
VOSTOKAI
Maskva džiūgauja ir reikalauja, kad 

mihnguoių ir džiūgautų visa Sov. Sąjun
ga. Džiūgauja ji. kad pasisekė jai paleisti

’r atgal susi8r4Žinti kosmonautus 
Nikolajevą ir Popovičių. Jie net reikalau
ja, kad ir visas laisvasis pasaulis prisidė
tų prie to džiūgavimo ir liaupsintų jų lai
mėjimus.

Jei Sov. Sąjungos gyventojai yra pri
versti džiūgauti, tai laisvieji kraštai į tą 
sovietų laimėjimą žiūri labai kritiškai. 
Džiaugtis būtų galima tik tuo atveju, jei 
čia eitų kalba dėl taikaus erdvės tyrinėji
mo. Nuostabu, kad technologija padarė 
tokią didelę pažangą, jog erdve jau visu 
greičiu skriejama apie žemę. Dar žings
nis, ir bus pasiekta mėnulis ir artimiau
sios planetos. Tačiau sovietų užsimojimas 
nėra ieškoti erdvėje nuotykių.

Antra — erdvės tyrimo kaina yra tokia 
baisiai didelė, kad ji sunkiai slegia Sov 
Sąjungos darbo žmogų. Yra ir Vakaruose 
žmonių, kurie sako, kad Amerika geriau 
padarytų, jei nebesivaržytu su sovietais 
del pirmenybės erdvėje. Amerika, sako, 
turtinga, bet ji geriau padarytų, jei tas 
milžiniškas lėšas paskirtų pagelbėti ūkiš
kai atsilikusiems kraštams ar prekybai 
su jais. Bet toks siūlymas visada būna Su 
klaustuku. Erdvė didžia dalimi jau užka
riauta. Kils tik klausimas, kaip sovietai ja 
pasinaudos. O kai erdvėje nėra kaip įkur
ti komunizmo, nėra ten nei žmonių nei, 
turtų, tai sovietai, ja naudodamiesi, gali 
tik bandyti vykdyti savo grasinimą užka
riauti dar likusią laisvą žemės dalį.

Nuolatinis sovietų agresyvumas leidžia 
spėti, kad jie taip ir padarytų. Turėdami 
ištobulintus dirbtinius žemės palydovus, 
sovietai galėtų paleisti į erdvę juos su di

PAVOJINGI PASAULIUI
džiųjų bombų kroviniu. Norėdami sužino
ti. kur yra jiems labiausiai rūpimi telki
niai ar bazės, jie tai galėtų patirti žvalgy
binių palydovų padedami. Pagaliau toks 
net ir žmogaus valdomas erdvės laivas ga 
lėtų nugabenti į taikinį bombų krovinį.

Dar svarstytinas klausimas, žinoma, 
būtų, ar vien iš erdvės galima nukariauti 
pasaulį. Iš erdvės pradėtąjį karą, be abe
jo, tektų paremti žemėje turimomis pajė
gomis. Amerikiečiai ir apskritai Vakarų 
kraštai žemėje yra ne blogiau ginkluoti, 
kaip sovietai. Tačiau jei sovietai vieni vai 
dytų erdvę, tai jie ir karą galėtų laimėti.
Todėl suprantama, kad amerikiečiai ne-
gali paklausyti gražių pasiūlymų ir yra, džiaugtųsi
priversti erdvėje varžytis su sovietais. 
Sovietų vienašališki pasiekimai gresia ne
tik taikai, bet ir laisvei.

Tačiau sakėme, kad amerikiečiams siū
loma erdvei užkariauti skiriamuosius mil
žiniškus pinigus panaudoti geresniems
tikslams. Tai ką reikia čia pasakyti apie 
sovietus? Patys sovietai pripažįsta, kad 
Amerika yra turtingas kraštas. Jie buvo 
pasiryžę nors žodžiais pasivyti Ameriką, 
kol pamatė, kad nieko neišeis. Tačiau 
Amerika juk ir erdvės tyrimo srityje dar 
yra atsilikusi nuo sovietų. Šitaip yra dėl 
to, kad ji demokratiškas krašas. Niekas 
negali iš jos iždo sauvališkai pasisemti 
pinigų kokiam nors sumanymui vykdyti. 
Negali net ir prezidentas, kurio rankose 
šiaip yra didelė galia. Viskas turi būti ati 
džiai apsvarstyta ir dar kartą persvarsty
ta, kiek tas sumanymas vertas ir kiek jo 
vykdymas nenuskriaus krašto ūkio ir 
žmonių.

Sov. Sąjungoje nesunku tokie sumany
mai įvykdyti, jei tik jie priimtini ar nau
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KOLCHOZAI, SOVCHOZAI IR KITA
AIŠKIŲ DALYKŲ

Praktiški žmonės sako, kad paaiškinus 
aiškius dalykus jie darosi dar aiškesni. 
Remdamasis tuo patyrimu, manau esant 

- —-Hfc '• nnu Via kai Kuliuos pasiū
lymus mūsų politinei terminologijai tvar
kyti.

Kaip žinoma, Sovietų Sąjunga deda 
daug pastangų ne tik Lietuvos okupacijos 
pripažinimui iš svetimų valstybių išgauti, 
bet taip pat tam, kad užsienio lietuvių 
visuomenė apsiprastų su okupacijos fak
tu, kad jis būtų palaipsniui išdildytas iš 
mūsų sąmonės kaip smurtas ir priimtas 
kaip normali padėtis. Vykdydami Jtą akci
ją, sovietai stengiasi pratinti užsienio lie
tuvius vartoti tam tikrus politinius pava
dinimus, kuriuos sovietai vartoja okupuo 

: toje Lietuvoje, ir vengti kitų pavadinimų, 
išryškinančių, pabrėžiančių okupacijos 
faktą. Iš to seka, kaip mes turime reaguo 
ti į kalbamas sovietų pastangas.

Pirmiausia, neleistini tokie pavadini
mai kaip Lietuvos tarybinė socialistinė 
respublika, Lietuvos TSR, tarybinė ar so-

PAAIŠKINIMAS
pasaulyje, k.a., Soviet Union, Sowjet 
Union, Union Sovietique.

Tam tikras okupacijos įstaigas Lietuvo
je sovietai vadina mmisterių taryba ir 
ministerijomis, o jų valdininkus ministe- 
rių tarybos pirmininkais, vicepirmininkais 
ir ministeriais. Mes privalome rašyti tuoš 
sovietų valdininkų bei įstaigų pavadini
mus svetimženkliuose ar pridedami žodį 
— vadinamasis, k.a., „sveikatos ministe- 
ris“ ar vad. ministerių taryba. Be to, tam 
tikrais atsitikimais galima iš viso išveng
ti tų pavadinimų, vieton jų vartojant 
bendrą terminą, — pvz., sovietų okupaci
nės įstaigos.

Galop tos vietovės Lietuvoje, kurių var 
dus sovietai yra pakeitę, vadintinos se
nais vardais.

Terminologija turi svarbų vaidmenį so
vietų propagandoje, nes atitinkamų sąvo
kų vartojimas ilgainiui gali veikti į žmo
nių galvoseną. Mano pasiūlymų mūsų po
litinei terminologijai tvarkyti tikslas yra 
tą propagandą neutralizuoti.

vietų Lietuva. Vieninteliai tikslūs termi
nai yra Lietuva arba, žiūrint aplinkybių, 
okupuotoji Lietuva. Pastarasis išsireiški-

S. Lozoraitis

mas ypač privalo būti vartojamas laikraš 
čių skyriuose, kuriuose pateikiamos ži
nios iš okupuotojo krašto. Taigi tie sky
riai turi būti vadinami — Žinios iš oku
puotosios Lietuvos, o ne — Žinios iš Lie
tuvos.

Toliau, tiek iš rašto, tiek iš kasdieninės 
kalbos turi būti pašalintas žodis — tary
binis. kiek jis liečia Sovietų Sąjungos ar 
jos okupacijos įstaigų Lietuvoje dalykus. 
Jo vieton reikia rašyti ir sakyti — sovie
tų ar sovietinis. Lygiu būdu atitinkamos 
įstaigos vadintinos ne tarybomis, bet so
vietais, k.a., Maskvos miesto sovietas, So-

Laiveliais bėga į laisvę
(E) Švedų keltuvinis laivas „Karalie

nė Viktorija“ Baltijos jūroje išgelbėjo 23 
m. jaunuolį ir 18 m. merginą; guminiu lai 
veliu pabėgusius iš Rytų Vokietijos, ir 
juos atgabeno į Travemuendę. Laivas pa
stebėjo jaunuolių šviesos signalus iš kiše
ninio žibintuvo ir juos ištraukė iš van
dens visiškai permirkusius. Prieš keletą 
dienų tas pats laivas išgelbėjo kitus du 
Rytų Vokietijos jaunuolius, pabėgusius 
valtimi.

dingi partijos valdančiajai viršūnei. Tai 
jie ir vykdomi plačiųjų gyventojų sluoks
nių skurdo sąskaiton. Partijos centro ko
miteto prezidiumui nerūpi žmonių gero
vė. Jau ir šiaip juk pramonė dirba armi
jai stiprinti ir dabar erdvei dar užkariau
ti. Dėl to nėra kasdienio vartojimo pre
kių. Be to, jos nežmoniškai brangios, nes 
valdantiesiems reikia didelių pelnų erd
vės laivams, bomboms. Žemės ūkis negau
na pinigų, kad galėtų būti gerinamas. 
Valstybė taip pat ir iš jo nori išspausti 
pelno. Dėl to buvo pakeltos maisto kainos. 
Šitaip žmogų iš visų pusių išnaudodama, 
ta pati partija nori, kad jis dirbtinai dar 

erdvėje skraidančiais Vosto-
kais. Tačiau tie Vostokai su Nikolajevais 
ir Popovičiais patenkina tik partijos vir
šūnes. Gyventojams jie yra tik skurdo, 
priespaudos, karo grėsmės ir dar dides
nių bėdų simbolis.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS
T. MATULIONIS

Gauta žinių, kad Lietuvoje mirė 89 m. 
amžiaus arkiv. Teofilius Matulionis.

Jis yra buvęs Kaišiadorių vyskupu. Šių 
metų vasario mėn. popiežiaus buvo pakel
tas į arkivyskupus.

Bolševikai jį daug metų yra kankinę 
kalėjimuose ir vergų stovyklose.

MIRĖ PROF. M. BIRŽIŠKA
Gauta žinia, kad rugpiūčio 24 d., penk

tadienio vakare, sukakęs lygiai 80 m. am
žiaus, Los Angeles mieste. Kalifornijoje, 
J. Amerikos Valstybėse, mirė Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, kovo
tojas už nepriklausomą Lietuvą ir Vilnių, 
mokslininkas prof. Mykolas Biržiška.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Riba sovietams

DIPL. ŠEFO PADĖKA URUGVAJUI
Lietuvos diplomatijos šefas parašė 

Urugvajaus užsienio reikalų ministeriui 
notą, kurioje pareiškė jam ir Urugvajaus 
vyriausybei padėką už dalyvavimą Lietu
vos ministerio a.a. Dr. K. Graužinio lai
dotuvėse. Notą įteikė Lietuvos charge 
d'affaires ad interim Urugvajuje A. Gri- 
šonas.

KLAIDINGAS ŽEMĖLAPIS BUS 
PATAISYTAS

Vokietijoje ir užsieny buvo platinama 
Vokietijoje išleista brošiūra su žemėlapiu, 
kuriame Lietuvos teritorija buvo pažymė
ta kaip Sov. Sąjungos dalis. Min. S. Lozo-
raitis kreipėsi dėl to į Vokietijos įstaigas, 
nurodydamas, kad, kaip žinoma, Lietuva 
nėra Sov. Sąjungos dalis, bet tėra sovietų 
neteisėtai laikoma karinėj okupacijoje, ir 
prašydamas atitaisyti klaidingą pažymė
jimą. Kalbamos Vokietijos įstaigos pri
ėmė dėmesin šią argumentaciją ir- pažade 
jo, kad naujose laidose žemėlapis bus ati
tinkamai pataisytas.

SOLIDARUMO DIENA
Pereitų metų rudenį Europos Tarybos 

Patariamosios Asamblėjos Strasburge ko 
misija nutarė pasiūlyti Asamblėjai įsteig
ti Europos solidarumo dieną, kuri būtų 
kasmet minima visuose laisvuose Europos 
kraštuose Europos susivienijimo idėjai 
ugdyti. Deja, nutarime nebuvo paminėta 
apie solidarumą su sovietų pavergtais 
Europos kraštais. Lietuvos Diplomatijos 
šefui S. Lozoraičiui atkreipus komisijos 
dėmesį į šį didelį trūkumą, komisija pa
pildė savo pirmykštį nutarimą posmu, lie 
čiančiu pavergtuosius kraštus. Komisijos 
nutarimas turi būti pateiktas Europos Ta 
rybos ministerių komitetui, kuris nusta
tys solidarumo dienos datą.

