuo jo galios atsipalaiduoti tautų gyveni
me ir valstybių reikaluose. Tačiau visa tai 
nė trupučio nesumažina Kristaus karališ
kumo. Jis be pertraukos liudija tiesą. Tas 
jo liudijimas istorijos eigoje priima įvai

silenkė pasiklausyti, ką pasakys negras.
— Kaip dabar sakai dėl tarimosl, Bo

kau?
— Mr. Juliau, aš niekaip negaliu atsisa

kyti dviejų šunų, tikrai niekaip negaliu.
— Kodėl ne? — tarė Julius.
— Tai beliktų tik šeši, Mr. Juliau, o su 

tiek tai aš nekaip bemedžiočiau lapes.
Julius atsitiesė ir spardė ties šuliniu 

permestus lentas.
— Tai kol kas tu negalėsi bėgti nė pas

kui vieną, — tarė jis, — nes aš paliksiu 
tave ant dugno ten, kur dabar esi. Dar be
veik bus valanda iki aušros, ir aš negaliu 
gaišti laiko čia stovėti ir kalbėtis su tavim. 
Gal, kai aš grįšiu, tai tu būsi jau apsigal
vojęs tartis, Bokau.

Julius tebespardė ties šuliniu permestas 
lentas.

— O. Viešpatie, padėk man! — tarė Bo
kus.—Tik, Viešpatie, neversk manęs už ta 
pagalbą, kurios prašau, prakišti du šunes.

Pasisukęs eiti Julius suklupo dar ant ki
biro ir nužingsniavo per kiemą į kalnelin 
sukantį taką. Ten jis išgirdo bėgančius sa
vo šunes, o kai nusiėmė skrybėlę ir prisi
dėjo ją prie galvos šono, tai jau pajėgė nu 
girsti Polės dūsavimą, Senatoriaus prunkš 
timą, Marės Janės ungstimą, Saulės švie
sos cypimą ir kitų skalijimą ten visos vir
tinės priekyje. Jis užsidėjo skrybėlę, iš vi
sų pusių stipriai užsitraukė ją ir nuskubė
jo taku į kalnelį paskui juos. Lapė ilgai 
jau nebepajėgs išlaikyti.

— ūū-ei-o! —sušuko jis šunims, ūū-ei-o!
Išvertė K. Bhrėnas

Lietuva mano, brangi tėvyne, 
Šalis didvyrių kapuos kur guli. 
Kaip aš parvešiu dolerių skrynią, 
Nes jie ten gali pavirsti į nulį.

Dr. S. Allūnas 

rias formas. Kartais jis liudija siųsdamas 
gerovę, kartais karą ir sunaikinimą. Pro
tingam ir laisvam kūriniui žmogui yra 
duota galia pažinti tą liudijimą ir apsi- 
spręsti už paliudytąją tiesą, t.y., žmogui 
yra duota galia pripažinti Kristaus kara
liškąją valdžią visose žmogiškojo gyveni
mo srityse ir jai nusilenkti.

2. Kristaus karališkoji galia yra iš nau
jo pagrįsta jo įsikūnijimu ir jo kryžiaus 
krauju. Visatos karalius, žmogui nuo jo 
nusigrįžus, neliko žiauriu teisėju ir beato- 
dairiu valdovu. Jis tapo mylinčiu gelbėto
ju. „Jame turime atpirkimą jojo krauju, 
nuodėmių atleidimą“. Dievas tapo žmogu
mi, kad žmogų pakeltų į jam priklausančią 
aukštumą. Tai yra lyg antrasis sukūrimas. 
Jeigu kam nors neužtenka Kristaus dieviš
kumo, kad galėtų jį pripažinti savo valdo
vu, Kristus prisistato kaip žmogus gelbė
tojas, parodęs pačią didžiausiąją meilę, t 
y., atidavęs savo gyvybę už savo prietelius 
(plg Jono 15,13). Tad taip pat kryžius yra 
Kristaus karališkosios galios pagrindas, o 
Nukryžiuotasis tikrasis valdovas. Jam pri
klauso garbingiausioj! vieta visur: žmo
gaus širdyje, šeimoje, mokykloje, darbo
vietėje, tautoje, valstybėje, žemėje, visato
je. Per Kristaus kryžių buvo sutaikyta su 
Dievu visa, „ar kas yra žemėje, ar dangu
je“. Taigi Nukryžiuotasis yra taikos kara
lius. Ne tos, kurią duoda pasaulis ir kuri 
yra tokia trapi, bet tikrosios taikos, kurios 
pagrinduose glūdi taika su Dievu. Visos 
pastangos garantuoti taikai bus tuščios, 
jeigu jos nesirems Kristaus karališkosios 
valdžios realiu pripažinimu.

3. Kristus savo mistinio Kūno galva. 
Ypatingu būdu karališkoji Kristaus val
džia pasireiškia jo Mistiniame Kūne, Baž
nyčioje. Čia yra jo regimoji karalystė, jo 
įsteigta ir jo išlaikoma. Bažnyčia yra tiek 
gyva, kiek ji yra sujungta su savo galva, 
Kristumi. Visos bažnytinės galios ir kom
petencijos yra tiek tikros ir įpareigojan
čios, kiek jos išplaukia iš jos galvos, Kris
taus. Visa bažnytinė hierarchija yra tik 
Kristaus karaliaus instrumentas ir auten
tiškas jo valios aiškintojas. Viena didžiųjų 
Bažnyčios paskirčių yra nešti Kristaus ka
ralystę į visas žmogiškojo gyvenimo sritis. 
Už tai Bažnyčia teisėtai kovoja prieš dau
gelio pastangas Dievo karalystę apriboti 
bažnyčių mūrais ar šventorių sienomis. 
Bažnyčia išduotų savo pašaukimą, jei nu
tiltų reikalavusi visuotinio Kristaus pri
pažinimo visose gyvenimo srityse.

Kun. Bronius Liubinas

PAMALDOS
LEICESTER — švenč. Jėzaus Širdies baž 

nyčioje, 72, Mere Road, lapkričio 5 d., 
12 vai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Lietuvių Dienos“, Nr. 9, spalio mėn., 

iliustruotas mėnesinis anglų ir lietuvių kai 
bomis lietuvių kultūros ir visuomenės gy
venimo žurnalas. (Adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif. Atsk. nr. kaina 
65 cental, prenumerata metams 6 dol.).

šiame numeryje spausdinama dar nie
kur liet, spaudoje neskelbtos Maironio poe 
zijos, duodama kan. M. Vaitkaus atsimini
mų apie didįjį mūsų dainių Maironį ir 
taip paminima 99 metų sukaktis nuo Mai
ronio gimimo ir pradedami šimtieji Mairo
nio metai.

Poetas S. Santvaras rašo apie dirigentą 
Vytautą Marijošių, kurio portretas puošia 
žurnalo viršelį.

Plačiai aprašomas LK Mokslo Akademi 
jos suvažiavimas, duodama eilė skaitytų 
paskaitų santraukų.

Angliškame skyriuje paminėtina iš
traukos iš Sibiro tremtinės Armonienės 
knygos „Leave your Tears ir Moscow“, ku 
rią angliškai parašė inž. A. Nasvytis, o iš
leido žymi amerikiečių leidykla.

Dailės puslapiuose pristatomas origina
lus dailininkas Jurgis Juodis, gausiai ilius 
truoti kiti reportažai iš kultūrinio gyveni
mo bei nuolatiniai apžvalgų skyriai.

Mokytojas klausia vaikus, kokio didumo 
yra kupranagaris. Kol kiti tyli, vienas tuo
jau pakelia ranką.

— Toks didumo, kaip aš.
— Kodėl gi kaip tu?
— Mano tėvelis vis sako, kad didesnio 

kupranugario už mane negali būti.

