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PO SOVIETINIU
KEVALU
Kiek čia teisybės ir kiek
imperializmo?
„švyturio“ Nr. 17 A. Klevu pasirašęs
komentatorius komunistinės Kinijos vadus
išvadino Čingis-chanais. Sako, jie nepasi
gailėtų, jei ir 300 milijonų kiniečių žūtų,
kad tik žlugtų Vakarų imperializmas, o
sovietų vadams šiuo metu esą gaila ir vie
no darbininko. Tokia, žinoma, iš pavir
šiaus atrodo sovietų ir kiniečių ginčo esmė,
ta1 šitaip ją savo skaitytojams ir aiškina
^’.,K1®Xas: Ką gi darysi. kad sovietiniai
laikraščiai tiek teskelbia ir A. Klevas tiek
ir težino?
Tačiau ar iš tiesų čia kalba eina apie
300 milijonų žūti ar būti? Ar tai nereiš
kia, kad komunistinė Kinija taip pat nori
turėti savo imperiją, kaip Sov. Sąjunga,
ir abi nebesutaria, kuri kurią turi valdyti?
Tai išeitų, kad tik puodas katilą vainoja,
nors abu labu tokiu. Jei tik Kinija kurią
dieną pasakytų: mes pakeliame rankas ir
pasiduodame ir toliau komanduokite mus,
tai tada ir Sov. Sąjunga iš naujo smarkiau
suterškintų ginklais prieš laisvąjį pasaulį.
Ji užmirštų visus taikinguosius sambūvius,
ir A. Klevui reikėtų rašyti apie Kiniją’
kaip labai draugišką valstybę.
O dabar, žiūrėkite, kitame to paties
„Švyturio“ puslapyje skaitytojams patei
kiamą Chruščiovo ir Tito fotografija su
aprašymu, kaip nuoširdžiai ir broliškai
tie abu vadai susitiko. O ar seniai čia tas
pats „švyturys“ spausdino piktus žodžius
Tito adresu? Ką gi tai reiškia? Suktas
kombinacijas. Kol Kinija klausė Sov. Są
jungos, atskalūnas Tito buvo vadinamas
visokiais nešvankiais vardais. Kai Kinija
nebeklauso, tai dabar geras jau ir Tito.
Tai tokia prasmė yra sovietinio draugiš
kumo ir nedraugiškumo.

Didvyriškumas ir piemenų darbas
„Komjaunimo tiesa“, štai, išsispausdino
ypatingą straipsnelį — apie raudoną vė
liavą, kuri buvo išsaugota vokiečių okupa
cijos metais. Sako, įsitaisė „žvaigždės“
fabrikas Kaune vėliavą, o kai užėjo vokie
čiai, tai ji laikinai buvo pakišta po metalo
laužu. O paskui didvyriai sugalvojo, kad
reikia ją paslėpti direktoriaus stalo dvigu
bu dugnu stalčiuje. Štai jie tą didvyrišką
darbą ir atliko, ir vėliava buvo išsaugota.
Argi kas nors norėtų ginčyti, kad toks
darbas nėra didvyriškas?
Ne, ne, mes neprieštaraujame, tikrai did
vyriškas, ir siūlytume tuos vėliavos gelbė
tojus pristatyti apdovanoti Lenino ar ko
kiais nors kitokiais tinkamais ordinais.
Mes gi dar paskaitome vis sovietiniuose
Lietuvos laikraščiuose ir apie kitus pana
šios rūšies didvyriškumus iš nepriklauso
mybės laikų. Komunistėliai naktį iškabin
davo kur nors medyje raudoną vėliavą ar
pabarstydavo atsišaukimų ir dar iki šiol
tuo didžiuojasi.
Žinoma, ką gi jie kita darys, jei apskri
tai nėra kuo kitu didžiuotis? Vien tuo ir
reiškėsi visa jų veikla ir visas juokingas
didvyriškumas.

Apie kitus ir apie save
Sovietinė Lietuvos spauda mėgsta pla
čiai aprašinėti svetimuose kraštuose išky
lančius skandalus. Tokie aprašymai turi
padėti jiems įtikinti skaitytojus: štai, to
kios egzotiškos blogybės gali įvykti tik jau
ne Sov. Sąjungoje!
Kad skaitytojas būtinai tiktai taip ir
suprastų, tai prie tokių aprašymų dar pri
lipdoma atitinkama išvada. Štai aprašinė
jant amerikiečių nusikaltėlių sindikatą
„Cosa nostra“, dar pridedama, kad tai yra
neatskiriamas amerikietiško gyvenimo bū
do bruožas.
Sakysime, kad taip, kad tai tiesa. Tačiau
ir sovietuose esama visokiausių nusikal
tėlių ir nusikaltimų. Kai kurie jų aprašo
mi laikraščiuose. Deja, sovietai nori būti
tokie švarūs, taip bijo savo šešėlio, kad
niekada nedrįsta prisipažint, jog tai yra jų
gyvenimo labai būdingas bruožas. Jie tuo
jau išsigina ir sako, kad tai yra praeities
atgyvena.
Kolchozų skaičius Lenkijoje dar sumažėjo
(E) Oficialus Lenkijos statistinis biule
tenis skelbia, kad per pirmąjį šių metų
pusmetį kolchozų skaičius, palyginus su
metų pradžia, sumažėjo 95. Liepos 1 d. te
buvo 1463 kolchozai, kai tuo tarpu 1962 m.
pradžioje jų priskaičiuota 1884. Per šių
metų pirmąjį pusmetį naujai įsteigti 4 kol
chozai, o iširo 99. — Valdinė Lenkijos ži
nių agentūra PAP birželio mėn. pranešė,
kad ūkininkams Lenkijoj priklauso 13
mil. hektarų žemės, valstybiniams dva
rams apie 2 mil. ha. o kolchozams apie
160.000 ha, t.y. 1 proc. visos dirbamos že
mės Lenkijoje.
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Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Biznio politikos painiavose

(Elta) Neseniai iš Lietuvos atvykę į Va ir namie pasigamintas maistas. Kartais
Amerikiečių „N.Y.Herald Tribūne“ dėl Maskvai turės būti parduota 300.000 tonų
karus Eltos atstovo buvo paklausti apie pritrūkdavo įvairių prekių. Dažnai nebū
kolchozininkų padėtį. Į klausimą, kokie davo cukraus. Kartą 3 mėnesius nebuvo prezidento sutikimo parduoti sovietams miltų, iš dalies malamų iš įsivežtųjų Ame
rikos kviečių. Reikia čia dar pabrėžtinai
buvo kolchozininkų atlyginimai jiems iš rūkalų. O rūkomojo popieriaus beveik kviečių rašo:
„Prezidentas teisingai išsprendė reika pažymėti, kad, šalia kviečių, Federalinė
vykstant iš Lietuvos (1962 m.), jie atsakė: niekada nebūdavo.
lą. Tas reikalas rodo Jungtinių Valstybių Respublika pristatinėja sovietams daug
— O kaip sovietiniai planavimai atsi
Kolchozininko atlyginimas priklauso
pranašumą. Jei jos, kai sovietus ištiko ne tokių prekių, kurios pagal Amerikos įsta
nuo kolchozo likučių kiekio, po to kai liepdavo į jūsų kolchzo gyvulius, jų skai
derlius, būtų nusprendusios neparduoti, tymus yra draudžiamos. Adenauerio žo
duoklė valdžiai jau atiduota. Kolchozas, čių?
tai būtų galima pakaltinti, kad JAV savo džiai remiami jam maloniu, bet nepagrįs
kur man teko gyventi, vidutiniškai mokė
— Čia buvo įvairių sunkumų. Kai, pvz.,
tu troškimu, kad sovietinė sistema jau yra
jo už darbadienį 9 kapeikas ir kiek ma kolchozas turėdavo priauginti užplanuotą galią panaudoja žmonėm badu marinti. Ar
pasiekusi bedugnės krantą ir bus pribaig
žiau negu pusę kg grūdų... Kiti kolchozi- skaičių gyvulių, tai labai dažnai — ir be ilgainiui tokio sprendimo pasekmės pasiro
ta, kai tik Vakarai panorės“.
dys
naudingos
Vakarams,
ar
kenksmin

ninkai už darbadienį gaudavo vos 4 kapei kokio plano — tam tikras skaičius gyvulių
Ar iš tiesų kviečiai gali palenkti sovie
kas ir tik ketvirtadalį kg grūdų. Visų kol nugaišdavo. Rudenį kolchozas vis tiek tu gos, tai priklausys ne tiek nuo to sprendi
tų politiką? I tai geriausiai atsako ameri
mo,
kiek
nuo
to,
kaip
jis
bus
įgyvendintas.
chozininkų gyvenimo pagrindas yra jų rėjo turėti užplanuotą skaičių, tad kolcho
Čia esama galimybių JAV-bių propa kiečių „The New York Times“, kuris rašo:
sklypeliai. Tie, kurių sklypelis yra derlin zo vadovybė, kur įmanoma, pirkdavosi gy
„Iki šiol susitarimas nesudarė kitokių
gandai, ir jas reikia išnaudoti.
gas, gyvena gerai, o kurių yra blogos že vulius (kad ir nusususius), tik kad turėtų
galimybių, kaip tik svarstyti antraeilius
Teigiamai
tą
sprendimą
vertina
ir
bri

mės — skursta.
„reikiamą“ skaičių. Pirkimui panaudoti
klausimus, nes esminiu Vokietijos reikalu
tų „The Observer“, kuris rašo:
Kokia pagrindinė kolchozininkų skur pinigai buvo imami iš kolchozininkams
„Seniai jau atsisakyta teorijų, kad Va sovietų ir vakariečių nuomonės nesutam
apmokėti
išteklių.
Tad
suprantama,
kad
do priežastis?
karai yra suinteresuoti palaikyti sovietuo pa. Deja, nėra jokio protingo pagrindo ti
Mūsų nuomone, tai — planai. Pava kolchozininkų atlyginimas būdavo taip se skurdą, kad komunizmas gali būti įveik kėtis, kad rusai būtų pasiruošę taip toli
neišpasakytai
menkas.
Būta
metų,
kad
ir
sarį, javams dar tebesant nepasėtiems, jau
tas badu. Jei nesusipratimai dėl Berlyno eiti, jog jų požiūris tuo reikalu pasidary
yra smulkiai apskaičiuota, koks bus (ar jokio atlyginimo nebuvo.
neatgaivins
šaltojo karo, amerikiečiai tuo tų priimtinas laisvajam pasauliui. O kol
Beje, dėl stimpančių gyvulių... Konser
tikriau — koks turi būti) derlius. Kai atei
jau pradės gabenti Rusijai didelius kie nėra išryškėjusi tikroji sovietų laikysena,
vų
įmonės
darbininkai
pasakojo,
ir
tai
visa
na ruduo, duoklė yra nustatoma grynai
kius kviečių. Prezidentui Kennedžiui nu tai Vakarai privalo būti budrūs“.
pagal planus, visiškai neatsižvelgiant į tikra, kad tie gyvuliai būdavo „sunaudoja sprendus leisti parduoti Rusijai didelius
gamtines sąlygas ar kurias kitas aplinky mi“ konservams.
ADENAUERIO SVAJONĖS IR
kiekius grūdų, J. Valstybės persvarsto ir
— Ar tik kolchozininkai būdavo kalti kitokius suvaržymus. Prekyba, kaip ir tai
bes. Mums neteko girdėti, kad kuris nors
NUSIVYLIMAI
kolchozas mūsų apylinkėje būtų sugebė dėl planų neįvykdymo?
ka, turėtų būti nedaloma“.
— Taip, vis kaltina kolchozininkus. Juk
jęs pagaminti ar patiekti užplanuotą kiekį
Pasitraukiančio Vokietijos kanclerio Dr.
Gindamas šį kviečių biznį, amerikiečių
ūkio gėrybių. Rudenį, dirvoms būnant išti- niekas neina dirbti nebūdamas varomas, „The Washington Post“ rodo net pyktį, Adenauerio politinius siekimus šveicarų
žusioms nuo rudens lietų ar sniego, sie o vadinamieji brigadininkai tai ne kas ki kad Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris „Der Bund“ aptaria šitaip:
kiant būtinai įvykdyti planą, grūdai vis ta kaip varovai darbams. Varomas žmo kritiškai pasisakė dėl tokios politikos.
„Kancleriaudamas tuos keturiolika
tiek būdavo supilami dirvon (antraip būtų gus sunkiau spėja laiku atlikti darbą. La Laikraštis nurodo:
metų, Adenaueris nešiojosi dvi dideles vil
bai
dažnai
vasariniai
javai
būdavo
sėjami
laikoma sabotažu), ir, žinoma, iš tokio pa
„Kai ta kritika kyla iš vadovaujančio tis. Pirmoji: Vakarai kariškai, politiškai
sėlio niekas neišeidavo. Visiems buvo aiš per vėlai, ir rudenį jie nespėja pribręsti. Žmogaus, kuris praeitais metais Federali ir ūkiškai išsirutulios į stiprų bloką. Ant
ku, kad tai beprasmis grūdų eikvojimas, Šienas dažnai supūsta, bulvės būna užsnin nės Respublikos prekybą su Rytų bloku ra: susidūrusi su per tirštai gyvenama ir
tačiau juk planas reikia įvykdyti... Ne tik gamos. Taigi, ne vien dėl gamtinių nelai pakėlė iki trijų ketvirtadalių milijardo
naujų žemių trokštančia Kinija, Sov. Są
kolchozininkų atlyginimas yra skurdus, mių, bet ir dėl pačių darbų blogo sutvar dolerių, tai Adenauerio pastabos šiuo rei
junga taip bus įsivėlusi į tuos reikalus,
bet ir bendras vietos miestų ar miestelių kymo t'e planai nebuvo įvykdomi.
kalu atrodo keistos. Jos atrodo dar keis kad norom nenorom bus priversta ieškoti
—
O
kokie
kolchozo
pareigūnų
atlygini

