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POSOVIETINIU BLOGAS ORAS IR PRASTA TVARKA ”
KEVALU

Kovalkovo vardo pionieriai 
lietuviškame Panevėžyje!

Yra toksai Kovalkovo vardo pionierių 
būrys. Kadangi Kovalkovo pavardė skam
ba rusiškai, tai norėtume ir turėtume gal
voti, kad jo vardą galėtų nešioti pionieriai 
kur nors pamaskvėje arba Kazachstane, 
kur šiandien rusų jau daugiau negu vieti
nių gyventojų kazachų.

Deja, tokio vardo pionierių būrys yra 
lietuviškoje Panevėžio vidurinėje mokyk
loje. Ėjo karas, žuvo šiame mieste kapito
nas Kovalkovas, tai tariamosios draugys
tės vardan dabar mokslfeiviai varinėjami 
ne tik apšluoti takus apie jo kapą, ne tik 
apravėti ir gėlių prisodinti. Suvaryti j pio
nierius, jie buvo priversti prisiimti žuvu
siojo ruso pavardę savo pionierių būriui 
pavadinti, susirašinėti su jo našle, lankyti 
ją Rygoje ir kviestis į Panevėžį.

Sakykite, ar Panevėžys toks jau skurdus 
ir neturėjo garsių garbingų lietuvių, kurių 
vardais galėtų krikštytis moksleivių orga
nizacijos?

Aišku, turėjo. Bet pionieriai yra rusiš
kas padaras, ir jiems pirmoje eilėje turi 
rūpėti rusiški dalykai, santykiai ir bičiu
lystė su rusais.

Kai lengva ranka iškertami sodai
Lietuva mėgo sodus. Jeigu ūkininkas iš

keldavo savo trobas iš kaimo į vienkiemį, 
tai skubėdavo atitverti sodui vietą ir so
dinti vaisinius medelius. Dar ir dabar tuo
se kolchozninkams paliktuose sklypeliuose 
prie senųjų sodybų tebeauga kai kur obe
lys, kriaušės ir vyšnios. Jeigu šalčiai pa
kenkia seniesiems vaismedžiams, tai žmo
nės skuba sodinti naujus.

Žemę sukolchozinus ir susovchozinus, 
naujieji ponai dvarininkai oficialiai taip 
pat yra už sodus. Vienur kitur juk nema
ži žemės plotai priskiriami naujiems so
dams, kurių vaisius sudoros jau patys po
nai savo nuožiūra. Tačiau su sodais Lietu
voje dabar vyksta ir neįtikėtinų dalykų.

štai „Komjaunimo tiesa“ rašo, kaip Laz
dijų rajono Miškinių kolchozo viršininkai 
sumanė ir iškirto 30 arų sodo, ir daryk tu 
ką jiems! Pamatė svetimas žmogus iš ša
lies šitokio neūkiško žygio padarinius ir 
neišlaikęs pasiskundė, bet galingasis vyk
domojo komiteto pirmininkas tada pasa
kė: jei iškirto, tai teisingai pasielgė. Sako, 
sodas trukdė traktoriams arti, ir kolchozi- 
ninkai ten ganė savo karves. Tai viršinin
kai nutarė ne karvėms kitur ganyklą duoti 
ir su traktoriais nesukti aplinkui, bet atsi
kratyti sodo!

O kadangi tie ponai sodų kirtėjai galin
gi, tai matyti, kad už tą barbariški žygį 
jų net nežada bausti.

Tikrasis ir mitinginis entuziazmas
Kėdainiuose statomas chemijos kombi

natas, ir „Komjaunimo tiesa“ ta proga pa
siryžo atsakyti į klausimą, kas yra entuzi
azmas. Tyčia tam entuziazmui išreikšti 
buvo sušauktas mitingas su statybos val
dybos ponais už prezidiumo stalo, su kom- 
somolo pirmuoju sekretorium šalia tų 
ponų.

Tie visi viršininkai, žinoma, norėtų, kad 
čia kiekvieną dieną reikštųsi entuziazmas, 
nes kombinatas turės gaminti trąšas. O 
dabar juk užėjo toks metas, kai labai 
smarkiai kalbama apie trąšas. Taigi būtų 
gera, kad kombinatas ko greičiausiai pra
dėtų veikti. Bet jis dar neįrengtas. Visas 
entuziazmas dar tebesireiškia mitinginė
mis kalbomis, kuriose iškeliami trūkumai 
ir nepritekliai.

Tik tada, kai jau baigėsi entuziazmui 
skirtasis mitingas, susirado vienas parei
gūnas, kuris pasakė didelę tiesą apie entu
ziazmą. Sako, svarbu tikras entuziazmas, 
be triukšmo, be pompastiškų kalbų.

Bet tie, kurie buvo suvaryti pamitinguo
ti, tokios tiesos neišgirdo. Jeigu ir paskai
tys laikraštyje, tai vis tiek sekantį kartą 
ir vėl rinksis į mitingą ir vėl viešai žo
džiais rodys entuziazmą. Tokia jau nepa
keičiama kieta tvarka.

DU LIETUVIŲ STRAIPSNIAI
Miunchene išeinąs mėnesinis žurnalas 

„Der Europaeische Osten“ spalio mėn. 
numeryje paskelbė dviejų lietuvių straips
nius: Dr. A. Geručio apie tautų apsispren
dimo teisę ir Pabaltijo pasipriešinimą ru
siškajam imperializmui ir Dr. P. Rėklai
čio apie vakarų ir rytų meno susikryžia
vimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ribose. Beveik viso numerio turinys buvo 
paskirtas Pabaltijo valstybėms.

(Elta) Kai ilgai delsęs N. Chruščiovas 
tik spalio 2 d. sovietinei viešumai nupiešė 
niūrų nesėkmių žemės ūkyje vaizdą (jo 
kalba, dar rugsėjo 26 d. pasakyta Krasno- 
dare, „Tiesoje“ paskelbta spalio 2-3 dd„ 
231 ir 232 nr. nr.), Sovietijos gyventojai iš 
atsargių Kremliaus valdovo žodžių patyrė 
apie reikalą milijonus tonų kviečių įgyti 
Kanadoje ir kitur. Jis nurodė į tai, kad 
„mes privalome susirūpinti socialistinių 
broliškųjų šalių poreikiais“ ir į tai, kad 
„į mus, galingą socialistinę pasaulio vals
tybę, kreipiasi, prašydamos pagalbos, Af
rikos, Azijos, Lotynų Amerikos šalys, ku
rios stengiasi nusikratyti savo ekonominės 
priklausomybės nuo imperializmo“. Pagal 
Vakarų spaudos duomenis (plg. „Frank
furter Allg. Zeitung“. 230 nr.), iš tikrųjų 
Sovietų S-ga per pastaruosius kelis metus 
eksportavo kelius mil. tonų javų. 1962 m. 
2,1 mil. tonų buvo išgabenta į rytų Vokie
tiją, 1,4 mil. tonų į Čekoslovakiją ir 412. 
000 tonų į Kubą.

Chruščiovas neatsitiktinai kalbėjo Kras- 
nodare, jis neatsitiktinai visas nesėkmes 
iškėlė kaip tik Krasnodare — Kubanės 
sostinėje, kuri vadinama javų aruodu. 
Chruščiovas skundėsi, kad kieta žiema, 
sausros vasaros metu ir blogos oro sąly
gos neigiamai atsiliepusios ne tik europi
nei Sovietijos daliai, bet ir Kazachstanui, 
Sibirui ir kitoms sritims.

Kai dabar Kremliaus valdovas prisipa
žino, kad valstybei vietoje prievolėmis 
numatytų 70 mil. tonų grūdų reikia tikėtis 
vos 46,6 mil. tonų, Vakarų stebėtojai priei
na išvados, jog čia visos kaltės negalima 
suversti vien oro sąlygoms. Pasirodė, kad 
per pastarąjį dešimtmetį investuoti kapi
taliniai įdėjimai žemės ūkyje (51,5 miliar- 
dai rb.) buvo per maži. Negali patenkinti 
ir per mažas traktorių skaičius — jų esa
ma apie 2,5 mil. Vienoje savo kalbų tas 
pats Chruščiovas buvo prisipažinęs, kad 
krašto ūkiui papildomai reikalinga dar 
1,5 milijono traktorių, 350.000 kombainų 
ir 800.000 sunkvežimių. Tačiau, kaip seka 
iš Chruščiovo nusiskundimų Krasnodare 
pasakytoje kalboje, kaip sovietai galėtų 
padidinti grūdų gamybą? Pagal Chruščio

vą, „tai — gaminti daugiau mineralinių 
trąšų ir plėsti grūdų ūkį drėkinamosiose 
žemėse“. Kai Sovietijoje buvo išleistos 
milžiniškos sumos erdvėlaiviams skraidy
ti, tuo pačiu metu buvo apleista cheminė 
pramonė ir jos vystymas. 1962 m. Sovietų 
S-ga pagamino vos 12 mil. tonų miner, 
trąšų ir net 30 mil. atsiliko nuo numaty
tojo plano. Tuo tarpu siauresnis JAV-bių 
žemės ūkis tuo pačiu metu buvo sunaudo
jęs 35 mil. tonų trąšų. Kai Amerikoje vie
nam hektarui žemės panaudojama 227 kg 
min. trąšų, tai Sovietų S-je vos 70 kg ir 
tik techninių kultūrų plotuose. Bekeliau
damas Pavolgio srityse, tuos duomenis 
paskelbė pats Chruščiovas.

Jis savo kelionės metu priminė europi
nius kraštus. Su jais palyginus, sovietai 
žymiai atsilieka — pvz., Fed. Vokietijoje 
vienam ha sunaudojama 1050 kg trąšų, 
Anglijoje — 766 kg, o Prancūzijoje — 
507 kg. „Mes gi“, sako Chruščiovas, „javų 
kultūroms beveik nieko neteikiame“. Kras 
nodare jis paskelbė, kad trąšų sovietams 
tektų gaminti dvigubai daugiau negu ga
mina amerikiečiai —tas lygis, 35 mil. to
nos, turėtų būti pasiektas 1965 m. 1970 m. 
sovietinis valdovas tikisi kasmet gaminti 
po 100 mil. tonų trąšų, tačiau šioje srityje 
paženga tebūtų įmanoma įsigijus cheminei 
pramonei plėsti reikiamų įrengimų iš Va
karų valstybių.

Bekeliaudamas po Jugoslaviją, Chruš
čiovas vėl patyrė, kad ten iš vieno ha 
gaunama žymiai daugiau kviečių kaip 
derlingoje sovietų žemėje. Kiek vėliau jis 
nurodė dar kitą nemalonią paslaptį — so
vietinės įstaigos net eksportuojančios ir 
šiaip kuklias trąšų atsargas į užsienio 
kraštus. Jei Kubanėje pavyko gauti gerą 
kviečių derlių, tai toks laimėjimas vėl su
sėtas su didesniu min. trąšų panaudo
jimu.

Kai Sovietijoje tokia padėtis, tai ar ver
ta stebėtis Krasnodare Chruščiovo paskelb 
tais žodžiais „Mes ūkininkaujame žymiai 
blogiau, kaip galėtume. Reikia, draugai, 
elgtis protingai“. Pacitavęs skaičius, men
kus derlius, jis tegalėjo pripažinti: „tai 
faktai ir, deja, liūdni faktai“. Dėl to blogo

r Segios DIENOS -|
PIRMENYBĖ ŽEMĖS ŪKIUI

Chruščiovas yra pasiūlęs sulėtinti pra
monės plėtimą ir sudaryti galimybių pa
kelti apleistam žemės ūkiui. Tačiau jo pa
žiūra nesutampanti su kitų vadovybės 
narių.

Churščiovas susirūpinęs ir chemijos 
pramone — pagaminti daugiau trąšų. Bet 
ir tai pramonės sričiai išplėsti reikia pri
stabdyti kitas pramonės šakas.

AR TAI REIŠKIA NESUTARIMĄ?
Chruščiovas yra pareiškęs, kad, įvedus 

administracinę kontrolę, Sov. Sąjungai už
tektų duonos. Bet buvęs pasirinktas kitas 
kelias — vengti nereikalingų sunkumų 
gyventojams ir pirkti kviečių iš kapita
listų.

Administracinė kontrolė turėtų reikšti 
maisto korteles.

O sovietinių profesinių sąjungų tarybos 
pirmininkas ir partijos prezidiumo kandi
datas Grišinas profesinių sąjungų kongre
sui pareiškė, kad grūdų išteklių yra tiek, 
kiek reikia gyventojų pareikalavimui pa
tenkinti.

TRYS IŠGELBĖTI
Lengede, Vakarų Vokietijoje, kasykloje 

prigėrė 40 darbininkų.
Tris pasisekė išgelbėti. Jie nebuvo už

lieti. Vykdant gelbėjimo darbus, buvo pra- 
sigręžta 262 pėdų gilumon. Išgelbėtieji iš
buvo užgriūti 189 vai. 27 min.

DAR 11 SURASTA
Ištraukus 3 kasyklos darbininkus ir pa

skelbus, kad kiti 40 žuvo, dabar paaiškėjo, 
kad Langede kasyklose, po 10 dienų, dar 
susirado 11 gyvų darbininkų (vienas jau 
išėjęs iš proto).

