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LIAUDIES
Tikras ar išgalvotas tas atsitikimas, pa

sakojantis apie tai, kaip Chruščiovas pa
guodė penkis vieno kambario gyventojus, 
atėjusius pas jį pasiskųsti ankštu gyvena
muoju plotu, — kas ten gali žinoti. Sako, 
jis patarė jiems įsivest į kambarį ožką. Kai 
grįžę namo įsigabeno tą gyvulį, nebeliko 
žmonėms vietos nė kojai pastatyti. Šiaip 
taip iškentę porą savaičių, jie vėl nuskubė
jo pas pirmąjį sekretorių.

— Ar pasinaudojote mano patarimu? — 
paklausė susierzinusius vyrus. Jie atsakė, 
jog kai įsivedė ožką, kambaryje nebegali
ma nė apsisukti.

— Tai skubėkite namo ir išmeskite ož
ką lauk! — įsakė Chruščiovas. Praslinko 
keletas savaičių, o penki vyrai Kremliuje 
nesirodė: bijojo, kad jiems nelieptų vėl 
įsigabenti į kambarį kokį nors gyvulį. Ta
da Nikita pats liepė juos pašaukti. Pirma
sis jo klausimas buvo: ar išgujote ožką? 
Jie atsakė, kad su dideliu malonumu tai 
padarę.

— Na, o kaip dabar, ar ne geriau gy
venti?

— Žinoma, kad be ožkos geriau, — atsa
kė linksmi piliečiai.

— Džiaugiuosi, kad partijos vadovybės 
patarimas buvo išmintingas ir jums nau
dingas. Sveikinu su pagerėjusiu gyveni
mu!.— išdrožė kalbą Kremliaus šeiminin
kas.

Šis pasakojimas labai taikliai apibūdina 
sovietinio gyvenimo vystymąsi ir okupuo
toje Lietuvoje. Iki šiol žmonėms burnos 
buvo užčiauptos. Dar labai nesenas tas me 
tas, kai visa, kas sovietiška ir komunistiš
ka, reikėjo be jokių sąlygų girti. Peikti bu
vo galima tik tai, kas tautiška, religiška ar 
kapitalistiška. Dabar jau leidžiama pakal
bėti ir apie tamsiąsias sovietinio gyvenimo 
puses. Suprask, žiūrėkite, kokia laisvė: 
žmonės gali kalbėti ir rašyti apie viską. Iš 
tokio „liberalizmo” laikraščiuose atsirado 
nauji skyreliai.

Šių metų pradžioje ir zimaninė „Tiesa“ 
pakvietė skaitytojus parašyti, kokia buvo 
laimingiausia ir kokia juodžiausia gyveni
mo diena, kas labiausiai sovietinėje san
tvarkoje patinka ir kas erzina bei pykdo. 
Rugpjūčio 20 dieną laikraštis atspausdino 
vedamąjį, pavadintą „Gyvenimo atspin
džiais“. Tai lyg ir tų pasisakymų suvesti
nė.

Atrodo, kad redakcija nedaug laiškų te
sulaukė. Bet sako, kad suplaukė „ne dešini 
tys, o šimtai įvairių išmargintų popieriaus 
lapelių“. Tegu būna ir šimtai, bet ir tai ne 
daug. O iš tų šimtų tebuvo išspausdinti tik

Septynios DIENOS
BROWNO PASIŪLYMAS

Britanijos užs. reikalų ministeris Brow- 
nas pasiūlė Vietnamo klausimui svarstyti 
sušaukti Ženevoj konferenciją.

Konferencija tartųsi dėl paliaubų ir tai
kos sąlygų.

Amerikiečiai pasiūlymą sutiko palan
kai, sovietams jis atrodo nepriimtinas.

ŠŪVIAI MANEVRŲ METU
Švedų helikopteriai paleido įspėjamuo

sius šūvius į kažkurio krašto povandeninį 
laivą, kuris, įplaukęs į švedų teritorinius 
vandenis, stebėjo laivyno manevrus.

Po tų šūvių povandeninis laivas nuplau
kė į tarptautinius vandenis.

Tačiau po poros dienų povandeninis vėl 
buvo pasirodęs, ir tada arti jo buvo iš he
likopterio numestas atitinkamas krūvis.

Švedų karinės įstaigos nežino, ar abu 
kartus buvo pasirodęs tas pats povandeni
nis. Neatpažinta, kurio krašto tie stebėto
jai. bet, esą, nesunku spėti. Amerikiečiai 
paskelbė, kad jų povandeninių laivų nebu
vo toje srityje.

NAUJAS JACK RUBY TEISMAS
Texaso apeliacinis kriminalinių bylų 

teismas nusprendė, kad prez. Kennedį nu
žudžiusį Osvvaldą nušovusio Rubio byla tu 
ri būti persvarstyta ir šįkart jau nebe Dal 
las mieste.

Rubys buvo nuteistas mirti, "bet pripažin 
tas psichiškai nesveiku. Bet jis buvo pra
šęs, kad jo byla būtų svarstoma ne Dalias 
mieste, o, be to, būta prasilenkimų su įsta
tymais teisme.

SUVARŽYMAI GALIOS IR TOLIAU
Siekdama apsitvarkyti ekonomiškai, Bri 

tanijos vyriausybė paskelbė potvarkį, ku
riuo pratęsiami dabartiniai suvaržymai. 
Potvarkį dar turės patvirtinti parlamen
tas.

Darbo partijos suvažiavime patvirtintos 
dabartinės priemonės-suvaržymai dėl kai
nų ir uždarbių. Cousins vadovaujamoji

BALSAS
keletas, žmonės, visą laiką įpratę slėpti sa 
vo mintis, nepasinaudojo ir dienraščio 
kvietimu atvirai pasigarsinti. Juk ir be ra
šymo visi žino, kas okupuotame krašte blo 
ga. Didžiausia blogybė yra pati okupacija 
ir tas nuolatinis „vyresniųjų brolių" lipi
mas ant sprando. Bet negi apie tai rašysi 
„Tiesai“! O jeigu ir parašysi, tai negi par
tijos organas tuos žodžius spausdins! Tei
singas galvojimas. Visi skundžiasi baisiai 
išplitusiu girtuokliavimu, vagystėmis, chu
liganizmu, grobstymais bei grubumų. Tai 
vis kartūs vaisiai pagrindinio blogio —oku 
pacijos, apie kurią nė viename laiške nė 
žodeliu neužsimenama. Ar tikrai iš tų šim
tų laiškų autorių nė vienas nerašė apie 
okupaciją? Sunku patikėti. Į šį klausimą 
teisingą atsakymą galėtų duoti tik „Tie
sos" redakcija. Galėtų, jei norėtų. O ji ne 
tik kad nenori, bet ir negali. Kiekvienas ži 
no, kas atsitiktų su Zimanu ir jo redakcine 
kolegija, jei dienraštis išspausdintų žinią, 
kad redakcija gauna daug laiškų, smer
kiančių okupaciją ir okupantus. Todėl ir 
rašoma tik apie vaisius, neužsimenant 
apie juos išauginusį medį. Aimanuojama, 
jog atsiranda žmonių, kurie drįsta pasisa
vinti kapeiką ar 10 kapeikų. Sako, atrodo 
menka tai suma, bet darosi apmaudu, kai 
nesąžiningas žmogus pasiglemžia artimo 
prakaitu uždirbtą pinigą. Tačiau nutylima, 
jog okupantas pasisavina milijonus mūsų 
tautos prakaitu uždirbtų rublių. Pasisavi
na įvairiausiais būdais: gaminiais, išmoks
lintais specialistais, mokamais mažais atly 
ginimais ir tiesiog biudžeto keliu stambiau 
sias sumas surinktų mokesčių persivesda- 
mas į savo kasą. Nejaugi pavergto krašto 
žmonės to nemato ir nesupranta? Tur būt, 
kad mato ir supranta, gal ir parašo, bet ne 
gi partijos organas spausdins kaltinimus 
prieš save ir prieš savo poną?

„Pokalbių apie save“ laiškų dėžutės tiks
las lengvai atspėjamas. Redakcijai buvo 
reikalingi komunizmą ir sovietinę santvar
ką ginantys pasisakymai. Niekas nežino, 
ar laiškų rašytojai tą įgeidį patenkino. Ta
čiau dienraštis, kaip ir buvo galima lauk
ti,'iš jų padarė tokią išvadą: „Laimingas 
gali jaustis tas, kas po darbo dienos, pridė
jęs prie širdies ranką, pasakys sau, kad jis 
nors nedidele smiltele, bet nuoširdžiai pri
sidėjo prie bendros komunizmo statybos“.

Kas ir reikėjo įrodyti...

Augustinas Upėnas

opozicija suvažiavime laimėjo tik dėl dali
nio darbo. Vyriausybė buvo linkusi laiky
tis nusistatymo, kad įmonės atleistų dalį 
darbininkų, kur sumažėja gamyba. Bet su
važiavimas priėmė Cousins pasiūlymą, 
kad tokiais atvejais turi būti pereinama į 
trumpesnę savaitę.

PIAUTYNĖS NIGERIJOJE
Neseniai gavusi nepriklausomybę, di

džiausia Afrikos valstybė — Nigerija —■ 
jau kelintą kartą perversmais keičia vy
riausybes. Tačiau ir tai nieko nepadeda: 
krašte nuolat prasiveržia tarpusavio piau- 
tynės.

Piautynes kelia negalinčios sugyventi 
atskiros giminės. Dabartinė vyriausybė no 
retų gauti britų kariuomenės tvarkai at
statyti.

PERSITVARKO JUGOSLAVIJOS 
PARTIJA

Persitvarkanti Jugoslavijos komunistų 
partija išrinko marš. Titą savo pirmininku.

Pagal naująjį nutarimą partijoje galės 
reikštis ir tam tikra opozicija. Ji galės 

,reikštis ir partijos prezidiume. Prezidiumą 
dabar sudarys nebe 11, bet 33 centro komi
teto nariai. Dar bus atskiras 13 narių vyk
domasis komitetas, kuris tvarkys partijos 
organizacinius reikalus ir vykdys nustaty 
tus politikos dalykus.

Politika bus iš anksto apsvarstoma, ir 
tie bus renkami vykdyti jps, kurie pritars 
jai. Nepritariantieji galės kritikuoti.

PASITARIMAI DĖL KINIJOS 
LAIKYSENOS

Sov. Sąjungos vadai tarėsi su kitų komu 
nistinių Europos kraštų vadais dėl Kinijos 
laikysenos. Kaip „Pravda" rašo. Europos 
komunistai baigia prieiti vieningos nuomo 
nės, kad reikia pasmerkti Kinijos politiką.

