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PO SOVIETINIU 
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Ivanova bando nusavinti Lietuvos 
respubliką

Vilniuje partinius politinio švietimo na
mus tvarkanti A. Ivanova parašė „Komu
nisto“ žurnalui straipsnį, reikalaudama 
kūrybiškai studijuoti marksistinę-lenininę 
teoriją.

Tokie reikalavimai seniai ir dažnai kar
tojami, bet, žinoma, visiškai neverti dėme
sio. Juk kai kurie to marksizmo-leniniz
mo Lietuvoje mokosi jau daugiau kaip 20 
metų, o vis tiek nepajėgia išmokti. Parti
ja Maskvoje paskelbia kokį nors naują 
patvarkymą, tai ir visas marksizmas-leni
nizmas turi tuojau prie jo derintis. O kai 
taip atsitinka, tai ir visą mokymąsi reikia 
pradėti iš naujo. Marksizmas-leninizmas 
juk būna ir kukurūzinis, ir prokinietiškas, 
ir antikinietiškas, ir centralizuotas, ir de
centralizuotas, ir dar visoks kitoks. Taigi 

■ sunku viską supaisyti. Sunku ir bepras
miška, nes per akis matyti, kaip tuo ta
riamuoju mokslu remiantis šokinėjama iš 
vieno kraštutinumo į kitą.

Tada ir matyti, kad mokslas 
būti toks nepastovus.

Tačiau Ivanovos straipsnyje 
naujas marksimas-leninizmas.
Lietuvą vadina „mūsų“ respublika“.

Nuo kada gi rusams ji pasidarė „mūsų“ 
respublika?

Ligi šiol vis girdėdavome apie tautų 
brolystę ir draugystę, apie ruso vyresniš
kumą, apie lygesnius tarp lygių.

O, matote, dabar jau pradedama kalbėti 
apie nusavinimą Lietuvos, apie Lietuvą, 
kaip rusų nuosavybę, nebe kaip kaimynę 
ir nebe kaip seserį.

Senuko nepropagandiški paršai
„Mokslo ir gyvenimo“ ‘Nr. 10 Č. Kudaba 

paskelbė pasikalbėjimą su dabar Lietuvo
je surastu seniausiu žmogum — 110 m. 
amžiaus aukštaičiu Adomu Starkum.

Senukas, žinoma, turėjo progos papasa
koti apie sunkią ir nelabai šviesią savo 
praeitį. Bet aiškiai matyti, kad ir dabartis 
jo ne kažin kaip šviesi. Žmogus gi džiau- 
giągj. kad kada nors ir kolchozuose dir- 
bffifiems bus mokamos pensijos ir kad jis 
irgi nebūsiąs užmirštas! O iki šiol, vadi
nas, žmogus dar nebuvo net pensija ap
rūpintas, 
begyvena

Gražus 
kurį tiek

Bet užtat senukas gražiai 
šai nosį tiems pagyrūnams, 
kad žmonės dar niekada 
gerai negyveno, kaip sovietinės santvar
kos metais. Kai pats kukurūzine propa
ganda maitinamas ir kitus ja maitinąs 
Kudaba užsiminė senukui apie mėsos 
kenksmingumą, tai šimtametis senis iš 
kolchozo dvaro pasipiktino. Kas. sako, ga
li sunkiai dirbti, mėsos nepavalgęs! Jis 
pats kiekvienais metais paplaudavęs 2 ar 
3 paršus.

O kuris gi kolchozininkas dabar paplau
na 3 paršus, net didžiulę šeimą auginda
mas? Kuriam ta „geroji“ sovietinė valdžia 
leidžia šitokią „prabangą“?

Toks senukas, kaip Starkus, tur būt. 
jau nė vieno nebepapiauna.

Kai Krėvė ir Vaičiūnas pasirodo 
Scenoje

Nepriklausomybės laikais mūsų valsty
binis Kauno teatras vaidindavo Petro Vai
čiūno, Vinco Krėvės, Stasio Santvaro, Vy
tauto Alanto ir vėl Petro Vaičiūno vei
kalus.

Bolševikams valdant, jų vietą užėmė 
Saja, Gricius, Miliūnas ir kiti su tokiais 
darbais, kuriuose garbinama santvarka ir 
marksizmas-leninizmas.

Bet, matyt, šiandien ir dramaturgams 
sunkoka ką nors tinkamo iškepti. Sulipdo 
ką nors koks nors Guzevičius. bet viskas 
taip jau bolševikiška, kad teatrų vado
vams gėda ir patiems žiūrėti ir juo labiau 
kitiems rodyti. Jei ir parodai, tai žmonės 
vis tiek nenori žiūrėti. O kadangi reikia 
ką nors vaidinti ir per teatrą politikuoti, 
tai dažniausiai ir vaidinami rusai ir rusai.

Bet sovietiniai Lietuvos laikraščiai pa
skelbė linksmą naujieną iš Šiaulių teatro. 
Ten jaunas režisierius Karklelis pastatė 
dabar Krėvės dramą „Žentą". Tikrai turi 
būti didžiulė ir džiugi naujiena žiūrovui, 
kuris per 20 metų prisisotino rusų ir bol
ševikų. O tą naujieną seka kita: tas pats 

' teatras dar lapkričio mėn. pradeda vaidin
ti Petro Vaičiūno 
stangas“.

Tiesa, vėliau bus 
Miliūno ir Sluckio 

ą ir Vaičiūno pastatymai 
būti gaivinantis dalykas. Teatre žiūrovas 
bent trumpam galės pasijusti vėl be įky
rios propagandos, lyg nepriklausomybės 
laikais.

(Elta) Pagal pačių latvių paskelbtus 
duomenis (plg. Vokietijoje leidžiamas 
„Mitteilungen aus baltischem Leben“, Nr. 
1, 1964), 1945 m. už Latvijos ribų buvo at
sidūrę daugiau kaip 120.000 latvių. Išeivių 
skaičius būtų buvęs dar didesnis, jei Lat
vija nebūtų buvusi sovietinių dalinių at
kirsta nuo Vakarų. Latvių centrinės kar
totekos žiniomis, Vokietijos vak. zonose 
latvių skaičius siekęs 107.000, ir dar 
5.500 latvių buvo pasiekę Švediją.

„Mažoji Latvija“ DP pokario meto 
vykiose — taip latviai yra pavadinę 
vykiose Vokietijoje vykusį gyvenimą. Jis 
daugeliu požiūrių panašus į lietuvių ar 
estų gyventas dienas. Buvo gausiai stei
giamos mokyklos, Pabaltijo universitete 
Pinneberge iš 1.300 studentų buvę 600 lat
vių, jie anuomet Vokietijoje turėjo 10 te
atrų, buvo rengiami koncertai, parodos, 
įvyko 13 dainų švenčių. Žinoma, veikė lais
vinimo, bendruomenės ir kt. latvių orga
nizacijos. Pripažįstama, kad tuo metu bu
vo pasiekta gražių laimėjimų.

Emigracijos bangai prasidėjus, latviai 
išeiviai išsiskirstė po viso pasaulio konti
nentus, ir paskiruose kraštuose jų skaičius 
siekė: JAV-se — 48.000, Australijoje — 
23.000, Kanadoje — 20.000, Didž. Britani
joje — 12.000, Vak. Vokietijoje — 12.000, 
Švedijoje — 4.000, Prancūzijoje; Belgijoje, 
Danijoje ir kituose Europos kraštuose — 
1.500, kituose užjūrio kraštuose — 500, 
bendras skaičius — 121.000. Vokietijoje 
liko devintoji latvių išeivių dalis, daugiau
sia karo invalidai, senesnio amžiaus žmo
nės, džiovininkai ir kiti.

Latvių organizacijos, įstaigos pradėjo 
veikti nuo 1945 m. Visus išeivijos latvius 
apjungianti organizacija — tai Laisvojo 
Pasaulio Latvių Sąjunga (Brivas Pasaulės 
Latviešu apvieniba), į kurią įeina Atnau
jinimo europinio centro atstovai ir trys 
latvių sąjungos JAV, Kanadoje ir Austra
lijoje. Pagrindinis šios organizacijos tiks
las visiems aiškus — atstatyti latvių tau
tos ir valstybės laisvę. Šiai pasaulinei są
jungai vadovauja Latvių Sąjungos Ameri
koje pirmininkas prof. dr. P. Lejinš. Jos 
artimiausia sesija, greičiausia, įvyks rug- 
piūčio mėn. Hamburge rengiamos dainų 
šventės metu.

Europos latvius apjungianti organizacija 
tai Latvijos Atnaujinimo Komitetas. Jis 
1951 m. įsteigtas Londone. Tai organizaci
ja, kurioje derinamos paskirų europinių 
latvių bendruomenių nuomonės, veikla, 
be to, apskritai nubrėžiami ir politiniai 
tikslai, šios organizacijos vyriausias orga
nas — delegatų suvažiavimas. Du trečda
lius narių į suvažiavimą siunčia trijų 
kraštų (Vokietijos, Didž. Britanijos ir 
Švedijos) latvių bendruomenės, o vieną 
trečdalį deleguoja latvių politinės partijos 
išeivijoje (socialdemokratai, ūkininkų są
junga, liberalai, katalikų blokas ir kt.).

Latvių Tautinis Fondas — viena svar
biausių latvių organizacijų Švedijoje. Tai 
tipinga kovos organizacija, kurios uždavi
nys informuoti kitus kraštus apie padėtį 
Pabaltijo kraštuose ir laisvajame pasauly, 
kelti dėmesį Pabaltijo kraštams bei jų 
laisvinimo pastangoms. Leisdamas propa
gandines brošiūras, rengdamas parodas, 
specialius ženklus ir kitais būdais Fondas 
atlieka svarbų uždavinį. Informacijos sri
ty šis Fondas glaudžiai bendradarbiauja 
su Europos latvius apjungiančia organiza
cija — Latvijos Atnaujinimo Komitetu.

Nuo 1945 m. toliau tebeveikia pagrindi
nė latvių bendruomenės įstaiga — Latvių 
Centro Taryba (Latviešu Centrala Padū
me) su jos vykdomuoju Latvių Centriniu 
Komitetu. 1951 m. toji organizacija buvo 
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Kaip žinoma iš spaudos, netolimoj atei

ty galėsiančios prasidėti anglų - sovietų 
derybos dėl abipusiško skolų išlyginimo. 
Šiose derybose turėsiančios būti paliestos 
ir Pabaltijo valstybių skolos Didž. Britani
jai.

Atsižvelgiant į tai, kaip tenka patirti, 
B. K. Balutis, Lietuvos Ministeris Londo
ne. šiomis dienomis yra įteikęs šiuo reika
lu Britų Vyriausybei atitinkamą notą, ku
rioje nušviečiama Lietuvos padėtis šiuo 
reikalu ir prašoma, kad šiose derybose ne
būtų pažeisti Lietuvos gyvybiniai intere
sai.

DBLS pirm. J. Vilčinskas, lankydamasis 
Paryžiuje, turėjo progos susitikti su Pran
cūzijos Liet. B-nės pirmininku ir Valdybos 
nariais ir su jais pasikalbėti. Buvo palies
tas Europos lietuvių organizacijų artesnio 
bendradarbiavimo reikalas ir lietuvių jau
nimo. ypač studentijos, santykiavimas.

LI ETŲ VIS
XVIII metai

įteisinta, šiuo metu ji veikia Vokietijoje ir 
vadinama „Latvių tautinė bendruomenė 
Fed. Vokietijoje e. V.“. Tarybą ir komitetą 
tiesiogiu ir slaptu balsavimu renka visi 
Vokietijoje gyveną latviai. Ji daug nuvei
kė kultūros ir socialinėje srityse. To komi
teto išlaikoma Muensterio mieste veikian
ti vienintelė laisvajame .pasauly latvių 
gimnazija.

Latvių organizacijos veikia įvairiuose 
kraštuose, ir jose plačiai vykdoma kultū
rinė veikla. Pvz., Anglijoje nuo 1950 m. 
veikia Latvių Tautinė Taryba Didž. Brita
nijoje — ji rūpinasi latvių tautiniais rei
kalais, ryšiais su britų įstaigomis ir pan. 
Šioji Taryba 3 metams renkama tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu. Švedijoje pana
šius tikslus turi ten veikianti Latvių Cent
rinė Taryba, o šalia jos įsteigtas dar Lat
vių Pagalbos Komitetas — jis daugiau rū
pinasi šalpos klausimais.

