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TEGYVUOJA 
LATVIJA!

Visas viena šalia kitos taikiai gyvenan
čias tautas galėtumėm vadinti seserimis. 
Tačiau Latvija mums yra tikra sesuo, to 
paties kraujo, kaip ir mes, ir vis likimo sve 
timomis didžiųjų kaimynų kojomis dramb 
lojama.

Ten nuo XII amžiaus pradėjo savo dar
bą krikščionybė, bet XIII amž. vis tiek už
plūdo kalavininkai, sukurdami net savą Li 
vonijos valstybę. Vėliau prasidėjo kovos 
dėl Baltijos jūros, rusų, švedų, lenkų, da
nų, net lietuvių žygiai ir krašto žemėlapio 
pertvarkinėjimai. Į š;aurę nuo Dauguvos 
įsistiprino lenkai. Kuršo kunigaikštija ofi
cialiai taip pat priklausė Lenkijai. Kai šve 
dai 1629 m. sumušė Livoniją valdžiusią 
Lenkiją, tai tą Latvijos da’.j ji ėmė valdyti. 
Latgaliją nuo 1772 m. valdė rusai, kurie 
vėliau įsistiprino visame krašte.

Kaip mums, taip ir latviams pirmasis pa 
saulinis karas sudarė sąlygas pradėti sėk- 
.m’ngai kovai už nepriklausomybę. Nepri
klausomybė oficialiai buvo paskelbta 1918 
m. lapkričio 18 d.

Ryžtingai atsigynusi priešų, Latvija kilo 
ūkiškai ir kultūriškai.

Kadangi didžioji dalis geriausios žemės 
iki nepriklausomybės pradžios priklausė 
stambiesiems, dažniausia vokiškos kilmės 
žemvaldžiams (o stambiausias žemvaldys 
turėjo daugiau kaip pusę milijono hekta
rų), tai buvo reikalinga įvykdyti žemės 
reformą. Jei prieš reformą Latvijoje tebu
vo tik apie 140.000 ūkių, tai po jos ūkių 
buvo jau apie 237.000. Vyko statyba (vien 
kaimuose nepriklausomybės laikais pasta 
tyta apie 400.000 pastatų), kilo pramonė. 
Kraštas šviesėjo ir kultūrėjo (1939 m. bu
vo 2000 pradžios mokyklų su 275.000 moki
nių, 110 aukštesniųjų, 125 amatų mokyk
los. išleista apie 6.500 baigusiųjų universi 
tetines studijas, turėjo 2 operas, 12 teatrų, 
850 bibliotekų, 54 laikraščius, kasmet iš
leisdavo apie 1.300 knygų).

Su Lietuva santykiai palaipsniui glau
dėjo, bet Pabaltijo valstybių santarvės 
stiprėjimas nepatiko didiesiems kaimy
nams.

Tą kasdien šviesėjantį nepriklausomą 
■ —gyvenimą oujaukė bolševikinė okupacija, 

karas ir vėl okupacija.
Gyvendami viltimi, kad ateis gi toks lai 

kas, kai vėl būsime nepriklausomi, pasisa 
kytume už visokeriopą bendradarbiavimą 
ir ryšių glaudumą. Atgavę nepriklausomy 
bę. nebegalės'me juk nė svajoti, kad būsi
me sau vieni ir vieniši prie Nemuno. Pa- 
bsltijys su Latvija, Estija ir Lietuva turės 
jungtis į didįjį taikių Europos tautų būrį, 
kad vėl neištiktų tokių vienišų vergijos 
nelaimė.

O Latvijai ir latviams nepriklausomy
bės šventės proga linkime ko greičiau at
gauti laisvę ir vėl pradėti šviesų gyveni
mą.

NAUJA ALTo VALDYBA
(E) Spalio 27 d. posėdyje naujoji ALTo 

Valdyba pasiskirstė pareigomis: L. šimu
tis — pirmininkas. Dr. P. Grigaitis — I vi
cepirmininkas, kiti vicepirmininkai — T. 
Blinstrubas, P. Dargis, K. Drangelis ir A. 
Rudis. Inž. Eugenijus Bartkus — I sekreto 
rius, 2 sekr. — VI. Šimaitis; iždininkas — 
M. Vaidyla; finansų rašt. —J. Talalas.

ROMON ATVYKO DAR KETURI IŠ

LIETUVOS
(E) Eltos bendradarbio Romoje praneši 

mu, be Kauno Vysk, administratoriaus 
kan. Stankevičiaus, dalyvaujančio Visuot. 
Bažnyč!os Suvažiavime ekspertu, atvyko 
Kaišiadorių vyskupijos vald. kan. P. Bak- 
šis, Vilniaus arkivysk. valdytojas kan. Č. 
Krivaitis ir jo kancleris kun. Mažeika. At- 
važiavo ir žurnalistas Leopoldas Galdikas.

LIETUVIAI KAZACHSTANE

(E) Vilniaus radijas spalio 27 d. paskel
bė. jog džiugi žinia (!) atėjusi iš šiaurės 
Kazachstano, kur „dirba, padėdamas staty 
ti plėšininėse žemėse sandėlius grūdų pri
ėmimo punktams, didelis Lietuvos statybi 
ninku būrys".' Statybininkų viršininkai ra 
portavę kp ck ir vyriausybei, kad jų brigą 
da — 200 jaunų pirmūnų — mūrininkų, 
betonuotojų, dailidžių, tinkuotojų, statybi- 

| nlų mašinistų — „didžiojo spalio 45 meti
nių garbei ir siekdami ko daugiau padėti 
plėšininių žemių užkariautojams", per pus 
antro mėnesio prieš nustatytą laiką įvyk- 

; džiusi statybos montavimo programą, (šie 
£ 200 jaunuolių vad. „statybiniu traukiniu“ 
I buvo komsomolo pastangomis išgabenti 
| Kazachstanan š.m. liepos 3 d.). 50 statybi- 
E ninku nutarę iki metų pabaigos pasilikti 
Bį Kazachstane...

DIDYSIS BROLIS IR
BROLIUKAI

„NUO AMŽIŲ Iš VIENO, NUO AMŽIŲ 
GRETA MES ŽENGIAM IR ŽENGSIM 

SU RUSŲ TAUTA“

(E) šitokia antrašte Kelmės „Komunis
tinis Žodis“ išsispausdino straipsnį „tary
binių tautų draugystės“ tema, pranešė per 
Vilniaus radiją (spalio 22 d.) vienas kp ck 
instruktorių. Jame, be kitko, rašoma, jog 
Kelmę gerai žino viena už šimtų kilomet
rų nuo jos — Kostromoj gyvenanti mote
ris, kurios sūnus buvo sužeistas „vaduo
jant“ Kelmę nuo priešo ir gavo didvyrio 
vardą (vėliau jis žuvęs prie Karaliau
čiaus). Ne vienas sovietinis pilietis tokiais 
ar panašiais prisiminimais susirišęs su 
Lietuva: bendra kova prieš bendrą priešą 
karo metu labai išugdžiusi „broliškų tau
tų — lietuvių ir rusų — tarybinę draugys
tę“. Tautų draugystės tematikos betgi, 
esą, negalima išsemti epizodais iš karo 
metų. Ir šiandien, taikioje komunizmo sta 
tyboje, instruktoriaus žodžiais, „sutinka
me puikiausius pavyzdžius, liudijančius 
apie toliau, plačiau ir giliau besivystančią 
ir stiprėjančią tarybinių tautų draugystę“. 
Štai, Mažeikių teritorinės gamybinės val
dybos laikraštis „Pergalės Vėliava“ rašąs, 
jog Akmenės cemento gamykla, jau minin
ti savo darbo dešimtmetį, akivaizdžiai pa- 
redanji, kokiais draugiškais ryšiais tarp 
savęs yra susirišusios „tarybinės respubli
kos". Gamykla esanti „tautų draugystės 
kūrinys“. Vienas Leningrado institutas pa 
ruošęs techninį įmonės projektą, maskvie
čiai, leningradiečiai, gorkiečiai, kijevie- 
čiai, minskiečiai siuntę statybines medžia
gas ir vidaus įrengimus. Šiuos pastaruo
sius montuoti ir įvaldyti padėję „broliškų 
respublikų" cementininkai. Ir dabar čia 
dirba 12 tautybių darbininkai, o akmenie-

r SeįįtįįnįoS DIENOS -Į
KUBOS REIKALAS NEBAIGTAS

Kadangi Castro nesutinka įsileisti tik
rintojų, tai amerikiečiai abejoja, ar iš tik
ro bus išvežtos visos raketos. Nors Chruš- 
č'ovas tvirtina, kad tų raketų buvę tik 40, 
tačiau iš kitų šaltinių gaunamosios žinios 
sako, kad jų galėjo būti iki 100. Jeigu tik
rintojai nebūtų įsileidžiami, amerikie
čiams tektų pasitenkinti oro žvalgybos 
duomenimis. Bet raketos ir atominiai jų 
smaigaliai gali būti slepiami požemiuose.

Pastaruoju metu Chruščiovas jau prade
da rodyti didesnio pasipriešinimo. Jis esąs 
nelinkęs vykdyti amerikiečių reikalavi
mo išgabenti kovos lėktuvus.

Išardytosios raketos jau išgabenamos 
laivais.
INDIJA PASIRYŽUSI SUSITVARKYTI 
SU KINIJA

Ministeris pirm. Nehru pareiškė Lok Sa 
boję (parlamento žemuosiuose rūmuose), 
kad Indija yra pasiryžusi išvaryti užpuoli
ką iš šventosios Indijos žemės, vis tiek, 
kiek ilgai beužtruktų kova.

Indija buvusi užpulta nepasiruošusi, nes 
ji nesitikėjusi, kad Kinija puls 2-3 divizi
jomis. Bet Indijos draugai ateina į pagal
bą.

Sovietai taip pat prižadėjo ne tik ginklų, 
bet ir ginklų fabriką pastatyti.

RYTŲ IR VAKARŲ PAJĖGOS
Skaičiuojama, kad sovietai šiuo metu 

turi 3.600.000 karių, apie 75 tarpžemynines 
raketas, kurios gali gabenti didesnį krovi
nį, negu amerikiečių turimosios, apie 700 
vidut’nio nuotolio raketų, apie 15.000 lėk
tuvų, tarp kurių apie 10.000 kovos lėktu
vų. Kiti Varšuvos pakto kraštai turi apie 
980.000 karių.

NATO kraštų armijos —5.914.000 karių, 
apie 450-500 tarpžemyninių raketų, 250 vi
dutinio nuotolio raketų, 630 tolimo skridi
mo bombonešių, 1.630 vidutinio nuotolio 
skridimų bombonešių.

JAV RINKIMAI
JAV buvo renkamas apie trečdalis sena

to. visas kongresas ir gubernatoriai. Rinki
mus laimėjo demokratai, nors paprastai 
valdančioji partija netenka tam tikros da
lies atstovų, kai rinkimai vykdomi prezi
dento kadencijos vidury.

Kongrese demokratų padidėjo pora at
stovų, senate ketvertas.

Demokratų pasisekimas šįkart priskiria 
mas prezidentui Kennedžiui.

Manoma, kad prezidentas dabar leng
viau pajėgs pravesti kai kuriuos įstaty
mus.

čiai, gamyklai per dešimtmetį „nematytai“ 
išaugus, vis dar jaučia „broliškų tarybinių 
tautų paramą“, — Tarybines tautas į drau 
gišką šeimą jungianti išmintinga partijos 
politika, vieningi tikslai ir uždaviniai, — 
toliau aiškino kp instruktorius. Reikią vi
sa tai plačiau ir dalykiškai nušviesti laik
raščiuose. Lietuvos įmonėse, kolchozuose 
ir sovehozuose esą gausu internacionali
nių kolektyvų, kurie moką sutartinai dirb 
ti ir sugyventi, suteikdami brolišką para
mą draugui darbe ir moksle; didžiosiose 
Lietuvos statybose dirbą daug specialistų 
ir darbininkų iš kitų „broliškų respubli
kų“, — reikią iškelti jų visų pasiaukojimą 
(Ne veltui cemento gamyklai buvo duotos 
ir įmontuotos mašinos, ne veltui dirba 12 
tautybių nekviesti darbininkai. — E.).

Kaip žinome, Paleckis yra ta!kliai išsa
kęs „tarybinių tautų šeimos“ santykius ta 
prasme, kad joje pirmauja „vyresnysis 
brolis" rusas. Jaunesniesiems broliams — 
nerusiškoms tautoms — belieka šalia 
vyresniojo brolio ruso tik „žengti kartu“,, 
kaip teisingai parašė anas Kelmės „Ko
munistinis Žodis“. — Be abejo, kartais 
„vyresnysis brolis“ savo mažiesiems bro
liukams šį tą ir duoda, ypač jei jam tatai 
išeina į naudą. Akmeniečiams davė gamyk 
lą, kurioj 12-kos tautybių darbininkai pri
versti kalbėtis „vyresniojo brolio“ ruso 
kalba, ir tuo jie visi darosi labiau pana
šūs į jį... Kad visi šita prasme supanašėtų 
ir drauge surusėtų, ir specialistai siunčia
mi pas mažuosius broliukus. Jie turi išmo 
kyti' jaunesniuosius „komunistinės staty
bos“, paremtos „vyresniajam broliui“ pa
klusnumu ir dėkingumu už pasiaukojimą, 
mokant... Ar pati „komunistinė statyba“ 
ko verta iš esmės, ar yra prasmės jos mo
kytis ir ar naudinga „mažiesiems bro
liams“ — šitais klausimais „vyresnysis 
brolis“, žinia, jokių diskusijų nepripa
žįsta.

„DER SPIEGEL“ ĮTARIAMAS 
IŠDAVIMU IR PAPIRKINĖJIMU

Valstybės gynėjas pareiškė, kad „Der 
Spiegei“ savaitraštį yra rimto pagrindo 
įtarti išdavimu ir papirkinėjimu. Kratą 
darant aiškėją, kad redakcija turėjusi su
rinkusi nemaža valstybinių paslapčių, ku
ries laikraštyje nebuvo panaudotos.

Laikraščio areštuotasis personalas tebe
sėdi kalėjime, o redakcijoje toliau tebe
vyksta krata.

NENUTEISĖ
Belgijos teismas svarstė Jean ir Susan

ne Vandeputų bylą. Jie nužudė thalidomL- 
do sužalotą gimusią savo dukterį (be ran
kų). Su jais buvo patrauktu atsakomybėn 
gydytojas, senelė ir Susannės Vandeputės 
sesuo, kaip padėjusieji nužudyti suokalbi
ninkai.

Visi paleisti, bet gydytojo byla dar bus 
iš naujo svarstoma.

PAŠALINTI STALINISTAI
Bulgarijos komunistų partijos sekreto

rius Živkovas paskelbė, kad „už didelius 
socialistinio teisėtumo pažeidimus“ paša
linti iš partijos ir vyriausybės ministeris 
pirmininkas Jugovas, m’nisterio pirminin 
ko pavaduotojas Cankovas ir eilė smulkes 
nių pareigūnų.

Stebėtojai tvirtina, kad pašalintieji bu
vo atkaklūs stalinistai.

PRIEŠ PIETŲ AFRIKĄ
J. Tautų Visumos Susirinkimas pasiūlė 

pritaikyti Pietų Afrikai sankcijas ir papra 
šė Saugumo Tarybą išmesti ją iš J. Tautų 
organizacijos. 67 balsais (16 balsuojant 
prieš ir 23 susilaikant) buvo priimta re
zoliucija, pagal kurią visų J. Tautų organi
zacijai priklausančių kraštų vyriausybės, 
privalo imtis kolektyvių priemonių pri
versti P. Afrikai! atsisakyti apartheido. 
Bet didieji Vakarų kraštai netaikys sank 
cijų.

Priemenės — nutraukti diplomatinius 
santykius, neleisti į uostus laivų, neleisti 
savo laivų į P. Afrikos uostus, boikotuoti 
P. Afrikos prekes.
NIXONAS ATSISVEIKINO

Eisenhowerio laikais buvęs vicepreziden 
tu Nixonas kandidatavo į Kalifornijos gu 
bernatorius, bet pralaimėjo.

Kadangi jis buvo jau kandidatavęs į pre 
zidentus, tai ta nesėkmė baigė jo politinę 
karjerą.

Dabar po rinkimų jis pasakė piktą kal
bą, kad spauda buvusi ypač neteisinga 
jam.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Rusams trauktis ne 
naujiena

Amerikiečių „The New York Times" pa 
dėtį po krizės dėl Kubos vertina šitaip:

„Ministeris pirmininkas Castro, dažnai 
prieštaraudamas ministeriui pirmininkui 
Chruščiovui; dar vis stengiasi sabotuoti su 
prez. Kennedžiu susitarimą, kuriuo baigia 
ma Kubos krizė. Kinijos komunistai gink
lu veržiesi gilyn į Indiją. O amerikiečių 
karinę galią turėdamas prieš akis ir maty 
damas jų ryžtingumą. Chruščiovas atsisa
kė savo įsivaizdav:mo, kad mes esame per 
daug kilniaširdžiei kariauti, ir dėl to ka
riškai pasitraukė iš vakarų pusrutulio“.

Britų „The Guardian“ aiškinasi tuo rei 
kalu pasakytąją Kosygino kalbą. Laikraš
tis rašo:

„Kosygino kelboje spalio revoliucijos su 
kakties užuomina dėl Kubos rodo, kad tai 
yra nukreipta tiesiog prieš sovietų vadų 
kritikus viduje, ypač prieš tvirtinimą, kad 
Chruščiovas per lengvai nusileido grasi
nantiems amerikiečiams. Kosyginas ban
do tvirtinti, kad Sov. Sąjunga išsijungė iš 
nuotykių Kuboje, stengdamasi apsaugoti 
Castro rež:mą nuo amerikiečių užpuolimo, 
ir kad prez. kennedžio pareiškimas, jog 
Kuba nebus puolama, atrodo, sovietines 
raketas daro nebereikalingas. Žinoma, rei 
kia manyti, kad tai tiesa. Bet atrodo, kad 
Kosyginas bando tai pristatyti kaip laimė- 
j;mą. kai tuo tarpu kiekvienam aišku, kad 
tai yra pralaimėjimas; o jis šitaip daro no 
rėdamas kuo nors atsigriebti prieš sovie
tinius „ kietagalvius“.

Amerikiečių „Time" Kubos krizės spren 
d'muose nenorėtų įžiūrėti kokios nors di
delės naujienos. Jis rašo:

, Jau prieš daugelį metų Vakarai yra pri 
vertę rusus pasitraukti iš Irano, yra su
stabdę komunizmą Korėjoje, Maršalio pla 
no padedami stumtelėję jį atgal Europoje, 
sužlugdę jo viltis 1948 m. Berlyne pasinau
dodami oriniu susisiekimu. Tie visi atve
jai rodo laisvųjų pastangas išlikti lais
vais“.