Pasitarimuose dalyvavo ir Rumunija,ku 
ri iki šiol vengdavo išeiti prieš Kiniją. ''

Buvo taip pat tariamasi ir su Europos ne 
komunistinių kraštų komunistų vadais.

NESIDERINA STATISTIKOS
Sovietinės statistikos įstaigos Vilniuje 

liepos 27 d. paskelbė šių metų pirmojo pus 
mečio ūkio plano vykdymo duomenis. Vi
sose srityse planas esąs įvykdytas su kau
pu. Mėsos ir pieno pramonės ministerijos 
įmonėse — net 124 proc., žuvies pramonėj 
— 123 proc. Vien tik statybos ministerijoj 
nurodytas menkutis trūkumas: 99.4 proc., 
tai yra, daugiau kaip pusės nuošimčio stin
ga iki 100. Čia pat pažymėta, kad žemės 
ūkio ministerija planą įvykdė 101 proc.

Tai būtų nė minėti nevertas trūkumas 
statyboje, jei apie statybą, — žemės ūkio 
statybą — nebūtų kalbama to paties Tie
sos numerio ketvirtame puslapyje. Ten 
tvirtinama, kad žemės ūkyje jau pernai nu 
matytieji planai buvę mažinami ir vis tiek 
likę neįvykdyti, ir kad „Ne geresni reika
lai ir šiemet. Per šešis mėnesius įvykdyta 
tik 38,1 proc. metinio Žemės ūkio ministe
rijos statybos - montavimo darbų plano“. 
(Tai būtų tik 76,2 proc. pusmetinio plano).

Kai pirmame puslapyje skelbia, kad sta 
tybos ministerija įvykdė planus beveik 100 
proc., o žemės ūkio ministerija net per 100 
proc., o ketvirtame rodomas toks trūku
mas žemės ūkio statyboje, kyla klausimas, 
ko verti ir visi kiti Dubasovo įstaigos skel
biamieji skaičiai. Ypač, kai apie žemės 
ūkio statybos planus ketvirtame puslapyje 
sako, kad jie esą chroniškai neįvykdomi: 
„Daugelis pastatų, kuriuos reiktų pastaty
ti per 8-11 mėnesių, statomi 3-4 metus“.

(Elta)

DARBAS DEGTINEI PIRKTI
Vienoj Šiaulių gamykloj darbininkai 

prasimanė atlikinėti užsakymus „iš kai
rės“, tai yra, be gamyklos vadovybės ži
nios. Atlikę tokius darbus po darbo valan
dų ir taip užsidirbę kiek pinigų, suorgani
zuoja ten pat, darbovietėj, išgėrimų, net ir 
tarnybinio darbo metu. Dėl to prie netvar
kingos metalo lydymo krosnies sudegė 
žmogus. Netrukus po to girtas darbininkas 
uždegė pastatą ir pats apdegė.

Administracija „griebėsi priemonių“: už 
kalė užpakalinius įmonės vartus, pro ku
riuos darbininkai darbo metu iš netoliese 
esančios krautuvės parsinešdavo degtinės. 
Bet šalia užkaltų yartų paliko neužkaltą 
skylę. „Kontrabandininkams“ dar pato
giau. Pirma prie vartų būdavo sargas, nuo 
kurio reikėdavo slėptis arba jį papirkti. O 
skylės tvoroj niekas nesaugo...

Tiesos korespondentas rašė, jog ir įmo
nės komunistai žino, kad geriama už nele
galiai išneštą ir parduotą įmonės produk
ciją, bet retai teužsimena apie tai savo su 
sirinkimuose. Ir tų susirinkimų šiemet te
buvę keletas, reikalaujant „iš viršaus“. 
Bent pora komunistų taip pat pasižymėjo 
girtavimu ir triukšmavimu įmonėj ir na
mie. Anot korespondento, juos „svarstė, 
baudė“, bet kai žmonos, įsitikinusios savo 
vaikščiojimų betiksliškumu, nurimo... šie 
draugai ir dabar retai būna blaivūs. Ir visi 
susitaikė su šiuo faktu“. (E)

SPECIALISTŲ ATLYGINIMAI
Traktorininkai sukolektyvintuose - su

valstybintuose Lietuvos žemės ūkiuose la
biausiai branginami ir geriausiai apmoka
mi darbininkai, bet jiems nėra su trakto
riais darbo visą laiką. Atliekamu laiku ten 
ka jiems dirbti ir arkliais ir rankiniais 
įrankiais, o rudenį ir žiemą — dirbtuvėse 
remontuoti traktorius. Už tą darbą jiems 
mokama nebe kaip traktorininkams, o 
kaip kitiems tokius pačius darbus dirban
tiems darbininkams. Dėl to mechaninių 
darbų pramokę traktorininkai stengiasi iš
trūkti į miestus, į pramonės įmones, kur 
visą laiką gauna kvalifikuoto darbininko 
atlyginimą.

Dabar (nuo š.m. gegužės galo) kitus dar 
bus dirbantiems traktorininkams mokama 
po 3 rublius ir 40 kapeikų už to kitokio 
darbo dienos normą. Tai esą beveik dvigu
bai daugiau, negu jie ligšiol gaudavę už 
tuos darbus. Be to, jeigu traktorininkas iš
būna vienoj vietoj trejus metus, tai jam 
metų gale primoka 6 proc. viso metinio už
darbio, po penkerių metų — 8 proc., po 10 
metų — 10 proc., o po 15 metų — 15 proc.

Kapitalistinėj sistemoj šiais laikais vidų 
tiniškas atlyginimo pakėlimas tik per 1 
proc. per metus darbininkų nelabai vilio
tų, o jau visiškai nepriimtinas būtų pa
grindinis mechaniko darbo atlyginimas po 
42 kapeikas už valandą, jei tos 42 kapeikos 
ir būtų vertos maždaug pusdolerio, kaip iš 
eitų pagal oficialų kursą. „Darbininkų val
džia“ savo pavaldiniams darbininkams yra 
nustačiusi atlyginimą maždaug kaip toli 
ūkiškai atsilikusiuose kraštuose. , (E)

— Sov. Sąjungoje dar studijuoja 65 ki
niečiai, bet jiems įsakyta iki spalio mėn. 
pabaigos išsikraustyti.

GIRTAVIMO
Prieš aštuonerius metus, — berods, kai 

gydytojai rimtai įspėjo patį Chruščiovą 
susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų, — 
Maskvos valdžia išleido dekretą: sustiprin
ti kovai su girtavimu ir patvarkyti stiprių
jų spiritinių gėrimų pardavinėjimą.

Nors Lietuvoj kai kurie propagandinin
kai dar ii- dabar tebesiaiškina, kad girta
vimas esąs tik „buržuazinių laikų atgyve
na“ arba „buržuazinės santvarkos paliki
mas", bet jau tasai 1958 metų potvarkis 
buvo aiškus prisipažinimas, kad girtavi
mui plisti labai palankias sąlygas sudaro 
sovietinė svaigalų pardavinėjimo tvarka. 
O tos tvarkos būdinga žymė yra ta, kad vi
sas maisto prekybos ir viešojo maitinimo 
įmonių tinklas yra skatinamas svaigalų 
parduoti ko daugiau: taip lengviausia toms 
įmonėms įvykdyti joms paskirtus pajamų 
gavimo planus, ir taip daugiau pajamų tu
ri valstybės iždas.

Nors 1958 metų potvarkiu lyg bandyta 
apriboti svaigalų prekybą, tačiau minėto
sios priežastys stengtis jų daugiau parduo
ti pasiliko. Girtavimas visoj Rusijoj dėl to 
potvarkio ne tik nesumenkėjo, bet, priešin 
gai, tolydžio plinta, o su juo drauge plinta 
ir chuliganizmas, kuriam sudrausti valdžia 
dabar griebiasi pagriežtintų baudžiamųjų 
priemonių. Tik prieš chuliganizmą priemo
nių imasi, o dėl girtavimo tuo tarpu nieko 
nedaro. Bando, kad gal pakaks, jei esama
sis potvarkis bus tiksliau vykdomas.

Ribotas internacionalizmas
Klaipėdoje veikianti gelžbetoninių kons

trukcijų įmonė šiuo metu gamina laiptus 
Taškente statomiems namams. Tai dalis 
Maskvos įsakytos „internacionalinės pagal 
bos“ nuo žemės drebėjimo nukentėjusiam 
Taškento miestui.

Rusų valdžios advokatai Vilniuje pikti
nosi dėl pastebėjimo, kad rusų valdžia net 
žemės drebėjimą panaudoja gyventojams 
maišyti: iš Lietuvos siunčia žmones Taš- 
kentan sugriautų namų atstatinėti, o Lietu 
von siunčia žmones iš Taškento apsigyven
ti. Sakė, tai esanti savaime suprantama in 
temacionalinė pareiga. Tačiau kai įvyko 
daug skaudesnis žemės drebėjimas Turki
joj, apie jokią „savaime suprantamą inter
nacionalinę pareigą“ nebuvo nė kalbos: pa 
sitenkinta trumpu pranešimu, kad žuvo 
tiek ir tiek žmonių. Kremlius neliepė — pa 
reigos nėra. (E)

PASAULYJE
— Pagal oficialų biudžetą karas Vietna

me amerikiečiams kainuoja 15 milijardų 
dolerių metams (arba 41.095.616 dol. die
nai, 1.712.317 dol. valandai, 28.538 dol. mi- 
nuei, 476 dol. sekundei).

— Spalio 4 d. Berlyne temperatūra buvo 
26 C (78 F) — šilčiausia spalio diena nuo 
to laiko, kai pradėta registruoti to miesto 
temperatūra (o tai pradėta daryti prieš 
150 metų).

— Dėl ciklono rytų Pakistane žuvo tarp 
1500-2000 žmonių.

— J. Tautoms keliamas pasiūlymas pa
tarti tarptautine kalba laikyti esperanto 
kalbą.

— Bostone. JAV, gimė septynetukas — 
trys berniukai ir keturios mergaitės, bet 
visi tuoj mirė (pats didžiausias svėrė 15 
uncijų — nepilną svarą).

— Už nužudymą milicininko Sov. Sąjun 
goję 5 miškakirčiai nuteisti mirti, o du kiti 
jauni vyrukai ilgiems metams kalėti.

— Hongkongo laikraštis „žvaigždė“ skel 
bia, kad kiniečių rašytojas Lao Ši, perse
kiojamas raudongvardiečių, nusižudė.