Užjūrio kraštuose latviai susiorganizavę 
kiek kitaip. JAV ir Australijoje veikian
čios organizacijos pasiunčia delegatus į 
suvažiavimus, ir juose išrenkamos valdy
bos — šios atlieka einamuosius vykdomų
jų organų uždavinius. JAV-se svarbiausia 
latvių organizacija yra Latvių Amerikoje 
Susivienijimas (Amerikas Latviešu Ap
vieniba). Šio nariais yra daugiau kaip 170 
organizacijų, bažnytinių bendruomenių ir 
tautinių grupių. Latvių Susivienijimui 
Australijoje priklauso apie 50 paskirų or
ganizacinių vienetų. Iš užjūry veikiančių 
organizacijų tik Kanadoje veikianti Tau
tinė Latvių Sąjunga renkama tiesiogiu ir 
slaptu balsavimu.

Reikia paminėti ir vieną pačių reikšmin 
giausių latvių organizacijų išeivijoje — 
latvių savišalpos sąjungą „Daugavas Va- 
nagi“. ši latvių organizacija buvusių lat
vių karių buvo įsteigta 1945 m. vienoje 
belaisvių stovykloje Belgijoje. Šiandien 
ji veikia 13-je Europos kraštų, Amerikoje 
ir Australijoje ir turi apie 9.000 narių — 
tai daugiausia buv. latvių legiono nariai, 
jai priklauso ir kiti latvių patriotai bei 
moterys. „Vanagams“ tenka dirbti ne tik 
savišalpos srity — jie vykdo tautiškai po
litinį darbą, yra atstovaujami įvairių kraš 
tų latvių bendruomenėse ir ypač gyvai 
reiškiasi kultūrinėje bei visuomeninėje 
srityse. Visų latvių tarpe pasitikėjimą tu
rinčiai ir populiariai organizacijai visą lai 
ką vadovauja ats. pik. V. Janums.

Baigiant tenka pridurti, kad rugpiūčio 
mėn. Hamburge surengta didelė latvių 
dainų šventė. Ji buvo gausiausia iš ligšiol 
rengtųjų — dalyvavo chorai, tautinių šo
kių grupės. Jie atvyko iš beveik visų euro
pinių kraštų, kur gyvenama latvių išeivių. 
Sulaukta kelių šimtų svečių — latvių iš 
JAV, Kanados ir net iš tolimos Australi
jos. Hamburge rengtosios dainų šventės 
metu vyko visa eilė latvių sąskrydžių, 
susirinkimų. Savo suvažaivimus turėjo 
latvių jaunimo sąjungos Europoje ir 
Amerikoje. Šios abi organizacijos sėkmin
gai kovoja prieš išeiviams gresiančius asi
miliacijos pavojus bei svetimas įtakas — 
jos dažniau paliečia jau svetur gimusią 
jaunąją kartą.

NAUJA BALFo VADOVYBĖ
(E) Spalio 17-18 d.d. New Yorke įvyku

siame Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo (BALF) seime dalyvavo daugiau 
kaip 90 atstovų. BALFo direktorių taryba 
į naują valdybą išrinko: pirmininku — 
kun. V. Martinkų (iš Providence, R. I.), 
vicepirmininkais — teisininkę dr. E. Ar- 
manienę, E. Čekienę, dr. A. Skėrį, Br. Spū- 
dienę, nacionaline sekretore išrinkta Nora 
Gugienė iš Čikagos, sekretorium — St. 
Dzikas ir iždininku — A. Senikas. BALFo 
reikalų vedėju toliau liko kun. L. Jankus. 
Ligšiolinis BALFo pirmininkas prel. J.B. 
Končius išrinktas BALFo garbės pirmi
ninku.

Kvietiniai miltai Maskvos gyventojams
(E) Pagal iš Maskvos gautus praneši

mus, praėjusią savaitę kiekvienas Mask
vos gyventojas galėjo pirkti po du kilogra
mus kvietinių miltų. Vakariečių nuomone, 
toks žygis gali būti laikomas naujųjų 
Kremliaus valdovų noru įsigyti didesnį 
populiarumą. Nuo praėjusių metų žemo 
javų derliaus kvietinių miltų nebebuvo 
galima gauti ne tik Maskvoje, bet ir kituo
se Sovietijos miestuose.

Laisvieji Vakarų kraštai yra apsijungę 
sąjungos ryšiais. Tačiau jie yra laisvi, dėl 
to nejaučia reikalo būtinai laikytis griež
tos sąjunginės politikos. Dėl to ir tankų 
čia niekas nenaudoja priversti laikytis to
kios politikos, kaip sovietų buvo padaryta 
su nepaklusnia Vengrija. Čia stengiamasi 
įtikinti. Netikusią politiką veda de Gaul- 
le'is, ir pačių prancūzų „Combat“ rašo:

„Būtų beveik jau ir nepadoru dar kar
tą pabrėžtinai nurodinėti, kaip dabar be
veik visiškai yra izoliavusis Prancūzija. 
Pirmiausiai generolas de Gaulle'is niekais 
pavertė savo tautinę Europą, iš kurios 
vien tik Vokietijos laivas dar galėjo nu
leisti inkarą. Paskui jis atidarė vokiško 
nacionalizmo konservų dėžutę. Jis net su
šildė ją, tai dabar pats turi prisiimti pasė
kas. Jeigu generolas de Gaulle'is būtų lo
šimui pasinaudojęs „šešiuke“, tai dėl savo 
populiarios asmenybės būtų galėjęs pasi
daryti Europos vadu, o kartu ir Vokietijos 
respublikos, kuri šiuo metu yra trečiasis 
pramonės pajėgumu kraštas“.

Pasitraukęs iš vyriausybės buvęs Vokie
tijos kancleris Adenaueris dar mėgsta pa
pūsti de Gaulle'io dūdą, ir dėl to šveicarų 
„Tribūne de Geneve“ rašo:

„Adenaueris jau nebėra vyriausybės gal 
va. Nebėra jis jau ir partijos vadovas, 
nors ir tebepirmininkauja jai. Jo įtaka vi
suomenei jau nebėra tokia reikšminga, 
kad de Gaulle'is galėtų pagal jo nusista
tymą rikiuoti savo politiką Vokietijos at
žvilgiu. Vokietijos kancleriui Erhardui 
tenka rūpintis dėl to, kad Prancūzija te
sėtų savo karinius įsipareigojimus, kad 
Prancūzijos atominės pajėgos jokiu atveju 
nesudarytų grėsmės ir kad vis aiškesnis 
darosi dalykas, jog de CTaulle'iui, kaskart 
vis labiau glaudinančiam santykius su ko
munistiniais kraštais, mažai terūpi Vokie
tijos saugumas, o taip pat ir tai, kad Vo
kietijos ūkis negali eiti ranka rankon vien 
tik su prancūziškuoju“.

Amerikiečiai Atlanto sąjungos rėmuose 
nori sudaryti bendras atomines pajėgas, 
tačiau ir čia esama nesutarimų, ir dėl jų 
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo:

rScyTfim/o.v DIENOS ~|
KINIJA KRITIKUOJA

Kinijos laikraštis „Raudonoji vėliava“ 
išsispausdino straipsnį, kuriame kritikuo
jama Chruščiovo politika.

Jis ir nuverstas buvęs dėl savo revizio
nistinės politikos užsieniuose ir viduj.

Atsisakydamas padėti Kinijai apsigink
luoti, jis pakenkęs ir S. Sąjungos gynybai. 
Kenksminga sovietams buvusi sutartis ne
bandyti atominių ginklų, dėl to naujieji va 
dai jau žiūri į ją su įtarimu.

BUSIMIEJI KREMLIAUS VADAI
Vakarų laikraščiai, remdamiesi praei

ties praktika, spėja, kad Kremliuje jau 
vyksta ar netolimoje ateityje turės vykti 
kova dėl valdžios.

Kandidatais į dabartinių valdovų vietą 
laikomi Podgornys ir Šelepinas. Daugiau 
pirmenybių teikiama Šelepinui, kuris yra 
ne tik toks pat partijos sekretorius, kaip 
ir Podgornys, bet praeityje yra turėjęs at- 
sakingesnes pareigas. Podgornys yra buvęs 
Ukrainos partijos sekretorium, o praeitais 
metais perkeltas į Maskvą tokioms pat pa
reigoms. O Šelepinas yra valdęs saugumo 
policiją, o dabar yra didžiulės kontrolierių 
organizacijos viršininkas.
KOVA DĖL KONGO

Čiombės vadovaujama Kongo vyriausy
bė pradeda spausti komunistinius sukilė
lius, kurie yra įsistiprinę rytinėje krašto 
dalyje.

Vyriausybė naudojasi kovoje baltaisiais 
samdiniais-kariais specialistais.

O sukilėliai apie 1.000 baltųjų Kongo gy
ventojų yra paėmę kaip įkaitus.

Chruščiovo žentas, buvęs dienraščio „Iz- 
vestijų“ redaktorius, pašalintas iš partijos 
centro komiteto, kaip „pridaręs klaidų dar 
be“.

Taip pat atleistas iš pareigų Kozlovas, 
kuris prieš porą metų buvo paraližuotas.

Naujai paskirti į partijos centro komi
teto prezidiumą šelepinas, o į centro komi 
tetą tarp naujų 8 narių yra ir saugumo 
viršininkas Semičastnas (šis, be kita ko, 
savo metu poetą Pasternaką yra pavadinęs 
„prastesniu už kiaulę“).
Pakeisti aukštieji žemės ūkio viršininkai 
ir sričių partiniai vadovai.

skersai kelio
„Projektas sudaryti bendras visų kraš

tų atomines pajėgas, kaip naują karinę 
sandarą, yra kilęs ne tiek iš karinio būti
numo, kiek iš reikalo išspręsti tam tikrus 
politinius klausimus, kurie trukdo NATO 
vienybei. Tai apramintų Prancūziją ir V. 
Vokietiją ir visiems kraštams leistų pa
justi, kad ir jie lygiai tokie pat verti, kaip 
ir britai, laikyti pirštą ant mygtuko tų 
atominių ginklų, kurie būtų amerikiečių 
žinioje. Galime būti tikri, kad tie, kurie 
turi reikalo su tais atominiais nuotykiais, 
būtų labai patenkinti, jei nereikėtų jiems 
galvoti, kad ir V. Vokietija gali ten laiky
ti savo pirštą. Tačiau vokiečiai parodė su
sidomėjimą bendromis visų kraštų atomi
nėmis pajėgomis, ir kol kas nematyti, kas 
būtų pajėgus juos nuo to atbaidyti. Ben
drąsias atomines pajėgas kuriantieji pa
taikauja vokiečių tuštybei ir stengiasi su
daryti tokį tarptautinį sambūrį, kuris leis
tų Vokietijai prieiti prie atominių ginklų, 
nors pagal susitarimą jai ir nepriklauso 
tokia teisė“.

Amerikiečių „Newsweek“ dėl Maskvos 
pasitarimų su kiniečiais rašo:

„Sovietiniame mandagių išsireiškimų 
žodyne „nuoširdžiai ir draugiškai“ turi 
ypatingą prasmę. Jis yra skirtas aptarti 
deryboms, kai jos vyksta su kitų komunis
tinių partijų vadais ir reiškia, kad nepa
siekta vieningos nuomonės. Kai šiais me
tais anksčiau buvo atvažiavęs į Maskvą 
Rumunijos min. pirmininkas Maureris tar 
tis dėl savo krašto nesutarimų su S. Są
junga, tai derybos irgi buvo apibūdintos 
„nuoširdžiomis ir draugiškomis“, o baigėsi 
jos be jokių pažymėtinų išdavų. Praeitą 
savaitę, baigiant Maskvoje aštuonių die
nų pasitarimus su komunistinės Kinijos 
min. pirmininku čou En-lajum, Tassas pa
skelbė tą patį blankų išsireiškimą, kuris 
turi nusakyti pirmąjį tiesioginį kiniečių- 
sovietų pasikalbėjimą po šešiolikos mė
nesių“.

NESUSIPRATIMAS DĖL ELGESIO SU 
ŠNIPAIS

Išgirdusi lagamine dejavimą, policija įsi
kišo ir išaiškino, kad tuo būdu buvo nori
ma išgabenti iš Romos į Egiptą Izraelio 
pilietį, kuris dirbo egiptiečiams ir, sako, 
reikalavo didesnio atlyginimo.

Italijos vyriausybė tuoj ištrėmė du Egip 
to diplomatus, kurie buvo įvelti į tą rei
kalą.
NEBEDUOS GINKLŲ

Turėdama galvoje Pietų Afrikos rasinę 
politiką, naujoji Britanijos vyriausybė nu
sistačiusi nebeparduoti jai ginklų.

