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„KIENO GI TOS VĖLIAVOS?“

Judina ir sovietini kolonializmą

JUNGTINĖS TAUTQS. — Jau antra sa
vaitė, kai Jungtinių Tautų generalinėje 
asamblėjoje delegatas po delegato, para
duodamas pro kalbėtojų tribūną, smerkia 
kolonializmą, pasisakydamas už įgyvendi
nimą deklaracijos, kurią pernai priėmė 
tos pačios Jungtinės Tautos ir kuri reika
lauja laisvės kolonijinį jungą nešantiems 
kraštams ir tautoms.

Diskusijos krypsta dviem kryptim, nes 
du darbotvarkės punktai svarstomi iškart: 
dėl kolonializmo panaikinimo apskritai ir 
dėl jo panaikinimo Afrikoje.

Ir pačias kalbas galima būtų suskirsty
ti į dvi rūšis: tai kalbos tų tautų, kurios 
nuoširdžiai ir rimtai susirūpinusios kolo
nializmo panaikinimo klausimu ir kurių 
didžiuma pačios yra neseniai buvusios ko
lonijomis; ir kalbos, palyginti, nedidelės 
valstybių grupės, priešakyje su Sovietų 
Sąjunga, kurios, kad ir vaizduodamos, jog 
jos susirūpinusios kolonializmo problemo
mis, bet iš tikrųjų tik niekina buvusias ar 
esamas kolonijines valstybes.

Tačiau tarp kalbų iš tarptautinės tribū
nos Jau nuskambėjo ir tokių, kuriose pri
minta, kad ta kolonijinių kraštų ir žmo
nių laisvės deklaracija turi paliesti ne tik 
Afriką ir Aziją, bet ir visą pasaulį. Ir čia 
konkrečiai buvo sustota ties Sovietų Są
junga.

Vieni delegatai apie tai kalbėjo iš prin
cipo, kiti, kaip, pvz., britai, iš reikalo, pa
tys save gindami. Betgi kaip ten bebūtų, 
tos kalbos sutinkamos bendru pasitenkini
mu, jog pasauliui primenama, kad komu
nistinėje imperijoje esančios tautos dar ne 
laikomos galutinai pranykusiomis.

Kieno tos vėliavos?

Gvątemalos delegatas Flores Avendano 
aną lapkričio 17 d. popietę tarp kitų daly
kų asamblėjoje taip kalbėjo?

— Kai rytais aš einu į šį pastatą (JT 
asamblėją) ir žvelgiu į tas pusrutuliu išri
kiuotas vėliavas, puošiančias šiuos mūsų 
rūmus, ir, matydamas tas vėliavas plevė
suojant, aš susidarau įspūdį, kad mes esa
me tikrai vieningi.

Bet tada mano akys nukrypsta į kitų vė
liavų pusę, į tas mirusias vėliavas, nuleis
tas pusiau stiebo. Kieno gi tos vėliavos? 
Tai vėliavos tų kraštų, kurie yra domi
nuojami Svetimų,

Tikėkimės, kad ta problema pranyks 
visiems amžiams, kad mes čia surasime 
garbingą sprendimą visoms mūsų proble
moms, nes kitaip atsitiks taip, jog mes, iš
laisvinę Afriką, kitus kraštus paliksime 
neokolonializmo junge... štai kodėl aš gal
voju, kad Sovietų Sąjunga neturi teisės 
čia kalbėti prieš kolonializmą, ligi ji pati 
neišsprendė to klausimo, kurį pami
nėjau...,

Tai pavergtųjų tautų vėliavos

Suprantama, kad tasai Lotynų Ameri
kos delegatas, kalbėdamas apie vėliavas, 
turėjo galvoje skersai gatvės nuo Jungti-

KOMUNISTINIAMS AGITATORIAMS 
NESISEKA

(E) Lietuvos kp ck propagandos ir agi
tacijos skyrius apsvarstė Jurbarko rajono 
komiteto sekretoriaus Alsbuto ataskaitą 
apie propagandinį darbą rajone. Svarstant 
šį darbą buvo nurodyta, kad dar vis ne
įveiktas deklaratyviškumas, komunistinis 
auklėjimas vyksta silpnai.

Nežiūrint į tai, jog Jurbarko rajone yra 
visa armija propagandistų: 500 agitatorių, 
279 politinių ir mokslinių žinių draugijos 
nariai, 32 lektoriai, ši jėga ck nurodymu 
blogai auklėja žmones. Nušviesdama svars 
tymą, „Tiesa“ nr. 268 rašo:

„Reikiamo užmojo rajone neįgavo agita
torių individualus darbas su žmonėmis, 
agitatoriai, partiniai, komjaunimo, tarybi
niai darbuotojai, kolūkių vadovai reti sve
čiai vienkiemiuose. Kultūros - švietimo įs
taigos netapo politinio - masinio darbo 
centrais“.
' Ši pastaba rodo, kiek daug įvairaus plau 

ko „aiškintojų“ ir „ragintojų“ dabar yra 
Lietuvos kaime ir, kad nežiūrint šių bolše
vikinių priemonių, darbo žmonės nepasi
duoda propagandai, atsako tyliu pasiprieši 
nimu.

Svarstymo metu buvo nusiskųsta inteli
gentų nedalyvavimu agitaciniame darbe, 
jų nekovojimu prieš buržuazinę ideologiją, 
praeities idealizavimu. Laisvosios Lietu
vos praeitis vis dar gyva žmonių sąmonėje 
ir ją nelengva ištrinti net ir dide’ėms bol
ševikinių agitatorių šimtinėms.

RAŠO SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

nių Tautų ligi pusei stiebo iškeltas Euro
pos Pavergtųjų Tautų vėliavas, kurių tar
pe tarp devynių vėliavų plevėsuoja ir lie
tuviškoji trispalvė.

Pavergtųjų tautų asamblėja, arba dar 
kaip ji vadinama laisvėje esančių paverg
tųjų tautų atstovų seimu, jau eilė metų, 
kai priešais Jungtines Tautas yra įsiren
gusi savo vitriną su vėliavomis iškelti vie
ta. Ir taip pavergtųjų tautų vėliavos, ge
dulo ženklan nuleistos ligi pusės stiebo, 
kitoje gatvėje posėdžiaujančioms Jungti
nėms Tautoms primena savo tragišką 
likimą.

Tos vėliavos, o kartais ir plakatuose iš
reikšti šūkiai aiškiai matomi iš Jungtinių 
Tautų kiemo ir pačių rūmų, todėl nenuo
stabu, kad jos delegatai ir turi pamatyti. 
Tie, kurie dar nebuvo matę ar nenorėjo 
pamatyti,’dabar ir oficialiai išgirdo.

Britas pateikia du vaizdus

Kiek anksčiau už gvatemalietį kalbėję 
britų ir tautinės Kinijos delegatai taipgi 
pasiSakė prieš sovietinį kolonializmą.

D. Britanijos atstovas, jos ministeris už
sienių reikalams J.B. Godberg, sovietinėje 
imperijoje esančias tautas paminėjo la
biau iš piktumo, norėdamas atsikirsti so
vietų atstovui, kuris kalbėjo prieš tai ir 
Smarkiai kritikavo britus ir kitas koloni
jines valstybes.

Britai palyginimui pateikė du vaizdus: 
kaip atrodo britų buvusi kolonijinė impe
rija, iš kurios jau į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą nuo II Pas. karo išėjo ir da
bar Jungtinėse Tautose yra net dešimt 
kraštų, ir kaip atrodo sovietinė imperija.

Britas priminė, kad iš visų didžiųjų 
imperijų, kurios buvo devynioliktame am
žiuje, tik' viena plėtė savo sienas agresijos 
keliu ir kad toji imperija yra Sovietinė im 
perija, kuri nuo 1939 m. yra prisijungusi 
teritorijas su daugiau 
ventoj ų.

f Sefitiįnios DIENOS ~|
VAKARŲ VOKIETIJOS SĄLYGOS

V. Vokietijos pagrindinės sąlygos pasita 
rimams: nepripažinti Rytų Vokietijos reži
mo, išlaikyti laisvą V. Berlyną, pašalinti 
mieste pastatytąją sieną ir stengtis apjung 
ti Vokietiją.-

PREZ. KENNEDYS „IZVESTUOSE“
Chruščiovo žentas Adžubiejus, „Izvesti- 

jų“ redaktorius, porą valandų kalbėjosi su 
prez. Kennedžiu ir tą pasikalbėjimą paskel 
bė savo laikraštyje.

Be kita ko, prez. Kennedys pareiškė, 
kad nebūtų dabartinio įtempimo, jei sovie
tai nesistengtų sukomunistinti viso pasau
lio, o rūpintųsi tik savo vidaus reikalais.

KOLONIALIZMUI BAIGTI
J. Tautų visumos susirinkimas parėmė 

Azijos ir Afrikos kraštų rezoliuciją sudary 
ti 17 tautų komitetą paskubinti pabaigti 
kolonializmui.

Susilaikė balsavimo metu Britanija, P. 
Afrika, Prancūzija ir Ispanija (Portugali
ja nedalyvavo).

RADIOAKTYVINAMIEJI 
MOKSLININKAI

Trys britų mokslininkai vasarą ištisą 
mėnesį buvo penimi kasdien tyčia stronci- 
jum 90 apipurkštų kviečių duona (po sva
rą duonos) ir radioaktyvios karvės pienu 
(po 2 paintus). Suvartodavo jie 10 kartų 
tiek radioaktyviųjų medžiagų, negu nor
maliai suvartoja visi.

Šiuo metu jie jaučiasi gerai.
Visam bandymui gerai atlikti dar teks 

kartoti tokį penėjimą, įjungiant daugiau 
žmonių.

AMERIKIEČIŲ LĖKTUVAI EUROPON
Amerikiečiai atsiuntė į savo bazes Euro

poje 60 kovos lėktuvų ir 1.200 vyrų. Tai 3 
eskadrilės.

Kiek anksčiau buvo į užjūrius pasiųsta 8 
eskadrilės, kai iškilo Berlyno krizė. Dabar 
esama iš viso 260 lėktuvų ir apie 11.500 
vyrų.

KLIŪTYS NUSTALINTI PARYŽIUI
Paryžiuje viena požeminio geležinkelio 

stotis turi Stalingrado v.ardą. Komunistų 
partija dabar norėtų, kad tas vardas būtų 
pakeistas.

Bet miestui tai sudarytų bereikalingų iš 
laidų, ir todėl vardas, tur būt, liks nepa
keistas, į.;.’-'

Be to, britas pridūrė, kad savo kariuo
menės pagalba sovietai pastatė valdžią 
septyniose šalyse su bendru devyniasde
šimt mil. gyventojų skaičiumi.

Britas dar priminė ir tą faktą, kad nė 
viena tauta sovietinėje imperijoje nėra tu
rėjusi galimybės diskutuoti savo nepri
klausomybės klausimų, kaip tai praktikuo 
jama su britų kolonijomis.

Visa tai ir ir dar daugiau faktų išdėstęs 
apie sovietų pavergtas tautas, britas 
kvietė:

— Vienintelio mes trokštame — tai to, 
kad tokiu pat stropumu, kokiu Stebimi 
mūsų veiksmai, būtų žiūrima ir į sovieti
nę imperiją, kur laisvės vėjas dar nėra 
papūtęs.

Kinas apeliuoja už visus

Nors britas ir turėjo galvoje Pabaltijo 
valstybes, bet vardais jis jų neišminėjo, 
šitai padarė kitas delegatas — tautinės 
Kinijos ambasadorius. Tasai savo kalbą 
ta tema pradėjo:

— Daugelis garbingų kalbėtojų iš šios 
tribūnos kalba apie kolonializmą, nelygi
nant jisai būtų praktikuojamas vien tik 
vakariečių ir vien tik Azijoje ir Afrikoje.

Ir čia kinas pradėjo savo ilgą kalbą, nu
kreiptą prieš Sovietu Sąjungą, išminėda
mas visą jos pavergimų politiką ir jų 
istoriją.

Išvadoje kinas aiškino, kad tuo metu, 
kai vakarų kolonializmas nyksta, ateina 
naujos rūšies kolonializmas — sovietinis.

Atkreipdamas dėmesį į tos naujos rū
šies kolonializmo pavojų, kinas apeliavo 
į Jungtines Tautas, tvirtindamas, kad dek
laracija dėl kolonializmo panaikinimo ne
bus pilnai įvykdyta, jei nebus atsižvelgta 
į laisvės troškimą milijonų žmonių, esan
čių komunistų kontroliuojamuose kr,aš-

kaip 22 mil. gy- tuose.

SU KONTROLE SOVIETAI NESUTIKS
Sovietų atstovas atominių bombų bandy 

mams uždrausti konferencijoje Carapki- 
nas pareiškė, kad jo vyriausybė nesutiks 
pasirašyti su Britanija ir Amerika sutar
ties, pagal kurią būtų numatyta tarptauti
nė kontrolė Sov. Sąjungai.

ULBRICHTAS PRISIPAŽĮSTA
R. Vokietijos Ulbrichtas patvirtino, kad 

maisto trūkumas bus Jaučiamas ir toliau, 
ir dėl to iš dalies kalta kolektyvizacija. O 
dėl kolektyvizacijos susidarė politinių sun 
kūmų.