DIDELI DALYKAI LAUKIA EILĖS
Ryšium su dabartiniais rinkimais JAV- 

bėse italų „III Messaggero" meta žvilgsnį 
j tolimesnę ateitį, kai po poros metų ateis 
prezidento rinkimai. Dabartiniai rinkimai 
parodė didelę prez. Kennedžio įtaką, ta

GYDYTOJAS LIETUVOJE
ESI GYDYTOJAS? DIRBK ATEISTINĮ DARBĄ

(E ta) Lietuvos okupacinis režimas daž 
nai pasigiria' sveikatos apsauga, nemoka
mu gydymu, pareigingais gydytojais. Ta
čiau laikas nuo laiko Lietuvos gyvenimo 
veidrodyje — „Tiesos“ dienraštyje atsi
randa nusiskundimų apsileidimais, nesą
žiningumais, pareigos apleidimu ligoninė
se ar susiduriant su paskirais gydytojais. 
Neseniai „Tiesoje“ (231 nr.) nenormalu
mus sveikatos apsaugoje iškėlė ir pats 
sveikatos apsaugos ministras V. Kleiza. 
Jis teigia, kad vyriausybė ir „liaudis“ 
įvertina gydytojų darbą, nes 49 gydyto
jams suteiktas nusipelniusio respublikos 
gydytojo garbės vardas, o praėjusiais 
metais ordinais ir medaliais apdovanoti 
92 medikai. Pas'rodo, kad geriausiais gy
dytojais laikomi tokie, kurie randa laiko 
aktyviai visuomeninei veiklai, atseit, ku
rie dar randa laiko dalyvauti ateistinėje 
propagandoje ir šiaip komunistų skatina
moje kovoje. Pvz., pagal „Komunisto“ 
žurnalą (9 nr.), iš aukštųjų mokyklų iš
ėję specialistai privalo būti pasiruošę 
propagandiniam darbui. Tad straipsnio 
apie antireliginę propagandą autoriai 
(J. Barzdaitis ir A. Gaidys) piktai bara 
11 jaunų gydytojų — jie pernai atvykę į 
Klaipėdą, ir, pagal „Komunistą“, jų di
džiausias „nusikaltimas“ buvęs tai, 
kad... nė vienas tų gydytojų nedalyvauja 
ateistiniame darbe.

Ir vis dėlto, pasak ministrą Kleizą, Lie
tuvoje esama gydytojų, kurie darą gėdą 
mediko vardui. Girdi, nemaža yra nusi
skundimų dėl gydytojų etikos, jų darbo, 
sąžiningumo, grubumo, net ir amoralios 
elgsenos. Toliau teigiama, kad Lietuvoje 
pasitaiko gydytojų, kurie abejingi jiems 
patikėtų ligonių likimui, abejingi savo 
pareigai, kurie gydytojo profesijoje ieško 
neteisėto pasipelnymo, vienokiu ar kito
kiu būdu pažeidžia nemokamo gydymo 
principus.

Sveikatos ministras iškėlė ir būdingą 
reiškinį — esą. vis dar pasitaiko jaunų, 
tik baigusių mokslą gydytojų, kurie ne
nori vykti į paskyrimo vietas. Pvz., iš 
1960 m. laidos 292 medikų 250 dirba pa
gal paskyrimą (taigi, ir įvairiose provin

čiau laikraštis rašo:
„Kad galėtų vėl kreipt’s į žmones vis 

toks pat didžiai įtakingas, iki tol jis priva 
lo būti įgyvendinęs didžiuosius istorinės 
reikšmės savo tikslus: galutinai sutvarkęs 
Kubos klausimą kokiomis nors abiejų pu
sių nuolaidomis dėl naujos Berlyno padė
ties, uždraudęs branduolinius ginklus ir 
pasiekęs pastovios jėgų pusiausvyros piet 
ryčių Azijoje. Kad jis galėtų išspręsti tuos 
sunkius klausimus, būtinai reikalingas 
bendradarbiavimas Chruščiovo, kurio lai
kysena nulems busimuosius JAV preziden 
to rinkimus“.

J. TAUTOS IR P. AFRIKA
J. Tautų organizacijos Visumos Susirin

kimas balsų dauguma nutarė pritaikyti P. 
Afrikai sankcijas dėl jos vykdomojo apart 
heido. Bet didieji Vakarų kraštai pasisa
kė prieš tokią rezoliuciją ir nevykdys 
sankcijų. Kadangi tokie dalykai rodo taip 
pat, kiek veiksmingi gali būti J. Tautų kai/ 
kurie nutarimai, britų „The Observer“ ra
šo:

„Kur gi suka J. Tautų organizacija? 
Kas atsitinka, kai didžiosios Vakarų vals
tybės išsiskiria Pietų Afrikos klausimu 
ir susiduria su dviejų trečdalių dauguma, 
kurią sudaro Afrikos-Azijos valstybės (iš
skyrus Japoniją) ir sovietinis blokas? Pa
saulio bendruomenė iš dalies bando laiky
ti J. Tautas pasaulio vyriausybe. Tačiau 
ar buvo pagalvota, ką padaryti, kad ji bū
tų veiksminga? Pavyzdžiui, praeitos savai 
tės rezoliucija ne visiems privaloma. Ji tu 
retų reikšmės tik tada, jei didieji Pietų Af 
rikos klijentai — Vakarų kraštai priimtų 
J. Tautų sprendimą. O niekas net nepasiū 
lė būdo, kaip priversti juos priimti jį“.

„The Sunday Times“ patį nutarimą lai
ko priešingu J. Tąutų chartai. Jis rašo:

„Visiškai suprantami jausmai Afrikos - 
Azijos kraštų, kurie paruošė ir pravedė tą 
rezoliuciją, ir kritikuoti jų pasielgimą toli 
gražu nereiškia ginti apartheidą. Apart- 
heidas yra svarbus dalykas, bet daug svar
biau išlaikyti J. Tautas, kaip veiksmingą 
taikos priemonę. Nors ir kažin kaip kam 
nors nepatiktų, J. Tautų charta draudžia 
kištis į kurios nors valstybės vidaus rei
kalus“.

cijos vietovėse — E.), tačiau likusioji da
lis arba 42 gydytojai bėgioja po įstaigas 
ir stengiasi įrodyti, kad negali dirbti gy
dytojo darbo ten, kur paskirti. Tokių 
„bėglių“ pasitaiko ir baigusių Vilniaus 
universitetą. Iš čia daroma išvada, kad 
Lietuvos aukštose mokyklose esama spra 
gų auklėjant medikus.

.NAUJA BYLA

(E) Spalio 20 d. vad. „aukščiausiasis 
teismas“ Vilniuje mirties bausme nuteisė 
ne visus 10 kaltinamųjų buv. pagalbinio 
policijos dalinio narių, o tik 9 (jų tarpe ir 
Amerikoje gyvenantį majorą A. Impulevi- 
čių). Buv. Įeit. J. Stankaičiui, kuris iš pra
džių buvo teisiamas drauge su pasmerk
taisiais mirti, sudaryta nauja byla. „Pro
kuroro“ V. Galinaičio nuomone, reikią iš
spręsti Stankaičio padarytų „nusikaltimų 
visumą". Mat, jis ne tik dalyvavęs „tarybi 
nių žmonių žudynėse“ Gudijoj, bet dar ir 
veikęs prieš sovietinius partizanus. Su 
Stankaičiu kartu, atrodo, bus teisiama ir 
dar keletas naujų kaltinamųjų.

Bicgai su bulvėm visoj Sovietų Sąjungoj

(E) Apsileidimai sovietiniame žemės 
ūkyje kalti dėl to. kad daugelyje sovietų 
miestų trūksta bulvių. Gudijoj, „Pravdos“ 
pranešimu, reikia laukti menko bulvių 
derliaus, nes jų kasimas sovehozuose ir 
kolchozuose esąs blogai organizuojamas, 
kasimo mašinos tik iš dalies atremontuo
tos, be to, trūksta darbo jėgos. Į Gudijos 
sostinę Minską esą iki šiol bulvių prista
tyta tik trečdalis nustatytojo kiekio. Vi
tebsko ir Mogilevo gamybinėse valdybose 
bulvių derlius pasiekęs tik šeštą dalį to, 
ko buvo laukta pagal planą; Leningrado 
apylinkėje bulvių prikasta tik pusė planuo 
tojo kiekio,

1
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Svetur susilaukėme iš eilės jau antro 
istorinio romano pagrečiui. Neseniai skai
tėme ir minėjome Alės Rūtos istorini ro
maną. O dabar Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje išleido Juozo Kralikausko 
istorinį romaną Titnage ugnį. Ne kokį 
nors eilini romaną, bet laimėjusį .Drau
go" dienraščio 1000 dolerių premiją, pra
leistą per dienraščio atkarpą ir dabar iš
spausdintą ctskira knyga.

Romanas nedidelis (su visais priedais 
205 psl,, o paties pesakojimo tik 194 psl). 
Tiek puslapių turint prieš akis, perskai
čius keletą pirmųjų skyrių, kyla susirūpi
nimas, kaip gi čia autorius susitvarkys su 
visa istorija, jei netoli ir galas matyti. 
O istorija būtų didelė — Lietuvos vieniji
mas Mindaugo laikais. Didelė ne vien tuo. 
kad suvienijimas gi negalėjo įvykti vienu 
rankos mostelėjimu. Vadinas, pats suvie
nijimo reikalas turėjo būti šakotas, sudė
tingas. Antra, tasai suvienijimas istoriš
kai yra reikšm'ngas įvykis, taigi reikalin
gas ypač didelio dėmesio, plačiai nu
šviesti.

, Tačiau Juozas Kralikauskas apsiriboja 
žymiai siauresniu šiužėtu. Jis pavaizduo
ja ne patį Lietuvos suvienijimą, bet kele
tą smulkesnių kunigaikščių, kurie prieši
nasi Mindaugo vienijimo pastangoms. 
Patsai Mindaugas tik kartą tepasirodo ro 
mane ir, atrodo, nereikšmingoje scenoje. 
Tik apie jį vis kalbama kitų, jo vardas 
dažnai linksniuojamas ypač tų, kurie ne
nori pasiduoti jo valiai ir net bando suo- 
kalbiauti prieš jį. čia mums ateina į gal
vą mintis, kad šitaip pat vyksta B. Sruo
gos „Milžino paunksmėje“ su Vytautu 
Didžiuoju. Ten jį visi mini, vieni geru, ki
ti blogu žodžiu, o jis pasirodo dramos ga
le jau karstan įdėtas.

J, Kralikausko romane iš kitų patiria
me, kad Mindaugas nori Lietuvą suvieny
ti. Toks jo noras vieniems patinka, ir tie 
rem'a šitokią idėją. Kiti stengiasi priešin 
tls. Tuos kitus, ž'noma. sudaro įvairūs 
kunigaikščiai, kurie ir toliau neri sava
rankiškai valdyti ir niekieno valdžios ne
pripažinti. Tarp tų k’tų yra ir Mindaugo 
brolio Dausprungo du sūnūs, valdantieji 
Kernavę, — Tautvilą ir Eitvydas, Eitvy- 
das būtų linkęs klausyti Mindaugo, bet 
ne jo valia. Jis toks jau išaugęs nesava
rankiškas, šiek tiek liguistas, vis nuo bro 
lio priklausąs, jo tvarkomas. O Tautvilą 
savo nenorą pasiduoti Mindaugui remia 
ir tuo, kad nori būti savarankiškas valdo
vas, ir tuo, kad jų tėvas Dausprangas bu
vo vyresnysis ir Mindaugą buvo pajun
gęs savo valiai.

Tas noras priešintis greit išsivysto į šuo 
kalbį, kai dausprungaičiai susilaukia tal
kininkų ir kurstytojų. Kriavo, Ašmenos 
4r Alšionių valdovai kunigaikščiai Bulevi 
čiai taip pat nenori Mindaugo ir yra pa
siruošę prisidėti, kad jis būtų sumuštas ir 
nužudytas. Suokalbis užmezgamas, dau- 
sprungaičiais nė nenusimanant, kad tie 
patys Bulevičiai, kurie dabar su Tautvilą 
ir Eitvydu susitarė eiti prieš Mindaugą, 

yra samdę žudiką jų tėvui nužudyti.
Naujasis suokalbis nepasiseka. Žynys 

pe. duoda žinią Mindaugui. Tad Mindau
ge daliniai užpuola Bulevičių ir sulikvi- 
duoja. O Mindaugo brolėnai pabėga, kaip 
skaitytojui papasakojama baigiamuosiuo 
se, epiloginiuose romano puslapiuose. Ry
goje Tautvilą priima krikštą, o paskui su 
savo broliu keliauja į Galičą, ten telktis 
su Danila į sąjungą prieš Mindaugą.

Romanas, kaip jau esame atkreipę dė
mesį. gana nedidelis. Todėl labiau būtu
mėm laukę, kad visas jo veiksmas, visi 
įvykiai daugiau suktųsi apie pagrindinį 
reikalą — Lietuvos suvienijimą ar pasi
priešinimą tam v'enijimui. Tada jis turė
tų daugiau vientisumo. Tuo tarpu roma
ne nemaža vietos skirta jauanajam Gau- 
dižadui, jo svajonėms, nors tasai jaunuo
lis toli gražu ne pirmaeilis veikėjas. Per
skaitę romaną, geriausiai, tur būt, ir atsi
mename jį su visais jo nuotykiais. O tai 
dėl to. kad jis plačiausiai pristatomas. Ši
tai beveik leistų pirštis gal ir klaidingai 
minčiai, kad rašytojas visiškai nesiekė pa 
vaizduoti Lietuvos apjungimo. Jam dau
giau gal ir bus rūpėję ne nupiešti žmones, 
ne nemaža vietos skirta jaunajam Gau- 
k.nančiais įvykiais, bet duoti ano meto 
Lietuvos gyvenimo vaizdą. Istoriniu nuo
tykių romanu vargu taip pat galėtumėm 
pr •adinti šį kūrinį, nes būtų per maža 
nuotykių.

Mintį, kad J. Kralikauskui rūpėjo pa
čiam pasigrožėti senosios Lietuvos vaiz
dais ir kitiems tokio džiaugsme duoti, lyg 
ir patvirtintų dar vfetfas labai svarbus da 
lykas: autoriaus bandymas atkurti anų 
laikų kalbą. Vadinas, kad jau panerti į 
anuos laikus, tai visu kūnu ir dūšia. To
dėl daugumas jo romano dialogų atrodo 
šitaip: . Nemeiiytumbei, bitjuli, mainy
ti?“ „Medjaga ažuo medjagan. dotas ažuo 
dotan“, , Geidjava krivės žadin ažuogirs- 
ti" ir t.t. Tai dar ne viskas. Anų laikų 
kvapui ir spalvai šen ir ten ir šiaip turi
me nemaža kitų žodžių, kuriuos autorius 
bus, tur būt, iš senųjų raštų išsirankiojęs 
ar kai ką ir pats pasigaminęs. Pvz., čia 
turime dievonius vietoj dievų, siuntinė
lius vietoj pasiuntinių, lydušonį, kuris at
lieka mirusiųjų laidojimo apeigas, karei
vą, baugšmę, galuskobnį. rikį ir kt. Mė
gavimasis žodžiu nekartą nuveda ir į poe
ziją, padeda sukurti nuotaiką.

Kitas dalykas, žinoma, būtų, ar tie viso 
kie reti žodžiai, kurie rašytojui padeda at 
kurti Mindaugo laikų Lietuvą, nesu
drums šiek tiek skaitytojui pasigėrėjimo 
romanu. Tokios abejonės ne vienam iškils 
ypač dėl tų dialogų. Jie stabdo skaitymą. 
Vienu kitu atveju tenka prabėgti tokį 
„tarmišką“ sakinį ir palikti kaip reikiant 
nesuprastą. O ką gi darysi, žinoma, jei to
kia buvo rašytojo valia! Vis tiek imkit ma 
ne ir skaitykit ir skaitydami permanykit, 
kaip sakė Mažvydas. Dėl tarminės kalbos 
(šįkart dėl atkurtos senosios kalbos) esa
ma įvairių nuomonių. Skaitytojas labiau

KAIP GYVENA LIETUVIAI 
AUSTRALIJOJE?

Blezdingėlės prie Torrenso — Pulgio 
Andriušio ir VI. Radzevičiaus redaguota 
knyga apie Australijos lietuvių gyveni
mą. Gausiai iliustruota. Tik 0.7.4.

Dr. P. Gaidamavičiaus — Didysis neri
mas — 0.18.6

J. Kralikauskas — Titnago ugnis — pre 
mijuotas romanas — 0.18.6.

J. Švaistas — žiobriai plaukia — 0.18.6.
A. Vambutas — Trys sakalai —pasakos 

ir padavimai. Iliustruota — 0.14.8.
J. Girnius —Tauta ir tautinė ištikimybė 

— 1.5.8.
J. Vaišnora, MIC — Mačiau Dievo 

Tarną (Pažintis su Arkivysk. J. Matulai
čiu) — 0.3.9.
' Kun. J. Gutauskas — Dievo vaikas — 
maldaknygė vaikams. Spalvota — 0.14.0.

Tautvaišienė — Tautų kapinynas — at
siminimai iš Sibiro — 0.9.6.

V. Mačernis — Poezija — 1.16.8. Didelio 
formato, dailiai išleista.

Šios ir kitos naujai pasirodžiusios kny
gos gaunamos:

Besidomintiems pasiunčiame naujai 
atspausdintą knygų katalogėlį drauge su 
i’go grojimo plokštelių sąrašu.

MENKI TEATRO VEIKALAI
(E) L'etuvos spauda nėra patenkinta 

teatrų repertuaru. Pasak „Literatūros ir 
Meno" (38 nr.). atsiranda ir nerimą kelią 
„debesėliai“. Laikraštis nurodė į kai ku
rių naujųjų pjesių autorius, pastebėjo, 
kad susidomėta K. Inčiūros draminiais 
veikala's „Žemaitė“ ir „Gulbės giesmė“, 
kad jau Kaune pastatyta R. Mackonio 
„Ulijona“, tačiau toliau nurodo: nesusi
laukta tokio veikalo, kuris būtų tikrai 
stambiu įvykiu mūsų teatro gyvenime, 
kaip savo metu buvo „Karšta vasara“, 
Grušo „Henrikas Mantas“, Vienuolio 
„Paskenduolė“ ar „20-tas pavasaris“. Esą, 
nepasirodo tok!e veikalai, kurie sukeltų 
pokalbius, ginčus. Laikraštis reiškia neri
mą ir dėl to, kad nieko negirdėti apie pa
tyrusių dramaturgų, kaip A. Griciaus, V. 
Miliūno ar A. Gudaičio-Guzevičiaus. nau
jus veikalus. Girdi, dramaturgijos sritį 
apleidęs ir J. Baltušis.

norėtų gauti bendrine kalba parašytą dar 
bą. Bėda tik, kad rašytojai šito noro ne vi 
sada paiso, ir ne vien tik mūsų rašytojai.