Gali būti, kad bus dar įvykdytas užsa
kymas pristatyti pagal seną sutartį numa
tytieji pagaminti lėktuvai.

Dėl to P. Afrika gali panaikinti savo te
ritorijoje esančią britų karinę bazę.

Argentinoje dipl. santykių su Pabaltiju 
atnaujinimo reikalu

(E) Buenos Aires leidžiamas „Laikas“ 
(348 nr.) paskelbė, kad Argentinos Kon
greso šio rudens sesijoje numatyti svarsty
ti klausimai: apie diplomatinių santykių 
atnaujinimą su Estijos, Latvijos ir Lietu
vos respublikomis, apie komunizmo pa
vergtųjų tautų Savaitės įvedimą. Be to, 
turėjo būti apsvarstytas klausimas dėl su
teikimo lengvatų visoms antikomunisti
nėms institucijoms Argentinoje nemoka
mai naudotis valdinėmis spaustuvėmis, ra
diju, televizija ir pašto patarnavimais.

(E) Spalio mėn. antrojoje pusėje R. Vo
kietijos miestuose (Berlyne, Halėje, Karl- 
Marxstadt, Leipcige ir Erfurte) su koncer
tais pasirodė Vilniaus Pedagoginio institu
to Dainų ir šokių ansamblis. Lietuviai bu
vo nugabenti į Minską ir iš ten, propagan
diniais sumetimais, išvyko kelių tautybių 
vadinamas Draugystės traukinys. Prie lie
tuvių studentų prisijungė gudų, ukrainie
čių ir armėnų jaunimo grupės.

1
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BENDRADARBIAVIMAS SU LATVIAIS
LATVIAI SU LIETUVAITĖM ŠOKA BALETĄ

Šių metų pradžioje žinomas latvių rašy
tojas klasikas Anšlavs Eglitis kvietė atsi
lankyti j latvių baletininkų šokių studijų 
Hollywoode, Calif. Ne kartą A. Eglitis 
įvykdė mano prašymus, parašydamas lie
tuviams rūpimais klausimais. Prašymą 
noriai priėmiau. O parašyti tik dabar su
griebiau laiko, metams besibaigiant.

Puikiame Ho’.lywoodo rajone (tenai jau 
brangusis Beverly Hills), 9003 Wilshire 
Blvd., užeinu, kada šokiai įkarštyje. Jau
nos baletininkės pradeda varžytis, vieną- 
kitą paklydusį žvilgsnį paleisti. Dar kiek 
ir amerikiečių išeina, nes jos kaip tik bai
gė šios dienos pamokas. Liekame būrelis 
latvių ir aš — vienas lietuvninkas.

P ati baletmeisterio J. Erg is Smaltzoff 
patirtis

Šios baleto studijos vadovas latvis Janis 
Erglis Smaltzoff gimė Rygoje, Latvijoje, 
1902 m. Maskvoje baigė Pirmąją Impera
toriškąją Baleto Mokyklą ir Beck šokių 
Akademiją. Jo pagrindiniai mokytojai bu
vo: Bekeffi, Morkdine, Beck. Vėliau Fo- 
kine Sergeev. Rygoje — Fyodrova, Pary
žiuje — Preobrajenska, Suomijoje — Ko- 
ralli.

Išsimokslinęs, J. Erglis pradėjo daly
vauti šokių koncertuose. Jo pasirodymų 
sąraše yra daugelis pasaulio kraštų.

J. Erglis Smaltzoff paruošė 76 origina
lias baletų premjeras (klasikiniame, mo
derniame ir kt. stiliuje), 39 operetes, ba
letus operoms, muzikines komedijas, bale
tus filmams, televizijoms.

Tremtyje Vokietijoje aliantų karinės 
vadovybės paskirtas vyriausiu direkto
rium meno reikalams (1945 m.), taip pat 
buvo choreografu ukrainiečių baleto, vo
kiečių Wurtembergische Landesbuhne, ba
letmeisteriu amerikiečių Raudonam Kry
žiui ir kt.

Artimi ryšiai su lietuviais
J. Erglis (Smaltzoff tėra jo pasirinkta 

pavardė, gal patrauklesnė užsieniečiams, 
su kuriais jis daug dirba) daugelį sykių 
šoko Kauno balete, operoje. Ypač 1927, 
1928, 1929 metais jis bemaž pusę laiko 
praleisdavo Rygoje, kitą pusę Kaune. 
Bene 1927 metais susipažino su Kauno ba-

ALGIRDAS GUSTAITIS

lete dirbusiu Nikalojum Beriozovu, vėliau 
pavardę atsilietuviniusiu į Beržaitį. N. Be- 
riozovas-Beržaitis apie 1930 metus pasuko 
į Monte Carlo baleto trupę ir ten buvo jų 
baleto kompanijos baletmeisterio padėjė
ju. Mirus Monte Carlo baletmeisteriui Fo- 
kine, Beriozovas-Beržaitis tapo Monte 
Carlo šokių kompanijos baletmeisteriu. 
Dabar Beriozovas-Beržaitis yra Helsinkio 
(Suomijoje) operos baletmeisteriu.

Visame pasaulyje žinoma pirmaeilė ba
lerina Svetlana Beriozova yra mūsų minė
to N. Beriozovo-Beržaičio duktė. Ją J. 
Erglis pažinojo, kai ji buvo 6-7 metų Kau
ne. Su Svetlanos tėvu J. Erglis buvo susi
tikęs 1956 m. Buenos Aires. Tada N. Be- 
riozovas buvo baletmeisteriu tarptautinės 
baleto trupės Europoje, vardu Internatio
nal Ballet Marques De Cuevas.

Mano atsilankymo dieną, tarp gausybės 
J. Erglio studijoje iškabintų nuotraukų, 
yra ir iš Kauno su Beriozovu-Beržaičiu 
ir kt.

Turėjo studiją Buenos Aires Lietuvių 
Klubo pata’pose

1949 m. J. Erglis su šeima iš Vokietijos 
išvyko į Buenos Aires. Ten išbuvo iki 
1963 metų Kalėdų. Argentiną paliko dėl 
ekonominio netikrumo. Sako, 1956 metais 
už 1 dolerį Argentinoje mokėjo 18 pezų, o 
1963 m. apie 132. net iki 150 pezų.

Buenos Aires išsinuomojo patalpas Lie
tuvių Klube, kur tuoj pradėjo baleto pa
mokas, studijas. Ten dirbo apie 4 metus. 
Turėjo apie 200 baleto mokinių. Sako, 
1949 metais Buenos Aires latvių buvo apie 
1.000, dabar belikę apie 350. Kiti išvaži
nėjo.

— Kiek lietuvių?
— Labai daug, — atsako.
Jis gerai žino apie lietuvių krepšininkų 

ke.ionę į Pietų Ameriką 1959 metais. Ir ge
rai žino (kaip visi latviai! — pakreipęs 
galvą) apie puikią lietuvių krepšinio klasę 
pasauline prasme. Į JAV atvyko latvių 
kvota. Galvojo įsikurti New Yorke, San 

Franciske. Jam buvo siūlyta baletininko 
vieta Stanfordo universitete (Palo Alto, 
Calif.). Pasirinko Los Angeles. Už šias pa
talpas moka $300 mėn. Jau turėjo 15 mo
kinių.
Gausybė iškarpų

J. Erglis baleto studijoje dirba su savo 
žmona Larisa Meierovics-Erglis, ji akom- 
ponuoja. Sūnus Juris Erglis yra tėvo pa
dėjėjas balete bei kt. Jie turi gausybę iš
karpų. Nemaža iš lietuviškos spaudos. Gy
rė Argentinos lietuvaites, jos esančios pui
ki medžiaga, galinčios išaugti į pasigėrėti
nas balerinas. Pažymėjo Buenos Aires 
lietuvaitę Laimutę Balčiūnaitę. Ji 1957 m. 
dalyvavo J. Erglio baleto grupės pastaty
me „EI Precio Del Amor“ (Meilės vertė), 
gerai atlikusi pagrindinę rolę. 1958 m. Lai
mutė Balčiūnaitė šoko Tautiniame Argen
tinos Teatre vardu Nacional Cervantes 
„Leyenda De Amor“ (Meilės legendoj). Ji 
labai gera lyrinėse rolėse. Taip pat talen
tinga ir jos sesutė, kiek vyresnė Jūratė 
Balčiūnaitė. J. Erglio baleto studiją Bue
nos Aires lankė apie 30 lietuvaičių. Bue
nos Aires leidžiamas lietuviškas „Laikas“ 
1958 kovo 8 d. Nr. 209 rašė: Talentinga 
lietuvaitė. „Pereitų metų gruodžio 4 d. 
„Gran Hurlingham Cine“ įvyko p. Janis 
Erglis-Smaltzoff vadovaujamo baleto mo
kyklos pasirodymas, kuriame dviejų šokių 
pagrindinius šokius išpildė Laimutė Bal
čiūnaitė“.

„Laimutė yra neabejotinai iš savo ma
mytės paveldėjusi talentą ir jautrumą. O 
ponia Nastė Morozaitė-Balčiūnienė yra 
baigusi Kauno baleto mokyklą ir pasirodė 
Kauno valstybiniame teatre „Gulbių eže
re“. Energijos bus iš tėvelio paveldėjusi. 
Jos dėka Laimutė pasiekė tai, ką retai jos 
amžiaus vaikučiai pasiekia“. „Tačiau jos 
didžiausia svajonė yra šokti laisvoj Lietu
voj, Kauno Valstybiniame Teatre“.

„Argentinos Lietuvių Balsas“ 1949 m. 
liepos 7 d. laidoje rašė: „Janis Erglis- 
Smalcovs, Rygos valstybinės operos balet
meisteris, atvyko Argentinon ir atsivežė 
Baleto Studiją, kuri pradėjo veikti birže
lio 6 d. 1949 m. Buenos Aires, Lietuvių 
Klubo patalpose. Janis E. Smalcovs, baigęs 
„Pirmos Maskvos Baleto Studiją“ Mas
kvoje, vadovavo Latvijos valstybinės ope

ros baletui Rygoje, o taipgi buvo balet
meisteriu didžiuosiuose Europos teatruose 
(išvardina ištisą sąrašą). Daug metų turė
jo nuosavą baleto studiją ir yra patyręs 
baleto mokyklos pedagogas. Jo vadovau- 
jamon studijon priimami mokiniai ir mo
kinės nuo 5 metų amžiaus ir suaugusieji“.

Argentinos „Laikas“ 1958 gruodžio 1 d. 
Nr. 225 rašo:

„Baletas „Meilės legenda“. Latvių ba
letmeisteris coreografas J. Erglis Smalt
zoff gruodžio 6 d. 21 vai. Teatro Nacional 
Cervantes, globojant švietimo ir Teisingu
mo Ministerijai, stato baletą „Meilės le-

(Nukelta į 3 psl.)
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ADVENTAS
žodis „adventas“ reiškia „atėjimas“. 

Adventu vadiname keturių savaičių laiko
tarpį prieš Kalėdas, skirtą dvasiniam pa
siruošimui, Kristaus atėjimo belaukiant. 
Taigi pasiruošimas ne tik Kalėdoms, bet 
apskritai Kristaus atėjimui.

Kristus jau atėjo. — Tas istorinis fak
tas, kaip visiems gerai žinoma, įvyko prieš 
maždaug 1970 metų Palestinoje, Betlie
jaus miestely. Adventas mums primena tą 
ilgą laikotarpį nuo pirmojo žmogaus pasi
rodymo žemėje iki Kristaus gimimo, kada 
žmonija laukė Išganytojo, jausdama savo 
bejėgiškumą, ir maldavo su Izaju: „Raso
kit, dangūs, iš aukštybių, ir tegul debesys 
išlyja teisųjį, tegul atsiveria žemė ir teiš- 
želdo Gelbėtoją“ (Iz. 45,8).

Kristus ateina. — Kiekvienais metais 
ateina Kalėdų šventės, kurios yra Kris
taus gimimo prisiminimas. Ir adventas 
yra pasiruošimo laikas Kalėdoms maldoje 
ir atgailos dvasioje. Kas ruošiasi, tas yra 
daugiau pasiruošęs. Kas laukia, tas dau
giau džiaugiasi sulaukęs. Kas rengia Ka
lėdų dovanas ne tik savo šeimos nariams 
bei draugams, bet ir Kristui, ir tai pirmoj 
vietoj, tas tuo pačiu ir save parengia kalė- 
dinėms Kristaus malonėms priimti.