Palaipsniui bus keliamos darbo normos.
Pragyvenimo lygis kritęs dėl to, kad 

daug žmonių pabėgo. Siena padėsianti pri 
laikyti bėgimus.

„PRAVDA“ GIRTA SOVIETUS
„Pravda“ pažymėjo, kad sovietų spren

dimas atidėti karinius pasitarimus su Suo
mija rodąs, jog Rusija nori sustiprinti tai
ką. -

Bet Sov. Sąjunga netikinti kai kurių 
Skandinavijos kraštų valstybininkų patik
rinimams, kad vokiečių karinis vilkas iš
virtęs- į avinėlį. Kad vilkas tebėra vilkas, 
rodą dabartiniai manevrai Baltijoje.

ŽYDŲ AREŠTAI
Tassas patvirtina žinią, kad ne tik 3 Le

ningrado žydų vadai, bet ir 3 Maskvos bu
vo suimti ir nuteisti.

Taip pat suimti dar 5 respublikų žydų 
religinių bendruomenių vadai.

NORĖTŲ KVIEČIŲ
Be komunistinės Jugoslavijos, iš Ameri

kos norėtų kviečių gauti Kinija ir Albani
ja.

Amerika sutiktų jų duoti Kinijai, bet su 
sąlyga, kad žmonėms bus pasakyta, jog tie 
kviečiai yra iš Amerikos gauti.

BRAZILAI PRIEŠ SOVIETUS
Apie 1.000 daugiausia vidutinioslos kla

sės brazilų suruošė demonstracijas su an
tikomunistiniais šūkiais dėl to, kad buvo 
užmegzti diplomatiniai santykiai su Sov. 
Sąjunga.

Šūkiai: „Mes protestuojame prieš diplo
matinius santykius su Rusija, demokrati
jos priešu“, „Mes nebūsime Rusijos sate
litai“, „Remti Castro reiškią ne.demokra-. 
tintus idealus ginti, bet būti jo bendrinin
ku“,

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

PREZIDENTAS SOVIETAMS
Dėl Amerikos prezidento pasikalbėjimo 

su „Izvestijų“ redaktorium britų „The 
Guardian“ rašo:

„Labiausiai paskatinantis dalykas yra 
tas, kad toks pasikalbėjimas iš viso įvyko. 
Jis rodytų, kad abi vyriausybės pasitrau
kė jau nuo tos prarajos, ties kuria buvo 
atsidūrusios rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais, ir kad fanatikai užleido vietą nuo
saikiesiems, kurie pripažįsta, kad abie- 
jiems, Rytams ir Vakarams, rūpi išlaikyti 
taiką, o tai yra svarbiau, negu tarp jų 
esantieji skirtumai. Dar per anksti pasa
kyti, ar tie nuosaikieji ir toliau važinės į 
vienas kito sostines. Prez. de Gaulle'is, at
rodo, dar tebėra rimtas kliuvinys vakarie
čių pusėje, tačiau sovietuose, be abejo, 
taip pat yra kliuvinių. Pagaliau Vakaruo
se pastarieji Chruščiovo ir Ulbrichto pasi
sakymai, kuriuose teigiama, kad Vakarai 
pražiopsojo gerą progą sėkmingai tartis 
penkiasdešimtaisiais metais, gali susilpnin 
ti argumentus tų, kurie laikosi įsitikinimo, 
kad bet kokie pasitarimai jau reiškia nuo
laidas“.

Labai kritiškai apžvelgdamas tą Adžube 
jaus pasikalbėjimą ir Sovietų spaudą aps
kritai, „N. Y. Herald Tribūne“ vis dėlto 
rašo:

„Izvestijų“ skaitytojai turėtų atkreipti 
dėmesį į pasikalbėjime prezidento pareikš 
tus tris dalykus apie šį kraštą. Pirmasis 
yra visuotinis amerikiečių troškimas tai
kos ir, kaip to troškimo dalis, noras teisin 
gomiS ir veiksmingomis sąlygomis nusi
ginkluoti. Antrasis — tai mūsų nusistaty
mas ginti savo teises Berlyne, ir pagaliau 
tai, kad mes tikime, jog Sov. Sąjunga nori 
„sukomunistinti“ visą pasaulį jėga ar per
versmais“.

AMERIKA UŽ LAISVAS RANKAS

Sovietų pasiūlymas vėl sustabdyti ato
minių ginklų bandymus ir tartis dėl nusi
ginklavimo „The Guardian“ _ privertė ši
taip pasisakyti:

...„Sovietų planas yra bevertis. Esmėje 
Sov. Sąjunga prašo Vakarus priimti besą
lyginį moratoriumą visiems bandymams, 
vykdomiems požemyje ir ore, kol bus pa
siekta susitarimo visuotinai nusiginkluoti. 
Rusai negali juk rimtai tikėti, kad Britani
ja ir Jungtinės Valstybės sutiktų su jų pla 
nu, bet jie gali tik tikėtis skelbdami jį at
gauti moralinį pranašumą, kurio neteko,

KOMUNISTŲ KRAŠTŲ ALYVA INDIJAI
Indijos ministerių kabinetas nutarė pa

didinti alyvos įsivežimą iš komunistinių 
kraštų, jei Vakarų kraštų kompanijos ne
sumažins kainų.

Komunistiniai kraštai ne tik pigiau par
duoda, bet dar ir kitokių lengvatų teikia.

GENEROLO TOLUBKO KALBA
Rusų raketų generolas Tolubko „Rau

donojoj žvaigždėj“ išspausdino straipsnį, 
kuriame tvirtina, kad sovietai turi pakan
kamai raketų, kurios nuneštų 50 ar net ir 
100 megatonų bombas, kur tik norima.

KAS STIPRESNIS?
Strateginių studijų institutas tvirtina, 

kad Vakarai 1962 m. kariškai visose srity
se bus pranašesni už komunistinį bloką.

Uniformą dėvinčių karių Vakarai tada 
turės 8.195.253, komunistai, įskaitant ir Ki 
niją, 7.994.300.

AMERIKOS KULTŪROS
REIŠKIMASIS

Skelbiama, kad Amerikoje yra 1.200 or
kestrų, 3.900 muziejų, 5.000 neprofesinio 
teatro grupių, 750 operas statančių gru
pių. Vien New Yorke esama 300 meno ga
lerijų.

Muzikai, meno dalykams, teatrui ir kny 
goms amerikiečiai praeitais metais išleido 
3.000 milijonų dolerių, apie 70 proc. dau
giau negu prieš 10.metų..

DIEFENBAKERIS PRIEŠ SOVIETŲ 
KOLONIALIZMĄ

Kanados ministerio pirmininkas Diefen- 
bakeris pareiškė, kad jo vyriausybė tikisi 
kitame J. Tautų visumos suvažiavime su
silaukti kitų tautų paramos iškelti sovietų 
kolonializmo klausimui.

Diefenbakeris pažymėjo, kad Sov. Sąjun 
ga ir jos satelitai nuolat puola kolonializ
mą, pridengdami savąjį.

CHRUŠČIOVO LINKĖJIMAI
Chruščiovas pasiuntė linkėjimus popie

žiui Jonui XXIII ryšium su jo 80 metų 
amžiaus sukaktimi. •

. Spauda pažymi, kad pirmas dar toks at
sitikimas, kai sovietų vadąš sveikina po
piežių, 

kai šį rudenį pradėjo bandyti didelio mega 
tonų kiekio bombas“.

Amerikiečių „N. Y. Herald Tribūne“ tie 
siog Sako:

„Nebegali būti jokių draudimų vykdyti 
bandymams be veiksmingos kontrolės, vis 
tiek, ar Sov. Sąjunga yra pasiryžusi priim 
ti tokią kontrolę, ar ne. Vakarai vargu gali 
patikėti savo saugumą, remdamiesi sovie
tų dorumu. Mes turėtumėm bandydami 
tartis, bet privalome turėti laisvas rankas, 
jei yra reikalo, tardamiesi vykdyti bandy
mus“.

VOKIETIJA — CHRUŠČIOVO LAZDA

Vokietijos klausimu „N.Y. Herald Tri
būne“ rašo:

„Sov. Sąjunga neslepia tai, kad jos noras 
yra pastoviai turėti suskaldytą Vokietiją. 
Ar jis iš tiesų tuo tiki, ar ne, tačiau Chruš 
čiovas tvirtina, kad Vakarų Vokietija yra 
priešas, o Europoje jam reikalingas prie
šas daugeliu sumetimų. Tvirtinimas dėl 
Vokietijos grėsmės yra Chruščiovo lazda 
prieš Skandinaviją; tai pagrindinė priemo
nė Lenkijai išlaikyti karinėje Varšuvos 
sąjungoje, nes Lenkija, įsikūrusi didžiojo
je Rytų Prūsijos dalyje ir prisimindama 
Hitlerio žiaurumus, bijo Vokietijos. Taigi 
sunku patikėti, kad Sov. Sąjunga iš tikro 
norėtų suartėti su Bonna, o dar sunkiau 
patikėti, kad tokius gerus santykius ji bū 
tų pasiryžusi pirkti kuo nors, ko Vokietija 
tikrai nori“.

KOMUNISTINIS MIRUSIŲJŲ KULTAS

Ryšium su Stalino ir Gottwa’do palai
kų perkraustymaiS „N.Y. Hera'd Tribūne“ 
rašo: „Mirusiųjų kultas, kuris yra Sov. 
Sąjungoje, tarytum priešistoriniais 'alkais 
ir primityviose giminėse, ilgai vis buvo ko 
munistų specialybė. Nuo tos tribūnos Mas 
kvoje, po kuria palaidoti mirusieji, Sov. 
Sąjunga priima armijos paradą; mirusių
jų vardu skelbiama dabartinė politika; 
prie mirusiųjų kapo išpažįstamos nuodė
mės ir trūkume i. Taigi pats apkiaučiau- 
sias kaimietis ir paskutinis išsižiojė'is dar 
bininkas vis tiek pakankamai dar supran
ta, kad tie, kurie šiandien ardo savo pirm
takų kapus, rytoj patys bus ištikti šitokio 
likimo“.

PASAULYJ
— Dominikos respublikos sostinė Ciu

dad Trujillo, kuri buvo pakrikštyta pagal 
kraštą valdžiusį diktatorių, dabar ruošia
masi atkrikštyti į Santo Domingo, kaip ją 
buvo prieš 400 metų pavadinęs Kolumbas.

— Sovietų viduriniųjų mokyklų mini
steris Jelutinas paskelbė, kad visi Stalino 
raštai išimti iš mokyklų knygynų, tik pa
likti jo pranešimai 17 ir 18 partijos suva
žiavimams.

— Vokiečių policija užčiupo naktinio 
klubo rūsyje 5 plėšikus, besidalijančius 4 
milijonų vertės brangenybes, pavogtas jų 
prieš pusvalandį.

— Prancūzijoje literatūrinė Goncourtų 
premija paskirta Jean Cau už romaną „Le 
Petite de Dieu“.

— Britų Hondūro vyriausybė pasiryžu
si nebeatstatinėti senosios sostinės Belize, 
kurią visiškai sugriovė uraganas; sostinė 
bus statoma už 30-50 mylių toliau (o dėl 
uragano žuvo 391).

— Enrico Medici, 82 m. amžiaus atsitar 
navęs geležinkelietis, mirė, kai vakarykš- 
čiui baigė mokėti paskutinę ratą už išsi
mokėtinai pasiimtąjį karstą.

— Bari, Italijoje, daktaras ir policija 
vos pajėgė susitvarkyti su 34 raupsuotai
siais, kurie buvo pradėję žygiuoti į savi
valdybę protestuoti, kad jų šeimoms neiš
mokamos pašalpos (o jei nebus sutvarky
ta, tai jie dar žada žygiuoti).

— Tadžikistano sostinė Stalinabadas 
perkrikštijama į Djušambę.

— Albanija revoliuciją paminėjo išsikė 
lusi Stalino paveikslus šalia Markso, En
gelso, Lenino ir Hoxhos.

— Garsusis Stalingradas, nuo kurio ka
ro metu prasidėjo vokiečių armijos žygis 
atgal, pavadintas Volgogradu.

— Amerikiečių mjr. White raketiniu 
lėktuvu sumušė pasaulinį greičio rekordą 
(70 mylių), bet nusileisdamas truputį 
apdaužė lėktuvą.

JAV LIET. BENDRUOMENEI SUĖJO
10 METŲ

(E) Lapkričio 18 d. suėjo 10 metų, kai 
buvo paskelbtas aktas apie Amerikos Liet 
Bendruomenės įsisteigimą. Be grynai orga 
nizacinių, ALB per tą dešimtmetį atliko ir 
eilę kultūrinių darbų.
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JUOZAS TYSLIAVA KNYGOS TEMOMIS
Kiekvieną rašte ar apskritai kultūroje 

pasireiškusi lietuvį lydėdami į kapus, aiš
kiai ir skaudžiai jaučiame, kaip mes bied- 
nėjame. Šitokiomis mintimis palydime ir 
Juozą Tysliavą, poetą ir laikraštininką, 
lapkričio 11 d. mirusį širdies liga.