— Jau ketvirta savaitė, kaip Indijos 
šiaurėje riaušes kelia studentai, ir polici
ja, nebepajėgdama susitvarkyti, yra kelio
lika riaušininkų nušovusi.

— Norvegijos vyriausybė žada sumažin
ti kai kuriuos mokesčius, bet padidins tele
vizijos leidimų, telefono, telegramų ir paš
to mokesčius.

— JAV įsipareigojo artimiausiais mėne
siais parduoti Pakistanui grūdų už 9 mil. 
svarų.

— Britanija nori, kad pasaulinis teis
mas spręstų bylą dėl Gibraltaro, kuris da
bar yra britų kontrolėje, bet kurį nori gau 
ti Ispanija.

— Savivaldybių rinkimuose Švedijos so 
cialdemokratų partija pralaimėjo 109 vie
tas, arba 8,2 procentus.

— Jordanietis piemuo su savo 160 ave
lių įginė toli į Izraelio žemę ir buvo areš
tuotas su visu savo turtu.

— JAV paskyrė 100.000 svarų vykdyti 
programai išaiškinti vadinamųjų skraidan 
čių lėkščių klausimui.

— 1978 m. amerikiečiai žada paleisti 
erdvės laivą-laboratoriją, kuris per aštuo
nis ir pusę metų prakeliautų Jupiterį, Sa
turną, Uraną ir Neptūną.

PLITIMAS
Lietuvoj tačiau jis esąs vykdomas visai 

nepatenkinamai. Tą neseniai per Sov. Lit- 
va laikraštį pareiškė vilniškės prokuratū
ros bendrosios priežiūros skyriaus viršinin 
kas, vyresnysis teisės patarėjas T. Šukys. 
Jis rašė:

„Kai kuriose krautuvėse, nepaisant pa
kabintų skelbimų, degtinės ir degtininių ga 
minių pardavinėjimas vyksta be jokio lai
ko apribojimo. Tie gėrimai parduodami ir 
nepilnamečiams, netgi jau neblaiviems. Ne 
retai svaigalai parduodami valgyklose, ka
vinėse ir bufetuose, o restoranuose nesi
laikoma nustatytos jų tiekimo tvarkos. Ne
kovojamą su asmenimis, atsinešančiais spi 
ritinių gėrimų į valgyklas ir restoranus“.

Pusmetinio plano įvykdymo statistikoj 
skelbia, kad*mažmeninių prekių apyvartos 
planas įvykdytas 104 procentais, kad par
duota daugiau pieno produktų ir kitokių 
dalykų, bet nėra jokios pasigyrimo žymės, 
kaip sekėsi degtinės pardavimas. Tik iš 
prokuratūros pareigūno papasakotų pavyz
džių — tikrų girtavimo orgijų —• nesvyruo 
jant galima patikėti, jog kur nekur, o „ug
ninio vandens“ platinimo srity „komuniz
mo statytojai" Lietuvoj tikrai yra pralen
kę priešbolševikinius laikus. (Elta)

PLUNGĖS
INTERNACIONALINĖ ATEITIS

Pagal Maskvoj pernai nustatytus planus, 
Plungei lemta pralenkti Telšius. Po keleto 
metų Plungėj būsią apie 50.000 gyventojų. 
„Netoli ta diena, kai šį romantišką kampe
lį su komjaunimo kelialapiais, kaip į vieną 
svarbiausių penkmečio darbų barą, suva
žiuos vaikinai ir merginos“, — pranašauja 
Tiesos korespondentas. Nors kukliai nuty
lėjo, iš kur suvažiuos, bet tai savaime aiš
ku: netoli ta diena, kad Plungė bus nebe 
žemaičių, o „proletarinio internacionalo“ 
miestas, kaip, pavyzdžiui, Kazachijos Ak- 
molinskas, į kurį ir Lietuvos jaunimui su 
panašiais komjaunimo kelialapiais teko 
įdėti paskirtą duoklę.

Kas pasirinko Plungę savo įmonėms įsi
taisyti, Tiesa taip papasakojo:

„Naujojo Žemaitijos centro įmones pro
jektavo visa eilė šalies (t.y. Rusijos. E.) 
projektavimo institutų. Jau pradėtą staty
ti dirbtinės odos gamyklą projektavo 
Maskvos Antrasis projektavimo institutas. 
Plataus vartojimo plastmasinių dirbinių 
gamyklos statybos projektinę užduotį ruo
šia Valstybinio plastmasinių dirbinių įmo
nių projektavimo instituto Rostovo prie 
Dono filialas“.

Tik kolonijinės pramonės Plungėje įkur
dinimo planus pavesta rengti Kauno Pra
moninės statybos projektavimo institutui. 
Taigi naujos pramoninės Plungės miesto 
dalies išdėstymą planuoja daugiausia lietu 
viai inžinieriai architektai: Vladas Tatari- 
navičius, Rimas Mikėnas, Justas Papečkys, 
Vytautas Pauliukevičius, Povilas Valkaus
kas ir kiti. (E)

PALIKIMŲ MEDŽIOTOJAI
„Injurkolegija“, valdinė Sovietų Sąjun

gos advokatų firma, medžiojanti užsieniuo 
se palikimus, jau turi įsteigusi savo kon- 
torą-atstovybę ir Vilniuje (Lentpjūvių g. 
24, 114 kambarys), šiuo metu ieško Lietu
voj įpėdinių keturių užsieniuose mirusių 
lietuvių. įsitaisę kontorą Vilniuje, tikisi 
lengviau gauti Amerikos teismuose iš įpė
dinių išreikalautų įgaliojimų pripažinimą. 
Anksčiau tokius įgaliojimus gaudavo įpė
dinius išsikvietę Maskvon. (E)

Pasikalbėjimas su Prancūzijos prezidentu
Prof. Jurgis Baltrušaitis rugpiūčio 21 d. 

turėjo pasikalbėjimą su gen. Charles de 
Gaulle.

Sujaudintas inž. KOSTO KLĖGERIO 
staigios mirties, velionies žmonai Paulinai 

Klėgerienei ir sūnui Romui šią didžio 
liūdesio valandą reiškiu nuoširdžiausią 

užuojautą.
Adomas Daučanskas

Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškiame 

poniai TURAUSKIENEI 
dėl jos mylimo vyro mirties.

Nordo Departamento lietuviai Prancūzijoj

Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškiame 

KAZIMIERUI GAVINAICIUI 
dėl jo mylimos žmonos mirties.
Marija ir Julius Kavaliauskai ir 

Kazys Jonaitis

1
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LIUDAS
MŪSŲ MODERNINIOaMENO KŪRĖJAS

Mūsų moderniąją dailę ištiko skaudi ir 
netikėta nelaimė: š.m. rugpjūčio 22 d. Cle- 
velande, JAV, nuo širdies smūgio darbovie 
tėję krito mūsų naujosios dailės kūrėjas 
Liudas Vilimas. Jis krito pačiame žydėji
me, 54 m. nesulaukęs. Jei jis būtų gyvenęs 
laisvame Vilniuje, gal šimtą metų būtų iš
gyvenęs. Deja, nelemta tremtis, neįprastas 
amerikinis tempas be laiko palaužė Lietu
vai taip reikalingą kūrybinę jėgą.

Liudas Vilimas gimė 1912 m. spalio 15 d. 
Kušlėnuose, Mažeikių valsčiuje ir apskri
tyje. Jis mokėsi Mažeikių ir Alytaus gim
nazijoje, kur pasireiškė kaip gabus piešė
jas ir dailės mylėtojas. Nebaigęs gimnazi
jos, 1930 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, 
kurią baigė 1935 m. Pamilęs dekoratyvinį 
meną, dirbo Kauno valstybiniame teatre. 
Siekdamas pagilinti savo specialybę. 1938 
m., gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 
išvyko į Vieną, kur studijavo dekoratyvinį 
meną pas žymųjį teatrologą prof. Juozą 
Gregorį.

Velionis buvo aktyvus jaunųjų dailinin
kų sąjūdžiuose. Jis dalyvavo visur, kur tik 
reikėjo sušvisti nauja kūrybine dvasia. Jis 
buvo jaunųjų dailininkų ..Formos“ būrelio 
narys, jis buvo visų moderniųjų dailininkų 
organizacijų narys, jis ne tik uolus teatrų 
lankytojas, bet ir jų dekoratorius, jis na
šus spaudos kultūrinių priedų iliustrato
rius. 1940 m. kartu su režisierium Juozu

V. BARTUSEVIČIUS — SOCIOLOGIJOS 

MAGISTRAS

Liepos mėn. Vincas Bartusevičius baigė 
sociologijos studijas ir, išlaikęs egzaminus, 
įsigijo Magister Artium laipsnį. Parašė 
darbą: „Die politische Teilnahme der stu
dentėm Eine Betrachtung zum Apathie - 
Problem“. Šalia sociologijos mokslo, studi
javo dar naujųjų laikų istoriją, psichologi
ją ir politinius mokslus. Jis studijavo Miun 
cheno ir Tiubingeno universitetuose pas žy 
mius profesorius: sociologiją pas Rolf Dah 
rendorf Tiubingene ir Miunchene pas Fran 
eis, istoriją pas E. Schnabel, H. Rothfels, 
E.W. Zeeden; psichologiją — P. Lersch, R. 
Bergius; politinius mokslus — E. Voegelin. 
T. Eschenburg.

V. Bartusevičius yra gimęs 1939 m. bir
želio 4 d. Bartininkuose, Vilkaviškio apsk. 
Pradžios mokslą baigė Liubecke, o nuo 
1953 m. lankė Lietuvių Vasario 16 gimna
ziją, kur 1959 m. įsigijo brandos atestatą. 
Jis yra veiklus visuomenininkas, aktyvus 
studentų ateitininkų sąjungos narys ir pir
mininkas, vienas iš retai pasitaikančių stu 
dentų, kuris gerai valdo plunksną. Ilgame
tis stud, at-kų laikraštėlio „Ateitim' redak
torius.

PREMIJA KOSTUI OSTRAUSKUI

Kanados akademinio jaunimo skiriamą
ją premiją (500 dol.) šįkart laimėjo Kostas 
Ostrauskas už savo draminį dalyką „Žalio
joj girelėj“.

RAŠO S t p . Vykintas

VILIMAS
Miltiniu įsteigė Panevėžio dramos teatrą. 
Gal būtų čia ir ilgiau likęs dekoratoriumi, 
jei ne bolševikinė ir nacinė okupacija, ku
rios jį nubloškė į Vilnių. Vilniuje L. Vili
mas jautėsi laimingas: jis rado čia savo 
kūrybiniam talentui gerą dirvą. Jis čia ne 
tik dirbo pedagoginį darbą Dailės akade
mijoje. bet ir labai daug kūrė. Vilniaus te
matika L. Vilimą atgaivino: jis sukūrė 
daug vertingų kūrinių Vilniaus temomis.