Kristus ateina pas mus šv. Mišiose ir šv.

Komunijoj: mes tikim, kad Kristus yra 
čia kartu su savo Kūnu ir su visa savo 
dieviška asmenybe. Ir kiekvienas mūsų 
atėjimas į bažnyčią yra mažas „adventas“, 
tai yra, pasiruošimas susitikti su Kris
tumi.

Kristus dar ateis — su didžia galybe ir 
didenybe, kaip visų žmonių, gyvųjų ir mi
rusiųjų, Teisėjas pasaulio pabaigoje. Apie 
tai kalba Evangelijos ištrauka, skirta pir
majam advento sekmadieniui (Lk. 21,25- 
33). Ta prasme visas mūsų gyvenimas yra 
pasirengimo laikotarpis, advento metas: 
„Taigi, budėkite, visą laiką melsdamies, 
kad būtumėte rasti verti išvengti višo to, 
kas turi įvykti, ir stoti žmogaus Sūnaus 
akivaizdoje“ (Lk. 21,36).

Kristus atėjo, kad savo mirtimi išpildy
tų atpirkimo darbą; Jis nuveikė tą darbo 
dalį, kurios žmogus savo jėgomis negalėjo 
nuveikti. O tai, kas lieka, — pritaikyti tą 
atpirkimą asmeniškai sau, — dabar pati
kėta kiekvieno žmogaus laisvai yaliai.

Kristus ateina, kad ir dabar savo malo
ne žmogui padėtų; Jis nepriverčia, bet pa
deda, duodamas vidujinių jėgų ir norėti ir
vykdyti (Pil. 2,13).

Kristus ateis, kad kaip Teisėjas tas as
meniškas žmogaus pastangas patikrintų, 
įvertintų ir pagal jas amžinybėje atlygini
mą duotų.

Taigi adventas nėra pasyvaus laukimo 
metas: tai aktyvaus pasiruošimo laikas. 
Dėl to advento pradžioj skaitomas švento
jo Pauliaus pamokymas: „Meskite šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkite šviesos šar
vais! Kaip dieną, elkitės padoriai, nepasi
duodami apsirijimams ir girtuokliavi
mams, paleistuvavimui ir begėdystei, bar
niui ir pavydui, bet apsivilkite Viešpačiu 
Jėzumi Kristumi“ (Rom. 13.12-14).

Dvigubas uždavinys: mesti tamsybės 
darbus ir apsivilkti Jėzumi Kristumi. Tai 
tikroji advento dvasia.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — lapkričio 29 d„ 12 v.
DERBY — lapkričio 29 d., 11 vai.
GLOUCESTER—gruodžio 5 d., šeštadienį, 

12 vai., St. Peter's.
STROUD — gruodžio 6 d., 12 vai., Beeches 

Green.
MANCHESTER — lapkričio 29 d., 10.30 v.
ECCLES — gruodžio 13 d„ 12.15 vai. Išpa

žintis gruodžio 12 d.. 2.45 vai.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
----- ------------------------------------------------------------------------------------------ ROMANAS

Kaip gyvena sukolchozintas ir bolševi- 
kinamas Lietuvos kaimas?

Tikro atsakymo negalėtų duoti nė tie 
lietuviai, kuriems net ir leidžiama iš už
sienių atvažiavusiems kokią dieną pasidai
ryti. O Lietuva vis tiek tebėra žemės ūkio 
kraštas, didžioji mūsų tautiečių dalis te- 
bebraido kolchozų varguose, dėl to mums 
ir įdomu, kaip jie ten laikosi, kuriuo keliu 
eina jų gyvenimas ir kuriuo jis yra suka
mas.

Ligi šiol, tur būt, geriausiai kolchozinį 
Lietuvos kaimą yra pavaizdavęs sovietinis 
Lietuvos rašytojas Jonas Avyžius „Kaimas 
kryžkelėje“ romane, kuris spausdinamas 
„Pergalės“ žurnale. Rašytojas, žinoma, tar
pais pasuka partijos linkme, stengiasi gel
bėti tuo būdu žmonių padėtį, nes taip rei
kia. Tačiau apskritai kolchozinio gyveni
mo vaizdas jo piešiamas pakankamai re
alistiškai, be didesnio lakavimo. Tai su to 
romano puslapiais mes ir pasiryžę supa
žindinti savo skaitytojus.

Ta proga atsiprašome autorių, kad per
spausdiname neprašę jo leidimo. Jeigu bū
tų reikalo, „Europos Lietuvio“ leidėjai, be 
abejo, sutiks pagal savo pajėgumą nors 
simboliškai atsilyginti.

Beje, persispausdindami mes laikomės 
didžiųjų raidžių rašybos ne taip, kaip da
bar reikalaujama Lietuvoje (Dievą, Vieš
patį, Kalėdas, Velykas ir kt. rašome di
džiosiomis).

Pirma dalis

KAIMAS VIENĄ SEKMADIENĮ

I

— Tai ką, Galini? Iškeliauji laimės 
ieškoti?

— Gal norėtum kartu? — Gelianti šyp
sena iškreipė kaulėtą, tankiu raukšlių vo
ratinkliu aptrauktą burną. Adomas suriko 
ant arklių ir nuklampojo storai prisnigta 
šalikele, prilaikydamas ranka vežimą, pa
krautą negausia valstiečio manta.

— Tokiems kaip mudu pasaulis ne pla
tesnis už elgetos terbą. Visur tos pačios 
aukso kasyklos, — metė Lapinas pridur
mu!. Pasitaisė ant peties dvivamzdį, šalia 
kurio kėpsojo medžioklinis krepšys su iš

lindusiomis kiškio kojomis, ir paniekina
mai nusispiovė.

— Tau kasyklos... žinia... Darbadienis 
buvęs nebuvęs... Taigi... —Sušvilpė bota
gas, tartum uždrausdamas skundą. Tik 
arkliai prunkštė, čiulpė sniegas, tik girgž
dėjo išklišęs stalas, nuvirtęs ant pat veži
mo viršaus, tik per duobes skimbčiojo už
pakaly prikabintas kibiras, po kurio paža
liavusiu dugnu, dar buvo likęs žiupsnelis 
gimtosios žemės, Liepgirių žemės.

— Bėga iš mūsų kolūkio žmonės. Andai 
Gruzdžius su Mongirdu išsikraustė, dabar 
Adomas. Girdėjau, Gaigalai taipogi taisą 
sparnus, — atsiduso Rimša, prisidegęs 
Motiejaus pakištą cigaretę.

— Ar ir jie į „Jaunąją gvardiją“? — 
Lapinas iškratė pypkę. Ėmė kimšti naują.

— Klemas, girdėjau, norįs j Pajuostės 
durpyną, o Kleme Stribokas apsišniukšti- 
nėjęs Uolėnuose. cemento fabrike. Klemui 
sunkiau. Kad ir brigadininkas, bet rėkti 
temoka. O gerkle durpių neimsi. Gi Stri
bokas kur eis, visur kiaurai išeis. Šoferis... 
Dabar mašina ant mašinos. Tokius gaudy
te gaudo.

— Žmonės meišia kaip išdraskytos bi
tės. — Lapinas išleido tirštų dūmų kamuo
lį ir akimirką tylėdamas žiūrėjo, kaip jie 
sklaidosi melsvomis sruogelėmis ramiame 
popietės ore. — Vieni išsikrausto, kiti atsi- 
krausto, trečius nori nenori iškrausto. 
Toks metas, Lukai, toks...

— Taigi, kad... Prieš vėją nepapūsi, 
Motiejau.

— Galima papūsti, Lukai, galima... — 
Pakėlė iškritusią pirštinę, sugrūdo kaili
niukų kišenėn, nes diena buvo nešalta. — 
Kaip sakai? Eisime dar Akmens Varčią 
pašukuoti, ar šiai dienai užteks?

— Kur ten beeisi. Ir taip kojos į užpa
kalį sulindo.

— Kojas tau boba suvarė, — pašiepė 
Lapinas.

Nuėjo vieškeliu tiesiai į kaimą. Ant Lu
ko pečių taip pat kadaravo išsipūtęs, švie
žiu krauju išteptas krepšys. Tik ne pirkti
nis, o siūtas namie iš pakulinės drobės. Ir 
jo šautuvas buvo prastesnis — vienvamz
dis, ir kailiniai gerokai aplopyti, ir kojos 
ne guminiuose batuose, kaip Motiejaus, 
bet apautos naginėmis, padirbtomis iš su
dėvėtos dviračio padangos, o kad sniego 
nepribyrėtų, Rimša užleido ant kojinių 

kelnes, kurias iki pusiaublauzdžių nuvy
niojo apyvarais.

Jis buvo nedidelio ūgio, žemkojis, bet 
plačių pečių, raumeningas vyras. Nors 
jam ėjo penkiasdešimti, niekas nebūtų da
vęs nė keturiasdešimt, nes jį nepaprastai 
jaunino švelni moteriška burna.

Motiejus Lapinas buvo galva aukštesnis 
už Luką. Smailiame pasaususiame veide 
kyšojo ilga nosis, kurią trumpino rudi veš
lūs ūsai, kokių niekas apylinkėje neturėjo, 
neš šauniai susukti ir užriesti galiukai 
bemaž siekė ausis. Po tirštais, pradedan
čiais žilti antakiais bėginėjo žalsvos že
benkšties akys. Tarp smulkių parudavusių 
dantų smilko pypkė, kurios Motiejus net 
kalbėdamas poterius iš burnos nepaleis
davo.

— Tai, mat, Lukai, — grįžo prie pir
mykštės minties, kai jiedu paėjėjo galiuką 
tylėdami. — Galima papūsti ir reikia pūs
ti, tik tu manęs nesuprask klaidingai. 
Kiek išvažiavo, kiek dar išvažiuos, o kas 
turi galvą, to jokie vėjai nenuneš. Reikia 
mokėti gyventi. Kai reikia, tu susitrauk 
kaip ežys į kamuolėlį. Tegu šuo loja. Pa
los, atsibos, ir nubėgs šalin. Tada tu vėl 
atsitiesk, rėpliok savo keliu. Bet ir rėplioti 
reikia mokėti, Lukai, oi, reikia!

— Tuštėja Liepgiriai... Nyksta... Jauni
mas išsimoko, lieka mieste, o kiti vėl, va 
kaip Galinis... —sušnibždėjo Rimša.

— Tegu važiuoja! Gal jie tau kokie gi
minės? Kvailys visą gyvenimą ieško ir ne
randa, o protingam žmogui laimė ant 
vietos.

— Kokia čia be laimė, Motiejau. Darba
dienio tabakui neužtenka, o arai... Et, kas 
dar be šeimos, tas gali žiobčioti. Gi tu, 
žmogau, iki ausų vaikais apsikrovęs, stipk 
badu...

— Negyveni vien iš arų, Lukai, oi, ne
gyveni... Nėra ko rūstauti Dievą. Turi 
aukso nagus. O ko trūksta, prisiduri ne
matant iš kolūkio. Ir aš padedu.

— Dauguma prisiduria... — Nudelbė 
akis žemyn, išraudo, nudegintas gėdingos 
teisybės. Bet Motiejus tuojau susigriebė, 
užgavęs bičiulį:

— Kur tau dauguma! Griebia visi, kas 
pasiekia, Lukai, oi, griebia.

— Nenoriu... Nepatinka man... slegia 
mane kaip kapo akmuo svetimas turtas... 
Rankas svilina... — prapliupo iš krūtinės 

gilumos, lyg ten būtų trūkusi votis, lyg 
prasiveržęs vanduo iš Akmens Varčios du
burio anksti pavasarį. — Geriau per nak
tis nemiegočiau, akmenis į kalną dieną 
naktį ridinčiau, kad tik nereikėtų svetimo. 
Bet ką darysi, jei vargas priverčia?..

— Koks svetimas, Lukai, koks? — Lapi
nas grįžtelėjo per petį, metė į Rimšą 
žvilgsnį, kupiną gerumo ir nemeluotos už
uojautos. — Dabar nėra svetimo. Visa že
mė, taigi ir turtai liaudies — tavo...

— Kas uždrausta įstatymu, tas ne mū
sų, Motiejau. — Vėl atsiduso, pasilenkęs 
paglostė Lapino šunį Meškių, kuris, prisi
vijęs medžiotojus, bėgo greta Luko. — Tai
gi, kad... teisingai uždrausta. Juk galima 
gyventi dorai ir visko turėti, kaip turi 
paviešvilėnai.

— Tai gal ir tu ruošiesi paskui Galinį į 
„Gvardiją“? — nusišaipė Lapinas.