Gimęs 1902 m. lapkričio 1 d. Geisteriš- 
kių kaime, Keturvalakių valse., Vilkaviš
kio apskr., mokslus ėjo Lietuvoje ir Pran
cūzijoje.

Kol gyveno Lietuvoje ar studijavo Pran
cūzijoje, tai buvo vienas anuomet ypač 
modernių poetų, dėl savo drąsumo kai 
kam ir užkliuvusių, kaip ir paprastai ne 
viena naujiena. Taip, poema, skirta karvei 
ir pienui, savo metu Lietuvoje buvo revo
liucinė, ir ją parašė Juozas Tysliava, o 
šiandien toji pati poema spausdinama an
tologijose, ir niekas jau nė nebegalvoja 
piktintis.

PIENIŠKA DAINA
Pieno, pieno visos gatvės laukia.
Karvės pienas žydi saldumu.
Pienas šiltas, pienas balto plauko, 
Jis iš lauko plaukia į namus.

Jei turėčiau savo laimės karvę, 
Jai bučiuočiau žydinčius ragus.
Savo sieloj šaukčiau: salve, salve!
Mano sieloj — linksma ir smagu.

Jai pietums aš duočiau apelsinų, 
Vakarienei — vyno paragaut.
Ji nešiotų grandį sidabrinę, 
Ji mokėtų šokti ir juokaut.

Būčiau indas, nors ir be turbano.
(Vieno pieno man dar negana).
Kūne džiaugsmas, sieloje nirvana. 
Tai skambėki, pieniška daina!

PASITRAUKĖ „MUSŲ PASTOGĖS" 
REDAKTORIUS

(E) Australijos Liet. Bendruomenės sa
vaitraščio „Mūsų Pastogė“ redaktorius Ju
lius Vėteikis „M.P.“ lapkričio 14 d. nume
ryje paskelbė savo atsisveikinimo žodį. Ra 
šo: „Susidėjus aplinkybėms, turėjau susi
rasti ramesnį ir pastovesnį darbą“. Jo įpė
dinis yra V. Kazokas.

„Australijos Lietuvių Metraščio“ fakti- 
nuoju redaktorium, pasilieka poetas J. Jū- 
ragls.

• • A. MERKELISPasroviui
(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS).

U)

Augino tėvelis
Mus tris kaip vieną.
Išleido į šalį
Tik mane vieną.

Liaudies daina

Keletas Marijampolės gimnazijos mokinių, pasisam
dė arklius, drauge keliavo namo Velykų atostogų. Anks
tyvo pavasario kelias šlapias, klampus, ir porinis veži
mas vos žingine krutėjo. Jaunieji keleiviai, linksmai išsi
pasakoję paskutines savo išdaigas gimnazijoje, nutilo. 
Tolstant nuo miesto, jų mintys krypo į namus, kuriuose 
jau keli mėnesiai nebuvo. Kiekvienas galvojo, kokios 
staigmenos juos pasitiks, sugrįžus namo. Ūkininko gy
venime juk kone kasdien kas nauja; nors tos naujie
nos kartais ir nelabai tereikšmingos, bet mielos.

Susimąstęs važiavo ir Kudirkų Vincukas, antrosios 
klasės mokinys, šiaip jau visuomet gyvas ir linksmas 
berniokas. Jo mintys klydo į- tėviškę, į Paežerius. Per 
Kalėdų atostogas jis puikiai pasičiuožė ant ežero. Savo 
dailiu čiuožimu stebino visus. Su pačiūžomis jis lekia, 
kaip laukų vėjas. Dabar jis mąstė, kaip jį namiškiai pa
sitiks ir kaip jis Velykas praleis.

— Kažin, kas man šiemet per Velykas įteiks mar
gutį? — šyptelėjo prisiminęs pernykštes Velykas.

Prisiminus margutį, prieš akis stojo, kaip gyvas, 
paveikslas motinos, mirusios prieš penkerius metus. 
Tais metais, kai motutė mirė, Paežeriuose buvo atida
ryta pradžios mokykla, ir Motiejus Kudirka pirmasis į 
ją nuvedė savo Vincuką.

— Mano Vincas atidengė Paežerių mokyklą, — daž
nai mėgdavo pasigirti putlusis Motiejus Kudirka.

Velykų šventės Vincukui žadino gražius prisimini
mus. Dar mažas būdamas, jis Didįjį šeštadienį pasirink
davo trobos lauko pusėje kur gražesnę sąsparą ir, jos 
kamputyje prikaišiojęs plyšius balanėlių, padarydavo 
lyg ir kokį lizdelį. Velykų rytą, vos tik iš miego praplė
šęs akis, bėgdavo žiūrėti lizdelio. Ir koks neapsakomas 
džiaugsmas: lizdelyje gražus margutis!

— Motut, kas man atnešė tokį gražų margutį, — 
teiraujas Vincukas.

—- Velykų Bobutė, Vincuti, — atsako šypsodamasi 
motutė.

— Mamyt, aš noriu Velykų Bobutę matyt ir jai pa
dėkot, — Susirūpinusiu veideliu dėsto Vincukas savo no
rus motutei.

— Ji, sūneli, labai anksti ateina, tu dar tebemiegi,— 
švelniai glosto motutė jo papurusią galvelę.

— Mamyt, aš per kitas Velykas anksti kelsiuos, kad 
Velykų Bobutę galėčiau pamatyti.

— Gerai, gerai, sūneli, — sako motutė.
Tačiau jam taip Velykų Bobutės ir neteko matyti, 

nors kol motutė buvo gyva, visuomet per Velykas ras
davo lizdelyje margutį. Motutei mirus, dar vienerias Ve
lykas lizdelį taisė, bet jame margučio jau neberado.

Kai pernai metais parvažiavo Velykų mundiruotas, 
su blizgančiomis sagomis gimnazistas, margutį nepra
šyta pasiūlė mergiotė. Ir ne tik dailų margutį davė, bet 
pridėjo dar ir meilų šypsnį. Tik mergiotės margutis vis 
dėlto nebuvo toks mielas, kaip motutės.

Vincuko motutė — nepaprasta moteris. Ji skyrės iš 
visos apylinkės moterų: labai gražiai dainavo, puikiai 
margino margučius, dailiai sekė pasakas ir pati buvo 
graži, švelni. Vincukas panašus į savo motutę ne tik dai
liu, lyg mergaitės, veideliu, bet ir savo gabumais: jam 
labai lengvai sekas visa tai, ką motutė mėgo ir mokėjo. 
Jis turi gražų tenoro balsą ir puikią klausą. Vos tik iš
girsta kurią dainelę, tuoj ir traukia savo skambiu, lyg 
sidabro varpelis, balsu. Jis taip pat mėgsta piešti ir dro
žinėti. Iš savo mylimos motutės Vincukas paveldėjo sie
lą tu gausių lietuvių liaudies menininku, kurie dainomis, 
pasakomis, padavimais, kryžiais, rūpintojėliais, droži
niais, audiniais ir kitokiomis meninėmis apraiškomis iš
laikė tautinę kultūrą, kuria alsuoja tautos gyvybė, reiš
kias jos didybė, kyla jos kūrybinė galia.

Savo nepaprastai staigiu, smarkiu temperamentu, 
linksmumu, neišsenkančiu jumoru, nesulaikomu verž
lumu, atkaklumu, noru visuomet ir visur pirmauti, ki
tiems nepasiduoti Vincas buvo gyvas tėvo atvaizdas.

Vinco Kudirkos tėvo ūkis buvo vidutinis, apie 70 
margu (40 hektarų) geros derlingos žemės, pačioje pa
ežerėje. pietiniame ežero gale, šalia Andžiulių: rytuose 
— Kudirkai, vakaruose- — Andžiuliai, o kiek toliau nuo 
ežero — Kriščtukaičiai, vėliau išsikėlę į Bugnus, Kaukai, 
Bylai ir kiti Paežerių kaimo ūkininkai, Lietuvai davę 
žymių šviesuolių. Kudirkos gimtinė gamtos grožiu nepa
sižymi ir iš Slėsnios Vilkaviškio apylinkės daugiausia 
skyrės tuo. kad prie gražaus ežero ir čia pat esančios 
giraitės. Vanduo ir giria visais metų laikais Vincukui 
teikė daug linksmų pramogų.

Vincuko senelis, rodos, taip pat Motiejus, kaip ir jo 
tėvas, senoviškai ūkininkaudamas, gyveno skurdokai: 
trobos buvo senos ir aplūžusios, sodyba apleista, gyvu
liai menki, ir tų pačių nedaug. Į vyrus išėjęs, sūnus Mo
tiejus stengės iš tėvo perimti ūkį ir pradėti savarankiš
kai gyventi, tačiau tėvas nepasidavė, ir prasidėjo tarp 
juodviejų uvėrios varžytynės, kuriam iš jų ūkis valdyti. 
Sūnus nori sukurti savo šeimą ir pasidaryti ūkio šeimi
ninku, tėvui sunku Sutikti, kad jau atgyvenęs, turi 
trauktis į kampą ir karšti iš išimtinės.

Sūnaus vedybos — pirmas tvirtas jo žingsnis į ūkio 
šeimininkus bei savininkus, ir tėvas jam griežtai drau
džia vesti. Sūnus neklauso ir slapta veda Elzbietą Ja- 
siulevičiūtę, iš artimo Būgnų kaimo, ir prasideda kuo 
blogiausias tėvo su sūnum ir marčia sugyvenimas. Juo
du kiekviename žingsnyje kertas, kaip kirvis su akme
niu, ir tuose nesibaigiančiuose kivirčuose sunkiausia 
dalia tenka Elzbietai: ją šešuras laiko samdinės vietoje. 
Ji turi daug ir sunkiai dirbti. Jos sunki dalia nepagerėja 
ir kai 1858 metais gruodžio 31 dieną jai gimė pirmasis 
kūdikis, per šventą krikštą gavęs Vinco vardą, busima
sis Didysis Varpininkas. Ji ir per darbymetę pabarėn su 
kūdikiu eidavo ir dirbdama lopšelį pasikabindavo ant 
kuolo.

Motiejus, negaudamas tėvo geruoju permalanti ir 
palenkti, kad. jam ūkį perleistu, su juo įpėdinystės rei
kalus tvarkė piktuoju, ieškodamas teisybės pas galinges
nius. Turėdamas geru pažinčių su valsčiaus ir apskrities 
ponais. Motiejus pasidaryd'no pas rejenta dokumentą. 

Trad jis pave’dėia Paežerių Kudirkos ūki ir yra tikrasis 
ir teisėtasis jo šeimininkas. Tatai patyręs tėvas siuto 
dūko, kaip patrakęs, bet nieko nebegalėjo padaryti: juo
du ant balto buvo parašyta, parašais ir antspaudu pa
tvirtinta. kad sūnuš Motiejus yra ūkio savininkas, ir jis 
pradėjo savarankiškai, saviškai, sumaniai bei pažangiai 
ūkininkauti. Pikčiausia tėvui, kad neklaužados sūnaus 
pave1 dėjimo dokumente nebuvo jam paskirta išimtinė, ir 
dabar jis sūnų grobiką padavė teisman, išreika’audamas 
sau didžiulę išimtinę. Tas tėvo laimėtasis žygis dar la
biau įtempė ir pablogino jo santykius su sūnumi, ir jie 
nepagerėjo ligi pat tėvo mirties.

Iš tėvo Motiejus buvo paveldėjęs tik 40 margų že
mės, be pievų, ir aplūžusią sodyba. Būdamas darbštus, 
sumanus, veržlus ir pažangus. Motiejus turtėjo, prisi- 
pirkdamas pievų ir dirbamosios žemės, ir Savo ūkį padi
dino ligi 70 margų. Keliantis i vienkiemius, jis gavo so
dyba antroje ežero pusėje. Pasistatydino visus naujus 
gražius trobesius, įveisė puikų sodą, prisiaugino pakan
kamai gyvulių. Ypač mėgo gerus arklius ir jais 
didžiavos.

(Bus daugiau)

Daugelis šio kadaise drąsaus modernis
to eilėraščių (Vėjas, Pieniška daina, Vyš
nios žydi, Naktis iš okeano ir kt.) yra anto 
logijose, o kai kurie užėmė tinkamą vietą 
ir mokyklinėse skaitymų knygose (pvz., 
Ratai ir kt.).

Beveik vien tais jaunystės metais išėjo 
jo poezijos rinkiniai: Žaltvykslės, Trauki
nys, Nemuno rankose, Auksu lyta, Tolyn. 
Poezija ir pracūziškai Coup de Vents.

Atvykęs 1932 m. į Ameriką, redagavo. 
Vienybės savaitraštį, kurio vėliau perėmė’ 
ir leidimą (1939-41 m. redagavo dar ir Lie
tuvos žurnalą). Šitie visiškai proziški dar
bai jį beveik visiškai išskyrė su poezija. 
Visa, ką jis davė poezijai, tai jaunystės 
metų vaisiai.

Jo redaguojamoji Vienybė buvo vienas 
ypač drąsių lietuviškų savaitraščių Ame
rikoje.

RATAI
Keturi vežimo ratai —
Juodbėri žirgai.
Nepapratę berno metai
Tūnoti tyliai.

Arklio kaktą puošia saulė, 
Akys — spinduliai.
Prunkščia lekia per pasaulį 
Bernas ir arkliai.