Deja, antroji bolševikinė Lietuvos oku
pacija privertė L. Vilimą išvykti į Vokieti
ją. Ir čia jis reiškėsi kaip aktyvus dailinin 
kų veikėjas ir kūrėjas. 1947 m. man teko jį 
aplankyti kažkokiame kaimelyje, už Wuerz 
burgo. Jis man išklostė savo kūrinius. Kiek 
juose ekspresijos, kiek juose spalvų kultū
ros! Vėliau Tiubingene planavome išleisti 
jo kūrinių reprodukcijų knygą. 1947 m. jis 
talentingai sukūrė K. Bradūno „Vilniaus 
varpų" iliustracijas. Wiesbadeno dailės pa
rodoje gavo pirmąją premiją už akvareli- 
nę tapybą. Aktyviai dalyvavo dailininkų 
organizacinėje veikloje: buvo vienas iš Lie 
tuvių dailės instituto steigėjų.

Išvykęs į JAV, apsigyveno Rochesteryje. 
Čia jis pasireiškė kaip bendruomenės vei
kėjas: kurį laiką pirmininkavo Rocheste- 
rio bendruomenės apylinkės valdybai. 
Greit jis čia įsikūrė didžiausioje to miesto 
krautuvėje kaip vitrinų dekoratorius. Šio
je pritaikomojo meno srityje jis greitai ki
lo: buvo paskirtas vitrinų dekoravimo ve
dėju. Sėkmingai padirbėjęs keletą metų 
Rochesteryje, buvo pakviestas persikelti į 
Cincinnati, Ohio, kur jis gavo didžiausioje 
Pague krautuvėje dekoravimo direkto
riaus vietą. Savo gabumais ir čia jis pasi
rodė kaip pirmaeilis menininkas. 1961 m. 
jis laimėjo visos Amerikos vitrinų dekora
vimo pirmąją premiją. Po kelerių metų 
persikėlė j Novelty, Ohio, kur gavo didžiu
lės prekybos įmonės dekoravimo direkto
riaus vietą. Taigi JAV L. Vilimas buvo pa
siekęs aukštų vietų. Pastaruoju metu jis 
planavo tarnybiniais reikalais vykti į Ja
poniją, Indoneziją ir kitur, bet staigi mir
tis jo visus planus sugriovė.

Kaip dailininkas L. Vilimas pasireiškė 
įvairiose srityse. Jis ir dekoratorius, ir gra

Vladas šlaitas

VORATINKLIAI RUDENĮ

Seni žmonės,
tiek vyrai,
tiek moterys,
yra sudarkyti grožio paveikslai.
Tik vaikystėje
aš prašiau, kad man Dievas leistų ilgai gy

venti, 
nes tada nemaniau, kad suplyšę rudenio 

siūlai 
vieną kartą primins man prabėgusią mano 

jaunystę.

Iš spaudai paruošto eilėr. rinkinio 
O, AUSKARĖLIAI! 

fikas, ir akvarelistas, ir tapytojas. Kiekvie 
noje dailės šakoje jis ieškojo savaimingu
mo, formų įvairumo, kompozicijos tobulu
mo, tematikos įdomumo. Jo kūriniai dvel
kė originalumu ir ekspresionistiniu išraiš- 
kumu. Iš jo ekspresionistinės krypties dar
bų pažymėtini: Partizano mirtis, Metų lai
kai, Žvejas. Šokis etc.

L. Vilimas iš širdies mylėjo visa, kas lie
tuviška. Ypač jį buvo sužavėjęs Vilnius. 
Jo kūriniai Vilniaus temomis pasižymi ypa 
tingu meniniu šiltumu, tviskančiu grožiu. 
Kai pasižiūriu į jo grafikos „Vilniaus" kū
rinį, man atrodo, kad L. Vilimas be Vil
niaus buvo kaip žuvis be vandens. O jei 
jūs įsižiūrėsite į „Vilniaus Kalvarijas“, jūs 
pamatysite, koks lietuviškas yra kūrinio 
teminis ir forminis apipavidalinimas.

Tremtis mudu išskyrė. Nebemačiau be
veik 20 metų jo paskutinių darbų. Tačiau 
L. Vilimo portretas ir šiandien tebėra ma
no širdyje: gyvas moderniojo dailininko 
portretas, kuris pasiliks amžinai gyvas ir 
lietuvių tautoje. Tai kasdien besiveržian
čio į kultūros aukštybes dailininko portre
tas.

Tebūnie man leista išreikšti ne tik di
džiausią gailestį dėl jo staigios mirties, bet 
ir nuoširdžiausią užuojautą savo ir šeimos 
vardu Kotrynai Vilimienei, jo sūnui Vik
torui ir visiems kultūrininkams, kurie L. 
Vilimą suprato ir jį brangino.

Antrasis
Mūsų kultūros istorija nėra viena di

džiųjų talentų ar genijų indėlių suma. 
Daug joje yra pilkumos, vidutiniškumo, to 
kių faktų, kurie iš tiesų šiandien ne vienu 
atveju tinka nebe tiek naudoti, kiek isto
riškai pavaizduoti, kaip buvo eita ir iki šių 
dienų prieita. Juk iki Maironio poezijoje ir 
iki Pietario prozoje nebuvo tokių kūrėjų, 
kurie būtų įtikę visiems laikams ir visiems 
skoniams, gal išskyrus Donelaitį, kuris per 
daug aiškiai ir plačiai apčiuopė savo laiko
tarpį, dėl to jo amžinumas darosi nebegin
čijamas, nors jo-poezijos forma mūsų am
žininkams ir per sunki ir neįprasta. Ta
čiau, jei tais senaisiais laikais proza dar 
nebuvo užėmusi aiškių ir neginčijamų pozi 
cijų, tai poezija turėjo ir Pošką, ir Strazdą, 
ir Vienažindį, ir Baranauską, nebekalbant 
apie mažesnius ar mažiau pasireiškusius. 
O tų mažesnių ar mažiau pasireiškusių ta
lentų turėjome gausybę, ir literatūros isto
rijai visi jie brangūs, nes, kaip sakėme, 
kultūrą sukuria ne vien tik didieji talen
tai ir genijai.

Šitaip buvo praeityje, šitaip yra ir da
bar. Pačiame priekyje turime didžiuosius 
talentus, kurie yra branginami ir vertina
mi, o šalia jų — mažesniuosius, kurie pra
eina plačiau nepastebėti ir palieka tik savo 
pėdsakus kultūros istorijai. Toksai, tur 
būt, bus ir Steponas Strazdas, kurio eilė
raščių rinkinį dabar išleido jo našlė M. 
Strazdienė. Ji eilėraščių rinkinio įžangoje 
sako, kad norėjusi savo vyrui pastatyti pa
minklą, bet apsisprendusi, kad geresnio 
paminklo, tur būt, negali būti, kaip iškelti, 
ką žmogus yra padaręs. Pasakytume, kad 
intencija yra labai pagirtina. Paminklai su 
nyksta, o visuomenei pristatomasis žmo
gaus darbas išlieka ir dar veikia kitus, sė
ja savo sėklą.

TĖVIŠKĖS MUZIEJUS
Prie Kauno elektrinės jėgainės (Kauno 

marių), ties Pravienos upeliu, steigiamas 
„Tėviškės muziejus". Tai turi būti lyg šve
dų Skansenas. Numatoma į tą vietą perkel 
ti daugiau kaip šimtas senovinių pastatų, 
sodybų: gyvenamųjų namų, ūkinių pasta
tų ir net malūnų. 30 pastatų numatyta per 
kelti iš Aukštaitijos, 29 iš Žemaitijos, 23 
iš Dzūkijos, 23 iš Sūduvos ir 1.1. Atskirų et 
nografinių zonų namai būsią taip išdėstyti, 
kad sudarytų būdingą senovinio kaimo 
vaizdą. Projektui vadovauja architektas 
R. Jaloveckas. Stengiamasi, kad ateinantį 
rudenį (vis tos rusų revoliucijos sukakties 
proga...) būtų perkelti bent pirmieji busi
mojo muziejaus pastatai. (E)

Protestas prieš miesto darkymą
Vienuolika vadovaujančių Vilniaus ar

chitektų ir kultūrininkų paskelbė griežtą 
protestą prieš ryšių (pašto, telegrafo, tele
fono) ministerijos užsimojimą statyti ke
turių aukštų priestatą (telegrafo reika
lams) Stuokos Gucevičiaus gatvėje, ties 
Bonifratrų bažnyčia ir Gedimino (Kated
ros) aikšte. Ta proga aštriai kritikuoja vi
są tos maskvinės ministerijos šeimininka
vimą Vilniuje — savotišką ekonomiją „siu 
vant švarką prie sagos" ir nesiskaitant su 
miesto stiliaus išlaikymo reikalavimais.

(E)

Strazdas
Steponas Strazdas (gimęs 1884.XII.15, 

miręs 1962.1.8), pasirodo, buvo vienas tų 
neeilinių išeivių, kurie buvo įsijungę į vi
suomeninį gyvenimą. Jis dar jaunas ir ei
lėraščius pradėjo rašyti, kurių tik dalis 
tebuvo išspausdinta periodikoje. Kadangi 
jis dalyvavo socialistiniame judėjime, tai 
kai kurie eilėraščiai nuskamba revoliuciš- 
kais šūkiais. Kai rinkinyje, kaip sakoma, 
išspausdinta tik dalis jo eilėraščių, tai sun
ku būtų atsakyti, kiek ta socialistinė tema
tika iš viso buvo gyva jo poezijoje. Rinki
nyje tokių eilėraščių nedaug, ir jie nėra 
patys geriausieji. Išeitų, kad ir S. Strazdo 
atvejis patvirtina, kad akivaizdus poezijos 
panaudojimas nuogoms idėjoms reikšti ne 
duoda padoresnių poetinių vaisių.

Šalia eilėraščių ir leidėjos žodžio, iš
spausdintas dar prieš keletą metų skelbta
sis pasikalbėjimas su pačiu S. Strazdu ir J. 
Vilkaičio straipsnis.

Rinkinys 160 puslapių, kaina 2.50 dol.
K. Abr.