K. Abr.

POPIEŽIUS IR PASAULIO TAIKA
Žmonijos gyvenime taika yra viena iš 

didžiausių vertybių. Ji yra pagrindinė są
lyga tautų sugyvenimui, kultūros pažan
gai ir pasaulio gerovės kilimui. Ne veltui 
sena patarlė sako: „Taika viską stato — 
nesantaika viską griauna"! Paskutiniai 
du didieji pasaulio karai dar per daug gy
vai tai liudija. O tačiau pasaulis nesimo
ko iš baisios patirties, ir vis nauji konflik 
tai, naujos tarptautinės krizės kelia pani
ką ir baimę žmonių širdyse. Tai yra pasė
ka įvairaus taikos supratimo. I taiką žiū
rima iš įvairių aspektų-krypčių. Vienaip 
ją supranta materialistinės ideologijos 
žmogus, kitaip krikščioniškosios pasaulė
žiūros. Tai pabrėžiama ir paskutinėje 
svarbioje šv. Tėvo Jono XXIII-jo kalboje, 
pasakytoje viso pasaulio diplomatams ir 
86 tautų vyriausybių specialiems delega
tams, dalyvavusiems Vatikano II-jo visuo 
tino Bažnyčios Susirink’mo atidaryme 
š.m. spalio 11 d. šv. Petro Bazilikoje. 
Šventasis Tėvas kalbėjo apie pasaulio tai
ką. Ji visus įpareigoja jos siekti ir jai tar
nauti. Katalikų Bažnyčia yra pirmoji jos 
skelbėja ir vykdytoja. Kristaus taika turi 
viešpatauti pasaulyje. Tam tikslui įgyven 
dinti tarnauja ir Vatikano II-sis visuoti
nis Bažnyčios Susirinkimas.

„Savaime aišku“, pabrėžia Popiežius 
Jonas XXIII, „Vatikano II-sis - Susirinki
mas pirmiausia liečia pačią katalikų Baž
nyčią. Jis nori parodyti jos gyvastingu
mą ir pabrėžti jos dvasinę paskirtį. Jis 
siekia pritaikyti naujus metodus, kad 
Evangelijos šviesa lengvai ir visuotinai 
pasiektų visas tautas. Lygiai jo tikslas 
yra palengvinti kelią priartėti tiems bro
liams, kurie stovi šalia krikščionių vieny-

Ta proga savaitraštis džiaugiasi, kad 
pastatomi Majakovskio veikalai ir kad 
svajojama Lietuvoje pastatyti B. Brechto, 
F. Duerenmatto dramas. Dar pagiriamas 
ir rež. J. Miltinio Panevėžy pastatytas 
Šekspyro „Makbetas" — dėl sudėtinio pa 
statymo jo nesą galima parodyti Vilniaus 
teatrų žiūrovams.

ŠALTINIO NR. 5

Š'ame „šaltinio“ nr. rašo L. Švalkus 
(Vėlinėms skirtas eilėraštis), S. Matulis 
(apie arkiv. Matulionį), V. Balickas (Tau 
tos šventės proga), Dr. J. Grinius ir J. 
Kuzmickis (r.p’e Maironį), A. Banys (iš 
kelionės į Romą). M. Balandis, kun. A. 
Galčius. prel. J. Gutauskas, C. Obcarskas, 
V. Šlaitas, B. Daunorienė, J. Gailius ir kt. 
Prminima Paruliu sukaktis. 

bės. Bet Vatikano II-sis Susirinkimas ypa 
eini nori parodyti pasauliui, kaip praktiš
kai reikia įgyvendinti dieviškojo Mokyto
je Tt'ikos doktriną“.

, Pasaulyje yra daugybė žmonių“, kal
bėjo šv. Tėvas, „kurie nenori pripažinti 
kitokių žmonių santykių, kaip tik fizinės 
jėgos santykius. Bažnyčios pareiga yra 
skelbti ir įrodyti pasauliui visuotinį mora 
linės krikščionybės jėgos svarbumą ir 
veiksmingumą. Tai svarbiausias pagrin
das taikai, kuri tik tuo keliu gali paska
tinti tautas respektuoti žmogaus asmenį 
ir įgyvendinti teisingą laisvę, religijos ir 
kulto laisvę, nors tai pareikalautų iš visų 
ir kai kurių aukų. Tik ši taika gali atneš
ti abipusę meilę, brolybę ir visų kovų pa
baigą tarp skirtingos kilmės ir mentalite
to žmonių, gali palengvinti visų žmonių 
sugyvenimą, sustiprinti pagalbą neišsivys 
čiusioms arba atsilikusioms tautoms, sie
kiant jų gerovės, o ne jų pavergimo...“

Toliau Popiežius Jonas XXIII pabrėžė, 
kr d visi žmonės savo tarpe yra Broliai, 
to paties Tėvo vaikai. Vatikano II-sis Su
sirinkimas padės įgyvendinti tą brolybės 
nuotaiką, naują dvasią, kuri, be abejo, 
padės panaikinti visų konfliktų priežas
tis, ypač gi palengvins išvengti karo, to 
visų tautų siaubo, kuris šiandieną reikštų 
tikrai visos žmonijos totalinį sunaiki
nimą.

„Ekscelencijos, Garbingieji Ponai“, kai 
bėjo toliau šv. Tėvas diplomatams, „prieš 
mus, šioje Siksto koplyčioje, spindi Mi
chelangelo gražiausias kūrinys „Paskuti
nis Teismas", kurio monumentalumas 
verste verčia visus susimąstyti ir pagal
voti! Taip, mes turime pripažinti Dievą, 
tiek mes, tiek visi, kurie neša atsakomy
bę už tautų likimą! Visi turime jausti, 
jog vieną kartą turėsime atsakyti už savo 
veiksmus Dievui — aukščiaus'ajam Tei
sėjui. Padėję rankas rnt krūtinės, turime 
išgirsti tą panikos ir baimės šauksmą, ku 
ris kyla į dangų iš viso pasaulio kraštų, 
iš nekaltų vaikų lūpų ir senelių, iš pavie
nių ir viso kolektyvo: Taikos! Taikos!...“

Ir šv. Tėvas ragina visus tęsti pasitari
mus, svarstyti, diskutuoti ir sudaryti tei
singas, kilnias ir teisėtas sutartis. „Rei
kia, kad visi būtų pasiryžę net pakelti 
aukas, norint išsaugoti pasaulio taiką. Tik 
tada galės tautos gyventi ramybėje, tik 
tada galės ir naujieji mokslo’ atradimai 
tarnauti progresui ir padaryti gyvenimą 
patogesnį.

Šventasis Tėvas savo kalbą pasaulio 
diplomatams taikos klausimu baigė 66 
psalmės žodžiais:

„Tepas'gaili mūsų Dievas ir telaimina 
mus; terodo mums savo veidą šviesų, kad 
žemėje pažintų jo kelią, visose tautose jo 
išsigelbėjimą. Tešlovina tave tautos, Dies 
ve, tešlovina tave visos tautos!... Amen!

Mons. Cleras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM —lapkričio 18 d., 12.15 v.
ROCHDALE — lapkričio 25 d„ 11.30 v.
WOLVERHAMPTON — lapkričio 18 d„ 11 

vai., Convent of Mercy. St. John's Sq.
DERBY — lapkričio 25 d„ 11 val., Sisters 

of Mercy, Bridge Gate.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

RIKIS NORI VALDYTI
(Iš romano „Titnago ugnis“)

Žynys Viltautas įkalbinėja Tautvilą, 
atsargiai rinkdamas žodžius. Jūs gi to pa 
ties senelio kraujas. Kaipgi nesusitarti.

O je'gu jis į tave kruvinom akim? Be
lieka tada jį tverti už sprando ir duoti, 
kiek sveikrtos beturi.

Toks blūdas vien Giltinę teprišauktų. 
Geriau likti gyvam, negu mirti, — sako 
žynys.

Geriausia ir nemirti ir nepasiduoti, — 
stebi įtardamas Tautvilą. Dabar, po Bule- 
vicių pražūties, išaiškėjo, kad išdavikas 
tūno čia pat Kernavėje. To voro akys juo
du kasdien sekioja. Kuris nors iš patikė
tinių? Iš artimiausių Kernavėje? Nejaugi 
gali būti žynys Viltautas?..

Prieš Laimos lemtį spirtis — tai lygiai 
tas pats, kaip dulkelei gręžtis prieš ūžian
tį vėją. Prieš katrą nuolemis atsisuks, to 

j ir pėdsakai išnyks naktin.
Tautvilos veidas rūškanas, niūras. Lem 

ties nežinome nei tu. nei aš. Bet gerai visi 
žinome tris dalykus. Pirma — niekur nė
ra antros Kernavės. Antra — Kernavės 
Viešpatis Dausprungas čia padausotas žy
gio žirge. Ir trečia — piktųjų užsiundyta 
Giltinė jį nukirto ne bevaikį.

Nusileisk! dėdei. Tavo didybės metas 
dar. neatėjęs. Mindaugas dabar galinges
nis. Jis rūstybe užsidegęs: priešinsiesi — 
žūsi. Lape pasivertęs paklusk ir lauk.

Šiaip taip! Ir karo belaisviai šiaip taip 
šiai ptaip! Ir karo belaisviai šiaip taip 

laukia.
Bet argi nežinai, kokia dabar jau Min

daugo pusė? Apie jį dabar visi šneka ir 
dreba. Kurie su tavimi šiandie, ne visi pa 
siliks ištikimi iki galo.

Sakai, išduos, ■— Tautvilai žynys Vil
tautas vis labiau neaiškus ir nepatikimas.

Tavo vietoje nusileisčiau ir susitaiky
čiau su dėde. Gelbėčiau ir save, ir Eitvy- 
dą, ir savo ištikimuosius. Eisi toliau prieš 
— žūsi, visko neteksi, — įtikinėja Viltau
tas giliu sunkiu balsu.

Pasiduotum ir paskui žiūrėtum iš jo 
rankų. Lauktum, kol tau ką nors numes
tų, kaip rudam kurteliui. Tai kieno gi 
esmi sūnus? O gal jau Viešpatis Dausprun 
gas niekad negyveno?

Taip. Bet tavo ir Mindaugo susikirti
mas buvo nulemtas dar Dausprungo rytą.

Kas tat žino?
Aje. lemtas dar anksčiau negu tu užgi- 

mei. Jau tada, kai Mindaugas gimė. Kiek
vienam gimstant, užsimezga ir jo būsimie 
ji su kitais susikirtimai. Kiekvieno kailis 
daug pareina nuo jo artimųjų kailio.

Pareina nuo teisybės. O teisybė — tik 
jau mano pusėje.

Mes kiekvienas turime savo teisybę. Be 
jos negyventum. Ir kiekvienam jo teisybė 
atrodo tikra. Bet tikrumas išsilukštens 
tik tą te:sybę palyginus su Laimos atsei- 
kėjimu.

Užtai aš ir vėl klausiu: kas gi žino, kaip 
atseikėta?

Gal niekas. Žmogui Laima pasirodo tik 
jau, kai šypsodama Giltinė kaklą veržti 
apima. Tąsyk dažnas ūmai išvysta, kad 
visa ne tai ir kad gyventi jam reikėjo vi
sai kitaip. Dėl to taip ir išsigąsta akys 
paskutiniajame žvilgsnyje.

Kas teisybė, ar ne vis;ems teisybė?
Neretai tą pačią teisybę du plėšia sa

vęsp ir abu šaukia: mano teisybė, mano 
teisybė! Bet ta teisybė tėra katro vieno, 
arba gal net ir nė katro. Šiaip ar taip,-jis 
gi dėdė. Nusileisk. Sueikita talkon. Tebū 
nie sandora.

Tu jau prašyte prašai. Kodėl tu? — vis 
labiau ir labiau įtaria Viltautą.

Prašau ne tik aš. Ne aš vienas. Tave 
prašo visa Lietuva.

Tautvilą tyli. Visa Lietuva? Taip pat 
juk ir Prūtas" yra sakęs: visa Lietuva! 
Kas yra — visa Lietuva? Ar. krivė, žyniai, 
kareivos ir laukininkų liaudis? Ar girios, 
upės, kalnai ir ežerai? O gal visi mirusie 
ji? Ir tėvas?

Ne, ne visa Lietuva! Tai .tik prasčiau- 
sioji Lietuvos dalis. Tai tik Mindaugo 
skalikai, pasalūnai ir persimetėliai, išda
vikai ir niekšai. Melagiai ir slapukai 
vorai.

O mano viešpatie! Iš kur mūsuose tiek 
daug piktųjų atsirado?

Kaip tik to ir noriu tave paklausti! — 
Tautvilos išraiška ir balsas tampa grasūs.
— Ar turi nužiūrėjęs gerą sausą šaką?

O tai paklausei, tai paklausei! — nu
stebęs nebesusivokia Viltautas, akis pasta 
tęs į rikio veidą.

Jeigu klausiu, tai ir atsakyk!
Nei reikėjo, nei turiu, — trukteli pe

čiais Viltautas.
Tu juk perdavei Mindaugui žinią?
Kokią žinią?
Apie sąmokslą su Bulevičiais.
Nagi kas kitas — aš.
Tai net ir nesigini? — Tautvilą bijojo 

šitokio atsakymo. Jis būkštavo prarasti 
Viltautą, savo antrąjį tėvą, kaip jį kar
tais pavadindavo velionis Dausprungas. 
Tikėjosi, kad užkluptas žynys ginsis. Da
bar blogiau negu Viltautas būtų numiręs. 
Neišnyko, o tapo didžiu ir biauriu priešu
— išdaviku!

O kodėl man slėpti akis nuo šviesos? 
Nesu gi padaręs blogo.

Nesi? — Tautvilos balsas aštrus, o akys 
smailos ir pilnos pasipiktinimo.

Aje. mušk ar ir užmušk, jei nori. Turi 
valią. Bet aš gerai žinau, kad manyje at
sišaukė tik šventas dievų balsas: gelbėk! 
privalai! Tai tik jau neišversk šito į pik
ta: nuo Giltinės gelbėjau.

Ir ką gi tu gelbėjai?

Jeigu jau apie tai, tebūnie apie tai. Ta
vo tikrąjį dėdę. Viešpaties Dausprungo 
brolį. Net baisu pagalvojus — dėdę!

Ar tai tavo reikalas buvo kištis? — 
tvenkiasi Tautvilos apmaudas.

šiuosyk ge.bėjau tavo senelio Ringaudo 
myl'mą sūnų. Ir šis reikalas tokis pat. 
kaip anąsyk tave mažą traukti iš po ledo. 
Nors vanduo ir reikalauja aukų, bet aš 
tave vis tiek ištraukiau. Esu žynys, gyva
tos sergėtojas.

Gelbėdamas vieną, prapuldei tris. Ir ne 
tik tris.

Bu’.evičiai sukrito duobėn, kurią iškasė 
k:tam. Giltinė suranda, kurių jai reikia. 
Ji moka vilioti savęsp.

Ne kas kitas, o tik tavo liežuvis juos 
nužudė.

Paskum Mindaugą greit būtum dievop 
sekęs tu ir Eitvydas. Bulevičiai buvo ju
dviem pikčiausi priešai, o ne draugai.

Ne tik sopulingai juos numarinai: dar 
ir numirusius niekšini. Mat, esi žynys: 
kaip sakai, gyvatos sergėtojas, — panie
kinančiai prikiša Tautvilą.

Kaip tau. viešpatie, Laimos skirta būti 
Kernavės rikiu, taip man skirta būti žy
niu. Dėl to ir žinau, ką sakau.

Kad būčiau neišlikęs, jeigu jie gyventų,
— pašiepia Tautvilą.

O taip! Bulevičiai troško užmušti visus 
Ringaudo įpėdinius.

Tu vėl numirėliams per dantis barbeni. 
Ir esi užsigeidęs tvarkyti visos Lietuvos 
reikalus. Jeigu to užsigeidė Mindaugas, 
jeigu še Prutas, tai kodėl gi ir tau tokiam 
gudruoliui neįsidrąsinti? Bet tokiems 
šiuo metu čia dar ne vieta. Žiūrėk, kad 
iki rytojaus vidudienio išnyktum iš Ker
navės!

Iš Kernavės man išnykti? Juk ne kitur, 
o tik Kernavėje mano visa gyvata. Nejau 
gali seną uosį išrauti su šaknimis? Žinok
— aš nė krust iš Kernavės! Ir neužmiršk, 
viešpatie: tai pačios Žemynos įsakytnas. 
Neseniai ir pats sakei: niekur nėra ant
ros Kernavės.

Kas tikrai Kernavę myli, tas už ją ko
voj a, o ne išduoda.

Myli? Geriau man jau būti Kernavėje 
negyvam negu toli nuo Kernavės gyvam.

Įsidėk galvon- jei rytoj iki vidurdienio 
nebūsi išsinešdinęs, tai tuoj po pietų ta- 
balosies pakartas.

Žynys kaip rėš rikiui ausin, kaip duos 
dar ir antron: — Ar aš ne antrasis tau 
tėvas? Argi ne taip Viešpatis Dausprun
gas pasakė, kai įlūžusį tave ištraukiau ir 
atgaivinau? O tu?..

Išdidžiam Tautvilai, pačiam Kernavės 
viešpačiui, niekad dar nebuvo niekas 
skėlęs- į ausį. Jis net suakmenėja dėl to
kio netikėtumo. Ir staiga — pratrūksta 
kvatoti...

Tas kvatojimas apstulbina ir žynį. Kva
toja Tautvilą! Jo gi niekad nepamatysi nė 
nusišypsant.

Tu už Bulevičius man keršysi? Už vieš
paties Dausprungo žudikus?

Ką? — surinka Tautvilą, lyg jį būtų ie
timi kas dūręs.

Tai kas. kad ne savo rankomis. Bet jie 
užsiundė žudikus.

Net jąu trečią sykį numirėliams per 
dantis barbeni! O jei tikrai žinotum, tai 
kodėl anksčiau tylėjau — Tautvilą prisl- - 
k’ša prie pat žynio akių.

Žynys žino, jeigu sako.
Tai ir sakyk, ką žinai! — nutveria Vil

tautą už barzdos.
Viešpatį Dausprungą iš pasalų nužudė 

dviese. Vienas tųdviejų — čia pat Kerna
vėje.

Taip arti penimas? Kas jis? — Tautvilą 
supurto žynį už barzdos net kresteli ano 
galva.

žvilgaudas iš Kriavo.
Žvilgaudas? Šis atsikraustė'is žvairys? / 

— Tautvilą net dūsta virdamas savyje.
Taip. Šis.
O antrasis žudikas? Kas ir kur tas? — 

žioruoja Tautvilą.
Kietaviškių seniūnas Eigela, — dusliai, 

prikimusiai ištaria Viltautas.
Ei-ge-la! — keršto troškinamo Tautvi

los balsas jau vos beatpažįstamas. — Šis 
neseniai vedęs mano kareiva?

-
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JUODVARNIAIS STEIGIAMOJO SEIMO DARBŲ „Pergalė“ teigiamai vertina DAINININKAS V. NOREIKA

Jau prieš 40 metų Benediktas Rutkūnas 
e'lėraščicis pradėjo reikštis pirmiausia lie 
tuviškoje periodikoje, o vėliau atskirais 
poezijos rinkiniais.

Karo metu jis yra pasitraukęs į Vaka
rus. Šiuo metu gyvena J. Amerikos Vals
tybėse.