Pučia vėjas, vėjas pučia, 
Pučia iš kalvos.
Laime, laime, ar tat tu čia
Stovi be galvos?

Keturi vežimo ratai,
Juodbėri arkliai.
Viską žino, viską mato
Kirmėlės keliai.

Juozas Tysliava

ARMONIENĖS IŠGYVENIMAI

ŠVEICARŲ SPAUDOJE

Didžiausią tiražą Šveicarijoje turįs ilius 
truotas žurn. „Schweizer Iliustrierte Zei- 
tung“ per du numerius spausdino Barbo
ros Armonienės aprašymą apie jos šiur
pius išgyvenimus ištrėmime Sibire, kol pa 
galiau ji gavo leidimą išvykti pas vyrą 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse.

Manydami, kad ir mūsų skaitytojams 
gali būti arti širdies tie knygos rūpesčiai 
ir reikalai, persispausdiname čia iš „Aidų“ 
žurnalo šį Prano Naujokaičio straipsnį 
„Knygą ir lietuviškoji sąžinė“.

I lietuviškąją knygą ši kartą mėginsime 
pažvelgti lietuvybės išlaikymo šviesoje. 
Lietuvybės išlaikymo problema mirga 
spaudos puslapiuose, svarstoma suvažiavi
muose, skamba mūsų lūpose. Pavojus yra 
didelis, susirūpinimas pagrįstas. Tai tau
tinės gyvybės ar mirties problema. Jos 
sprendimas yra sunkus ir sudėtingas, nes 
esame tautos atskala, išbarstyta svetimų 
tautų masėse.

Tėvynėje, net ir pavergtoje, žmogui 
sunku nutausti. Tiesa, svetimos idėjos pri
daro žalos, kūrybinės laisvės stoka pristab 
do kultūros augimą, pataikūnų ir net išga 
mų prisiveisia, žaloja tautos charakterį, 
bet pačios tautinės sąmonės nepajėgia iš
rauti ar užgesinti. Pavergėjas gali sunai
kinti tautą fiziškai, ją išžudyti, ištremti, 
išblaškyti, bet negali savoje žemėje nutau
tinti, nes ten savos kultūros gelmės veikia 
kiekviename žingsnyje — savaime, vises 
žmogaus galias apimdamos. O ir priespau 
da pažadina atsparumą, norą priešintis, 
sukelia kovos dvasią.

Visai kitaip yra tautos atskaloje, išbars
tytoje svetimose žemėse. Išeivijoje tautinė 
sąmonė perduodama jaunesniajai kartai 
tik didelėmis pastangomis ir planingu vei
kimu. Aplinkumos vaidmuo ištisai žalin
gas, neigiamas, bet sugestyviai patrauklus, 
galingas. Atsverti aplinkumos įtaką reikia 
didelės jėgos, žodžių ir pamokymų neuž
tenka. Tėra tik vienintelė jėga — tautinė 
kultūra. Tai gyvoji tautos dvasia. Lietu
vybės ugdymas priaugančioje kartoje bus 
tiek sėkmingas, kiek pajėgsime įtraukti 
jaunimą į savos kultūros ratą. Sava daina, 
tautinio šokio entuziazmas, dailės kūryba, 
bet ypač lietuviška knyga — yra tos jėgos, 
kurios formuoja žmogaus asmenybę, daro 
jį atsparų neigiamoms aplinkos įtakoms. 
Jei savos kultūros reikšmės neįstengtume 
suprasti, būtų tuščios ir bereikalingos vi
sos gausios mūsų kalbos apie lietuvybę.

Aplinkybės — sąžinės kompromisai
Klaidinga būtų manyti, kad kultūros 

problema paprasta, lengvai išsprendžia
ma. Tai labai sudėtingas dalykas, neatlie
kamas vienu užsimojimu, nenukertamas 
kardo kirčiu, bet nuolatinė pastangų įtam 
pa, planingas ir nesvyruojąs veikimas. Iš 
dalies tai yra ir mūsų tautinės sąžinės

problema. Teisinga, kai daugumas save 
laikome patriotais. Užsigautume, jei kas 
pasakytų, kad toki nesame. Jei kas atvirai 
į akis sakytų, jog norime, kad mūsų vai
kai nutaustų, labai supyktume, imtume 
karščiuotis ir skaičiuoti, kiek daug padarė 
me, kad jie išliktų nenutautę. Ir tai būtų 
tiesa. Kiti vėl mėginame pasiteisinti, kad 
to ir to nepadarėme, nes nepajėgėme pada 
ryti, taip susidėjo aplinkybės. Taip aplin
kybės! Jų tiek daug, ir jos tokios didelės, 
kad nė nepajuntame, kaip einame į sąži
nės kompromisus. O slopinimas tautinės 
sąžinės balso yra artimos tautinės mirties 
pranašai. Gal daugiausia tų sąžinės kom
promisų padaryta lietuviškos knygos at
žvilgiu. Pakalbėti apie knygą tautinės są
monės išlaikymo pastangose ir yra šio ra
šinio uždavinys.

Knyga — vertybė ir jėga
Kas yra lietuviška knyga? Tai mūsų 

šviesos simbolis, laisvės kovų aureolė, kul
tūrinis pasididžiavimas. Knygnešių žygiai, 
kančios Sibire, laisvės vėliava, kovų tri
mitas. Neišskirsi knygos iš mūsų laisvės 
kovų istorijos. Ir tautos dvasia atsisklei
dė poezijos žodyje. Kas mums yra mūsų 
literatūra, norėčiau atsakyti laisvai atpa
sakotais prof. K. Pakšto žodžiais. Viename 
pokalbyje jis pasakė: „...Žemė? Taip, že
mė, tėviškės gamta, tautos istorija žemė- 
vaizdyje įrašyta... Bet aš be jos nenumi
riau. Net gražesnių yra žemių pasaulyje... 
Net kraujas nėra taip subordinuojąs tau
tai, kaip jos kultūra. Be Čiurlionio vizijų, 
be Vaižganto ir Krėvės gražumynų mes 
mirtume“...

Kai galvoju apie literatūros reikšmę ir 
jėgą, vis nusikeliu atgal į gimnazijos suo
lą. Tada Krėvė, Vaižgantas, Maironis, Vie
nuolis, šeinius buvo savo kūrybos pačia
me pajėgume, o mes juos nagrinėjome li
teratūros pamokose. Bet jie mums nebuvo 
programos raidė, o didžioji realybė. Jais 
mes gyvenome! Paskui į mūsų šviesos lau
ką atėjo Putinas, Sruoga, Kirša, Savickis, 
Binkis, Tysliava... dar vis gimnazijos kla
sėse. O universiteto auditorijose greta 
mūsų žygiavo Aistis, Brazdžionis, Nėris, 
Miškinis, Vaičiulaitis, Grušas, Cvirka ir 
daugybė kitų. Jie sėdėdavo suole šalia mū 
sų, bet jų dvasia gyveno mumyse. Ir mes 
kartu su jais augome gilyn į savo žemę, 
kilome iki nepasiekiamo dangaus, sirgome 
giliausiomis kūrybos paslapčių problemo
mis. Tai jėga, kuri įaugo širdin. Ir dabar 
jaučiu, kad ši jėga tebėra manyje ir ji ne
leidžia prigyti prie svetimos žemės. O kad

tos jėgos bent dalis įaugtų į jaunimo 
širdis!

Nesame dideli knygos mylėtojai
Lietuviška knyga laisvės kovų aureole 

apsupta, o vis dėlto laisvoje tėvynėje ver
tybių laiptuose neturėjo tos vietos, kurią 
privalėjo turėti. Mūsų tiražai buvo nedide
li: patrauklesnių knyygų 3000, geriausiu 

■ (Nukelta į 3 psl.)

EKMADIENIO
RlMČIA.lg|

MARIJA ADVENTE
„Jeigu norima gerai atpažinti medžio rū 

šį, tai žvelgiama į žemę, kurioje yra jo 
šaknys ir iš kurios jis traukia sultis ka
mienui ir šakoms, žiedams ir vaisiams. To 
kiu pat būdu yra gera pažvelgti į pagrin
dus, į žemę, iš kurios iškyla Viešpaties pa 
vidalas: į Mariją, jo motiną“ (Romano Gu 
ardini, Der Herr, psl. 7). Advente Bažny
čia, laukdama Viešpaties atėjimo, savo ti
kinčiųjų dėmesį sustiprintai kreipia i jo 
motiną Mariją. Daugelyje katalikiškųjų 
kraštų (ir Lietuvoje) taip mėgstamos Ra
rotų šv. Mišios yra skirtos ypatingam Die
vo Motinos pagerbimui. Jose panaudotieji 
šv. Rašto tekstai kalba apie Mariją. Lėkei 
joje paimta Izajo pranašystė apie Mesijo 
gimimą: „Štai mergaitė pradės ir pagim
dys sūnų, ir jis bus vadinamas vardu Ema 
nuelis“ (Iz. 7.10-15). Angelo pasveikini
mas „Sveika, malonės pilnoji, Viešpati 
su tavimi“ skaitoma ne tik toms Mišioms 
skirtoje evangelijos ištraukoje (Luko 1,26- 
38), bet dar dukart, būtent, laiptų ir auko 
jimo maldose. Taip pat ir pačios Bažny
čios sukurtose šv. Mišių dalyse kreipiama 
žvilgsnis į Mariją, prašoma jos galingo už
tarimo, siekiant amžinosios laimės (plg. 
Maldą, Sekretą, Maldą po Komunijos).

Nuo 1854 metų advento pradžioje, gruo
džio 8 d. yra iškilmingai švenčiama visoje 
Romos Katalikų Bažnyčioje Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė. Tą dieną popie
žius Pijus IX Nekaltą Marijos Prasidėji
mą paskelbė visiems katalikams įpareigo
jančia tikėjimo tiesa, dogma. „Šventosios 
ir nepadalintosios Trejybės garbei, merge
lės Dievo Motinos pažibai ir papuošalui,
katalikų tikėjimo išaukštinimui ir krikš
čioniškosios religijos išplatinimui, Mes, pa 
siremdami įgaliojimu mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus, šventųjų apaštalų Petro ir 
Povilo ir taip pat nuosava galia, pareiškia
me, paskelbiame ir aptariame: Mokslas, 
kuris sako, kad palaimintoji Mergelė Mari 
ja pirmajame jos prasidėjimo akimirksny 
je, ypatinga visagalio Dievo malone ir pa
lankumu, atsižvelgiant į žmonių Išganyto
jo Jėzaus Kristaus nuopelnus, buvo apsau
gota nuo sutepimo gimtosios nuodėmės dė
me, yra Dievo .apreikštas ir visiems tikin
tiesiems yra privalomas tvirtai tikėti“ 
(iš Bulės „Ineffabilis Deus“). šioje Pi
jaus IX definicijoje telpa visi pagrindi
niai elementai. Dogmos skelbimo tikslas— 
Dievo garbė, Marijos pagerbimas ir krikš
čioniškosios religijos praturtinimas. Dog
mos turinys — Marijos apsaugojimas nuo 
gimtosios nuodėmės dėmės. Dogmos pa
grindai — Marijos išrinkimas tapti Dievo 
Motina. Čia taip pat nusakyta ir būdas, 
kaip toji privilegija yra Marijai pritaikin
ta. Kai visi žmonės yra. remiantis Kris
taus Išganytojo nuopelnais, per krikštą ap 
valomi nuo gimtosios nuodėmės, tai Mari
ja buvo, remiantis tais pačiais Išganytoji 
nuopelnais, nuo gimtosios nuodėmės apsau 
gota jos prasidėjimo momente. Gruodžio 
8 dienos šv. Mišių introite. pasinaudojant 
Tzajo žodžiais, iš-eiškiama šventės nuotai
ka: . Džiaugte džiaugiuosi Viešpačiu, ir 
mano šie1 a linksminasi mano Dievu, nes 
iis apvi’ko mane išee’bėjimo drabužiais ir 
apsiautė mane teisybės apvalkalu, kaip SU 
žieduotine. pasipuošusią savo karoliais" 
(Iz. 61.10). I ta džiaugsma turėtų įsijungti 
visi tikintieji. Marijos išaukštinimas juk 
yra visos žmonių giminės pagerbimas.

Mariia advente yra viena iš simpatiš- 
klausiųjų bažnytinio pamaldumo apraiš
kų. Mariia yra tartum laidas adventinio 
laukimo išsipildymo.

Kun. Bronius Liublnas
PAMALDOS
ECCLES — gruodžio 10 d., 12.15 vai. 
NOTTINGHAM — gruodžio 10 d., 12.15 v..

bet ne 17 d., kaip buvo klaidingai pa
skelbta.

ROCHDALE — gruodžio 24 d., 11.30 vai 
BRADFORD — gruodžio 25 d„ 12.30 vai 
DERBY — gruodžio 10 d., 11 vai., Sisters 

of Mercy, Bridge Gate.
COVENTRY — gruodžio 17 d., 11 vai, Šv.