DAIL. P. GAILIAUS PARODA 

ŽENEVOJE

Rugsėjo 28 d. Ženevoje atidaryta Pary
žiuje gyvenančio lietuvio dailininko Prano 
Gailiaus tapybos paroda. Paroda vyksta 
Motte meno galerijos patalpose. Toji galeri 
ja Ženevoje priklauso prie žinomiausių me 
no parodų rengėjų.

Parodos atidaryme, be dail. P. Gailiaus, 
dalyvavo Ženevoj gyvenanti dailininkė Ju 
zė Katiliūtė ir iš Berno atvykęs Dr. A. Ge
rutis. Dailininkė Katiliūtė pakviesta daly
vauti Šveicarijos moterų dailininkių sąjun 
gos tapybos parodoje, kuri atidaroma Že
nevoje lapkričio mėnesį.

MIRĖ RAŠYTOJAS

KUN. ST. BCDAVAS

Ilgai ir sunkiai sirgęs, rugsėjo 9 d. JAV 
mirė rašytojas kun. Stasius Būdavas.

Velionis gimęs 1908 m. Papilėje, Šiaulių 
apskr. Baigęs Kaune kunigų seminariją, 
studijavo teologijos-filosofijos ir humanita 
rinių mokslų fakultetuose literatūrą. Bai
gęs mokslus, dirbo Kauno arkivyskupijoje, 
kapelionavo mokyklose. Karo metu pasi
traukęs iš Lietuvos, gyveno Austrijoje ir 
Vokietijoje, o 1947 m. nusikėlė į JAV ir dir 
bo parapijose.

Jo žinomiausi romanai ir apysakos yra 
Mokytojas Banaitis, Loreta, Sala, Varpai 
skamba, Uždraustas stebuklas (pastarasis 
yra išleistas ir anglų kalba).

DR. A. GERUČIO STUDIJA

VOKIŠKAME METRAŠTYJE

Koenigsteine, Vokietijoje, leidžiamame 
vokiečių kalba metraštyje „Actą Baltica" 
V tome išspausdinta pirmuoju straipsniu 
pasiuntinybės patarėjo Dr. A. Geručio il
gėlesnė studija apie rusinimų Baltijos vals 
tybėse. Autorius išveda, kad Maskva vyk
do Baltijos valstybėse sistemingą rusinimo 
politiką. Rusiškumas ne tik visokeriopai 
skatinamas, bet ir tiesiog brukte bruka
mas. Sovietų konstitucijose skelbiamas 
dėsnis, pagal kurį bet kokia tautinė diskri
minacija draudžiama, tėra paprasta fikci
ja.

Prieš tokį be atodairos varomąjį rusini
mą baltai, kaip ir kitos nerusiškos tautos, 
neturi jokių teisinių gynimosi priemonių, 
nes sovietų diktatūrinėje santvarkoje ne
įmanoma nei teisme, nei kitoje valdinėje 
institucijoje skųsti komunistų partijos va
dovybės, kuri faktiškai valdo kraštą.

A. Geručio studija išleista taip pat atski
ru atspaudu.

PUPŲ DĖDĖS SUKAKTIS

Petras Biržys, buvęs Lietuvoj plačiai 
žinomas Pupų Dėdės vardu, susilaukė 70 
metų amžiaus.

Literatūroj P. Biržys reiškėsi Akiro var
du (išleido vieną eilėraščių rinkinį ir kele 
tą monografijų apie kai kuriuos Lietuvos 
miestus bei apskričius). Pupų Dėdės var
du kūrė ir atlikinėjo pramoginius „kaimiš
kus" koncertus, Lietuvos radijo programoj 
turiniu ir populiarumu maždaug atitiku
sius Amerikos televizijos „Hillbillies" pro
gramas.

Rusų laikais Pupų Dėdė, nors ir persi
jungęs ant antiburžuazinių bėgių, ankstes
niajame populiarumo lygyje nebeišsilaikė. 
Plūduriuodamas provincijos saviveiklinin
kų (mėgėjiškų menininkų - pramoginin- 
kų) minioj, buvo šiek tiek iškilęs pavir
šiun tik dalyvavimu mažose rolėse trijuose 
lietuvių kalba pagamintuose filmuose. (E)

Pagerbti mokslininkai
Kauno Politechnikos Institute rugsėjo 9 

ir 12 d. buvo pagerbti 60 metų amžiaus su
laukę mokslininkai: chemijos profesorius 
Jonas Janickis ir architektūros katedros 
vedėjas docentas Adolfas Lukošaitis. Abu 
moksliniam darbui pasirengę Lietuvos ne
priklausomybės laikais. (E)

Raganos ir raganiai
Lietuvos praeities tyrinėtojas kun. Liud

vikas Adomas Jucevičius, be kita ko, yra 
paskelbęs keletą bylų aprašymų, kuriose 
buvo svarstomas ir sprendžiamas raganų 
ir raganių klausimas.

Tie jo dokumentai paimti iš Šiaulių Eko
nomijos ir Alsėdžių archyvų.

I

IŠ ŠIAULIŲ EKONOMIJOS ARCHYVO

1747 metų gegužės 18 dieną Dantelis Ja
blonskis patraukė į teismą Bironą iš Stun
gių kaimo, kam šis apkalbėjęs jo žmoną ra 
ganavimu. Toje byloje Danielis Jablonskis 
įrodinėjo, kad Bironas sakęs, jog skundėjo 
žmona buvusi ragana, ir kad ji dėl Birono 
Jablonskiui duoto rankšluosčio mirusi. Bi
renąs pats laisva valia prisipažino, kad jis 
tą rankšluostį sudegino. Kaltinamasis Biro 
nas, nekaltindamas raganavimu Jablons
kio žmonos, metė bėdą Balcerienei iš Stun
gių kaimo, kad tai iš jos išplaukė, iš to blo 
gis ligi teismo išaugo. Žagarės dvaro teis
mas įsako Balcerienei kaltinimą atremti 
priesaika, kad ji Birono žmonos raganavi
mu neapkalbėjusi ir kad prieš Bironą tų 
žodžių' nekalbėjusi. Priesaikos terminas ge 
gūžės 22 dieną, po priesaikos šalims amži
nai tylėti.

II

Žagarės J.M.K. dvaro aktų ir dekretų 
knyga man, Povilui Mykolui Oiženskiui, 
perėmus vietininkystę Jo Malonybės Švie
siojo Dauggalio Pono Jono Vladislovo Bžos 
tovskio, Lietuvos Didž. Kunigaikštijos re- 
ferendoriaus ir raštininko, Šiaulių J.M.K. 
Ekonomijos administratoriaus paskyrimu, 
vietininkaujant metais 1691, nuo gegužės 
22 dienos.

Iš Jankūnų, iš Maželių
Baudžiamasis dekretas apie raganas

Žagarės J.M.K. dvare, mano, kaipo vie
tininko, teisme, buvo nagrinėjama Ekono
mijos valdinio iš Jankūnų kaimo, esančio 
p. Aleksandro Polto vaitystėje, Mataušo 
Strakšo byla, kuris su šuolininku ir to kai
mo vyrais pristatė į teismą moterį ateivę, 
savo samdininkę Marijoną, tarnaujančią 
už mergą vieneri metai, apkaltintą ragana
vimu ir daugeliu nuostolių, padarytų jo na 
muose; kai pradėjome bylą nagrinėti, tai 
toji samdininkė Marijona savo noru prisi
pažino raganaujanti, kad Liucija Vaičiuly- 
čia, tų pat namų kampininkė, išmokė ją ra 
ganauti. ir kai nakvojo jaujoj, tai Liucija, 
atėjusi tenai su dviem kitom kaimynėm, 
virė košės puodžiuką ir, ją pabudinusi, da
vė šaukštą to patiekalo suvalgyti, ir taip 
jos tučtuojau šarkomis pavirto ir nulėkė į 
Maželių sodžių, prie Lukošiaus Dvylio na
mų, tenai kūdroje maudėsi, kartu buvo 
Kristina Dvylienė, Barbora Gaigalienė ir 
Morta Adomienė Norkienė iš Jankūnų, bu
vo ir daugiau moterų nepažįstamų, per tris 
dešimt, ir mistrą savo turėjo, vokietį gau
ruotą, Povilu vadino; paskui, iš kūdros, bu 
vo Dvylio kamaroj, pasitarimą turėjo, o 
kai gaidys užgiedojo, atsidūrė vėl Jankū
nuose, per mylią nuo kūdros; ten pat jai 
davė Liucija kampininkė kažkokių žolių 
sutrintų, sakydama, kad su vandeniu su
maišiusi išgertų, ir išmokė šituos žodžius 
kalbėti ant savo gaspadoriaus Mataušo 
Strakšo: „Velne, iššluok lovį ir bandą jo", 
ir nuo tų žodžių išdvėsė viskas. Taip pat 
išpažino, kad ta pati Liucija Vaičiulyčia 
liepė sausus ąžuolo lapus į namų ir kitų 
trobesių kertes kišti ir šituos žodžius kal

bėti: „Kaip tie lapai sudžiūvę, taip kad su
džiūtų gaspadorius Strakšas ir vaikai jo 
su visais namais", ir tuoj susirgo vaikas; 
prisipažino ir tą, kad minėtoji Liucija kar
tu su ja aitvarais pasivertusios per stogą 
iš gaspadoriaus svirno javus nešė, o kartu 
Liucija mokė Marijoną sakyti: „Velne, pa
stok Strakšui kelią važiuojant į turgų, kad 
neturėtų laimės ir visiškai nusigyventų“, 
ir kai neš grūdus iš klojimo į svirną, pa
imk tą maišą ir sakyk šituos žodžius: „Vel
ne, iššluostyk peklą tuo maišu, aruodus 
mano gaspadoriaus, kad svirnas būtų tuš
čias". O ir tą prisipažino, jog mokė tą Liu
ciją užkeikti, kad gyvuliai dvėstų žmo
nėms ir lietaus nebūtų. Paskui liepė jai vii 
nų kuodelį atbulai verpti ir šitaip sakyti: 
„Kaip tas verpstelis sukasi, taip kad galvi
jai ir avys išsisuktų iš mano gaspadoriaus 
namų, kad paliktų tušti". Lauke nuo rugių 
žiedus rinko drauge per šventą Joną, kenk 
damos javo derlingumui. Po tokios propo
zicijos ir laisvu noru duoto savo samdinin
kės Marijonos prisipažinimo, skundėjas 
Mataušas Strakšas savo vardu ir taip pat 
viso Jankūnų sodžiaus ir daugelio pašali
nių aplinkinių žmonių vardu, duodamas 
aiškius tų moterų raganystės įrodymus, 
prašė ir reikalavo, idant jos būtų baudžia
mąja tvarka nuteistos ir mirtimi nubaus
tos. Tad aš. valdžios vardu, dalyvaujant 
Jų Malonybėms Ponams Bajorams, Žemai
čių kunigaikštijos dvarininkams, į šios by
los nagrinėjimą pakviestiems, keturiems 
pašauktiems Žagarės trakto p.p. Vaitams 
ir dviems jenerolams, turėdamas vieningai
pareikštas nuomones, remdamasis visuoti- Kristinos Dvylienės rankos obuoliu, šieną