Vėliausiomis žiniomis, užtikti kitoje vie
toje ir dar 5 gyvi.

NESISEKA IŠJUNGTI KINIJOS
Sov. Sąjunga buvo pasiryžusi sušaukti 

visų pasaulio komunistų partijų vadovy
bių konferenciją ir išmesti Kiniją iš ko
munistinio bloko.

Ruošiantis tokiai konferencija;, sovietų 
spaudoje buvo skelbiami kai kurių kraštų 
partijų pareiškimai, kuriuose pasisakoma 
už konferenciją.

Bet Italijos komunistų partija, kuri yra 
didelė ir apskritai remia sovietų, bet ne 
kinų komunistų politiką, pasisakė priš to
kią konferenciją.

SPROGIMAS ČIUOŽYKLOJE
Hallowene, Indijanos valstijoje, J.A.V., 

atidarius atostoginį pasirodymą čiuožyk
loje, kai buvo apie 6.000 žiūrovų, užpaka
lyje sprogo dujų rezervuaras, ir dėl to žu
vo apie 70, sužeistų apie 400.

SUKILIMAS VIETNAME
Pietų Vietname kariniai sluoksniai nu

vertė prezidento Diemo vyriausybę.
Nors Pietų Vietnamas, remiamas ame

rikiečių, veda sunkią kovą su Šiaurės Viet 
namo organizuojamais komunistiniais da
liniais; bet neramumai vyko ir viduje. 
Budistiškoji dauguma kaltino, kad katali
kiška vyriausybė skriaudžia ją. Preziden
tas buvo kaltinamas, kad jis apsistatęs gi
minėmis ir yra stiprioje jų įtakoje. Vienas 
prezidento brolis turėjo suorganizavęs ge
rą slaptosios policijos tinklą, o to brolio 
žmona,- garsioji ponia Nu, taip pat savo 
kišimusi į valdymą erzino opoziciją.

Ponia Nu sukilimo metu buvo J.A.V.
Prezidentas ir jo brolis esą žuvę.

PASALIU
— Viename Turkijos kaime vilkai su

draskė 180 avių (anksti užėjusi žiema pri
vertė juos iš Rytų Anatolijos patraukti 
arčiau žmonių).

— Apie 300 Austrijos policininkų sau
go Toplizo ežero apylinkes Salzkammer- 
guto rajone, kur netrukus bus pradėta ieš
koti nacių 1945 m. paslėptų dokumentų ir 
aukso.

— Rugpiūčio mėn. V. Vokietijoje įvyko 
29.823 susisiekimo nelaimės, kuriose 1389 
asmenys žuvo, 41.901 sužeista.

— Sovietinė kosmonaute Valentina Te- 
reškova ištekėjo už kosmonauto mjr. Ni
kolajevo.

— Verro kalėjime, J.A.V., kai apsilankė 
kraujo transfūzijos darbuotojai, 128 kali
niai davė kraujo.

A. Savickio disertacija
(E) Vakaruose mirusio rašytojo Jurgio 

Savickio sūnus Augustinas, pastaraisiais 
metais laikomas Lietuvoje kuriančių dai- 
lin;nkų varovu ir esąs bolševikinio režimo 
draugu, spalio 18 d. Mokslų akademijoje 
Vilniuje viešai apgynė disertaciją meno
tyros mokslų kandidato laipsniui įgyti. 
Disertacijos tema: „Peisažas lietuvių ta
pyboje“.

ūkininkavimo viso krašto gyventojus be
veik šiurpas nukratė ir išryškino visą tik
rovę šie tik spalio 2 d- paskelbtieji „gero
vės pranašo“ žodžiai, ir jie įsidėmėtini vi
siems, dar tebetikintfems į komunistinės 
sistemos pranašumą: „1963 m. susidarė 
sunki padėtis, ir mes negalėsime surinkti 
to grūdų kiekio, kurio tikėjomės. Šiomis 
sąlygomis TSKP CK buvo priverstas kreip 
tis į partiją, liaudį, ragindamas taupiau 
naudoti grūdus tiek maistui, tiek ir paša
rui bei technikiniams reikalams“. Tai ne 
tik nesėkmių, bet ir bankroto pripažini
mas.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Europos gynybos 
klausimas

Vertindamas pasisekusius amerikiečių 
karinius manevrus, kai lėktuvais į Vokie
tiją buvo atgabenta ištisa divizija kariuo
menės, amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Kai aiškėja, kad didieji pratimai oru 
gabenti kariuomenę pasisekė ir amerikie
čiams atsiveria kelias pasiųsti savo dali
nius net ir į tolimus karo židinius, tai jų 
įgulos tikrai gali būti sumažintos, kiek tai 
bus naudinga visiems suinteresuotiesiems. 
Šitai pasitarnautų ne tik rūpesčių kelian
čiam dolerio reikalui, bet tuo pačiu galėtų 
atsikvėpti ir tie svetingi kraštai, kurie da
bar yra priversti gyventi, turėdami čia 
pat didžiulius karinius įrengimus ir sveti
mo krašto karinius dalinius. Rūpestingai 
pritaikytas, tas „didžiojo keltuvo“ metu 
įsigytasis patyrimas tikrai gali NATO są
jungininkams išeiti į naudą“.

Šitoks rašymas galėtų lyg ir sudaryti 
įspūdį, kad amerikiečiai ims jau ir suma
žins savo dalinius Europoje. Bet vyriausy
bė yra davusi pažadų nemažinti jų, o tas 
pats „New York Times“ kita proga rašo:

„Šiuo metu Vašingtonas, sudarinėdamas 
sąmatas ir dėl to braukinėdamas centus, 
gali pakenkti ir didžiajai politikai. Norėda 
mas sulaikyti dolerių išvežimą, Pentago
nas, kaip atrodo, ryžtasi vienašališkai su
mažinti Europoje karinius dalinius ir lėk
tuvus. Tačiau šiuo metu būtų neišmintin
ga tuo būdu pasirausti po kanclerio Erhar- 
do proamerikietiška politika. Be to, toks 
vienašališkas amerikiečių sprendimas pa
kirstų visą dabar tokią gyvybinę NATO 
strategiją. Aišku, kad būtinai reikia siekti 
sudaryti vieną ir vieningą NATO strategi
ją. Tik tos strategijos rėmuose, kuri pri
valo būti sudaryta bendradarbiaujant kar
tu su Europa, gali būti daromi sprendimai 
dėl amerikiečių karinių pajėgų mažini
mo“.

Rusė paprašė azilio teisės Hamburge

(E) Hamburge atsilankius sovietų lai
vui „Keila“, jo viena tarnautoja — stiuar
desė Eudokija Meruševa, 43 m. amž., pasi
traukė ir vokiečių įstaigas paprašė jai su
teikti azilio teisę. Karo metu jai teko 
kaip darbininkei gyventi Vokietijoje. Dėl 
to ji Sov. S-je trumpą laiką buvusi suimta.

Televizijoje pasirodė Lietuvos teatro 
veteranai

(E) Spalio 6 d. Vilniaus televizijos lai
doje „Televizijos svetainė“ dalyvavo lietu
viškojo teatro veteranai. Prisiminimus 
paskaitė art. A. Vainiūnaitė ir J. Katelė, 
keletą liaudies dainų padainavo operos 
sol. A. Kučingis, perduotos operos solis
tės M. Lipčienės įdainuotos arijos, art. V. 
Lietuvaitytė deklamavo Krylovo pasakė
čią ir art. J. Dikinis Pabijūno satyrinį eilė
raštį „Tragedija“. Aktoriai K. Jurašūnas, 
J. Petrauskas, J. Ališauskas ir J. Katelė 
atliko ištrauką iš Kaune 1929 m. pastaty
tos Ostrovskio pjesės „Pelninga vieta“. 
Dar televizijoje pasirodė kiti teatro vete
ranai, kaip J. Siparis, N. Vosyliūtė-Dau- 
guvietienė, P. Pinkauskaitė, o vakarą ve
dė A. Sutkus.

Gaujos vilkų

(E) Šilutės apylinkėse vėl pasirodė gau
jos vilkų, kurių nepriklausomos Lietuvos 
laikais ir anksčiau ten niekad nėra buvę. 
„Tiesa“ (rugs. 21 d. Nr. 222) praneša, kad 
jie užpuldinėję naminius gyvulius, išpiovę 
daug avių. Pavykę nustatyti, jog vilkų 
gaujos laikosi Paičių miške. Buvo suruoš
ta vilkų medžioklė, kurioje dalyvavo net 
6 apylinkių medžiotojai. Nušauta tik 4 
vilkai.

(E) Sovietų S-je, Uzbekistane spalio m. 
Upiliečių nuteista mirties bausme sušau
dant. Pagal sovietinius pranešimus, „nusi
kaltėlių“ grupei vadovavęs vieno muilo 
fabriko direktorius Rachmatovas. Grupės 
dalyviai pasigaminę 310.000 mtr. šilko, jį 
pardavę ir turėję 809.000 rbl. pelno. Kiti 
dalyviai, pasinaudodami valstybės lėšo
mis, gaminosi įvairias prekes. Pas juos 
buvę rasta 7 kg. aukso ir daug deimantų. 
Vakarų stebėtojų nuomone, būdinga, kad 
didžioji sušaudytųjų dalis turėjo žydiškas 
pavardes.

PRANCŪZIJA IR KINIJA
Šveicarų „Tribune de Geneve“ rašo dėl 

Prancūzijos ir Kinijos santykių:
„Prancūzų-kiniečių prekybinė apyvarta 

per pastaruosius dvejus metus paketurgu- 
bėjo. Nors dar nėra tikras dalykas, bet vi
siškai galimas, kad sekančiais metais Pe- 
kinge prancūzai suruoš parodą. Edgaro 
Faureso lankymasis komunistinėje Kini
joje, kur buvusį minister} pirmininką pri
ėmė Čou En-lajus ir Mao Tse-tungas, abi
pusiškai išjudino tik grynai ūkinius reika
lus. Ryšium su tuo pasakytina, kad J. Tau
tose Prancūzija vis dėlto yra pasisakiusi 
prieš Kinijos priėmimą. Tačiau po to eile 
pareiškimų ji yra aiškiai susilpninusi to
kią savo laikyseną. Jeigu kalbėti apie Pa- 
ryžiaus-Pekingo ašies sudarymą, tai dar 
būtų aiškiai per ankstyva. Kita vertus, 
aiškiai matyti, kad Prancūzija dviem su
metimais lošia kinietiška korta — norėda
ma pabrėžti savo nepriklausomybę nuo 
Jungtinių Valstybių ir paspausti Maskvą“.

ŠIAIP BLOGAI IR KITAIP NEGERAI

Dėl Chruščiovo pareiškimo, kad sovietai 
nesivaržys su Amerika dėl kelionės į mė
nulį, prancūzų „Combat“ rašo:

„Ar čia reikalas eina dėl to, kad sovietai 
nori sudaryti J.A.V-bėms klaidingą iliu
ziją, jog Sov. Sąjunga pasitraukia iš var
žybų? šitaip negalvojama. Atrodo, kad so
vietų vyriausybė yra verčiama pasirinkti, 
ar čia viešpatauti erdvėje, ar žemėje. Be 
abejo, atsisakymas bandyti pirmiesiems 
pasiekti mėnulį skaudžiai paliečia sovietų 
puikybę. Tačiau ar nėra dar didesnis pa
žeminimas pirktis sau iš kapitalistų duo
ną? Sovietų ūkis, ypač žemės ūkis, reika
lingas investavimų, kurie iki šiol nepasie
kia erdvėse skraidžioti biudžetuose skirtų 
sumų“.

BALTŲ KULTŪROS DIENOS 
BRAUN SCHWEIGE

Spalio 24-26 d. Braunschweigo mieste, 
Vakarų Vokietijoje, įvyko „Baltų Kultū
ros Dienos“. Tai buvo jau devintas toks 
parengimas Vakarų Vokietijoje. „Dienų“ 
rengėja yra Baltų Draugija.

Pragrama buvo sudaryta iš Pabaltijo 
žemėlapių ir lietuvių grafikos parodos, 
Pabaltijo tautų muzikos koncerto ir pa
skaitų. Braunschweige ir jo apylinkėse 
buvo atlaikyta 19 paskaitų apie Pabaltijį.

„Baltų Kultūros Dienas“ globojo Braun
schweigo miesto vyriausioji burmistre po
nia M. Fuchs, žymi vokiečių socialdemo
kratų veikėja. Ji Baltų Draugijos valdy
bai surengė rotušės reprezentacinėje salėje 
priėmimą, kurio metu pareiškė viltį, kad 
taip pat Pabaltijo tautoms bus suteikta 
laisvo apsisprendimo teisė.

Spalio 26 d. rotušės didžiojoje salėje 
buvo suruošas iškilmingas aktas, kurio 
metu kalbėjo Braunschweigo vyriausioji 
burmistre, Braunschweigo provincijos pre
zidentas, Baltų Draugijos pirmininkas ir 
Niedersachsen valstybės- sekretorius. Po 
akto buvo sugroti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnai. Taip pat rotušės aikštėje 
plevėsavo visų trijų valstybių vėliavos.