Elzbietos koplyčioje. St. E.izabeth's Rd- 
NORTHAMPTON — Kūčiose, gruodžio 24 

d., 12 va!., Švč. Marijos ir šv. Tomo ka
tedroje, Kingsthorpe Rd.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I diena.
11 vai., vienuolyne, St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 v., 
Švč. Širdies bažn., Queen's Ave„ Tuns- 
tall. ..
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„VASARNAMIS“ PO STOCKHOLM!! KINIJOS KOMUNOS

Grėsmingos galimo atominio karo per
spektyvos privertė švedų vyriausybę pasi
rūpinti gyventojų apsauga.

Už 150 kilometrų pietuose nuo Stock- 
holmo milžiniška aviacijos įmonė S.A.A.B. 
jau giliai „nuėjo po žeme“. Jūroje išsklai
dytos akmeninės salelės jau seniai pasi
ruošusios priimti i savo urvus - olas kari
ni ir prekinį laivyną, nekalbant jau apie 
povandeninius urvus - bazes povandeni
niams laivams. Dauguma aerodromų, an
garų ir gyvenamųjų namų „nuleisti po že
me“. Kai kuriose Stockholmo miesto da
lyse patys namų savininkai pasistatė pa
pildomus namelius po žeme. Gettesborge 
po žeme yra ištisas septynetos aukštų „va
sarnamis“, kuris kol kas panaudojamas 
kaip viešbutis tiems, kurie nori pailsėti 
nuo miesto triukšmo. Archyvai ir muzie
jai taip pat turi jau savo slėptuves, šioms 
statyboms panaudojami granitas ir 
alavas.

žymiausias Švedijos atsiekimas prieš- 
atominėj srity yra, be abejo, milžiniška 
priešatominė slėptuvė Stockholme, talpi
nanti 20-30 tūkstančių žmonių ir pavadin
ta „Katerina“.

...Be triukšmo atsidaro vartai miesto 
centre, kuriuos vairuoja „foto - akis“. Iš 
stiklinės būdelės išeina geltona uniforma 
žmogus — vadovas po „Kateriną“. Gal 
būt, slėptuve „Katerina“ neteks pasinau
doti atominio karo atveju, bet ji vis tiek 
neveltui pastatyta. Kol kas tai milžiniš
kas garažas miesto centre su trimis tune
lių aukštais, iškaltais granito oloje. Slėp
tuvės statybos kaina, maždaug apie 4 mi
lijonai dolerių, palengva padengiama nedi 
delio mokesčio už automobilių stovėjimą.

Pirmoji slėptuvės patalpa — didelė sa
lė išklota melsvos spalvos kokliais. Sienos 
(o vietomis ir grindys) apšviestos paslėp
tom lemputėm, duodančiom minkštą, ra
minančią šviesą.

Šviesos signalų sudėtinga grandinė ap- 
ikaičIUota žmonių srovės greitam skirsty
mui. Po aliarmo signalo per pirmąsias aš- 
tuonias minutes „Katerina“ gali priimti 
visus 20.000 žmonių. Toksai skaičius yra 
jos talpumo riba, turint galvoje ten esan
čias „kareivinių“ gyvenimo sąlygas: griež
tai nustatyta kubatūra, paprastos lovos. 
Žinoma, pasispaudus, kaip, pavyzdžiui, bū 
davo Berlyno bunkeriuose orinių užskri- 
dimų metu, tai sutilps ir 30.000. Gal būt, 
dar daugiau.

Slėptuvės pavidalas — milžiniškas ko
misas, kurio sienos yra alavinės. (Kaip ži
noma,'alavas saugo nuo radiacijos). Šis 
alavinis konusas yra įkurtas milžinišoj 
oloj, kuri per metus buvo iškalinėta gra
nite. Tarp alavinės sienos ir olos granito 
yra oro tarpsluoksnis sumažinti oro ban
gos smūgiui atomo bombai sprogus. Storis 
olos granitinių sienų — 20 metrų.

Slėptuvė su požeminio geležinkelio tin
klu, turi nuosavą elektros jėgainę, 750 klv. 
galingumo ir tris vandentiekio linijas, ku
rių dvi sujungtos su požemine vandentie
kio sistema, o trečioji, pati svarbiausioji, 
vandenį ima iš nuosavo šaltinio. Ventilia
cinė sistema išvalo milijonus kubinių pė- 
ių oro per valandą ir pajėgi trukdyti pra
siskverbti radioaktyvinei mig’ai, jeigu da
lis slėptuvės būtų sugadinta. Išvietės ir 
prausyklos numatytos 20.000 žmonių, taigi 
galima išsiversti be eilių. Be to, dar įreng-

GERIAU KNYGA,
NEGU BLIZGUTIS! Ck) gk

Artėjant Kalėdoms, 
neapsieinama be v 
dovanų, ypač

VAIKAMS.
Geriausiai tam

tikslui tinka /Fy
knyga, todėl JįĮf
prašome rinktis: sp

Naujas elementorius — Lietuviukui - 
Lietuviukei, netekusiems Tėvynės. Kietais 
viršeliais, spalvotas. Pradedantiesiems 

0.17.9
J. Narūne — JAUNIEJI DAIGELIAI

0.10.0
A. Rūta — NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ 

VARGUS, muštruota 0,8.0
S. Džiugas — KIŠKUČIO VARDINĖS, 

iliustruota 0.11.6
V. Frankienė — KARALAITĖS GINTA

RĖS ILGESYS. Iliustruota 0.5.0
A. Gustaitis — KOVA SU GAIDŽIU. 

Iliustruota 0.14.0
Liaudies pasaka VIŠTYTĖ IR GAIDŽIU 

KAS. Iliustruota 0.1.9
A. Baronas —MĖLYNI KARVELĖLIAI.

Iliustruota 0.11.0
K. Binkis — BALTASIS VILKAS.

Iliustruota 0.7.4
L. Žitkevičius — SAULUTĖ DEBESĖ

LIUOS. Iliustruota 0.11.0
S. Zobarskas — IN QUEST OF NINE 

BROTHERS. Anglų kalboje. Vertė Mrs. 
Raphael Sealey — D. Sadūnaitė 0.5.0

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS. list. 0.14.0
A. Giedrius —Pasakėčios, iliustr. 0.14.8
B. Vaivorytė — VILTRAKIŲ VAIKAI.

Iliustruota 0.5.0
V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKAN 

TO KELIONĖS, I knyga 0.18.0

PRIEŠ ATOMINĖ APSAUGA ŠVEDIJOJE

RAŠO J. GUTAUSKAS

ta 130 specialių „aerotemperių“, neutrali
zuojančių šilimą, kurią spinduliuoja her
metiškai uždarytoje patalpoje susigrūdę į 
krūvą žmonių kūnai.

Kaip ilgai žmonės gali išbūti ten po že
me, tai jau išbandyta. Į tos pačios „Kate
riuos“ mažą patalpą būdavo vedama po 
būrį (400) kareivių, sukemšant kaip sil
kes statinėje. Geros organizacijos ir pui
kios ventiliacijos dėka žmonės net dvejetą 
parų išbuvę išeidavo sveiki.

(E) Lietuvis s'.eigia. Amerikoj fabrikus. 
Kaip praneša „Argentinos Liet. Balsas“, 
buv. kaunietis Jonas Vyšniauskas, gyv. 
Kolumbijoje, yra stambios amerikiečių fir 
mos Pepsi-Cola inžinerijos skyriaus ins
pektorius, Kelis tos firmos fabrikus jau 
yra įsteigęs Venezueloje, Peru ir kituose 
kraštuose. Dabar tokį fabriką steigs Ar
gentinoje, vien mašinom išleidžiant 320 mi 
lijonų pezų. Kolumbijoje turi ir savo fir
mą, kuri verčiasi metalo ir medžio apdirbi 
mo mašinų prekyba.

Gaminiai užsieniui
(E) „Lietkabelio“ gamykla Panevėžyje, 

iki šiol išleidusi savo produkciją sąjungos 
vidaus reikalams, dabar ruošia naujus ga
minius eksportui į užsienį. Eksportui ruo
šiama įvairus kabelis, laku izoliuota viela.

KNYGOS TEMOMIS
(Atkelta iš 2 psl.)

atveju iki 5000, bet eilinės knygos vidur
kis buvo 1000 egz. Ir tie egzemplioriai ne 
tuojau buvo išgraibstomi. Tačiau literatū
rinis gyvenimas buvo gana gyvas. Origi
nalių knygų buvo kasmet išleidžiama šim
tais, turėjome kultūros žurnalų su plačiais 
literatūros skyriais. Sąmoningumas kny
gos atžvilgiu kilo. Bet rašytojas vis dar ne 
galėjo gyventi iš rašymo. Vadinasi, dar ne 
spėjome pakilti iki tų tautų, kurios pasi
žymi ypatinga knygos meile, kaip suomiai, 
šveicarai, skandinavų tautos, o ką jau kal
bėti apie mažutę islandų tautą, neprašo
kančią 150,000 gyventojų, o savo knygų 
tiražais pralenkusią N. Lietuvos tiražus!

Turiu paminėti dvi mūsų knygų pirki
mo bangas. Tai įsidėmėtini epizodai savos 
knygos istorijoje. Okupacijų metais kny
gos Lietuvoje buvo gaudyte gaudomos, 
sandėliai ištuštėjo. O net spekuliacine pre 
ke knyga buvo virtusi tremties metais Vo 
kietijoje... Bet deja, tik iki naujos markės 
įvedimo. Kai pinigas buvo nustojęs vertės, 
knyga rado kelią į lietuvio pastogę. O mes 
jau džiaugėmės, kad rastas kelias į širdį 
ir kad liūdnieji knygos metai nebesugrįš... 
Deja... Dar iš įsibėgėjimo dypukas, išlipęs 
antrajame krante, su kiaurom kišenėm, su 
iš BALFo gautais drabužiais, pirko kny
gas. Dygo leidyklos, kūrė rašytojai... Kol 
tie patys naujieji .ateiviai pradėjo pirkti 
automobilius, namus, prabangius baldus, 
brangius aparatus. Yra Amerikoje ką pirk 
ti! Ir lietuviškoji knyga vis labiau ir la
biau pradėta pamiršti. Leidyklos ėmė užsi- 
darinėti, o kitos pardavinėja porcelaną, 
TV, Hi-Fi.

(Bus daugiau)
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V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKAN 
TO KELIONĖS, II knyga 1.2.0

Vaičiulaitis — AUKSINĖ KURPELĖ. 
Puošniai išleista 1.10.0

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI. 
Iliustruota 0.14.0

NAUJIEJI SKAITYMAI. Skiriama 
Tremties mokyklai. Iliustruota 0.14.0

A. Rinkūnas — KREGŽDUTĖ, III dalis. 
Tėvynės pažinimas 0.14.0

Kun. A. Žitkus — TIKYBOS VADOVĖ
LIS, spalv. iliustracijos 0.7.4

Kun. Yla —VARDAN DIEVO. Vaikams 
maldaknygė 0.7.4

ŠVENTOJI ISTORIJA, Naujasis įstaty
mas. Iliustruota 0.2.9

SUAUGUSIEMS
Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės, lietu 

vio dailininko originalūs. įrėminti paveiks 
lai ir taip pat naujai išleistos puošnios lie 
tuviškos knygos.

PLOKŠTELĖS: „Vakaruškininkės dai
nuoja“ (kalėdinės ir velykinės giesmės), 
„Dainos iš Lietuvos“ (17 liaudies dainų), 
„Rožės ir tylūs vakarai“ (š'ageriai—šokių 
muzika), „Lietuviškos dainos“ (17 dai
nų; visai nauja, ką tik gauta), „Ar pame
ni?“ (lietuvio kompozitoriaus šlageriai - 
šokių muzika).

KARTĄ METUOSE
Daug kuo mes jau apsirūpinome, tik 

mūsų knygų lentynėlės nebepasipuošia 
naujomis knygomis. Artėjant Kalėdoms, 
šiais metais dalykimės dovanomis lietuvis 
komis knygomis. Ypač neužmirškime tos 
rūšies dovanų mūsų mažiesiems.

Kai renkatės kalėdines dovanas, pir
miausiai parašykite:

DAINORA LTD.,
49, Thornton Ave., London, W.4.

Užsakymai priimami telefonu CHI 2107.

Gydytojai stebėjo dviejų tokios pat rū
šies fabrikų darbininkus. Vienas tų fabri
kų jau „nuėjo po žeme“, kitas dirba „po 
senovei“. Buvo daromi bandymai ir su 
įvairiomis kitomis žmonių grupėmis, ku
rios laisvai sutiko laikinai pabūti „kur
miais“.

Bandymai parodė, kad žmonės kurį lai
ką pasiilgsta saulės, žalumynų, miesto 
triukšmo, net ir darbo tempas sulėtėja. 
Per tam tikrą laiką tačiau produktingu- 
mas atstatomas. Žinoma, miestiečiai leng
viau pakelia „urvinį gyvenimą“, negu 
kaimiečiai.

KAUNO RAJONO UŽDAVINIAI
(E) „Tiesa“ nr. 266 išspausdino Kauno 

rajono kp komiteto pirmojo sekretoriaus 
Strelcovo straipsnį, kuriame nurodoma, 
jog rajonas turi specializuotis pagal tris 
svarbiausias žemės ūkio produkcijos rū
šis: šviežio pieno, daržovių ir kiaušinių. 
Partijos komiteto planais rajono kolcho
zai ir sovchozai turi pilnai aprūpinti Kau
no miestą žemės ūkio produktais.