Žiaurus šaudymas tų, kurie nori pabėg
ti iš Rytų Vokietijos vergijos, ypač sujudi 
no Vakarų berlyniečius, kai buvo pašau
tas jaunuolis ir niekas jam nesuteikė pa
galbos. Dėl naujų neramumų Berlynas 
vėl pasidarė dėmesio centre Vakarų laik
raščiams. Britų „The Daily Telegraph“ 
rašo:

„Maža bereikėjo, kad susidarytų tokia 
padėtis, kurios nebepajėgtų sutvarkyti 
jau nei policija, nei kariuomenė, ir pasė
kos tarptautinėje plotmėje būtų dar pa
vojingesnės buvusios, negu bet kada nuo 
to laiko, kai sąjungininkai tik orinį susi
siekimą palaikė ar kai buvo sukilusi Rytų 
Vokietija“. Išnagrinėjęs įvykius, laikraš
tis toliau klausia: „Ar visada Sov. Sąjun
ga ir Rytų Vokietija turi būti tos valsty
bės, kurios reiškia iniciatyvą, tyčiojasi iš 
susitarimų, stato barikadas, susigalvoju
sios šaudo ir žudo, kai tuo tarpu Vakarų 
valstybės dažniau tik niršta ir tariasi dėl 
apsaugos priemonių? Turi būti riba, ku
rios nevalia peržengti nei Rusijai, nei jos 
samdiniams“.

Amerikiečių „N. Y. Herald Tribūne“:
„Siena yra pavojinga. Vakarai privalo 

išaiškinti Sov. Sąjungai, kad kaltė už tą 
įkaitusią politinę temperatūrą tenka Ry
tams ir kad Rytai privalo imtis veiksmin
gų žygių, jog būtų atstatyta ramybė. Ne
galima leistis nė suabejoti tuo, kad gėdos 
ir teroro dėmė krinta komunistams. Jie 
nušovė penkiasdešimt vyrų ir moterų, ku
rie norėjo pro tą sieną prasiveržti. Jie iš
davė visus susitarimus ir stambiai pažei
dė žmoniškumo dėsnius. Jiems tenka kal
tė už tą sieną ir už viską, kas su ja susiję“.

Danų „Berlingske Tidende“:
„Kai Vakarų Berlyno gyventojai daly

vauja susidūrimuose, kurie gali paaštrin
ti ir šiaip kritišką padėtį, tai aišku, kad 
jie padeda sovietams ir rytų vokiečiams 
lošti. Nėra jokių abejonių, kad prieš ame
rikiečius nukreiptos demonstracijos ypač 
sutinka su sovietų troškimais. Tokių ne
apgalvotų pasireiškimų psichologinės ir 
politinės pasėkos gali būti labai rimtos“.

Olandų „Algemeen Dagblad“:
„Visų pirma reikalas eina dėl to, kad 

Vakarų Berlyno gyventojai ir sąjunginin
kai turi vengti atsakyti į komunistų tero
ro veiksmus, nes to pasėkų visiems Vaka
rams negalima nė pramatyti. Pasaulis dėl

Berlyno turi tartis. O pavojingas fejerver 
kas gali niekais paversti tokius pasita
rimus“.

Prancūzų „Courant“:
„Vargu galima patikėti, kad įsakymas 

amerikiečių daliniams Vakarų Berlyne 
nuošaliai laikytis Rytų Berlyne, Budapeš 
te ar Maskvoje bus aiškinamas kaip tai
kos noras. Greičiau į tai bus pažiūrėta 
arba kaip į baimės ženklą, arba kaip į 
silpnumą“.

Berlyno „Der Tag“:
„Gali būti skirtingų nuomonių dėl to, 

ar amerikiečiai šiuo ar kitu atveju dau
giau ar mažiau ką nors turėjo padaryti. 
Tačiau esama tik vienos tiesos: Berlyno- 
pats buvimas ir stiprumas remiasi stipria 
ir nesutirpdoma draugyste su Vakarų 
valstybėmis, kurioms vadovauja JAV“.

KATĖS IR PELĖS ŽAIDIMAS
Dėl sovietų nutarimo panaikinti Berly

no sovietinę komendantūrą ir tas parei
gas perduoti vokiečiams šveicarų ,.Basler 
Nachrichten“ rašo:

„Nors ir šiek tiek keisdami pirminį sa
vo sumanymą, sovietai čia nuosekliai pa
ėjėjo toliau tuo keliu, kuris leidžia jiems 
atsikratyti atsakomybės už Vokietiją ir 
Berlyną ir tuo pat metu į lošimą įvesdinti 
Pankową. Ko sovietai iš tikro savo komen 
dantūros panaikinimu Berlyne siekė, tai 
pabandyti politinį ėjimą. Ir daugiau nie
ko. Tačiau tasai bandymas privertė Vaka 
rus susimąstyti“.

NĖRA VILTIES PAŽENGTI Į PRIEKĮ
Dėl pasitarimų uždrausti atominius 

bandymus britų „The Guardian“ rašo:
„Tikra teisybė, kad dar neaišku, ar ru

sai sutiks, jog būtų sutarta draudimą ap
riboti bent tokiais bandymais, kuriuos ga 
Įima susekti net ir neinspektuojant vieto
je. Visiškai galima įsivaizduoti, kad vaka 
riečių pastangos šita linkme bus sutiktos 
su tokiu pat kietu atšiaurumu, kokį rusai 
yra parodę visiems ankstyvesniesiems Va 
karų pasiūlymams per pastaruosius aš
tuoniolika mėnesių. Jeigu šitaip atsitiks, 
tai pasaulis nė trupučio nebus pažengęs 
į priekį, kad būtų uždrausti bandymai. 
Bet Vakarai bent bus padarę geriausia, 
ką jie gali“.

f SeplųnioS DIENOS ~~j

vietų Sąjungos aukščiausias sovietas, o 
■ minint tokias okupacijos įstaigas Lietuvo 

je reikia pridėti — vadinamasis — t.y., 
vadinamasis Vilniaus miesto sovietas, 
okupuotosios Lietuvos vad. aukščiausias 
sovietas, arba tie pavadinimai jungti į 

i svetimženklius. Termino — sovietas — 
. vartojimo svarba yra ta, kad, viena, jis 
Sabrėžia tokios įstaigos svetimumą, o, 
anua, turi blogybinę reikšmę. Aiškus da
lykas,, toks išsireiškimas, kaip Lietuvos 
aukščiausia taryba, kurį, deja, esu matęs 
viename laikrašty, yra absoliučiai neleis
tinas. Taisyklinga bus pasakyti — oku
puotosios Lietuvos vad. aukščiausias so
vietas.

Tais pačiais sumetimais kolūkiai reikia 
vadinti kolchozais, o valstybiniai, tarybi
niai ūkiai — sovchozais. Tačiau Lietuvos 
ūkininkai visados palieka ūkininkais, ir 
tik tas garbingas vardas gali būti jiems tai 
komas, vis tiek, kur jie bebūtų priversti 
dirbti, kolchozuose ar sovchozuose.

t Sovietų valstybei pažymėti nedera sa
kyti Tarybų Sąjunga, bet Sovietų Sąjun
ga. Taip ji vadinama visame laisvajame

Pakeltos maisto kainos
(E) Bulgarijos režimas, sekdamas sovie 

tų pavyzdžiu, pakėlė maisto gaminių, mė
sos, pieno, kiaušinių ir daržovių kainas. 
Tuo pačiu pažadėta padidinti blogai ap
mokamų žemdirbių atlyginimus. Potvar
kyje sakoma, jog Bulgarija būsianti pir
masis Rytų bloko kraštas, kuriame įves
tas garantuotas minimalus atlyginimas 
žemdirbiams, siekiant pakelti darbingu
mą kolchozuose.

Vakarų stebėtojai jau anksčiau teigė, 
jog maisto gaminių stiglių Bulgarijoj ke
lia kolektyvinio ūkio trūkumai, perdėtos 
gamybos normos, bloga mechanizacija ir 
kolchozininkų prislėgtos nuotaikos. Pas
taruoju metu blogos oro sąlygos savo 
ruožtu paaštrinusios esamą žemės ūkio 
krizę.

— Pirmoji moteris ambasadorė į D. Bri 
taniją atvažiavo iš Costa Ricos, ir ji yra 
seniora Maria del Carmen Guiterrez de 
Chittendam.

PASIKĖSINIMAS PRIES PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTĄ

Rugpiūčio 22 d. vakare, kai Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle'is važiavo iš 
Eliziejaus rūmų į namus, pasipylė kulkų 
lietus, ir 12 jų pataikė į automobilį. Jis 
važiavo su žmona. Buvo sužeistas į pirš
tą pro šalį važiavęs kitas žmogus.

Tai ketvirtas pasikėsinimas prieš pre
zidentą per vienerius metus.

Policija, sekdama pasikėsintojus. su
ėmė kelis šimtus įtariamųjų.

PANAIKINO KOMENDANTO VIETĄ
Sovietų vyriausybė paskelbė, kad ji pa

naikina rusų komendanto vietą Berlyne.
Ruso vietoje pasiirtas vokietis. Dėl to, 

be abejo, padidės nesusipratimų.

VĖL VIENAS NUŠAUTAS
Rugpiūčio 23 d. Rytų Vokietijos pasie

nio policija nušovė norėjusį pabėgti 19 m. 
amžiaus transporto policininką. Kūnas 
buvo permestas į prancūzų zoną.

O amerikiečiai tą pat dieną ties Fried- 
richstrasės perėjimo punktu išlaikė ilgiau 
kaip 3 vai. sovietų karinius automobilius, 
kurie vežė keisti sargybinius prie karinio 
paminklo. Automobiliuose pirmieji karei
viai stovėjo laikydami prie krūtinės auto
matus. Pareikalauta, kad jie prisiimtų 
palydovus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ITALIJOJE
Neapolio srityje Italijoje drebėjo žemė.
Sugriauta daug namų, žuvo 17 žmonių 

(daugiausia panikos metu).

DARBO IR DUONOS
Alžyre Ben Bellos politiniai varžovai ir 

šalininkai ruošia politines demonstracijas.
Tačiau jose visus politinius šūkius nu

stelbia šauksmai duoti darbo ir duonos.
Pagaliau armijos vadai ėmė diktuoti po 

litikams.

KOMUNISTINĖ BENDROJI RINKA
Comecon komunistiniams kraštams yra 

tai, kas Vakarų Europai Ekonominė Bend 
ruomenė. Tačiau iki šiol ta organizacija 
planavo tik, ką kuris kraštas turi gaminti.

Chruščiovas siūlo dabar tiems kraš
tams sudaryti pasaulinį kooperatyvą, ku
ris vykdytų bendrą planą.

RAKOSIS IR GEROE IŠMESTI
Vengrijos komunistų partija išmetė iš 

savo narių ir Rakosi ir Geroe, kurie vie
nas po kito valdė kraštą prieš Kadarą ir 
laikomi labiausiai atsakingais už 1956 m. 
sukilimą.

Tai kartu įspėjimas tiems komunis
tams, kurie nepatenkinti dabartiniu Kada 
ro režimu.

APŠAUDĖ HAVANĄ
Castro paskelbė, kad iš laivo buvo ap

šaudytas Kubos sostinės Havanos prie
miestis. Jis tvirtina, kad tai amerikiečių 
darbas.

Kubos pabėgėliai tvirtina, kad jų lai
vas tai padaręs. Be kita ko, buvę pataiky
ta į bendrabutį, kuriame gyvena atvažia
vę sovietų specialistai,

ATNAUJINAMI SANTYKIAI

Sovietų Sąjunga netrukus įsteigs savo 
atstovybę Hagoje, Olandijoje.

Atstovybė buvo panaikinta, kai 1961 m. 
ambasadorius Ponomarenko įsivėlė aero
drome į muštynes su olandų policija (so
vietai jėga norėjo pasiimti savo moksli
ninką, kuris buvo atsisakęs grįžti; vėliau 
sovietai tą mokslininką parsiviliojo 
namo).

165.000 SAMDOMŲJŲ
1957 m. D. Britanija nusistatė iki 1962 

m. galo sudaryti 165.000 samdomųjų ka
rių armiją. Tada buvo tas projektas kriti 
kuojamas ir pasmerktas nepasisekti.

Tačiau tas skaičius jau yra dabar — 
5 mėnesiais anksčiau negu planuota.

VIS DĖLTO NUSILEIDO PARAŠIUTAIS
Tassas buvo paskelbęs, kad Nikolaje

vas ir Popovičius nusileido ne parašiu
tais, kaip Gagarinas ir Titovas, bet su vi
sais savo laivais.

Patys kosmonautai pasisakė, kad ir jie 
nusileido parašiutais per 125 mylias vie
nas nuo kito. Jų laivai taip pat nusileidę 
ir vėl galėsią būti panaudoti.

PASIKEITIMAS NOTOMIS
Britanija, Prancūzija ir Amerika įteikė 

sovietams notas, kuriose reikalaujama, 
kad būtų šaukiami pasitarimai dėl Berly
no. Notoms pagrindą sudarė pasibaisėti
nas šaudymas bėgančių žmonių.

O sovietai įteikė notą amerikiečiams, 
kad būtų sustabdytos provokacijos prieš 
sovietų karius.