aprūpinimas priklauso nuo nepriteklių,
tesnės, turint galvoje Bonnos praeitą sa susipratimo su Vakarais ir, be kita ko,
kuriuos juk apsprendžia grynas užplanavi- mai?
vaitę pasirašytąją sutartį, pagal kurią turės leisti Vokietijai apsijungti. Tačiau
— Brigadininkas anksčiau gaudavo 60
mas. Mūsų rajono kepyklose, kur visi pirk
dabar, kai tos svajonės, rodos, buvo jau
davome duoną, labai dažnai jos nebūdavo darbadienių atlyginimą per mėnesį, tačiau
ranka pasiekiamos, Vakarai jau remia
ir visuomet tekdavo stovėti vidutiniškai paaiškėjus, kad jis negali verstis, dabar
Sov. Sąjungą prieš Kiniją, pirmiausia tuo
apie tris valandas eilėje, iki -gauni duonos jam mokama nuolatinė 40 rb. alga per
atolydžiu, kuris, Adenauerio nuomone,
kepalą. Būdavo, keturias valandas išstovė mėn. Tiek pat gauna kolchozo sanitarės ir
— Nežinomi simpatikai atsiuntė dėžę Vakaram išeina į nenaudą, o, antra, kvie
jęs. grįžti namo tuščiomis, nes kepykla melžėjos, ir tai laikoma geru atlyginimu. šampano ir kitokių dovanų danų laivo ka
čių pristatymais. Tas stipriausiai nuvylė
pritrūkdavo duonos. Miltai būdavo rete Agronomas gauna 60 rb., o kolchozo vedė pitonui Justensenui, kuris padėjo Baltijos
Adenauerį, kuris neslėpė, kad teisingiau
nybė kepyklose. Gegužės pirmąją ar spa jas — 200 rb. Mokytojų algos įvairuoja — jūra pabėgti vokiečių šeimai iš Rytų Vo
sia yra palikti abu komunistinius milžinus
lio revoliucinės šventės dienomis žmonės priklauso nuo patyrimo, patikimumo ir kietijos.
tarpusavy kovoti“.
gaudavo po 1 kg miltų. Rinkimų proga bū nuo mokinių skaičiaus. Būdinga, kad patys
— Tvarkydami streikuojančius statybos
Bet ar po Adenauerio Vokietija sieks tų
davo dalijamos baltų miltų bandelės ir po mokytojai turi apsirūpinti kuru (jį turi darbininkus, buvo sužeisti 157 Romos poli
pačių dar tikslų? Atsakymą bando pateikti
stikliuką degtinės. Šiaip jau kasdienybė pirkti), ir jie turi samdytis bei apsimokė cininkai.
kitas šveicarų laikraštis — „Le Suisse“,
būdavo itin kasdieniška — bulvės, bulvės ti butus.
— Prancūzijos parlamentas priėmė įsta kuris rašo:
tymą, kuris draudžia ruošti gaidžių pešty
„Aiškus dalykas, kad tie metodai, kunes (baudžiama iki 6 mėnesių kalėjimo). ricis rytoj naudosis vyriausybė, bus kito
— Sovietai svarsto klausimą įsteigti sa kie, negu Adenauerio laikais, su jo palin
vo turistams Britanijoje „plaukiojančius kimu į autoritatyvinę valdžią. Ryšium su
viešbučius“ (galimi tokiems viešbučiams tuo pasakytina, kad Vokietijoje dabar į
uostai: Leith, Tilbury, Southampton, Ply politinį gyvenimą ateina toji karta, kuri
mouth).
nepažinojo Trečiojo Reicho ir atsistatymo
NESUSIPRATIMAS PRIE
200 BAŽNYČIŲ
— IV. Vokietiją grįžo 35 metų amžiaus sunkumų, kuri Vokietijos kitokios nepa
„Pravda“ skelbia, kad vien Vakarinėje
BABELSBERGO
Prie Babelsbergo, apie 10 mylių nuo Ber Ukrainoje, Volynios srityje, per pastaruo moteris, kuri prieš 18 metų buvo išsiųsta į žįsta, kaip tik tą padalytąją, ir rodo palin
kimą su tokia padėtim susigyventi“.
lyno centro, 12 sovietinių šarvuočių sulai sius trejus metus buvo uždaryta 200 baž Sibirą ir jau buvo laikoma mirusia.
kė į miestą važiavusią amerikiečių karinę nyčių. Ta sritis iki šio pokario priklausė
vilkstinę, kurią sudarė 18 sunkvežimių su Lenkijai.
„Pravdos“ aiškinimu, religinės bendruo
61 karininkais ir kareiviais. Vilkstinė bu
menės subyrėjusios ir daugelis tikinčiųjų
vo išlaikyta 33 valandas.
Nesusipratimas oficialiai aiškinamas nutraukę ryšius su bažnyčiomis dėl to, kad
RAŠO J. GUTAUSKAS
tuo, kad didesnės vakariečių vilkstinės tu- partija labai įtemptai dirbusi auklėjamąjį
ri išlipti ir leistis suskaičiuoti. Neoficia darbą.
Vokiečių kancleriui Bismarkui, žino jungdama prie savo imperijos rytų Euro
liai tvirtinama, kad tam praėjimo punktui
mam savo gabumu realiai apsvarstyti ir pos kraštus ir Tolimųjų Rytų teritorijas.
paskirtas naujas sovietų komendantas ir AMERIKOS KVIEČIAI SOVIETAMS
įvykdyti politines ir karines galimybes, Bet apskritai sovietinė politika pagrįsta
Prez. Kennedys pareiškė spaudos konfe priskiriamas posakis, kad politika — tai „šaltojo karo“ menu.
jis nori parodyti savo valdžią.
rencijoje, kad Sov. Sąjunga ir įvairūs Ry išraiškos panaudojimo menas. Mūsų lai
Dabar šis principas apibrėžtas ir parti
tų Europos kraštai nori per privačius pirk kais „šaltojo karo“ politika yra taip pat jos programoj. Ten parašyta:
FLOROS AUKOS
Dėl uragano Floros, devynias dienas liūs pirkti J.A,V-bėse 10 mil. tonų kviečių panaudojimo visų galimybių menas, išsky
„Socialistinė revoliucija nebūtinai su
siautusio Karibų rajone, žuvo 2.700, nesu ar miltų. Kviečiai būtų pristatyti per kelio rus didelį karą.
sieta su karu. Nors abu pasauliniai karai,
lika
artimiausių
mėnesių.
randama dar 6.500.
Sovietiniai politikai, nors ir agresyvūs, imperialistų sukelti, baigėsi socialistinė
Pasitraukiąs Vokietijos kancleris Dr. stengiesi išvengti didelio karo. Jie dideliu mis revoliucijomis, tačiau revoliucijos
Rytinėje Kuboje ištisi du kaimai buvo
Adenaueris ta proga pareiškė nusivylimą, atkaklumu ir įžūlumu prieš nekomunistinį galimos ir be karų. Darbininkų klasės
nušluoti vandens.
kad kviečiai išleidžiami be jokių sąlygų, pasaulį veda „šaltąjį karą“, bet tais atve aukšti tikslai gali būti įvykdyti ir be pa
net ir Berlyno sienos nepareikalaujant jais, kai reikalas prieina iki stambaus saulinio karo... Karas negali būti priemo
3.000 AUKŲ
Ežero vanduo, pradėjęs veržtis per už nuversti.
ginkluoto pavojaus, jie pasitraukia. Ryš nė pasauliniams ginčams spręsti“.
tvankos viršų, pagaliau išlaužė dalį pačios
kų pavyzdį parodo įvykiai su Kuba.
Politinių ir strateginių pozicijų lėtas
užtvankos ir užliejo Piavės slėnį Italijoje. MACMILLANAS PASITRAUKIA
Kai prez. Kennedys paskelbė Kubai jū užkariavimas ir sovietinės sferos įtakos
Konservatorių partijos metinės konfe
Arčiausiai užtvankos buvęs Longaronės
ros blokadą ir J.A.V. pradėjo primygtinai išplėtimas žemės rutulyje „šaltojo karo“
miestas buvo visiškai nugriautas. Žuvo rencijos išvakarėse susirgęs ir atsigulęs li reikalauti pulti Kubą, Kremliuje kilo su pagalba — tokie Kremliaus vadovų me
apie 3.000 žmonių, ir kai kurių lavonai už goninėn operuotis, Britanijos ministeris pir mišimas. Ten dar mėginta pasinaudoti todai.
tinkami vandens nunešti už 25 mylių slė mininkas Haroldas Macmillanas pasiūlė iš šantažu, siūlant už išgabenimą raketų iš
Sovietinės politikos panaudojimas yra
sirinkti kitą asmenį partijos vadu ir minisnyje.
Kubos sutikti išgabenti amerikiečių rake tas, kad sovietinė vadovybė nuolat laiko
teriu pirmininku.
tas iš Turkijos. Bet Chruščiovui buvo savo rankose iniciatyvą. Naudodamasi
Po operacijos jis bent trejetą mėnesių
LENKIJOS MARŠALAS
įteiktas ultimatumas, reikalaująs pašalin šia monopolija, ji parenka ir paruošia
turės
ilsėtis.
Lenkijos krašto apsaugos ministeris ge
ti sovietines raketas iš Kubos, ir buvo punktus ir smūgių būdus prieš Vakarus,
Laikinai savo pareigas perdavė Butlenerolas Marijonas Spychalskis gavo marša
duota suprasti, kad tai turi būti įvykdyta Vakarai paprastai būna gynimosi padėty,
riui, savo pavaduotojui.
lo titulą.
ko trumpiausiu laiku. SSRS tada pradėjo todėl paskubomis ieško būdų sovietiniams
Lenkija nuo 1956 m. neturėjo maršalo,
išsivežti savo raketas.
smūgiams atremti.
kai rusas Rokosovskis buvo grąžintas Sov.
Net ir anksčiau, iki antrojo pasaulinio
Beje, priemonės atremti smūgiams —
—
Per
pirmuosius
devynis
šių
metų
mė

Sąjungai.
karo, SSRS visais būdais stengėsi išvengti tai taip pat „šaltojo karo“ menas, menas
nesius iš Rytų Vokietijos pabėgo 2.924 as
karo su didžiosiomis valstybėmis. Sovieti priversti SSRS pasitraukti. Kaip bandy
menys, o pati R. Vokietijos valdžia davė
PORTUGALIJA SUTIKO KALBĖTIS
nė vadovybė mėgino išvengti ir antrojo mai rodo, iš sovietinio „ne“ galima pada
Portugalijos vyriausybė sutiko kalbėtis leidimus išsikraustyti į Vakarų Vokietiją pasaulinio karo, atsisakydama 1939 m. ryti „gal būt“ ir net paversti jį į „taip“.
19.712,
drugiausia
susenusiems
ir
ligo

su Afrikos laisvųjų kraštų atstovais. Pra
tartis su Anglija ir Prancūzija ir sudary Reikia tik turėti omeny, kad tuo atveju,
tiems.
džiai bus susitikta J. Tautose.
dama nepuolimo sutartį su Vokietija ir jeigu tik į politinius ir strateginius sovie
Afrikos kraštams rūpi, kad Portugalija
— Amerikiečiai suėmė 4 savo kareivius Japonija. Stengdamasi neįsivelti į karą, ji tinio komunistinio štabo planus įeitų di
atsisakytų tame žemyne savo turimųjų ko V. Vokietijoje ir nubaudė nuo 2 iki 8 me tikėjosi sutaupyti jėgų ir turėti daugiau dysis karas, tai jokie kompromisai ir Va
lonijų.
tų kalėjimo už tai. kad leidosi sovietų šni galimybių įvykdyti savo tikslams Europoj. karų maldos nesulaikytų jo. Bet jei sovie
Bet Portugalijos vyriausybė dar nėra pui graikui papirkti ir sutiko perduoti so
Žinoma, apsirikusi dėl sutarties, Sov. tai nenori didelio karo, tai Vakarų ryžtin
pasisakiusi, ar ji pasiryžusi leisti savo ko vietams atominį grnklą (manoma, kad sa Sąjunga vis dėlto, padedama sąjunginin gumas ir kietumas išgelbės pasaulį nuo
lonijoms apsispręsti.
votišką atominę bazūką).
kų, pasiekė savo politinių tikslų, prisi komunistinio kirmino,

PASĮAUįLYJI

r Septimos DIENOS -Į

KOMUNIZMO TAKTIKA

2
Nr. 41(782). 1963. X. 1S

EUROPOS LIETUVIS

2

Vokietijos

lietuviai

PLB VOKIETIJOS KR. VALDYBOS PIRMININKO SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIMUI TORONTE 1963.8.31 - 9.1 D.