„Baltų Kultūros dienų“ proga visa 
Braunschweigo spauda, taip pat žinių 
agentūros plačiai rašė apie Pabaltijį. Be 
to, keliais atvejais buvo kalbama per ra
diją.

Iš lietuvių „Baltų Kultūros Dienų“ pa
ruošime aktingai dalyvavo Dr. A. Gerutis, 
W. Banaitis ir Dr. P. Rėklaitis.

PAMINĖTA ASPAZIJA
Lapkričio 2 d. Miunchene įvyko Baltų 

Draugijos surengtas latvių rašytojos As- 
pazijos (rašytojo J. Rainio žmonos) 20 
metų mirties sukakties minėjimas. Ta pro
ga Miunchene buvo susirinkę Pabaltijo 
teisininkai.

■U

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 44(785). 1963. XI. J

DARBO KELIU
PLB VALDYBOS PAREIŠKIMAS

tautos. Tai išeivijos talka savo tautai, pa
vergtai ir izoliuotai, negalinčiai reikštis 
nei žodžiu, nei veiksmu.

Atsižvelgiant į minėtuosius pagrindinius 
siekimus, ir PLB Valdybos veikla reikšis 
šiomis sritimis:

1. Dėmesiu Lietuvos laisvės kovai, šiam 
tikslui PLB Valdybai rūpės, kad Lietuvos 
laisvės kova būtų kiekvieno lietuvio pat- 
riot:nė pare'ga. Jos sėkmingumas priklau
so nuo vieningo ir atsakingo vadovavimo. 
Todėl PLB Valdyba taip pat sieks, kad 
Lietuvos laisvės kova tokią vieningą ir 
atsakingą vadovybę turėtų. Ji tęs buvu
sios PLB Valdybos pradėtas politinių mū
sų veiksnių vienijimo pastangas.

2. Dėmesiu lituanistiniam švietimui. 
Šiam tikslui PLB Valdybai rūpės, kad li
tuanistinis švietimas būtų ne tik tėvų bei 
mokytojų, bet ir visų bendruomenių didy
sis reikalas. Atskirų kraštų bendruomenių 
švietimo darbui derinti, programoms ly
ginti, vadovėliams bei kitoms mokymo 
priemonėms pasigaminti ir kitiems švieti
mo uždaviniams vykdyti sudaromas Švie
timo Skyrius Kultūros Taryboje.

3. Dėmesiu tautinei kultūrai, šiam tiks
lui PLB Valdybai rūpės ne tik šią kultū
rą, kaip ryškiausią tautinės gyvybės ap
raišką, išlaikyti, bet taip pat ir ugdyti bei 
brandinti. Lietuvių mokslui bei menui kel
ti, apskritai atskirų kraštų bendruomenių 
kultūrinėms pastangoms derinti ir kultū
riniam darbui planuoti bei gyvinti ir to
liau veiks PLB Kultūros Taryba.

4. Dėmesiu tautiniam solidarumui. Šiam 
tikslui PLB Valdybai visų pirma rūpės, 
kad lietuvių pasaulėžiūrinės, srovinės ir 
kitokios skirtybės, natūralios laisvų žmo
nių gyvenime, nestelbtų tautinio jų broliš
kumo, ypačiai pabrėžtino svetur gyvenant. 
Tautinis solidarumas, kaip aukščiausioji 
tautinė dorybė, būtinas ne tik mūsų veik
loje, bet ir tarpusavio santykiuose, nelai
mių, darbo, verslo ir kitais atvejais. Ma
tomas tautinio solidarumo ženklas yra 
nuolatinio tautinio solidarumo įnašo mo
kėjimas, kuriuo aktyviai apsisprendžiamą 
už priklausymą tautinei savo bendruome
nei ir paremiami jos siekimai. Stipriai, 
tvarkingai ir drausmingai Bendruomenei 
būtina, kad jos nariai, be savo reikalų, 
taip pat paisytų ir bendrųjų.

Minimiems siekimams įgyvendinti taip 
pat reikalingos atitinkamos priemonės ir 
būdai. Iš jų pabrėžiamai paminime:

1. Gimtoji kalba lietuviui yra tautinės 
jo garbės reikalas ir raktas į dvasinius 
tautos lobius, todėl PLB Valdybai rūpės, 
kad ji būtų vartojama visu jo gyvenimo 
plotu: šeimoj, mokykloj, draugijoj, bažny
čioj. Tautinės drausmės ir tvarkos reikalas 
taip pat rašte vartoti vieną rašybą, ir to
kia rašyba yra tradicinė jablonskinė rašy

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur 
yra daugiau lietuvių, ir joje lietuvius jun
gia bendrieji tikslai bei uždaviniai, kurie 
išreikšti Lietuvių Chartoje ir Konstituci
joje. Tiesa, ne visur organizuotoji Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė rado vienodas są
lygas, tad ji negalėjo atlikti to, ko iš jos 
galime pageidauti ir turime reikalauti. 
Bet 1963 m. rugpjūčio 29 d. - rugsėjo 1 d. 
Toronte Įvykęs antrasis PLB Seimas aki
vaizdžiai parodė, kad, atsižvelgiant į turi
mas jėgas ir tas aplinkybes, kokiomis ten
ka dirbti, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės nuveikta labai daug — atliktas ypačiai 
svarus kuriamasis darbas ir Bendruomenė 
Įstatyta į tą kelią, kuriuo belieka toliau 
patvariai ir ryžtingai eiti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organų 
— PLB Seimo, PLB Valdybos, PLB Kul
tūros Tarybos ir atskirų kraštų bendruo
menių funkcijas ir tarpusavio santykius 
nustato PLB Konstitucija. Bet tai tėra tik 
bendrosios gairės. PLB Valdyba pareiškia, 
kad šių gairių ji nuoširdžiai laikysis.

Iš kitos pusės tenka taip pat atsiliepti į. 
paties gyvenimo reikalavimus, kurie at
eina su šia diena ir konkrečią išraišką ra
do PLB Seimo nutarimuose. Todėl PLB 
Valdyba jaučiasi esanti įpareigota plačiau 
pasisakyti dėl tų uždavinių, kuriuos jai 
reikės vykdyti ir kuriems talkos jai reikės 
prašyti tiek iš atskirų kraštų bendruome
nių, tiek iš visų lietuvių. Tik darnus kal
bos radimas ir glaudus jungimasis Pasau
lio Lietuvių Bendruomenėje tautiniams 
uždaviniams organizuotai vykdyti iš tik
rųjų reikš mūsų gyvenimo pažangą, būti
ną lietuvių išeivijos tautinei gyvybei lai
duoti ir lietuvių tautos laisvės kovai lai
mėti. Dideli darbai tegalimi visų pastan
gomis ir visų atsakomybe.

Štai kodėl PLB Valdyba savo siekimuo
se remsis dviem pagrindais:

Prigimtine bendruomene, kuriai lietuvis 
priklauso pačiu savo gimimu. Iš savo tau
tos gavome visa, kas mus žymi kaip lie
tuvius: kalbą, kultūrą, istoriją.

Lietuvos valstybe, nes valstybinė nepri
klausomybė yra pagrindinė lietuvių tautos 
kilimo ir kūrybinio reiškimosi sąlyga. Tai 
akivaizdžiai liudija senoji nepriklausoma 
Lietuva ir naujųjų laikų nepriklausoma 
Lietuva.

Prigimtinės bendruomenės organizuota 
išraiška yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, todėl jos minties tolimesnis skleidi
mas, prigydymas ir ugdymas turės būti 
vienu iš didžiausių mūsų rūpesčių.

Gi kova dėl Lietuvos laisvės yra kova 
už pagrindinę lietuvių tautos teisę turėti 
tai, kuo naudojas visos kultūringosios tau
tos ir ko siekia svetimu jungu besikratan- 
čios, savarankiam gyvenimui bundančios 

ba, nepriklausomos Lietuvos atitinkamų 
įstaigų oficialiai įvesta ir niekieno neat
šaukta. Ji būtina ypačiai mokykliniams 
vadovėliams.

2. Demokratinė santvarka yra esminė 
sąlyga demokratinei Bendruomenės dva
siai ugdyti, todėl PLB Valdybai rūpės, 
kad periodiškai nuo apačios iki viršaus 
besikartojanti rinkiminė procedūra suda
rytų vis’ems sąlygas Bendruomenės rinki
muose dalyvauti — rinkti ir būti renka
miems. šitai turi skatinti individualinę 
iniciatyvą, sugebėjimus bei polėkius ir 
įjungti į bendros atsakomybės pergyveni
mus.

3. L'teratūra, dailė, muzika ir mokslas 
yra subtilios tautinės kultūros apraiškos, 
ypačiai susijusios su pačių kūrėjų ir moks 
lininkų individualybe. Atsižvelgiant į iš
skirtiną kūrybos reikšmę pačiam tautos 
ir jos išeivijos likimui, meno ir mokslo 
kūryba taip pat nusipelno ir išskirtinio 
visuomenės dėmesio. Todėl PLB Valdyba 
skatins individualinę kūrybą ir stengsis 
sudaryti palankius pasireiškimus ir darbo 
sąlygas lietuviui kūrėjui ir mokslininkui, 
kad jo darbas galėtų plačiai patarnauti 
tautai, išeivijai ir žmonijai.

4. Jaunimas laiko tėkmėje perims vyres
niųjų dirbamus darbus. Veikti išmoksta
ma tik veikiant, todėl PLB Valdybai rū
pės, kad jaunimas įsigytų Bendruomenės 
darbui reikalingų nusiteikimų ir įgūdžių. 
PLB Valdyba kreips reikiamą dėmesį jau
nimo organizacijoms ir šauks laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą.

5. Vienų kraštų lietuvių bendruomenės 
yra gausesnės ir pajėgesnės, kitų kraštų
— mažiau gausios ir pajėgios. Taip pat ne
lygiai pasiskirsčiusios ir kultūros darbo 
pajėgos. Kai vienų kraštų lietuviai jaučia 
kultūros perteklių, kitų kraštų lietuviams 
savas kultūrinis gyvenimas tėra nepasie
kiama svajonė. Todėl PLB Valdybai rūpės, 
kad daugiau turį duotų mažiau turintiems
— rengs menininkų, sportininkų ir kt. 
gastroles.

6. Išeivijos lietuviai daug statė ir tebe- 
stato. Bet ši statyba tik iš dalies tepaten
kina tautinius poreikius. Tuo tarpu būtina 
ir tokia pastogė, kur galėtų glaustis cent
rinė lituanistinė biblioteka, meno galeri
ja, pasaulio lietuvių archyvas, muzikolo
gijos archyvas ir kitos kultūrinės lietuvių 
išeivybės vertybės. Todėl PLB Valdybai 
rūpės, kad Lietuvių Kultūros Namų kū
rimo idėja būtų įgyvendinta ir ilgainiui 
taptų kultūriniu lietuvių centru.

7. Tarp atskirų kraštų bendruomenių ir 
net tarp atskirų plačiai po pasaulį išsi
sklaidžiusių lietuvių būtini pastovūs ir 
nuolatiniai ryšiai. Todėl PLB Valdyba leis 
informacinį biuletenį „Pasaulio Lietuvį“, 
kuriame turės atsispindėti ne tik PLB gy
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venimas bei darbai, bet ir visos kitos lie
tuvių kultūrinės, socialinės, visuomeninės, 
ekonominės pastangos apskritai. Rūpinda
masi lietuvių mokslo ir meno darbais, PLB 
Valdyba taip pat sieks artimai bendradar
biauti su atitinkamomis lietuvių instituci
jomis bei draugijomis. Pačios Bendruome
nės idėjai ir darbui populiarinti išleis šios 
rūšies leidinių.

8. Didesni darbai negalimi be finansi
nių išteklių, todėl PLB Valdybai rūpės, 
kad visų kraštų bendruomenės laiku ir 
tvarkingai atsiskaitytų iš jai pagal PLB 
Konstituciją priklausančių sumų. PLB 
Valdyba taip pat ieškos ir savų papildo
mų lėšų šaltinių.
Štai tie mūsų rūpesčiai, kuriuos keliame 

aikštėn, tikėdamiesi ir jūsų visų dėmesio, 
paramos ir talkos. Didelę naštą tekelia 
daug rankų!

PLB Valdyba
J. J. Bachunas — pirmininkas, St. 
Barzdukas, Dr. Alg. Nasvytis, Alf. Mi-

kantą, už visus trūkumus ir nemalonu
mus...

Daug kas vienpusiškai težiūri į savo gy
venimą. Visur mato tik negeroves, o ne
pastebi, kiek daug grožio, gėrio ir malonu
mo yra pasaulyje. Nepastebi ir nedėkoja. 
Spokso, įbedęs akis j kokį mažytį savo so
pulį ar nemalonumą, ir nemato, kad ir jam 
skaisti saulutė šviečia, geraširdis priete- 
lius jį mielai atjaučia, kad jame pačiame 
yra dvasios kampelis, kurio jokia jėga ne
gali išplėšti, užmiršta net, kad yra Dievas.