1
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VIS. BAŽNYČIOS SUS-MAS IR
KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ

PAMALDOS

lietu-

Mleželaitis, Vyt. Sirvydas ir šulaitis

Lietuviškas audinys — „Karaliaus nauji
rūbai'

pa-

išsiginti, kad aš nieko ne-

sausio
Kauno

pat ryto išvykome į Vil- 
Rasų kapus: ant Dr. J.

pasakoji! — pertraukė mane
— Parvažiavęs rinktinės va-

V. Kailtės klausimas
Jis iš viso neturėtų būti keliamas. Kal

tinti asmenis, kurie prieš šimtmečius įni

ge- 
už- 
bet

Ne- 
už-

BRADFORD — rugsėjo 2 ir 9 d., 12.30 v.
LEEDS — rugsėjo 9 d., 3 v. p. p., Holy Ro 

sary bažnyčioje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 16 d., 12.15 v.

pasakė pik. Sala- 
dieną suvažiavimas ėjo

EUROPOS LIETUVIS

NELAUKTA MIRTIS
AMERIKOJE MIRĖ AKTORIUS GASPARAS VELIČKA

Tremty mūsų intelektualų eilės retėja 
sparčiai. Nebėra, kai galėjo dar gyventi; 
galėjo kurti, o nuėjo amžinybėn. Juk tie- 
siok baisu!

Amerikoje daugiau miršta tremtinių, 
nei senosios kartos ateivių, nors amžius 
jų kur kas vyresnis.

Paskutinėmis dienomis Amerikos ir 
Kanados lietuvius sukrėtė sktoriaus, reži
sieriaus ir dramaturgo Gasparo Veličkos 
mirtis.

Gasparas Velička mirė rugpiūčio .7 d„ 
8 vai. 20 min. vakare, Los Angeles, Kali
fornijoje, baletininko Jauniaus Puodžiū
no bute. Artimų giminių ten neturėjo, tai 
ir mirė pas svetimus. Viena sesuo gyvena 
New Yorke, o kita Bostone. Lietuvoje li
ko šeima: žmona, sūnus ir duktė, kurie, 
baigę konservatoriją, muzikoje reiškiasi. 
Kol gyvas, jais rūpinosi ir šelpė. Laidotu
vėmis rūpinosi jo kaimynai — veliuonie- 
čiai: Jonas Vildžiūnas ir Vladas Gylys ir 
jo bendradarbis r ktorius Andrius Miro
nas. Palaidotas rugpiūčio 10 d. Los Ange
les Kalvarijos kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Kapinėse atsisveikino: A. Mi
ronas, Dr. J. Jurkūnas, J. Puikūnas ir kt. 
Dalyvavo beveik visa Los Angeles 
vių kolonija ir net kitataučių.

Gasparas Velička gimė 1907 m. 
18 d. Veliuonoje, prie Nemuno, 
aps. Anksti ėmė reikštis scenoje. Dar pra 
dinėje mokykloje dalyvauja vaidinimuo
se. Mokyklos vedėjas siūlė jam. kad būti
nai lankytų dramos studiją. Tą mintį jis 
Įgyvendino. Bet norėjo turėti ir bendrą iš 
silavinimą. Lankė ir baigė 1928 m. Kaune 
gimnaziją. Gimnazijos metais taip pat da
lyvauja mokinių vaidinimuose ir pats ra
šo scenai vaizdelius-vaidinimus. Jis jau 
ketvirtoj klasėj būdamas įstojo į Tautos 
Teatro dramos mokyklą, kuriai vadovavo 
rež. Antanas Sutkus. Šią mokyklą baigė 
1925 m. Lankė vakarais, pasivogęs laiko 
nuo pamokų ir poi'sio. Bet gimnaziją bai
gė pirmuoju.

Šios dramos mokyklos jam neužteko.’ 
Jis įstojo į Andriaus Olekos-Žilinsko ve
damą dramos studiją, kuri veikė prie 
Kauno Valst. Teatro. Baigė 1934 m. Įjun
giamas į Jaunimo teatrą, čia jam tenka 
pagrindinės rolės. Išsiunčiamas į Klaipė
dos valst. teatrą. Neilgai ir čia tenka ma
loniu darbu džiaugtis, kaip jis sakydavo. 
Klapėdą užima vokiečiai. 1940 m. persike
lia į Vilnių, į valst. teatrą, ir kartu lekto- 
riauja Vilniaus pedagoginiam institute.

Bolševikmety 1941 m. Vilniaus Filhar
monijos direktorius Jonas Kardelis jį pa
kviečia režisierium į Vilniaus Liaudies 
Ansamblį. Čia jis pasižymėjo mažesniuo
se ansambliniuose pastatymuose. Ansamb 
lyje dirba kartu su muz. Jonu Švedu ir 
muz. Alfonsu Mikulskiu. Nors jam darbas 
prie širdies ir tenka lankytis su pastaty
mais po provinciją, bet negali pakęsti Oku 
panto bolševiko. Tai rūpinasi duoti dau
giau lietuviškų veikalų ir įjungti į vaidi
nimus lietuvišką dainą, šokį ir papročius. 
Buvo įtartas, net sekamas: Pajutęs, kad

RAŠO Jonas Vaidelys

gali būti šilta, išvažiavo į tėviškę. Tėviš
kėje jo ieškojo, bet nerado, o Gasparas 
tuo metu buvo Jurbarke, slapstėsi.

Vokiečių okupacija ir neišėjo jam į 
ra. nes 1942 m. visas ansamblis buvo 
darytas, o paties režisieriaus ieškota,
išgelbėjo jį Jurbarko Mituvos pakrantės.

Bėgant į Vokietiją ir man teko ilgiau 
apsistoti Jurbarko apylinkėse, kur kas
dieną susitikdavau mielą Gasparą su jo 
neišskiriamu prietelium muz. Stepu Sodei 
ka. Kasdien po kelias valandas aptarinė
davo savo ateities planus. Mūsų būrys 
krrtais padidėdavo iki penkių, bet -steng
davomės sumažinti. Aš gyvenau valtyje, 
o kalne turėjom įsirengę bunkerį, turėjo
me slaptai ir radiją, klausydavomės ži
nias iš Berlyno, Maskvos ir kitur. Tai bu
vo mums lyg ir informacijos stotis, kur 
mus aplankydavo ir karo kapelionas prof. 
J. Meškauskas-ir kiti. O tie neišskiriami 
prieteliai — Gasparas su Stepu, tai ir nak 
tį mūši} bunkerį aplankydavo, kad gautų 
paskutinių informacijų. Kelis kartus bu
vome sutikę ir muz. Joną Švedą, kuris 
rankinį vežimėlį prisikrovęs mantos vis 
erzino, kad pasiruošęs grįžti atgal ir ban
dysiąs Kaune įkurti muzikos mokyklą. 
Pradžioje G. Velička netikėjo, bet vėliau 
įsitikino ir pasakė: „Tai man jau esi ne 
draugas ir nepažįstamas kad randi gyve
nimą grįžti pas bolševikus, tai tau kitoks 
vardas ir netinkamas, kaip tautos išga
ma“. Šie žodžiai pradžioje kiek nugąsdino 
Švedą, bet jis jau buvo pasiruošęs grįžti 
ir, matyt, tuo bolševizmu apsvaigęs, atsi
sveikino. o Velička ir rankos nepadavė. 
Jam tėvynė brangesnė už viską, ir niekas 
jo negalėjo papirkti. Jo žodis, gal kam ir 
grubus, buvo tiesus. Jis užaugęs prie Ne
muno kur daina skambėdavo ir darbe ir 
poilsyje ir visais metų laikais. Nieko bran 
gesnio jis neužtiko, kaip tą sveiką lietu
višką kaimą, kuris ir liko jo atmintyje iki 
pat paskutinės gyvenimo valandos. Jau 
tiek buvo įsisunkęs į jį tas brangus, šven
tas lietuviškas žodis, daina, šokis ir tauti
niai papročiai, kad jis mokėjo tai įamžin
ti savo muzikiniuose kūriniuose.

1944 m. pasitraukia į Vokietiją. Apsigy
vena Berlyne. Čia jo prietelius muz. Ste
pas Sodeika įkuria vyrų oktetą. Jis pir
muoju įsijungia ir paima boso partiją. 
Dalyvauja Berlyno parengimuose. Bet ten 
ka pasitraukti nuo fronto į Vokietijos gi
lumą. Pradžioje oktetas apsistoja Lichten 
felse prie Coburgo. Vėliau persikelia į 
Bambergą. Čia susidaro Lietuvių Tauti
nis Ansamblis. Daugiau įsijungia ir meni
ninkų. kaip A. Mironas ir kt. Mat, dauge
lis lietuvių bėgo iš Turingijos nuo bolše
vikų. tai ir meninių jėgų atsirado. Vado
vais buvo: G. Velička, Stp. Sodeika. Alber 
tina Ličkūnaitė ir baletininkaš Juozas 
Ambrazas, o administratoriumi — Kęstu
tis Miklaševičius.

Kai iškilo reikalrs koncertuoti ameri-

(5)

Dalyvavau daugelio organizacijų suva
žiavimuose, buvau ne vieno LŠS suvažia
vimo dalyvis, bet tokių katučių ir tokio 
valiavimo nemačiau ir negirdėjau. Jos bu 
vo generolo Raštikio garbei. Pik. Sala- 
džius visą laiką nuleidęs galvą stovėjo už 
prezidiumo stalo. Pagaliau pakėlė ranką 
ir davė ženklą, kad suvažiavimo dalyviai 
nutiltų. Paskaitė sveikinimą, ir vėl ova
cijos.

— Kam nereikia, tai jūs plojate. o kam 
reikia, tai jūs neplojat, — piktai, pro dan 
tis košdamas žodžius, 
džius. Toliau tą 
įprasta tvarka.

Kitą dieną iš 
nių. Aplankėme
Basanavičiaus kapo ir ant žuvusių dėl Lie 
tuvos laisvės karių kapų padėjome vaini
ką. Buvome nuvykę ir į Gedimino kalną: 
apžiūrėjome pilį.

Posėdžiavome buvusiuose lenkų kari
ninkų ramovės rūmuose. Būdinga tai, kad 
viename lango vitraže tarp kitų insignijų 
buvo ir mūsų vytis.

Reikia pažymėti, kad šiame suvažiavi
me Vilniuje turėjome daug garbingų sve
čių: tai Vilniaus lietuviai. Suvažiavimą 
baigiant, prezidiumo pirmininkas pik. 
Saladžius greitokai paskaitė, kam suva
žiavimas siunčia sveikinimą, kam padėką 
už telegramą ar linkėjimus. Suvažiavimas 
baigtas. Himnas. Jokio paklausimo, jokio 
pasiūlymo. Apie generolą Raštikį nė 
žodžio.

Po suvažiavimo katedros aikštėje rikia 
vomės atiduoti pagarbos Gedimino kalne 
nuleidžiamai vėliavai. Čia pat pasimaišė 
sąjungos tarnautojas, rodos, karinio pa-

VIK. IGNAITIS iSSSKSC®

rengimo viršininkas majoras M. Prisista
čiau ir paklausiau:

— Pone majore, kodėl nėra sveikinimo 
ar padėkos už sveikinimą generolui Raš
tikiui?

■— Matai, Tamsta, — piktai nusispiovė 
majoras ir po neilgos pauzės, galvą palin
gavęs, pasakė: — načalstva lučše znajet.

Čia pat pasimrišė Vilkaviškio rinktinės 
vadas pik. Įeit. Matulionis. Tai jau savas 
žmogus, ir aš į jį drąsiai kreipiausi:

— Pone pulkininke, kodėl nėra sveiki
nimo ar padėkos už sveikinimą generolui 
Raštikiui?

— Šis padlaižis! — piktai kalbėjo pul
kininkas: — Įsivaizduoji, tamsta, jis va
kar mus susišaukė ir tarp kitko pasakė: 
ponai rinktinių vadai, nepykite ant ma
nęs, jei teks nukentėti tiems, kurie gene
rolui Raštikiui pasiuntėte sveikinimą rink 
tinės suvažiavimo proga. Žinai, kas dabar 
darosi?

Nuleidus vėliavą, rinkomės pietų į tą 
pat salę, kurioje ir posėdžiavome. Aš at
sisėdau bemaž viduryje salės tarp savo pa 
žįstamų. Pietus bevalgant, kalbėjo LŠS 
vadas pik. Saladžius. Kai jis baigė savo 
kalbą, aš instinktyviai atsistojau ir, pa
gerbdamas sąjungos vadą, sušukau:

— Sąjungos vadui pulkininkui Sala- 
džiui tris kartus valio!

Visi mano pasiūlymui pritarė ir links
mai nuoširdžiai suvaliavo.

Atsiminiau ir kariuomenės vadą gene
rolą Raštikį.

— Kariuomenės vadui generolui Rašti
kiui valio!

Čia taip lengvai nepraėjo ir trijų kartų 
neužteko. Buvo apsčiai nuoširdaus valia

kiečiams, G. Velička sudaro iš koncerti
nių dalykų ir šokių montažą, supindamas 
turinin ir dialogus. Taip ir gimė veikalas 
Atsisveikinimas. 1946 m. vasario 16 d. pa
statytas jo veikalas Nemunas žydi. Šis be
veik apkeliavo visą Vokietiją ir turėjo 
tokio pasisekimo, kad vargu ar bus kada 
taip įvertintas kuris kitas veikalas. Jį pa
mėgo ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai, 
anglai, prancūzai, šis veikalas turėjo ke
liasdešimt pastatymų, kai kuriose vietose 
net po kelis, nes publikos niekad netrūk
davo ir daug kas ėjo po kelis kartus.