Prieš kurį laikų yra pašlijusi jo sveika
ta, ir jis dabar yra ligoninėje.

Čia spausdiname keletą naujausių jo 
eilėraščių.

Benediktas Rutkūnas

JUODVARNIS

Atplasnojęs speigią žiemą 
į pusnių užverstą kiemą, 
krunksi juodvarnis negandą, — 
žemėj peno nesuranda.

— Kriin, kruni kenčia miško broliai, 
dūmais kieti žemės to.iai!
Miršta šaltyje sparnuočiai, 
rūmuos šildos piniguočiai...
Te pasaulis — krun. krun, kruna! — 
žudos, pūna, miestai griūna!- 
Auksui — pergalės karūnai'------

Ir vėl ieško ir vėl skrenda 
juodą krankdamas negandą.

Į KALNUS

Vai, būtų baisiai liūdna ir nepakeliama 
gyvent pasauly be sparnų, 
ne^iganyt akim aukštuos žvaigždynuose 
ir būti žemės sąšlavų tarnu.

Gal, — nežinau, — ir aš apžlibėlis: 
sau — ne pasauliui gyvenu. 
Bet siekiu laimės fte šioj žemėje, 
aš ieškaiu laimės už kalnų.

Ar rasiu ją? Kas ji? Gal meilė artimo; 
tiesa, išniekinta sukruvintų dienų?
Bet aš veržiuos----- Regiu žaibus viršū

nėse —
To yn, tolyn! Į kainus šaukiančius einu...

Jaunoji
OOP

LIETUVA
(10) -

X.

Nuo Girdvainiu dvaro lig pagirio tęsias 
Baltais dobilėliais išpintas žolynas;
Aplinkui, kur žiūri, po pievas plačiąsias 

tarytum sujudęs skruzdynas.
Ant dalgių pr.linkę antai šienapiūviai. 
Sakytum, mėgina vis kirsti plačiau;
Išvydusi mirtį žolė pusgyviai

lyg prašo: greičiau, bent greičiau! 
Kaip vilnys ant marių nuo milžino-vėjo, 
Taip pradalgės guldos ant pievos žalios; 
Prkritę vainikai gardžiau sukvepėjo,

rasos pasgedę gailios.
Tenai ant kalvos bedainuodami krauna 
Mergaitės ir vyrai plačius vežimus;
Paraudusius skruostus jiems prakaitas plauna, 

bet veidas sau linksmas, ramus.
„Sakyk man. Petruk!“ pasipuošusi rūta 
Užklausė Barbutė, primindama pleką:
„Tikrai gi senovėje vilktakių būta?

Kaip mūsų senoliai dar šneka“. — 
—„A Dievas juos žino! Būk daugel galėję 
Senovės žavėtojai!“ smeigdamas šakę 
I kupetį šieno, Petrukas atsakė:

„ir žmones užkeikti mokėję.
I mišką paleisdevę staugti vilkais 
Net visą vestuvių būk susirinkimą!..
Ant galo ir žmonės net mūsų laikais

įgauna žvėrių prigimimą!“
—„Ir meilė būk esanti amžina bėda“,
Šnekėjo Barbutė: „iš proto išvaro,
Kaip Šatrijos raganos širdį išėda

ir žmogų prguldo ant maro". —
—„Padėk. Dieve!“ tarė Juškytė pro šalį: 
. Dailiai gi vežimą bemokanti minti 
Barbutė! Iš tikro tekėti jau gali!

Ir laikas Barbora vadinti!“

XI.

Ne’aukus atsakymo, Vanda kiekvieną 
Pro šalį prašnekint meiliai neapleido, 
bežino kodėl, bet jai linksma šiandieną:

net šypsosi akys iš veido.

Bet štai jau ir Girdvainiu dvaras antai!
Sulmkęs į žemę, tarytumei lūžta;
Išbaltintas sienas iš tolo matai,

PRO LANGĄ

Kai pro langą namo 
pažvelgiau į vidų — 
kvapūs dendi. damos 
geria vyną, midų.

Poros šoky sukas, 
muistosi vėduoklės — 
o už lango ūkas 
ir aš kaip vaiduoklis.

Ak, tas juokas, valsas, 
cigarečių dūmai: 
plinta tavo balsas, 
žydi tavo rūmai!

Pamiršai mane tu, 
tiktai mane vieną, 
kad linksmiau tekėtų 
tau medus ir pienas...

Tegu puota žvanga, 
tegu pilsto midų — 
aš tiktai pro langą 
pažvelgiau į vidų. *

IŠTIKIMASIS DRAUGAS

Neturėjau niekad tokio gero, 
ištikimo draugo:
lyg šunelis sargis, seka mano pėdas. 
Apkabina. Lyg ligonį slaugo.

Nuo kiekvieno džiaugsmo, žemės džiaugs
mo 

su pavydu saugo.
Gyvate apsivyniojęs 
su manim suaugot

Ir kiekvieną viltį, šviesią godą, 
kūdikystėje godžiomis rankomis užsmau

gia...
Negaliu aš atsiginti, nužudyti 
šito keisto, ištikimo draugo.

Dieną naktimi paverčia — juodasparnis, 
piktas, —

pučia ledo kvapą, kelia baugą...
Vai, kas išvaduos mane nuo šito keisto, 
ištikimo draugo?

AIHOVI8SS

lyg vištą, apžergusią gūžtą.
Aplinkui sodelis; ties durim išbėgo 
Du topoliu; langus lig pusės užgožė 
Akacijų krūmai; jų tarpus pamėgo 

serbentas ir raustanti rožė.
Apsukus sodelį, Juškytė norėjo 
Į kambarį savo patekti slapčia, 
švariau pasipuošti: šiandieną reikėjo 

juk jai pasirodyt gražia.
Pasakius tikrai, kartą jai pirmutinį
Į galvą atėjo, kad Juozui patikti:
Bent kartą jai norisi gal paskutinį 

jam įspūdį gražų palikti.
Bet pėdsekiai šunys iš tolo pamatė 
Mieliausiąją savo globėją panelę 
Ir, lodami ją pasitikti įpratę, 

nudžiugę užbėgo jai kelią.
Juška su pačia apie Juozą šnekėjo,
Kri šunys „vamt. vamt“ ant saviškių sulojo;
Pro langą galinį lyg kas subildėjo: 

tur būti, Mankauskis atjojo.
Nors ponia Juškienė ir mėgsta pamigti, 
Tačiau jau nuo priešpiečių apsirėdyti 
Papratus: „Tu, tėvai, bėk", tarė, „sutikti;

aš šoksiu bent apsiklastyti“.

XII.

..Tai tu, mano Vandzia! Tikėjaus ko kito!“ 
Atsi'iepė tėvas: „Kame gi buvai?
Pas mus ponas Juozas, krip šūvis, įkrito, 

o tu lyg kad tyčia žuvai!
No.ėjau bent kiek sutūrėti; kaip vėjas
Jnuolė; lyg vandeniu karštu aplietas:
Tikta1 atsisveik'nti. sakos, atėjęs!..

žinai jį: kaip titnagas kietas!..
Pa'auk. sakau Vandos! Būk žmogus ant galo!
Su ja atsisveikink!.. Jam tik apsiniaukė 
Išvargintas veidas; paskui lyg nubalo'..

kedė’ jis trvęs nepa'.aukė?
Bet aš apsakiau tau ne v'ską pilnai: 
Štai šįmet gimnaziją pabaigė jis...
Bet. rasit tu viską geriausiai žinai?“ 

čia pažvelgė jai į akis.
Akies neprimerkus, mina nekalčiausia, 
„Na, žinoma“, tarė: „tur būt, įsitraukė 
J klierikų skaičių!“ Širdyje gi klausė:

„Kodėl gi tai jos nepalaukė?“ —
—. Užtat gi kad ne! išvažiuoją teisių 
Mokint's į Varšuvą“, sakė Juška: 
, Nors gal valandų ten pritirsiąs tamsių, 

bet tikįs Apvaizdos ranka.

PABAIGOS SUKAKTIS

(E) 1922 m. spalio 6 d. Lietuvos Steigia 
masis Seimas laikinojoje sostinėje Kaune 
baigė savo darbus, juos pradėjęs daugiau 
kaip prieš dvejus metus —1920 gegužės 15 
d. Tad šiemet sueina lygiai 40 metų nuo 
Steig. Seimo darbų pabaigtuvių. Seimo pir 
mininku buvo Al. Stulginskis, vėliau tapęs 
valstybės prezidentu. Seimo sesijos metu 
Lietuvai ne kartą grėsė pavojus prarasti 
neseniai iškovotą nepriklausomybę, nes į 
kraštą veržėsi gausūs priešai. Iš antros pu
sės Seimo sesijos metu Lietuvą de jure pri 
pažino visa eilė užsienio valstybių. Vienas 
pagrindinių St. Seimo darbų buvo sudary
mas ir priėmimas Lietuvos konstitucijos. 
Lygiai reikšmingi darbai — žemės refor
mos įstatymo priėmimas ir valiutos (lito) 
įvedimas.

J. Meko filmą •
(E) Liepos mėn. Porėta Terme (Italijo

je) įvykusiame kino festivaly pirmąją pre 
miją laimėjo Niujorke gyvenančio filmų 
krit'ko Jono Meko filmas „Medžių gink
lai“. Pranešdama apie tai, „Pergalė“ sten
giasi kritišką Amerikos gyvenimo vertini
mą filme propagandiškai išnaudoti, teig
dama. jog „filme atskleidžiami ameriki
nio gyvenimo būdo prieštaravimai, išreiš
kiamas nusivylimas šiuolaikine Amerikos 
morale ir dvasiniu žmogaus nuskurdimu, 
keliama rasių lygybės problema“. Pasak 
, Pergalės“, poezijoj Mekas krypęs į deka- 
dentizmą, už kurį buvęs kritikuotas lietu
vių sovietinėj spaudoj; užtat „šiuo savo 
filmu jis užsirekomendavo kaip pastabus 
ir objektyvus Amerikos išorinio blizgesio 
ir vidinio skurdo kontrastų atsk’.eidėjas ir 
humanistas“. Tikimasi Meko filmą pama
tyti Vilniuje.
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OKUP. LIETUVOS TEATRAI
Okupuotosios Lietuvos dramos teatruose

(E) Kaip informuoja „Pergalė“ (10 
nr.), naujasis teatro sezonas Vilniuje pra
sidėjo premjera ruso L. Zorino dramine 
kronika „Draugais ir metais“. Dar tik „te
atro portfelyje“ K. Sajos pjesė „Nerimas", 
kurioje autorius nagrinėjąs vyresnės ir 
jaunosios sovietinės kartos santykius. „Ne 
rimą“ statysianti režisierė K. Kymantaitė. 
Dramaturgas V. Rimkevičius parašęs pje
sę, vardu „Ratas", kurioje žurnalistų gy
venimo fone keliami aktualūs sovietinio 
gyvenimo visuomeniniai klausimai. „Ra
tas“ būsiąs dar šiemet pastatytas. Tai tik 
šios dvi lietuvių dramaturgų premjeros ir 
tepramatomos vad. Vilniaus Akademiniam 
Dramos Teatre. — Kauno Dramos Teatras 
savo žiūrovams pirmą kartą parodė jau 
Panevėžio Teatro pastatytą J. Mackonio 
lyrinę dramą „Ulijoną“ ir A. Griciaus sa
tyrines scenas „Ūsai nepadėjo". Kauno 
Teatras dar j savo repertuaro planus įtrau 
kęs K. Inčiūros kūrinį apie J. Žemaitę. 
Marijampolės Teatras šiemet pastatysiąs 
jauno dramaturgo J. Skliutausko pjesę 
„Iliuzijas ir kasdienybę“, kurioje vaizduo
jama žymaus lietuvio mokslininko prof. 
Normanto tragedija „Saulę užstojančių 
dangoraižių šešėlyje“, Panevėžio Teatras

vyrauja sovietiniai ir rusų klasikų veikalai
parodysiąs J. Josadės dramą „Liudą“, o 
šiauliečiai vieną komediją. Geriau, atro
do, pasirodys Vilniaus Rusų Dramos Teat
ras, nes jis jau pradėjo naująjį sezoną, 
net dviem premjeromis: D. Alio ir L Rako- 
vo satyrine komedija „Pavojingesnis už 
priešą“ ir V. Gibsono pjese „Dviese sū
puoklėse". Mažo naujų dramos veikalų 
derliaus akivaizdoje, „Pergalės“ korespon 
dentas mano, kad „daugiau aktyvumo ga
lėtų parodyti ne tik dramaturgai, o ir teat
rai, kurie dažnai tenkinasi vos vienu „pla
niniu“ originalios pjesės pastatymu per se 
zoną“. Tik dėl to rampos šviesos neišvys- 
tančies dramaturgų konkurse premijuotos 
pjesės. Daug plačiau nei originalioji lietu
viškoji dramaturgija okup. Lietuvos teat
rų repertuaruose šiemet atstovaujamos 
„tarybinės ir klasikinės rusų dramos“. Jų 
tarpę, be minėto Zorino pjesės, be kitko, 
yra: N. Pogodino pjesė „Mano draugas“, 
I. Turgenevo „Mėnuo kaime“, A. Ostrovs- 
kio „Bekraitė“, slovakų dramaturgo P. 
Karvašo publicistinė-antireliginė drama 
„Šventoji naktis“ ir kt. Korespondentas 
nusiskundžia, kad sezono repertuare „ma
žoka spektaklių vaikams ir jaunimui“.

Kaip būsią paskiau, jis nežinąs; tik. žinąs:
Į kunigus eiti šiandieną negali... 
Per vasarą uždarbį gauti ketinąs.

kur nors išvažiavęs į šalį.
Paskolint pasiūlijau jam pinigų 
(žinai, ir pas mūsų nedaug jų visai), 
Tačiau atsisakė: nebijąs vargų;

galįs užsidirbti patsai.
Šiaip taip prikalbėjau: vaikus Bilazaro 
Prie mokslo bent kiek lig rudens prižiūrėti. 
Tas mokslo jaunuomenei užrašus daro

ir Juozui galės kiek padėti“.

PENKTOJI GIESMĖ
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Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės; 
Tik neina, kaip saulė, ramiai be karionės: 
Jos mėto nekartą žaibus!
Užtat gi, kad saulė nušvis ant dangaus, 
Nustelbę diegai dar sveikiau atsigaus, 
Jų vaisius palaimintas bus.

Atėnų ir Spartos pagirtini sūnūs, 
Atminę garsius pranokėjų galiūnus, 
Iš amžino miego pakyla!
Ir veltui Islamas, galybe puikus, 
Prieš Graikiją siunčia jančarų pulkus, — 
štai pančiai belaisviams jau dyla!

Pabudo ir Slaviai. Kosovox) kapai, 
Tarytum tėvų, užžavėti varpai, 
Prabilo ir širdis, suk'ratė:
Nudžiugo Maldava, Morica raudojus, 
Srauniau išsibėgo nuo Alpių Dunojus, 
Kai tekančią aušrą užmatė.

Ir vengras vergauti toliau nesutiko. 
Užsigeidė Stepono švento vainiko 
Ant savo karalių galvos;
Slovakai, Lužicai ir net Pamarys, 
Net Suomių granitus aplankęs šiaurys 
Už švintančią laisvę kovos.

Laimėkite, jaunos pakylančios šalys! 
Už laisvę kariauti padės Visagalis! 
Drąsiai už tėvynę į kovą!
Nors jėgos gal silpnos, bet stiprins dvasia: 
Kas eina su meile, su širdžia didžia. 
Tam Viešpats patsai' bus vadovu.

Karadzič, šafarik. Dobrowski, Deake! xx) 
Vardai jūsų garsūs per amžius skambės, 
Ir sūnūs sūnums, jūsų darbus apsakę, 
Didžiuosis ir, sau panorėję garbės, 
J darbą sustos, kaip tėvų milžinai. 
Ir žadins kitus, taip kaip jūsų vardai!

(Bus daugiau)

x) Nelaiminga kova Kosovo laukuos buvo XIV amž. 
paskutinioji, po kurios jau visi Balkanų pusiasalio 
Slavai pateko i turkų vergiją.

xx) Vuk Stephanovič Karadzič — garsus Serbų poetas. 
Šafarik ir Dobrowski — garsūs Slavų ir ypačiai Če
kų praeities tyrėjai. Pranciškus Deak — garbin
giausias kariautojas už Vengrų laisvę.

(E) Danijoje ir Suomijoje neseniai gas
troliavo „tarybinio meno“ meistrai. Ypač 
didelio pasisekimo susilaukęs tenoras Vir
gilijus Noreika. Vienas Helsinkio laikraš
tis, kaip skelbia „Literatūra ir Menas“, 
vertindamas solisto dainavimą, rašęs: 
„Vilniaus operos tenoras Noreika, kurio 
pasirodymu buvo pabaigtas koncertas, pa 
sirodė besąs tiesiog nuostabiu dainininku. 
Kokiu balsu, kokiu menu ir kokiu atliki
mo gilumu pavergia šis dar labai jaunas, 
rimtas dainininkas“.

STALINO PASEKĖJAI
(E) Maskvoje sensaciją sukėlė žinomo 

poeto Jevtušenko eilėraštis, pavadintas 
„Stalino palikuonys“. Jrme poetas simbo
liškai kreipiasi į sovietų vyriausybę, pra
šydamas patrigubinti prie Stalino kapo 
sargybą, kad mirusysis, o su juo kartu ir 
visa praeitis neprisikeltų. Jevtušenko pa
aiškina, ką jis laiko stalinine praeitimi: 
nebojimą liaudies gerovės, pramanytus 
kaltinimus ir areštus nekaltų žmonių. Eilė 
raštyje skundžiamasi, kad dar daug žemė
je yra Stalino palikuonių. „Man vaidenas“, 
rašo lyrikas, „kad prie Stalino karsto pri 
jungiamas telefonas, kuriuo duodami nu
rodymai Hodžai“. Daroma užuomina ir Ki 
nijai, kuri irgi gal gaunanti įsakymų iš 
nrrusio diktatoriaus. Net ir paties poeto 
krašte dar esą daug pavojingų diktato
riaus palikuonių. „Ne, Stalinas nepasida
vė! Jis mano galįs savo mirtį laikyti ne
įvykusią, Mes išnešėme jį iš mauzoliejaus, 
bet kaip mes išveisime Staliną iš palikuo
nių?“ — klausia poetas. Maskvoje suka
mos' galvos, ką konkrečiai Jevtušenko tu
rėjo galvoj, kai jis apie „kai kuriuos žmo
nes" savo eilėraštyje šitaip parašė: jie 
plūsta Staliną iš tribūnos, tačiau sapne 11-. 
gisi senųjų stalininių laikų.