Rimša nieko neatsakė. Mintys gulė kaip 
juodos riekimo vagos, temdė akis, o jis 
ėjo tartum paskui nematomą plūgą, sun
kiai vilkdamas žemėmis aplipusias nagi
nes, ir nematė nei galo, nei krašto šiai be
prasmei kankynei. Kad boba nebūtų tokia 
skaudi, gal susitartų su vaikais, išvažiuotų 
į „Jaunąją gvardiją...“ Bet Mortos iš 
Liepgirių jokiomis gėrybėmis neišviliosi. 
Kur ten! Jai bile yra duonos kąsnis. Ne
svarbu, kaip uždirbtas. O be to, įsitikėjusi 
į tą Lapiną lyg į šventą Trejybę. Kas ži
no... žmonės kalba... Bet ne! Ne! Melas! 
Negali būti! Kol buvo merga, tarnavo pas 
Lapiną, teisybė, glėbesčiavosi su Motieju
mi. O dabar ji pulko vaikų motina. Tai, 
norėdami pašiepti, žmonės apkalba!..

... Nėra teisybės gyvenime... Dar ne
atėjo... Vargo nuo mažens, bandą ganė, 
paaugęs stojo pas buožes už berną. Grio
vius prakaito išliejo, bedribdamas sveti
miems. Žadėjo lygybę, duonos pilnus aruo
dus... Kur tau! Jis vėl eina kaip ėjęs pa- 
kiemiui, taisydamas seną avalynę, lopyda
mas stogus, mūrydamas pečius. Jis viską 
moka, viską sugeba, visur mielai kviečia
mas, nes tokio sumanaus, nebrangininko 
amatininko nerasi visame Viešvilės rajo
ne. O galo nevogdamas kaip nesuveda, 
taip nesuveda su galu.

Pakėlė galvą, tartum ieškodamas sau
sesnės vietelės minčių purvyne. Pavydžiai 
apžvelgė Lapino šunį, laukus, priešais gu
lintį kaimą, iš kurio su pirkinių kraitele 
ėjo Buzauskų Gedrūta, vešli raudonveidė 
senmergė, bernų pagunda.

— Vėl drūta, — nusijuokė Lapinas, kai 
jiedu prasilenkė su Buzauskaite. — Matyt, 
Stribokas pripompavo. Tai į sveikatą mer
goms kolūkio duona!

— Neapsidžiaugs. Juk bus ketvirtas...
— Brolis išaugins, nebijok. Iš Amerikos 

siuntinius gauna... — Motiejus užgniaužė 
mintį, tartum primynė žariją, neatsargiai 
nupuolusią į šiaudus. — Ė-ė, Lukai... Bū

tų gerai užėjus į krautuvę kiškieną ap
laistyti.

— Jei statysi... — Apglėbė plačių ivilK 
nlu kaimą, paspartino žingsnį.

Ir Liepgiriai, sakytum palei vieškelį 
traukianti galvijų kaimenė, pamažėle vil
kosi jų pasitikti. Priešakyje, kaip kokie 
žvalgai, ėjo krautuvė petis petin su Rau
donikių trobele, tūpčiojančia kitoje vieš
kelio pusėje. Už jų mokykla, dviaukštė, 
degtų plytų, statyta po karo, — vienintelis 
kolūkio pasididžiavimas, jai į porą, nely
ginant povui višta, glaudėsi didelis, bet se
nas ištremto buožės Diemenčio namas, 
kuriame buvo įsikūrusi apylinkės taryba. 
Toliau sekė mūrinis, apsilaupiusiu tinku 
pieno surinkimo punkto pastatas —buvusi 
to paties Diemenčio nuosavybė, priešais 
vėl valstiečio sodyba. O prie pat kryžkelės 
— Lapino trobesiai. Ties šia vieta Viešvi
lės vieškelis nėrė į laukus, perkirsdamas 
Uolėnų-Pajuostės kelią, o kaimas, tartum 
išsigandęs už poros kilometrų prasidedan
čių Akmens Varčios kimsynų, staiga, mė 
tesi į šonus, išsirikiuodamas abipus Uole- 
nų-Pajuostės kelio ir tokiu būdu sudary
damas taisyklingą T raidę trumpu koteliu.

Ir vėl ėjo abipus sodyba po sodybos, 
namas po namo, nepanašūs vienas į kitą, 
kaip nepanašūs ir žmonių gyvenimai. Bu
vo trobų mūrinių, lentelėmis muštais ir 
kūliu dengtais stogais, buvo medinių, net 
apvaliais sienojais buvo, kurių šešiakvor- 
čius langelius galėjai lengvai užkimšti pa
galve. Vietomis kaimas nutrūkdavo ir tik 
piktžolėmis užžėlę gūbriai — buvusių pa
matų ženklas, tik tankiai suaugę pakluo
nių medžiai bandė užtverti spragą, kurią 
paliko liepgirietis, išsikeldamas vienkie- 
min. O kitur, lyg išsigašinęs jaunuolis į 
senių tarpą, spraudėsi naujesnis namukas, 
suremtas po karo naujakurio, apsidžiau
gusio gautu žemės sklypeliu. Toliau nuo 
kelio, kai kurie galais, o kurie šonais atsi
gręžę j gyvenamąsias trobas, blinksojo 
niekam nebereikalingi klojimai ir darži
nės įgriuvusiais stogais, vėjo ir lietaus iš
graužtais mūrais, gi ten, kur būta pastato 
medinėmis sienomis, belikę tik keli pama
tiniai sienojai, kurių laukė ta pati dalia 
—pašildyti šeimininkui pirkią.

Vienas kaimo galas atsirėmė į Akmenės 
upelį, o kitas, pralenkdamas atokiau sto
vintį vėjinį malūną, bandė kopti Apuolės 
aukštumėlėn. bet pailso, sustojo pusiauke
lėje, nepasiekęs smailo, į pritvinkusią 
šunvotę panašaus smėlio kalnelio, ant ku
rio stovėjo medinė, geltonai dažyta koply
čia, apipinta šakotų pušų vainiku, pačios 
gamtos uždėtu vainiku pagerbti po šiais 
kryžiais, po akmeniniais paminklais ir po 
nepaženklinta, užmiršta, visų mindoma 
žemės pėda gulintiems liepgiriečių kau
lams.

(Bus daugiau)
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DARBAI IR PLANAI
PAVERGTŲJŲ SEIMO XI SESIJA

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos atstovai 1954 sutarė 
bendrai veikti sovietų pavergtiems savo 
kraštams išlaisvinti ir tam tikslui suorga
nizavo Pavergtųjų Europos Tautų Seimą. 
Jame kiekviena sovietų pavergta Europos 
valstybė turi 16 narių delegaciją. Lapkri
čio 10 d. New Yorke Pavergtųjų Seimas 
pradėjo savo darbo vienuoliktuosius me
tus — XI sesiją. Jos darbotvarkėje numa
tyti 26 klausimai. Tarp jų: apsisprendimo 
teisės paneigimas Centro ir Rytų Europo
je; Europos apsijungimas ir pavergtieji 
kraštai; darbo sąlygos pavergtuose kraš
tuose; bažnyčios padėties; ūkininkų padė
tis; ūkinė eksploatacija; satelitinių režimų 
vaidmuo sovietinei infiltracijai Afrikoje ir 
Azijoje; politinių kalinių likimas paverg
tuose kraštuose; Rytų-Vakarų kultūriniai 
bei ūkiniai mainai.

Praeitųjų metų Pav. Seimo veiklos ap
žvalgoje randame: (a) akciją Jungtinėse 
Tautose dėl sovietinio kolonializmo ir dėl 
Sovietų Sąjungos padarytų pavergtiesiems 
kraštams nuostolių; (b) akciją JAV kon
grese, seimo atstovams dalyvaujant liudy
tojais kongreso komisijose; (c) Europos 
Taryboje, jos patariamajame seime ir jos 
komisijoje taryboje neatstovaujamų vals
tybių reikalams; (d) akciją NATO konfe
rencijoje ir Europinio Sąjūdžio konferen
cijoje; (e) akciją Tarpparlamentinėje Uni
joje; (f) Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
gramų organizavimą, įtraukiant 26 guber
natorius, 27 „mayorus“, 53 senatorius ir 
kongresmanus ir 112 amerikoniškų laik
raščių; (g) Azijos tautų „Laisvės Dienos“ 
sausio 23 d. ir „Pasaulio Laisvės Dienos“ 
liepos 1 d. minėjimų suorganizavimą; (h) 
seimo delegatų ar delegacijų lankymąsi 
pas Čiangkaišeką, pas Popiežių Paulių VI, 
pas JAV, P. Amerikos, Britanijos, Prancū
zijos, Vokietijos vyriausybių ir parlamen
to atstovus; (i) seimo atstovų dalyvavimą 
krikščionių demokratų kongrese, Azijos 
tautų antikomunistinės lygos kongrese. 
Tarptautinės laisvosios mokslų akademi
jos suvažiavime, Amerikos politinių ir so
cialinių mokslų akademijos suvažiavime; 
Pasaulio tremtinių atstovų konferencijoje; 
televizijos ir radijo programos ir paskaiti
ninkais JAV kolegijų studentams. Savo 
posėdžiuose Pav. Seimas svečiais turėjo 
eilę JAV ir Europos parlamentarų, amba
sadorių, profesinių sąjungų veikėjų ir 

atsrovų. savo darbų rėmėjams at
žymėti išleido specialų laisvės kovos me
dalį. Leido dvimėnesinį Acen News. Dėl 
kiekvieno pavergtąsias tautas tiesiogiai ar

netiesiogiai liečiančio įvykio reagavo sa
vais paaiškinimais spaudai.

Visa ši veikla ne tik palaikė sovietų pa
vergtųjų valstybių bylą gyvą ministerijo
se, tarptautinėse institucijose ir viešojoje 
opinijoje, bet ir sulaikė ar bent lėtino bei 
švelnino sovietizacijos procesą bei kėslus 
pavergtuose kraštuose.

Pav. Seimo XI sesijos pradžią taip pat 
pagerbė savo dalyvavimu ambasadoriai 
J.C. Hughes, E.A.Gross, „Reader's Digest" 
vyr. redaktorius E. Lyons, valstybės pa- 
sekretoriaus pavaduotojas M. Cieplinski, 
Paragvajaus ambasadorius. Sesijos pirmi
ninku buvo išrinktas Albanijos atstovas 
V. Germenji, vicepirmininku — Čekoslo
vakijos atstovas dr. J. Lettrich, gen. sekre
torium — rumunas B. Coste, gen. sekreto
riaus pavaduotoju — R. Gaspar, vengras. 
Šios sesijos pirmųjų posėdžių svarbiausias 
punktas buvo — tarptautinės padėties 
įvertinimas. Lietuvos delegacijos vardu 
tuo klausimu pasisakė V. Sidzikauskas.

ATSISVEIKINIMAS SU LONDONU
Pagyvenau Londone 14 metų ir toliau 

jau nebenorėjau jame gyventi.
Kai kas nors išvyksta į užjūrius, tai 

jam surengia išleistuves. Vieniems dides
nes, kitiems mažesnes. O aš atsiskyriau 
su Londonu niekam nieko nesakęs Nors 
iš dalies ir buvo gailoka, bet dėl gyvenimo 
aplinkybių turėjau taip padaryti. Bet ne- 
vykau tolyn nuo tėvynės, padariau net 
šuolį artyn. O, kas svarbiausia, kad prie 
pat jūros. O kai praves tunelį, tuomet ga
lėsiu gal ir pėsčias juo pralįsti. O jau iš 
Prancūzijos ne per toliausia Lietuva. Tai 
tokia mano galvosena.

O kaip bus, duosis matyti. Vis tiek apie 
80 mylių būsiu arčiau Lietuvos. O gal pa
sipraktikavęs plaukti ir įveiksiu perplauk
ti, kaip padaro kai kurie jaunesnio am
žiaus žmonės.

Kaip ten bebūtų, kai niekas nepalinkėjo 
išvažiuojant, tai aš patsai sau vienas už
traukiau dainelę: „Sudiev tu mano bran
giausias Londone, ir jau daugiau nebema
tysiu aš tavęs“. Dabar tik galėsiu pasikal
bėti su Londono „E. Lietuviu“, kuris ir 
ten mane suras. Ir kol būsiu gyvas, aš jį 
atsikviesiu ir su juo pasikalbėsiu.

J. Liobė

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
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Kai Neringos žvėrys nebetenka galvos
(E) Lietuvos spauda jau kelintą kartą 

kelia aliarmą: gražioji Kuršių Neringa pa
verčiama šiukšlynu, nepaisoma gamtos ap
saugos taisyklių ir kt.