1947 m. liepos 18 d. pastatyta Žmonės 
prie vieškelio. Pradėjus ansambliui dėl 
emigracijos irti, G. Velička su Stp. Sodei
ka ir kitais kelektyvo nariais 1948 m. sau
sio 12 d. persikėlė į Hanau lietuvių sto
vyklą ir įsijungė į Dainavos ansamblį. 
Turėjo kelis pastatymus. Iš čia emigravo 
į Ameriką. Apsigyveno Čikagoje. Čia at
gaivino Dainavos ansamblį, kuris ir da
bar dar veikia, jam vadovauja muz. Ste
pas Sodeika. G. Velička režisuoja. Be to," tokių nutarimų priklauso ir Efezo susirin 
vaidina lietuvių teatro pastatymuose. Ra
šo naujus veikalus, trumpas komedijėles, 
pats režisuoja ir vaidina.

1955 m. sveikatai pakrikus, persikelia 
į Omahą. Nebraską, čia pastato kelis savo 
veikalus. Pragyvenimą pelnosi dažyda
mas namus, ši specialybė jam patiko, ir 
jis buvo įgudęs dažytojas. 1957 m. persi
kelia dėl nesveikatos į Los Angeles, Kali
forniją. Čia dirba Universal studijose de
koracijų darbininku. Rašo, vaidina, reži
suoja. Nors sveikata šuoliais krinta, bet 
nekreipia dėmesio ir ne kartą yra išsireiš 
kęs, kad rašymas scenai veikalų, vaidyba 
yra tik sveikatai vaistai. Sveikata vistiek 
smarkiai sušlubavo. Pradžioje skundėsi 
strėnomis, vė'iau ėmė skųstis gerkle, ir 
daktarai rado, kad gerklėje yra vėžys. 
Tai buvo gruodžio mėnesį. Sausio pra
džioj buvo p-daryta operacija, kuri pasi
sekė. bet tas vėžys persimetė į abu plau
čius. ir mielasis Gasparas suliesėjo, geso, 
kol pavirto į šešėlį ir užmigo amžinai. Bet 
jis nieko taip netroško, kaip grįžti į iš
laisvintąją Lietuvą ir ten rasti amžiną 
poilsio vietą.

Jis yra sukūręs ir Lietuvoje eilę veika
lų, net ir provincijoje vaidino, bet trem
tyje jis davė net 12 veikalų, kurių 11 bu
vo vaidinta.

1943 m. parašyta Šienapiūtė. 1945 m. 
Atsisveikinimas, 1946 m. Nemunas žydi, 
1947 m. Kūčių vakaras ir Kalėdoms, Lėk, 
mano sakalėli, Minija vėl išsiliejo, Aleliu
ja ir Lunatikai, parašyti Omahoje, Dėdė 
nuo Pacifiko, Pelų sėja, Žydintis vasaros 
vėjas ir Magužė — parašyti Kalifornijoje. 
Magužę parašė sirgdamas. Visi veikalai 
rankraščiuos ir nebuvo niekur spausdinti 
ir išleisti.

Čikaga rudenį ruošiasi Gasparos Velič
kos mirtį atskirai paminėti, surengdama 
jam akademiją: jo veikalų ištraukomis, 
kalbomis ir paroda. Numatyta ir lėšų su
rinkti jo veikalams išleisti.

Velionis Gasparas Velička buvo pirma-

vimo. Šaulės moterys dar bandė sušukti 
savo vadei. Bet... Pik. Saladžius kilo, rėžė 
kumštimi į stalą ir...

— Neleisiu, kad čia man kiekvienas 
tvarką ardytų!... —ir išdrožė čia visiems 
susėdusiems gražų pamokslą.

Maždaug pietūs buvo įpusėję, kai jis 
baigė savo pamokslą. Tada dalis šaulių 
kilo nuo stalo ir, palikę nebaigtus pietus, 
ėjo pro duris lauk. Padėtį bandė gelbėti 
Vi'niaus komendantas pik. Kaunas: jis 
atsistojo ir kalbėjo. Buvo ramu, ir visi 
atidžiai klausėsi jo kalbos. O kai jis baigė 
kalbėti, maždaug pusė salės atsistojo ir 
išėjo. Nežinau, kodėl išėjo: ar dėl to, kad 
pasiūliau valio, ar dėl to, kad sąjungos 
vadas išdrožė mums bereikalingą 
mokslą.

Grįžau į Gižus nekokios nuotaikos, 
patiko man jr tos kai kieno paslėptos 
mačios bet kokia kaina išstumti generolą 
Raštikį lauk.

Po kelių dienų savo reikalais nuvykau 
į Marijampolę. Žiūriu — kita puse gatvės 
ateina Marijampolės šaulių rinktinės va
do padėjėjas Įeit. K. Pasuko į mano pusę, 
pasisveikinome, ir jis sako:

— Sakyk, kaip ten tau buvo Vilniuje?
Bandžiau 

žinau.
— Ką tu 

leitenantas, 
das mums viską papasakojo. Gerai, sako, 
kad nors vienas atsirado, kuris išdrįso at
sistoti. Gerai. Taip ir turėjo būti...

Kiek vėliau išsikalbėjau su savo rinkti
nės vadu pik. Įeit. Matulioniu. Jis buvo 
tos nuomonės, kad visą reikalą pagadino 
pik. Saladžiaus pamokslas.

Netrukus teko vėl būti Kaune rinktinių 
švietimo vadovų susirinkime, kurį sušau
kė LŠS centras. Tame susirinkime, be švie 
timo vadovų ir sąjungos centro pareigū
nų, dalyvavo dar kariuomenės štabo ka
rininkas, saugumo policijos pareigūnas, 
užsienių reikalų ministerijos atstovas. Čia 
buvo svarstoma, kaip sustiprinti kultūri
nę veiklą, ypač tose vietose, kur buvo įsi
kūrusios sovietinės bazės. Eltos direkto
rius V. Gustainis skaitė paskaitą tema

III. Mokslas apie Mariją
Reikia skirti autentišką Bažnyčios 

mokslą nuo privatinių pamaldumo prak
tikų. Tas skirtumas ypač svarbus ieškant 
bendros kalbos su evangelikais Marijos 
garbinimo srityje. Ne kiekvieno parapijos 
klebono praktikuojamos pamaldumo prak 
tikos jau savaime yrą tapatiškos su auten 
tiškuoju Bažnyčios mokslu apie Mariją. 
Iš kitos pusės būtų klaidinga galvoti, kad 
evangelikai neparodo pagarbos Dievo Mo 
tinai Marijai. Anaiptol! Juk didžioji evan 
gėliškųjų bendruomenių dalis pripažįsta 
pirmųjų 4 Bažnyčios susirinkimų nutari
mus ir juos laiko įpareigojančiais. O prie 

kime 431 metais paskelbtoji Dieviškosios 
Motinystės tiesa. Marija Dievo Motina! 
Tai viso mokslo apie Mariją branduolys 
ir pagrindas! Šalia to, svarbu žinoti, kad 
tie žmonės, kurie reformaciją vykdė, as
meniškai praktikavo pamaldumą į Dievo 
Motiną Mariją. Evangeliškoji tikinčiųjų 
masė privalėtų liautis tikėjus demagogiš
kiems tvirtinimams, kad katalikai Mariją 
stato lygiai su Dievu ar net aukščiau jo. 
Marija katalikų tikėjime yra gerbiama, 
kaip tobuliausias žmogus, kaip galingoji 
užtarėja. Marija katalikams nėra tikslas, 
o tik vienas sėkmingiausiųjų kelių l tiks
lą, kuris yra Dievas.

IV. Kultas, Pamaldumas ir B-tinė Teisė
Šiuose dalykuose Bažnyčia gali būti 

daug lankstesnė, negu tiesioginiuose tikė
jimo tiesų reikaluose. Praeityje jau ne 
kartą yra buvę apeigų pakeitimų, o apei
gų įvairumas ■ ir šiandien priklauso prie 
katalikų Bažnyčios grožio ir turtingumo. 
Taip pat įvairios pamaldumo praktikos 
nekliudytų Bažnyčioms susivienyti. Juk 
net pačioje katalikų Bažnyčioje atskiros 
vienuolijos skelbia skirtingas pamaldumo 
pratybas ir jas propaguoja kaip sėkmin
gas priemones siekti tobulumo. Nesuda
rytų nenugalimų kliūčių nė įvairūs teisi
niai nuostatai, kurie gali būti suderinti, 
arba gali liktis skirtingais skirtingose 
vietose. Tą galimybę liudija ir šiandien 
egzistuoją skirtingi teisiniai nuostatai ry- 
tinėje ir vakarinėje kat. Bažnyčios dalyse.

sis ir vienintelis, kuris mokėjo į muzikinį 
vaidinimą įpinti dainą, šokį, papročius ir 
kartu tautos charakterį. Jis ir Lietuvos 
teatruose kovojo, kad nebūtų pamirštama 
liaudies kūrybos. Garbė Lietuvai turėti 
tokių sūnų!...

„Mažųjų tautų ateitis“. Jis papasakojo, 
kad Lietuvos vyriausybė nusprendė Vo
kietijos ir Lenkijos ginčo atveju laikytis 
griežto neutralumo. Lietuva, anot prele
gento, turi bet kokia kaina išsilaikyti ne
priklausoma ir, karui pasibaigus, dalyvau 
ti būsimoje taikos konferencijoj. Lietuvos 
vyriausybė priėmė Lenkijos ir Vokietijos 
ultimatumus, nes, atsižvelgiant į tarptau 
tinę politinę padėtį, jai kitos išeities nebu 
vo. Ji buvo priversta priimti tuos ultima
tumus.

Po paskaitos vienas atstovas prelegentą 
paklausė, ar sovietai, įsteigę čia bazes, 
nesirengia okupuoti Lietuvos?

— Sprendžiant iš dabartinės jų laikyse 
nos, atrodo, kad ne, — atsakė prelegentas.

Gal V. Gustainis ir nežinojo tuo laiku 
sovietinių užmačių, o gal kol kas turėjo 
tylėti.

Vokiečių okupacijos metais kartą Rud- 
valiuos sutikau Dr. L. Natkevičių, mirusį 
Austrijoje 1945 metais, ne taip jau labai 
tolimą tėviškės kaimyną, paskutinį Lietu
vos įgaliotą ministerį Sovietų Sąjungai.

Išsikalbėjome apie sovietų okupaciją ir 
trėmimus. Aš jam papasakojau, kad Ne
priklausomos Lietuvos laikais per Kauno 
radiją buvo skaitytas ciklas paskaitų te
ma „Kova su piktu radio bangomis1“ šis 
paskaitų ciklas buvo išleistas atskira kny 
ga. Vienas saugumo policijos valdininkas 
skaitė ir apie sovietinį komunizmą. Ta
čiau jis toli gražu nepapasakojo to, ką 
mes pamatėme ir patyrėme savo kailiu, 
kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 
Aš ir paklausiau, ar jis nieko nežinojo 
apie tikrąjį komunizmą ir kodėl nepapa
sakojo tada savo krašto žmonėms.

Tada Daktaras papasakojo, kad Nepri
klausomos Lietuvos laikais Kaune veikė 
vyskupo Valančiaus liaudies universite
tas, kuriame, rodos, prof. Maliauskis skai
tė paskaitų ir apie komunizmą. Jis ten pa 
pasakojo, ką daro komunizmas Rusijoje. 
Profesorius parodė tikrąjį sovietinio ko
munizmo veidą. Kartą, toliau pasakojo 
daktaras, Molotovas, užsienių reikalų ko
misaras, pasikvietė mane ir apkaltino Lie 
tuvą. kad jos mokslo įstaigoj varoma an-
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rę, būtų beprasmiška. Popiežius Hadrija- 
nas VI 1522 m. savo nuncijų Chieregati 
įgaliojo aiškiai išpažinti tuos trūkumus, 
kurie tada buvo katalikų B-čioje. Tačiau 
ir Hadrijanas VI nerado, kad kat. Bažny
čia būtų nusikaltusi saugodama tiesą. Jis 
nedvejodamas pabrėžė Bažnyčios teisę 
mokyti ir reikalavo nei daugiau, nei ma
žiau, kaip tik paprasto tikėjimo. Sprendi
mą apie kieno nors moralinį kaltumą pa
likdami Dievui, ir šiandien visų konfesi
jų krikščionys turėtų sugebėti nusilenkti 
tiesai ir nesidrovėti tą tiesą išpažinti.

Popiežius Jonas XXIII skatina: „Pa
brėžti tai, kas žmones vienija, ir su kiek
vienu eiti taip toli, kaip tik įmanoma, eiti 
be nuostolio teisingumui ir tiesai“. Kris
taus malda labai aiški ir įpareigojanti: 
„Prašau ne tik už juos, bet ir už tuos, ku
rie per jų žodį tikės į mane, kad' visi būtų 
viena, kaip tu. Tėve, esi manyje ir aš ta
vyje. kad ir jie būtų mumyse viena, kad 
pasaulis įtikėtų,,jog tu esi mane siuntęs. 
Garbę, kurią man davei, aš daviau jiems, 
kad jie būtų viena, kaip ir mes esame 
viena“ (Jono 17,20-22).