Rasta dar neskelbtų J. Tumo-Vaižganto 
laiškų

(E) „Pergalė“ (10 nr.) skelbia, kad Cent 
riniame Valstybiniame Archyve Vilniuje 
rasti neskelbti J. Tumo-Vaižganto laiškai. 
Jie esą rašyti K. Jokantui, žinomam visuo 
menės veikėjui, nepriklausomos Lietuvos 
ministeriui. Kai Tumas minėtus laiškus 
rašė, Jokantas buvo uolus „Vilniaus Ži
nių“, vėliau „Vilties“ bendradarbis. Juo
se atsispindi mūsų kultūros istorijoj žino
mi nesutarimai tarp vad. tautinės ir kata-
likiškosios krypties atstovų „Viltyje“. Vie
nas laiškas rašytas 1907 m. sausio mėn., 
kiti 1912-1914 m. laikotarpio. Kai kurie 
laiškai nušviečia rašytojo gyvenimą Lai
žuvoje.

BORODINAS IR NAPOLEONO ARMIJOS
Amžina šlovė didvyriams, kritusiems 

mūšiuose už mūsų tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę!

Tokiais šūkiais minimos Borodino kau
tynės, kuriose Napoleonas pralaimėjo 
prieš rusus. Jį sumušė Kutuzovo vadovau
jamos rusų armijos.

Ar yra ko tuo džiaugtis lietuviams?
Sprendžiant iš sovietinės spaudos Lietu

voje, ne tik yra ko, bet ir reikia džiaugtis. 
Kutuzovas Borodino kautynėse išgelbėjo 
Rusiją! O mums atrodo, kad kiekvienam 
lietuviui reikia gailėtis, jog buvo toks Bo
rodino mūšis ir jame laimėjo rusai. Jei 
Napoleonas nebūtų buvęs sumuštas, gal 
Rusijos imperija iki šios dienos būtų išbu
vusi, sudaužyta. Gal ten nebūtų pasidarba 
vę Leninas, Stalinas ir Chruščiovas su sa
vo korikais. Svarbiausia — gal Lietuva ir 
šiandien tebebūtų laisva, nereikėtų jai 
vergauti rusiškajam imperialistui. Vadi
nas, jei minėti Borodino kautynes, tai su 
liūdesiu, su skausmu, kad jos ne taip pa
krypo, kaip mes norėtume.

O Napoleonas juk praėjo ir Lietuvą. 
Ten. kur jis pražygiavo, įsigaliojo libera
lūs įstatymai. Taigi dėl Borodino gali džiū 
gauti rusiškasis imperializmas.

NADIEŽDOS ZAGLADOS
ORDINAI IR MEDALIAI

K. Starinskas buvo nusiųstas į Patiesę, 
kad parašytų vilniškei „Tiesai“ straipsnį 
apie Nadieždą Zagladą. Parašė. Ką gi da
rys neparašęs! Ne tik parašė, bet ir foto
grafiją parvežė. Stovi ta Zaglada, visa ap 
sikabinėjusi ordinais ir medaliais. Jeigu 
būtų nufotografuotas vien tik jos švarkas, 
tai sakytumėm, kad jis priklauso Chruš
čiovui, Malinovskiui ar Vorošilovui. Bet 
dabar žiūrime — veidas moteriškas, tik
rai Zaglados.

O kai skaitome Starinsko straipsnį, tai 
vis tiek nepaaiškėja, už ką gi ta mote
riškė buvo šitaip apkabinėta žymenimis. 
Ar dėl to, kad ji rusė? Ne visi juk rusai 
šitaip apkabinėti. Atrodo, vien dėl to, kad 
ji klusniai vykdė partijos ir valdžios įsa
kymus. O svarbiausia — labai rūpinosi ku 
kurūzais. Tik gerai, kad ji stipri boba. 
Šiaip dėl beprasmiško plėšymosi jau se
niai būtų atsigulusi į kapus šalia savo 
vyro.
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Išplaukus laivu iš Raudonosios jūros, 
norint pasiekti Persijos įlanką, tenka 
laikytis Arabijos pietrytinio pakraščio. 
Praplaukus garsųjį anglų protektoratą 
Adeną, šio pakraščio vis laikytis, kol pa
siekiama Omano įlanka. kuri baigiasi 
siauru, pilnu iš jūros kyšančių uolų ir ma 
žų salelių nusėtu lyg ir sąsiauriu, skirian 
čiu Arabiją nuo Persijos, arba, tikriau 
pasakius, mažąją Arabiją nuo paties Azi
jos žemyno. Praplaukus šį sąsiaurį, kuris 
dėl savo stačių, lieknų ir aukštų, lyg ko
kių stulpų vartuose, iš vandens išsikišu
sių uolų, jūreivių „Heli Gates" (Pragaro 
vartais) vadinamų, pagaliau atsiduria
ma pačioje Persijos įlankoje. O ji yra ne 
kas kitas, krip Persijos jūra, išsiliejanti 
rytiniu galu į Indijos vandenyną, lygiai 
taip pat. kaip mūsų Baltija išplaukia 
Į Atlantą.

Persijos įlanka turi nepaprastos reikš
mės ir visai laisvajai Europai. Iš tos sri
ties gaunama daugiau kaip du trečdaliai 
viso skystojo kuro išteklių, būtinų Euro
pos pramonei, transportui, gynybai ir pri 
vatiems reikalams. O tas kuras Europai 
reikalingas, kaip kraujas žmogaus gyvy
bės išlaikyti. Tos įlankos pakraščio vals
tybėse, kaip Oman, Bahrein, Kuwait, 
Irak ir Persija (Iranu dar vadinama), 
yra neišsemia m! naftos Šaltiniai. Iš čia
kas metai daug milijonų tonų to „skysto
jo aukso“ išgabenama ne tik į Europą, 
bet ir Į visas kitas plačiojo pasaulio dalis. 
Pati nafta duoda tokius gaminius, kaip 
benz’nas, žibalas, aviacinis spiritas, ma
šinų dize’.is, namams apšildyti vartoja
moji alyva, smala, asfaltas ir t.t„ o taip 
pat Ir kitus cheminius gaminius, naudoja 
mus pramonėje ir net medicinoje. Dėl to 
kas metai č:a suplaukia tūkstančiai lai
vų iš įvairių pasaulio kraštų. Jie nenu
trūkstamomis vilkstinėmis vieni vežasi iš 
ten naftą, kiti atveža įvairius įrengimus 
ir mašinas šaltiniams gręžti, naftai per
dirbti, o dar kiti pristato įvairias gėrybes 
čia d'rbantiems žmonėms. Atplaukia čia 
ir specialios paskirties laivų su moksli
nių -tyrinėjimų stotimis, uostų statymo ir 
gl'inimo įmonėmis, jūros dugno tirti ir 
t.t. Mat, naftos ieškoma ne tik sausumo
je: jos dabar nemaža užtinkama vykdant 
gręžimus jūros dugno.

Kiek Persijos įlanka svarbi ir reikalin
ga žmonėms, tiek ji nepopuliari ir nemė
giama 'jūreivių. Čia aplinkui gamta pati 
skurdžiausia ir nepatraukliausia, čia ne
žmoniškai karšta. Kam neteko ten lanky
tis liepos ar rugpiūčio mėnesiais, tas ne
gali įsivaizduoti, kokias kančias žmogui 
gali telkti kaitra. Ir aš pats, nors jau vie
nuolika kartų lankiausi šiame, kaip sako
ma, prakeiktame pasaulio užkampyje, 
nesu dar taip sunkiai išgyvenęs tos kait
ros, kaip šį kartą, kol kelias dienas atli
kinėjome ten savo užduotį. Kai pasuko
me Indijos vandenyno link, gaivūs monsū 
nai (vėjų rūšis) atrodė tartum rojaus iš
ganymas skaistykloje kentėjusiai sielai. 
Dėl to nenuostabu, kad įplaukimas į Per
sijos įlanką žmonių vad'namas „Pragaro 
vartais".

Jeigu jaunuolis išeina į jūrą ieškoda- 
* mas romantikos ar gamtos grožio, tai atsi

dūręs Persijos įlankoje smarkiai apsivil- 
tų. Paprastai jūrose būna spalvomis gau
sūs saulėtekiai ir saulėleidžiai. Čia jie 
yra netekę viso savo grožio. Rytmetį sau
lė čia lyg baltas ugnies rutulys, tiesiog

MITINGAI BLOKADAI PASMERKTI

(E) JAV paskelbus jūrinę blokadą Ku- 
ba:, Lietuvoje, kaip ir visoje Sov. Sąjungo
je, prasidėjo mitingai, kuriuose, Vilniaus 
radijo pranešimais, „liaudis išliejo savo 
rūstybę amerikiniams agresoriams, žadė
dama visada būti su kubiečiais ir neleisti 
susidoroti su revoliucijos iškovojimais bro 
liškoje šalyje“. Kaip juose plūstamas! JAV 
adresu, gali parodyti Vilniaus gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklos protesto susirinki
mas, apie kurį spalio 24 d. pranešė tas 
pats Vilniaus radijas. Vietos profsąjungos 
komiteto pirmininkas susirinkime kalbė
jęs: Amerikos milijonierių nedžiuginą visa 
tai, kad Kuboje pirmiau buvo daug badau 
jančių, o dabar jų nesą; kad didesnė gyven 
tojų dalis buvę beraščiai, o dabar jie raš
tingi. Užtat jie jaudinasi, kad anksčiau 
Kuboje turėdavę milijoninius pelnus, o da 
bar nieko negauną, šitai ir sudarą didžiau 
šią siaubą Amerikos magnatams. Tur 
būt. tai ir privertę jų prezidentą Kennedį 
pasirašyti įsakymą dėl karinės blokados. 
Kalbėtojas pilnai pritaręs Sovietų S-gos 
vyriausybės žygiams JAV atžvilgiu ir pa
taręs Amerikos magnatams atitraukti sa
vo kruvinus nagus nuo herojiškos Kubos 
liaudies...

Radijas praneša ir apie tai, kad Lietu
vos darb’ninkai, „atsakydami į agresy
vias JAV imperialistų provokacijas prieš 
didvyrišką laisvės šalį“, įsipareigoja įvyk
dyti užsakymus Kubai pirma laiko ir 
džiaugiasi galėdami jai siųsti savo gami
nius. Vilniaus grąžtų gamyklos kolektyvas 
jau išsiuntęs spiralinių grąžtų, kiti fabri
kai siunčią popieriaus gam'nių, maisto 
produktų.

(IŠ KELIONIŲ UŽRAŠŲ)

šokte iššoka iš už akiračio ir nedelsdama 
pradeda negailestingai kepinti žemę. Dan 
gus tada atrodo ne melsvas ar rausvas, 
kaip rytmečiais turėtų atrodyti, bet pur
vinai pilkas, nors jame nėra nė mažiau
sio debesėlio. Jūra — lyg ištirpęs švinas, 
ir joje nejuda nė mažiausia bangelė, nes 
čia nėra vėjo.

Taip prasideda diena, ir dar nepraėjus 
nė valandai, saulė pasiekia aukščiausią 
galią. Šitaip būna ištisą dieną, ir tada at
rodo. jog net oras šiame karštyje galėtų 
užvirti. O saulėlydis lygiai toks pat, kaip 
ir saulėtekis. O vos tik praeina kelios mi
nutės, kai saulė pasislepia už akiračio, ir 
tuoj įsiviešpatauja tamsa. Susilaukiama 
ne vakaro vėsumos, nes pradeda pūsti tik 
karštas vėjas, kuris atklysta iš aplinkui 
esrnčių dykumų ir nuo plikų įkaitusių 
uolų. Jis negailestingai džiovina odą, lū
pas ir akis. Net ir žvaigždės danguje at
rodo karštos, lyg ištirpusio metalo lašai. 
Laivo sraigtų sujudintas vanduo tada nu
švinta žiburiuojančiu fosforu. Tai^milijar 
dai mikroskopinių organizmų, kurie sklei 
džia tą fosforinę šviesą. Tada būna taip 
šviesu, jog net tamsiausios nakties metu 
laivo denyje įmanoma skaityti laikraštį.

Jei tą metų laikotarpį tenka laivui il
gesnį laiką čia užtrukti, tai tada žmogaus 
gyvenimą s būna tikra kančia. Kūnas ap-
sipllii p akaitu, kuriuo greitai persisun
kia drabužiai ir avalynė. Kai kūnas ne
tenka tiek daug vandens, tai reikia šimte 
riopai suvartoti jo. O k!ek begertum, vis 
tiek jauties ištroškęs tik tiek, kad dar la
biau prakaituoji. Įvairios priemonės pra
kaitavimui sumažinti, kaip pad'dintas 
druskos vartojimas maiste ar įvairios spe 
cialios tabletės, maža ką tepadeda. Net 
ir valgyti noras dingsta, nes viduriai bū
na perpildyti vandemu. Nakties poilsis 
būna sunkiai įmanomas. Nors saulė tada

NEPAGAUTAS GYVIS
Žmonės jūroje ir jos pakrantėse randa 

pilkus, nemalonaus žemės kvapo „jūros 
vaško“ — ambros — gabalus. Iš pažiūros 
ši medžiaga nedaro jokio įspūdžio, bet, pri 
dėjus šiek tiek jos į parfumerijos dirbi
nius, buvo gautas nelauktas efektas. Kve
palų, įtrinamųjų tepalų, aromatinių balza
mų kvapas ambros dėka tampa labai pašto 
vus. Nosinaitė, suvilgyta tokiais kvepa
lais, išlaiko kvapą ištisais metais. Neįtikė
tinai šios keistos medžiagos kilmę aiškino 
gamtininkai.

Tačiau anksčiau už juos šį klausimą iš
sprendė japonų žvejai. J:e nustatė, kad 
ambra susidaro mažojo kašaloto žarnyne. 
Dabar irgi laikoma, kad ambra susidaro 
kašalotų (ir ne tik mažųjų) žarnyne, che
miškai pakitus raginėm kalmarų ir aštuon 
kojų, kuriais kašalotai minta, dalims.

1838 m. į žymaus prancūzų gamtininko 
Blenvilio rankas pateko keletas mažųjų 
kašalotų, aptiktų Prancūzijos Atlanto pa
krantėje. Atoslūgio metu jie neatsargiai 
priplaukė arti kranto ir „pateko ant seklu
mos“. Blenvilis pirmasis moksliškai apra
šė šiuos gyvūnus.

Jis pažymėjo, kad mažasis kašalotas 
yra juodos spalvos su baltais „pagražini
mais“ papilvėje ir pažiaunėje. Tai buvo mi 
niatiūrinė didžiojo kašaloto kopija: jis te
buvo 4 m ilgio. Vadinasi, mažesnis už sa
vo didžiojo brolio naujagimį.

Mažojo brolio „kaktoje“, kaip ir didžio
jo. yra riebalų pripildyti ir sausgyslėmis 
jSutvirtinti spermacetiniai maišeliai. Tai 
savos rūšies hidraulinis amortizatorius, su 
minkštinantis vandens slėgimą į smegenis, 
banginui keliaujant vandenyno gelmė-

KADA KELIAUSIME 3000 KM/VAL 
GREIČIU?

Atsakymas į šį klausimą gali būti toks: 
teks pa’aukti dar kelis metus, tačiau toks 
greitis jau nėra neįmanomas. Pasaulyje 
šiai problemai skiriamas labai didelis dė
mesys. Sparčiais tempais vystosi civilinis 
aviatransportas, kuriame daugybė naujų 
projektų.

Spėjama, kad ateities lėktuvas su 160 ke 
leivių galės nuskristi 7 tūkst. kūometrų 
3200 km/val greičiu, o kelionės kaina su
mažės apie 12 proc., lyginant ją su dabartį 
nėmis reaktyvinių lėktuvų skridimo kai
nomis. Nauji skraidantieji ekspresai bus 
labai našūs. Jeigu vienas lėktuvas keliau
tų kasdien po aštuonias valandas trasoje 
4600 km (vidutiniu greičiu 2870 km/val), 
jo metinis našumas siektų 1189 m'.n. žmo- 
nių-kilometrų. Toks lėktuvas galėtų per
vežti per metus tiek keleivių, kiek jų per
veža didžiausias pasaulyje laivas.

Tačiau prieš tai teks išspręsti dar eilę 
problemų. Visų pirma, reikia sutrumpinti 
sustojimus tarp’niuose aerodromuose 30- 
40 m!n. Iš esmės turės pagerėti lėktuvų 
valdymas. Mat, lėktuvas, kuris nukryptų 
nuo savo trasos vienu laipsniu tik 10 min„ 
nutoltų nuo savo kurso daugiau kaip 9 
km.

Spėjama, kad tokie ateities lėktuvai 
svers apie 250 t. 

jau nebekankina, tačiau oro temperatūra 
maža kuo tesikeičia. Įvairios dirbtinio vė
sinimo priemonės, kaip ventiliatoriai, 
oro pūstuvai ir pan. tada dirba visu savo 
pajėgumu, tačiau nepajėgia pakankamai 
atvėsinti oro, o sukelia tiktai karšto vėjo 
skerspūčius. Guolių čiužiniai, paklodės ir 
pagalvės greitai persisunkia prakaitu. Po 
kelių panašių darbo ir neįmanomo poil
sio dienų žmogaus organizmas pradeda 
šlubuoti. Silpnesnieji pradeda negaluoti: 
odos išbėrimai su įkyriu niežtėjimu, vo
tys, ištinimai, vandeningos pūslės, vidu
rių negalavimai, jau nekalbant apie nesi
baigianti galvos skaudėjimą. Tenka nu
girsti. kad būna net ir mirties atvejų. Ta
da žmogus pradeda jaustis lyg negyve
nančiu, o tik egzistuojančiu kažkokiame 
apsvaigime ir netikrovėje.

Tokią neįmanomo poilsio naktį atviro
mis akimis gulėdamas savo prakaitu per
sisunkusiame guolyje, kada temperatūra 
kajutėje prašoka 120 F (apie 48 C) ir 
karšto oro srovės net sunkina kvėpavimą, 
mintimis grįžtu į tėvynės malonaus, švel
naus klimato vasaras ir žiemas su sniego 
nuklotais laukais, miškais ir ledų sukaus
tytomis upėmis ir ežerais. Tada būna 
kažkaip sunkiai įsivaizduojama, kad kaž
kur būtų vėjai ir lietūs, šaltis, sniegas ir 
ledai. Su šiomis mintimis apie tėvynę 
atklysta ir buvusių artimųjų ir draugų 
prisiminimas ir palengva, lyg sapne, min 
tys pradeda suktis apie nerūpestingas 
dienas, praleistas savoje gimtinėje. O kai 
no nemigo nakties, patekėjusiai saulei, 
žvilgterėjus pro kajutės langą į čia sto
vinčių laivų eiles, išdidžiai pasipuošusias 
savo tautybių įvairiaspalvėmis vėliavo
mis, pasidaro kažkaip graudu ir širdį lyg 
skausmas suspaustų, nes tarp tų vėliavų 
margumyno nematyti siūbuojančių Lietu
vos geltonos, žalios ir raudonos.

mis. Kelių šimtų metrų gilumoje kašalotas 
medžioja kalmarus ir aštuonkojus. Grobį 
jis griebia dantimis, kurie auga tik apati
niame jo žandikaulyje.

Mažieji kr žalotai veisiasi tropiniuose In 
dijos, Ramiojo ir Atlanto vandenynų van
denyse. Bet neretai jie nuplaukia ir toli į 
šiaurę bei pietus. Jų rasta ties Japonijos, 
Kalifornijos, Olandijos. Tasmanijos kran
tais. Bet tsi buvo žuvę kašalotai — „už
plaukę ant seklumos". Dar nė vienas gam
tininkas nematė jūroje gyvo mažojo kaša
loto.