I. Organizacinė Bendruomenės sąranga

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė yra
vokiečių teisme registruota organizacija ir
turi juridinio asmens teises. Kompetetingų vokiečių valdžios organų ji yra pripa
žinta kaip pelno nesiekianti organizacija,
todėl atpalaiduota nuo įvairių mokesčių.
Vyriausias Bendruomenės organas yra
Krašto Taryba iš 15 asmenų-narių, renka
ma visų pilnateisių bendruomenės narių
tiesioginiu ir slaptu balsavimu trejiems
metams. Krašto Taryba Bendruomenei
atstovauti Ir jos reikalams tvarkyti renka
vleneriems metams Krašto Valdybą, kont
rolės organą-revizijos komisiją, garbės
teismą ir vyr. rinkimų komisiją. Vasario
16 gimnazijos mokslo ir auklėjimo reika
lams prižiūrėti' Krašto Taryba sudaro
Švietimo Komisiją, į kurią įeina katalikų
ir evangelikų Sielovadų ir pačios Krašto
Tarybos atstovai. Krašto Valdybą prie
kiekvieno krašto (Land) valdžios atsto
vauja specialūs paskirti įgaliotiniai. Kraš
to Valdyba su Gimnazija turi 29 apmoka
mus tarnautojus.
II. Statistiniai duomenys
Šiuo metu Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė turi apie 2927 pilnateisius narius.
Jie yra įsijungę į 48 bendruomenės pada
linius: apylinkes ar sen’ūnijas. Tačiau lie
tuvių tautybės žmonių Vakarų Vokietijoje
yra žymiai daugiau. Kiek anksčiau Krašto
Valdybos turėtais duomenimis buvo 4.000
Lietuvos piliečių, bet ir šis skaičius nėra
pilnas, nes yra Vokietijos piliečių, kurie
save laiko lietuviais ir yra lietuviškos kil
mės. Todėl Vakarų Vokietijoje gyvena ge
rokai per 6.000 lietuvių. Valdybos turimo
mis žiniomis, jaunimo iki 25 metų amžiaus,
įskaitant ir Vokietijos piliečius, bet lietu
vius, turime apie 1.650. Vokiečių universi
tetuose studijuoja 42 studentai lietuviai.
Vasario 16 gimnazijoje mokosi apie 90
moksleivių, o vargo mokyklose mokosi 116
vaikų.

III. Bendruomenės finansai

Vaizdo pilnumui Bendruomenės finansi
nis stovis paduodamas už 1958-1963 metų
laikotarpį. Siame laikotarpyje Bendruome
nė turėjo Iš pačios bendruomenės pajamų
39.053 DM., pašalpų iš užsienio lietuvių ir
svetimų įstaigų 89.350 DM. šios pajamos
buvo sunaudotos Bendruomenės organų ir
kitai veiklai. Taigi metams tenka apie 25.
000 DM., kurios buvo sunaudotos Krašto
Valdybos tarnautojų atlyginimams, kelio
nių ir kitoms smulkioms išlaidoms. Finan
sų ribotumas neleido Krašto Valdybai iš

vystyti platesnės veiklos ar imtis didesnio V. Kultūrinė veikla
užsimojimo.
Vokietijos Krašto Lietuvių Bendruome
Didžiausias Vokietijos Krašto Bendruo nei, pagal jos tikslus ir uždavinius, rūpėjo
menės rūpestis buvo ir yra išlaikymas Va ne tik išlaikyti bendruomenės organizaci
sario 16 gimnazijos — vienintelės grynai nę struktūrą, rūpintis gimnazijos išlaiky
lietuviškos mokslo įstaigos tremties sąly mu. bet ir palaikyti savo tautiečių tarpe
gose. šiam tikslui per tą patį laikotarpį lietuvišką dvasią, kiek galint saugojant
(1958-1963) yra sutelkta: iš Pasaulio lietu nuo nutautimo, kuris, kaip ir kituose kraš
vių, ypač iš JAV lietuvių 793.573. — DM., tuose, gresia ir Vokietijoje gyvenantiems
iš šios sumos vien būreliai gimnazijai iš lietuviams. Kultūrinė veikla ypač patar
laikyti yra paaukoję DM. 679.835. iš vokie nauja tautinės sąmonės ugdymui ir palai
čių valdžios gauta pašalpos DM. 291.624.— kymui. Šiam tikslui buvo kasmet ruošia
BALFo paramos (daugiausia maisto pro mos studijų savaitės, kurios prisidėjo prie
duktais ir rūbais) DM. 115.677, savų paja bendruomenės vadovaujančių asmenų nu
mų (mokslapinigių ir kitų pajamų) 83. teikimo ir parengimo lietuviškai tautinei
734. — DM. Apskritai atrodo sumos nema bei kultūrinei veiklai įvairiuose bendruo
žos, tačiau normaliam gimnaz’jos veikimui menės padaliniuose. Panašiu tikslu jau ke
ir išlaikymui jų nepakako, nes, kaip žino linti metai vyksta kultūros dienos Duesselma, Vokietijoj maisto ir kitų dalykų kai dorfe. Tam tarnauja vaikų-jaunimo stovyk
nos pakilo, dolerio vertė krito, ir dėl to los, kuriose ugdoma ir gaivinama lietuviš
gimnazijos išlaikymui, kaip paskutiniais ka dvasia. Tam pačiam tikslui panaudoja
metais apskaičiuota, dar trūksta mėnesiui mos įvairios progos: birželio įvykių minė
apie 7.000. — DM. Tokioje padėtyje teko jimai įvairiose apylinkėse, Rugsėjo 8-ji,
graibstytis lėšų iš įvairių pozicijų, kad gim kariuomenės švenčių minėjimai, Vasario
nazija galėtų bent minimaliomis sąlygo 16 šventė, įvairios išvykos su paskaito
mis ir menine lietuviška programa į apy
mis gyvuoti.
linkes ar didesnius lietuvių telkinius. Pa
įsikūrusi Huettenfelde, gimnazija nau žymėtinas gausesnis lietuvių suvažiavi
dojasi kai kuriais mediniais pastatais (ba mas, kuriame dalyvavo apie 700 asmenų,
rakais). kurie, metams kėgrnt, paseno ir Huettenfelde 1963.VI.22 d. gimnazijos sta
nebetiko gimnazijos reikalams. Vokiečių tybos pamatų šventinimo proga.
Šioje veikloje žymiai pasireiškė ir talki
valdžia, kuri seka gimnazijos egzistenciją,
pilnai suprato, kad naujų gimnazijai pasta no Vasario 16 Gimnazija, įnešdama savo
tų reikalas yra būt'nas, tą matė ir tuo sie duoklę lietuviškai, ją palaikančiai visuome
lojosi ir Vokietijos Bendruomenės organai. nei ir atstovaudama bei propaguodama
1958 m., pasikeitus vokiečių valdžios poli mūsų tautinę kultūrą svetimųjų tarpe,
tikai tremtiniams-pabėgėliams palankesne Gimnazijos tautinių šokių grupė, kuri pa
kryptimi, buvo pradėta ieškoti galimybių sirodė pernai Romoje Pabėgėlių Kongreso
iš valdžios gauti gimnazijai ir jos statybai proga ir lietuvių draugo Vatikano Nepa
finansinės paramos. Drauge imta telkti lė prastiems Reikalams Kongregacijos vado
šas ir iš savų tautiečių. 1961 m. Krašto vo arkiv. Samorė tėviškėje pastatyto lietu
Valdyba ėmėsi konkrečių žygių, ieškoda viškojo kryžiaus šventinimo iškilmėse, iš
ma vokiečių valdžios įstaigose gimnazijos garsino lietuvių vardą Italijoje ir sukėlė
reikalams paramos. To pasėkoje Bonnos daug simpatijų Lietuvos reikalui. Pana
Pabėgėlių Ministerija ir Baden-Wuerttem- šiai gimnazijos meninių jėgų pasirodymas
bergo krašto valdžia sutiko paremti gimna vokiečių
tarpe Frankfurte, Stuttgarte,
zijos naują statybą. Atsilankius Vokietijo Hamburge, Kaiserslautern ir kt. gražiai
je architektui Kulpavičiui iš Toronto, jis reprezentavo lietuvišką tautinę kultūrą.
buvo prašytas ir maloniai ėmėsi paruošti Vokiečiai ypač domisi ir vertina pabėgėlių
naujos statybos projektą, kurį, su tam tik vertybių išlaikymu ir puoselėjimu. Čia
romis pataisomis, patvirVno atitinkamos gimnazija at’iko savo misiją bendruome
vokiečių įstaigos su 790.000. — DM. sąma nės uždavinių ribose. Jei gimnazija turėtų
ta. Pabėgėlių Ministerija Bonnoje ir Ba- patogesnes sąlygas, pavyzdžiui, tinkamą
den-Wuerttembergo krašto valdžia skyrė salę, galėtų tapti tam tikra prasme Vokieti
statybos reikalams po 250.000, — DM, tai jos lietuvių kultūriniu centru ir reprezen
gi 500.000. — DM., o likusią sumą — 290. tantu.
Apžvelgiant mūsų kultūrinę veiklą, pa
000. — DM. tenka pačiai Vokietijos Lietu
vių Bendruomenei parūpinti. Krašto Val žymėtinas vokiškai kalbantiems vaikams
dyba tikisi, kad šį reikalą supras ir parems lietuvių kalbos vadovėlis, ruošiamas dr.
viso pasaulio, ypač Jungtinių Amerikos Dainės Augustaitytės, kurį Krašto Valdy
Valstybių lietuviai, kuriems iki šiol visada ba nori kuo greičiausiai išleisti.
Vasario 16 Gimnazijos likimas rūpėjo.
(Bus daugiau)

MOKYKITE VISAS TAUTAS
(Misijų dienai)
Aną iškilmingą atsisveikinimo valandą,
prieš pat Kristui užžengiant j dangų, nu
skambėjo Jo paskutinis saviesiems duotas
įsakymas: „Eikite ir mokykite visas tau
tas“ (Mt. 28,18). Mažytis tebuvo Kristaus
sekėjų būrelis, o prieš juos stovėjo visas
pasaulis; nepatraukli buvo kryžiaus, au
kos, savęs išsižadėjimo ir tik po mirties
gausimo atlyginimo evangelija. Bet jie
vykdė Viešpaties įsakymą, ėjo, skelbė Die
vo žodį, nesiliovė laiku ir nelaiku, įrodinė
jo, ragino, barė visu kantrumu ir mokymu
(plg. 2 Tim. 4,2). Nevisi juos mielai priė
mė: tie, kurie nepakentė sveiko mokslo,
juos vargino, kankino ir žudė. Į žemę mes
tas mažytis grūdelis tačiau greitai išdygo,
pradėjo žaliuoti ir išsišakojo į didžiulį
medį.
Jau praėjo beveik du tūkstančiai metų.
Ir kokie viso to darbo vaisiai? Daliniai lai
mėjimai neturi nustelbti rimtai susirūpin
ti verčiančios tikrovės. Nors pakrikštytųjų
skaičius kasmet auga, bet jis daug kur ne
pasiveja bendro gyventojų skaičiaus augi
mo. Kasmet priauga 6-8 milijonai katali
kų, bet tame pačiame laikotarpyje nekrikš
čionių prieauglis prašoka 30 milijonų. At
skiruose žemynuose dar daug Kristaus ne
pažįstančių ar Jam abejingų žmonių: Azi
joje 96 proc. nekrikščionių ir tik 2 proc.
katalikų; Afrikoje 75 proc. nekrikščionių
ir 10 proc. katalikų; Šiaurės ir Pietų Ame

nom; jos žiūrinėjo nuotraukas ir juokėsi.
Kęstutis atsisėdo ant suoliuko ir užsi
rūkė cigaretę. Jis pagalvojo apie artėjan
čią žiemą. Ir tada ji atklysdavo — stai
giai, netikėtai, lyg baltas linksmas vai
duoklis.
Lauke sukinėjasi žvarbus jūrinis vėjas
ir drebia snaiges į veidą. Žmonės, pasista
tę apykakles, greitai skuba gatve. Kros
nyje garsiai spragsi ir traška malkos.
Sninga ir sninga. Atrodo, kad visą pasaulį
užvaldė sniegas, ir žemė amžiams bus pa
laidota po juo.
Snaigės baigia užpildyti langą; duonos
krautuvė priešingoje gatvės pusėje vos
besimato; rytą, kai eini pro ją, užuodi gar
dų šviežių bulkų ir pyragaičių kvapą. O
dar toliau, už keleto žingsnių, mėsos krau
tuvė. Storas vokietis kapoja mėsą didžiu
liu kirviu. Ant baltomis plytelėmis išklotų
sienų kabo kumpiai ir dešrų rinkės.
Šaligatviais jau traukia vaikai su rogu
tėmis. Greičiau į kiemą! Tenai berniukai
ritina sniego kamuolius ir lipdo senį be
smegenį, kuris spokso anglinėmis akimis,
atkišęs ilgą morkos nosį. Juodas kiauras
puodas ant galvos daro jį panašų į dešri
ninką. kai sekmadienį, užsivožęs juodi
skrybėlę, jis eina pasivaikščioti po mįes
tą, mosikuodamas geltona bambukine
lazda.
— Guten Tag, Herr Molke, Guten Tag!
Kieme greitai prasideda karas: ant tvo
ros užsirioglina vokietukai iš gretimo kie
mo, rodo liežuvius, špygas ir galų gale ima
mėtyti pagalius į senį besmegenį: kiauras
puodas nu’ekia nuo galvos, nukrinta mor
kos nosis. Vokietukai klykia iš džiaugsmo.
Netrukus Kalėdos ir Naujieji metai.
Krautuvių vitrinos pasidabino eglutėmis,
ant kurių žėri spalvoti papuošalai. Žmo
nės išeina pro duris įraudusiais nuo šalčio
veidais, nešini pirkiniais.
Gatve pražvanga žirgas su skambaliu
kais, įkinkytas į roges, o paskui jas nusi
driekusi rogučių virtinė; jas apžergę sėdi
vaikai ir suaugę žmonės, ir visas šitas ka
ravanas triukšmingai lekia miesto gat
vėmis.
Tėvas sustabdo žirgą, pririša rogutes
prie virtinės galo; jie abu susėda, senis
rogėse pliaukšteli botagu, žirgas prunkš
damas neria pirmyn. Jie skrieja per minkš
tą. dar nesuvažinėtą sniegą.