Kun. Bronius Liubinas

(E) Lietuvoje rašytojai nepatenkinti, 
kad premijuotas E. Mieželaičio „žmogus“ 
Vakaruose esančių lietuvių nebuvo teigia 
mai įvertintas. „Literatūra ir Menas" 
(28 nr.) su pasipiktinimu pacitavo „Lais
vės" 46 nr. paskelbtus Vyt. Sirvydo žo
džius, būtent, „kai rusai išleidžia poeto 
Mieželaičio raštus rusiškai ir dar Lenino 
premija apdovanoja — kumštis gniaužo
me..." Savaitraštis stebisi, kad pabėgėlius 
jaudina tai, kas lietuviška, ir toliau su 
pasigardžiavimu skelbia apie iš „Laisvės“ 
gautas informacijas apie lietuvių trūku
mą Fordhamo universiteto kursams ir ci
tuoja žurnalisto E. Šulaičio žodžius apie 
Galiną Petrauskaitę, aptariusią naujaku
res studentes Amerikoje — su cigarete 
vienoj rankoj ir kokteilio stikliuku kitoj 
tipą. Tai įprastinis bolševikinės spaudos 
metodas — cituoti paskirus sakinius iš 
vakarų spaudos konteksto ir tai naudoti 
propagandai prieš Vakaruose gyvenan
čius.

(E) Ironiška antrašte — „Karaliaus 
nauji rūbai“ — Stokholmo dienr. „Dagens 
Nyheter“ perdavė Maskvos radijo pa
skelbtą žinią, kad Lietuvoje pradėtas ga
minti šilko audinys, praleidžiąs ultravio
letinius spindulius. Tokios medžiagos rū
bus dėvinčios moterys galėsiančios pasi
vaikščiojimo metu gražiai nudegti sau
lėje.

tisovietinė propaganda.
Molotovui tada buvo išaiškinta, kad 

vyskupo Valančiaus liaudies universite
tas yra privati mokslo įstaiga, kad Lietu
voj yra žodžio laisvė, kad Lietuvos vy
riausybė negali uždrausti spie ką nors 
kalbėti. Kokį skandalą būtų pakėlęs Mo
lotovas, jei oficialus asmuo per valstybinį 
radiją apie komunizmą būtų pasakojęs 
taip, koks jis iš tikrųjų yra. Lietuvos vy
riausybė su Sovietų Sąjunga stengėsi pa
laikyti draugiškus santykius.

Gal ir V. Gustainis tada dar tikėjo į 
draugiškus santykius su Sovietų Sąjun
ga? Gal?!..

Gižų pradžios mokykla Nepriklausomos 
Lietuvos laikais išsiplėtė. Paskutiniais ke 
leriais metais mokyklą lankė apie 20Qmo 
kinių, kurių tarpe buvo keletas tikrai ga
bių ir talentingų. Šią mokyklą lankė ir 
prof. K. Baršauskas, kun. Sakevičius ir 
poetas Kostas Kubilinskas, staiga ir neti
kėtai miręs Sovietų Sąjungos okupuotoj 
Lietuvoj 1962 metais. Paskutiniu laiku 
mokinė Stalioraitytė, neturtingų tėvų dūk 
tė, rodė nepaprastų gabumų. Tačiau, kai 
Sovietai okupavo Lietuvą, ši mergaitė 
dingo su savo gabumais ir talentu.

Gižai šiandien yra ir vėl gerokai pakei
tę savo veidą. Baigia išnykti tie gražūs 
ūkiai, kurie Nepriklausomybės laikais 
puošė šio krašto lygumas. Vietoj gražiu 
siūbuojančių javų laukų daugelyje vietų 
usnės ir kitos piktžolės įsiveisė. Žmonės 
suvaryti į kolchozus ir neša sovietinę 
baudžiavą lygiai tokią pat, o daugeliu at
vejų net žiauresnę, kaip nešė ponų dva
ruose anais senais laikaį^-Daugelio veidų 
jau ten nematyti: vieni pasirinko laisvę ir 
spruko į vakarus, kiti mirė, dar kiti iš
tremti klajoja po Sibiro taigas ar kitas so
vietinės imperijos sritis.

Tik Rausvė liko ta pati, nes sovietai 
neįstengė jos išplėšti ir išvežti. Ji teka, ir 
jos vandenėlis pasakoja kaimynams, ko
kią sunkią ir žiaurią sovietinę okupaciją 
neša tas 
Lietuva.

kraštas, kurį žmonės vadina

(Bus daugiau)
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AMŽINASIS
Ritmingai plakasi Adrijatikos jūros ban 

gos. Kiek tik akis apima — baidarės, lai
veliai, motoriniai laivai ir toli, horizonte, 
pasipūtę buriniai.

Nueinu atsisveikinti su jūra, įkaitintu 
paplūdimiu ir nepaprasta kaitra: mano 
atostogos pajūryje prabėgo kaip sapnas. 
Klausausi visų Europos kalbų raizgynės. 
išsimaudau sūriame ir įkaitintame van
denyje, dar truputį pasikaitinu įsaulyje 
ir, paskutinį kartą peržvelgęs knibždantį 
pajūrį, sugrįžtu į viešbutį.

Po sočios vakarienės ir paskutinio vy
no gurkšnio atsisveikinu viešbučio tar
nautojus ir dūlinu į netoliese esantį lėk
tuvo keleivių susirinkimo stotį. Deja, esu 
tik vienas keleivis, ir mane vieną specia
lus autobusas veža suktomis Rimini gat
vėmis į už kelių kilometrų esantį aerodro
mą: šįvakar skrisiu į Romą, kur susitik
siu senus pažįstamus ir dalyvausiu Po
piežiaus enciklikos „Exsul Familiae“ de
šimtmečio sukakties šventėje.

O Romoje naktis
Tačiau aerodrome atrandu daugiau ke

leivių — apie dvidešimtį. Kadangi skrisi
me iš vieno Italijos miesto į kitą, niekas 
netikrina nei pasų, nei lagaminų.

Neperdidelis lėktuvas, atskridęs iš Milą 
no ir apsirūpinęs reikalingu kuru, suburz 
gia, suūžia, įsibėgėja ir pakyla į juodą Ita 
lijos padangę. Visuomet stebiuosi šio kraš 
to dangumi naktį: jis tamsus, juodas, tar
tum koks maišas, ir jame vos galima įžiū
rėti kelias didesnes žvaigždes. O ir diena 
staiga pasibaigia. Žiūrėk, dar šviesu, dar 
saulė ritinėjasi tolimu horizontu, bet stai
ga saulė prapuola ir žemę užgula kaitri 
tamsuma. Vakaras ateina staiga ir nero
mantiškai.

Mūsų kelionė neilga, — vos trys ketvir
čiai valandos. Stambi, šviesiaplaukė pa
tarnautoja pasveikina keleivius, pasiūlo 
itališkų laikraščių ir atidžiai stebi, kas
blogai jaučiasi. O tokių iš nedidelio mūsų 
būrelio atsiranda keTi: jauna motina su 
kūdikiu glėbyje, išblyškęs pusamžis vyras 
ir dar kažkas. Jiems patarnautoja atneša 
vaisių sulčių ir rūpestingai, kaip motina, 
paglosto, paramina.

Tur būt, skrendame per kalnus, nes 
staiga lėktuvas pradeda šokinėti per oro 
duobes ir mūsų ligoniams pasidaro dar 
blogiau. Garsiakalbiu paprašo visus dir
žais susiveržti.

_ Trys ketvirčiai valandos baigia tirpti, 
Ti—jaučiu, Kaip lėktuvo motom pradeda 
stabdyti oro paukštį, kol šis pamažėle nu
sileidžia didžiuŲame Romos aerodrome. 
Buvau rašęs savo draugui mons. Kl. Raz
minui, kad pasitiktų, bet pradedu abejoti, 
ar mano laiškas laiku jį pasiekė ir atrado 
namuose.

Į Villa Lituania
Vos išlipu iš lėktuvo ir apsidairau, ne

toliese pamatau dvi sutanuotas būtybes 
— vieną liekną ir aukštą, antrą žemą ir 
kresną. Tuoj pažįstu, kad aukštasis — 
mano mielas Klemensas, ir iš tolo moju 
jam ranka.

K . Pasirodo, mano nusileista naujame Ro
mos aerodrome, kurs yra bene 40 km nuo 
paties miesto. Tuojau sėdame į monsinjo
ro mašiną ir pradedame lenktynes į 
miestą.

Kartu su juo atvažiavo mielas kun. V. 
Dielininkaitis, Vatikano radijo kalbėto
jas, kurį atsimenu dar iš Kauno. Ten. kai, 
baigęs kunigų seminariją, studijavau lite
ratūrą, jis pradėjo studijuoti teologiją ir 

| kartais patarnaudavo mano Mišioms.
Skrenda pro šalį pietų medžiai, lekia 

maži ir dideli namai,-ūžia zvimbia maši
nų mašinos. Važiavimas Romos gatvėmis 

, tai tarsi vairuotojų lenktynės: katras grei 
čiau, katras vikriau pralaviruos pro kitus.

Pagaliau truputį po vidurnakčio įlekia
me į siaurutę gatvę ir sustojame prie gels 
vai dažytų namų su aukštu bokštu. Pasi
rodo. tai lietuvių viešbutis — Villa Litu
ania, kuris pasirengęs sutalpinti ekskur
santus iš viso plataus pasaulio. Tarpdury
je mus pasitinka geltonplaukė lietuvaitė 

j ., ; ir nuveda į man paskirtą kambarį. Jis pa- 
įįr lyginti erdvus, gerai apšviestas; prie sie

nos didokas, patogus stalas su stalo žibu
riu (man, rašančiam, tai didelis pliusas). 
Šalimais, už durų, prausykla su visais pa
togumais, kaip vonia, dušu ir k.

'. — Ar išalkęs? Valgysite ką? — mano
\ mintis pertraukia lietuvaitė.

Pasitarę su monsinjoru, nutariame pa
prašyti poros bonkų - alaus. Nors nesu 
alaus mėgėjas, bet Italijoje taip karšta, 
kad beprakaituodamas mielu noru išgeriu 
bokalą, kitą ir alaus.

Ilgai tą naktį nesikalbame ir skubame 
mignaičių. Krintu i patogią lovą ir tuojau 
užmiegu.

Kolegijos ūkyje
Iki suvažiavimo turiu visą savaitę lai

ko, tad noriu kiek daugiau susipažinti su 
Roma ir dar kur į pajūrį nuvažiuoti.

Pirmą sekmadienį pasitaiko puiki pro
ga: Kolegijos rektorius prel. L. Tulaba 
pakviečia mus į kolegijos ūkį. Nuvažiuo
jame net dviem mašinom — prel. J. Bal
konas, kan. Končius, kun. Senkus (visi

MIESTAS
trys iš JAV), mudu su mons. Razminu ir 
dvi lietuvaitės mokytojos iš Kanados.

Pirmiausia susipažįstame su ūkiu. Ne
su ūkio žinovas, tad perdaug nesidomiu 
nei karvėmis, nei jaučiais. Man įdomesni 
vaismedžiai, kurių sultingais vaisiais čia 
pat prie medžių atsigaiviname, ir puikios, 
įspūdingos apylinkės. Karšta, kaitru, bet 
miela lietuviškame kampelyje, tolimoje 
Italijoje. Aplinkui — puikūs rėmai: žalu
mynuose paskendę kalneliai, lygumos ir 
daubos, seni mūrai, romantiški ūkio na
mai ir ritmingas žiogelių čirškimas.

Ūkio vedėjas kun, K. Dobrovolskis pa
kviečia pietų. Sugužame garsiai čiauškė
dami į vėsią, erdvią svetainę, ir matau, 
kiap apie stalą tvarkosi itališkos išvaiz
dos jaunuolis. Tačiau jis greičiau pažįsta 
mane ir puola sveikintis. Dabar tik atsi
kvošiu, kad tai mano mokinys Liudas Ja
nuška, kuris, atvažiavęs iš Kanados, Ro
moje studijuoja teologiją.

Pietus suvalgome labai geroje nuotai
koje, nes mus gerai nuteikia mons. Raz
minas ir kan. Končius. Mano išprovokuo
tas, jis linksma kalba pasveikina monsin
jorą jo 50 metų amžiaus sukakties proga, 
o šis jam atsako tokia pat „sultinga, že
maitiška“ kalba. Tačiau nė vienas nepyks 
ta, ir pabaigoje visi sutraukiame Ilgiau
sių metų...

Tivoli fontanai
Po pietų vieni nueina pogulio (siestos), 

kiti grįžta j Romą, o Liudas abi Kanados 
mokytojas ir mane nuveda į garsiuosius 
Tivoli fontanus.

Nuostabus tai žmogaus genijaus kūri
nys! Perėję per kažkokio senesnių laikų

XII PERSEKIOJAMOSIOS BAŽNYČIOS KONGRESAS
Kun. Bronius Liubinas

Ir vėl į Taunus kalnų papėdės gražųjį 
Koenigsteino miestelį suvažiavo žmonės 
iš 30 tautų kartu pasvarstyti vis tebesiau 
tėjančio Bažnyčios persekiojimo komunis 
tų pavergtuose kraštuose. Kongresą atida 
rė latvis vyskupas Sloskans, pats eilę me 
tų iškankintas komunistiniuose kalėji
muose. Susirinkusiuosius pasveikino na
mų šeimininkas ir pagrindinis tų kongre
sų iniciatorius bei organizatorius prel. Dr. 
Adolfas Kindermann. Jis perskaitė svei
kinimo telegramas, gautas iš popiežiaus 
Jono XXIII, Vokietijos kanclerio K. Ade
nauerio, visos eilės kardinolų, ministrų ir 
šiaip žymių Bažnyčios ir valstybės vyrų. 
Pradinį žodį tarė taip pat ukrainiečių 
vyskupas Kornyljak.