Apie naujas Neringos bėdas „Tiesoje“ 
(spalio 25 d. Nr. 251) paskelbtas rašytojo 
R. Budrio ir miškininko V. Lukošiaus laiš
kas dar labiau išryškino visas blogybes. 
Pasirodo, kad dėl praėjusią vasarą Nerin
goje poilsiautojų ar iškylautojų padarytų 
nuostolių jau galvojama — po poros metų 
Neringoje liks sutrypti pušynai ir nieko 
daugiau. Jau nykstanti ir didžioji Nidos 
smėlio kopa.

Nidoje buvo jaunimo stovykla — jos vie 
toje palikta prišiukšlinta ir sujaukta vieta. 
Keliauti į Neringą jau pasidarė mada. 
Autobusai atvyksta iš Šiaulių ir kitų mies
tų. Iškylautojai paprastai sukuria ugnį, po 
poros valandų pasigirsta dainos, ir jos pa
mažu virsta kažin kokiu nemuzikaliu riks
mu. Paryčiui — daužomi buteliai. Tik pra
ėjusią vasarą ir rudenį dėl stovyklautojų 
kaltės Neringoje buvo kilę ir užgesinti 33 
gaisrai.

Neringą užplūsta ir grybautojai. Jie rė
kauja visuose miškuose, o žvėrys netenka 
galvos. Briedžiai puola į marias ir plaukia. 
Žvėrims Neringoje (briedžiams, stirnoms) 
jau nenėra ramaus Kampelio. Dabar kelia
mas klausimas, ar nėra atėjęs metas Ne
ringą paversti gamtos draustiniu, naciona
liniu parku.

TELEFONAS AUTOMATAS
Kauno pašto mechanizacijos ir automa

tizacijos kolektyvas gamina pirmąjį ban
domąjį pavyzdį naujo telefono aparato 
tarpmiestiniams pasikalbėjimams.

Nauji automatai, aišku, bus didelis pa
togumas gyventojams. Jums reikia pa
skambint į kitą miestą? Tarpmiestinėje 
telefono stotyje jūs prieinat prie telefono 
automato, įmetate monetą, surenkate no
rimojo miesto indeksą, paskui reikalingą 
jums numerį ir pradedat kalbėtis.

Šviesioje automato lentelėje kas 10 se
kundžių užsidega skaitmuo, rodąs, kiek li
ko dar pasikalbėjimui laiko.

GERIAUSI BALDAI
Sovietų valstybinis miško pramonės ko

mitetas baigė apžiūrą baldų, pagamintų 
krašto įmonėse.

Atsižvelgiant į meninį ir technologinį 
lygį, pripažinta, kad geriausius baldus ga
mina Estijos, Lietuvos, Maskvos ir Lenin
grado įmonės.

Mielas Redaktoriau,
Girdėjau vieną dzūką pasakojant, kaip 

jo tėvas susitvarkydavo su savu ar sveti
mu katinu, kai tas jam kuo nors stipriau 
nusikalsdavo. Sako, čiupdavo už paskuti
nių kojų ir trenkdavo galva į sieną.

Žiauru, aišku, šitaip susitvarkyti su gy
vulėliu. Bet .mūsų kaimas iš tikro neturėjo 
civilizuotų priemonių, kaip atsikratyti ne
reikalingo sutvėrimo. Gera buvo anai po
niai, kurios apšašusį šuniuką nušovė 
anais nepriklausomybės kovų metais Ant. 
Šukys, kaip jis mums pasakoja savo atsi
minimų knygoje „Du mediniai ir trys ge
ležiniai kryžiai“. Gera dėl to, kad čia pat 
buvo ginklas. O šiaip šunims ir katėms 
rišdavo prie kaklo sunkų akmenį ir mes
davo į upę. Kai pasitaikydavo vikrus kati
nas ir šitaip skandinamas išnerdavo į pa
viršių, atsikratydavo akmens ir paspruk
davo, tai juk būdavo kalbų dešimtme
čiams. .

Na, o anąkart užtikau laikraštyje repor
tažą apie šunų, kačių, kanarėlių ir kitokių 
lepūnėlių kapus, kurie neseniai buvo įkur
ti viename Anglijos kampe. Jų kūrėjas 
nepagalvojęs, kad taip pasuks reikalas, 
kaip iš tiesų atsitiko. Su tų kapų atidary
mu susikūrė ištisas koncernas: vieni kasa 
duobes, kiti gamina karstus, treti pamink
lus, rūpinasi laidotuvėmis. Pasirodo, kar
tais lepūnėlį šunelį ar katinėlį padoriai 
palaidoti kainuoja iki 300 svarų, jei kars
tas būna iškilmingesnis ar paminklas pa
trauklesnis.

Demokratiniame krašte, žinoma, niekas 
negali uždrausti socialinės sąžinės netu
rintiems piliečiams išleisti savo nusibaigu
siems lepūnėliams palaidoti didžiules su
mas pinigų. Tačiau socialinės sąžinės ne
turėjimas yra didelė žmonijos nelaimė. 
O kai pradedame galvoti apie socialinę 
sąžinę, tai atrodo, kad vis dėlto žmoniš
kesnis buvo anas dzūkas, kuris trenkdavo 
katino galvą į sieną, už tuos, kurie jiems 
palaidoti išleidžia milžiniškas sumas. 

* * *
Mes labai džiaugiamės, kad išgarsėjusi 

Rūta Lee-Kilmonytė yra protinga mergi
na, kad ji nuolat kuo begalėdama stengia
si pasitarnauti lietuviams ir pati gražiai 
kalba lietuviškai.

Mes taip pat džiaugiamės, kad Law
rence Harwey laiko save lietuviu ir tuo 
didžiuojasi kiekviena proga.

Šitie moterys ir vyrai daro mus žino
mus. Ne tik mus, bet ir mūsų reikalus. Už 
tai jie verti ne tik pagarbos, bet ir pa
gerbti.

Tačiau, žinote, ne visi šitaip daro. Kar
tais išlenda nei iš šio, nei iš to koks nors 
tipelis ir pradeda šaipytis iš lietuvio. Jei
gu šaipytųsi pagrįstai, tai suglaustume 
ausis, tylėtume ir kitiems siūlytume tylėti. 
Bet pikta, kai kas nors nepagrįstai prade
da šaipytis.

Ana, kanadietis Bernardas Bradenas 
britų nepriklausomoje televizijoje šešta
dienio vakarais turi pasišaipymo pusva
landžius. Kartais jam pasiseka pasišaipyti, 
o kartais visiškai nepasiseka. Man rodos, 
kad jam biauriai nepasisekė ir lapkričio 
14 d., kai jis į savo programos pabaigą 
pats pradėjo kalbėtis su tariama lietuvai
te aprengtu savim, apkarstytu šilkiniais 
skudurėliais ir perlų karoliais.

Kodėl jis būtinai tą baidyklę pavadino 
lietuvaite, tai jis, tur būt, tik vienas pats 
ir žino. Lygiai tokia pat teise jis galėjo 
pavadinti ją ir angle, ir niekam nebūtų 
buvę nuostolio. Bet įdomūs kai kurie jo 
išsireiškimai. Pavyzdžiui, jis žino ir sako, 
kad jau 20 metų, kaip sovietai valdo Lie
tuvą. Dėl to, pagal jo išsireiškimus, liko 
tik du lietuviai: ta jo parodytoji baidyklė 
ir tos baidyklės sesuo.

Mes, tą programą mačiusieji, pasipikti
nome Bradeno zvėgojimu.

Žinoma, būtų geriau ne tyliai sau pik
tintis, bet tą pasipiktinimą atvirai pa
reikšti nors ir pačiam Bradenui ar laik
raštyje.

Bet būtų gera, kad tokį pasipiktinimą 
galėtų pareikšti mūsų reikalų sargyboje 
stovintieji sambūrių vadai. Mažų mažiau
sia, lietuvių juk tikrai ne 2 yra.

Tavo Jonas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
ešančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti j Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už 
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že 
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo 

sąlygas.

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 
Chicagoje — 7042 So. Talman Ave. 60629. 
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.
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KOVA SU BRIEDŽIAIS
XIX a. iš Europos į Naująją Zelandiją 

buvo atgabenta 10 briedžių rūšių. Čia jie 
neturėjo natūralių priešų, todėl jų tiek pri 
viso, kad tapo pabaisa Naujosios Zelandi
jos avių augintojams. Nuo šio amžiaus pra 
džios briedžiai pradėti intensyviai šaudyti. 
Spėjama, kad tarp 1930 ir 1960 m. jų buvo 
nušauta daugiau kaip 3 milijonai. Tačiau 
net ir tokiomis priemonėmis nepavyko ša
lyje žymiai sumažinti briedžių skaičiaus. 
Avių augintojai, kuriems briedžiai sunaiki 
na geriausias ganyklas, nusprendė naikin
ti juos nuodingomis medžiagomis.

BENDRADARBIAVIMAS
SU LATVIAIS (Atkelta iš 2 psl.)
genda“. Dalyvauja 120 šokėjų ir iš 35 as
menų orkestras. Šis baletas bus pakarto
tas Hurlingham Gran Teatro salėje gruo
džio 10 d. 20.30 valandą“.

Pasikalbėjimas
— Ar dabar turite 5 metų mokinukių?
Netoliese buvęs rašytojas Anšlavs Egli- 

tis, vikriai apsisukęs, patykomis pasakęs 
sau vienam žodį, antai, beateinąs su dviem 
gražuolėmis latvaitėmis, jau anksčiau ma
tytomis besimankštinant veidrodžių pilno
je studijoje.

Latvaitės smagiai šypsosi.
— Kuri jūsų yra tikrai penkių metų? 

— irgi kiek šyptelėjęs klausteliu.
— Patsai, kolega, esi gražuolių eksper

tas. Sakyki, kuri... — Eglitis.
Akimis nuleidau gintarinplaukę, švel

niai bestovinčią šokių drabužėlyje. To už
teko, nes Eglitis:

— Aha. tai jinai! Paduoki ranką, auk
saplauke!

— Dagnija Cunė, — ištiesusi minkštą 
delnuką.

— O kiek metų būsi?
— 18.
Tuoj prisistatė baletmeisterio sūnus 

Juris...
— Inise Dakteris, — vos dirstelėjus pa

sisakė kita baleto besimokanti. Ji 19 metų, 
UCLA studentė.

— Ar pažįstate lietuvių Los Angeleje?
O, kaipgi! Keletą sumini.
— Nemačiau jūsų lietuvių parengimuo

se. Ar buvai kada atsilankiusi, jūs abi, ar 
tu, Dagnija?

Ir vėl Eglitis:
— Oho... Juri. paskutinį kartą sakyk 

sudievu Dagnijai... Beje, kodėl nenueiti į 
lietuvių parengimą? Kaip manai, Dagnija? 
Turėsi geriausią globėją, garantuoju!

— Jos man aiškiausiai per jaunos, Anš- 
lavai! Jos dar tik vaikai... beveik.

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(8)

Tuos dalykus labai gražiais žodžiais ap
rašė pranašas Izajas vienuoliktame savo 
pranašystės skyriuje. „Tuomet vilkas gy
vens su avinėliu ir leopardas gulės su 
ožiuku; veršis, liūtas ir avis bus drauge, ir 
mažas vaikas juos ganys. Jautis ir meška 
drauge ganysis, kartu ilsėsis jų jaunikliai, 
ir liūtas ės šiaudus kaip jautis. Žindomas 
kūdikis žais ant angies urvo, ir nujunky
tasis kiš savo ranką į bazilisko drevę. Jie 
nekenks ir neužmuš visame mano šventąją 
me kalne, nes žemė pasidarė pilna pažini
mo Viešpaties, taip kaip vanduo uždengia 
jūros dugną.“ — Iza. 11:6-9.

Kiekvienas, kurs myli tiesą ir neapken
čia neteisybės, mielu noru priims teisin
gus Dievo patvarkymus ir pasiduos jo tei
singai valdžiai. Kurie gi nuolat priešinsis 
ir nenorės klausyti „visų dalykų atnauji
nimo laikais“, bus pražudyti antra mirti
mi, kaip parašyta Ap. Darb 3:22, 23. „Tei
sybė ir teismas — Dievo sosto pamatas“. 
Jo žemiškoje.karalystėje „iš teisybės bus 
padaryta taisyklė (linija) ir iš teisumo ly
ginimo įrankis“ (Iza. 28:17.). Ir kiekvie
nas turės laikytis tos taisyklės. Nelygybė 
nebeturės vietos, bet kiekvienam bus da
roma teisybė be jokio skirtumo. Žinojimas 
ir išmintis ir išmanymas dauginsis, o svar
biausia bus tas, kad kiekvienas turės pro
gos mokytis tikrai pažinti gyvąjį ir tikrąjį 
Dievą, kurio pažinimu nusipelnomas amži
nasis gyvenimas. — Jono 17:3.