— Vytuk, kodėl gi tu stovi ant galvos?
— klausia motina.

— Matai, aš ką tik išgėriau vaistus ir 
atsiminiau, kad prieš geriant reikėjo su
maišyti.

Dvi jaunos kino artistės kaitinosi prieš 
saulę pajūryje. Pro šalį ėjo pagyvenąs 
vyras.

— Ar tu matai šitą? — sako viena. — 
Aš jį padariau milijonierium.

— Kaip ten atsitiko? — nustebo antroji
— Labai paprastai. Prieš susipažinda* 

mas su manim jis buvo milijardierius. (D)

Sujaudinta kaimynė įbėga į kaimynės 
butą ir dusdama kalba:

— Jūsų sūnus, ponia... jūsų sūnus...
— Kas atsitiko?
— Jūsų sūnus... Visi vaikai žaidė penk

tame aukšte, norėdami įsitikinti, kas dau
giau perslsvers per langą. Jūsų sūnus lė
mėjo .

2



yf. 42(683). 1961. X. 24 EUROPOS LIETUVIS S

JUNGTINĖS EUROPOS VALSTYBĖS CARAI GALI RAMIAI
Pirmieji žingsniai apsijungti

Kadaise Napoleonas tvirtino, kad jokios 
reikšmės neturi tai, jei dvi tautas skiria 
vieną nuo kitos upės ar jei jos kalba skir
tingomis kalbomis. Europa esanti tik pa
saulio provincija. Jei atskiros jos valsty
bės kariauja tarpusavy, tai tada, kaip jis 
galvoja, vykstąs tik pilietinis karas. Bet 
Europą apjungti norėjo ne vien tik jis. 
Tiek jis, tiek kai kurie kiti karingi svajo
tojai didelės ir nesuskaldytos Europos bet 
gi siekė kardu, prievarta. Dar gerai prieš 
Napoleono laikus per Europą, kaip nugalė 
tojai ir kartu kaip imperialistai jungėjai, 
žygiavo Romos cezariai. Paskui Europa 
buvo išvirtusi į šventąją Romos Imperiją. 
Tūkstančius metų kūrusi savo kultūrą, Eu 
ropa ilgainiui nebeišsiteko pati savyje ir 
pradėjo net ir kitiems žemynams siūlyti 
prekybinius ryšius, filosofiją, meną, įstaty 
mus, ar kardu jungti į savo imperijas to
limus kraštus. Bet tikros taikios vienybės 
net ir ji pati ligi šiol neturėjo.

Teisybė, federalizmo mintis buvo prade 
ta skelbti jau po pirmojo pasaulinio karo. 
Bet visa energija vienytis imta tik po šio 
karo, kada pamečiui ėmė stiprėti Sovietų 
Sąjunga, jau ir taip prarijusi nemaža Eu
ropos kraštų. Jei Europa nori laisva gyven 
ti, ji turi būti pakankamai stipri pasiprie
šinti. Sovietai pajėgiausiu priešu dabar 
laiko J. Amerikos V-bes. Dėl to ir JAV su
interesuotos, kad Europa pati būtų stipri, 
gyva ir nesileistų nusiaubiama bolševiz
mo. Taigi po šio karo Europos apsijungi- 
mo šūkį buvo metęs Churchillis. Bet tik
rąją praktišką pradžią sudarė amerikie
čiai. Jie suorganizavo fondus karo sugriau 
tai Europai atstatyti — Maršalio planą, 
bet pastatė sąlygą, kad Europos tautos 
bendradarbiautų tarp savęs, tuos fondus 
pasidalydamos ir išleisdamos, taip pat nu
matydamos, kur jie labiausiai reikalingi.

O kai paaiškėjo, kad toks bendradarbia 
vimas yra įmanomas, tada buvo sudaryta 
tarinė šiaurės Atlanto pakto sutartis gy
nybos reikalams, kurioje dalyvauja ir ame 
rikiečiai ir stipriai remia ją. Po to prancū 
zo Jean Monnet pastangomis buvo sudary 
ta Anglies ir Plieno Bendruomenė 1952 m. 
Pagal tą susitarimą Bendruomenei pri
klausantieji kraštai —Belgija, Prancūzija, 
V. Vokietija, Italija, Liuksemburgas ir 
Olandija — bendrai naudoja anglies, plie
no, geležies rūdos ir geležies laužo ištek
lius. Tų dalykų įvežimas ar išvežimas 
tarp Bendruomenei priklausančių kraštų 
nebeturi jau jokių suvaržymų. Pasisekimo 
paskatinti, tie kraštai 1958 m. sukūrė dar 
dvi institucijas. Viena jų yra Europos Ato 
minė Bendruomenė, kurios tikslas yra ap
rūpinti apsijungusių kraštų pramonę ato
mine energija. To susitarimo vaisiai nega 
Ii labai greit pasirodyti. Kita institucija— 
tai Europos Ekonominė Bendruomenė, ar
ba Bendroji Rinka. Pastaroji jau puikiai 
veikia ir per trejetą metų yra davusi pasi 
gėrėtinų vaisių. Bendrajai Rinkai priklau 
santieji kraštai pasižadėjo per 12-15 me
tų apjungti visus kitus ūkinius išteklius. 
Prekės, žmonės, patarnavimai, kapitalai 
nebežino jokių sienų ir suvaržymų. Ko- 
ilos prekybinės politikos laikytis su Bend 
ruomenei nepriklausančiais kraštais, visų 
sutariama bendrai. Bendruomenės tikslas 
— baigti visus nesutarimus, kurie skaldy
davo Europą, atstatyti Europos svorį, pa
kelti pragyvenimo lygį, pagreitinti tech
ninę pažangą, panaikinti prekybines sie
nas, kuriomis apsitverusi buvo kiekviena 
valstybė, bendromis pastangomis sukurti 
stipresnę pramonę, panaudojant atominę 
energiją, .ir padėti labiau atsilikusioms 
Bendruomenės sritims ir tiems užjūrių 
kraštams, su kuriais bendraujama. 
Bet iki šiol Bendruomenei priklausė ne vi 
sa Europa, o tik 6 jos kraštai. Dabar į B- 
nę nori jau įstoti ir likusieji Europos kraš 
ti, kuriuos atskirai buvo apjungusi D. 
Britanija. Jau D. Britanija, Danija ir Airi 
ja yra padavusios prašymus ir jų reika
las svarstomas, aptariamos priėmimo są
lygos.

Jean Monnet—Europos vienytojas
Šachtas savo metu kūrė Hitlerio Trečio

jo Reicho ekonomiją. Po šio karo V. Vo
kietijos ekonominiu gyvenimu labai sėk
mingai rūpinosi Erhard as (ir dabar tebesi
rūpina). O prancūzą Jean Monnet reikia 
laikyti Jungtinių Europos Valstybių bend
rosios ekonomijos kūrėju ir vienytoju, 
nors jo vardas plačiau gal ir ne tiek žino
mas, kiek kurio nors kito iškilusio valsty
bininko. 1

Tasai iš Cognaco kilęs ir šiandien jau 
72 m. amžiaus sulaukęs ekonomistas iš sa
vo tėvo jaunystėje nuolat girdėdavo tvirti
nimą, kad kiekviena nauja idėja yra blo
ga. Kaip matysime, sūnus bus nepatikėjęs 
savo tėvui, buvusiam Cognaco burmistrui 
ir vyno pirkliui, kuris net negalvojo duoti 
savo sūnui aukštąjį mokslą. Jaunasis Jean, 
sulaukęs 18 m. amžiaus, buvo išsiųstas į 
Kanadą rūpintis ten surasti rinkų savo tė
vo pardavinėjamiems gaminiams.