Štai ir viskas apie šiuos gyvūnus. Ne
daug mūsų žinios apie juos praturtėjo per 
120 metų, kurie praslinko nuo jų atradimo.

SPALVOTI NERŪDIJANTIEJI PLIENĄ!

Pastaruoju metu pradėta gaminti įvai
riausių spalvų nerūdijančius plienus: juo
dos, rudos, raudonos, žalios, mėlynos ir 
pilkos spalvos. Prieš nudažant plieno pa
viršius rūpestingai nuvalomas, po to jis 
apipurškiamas chromo dažais ir pašildo
mas iki 175 C. Tokiu būdu -gaunamas spal
votas paviršius, kuris yra atsparus koro
zijai bei erozijai, patvarus ir labai gražios 
išvaizdos. Tokie spalvoti nerūdijantieji 
plienai yra plačiai taikomi įvairiose tech
nikos srityse. Iš jų gaminamos automobi
lių detalės, korozijai atsparios fasadų ap
dailos plokštės, baldai, dekoratyviniai ga
miniai ir daugybė kitų daiktų.

STIKLO PLUOŠTAS VIETOJ PLIENO

Vis daugiau stiklo pluoštas pradedamas 
naudoti įvairiose technikos srityse. Pran
cūzų inžinieriai iš jo pagamino lenktyni
nio automobilio kėbulą. Naujosios automa 
šinos kėbulas daugeliu atžvilgiu pranašes
nis už savo metalinį pirmtaką. Pavyzdžiui, 
važiuojant šiuo automobiliu 35 km/val 
greičiu ir pakely susidūrus su mūrine sie
na, kėbulas išliks sveikas ^sveikutėlis, net 
be įdrėskimų žymės.

RADINYS SAN-DŽIOVANI GATVĖJE

Romoje, netoli Koliziejaus, San-Džiova- 
ni Laterano gatvėje, statomas naujas pa
statas mokesčių valdybos kanceliarijai.

Neseniai čia vieno metro gylyje užtikti 
trys fragmentai mozaikinių grindų, pada
ryti II a. Didžiausiame fragmente vaiz
duojami gladiatoriai, kovoją su Hutais. 
Greta — leopardas. Kitame — arklys. 
Trečias fragmentas priskiriamas vėlesnei 
epochai — Va. Jame pavaizduotas leopar 
das. Žvėries figūra padaryta iš porfyro, 
malachito, brangakmenių ir aukso gaba
liukų.

Neabejojama, kad minėtieji fragmentai 
— tai vienos kurios nors Koliziejaus tar
nybinės patalpos grindų dalis. Varžyby 
metu jose apsistodavo gladiatoriai ir at
letai. Rastas taip pat marmuras, ant ku
rio štrichais pavaizduota gladiatorių ko
vos ginklai, skydai, metaliniai tinkliu
kai ir kt.

Su pabėgėliais iš komunistinės Kinijos 
ateina žinių, kurios sako apie šiokius to
kius pasikeitimus žemės ūkyje. Mažėja ba 
do pavojus. Žmonės dar neturės sočiai pa
valgyti. tačiru daugeliui jau nebegrės ba
do pavojus. Taip yra dėl to. kad šiemetinis 
derlius geresnis. Bet tik iš dalies dėl to. 
Nemaža čia padarė ir Kinijos naujoji že
mės ūkio politika. Nors viešai teberašoma 
ir tebesakoma, kad žemės ūkis turi remtis 
komunomis, bet praktiškai tos komunos 
pastaruoju metu kaip ir nebeveikia.

Tiesa, žemė tebėra valstybės žinioje, bet 
ūkyje dirbantieji žmonės gali parodyti 
daugiau iniciatyvos. Jie visi priklauso di
džiulėms komunoms, kurių didžiąsias su- 
dsro ;ki 40.000 žmonių. Bet dabar darbus 
atlieka nebe visa sunkiai pavaldoma di
džiulės komunos masė, o gamybiniai 20-30 
žrponių kolektyvai. Komunoms visur vado 
vauja partiniai, kurie dažnai visiškai nie
ko neišmano žemės ūkio reikalų. O tiems 
mažiems kolektyvams vadovauja patyrę 
ūkininkai. Taip pat ir atlyginimo reikalai 
pasikeitė. Atlyginama, tiesa, gaminiais, 
bet jau šiek tiek teisingiau — pagal atlik
tąjį darbą. Kai žmonės buvo suvaryti į ko
munas, niekas nebeturėdavo teisės sau ką 
nors pasisėti ar pasisodinti. Dabar vėl bu

J VOKUS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas
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Ne visur gerai sekasi

Du džentelmenai kalbasi klube:
— Vieno dalyko' negaliu suprasti. 

Jums taip gerai sekasi lošiant kortomis 
iš pinigų, bet arklių lenktynėse pralo- 
šiate.

Tas gi atsikvėpdamas pareiškia:
— Matote, aš arklių nemaišau...

Dviejų draugių pašnekesys

— Žinai, — pasakoja viena, — pajūry
je susipažinau su vienu tipu, kuris norė
jo mene pabučiuoti. Aš daviau jam per 
žandą. Tačiau jis nekreipė į tai dėmesio 
ir aplankė mane namuose.

— Ir kas tada?
— Tada aš pasakiau, kad nebenoriu jo 

daugiau matyti.
— Ir kas po to? •
— Jis užgesino šviesą...

Užtenka ilgam laikui

Pradedanti dainininkė savo balsu pasi
rodo pažįstamų tarpe. Baigusi dainuoti, 
klausia pažįstamą kritiką:

— O kaip tamstai patiko?
— Jūsų dainavimas veikia į mane kaip 

geriausi prancūzų kvepalai, — aiškina 
kritikas.

— Iš t'krųjų? — nusišypsodama taria 
dainininkė.

—-Taip, mažos dalelės užtenka ilgam 
laikui. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius 

savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. 
Tam reikalui smulkių informacijų ir naujų 

kainoraščių prašome kreiptis į

ĮĮALTIC STORER
:::

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND. 

Tel.: SHO 8734.
Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti lietuviams 

jau daugiau kaip 20 metų.

Pasiunčiame: medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas 
mašinas, maistą, avalynę ir visa kita, 

kas tik yra leidžiama.
Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 

per 4 savaites.
Mūsų išrašytosios sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus. duos jums teisę gauti mokesčio nuo uždarbio 

sumažinimą (Income Tax).
Pakvitavimas su siuntinio gavėjo parašu 

pristatomas kiekvienam siuntėjui.
Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku 

patarnavimu.

ATSTOVAS MANCHESTERYJE:

A. Kuzmickas, 67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
ATSTOVAS DERBYJE:

Ivaškevičius, 50, Balaclava Rd., Derby.

Hmm:::::!!::!::::::!!!
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vo duota po sklypelį žemės ir skatinama 
užsiauginti sau daržovių.

Jau leidžiama auginti paukščius ir gyvu
lius ir net parduoti juos turguje.

Be abejo', toks pasukimas į liberalesnę 
žemės ūkio politiką yra veidmainiavimas. 
Partija ir toliau pasisako prieš bet kokius 
posūkius į kapitalizmą. Tačiau be partijos 
žinios negali būti vykdomas tas komunų 
apibarstymas ir žmonių apdalijimas pri
vačiais sklypais.

Gera bent tai, kad buvo griebtasi šio
kių tokių priemonių milijonams žmonių 
gelbėti nuo bado mirties, žinoma, tai buvo 
padaryta ne iš geros valios. Grūdus pirk
dama užsieniuose, K'lnija išleidžia visą už 
sieninę valiutą ir dar prasiskolina. O rei
kalas turėti duonos yra pirmaeilis, nes 
nuo to juk priklauso ir paties komunisti
nio režimo ate'tis. Siekdama daugiau pasi 
gaminti maisto, Kinija smarkiai apstabdė 
net savo pramonę ir visą dėmesį nukreipė 
į žemės ūkį. Plieno fabrikai Šanchajuje 
esą visiškai sustabdyti. Net tekstilės įmo
nės per pusę tiek tegamina, kiek iki šiol, 
nors drabužių Kinijai trūksta. Pilnu tem
pu vykdomas darbas tik trąšų gamyklose. 
Čia taip pat komunistai nusižengia savo 
skelbiamiesiems principams supramoninti 
kraštą.

Tėviškas rūpestis

— Antanai, kelkis ir eik pasupt vaiko, 
— surinka Danutė.

— Palik mane ramybėje, supk jį pati.
— Bet juk trs vaikas priklauso pusiau 

tau. o pusiau man.
— Tai tu supk savo pusę, o manoji te

gul rėkia...

Tarp dviejų moteriškių

— Pasakyk, mieloji, ką tu darai, kad 
tavo santykiai su vyru visada tokie geri?

— Labai paprastai. Laikas nuo laiko 
aš išpjaunu iš vyro drabužių porą sagų, 
kad jis įsitikintų, jog be manęs negalės 
gyventi...

ORGANIZMAI BE MIKROBŲ
Po ilgamečių pastangų prancūzų moks

lininkams pavyko užauginti gyvūnus, ku
rių organizmuose nėra jokių mokslui žino
mų mikrobų. Tokie gyvūnai ypač geri ob
jektai biologiniams tyrimams.

Gyvūnai auginami specialiuose autokla 
vuose, pagamintuose iš nerūdijančio plie
no. Prieš tai autoklavai sterilizuojami iki 
120 C įkaitintais garais. Oras, kuriuo kvė
puoja gyvūnai, taip pat sterilizuojamas. 
Jis kaitinamas iki 300 C. Dvi poros plast
masinių pirštinių, įtaisytų prie autoklavo, 
leidžia vienu metu dirbti dviem operato
riams. Gyvūnai sekami pro stiklą.

NAUJI AUTOMATAI VIENOJE
Šių metų pradžioje Vienos kavinėse ir 

baruose buvo pastatyti nauji automatai 
per daug įsilinksminusiems išsiblaivinti. 
Įmetus į automatą smulkią monetą, pro 
specialią angą išpurkščiami stiprios kon
centracijos amoniako garai. Tereikia gir
tuokliui pakišti nosį, ir jis tuojau pra- 
blaivės.
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STALINO ERA TEBESITĘSIA (II)

TEISMO SPRENDIMAS
IR VYRIAUSIEMS NUSIKALTĖLIAMS BUS TEISMAS

Vyriausias Vokietijos Teismas dviejų 
ukrainiečių vadų žudiką B. Stašynskį nu
teisė tik 8 m. sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Lyginant su nusikaltimo dydžiu, tai labai 
maža bausmė. Bet teismas, besvarstyda- 
mas šią sensacingą bylą, nustatė, kad šių 

,žudynių tikrieji nus ka.tėliai sėdi Maskvo 
je; Stašynskis buvo tik jų išprievartautas 
jrankis.

Maskva pagerbė Stašynskį kaip 
didvyrį

Po Banderos nužudymo Stašynskis grei 
tai sugrįžo j Rytų Berlyną ir jau čia so
vietų va.džios žmonių buvo triumfališkai 
sutiktas ir „aplaistytas" Krymo šampanu.

Dar didesnės garbės susilaukė, kai iš 
Berlyno nuvyko į Maskvą. Čia jį ne tik 
priėmė aukšti KGB pareigūnai, bet ir ap
dovanojo „Raudonosios vėliavos" ordinu, 
kuris sovietų valdžios skiriamas bolševi- 
k niams didvyriams.

Persilaužimas Stašynskio 
galvosenoj

Kai nužudė L. Rebetą. tai Stašynskis 
dar tikėjo, kad gerą darbą atliko. Sovietų 
propagandos paveiktas, jis manė, kad 
Rebetc s pastodavo kelią ukrainiečiams 
egzilams grįžti į tėvynę, kur savo tautai 
būtų naudingesni, kaip kad gyvendami 
Vakaruose. Bet po Banderos nužudymo 
jis pas’juto jau prislėgtas. Ir kai neužilgo 
po to savaitinėje kino apžvalgoje Rytų 
Berlyne pamatė savo aukos — Banderos 
laidotuves, jis visiškai neteko ramybės. 
„Tai mane paveikė lyg plaktuko smūgis į 
gaivą. Aš giliai atsisėdau į kėdę, o kai iš
ėjau iš kino, buvau baigtas", aiškino teis
me Stašynskis. Jis pajuto sąžinės prie
kaištus, prarado pasitikėjimą savimi, pra 
sidėjo jo galvosenoj persilaužimas. Taip 
pat ir vėliau apdovanojimas ordinu, j am 
jau nedarė įspūdžio, nejautė-dėl to gar
bės. Ir toliau kaskart vis stipriau nusista 
tė daugiau niekad neprisiimti tokių bai
sių uždavinių. O kad to lengviau išveng
tų, ieškojo galimybių pereiti į privatų gy
venimą. Apsisprendė vesti.

Vedybos galvoseną pakeitė 
galutinai

Dar prieš ukrainiečių vadų nužudymą 
Stašynskis Rytų Berlyne susidraugavo su 
vokietaite Inge. KGB žemesnieji’' pareigū
nai priešinosi Stašynskio vedyboms su ja. 
■Dct ano meto vyliausias KGB viršininkas 
Šelepinas vedyboms sutikimą davė.

Stašynskio žmona nebuvo komunistė ir 
net aiškiai buvo priešinga „socializmui“. 
Savo nusistatymu ji galutinai paveikė į 
gerąją pusę ir savo vyrą. Tačiau jo virši
ninkai nenuleido akių nuo jo. Savo bute 
Stašynskis, kartą benaikindamas blakes, 
užtiko slapto mikrofono laidus. Vėliau, iš
aiškino. kad ir jo privačius laiškus su gi
minėmis saugumas kontroliuoja. Kai dėl 
to apsiskundė, gavo atsakymą, kad KGB 
agento ir privatus gyvenimas turi būti ži
nomas jo viršininkams/Stašynskis supra
to, kad yra stipriai sekamas, ir pajuto 
naują pavojų. Šiuo kartu jau apsisprendė 
bėgti.

........ ' ' ■] ' f,
Sūnaus mirtis — proga pasprukti

Po vedybų Stašynskis su žmona gyveno 
Maskvoje. Kai žmona tapo nėščia, jo vir- 
šin'nkai patarė daryti abortą, nes, esą, 
KGB agentui geriau yra būti laisvam. 
Stašynskis tam priešinosi. Žmona norėjo 
vykti į Rytų Berlyną pas savo tėvus, bet 
KGB nenorėjo išleisti. Pagaliau po ilgo 
tąsymosi 1961 m. sausio 31 d., per du mė
nesiu prieš g'mdymą, davė leidimą jai 
vykti pas tėvus, bet neleido, kad kartu 
vyktų ir vyras. Stašynskis turėjo likti 
Maskvoje, šiuo kartu nedavė jam leidimo 
ir Šelepinas.

Sūnus gimė sveikas. Bet praėjus trims 
mėnesiams po gimdymo, Stašynskis gavo 
iš žmonos telegramą: „Petras mirė, pra-

RAŠO Mečys Musteikis

jis atliko ne savo išgalvotą, bet jam įsa
kytą uždavinį, pats iš savęs prie to nieko 
daugiau nepridedamas. Tai reiškia, kad 
Stašynskis buvo tik tikrųjų žmogžudžių 
— sovietų vyriausybės — įrankis. Teis
mas šitokias išvadas pagrindė tuo, kad 
Stašynskiui minėtą uždavinį pavedė ne 
kas kitas, kaip ano meto KGB viršininkas 
Šelepinas, ministerio rango asmuo, kaip 
vyriausybės narys, o ne privačiai. Šitą fak 
tą teismas laiko pakankamai įrodytą by
los metu. Tai patvirtina ir šalutiniai fak
tai, kaip po Banderos nužudymo Stašyns
kiui suruoštos pagerbtuvės R. Berlyne, 
Maskvoje jo apdovanojimas „Raudono
sios vėliavos“ ordinu „už atlikimą svar
baus uždavinio“, ir daug kitų.

Teismas nustatė, kad pats Stašynskis 
norėjo būti mokytoju — garbingu žmogu
mi, tik visa tai sutrukdė jam sovietai. Vė
liau jo vedybos taip pat patvirtina pastan
gas grįžti į gerą kelią. Pagaliau jo tas 
pastangas apvainikuoja pabėgimas į Va
karus, laisvas prisipažinimas tokių daly
kų, kurie Vakaruose niekam nebuvo žino 
mi ir jo nebūtų apsunkinę, ir aiškus ap
gailestavimas dėl padarytų nusikaltimų.

Teismas, atsižvelgdamas į visas tas ap
linkybes. Stašynskį nubaudė tik kaip 
pagrindinių žmogžudžių pagelbinlnką 
dviem atvejais ir už krašto išdavimą — 
už viską bendrai 8 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Šis sprendimas yra galuti
nis, nes jį padarė Vyriausias Teismas. 
Nuteistajam belieka tik prašyti malonės 
arba laukti amnestijos.

Teismo sprendimui nepasitenkinimo 
Stašynskis neparodė. Taip pat patenkin
tos yra ir abiejų nužudytųjų ukrainiečių 
žmonos — našlės. Jos Stašynskį laiko pil 
nai „ats'vertusiu“, nerodo jam jokių kerš 
to jausmų ir net pačios prašė jo pasi
gailėti.

Oficialiai apkaltinta sovietų 
vyriausybė

Vyr. teismo pirmininkas Dr. Heidrich 
Jagusch, skaitydamas minėtąjį teismo 
sprendimą, pabrėžė, kad šios žmogžudys
tės sovietų valdžios įsakymu įvykdytos 
kaip tik po to, kai Chruščiovas pasmerkė 
Stab'no terorą. Bet šiame teisme, esą, 
paaiškėjo, kad individualinis žmogžudiš
kas teroras, vykdomas vyriausybės įsa
kymu, tebesitęsia ir dabar, kad žmogžu
dystės iš pasalų yra legalizuotos. Tai reiš 
kia, kad Sovietų Sąjungoje ir dabar tebe
sitęsia Stalino era, naudojami tie patys te 
roro metodai. Dr. Jagusch pabrėžė, kad 
politinė Sov. Sąjungos vadovybė, kuri ga
lėtų didžiuotis rusų tautos istorija, kuri 
yra jungtinių tautų narys ir palaiko diplo 
matinius santykius su Federaline Vokie
tija, vis dėlto valstybiniu pavedimu įvyk
dė žmogžudystes nuodais iš pasalų Fed. 
Vokietijos teritorijoje, tikėdama, kad ši
tos žmogžudystės išliks paslaptyje. Tuo 
būdu Sov. Sąjungos vyriausybė kirto smū
gį ) veidą tarptautinei teisei, vokiečių 
baudžiamajai teisei ir pati sau.

Šitokiomis oficialiai paskelbtomis išva
domis Vyr. Vokietijos Teismas nuteisė už 
žmogžudystes kartu su Stašynskiu ir Sov. 
Sąjungos vyriausybę, tik jai nepaskelbė 
sprendimo...