Kas sudaro kom. partijos CK Prezidiumą?
(E) Pašalinus N. Chruščiovą, Sovietų 

Sąjungos komunistų partijos Centro Ko
miteto Prezidiumą sudaro šie asmenys: 
Brežniovas, Kosyginas, Miko j anas, Suslo
vas, Podgornys, Voronovas, Kirilenka, 
Švernikas, Poljanskis ir Kozlovas.

Tebūnie visiems žinoma, kad šitie palai
minti ir pranašų skelbtieji dalykai jau vi
sai arti ir tikinčiųjų akimis matomi. Net 
ir didieji šių laikų suspaudimai ir pervers
mai yra tikrai Karalystės artumo ženklas. 
Mūsų Viešpats juk aiškiai pasakė: ,-,Maty
dami tat visa tai įvykstant, pakelkite sa
vo galvas ir džiaukitės, nes jūsų išgelbė
jimas arti“.

Jūsų privilegija ir proga dabar yra 
glaustis prie tų, kurie pažįsta ir skelbia 
šituos palaimintus netolimos ateities daly
kus. Atsiminkite meilingą Piūties Viešpa
ties pakvietimą: „Eikite ir jūs į mano vyn
uogyną“.

ŽMOGAUS AMŽINIEJI NAMAI
Amžių amžiais žmogus troško gerų die

nų ir laimės, ir beveik kiekvienas sveiko 
proto vyras ir moteris stengėsi, kiek gali
ma, pailginti savo gyvenimo dienas. Metų 
eilei slenkant, šimtai tūkstančių jaunų vy
rų ir moterų vedė, pasistatė sau namus ir 
pradėjo šeimynišką gyvenimą. Bet neilgai 
trukus dėl įvairių negeistinų priežasčių ir 
nenugalimų aplinkybių jie turėjo išeiti iš 
savo namų ir palikti juos kitiems. Kai ku
riems skurdas, audra, tvanas, žemės dre
bėjimas, ugnis arba karo mašinos išgriovė 
jų namus ir išardė šeimynišką gyvenimą. 
Kitus gi ligos ir mirtis ištrėmė iš namų ir 
nuvarė į kapus. Žmogaus istorija parodo, 
kad per 6000 metų žmogus niekaip ne
įstengė įkurti sau amžinų ar ilgai išlie
kančių namų.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61362)
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AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik 
MAISTO SIUNTINIUS!

Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
ŽABO iliustruotas katalogas, 
gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7
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600.000 MALDAKNYGIŲ
„MARIJA, GELBĖKI MUS“

NAUJA LAIDA

Jau išėjo iš spaudos Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės ..Marija, gelbėki mus“ nauja 
angliškoji laida. Pratarmę parašė West- 
minsterio arkivyskupas J. Heenan. Išleido 
Britų Lietuvių Taryba. Spaudė Nidos 
spaustuvė. Kaina 4 šilingai.

New Yorko Pasaulinės parodos proga 
Amerikos Lietuvių Tarybos išleistasis gau 
šiai iliustruotas .20 puslapių informacinis 
leidinys anglų kalba „Lithuania" siunčia
mas nemokamai, apmokėjus persiuntimo 
išlaidas — už 2 egzempliorius 6 penus, už 
10 egz. 1 šilingą.

Dar galima gauti kalėdinių ženkliukų su 
užrašu „Christmas is banned in Lithua
nia“. Kaina 1 šil. 3 p. už 12 ženkliukų, 
įskaitant persiuntimą.

Rašyti: BLC, 55 Ringmer Ave.. London, 
S.W.6.

Maldaknygės taip pat gaunamos ir Lie
tuvių Namuose (1 Ladbroke Gardens. Lon 
don, W.11).

LONDONAS
SENIEMS GERIEMS LAIKAMS

PRISIMINTI

Londono Lietuvių Socialinis ir Sporto 
Klubas (345 A Victoria Park Rd., London, 
E.9) lapkričio 28 d., šeštadienį, 8 v.v. ren
gia nuotaikingą šeimyninio pobūdžio šokių 
vakarą.

Grieš Jono Parulio vadovaujama kape
la. Bus staliukai.

Klubo Valdyba maloniai kviečia atsilan
kyti. Įėjimas nemokamas.

Iki mielo pasimatymo tame vakare!

SU DRAUGAIS

Visi lankome su draugais ir pažįstamais 
pabaltiečių bazarą, kuris įvyks lapkričio 
27, 28 ir 29 dienomis nuo 4 iki 9 vai. vaka
re 72 Queensborough Terrace, Bayswaters, 
W.2.

Lietuvių stalas šįmet ypač turtingas tau 
tiniais dirbiniais, paveikslais, lietuvišku 
auksu - gintaru, juostomis. Nepaprastai 
turtinga loterija.

Galima bus pasivaišinti skaniais pyra
gais. Nepraleiskime progos įsigyti puikių 
dovanų Kalėdoms.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE

BAZARAS

Jis bus gruodžio 5 d.
Bažnytinis Komitetas kreipiasi į mieluo

sius Lietuvių Bažnyčios rėmėjus, maloniai 
kviesdamas visus mūsų bažnyčios kunigų 
lankomųjų kolonijų lietuvius paremti tą 
bazarą daiktinėmis ar piniginėmis auko
mis. Daiktinės aukos, mažos ar didesnės, 
bus parduodamos arba išleidžiamos loteri
jos būdu (pageidaujama, kad daiktai būtų 
nauji). Kurie negalite bazaro paremti 
daiktais, malonėkite prisidėti piniginėmis 
aukomis, kurios bus įskaitomos jau į baza
ro pelną.

Aukas siųsti iki gruodžio 2 d. šiuo adre
su: 21 The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Šia proga primename, kad mūsų bažny
čioje kiekvieną sekmadienį pagrindinės 
šv. Mišios yra aukojamos už gyvuosius ir 
mirusiuosius bažnyčios rėmėjus bei na- 
rius-parapijiečius.

Taip pat tenka paminėti, kad šiais 
mokslo metais lietuviškoji savaitgalio mo
kykla vyksta prie bažnyčios, klebonijoje. 
Tai sudaro naujų sunkumų ir naujų išlai
dų. Tačiau juk tai gyvybinis lietuviškas 
reikalas.

Bažnytinis Komitetas visiems aukoto
jams už bazaro parėmimą iš anksto šir
dingai dėkoja. Kartu visus, kurie tik gali, 
labai kviečia bazarą aplankyti. Jis bus 
atidarytas gruodžio 5 d., 5 vai. po pietų, 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo 
(Parapijos Salės) patalpose — 345 A Vic
toria Park Rd., London, E. 9.

Bažnytinis Komitetas

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ, 
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

DERBIO IR BURTONO LIETUVIŲ 
KOLONIJOS SPECIALUS MOKESTIS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIAI LONDONE 
PALAIKYTI

Šios kolonijos lietuviai apsidėjo mokes
čiu palaikyti Lietuvių Bažnyčiai Londone 
ir tą savo įsipareigojimą išpildė. Pranaus- 
kai įmokėjo 1 sv. 4 šil., Stonaitytė ir Rau- 
linaitienė 1 sv. 4 šil., Kulikauskas 1 sv., J. 
Šližys 1 sv. 10 šil., J. Zokas 1 sv., J. Staus- 
kienė 1 sv., Stančikas 10 šil.

Derbio ko’onijos ryšininku su Lietuvių 
Bažnyčia Londone yra P. Popika.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE 
CHORO VAKARIENĖ

Kiekvienais metais choras ruošia vaka
rienę Londone arba išvyką į Lietuvių So
dybą.

Šiais metais dėl susidėjusių aplinkybių 
išvyka negalėjo įvykti, tad teko pabuvoti 
namuose. Tai lapkričio 14 d. choras susi
rinko Londono Lietuvių Sporto ir Sociali
nio Klubo salėje prie gražiai V. Jurienės, 
E. Bliudžiūtės ir Onos Kačinienės paruoš
tų stalų. Klebonui Dr. S. Matuliui, M.IC., 
palaiminus stalus, prasidėjo vakarienė. J. 
Alkis, vadovaudamas subuvimui, pakvietė 
tarti žodį kleboną Dr. S. Matulį, M.I.C., 
kuris padėkojo už didelį darbą choro va
dovui Justinui Černiui ir visiems choris
tams. Be to, labai pageidavo, kad visi, ku
rie gali giedot ar dainuot, jungtus į darbą.

P. Mašalaitis pabrėžė, kad lietuvis turi 
būti vertinamas ne pagal tai, kokiame na
me gyvena ar kokia mašina važinėja, bet 
kaip jis atlieka savo pareigas lietuviškai 
bendruomenei Daugelis šių choristų atlie
ka jas pilnai, bet dar daugelis galėtų pa
sekti jų pavyzdžiu ir jungtis į chorą.

Chorvedys J. Černis, dėkodamas choris
tams, priminė, kad visi turėtų būti draus
mingi, kad savaitėje tėra tik 2 valandos 
repeticijų, o tai mažas laikas, kad reikėtų 
lankytis repeticijose drausmingiau.

Be to, dar kalbėjo Z. Juras. J. Grupiljo- 
-nas, S. Puidokas.

J. Alkis apdainavo savo gražiu stilium 
visus londoniškius veikėjus. Klebonas Dr. 
S. Matulis, M.I.C, paskaitė K. Donelaičio 
kūrybos. Klebonas ir chorvedys, Jaras ir 
Roma Alkiai padainavo po duetą. O ir 
šiaip buvo pridainuota visa daugybė dai
nų, bet pagaliau nenoromis teko skirstytis 
namo.

Kad iš tiesų būtų daugiau tokių paben
dravimų! Jie atnaujina lietuviškąją 
dvasią.

PARAMA SEINŲ KRAŠTO LIETUVIAMS
Paskutiniuoju metu rūbais aukojo J. Z. 

Grupiljonai, o pinigais P. Bulaitis, sen.
Laukiame daugiau aukų rūbais bei pini

gais. Aukas siųsti: Seinų lietuviams, Li
thuanian Church, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London, E. .2.

LATVIŲ ŠVENTĖ
Lapkričio 18 d. latvių išeivija laisvaja

me pasaulyje atšventė Latvijos nepriklau
somybės šventę. Tą dieną Londone, moder
nioje Commonwealtho Instituto salėje, bu
vo suruoštas koncertas, į kurį susirinko 
keli šimtai latvių ir jų svečių — kitų Rytų 
Europos tautų atstovai bei Pabaltijo res
publikų diplomatai: Lietuvos ministeris B. 
K. Balutis, Pasuntinybės patarėjas V. Ba- 
lickas su ponia ir Estijos ministeris Torma.

Latvijos Charge d'Affaires Ozolinš pasa
kė tai dienai pritaikytą kalbą ir įteikė pre
mijas latvių jaunuoliams, pasižymėjusiem 
savo kalbos ir tradicijų žinojimu. Koncer
tas, kurį išpildė solistai ir choras, praėjo 
su dideliu pasisekimu.

STOKE-ON-TRENT
NAUJA VADOVYBĖ

Lapkričio 14 d. čia įvyko visuotinis šios 
apylinkės lietuvių susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo 18 asmenų. Pirmininkas V. 
Andruškevičius, apibūdinęs skyriaus veik
lą bei jos trūkumus, pareiškė galutinai 
atsistatydinąs. Iždininkas K. Kamaraus
kas pranešė, kad kasoje yra £36.8.9.

Susirinkimas nutarė suruošti vaikams 
eglutę, suaugusiems Naujųjų Metų sutiki
mo pobūvį ir pasiųsti šv. Kalėdų proga 
piniginę dovaną Saleziečių vienuolyno va
dovybei. Naujon Valdybon išrinkti: P. Du
dėnas, P. Vencaitis ir A. Repšys.

PASTABA: Maloniai prašome visokį su
sirašinėjimą, susijusį su Stoke-on-Trent 
lietuvių skyriumi, adresuoti šitaip: P. Du
dėnas, 13 Alexandra Rd.. May Bank, New
castle, Staffs.

Stoke-on-Trent Skyriaus V-ba

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.11.