Pro skverą prabirbė raudonas motocik
las; priekyje sėdėjo vaikinas su juodu
megztiniu, o užpakaly jauna šviesiaplau
kė mergina, kuri kiek išsigandusi laikėsi
už vaikino liemens.
Kęstutis surūkė paskutinę cigaretę. Jis
įmetė tuščią dėžutę į šiukšlių kibirą ir pa
kilo nuo suolo. Kur krautuvė? Reikia nu
sipirkti cigarečių. Buvo laikas, kada ci
garečių nereikėjo. Tačiau dabar sunku
be jų.
— Pakelį „Primos“.
— „Primos“ nėra, —- atsakė pardavėja.
— Tik „Pamiras“.
Krautuvėje buvo tvanku. Girdėjosi ne
kantrūs susierzinę balsai; žmonės grūdosi
prie prekystalio. Apšepęs vyras kišo ran
ką pro žmonių tarpą, reikalaudamas deg
tinės. Po stiklu gulėjo loterijos bilietai.
Kvepėjo žuvimi, olandišku sūriu ir tuščio
mis alaus bonkomis. Du vyrai gėrė alų tie
siog iš bonkų, aukštai užversdami galvas;
tai buvo dažytojai su aptaškytais kombi
nezonais ir baltais nuo dažų guminiais
batais.
Kai jis išėjo į gatvę, dangus jau niaukė
si. Vėjas pažeme nešiojo medžių lapus,
blokšdamas juos po praeivių kojomis.
Kęstutis sustojo prie trijų aukštų namo,
kuriame prabėgo pirmieji jo vaikystės
metai. Namas buvo visai nenukentėjęs
nuo karo, gerai išsilaikęs: jį rūpestingai
pastatė puikūs meistrai; net tinkas nebu
vo aptrupėjęs. Tik dažai nusilupo nuo lan
gų rėmų ir nusimynė prieangio laipteliai.
Prie įėjimo kabojo randona iškaba. Žen
gęs arčiau, jis perskaitė: „Milicija“. Mili
cija? Kodėl būtent ji turėjo čia įsikurti?
Juk galėjo būti ir kokia nors kontora.
Namai irgi turi savo likimą; tuo jie pana
šūs į žmones, kurie juose gyvena. Ir kiek
žmonių pereina per vieną namą, pakol jį
sudaužo bomba arba jis pats sugriūna,
užleisdamas savo vietą kitam.
Šitas namas tuomet priklausė piktam,
irzliam seniui; senis turėjo keistą įprotį
vaikščioti vakare nuogas po kambarį; įpy
kęs ant nuomininkų, jis garsiai rėkdavo,
net pamėlynuodamas:
— Son of a bitch! Son of a bitch!* —
(senis buvo ilgai gyvenęs Amerikoj). Vie
ną dieną, taip berėkiant, jį pribaigė šir
dies smūgis.
Kęstutis panoro įeiti į namą ir pasižval

R. LANKAUSKAS

Tiltas i jūrą
ROMANAS
(1)

Sovietinėje Lietuvoje dabar parašomuo
se romanuose paprastai turi būti iškelia
mas naujojo gyvenimo atstovas — bolševi
kas. Paprastai teigiamas bolševikas, kuris
kuria tą naująjį gyvenimą. O jeigu hero
jus yra neigiames, tai jis turi būti praei
ties atstovas. Jei toks gyvena šiandien,
tai jam rašytojas be pasigailėjimo turi
duoti vis per galvą.
Romualdo Lankausko „Tiltas į jūrą“
yra laiminga išimtis. Laiminga, žinoma,
skaitytojui, nes rašytojas už šį nedidelį
romaną jau pakankamai atsiėmė puolimų.
Mes jį čia persispausdiname iš „Perga
lės“ žurnalo šių metų Nr. 3 susipažinti sa
vo skaitytojams.
Tiesa, A. Sniečkus ir kiti Lietuvą dabar
valdantieji partiniai iš Maskvos malonės
tvirtina, kad svetur išeinantieji laikraš
čiai persispausdinėja tuos sovietinių Lie
tuvos rašytojų darbus, kurie yra prasčiau
si. Bet Sniečkus matuoja vienu mastu, o
mes — kitu. Mes negrlvojame, kad šis
darbas literatūriškai būtų prastas.

Ant saulelė, vėl nuo mūs atstodama, ritas
Irgi, palikusi mus, greita vakarop nusilei
džia.
Vei, kasdien daugiaus ji mums savo spin
dulį slepia.
O šešė'iai vis ilgyn kasdien išsitiesia.
K. Donelaitis

Ir vėl tu čia, vėl klaidžioji pažįstamo
mis gatvėmis, žvalgydamasis į pilkus na
mus, vėl dairaisi aplinkui, tarsi kažko
ieškodamas. Eik iš lėto, klausydamasis
tolimų dienų aido,

VI. Dautartas pamėgdžiojąs buržuazinius
filosofus
(E) Pavergtoje Lietuvoje pasirodė penk
toji VI. Dautarto novelių knyga „Kai pa
rausta putinas“ ir pirmuoju ypu ji sukriti
kuota „Tiesoje“ (186 nr., rugp. 10). Tiesa,
vertintojas J. Zinkus nurodė, kad Dautar
tas maloniai nuteikęs sustiprėjusiu me
ninio žodžio brandumu, tačiau, esą, veika
las vis tiek paliekąs nepasitenkinimo nuo
sėdą. Autorius blaškęsis ir esąs paviršuth
niškas.
Palietęs paskiras rašytojo noveles, Zin
kus jaunąjį autorių bara, nes jame prasi
skverbianti karti nusivylimo gaida, mies
čioniška baimė ir sumišimas, sutikus gy
venimo sunkumus. Rašytojas esąs nepa
kankamai apsiginklavęs marksistiškai-idė
jiniais šarvais, mažai pažįstąs šiandienos
gyvenimą ir pagaliau jis klausiamas: kodėl
pamėgdžioti pasimetusius buržuazinius fi
losofus? Juk ateitis, anot Zinkaus priklau
santi komunizmui, o tie lietuviškieji kū
rėjai, atrodo, vis dėlto tokia ateitimi abe
joja.

Tiesi gatvė išgrįsta pilkais tašytais ak
menimis. Senų kaštonų alėja, šitų medžių
jis nepris'mena, nors tuomet kaštonai jau
buvo pasodinti: žinoma, jie senesni už jį.
Kaštonai priglaudė tarp gelsvėj ančių lapų
savo vaisius; bet dar keletas dienų, — ir
jie kris ant šaligatvio po prae vių kojomis;
iš perskilusio kiauto išsiris rudas žvilgan
tis kaštonas, — paskutinė iškeliaujančios
vasaros dovana.
Kiek vasarų prabėgo? Trisdešimt. Jis
palydi trisdešimtąją vasarą. Koks nenu
maldomas laiko tekėjimas! Tačiau prieky
je dar keliolika ar keliasdešimt vasarų.
Jos bus kitokios, o gal savaip panašios į
prabėgusias.
Pilkas didžiulis namas. Baltos užuolai
dėlės ant langų. Ligoninė. Čia jis gimė,
čia vaikystėje sirgo ir kentėjo troškulį po
operacijos.
— Gerti, gerti...
Sesuo pasilenkdavo ir prikišdavo prie
lūpų degtuką su vata, pamirkyta vandeny.
Jo dantys sukąsdavo degtuką, sukepusios
lūpos norėjo iščiulpti paskutinius vandens
likučius. Degtukas suskildavo ir supleišėdavo. Kažkas su baltu chalatu, priėjęs prie
lovos, tarė:
— Jis gyvens.
Kęstutis paspartino žingsnį; jis norėjo
greičiau praeiti ligoninę. Per daug skau
džių prisiminimų surišta su ja. Per daug. .
Jis išėjo į aikštę. Anksčiau nebuvo jokio
paminklo, bet dabar vidury aikštės kilo
j dangų aukštas keturkampis pjedestalas,
ant kurio stovėjo prieštank’nis pabūklas;
pabūklo vamzdis buvo nukreiptas į va
karus.
Nuo jūros pūtė vėjas. Nešaltas, geras
vėjas. Rudeninė saulė dar šildė žemę.
Skvere ant suoliuko sėdėjo keletas jūri
ninkų; vėjas plaikstė jų kepurių kaspinus.
Jūrininkai kažką kalbėjo dviem mergi

rikoje 22 proc. nekrikščionių ir 57 proc.
katalikų; Europoje 19 proc. nekrikščionių
ir 37 proc. katalikų; Okeanijoje 24 proc.
nekrikščionių ir 20 proc. katalikų. Visoje
žemėje apie 1.800 milijonų (67 proc.) ne
krikščionių ir tik apie 520 milijonų (18
proc.) katalikų.
Tikrai „pjūtis didelė, bet darbininkų ma
ža“. Per maža tokių, kurie ryžtųsi Kris
taus vardu eiti iki pasaulio pakraščių, mokyti tautas ir jas krikštyti. Ne tautas už
kariauti ir pavergti, kaip, deja, praeityje
yra įvykę, bet joms nešti šviesą, vesti jas
kilnaus žmogiškumo keliu, padėti kiekvie
nam asmeniui ir kiekvienai tautai atlikti
jiems Dievo skirtus uždavinius. „Sunku
rasti kitą tokį pavyzdį žmonių tarpe, kaip
Kristaus misijonierius, kurie eina per pa
saulį ne užvaldyti, bet apšviesti, ne pasi
dalinti žemę į savo įtakos ir ekonominių
interesų sferas, bet tarnauti“ — pabrėžė
pop. Jonas XXIII 1963.V.18, porą savaičių
prieš savo mirtį, sakytoje kalboje. Ir tik
rai, naujai atbudusios ar atbundančios Af
rikos ir Azijos tautos, kurios neturėjo savo
pajėgios kultūros, turi būti dėkingos krikš
čionims misijonieriams. nes jie daugiausia
prisidėjo prie tų kraštų subrendimo ir prie
jų į civilizuotų tautų tarpą įsijungimo.
Krikščioniškosios Lietuvos įnašas į mi
sijų veiklą nėra didelis ir, reikia pripažin
ti, per mažas, palyginus su kitomis Euro
pos tautomis. Tiesa, patys esame vėlokai
priėmę krikščionybę ir po to turėjome
nuolatos rūpintis gilesniu tikėjimo įsišak
nijimu savajame krašte, o dažni karai ir
ilgos okupacijos trukdė laisvą domėjimąsi
tolimaisiais kraštais. Bet netrūko ir ne
trūksta taip pat ir lietuvių tarpe pasiauko
jančių sielų, kurie nuo T. Andriaus Ruda
minos laikų iki pat šių dienų veržiasi neš
ti evangelijos šviesą jos nepažįstantiems
žmonėms. Tačiau ką reiškia tie apie 30
šiandie misijų kraštuose besidarbuojančių
lietuvių, palyginus su 7800 olandų (Olan
dijoje 4 milijonai katalikų) ar 1700 švei
carų (Šveicarijoje tik 2 mil. kat.)? Galima
teisintis, kad lietuvių kunigų ir vienuolių
pilnai neužtenka saviems reikalams, bet,
antra vertus, galima klausti: ar Šveicarija
siunčia savuosius į misijas, kadangi jų
daug turi, ar gal kaip tik dėl to ten daug
pašaukimų į dvasinį luomą, kadangi di
džiadvasiškai aukojamasi misijų darbui?
Bet ir tas, kuris neturi galimybės pats
nešti Kristaus šviesą iki pasaulio pakraš
čių, negali likti kurčias Viešpaties liepi
mui: „Eikite ir mokykite visas tautas“. Jo
įnašas gali pasireikšti „atjautimu kitų žmo
nių sielų reikalų, malda už jų išganymą ir
ypačiai meilės įkvėpta auka, kad Dievo
žodis pasklistų po visą pasaulį ir jį apšvies
tų, kad Kristaus atneštas išganymas pa
siektų visas tautas“ (pop. Jonas XXIII).
Roma
T. Paulius
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai.
STOKE-on-TRENT — spalio 20 d., 2 vai.,
Tunstall.
ROCHDALE — spalio 27 d„ 11.30 vai.