Kai prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 
jo nepaėmė armijon, nes jis turėjo nesvei
kus inkstus. Tada jis nuėjo dirbti į preky
bos ministeriją. Karo metu Prancūzija ir 
D. Britanija varžėsi dėl žaliavų, nors abi 
buvo sąjungininkės. Atrodė, kad niekam 
net į galvą neateina, kaip tą reikalą sutvar

kyti. Tada Monnet pasiūlė įsteigti bendrą 
abiejų kraštų atstovų komisiją, kuri rūpin 
tusi žaliavų tiekimu ir nustatytų, kuriam 
kraštui kada teiktina pirmenybė. Ta jo idė 
ja pasirodė tokia naudinga, kad po karo, 
turėdamas dar tik 31 metus amžiaus, Mo
nnet buvo jau plačiai žinomas vyriausy
bių sluoksniuose tiek Paryžiuje, tiek Lon
done. Dėl to jis buvo paskirtas Tautų Są
jungos generalinio sekretoriaus pavaduo
toju. Netrukus betgi jis pasitraukė iš tų 
pareigų ir nuėjo tvarkyti tėvo biznio, kurį 
buvo susmukdęs karas. Paskui ilgą eilę 
metų keliavo kaip tarptautinis bankinin
kas ir ekonominis patarėjas. Kinijoje jis 
dirbo kaip finansinis patarėjas ir parūpino 
pinigų geležinkeliams aptvarkyti. Ameri
koje buvo atidaręs biržą. Lenkams buvo 
suplanavęs pinigų reformą. Švedai jį buvo 
paskyrę Kreugerio degtukų bankrutavusio 
biznio likvidatorium.

Kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas, 
Prancūzija ir D. Britanija paskyrė jį bend 
ru savo gamybos ir atsiginklavimo tvarky
toju. Naciams užimant Prancūziją, jis pa
siūlė sudaryti Prancūzijos-Britanijos są
jungą, kurią čurčilis ir paskelbė. Jis skri
do į Prancūziją prikalbėti, kad jos ministe- 
rių kabinetas iš Bordeaux persikeltų į Bri 
taniją, bet ši misija jam nepasisekė —mi- 
nisterių kabinetas atsisakė iš baimės, kad 
kraštas neapšauktų ministerių bailiais. 
Vašingtone jis pagal savo idėją įgyvendino 
medžiagų ir karinių priemonių skolinimo 
planą. Kai Prancūzijos armija su gen. de 
Gaulle persikėlė į Afriką ir buvo daug kal
bama ten apie Prancūzijos didybę, tada 
Monnet įspėjo generolą, kad Prancūzija iš 
tiesų yra nedidelis kraštas, jo ekonominis 
gyvenimas karo metu sunaikintas, o vis
kam atstatyti turi būti sudaryta darbinin
kų, darbdavių ir politinių partijų komisi
ja. De Gaulle jo pasiūlymą priėmė, ir to
kia komisija dar ir dabar tebėra, tik šiuo 
metu jos uždavinys šiek tiek pasikeitė: ji 
vykdo Prancūzijos ekonomijos priežiūrą, 
ka’p Bendrosios Rinkos ekonomijos dalį. 
Tai komisijai iki 1952 m. Monnet ir vado
vavo. kol jam buvo pavesta rūpintis Euro
pos Anglies ir Plieno Bendruomene, o pas
kui ir Europos Bendrąja Rinka.

Skelbdamas Europos apsijungimą, Mon
net sako: „Kai bus sukeltas susidomėji
mas Bendrąja Rinka, tada politinė sąjun
ga ateis pati savaime. Visa tai tėra dar 
tik pradžia kelio pasiekti pasaulyje tvar
kos, kad nebūtumėm sunaikinti. Europos 
ir Amerikos Jungt. Valstybių bendradar
biavimas turėtų sukurti naują taikai išlai 
kyti jėgą“. Savo idėjas, kad Europa turi 
apsijungti, Monnet skelbia visur, kur tik 
galėdamas, štai Londone jis užėjo pas siu 
vėją. Kai tasai paklausė, ar jis tik netu
rįs kažką bendra su Europos apsijungimu 
ir Bendrąja Rinka, Monnet atsisėdo ir išti 
są valandą aiškino, kokia dabar jau yra 
padėtis ir kokia turės būti, kai Europa ga 
lutinai apsijungs.

Geriau ir gamintojams ir 
vartotojams

Europos Ekonominėje Bendruomenėje, 
arba Bendrojoje Rinkoje, yra kol kas ap
sijungę tik 6 kraštai. Kai dar pasiryžo 
įstoti D. Britanija. Danija ir Airija, tai 
jų pėdomis, greičiausia, nueis netrukus ir 
kiti 4 kraštai, kurie iki šiol kartu su D. 
Britanija sudarė Europos Laisvosios Pre
kybos Sąjunga. Tada jau bus 13 kraštų, 
beveik visa laisvoji Europa.

Kadangi tokie kraštai, kaip D. Britani
ja su savo sąjungininkais iš Laisvosios 
Prekybos Sąjungos, galėjo į Bendrąja Rin 
ką įstoti jau 1958 m., tai reiškia, kad jie 

Seiblio sala
505 NUSKENDUSIŲ LAIVŲ SALA

Tiktai visiškai giedrią dieną nuo laivo, 
išplaukiančio iš Halifakso uosto, denio 
horizonte galima pastebėti siaurą smėlio 
ruoželį. Tai Seiblio sala, esanti už 150 my
lių nuo Naujosios Škotijos krantų, Atlan
to vandenyne. Sala priklauso Kanadai. 
Seibelio salą jūreiviai vadina Šiaurės At
lanto kapinėmis. Šimtai laivų sudužo į jos 
pakrančių rifus ir nugrimzdo į smėlį. Per 
pastaruosius šimtmečius prie šios salos 
įvykusių laivų katastrofų metu žuvo apie 
10 000 žmonių.

Seni jūrininkai, kuriems pavyko išsigel 
bėti iš skęstančių laivų Seibelio salos pa
krantėse, pasakoja, kad šios salos smėliai 
primena chameleoną. Jie greitai priderina 
savo spalvą prie vandenyno vandens spal 
vos. Tokiu būdu suklaidinti kapitonai vai
ruoja savo laivus į neišvengiamą pražūti.

Seibelio sala — keliaujanti sala. Vande 
nyno bangos skalauja jos vakarinę neriją, 
kuri pamažu nyksta. Tačiau, antra vertus, 
vėjo ir jūros bangų veikiamos naujos smė 
lio krūvos telkiasi rytinėje salos nerijoje. 
Todėl sala 230 m greičiu per metus stu
miasi į rytus. Nuo 1766 m. ši sala „nuke
liavo“ 44 km. Kanados valdžios organai 
buvo priversti net penkis kartus perkeldi- 
nėti švyturį. Kinta ir Seiblio salos dydis.

Artėjant prie salos iš Halifakso pusės, 
galima matyti iš vandens ir smėlio kyšant 
sąvo reisą ties Seiblio pakrantėmis baigu

neskubėjo, norėjo palaukti ir pažiūrėti, 
kaip čia viskas veiks. O veikia, kaip atro
do, gerai. Štai anglies gamyba tuose še
šiuose kraštuose per 8 metus pašoko jau 
100 proc. — iki 70 milijonų tonų 1960 m. 
Nedaug kuo didesnis yra ir Amerikos pa
gaminamasis kiekis, šitoje srityje dirba 
1.5 mil. darbininkų, ir jie dabar turi ko 
geriausias sąlygas: gali laisvai eiti dirbti 
bet kuriame iš Bendrajai Rinkai priklau
sančių kraštų, o netekę darbo turi teisę 
metus gauti pilną atlyginimą.