Traukiamas teisman ir 
Chruščiovas

Su B. Stašynskio nuteisimu ši byla dar 
nebaigta. Vak. Vokietijos valdžios žymus 
valdininkas pareiškė, kad tuo tarpu ati
džiai nagrinėjamas teismo sprendimas. 
Gal būt, Bonnos vyriausybė dėl šių žudy
nių dar pasakys savo nuomonę Maskvoje 
diplomatiniu keliu, nors tai nėra tikra.

Tačiau tikra, kad šį klausimą yra nusi
statę judinti šios bylos šalutiniai kaltin-

tuvos gyventojams ir sušaudymai vykdo
mi taip pat Chruščiovo įsakymu, per jo 
patikėtinius. Tad mes šia proga statome 
klausimą, kada bus patrauktas į teismą 
Chruščiovas už visas jo padarytas ir da
romas žmogžudystes, taipgi ir Lietuvoje? 
Ar nevertėtų, kad mūsų įvairūs politiniai 
veiksniai, bendrai sutarę, pabandytų pri
sijungti prie Mr. Kersteno numatytosios 
kelti bylos Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijoje? Šituo būdu šis klausimas 
liktų, be abejo, dar neišspręstas. Tačiau 
Lietuvos problema būtų išpropaguota 
tarptautiniame forume, ir tuo jau būtų 
daug atsiekta. (ELI)

MAIŠTAI KINIJOJE

Pasirodo,, dar neužtenka tų priemonių, 
kurių Kinija ėmėsi žemės ūkyje. Gera 
dar nėra. Tikriau sakant, taip dar vis 
bloga, kad žmonės nebepaiso. jog vyksta 
teroras, nebeišlaiko ir prasiveržia riaušė
mis. Valdantieji tą pasipriešinimą sten-. 
giasi nuvertinti. Štai tvirtinama, kad ne
ramumai keliami užsienių kapithlistų nu
rodymu.

Tačiau pranešimai rodo, kad dėl to kal
tas maisto nepriteklius ir valdančiųjų te
roras. Wunsiene, štai, prasidėjo riaušės, 
kai 200 darbininkų gavo įsakymą palikti 
namus ir važiuoti dirbti į jiems net nenu
rodytą Kimjos dalį. Šanchajuje namų ga
mybos bomba buvo susprogdinta laivų 
remonto dirbtuvė. Ten darbininkai buvo 
verčiami dirbti kasdien po 4 vai. antva- 
landži'ų. Hankowe kažkas padegė ir smar
kiai apgadino slaptosios policijos būsti
nę. Tuo būdu buvo išreikštas protestas 
prieš areštavimą žmonių, kurie atsisakė 
stoti į darbo brigadas. Wuncange alkani 
žmonės suruošė demonstracijas ir išplėšė 
maisto parduotuvę.

Tokiems dalykams vykstant, agitato
riams duotas naujas svarbus uždavinys. 
Jie turi skelbti žemės' ūkyje dirbantie
siems ir fabrikų darbininkams, kad da
bartiniai sunkumai yra laikini ir kad 
ateis geresni laikai. Neramumams ple
čiantis, matyt, ir žemės ūkyje buvo leista 
prisilaikyti nebe tokios kietos komunų 
tvarkos.

KOKIA VALDŽIA, TOKIE IR

VELTĖDŽIAI

Nepriklausomybės laikais, kai visko pa
kankamai buvo, niekam nė j galvą neatei
davo supirkinėti turguje kiaušinius, svies
tą ar grūdus ir paskui brangiau pardavi
nėti kitiems miestelėnams. Tarp mažme
ninių turgaus ir krautuvės kainų per ma
žas tebuvo skirtumas. Dėl ko gi?

O gi dėl to, kad prekių visiems užtek
davo. Tik karo ir okupacijų metais kraš
tas pajusdavo, kas yra spekuliacija. Ta
čiau rugsėjo 18 d. vilniškė „Tiesa“ išsi
spausdino 2 Kauno gyventojų laišką, ku
ris paliudija, kad Lietuvoje vis dar tebė
ra tokia padėtis, kaip karo ar okupacijų 
metais. Nėra maisto, nėra daržovių. Tai 
spekuliantai superka, kas iš savo sklype
lio atveža, ir paskui pakelia kainas.

Taigi jie daro lygiai taip, kaip ir sovie
tinė vyriausybė. Ji taip pat pigiai supirki
nėja ir brangiai pardavinėja. Maža dar 
to: didelę dalį Lietuvos gaminių ji išveža 
j „broliškas“ ‘respublikas. To, kas lieka, 
Lietuvai nebeužtenka. Tokia pusbadžio 
gyven;mo ir nepriteklių padėtim ir nau
dojasi spekuliantai. Žmonės gaudo papil
domą ar net ir pagrindinį kąsnelį ir moka 
už jį bet kokią kainą, kad tik gautų. O 
kas gi dėl to kaltas?

jį KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Laikraščiai rašo, kad D. Britanijoje gy

venantieji indai net neatplėštus savo at- 
lyg:nimo vokelius siunčia tėvynei. Kinija 
užpuolė didelį, bet neturtingą jų kraštą. 
Reikia ginklų, reikia visko, o nėra pinigų.

Tie indų siunčiamieji vokeliai su atly
ginimu jaudina ir mus. Sakome: štai, žiū
rėkite, žmonės, štai patriotizmas, štai sa
vo krašto meilė!

O kai nuo tų indiškųjų patriotų nugrę- 
žiame akis į savo namus, tai tenka ir susi 
mąstyti ir nuliūsti. Argi mes nebūtumėm 
patriotai? Argi mūsų tėvynės laisvės rei
kalams nepraverstų tokie neatplėšti atly
ginimo vokeliai? Indija dar nenukariau
ta, ir didieji kraštai jau žada jai duoti 
ginklų gintis. O mums jų niekas nedavė, 
ir mes patys neduodame.

Bet netiesa būtų sakyti, kad mes nesa
me buvę kaip tie patriotai indai. Kai tik 
pradėjome dirbti ir gauti atlyginimus, rei
kėjo tik šūktelėti, ir šimtai svarų suplauk 
davo Tautos Fondui ar kuriam nors ki
tam geram lietuviškam reikalui. Niekas 
apie mus nerašė tada svetimų kraštų laik 
raščiuose, nekėlė aikštėn mūsų patriotiz
mo. Bet mums to ir nereikėjo, nes nėra 
juk reikalo savo dorybių skelbti plaka
tuose.

Tačiau šiandien mes pajėgiame jau 
vien tik indų patriotizmu stebėtis.

Ar tai yra pažanga, ar atžanga, tai jau 
kiekvieno atskiro lietuvio reikalas. Tur 
būt, ir prie dirbančiųjų indų niekas nešto 
vi su botagu ir nesako: gyvybė arba pi
nigai.

—°—
Jeigu mane kas nors imtų Jurgiu vadin 

ti, tai tikrai imčiau pykti. Žinoma, jeigu 
sakytų, jog esu toksai, kaip anas pasakų 
Jurgelis-durnelis, tai jau būtų kitas daly
kas. Čia reikalas eitų dėl pažiūrų ir įsiti
kinimų. Tačiau mano pyktis ir dėl Jono

sumaišymo su Jurgiu negalėtų būti dide
lis. Pagal Jurgį ir kepurė, kaip tas sakė.

Tačiau aš visada baisiai nustembu, kai 
spaudoje būna iškraipomi plačiai žinomų 
žmonių vardai. Tiesiog nejauku būna ir 
skaityti. Anądien žiūriu — vienas lietuviš 
kas laikraštis mini prof. Kolupailos su
kaktį ir jo nuopelnus mūsų mokslui. Iš
eina. kad pagerbia nusipelniusį žmogų. 
Bet visą laiką prisega jam Stasio vardą. 
Prof. Kolupaila yra Steponas. Dabar at
imti iš jo tikrąjį vardą ir naujaip pakrikš 
tyti neskanus dalykas. r

Anąkart pastebėjau, kad ir sovietinė 
Lietuvos spauda čia neatsilieka. Sako, 
kad ten redaktoriai ir korektoriai gali už 
klaidas ne tik išlėkti iš tarnybos, bet dar 
ir pasėdėti gauti. O, va, laikraštis išsi
spausdino fotografiją, kurioje yra prof. 
Paulius Slavėnas, ir vis kartoja, kad tai 
K. Slavėnas.

—0—
Kai Donelaitis rašė savo „Metus“, tai 

ruduo jam buvo gražus ir negražus. Jis į 
reikalą bus žiūrėjęs daugiau ūkininko aki 
mis. Rudenį juk pripildomi aruodai. Tai 
gražu. O kai ratai iki stebulių pasineria 
kelio purve, tai nebegražu.

O kai dabar aš žiūriu pro langą į rude
nį, toksai ūkininkiškas jausmas man toli
mas. Nuo šalnos nuknebo jurginų žiedai. 
Prieš kokią porą savaičių negalėdavau at
sigrožėti tos jų grožybės. Dar rožės bandė 
pasirodyti paskutinėmis išgalėmis. Tai ke 
Ii žiedeliai taip ir murkso nei šiokie, nei 
tokie. Argi tai gražu?

Ir kaštonai nubarstė lapus. Barkšo da
bar nuogos šakos. Taip ir prabarkšos mė
nesiais. Argi tai gražu?

Akį dar patraukia uodai, kurie darže 
šoka čiulkinį. Bet greit ir jiems laikas Iš
sklaidyti savo armijas. Žiema paskelbs 
jiems mirties demobilizaciją.

Argi tai gražu?
Tavo Jonas

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

MAŽASIS KARALIUKAS
Įsivaizduokite tokį atvejį. Martynas 

Ivancevičius pastebėjo, kad pirmoje bri
gadoje, kuriai jis vadavauja, nesąžinin
gas kolūkietis prisiarė daugiau žemės ir 
laiko daugiau gyvulių, negu leidžia žemės 
ūkio artelės įstatai. To maža. Užsiėmęs 
asmeniniu ūkiu, jis nedalyvauja visuome 
ninėje gamyboje.

Brigadininkas nutaria dykaduonį pri
griebti. Vieną gražią dieną į kolūkiečio 
kiemą įvirsta netikėta komisija. Šeiminin 
ką jį randa bedrybsantį sode. Žiūri jis pro 
obelaitės šakas į mėlyną dangų ir laukia, 
kada nukris prinokęs alyvinis. Į brigadi
ninko pasirodymą — įsivaizduokite! —• 
nereaguoja. Komisija apmatuoja jo sody
binį sklypą, suskaičiuoja nuosavus gyvu
lius. O gaspadorius lyg niekur nieko. Ty
so ant pievos —• brigadininko sudarytą 
komisiją ignoruoja.

— Kelkis, — sako brigadininkas. — Pa 
siaiškink, kodėl tavo arai per dideli, kodėl 
tiek daug galvijų ganai kolūkio žemėje...

Tinginys pramerkia vieną akį. pasižiū
ri į brigadininką ir vėl užsimerkia. Ivan- 
cevičius įsižeidžia. Tokia nepagarba jo 
autoritetui! Tada veltėdis pramerkia kitą 
akį ir burbteli:

— Brigadininke, nešokinėk. Į tamstą 
nusižiūrėjęs ūkininkauju.

Komisija susižvalgo. Jeigu taip — pa
tikrinsime ir brigadininko ūkelį. Kad ne
susipratimo nebūtų.

— Kieno tos dvi karvės, brigadininke?
— O buliukas, du veršiai? O tos dvi

įrodančių, kad ne visas šis sklypas duos 
derlių brigadininkui, nėra. Ir dar komisi
ja konstatuoja, kad asmeniniais gyvuliais 
Ivancevičius nuganęs hektarą visuomeni
nių dobilų ir keturis hektarus ganyklų.

— O daržinėje ir ant tvarto sukrauta 
beveik dešimt tonų šieno — maždaug dvi 
dešimt penki vežimai. Tiek šieno pats vie 
nas vargu ar galėjote prisigrobti. Tur 
būt. samdėte ar už darbadienius kas nors 
jūsų labui darbavosi?

Ivancevičius nebeturi ką atsakyti. Už
tat kolūkiečiui, kurio ūkį prieš tai jis pa
tikrino, liežuvio dabar neužriši.

— Tai kieno privatus ūkis didesnis? — 
tyčiojasi jis iš brigadininko. — Ko tyli, 
mažasis karaliuk? Brigadoje juk šiuo var 
du tave tevadina...

...Šį epizodą mes pateikiame norėdami 
įrodyti, kad panašūs „mažieji karaliukai“ 
negali turėti autoriteto kolūkiečių tarpe, 
o ir geros darbo drausmės jų brigadoje 
būti negali. Jeigu nori iš kitų reikalauti, 
pats būk sąžiningas! O ką gali pareikalau 
ti iš kolūkiečio toks Ivancevičius? Jo el
gesys, asmeninės naudos vaikymasis tik 
demoralizuoja sąžiningus kolūkiečius, o 
nesąžiningieji po brigadininko sparneliu 
sauvaliauja.

Tuo metu, kai mes rinkome medžiagą, 
įsikišus rajono organizacijoms, Ivancevi- 
čius iš brigadininkų buvo pašalintas. Bet 
panašių „veikėjų“ dar ir kitur pasitaiko. 
Profilaktikos dėlei, šį šaunų vyrą mes Ir 
iškėlėm į viešumą. Antra vertus, norisi 
keletą žodžių adresuoti ir „Tarybinio vals

šau atvykti“. Sūnaus laidotuvėms virši
ninkai Stašynskį vis dėlto išleido: į R. 
Berlyną buvo atvežtas kariniu lėktuvu. 
Šią baisiai liūdną progą — sūnaus laido
tuves — Stašynskis su žmona ir išnaudo
jo pabėgti į Vak. Berlyną.

JŲuo pagrindė teismas savo 
sprendimą

Vyr. Federalinės Vokietijos Teismas, la 
bai nuodugniai ir ilgai nagrinėjęs Bogda
no Stašynskio bylą, nustatė, kad tikrasis 
minėtų žmogžudysčių organizatorius yra 
Sovietų Sąjungos vyriausybė. Stašynskis, 
tos pačios vyriausybės organų klastingu 
būdu išprievartautas būti agentu, buvo

tojai — Stefano Banderos žmonos advo
katai. Jų vienas, mums gerai žinomas Mr. 
Charles Kerstenas, yra numatęs Chruščio 
vą, kaip nusikaltusį žmogžudystėmis vąls 
tyb’niu mastu, patraukti atsakomybėn 
prieš Jungtinių Tautų, Žmonių Teisėms 
Ginti Komisiją. Kitas advokatas. Dr. 
Neuwirth, pareiškė, kad jis reikalausiąs 
sovietų vyriausybę kompensacijos nužu
dytųjų asmenų šeimoms. Gal būt. ši byla 
pas'eks net Tarptautinį Hagos Tribunolą.

P-oga prisijungti ir lietuviams
Šioji by a mums vėl akivaizdžiai prime 

na. kad Chruščiovas savo baisiu teroru 
šiuo laiku sustiprintem formom siaučia ir

tik savo vyriausybės įsakymų vykdyto
jas. Jis pats asmeniškai neturėjo jokio in
tereso ir noro žudyti ukrainiečių vadus;

p? vergtoje Lietuvoje; siaučia gal net la
biau. kaip kad buvo Stalino laikais. Nėra 
abejonės, kad naujausieji „teismai“ Lie-

ČEKISTO MEILĖ

L. Aleknavičienė, kuriai nepriklauso
mos Lietuvos valstybės dėka pavyko Išsi
saugoti nuo pasižymėjusio čekisto „glo
bos“, „T. Moteryje“ rašo apie F. Dzeržins
kio meilę vaikams“, nutylėdama tuo‘pat 
laiku jo neapykantą suaugusiems, kurių 
šimtams jis išrašinėdavo kelialapius į aną 
pasaulį. Toms aukoms niekas paminklų 
dar nestato.

Komunistų spauda plačiai paminėjo sa
vo , nusipelniusio sūnaus“ Felikso Dzer- 
ž’nskio 85 metų gimimo sukaktį, kartu pa
žymėdama jo jaunų dienų veiklą Vilniuje 
;r Kaune ir vėlesnę čekisto karjerą Sov. 
Sąjungoje.

viršnorminės avys? Kiek kiaulių, paukš
čių? Tai irgi jūsų, brigadininke?

Ivancevičius vis neaiškiau mykia. La
bai jau nesinori prisipažinti, kad tai jo 
asmeninė ferma.

— Ar tiesa, kad pavasarį jūs laikėte 
tris paršavedės, kad atšėręs pardavėt dvi 
pirktas karves?

Ivancevičius purto galvą. Tai, girdi, 
šmeižtas. Piktų liežuvių apkalbos. Briga
doje pavyduolių netrūksta... Tada komi
sija ima brigadininko dvimetrį ir apma
tuoja jo sodybinį sklypą.

— Hektaras vienuolika arų!
— Netiesa... tai yra, tiesa, bet dvide

šimt arų daržo auginu kolūkiui. Iš patrio

tiečio“ kolūkio pirmininkui Leopoldui 
Gailiui:

— Negi anksčiau, pirmininke, jūsų ma 
loningų ausų nepasiekdavo gandeliai apie 
„mažąjį karaliuką“? Dabar jį, taip sa
kant, į eilinius pažeminote. Valdybos po
sėdyje jis smarkiai mušėsi ranka į krūti
nę. vaizdavo atgailaujantį, kaltą ir sąmo- 
nėjantį, kad tik nereikėtų mokėti baudos 
už kolūkiui padarytus materialinius nuos 
tolius. Bet ar pagalvojo brigadininkas 
ap:e tą moralinę skriaudą, kurią jis pada 
rė kolūkiečiams, besivaikydamas sau ge
ro? Šią skriaudą jis turi sąžiningu darbu 
padengti!

B. Kūtė
tizmo, suprantate.

Patriotizmas patriotizmu, bet komisijai 
dar ir dokumentų reikia. Bet popierių,

A. Lukša
Varnių rajonas

„Šluota“, 1962 m. Nr'. 18
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DAK YRA NEMAŽA
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Prieš baigdama savo finansinius metus, 
Lietuvių Namų Akc. B-vė kreipėsi į tautie
čius, prašydama, kas skolingi, atsilyginti 
už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klu
bo leidinius.

To prašymo kai kas paklausė, o kai kas 
vis dar nesuskubo paklausyti.

Kas dar tebėra skolingas, malonėkite 
nors dabar numesti nuo savo sąžinės sko
lų naštą.

Visiems lietuviams buvo išsiuntinėta De 
kiaracija, kuri su parašais turėjo būti grą
žinta DBLS.

Kas grąžino, tų Deklaracijos jau įteik
tos Lady Birdwood. Kadangi artėja laikas 
įteikti jas min. pirm. Macmillanui ir J. 
Tautų generaliniam Sekretoriui, tai vėluo 
jantieji prašomi paskubėti. Kol kas dar 
nevėlu.

Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu
vio“ sieninis kasdien nuplėšiamas kalen
dorius su pasiskaitymais 1963 metams bai 
giamas jau įrišti.