Bet visuomet dėkoti? Ir tada, kai rieda 
ašaros ar laša sūrus prakaitas? Ir tada, 
kai spaudžia nuovargis, apleidimas, vie
natvė, nusivylimas? Ir visur dėkoti? Po 
nepakeliamo darbo našta, be jokios kaltės 
įmestam į kalėjimą, kasdienos monotoni
joje, nežmoniškos aplinkos pragare, nepa
gydomo ligonio lovoje? Ir už visa dėkoti? 
Už išgyventą nesupratimą ir apgaulę, už 
vargus ir skausmus, už įžeidimus ir apvy
limus, už pasitraukusią laimę ir sukliudy-

kulskis, Vyt. Kamantas, M. Lenkaus
kienė, J. Staniškis. Dr. J. Puzinas — 
PLB Kultūros Tarybos pirmininkas.

Clevelande, 1963 m. spalio 20 d.

VISUOMET DĖKOTI
Daug kur, atėjus rudeniui, švenčiamos 

padėkos šventės. Taurus žmogus jaučia, 
kad gera piūtis ir pilni aruodai yra ne 
tiek jo nuopelnas, kiek Tojo, kurio valdžio 
je lietūs ir sausros, šalčiai ir karščiai.

Bet vieną sykį metuose dėkoti neužten
ka. šv. Paulius aiškiai pabrėžia: „Būkite 
pilni šventosios Dvasios..., dėkodami vi
suomet ir visur Dievui“ (Efez. 5,18-20). 
Bažnyčia tai labai rimtai supranta ir lie
pia kiekvienam kunigui (o su kunigu ir 
kiekvienam tikinčiajam) šv. Mišiose kal
bėti ai’ giedoti: „Tikrai yra verta ir tei
singa, derama ir išganinga, visuomet ir 
visur dėkoti tau, Viešpatie, šventasis Tė
ve, visagalis, amžinasis Dieve“.

Visuomet ir visur, visuomet ir už visa 
dėkoti! Konstantinopolio patrijarchas šv. 
Jonas Chryzostomas, 407 m. varomas į iš
trėmimą (jau anuomet pasitaikydavo šian
die kai kur kasdieniniais tapusių metodų), 
kelyje nebeteko jėgų, ir mirtis jau žvelgė 
jam į akis. Tada šventasis vyskupas visa 
širdimi tarė: „Dėkoju Dievui už viską!“ 
Tokį pat pavyzdį matome ir XX-me am
žiuje, kai į Sibirą ištremtos lietuvaitės po 
šaltos sunkaus darbo ir vargo dienos vaka
ro maldoje randa už ką Dievui dėkoti: už 
gautas malones, už sveikatą, už jėgas, už 
dvasios ir kūno maistą, už gerą žodį, už pa
guodą, už viltį, už savo tėvų kalbą, bet 
taip pat už skausmus, už patirtą neapy-

tą džiaugsmą? Norėtųsi dėkoti, bet su šim
tais išimčių. Tarsi žmogaus gyvenimas ne
būtų vientisas, bet susidėjęs iš malonių ir 
nemalonių gabalų.

Reikia išmokti dėkoti tuojau, kol nepra
dėjo veikti kritikos nuodai. Juk mūsų 
mastai yra per trumpi ir mūsų galimybė 
visa apžvelgti labai ribota, o pramatymai 
ne daugiau reiškia kaip svajonės. Galime 
ramiausiai kiekvienu atveju dėkoti, nes 
Dievas kiekvienu atveju mums nori gero. 
Norėdami viską žinoti, norėdami kiekvieną 
kartą suvokti, kam Dievas tai prileido ir 
kodėl kaip tik man, o ne kitam, elgiamės 
kaip šnipai. Ir tai yra beviltiškos pastan
gos. Daug dalykų mūsų mažytis protelis 
nesuprastų, tai Dievas jų mums nė neaiš- 
kiną. Daug kas, praėjus keliems metams, 
paaiškės savime, tai kodėl jau dabar už 
tai, ką gauname, nedėkoti? Negi užsispir- 
tumėm, kad Dievas elgtųsi pagal mūsų 
menkus troškimus, o ne pagal savo neiš
matuojamos, nors kartais mums ir nesu
prantamos, meilės vedimus?

Dėkingumas Dievui nėra viena iš antra
eilių krikščioniškų dorybių, bet pats pa
grindinis tikinčio žmogaus nusistatymas. 
Iš graikų kalbos paeinąs svetimžodis Eu
charistija lietuviškai reiškia padėkojimas. 
Dėkoti turime, kai esame Dievo namuose, 
kai dalyvaujame Kristaus kryžiaus aukos 
atnaujinime, bet dar svarbiau visuomet, 
visur ir už visa dėkoti. Tik tada bus mūsų 
malda ir gyvenimas vienas ir tas pats 
dalykas. T .Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
CORBY — lapkričio 10 d., 12 vai., šv. Pat

riko bažn., Gainsborough Rd.
NORTHAMPTON — lapkričio 17 d., 11 v., 

Notre Dame Seselių koplyčioje, Abing
ton St."

NOTTINGHAM — lapkričio 10 d., 12.15 v. 
BRADFORD — lapkričio 17 d.. 12.30 vai. 
ROCHDALE — lapkričio 24 d„ 11.30 vai. 
ECCLES —lapkričio 10 d., 12.15 vai. 
MANCHESTERIS — lapkr. 24 d., 10.30 vai.
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Tiltas i jūrą
ROMANAS

(4)

— Jūs skubat kur nors?
— Ne.
— Aš pasistengsiu greitai sutaisyti ba

tuką.
Jis pravėrė kavinės duris, mergina su

glaudė skėtį, ir jie įėjo. Vestibiulyje kabo
jo didžiulis pailgas veidrodis, o ant prie
šingos sienos tokio pat dydžio nublukęs 
aliejumi tapytas paveikslas, kuris nusta- 
biai priminė paveikslus viešbutyje, tačiau 
dailininkas, žinoma, buvo kitas.

Jie padavė rūbininkei savo lietpalčius.
— Kabinti kartu? — paklausė rūbi

ninkė.
Kęstutis pažvelgė į merginą.
— Kaip norite, — tarė ji.
Rūbininkė paėmė šlapią merginos skėtį, 

pakabino jį ant kablio ir padavė Kęstu
čiui aliumininį numeriuką. Mergina stovė
jo priešais veidrodį, šukuodamas! plau
kus; geltoni plaukai buvo truputį drėgni ir 
žvilgėjo; Kęstutis matė veidrodyje jos vei
dą, ant kurio nebuvo nudžiūvę lietaus 
lašai.

Jie įėjo į salę. Kertėje prie lango stovėjo 
laisvas staliukas; jie atsisėdo prie jo. Lie
tus tėškė į platų kavinės langą ir čiurkšlė
mis vinguriavo žemyn.

— Dabar jūs niekur nepabėgsite, — ta
rė Kęstutis. — Duokite savo batuką.

— Aš ir negaliu. — Ji nusijuokė ir nu
simovė batuką.

Kęstutis nuėjo į vestibiulį. Rūbininkė 
susidomėjus žiūrėjo į batuką jo rankoje.

— Man reikia plaktuko ir vinies, — ta
rė jis.

— Vinis gal ir atsiras, bet plaktuko tik
rai nėra.

— Nejaugi niekas čia neturi?
— Palaukite, aš paklausiu virtuvėje.
Rūbininkė nuėjo į virtuvę, o po valandė

lės grįžo nešina kirviu, kuriuo kapojama 
mėsa.

— Kitokio neradau, — tarė ji atsipra
šančiu tonu.

— Tiks ir šitas. Duokite vinį.
Ji apsidairė. Prie sienos vinimi buvo 

prikaltas kalendoriaus lapelis. Paklibinus 
vinį, rūbininkė ištraukė jį ir atkišo Kęs
tučiui.

— Gera?
— Taip. Ačiū.
Jis padėjo batuką ant grindų, prikalė 

kulnį ir įėjo į salę. Kažkas ėmė juoktis. 
Nieko nuostabaus, — vienas mulkis būti
nai turi atsirasti.

■— Štai ir viskas. Iki namų tikrai išlai
kys. Ilgiau negarantuoju. Aš blogas meist
ras.

— Visai neblogas, — tarė ji atsistoda
ma; kulnis nenulūžo. — Ačiū jums. Jūs 
mano išgelbėtojas.

— Taip pasielgtų kiekvienas džentel
menas, — nusijuokė jis užsirūkydamas.

Priėjo padavėja su balta prijuoste.
— Prašau.
— Atneškite du puodelius kavos ir du 

šimtus gramų konjako.
— Konjako nereikia.
— Kodėl nereikia? Išgersime. Tokiame 

ore tikrai ne pro šalį.
—- Tiesa, aš turiu jums atsilyginti už 

batuko sutaisymą. Žinoma, ne pinigais. 
Konjaku.

— Na jau ne. Konjaką aš užsakau. Man 
malonu buvo jums padėti. — Jis pažvelgė 
į žalsvas merginos akis ir pagalvojo: ji 
man patinka.

Padavėja,- užsirašiusi užsakymą, nuėjo; 
ji buvo nutukusi ne pagal savo amžių. 
Kaip greitai riebėja moterys kavinėje, 
kai jos daug valgo ir mažai juda. O juk 
kažkada, matyt, ji turėjo visai neblogą 

figūrą. Dar praeis keletas metų, ir jauna 
moteris atrodys kaip statinė.

Kitoje kavinės kertėje prie bonkomis 
apstatyto stalo sėdėjo du jūrininkai su 
metaliniais dantimis; jų rankos buvo ta
tuiruotos: ant vienos matėsi inkaras ir 
širdis, perverta strėle. Jie buvo įkaušę; 
tas, kurio plaštakos viršuje mėlynavo in
karas ir strėle perverta širdis, mušėsi ran
ka į krūtinę, garsiai prisiekinėdamas savo 
bičiuliui:

— Tiki manim ar ne? Duodu tau žodį, 
kad aš jam sumalsiu snukį!

Antrasis jūrininkas tylėdamas kramtė 
papirosą.

— Maloni kompanija, — tarė Kęstutis. 
— Tikiuosi, kad jis ne man ketina sumalti 
snukį.

Mergina tarė:
— Nekreipkite dėmesio, tai eilinis drau

giškas pasikalbėjimas. Argi jūs nepažįsta
te šitų jūrininkų?

—- Kažkada gyvenau šitame mieste. 
Šiandien aš apžiūrėjau tas vietas, kur 
anksčiau teko būti. Keistas dalykas — ta
da miestas man atrodė labai didelis ir pa
slaptingas, o dabar jis toks mažas ir be 
jokių paslapčių.

— Jūs ne vietinis?
— Dabar ne.
— Atvažiavote pažiūrėti miesto?
— Kiekvienas iš mūsų kartais nori pri

siminti vaikystę. Viską galima atimti iš 
žmogaus, išskyrus prisiminimus. Prisimi
nimai — tai mūsų neliečiamas turtas, tai 
mes patys, kokie buvome ir kokie esame.

— Jūs teisus. Aš, pavyzdžiui, visada pri
simenu, kaip, būdama maža, svajojau 
tapti aktore.

— Jūsų svajonės išsipildė?
— Dar ne. Aš tiktai teatro studijoje.
Padavėja atnešė kavą, konjaką ir dvi 

taureles. Kava čia buvo geresnė, negu res
torane; ji šiek tiek kvepėjo. Ir kavinuko 
dangtelis buvo nenudaužtas. Už šlapio ka
vinės lango šmėkčiojo skubančių praeivių 
galvos.

— Koks biaurus lietus, — tarė ji, pa
žvelgusi pro langą.

— Vasara buvo labai lietinga. Aš tikė
jausi, kad nors ruduo bus saulėtas; paė
miau atostogas rugsėjo mėnesį.

•— Tai bent suradote laiką atostogauti.

— Važiuosiu į Smiltę; tenai dabar turi 
būti puiku.

— Na ir keistuolis!
— Ko jūs taip stebitės? Atostogos tokiu 

metu turi didelių privalumų. Pirmiausia 
aš nematysiu riebių, kvailų veidų, kupinų 
begalinio pasitikėjimo ir pasipūtimo, ne
girdėsiu, kaip šitie tariamieji ligoniai nuo
lat kalba apie savo sutrikusį virškinimą 
arba šlapumo pūslę, kaip jie auksiniais 
žiedais apmaustytais pirštais čiup'nėja 
turguje vištas! „Ar jauna? Ar šviežia?“ 
O restorane jie ryja, tarsi būtų nevalgę 
šimtą metų... Pažiūrėjęs į juos, aš praran
du norą valgyti.

— Mane taip pat jie erzina, bet kurgi 
dėtis?

— Nežinau. Vienintelė išeitis — užsi
kimšti ausis ir nežiūrėti į juos. Išgersime 
konjako?