gyti po kambarius, kuriuose jisai žaidė,
paleisdamas ant grindų rakčiuku užsuka
mus automobilius. Jis užkopė į antrą
aukštą. Taip, durys buvo tos pačios; jis
prisiminė jas, atpažinęs seną užtaisytą
skylę nuo prancūziško užrakto. Ant durų
kabojo juoda lentelė su užrašu: VIRŠI
NINKAS. Kęstutis sustojo, nesiryždamas
nuspausti durų rankenos. Ką jis pasakys
žmogui anapus durų?
Pakol jis stovėjo dvejodamas, prie jo
priėjo seržantas ir paklausė:
— Jūs pas viršininką?
— Taip, — mechaniškai atsakė jis.
— Prašau, — užeikite.
Kęstutis įėjo.
— Sėskitės, — tarė viršininkas. — Koks
reikalas?
Kęstutis sutriko. Jis atsisėdo ant kėdės,
stovėjusios prie rašomojo stalo, ir staiga
pasakė pirmą į galvą atėjusią frazę:
— Manęs nenori registruoti viešbutyje.
— Kodėl?
— Nežinau.
— Parodykite savo pasą.
Jis padavė pasą viršininkui, o pats ap
sidairė po kambarį, kuris, išdažytas blyš
kiai melsva spalva, jam pasirodė visiškai
svetimas ir nepažįstamas; niekas čia ne
priminė vaikystės, ir veltui jis ieškojo aki
mis kokios nors likusios žymės.
— Jūsų pasas tvarkoj, — tarė viršinin
kas, grąžindamas jam pasą, — Turi re
gistruoti. Taip ir pasakykite. O jeigu ne
registruos. paskambinkite man. Aš viską
sutvarkysiu.
Kęstutis pakilo nuo kėdės ir išėjo iš vir
šininko kabineto. Koks velnias mane pakusė meluoti! — nusikeikė jis mintyse. —
Kam šito reikėjo?
Gatve, žvangėdami priekabomis, lėkė
sunkvežimiai; ore sklido sudegusio benzi
no smarvė.
Keltas ką tik buvo atplaukęs; iš jo į
krantą ėjo žmonės su pilnais grybų krep
šeliais. Grybautojai su tuščiais krepše
liais pirko bilietus, pasiruošę keltis per
įlanką į mišką. Keletas automobilių stovė
jo šiapus prieplaukos vartų.
(Bus daugiau)
/

* Kalės vaikas (angį.).
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KATALIKAI VENGRIJOJE
Vengrijos komunistai mėgsta kartoti,
kad Vengrijos darbininkija palinko į ko
munizmą dėl to, jog kraštas buvo atsilikęs
ir didikų latifundijos kėlė darbininkijos
nepasitenkinimą, gamino skurdą ir kreipė
ją į socializmą. Net kardinolui Mindszenty
sufabrikuotame teisme buvo prikišama,
kad jo reakcija prieš liaudies valdžią, tarp
kita ko, buvo latifundijų gynimas.
Tuo tarpu Vengrija XIX a. nepažino nei
pramonės proletariato, nei marksizmo. Kai
to amžiaus gale išaugo pramonė ir žymiai
padidėjo darbininkų skaičius, vyskupai,
kunigai ir pasauliečiai kovotojai tuojau
stojo ginti darbininkų reikalų prieš kapi
talizmą. Didysis vengrų sociologas vysk.
Prohaszka reikalavo išdalyti latifundijas
tada, kai Vengrijos liberalizmas buvo pa
čiame žydėjime. Faktas, kad 1919 metų
Belą Kun komunistinė diktatūra nerado
pritarimo tautoje kaip tik dėl to, kad kata
likai, ypač jaunų darbininkų organizacija
(pan. į belgų žosistus), smarkiai pasiprie
šino komunistų siekimams. Kita jaunimo
žemdirbių organizacija Kalot savo progra
moje kaip tik turėjo įsirašiusi žemės re
formą, kurios nepavyko įgyvendinti dėl
Horthy pusiau diktatūriško valdymo ir
ekonominės krizės tuo metu. Bet ir tame
laikotarpyje iš bažnytinių žemių, kurios
tarnavo vyskupų, bažpyčių, seminarijų ir
mokyklų išlaikymui, viso 277.639 ha, tarp
1921 ir 1925 metų buvo išdalyta bežemiam
71.000 ha. 1935 m. Esztergom arkiv. kard.
Serėdi Vengrijos episkopato vardu yra pa
reiškęs: „Dėl krašto gerovės mes esame
pasiryžę priimti be rezervų visas radika
lias priemones, kurių valdžia imsis dalyda
ma latifundijas“.
Kai 1936 m. prasidėjo žemės reforma,
pirmoje vietoje buvo dalijamos bažnytinės
žemės. 1936-1942 m. Kalot įsteigė 22 žemės
ūkio mokyklas, kad paruoštų reikalingų
specialistų padėti įvykdyti žemės ūkio re-

formai. 1945 m. nauji Vengrijos valdovai
visiškai panaikino latifundijas, ir Vengri
jos vyskupai tam pritarė. Tačiau netrukus
išryškėjo darbininkų „išlaisvintojų“ tik
rieji tikslai. Gavusieji žemės tuojau buvo
suvaryti į kolchozus ir sovchozus. O to pa
seka: Vengrija, kuri buvo laikoma Europos
aruodu, nepajėgė pasigaminti duonos savo
kraštui. Tokia yra tikrovė, o visa kita tik
propaganda.
Kas pažįsta Vengrijos gyvenimą, tvirti
na. kad komunizmas vien dėl socialinių
priežasčių niekuomet nebūtų Vengrijoje
įsigalėjęs, jeigu nebūtų įsikišę „išlaisvin
tojai" iš rytų. O ir šiandien komunizmas
Vengrijoje neišsilaikytų nė vienos dienos,
jeigu gyventojai, jau 1.000 metų įaugę į
krikščioniškąją kultūrą, galėtų laisvai pa
sisakyti dėl savo krašto likimo. Todėl tas
nuolatinis komunistinės propagandos kar
tojimas, kad Vengrijos dvasiškija nepri
taria komunizmui ir siekia atgauti pra
rastąsias latifundijas, yra tik melas. Šmeiž
dami kardinolą Mindszenty, kaip senosios
tvarkos, taigi ir latifundijų, gynėją, siekia
vieno — pristatyti jį pasaulio viešajai opi
nijai kaip nepataisomą nusikaltėlį. O
Mindszenty kenčia ir tyli.
Kaip žinome, jis buvo nuteistas ir pasmerktas dėl „špionažo“, valst. išdavimo,
nelegalių operacijų valiuta ir pasikėsinimo
nuversti esamąją santvarką“. Tai yra ži
nomi kaltinimai, kuriais Stalinas siekė sulikviduoti savo priešus. Neseniai Vengri
joje buvo rehabilituoti komunistai, nuken
tėję nuo Stalino režimo, tačiau kardinolas
pasiliko tokiu nusikaltėliu, kuriam amnes
tija netaikoma. Jis galėjo prašyti pasigai
lėti ir tikrai būtų buvęs paleistas, jeigu
būtų sutikęs išvykti į užsienį.
Kard. Mindszenty klausimas virto viso
pasaulio dėmesio centru, kai atrodė, kad
komunizmo vadai ieško sąlyčio su Kat.
Bažnyčia. Daug šiuo reikalu rašyta pasau-

SUJUDINKI!, VYRAI, PASAULĮ
RAŠO AL. N. DIČPETRIS

Paskolino man draugas knygą, kurioje
išmintingi vyrai aiškina, kaip prasidėjo
pasaulis.
Ilgai tą knygą skaitęs supratau, kad vis
kas prasidėjo iš dujų. Ne iš paprastų du
jų, kurias net ir mandagiausi žmonės, nori
ar ne, gamina, o iš tam tikrų kosmiškų du
jų. Vadinas, iš nepaprastų.
Tai didelis, kultūringas, taip sakant,
žingsnis priekin, žinoti, kad pasaulis atsirado iš nepaprastų dujų. Ir džiugu šitokiam šviesos amžiuj gyventi. Tik, savaime
aišku, kartu ir liūdna, kad daugiau žmo
nių nesupranta dujų svarbumo. Kaip ir
tas mano draugas: paskolino tokią puikią
knygą, o pats apie elektrą kalba.
„Ar girdėjai“, sako, „išrastas naujas
laikrodis!“
„Kaip tai naujas?“ sakau. „Ar naujos
rūšies laiką rodo?“
Gerasis mano draugas reikalą kantriai
išaiškino, Pasirodo, kad laikrodis elektrinis. Viduj mažytė baterija; nereikia nei
sukti, nei papykus, kad skuba ar vėluoja, per kambarį mesti. Ištisus metus kuk
liai tuksi, tiesiog prašyte prašosi, kad ant
rankos nešiotum, draugų kompanijoj atsi
tiktinai rankovę aukštyn timptelėtum...
„Tik gaila“, dar pridėjo, „kad iš viso tos
baterijos reikia. Gi žmogus pilnas elek
tros. Būtų galima sugalvoti, kaip tiesiog į
ranką įsijungti... Nebereikėtų nei dirže
lių, nei plieninių juostelių. Eitų, tuksėtų
ne tik metus kitus, o visą gyvenimą. O ir
mirus gyviems likusiems mažiau galvosū
kių: nei valdžia vietoj mirties mokesčių
tuo laikrodėliu rūpintųs, nei skubiai susi
rinkę giminės... Ką gi? Asmeniškas daly
kas. O ir laidotuvės įgytų, taip sakant, ne
paprastą didingumą. Kojas pakračiusį pi
lietį į dausas palydėtų ne tik dvasiškiai,
bet ir visos aplinkos profesionalai ir mėgė
jai laikrodininkai. O kai tokios simpatiš
kos minios taip savanoriškai lydi, lavono
sielai, savaime aišku, būtų daug mieliau
(gal būt, net drąsiau) gulti, taip sakant, į
dangaus ir žemės teisių ministerijos lau
kiamąją vietelę. Ir antkapių užrašai paįvairėtų, pasikeistų. Ne: čia ilsisi a. a. toks
ir toks, o: čia ilsisi a.a. toks ir toks, ir jo
laikrodis, gerai jam visą gyvenimą tarna
vęs, niekada nemelavęs. (Lai Viešpats
jiem suteikia ramybę)“.
Ėmiau galvoti, kad būtų ne pro šalį ir
man tokį laikrodėlį pamėginti. Mat, pa
prastai laikrodžiai, patekę ant mano ran
kos, sustreikuoja. Tiek jau tų sustreika
vusių rankinių turiu, kad vaikai net biznį
pradėjo varyti: už vieną komiką duoda du
ratelius, o už vieną komiką, pakelį kram
tomosios gumos ir tris sidabrinius popie
rėlius — net visą laikrodį.
Aišku, aš tuos streikuotojus mėginau
taisyti. Ir pats taisiau, ir profesionalams
nešiau, bet pats nemoku, o miestelio laik
rodininkai visiškai su manim bendrauti
atsisakė. Kai pamato, kad ateinu, ne tik
duris iš vidaus užsirakina, bet ir langines
uždaro. Tikrai taip yra, nemeluoju. Vie
nas išminčius net per dantį patraukė.
Sako:
„Tai tau ne laikrodininko reikia... Tavo