Bendrosios Rinkos kraštų pramonės ga
myba praeitais metais pakilo 12 proc. 
Bendroji Rinka yra pati didžiausia pašau 
lyje kitų kraštų gaminių pirkėjas — 30 mi 
lijardų dolerių įsivežta per 1960 m. Eks
portu juos kol kas dar pralenkia Ameri
ka. Piniginės atsargos siekia 16 milijardų 
dolerių, o tuo tarpu Amerikos 18 milijar
dų. Prekyba tarp tų kraštų per 3 metus 
padidėjo 45 proc. Šįmet prekybinė apyvar 
ta yra vidutiniškai apie 1 milijardas dole
rių kas mėnuo. Rinkai priklausantieji 
kraštai muitus tarpusavyje sumažino 30 
proc., išskyrus žemės ūkio gaminius ir 
skystąjį kurą. Muitai dar bus sumažinti, 
ir tikimasi, kad visas tų kraštų ūkis apsi
jungs ne per 12 metų, kaip iš pradžių bu
vo numatyta, bet per 8.

Kai kurie kraštai iš pradžių bijojosi, 
kad jie nepajėgs išlaikyti konkurencijos. 
Pvz., Prancūzijai teko uždaryti apie 20 
proc. visų elektros gaminių dirbtuvėlių ir 
apie 30 proc. tekstilės fabrikėlių, kurie iki 
tol laikėsi tik dėl to, kad įstatymai labai 
globojo juos. Prancūzai nesitikėjo, kad jie 
iš viso tokios elektros srityje galėtų var
žytis su vokiečiais. Dabar aiškėja, kad jie 
ir gaminiu kokybe ir jų kainomis pajėgia 
ne tik varžytis su vokiečiais, bet dar kar
tais ir pralenkia juos.

Svarbiausia, kad muitų sumažinimas 
labai į naudą išeina ir vartotojui. Prancū
zijoje olandišką bliuzelę 1958 m. moteris 
galėjo nusipirkti už 10 dolerių. O šiandien 
už tokią pat mokama tik 2.50 dol. Tais pat 
metais prancūzas už savo krašto gamybos 
šaldytuvą buvo priverstas mokėti 187 dol. 
Dabar žymiai didesni tos pačios firmos šal 
dytuvai pardavinėjami jau po 120 dol., 
nes reikia išlaikyti konkurenciją su vokie 
čių gaminiais. Pirkėjas taip pat turi 'di
džiulį pasirinkimą. Vokietijoje parduota 
400.000 prancūziškų automobilių. Toje pat 
Vokietijoje populiarumo įsigyja itališki 
batai — jiems pardavinėti yra net specia
lios parduotuvės. Belgijos rinkoje dabar 
dvigubai tiek jau parduodama vokiškos 
dešros ir prancūziško pašteto, negu iki 
1958 metų.

Tiesa, tiek gamintojams, tiek prekybi
ninkams šiandien reikia jau labiau pasi
tempti. Sako, maža jau pasakyti, kad eiga 
retės yra vokiškos. Reikia dar pridėti, kad 
jos pardavinėjamos jau visoje Europoje— 
Paryžiuje, Briuselyje, Romoje, tik tada 
pirkėjas patikės, kad jos tikrai geros. 
Kad gaminiai tikrai būtų geri ir kad gami 
nimo išlaidos sumažėtų, apsijungia tam 
tikrų sričių pramonė, siekdama didesnio 
pajėgumo. Pvz., vokiečių Messerschmitt ir 
prancūzu Fouga abu bendrai gamina lėk
tuvus. Italų Innocenti Ir vokiečių Hans 
Glas sutarė dėl bendros automobilių garny 
bos. Vokiečių Agfa ir prancūzų Vedette 
bendrai gamina foto kameras.

Dar vienas svarbus dalykas, tai apsi
jungusios Europos pajėgumas apskritai, 
jos galimybės. Tai štai dar keletas duome 
nų. Vien tik Bendrajai Rinkai priklausan
tieji kraštai užaugina 90 proc. sau suvarto 
ti reikalingų kviečių, 70 proc. pašarų, 92 
proc. cukraus ir 95 proc. mėsos.

sių laivų stiebus ir korpusus. Nustatyta, 
kad prie Seiblio salos yra sudužę 505 
laivai. O dar kiek nežinomų aukų slepia 
vanduo ir smėlis!

Nuo praėjusio šimtmečio vidurio Seiblio 
saloje, kuri iki tol nebuvo gyvenama, vei
kia speciali gelbėjimo komanda. Dabar 
čia gyvena 20 žmonių, kurie aptarnauja 
sargybinę stotį, 2 švyturius ir radijo sto
tį. Drauge su jais gyvena ir jų šeimos. Ko
va su stichija ir pagalbos teikimas žmo
nėms, pralaimėjusiems grumtynes su van
denynu, — sunkus ir pavojingas 'darbas. 
Dėl atšiauraus klimato negalima saloje 
verstis žemdirbyste. Seiblio salos gyvento
jai negali net žuvauti, nes pakrantėmis 
plaukioti pavojinga. Seiblio gyventojams 
maistas atvežamas iš kontinento.

Iš tolo jūroje matoma švyturio šviesos 
juosta. Ji siunčia rūstų pespėjimą: „Jūs 
plaukiate šalia Seiblio salos — Šiaurės 
Atlanto kapinių“.

— šv. Morkaus katedros priekyje (Ve
necijoje) esantieji 4 žirgai bus nuimti ir 
išmaudyti elektrotinėse maudyklose (juos 
venecij iečiai atsigabeno 1204 m. iš Kons
tantinopolio, o Napoleonas buvo išsivežęs 
j Paryžių).

MIEGOTI
LIETUVA IR LIETUVIAI IR PABALTIJO

Paris-Match, 1961 m. balandžio 29 d. K. 
Cartier rašė:

„Reikia ypač pabrėžti, kad Rusija yra 
tik labai dalinai rusiška. Po mongolų ato
slūgio ji išsiplėtė Europoje ir Azijoje, už
imdama šimtus tautų: nuo baltų iki kaimu 
kų, samajiedų, vokiečių, kiniečių, semitų 
ir t,t. 1929 m. vienas rusų žurnalas nusta
tė 169 tautybes. 1897 m., karaliaujant ca
rui Aleksandrui III, per gyventojų surašy 
mą rasta 36 proc. rusų gyventojų ir 64 
proc. ne rusų tautybių. 1959 m. gyventojų 
surašymas nustatė 114 mil. rusų, t.y. 58 
proc., ir 94 mil. ne rusų. Carai rusino ad- 
ministratyviniu, griežtu būdu, sovietai 
lanksčiau. Rusų carai gali ramiai miegoti 
po balto akmens antkapiais, kurie išrikiuo 
ti, kaip gimnazistų bendrabučio lovos, šv. 
Petro ir Povilo katedroje. Jų tikslas yra 
vykdomas ir tebetęsiamas tų, kurie nužu
dė priešpaskutinį ir paskutinį carą. Carų 
kūrinys yra gerose rankose.

SUPANČIOTOS RANKOS
Le Cri de la France, 1961 m. gegužės 12 

d., ryšium su streikais išsispausdino pieši-

AUKSINIS RUDUO LIETUVOS LAUKUOSE
(E) Pasak Vilniaus radijo spalio 6 d. 

pranešimą, auksinis ruduo keliauja po 
Lietuvos laukus, visus apibardamas savo 
gėrybėmis... Gražus, šiltas ruduo Europo
je sudarė geras sąlygas žemės ūkio dar
bams. Tad iš Lietuvos rajonų ir praneša
ma, kad kuliami grūdiniai ir ankštiniai 
grūdai, daug kur jau baigta žiemkenčių sė 
ja, įpusėtas bulvių kasimas. Tačiau... dau 
gelyje rajonų spalio mėn. pradžioje 
vių tebuvo nukasta vos iki 15 proc. Nuo 
spalio 1 d. Lietuvoje pradėjo darbą cuk
raus fabrikai, tačiau nusiskundžiama jų 
nepilnu aprūpinimu žaliava. Su kukurū
zais nesama daug džiaugsmo. Tas pats Vii 
niaus radijas spalio 9 d. nusiskundė, kad 
toji „vertinga kultūra, atkeliavusi iš pie
tų“,. kolchozininkų buvusi šaltokai sutik
ta. Valstiečiai nesugeba jų auginti, neturi 
patyrimo, ir tik mechanizuotai pavyksta 
juos doroti. Ligi spalio 5 d. Lietuvoje viso

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

Oi nelaimi, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PAPRASTA, NAUDINGA, PATOGU

Pačiame vakaro įkarštyje sužvanga dūž
tantis stiklas, salėn įlekia plytgalis. Kaž
kas surinka, išsigandusios merginos spie
čiasi į kampą.