— Tik vieną taurelę.
Išgėręs jis užsirūkė cigaretę.
— Jūs daug rūkote. Tai kenkia svei

katai.
— Daug kas kenkia, bet mes priversti 

tai daryti.
— O man atrodo, kad viskas priklauso 

nuo mūsų pačių.
— Kad viskas, negaliu sutikti; yra da

lykų, prieš kuriuos žmogus bejėgis.
— Pavyzdžiui?
— Sakysim — liūdesys. Tu negali būti 

linksmas, jeigu tau liūdna.
— Jums liūdna su manim?
—■ Ne, aš to nenorėjau pasakyti. Nesėdė

čiau čia nė minutės. Reikia bėgti nuo 
liūdesio.

— Bet kaip?
— Kiekvienas turi atrasti kelią.
Ji žvilgtelėjo į laikroduką.
— Man jau laikas eiti; turiu pasiruošti 

spektakliui.
— Aš ateisiu vakare į spektaklį.
— Kodėl jūs tai pasakėte? Dabar aš 

jaudinsiuos ir blogai vaidinsiu.
— O jūs vaidinkite taip, tarsi manęs 

tenai nebūtų.
Kęstutis rankos mostu pakvietė padavė

ją. Ji atskleidė užsakymų knygutę ir tarė:
— Trys rubliai.
Trys rubliai? Kodėl tokia apvali suma? 

Suabejojęs jis pažvelgė į meniu ir paskai
čiavo mintyse; sąskaita buvo mažesnė,

— Man atrodo, kad du rubliai šešias
dešimt.

— Atsiprašau, aš suklydau.
— Ar dažnai jūs klystate? — paklausė 

Kęstutis, padėdamas ant staliuko pinigus.
Padavėja nieko neatsakė, net neparaudo. 

Ji, matyti, seniai atprato rausti.
Lietus buvo truputį aprimęs; danguje 

matėsi šviesios properšos. Ant pajuodusių 
medžių šakų kabojo virpančių lašų karo
liai. Mergina gatvėje išskleidė skėtį.

— Viso gero, — tarė ji.
— Ne, iki pasimatymo. Aš lauksiu jūsų 

prie teatro.
— Po spektaklio?
— Taip.
— Jums teks ilgokai laukti, pakol aš 

persirengsiu ir nusiimsiu grimą.
— Nieko. Man užteks kantrybės.
— Pažiūrėsim. — Ji šyptelėjo ir nuėjo.
Jis atsigręžė ir pamatė jos siluetą: ji ėjo, 

grakščiai statydama ilgas lieknas kojas, 
atsargiai žengdama per murzino vandens 
balutes.

Uždanga nusileido po paskutiniojo veiks 
mo; nutilo plojimai. Kęstutis išėjo iš salės, 
žmonių teatro vestibiulyje Jau buvo ne
daug. Rūbininkas su galionuotu žaliu 
švarku padavė jam lietpaltį.

Vakaras buvo tamsus, be žvaigždžių. 
Tirštas drėgnas rūkas užtvenkė gatves, ir 
žiburių šviesa vos prasiskverbdavo pro jį. 
Atrodė, kad ant miesto nukrito sunkus de
besis. Rūkas slėgė krūtinę, dusino kaip 
dūmai.

Kažkas palietė jo veidą; tai buvo kren
tantis kaštono lapas, kuris be garso nugulė 
ant žemės. Jis stovėjo po medžiu ir laukė. 
Nukrito dar vienas kaštono lapas, paskui 
kitas. Praslinko dešimt, penkiolika minu
čių. Jos nematyti. Gal būt, ji išėjo pro ki
tas duris, nenorėdama jo sutikti? Viltis 
pamažu geso. Rūkas tirštėjo. Jis vis labiau 
jautė ant pečių jo svorį: pilka erdvė gra
sino pavirsti į apčiuopiamą masę.

Ji išėjo iš teatro šešėlio. Kęstutis blau
sioje žibinto šviesoje pamatė jos veidą, ku
ris dabar buvo visai kitoks, negu scenoje; 
aktoriaus menas — tai menas keistis. Ji 
nešėsi suglaustą skėtį ir rankinuką.

(Bus daugiau)
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Studentų vadai nurodinėjo į sovietinės 
konstitucijos paragrafą, kuris sako, kad 
kiekvienai tautinei grupei Sovietų Sąjun
goje garantuojama teisė išsaugoti savo 
kalbą, tautinius drabužius, istoriją, litera
tūrą ir tautosaką. Studentai reikalavo sau 
tik konstitucinių teisių. Ko jie vietoj to 
susilaukė, tai šaudymo.

Sovietų slaptajai policijai slaptai nu
sprendus, trisdešimt trys studentų vadai 
buvo sušaudyti. Bylas svarstė garsieji 
„troikos“ tribunolai, kuriuos sudarydavo 
slaptosios policijos inspektorius, komunis
tų partijos atstovas — saugumo specialis
tas ir karinės prokuratūros atstovas. Kal
tinamieji neturėjo gynėjų, ir „teisėjai“ 
nereikalavo, kad jie būtų bylas svarstant.

Apie 800 studentų susilaukė įvairiausių 
bausmių, pradedant ištrėmimu į darbo 
stovyklas, išmetimu iš mokyklos ir įtrau
kiant į juoduosius sąrašus, kad negalėtų 
niekur Sovietų Sąjungoje nei dirbti tam 
tikrus darbus nei mokytis. Kadangi SSRS 
baudžiama, jei registracijos kortelė nepa
teikiama darbo įstaigai, tai išmestieji stu
dentai buvo priversti ieškotis darbo staty
bose kaip sunkumų nešiotojai ir juodadar
biai.

Šitaip atsitiko 1951 m. Po deš'mties me
tų, 1961 m., Kijevo ir Lvivo universitetų 
sienose didžiuliais juodais skaitmenimis 
buvo nupaišyta „33“.

Tie skaitmenys buvo vardas slaptos an- 
tisovietinės pasipriešinimo organizacijos, 
kuri pirmą kartą pasireiškė minint sušau
dytųjų studentų dešimtmečio sukaktį. Tuo 
met aš ruošiau eilę straipsnių apie Dniep
ro upę, jos istoriją ir reikšmę, kaip kultū
rų ir civilizacijų susitikimo vietos.

Mūsiškė redakcija Maskvoje užsisakė 
mažą garlaiviuką „Kapitan Matusov“ nu
gabenti mūsų fotografams ir reporteriams 
Dniepru iš Smolensko į Chersoną prie 
Juodosios jūros, pro Kijevą ir kitus Ukra
inos miestus.

I Kijevo uostą atvykome 1961 m. gegu-
žės 22 d., apsistodami prie vieno molų. 
Reporteriai nuskubėjo į vietinius muzie
jus ir archyvus ieškoti medžiagos. Pagal 
iš anksto numatytąjį planą išsivaikščiojo 
ir fotografai. Aš pasukau į savo Almą Ma
ter, Kijevo universitetą, pasikalbėti su 
rektoriumi ir kai kuriais profesoriais.

Radau ten ties priekiniu universitetinių 
pastatų įėjimu išrikiuotus patruliuojan
čios policijos automobilius. Viduje civiliš
kai apsirengę niūrūs saugumo valdininkai 
tikrino išrikiuotą ilgą eilę studentų, kurie 
pamažu ėjo koridorium, ištiesę priekin 
rankas delnais į viršų.

Bandžiau grįžti į savo laivą, bet du stam 
būs policininkai užstojo man duris. Pasu
kau į kairę ir nuėjau į rektoratą. Viduje 
ten rūkė būrys vyresniųjų saugumo poli
cijos valdininkų, tarp jų du uniformuoti 
pulkininkai. Rektorius atpažino mane ir 
šyptelėdamas pasisveikino. Net ir po to tu
rėjau parodyti savo dokumentus ir atsa
kyti į kai kuriuos klausimus.

Tada jie jau prie manęs tęsė pasikalbė
jimą. Aš sužinojau, kad durininkai, kurie 
auštant atrakinėjo duris ir pradėjo valy
tis, pranešė, jog jie nepastebėjo sienose 
jokių juodų ženklų ar simbolių. Tačiau kai 
atėjo pirmieji studentai, tai jie rado nuo 
lubų, grindų, sienų, iš tarpdurių ir nuo 
juodųjų mokyklos lentų į juos žiūrinčius 
„33“. Išskyrus lentas (jose „33“ buvo išra-
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šyti balta kreida), visur kitur skaitmenys 
baltose sienose buvo įrašyti dideliais juo
dais stambiais brūkšniais.

Matyt, pogrindinio pasipriešinimo da
lyviai kažkaip įgabeno į universiteto pa
status dėžes dažų ir šepečius ir per kelias 
minutes išpaišė skaitmenis visų septynių 
pastatų visuose devyniuose aukštuose. 
Tai savo ruožtu leidžia spręsti, kad čia 
buvo įsivėlę bent 100 studentų, bent po 
vieną ar du kiekviename aukšte, dešimt 
kiekviename pastate, dar sargybiniai ir 
žvalgai už durų.

Policija bandė išaiškinti bent vieną iš 
to 100 jaunųjų maištininkų, ieškodama jų 
rankose dažų žymių ir dėmių. Išėjau ne
žinodamas, ar jie surado įtartinų, bet labai 
galimas dalykas, kad tam tikras skaičius 
studentų buvo areštuoti, vis tiek, ar jie 
kalti, ar nekalti, tik tam, jog būtų išsau
goti tikrintųjų vardas, o gal ir galvos.

Ėjau plačiąja, medžiais apaugusia 
Chreščatyko alėja, pagrindine Kijevo gat
ve. kai kažkas peštelėjo mane už ranko
vės. Rodydamas dvi puikių baltų dantų 
eiles, šypsojosi man jaunas, ūsuotas, tam
saus veido vyras.

Iš karto atpažinau jį. Vasyl Drobny bu
vo geriausias mano draugas universitete. 
Mes kartu gyvenome studentų bendrabu
tyje, miegojome tame pat kambaryje, 
vaikščiojome su tomis pat merginomis, 
egzaminams vienas iš kito nusirašinėjome 
rašto darbus.

Mokykloje mes vadindavome jį „Vaska 
Chocholu“, o Chocholas yra rusiškas žodis 
ukrainiečiui pažeminti.

Dabar mes nuėjome į „Stolovaja Rabot- 
nikov Gorodo“ (miesto švietimo skyriaus 
tarnautojams skirtas restoranas) ir užsa
kėme du po 200 ir du po 500. Turistai So
vietų Sąjungoje paprastai valgo turistams 
skirtuose restoranuose. Bet jei turistas 
užsakys porą stikliukų išgerti ir pietus 
bet kuriame eiliniame sovietų restorane 
ne ten, kur turistų jau numindžioti takai,
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EDITH
Mirė Edith Piaf, mirė žvirblis lakštinga

los balsu (prancūziškai piaf reiškia žvirb
lį). Kai pasklido toji žinia, prie Piaf namų 
durų susirinko 100-tūkstantinė žmonių 
minia išreikšti savo skausmo, savo liūde
sio. Retai kuri dainininkė naudojosi tokiu 
populiarumu ir taip buvo mėgiama Pran
cūzijoje, kaip Piaf. Ją todėl vadindavo Pa
ryžiaus ir Prancūzijos balsu. Net ir tai, 
kad prieš metus ji ištekėjo už dvigubai 
jaunesnio už save vyro, prancūzai, nors 
ir pasmerkė, bet atleido, aiškindami, kad 
tokia žymi dainininkė, kuri tiek gyvenime 
prisikentėjo, gali sau leisti kartais ir tokį 
išsišokimą. Su Piaf mirtimi žuvo paskuti
nė tokio masto ir tokio populiarumo dai
nininkė, fenomenaliu balsu, kuris per 
trumpą laiką užkariavo visą pasaulį. Jos 
didelis prietelis Cocteau, kuris paraše jai 
ne vieną dainą, sužinojęs apie jos mirtį, 
pasakė, kad Piaf buvo geniali, su nieku 
nesulyginama moteris, kokios dar nebuvo 
ir, greičiausia, nebebus. Pagal jo žodžius, 
tai buvo žvaigždė, kuri degė vieniša Pran
cūzijos danguje, kuri dainavo savo meilės 
dainą, kaip lakštingala gieda balandžio 
mėnesį. Cocteau taip susigraudino dėl
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tai jį tuojau atpažins, kad jis užsienietis, 
nors jo rusų kalba ir tobula būtų.

„Stolovaja" restorane, kur valgo daugu
mas rusų valdininkų, jūs užsisakote pagal 
svorį, įskaitant gėrimus. Mes užsisakėme 
200 gramų (didelę arbatinę stiklinę) vod- 
kos ir 500 gramų rūkyto kumpio užkąsti. 
Duona ir rauginti agurkai už dyką, tai 
mes sriūbčiojome sau garsiąją „Kievskają 
Percovką" (Kijevo vodka užskaninta rau
donaisiais ir juodaisiais pipirais), krams- 
nojome rūkytą kumpį, rūgščius agurkus ir 
pomidorus. Papasakojau Vasyliui įvykį 
Kijevo universitete.

Jis paslaptingai šypsojosi.
— Jau pakankamai ilgai pažįstu tave, 

kad galėčiau pasitikėti, — sušnibždėjo jis, 
— dėl to tikiuos, kad nepritrenks tavęs 
ta žinia, jei pasisakysiu, kad aš pats esu 
trišakis.