laikrodis pilnoj tvarkoj. Ir ratelių netrūks
ta. ir spyruoklė pirmos rūšies... Pamėgink
geriau psichiatrijos daktarą...“
Na, pamėginau kišeninį laikrodį.
Įsigijau batus storais guminiais padais
ir vatos į kišenę prisidėjau. Sakau:
„Žūt būt, šitas eis“.
Ir beveik pirštų galais, taip sakant,
vaikštinėjau, per dažnai į jį nežiūrėjau...
Tai ėjo, kaip lėta siuvimo mašina, tris
mėnesius.
Pasiguodžiau draugui. Sakau:
„Neina tie paprasti rupūžiukai, Džio.
Tur būt, per daug elektros mano kūne“.
„Tai blogai su tavim, brolyti“, sako
Džio. „Elektricitaitis...“
„O kas tas per vienas?“ klausiu.
„Žinai“, sako, „kaip tonsilaitis, tik bai
sesnis. Tavo vietoj aš to elektrinio laikrodžio nemėginčiau — dar šort
sirkut
įvyks...“
Nesuprantu, kas tas šort sirkut? Visus
žodynus peržiūrėjau ir visokiausių negir
dėtų žodelių radau, bet šitų dviejų — ne.
Nėra ir tiek. Galų gale nutariau, kad, tur
būt, kokia angliška liga (draugą klausti
kažkaip nepatogu), tik aišku, kad kažką
bendra su elektra turi.
„Tai ką patartum daryt?“ paklausiau
smarkiai susirūpinęs.
„Išrask dujinį laikrodį...“ tarė Džio ir
kikendamas išėjo.
Lengva jam juoktis. Jo elektrinis stovis
tvarkoj, o kas mane pataisys?
Su šitokia nepaprasta liga nei raminan
čios, nei jaudinančios tabletės nepadės.
Amerikoj, berods, yra toks prietaisas, kurį
elektrine kėde vadina, bet į tą kėdę pa
tekti reikalinga didelių darbų atlikti. Nie
kuo nepasižymėjusiam žmogeliui maža vil
ties. O antras dalykas: toj kėdėj žmones ne
taiso, o kepa. (Įdomu, kaip elektra savo
riebaluose kepti žmonės atrodo? Tur būt,
labai sausai...). Ne, elektrinė kėdė ne man.
Bet ką nors daryti reikės: negali žmo
gus, šviesos amžiuj gyvendamas, kaip
koks glušas laiko nežinoti.
O ir didesnė problema: ar elektricitaitis
tik nebus užkrečiama liga?
Neseniai pastebėjau, kad ir žmona ėmė
savo laikrodžiu skųstis.
„Nežinau, kas pasidarė", sako, „šlubuo
ja... Vakar pagal grenič myn taim nusta
čiau, o dabar Maskvos laiką rodo“.
Tad štai, kur mus elektra nuvedė: net
iki elektricitaičio epidemijos pavojaus!
Gali būti blogai, jeigu laiku nesusigriebsim!
Nejaugi mūsų tarpe nėra žmonių, kurie
apie dujas nusimano? Aš pats tai ne. Aiš
ku, gaminu ir aš, taip sakant, šiokias to
kias dujeles, bet čia kalba eina apie kosmiškas dujas. O man atrodo, kad jeigu iš
jų galėjo pasidaryti pasaulis, tai mes vi
siškai be reikalo elektra pirštus tepam.
Blogiausiu atveju, jeigu kosmiškų dujų
ekspertų mūsų tarpe nėra, galėtumėm bent
kokią eiseną prieš elektrą suorganizuoti
(sujudinti, taip sakant, pasaulį), tai jau
ne aš. Aš — ne. Elektros jėgainėj dirbu;
ko gero, dar maišą gaučiau...

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

linėje spaudoje, ružavomis spalvomis pieš
ta busimoji Vengrijos Bažnyčios padėtis,
šitokiai nuotaikai sudaryti ir kard. Mind
szenty rekalui kaip nors išspręsti Vengri
jos valdovai leido porai vyskupų ir vienam
apaštališkajam administratoriui nuvykti į
II-jį Vatikano Susirinkimą. Tačiau ten bu
Mielas Redaktoriau,
skautų vadas lankėsi pas kurį vadą. Tai
vo pakviesti 21 vyskupas ir ekspertas (iš
atsivertęs „Europos Lietuvio“ Nr. 39 vidų- dideli dalykai! Kai kurie apsilankymai
Vengrijos). Nemažai kunigų paleista iš
riniuosius puslapius, iš pradžių net nukai tikrai labai įdomūs visuomenei. Jų čia ne
kalėjimų, tačiau be teisės eiti savo parei
tau. Va, sakau, kažkas sugalvojo iš manęs pakartoj ame nenorėdami sudaryti vaizdo,
gas, ir todėl daugelis bažnyčių ir toliau ne
pasijuokti ir į naują laikraštį įdėjo senus tarytum, pavyzdžiui, lankymasis sudaryti
turi savo ganytojų. Dar veikia kelios se
vidurius! Ten juk rašoma apie jubilieji stovyklai maisto planelio ar užrašyti foto
minarijos, tačiau joms kandidatus parenka
nių metų stovyklą. Kada gi ji buvo? O, se grafijų būtų (domesni už kitus įdomius
valdžia. Naujai paskirtiems vyskupams ir
niai jau buvo! Tai kaip čia atsitiko, kad dalykus.
klebonams valdžia sistemingai neleidžia
tik dabar aš gaunu puslapius su pasenu
Dėl to ir gėrimės visais apskritai.
eiti pareigų pagal Bažnyčios įstatymus.
sių ir užmirštų dalykų aprašymu? Juk žu
Pagal Vengrijos komunistų įstatymus, jei
vis ir laikraštiniai bėgamųjų įvykių repor
Labai atsiprašau, kad aš ligi šiol dar ne
per 90 dienų naujai paskirtasis neužima
tažai į trečią dieną jau nebetinka vartoti. buvau apsimokėjęs už porą Nidos Knygų
savo vietos, tada skyrimo teisė priklauso
Įtarimas, kad man tyčia buvo įdėti se Klubo leidinių. Čia pridedu reikalingą su
valdžiai, kuri parenka silpnavalius, kartais
no laikraščio viduriai, atkrito betikrinant melę.
ekskomunikuotus ar apskritai valdžiai at
numerius ir datas. Bet ir dabar vis tiek
Dabar spėlioju, kiek iš tų 369 skolingų
sidavusius asmenis.
tebesinešioju mintį, kad pasenusius daly jų vis dėlto dar ir toliau liks skolingi. Ži
Padarę šiek tiek nuolaidų, Vengrijos ko
kus galima paleisti per laikraštį ir po dvie noma, jei dauguma nuoširdžiai paklausys
munistai dabar laukia gesto iš Vatikano
jų mėnesių ir po dvejų metų. Popięriui prašymo, tai skolininkų sąrašas turėtų su
pusės. O Vatikanas stato pagrindine sąly
neskauda. Žinoma, skaitytojams kartais mažėti iki kelių pačių atkakliausių tautie
ga grąžinimą Vengrijos Bažnyčiai esminių
juokingai atrodo.
čių, kurie svetima sąskaita nori ir šviesūs
teisių, kai tuo tarpu Budapeštas padarė
būti.
tik antraeiles nuolaidas. Kadaras leido 5
O kas gi atsitiktų, jeigu imtumėte vieną
Pastudijavęs tuos pasenusius puslapius,
vyskupams grįžti iš priverstinio ištrėmimo
kad mūsų veiklieji kartą ir paskelbtumėte tuos pačius atkak
pradėjau
suprasti,
vietos, tačiau nė vienam neleido grįžti į
skautai panorėjo kaip reikiant prisistaty liuosius pavardėmis, kurie dar ir lapkri
savo vietą ir valdyti. Vaco vysk. Pėtery
ti visuomenei, iš karto net dviem pusla čio pradžioje bus neapsimokėję? Tiesa,
buvo internuotas Hejcėje daugiau kaip 10
piais, tai ir rašė taip ilgai. Per tą laiką vi mes įpratę iškilmingai atžymėti tik geruo
metų. Jis turi 73 metus ir sunkiai serga.
sos naujienos, tiesa, paseno, bet visi ištisų sius darbus ir žygius. Juodųjų sąrašų ne
Kadangi jam nebuvo leista grįžti į savo
metų žygiai šviečia. Kai viską sudedi į mėgstame garsinti. Bet gal ir galima būtų
vyskupiją, jis laisvu noru pasiliko kalini
krūvą, tai yra kuo pasigėrėti. Tuos pusla pabandyti.
mo vietoje. Veszpremo Badalik irgi išbuvo
Tavo Jonas
6 metus Heicėje, palaužtos sveikatos, gy pius beskaitydami matome, kada kuris
vena pas gimines Budapešte. Ir kiti du vys
kupai, negalėję grįžti į savo vyskupijas,
gyvena privačiai. 80 proc. įkalintųjų kuni
gų jau yra laisvi, tačiau tik 4-riems leista
tam tikrom sąlygom eiti kunigo pareigas.
(E) Pivašiūnų miestelis, prisišliejęs prie kintis, jog reikia gyventi, tad, kur nugrie
Visi kiti yra policijos priežiūroje ir turi
legendinio Margirio piliakalnio, yra tik už busi grietinės lašelį, burokėlį, lašinių bry
kas dvi —trys dienos pasirodyti policijoje.
30 km nuo rajono ir kompartijos centro zelį, vežanti turgun parduoti. Iš taip susi
Visos žinios apie santykių pagerėjimą
Alytaus, bet ten žmonės gyvena taip, tarsi gaudytų skatikų ir bažnytėlei išlaikyti duo
tarp Vatikano ir Budapešto yra vien iš
kompartijos Alytuj ir visoj Lietuvoj nebū danti. — Dar tik pakeliui draugas Vaba
komunistinių šaltinių. Kalbama net apie
tų... Tai vaizdžiai atskleidė ne kas kitas, las į Pivašiūnus, o jau baugu jam darosi:
konkordato galimybes, spaudoje paskleista
kaip komunistinio okupuotos Lietuvos tur būt, ten klesti „religiniai prietarai“ ir
absurdiškų teigimų. Ir jei visa tai nevirs
žurnaliūkščio „Švyturio“ (nr. 15, rugp. veltėdystė. Jei ten daug tokių, kaip ši mo
realybe, žinoma, bus kaltinamas kard.
15 d.) korespondentas A. Vabalas, neseniai terėlė... Ir tikrai jo baimei pagrindo net
Mindszenty. Lygiai skleidžiama mintis,
aplankęs Pivašiūnus. Iš Alytaus jis vyko į per daug. Atvykęs į Pivašiūnus, jis išgirs
kad visi klausimai lengvai išsispręstų, jei
Pivašiūnus prastu vieškeliu „visuomeni ta, kad klebono pagalbininkas, tik ką bai
kardinolas išvyktų iš Vengrijos. Tačiau jis,
ne“ keleivine mašina, kurioj, dar nepriva gęs seminariją jaunas kunigas, jau atvy
nors ir savotiškas kalinys, tvirtai įsikibęs
žiavus miestelio, teliko tik jis pats ir pa kęs, ir visi miestelio gyventojai labai tuo
į Vengrijos žemę. Vengrų katalikams jis
gyvenusi, bet energinga moterėlė su tuš džiaugiasi. Kolchozo pirmininkas Aleksas
yra laisvės ir kovos simbolis. Popiežiaus
čiais kibirais; ji pardavė Alytuj grietinę ir Rakauskas aimanuoja, kad Pivašiūnuose
Jono XXIII laikais nepadėjo nei Vienos
dabar
grįžta namo. Užšnekinta korespon atlaidai, religinės šventės niekad nesibaikard. Koenig, nei Vatikano aukštųjų pa
reigūnų lankymasis. Jis nesijaučia esąs dento, ji pasiteiravo, ko jis vyksta į Piva gią, kad kone visi gyventojai tiki. Dauge
kaltas ir todėl neprašo malonės, kad galė šiūnus. Kai tas atsakė, jog valdiškais rei lis priekiauja rožančiais, škaplieriais, metų palikti savo kraštą, lyg amnestuotas nu kalais, moterėlė nustebo: „Valdiškais rei dalikėliais. Du piliečiai dirbą cementinius
sikaltėlis. Be to, jis stato tokias sąlygas, kalais? Taigi, taigi. Valdiškais reikalais kryžius, kuriuos transportuoja net į Vievį,
kokių komunistai niekad nepriims, ir tai dabar autobusu nevažinėja, vis „Volgo- į Varėną. Jaunimui tėvai neleidžia stoti į
Moterėlė ima atidžiai sekti akimis ko komsomolą. Klebonas — visiems didžiau
ne sau, o Vengrijos Bažnyčios laisvei:
Vengrijos primato pripažinimas, vyskupų respondentą, kiek pagalvoja ir pragiedrė sias autoritetas. Bažnyčios varpininkė —
veikimo laisvė, religijos laisvas mokymas, jusių veidu, baikščiai apsižvalgiusi, pa „sveika, gražiai nuaugusi dvidešimt aštuonevaržoma katalikų spauda ir kita. Tuo šnibždomis paklausia: „Gal naujasis mūsų nerių metų mergina“. Vietinė kompartija
tarpu nematyti, kad komunistai bent kiek kunigėlis?“ — „Labai laukiate?“ klausia nesirūpina „moksliniu-ateistiniu“ auklėji
keistų savo antireliginę politiką. Su Va korespondentas. „Oi, kaip laukiame!“ — mu, komunistai ir komjaunuoliai visai ne
tikano sąlygomis nesutinka. Jiems rūpi tik pastūmėja kibirus pasuolėn ir prisėda gre kovoja dėl „tiesos skleidimo“. Tai dėl to,
Pivašiūnuose
viena — nusikratyti nepatogiu kardinolu, ta. Ir prasidėjo, ir prasidėjo — rašo ko korespondento nuomone,
demoralizuoti tautą ir išlaikyti Bažnyčią respondentas. Kad Pivašiūnų klebonui klestinti „tamsybininkų įtaka, šimtmečiais
visiškoje vergijoje. Kaip tik dėl to kardi sunku vienam, kad dažnai čia vyksta dide čia nusistovėjusi religinė migla“. Pavardė
nolas palieka nepalenkiamas ir nepalau li atlaidai, kad Pivašiūnai — tai šventas mis korespondentas išskaičiavo „tamsybi
žiamas. Į jį, kaip Bažnyčios laisvės simbo žemės kampelis, kad čia apsireiškusi šven ninkus ir veltėdžius“, tuo įduodamas juos
lį, atkreiptas dėmesys visų už geležinės už čiausioji panelė Marija, ir jos paveikslas, kompartijos ir valdžios pareigūnams Aly
dangos katalikų. Jei toji uola kada nors perkeltas iš koplyčios į bažnyčią, yra ste tuje, jei ne tiesiog pačiai liaudies milicijai
bus išgriauta, dar didesnės tamsybės ap- buklingas ir teikia maldininkams begales ir prokuratūrai. Juk tam komunistinėje
malonių.
santvarkoje ir yra korespondentai.
gaubs Kovojančią Tylos Bažnyčią.
Netenka abejoti, kad dabar Pivašiūnų
Moterėlė susigriebė, kad čia nebe kuni
J. Sav. (ELI)
gėlis, tik tada, kai nepažįstamasis ją už gyventojai netrukus pajus, jog Alytuje yra
puolė, ką sakąs kolūkis dėl jos važinėjimų kompartija, pakankamai pajėgi apsidirbti
Alytun per darbymetį. Tada ji pradėjo aiš- su „liaudies priešais“.
KAIP IŠPILSTYTI PIENĄ