nai galiojančiais Statuto nuostatais, taip 
pat informuodamasis iš rimto tardymo, o 
labiausiai priimdamas domėn laisvu noru 
duotą viešą Marijonos prisipažinimą, lie
piau atiduoti į tortūras tiek Marijoną, tiek 
ir jos mistrę Liuciją, ugnimi išbandyti, o 
tenai minėtoji Marijona prisipažino tą pa
tį, ką ir kontraversijoj bei tardyme, Dvy- 
lienę, Gaigalienę ir Adomienę Norkienę
paskutiniajame gyvenimo tarpsnyje apkal 
bėjo, o Liucija Vaičiulyčia, kaipo pati svar 
blausioji ir užkietėjusioji ragana, būdama 
dūšios neprietelio visiškai užponauta, ma
ža ką tortūrose teprisipažino, tiktai kad 
ant kūno žymias velnio dėmes, rankas nuo 
pečių ir kojas nuo kelių mėlynas, kruvi
nas, nukankintas turėjo, tad aš, iš tokių 
akivaizdžių įrodymų ir ženklų pažinęs tas 
moteris, Marijoną ir Liuciją, esant svarbią 
sias raganas, jog baimės Dievo ir Sutvėrė
jo savo atsižadėjo ir žmonėms kenkė, pa
liepiau Mataušui Strakšui, gaspadoriui, su 
kitu žmogumi prisiekti, kad Marijona, jo 
merga samdininkė, Liucijos Vaičiulyčios 
patariama bei pamokoma, jo namus sura- 
ganavo, gyvuliai iškrito, javai prapuolė, 
vaikas sunkiai susirgo dėl paraganavimo, 
o po jo priesaikos toje pat vietoje abi tas 
raganas mirtimi nubausti ir ugnimi sude
ginti nuteisiau.

Po to šiais pat tūkstantis šeši šimtai de
vyniasdešimt antrais metais balandžio 28 
dieną buvo iškelta tame pačiame teisme 
Žagarės J.M.K. dvare byla reikalavimu Jo
no Tautvaišo šuolininko ir jo žmonos Mag 
delenos Tautvaišienės iš Mažeikių so
džiaus su Kristina Dvyliene, kaipo apkal
bėta raganavimu, ant kurios skundėjas sa
kė, kad jam pirmąją žmoną jo, vardu Ceci
liją, ragaišiu su nuodais užpenėjo, ir nuo 
to ji tuoj numirė, o taip pat ir sūnus jo
Urmanas dėl tos pačios Dvylienės rankų 
ir raganavimų iš šio pasaulio išėjo, o dau
giau dabartinė žmona Magdelena Tautvai
šienė padarė pareiškimą, kad ji, iš tos pat

grėbiant, užpenėta vos buvusi išgelbėta jos 
pačios. Tuo reikalu iš rimtų ginčų Jonas 
Tautvaišas ir priesaiką su savo žmona 
Magdelena dėl didesnio tikimumo davė, ir 
kitas, Jonas Muiža, prisiekė, kad toji pati 
Dvylienė jį taboka paraganavo, ir nuo tos 
tabokos jis sunkiai serga. Užtat aš, daly
vaujant Jų Malonybėms Ponams Bajo
rams ir keturiems Ponams Vaitams, vaduo
damasis tokiais akivaizdžiais liudijimais ir 
trijų asmenų priesaika, pagal įstatymus 
Dvylienę mirtimi nubausti ir ugnimi sude
ginti paliepiau. Vykdant šitą nuosprendį, 
daug vyrų iš įvairių Žagarės trakto sodžių 
stojo į teismą ir skundėsi ant apkalbėtųjų 
raganų, tai yra ant Mortos Adomienės Nor 
kienės iš Jankūnų ir Barboros Gaigalienės 
iš Maželių, kad jos daug žalos jų namuose 
pridarė per savo raganišką piktumą, tai aš 
tas moteris tą pačią dieną pristatyti į teis
mą ir ant vandens plukdyti budeliui palie
piau, ir čia akivaizdžiai matant žmonių mi 
niai nemažai viešai pasirodė, kad jos plau
kė; tada jau ant jų dvigubas įtarimas puo
lė — viena, iš apkalbėjimo, antpa, iš plau
kimo, kai plukdomos buvo, bet kadangi nė 
vienas žmogus prieš tą Adomienę ir Gaiga 
lienę veikliai ir įsakmiai nenorėjo kelti sa
vo nuostolių ir joms mirties reikalavimo 
patvirtinti priesaika, tai dėl tų priežasčių 
apsvarstęs jas atleidau nuo sudeginimo ir 
savuose namuose gyventi atgailojant dėl 
bedieviškų darbų leidau, vienok iš atsar
gumo, jeigu ateityje pasirodytų kokie jų 
raganavimo nusikaltimai ir ankstesniais 
duomenimis įrodyti būtų, tada kaipo apkal 
betos ir jau ant vandens bandytos tuojau 
turi būti sudegintos, kad šitokia žmonių 
piktybė nesidaugintų, šiuo dekretu palie
piau. Šitai yra į Žagarės J.M.K. dvaro teis
mo aktus įtraukta kaip anksčiau.

(Bus daugiau)
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Jau nemaža esame skaitę įvairių aiški
nimų, kas iš tiesų atsitiko, kad 1941 m. Vo
kietija taip netikėtai ir nepasiruošusių už
puolė Sov. Sąjungų.

Lietuviškasis „Komunisto“ žurnalas Nr.7 
persispausdino iš žurnalo „Voenno-istori- 
českij žurnal“ šeštojo numerio maršalo A. 
Grečkos straipsnį ta karo tema.

Pateikiame čia savo skaitytojams tų 
straipsnį, kaip oficialų šiandieninį pačių 
sovietų aiškinimų.

Jame rašoma:
Skaitant knygas apie karo pradžią, kal

bant šia tema, dažnai iškyla klausimas: 
kaip galėjo atsitikti, kad karas prasidėjo 
visai ne taip, kaip mes tikėjomės? Kokios 
yra priežastys, dėl kurių mes patyrėme pir 
mąsias dideles nesėkmes, dėl kurių trau
kėmės 1941 metais?

Pirmiausia — apie priešą, tą atmintiną 
rytą įsiveržusį į mūsų šalies teritoriją. Pa
staraisiais metais buržuaziniai kariniai is
torikai linkę vaizduoti fašistinės Vokieti
jos agresiją prieš Tarybų Sąjungą kaip 
kažkokią Hitlerio ir jo karinės vadovybės 
„improvizaciją“, kaip „antraeilį", šalutinį 
nacistinės Vokietijos viršūnių sprendimą, 
kurį nulėmė Vokietijos kovos prieš Ang
liją poreikiai. Nuorodomis į „improvizaci
ją" ir hitlerinio vermachto „nepasiruoši
mą" kai kurie istorikai iš mūsų nedraugų 
stovyklos nori pateisinti ir paaiškinti visiš 
ką Vokietijos reicho pralaimėjimą kare su 
didžiąja socialistine valstybe.

Dabar, praėjus ketvirčiui amžiaus, at
rastosios fašistinės Vokietijos archyvų 
slaptavie.tės įgalino gauti daugiau negu pa 
kankamus įrodymus, patvirtinančius tą tie
*★★★★★★★★★★★★★★★★★*★★**★*★★*★★*★★★*★**★*★**★★*★★**★**★★★**★*

TITANIKO KATASTROFA
1912 m. balandžio 14 d. nuskendo didžiau 

sias tų laikų jūrų laivas „Titanic“. Jis bu
vo pastatytas 1909-1912 m. laikotarpiu Bei 
fasto dirbtuvėse. Jo didumas 45.000 tonų, 
ilgis — 280 metrų, plotis — 30 m, ir gremž
te 15,5 m. Mašinų galingumas 50.000 PS, 
kurios leido išvystyti 25,5 jūrmyles greičio 
į valandą. Turėjo keturis devynių metrų 
diametro kaminus ir 18 anglimis apkūrena 
mų pečių. Juos aptarnavo 125 kūrikai. Ang 
lių į parą sunaudodavo apie 800 tonų. Bu
vo 7 aukštų, turėjo dvigubą dugną ir apie 
60 vandens nepraleidžiančių kajučių. Jo 
aukštis nuo vandens linijos buvo apie 25 
metrai. Pasivaikščiojimo denis siekė apie 
165 m. Elektrą gamino 5 dinamo mašinos. 
Laivo orkestrą sudarė 25 griežikai. Laivo 
įgulą ir tarnybą sudarė 1000 žmonių. Pir
moji ir antroji klasė turėjo po 900 vietų, 
trečioji — 1.200 vietų. Įskaitant įgulą ir ki 
tus tarnautojus, viso laive galėjo tilpti 4. 
000 žmonių. Tais laikais tai tikrai buvo 
milžiniškas jūrų laivas.

1912 m. balandžio 10 d. laivas išplaukė iš 
Southamptono uosto į New Yorką. Kartu 
keliavo ir White Star Linijos direktorius 
Bruce Ismay. Tai buvo pats žymiausias 
laivo katastrofos kaltininkas. Jis reikala
vo, kad kapitonas Smith Titaniko laivu pa
imtų greitumo rekordą ir laimėtų Mėlyną
jį kaspiną. Jis buvo įsitikinęs, kad laivas 
jūrų kaspiną tikrai turi laimėti ir vien tuo 
tikslu keliavo. Ir tas beprotiškas direkto
riaus užsispyrimas ir troškimas neužpel
nytos garbės pražudė nekaltus žmones.

Balandžio 13 d. vakare laivas pateko į 
plaukiojančių ledų plotą. Tuomet kapito
nas buvo linkęs sumažinti laivo greitį, bet 
laive esantis direktorius buvo priešingos 
nuomonės. Kapitonas nekreipė dėmesio į 
karininkų perspėjimus ir. vykdydamas di
rektoriaus reikalavimus, nesumažino laivo 
greičio.