Manęs tai nepritrenkė. Aš sustingau. 
Man vodka sustojo gerklėje, ir pajutau, 
kad tarytum paraližavo kojas. Trišakė yra 
slaptas ukrainiečių nacionalistų pogrin
džio ženklas; „trišakis“ — nacionalistinio 
pasipriešinimo atstovas.

Aš žinojau, kad Vasylius yra komunistų 
partijos narys, turįs gerą vardą. O kas, 
jeigu čia yra provokacija? Įstatymas rei
kalauja, kad aš įskųsčiau jį valdžios įstai
goms, arba aš turiu būti sušaudytas. Ta
rytum atspėdamas mano mintis, jis vėl nu
sišypsojo ir tarė:

— Tu nustebtum, jei žinotum, kiek 
daug partijos pareigūnų ir armijos kari
ninkų Kijeve prijaučia trišakiams. Stu
dentai ir intelektualai taip pat eina su 
mumis, nebekalbant jau apie ūkininkus ir 
darbininkus.

Paklausiau Vasylių, ar 1961 m. „trišakio 
maištininkai“ turi ką nors bendra su 1941 
m. OUN (Ukrainos Nacionalistų Organi
zacija).

Jis papurtė galvą.

(Bus daugiau)

PIAF
Piaf mirties, kad ir pats tą pačią dieną 
mirė širdies smūgiu.

Piaf nuo pat savo vaikystės dainavo. Ji 
pati sakydavo: kol galėsiu dainuoti, tol 
pajėgsiu gyventi. Taip ir atsitiko: kada 
paskutinė liga ją pakirto ir ji nebegalėjo 
dainuoti, tai ir nutilo amžinai.

Visas jos gyvenimas buvo vien kančia, 
vien skausmas ir vienas nusivylimas po 
kito. Džiaugsmą ji surasdavo tik dainavi
me, jai nerūpėjo prisitaikyti prie publikos, 
ji dainavo tą, ką pati jautė ir dėl ko ken
tėjo. Todėl jos dainavimas taip veikė ir 
jaudino klausytojus.

Ji gimė didžiausiame varge iš motinos 
italės Linos Marša ir cirko juokdario 
Lo,uis Gassian. Jai gimus, tėvai greit išsi
skyrė ir nesirūpino kūdikiu. Ją paėmė glo
boti tėvo motina, ne kokios reputacijos 
moteris, viešųjų namų savininkė. Aštuo- 
nerių metų būdama, Piaf suserga ir stai
ga apanka. Tik po trijų metų ji stebuklin
gu būdu atgauna regėjimą. Kiek vėliau ją 
prisimena tėvas, atima iš senelės ir, kartu 
su ja keliaudamas iš miesto į miestą, gat
vėse rodo cirko juokus. Mažoji mergaitė 
dainuodavo ir rinkdavo iš praeivių į tėvo 
kepurę centus. Iš tų centų mergaitė su tė
vu ir pragyveno, kol pasiekė 20 metų am
žiaus, kai visai pripuolamai pro langą jos 
balsą išgirsta teatro-varietės savininkas 
Louis Leplėe. Susižavėjęs nepaprastu jau
nos mergaitės balsu, jis pakviečia ją dai
nuoti į savo kabaretą, kur ji nepaprastu 
greičiu užvaldo visą Paryžių. Tai tas pats 
Louis Leplėe, kuris, sutikęs ją tokią mažy
tę ir plonutę, pavadino žvirbliuku. Publi
kai jis ją pristatė kaip vargo balsą. Nuo 
to laiko ji nebesivadino tėvo vardu Edith 
Gassion, bet Edith Piaf.

Dabar jai nebetrūksta pinigų, nes prasi
dėjo fantastiška karjera: pasisekimas po 
pasisekimo, kraštas po krašto, visur teat
ro-varietės durys jai atidarytos, net ir 
Carnegie Hall New Yorke. Su dainomis 
„Mon lėgionnaire“ ir „Celui que mon 
coeur a choisi“ (Tas, kurį mano širdis iš
sirinko) ji visur užvaldo publiką. Iš ma
žos, vargingos mergaitės staiga išauga di
delė žvaigždė. Ji susipažįsta su žymiais 
pasaulinio masto artistais, kaip Maurice 
Chevalier, Mistinguette ir kitais. Ji sten
giasi papildyti savo žinias, daug skaito, 
lavinasi ir pati tampa žymiausia to žanro 
dainininke su romantiškai šiltu, žemu, 
„juodo aksomo“, Cocteau žodžiais tariant, 
balsu, kuris taip jaudino visą pasaulį.

Uždirbdama daug, ji nekrauna pinigų; ji 
neperka brangakmenių ar puošnių sukne
lių. Visus savo pinigus ji leidžia kitiems, 
ypač jauniems talentams, kuriuos ji moka 
surasti žemuose visuomenės sluoksniuose. 
Ji juos išlavina ir išleidžia į sceną, kaip, 
pvz., Ives Montand — uosto darbininką, 
Aznavour — elektromechaniką, Gilbert 
Becaud, Georges Brassens ir daug kitų. 
Nepažindama nei motinos meilės, nei šei
mos šilumos, Piaf prisiriša prie kiekvieno 
savo surastųjų talentų, net įsimyli juos, to-

Jaunimas turi virsti „liepsningais 
patriotais“

(E) Spalio 7 d. Vilniuje komjaunimo
centre buvo tariamasi patriotinio jaunimo 
auklėjimo klausimais. Lietuvoje veikia 
vadinamoji koordinavimo komisija jauni
mo auklėjimo klausimais, ir apie jos veik
lą kalbėjo komjaunimo CK pirmasis sekrt. 
A. česnavičius. Kaip tą Lietuvos „patrioti
nį" jaunimą reikia patriotiškiau, suprask, 
artimiau komunistinei ideologijai išauklė
ti, susirinkime pasisakė karinis pavergto
sios Lietuvos komisaras generolas majo
ras P. Petronis ir komjaunimo CK sekr. 
V. Morkūnas. Auklėjant lietuviškąjį jau
nimą, nurodyta į partijos skatinamąjį rei
kalą jaunime diegti „revoliucines ir dar
bines tradicijas", pabrėžta ir tai, kad jau
nimas privaląs daugiau žinoti apie sovie
tų armijos šiokiadienius. Naujų pasiūly
mų davė ministrai Banaitis, Kleiza, LKP 
CK atstovė V. Loviagina ir kiti kalbėję 
„liepsningų patriotinių jaunuolių“ klau
simais.

Kaip pataisoma kolchozo mašina

(E) Kauno autoremonto gamyklai buvo 
atiduota suremontuoti vieno kolchozo ma
šina; „Tiesa“ aprašo (nr. 232, spalio 3 d.), 
kas įvyko, kai buvo pranešta, jog mašiną 
galima atsiimti. Ilgai vaikščiojus po ga
myklą, pagaliau pavyko rasti „suremon
tuotą“ mašiną, o ji atrodžiusi panaši į kol
chozo gaidį po dvikovos su vanagu: nenu
dažyta, geležiniais virbais paramstyta, o 
viduje jai stigo pagrindinių mazgų.

Mašina buvo remontuojama papildomai, 
bet ir dabar ji turėjusi įvairių defektų. 
Buvo šaipytasi ne tik iš šios mašinos savi
ninko — Anykščių raj. „Tiesos“ kolchozo 
pirmininko, bet ir iš kitų kolchozų atsto
vų, pagaliau vėl mašina remontuota, o jai 
pradėjus kelionę atgal į kolchozą štai kas 
įvyko: tuoj už miesto subyrėjo ventilia
toriaus guoliai, nutrūko rankenėlės, pra
dėjo neįsijungti trečiasis bėgis ir gedimų 
serija sekė viena po kitos. Išvada: Kauno 
gamykla esą tyčiojasi iš žmonių...

V. LOZORAITIENĖ

dėl pergyvena ir kenčia, kai jie, suradę pa
sisekimą, apleidžia ją, dažnai net be ma
žiausio dėkingumo jausmo. Silpna ir vieni
ša, lyg koks vijoklis, ji stengiasi užsika
binti už mylinčios širdies, bet tai jai ne
pasiseka. Jau 15 metų būdama ji įsimyli 
į to paties amžiaus berniuką, kuris jai pa
lieka dukrytę ir pats pabėga nuo jos. Kūdi
kis po poros mėnesių miršta poliomeličiu. 
Vėliau Piaf porą kartų išteka, bet vis ne
laimingai. Didžiausia jos meilė, jos vyras 
boksininkas Marcei Cerdan, žūsta lėktuvo 
nelaimėj. Po jo mirties Piaf ilgai serga, net 
įkrenta į neviltį. Bet ją atgaivina ir grąži
na gyvenimui daina. Ji dainuoja kaip 
paukštis, kuris be dainos negali gyvuoti. 
Nauja nelaiminga meilė vėl ją nuveda į dės 
peraciją; ji mėgina net nusižudyti. Tokie 
sunkūs pergyvenimai ardo jau nuo prigim 
ties silpną jos sveikatą. Ji rimtai suserga 
būdama Amerikoje, turi pasiduoti-operaci
joms, daktarai nustoja vlties ją išgydyti. 
Bet Piaf savo geležine valia prisiverčia pa 
kilti iš ligos patalo ir grįžti į savo mylimąjį 
Paryžių ir ten vėl dainuoti, čia prašydama 
Dievą palikti jai jos mylimąjį dar nors vie
nai dienai (Mon Dieu, laissez-le moi), tai 
su rezignacija liūdnai aiškindama dainoje, 
jog ji nieko nesigaili, nei ką gero ji turė
jo, nei ką blogo patyrė (Je ne regrette 
rien). Po tokios viešos išpažinties ji vėl at
gauna jėgas toliau gyventi ir dainuoti, o 
publika, atjausdama jos skausmą, pergy
vena jos jausmus. Kas bent kartą yra ją 
matęs tokią liūdną, be gracijos, apsivilku
sią kuklia juoda suknele, be papuošalų, tik 
su auksiniu kryžiuku ant kaklo, sunkiais, 
liguistais judesiais, didžiulėje, įtemptai 
klausančios publikos perpildytoje salėje, ir 
kas yra bent kartą girdėjęs tą jos drami
nės šilumos persunktą skausmo aksominį 
balsą, tas suprato, kodėl ji ketvirtį šimtme 
čio žavėjo ir hipnotizavo savo daina žmo
nes.

Ji mirė skausmuose spalio 11d. Pary
žiuje, turėdama 48 metus.

Edith Piaf laidotuvės virto Paryžiaus 
didžiule demonstracija. Kelių dešimčių 
tūkstančių minia lydėjo jos karstą. Daug 
žmonių prieš laidotuves praleido visą naktį 
kapinėse, užimdami patogesnes vietas, ne 
jos koncerto pasiklausyti šį kartą, bet tik 
tam, kad paskutinį jos žemiškos kelionės 
momentą būtų arčiau savo numylėtosios 
dainininkės ir atsisveikintų su ja. Piaf 
karstas skendo gėlėse.

Nutarta pastatyti Edith Piaf paminklą. 
Tai bus pirmas paminklas dainininkei Pa
ryžiuje.

KETURIOS KATĖS ŠEIMAI
Dalaso miesto (JAV) valdžia išleido 

nutarimą, apribojantį miesto gyventojų 
prisirišimą prie kačių. Mat, šių keturkojų 
skaičius čia pasiekė 175 tūkst. Žmonių 
sveikatingumo interesais medicinos tarny
ba ir Dalaso municipalitetas nutarė: nė 
viena šeima mieste neturi teisės laikyti 
daugiau kaip 4 kates.

Artimas Susisiekimas Tarp Karalystės 
ir Jos Atstovų

Labai aišku, kad žemiškoji karalystės 
vaizdomaina turės artimų susisiekimų ir 
bendravimų su dvasiniais jos valdovais. 
Jie bus giminingi vieni su kitais kaip tė
vas su vaikais ir bendraudami išvien daly
vaus dangiškoje valdžioje; bet tik dangiš
koji teturės galios duoti įstatymų, žemiš
kieji gi įvykdys išleistuosius įstatymus. 
Kaip parašyta: „Iš Siono (dvasinės kara
lystės) išeis įstatymas, ir Viešpaties Žodis 
(dieviškieji nurodymai, „kunigaikščiams“ 
tarpininkaujant) iš Jeruzalės.“ — Iza- 
jo 2:3.