Strelcovas, pažymėdamas didesnį kuku
rūzų derlių ir maistingumą, vis dėlto pata 
ria neskubėti dobilų pasėlių keisti kukurū 
žais. Tai bene pirmas sovietinio vadovo pa 
sisakymas, kad ūkiškai yra nenaudinga 
neapgalvojus ir nepasiruošus keisti pasė
lių struktūrą. Jis pabrėžia, kad įvykdžius 
bandomuosius darbus struktūra galės bū
ti pradedama keisti neanksčiau, kaip 1963 
metais.

Iš straipsnyje pateiktų pavyzdžių maty
ti, kad Kauno rajono kolchozuose ir sov- 
chozuose pašarų racionus sudaro 65-70 
proc. stambiųjų pašarų ir 30 proc. sultin
gųjų. Tokia pašarų sudėtis labai pabrangi 
na gyvulių šėrimą ir produktų savikainą. 
Rajone numatoma kaip galima greičiau pa 
didinti sultingųjų pašarų paruošimą.

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

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

A. Vienažindys

ŠIEMET — NE!
Centrinės bibliotekos rūmų statybos 

aikštelėje žaidžia paauglys.
— Berniuk, gal tu žinai, kada pradėjo 

statyti šiuos rūmus?
— Žinau. Dar prieš mano gimimą. O 

tiksliau — nežinau.
Teko kreiptis į Vilniaus statybos tresto 

darbuotojus. Gamybiniame - technikinia
me skyriuje pareiškė:

—Pradėjom statyti karaliaus Saliamono 
laikais, — ir nusišypsojo. — žodžiu, labai 
seniai. O tiksliau — nebeprisimenam.

— O kada numatote baigti?
— Galiu tiksliai atsakyti: šiais metais 

— ne! O tiksliau — nežinau.
— O kas trukdo baigti bibliotekos 

statybą?
— Niekas netrukdo.
— O kokie darbai bibliotekoje neuž

baigti?
— Fasado apdailos darbai. Be to, dėl už

delsimo kaltas ir užsakovas — Kultūros 
ministerija. Ji pernai turėjo pristatyti me
talo konstrukcijas. Tačiau ir šiemet dar 
tik trečdalį jų tedavė. Be to, ir kitų įren
gimų dar trūksta.

— Na, o vis dėlto kada manote baigti 
bibliotekos statybą?

— Aiškiai buvo sakyta: šiemet — ne!
Kaip matote, Vilniaus statybos trestas 

savo žodį tesi: šiemet — ne. Taip buvo 
prieš dvejus, tai įrodė ir pernykščiai, tai 
patvirtina ir šie metai.
Vilnius. „Šluota“, 1961 m. Nr. 19

KAM BRANGU, O KAM NE
Vilniuje, J. Gagarino gatvėj esančioje 

baldų parduotuvėje pasirodė naujos kė
dės. Nieku ypatingu jos nepasižymėjo — 
kėdės kaip kėdės: su pusminkšte sėdyne, 
su tokia pat atkalte, su medinėmis lentelė
mis rankoms pasidėti, žodžiu, kėdė nieku 
nenustebino reiklaus pirkėjo. Stebino kas 
kita — ant jos padėta lentelė skelbė kainą 
„54 rbl. 30 kap.“

— Čia, tur būt, kokia nors klaida? — 
kreipėmės į parduotuvės vedėją. — Tik
riausiai, dar senais pinigais tebeskaičiuo- 
jat?

— Ne, — buvo atsakyta. — Naujais.
— Kas gi gamino šitą auksinę kėdę?
Pasirodė, kad tai atliko Ekspe-imentinis 

konstravimo biuras Vilniuje. Kreipėmės į 
biurą.

— Kodėl jūsų gamybos kėdė tokia 
brangi?

— Pirmiausia ,tai ne kėdė, o fotelis, — 
paaiškino mums biuro viršininkas Paške
vičius. — O antra, brangumas — labai re
liatyvi sąvoka: kam brangu, o kam ir ne...

štai restoranas „Palanga“ ir nepagalvo-
jo apie brangumą, kai šitomis auksinėmis

Felix Green apsilankė komunistinėje Ki 
nijoje dar prieš prasidedant dabartiniam 
badmečiui. Jis Kiniją buvo matęs ir kiek 
anksčiau. Kaip jis tvirtina, gyvenimas yra 
pasikeitęs, bet pragyvenimo lygis nė tru
putį nekyla. Kaime ir mieste visur dirba
ma komunose, kurių uždavinys yra vis
kuo apsirūpinti ir išsilaikyti, o savo gami
nius atiduoti valstybei. Komunos turi pa
sirūpinti darbo priemonėmis, mokyklomis, 
vaikų darželiais, ligoninėmis,. namų staty
ba, teatrais, bibliotekomis. Kadangi tose 
komunose visiškai nieko nėra, tai viskas, 
ką darbininkai uždirba, skiriama maši
noms komunai pirkti ir visiems būtiniems 
socialiniams reikalams. Kapitalo nėra, ir 
valstybė jo neduoda, todėl, daug kur ran
komis dirbant, gamyba būna menka. Ma
šinų įsigyti trukdo dar ir kita bėda, ne 
vien tik kapitalų trūkumas: jų nespėjama 
pagaminti.

Vienoje tų komunų, kuriose jis lankėsi, 
auginama 6.000 kiaulių, bet žmonės mė
sos paragauti gauna tik 3 kartus per me
tus. Visa kita parduodama valstybės nusta 
tytomis kainomis pačiai valstybei ar jos 
nurodytiems kooperatyvams. Ta pati ko
muna išaugina nemaža žuvies, bet ir jos 
labai retai teduodama — viskas eina į rin 
ką, kad būtų pinigų statyboms, įrengi
mams, mašinoms. Žmonės tokia padėtimi 
nepatenkinti. Žuvies, mėsos ir apskritai 
maitinimo ir kiti reikalai buvo karštai 
svarstomi susirinkimuose, bet jauni ko
munistai perėmė visą vadovybę į savo ran 
kas ir visus nutildė.

Kuo gi žmonės iš tikro gyvi? Tos komu
nos žmonės nežmoniškai neturtingi. Ne
turtu jie pralenkia Meksikos ir Pietų Ame 
rikos ar Indijos skurdžius, kurių gyveni
mas pažįstamas Greenui. Dirba žmonės 
nuo aušros iki sutemos. Rytais jie gauna 
po 3 delno didumo blynus (vaikai po 1). 
Pietums taip pat po 3 blynus. Vakarais 
kartais gauna sriubos, kartais makaronų.

kėdėmis apstatė visą filialą — kavinę „Li
teratų svetainė“. O ir konstruktoriai nesu
ko sau galvos dėl brangumo — jie sukūrė 
dar vieną kėdės modelį ir užplėšė už jį nei 
daug, nei mažai — tik 77 rb. 50 kapeikų.

Atrodo, baisi kaina?
— Kaip kam... Mat, ir šitoms kėdėms at 

sirado pirkėjas — jas įsigijo valgykla 
„Šešupė“ Vilniuje.

Tačiau tuo reikalai nesibaigė. Konstruk
toriai užgulė braižybinius stalus ir sukū
rė tikrą pasakų modelį. O kad kėdė dar la
biau primintų pasakišką kilmę, vožtelėjo 
už ją ir pasakišką kainą — daugiau kaip 
aštuoniasdešimt rublių!

Ir, manot, ši kaina įbaugino valstybinių 
lėšų švaistytojus? Nieko panašaus! šias kė 
dės irgi nupirko — jomis papuošė savo 
apartamentus viešbutis „Neringa“.

Dabar konstruktoriai vėl prakaituoja. 
Jie kuria naują kėdės modelį busimajam 
restoranui „Vilnius“. Žmonės kalba, kad 
tai būsianti ne kėdė, o grynas auksas...

„Šluota“, 1961 m. Nr. 19

Dideli trūkumai
(E) Sovietinės Lietuvos pramonė dirba 

trūkčiodama, dažnai neįvykdydama numa 
tytų planų. Tokią išvadą padarė sovietinis 
Lietuvos ministrų tarybos pirmininkas Su 
mauskas savo straipsnyje „Plačiuoju ko
munizmo keliu“ („Tiesa“ nr. 263).

Jis nurodo, kad, nežiūrint gerų bendrų 
pramonės darbo rodiklių, daugelyje įmo
nių slypi dideli trūkumai. „Visa eilė ga
myklų ir fabrikų dažnai neįvykdo darbo 
našumo ir savikainos mažinimo planu, ne
rūpestingai elgiasi su žaliava ir medžiago 
mis bei elektros energija, kas trukdo mū
sų žengimą pirmyn“, rašo Šumauskas.

Šitokias išvadas Šumauskui padiktavo 
tas faktas, kad per šių metų devynis mė
nesius pramonės darbuotojai neįvykdė 
darbo našumo kėlimo užduoties. Dėl to 
vien mėsos ir pieno bei žuvies pramonės 
įmonės nedavė užplanuotos produkcijos 
už 29.6 milijono rublių. Nenašiai per tą 
laikotarpį dirbusios tokios įmonės, kaip 
turbinų gamykla, laivų statykla, Pavenčių 
cukraus fabrikas.

Puiki dovana bet kuria proga! 
Naujai pagaminta

PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINES MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ 

LietuviSkai Įdainuota 
10 šokiu muzikos

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

E»X*X>X»X*X*X»X*X*X»X<X<S!SE 

Valgo visi tylom bendrose komunos val
gyklose. Į klausimą, kaip gali nepakenkda 
mi savo sveikatai išsilaikyti tokiu menku 
maistu žmonės, kurie sunkiai ir ilgai dir
ba, atsakinėjo tik komunistai jaunuoliai. 
Pažiūrėkite, sako, mes sveiki, ir mums tik 
reikia pinigų ateičiai sukurti.

Ar ta ateitis matyti jau kitokia? Dauge
lis komunų nuo 1958 metų gyvena vis ban 
dymais. Kas nors užplanuojama, bet nesi
seka, tai vėl naujaip planuojama. Didelė 
bėda, kad nėra tinkamų vadovų ir prie
monių. Valgyklose, vaikų darželiuose, 
dirbtuvėse, visur reikia patyrusių vadovų, 
o jų nėra. Suprantama, kad dėl to darbai 
šlubuoja. Be to, vietinės komunų vadovy
bės pačios planuoja, bet turi prisiderinti 
ir prie vyriausybės planų. Dėl to būna 
dažnų nesusipratimų. Ką pagaminusios, 
ypač ką užauginusios komunos norėtų 
bent parduoti privatiems vartotojams už 
aukštesnę kainą, negu vyriausybės nusta
tyta. Šitaip verčiantis greičiau pagerėtų 
gyvenimas, bet ranką nuolat prikiša vy
riausybė ir pati pasiima, kas pagamina
ma, žymiai mažiau mokėdama. Kai vy
riausybė, mokėdama žemas kainas, naudo 
jasi pigia komunų darbo jėga, tai tos ko
munos nesudaro pakankamai kapitalo ir 
niekaip negali pakilti iš vietos.

Svarbu dar. kad viską reikia dirbti pri
mityviomis priemonėmis, o gaminiai tada 
išeina brangūs, ir nebelieka jokio pe'no. 
Tą darbo priemonių primityvumą auto
rius nurodo net keliais pavyzdžiais. Štai 
pro vieną komuną buvo pravesti elektros 
kabeliai. Kadangi nebuvo transformato
rių, tai komuna negavo elektros, buvo 
liepta laukti. Tada nagingesni komunos na 
riai nusipirko vadovėlį, naktimis skaitė jį, 
prisirankiojo senų vielų ir kitokių gelžga
lių ir pasigamino kažką panašų į transfor 
matorių, kuris, pasirodo, prijungtas vei
kė. Dabar ta komuna jau turi transforma
torių dirbtuvę. Kaip ir tas jų pirmasis, vi
si tie transformatoriai gaminami iš seno 
laužo ir pardr vinėjami. Kitoje komunoje 
buvo pagamintos medinės mašinos, kurias 
suka asilas. Iš šalies niekas nepatikėtų, 
kad tos mašinos gamina popierių. Tiesa, 
popierius prastės, vyniojamasis, bet ir jį 
gamindama komuna šį tą uždirba ir padi-
dina savo pajams. Bet toks visa ko trūku
mas. tokia padėtis, kada ne komunai duo
dama, bet iš jos laukiama, kad už pigią 
kainą ir primityviomis priemonėmis viską 
gamintų, šiandien jau priartino Kinijai 
badą. Darbininkas nebegauna jau nė tų 
3 blynų.

JUOKIMĖS!
Pr. Alšėnas, gyv. Kanadoj, per pastaru© 

sius 15 metų rinko iš lietuviškų laikraščių, 
užsirašinėjo nugirstus iš žmonių lūpų ir 
pats kūrė, o taip pat vertė iš angliškos, vo 
kiškos ir lenkiškos spaudos įvairius juo
kus ir anekdotus, kurių Susidarė gana di
delis rinkinys — knyga. Rinkinyje yra ne 
toli tūkstančio atskirų juokų.