— Muzikantai, polką! — kritiškiausiu 
momentu drąsiai surinka kultūros namų 
direktorius Gabrielius Gudanavičius, ir 
kaip niekur nieko šokiai tęsiasi.

Tokios istorijos Skarulių kultūros na
muose kartojasi bemaž kiekvieną šešta
dienį, kai organizuojamos kultūrinės prie
monės, t. y. šokiai.

— Kodėl nesudraudžiat chuliganų, ne- 
organizuojat draugovininkų? — pasitei
raujant direktoriaus.

— O kuriems galams su jais terliotis, 
susitvarkome patys, — įtikinėja G. Guda
navičius.

— Už tai jūsų visi langai išdaužyti, — 
bandome ginčytis.

Direktorius ne juokais įsižeidžia. Jis 
akivaizdžiai įrodo, kad pretenzijos nepa
grįstos ir kaltinimai neatitinka tikrovės — 
du langai dar sveikutėliai, nei plytgalis, 
nei akmuo jų kol kas nepalietė.

— Galėtume visus {stiklinti, bet nėra 
reikalo, vistiek sumals. O, be to, dar vasa
ra, gerai ir ventiliacija, — atsisveikinda
mas įtikinėja Gabrielius Gudanavičius.

Gerai sugalvota, tiesa? Nereika nei 
draugovininkų, nei stiklo, nei specialių 
ventiliatorių. Vertingas išradimas!

Vyt. Skuodys
„Komjaunimo tiesa', 1961.VIII.27

UŽ TAI REIKIA ATSAKYTI

Kapsuko rajono Armoniškių kaime ant 
Šešupės kranto yra senkapiai. Iš vakarų 
pusės juos saugojo penkios didžiulės tuo
pos. Senesnieji vietos gyventojai tvirtino, 
kad jau keli šimtai metų jos čia auga. Ir 
visi jomis gėrėjosi. Atostogaudamas šią 
vasarą nuvykau dar kartą pasigėrėti 
ošiančiomis tuopomis, bet radau tik šių 
penkių milžinų kelmus. Pikta ranka gražų 
gamtos paminklą sunaikino — tuopas iš
kirto. Pasirodo, kad tai padaryta vadovų 
patvarkymu. Esą. reikėję apdengti kloji
ma. todėl ir Iškirtę šimtametes tuopas.

Prieš keletą metų tas pats tarybinis 
ūkis iškirto Kirkiliavo parkus, kuriuose 
buvo išsaugoti lapuočiai medžiai dar iš 
XV—XVII šimtmečių. Kirto viską iš eilės,

KRAŠTAI PRANCŪZIJOS SPAUDOJE
nį (Jo Paz), vaizduojantį JAV Laisvės sta
tulą susikryžiavusią rankas ant krūtinės, 
o į ją iškeltas supančiotas rankas: Laoso, 
Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos ir Pabalti
jo kraštų.

NAUJOVIŠKOS APEIGOS
La Dauphinee Liberee 1961 m. gegužės 

15 d. pažymi, kad „Izvestijos“ skelbia Lie
tuvos kultūros viceministerio M.J. Bastin 
straipsnį, kuriame aprašomos priemonės, 
kaip ta respublika nori įvesti naujas tra
dicijas, pakeisiančias religines apeigas. 
Krikštynos bus pakeistos „pavadinimo 
švente“, dirmavonė —„pilnametystės šven 
te“; net laidotuves manoma pavadinti „lai 
dotuvių iškilmėm“.

ĮTEISINTI STREIKAI
Presse-Information 1961 m. gegužės 21 

d. rašė:
„Pagal Maskvos radiją graikiškai Griši- 

nas, Profesinių Sąjungų pirmininkas, pa
skelbė, kad Profesinės Sąjungos turi teisę 
streikuoti, ir tai yra įvykę Trud Gorki 
dirbtuvėse ir gipso fabrike Lietuvoje“.

je eilėje rajonų kukurūzų nuimta ligi 40 
proc. Agr. Juzeliūnas spalio 8 d. per radi
ją paskelbė, kad ligi tos dienos grūdų pa
ruošų planas valstybei buvo įvykdytas 
84 proc.

Toliau nusiskundžiama atsilikimu gyvu 
lininkystėje. Pasirodo, žmonės neįpratę 
šerti bekonus grupiniu būdu, nes jie buvo 
įpratę tešerti po porą tris bekonus savo 

bul-_ mažuose ūkiuose. Pasekmės? Krenta dar-
bo našumas. Kolchcozininkai toliau plaka 
mi partiniais botagais ir raginami: „Drau 
gai, laukti nebegalima. Oras vis labiau at 
šąla“.

Kai kuriuose rajonuose pradėti arimo 
darbai ir buvo siekiama, kad iki partijos 
suvažiavimo Maskvoje (spalio 17 d.) būtų 
atliktas neįvykdomas darbas — kad nelik 
tų nesuarto nė vieno ha... Suvažiavimas 
jau baigias, o arti dar nė nė neįpusėta...

ir tik milicija sustabdė įsismarkavusius 
parko naikintojus. Bet jame liko tik vie
nas arti šimto metų turintis ąžuolas ir po
ra dešimčių vinkšnų.

Tarp Kapsuko ir Kalvarijos, kur plen
tą kerta Sūduonės upė, pakelę puošė Var- 
neliškių alksnynai. Tačiau ir juos iškirto. 
Iš vakarų pusės toje pačioje vietoje žalia
vo šimtametis Kumečiškių ąžuolynas — 
iškirto ir jį. Jame augo ąžuolas milžinas, 
turintis daugiau kaip aštuonis šimtus me
tų. Šis ąžuolas buvo bene vienas seniau
sių visoje Suvalkijoje.

Taip dėl atskirų organizacijų vadovų 
neapdairumo, dėl jų trumparegiškumo iš
naikinami puikūs gamtos paminklai, šim
tus metų ošę medžiai galiūnai, nors be jų 
medienos ūkyje tikrai galima išsiversti. 
Atlaidžiai į tokius gamtos žalotojus žiūri 
ir gamtos apsaugos inspektoriai, jų kaip 
reikiant nesudraudžia, nors to reikalauja 
respublikos gamtos apsaugos įstatymas,

K. Grinius
„Tiesa“, 1961.X.6

Sovietiniai pareigūnai pasidarė 
brakonieriais

(E) Jonavoje, kaip pranešė Vilniaus ra
dijas, buvęs toks įvykis. Aštuoni sovieti
niai įstaigų pareigūnai išvykę į Širvintos 
upyną brakonierių gaudyti, kurie daro ža
lą žiobrių neršimo metu. Neradę brakonie
rių, grupės dalyviai patys ėmė brakonie
riauti. Jie buvę nusikaltimo vietoje nak
ties metu pastebėti. Gamtos apsaugos ir 
meškeriotojų sluoksniai pasipiktinę tokiu 
brakonierių elgesiu.

APSAUGOTI KROKODILUS
„Išgelbėti krokodilus — mūsų pareiga!“ 

— nerimastingai 120 mokslininkų-gamti- 
ninkų balsai susiliejo į vieną „Krokodilų 
apsaugos“ peticiją, kuri neseniai buvo pa
teikta Tarptautinei gamtos apsaugos są
jungai.