Karalystės Įkūrimas
„Nuo to laiko skelbiama Evangelija apie 

Dievo karalystę, ir kiekvienas braunasi į 
ją“ (Luko 16:16), priimdamas Dievo duo
tąjį liudijimą. Daugiau kaip per aštuonio
lika šimtmečių karalystės Evangelija buvo 
skelbiama ir atliko savo darbą — surin
kimą iš pasaulio „išrinktuosius,“ „nugalė
tojus.“ Per visą tą laiką jie laukė dangiš
kojo Tėvo laiko, kuriuo jie bus išaukštin
ti, apsiausti galybe ir padaryti jo karaliais 
ir kunigais valdyti ir mokyti nupirktuo
sius žemėje, nes tikėjimu ir paklusnumu 
bus duota jiems proga įsigyti amžinąjį 
gyvenimą. Per visą tą laiką karalystės 
klasė kentėjo prievartą, kurią padarė jai 
Ismaelio ir Ezavo klasė ir pats šėtonas, 
šio pasaulio kunigaikštis, ir jo apakintieji 
tarnai. Mūsų Viešpats yra pasakęs: „dan
gaus karalystė kenčia prievartą, ir smar
kieji sau ją grobia." (Mato 11:12). Mūsų 
Viešpats, karalystės Galva, kentėjo iki 
mirties; panašiai ir visi jo pasekėjai turė
davo nuostolių dėl to, kad buvo perkelti iš 
tamsybės valdžios į Dievo mielojo Sūnaus 
karalystę. — Kolosiečiams 1:13.

Pasidavimas piktųjų prievartai neįvyko 
dėl to, kad prikeltasis ir pagarbintasis 
mūsų Viešpats neturėjo galios ginti savo 
žmones, nes po prisikėlimo jis pats pasakė: 
„Man duota visa galia danguje ir žemėje“ 
(Mato 28:18). Nepanaudojimas tos galybės 
buvo daromas Dievo paskirtu tikslu. Dan
giškojo plane buvo „paskirtas laikas“ su
teikimui aukos už nuodėmes, ir kitas lai
kas įkūrimui karalystės jos galybėje ir di
džioje garbėje — valdyti ir laiminti pa
saulį. Tarp anų dviejų laikų buvo ilgas 
tarpas surinkimui ir prirengimui bažny
čios, „išrinktųjų,“ kurie bus draug-pavel- 
dėtojais su Kristumi karalystėje. Blogos 
įtakos ir nusidėjėlių pasipriešinimas buvo 
leistas nuvalymui, ištyrimui ir nušvietimui 
„pašauktųjų“ karalystės klasės narių. Die
vo buvo nutarta, kad kaip Galva, taip ir 
kūnas, kiekvienas narys, „kentėjimais“ 
turės būti padarytas tobulas.—Žydams 5:9.

Dabar mes gyvename Evangelijos am
žiaus pabaigoje, todėl jau įvyksta karalys
tės įkūrimas. Mūsų Viešpats, paskirtasis 
Karalius, yra čia jau nuo 1874 metų. Tokį 
liudijimą pateikia pranašai tiems, kurie 
turi girdinčias ausis. Formalus karališko
sios valdžios įsteigimas datuojamas nuo 
1878 m. balandžio mėn. Viešpaties metų; 
o pirmas karalystės darbas, kaip mūsų 
Viešpats parodė savo prilyginimais, yra 
surinkimas jo išrinktųjų. Per savo apašta
lą Viešpats pasakė, kad „mirusieji Kristu
je kelsis pirmiausia,“ bažnyčios pagarbi
nimas bus ūmas. Todėl Karalystė, atsto
vaujama. mūsų Viešpaties ir užmigusiųjų 
šventųjų, kurie jau buvo prirengti ir pri
pažinti vertais būti „Jo kūnu“, „Jo jauną
ja, buvo įsteigta 1878 m. Todėl visa, ko dar 
reikia pilnam jos įkūrimui, yra „surinki
mas pas Viešpati“ tų „išrinktųjų,“ kurie 
tebėra gyvi ir pasilikę, kurių ištyrimas 
dar nepabaigtas.

Nebelaukiant, kol gyvieji nariai pabaigs 
savo žemišką kelionę, karalystė ir jos dar
bas buvo tuojau pradėtas ir gyviesiems 
šioje pusėje užkabos yra leista „pažinti 
karalystės paslaptis“ ir dalyvauti karalys
tės darbe pirma negu įvyks jų „perkeiti
mas“; o mirdami jie „nebeužmigs,“ bet 
bus „perkeisti“ mirties valandoje ir pada
ryti palaimintojo pirmojo prisikėlimo da
lyviais, kaip parašyta: „Palaiminti miru
sieji, kurie Viešpatyje miršta nuo dabar: 
Taip sako dvasia: jie turi atsilsėti nuo sa
vo vargų, nes jų darbai seka juos.“ — 
Apreišk. 14:13.

Visa tai sutinka su Šventojo Rašto pa
reiškimais, kad Dievo Karalystė turi būti 
įsteigta pirma negu jos įtaka ir jos darbas, 
atliks visišką sunaikinimą šio „dabarties 
pikto pasaulio,“ t.y. politinių, finansinių 
ir bažnytinių valdančių vyriausybių; ir tai 
įvyks po „Pagonių Laikų“ pasibaigimo, — 
kada nors po 1914 m. Pažiūrėkime i kai 
kuriuos šventraščio tekstus.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų Ka
talogo. Neturtingiems siunčiam veltui ma
žas knygeles ir Traktatus. Pareikalavimus 
siųskite šiuo adresu: (L.B.S.A. 212 E. 3rd, 
Str, Spring Valley Ill. U.S.A. (61632)

STENGIASI ĮTIKTI
Paukštis karetaitė savo įnoringai drau

gei iš karto susuka keletą lizdų. Sparnuo
toji šeimininkė priekabiai apžiūri visus 
lizdus, bet pasirenka tiktai vieną, geriau
sią. Pasirinktąjį lizdą patelė rūpestingai iš 
kloja plunksnomis.

Kiti lizdai taip ir lieka nebaigti statyti.
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Europos lietuvių kronika
20 METŲ SUKAKTIS

Lapkričio 23 dieną sukanka lygiai 20 me
tų nuo to laiko, kai Lietuvos pogrindyje 
veikusios politinės ir kovos organizacijos, 
siekdamos Lietuvos nepriklausomybės, su
derintai tautos laisvės kovai vesti įsteigė 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, kuris plačioje visuomenėje žinomas 
kaip VLIKas.
DBLS Valdyba prašo Skyrių Valdybas šią 

sukaktį atitinkamai paminėti.

tinės pajėgos neša gerus vaisius, kuriuos 
patyrė taip pat eilė tautiečių, atvykusių 
ir iš provincijos.

T. B.

LONDONAS
JIS IR LIET. TAUTA

MUSŲ TURISTĖS
Marina Gorodeckaitė grįžo iš Venecue- 

los, kur buvo nuskridusi aplankyti savo tė
vų, ir pradėjo dirbti Oksfordo universitete.

Dalia Lūžaitė, pavėluotai gavusi atosto
gas iš gailestingųjų seserų mokyklos, dvi 
savaites praleido Capri saloje, Italijoje, 
kur oras vis dar yra vasariškas. Žavėjosi 
Neapoliu, bet apgailestavo, kad lėktuvas 
neleido sustoti kelioms dienoms Romoje.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 

knygas, aukų yra pridėję šie tautiečiai: 7 
dolerius A. Kaušpėdą, 1 sv. 1 šil. Justinas 
Valskis, po svarą — B. Kmieliauskas, J. 
Pumeris ir J. Simanavičius, po 14 šil. J. Dy 
vas ir J. Kinka. 11 šil. J. Krisiūnas, po 10 š. 
S. Macuras ir J. Srumskis, 6.6 šil. M. Verei- 
ka, 6 šil. L. Mathews, 5 šil. J. Pakalnis, 4 
šil. B. Banys, 2.6 šil. S. Grudzinskas ir 2 š. 
J. Kunigiškis.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

S&aityt&jų. laiškai

Londonas Kristui Karaliui
Spalio 27 dienos Suma į Liet, bažnyčią 

sutraukė žymiai gausiau tautiečių. Mišias 
laikė ir gilių minčių Kristaus Karaliaus 
šventės pamokslą pasakė kun. Pranas Va- 
seris, svečias iš tolimosios Australijos. 
Muz. Justino Černio vedamas choras pasi
rodė stipriai.

Akademinę ir meninę dalį parapijos sa
lėje pradėjo mūsų mokyklos jauniausieji: 
Regina ir Nijolė Žemaitaitytės, Kristina 
Dankytė ir Irena Urbonaitė, apsuptos an
gelėlių Rūtos Marijos Demenytės ir Indros 
Matukaitės, deklamavo S. Ylos, Maironio, 
B. Voveraitės eilėraščių. Gyvąjį paveiks
lą paruošė mokyt. P. Nenortienė.

Programos vedėjo S. Kasparo pakviestas 
kun. S. Matulis, MIC. pristatė svečią pa
skaitininką kun. P. Vaserį, žemaitį nuo 
Mosėdžio, Melburno liet, kleboną, veikėją, 
spaudos darbuotoją, įkūrusį „Tėviškės 
Aidų“ savaitraštį, neseniai išleidusį „Pa
dangių kelių“ knygą.

Paskaitininkas giliu nuoširdumu ir sub
tiliai įžvelgė J nežūstančios Kristaus kara
lystės vystymąsi bei jos priešų kėslus iki 
mūsų dienų. „Kaip pasielgs mūsų tauta?“ 
— baigdamas klausė prelegentas. „Prieš 
dangų nėra nei mažų, nei didelių tautų. 
Yra tik stiprios ir silpnos. Stiprios ne rau
menimis, ne atominėm bombom, bet dva
sia. Dangaus politiką lemia ne Galijoto 
šarvai, bet Dovydo tikėjimas. Mažoji lie
tuvių tauta, nemanyk, kad esi šapelis, 
nešamas vandens, 
ralystės kovoj“.

Meninės dalies 
smuiku ir Petras
Haendelio Largo ir Giedu švč. Jėzaus šir
džiai. Jonas Grupiljonas perteikė jaunuo
liškų minčių dailų puslapį „Karaliaus 
šventė“. Neseniai į Angliją atvykusi Jad
vyga Augaitytė meniškai deklamavo Bern. 
Brazdžionio „Maldą girioj“. Liet, parapi
jos choras J. Černio vadovybėje skambėjo 
naujomis giesmėmis, kurias visa salė vai
nikavo Konrado Kavecko himnu Kristui 
Karaliui.

Australija ir lietuviai
Akademijos priede kun. P. Vaseris įdo

miai pavaizdavo Australijos gamtovaiz
džius, gyvūniją, žmones apskritai ir lietu
vių reiškimąsi specialiai. Pilnutėlė salė 
tautiečių gyvomis žiniomis atidžiai domė
josi ir dar paskaitininką paklausinėjo.

Akademiją surengė parapija ir ateiti
ninkai. Meninės puošmenos — dail. V. Jo
kūbaičio. Rengėjai visiems gausiems tal
kininkams lieka nuoširdžiai dėkingi. Jung-

GINTARAI, PAVEIKSLAI, 
RANKDARBIAI

Lapkričio 30, 31 ir gruodžio 1 d. nuo 4 v. 
iki 10 vai. vakaro veiks tradicinis Londono 
pabaltiečių moterų šalpos organizacijų 
Kalėdų bazaras. Jame bus galima įsigyti 
labai pigiomis kainomis puikių dovanų Ka 
ledoms. Dainavietės kviečia atsilankyti tau 
tiečius ir atsivesti savo draugus. Bazare, it 
tautodailės parodoje, rasite ypač retų ir 
gražių dalykų.

Bazaras įvyks Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, London, W.2.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo
šia Kariuomenės šventės minėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 23 d., 6 vai. vak., City Engi
neer's Canteen and Social Club puošnioje 
salėje Foleshill Rd„ visai netoli iš miesto 
centro.

Programoje: K. Deveikio paskaita, links
moji dalis ir loterija. Šokiams iki 12 vai. 
gros geras orkestras. Baras su užkandžiais 
ir įvairiais gėrimais veiks iki 11 vai.

Salė iš miesto pasiekiama autobusu 20 
nr. Visus tautiečius iš arti ir toli su pažįs
tamais prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

LVS Ramovės Manchesterio Skyrius 
lapkričio 23 d,, 5 vai. p.p., Cheetham Town 
Hall salėje rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje:
1. V. Ignaičio paskaita,
2. Vyrų ir moterų choras, vadovaujamas 

T. Buroko.
3. Vietinio jaunimo tautiniai šokiai ir 

deklamacijos.
4. Nottinghamo jaunimas, vadovaujamas 

LAS, atvyksta su savo programa mūsų 
pradžiuginti.

Po programos šokiai, grojant E. Laukio 
kapelai.

Veiks bufetas su užkandžiais ir išgėri
mais.
Prašomi dalyvauti visi, nes programa bus 

įdomi ir įvairi.

KAS YRA ŽMONA?
Gerbiamas p. Redaktoriau,
Trumpai „mąstęs", regis, radau atsaky

mą į Dr. Valterio klausimą „Kas yra žmo
na?“

Puikus jos aprašymas yra Saliamono pa
tarlėse XXX.I. Deja, jis truputį per ilgas 
pakartoti čionai, bet trumpai — žmona yra 
vyriškio gyvenimo draugė. Aišku, Dr. Val
teris turi parodyti savo išmintį, rašydamas 
ilgiausią išvedžiojimą, kuris anglų kalba 
labai tiksliai galėtų būti vadinamas „wind 
bag". Jis kartoja juk visiems gerai žino
mus dalykus, kaip anas Čechovo mokyto
jas, kuris ir mirdamas dar kartojo tokius 
visiems žinomus dalykus, kaip „Volga plau
kia į Kaspijos jūrą", „Arkliai ėda šieną 
avižas“ ir t.t.