Nepajudinamas kampelis

Pasakojama, kad žinomąjį prancūzų
matematiką ir mechaniką Puasoną (17811840) į mokslo kelią atvedė atsitikimas.
Jo tėvai norėjo, kad sūnus taptų gydytoju.
Taip ir būtų buvę, jeigu ne viena kelionė,
kurios metu Puasonas kartu su draugais
atsidūrė nuošaliame Bretanijos kaime.
Keleiviai, nusėdę nuo žirgų valstiečio
kieme, paprašė šeimininką parduoti pie
no. Valstietis atnešė iš rūsio kibirą, kuria
me buvo 8 kvortos pieno, ir sutiko pusę jo
parduoti. Tačiau kaip atseikėti, jeigu po
ranka tebuvo du ąsočiai — vienas penkių,
kitas trijų kvortų talpumo?
Puasonas, truputį pagalvojęs, rado iš
eitį. Kai jis parodė draugams, kaip pieną
išpilstyti į dvi lygias dalis, jų tarpe buvęs
matematikos mokytojas patarė Puasonui
rimtai studijuoti matematiką. Jaunuolis
paklausė patarimo ir vėliau tapo įžymiu
Prancūzijos matematiku.

KODĖL PUOLA UODAI?

I pavakarę žmogus išeina iš namų, ir jį
tuojau pat užpuola uodai. Kokiu būdu jie
sužino apie savo „klientą“? Kanados bio
logų Raito ir Kelogo bandymai padėjo at
sakyti į šį klausimą. Mokslininkai paim
davo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai
šiltu, tai šaltu oru. Pasirodė, kad uodus
pritraukia ne pats daiktas, o esančios ap
link jį „atmosferinės sąlygos“. Didžiausią
pasisekimą tarp uodų patelių (kandžiojasi
tik moteriškoji uodų giminė) turi šiltas ir
drėgnas oras, kaip tik toks, kokį mes iš
kvepiame. Vadinasi, jeigu mes galėtume
nekvėpuoti, nesikandžiotų uodai.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

KO VERTA ŽMONA?

Dažnai prisimenu prieš keletą metų to
kia antrašte skaitytą straipsnelį kažkuria
me angliškame savaitraštyje. Kažkuri mo
teris bandė įrodyti aukštą žmonos vertę.
Ji teigė, kad žmona atlieka tarnaitės, vi
rėjos, šeimininkės, skalbėjos ir vaikų auk
lės pareigas, ir apskaičiavo, kad už visa
tai jai priklauso daugiau kaip 16 svarų į
savaitę, t.y. vyras jai tiek turi mokėti!
(Kad daugelis vyrų tiek neuždirba — jai,
matyt, nesvarbu!..).
Žinoma, laikraščiai spausdina įvairiau
sias nesąmones (popierius yra kantrus —
nesiskundžia...), bet įdomiausia, kad po
to sekusiuose savaitraščio numeriuose ne
pastebėjau kritiškų pasisakymų ar nors
skaitytojų trumpų laiškučių tuo klausimu.
Matyt, visi nutarė, kad toks žmoną žemi
nantis straipsnis nevertas dėmesio. Būdin
giausia, kad straipsnelis buvo rašytas tuo
metu, kai vyras galėjo turėti kambarį su
kuru, šviesa, maistu ir patarnavimu už
ketvertą svarų į savaitę!
Jei žmona save vertina tik 16 svarų sa
vaitei, tai ji save labai nupigina, nužemi
na. (Dabar garsėjanti Christine Keeler sa
ve vertina žymiai aukščiau!..). Žmonos
vertė neįkainuojama pinigais ar kitomis
žemiškomis vertybėmis! Bet už tai ji turi
būti žmona. O kas yra žmona, pasvarstysim kitą kartą.

OMBUDSMAN
Patys savo akimis matome, kad ir gerai
veikiančioje demokratijoje gali būti nesu
sipratimų, dėl kurių nukenčia pilietis.
Raštai, kurie valdžios įstaigų siunčiami
žmonėms, gali būti neaiškiai suredaguoti.
Valdininkai yra taip pat žmonės, kurie da
ro klaidas ir kartais būna užsispyrę laiky
tis jų. Tokiais atvejais nukenčia pilietis.
Kas gi jį turi apginti? Demokratiniuose
kraštuose tokie dalykai rūpi valdantie
siems. Jeigu valstybė turi kontroliuoja
mus organus, kurie prižiūri, kad ypač iž
das nebūtų skriaudžiamas, tai reikia ir pi
liečiui ginti kokios nors įstaigos.
Danija, sakysim, turi. Turi, štai, ir N.
Zelandija. Čia tokia įstaiga tebuvo įsteig
ta tik prieš 10 mėnesių. Tai Ombudsmano įstaiga. Tasai Ombudsmanas yra seras
Powles, ir jis dabar paskelbė pirmuosius
savo veiklos duomenis. Iš viso buvo gauta
628 skundai. Iš jų 228 buvo išaiškinti. Iš
tų išaiškintųjų 54 atvejai buvo pagrįsti.
SIEROS RŪGŠTIS ORGANIZME

žmogaus kepenys gamina sieros rūgštį.
Pagrindinė jos paskirtis — neutralizuoti
nuodingas medžiagas, susidariusias sto
rosiose žarnose, pūvant nesuvirškintoms
liekanoms, šie puvimo produktai, iš žar
nyno susisunkę į kraują, su juo patenka i
kepenis ir ten reaguoja su sieros rūgštimi.
Išdavoje atsiranda organizmui nekenks
mingi junginiai, kurie patenka j bendrąją
kraujo apytaką ir pagaliau iš organizmo
pašalinami per inkstus,
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EUROPOS LIETUVIS

HERMES II JACHTOJE

Europos lietuviu kronika

Rugsėjo 22 d- rytas miglotas. Pas mane
jau gaigystėje susimetę kolegos iš Holly
wood Foreign Press Association: jos pir
mininkas Sven Rye, danas, literatūros dak
taras; bendradarbiauja Danijos, Švedijos,
Norvegijos, Vokietijos, Austrijos, Šveica
rijos, JAV spaudoj, radijuj. Rašytojas,
publicistas, korespondentas.
Prancūzas Gerard Alcan, Paryžiaus
spaudos bendradarbis, turįs savo spaudos,
filmų sindikatą. Į JAV-es atsiųstas, kaip
Prancūzijos stipendininkas, ilgainiui įsi
kūrė. Stebėjausi jo atmintimi: pirmą kartą
susitikome prieš keletą metų pasaulio gra
žuolių rinkimuose. Aną kartą netikėtai su
tiktas mintinai pasakė mano adresą! Augi
na „bytnikišką“ barzdukę.
Dienos žvaigždutė — Panelė Danija
1963 metams, 19 metų Birgitte Heiberg iš
Kopenhagos, kalbanti penkiomis kalbomis
ir angliškai. Ją paslaptyje laikyti įprašė
prancūzas. Jis — judrus kaip per virvutę
šokinėjantis, jinai — tyli, tykutėlė.
Nuoširdi jachtos kelionės gerbėja —Ita
lijos didžiosios spaudos atstovė Doris Cerea, rašytoja, žurnalistė. Labai maloni,
nuoširdi, vaišinga, kalbi, linksma.
Grojame stereo.
Havajiškos gitarų melodijos.
Beveik šokame, dainuojame.
Vyno taurė.
Vykstame pajūrin.
Miglos sklaidosi.
Laiveliu į jachtą Hermes H.
Plaukiame į Catalina salą.
Jachtos savininkas kpt. Bronius Rožinskas pasakoja kelionių nutikimus. Jis vie
nintelis nemoka angliškai. Verčiame.

ATOSTOGOS AMERIKOJE

LONDONAS

P. Mašalaitis, DBLS vicepirmininkas,
spalio 4 d- išvyko trims savaitėms atosto
Mūsų paskelbtoji žinia, kad 369 asmenys gų į JAV-bes.
dar yra skolingi už „Europos Lietuvi“ ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, susilaukė
gražaus atbalsio. Daugelis tautiečių skuba BRADFORDAS
mokėti.
O dar nesusimokėjusiems savo skolų no DIDELIS PABALTIECIŲ KONCERTAS
rime priminti, kad Lietuvių Namų Akc. BBRADFORDE
vė vien tik per rugsėjo ir spalio mėn. yra
Spalio 19 d., 5 vai., Viktoria salėje, Sal
grąžinusi ją parėmusiems tautiečiams
1.500 svarų paskolų. Vadinas, dėl to jos iž taire (netoli Bradfordo), pabaltiečiai —
das yra gerokai pratuštėjęs, ir pinigai la estai, latviai ir lietuviai, rengia bendrą
koncertą.
bai reikalingi.
Jau seniai šiam koncertui rengiamasi,
ir bus duota gera programa:
KRISTUI KARALIUI
1. Dainuos estų mišrus choras „Kungla“,
Spalio 27 d., sekmadieni, 3 vai., Liet, pa
2. Dainuos estų vyrų choras „Koit“,
rapijos salėje, 345 A, Victoria Park Rd., E.
3. Dainuos latvių vyrų choras „Daugu
9, parapija ir ateitininkai rengia Kristaus
va“,
Karaliaus pagarbai akademiją. Su paskai
4. Dainuos lietuvių mišrus choras „At
ta atvyksta svečias iš Australijos kun. Pra
žalynas“,
nas Vaseris, kuris tą pačią dieną, Kristaus
5. Dalyvaus estų tautinių šokių grupė
Karaliaus šventėje, 11 vai., Lietuvių bažny
„Kalev“,
čioje atlaikys sumą su pamokslu. Akade
6. Dalyvaus latvių tautinių šokių grupė
mijos meninėje dalyje bus choras, muzika
„Sakta“,
ir jaunieji dailiojo žodžio menininkai.
7. Dalyvaus lietuvių tautmių šokių gru
Kadangi paskaitininkas iš tolimojo že
pė „Atžalynas“.
myno, proga labai reta, todėl drauge jis
Po programos šokiai. Šokiams gros Gordar sutiko nušviesti Australijos lietuvių dono šokių kapela.
gyvenimo jr veiklos įdomybes.
Salė pasiekiama raudonais autobusais
Rengėjai visus tautiečius maloniai kvie Nr. 67 ir 61 ir visais troleibusais, kurie ei
čia atsilankyti.
na Manningham Lane.
Įėjimas 6 šil. Tik šokiams 5 šil.
NAUJAI PRADEDAME
Rūpinamasi, kad po programos į BradLietuviškoji mokykla nuo spalio 19 d., 2 fordą, Halifaksą ir Huddersfieldą būtų vė
NAUJAUSIOS KNYGOS
vai., toliau tęsia mokslą parapijos salėje lesnių autobusų.
Tad nepamirškite spalio 19 d. atvykti į
kiekvieną šeštadieni. Iki šiol labai trūko
Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinis L.
tinkamų vadovėlių. Dabar jie jau gauti. bendrą pabaltiečių koncertą, kuris įvyks Kalbos žodynas, apie 45.000 žodž. — 4.6.6.
Viktoria
salėje.
Todėl ir darbas žada būti našesnis. Tik tė
S. Steponaitis — Tėvynėje ir pasaulyje
Rengėjai
vai tegu jaučia pareigą visus mokyklinio
— 1.9.4.
amžiaus vaikus atsiųsti.
Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės
Mokyklos vedėjas spalio 13 d. turėjo pa
— 0.14.8.
sitarimą su tėvais. Tarp kitų klausimų, pa MANSFIELDAS
J. Grinius — Gulbės giesmė — 6 veiks,
brėžtas reikalas tėvams su mokykla glau
istorinė drama — 1.2.0.
ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS
džiau bendradarbiauti.
Dr. šešplaukis — Lietuvių kalbos gra
matika — 0.18.6.
Spalio 19 d. Victoria Hotel salėje 7.30
KALENDORIUS IŠKELIAUJA
Bagdonavičius ir Narbutas -^-Tautos pra
vai. vakaro DBLS Mansfieldo skyrius ruo
eitis, I tomo knygos 1, 2, 3 ir 4, atsk. knyga
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu šia šeimynišką pasilinksminimą.
— 1.2.0.
Visus iš toli ir arti kviečiame dalyvauti.
vio" sieninis kasdien nuplėšiamas kalen
Panevėžys — 2.8.0.
dorius 1964 m. jau grįžo iš rišyklos.
Skyriaus Valdyba
V. Sruogienė — Lietuvos istorija — 947
Pirmiausiai jis išsiunčiamas i tolimuo
psl. — 4.6.6.
sius kraštus— Australiją ir Lotynų Ameri
J. Daumantas — Partizanai — 1.13.0.
kos valstybėse gyvenantiems lietuviams.
DERBY
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald
Netrukus jį gaus ir kiti prenumeratoriai.
minkšt. virš. — 1.2.0, kietu — 1.5.8.
PAMALDOS EVANGELIKAMS
Kaina 6 šil. arba 1 dol.
V. Ramonas — Crosses — 1.9.4.
SĄŽININGIEJI SKUBA

DIDYSIS SKAUTŲ SĄSKRYDIS
MANCHESTERY

Spalio 26 d., 6 vai. popiet, Manchesterio
Liet. Klubo patalpose, 121, Middleton Rd..
Crumpsail, Manchester 8, įvyks
Iškilmingoji Jubiliejinių Metų
Užbaigimo Sueiga.