Dalis, po teisybei, jau grįžo iš rišyklos 
ir išsiuntinėta patiems tolimiausiems kraš 
tams — Australijai, N. Zelandijai ir Loty
nų Amerikos kraštams.

Kitiems užsienių kraštams — JAV, Ka
nadai ir Europos žemynui — bus išsiųsta 
sekančią savaitę.

O D. Brltrnijos lietuviai gaus jį po po
ros savaičių.

Kas jo negaudavo, o norėtų gauti, kas 
juo norėtų aprūpinti savo draugus ar pla
tinti, prašom rašyti: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

SIRGO J. KAZLAUSKAS
Coventry i gus metus išgyvenęs ir čia 

plačiai reiškęsis visuomenės darbe, o pas
kui nusikėlęs į JAV-bes, Jonas Kazlaus
kas, kaip gautosios žinios sako, buvo sun
kiai susirgęs.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

paLapkričio 17 d„ 6 vai., Vyties Klubo 
talpose, Bradforde, rengiamas

Kariuomenės šventės Minėjimas.
Programoje R. Giedraičio paskaita ir kt. 
Visus lietuvius kviečiame, dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

‘ jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro-. 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavaitotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

Tel. ACO 4374
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Pastaruoju metu, mokėdami už „Euro

pos Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo leidi
nius ar iš šalies aukų spaudos reikalams 
yra paskyrę: J. Eringis 3 sv. 12 šil. 6 p., 
B.K.B. 2 sv. 10 šil., D. Kaniauskas 14 šil., 
H. Petrauskas 14 šil., K. Deveikis 11 šil. 
6 p.. P. Miklovas 10 šil., J. Stasiulis 7 šil. 
6 p., P. Pupalaigis 7 šil. 6 p„ A. Rūsys 6-' 
šil. 6 p., P. Kybartas 6 šil.. J. Akavitas 6 
šil., B. Masėnas 5 šil., K. Andriuškevičius 
5 šil., P. Čeponis 5 šil., A. Keturvaitis 3 
šil. ir V. Kavaliauskas 2 šil. 6 p.

Taigi iš viso sudėta rūkų 11 sv. 6 šil.
Leidėjai numatę artimiausiu laiku tą 

sumą panaudoti „Europos Lietuvio“ papil 
domiems puslapiams.

DISKUSIJŲ KLUBAS
Po ilgesnės pertraukos pradėjo vėl rink

tis Londono lietuvių diskusijų klubas. Pra 
eitą savzitę jis turėjo savo posėdį.

Nauju seniūnu išrinktas inž. J. Vilčins
ke i. #

Klubas papi.dytas naujais nariais. Na
rių tikimasi priimti dar ir daugiau.

Klubas yra uždaras.

REVIZORIAI PRADĖJO DARBĄ
Kadangi Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 

spalio 31 d. baigė savo finansinius metus, 
tai jau šią savaitę įstatymų numatytieji re 
vizoriai pradėjo tikrinimo darbą.

Kai jie sudarys apyskaitą, tada paaiš
kės. kada galima šaukti DBLS ir Lietuvių 
Namų Bendrovės suvažiavimą.' O apyskai 
ta turėtų būti sudaryta apie lapkričio mė
nesio pabaigą.

YRA KAMBARIŲ
šiuo metu Lietuvių Namuose Londone 

yra pora laisvų kambarių.
Kas norėtų pastoviai apsigyventi, 

šom kreipt's į Namų Administraciją.
pra-

PROGA UŽSIDIRBTI
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 

Sambūrio rengiamame kalėdiniame baza- 
re bus parduodami įvairūs rankdarbiai ir 
dirbiniai.

Turintieji tokių dalykų ir norintieji par 
duoti juos komiso sąlygomis, prašom jau 
siųsti, nurodant daiktų kainą, šiuo adresu: 
„Dainava“, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

IŠGRAŽINTOJE SALĖJE
Jau buvome rašę, kad šią vasarą graži

nama Lietuvių Namų Londone salė.
Savomis jėgomis dirbant, tas gražini

mas užsitęsė. Bet dabar darbas jau visiš
kai baigtas.

Taigi „Dainavos“ ruošiamasis baliifs 
bus pirmoji šį rudenį proga pasijusti tos 
salės naujoje aplinkoje.

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyrius lapkričio 24 d., 
6 vai. vakaro, Corporation Hotel rengia 
gražų

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Programoje oficialioji dalis su K. Devei 

kio paska'ta. Toliau bus graži ir įvairi me 
ninė dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. 
Be to, S. Sarapinienė ruošia savo įvairių 
rankdarbių parodėlę, kuri itin bus gausi 
ir graži. Bus šokiai, ir veiks baras iki 
11.30 vai. vak.

Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba
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NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

• MINĖJIMAS
Lapkričio 17 d„ 6.30 vai., Meadows Com 

munity Centre, Queens Drive (netoli Mid 
land gelež. stoties), įvyks

Kariuomenės Šventės Minėjimas.
Paskaitą skaitys J. Zokas iš Derbio, me

ninę dalį atliks Nottingham© jaunimas.
Lapkričio 18 d„ sekmadienį, bus atlai

kytos pamaldos už žuvusius karius para
pijos bažnyčioje, London Road.

Tautiečiai prašomi atsilankyti į minėji
mą ir pamaldas.

LTS ir LAS Sk. Valdybos

L. V. S-ga „Ramovė“ Manchesterio Sky
rius lapkričio 24 d., šeštadienį, 5 v.v., Man 
chesterio Cheetham Hill Town Hall, rengia

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Programoj paskaita, dainos, kurioms va 

dovauja T. Burokas, jaunųjų šokėjų tauti
nių šokių grupė, kuriai vadovauja Irena 
Šneliūtė. (

Šokiams gros rochdališkio E. Laukio va 
dovaujama kapela. Veiks lietuviškas ba
ras, kuris svečius aptarnaus spiritiniais ir 
mineraliniais gėrimais; bus ir užkandžių.

Salė pasiekiama iš Cannon Street auto
busais nr.nr 59, 4, 35, 60.

Visus ir visas iš toli ir arti kviečiame ko 
gausiau atsilankyti.

L.V. S-ga Ramovė Manchesterio Sk.
Valdyba

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS TAUTINIŲ

ŠOKIŲ GRUPIŲ PASIRODYMAS
VIERNHEIME

Spalio 21 d. Viernheime vokiečių evan
gelikų parapija atšventė savo 60 metų baž
nyčios įšventinimo jubiliejų. 1902 metais, 
lygi; i prieš 60 metų, Viernheimo evangeli
kų bažnyčia įšventinta ir perduota para
pijiečiams. Pati parapija įsikūrė 1888 me
tais.

Viernheimo parapijos kunigas Muenk, 
kuris ir Huettenfeldo parapiją aptarnauja, 
ta proga pasikvietė lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos tautinių šokių grupes į iškil
mingą minėjimą didžiausioj salėj. Moky
tojas Skėrys važiavo su šokėjais kartu ir 
ta proga vokiečių kalba nuoširdžiai pasvei 
kino gimnazijos vadovybės, mokytojų, mo
kinių ir Evangelikų Jaunimo Ratelio var
du visus susirinkusius, o jų buvo per 500. 
Po savo kalbos jis Evangelikų Jaunimo 
Ratelio vardu kunigui Muenk įteikė ran
ka išaustą taut'nę juostą. Juostą išaudė 
senj. kun. Kelerio duktė Elena, dabartinė 
abiturientė.

Po visų sveikinimų, kalbų ir įžanginės 
muzikos pasirodė gimnazijos tautinių šo
kių grupė. Mažųjų mergaičių grupė pašo
ko tris, o vyresnieji penkis šokius. Mūsų 
tautiniai šokiai buvo visos programos dei
mantas. Žiūrovai kėlė didžiausias ovaci
jas šokėjams. Gimnazijos tautinių šokių 
grupių pasirodymą reikia laikyti dideliu 
laimėjimu, tokį didelį skaičių kitataučių 
supažindinant su Lietuva, parodant tauti
nius rūbus ir gražius šokius.

Po šokėjų pasirodymo kun. Muenok iš- 
re’škė p. Tamošaitienei ir visam ansamb
liui nuoširdžiausią padėką.

Jau sekančią dieną Viernheimo laikraš
čiai „Viernheimer Neue Volkszeitung“, 
„Viernheimer Tageblatt“ ir „Mannheimer 
Morgen“ labai šiltai atsiliepė apie mokyt. 
Skėrio sveikinimą ir mūsų šokėjų grupių 
pasirodymą. Fr. Sk.

c:::::::::::::::::::

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

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

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

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

:::

::::::

:::

iii
iri

BUVUSI MOKINĖ LANKO GIMNAZIJĄ
Buvusi Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 

auklėtinė Irena Kušneraitytė. dabar po
nia Kymantienė, iš Toronto aplankė spa
lio mėn. pradžioje Huettenfeldą. Ji susi
tiko su savo buvusiais mokytojais ir kla
sės draugais, kurie studijuoja Vokietijos 
universitetuose ar dirba. Ypač nuoširdus 
susitikimas buvo su Evangelikų Jaunimo 
Ratelio Vadovu mokyt. Skėriu. Iki 1955 
m. Irena buvo aktyvi Jaunimo Ratelio 
narė. Tais pačiais metais rudenį ji išemi
gravo į Kanadą pas seserį. Gimnazijoj ji 
šoko tautinių šokių grupėj. Po septyne- 
rių metų p. Kymantienė aplankė pirmą 
kartą lietuvių Vasario 16 gimnaziją ir 
pastebėjo, kad čia nedaug kas pasikeitė, 
tik kiti mokinių veidai. Tie patys rūmai, 
beveik supuvę barakai ir tas pats parkas. 
Tam įvykiui prisiminti parke padaryta 
nuotraukų. Fr. Sk.

Spalio mėn. pradžioje mokyt. Skėrys 
parodė evangelikams moksleiviams pa
veikslų iš Pasaulio Liuteronų Sąjungos 
gailest-’ngumo misijos darbų Europoje, 
Mažojoj Azijoj ir Hong-Konge. Paveiks
lus jam prisiuntė Pasaulio Liuteronų Są
jungos tarnyba. Iš viso jis parodė 70 
veikslų, pradedant antrojo pasaulinio 
ro prbaiga, iki šių dienų. Kiekvienas 
veikslas buvo plačiai paaiškintas.

Pasaulio Liuteronų Sąjungos tarnyba 
įsisteigė 1945 metais. Ji turėjo, pirmiau
sia, milijonus vokiečių ir užsieniečių pa
bėgėlių Vakarų Vokietijoje aprūpinti, vai 
gydinti, aprengti ir išrūpinti jiems butus. 
Bažnyčios buvo karo sudaužytos. Jas rei
kėjo atstatyti. 300 milijonų markių sudė
jo tais laikais vien Amerika ir Švedija. 
Kai Vokietija po karo atsigavo ir ūkio ste 
buktai stebino pasaulį tai Vokietijos ko
mitetas pradėjo šelpti kitus į bėdą pateku 
sius.-Padėjo olandams, kai didžiausi po
tvyniai apliejo visą kraštą. Sušelpė veng 
rų politinius pabėgėlius 1956 metais, davė 
subsidjų statyboms Jugoslavijai, Italijai, 
Austrijai, Lenkijai ir t.t.

Vokietijos pagrindinis komitetas sustip 
rėjęs savo darbus perkėlė į Mažąją Aziją 
ir padėjo Arabų pabėgėliams, kurie turė
jo prievarta palikti savo kraštą ir dabar 
gyvena tarp Izraelio ir Egypto. Jis įsteigė 
poliklinikas Jeruzalėj, Anjar ir Amman 
miestuose, taip pat mokyklų, vaikų darže 
lių bei visokių dirbtuvių ir dirbtuvėlių, 
kad vietiniai gyventojai turėtų darbo, ir 
uždirbtų. ■

Tokiais pat įrengimais tas komitetas pa 
sirūpino ir Hong-Konge. nes ten kiniečių 
pabėgėliams šalpa būtinai reikalinga.

Fr. Sk.

BAD ZWISCHENAHN
Prieš trejetą metų iš Wehnen stovyklos 

persikėlę į patogias patalpas, lietuviai į studijuoti teologijos, 
amžino poilsio vietą palydėjo jau keturius 
savo tautiečius: Litvaitienę, Bertulaitį, 
Vitkų ir Lenkaitį. Bet išlydėtieji nebuvo 
užmiršti — kapai gražiai sutvarkyti, gėlė 
mis ir medeliais apsodinti, pastatyti pa
minklai.

Visų Šventų vakarą, kaip ir kasmet, 
organizuotai visi nuvyko į kapines, žvake 
lėmis papuošė jų kapus ir pasimeldė. Tin
kamai mirusiems atiduota pagarba džiu
gina kiekvieno lietuvio kataliko širdį, o 
k'tataučių akyse įsigyjame pagarbą.

Pirmin. Kazirskio anksčiau buvo pasiū
lyta lietuviams įsigyti kapinėse sklypelį 
žemės, kad būtų nuosava vietelė ir visi 
čia mirusieji sugultų greta. Deja, tada šis 
puikus sumanymas pakibo ore. Dabar 
klausimas iš naujo keliamas ir, kaip gir
dėti, ryžtamasi sumanymą įvykdyti.

Tegu geri ir gražūs norai nenueina 
vėju. ___ . . J.

ANTANAS IR KAZIMIERA JASAI
ČIAI, gyveną Osnabrueck-Dodesheide, at
šventė 25 metų vedybinio gyvenimo jubi
liejų. Ant. Jasait's Gardame turėjo krau
tuvę ir vertėsi prekyba. Be to, kurį laiką 
Naumiesčio valsčiuje ėjo viršaičio parei
gas. šiuo metu A. Jasaitis yra Osnabrue- 
ck‘e BALFo įgaliotiniu ir jau keli metai, 
kaip tas nelengvas pareigas gerai atlieka. 
Jų sūnus studijuoja Muenchene ekonomi
ją, o duktė lanko aukštesniąją mokyklą ir 
gerai mokosi.

MIRĖ A.A. JUOZAS PLUNGĖ. Velionis 
gyveno lietuvių senelių prieglaudoje Vech 
ta, gimęs 1883.11.10 Panevėžyje, ilgą laiką 
buvęs jūreiviu, mirė 1962.VIII.27 Vechto- 
je, St. Hedwig-Stift, Lanwehr 1. Palaido
tas Vechtos Miesto Kap'nėse.

A.A. SILVESTRAS KUNDROTAS pali
ko šią ašarų pakalnę 1962.VIII.4 Bielefel- 
de. Gimęs 1901.XII.29 Budriuose, Jokūba
vo valsčiuje, Kretingos apskrityje, 
dotas Bielefeldo Miesto kapinėse.

A.A. URTĖ ŠORYTĖ-NEYJIENĖ 
po ilgos ir sunkios ligos 1962.X.16
burg-Rissen, gimusi 1888.IX.10 Vėlaičių 
kaime, Tilžės apskrityje. Buvo stambi ūki 
ninkė. gera moteris ir motina, pavyzdinga 
lietuvininkė. Iškilmingai palaidota, susi
rinkus vaikams iš įvairių kraštų 1962.X.22 
dieną Hamburg-Altona, Ottensener Fried- 
hof.

ADOLFAS-VILIUS KĖKŠTAS ir KRIS
TINA GELEŽINIŪTĖ tuokiasi 1962.XI.10 
Hamburg-Rahlstedt.

ZAVACKIŲ šeima emigravo į Ameriką. 
Savo gražų namą paliko žentui Smailiui.

PETRAS NAUJOKAS, neseniai vedęs 
Irmgardą-Izoldą Šafaitę, vėl grįžta į Chi- 
cagą. Po poros mėnesių paseks jį jauna 
žmona. Tuo tarpu jinai nori sutvarkyti sa
vo emigracijos dokumentus ir sulaukti 
savo mylimųjų tėvelių 25 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus.

DORA LAUDE ienė susilaukė savo vai
kų iš Amerikos. Ją šiemet aplankė du sū
nūs iš Amerikos: v'enas medicinos dakta
ras, o antras — advokatas; dvi dukterys 
— abi profesorių žmonos. Mūsų gydytoja 
L. Pašaitienė džiaugėsi svečiais kaip savo 
giminėmis. 1

„BALTIKA“ vėl laimėjo draugiškas' 
tinklinio rungtynes prieš Barmbeker 
Sportverein.

„ČIURLIONIO VAKARĄ" labai gražiai 
pravedė muzikas Valteris Banaitis, atvy
kęs iš Muencheno lėktuvu. Jis skaitė labai 
įdomią paskaitą vokiškai. Visiems daly
viams paskaitininkas buvo įdomus. Čiur
lionio preliudus paskambino pianistė Schu 
mann, o dvi dainas lietuviškai padainavo 
solistė iš Hamburgo. Po paskaitos-koncer- 
to buvo jaukus lietuviškas pobūvis, kurio 
metu mūsų jaunimas pasišoko, o senesnie
ji prie stiklo vyno pasikalbėjo aktualio
mis temom's. Mūsų dain. Izabelė Šeferytė 
padainavo porą liaudies dainų, 
nuojant V. Banaičiui, 
baigėm vakarą.

Stud. K. ŽEMAITIS, 
jos studjas Muenchene,

ir visi
akompo- 
sutartine

filosofi-baigęs 
išvyksta į Romą

HAMBURGO UNIVERSITETE studi- , 
juos Arvydas Lingė, Jaunutis Klimaitis, 
Bernardas Raudys, Kristina šikšniūtė- 
Gentzkow‘ienė su savo vyru.

PASAULY

PAIEŠKOJIMAI
MAŽEIKA Justas, Juozo sūnus, gimęs 

1927 m. rugpiūčio 15 d., ir MARGALIKAS 
Eugenijus, N'kalojaus sūnus, gimęs 1928 
m. gegužės 28 d., prašomi patys, ar kas ži
no apie juos, rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

— Mirė 78 m. amž:aus Eleonora Roose
velt, buvusio prezidento našlė.

— Houstone, Teksase, JAV, suimti du 
asmenys, kurie gabeno iš Meksikos 22 sva
rus 12 unc. heroino (už 4.5 mil. dolerių).

— Manfredas von Ribbentropas, toli
mas buvusio nacių užsienio reikalų minis- 
terio giminaitis, prašė leisti jam pakeisti 
pavardę, bet Bavarijos teismas nesutiko, 
nes jis nuo 1927 m. buvo nacių partijoje.

— Amerikiečių aviacija paleido naują 
slaptą dirbtinį žemės palydovą.

— Indijos policija areštavo kai kuriuos 
žymesnius savo komunistus, kurie simpati 
zuoja Kinijai.

— Krišna Menonas, buvęs Indijos kraš
to apsaugos ministeris, pašalintas iš minis 
terių kabineto (atleistas iš tų pareigų, jis 
buvc paskirtas karo pramonės tvarkyti mi 
nisterio titulu).

— 18 m. amžiaus švedė Christina Len- 
man pati savo lėktuvu kasdien skrenda 
mokyklon ir dėl rūkų dažnai pasivėlina.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupęs duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND 

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat .6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.
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