Juokų ir anekdotų turinys — įvairiau
sias. Tenai užkliudomi tylūs, ramūs ir de
mokratiški pasaulio valdovai: karaliai, 
prezidentai, premjerai ir t.t., o taip pat ir 
despotai (Stalinas, Hitleris, Mussolinis, 
Chruščiovas ir kt.). Taipgi paliečiami ra
šytojai, mokslininkai, kompozitoriai, akto 
riai, dailininkai ir kitokie kitokiausi. Rin
kinyje kalbama, šypsomasi ir juokiamasi 
iš šeimyninio gyvenimo epizodėlių, žiū
rint į juos pro humoro prizmę, iškeliami 
nuotykiai nuotykėliai gydytojų kabinetuo
se. mokyklų suoluose, ligoninėse, geležin
kelių stotyse ir t.t.

Knyga pavadinta „JUOKIMĖS!“
Rankraštis atiduotas Immaculate Press 

leidyklai, Putname, JAV, ir knyga jau' 
renkama.

— Mamyte, ar slyvos kartais neturi 
kojyčių? — klausia iš sodo sugrįžęs ber
niukas savo mamą.

— Ką tu, kvailuti! Žinoma, kad neturi.
— Tai aš, rhamyte, suvalgiau varlę.

— Vasarodamas aš visada einu gulti 
kartu su vištomis.

— Ar tau taip jau patogu visą naktį- iš
tupėti ant laktos?

Pataikūnas yra toks žmogus, kuris 
mums kalba visokius malonius dalykus, 
mūsų pačių nešiojamus galvoje.
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Europos Lietuviu Kronika Ciano politika...
KALĖDOMS DOVANA

Lietuvių kalba pirmasis kritinis moksli
nis veikalas KRISTAUS GYVENIMAS, pa 
rašytas Romos universiteto profesoriaus, 
išverstas iš italų kalbos originalo, išeina 
sekančią savaitę. Knygrišykla jau baigia 
knygas įrišti kietais viršeliais.

Savo draugams, artimiesiems, o taip pat 
ir. sau patiems, jei dar neužsisakėte, pado
vanokite šią garsiąją knygą, skaitomą pa
saulyje 23 kalbom, sveikindami su Šv. Ka
lėdom. Ši didelė knyga (965 puslapių) te
kainuoja tik 2 sv. Knygą gausite dar prieš 
šventes, jei tuojau ją užsakysite pas kun. 
P. Dauknį, Lithuanian Church, 21, The 
Oval, Hackney Road, London, E.2.

LONDONAS
VAKARAS PASIBAIGĖ GERAI

Literatūros vakaras Londone praeitą šeš 
tądien) (gruodžio 2d.) sutraukė, atrodo, 
pastovius tokių parengimų klausytojus, 
mėgstančius ne vien tik buteliuką. Tvirti
nama, kad klaušytojų buvo daugiau negu 
prieš porą metų ten pat ruoštame litera
tūros vakare.

R. Spalis savo skaitytąja novele „Pra
keiktąja“ ir F. Neveravičius „Geguže“ nu
kėlė klausytojus f Lietuvą. V. Šlaitas pa
skaitė pluoštą graudžių eilėraščių, dau
giausia vis naujų. D. Sadūnaitė-Sealey 
taip pat paskaitė eilėraščių. K. Barėnas 
skaitė „Plaučius“ iš stovyklinių laikų. R. 
Spalis „Londonas iš tolo“ feljetonu perlei
do per dantj dali lietuviškosios visuome
nės priekyje esančių ar buvusių žmonių.

Programai vadovavo ir baigiamąjį žodi 
tarė E. Pranskūnienė.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BAZARAS

Artėja Kalėdos, kartu su jomis artėja ir 
Kalėdinis Parapijos Bazaras, lietuviškai 
sakant, kermošius.

Šiais metais norima padaryti viena nau 
jovė kermošiuje, tai yra turėti loterijai vie 
ną „bale ganą“ vien su buteliais, žinoma, 
pilnais, ir kiekvienas, pirkęs bilietą, laimi 
vieną buteli, tik čia priklausys nuo jo lai
mės: butelys gali būti pilnas viskės, raša
lo ar ko nors kita.

Tam reikalui gruodžio 3 diena (sekma
dienis) buvo skelbiama butelių aukų sek
madieniu, kad kiekvienas parapijietis pa
aukotų po vieną pilną butelį.

Be to, komitetas dar kartą prašo visus 
paremti parapijos bazarą daiktinėmis ar 
piniginėmis aukomis ir siųsti šiuo adresu: 
Parapijos Bazaras, 21, The Oval, Hackney 
Road, E.2.
Pirmosios bazaro aukų kregždutės

Rengiamajam bazarui aukojo: Danguolė 
ir Rafaelis Sealey 10 svarų. Londono Lietu 
vių Moterų „Dainavos“ Sambūris ‘ 3 sv. ir 
po 10 šilingų P. Ritbergienė iš Birmlngha- 
mo ir Ona Msteliak.

Be to, jau gauta ir daiktinių aukų. Vi
siems aukotojams parapijos vadovybė nuo 
širdžiai dėkoja.

PRIEŠ IŠLEISTUVES IR ŠVENTES
Vietos ateitininkai gruodžio 3 d. turėjo 

ne eilinį susirinkimą: sukaktuvinį ir šven
tinį. Gruodžio 4 d. suėjo 20 metų nuo jų 
ideologo prof. Stasio Šalkauskio mirties, o 
19 d. prof. Rapolas Sealey ir Danguo ė Sa
dūnaitė-Sealey pakelia sparnus į šiaurės 
Ameriką, kur pabus iki sekančios vasaros. 
Jis visu uolumu atliko draugovės sekreto- 
rieus uždavinius, ji gi — iždininkės. Iš
vykstantiems, bet grįšiantiems išreikšta gi 
Ii padėka ir geriausi linkėjimai. Apie 10 
mėnesių jų Anglijos lietuviai tikrai pasi
ges.

Toliau susirinkime S. Kasparas keliais 
brūkštelėjimais atžymėjo pusmečio veik-

KALENDORIUS IŠKELIAVO VISIEMS

lą. Išklausyta federacijos vado prof. Simo 
Sužiedėlio kalba ir buvusio vado prof. K. 
Pakšto paskutinis ugningas žodis. Viskas 
iš juostelės.

Sekė prof. R. Sealey įdomus istorinis na 
grinėjimas: Gintaras pas senovės graikus 
ir romėnus. Dėkojant paskaitininkui, pa
linkėta, kad netolimoj ateityje galėtų ap
lankyti laisvą gintaro šalį, Lietuvos pajū
rį.

Meninėje dalyje pasigrožėta Janinos 
Jurkonienės jautriomis kalėdinėmis minti 
mis ir poetų VI. Šlaito, Juozo Gutos ir Lai
mučio Švalkaus kalėdine, buitine nuotaika 
atžymėta kūryba.

KAS PRISIMINS SENELIUS IR 
LIGONIS?

Senatvės nė vienas negali išvengti. Metų 
našta prispaudžia ir pačius stipriausius, 
pačius veikliausius žmones. Jie dažniau
siai tyliai pasitraukia iš visuomenės akių 
ir leidžia savo dienas vieniši.

Kalėdos yra šeimų ir džiaugsmo šventė. 
Kas gali suteikti to džiaugsmo ir Lietuvių 
Sodyboje gyvenantiems seneliams bei ligo 
niamS, prisiųsdami jiems nors ir labai 
kuklią kalėdinę auką ar dovanėlę?

Pirmoji paskyrusi seneliams auką (už
darbį nuo jos per vasarą Sodyboj išplatin
tos knygos) yra ponia Sealey. Ar atsiras 
geros valios tautiečių daugiau?

Aukas .ar dovanas siųsti Sodybos vedėjo 
vardu arba tiesiog seneliams.

KALĖDOS SODYBOJE
Norint Išlaikyti lietuviškus pa

pročius bei tradicijas, šiais metais 
Lietuvių Sodyboje numatyta Kū
čias ir Kalėdas ruošti vien tiktai 
lietuviams. Todėl visi, kas neturi 
savo šeimos ar artimųjų, arba kas 
nors ir turi šeimas, bet nori atsi
kvėpti po {tempto sunkaus darbo, 
kas nori pradžiuginti vienišus So
dybos gyventojus ir kas pagaliau 
nori Kalėdas praleisti kaime, — 
kviečiami atvykti į Lietuvių Sody
bą.

Užsirašyti iki gruodžio 10 d.
Kaina numatoma už dvi Kalėdų 

dienas (įskaitant Kūčių vakarie
nę) 5 svarai. Už kiekvieną papil
domą dieną po 25 šilingus.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.V.S. „Ramovė“ Manchesterio skyrius 
gruodžio 9 d., šeštadienį, 5 vai. vak„ Black 
ley Instituto salėje rengia kariuomenės 
šventės minėjimą.

Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita, 
B. Valterienės dainos, p. Kuraitės baletas, 
p. Jakubaičių deklamacijos.

Veiks savas gėrimų baras. Šokiams gros 
lietuviška kapela.

Iš Cannon St. autobusai 17, 17X, 60 ir 
63 Nr.Nr. Visus ir visas iš toli ir iš arti 
prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba 1961 m. gruodžio 17 d., sekmadie
nį, 4 vai. p.p., šaukia
Klubo narių metinį visuotinį susirinkimą, 
kurio dienotvarkėje Klubo valdybos prane 
Šimai ir valdomųjų organų rinkimai.

Kvorumui numatytą valandą nesuSirin- 
kus, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas nežiūrint į susi
rinkusių narių skaičių.

Visi Klubo nariai kviečiami kuo gau
siausiai susirinkime dalyvauti.

Klubo Valdyba

Nidos Knygų Klubo ir Eu
ropos Lietuvio sieninis 
kasdien nuplėšiamas ka
lendorius su vardais ir pa 
siskaitymais šiemet yra 
ankstyvas. Pirmiausiai, 
kiek jo buvo gauta iš knyg 
rišyklos, išsiuntinėta skai
tytojams, gyvenantiems to 
limesniuose žemynuose. 
Atrodo, kad net ir tolimą
ją Australiją jis pasieks 
dar prieš Kalėdas.
Knygrišykla baigė jau pri 
statyti ir likusį kiekį. Tas 
išsiuntinėtas Anglijoje gy
venantiems tautiečiams 
Dar liko nedidelė to kalen 
doriaus atsarga. Kas nore 
tų jį užsakyti savo kaimy
nams ar bičiuliams, tai bū 
tų pats laikas. Didesnėse 
kolonijose (Londone, Glas 
gowe, Manchesteryje, Co- 
ventryje, Nottinghame, Ke 
tteringe, Corby, Wolver- 
hamptone ir kitur) galėtų 
kai kas ir paplatinti.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Už sieninį kalendorių aukų po 4 šil. yra 

pridėję V. Girėnas, A. Vitkus, M. Gelvi- 
hauskienė ir L. Karnišovas.

Kiti aukų dar atsiuntė: B. Kmieliauskas 
10 šil., L. Mathews 3 šil.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BRADFORDE

Gruodžio 9 d„ 6 vai., Bradfordo lietuvių 
Vyties Klube rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoj paskaita ir, talkinant visam 

būriui padėjėjų, A. Bučio ruošiamoji me
ninė programos dalis.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
IŠVAŽIAVO JASIONIŲ ŠEIMA

Wolverhamptono kolonija vėl netenka 
vieno darbštaus ir pavyzdingo nario. Povi
las Jašionis su žmona ir dukrele lapkričio 
29 d. paliko mus, išvykdamas į Ameriką.

P. Jasionis buvo nuolatinis „Vilties“ S- 
to Klubo žaidėjas krepšinio komandoje ir 
nuolatinis Komiteto narys, ėjęs kasininko 
pareigas nuo 1954 metų iki dabar. Visų 
darbų, kuriuos Jasionis atliko „Vilčiai“, 
nelabai galėtume surašyti, bet tenka tiek 
pasakyti, kad jis buvo vienas geriausių 
ir pastoviausių Sporto Klubo narių.

Jasionis buvo gerbiamas ne tik lietuvių 
bendruomenėje, bet ir anglų visuomenėje. 
Jį žinojo, kaip „Paul — Teritorial Army 
chap“.

Sportininkų tarpe jis irgi buvo gerbia
mas ir laikomas pavyzdžiu. Jasionis nieką 
da nepraleido rungtynių ar treniruotės, 
nors jau buvo įkopęs į 42 metus.

Sporto Klubas suruošė jam išleistuves. 
Susirinko gausus būrelis lietuvių sportinin 
kų ir sporto mėgėjų, žodį tarė V. Kelmis- 
traitis ir S-gos Sk. pirmininkas D. Narbu
tas. Sporto Klubo ir visos lietuvių bendruo 
menės vardu buvo įteikta dovana P. Jasio- 
niui, jo žmonai ir dukrelei. P. Jasionis ga 
vo dovaną taip pat ir iš fabriko, kuriame 
dirbo.

Visų sportininkų ir Sporto Klubo narių 
vardu dėkojame ponams Kukanauzams už 
P. Jasionio šeimos priėmimą apsigyventi 
iki išvažiavimo, taip pat už puikias vaišes, 
kuriose atsisveikinome su savo brangiu 
nariu ir jo šeima. Linkime ko geriausio 
Amerikoje.