Sunku patikėti, kad tokius stiprius gy
vūnus reikia globoti. Tačiau, žmonėms pra 
siskverbus į tolimiausius Afrikos ir Pietų 
Amerikos užkampius, krokodilai, ypač 
jauni, masiškai naikinami. Jie medžioja
mi dėl odos, iš kurios gaminami rankinu
kai, portfeliai ir kt. Krokodilai darosi re
tenybe.

O, be kita ko, krokodilai — tai gyvos iš
kasenos, beveik nepasikeitusios per pra
ėjusius tūkstantmečius. Tuo jie įdomūs 
mokslui.

Be to, krokodilai naikina sergančias žu
vis, žalingus vėžiagyvius, vabzdžius ir mo
liuskus — žodžiu, išvalo vandenį.

Krokodilų naudingumas, suprantama, 
verčia susirūpinti jų apsauga.
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LONDONAS
KRISTAUS KARALIAUS ŠLOVEI

Spalio 29 dienos sekmadienis yra Kris
taus Karaliaus šventė. 11 vai. Lietuvių 
bažnyčioje bus iškilminga suma, o 4 vai. 
Parapijos salėje, 345A, Victoria Park Rd., 
Kristaus Karaliaus akademinis minėji
mas. Paskaitininkas — kun. Dr. F. Gurec 
kas, svečias iš Amerikos. Turtinga meninė 
dalis: V. Mamaičio vedamas choras, rink
tinių deklamatorių lietuviškoji rinktinė 
poezija, smuiko muzika, mūsų atžalyno du 
etas, kuris išpildys specialiai šiam minėj i 
mui sukurtą muziką. Žada būti žymių sve 
čių. Rengėjai ateitininkai maloniai kvie
čia atsilankymu pagerbti Kristų Karalių.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

Visų Šventųjų šventė yra lapkričio 1 die 
ną. Anglijoje šiokiadienis, bet mišias iš
klausyti privalu. Lietuvių bažnyčioje jos 
bus ryte 7.30 ir 8 vai., o vakare 8 vai.

Vėlinių dieną šv. mišios prasideda 7.30, 
o vakare 8 vai. Per aštuonias sekančias 
dienas bus giedami gedulingi mišparai už 
mirusius 8 vai. vakaro, o šeštadienį ir sek 
madienį 7 vai.

MIRĖ ANGELA M. STARKEVIČIŪTĖ

Spalio 15 d. netikėtai mirė Juozo ir Mor 
tos B. Starkevičių dukrelė. Buvo gimusi 
1960.VII.25. Iškilmingai palaidota iš Lietu 
vlų bažnyčios spalio 18 d.

DERBY
IRENA IEVA BENDIKAITĖ

Spalio 22 d., po lietuviškų pamaldų, dai 
Įloję vienuolių koplyčioje, kur stipriai 
skambėjo šiuokart Broniaus Zinkaus veda 
mos liet, giesmės, šv. Juozapo bažnyčioje 
kun. S. Matulis, MIC, pakrikštijo šeštąjį 
Juozo ir Talmos Joanos Bendikų kūdikį, 
rugsėjo 21 d. gimusią dukrelę Ireną Ievą. 
Kūmai buvo Stasė Sarapinienė, Liet, šal
pos komiteto iždininkė, ir Juozas Levins- 
kas, DBLS skyriaus pirmininkas.

Tikrai verta pasigrožėti tais tautiečiais, 
kurie nuoširdžiai stengiasi gausią šeimą 
įvairiais būdais paremti.

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“ patalams medžiaga — 
jardas su muitu tik 16.3 šil.

Gal daugeliui norisi paklausti, 
ar tai iš tikrųjų pigiau, tai prašom 
palyginti 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- 
nių ir ne sidalydamas su niekuo sa 
vo uždarbiu, o tik su siuntėju, gali 
duoti tokia nemažą nuolaidą nuo 
ir taip oielų 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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VISI, KAS TIK GALI, — Į „DAINAVOS“ BALIŲ!!!

TRADICINIS

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

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO RENGIAMAS

•
į RUDENS BALIUS •

PRADŽIA 7 V AL. ĮDOMI PROGRAMA GROS PUIKI MUZIKA

JAU LAIKAS PASIRŪPINTI STALIUKU (TEL. PARK 2470)

Darley Moor stovyklą prisiminus...

SKAUTAI PALIKO GRAŽIUS 
ĮSPŪDŽIUS

Prabėgo jau geras laikas, kai skautai 
baigė stovyklos dienas Darley Moor. Bet 
mūsų ir net anglų tarpe dar tebėra gyvi at 
siminimai.

Man prieš kiek laiko teko susitikti vie
ną kitą apylinkės gyventoją ir ukrainie
čių skautų, kurie stovyklavimo metu buvo 
stovykloj ir prie lauželio. Kaip jiems vis
kas puikiai ir gražiai atrodė toje lietuvių 
skautų stovykloje! Prieš atvykstant skau
tams, čia buvo tik dangus ir žali laukai, o 
dabar papuošti žaliomis eglių šakomis var 
tai, skautiškas stalas su Lietuvos herbu, 
skautiškais ženklais, o vidury stalo — bal
tų akmenukų užrašas: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Plevėsuoja mūsų trispalvė.

Vietovės savininkas pik. Stanton grožė
josi ir didžiavosi prieš visus iš lietuvių 
skautų gautąja dovanėle.

„Derby Evening Telegraph“ išsispausdi 
no net du reportažus: vieną rugpiūčio ant
rąją savaitę, o kitą neperseniausiai.

Ukrainiečių skautai, nors nesuprato lie 
tuviškai, susižavėjo dainų skambesiu, o 
kai kurie ta proga išmoko ir po vieną kitą 
žodį lietuviškai. Atsisveikindami sakė lie
tuviškai „Sudie“.

Lankant ukrainiečių skautus, be dainų 
ir tautinių šokių, B. Zinkus pasakė ukrai- 
nietiškai, kad mūsų broliai, dainuos nese
niai parvežtą iš Lietuvos partizanų dainą.

Didelė padėka skautų Vadovybei, kuri 
neša savo naštą metai iš metų, skirdama 
visą laisvalaikį.

J.M.

MANCHESTERIS
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

Spalio 29 d., sekmadienį, 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.

Bažnytinis Komitetas

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Hti

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.
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BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

NAUJAS BODAS 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 l 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.
Įvairus paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

L»X^X*X»X*X*X*X*X*X*X*X*X*X
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.

&X»X»X^X^X»X>X>XdE^

EUROPOS LIETUVIS

BELGIJA
BELGIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ LIEŽE

Spalio 8 d. PLB Belgijos Krašto V-ba, 
vadovaujama energingosios pirmininkės 
Stasės Dominaitytės-Baltus, suruošė įspū
dingą šventę su koncertu, pamaldomis, lo
terija, paskaitom ir banketu. Kun. Danaus
kui susirgus ir iš Briuselio negalėjus at
vykti, pamaldas atlaikė ir pamokslėlį lie
tuviams prancūziškai pasakė kun. belgas, 
kuris ypač pirmukart girdimu lietuvišku 
giedojimu gėrėjosi. Lietuvių seselių bene- 
diktiečių (jų čia, Lieže, net 9) Agnietės, 
Laurencijos ir Franciškos vadovaujami 
lietuviai pagiedojo itin darniai 4 lietu
viškas giesmes. Pulkim ant kelių, Marija, 
Marija ir kt. giesmes bene pirmukart 
graudžiai nuskambėjo Liežo šv. Benedikto 
seserų vienuolyno labai gražioje koply
čioje.