PASKAITOS

KATALIKŲ BAŽNYČIA KOMUNISTŲ 
PAVERGTUOSE KRAŠTUOSE

- A. Orientalinio instituto profesorius 
Romoje tėv. de Vries S. J. apžvelgė Kata
likų Bažnyčios padėtį Maskvos komunis
tų vergijoje laikomosiose tautose. Atkrei
pęs dėmesį į išorėje besireiškiantį perse
kiojimo atoslūgį, be kompromiso pareiš
kė, kad iš tikro persekiojimas ne tik nė
ra sumažėjęs, bet net pasunkėjęs. Komu
nistinių valdovų tikslas yra likęs tas pats, 
t.y. visiškas religijos sunaikinimas. Prie
monės šiuo metu yra daugiau izoliacinio 
pobūdžio. Pripažįstama religinio kulto 
laisvė tarp keturių bažnyčios sienų, ta
čiau net ir čia draudžiamas veiksmingas 
religinių idėjų skelbimas. Nėra drau
džiama sakyti pamokslas, bet draudžiama 
net ir bažnyčios patalpose vaikus mokyti 
religijos pradmenų. Vaizdžiai pasakius, 
duris užsidarius leidžiama giedoti, tačiau 
kartu primygtinai pabrėžiama, kad tos 
giesmės garsai negali prasiveržti į gyve
nimą. Kalbėtojas savo išvedžiojimus dės
tė keturiais atžvilgiais.

1. Vyskupų būklė. Ortodoksų hierar
chija Sovietų Sąjungoje yra nepaliesta. 
Jų vyskupų laikysena yra palanki sovie
tams, o sovietiniai valdovai už tai atsily
gina savo palankumu. Sunku ten kartais 
susigaudyti, kur baigiasi religijos skelbi
mas ir kur prasideda komunistinių idėjų 
propagavimas. Būdingas ortodoksų vysku 
po tipas yra 33 metų amžiaus arkivysku
pas Nikodim, kuris niekada nėra buvęs 
kokios nors dvasinės seminarijos auklėti
niu. o teologijos mokslus baigęs neakivaiz 
dinio dėstymo būdu, niekada nėra buvęs 
vienuolyne, nors yra vienuolis. Jo kilimas 
bažnytinėje karjeroje vyko nepaprastu 
tempu.

Unitų Bažnyčios hierarchija yra visiš
kai sunaikinta.

Romos katalikų Bažnyčios vyskupų 
būsena yra kitokia skirtinguose kraštuo
se. Pvz., Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Rytų 
Vokietijoje hierarchija yra beveik pilnos 
sudėties. Eilėje kitų kraštų labai pažeista, 
bet dar nėra visiškai sunaikinta. Tokių

• RAŠO J. KUZMICKIS

Kelionės įspūdžiai 

kardinolo rūmus, kurių sienos išpuoštos 
meniškais paveikslais, leidžiamės žemyn 
į fontanų mišką. Kai pamatau į aukštį 
šaudančias sroves, kai gerai įsižiūriu į di
desnių ir mažesnių fontanų vandens žais
mą, kai susižaviu 100 fontanų alėja bei 
„vargonų fontanų“ vaizdu, kreipiuos į 
mokytojas, tardamas:

— Kaip aptartumėte tų fontanų grožį?
Irena parodo savo draugę Liną Verbic- 

kytę ir atsako:
— Ji poetiškesnė ir suras gražesnių žo

džių. Žiūrėkite, kaip žavisi!
Tikrai, Lina atsirėmusi į seno medžio 

liemenį, tartum statula stovi sustingusi ir 
žavisi.

Dar įspūdingesnis fontanų vandens 
žaismas vakare, kai dangus pajuosta, o 
paslėptos elektros šviesos įpila naujos gy
vybės ir naujo grožio į trykštančio van
dens sroves. Žvilgančios šaltinių kaska
dos tyška, skleidžiasi kaip gėlės žiedai, 
mirga spalvų spalvomis ir vis naujomis 
formomis, naujais pavidalais.

Einame valandą, dvi, pavargę dzengia- 
me trečią valandą, ir vis nauji įspūdžiai, 
nauji vaizdai su naujomis mintimis ir se
nų laikų prisiminimais, kada žmonės tiek 
dirbo, vargo, planavo, kad kartų kartoms 
paliko savo kūrybiškumo paminklą.

Vėlybą vakarą grįžtame į lietuvišką 
viešbutį ir išsiskirstom į savo kambarius. 
Ryt abi mokytojos važiuos toliau į Vokie
tiją, ieškodamos naujo grožio ir įspūdžių, 
o aš eisiu prie koloziejaus, panteono, ke
liausiu j Šv. Petro baziliką ir Vatikano 
muziejų, važiuosiu prie Viduržemio jūros 
atsigaivinti ir pasideginti.

Roma

kraštų tarpe kalbėtojas suminėjo ir Lietu 
vą su vyskupu Maželiu Telšiuose ir kapi- 
tuliariniais vikarais Vilniuje, Kaune ir 
Panevėžyje. Iš tokių kraštų šiuo metu 
sunkiausioje padėtyje yra Čekoslovakijos 
hierarchija. Vyskupų laikysena didžiu
moje kraštų aiški ir tiesi. Didesnio neaiš
kumo ir susirūpinimo kelia Vengrijos 
hierarchijos ryšiai su vyriausybe, kur 
kai kurie vyskupai buvo apdovanoti net 
komunistiniais ordinais. Vatikano laiky
sena paskutiniu laiku yra kiek kitokia, 
negu prieš kelerius metus. Tai ypač aki
vaizdžiai galima matyti iš Lenkijos kar
dinolo Wyszinski priėmimo Vatikane 
1962 m., kuris labai skyrėsi nuo to paties 
kardinolo sutikimo Vatikane 1956 metais. 
Apskritai atrodo, kad Vatikanas stengia
si ne aštrinti padėties.

2. Kunigai. Kunigams visuose kraštuo
se stengiamasi iškelti kuo daugiau bylų, 
inkriminuojant visokiausio pobūdžio nu
sikaltimais, kaip tai spekuliacija, kyšinin
kavimu, suvedžiojimu ir t.t. I tą schemą 
įtelpa taip pat Klaipėdos kunigų Br. Bur- 
neikio ir Dr. L. Povilonio atvejis. Kunigų 
skaičius kas metai mažėja, nes arba iš vi
so nėra jiems paruošti seminarijų, arba 
labai ribojamas į jas priimamųjų skaičius.

3. Bažnyčios ir vienuolynai. Bažnyti
niai pastatai apdedami vis didesniais mo
kesčiais, palyginti juos su privatinio biz
nio įmonėmis. Vienuolynai, kur jie dar iš 
viso vegetuoja, stengiamasi galutinai lik
viduoti, įjungiant jų gyventojus j „socia
listinę statybą“.

4. Jaunimas. Pagrindinis komunistų rū 
pestis, kad jaunoji karta nieko nesužino
tų apie tikėjimą. Taigi vaikų katechizavi- 
mas daug kur visai uždraustas ir laiko
mas sunkiu nusikaltimu (Lietuvoje). Len 
kija ir čia yra išimtinėje padėtyje. Visuo
se kraštuose stengiamasi nuo pat kūdikys 
tės įdiegti pozityvų bedieviškumą. Tam 
tarnauja komunistinės jaunimo organiza
cijos, vaikų darželiai, mokyklos.

B. Į tą pačią tematiką tenka įjungti 
tėv. Dries van Coillie iš Briuselio praneši
mą apie Bažnyčios padėtį Kinijoje, išsa
mų pranešimą apie Rytų Vokietijos Baž
nyčios padėtį ir atskirų tautybių atstovų 
trumpus pranešimus apie paskutiniųjų 
vienerių metų įvykius jų atstovaujamuo
se kraštuose. Pranešimą apie naujausius 
įvykius Lietuvoje padarė Sielovados di
rektorius tėv. Alf. Bernatonis, priminda
mas Klaipėdos kunigų bylą, kun. A Lapės 
pasitraukimą iš kunigų seminarijos rėkto 
riaus pareigų ir pabrėždamas vis didesnį 
kulto ministro kišimąsi į Bažnyčios vi
daus reikalus.

KOMUNISTŲ VERŽLUMAS 
LAISVAJAME PASAULYJE

Žvilgsnis buvo ypač kreipiamas į Pietų 
Ameriką ir Afriką.

A. Pietų Amerika. Paskaitą laikė prof. 
Dr, M. Goergen iš Bonos. P. Amerikoje

NAKTINIS SUJUDIMAS
1926’ m. gruodžio 17-19 dienomis, buvu

sių Kaune neramumų metu, teko ir man, 
nepolitikui, pergyventi keletą neramių 
nakties minučių ir gelbėti kitus nuo 
baimės.

Kaip buvęs girininkas, visą laiką turė
jau išsirūpinęs leidimus iš apskrities vir 
šininko sau medžioklės šautuvui ir pisto
letui laikyti. Kad aš juos visuomet lai
kiau, tai nebuvo niekam paslaptis. Me
džioklės šautuvas dažniausiai būdavo 
namie, o pistoletas, nedidelis ir gražus 
mauzerukas, — dienos metu liemenės ki
šenėje, o naktį po pagalve. Tatai žinojo 
daugelis kaimynų ir net tie tolimesni 
žmonės, pas kuriuos ar su kuriais gyve
nau ar bendravau. Svetimos šeimininkės, 
rytais taisydamos mano lovą, dažnai ras
davo po pagalve iš nakties paliktą gink
lą. Taip ne kartą atsitiko ir mano buto 
šeimininkei, pas kurią gyvenau Alytuje, 
belankydamas mėkytojų kursus.

Nuolatinis su savimi ginklo turėjimas 
tam tikrais atvejais leisdavo man drą
siau ir kartais net pirmaujančiu jaustis, 
ypač lydint namo mergas iš proginių va
karuškų... Nors pasitaikę konkurentai už 
tai kartais ir šnairuodavo, bet niekuomet 
nedrįsdavo kabintis, nes ir jie žinojo, kad 
„Jis turi revolverį“.

Taigi minėtomis gruodžio dienomis ne
parėjo iš Kauno laikraščiai, — berods, 
sustojo susisiekimas, radijas tylėjo, tele
fonas neatsakinėjo. Buvo kažkoks neaiš
kumas ir neramumas, bet nieko tikra 
niekas nežinojo. O jau spėliojimų tai vi
sokiausių!

Vieną minėtų naktų, man miegant, 
įšoksta mano kambarin išsigandusi šei
mininkė vienuose tik baltiniuose ir iš iš
gąsčio drebančiu balsu sako man: „Pone, 
kažkas mūsų priemenės duris laužia!“

Aš tuoj kyšt ranką po pagalve, pasi
ėmiau ginklą, o pro praviras kambario 

yra 24 komunistų partijos su 250.000 na
rių. Iš jų 10 veikia legaliai, 9 nelegaliai ir 
5 pusiau legaliai. Masės dar ir šiandien 
neturi tikros komunizmo sąvokos. S. Są
junga sugebėjo pagauti ir atitinkamai iš
naudoti 4 būdingas P. Amerikos kraštų 
savybes. Jos yra: 1. mažas uždarbis, 2. 
daugkur pragyvenimas remiasi viena 
gamybos rūšių (monokultūra, pvz., vien 
kava, cukrus, alyva), 3. beraštiškumas ir
4. didelis gyventojų augimas. Sėkmingiau 
šioji komunistų priemonė siekiant savo 
tikslų yra nuolatinės netvarkos palaiky
mas. Pvz., komunistai puikiai žino, kad 
P. Amerikoje paprastas žemės išdalijimas 
skurdo problemos neišspręs, tačiau jie tai 
propaguoja visomis priemonėmis. Jie ska 
tina į radikalius sprendimus visuose rei
kaluose, kad katastrofos atveju turėtų 
progos pasiūlyti savo patarnavimą. Būti 
viešu komunistu daugelyje P. Amerikos 
kraštų beveik iš viso neįmanoma, tačiau 
komunistai siekia savo tikslų puikiausiai 
užsimaskavę. Jų pagrindinė pajėga tai 
pusinteligenčiai, menkai apmokamieji in
teligentai ir amžinieji studentai. Taip pat 
jų yra pakankamas skaičius universitetų 
profesūroje, įskaitant net katalikiškuo
sius universitetus. Atsitinka, kad kuris 
nors aktyvus katalikų studentų veikėjas, 
kasdien priimąs šv. Komuniją, vieną gra
žią dieną išryškėja, kaip senas įsitikinęs 
komunistų veikėjas. Juk panašiai buvo ir 
su Fidel Castro revoliucija Kuboje. Ji ne
buvo laikoma komunistine ir buvo dalinai 
net remiama tų didžiaturčių, kurie šian
dien visi sušaudyti. Sovietų Sąjunga ne
siekia P. Amerikoje revoliucijos tuoj pat. 
Ji turi laiko. Šiuo tarpu veikla koncent
ruojama penkiomis kryptimis: 1. išjungti 
Vakarus, 2. ūkiškai pririšti prie S. Sąjun
gos, 3. įvesti valstybinį ūkį, 4. turėti savo 
įtaką į užsienių politiką ir 5. diskredituo
ti Kat. Bažnyčią.