Tos dienos vakare laive vyko didžiulis 
balius, kurį suruošė bendrovės direktorius. 
Pačiame baliaus įkarštyje apie 10,30 vai. 
vakaro laivas atsitrenkė į ledų kalną, ir 
jau sustojo veikusios mašinos. Keleivių tar 
pe jau pradėjo kilti panika. Komandos til
telyje ėjęs sargybą karininkas Murdoch 
(jis tuo laiku ir pavadavo esantį laivo ka
pitoną) tuoj pat vietoje nusišovė. Nuo su
sitrenkime laivas buvo nepataisomai su
gadintas, nes buvo perplautas jo dešinysis 
šonas nuo pat priekio iki komandos tilte
lio. Pradėjo veržtis į vidų vanduo, ir lai
vas pakrypo į dešinę pusę. Kapitonas tuoj 
davė įsakymą gelbėti moteris ir vaikus. 
Tuo metu kilo didžiulė panika, aimanos ir 
graudingi šauksmai. Pradėjus laipinti į vai 
tis moteris ir vaikus, sulaikyti besiveržian
tiems vyrams karininkams teko net gink
lus pavartoti. Linijos direktorius Bruce Is
may taip pat jėga veržėsi į vieną valtį, ku
ri buvo skirta moterims. Karininko sulai
kytas, triukšmingai pareiškė: — Aš esu 
White Star Lines direktorius ir reikalauju, 
kad tamsta leistum man įlipti. Bet gelbėji
mui vadovavęs karininkas įrėmęs jam į 
krūtinę revolverį ir pareiškęs: — Jei ir 
pats Dievas būtum, tai ir tuomet į valtį ne
įlipsi, — ir garbėtrošką direktorių nuvertė 
nuo valties. Direktorius, dėl savo beprotiš
ko užsispyrimo pražudęs tiek daug žmo
nių, pats vis dėlto mirti nenorėjo. Paaiškė
jo, kad jis vėliau užsikabino už apvaliojo 
plausto ir taip išsigelbėjo. Buvo moterų, 
kurios nesiskyrė nuo savo vyrų ir kartu 
keliavo į jūrų gelmes.

LEMTINGOSIOS KLAIDOS
są, kad agresija prieš Tarybų Sąjungą bu
vo Vokietijos imperializmo dvidešimt me
tų vykdyto generalinio politikos kurso iš
dava. Ir kokiais sudėtingais vingiais bebū
tų vysčiusis ketvirtame dešimtmetyje tarp 
tautinių santykių istorija, kaip beaštrėtų 
prieštaravimai kapitalistinio pasaulio vi
duje, neginčijamu lieka tas faktas, kad su
kurti tai galingai armijai, kuri birželio 22- 
osios ankstų rytą kirto savo smūgį tarybi
nei kariuomenei, milžiniškas pastangas 
per du dešimtmečius dėjo ne tik Vokietija, 
bet ir — tiesiog arba netiesiog — kitos di
džiosios imperialistinės valstybės. Be Ame 
rikos ir Anglijos paskolų, be jų techninės 
pagalbos, be Versalio, Lokarno ir Miunche 
no politikos fašistinės Vokietijos vadeivos 
niekuomet nebūtų rizikavę sukelti pasauli 
nį karą, o Vokietijos ginkluotosios pajė
gos nebūtų galėjusios iki 1941 metų pa
siekti tą milžinišką potencialą, koks tais 
metais buvo.

Ruošdamasi užpulti Tarybų Sąjungą, 
Vokietija sukūrė galingas ginkluotąsias pa 
jėgas. Žmonių skaičius jose nuo 1940 m. iki 
1941 m. gegužės mėn. išaugo nuo 3.750 tūks 
tančių iki 7.300 tūkstančių, o divizijų skai 
čius padidėjo nuo 103-jų 1939 m. rudenį iki 
208 — 1941 metų pavasarį. Vokietijos kari
nė vadovybė nepaprastai kruopščiai, pa
gal detaliai apgalvotą planą dislokavo sau
sumos armiją ir aviaciją prie mūsų sienų, 
kartu vykdydama dideles priemones dezin 
formavimo ir maskavimo tikslais.

Vokietijos generalinis štabas dėjo pa
grindinę viltį į triuškinančią pirmojo stai
gaus koncentruotų tankų masių, pėstinin
kų ir aviacijos smūgio jėgą ir į jų žengimo

Skęstantis laivas visą laiką siuntė pagal 
bos šauksmus, bet niekas neatsiliepė. Pa
galiau buvo susisiekta su laivais „Olim
pia“ ir „Virginia". Bet jiedu buvo už 170 
jūrmylių ir negalėjo suteikti pagalbos.

Laivo priekis kaskart vis labiau pradė
jo grimsti gilyn. Denyje ir patalpose su di
deliu trenksmu pradėjo griūti baldai ir 
įrengimai. Gelbėjimosi valtys, pakabintos 
ant virvių, siūbavo maždaug 5 aukštų na
mo atstume nuo vandens. Bijančias lipti 
moteris teko meste sumesti į valtis, tai bu
vo ir sužeidimų. Bet kitos išeities nebuvo, 
nes, nevartojant jėgos, nebūtų pavykę jų 
išgelbėti. Orkestras visą laiką grojo baž
nytinių maldų ir giesmių melodijas. Ir, 
skambant maldos garsams „Artėjame, ma
no Dieve, prie Tavęs“, laivas nugrimzdo į 
Atlanto vandenyną.

Apie 1 vai. nakties (balandžio 14 d.) nu
leidus paskutiniąją valtį, jau laivas buvo 
pakrypęs 45 laipsnių kampu. Priekinė lai
vo dalis grimzdo, o užpakalinė beveik stat
menai kilo į viršų. Viskas išsilaisvino iš sa 
vo vietų, pasigirdo pragariški sprogimai, 
pradėjo griūti kaminai, ir laivas pasinėrė 
į vandenį. Bet skęstančių žmonių pagalbos 
šauksmai dar ilgai skambėjo erdvėje. Nie
kas jiems negalėjo pagelbėti, nes visos val
tys buvo perpildytos ir vos laikėsi ant van
dens. Visa laimė, kad dar jūra buvo rami, 
o jei ne, tai būtų ir gelbėjimosi valtis ap
vertus!. Tikrai tai buvo šiurpulinga nak
tis, kokią retai kam teko pergyventi. Visur 
buvo girdėti tik verksmai, šauksmai ir ai
manos. O išaušus rytui nieko daugiau ne
bebuvo matyti, tik ledų kalnai ir vandens 
nešami lavonai. Apie 9 vai. ryto anglų Cu- 
nard linijos laivas „Carpathia“ atvyko į pa 
galbą, ir visi žmonės iš valčių buvo perkel
ti į laivą. Visus išgelbėtuosius atgabeno į 
New Yorką.

Titaniko katastrofoje žuvo 2.340 žmonių, 
jų tarpe laivo kapitonas ir beveik visa lai
vo įgula. Išsigelbėjo 705 žmonės, daugiau
sia moterys ir vaikai.

Atvykus į New Yorką, prasidėjo katas
trofos kvota. Vėliau visa byla buvo perduo 
ta spręsti Londono jūrų teismui. Didžiau
siu kaltininku buvo pripažintas linijos di
rektorius Bruce Ismay, kam jis reikalavo 
iš kapitono nemažinti laivo greičio, kai 
buvo įplaukta į ledų plotus. Kaltu pripa
žintas ir kapitonas, kuris, gerai suprasda
mas gresiantį laivui ir žmonėms pavojų, 
vykdė direktoriaus ambicingus norus ir 
nesumažino laivo greičio.
Turima žinių, kad „Titanic“ keleivių tar

pe buvo ir vienas lietuvis kunigas. Tai Liu 
bavo (Marijampolės apsk.) parapijos vika 
ras Montvilas. Jis buvo rusų valdžios per
sekiojamas ir bėgo iš Lietuvos. Įvykus ka
tastrofai, kun. Montvila nesinaudojo jokio 
mis lengvatomis. Visą laiką buvo laive, 
klausė išpažinčių ir meldėsi už žūstančius. 
Kunigiškas pareigas ėjo iki paskutinės sa
vo gyvenimo minutės ir kartu su kitais 
žuvo.

Nors nuo to laiko jau praėjo 54 metai, 
bet ši katastrofa dar ir šiandien nėra už
miršta, Apie ją yra ne tik daug kalbėta ir 
rašyta, bet ir susukta filmų. Jas daugelis 
iš mūsų matėme demonstruojant Anglijos 
kino teatruose, ypač 1962 m., kai buvo mi
nima „Titanic“ laivo katastrofos 50 m. su
kaktis.

V. Vytenietis

(Naudotasi „Jūra“ 1937 m. Nr.4) 

prie gyvybinių mūsų Tėvynės centrų verž
lumą. šiam pirmajam smūgiui smogti ir su 
manymui organizuoti po jo platų puolimą 
buvo sukoncentruota ne tik visa fašistinio 
reicho ir jo sąjungininkų smogiamoji jė
ga, bet ir visas ankstesnių karų Europoje 
patyrimas, visi išdresiruotų, kruopščiai pa 
rengtų ir apmokytų karinių kadrų sugebė
jimai.

Vokietijos militaristai taip tikėjo savo 
jėga ir galia, savo planų pasiekti „žaibiš
ką" pergalę neklaidingumu, kad net nepa
galvojo apie kokias nors užtruktinio karo 
prieš Tarybų Sąjungą problemas. Jie nė 
kiek nesitikėjo, jog gali susidurti su visos 
liaudies pasipriešinimu, kuris pavertė tary 
binių žmonių kovą prieš fašistinę Vokieti
ją tikrai Didžiuoju karu, Tėvynės karu.

Buvo tikimasi, jog su Tarybų Sąjunga 
bus baigta dar 1941 metais, ir tuo pačiu at
sivers visos galimybės „naujajai tvarkai“ 
Rytuose įvesti: Tarybų Sąjungai politiškai 
suskaidyti, visiems jos ištekliams ir tur
tams totališkai išgrobstyti ir, pagaliau, de
šimtims milijonų tarybinių žmonių fiziškai 
sunaikinti. Tokią kalkuliaciją mes randa
me dviejuose bene siaubingiausiuose žmo
nių istorijos dokumentuose: vadinamaja
me „generaliniame plane Ost“ ir Geringo 
„Žaliajame aplanke", šiuose dokumentuo
se išdėstyti planai Tarybų Sąjungos tau
toms kolonizuoti ir ekonomiškai išnaudoti.