I šventę sugužėjo per 80 Liežo, Vervier, 
Limburgo, Charleroi, Maestricht ir keletas 
iš Olandijos lietuvių su vaikais ir jaunimu. 
Konservatorijos studentė ponia Spies 
(Bronė Gailiūtė) atsivežė net Maestrichto 
miesto operetės dirigentą ir puikų tenorą 
olandą, su kuriuo padainavo keletą lietu
viškų dainų duetu ir solo. Olandas tenoras 
turėjo kartoti kai kurias operų arijas. Pa
žymėtina, kad svečiai neėmė jokio honora
ro, pareikšdami, kad tai mielai daro drau
gams lietuviams.

Iš Vokietijos taip pat atvyko penki lie
tuviai, kurių tarpe Amerikos lietuvis iš 
Los Angeles Dr. Valančius. Pastarasis 
skaitė paskaitą, tema „Istorijos malūnas 
ir Lietuvos likimas“. Kalbėtojas savo labai 
gyvoje kalboje, įspūdingai paįvairintoje 
Maironio ir Brazdžionio poezija ir pra
skiestoje jumoru, nurodo, kad istorijos 
malūnas mala ir griauna imperijas, nuo 
sostų verčia imperatorius ir diktatorius, 
nuvers ir raudonuosius carus. O mūsų 
tautoje glūdi jėgos, kurios pabus kada 
nors, kaip miegantis liūtas.

Gražiai padeklamavo ponios Pauliuko- 
vienė, Baltus ir maža mergytė (jos tėvelis 
miręs, mamytė bulgarė puikiai kalbanti 
lietuviškai su visais vaikais),

Belgijos ir Olandijos lietuviai (iš viso 
apie 300) neblogai įsikūrę, dirba daugiau
sia Valonijos anglių kasyklose, pasižymi 
nepaprastu vaišingumu ir gyvai domisi 
lietuviškais subuvimais. Ivg 
PAIEŠKOJIMAI——————

TARASEVIČIUS Romualdas, Juozo ir 
Rozalijos sūnus, gimęs 1906 ar 1907 m., 
pats ar žinantieji apie jį, prašom parašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

Apie Škotijos lietų ir lietuvius man teko 
skaityti ir girdėti nemaža, bet apie kraštą, 
kur galima praleisti atostogas, — nedaug. 
Teisybė, čia vieni, čia kiti pažįstami vyk
davo į Škotiją, o grįžę pasakydavo „very 
nais“, kartais prisipažindavo, kad pro mig
las ir lietų nieko gera nematę, ir tiek. Tai
gi jau seniai rūpėjo man pažinti tą kraštą 
iš arčiau, bet vis atidėliojau, nesitikėda
mas ten nieko gera. Tačiau prieš kelias sa
vaites pasitaikė reta proga nuvažiuoti ten 
su to krašto mylėtojais anglais, kurie iš
moko ir mirštančią škotų kalbą. Ja bekal
ba tik sauja škotų, jaunimas maža tesido
mi ja.

Apie vietą, kuri turėjo būti mūsų buvei
ne, visaip yra pasisakyta. Dikensas apibū
dino ją dvasių ir baidyklių vieta, baisia 
vieta. Kitas 18 amžiaus rašytojas, priešin
gai, išgyrė kaip grožio vietą. Žymesnių ir 
mažiau žymių nuomonės išsiskyrė, taigi 
nežinojau, ko tikėtis, kai pasukome toli į 
šiaurę.

Škotijoje iki Stirlingo miesto visas gam
tovaizdis, kaip ir Anglijos, nepatraukia 
akių. Gal tik tiek, kad dažnesni vieno 
aukšto namukai. Tačiau nuo Stirlingo 
gamta pasikeičia ir prirakina dėmesį, nors 
akys ir nuvargusios.

Prašvilpiam vieną kitą ežerą ir paten
kam į vadinamąjį The Pass of „Glen Coe“. 
Tai stepės, apsuptos kalnų. Vaizdas nepa
prastai didingas ir įvairus. Nesi suspaus
tas, sugniuždytas tarp uolų, kaip vietomis 
Šveicarijoje, bet jautiesi, kaip nušviestas 
nykštukas plačiame slėnyje, kur kriokia 
sraunūs kalnų upeliai, kur vienur kitur 
apsiputojęs vanduo siaubingai krinta že
myn, ošdamas nesibaigiančią melodiją. 
Kitur vandenys vos tik tlvuliuoja tarp ak
menų, ir nepatartina ten žengti, nes klai
dingas žingsnis gali būti paskutinis.

Slėnys vis siaurėja, vis aštresnės kalasi 
viršūnės, ir spalvos nuolat keičiasi. Ir už
klydęs debesėlis, ir saulės palinkimo kam
pas veikia šią nuostabią vietą. Staiga vis
kas pasikeičia. Pritemsta ar nušvinta viržų 
spalvingas kilimas, violetu apsipila kalno 
samanotas šonas ar pritemsta žaliosios sa
manos, įgaudamos geltoną ar tamsų at
šešėlį.

Puikus kelias dešimtimis mylių, kaip 
žaltys, vingiuojąs! tarp kalnų. Nutiesti to
kį kelią per tą lyg kempynė vandens prisi- 
siurpusią žemę nebuvo lengvas uždavinys, 
ir mus vežantieji pasakoja, kad vietomis 
kelio pagrindas yra dešimt ar net daugiau 
jardų, nuo paviršiaus. Vėliau Škotijoje at
likome daugiau kaip keturis šimtus mylių 
ir visur stebėjomės gerais keliais. Sakoma, 
kad vyriausybė kaip tik nesigailėjo pinigų, 
jog tik daugiau pritrauktų turistų į šią re
tai apgyventą, kertu nuostabiai gražią vie
tą. Čia traukia ir laukinės dykumos ir 
gausūs ežerai bei ežerėliai. Fiordus supa ir 
natūralūs ir dideliu tempu sodinami miš
kai. Kalnai, kad ir aukštesni, kaip šiaurės 
Valijos, nėra pliki ir nesvetingi, bet gau
siai apaugę miškais, arba bent žaliai sa
manoti. Vietą ypač gyvina gausūs kriok
liai, prie kurių sustojame ir ilgai gėrimės 
jų ūžimu ir jėga. Kai kurie jų per šimt
mečius pragraužė uolą ir teip ją nušlifavo, 
nulygino, kad ši primena milžinišką taurę, 
pavogtą iš kurio nors milžino rūmų. Daž
nai prieš akis atsiveria neatsižiūrimos pa
noramos, ir, rodos, metus stovėtum, grožiu 
nepasotindamas akių.

Tikėjausi rugsėjo Škotiją matyti tuščią 
ir vienišą, bet mašina po mašinos rieda 
puikiais keliais, ir labai daug vadinamųjų 
„turų“. Gaila man jų, nes jie greit prale
kia, nepastebėdami tų puikių vietų, netu
rėdami laiko, sustoti prie tų nepaprastų 
krioklių. Tik matau, kaip vadovas meta 
keletą žodžių į mikrofoną, ir keleiviai pa
suka galvas ar į kairę, ar į dešinę ir jau 
pralekia nesuspėję pažvelgti, pasidžiaugti.

Ne vien tik fiordai ar dideli ežerai gra
žūs savo paslaptinga didybe ir miškų šešė
liais. Yra daugybė nuošalių vietų, kur reta 
turisto koja paliečia. Netoli mūsų sustoji
mo vietos, vardu Glen Coe, kur savo metu 
įvyko žiaurios istorinės žudynės, klek paki 
lūs į kalną, yra nedidelis ežerėlis, apsuptas 
pušynų ir kalnų. Jo vanduo, vėjo nepalies
tas, yra lygus kaip veidrodis. Viskas jame 
atsispindi, ir matai dvigubą vaizdą, nors 
fotografuok. Kraujo spalvos klevai, pasi
lenkę į ežerą, stebisi savo rudens grožiu, 
tyla švelniai stumia tave ant akmens ir, 
nusileidęs ant jo, nuslysti ežeru įsiremda
mas į miškų tamsumas. Pranyksta atvež
tasis didelių miestų triukšmas, dūmai. Iš
nyksta lyg nebuvusi visa tremtis, ir iškyla 
brangūs veidai, brangios širdžiai vietos. 
Sėdėtum rymodamas čia valandas, tik bal
sai tave šaukia, nusibodo jiems tavęs be
laukti...