P. Sevens

ir

Būk išdidi Kristaus ka-

tęsinyje Jonas Parulis
Parulis pianu išpildė

NCTTINGHAMAS
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Lapkričio 23 d. Nottinghamo Lietuvių 
Atgimimo Sąjūdžio Skyrius rengia ekskur
siją į „Ramovės“ ruošiamąjį Kariuomenės 
šventės nfnėjimą Manchesteryje, kurio 
metu programą išpildys Nottinghamo jau
nimas.

Autobusas išvažiuos 1.30 vai. po pietų 
iš Skill's autobusų stoties, Derby Rd.

Kelionės kaina 10 šilingų.
Norintieji važiuoti, prašomi užsirašyti 

pas V. Aleknavičių, 1 Rose St., Nott'm, ar
ba S. Padvį, 10 Hunt St., Nott'm, arba LAS 
Klube St. Ann's Well Rd., Nott'm.

LAS Nott. Skyriaus valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Yra paieškomi šie asmenys:
IVANAVIČIUS Jonas, SAUKAITĖ Ofe

lija, SERŽENTAS Juozas, DAŠKEVIČIŪ- 
TĖ Jadvyga.

Jie patys, ar kas apie juos žino, maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Lithua
nian Legation, 17 Essex Villas, London, 
W.8.

YPATINGAS PASIŪLYMAS !

Baltic Stores Ltd

Mūsų atstovas Amerikoje:
L. VENCKUS, 7042 SO. TALMAN AVĖ., 

CHICAGO 29, ILL. Tel. 436 - 0494

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

Tel.: SHO 8734.

Mūsų skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

Seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti 
krautuvių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų, 

išimtinai Kalėdų švenčių proga
pasiųs visiems savo nuolatiniams, o taip pat ir 

naujiems klijentams
dovanų siuntinius į Lietuvą be jokių pasiuntimo, muito, 

supokavimo, licenzijos ir draudimo mokesčių,
jei kiekvieno pagal šį pasiūlymą siunčiamojo siuntinio 

vertė bus ne mažesnė kaip 30 sv.
Šis ypatingas pasiūlymas galioja tik iki 

1963 m. gruodžio 1 d.
Mes tikimės, kad visi mūsų tautiečiai, siunčiantleji 

siuntinius į Lietuvą, nepraleis šios geros progos 
sutaupyti brangias pasiuntimo išlaidas, o mes, kaip ir 

visuomet, patarnausime greitai ir sąžiningai.
Katalogus ir medžiagų pavyzdžius siunčiame nemokamai.

PAIEŠKOJIMAI
DIDŽIŪNAITIENĖ (Sinkevičiūtė) Vik

torija, duktė Jono, gimusi 1906 m. Lietu
voje. ir DIDŽIŪNA1TIS Antanas, sūnus 
Juozo, gimęs 1898 m. Lietuvoje, patys arba 
žinantieji apie juos prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

GGGOOGGOOGGGGOG

ATVIRAS LAIŠKAS JONUI
Mielasis Jonai,
Nežinau tikrai, gal ir nepažįstu Jūsų, Jo

nai. bet aš seku Jūsų „Kasdieniškas smulk
menas“. Gerai, kad rašote, kartais būna 
įdomu, bet daugiausia jos būna blogos ir 
todėl, kad nežinote apie vieną ar kitą da
lyką tiesos. Taip yra buvę praeityje ir tegu 
jau pasilieka kaip pelėsiais ir kerpėmis 
apaugę ir nejudinami dalykai.

Kažin kas atsitiko su Jumis ir Jūsų Kas
dieniškomis smulkmenomis Europos Lietu 
vio Nr. 41, 1963.X.15. Jūs ten rašote, kad 
gavote laikraštį su senais viduriais. Aš ga
vau irgi, bet neradau ten senų vidurių. 
Kas buvo, tai Anglijos Skautų Vietininki- 
jos apžvalginis priedas prie Europos Lie-

tuvio. Iš viso Jūsų aprašymo atrodo, kad 
bandote skautiją pertraukti per ūsą, jog 
jie uždelsė paruošti medžiagą greičiau. Gal 
ir pavėlavo, o kas čia tokio! Juk jie ir no
rėjo pristatyti savo veiklos apžvalgą, ką 
jie nuveikė per vienerius metus, Europos 
Lietuvio skaitytojams ir savo geradariams 
bei rėmėjams, šitų jaunuolių yra šimtas su 
trupučiuku, ir jie yra išbarstyti po visą 
Angliją, vadovybė taipgi išbarstyta, neturi 
„biuro" su apmokamais tarnautojais, vis
kas atliekama nemokamai ir atliekamu lai 
ku nuo mokslo ar darbo, šitoje apžvalgoje 
ryškiai matoma, kad jie atliko tiek daug 
darbo, jog vargu ar galėtum lyginti su bet 
kuria kita organizacija ar draugija, kurios 
gal ir turi daug geresnes sąlygas.

Kada mūsų visų didžiausias rūpestis yra 
išlaikyti lietuvių jaunimą prie lietuvių Ir 
lietuviais ir dar organizuotą, štai Europos 
Lietuvio bendradarbis Jonas tą mūsų visų 
darbą bando griauti arba laiko ant pajuo
kos.

Aš tikiu, kad daugelis Europos Lietuvio 
skaitytojų ir skautų rėmėjų skaitė tą prie
dą su įdomumu ir niekas net nepagalvojo, 
kad pasenęs. Mes džiaugiamės jų veikla, 
mes remiame juos ir linkime jiems sėkmės 
jų darbuose. O jeigu Jonui nepatinka, te
gu jis neskaito priedo ir daugiau neliečia 
mūsų lietuviško jaunimo.

Jūsų S. Kasparas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

TAURAS
(A. BRIEDIS)

Mail Order and Parcel Service
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

Duodamas ne tik didelį pasirinkimą ge
riausių ir gražiausių angliškų vilnonių pal- 
tinių, kostiuminių, suknelėms medžiagų 
galimai žemiausiomis kainomis, TAURAS 
siūlo dar ir naujų dalykų, kurių kainos 
yra be konkurencijos.

štai spalvoti „gepiūriniai“ nailonai 45“, 
taip pat ir „barachato“ gėlėmis mušti 45“ 
pločio su blizgučiais lurex sužavi kiekvie
ną gavėją, ypač moteris.

Stori ir šilti nailoniniai „ąuilted“ chala
tai ir grynos vilnos chalatai ten mielai visų 
laukiami ir gaudomi.

Šukuoto „brushed“ nailono moteriški 
naktiniai baltiniai, įvairiausių spalvų, su 
muitu nuo 47 šil.

Puikios brainailono moteriškos viršuti
nės kelnės labai geros rūšies, 43 šil. plius 
muitas.

Vilnonės gėlėtos kontinentalinės skare
lės su muitu nuo 18 šil. iki 26 šil., geriau
sios, kokias tik galima gauti.

Moteriški bei 
trumpikės šiltu 
šąlu.

Pavyzdžiai ir
teikiama parašius.

vyriški kailiniai. Odinės 
vilnoniu ar kailio pamu-

daugiau informacijų su-
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Spalio 26 d- Manchesterio Lietuvių Klu
be Anglijos Rajono skautai ir skautės su
sirinko į Skautybės Jubiliejinių Metų už
baigimo sueigą, šalia didelio skaičiaus 
jaunimo, buvo matyti daug svečių-rėmėjų 
iš visų Anglijos lietuviškų kolonijų.

Dėl vietos stokos klube sueiga buvo 
pravesta prieblandos metu klubo aikštėje. 
Uždegamos šalia stovinčių automobilių 
šviesos, ir dėl to aikštė atrodė, lyg didžiu
lė teatro scena. Prie lauželio išsirikiavu- 
s:eji skautai-tės pagerbia vėliavas. Atida
rymo žodį taria Rajono Vadas, nušviesda
mas Jubiliejaus prasmę Skautybei. Susi
rinkusius sueigos dalyvius sveikina tėvų 
ir kitų organizacijų atstovai. Toliau seka 
įsakymai. Pranešama, kad ilgametis Rajo
no veikėjas ir vietininkas s. B. Zinkus ir 
jo pavaduotojas ps. J. Rentelis pasitraukia 
iš pareigų. Tolimesnį skautų vadovavimo 
darbą perima ps. J. Maslauskas ir s.v.v.sl. 
A. Gerdžiūnas.

Už nuopelnus skautybei ps. B. Zinkus 
pakeliamas į skautininko laipsnį.

Rajono vadeivė s. G. Zinkienė skaučių 
vadovėms v.s. v.sl. E. Zaveckienei ir v.s. 
v.sl. I. Šnelytei už atliktąjį darbą Rajono 
veikloje įteikia atitinkamus ordinus.

Po oficialiosios dalies svečiai ir skautai 
susėda prie lauželio pasilinksminti ir pa
sišildyti, nes rudens vakaras nėra toks 
malonus, kaip vasaros vakarai Sodyboje.

Po lauželio vadovai susirenka posėdžio, 
kuriame buvęs Rajono Vadas s. J. Alkis 
perrenkamas ir toliau eiti Rajono vadova
vimo pareigas.

Šis malonus vakaras užbaigiamas ben
dromis vaišėmis ir šokiais, kuriems grojo 
Manchesterio jaunimo orkestras.

Didelė padėka tenka vietiniam skautų 
tėvų komitetui už vaišes ir talką, taip pat 
ir Klubui už patalpas ir visokeriopą pa
galbą.

BLC
Gal tik mažai skaitytojų daliai žinoma 

šių trijų raidžių reikšmė: tai The British 
Lithuanian Council (Lietuvių Britų Tary
ba). Kiek žinau, tai yra grupelė lietuvių — 
Didžiosios Britanijos piliečių, dirbančių 
naudingą darbą. Ši Taryba leidžia neperio
dinį informacijos biuletenį anglų kalba 
„BLC Press Service“. Tai dviejų puslapių 
leidinėlis, informuojąs jtakingesnius britus 
apie Lietuvą ir lietuvius. Tai girtina BLC 
veiklos pusė.

Bet BLC verta ir šiokio tokio papeikimo. 
Kodėl šios įdomios žinutės slepiamos nuo 
platesnių lietuvių masių? Kodėl BLC ne
galėtų tų pačių žinučių specialiame sky
riuje duoti „Europos Lietuvyje“ lietuviš
kai? Tikiu, kad skaitytojai už tai būtų dė
kingi.

K. Valteris

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG Iš DANIJOS.

-W£-

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 

pelną, jei jas investuosite į 
BALTIC SAVINGS 

& 
INVESTMENTS Co., 

421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734.

J. A.

SIUNTINIAI IR SIUNTINĖLIAI
Artėjant Kalėdoms ir pasunkėjus maisto klausimui Lietuvoje. DAINORA specia

liai sudarė maisto siuntinius ypač prieina inomis kainomis, štai keli pavyzdžiai;

SIUNTINYS D/30
1. 40 sv. geriausios rūšies kvietinių miltų,
2. 200 amerikoniškų cigarečių (10 pokelių

po 20 cig.)
£9.0.0.

D/31
10 svarų svorio.

SIUNTINYS
1. Galionas „OHve Oil“

skardinėje dėžėje, ypač aukštos koky
bės aliejus,

2. Raudono sūrio galva, 4) sv. svorio,
3. 2 svarai džiovintų vaisių,
4. 4 svarai gabalinio cukraus

£8.16.0.
SIUNTINYS D/32

1. 10 svarų lydytų kiauln. taukų,
2. 10 svarų sviesto,
3. 10 svarų gabalin, cukraus,
4. 10 svarų ryžių

£13.10.6.

SIUNTINYS D/33
1. 20 svarų rūkyto kumpio,
2. 20 svarų lydytų taukų (dėžutėse)

£18.19.9.

SIUNTINYS D/40
1. 4 svarai pupelių kavos (nemalta),
2. 4 svarai kakaos,
3. 2 svarai, 8 pokeliai arbatos,
4. 2 svarai „Nescaffe“, 4 dėž. po 7 unc„
5. Raudono sūrio galva, 4į sv. svorio,
6. 1 svaras plytelėmis šokolado,
7. 20 pokelių po 20 cigarečių (400 cig.)

£9.10.6.

SIUNTINYS RŪKALŲ
1. 75 pokeliai po 20 cigarečių. Amerikoniš

kų arba angliškų „Senior Service“. Viso 
1.500 cigarečių, tik

£8.19.6.
Siuntinių kainos, įskaitant prekes, sov iet>nį muitą, licenz. ir Inturisto mok., per

siuntimo ir draudimo išlaidas.
Viso sudaryta 100 SIUNTINIŲ, parašiusiems pasiunčiami siuntinių sąrašai pa

sirinkimui.
Maisto ir kitų prekių siuntinių reikal ais prašoma rašyti:
D A I N 0 R A - 14, PRIORY RD., SURREY. Tel. RIC 6377.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

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