Kas daryti? Reikia sukurti naują men
talitetą P.’ Amerikos inteligentijoje ir ma
sėse. Reikia išauklėti žmones, pajėgius 
savarankiškai nuosavybe naudotis, ir ta
da sudaryti sąlygas apsirūpinti nuosavy
be. Būtinos yra socialinės reformos, ta
čiau jos turi būti labai atidžiai paruoštos. 
Europos ir Š. Amerikos valstybių skiria
moji ekonominė pagalba P. Amerikoje ga 
Ii remtis europietiškos santvarkos ir pa
saulėžiūros pagrindais. Reikia turėti gal
voje, kad P. Amerikoje ir šiandien Kat. 
Bažnyčia tebėra vienintelė pastovi ir tvar 
kinga organizacija. Už tai visokia pagal
ba turėtų būti susieta su ja ir koordinuo
ta joje, nes kitaip ji sunkiai teatsieks sa
vo tikslą.

Šiaip jau P. Amerikos svarba yra ne
paprasto didumo biologiniu atžvilgiu. Tai 
žmonių rezervuaras Vakarų pasauliui, ku 
ris vienintelis gali sudaryti veiksmingą 
atsvarą prieš Raudonąją Kiniją.

B. Afrika. Paskaitininkas prof. Dr. Fr. 
Gypkens iš Frankfurto. Jis pirmiausiai 
pabrėžė, kad apie afrikiečių komunizmą 
mums įprastine prasme iš viso negalima 

duris girdžiu, kad tikrai priemenės du
rys tartum laužiamos — skamba. Išėjau 
priemenėn, o šeimininkė išsekė paskui 
mane. Netrukus atsirado ir šeimininkas. 
Buvome jau trys.

Tą naktį buvo iškrista plono sluoksne
lio sniego, ir aš, išėjęs priemenėn, išgir
dau sniego girgždėjimą ir lengvus žings
nius ant gonkų tiltelio. Vadinas, tikrai 
kažkas yra! Laikydamas šauti parengtą 
ginklą, už plonų durų stovėdamas klau
siu: „Kas čia yra ir ko reikia?“

Iš lauko atsakymo nebuvo. Žingsniai 
nutilo. Akimirksnis neaiškus! Teko sku
biai svarstyti ir spręsti. Greit mintimis 
permečiau, ko gi čia kam reikėtų. Nei aš 
nei mano šeimininkas nesame turtuoliai. 
Vadinasi, mus nori aplankyti ne plėšikai. 
Blogų ir katram nors iš mūsų kerštaujan 
čių asmenų taip pat nebuvo jaučiama. 
Sustojau prie minties, kad gal koks bepro 
tis sušalęs nori pasišildyti, o gal ir alka
nas užkąsti. Taip apsiraminęs pavojaus 
sumažėjimu, vis laikydamas gatavai 
ginklą dešinėj savo rankoj, kairiąja atka
binau geležinį durų kablį ir atidariau 
duris.

Staiga, nesiklaususi leidimo, pro kojas 
tykiai įšoko gerai pažįstama šeimininkų 
katė...

Kiek šyptelėję ir apsiraminę, visi grįžo 
me į savus miegamuosius tęsti sutrukdy
to miego. K. J.

— Somervillėje (New Jersey, Amerika) 
52 m. amžiaus žmogus išėjo meškerioti, 
ten buvo užpultas ir sugeltas bičių ir, nu
skubėjęs pas daktarą, mirė prie jo durų, 
nebesuspėjęs gauti pagalbos.

Pradedant Alameinu, visos mano kovos 
buvo iš anksto nuspręstos.

Fieldmaršailas lordas Montgomerys
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kalbėti. Negalima Afrikos valstybių vyrų 
ieškojimo ekonominės pagalbos Sovietų 
Sąjungoje sutapatinti su jų komunistiniu 
nusiteikimu. Vieno žymaus afrikiečio žo
džiais tariant, „Afrika yra paleistuvė, ku
ri atsiduoda tam, kas jai daugiau užmo
ka“. Suprantamos yra Sovietų Sąjungos 
pastangos įsiveržti į naujai susidarančias 
tautas ir valstybes. Tam panaudojami 
įvairūs keliai.

Nors tai, atrodo, prieštarauja komuniz
mo principams, tačiau tai yra tikrovė, 
kad Afrikoje norima įgyvendinti komu
nistines idėjas per Islamą. Sovietų Sąjun
ga remia islamo misijonierius Afrikoje, 
nes mato galimybę ateityje lengviau at
siekti savo tikslų. Islamo moksle yra ak
centuojama beklasė visuomenė ir atsida
vimas likimui. Per tuos du bruožus infilt
ruojami komunistiniai nuodai. Be to, ko
munistai, remdami Afrikos suislamini- 
mą, žino, kad jis bus tik paviršutiniškas 
ir, laikui atėjus, nesunkiai galės būti pa
keistas materialistine komunizmo pasau
lėžiūra.

Stengiamasi parsigabenti į S. Rusiją ir 
kitų komunistinių karštų universitetus 
ko daugiausia afrikiečių studentų. Jiems 
teikiama visokeriopa parama. Čia vyksta 
varžybos su Vakarų kraštais. Išdava bū
na, kad Rusijoje studijuoją afrikiečiai 
virsta dialektiniais materialistais ir Rusi
jos priešais, o Vakaruose studijuoją — 
praktiškaisiais materialistais ir Vakarų 
nekentėjais.

Masonerija noromis ar nenoromis ruo
šia kelią komunizmui Afrikon. Pvz., tai 
labai ryšku tuose kraštuose, kurie yra 
Prancūzijos kultūrinėje įtakoje.

Profesinės sąjungos yra diriguojamos 
Rytuose išauklėtų vadų. Savo perdėtais 
reikalavimais jos nori sudaryti netvarkos 
padėtį, o- to kaip tik siekia Maskva.

Kas daryti? Neužtenka tik registruoti 
komunistų daromąsias blogybes, o reikia 
užkirsti kelią jam plėstis naujuose kraš
tuose. Bažnyčia yra ir Afrikoje vienas pa
grindinių tvarkos ir pažangos veiksnių. 
Jai reikia daug nesavanaudžių misijonie- 
rių. Reikia ir ekonominę pagalbą teikiant 
žiūrėti, kaip ji sunaudojama. Reikia Va
karuose surasti būdų auklėti Afrikos jau
nimui krikščionybei palankioje dvasioje, 
neprimetant jiems europietiškų formų.

(ELI)
(Bus daugiau)

Po trumpo laiko—visas stogas suskeldėjo
(E) Gelgaudiškio plytinė išleidžia to

kias čerpes (stogines plytas), kad jos sto
guose suskeldėja jau po nepilnų dvejų me 
tų. Pvz., vienas pilietis savo tvarto stoge
liui po ilgų biurokratinių žygių buvo ga
vęs čerpių už 1.600 rublių (senais pini
gais), o dabar vanduo bėga pro stogą. Pa
našiai nusivylė ir daugelis kitų čerpių pir 
kėjų. (Neprikl. Lietuvoje kai padengda
vo stogą čerpėmis, jos laikydavo dešimt
mečius. E.).
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Sekmadieni, rugsėjo 2 dieną. Lietuvių 
Sodyboje atidaromas Europos Lietuvių 
Jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvaus 
apie 50 jaunuolių, atvykusių iš Vokietijos, 
Prancūzijos ir iš Įvairių D. Britanijos vie
tų. Suvažiavime bus skaitomos paskaitos 
jaunimą dominančiais klausimais. Popie
tinės valandos bus skirtos saviveiklai, o 
vakarai — pasilinksminimams.

Suvažiavimo atidarymo dieną, sekma
dienį, 10 vai., numatomos pamaldos, 11 
vai. —’ vėliavos pakėlimas ir Pasiuntiny
bės Patarėjo V. Balicko kalba. Vakare bus 
susipažinimo vakaras.

Suvažiavimas uždaromas penktadienį, 
rugsėjo 7 dieną, šeštadienio rytą suvažia 
vimo dalyviai išsiskirsto.

LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro. 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo (Parapijos salės) patalpose Londono 
Lietuvių Choras rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Programoje Lietuvos Pasiuntinybės Pa 

tarėjo V. Balicko žodis. Meninę programą 
atliks Londono Lietuvių Choras, šiame mi 
nėjime muz. V. Msmaitis paskutinį kartą 
prieš išvykdamas į JAV diriguos chorui, 
kuris šia proga duos koncertą atsisveikin 
damas su savo ilgamečiu chorvedžiu. »

Londono lietuviškos bendruomenės na
riai kviečiami atsilankyti į minėjimą ir 
kartų prašomi prisilaikyti punktualumo. 
Praeityje yra buvę atvejų, kad daugumas 
vėluojasi ir dėl to trukdoma programa.

SAULĖTOMIS DIENOMIS
Parvykę iš Romos „Šaltinio“ ekskursi

jos gausūs dalyviai mintimis dar skrieja 
per Alpes ir permąsto giedriajame Amži
najame Mieste praleistąsias dienas. Čia 
tarptautinis Išeivių-Tremtinių sąskrydis, 
kur lietuviai reiškėsi patraukliai. Čia di
dingas Maironio minėjimas, reta proga pa 
sigrožėti Europos laisvųjų lietuvių meni
nėmis pajėgomis. Čia Šventojo Tėvo pri
ėmimai, Romos bei Vatikano tikybinės, 
kultūrinės, meninės vietos ir vertybės, čia 
vėl sava programa, aplankant Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos įstaigas, Marijo
nų centrą, jaukios valandos vakarais su 
liet, daina, muzika viešbutyje.

Savaitė praėjo greit ir sklidina giedrių, 
gilių įspūdžių. Jau čia pat radosi klausi
nėjančių, kur ateinančiais metais panaši 
išvyka bus rengiama.

Kiti metai, nauji lapai. O tuo tarpu bu
vusių rengėjų padėka dalyviams už su- 
pratlingą drausmingumą, tarpusavį pa
slaugumą ir saulėtą nuotaiką.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų taupos 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. Smu’kesnių informacijų reika
lu rašyti:

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

::::::::: ■■■•■■•■i

TAZAB & CO. LTD
g
ii22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

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

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

MŪSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami už knygas ar „Europos Lie

tuvį“, aukų yra pridėję šie tautiečiai: V. 
Akelis 7.6 šil., V. Cibulskas 5 šil., S. Avi
žienius 4 šil., S. Palaima 4 šil., I. Nagine- 
vičienė 4 šil., J. Paltarokas 0.50 dol., po 
2.6 šil. J. Stundžia, A. Rindzevičius, Z. 
Šalkauskas ir V. Kavaliauskas.

NOTTINGHAMAS
A.A. JONAS ŽALA

Rugpiūčio 24 d., 10 vai., Nottinghamo 
General Hospital mirė Jonas Žala.

Pašarvotas A.W. Lynin laidotuvių biu
re 46 Bath St. Aplankyti mirusįjį galima 
nuo ketvirtadienio rugpiūčio 30 d.. 5 vai. 
vakaro. Penktadienį, 7 vai. vakaro, kūnas 
bus atvežtas į St. Patrick bažnyčią.

šeštadienį, rugsėjo 1 d., 11 vai. St. Pat
rick bažnyčioje gedulingos pamsldos ir 
palydėjimas į Wilford Hill kapines.

Kviečiame tautiečius laidotuvėse daly
vauti, nes a.a. Jonas Žala irgi neapleido 
nė vieno mirusio lietuvio laidotuvių.

DBLS Ncttinghamo Sk. Valdyba

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak., St. 
Margarets School and Institute Hall, 
Walsgrave Rd.. Ball Hill (iš miesto auto
busai 1, 4. 6. 7) DBLS Coventry Skyriaus 
Valdyba rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Trumpą paskaitą skaitys L. Švalkus. Šo 

kiams iki 12 vai. gros Venckaus „Dainos“ 
kapela, baras ir užkandinė veiks iki 11 v.

Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli 
ir arti prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS-gos Manchesterio Skyriaus Val
dyba rugsėjo 8 d. šeštadienį, 5.30 vai. po 
pietų. Manchesterio Lietuvių Socialinio 
Klubo patalpose rengia rugsėjo 8-sios —

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje: paskaita, kurią skaitys D. 
Banaitis, ir meninė dalis. Po paskaitos ir 
meninės dalies bus šokiai Klubo salėje, 
grojant lietuviams muzikantams.

Manchestėrio ir apylinkės lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti minė
jime.

Skyriaus Valdyba

MANSFIELDAS
ŠOKIŲ VAKARAS

DBLS Mansfieldo Skyriaus Valdyba rug 
sėjo 8 d., 7 vai. vak., Viktorijos hotelio pa 
talpose, Nottingham Road, rengia bendrus

Lietuvių - Ukrainiečių šokius.
Gros puikus orkestras. Baras veiks iki 

11.30 vai. šokiai iki 11.45 vai.
Be to, bus loterija, užkandžiai prie 

alaus.
Maloniai kviečiame visus apylinkės lie

tuvius, taip pat nottinghamiškius gausiai 
atsilankyti ir tuo prisidėti prie mažo 
Mansfieldo Skyriaus išsilaikymo.

Mansfieldo Sk. Valdyba

kainoraščiai, 
lietuviškai.

:Li
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MOTOCIKLISTŲ KAMPELIS

Britų valdžia labai susirūpinusi moto- 
ciklistus ištinkančiomis nelaimėmis. 29 
proc. vyrų, mirštančių tarp 15 ir 25 metų 
amžiaus, užsimuša važiuodami motocik
lais. 1959 metais Anglijoje žuvo 1680 mo- 
tociklistų. Tais pačiais metais 2885 užsi
mušė Italijoje, 2892 Prancūzijoje ir 4458 
Vak. Vokietijoje.