Daugely vietų buvau Anglijoje, bet tik 
čia, Glen Coe, jaučiuos esąs tikrame kai
me. Bažnyčia, maža mokyklėlė pora krau
tuvių, viena pagrindinė gatvė, iš šono ho- 
telis, ir aplink gili žaluma. Išsikišusi fior
do ranka vienu sparnu siekia kaimą, iš ki
tos pusės apibėga sraunus upelis, ir toliau 
žvilgsnis atsiremia į atokiau esančius 
kalnus.

Hotelis perpildytas vasarotojų, nors jau 
ir gilus ruduo. Apsistojame pas Skotus, 
nors neskotiškame namelyje. Po karo Šve-
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dija padovanojo šiai vietai vadinamųjų 
švediškų namų. Tai mediniai dviejų aukš
tų namai, kiekvienas turįs ketvertą butų. 
Kiekvienas butas turi ketvertą kambarių, 
virtuvę ir patogumus. Butas net žvilga 
švarumu, kilimai dengia jį visą, ir grįžda
mi vakare nusiimame batus koridoriuje.

Apie Skotus maža težinojau, vien tik iš 
anekdotų, bet matydamas puikius pusry
čius, geriausius kokius tik kada valgiau 
Anglijoje, drūtai suabejojau tais anekdo
tais. Ne visai palankiai atsiliepė apie ško
tus ir mano naujasis bičiulis, karo metu 
turėjęs tarnauti škotų gvardijoje. Anot jo, 
galiu mylėti lietuvius, jugoslavus, serbus, 
prancūzus, bet niekad škotų. Jis niekad 
nekėlė kojos ten ir, atrodo, niekad nekels. 
Tuo tarpu mus atvežusieji į Škotiją ties 
kiekvienu kampu sutinka bičiulį.

Kur teko užeiti, visur atrodo švaru, gra
žiai gyvenama. Kitur namai, kad ir mažiu- 
liukai, gražiai išbaltinti, maloniai sotina 
akis. Teko girdėti ir apie lietuvius, kurių 
aplink nemaža esama. Jie turi čia labai ge
rą vardą, ir tai minėjo ne vienas, bet keli 
Skotai ir skotės. Patys škotai atrodo kres
ni, stiprūs vyrukai. Kalbėjau su vienu kal
nų mėgėju, kuris savo metu nulydėjo vie
ną didelio dienraščio žurnalistą į kalną su 
garsia ola jame. Užsilipti laimingai abudu 
užsilipo, bet kai žurnalistas pažvelgė že
myn į slėnį, pamiršo ir garsią olą, tik šūk
telėjo savo vadovui: nukelk mane žemyn 
ir gausi visą Škotiją.

Laisvę ir erdvę Skotai mėgsta labiau ne-, 
gu pinigus. Rodos, daug žemės, bet kaime 
pasistatyti namuką beveik neįmanoma. 
Kaimo gailestingoji sesuo, pati skotė, mie- 
lai norėtų nusipirkti sklypą namui, bet 
niekas jo neparduoda, niekas nenori susi
spausti. Taigi kaimas vis nedidukas, nesi
plečia. Tuo tarpu niekas nebėga iš kaimo, 
nors ir kino teatro nėra ir artimiausias di
desnis miestas gan toli, o žiemą bent ket
vertą mėnesių žmonės nemato saulės. Ta
čiau oras čia grynas ir sveikas, jokios li
gos ir slogos nenugali tavęs. Čia būdamas, 
dažnai vaikštau šlapiomis kojomis, bet 
kvėpuoju pilna nosimi, tuo tarpu kai Ha- 
lifexe nuolat dairausi nosinės. Oras skai
drus, ir, tik atvažiavus, gėlių skaidrumas 
badė akis, kol jos apsiprato.

Rudenį Škotija labai vaišinga. Lazdynų 
pilni miškai, ir riešutauk, kiek sveikata 
leidžia. Uogų irgi semkis, kiek nori.. Už
eini kurią vietą, tai tik juoduoja. Sėskis ir 
rinkis. Jei kas mėgėjas meškerioti, upių ir 
ežerų pilna, tikiu, ir žuvų yra, nes meške
riotoją tik vieną kitą temačiau, tuo tarpu 
plotai didžiausi. Vaikštai kaip karalius, 
apsuptas rudens spalvingos augmenijos, o 
kai pabėga nuo tavęs kalnai, jautiesi tar
tum rudens Lietuvoje.

Temstant malonu pasivaikščioti. Nėra 
miesto akinančių šviesų, žiba tik tartum 
vilko akys namų langai, ir šiaurės netems- 
tantis dangus blizgina vandenis mėlynu 
gelsvumu, šilta ir ramu tartum namuose, 
ir tik aštrios viršūnės, badydamos dangų, 
primena tau, kad mindai svetimą žemę.

Tačiau to lietaus per akis. Lyja ir nesi
gaili. Laimei, mus atvežusieji turi mašiną. 
Pradeda lyti, mes šmukš į ją. Nustoja lyti, 
saulei nusišaipius, mes vėl kišam nosis
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laukan, džiaugdamiesi pasauliu. Mūsų 
vairuotoja atsivežė škotišką sijoną, tikė
dama panešioti jį, bet lietus neleido. Ten
ka pripažinti, kad nešalta, o saulei išlindus 
gali traukti marškinius nuo nugaros Ir eiti 
kaip ir Italijoje.

Didelė pagunda ėmė užkopti' ir į aukš
čiausią Britanijos kalną Ben Nevis. Lai
mingai pasiekėme Fort William, kur pato
giausias kelias į jį. Tam tyčia padarytu ke 
liu pasiekėme ir taką į kalną, tik, deja, už
klupo toks lietus, kad ir nesvajok apie ke
lionę. Pradėjus temti, turėjome sukti at
gal, o vieta įdomi savo laukiniu grožiu, di
deliu kriokliu. Tą dieną Ben Nevio viršū- 
kalnės negalėjome pamatyti, nes ją užsto
jo kitas kalnas. Pamatėme jo viršūnę tik 
kitą dieną, keliaudami kitur, ir kalno šiau 
rėš šone baltavo gan didokas sniego lopas.

Po penkių dienų viešnagės ir po labai
audringos nakties pasukome vėl į pietus, 
kur greit pasiekėme garsiąją mano jau ap 
rašytąją „Glen Coe“ perėją, kuri po nak
ties pylos visa putojo. Kalnai nesigėdinda- 
mi verkė, ir patvinę kriokliai raumojo to
kia pragaro jėga, sutelkdami man tokį dar 
nematytą grožį, kad mielai stovėčiau gėrė
damasis. bet mano bičiuliai buvo kitos 
nuomonės ir greitai traukė į ramesnes 
vietas.

Kas myli gamtą, vaizdus, ramybę, tas 
neapsiriks važiuodamas į Škotiją. Geriausi 
mėnesiai, anot škotų, gegužė ir rugsėjis. 
Geriausia priemonė tai lengvoji mašina, 
nes plotai didžiuliai, visur neprivaikščio- 
si, be to, nebijosi blogo oro. Visur pilna 
hotelių. Pietūs, vakarienė tarp 7 iki aštuo- 
nių su puse šilingo. Tik, žinoma, patartina 
turėti pastovią sustojimo vietą, nes kote
liai perpildyti
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