V. Ke'.mistraitis

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
Šv. Komunija laikysiu gruodžio 10 d., 15 
vai., Derby, St. Mary s Chapel (Sowter Rd. 
ir St. Mary's sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

VOKIETIJA
DR. A. GERUČIO PASKAITA APIE

PABALTIJO KRAŠTUS
Baltų Draugija surengė Bielefelde, Vo

kietijoje, pabaltiečių kultūrines dienas, ku 
rioS truko nuo lapkričio 17 iki 20 d. Dr. A. 
Gerutis laikė paskaitą apie „Tautų apsi
sprendimą ir Pabaltijo tautas“.

Artimiausias pabaltiečių parengimas 
vyks Miunchene; vėliau seks „kultūrinės 
dienos“ Freiburge ir Augsburge.

Baltų Draugijos pirmininkas Dr. H. A. 
Kehren, Diusseldorfe (ministerijos direkto 
rius Vestfalijos socialiniams reikalams mi 
nisterijoje), minėjo 60 metų sukaktį, o ats. 
gen. A. Grašser, Stuttgarte, vokiečių-estų 
sekcijos pirmininkui, sukako 70 metų am 
žiaus. Gen. Grasser buvo armijos vadas 
Narvos fronte, kuriame kovojo taip pat es
tų tautinis vienetas.

BALF'as vėl šelpia mus pupomis, miltais, 
pieno milteliais. Visi į skurdą patekę tau
tiečiai gali minėtą pašalpą atsiimti įprasta 
tvarka Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44.

Jau laikas užsisakyti lietuvišką* kalendo
rių, laikraštį, knygą per mūsų medicinos 
studentę p-lę Reginą Kumfertaitę (22) 
Koeln-Kalk, Dieselstr. 40. Atsiskaityti ga
lima persiunčiant pinigus pagal prideda
mą sąskaitą pašto perlaida (Zahlkarte): 
Postschecks Konto: Koeln 186994
Lietuvių sielovados vyriausias tvarkytojas 
— Tėvas Alfonsas Bernatonis — (16) Die 
burg-Hessen, Minnefeld 34, praneša vi
siems lietuviams kunigams, kad sekan
čiais metais Vatikanas norėtų gauti tiks
lią statistiką .apie visus lietuvius Vokieti
joje. Ta proga raginami lietuviai kunigai 
sudaryti kartoteką.

1962 rugpiūčio 3-8 d.d. ruošiamas Romo 
je didelis visų kraštų emigrantų - pabėgė
lių suvažiavimas. Kelionė ir pragyvenimas 
asmeniui kainuos apie 200.OO DM. Reikėtų 
jau dabar užsiregistruoti pas savo lietuvį

BANDEROS ŽUDIKAS
1959 m. spalio 15 d. Miuncheno mieste 

nepaprastomis aplinkybėmis mirė Stefa- 
nas Bandera, ukrainiečių žymusis kovoto
jas prieš komunizmą. Jis buvo rastas prie 
savo buto perskelta galva, sukritęs ant 
laiptų. Išskrodus, jo kūne buvo rasta ciano 
kalio nuodų. Ukrainiečių vadovaujantieji 
organai tremtyje dar Banderos laidotuvių 
metu paskelbė, kad jis ne pats nusižudė, o 
buvo nužudytas bolševikinių agentų. Ta
čiau neužilgo po to vokiečių speciali žmog 
žudystėms tirti komisija Miunchene pareiš 
kė, jog, atidžiai ištyrus, esą aiškiai nusta
tyta: ..Prieš ukrainiečių emigrantų vadą 
Banderą neįvykdytas joks pasikėsinimas. 
Jis pats nusižudė“. Ir tik dabar, po dvejų 
metų, paaiškėjo, kad vokiečių minėtosios 
komisijos tvirtinimas yra neteisingas. Tei 
singas buvo ukrainiečių tvirtinimas. Bet 
ši žmogžudystė, tur būt, niekad nebūtų iš
aiškinta, jei nebūtų prisistatęs pats žmog
žudys.

Lapkričio 17 d. V. Vokietijos radijas ir 
spauda paskelbė sensacingą žinią. Nese
niai iš rytų Berlyno į vakarinį perbėgo 
Maskvos agentas Bogdanas Nikolajevičius 
Stašynskis, 30 m. amžiaus, ir pats prisista 
tė Vakarų Vokietijos saugumo organams. 
Nuo rugsėjo 1 d. jis yra suimtas tardyti ir 
kalinamas nežinomoje (slepiamoje) vieto
vėje. StašynSkis prisipažino, kad nuo 1951 
m. dirbo sovietų saugumo tarnybai. Jau 
1956-57 metais Stašynskis, vykdydamas so 
vietų saugumo tarnybos nurodytus specia
lius uždavinius, gyveno Miunchene ir jo 
artumoje. Šiuo laikotarpiu Maskvos įsaky
mu jis nužudė ukrainiečių žymų veikėją 
rašytoją prof. Dr. Levą Rebetą, o 1959 
m. spalio 15 d. ir Stefaną Banderą. Mask
vos agentų centrinė jam buvo davusi nuo
dus švirkščiantį pistoletą. Šiuo pistoletu 
pasinaudodamas, Stašynskis ir nunuodijo 
ciano kaliu abu minėtuosius asmenis. 
Drauge jis pareiškė, kad nužudymus atli-, 
ko ne vien tik vykdydamas Maskvos įsaky 
mus, bet kartu ir iš savo komunistinio įsi
tikinimo, nes abu nužudytuosius laikęs 
„valstybės priešais“ ir „kenkėjais“.

I Vakarus Stašynskis pabėgo kartu su 
žmona. Pabėgo todėl, kad jam grėsė sulik- 
vidavimas: jis jau perdaug žinojo apie bol
ševikų nusikaltimus ir tapo nepatikimu. 
Jau 1960 m. rugpiūčio mėn. jam buvo už
drausta palikti Maskvą ir Sov. Sąjungą. 
Jo žmonos kritiškus pasisakymus prieš so
vietinę santvarką nugirdo bolševikų sau
gumas, ir per tai Stašynskis neteko savo 
darbdavių pasitikėjimo. Pabėgti buvę la
bai sunku: pavyko tik nepaprastų aplinky
bių dėka. Jo žmona yra vokietė iš rytų

VIENUOLYNAI LIETUVOJE
Britų katalikų laikraštis „The Catholic 

Times“ lapkričio 24 d. numeryje, pasinau
dodamas Elta, paskelbė „Švyturio“ žurna
lo užsiminimus, kad Lietuvoje, ypač Vil
niuje, slaptai dar tebeveikia vienuolynai.

Vienuoliai ir vienuolės žmonėms daro di 
džiulės įtakos.

kunigą, kad galima būtų jau iš anksto 
orientuotis dėl skaičiaus dalyvių. Regis
truotis pas kun. V. šarką (24a) Hamburg- 
Altona, Langenfelderstr. 113, Tel. 435285 
Reikia pastebėti, kad tai yra gera proga 
pamatyti Amžinąjį Miestą ir susipažinti 
arčiau su krikščionybės lopšiu už pigią 
kainą.

Vyrai j kuopą priimami nuo 21 iki 55 me
tų amžiaus nebausti. Tai nėra karinė, bet 
civilinė tarnyba prie amerikiečių dalinių. 
Yra dvejų rūšių kuopos: darbo ir sargy
bos. Atlyginimas yra įvairus. Duodamas 
visas puikus karinis davinys, rūbai, apa
vas, labai švariai, patogiai ir šiltai įreng
tas kambarys ir pradžiai 260,oo DM. gry
nais. Paskiau alga auga pagal užimamas 
pareigas.

Visi, kurie siunčia siuntinius į Lietuvą, 
privalo pasilaikyti kvitus už licencijas, 
muitą, persiuntimą ir metų pabaigoje pa
teikti „Finanzamtui“, kad mokesčių įstai
ga atskaitytų nuo mokesčių. Reikėtų mė
ginti šiuos pakvitavimus įteikti vietos 
„Caritui“, kad ši labdaringa organizacija 
grąžintų Jums tuos pinigus; nes yra atve
jų, kad „Caritas“ apmoka visas siuntinių 
į Rytų Zoną ir Tarybų Sąjungą išlaidas.

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE 
88, GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471

'JGGGGGGGGGGGGGG
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PATS PRISISTATĖ
Berlyno, kurią jis dar neseniai vedė. Bū
dama nėščia, ilgai prašiusi ji gavo leidimą 
išvykti iš Maskvos į rytų Berlyną gimdyti. 
Tačiau naujagimis sūnus greitai mirė. Ir 
tik jo laidotuvėms saugumas išleido Sta- 
šynskį išvykti į rytų Berlyną. Atvykęs į 
čia, dar prieš vaiko laidotuves Stašynskis 
Su žmona ir paspruko į Vakarus. Jis pasi
sakė žinąs, kad čia būsiąs nubaustas už sa 
vo nusikaltimus, bet vis tai esą geriau, 
kaip būti sulikviduotam.

Miuncheno ukrainiečių vadovaujančių 
asmenų pirmieji pasisakymai dėl Stašyns- 
kio teigimų yra labai rezervuoti. Esą, Sta- 
šynskio tvirtinimai Skamba labai paslap
tingai. (ELI)

NEGINKLUOTAS KRUPPAS

Vokietijos Kruppas, kuris turi savo vai-' 
džioje milžinišką plieno imperiją, dabar 
per metus parduoda savo gaminių už 5 
milijardus markių. Tai yra didžiausios 
privačios įmonės Vokietijoje ir vienos di
džiausių pasaulyje.

1811 m. lapkričio 20 d., vadinas, prieš 
150 metų, Fridrichas Kruppas įsteigė nedi
delę plienui apdirbti įmonėlę. Dabar Kru- 
ppo įmonėse dirba 110.000 žmonių, ir jų 
gaminiai pardavinėjami visame pasaulyje.

Labiausiai tos įmonės buvo apgriautos 
antrojo pasaulinio karo metu. O kas liko 
nesugriauta, sąjungininkai išmontavo Ir 
pasiėmė, kaip karo reparacijas. Net ir jom 
vadovavęs Alfredas Kruppas buvo nuteis
tas, kaip karo nusikaltėlis, 12 metų kalėji
mo, ir jo turtas konfiskuotas. Jis buvo kai 
tinamas padėjęs naciams nukariauti kitus 
kraštus ir naudojęsis vergų padėtyje esan
čių žmonių darbo jėga. Bet kalėjime jis Iš
buvo tik iki 1951 m. O kol jis sėdėjo kalė
jime, įmonių vadovai dirbo ir atstatė jas.

Grąžindami jam turtus, sąjungininkai 
privertė jį apibarstyti savo šeimos sukur
tąją imperiją. Pasirašęs tokį susitarimą, 
Kruppas pardavė kasyklas ir didžiules 
plieno lydyklas Rheinhausene. Nuo tada 
jis pasidarė nebe toks savarankiškas. Bet 
tarptautinė komisija vis turėjo jam prate- 
sinėti laiką parduoti dalį turto. Kruppas 
teisinosi, kad jis nesuranda pirkėjo.

Kruppui taip pat uždrausta gaminti 
ginklus, nors tai buvo jo specialybė.

Jo įmonėse gaminama apie 3.500 daly
kų, pradedant didžiuliais presais ir moto
rais ir baigiant laikrodžiams reikalingais 
smulkučiais sraigteliais ir spyruoklėmis. 
Jo gaminiai parduodami Europoje ir Ame
rikoje. Be to, Kruppas stato fabrikus ū- 
kiškai atsilikusiuose kraštuose. Pvz., plie
no fabrikas buvo pastatytas Indijoje, o 
Brazilijoje — plieno apdirbimo fabrikas.

Apie 1% visų gaminių eina į komunisti
nius kraštus. Sovietų Sąjungai jis pardavė 
3 sintetinio fibro įmonių įrengimus.

NAUJAS MIESTAS

(E) Sovietinės Lietuvos aukščiausios ta
rybos įsaku vietoje Nidos, Preilos ir Juod
krantės gyvenviečių įkurtas respublikinio 
pavaldumo miestas Neringa. Neringoj bus 
įrengti du nauji kurortai, kurie ir sujungi 
Juodkrantę su Nida ir Preila. Vienai išku 
rortų siūlomas pavadinti Agila. Pagal ruo
šiamą Neringos miesto generalinį planą 
administracinis centras numatomas Juod
krantėje.

Diplomai pramonei

(E) Sovietinės Lietuvos pramonei taip 
vadinamoje „visasąjunginėje liaudies ūkio 
laimėjimų parodoje“ įteikta 11-ka diplo
mų. Diplomai paskirti įmonėms už laimė
jimus, pasiektus paruošiant ir organizuo
jant naujų gaminių Serijinę gamybą.

Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklai 
paskirtas antrojo laipsnio diplomas. Šios 
gamyklos direktorius, vyr. konstruktorius, 
vyr. technologas ir vyr. inžinierius apdova 
noti didžiaisiais sidabro medaliais.

Diplomai taip pat paskirti už lietuvišku 
baldų pavyzdžių sukūrimą kurortinėms ir 
gydymo įstaigoms.
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