LIET. SODYBA
AR VAŽIUOJI Į SODYBĄ?

Dalyvauja visi Rajono vienetai, skautai
šeštadienį, spalio 19 d., Sodybos Klubas
ir skautės.
ruošia Alutį. Tai bus paskutinis subuvi
Kviečiame liet, jaunimą ir visuomenę mas Sodyboje prieš Kalėdas. Alučio daly
gausiai dalyvauti.
viai, jei norės, kitą dieną galės pamatyti
tikrai įdomias motociklų lenktynes.
Rajono Vadovybė
Tad iki pasimatymo prie alučio ir dar
kai ko...

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoj. Grynos
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu,
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo
teriškiems kostiumamsi suknelėms ir paltams.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

O, jūra jūra, kada tavimi pasieksiu Bal
tiją, Karaliaučių, Palangą? Kada, o Nep
tūne karalyste jūra? Ar kai lietuviai bus
nugalėję ir įsitvirtinę tavyje, begaline jū
ra, jūruže?...
(Ig)

Lietuviai Graikijoje
Daug buvo kalbama skautiškam pasau
lyje apie 11-tąją skautų Jamboree Graiki
joje. Nuo rugpiūčio 1 d. iki 11 d. keturio
lika tūkstančių skautų susispietė Maratono
laukuose Graikijoj. Vos du kilometrai nuo
didžiųjų Graikijos istorijoj mūšių.
Lietuviškoji skautija dėjo daug vilčių,
kad ji ten bus pripažinta teisėtu nariu.
Deja, tos viltys sudužo į kelių tarptauti
nio biuro narių griežtą pasisakymą prieš
egzilus, nors tas pats biuras išdirbo „Mara
tono Chartą“, labai palankią mums.
Š’oje Jamboreeje dalyvavo šie egzilų
kraštai: estai, lietuviai, lenkai, vengrai,
ukrainiečiai. Aktyviausi buvo lietuviai ir
ukrainiečiai, nes turėjo savo kontingentus.
Kiti dalyvavo kaip svečiai.
Pirmasis smūgis buvo mums, kai nelei
do iškelti vėliavų. Pasitarę vadovai nu
sprendė vėliavas kelti. Jeigu policija nu
imtų, tai kelti juodą vėliavą su užrašu
„Mums neleidžia kelti vėliavos“. Bet to ne
reikėjo daryti.
Antrasis ir didžiausias smūgis buvo,
kai neleido nešti vėliavos parado metu,
kur dalyvavo karalius. Mūsų trispalvė bu
vo nuleista pusiau stiebo, ir niekas neda
lyvavo parade. Mūsų vėliavą nešė Šveica-
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Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius
smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
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mu nuo veidrodžio. Ten temperatūra sieks
net 3500 C. Toji krosnis bus naudojama
tyrimams chemijos, branduolinės energi
jos ir raketinės technikos srityje.

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU

Auto mašinas, motociklus, dviračius,
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO
VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“.
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI.
HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“.
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worsted© (kamgarn)
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali
būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

vandeninėje“ kelionėje jie daug filmavo,
nutraukė įdomių momentų, sakysime, ba
rakudų tarpusavio karą, ryklių formavi
mąsi pulti ir t.t. Paskiri filmavimo gabalai
tebėra nesujungti į vieną filmą; laiks nuo
laiko jie kai kur parodomi prie kronikų,
kelioninių filmų.
Mūsų įgulos dalis — lietuviai jūrų skau
tai budžiai. Vėjas varo. Šiltas vakaras.
Tamsu. Jachta plaukia su šviesomis. Nu
leistos lietuviška ir amerikietiška vė
liavos.
Jūrų skautai pradeda dainuoti lietuviš
kas liaudies, studentų dainas. Užsienie
čiai stebisi, kad Lietuvos neatsimeną, ar
užsienyje gimę jaunuoliai tarpusavy kal
basi lietuviškai, o dabar visus linksmina
lietuviškomis dainomis. Kai kurių žodžius
verčiame.

rijos skautai vyčiai. Iš lietuvių dalyvavo
vyriausiasis skautininkas s. E. Vilkas, ku
ris buvo lietuvių atstovas ir kartu tarptau
tinio biuro svečias, ps. B. Zinkus, lietuviš
ko kontingento vadovas ps. V. Lenertas,
pavaduotojas s.v.v.sl. B. čepulevičius,
valt. A. Vitkus, vair. S. Gujėnas, A. Starukas, P. Vegneris, E. Maščinskas, visi iš
Vokietijos, o psl. D. Stepanėnas, P. Gugas,
Z. žebelis iš Anglijos.
Tie vyrai tikrai pasigėrėtinai atliko sa
vo pareigas, garsindami Lietuvos vardą
tarptautinėj plotmėj. Gražūs tautiniai dra
bužiai, nuostabiai puiki parodėlė, tauti
niai šokiai sutraukė daugelio kraštų skau
tus pasižiūrėti. Daug kas domėjosi mūsų
krašto likimu.
Buvo ir trūkumų. Svarbiausias tai fi
nansų stoka. Nesuprasta to reikalo reikš
mės ir neturėta noro tą kilnų darbą pa
remti. Nebuvo kur išstatyti parodėlės. Vė
jas nešiojo viską, ką sugriebė. Kas kita
buvo ukrainiečiams. Jie sutelkė lėšų, kad
galėjo nusipirkti tinkamas palapines ne
tik miegoti, bet ir parodėlei. Ir Jamboree
je jų dalyvavo trigubai didesnis skaičius
skautų. Mūsų skautai iš Vokietijos neturė
jo jokių kišenpinigių, kelionės laiką jiems
teko pusbadžiu leisti, nes maisto ir apskri
tai Jamborees metu nebuvo per daug, te
ko prisidėti. Reikėtų mūsų veiksniams
dėl to pagalvoti. Juk užgesus lietuviškai
J. Balys — Lithuanian Narative Folk
skautijai bus išspręstas kartu ir jaunimo
songs — 1.5.8.
klausimas.
(A. BRIEDIS)
V. Bieliajus — The Evening Song —
Tenka didelė padėka Anglijos lietu
1.2.0. MAIL ORDERAPARCEL SERVICE viams, kurie parėmė mus finansiškai ir
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo
eksponatais, ir J.E. Ministeriui B.K. Ba
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS
frontas — 0.13.0.
lučiui už atsiųstąjį sveikinimą.
LONDON, W.3
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
B. Zinkus
Kan. Jūras — Didysis ramybės šaltinis
ENGLAND
— mald. — 1.9.4.
Tel. ACO 4374
Dambriūnas — Lietuvių kalbos vadovė
DIDŽIAUSIA SAULĖS KROSNIS
lis — 0.18.6.
Monluji (Prancūzija) laboratorijoje jau
SIUNTINYS NR. 10
P. Alšėnas — Tūkstantis šypsnių —1.2.0.
keli metai kaip vykdomi saulės krosnių
T. Narbutas — Marijos šventovės Ame
10 jardų vienos arba 3x3 i jardo 3 spalvų
rikoje — 0.18.6. lygios medžiagos, tamsiai mėlynos, juodos, bandymai. Pirmosios krosnys, sukonstruo
P. Alšėnas — Maži žodžiai, dideli darbai rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraš tos šioje laboratorijoje buvo skiriamos
— 0.7.4. te „ALL WOOL MADE IN ENGLAND“, kaip energijos šaltiniai mažai išsivysčiu
Noreika ■— Trys velniai — iš Neprikl. 100 proc, grynos vilnos, su visais mokes sioms sritims. Neseniai pradėta statyti sau
lės krosnis, kuri bus 20 kartų didesnė už
kovų — 0.7.4. čiais tik 19 sv. 10 šil.
tirtąsias ekperimentines
laboratorines
P. Enskaitis — Audra eina—pynė skau
SIUNTINYS NR. 10 A: toks pat kiekis krosnis. 71 ha plote bus pastatyta 45 m
džių prisiminimų — 0.7.4.
K. Grigaitytė — Rudens sapnai —prem. 100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be aukščio ir 60 m pločio nešanti konstrukci
eilės — 0.14.8. įaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių ja centriniam veidrodžiui. Šią konstrukci
ją gaubs 8 plačios terasos, kurių bendras
J. Narūne — Gintaro takais — Lietuvos spalvų, tik 16 sv. 6 šil.
Prie bet kurio iš tų siuntinių jūs dar ga aukštis sieks 40 m. Ant jų bus įrengta dar
vaizdai, eilės — 0.14.0.
V. Volertas — Upė teka vingiais — ro lite pridėti apie 10 sv. svorio kitokių pre 63 veidrodžiai, kurių bendras plotas 42
kvadr. m. Tie veidrodžiai yra sudėti iš 11
manas — 1.5.8. kių, temokėdami tik už prekes.
V. Kavaliūnas — Kalnų giesmė — prem.
Geriausios išsimokėjimo sąlygos, tin tūkst. mažų veidrodžių, kurie atmuša
saulės spindulius į centrinį veidrodį. Pasta
romanas — 0.18.6. kančios jums.
rasis,
automatinio įrengimo padedamas,
Rašyti: Dainora, 14, Priory Rd., Kew,
Pavyzdžiai tuojau pasiunčiami parašius.
tiksliai seks Saulę ir sukoncentruos šilimą
Surrey.
darbiniame agregate, kuris bus 30 m atstu

Derliaus šventės pamaldas su šv. Komu
nija lietuviams evangelikams laikysiu spa
lio 20 d., 14.45 vai., Derbyje, St. Mary's ir
Scwter Rd. sankryžoje.
Kun. A'.donis Putcė

LIETUVIŲ SKYRIUS

Pacifiko vandenynų platumose sutinka
me delfinų vilkstinę, grakščiais šuoliais iš
vandens tarsi mus sveikinančius.
Įvairiomis temomis pokalbiai. Gausu
lietuviškų temų.
Prancūzas, išklausęs apie Hermes H,
pasakoja prancūzų įvykdytas keliones. Jų
vienų vienintelis buriuotojas yra perplau
kęs Atlantą. Kitą sykį tėvas su dukra per
plaukė Atlantą su dideliu plaustu; įdomu
esą, kad kelionės metu nevartoję pasiim
tojo maisto, o visa sugaudydavo vandeny
ne; naudojo tinklus moliuskoms, sama
noms, žuvelėms; taip ir vandens gerti pa
sirūpindavo. Atlante sutikti laivai sustoję
prašydavo svečiuosna. Jie atsisakydavo.
Kiti laivai tiesiai siųsdavo gelbėjimo lai
velius. Jie atsisakydavo. Atsidūrę kitame
Atlanto krašte, tebeturėjo visus pasiimtus
neatidarytus konservus. Kitą kartą, prieš
apie 6 metus, 4 vyrai pasileido 35 pėdų il
gumo jachta apie pasaulį, nutarę, kad. visą
jų kelionės laiką vienas įgulos narys vis
bus vandenyje. Girdi, taip ir įvykdę. Ke
lionė trukusi apie ketverius metus. „Po

1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
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Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė.
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba
ir Europos Lietuvių Bendruomenių
pirmininkai.
Redakcija rankraščius taiso ir
trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr.
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai
metams; Vokietijoje—DM 22.
Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