Motociklai yra žymiai pavojingesni ne
gu automobiliai. Palyginus su automobi
lio šoferių kiekvienu iškeliautu kilomet
ru, motociklistas rizikuoja savo gyvybe 
17 kartų dažniau, o „scooterininkas“ 10 
kartų dažniau.

Svarbiausia mirties po katastrofos prie 
žastis būna galvos sužeidime s: 46 proc. 
šoferių ir 71 proc. motociklistų miršta 
dėl to.

Kadangi po karo motociklų ir nelaimių 
skaičius vis didėjo, 1950 metais Britų In
dustrinių Normų Įstaiga (British Stan
dards Institution) pradėjo tyrinėti apsi
saugojimo nuo nelaimių priemones. Tam 
tikslui jie stebėjo nelaimių aplinkybes ir 
sudarė jau minėtuosius statistinius duo
menis. Jie priėjo išvados, kad svarbiausia 
yra gerai apsaugoti motociklisto galvą, 
t.y. važiuojant reikia visuomet dėvėti 
šalmą.

Buvo išsiaiškinta, kad katastrofoje daž
niausiai sužeidžiama galvos kakta, o re
čiausiai viršugalvis. Dėl to jie rekomen
duoja vadinamąjį „astronauto“ šalmą, 
t.y. tą rūšį, kuri uždengia ne tik viršugal
vį, bet ir kaktą, ausis ir galvos užpakalį.

Žinoma, vien tik plonas šalmas maža 
ką padės; jis turi būti pamuštas tokia me
džiaga. kuri gerai sugeria smūgį. BSI iš
siaiškino, kad natūralus kamštis ir kai 
kurios pūstos plastmasės labai tinka tam 
reikalui, 6 korėta guma ir kitos panašios

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė 
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Rąulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0.

Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemė’apis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv. 

iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Krupavičius — Kunįgas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne.' 0.15.0
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6 
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 

49, Thornton Ave, London, W. 4.

PAIEŠKOJIMAI
ANUPREVIČIUS Viktoras ir BAJORŪ

NAS Kazys, 1947 m. iš Vokietijos atvykę 
į Angliją, patys ar žinantieji apie juos pra 
šom rašyti: 73, Kynder St.. Denton, Lan
cashire.

BALIUKIENĖ Marija, gimusi 1913 m. 
vasario 10 d., pati ar kas žino apie ją, pra 
šom parašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

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

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi: 
Pageidaujantiems siųsti pasiūtus geros 

medžiagos kostiumus, galima per 3-4 sa
vaites pasiūti pagal užsakytojo prisiųstas 
išmieras iš pasirinktos medžiagos. Siūti 
patartina tik iš labai geros rūšies medžia
gų, nes pasiuvimas kainuoja 8.8.0, o mui
tas yra 3.4.1. Kostiumo medžiagos gauna
mos labai geros rūšies nuo 8.5.0. Pigesnių 
medžiagų neapsimoka siūti.

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 947
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minkštos medžiagos visai netinka. Geriau 
sios yra kietos medžiagos, kurios smarkes 
nio smūgio metu susispaudžia.

1956 m. BSI išleido Industrines Normas 
motociklistų šalmams. Pagal įstatymus, 
niekas negali pardavinėti šalmų, kurie 
neatitinka šių standartų.
- Aišku, vien tik šalmas neapsaugos mo
tociklisto nuo nelaimės. Kiekvienas mo
tociklo ir „scooterio" savininkas turėtų 
atsiminti tokius dalykus: labai geras šal
mas turi sugerti 12.6 kg. m (90 ft. 1b.) 
energijos, pati galva gal atlaiko dar 5,6 
kg. m. (40 ft. 1b.). o judanti galva 32 km/ 
vai'. (20mph) greičiau jau įgyja 18,2 kg. 
m. (130 ft. 1b.) energijos. Tai reiškia, kad 
jeigu staigus susidūrimas įvyks, kai grei
tis būna didesnis negu 32 km/val. Moto
ciklistas, dėvėdamas šalmą, tikriausiai 
susižeis galvą, jau neminint kitų kūno 
dalių. aVe

MOKSLO DALYKŲ CENZŪRA

Britai gavo smulkių duomenų, kaip so
vietinė cenzūra elgiasi su jų leidžiamuo
ju žurnalu „Nature“ (Gamta). Ne tik 
tam. bet ir kitiems užsieninių žurnalams 
taikoma tokia pat cenzūros tvarka. Tokių 
mokslinių žurnalų sovietai iš užsienių 
gauna apie 300. Cenzūrą jiems nesunku 
pritaikyti, nes kiekvieno žurnalo teužsa- 
koma ar mainais gaunama tik po keletą 
egzempliorių. Visi jie surenkami vienon 
vieton ir cenzūruojami. Išbraukiama vis
kas, kr s negali būti leidžiama skaityti so
vietiniam mokslo žmogui. Išmetus išbrauk 
tąsias vietas, paliekamasis tekstas nufo
tografuojamas, padauginamas ir tada jau 
dideliais kiekiais išsiuntinėjamas į visas 
laboratorijas, bibliotekas ir institutus. 
Kai išcenzūravus susidaro tuščių vietų, 
tai iš galo atkeliami ir įterpiami skel
bimai.

Ką gi cenzūra išbraukia? Ko ji nenori 
leisti sužinoti sovietų mokslo žmonėms1?

Pirmiausia išbraukiami visi ginčai dėl 
mokslo ir religijos santykių. Kiti trys pa
grindiniai dalykai: santykiai tarp mokslo 
ir vyriausybės, pagalba ūkiškai atsitiku
siems kraštams ir visi duomenys, kurie 
iškelia rusų bandomųjų atominių bombų 
radioaktyvinių kritulių klausimą.

Kadangi britai yra gavę tuos išcenzū
ruotus savo žurnalo egzempliorius, tai 
aiškiai matyti, kuo būna nepatenkinti 
cenzoriai. Išbraukomi visi vedamieji 
straipsniai, nes juose drąsiai keliami 
mokslo klausimai. Buvo išmesti straips
niai apie Markonį. kaip radijo išradėją, 
apie Flemingą, kuris išrado peniciliną, 
n p ie Tennantą. kuris suiradu, Kaip iŠ p^a- 
tinos žaliavos išskirti osmiumą. Reikalas 
čia aiškus, nes visko išradėjas tegali būti 
tik Ivanas.

Net keli straipsniai buvo išmesti, kur 
rašoma apie pasaulinės maisto ir žemės 
ūkio organizacijos veiklą ūkiškai atsili
kusiuose kraštuose. Sovietai juk skelbia, 
kad Vakarai atsilikusiais kraštais visiš
kai nesirūpina. Vakarų rūpinimasis prieš
tarautų sovietų skelbiamajai' linijai. Iš
mestos visos knygų apžvalgos evoliucijos 
ir krikščionybės, mokslo ir etikos klausi
mais.

Keisčiausia, kad išbrauktas net tas 
straipsnis, kuriame kritiškai pasisakoma 
prieš britus ir labai palankiai sovietams, 
dėl mokslo žmonių prieauglio. Tačiau ta
me straipsnyje palankiai išsireiškiamą ir 
apie Vakarų Vokietiją. O jos sovietai ne
gali pakęsti.

Pirmą kartą skarelės iš nesiglamžančios 
medžiagos

(E) Vilniaus pramprekyboje pirmą kar 
tą pasirodė skarelės iš nesiglamžančios 
kaprono medžiagos. Skarelės išleistos lie
tuviškais ornamentais.

Stambūs šamai Nemune
(E) Vienas kaunietis Nemune pagavo 

12 kg šamą. Ilgis buvęs 1,30 m. Pagauta 
taip pat nemaža mažesnių šamų.

PASAULYJ]
— Kinija prižadėjo duoti Alžyrui 9000 

tonų kviečių ir 21 toną vaistų ir medici
nos reikmenų.

— 8 dienas išbuvęs Argentinos genera
linio štabo viršininku, gen. Turolo buvo 
vėl pašalintas, nes dauguma generalinio
štabo karininkų buvo nepatenkinti juo.

— Tarptautinė teisininkų komisija pa
reikalavo, kad Indonezijos prez. Sukamo 
paleistų tuos 7 politikus, kuriuos jis net 
neapkaltinęs įkalino, arba atiduotų pa
prastam teismui.

— Gyvulių globos draugija duos 200 
svarų tam, kas nurodys tą asmenį, kuris 
Londone pririšo vilkinę kalę prie geležin
kelio bėgių (jai buvo sužeistos kojos, 'r ji 
buvo nušauta).

— Du prancūzai, kurie dirbo valstybi
nėje lentpiūvėje miške ir iš degančio miš
ko norėjo išgelbėti traktorių, žuvo gaisre.

— Vak. Vokietijos krašto apsaugos mi
nisterija sudarė naujų karinių terminų, 
tarp kurių spauda pažymi tokius kaip 
Fernmeldenstandsetzungskompanien, Fern 
meldenachschubundinstandsetrungskompa 
nien ir Instandsetzungsausbildungskompa- 
nien.

Mėsa — tik registruotiems pirkėjams
(E) Rytų Vokietijos režimas paskelbė, 

jog įvesti mėsos gaminiams pirkti sąrašai. 
Tuo būdu kiekvienas pirkėjas turės būti 
įsiregistravęs vienoje parduotuvėje. Ne
registruotiems mėsa nebus parduodama.

Tokių sąrašų įvedimas praktiškai reiš
kia mėsos gaminių normavimą. Normų 
dydis tuo tarpu nepaskelbtas. Tos nor
mos, kaip spėjama, nebūsiančios lygios: 
vieniems — mažiau negu 200 gr. per sa
vaitę, kitiems — per pusę kg.

Rumunijoje duona, javai — tik su 
kertelėmis

(E) Diplomatiniai sluogsniai iš Vienos 
patvirtino žinias, kad kai kuriose Rumu
nijos srityse duona, javai pradėti parda
vinėti tik su maisto kortelėmis. Esą, mais 
to trūkumą sukėlė menkas javų derlius. 
Transilvanijos provincijoje vienam asme
niui teišduodama po 300 gramų duonos, 
be to, kiekvienai šeimai leidžiama kas 
mėnuo įsigyti 20 kg. javų. Mėsa parduo
dama tik kartą savaitėje.

Reidai pripažįsta apsileidimą ūkiuose
(E) Įvairiuose Lietuvos rajonuose vyk

domi vad. reidai, patikrinti, kaip pasi
ruošta derliui nuimti. Pvz., Skuodo rajo
ne, Žemaitės vardo kolchoze, rasta tokia 
padėtis: kuliamoji „Neris“ stovėjo žolė
mis užžėlusi. Kitame kolchoze jau pora 
mėnesių remontuojamas traktoriaus va
riklis. Į Skuodą jau buvo atgabentos kom 
bainų dalys, bet pačių kombainų taip ir 
nesulaukta. Rajone labai maža džiovyklų, 
o aktyviojo ventiliavimo sandėlį teturi 
vienas Barstyčių kolchozas.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas
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Greitai susigriebė
Buvo tai vidurvasaris. Londone siautė 

didelė kaitra. Dailininkas buvo taip pri
slėgtas. jog. kai į-jo studiją atvyko mergi 
na pozuoti paveikslui ir nuėjo už parava- 
no pasiruošti seansui, jis pasakė:

— Nenusirenkite, gerbiamoji, šiandien 
aš nepiešiu... Tie karščiai mane išmetė iš 
vėžių. Atsigersiu kavos ir eisiu namo. Gal 
ir jūs išgertumėt su manim?

— Mielu noru, — atsakė toji.
Abu atsisėdo prie staliuko. Bet, vos spė

je pasigirdo žingsniai. Sujaudintas daili
ninkas pašoko iš kėdės:

— Nelaimė, tai mano žmona. Kas da
bar bus? Nusirenkite, gerbiamoji. Susimil 
dama, greičiau!
Apsivylimas

— Mano vyras atspėja visas mano min 
tis iš akių.

— Kokia tamsta laiminga, turėdama to 
kį gerą vyrą!

— Laiminga? Jis tik atspėja, bet nieko 
neperka...
Viską norinti žinoti

žinomas mokslininkas buvo labai žmo
nos užguitas ne tik moksliniuose, bet ir fi 
nansiniuose reikaluose. Kartą sugrįžęs na 
mo jis linksmai pasigiria:

— Įsivaizduok sau, laimėjau penkiasde 
šimt tūkstančių loterijoj.

— Tai labai gerai, — pareiškia žmona, 
— bet norėčiau žinoti, iš kur gavai pinigų 
nusipirkti bilietui?..

Kurion pusėn žemė
Nuskendus laivui, vokietis ir anglas at

sidūrė nedideliame laivelyje. Plūduriuo
jant nevisai ramiam vandenyje, vokietis 
atsipeikėjo ir kreipėsi į anglą:

— Ar negalėtum pasakyti, kaip toli yra 
žemė?

—• Taip...
— Tai koks atstumas?
— Tarp 100 ir 200 pėdų.
— Kurioje pusėje?
— Žemyn į dugną...

Tikroji priežastis
— Atrodo, kad viengungiai daugiau ži

no apie moteris, negu kad vedę vyrai.
— Visai teisingai, todėl jie ir pasilieka 

viengungiais.
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