GGGGGGGGGGGGGGG

Derbiečiai atšventėme Kariuomenės 
Dieną su didžiausiu pasisekimu. Turėjome 
per šimtą žmonių, be savųjų, dar iš Not- 
tinghamo. Leicesterio ir tolimo Birmin- 
ghamo. Dėkingi esam nottinghamiečiams, 
ypač Lietuvių Jaunimo Grupei, davusiai 
tokią gražią meninę programą, jausmingų 
lietuviškų dainų, kurios ne vienam ir tė
vynės ilgesio ašarą ištraukė. Buvo virš. 
K. Deveikio narsi ir gyvenimiška paskaita 
apie lietuvių kovas už laisvę, kuri slystan- 
tiems nuo lietuviško kelio priminė, kad 
kova už Lietuvos laisvę dar nepralaimėta.

Po gražios meninės programos linksmoj 
šeimyniškoj nuotaikoje su daina ir šokiu 
praleistas laikas iki minėjimo pabaigos.

P. S

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BRADFORDE

Lapkričio 28 d., 6 vai., Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubo salėje rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoj A. Dičpetrio paskaita ir kita.
Vietos ir apylinkės lietuvius prašome 

šiame minėjime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
lapkričio 28 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., savo 
patalpose rengia

Priešadventinį šokių Vakarą.
Gros geras orkestras.
Maloniai kviečiame narius ir svečius ( 

šį vakarą atsilankyti.
Klubo Valdyba

DBLS METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyraus Valdyba 

gruodžio 6 d., sekmadienį, 5 vai. vakare, 
Manchestero Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose šaukia savo narių visuotinį metinį 
susirinkimą, kurio metu bus renkama 
nauja skyriaus valdyba.

Maloniai kviečiame visus savo narius 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
Hamburgo lietuvių apylinkė rinko nau

ją valdybą sekmadienį, spalio 25 d. Išrink
ti: Klimaitis Jaunutis — pirmininku, Sra- 
gauskas Izidorius — vicepirmininku ir 
sekretorium, Gražulis Petras — kasininku. 
Revizijos komisija: Lingė Arvydas, Pašai- 
tienė Liucija.

PRITAIKOMOJO MENO SPECIALISTĖ
Regina Plukaitė, buvusi Vasario 16 gim

nazijos mokinė, baigė Hageno pritaikomo
jo meno mokyklos grafikos skyrių ir pra
dėjo dirbti savo specialybėje.

A.A. MŪSŲ MIRUSIEJI
Skudytė Marija, ūkininkaitė, gimusi 

1898.X. 10 Kontvainių kaime, Klaipėdos 
Krašte, mirė 1964.X.16 Springe a.d. Deis- 
ter, senelių prieglaudoj. Palaidota 1964.X. 
20 d. Springe's miesto kapinėse.

Grigas Adolfas, ūkininkaitis, karys, in
validas, gimęs 1920.VI.il Kabelių bažnyt
kaimyje, Marcinkonių valse., mirė tragiš
kai 1964.X.24 Oldenburg/Oldbg., palaido
tas 1964.X.28 d. Oldenburgo miesto kapi
nėse.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Naujausios knygos:
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. Šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman and the Lin
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kcw, 
Surrey.

SIBIRO LIETUVAIČIŲ BALSAS

1953 metais žiaurioje Sibiro tremtyje 
keturios lietuvaitės pagamino originalią 
rankraštinę maldaknygę, vardu „Marija, 
gelbėki mus". Po eilės metų knygutė pa
siekė laisvuosius Vakarus, ir 1959 m. 
„Ateitis" ją Š. Amerikoje išspausdino. Ne
trukus lietuvaičių kankinių balsas ėmė 
sklisti per platųjį pasaulį. 1960 m. maldy
nas su ilga, reikšminga Bostono kardinolo 
R. Cushingo įžanga išėjo angliškai. Ir tai 
dviem laidom. Trečioji laida pasirodė 1963 
m. Trys laidos iš viso sudarė 77.000 tiražą. 
Anglosaksų spaudoje ir visuomenėje leidi
nys sulaukė atidaus ir tikrai palankaus 
dėmesio.

„Marija, gelbėki mus“ plito ir kitomis 
kalbomis. Vokietijoje vokiškai atspausta 
45.000 egzempliorių, Olandijoje net 450. 
000, Italijoje dvi laidos, iš viso 35.000. Dar 
knygutė išėjo kinietiškai Formozoje, dvi 
laidos ispaniškai Pietų Amerikoje. Šiuo 
metu jau turėjo pasirodyti prancūzų kal
ba. Be to, štai, sulaukėme ketvirtos laidos 
anglų kalba, bet šiuokart jau britiškos lai
dos. Taigi per 5 metus 15 laidų, kurioms 
įžangas parašė 7 kardinolai.

Britiškąją! laidai įžangą mielai parašė 
busimasis kardinolas Dr. J. C. Heenan. 
Tarp kitko pabrėžė: „Šitos maldos, parašy
tos didžiausio vargo ir nevilties sąlygomis, 
yra įrodymas, kad siela tikėjimo ir meilės 
sparnais gali pakilti aukštai virš medžia
ginio pažeminimo. Šios maldos alsuoja 
Kristaus dvasia. Nuo to laiko, kai Jis mel
dėsi už Savo budelius, kas yra kada nors 
girdėjęs tokią maldą, kaip ši? —

„Jėzau, pasigailėk smerkėjų, 
neteisingų teisėjų“.

Mes pridurtume, kad kankinių mergai
čių maldos dar alsuoja kilnia, didvyriška 
lietuviška dvasia. Ir jos paplito pasaulyje 
net 600.000 egzempliorių. Tai pirmasis lie
tuviškas leidinys, taip toli išplaukęs į pla
čiuosius tarptautinius vandenis. Naujoji 
angliška laida galės sklisti ne tik Britų sa
loje, bet ir kituose anglosaksų kraštuose, 
ypač, manytume, Australijoje, Airijoje. 
„Mary save us“ naujai išleido Britų Lie-

PASAULY.
—• V. Vokietijos automobilių fabrikai 

per pirmuosius šių metų 10 mėnesių paga
mino 2.425.160 automobilių (8,8 procentais 
daugiau, kaip per tą patį laiką 1963 m.).

— Pietiniame Tailande auti taukinėmis 
bombomis buvo pagaliau užmuštas 13 pė
dų ilgio krokodilas, kuris ne tik paniką kė
lė apylinkėje, bet buvo nužudęs 6 žmones.

— Rytinėje Zambijoje, Afrikoje, kur 
yra medžioklėms skirti plotai, liūtai užpuo 
lė ir sudraskė vieną tuos plotus prižiūrin
čių sargybinių.

— Meksikoje žmogžudyste pakaltintas 
amerikietis buvo nuteistas mirti, bet baus
mė jam pakeista 30 metų kalėjimo, tačiau 
jis tvirtina, kad esąs nekaltas ir už tą savo 
nekaltumą galįs mirti, bet nenorįs kalėti.

— Flensburge, V. Vokietijoje, nuteistas 
metams kalėti vokietis, kuris į R. Vokietiją 
nuviliojo merginą, ten ji buvo išlaikyta 6 
savaites kalėjime, o jos dokumentais pasi
naudojusi išvažiavo į V. Vokietiją jo žmo
na.

— Ardėnų kalnuose, Prancūzijoje, susi
dūręs su šernu ant geležinkelio tilto, nu
krito automobilis, ir žuvo 5 žmonės.

— Dėl potvynių Pietų Vietname žuvo 
daugiau kaip 1.000 žmonių.

— Minėdama pirmųjų pašto ženklų 125 
metų sukaktį, V. Vokietija pakartos pa
auksintus 3 pirmuosius ženklus 1965 m.

— JAV gatvėse ir keliuose per 9 šių me
tų mėnesius žuvo 34.570 asmenų.

Nesi 24 m. amžiaus, nepateksi į Kauno 
kavinę

(E) Kaune veikianti „Tartu“ kavinė 
įvedė tvarką: į ją neįleidžiamas ne tik ne
pilnametis jaunimas, bet ir 18-23 m. am
žiaus asmenys. Kavinės administratorius 
Dilys patikrina dokumentus ir, jei pasiro
do, kad „jaunuoliu“ atrodąs svečias neturi 
24 m .amžiaus, jis neįsileidžiamas. „Komj. 
tiesoje“ (spalio 28 d. Nr. 214) paskelbtas 
trijų „nukentėjusių“ laiškas — pasirodo, 
jų tarpe buvo vienas rusas, du okup. Lie
tuvos imtynių čempionai. Jie klausia: negi 
į kavinę bus neįmanoma patekti net ir 
Sovietų Sąjungos Sovieto deputatams, nes 
j sovietinį „parlamentą“ gali būti išrinkti 
ir 23 metų amžiaus deputatai?

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ 
LIETUVON, 

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2 Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 10 su puse jar
dų grynos vilnos puikios angliškos 
kostiuminės medžiagos — tik 16 
sv. 15 šil. su pasiuntimu ir muitu.

GIRDIMAS VISAME PASAULYJE

tuvių Taryba, glaudžiai bendradarbiauda
ma su Anglijos Lietuvių Sielovada. Sun
kiausią naštą išnešė inž. R. Baublys. Lei
dinio amerikonišką vertimą, atliktą kun. 
K.A. Trimako, S.J.. patobulino ir pritaikė 
britiškąją! laidai poetė Danguolė ir prof. 
Rafaelis Sealey. Daug kruopštumo įdėjo 
Nidos spaustuvė, todėl darbas išėjo dailus. 
Viršelį puošia lietuviškas kryželis, o teks
tą 4 originalo faksimilės. Formatas kišeni
nis. puslapių 96.

Labai ir labai vertėtų, kad tautiečiai 
ateitų į stiprią talką, patys ar savo vai
kams „Mary save us" įsigydami ir kuo 
plačiausiai paskleisdami britų ar kitų ang
liškai paskaitančiųjų tarpe. Ypač gera 
atkreipti dėmesį prieš šventes, kai dairo
masi dovanėlių. Sekime skelbimus, kur ir 
kaip įsigyti.

Jei norime pabūti krikščioniškosios Lie
tuvos ambasadoriais, tai turime gerą 
progą.

Kun. Dr. S. Matulis, M.I.C.

Maldaknygės originalūs puslapiai

Milijonas užsienio turistų Sovietų 
Sąjungoje

(E) Pagal vak. vokiečių telegramų agen 
tūros dpa duomenis, šiais metais Sovietų 
Sąjungoje apsilankė daugiau kaip milijo-. 
nas užsienio turistų. Palyginus su 1956 m., 
turistų Sovietijoje skaičius yra padvigubė- 
jęc. TUičdau'ilesI <1« Ūgiu u paj e;:.i
vietai kitais metais numato įsileisti turis
tus į daugiau miestų.

Premijos ne darbininkams, o jų 
viršininkams .

(E) Komunistai nuolat ragina darbinin
kus tarp savęs lenktyniuoti ir sugalvoti 
įvairių patobulinimų fabrikuose, už tai 
žadėdami premijas. Jos turi pakelti nuo
taiką, sudaryti malonesnę darbo atmosfe
rą, kurios komunistinėse įmonėse visada 
trūksta. Bet premijos labai dažnai tenka 
ne naujovių (diegėjams darbininkams, o 
jų viršininkams ar fabrikų biurokratams. 
Apie tai informuoja pati „Tiesa“ (218 nr.). 
Neseniai Kauno gelžbetonių konstrukcijų 
gamyklos 3 nr. buvo įdiegta naujovė — au 
tomatizuotas kompresorinės mašinos val
dymas. Statybos ministerija darbininkų la-._ 
lektyvui už tai paskyrė 700 rb. premiją. 
Visi pripažinę, kad mašinos montavimo ir 
paleidimo darbus atliko elektrikai J. Ma
čiulis, A. Račys, Z. Savickas. B. Patapan
čius. Tačiau gamyklos direktorius V. Čeką 
vičius tik dviem minėtų elektrikų iš tos 
700 rb. sumos paskyrė po 30 rb., kitiems 
dviems iš viso nieko... Užtat 70 rb. gavo ce 
cho viršininkas, 60 rb. tiekimo skyriaus 
viršininkas, 60 rb. kadrų skyriaus virši
ninkas... Dėl to „Tiesos“ korespondentas 
piktinasi. Be reikalo. Juk komunistai ku
ria „rojų“ ne darbininkams, o fabrikų biu 
rokratams, kurių ir ok. Lietuvos fabrikuo
se yra jau daugiau nei pačių darbininkų 
ir jie daug geriau atlyginami nei šie.
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