1941 metų birželio 22-osios ankstų rytą 
prieš tarybinius žmones buvo nukreiptas 
ne „improvizuotas“, o apgalvotas, rūpes
tingai paruoštas didžiausios ir galingiau
sios karinės mašinos, kurią kada nors bu
vo sukūrusi kapitalistinė visuomenė,' smū
gis. Ir ši aplinkybė buvo viena iš svarbiau
sių priežasčių, dėl kurių mūsų Tėvynę 
1941 metais ištiko nelaimės.

Antrasis klausimo aspektas — mūsų pa
siruošimas sutikti agresoriaus smūgį vi
siškoje kovinėje parengtyje. Čia yra apie 
ką pagalvoti. Istorijos pamokos daug ką 
pasako ir dabarčiai. Negalima vaizduoti 
padėties taip, kad neva mūsų armija, lai
vynas ir aviacija paskutiniais mėnesiais 
prieš karą visiškai nieko neveikė. Negali
ma sutikti ir su tais, kurie linkę supapras
tintai vaizduoti padėtį, nutylėti arba su
švelninti trūkumus, kurių buvo mūsų gink 
luotų pajėgų struktūroje ir parengtyje. 
<£ia reikia itin objektyviai, visapusiškai iš
analizuoti problemas, griežtai atmetant 
bet kokią išankstinę nuomonę.

Didžiojo Tėvynės karo išvakarėse Tary
bų Sąjunga, kaip ir visada, vykdė savo ne
kintamą taikos politiką. Nepaprastai ašt
rūs ir sudėtingi tarptautiniai santykiai Eu 
ropoję, didėjanti fašizmo agresijos prieš 
vienintelę pasaulyje socialistinę valstybę 
grėsmė, priešiška Vakarų valstybių pozi
cija kėlė Tarybų Sąjungos užsienio politi
kai eilę labai sunkių uždavinių: pratęsti 
taiką mūsų šaliai, trukdyti plisti fašistinei 
ekspansijai, sudaryti palankias tarptauti-

TURTUOLIAI ILSISI

Kuprotos smėlio kopos, apžėlusios skur
džia dygia augmenija; karšta vasaros sau
lė, įkaitęs smėlis; visados šalta jūra ir ašt
rus, beveik niekados nenutilsiantis vėjas 
—štai toks yra Vakarų Vokietijos Ziltės sa 
los pliažas. Sala yra šiaurės jūroj, ties pat 
Danijos siena.

Seniau Vesterlando miestukas Ziltėje 
buvo vienas ištaigingiausių Šiaurės jūros 
kurortų. Tačiau mados greit keičiasi, ir pa 
staruoju metu madingiausia vieta tapo ša
limais esantis Kampseno kaimelis.

Kadangi mados kyla ir praeina pagal pa 
slaptingus, iki šiol dar neištirtus, dėsnius, 
Kampenas vieną dieną, staiga virto Vakarų 
Vokietijos turtuolius viliojančiu kampeliu, 
brangiausiu ir madingiausiu kurortu.

Kampene nėra nei viešbučių, nei vilų. 
Vasarotojai gyvena valstietiškose trobose, 
daržinėse ir netgi gelžbetonio dotuose, li
kusiuose nuo karo laikų. Senose karvidėse 
buvo įruoštos smuklės ir barai. Apsukrūs 
biznieriai net kalnų šlaituose iškasė urvus, 
išklojo juos plytomis, įvedė vandentiekį 
bei elektrą ir išnuomojo tuos egzotiškus 
būstus atvykstantiesiems.

Kampene dienotvarkė gana monotoniš
ka: iki pietų pliažas, o po pietų iki 3 vai. 
nakties — girtavimas „Variniame kauše“, 
„Ponyje" arba „Čarlyje“.

Pliažas yra svarbiausias Kampeno kozi
ris. Mat, šiame pliaže galima pasirodyti tik 
visiškoje nuogybėje. Tiesą sakant, pajūry
je yra du pliažai: „tekstilinis“, kur žmo
nės maudosi su kostiumais, ir „nuogo kūno 
kultūros“ bendras pliažas vyrams ir mote
rims. Aukštosios visuomenės atstovai būna 
tik pastarajame. Jei kuriam iš jų šviežias 
vėjas nemalonus, jis gali apsivilkti nerti
niu, tačiau likusi apatinė kūno dalis turi 
būti nuoga: šito reikalauja įprastas pado
rumo jausmas!

Į Kampeną atvyksta visa Vakarų Vokie
tijos grietinėlė: pramonininkas Alfredas 
Krupas, atskrendąs nuosavu lėktuvu, stam 
bus leidėjas Špringeris ir kt. Koresponden 
tas, aprašęs naujojo madingo kurorto praš 
matnybes, pastebi, kad pliaže nuogišiai ne 
tiek sukelia erotinius jausmus, kiek prime
na apžiūras naujokų ėmimo komisijose ar 
beždžionių veislynus zoologijos sode. 

Gal būt, tikroviniai filmai susilaukia 
daugiau dėmesio; modernūs šokiai, mušty
nės, bikini ir barzdotų veidų pripildyti pa
plūdimiai, lenktynės, katastrofos, karšti ro 
mansai... Tokių vaizdų ekrane pamatyti 
susirenka tūkstančiai ir milijonai jaunimo, 
sunešdami filmų gamintojams milijonus 
dolerių. Tokių filmų vienu pavyzdžiu gali 
būti American-International „The Wild 
Angels“, su Peter Fonda ir Nancy Sinatra 
(direktorius — Riger Corman). Šis filmas 
yra apie masę nusikaltėlių Amerikos jau
nime, apie pasiutusiai lakstančius motocik 
lais ir... masių mėgstamas. Bet ar duoda 
ką gero jaunimui meniniu bei kitais atžvil
giais?

Kiek teigiamiau būtų galima pasisakyti 
apie kitą Universal filmą „Arabesque“, ku 
riame vaidina Gregory Peck ir Sophia Lo
ren. Čia nors literatūriškai įdomi intriga 
ir gera fotografija bei išradinga vaidyba. 
Bet daug nerealios realybės, efekto perdė
jimų ir... idėjinė tuštuma. Ir geri aktoriai 
neišperka beprasmybės.

Tos pačios Universal, Alfred Hitchcock 
sukurtas, „Torn Curtain“ vėl jau įdomes
nis mus intriguojančiu ir nepažįstančius 
komunistų kiek informuojančiu turiniu 
bei labai gera Paul Newman, Julie And
rews, vokiečių aktorės Karen Verne vai
dyba. Bet kalbama, kad šis filmas kiek pa 
kenkė Julie Andrews, kaip aktorės, reputa 
cijai. Girdi, jos talentui tai per menkos 
vertės veikalas ir pastatymas.

Kaip kontrastą triukšmingam ir tuščiam 
„The Wild Angels“ reikia paminėti „Na
mu, The Killer Whale“ ir kitus Ivan Tors 
gamybos filmus, kurie neblizga pasaulinio 
garso aktorių vardais, bet yra gerai meniš
kai pagaminti ir supažindina jaunimą (bei 
suaugusius) su gyvulių pasauliu labai ra
mios ir įdomios intrigos plotmėje. Tai lyg 
gamtiniai filmai, su moralizuojančia idėja, 
bet neprasiveržiančia iš meniškumo rėmų.

Taip pat meniškas, bet kiek triukšmin- 
gesnis ir spalvingesnis yra Walt Disney's 
filmas „Lt. Robin Crusoe", pagamintas iš 
legendos apie jūrininką, išgyvenusį įvai
riausius nuotykius negyvenamoje saloje. 
Šioje komedijoje legendarinio jūrininko iš 
gyvenimuose atspindi šių dienų moder
nus gyvenimas. Šį muzikinį, spalvingą, fan 
tastinį filmą padaro ypač įdomiu jaunimui 
ir suaugusiems talentingas komedijų ak
torius Dick Van Dyke. Įdomius personažus 
čia sukuria ir Nancy Kwan, Akim Tami- 
roff.

Didelio pasisekimo Amerikoj, Japoni
joj ir kitur turi Paramount gamybos fil
mas „Nevada Smith", aštrių vaizdų iš Ame 
rikos Vakarų indijonų, aukso ieškotojų ir 
lošikų kovų, su puikia Steve Me Queen vai 
dyba, direktoriaujant Henry Hathway. Su 
šiuo filmu populiarumu lenktyniauja tos 
pačios Paramount studijos pagaminti „Ten 
Commandments“ su Cecil De Mille ir „Al
fie" su Michael Caine, filmuotas Anglijoj;

skaičius ginkluotosiose pajėgose išaugo 2,5 
karto (o aviacijoje — 3 kartus, sausumos 
kariuomenėje — 2,7 karto). Mažiau kaip 
per dvejus metus ginkluotųjų pajėgų sudė
tyje buvo suformuotos 125 naujos šaulių 
divizijos. Bet faktas lieka faktu: pasiruo
šimas atremti agresorių betarpiškai karo 
išvakarėse nebuvo užbaigtas tokiu mastu, 
koks buvo absoliučiai būtinas, didėjant rea 
liai užpuolimo grėsmei.

1941 m. birželio 21 d. mūsų vakarinėse 
karinėse apygardose iš viso buvo 2,9 mili
jono žmonių visų rūšių ginkluotosiose pa
jėgose. Tuo tarpu priešo vien tik sausumos 
kariuomenėje (įskaitant Vokietijos sateli
tų armijas), kuri turėjo suduoti taraninį 
smūgį Raudonajai Armijai, tuo metu buvo 
apie 4,2 milijono žmonių. Vadinasi, hitleri 
ninkai turėjo daug pranašesnes jėgas.

Istorija visiškai pateisino taikos politi
ką ir siekimą išvengti karo, kurie yra ker
tiniai mūsų užsienio politikos kurso akme
nys. Kartu įvykiai, įvykę prieš ketvirtį am 
žiaus, moko, kad niekuomet negalima ne
pakankamai vertinti tiesioginę imperialis
tinės agresijos grėsmę kiekvienu konkre
čiu momentu. Su Vokietija pasirašytoji ne
puolimo sutartis tomis dienomis sukėlė 
tam tikrų iliuzijų. Atsirado viltis, jog pa
vyks kurį laiką išvengti konflikto ir už
baigti darbus šalies gynybinei galiai su
stiprinti. Būtinas dėmesio įtempimas užlei 
do vietą nepagrįstam nusiraminimui.

Tarybiniai žvalgai sugebėjo laiku gauti 
daugybę duomenų apie tai, kad Vokietijos 
ginkluotosios pajėgos ruošiasi užpulti 
rybų Sąjungą: apie bendrą strateginį 

nes sąlygas tam atvejui, jeigu Vokietija už 
pultų Tarybų Sąjungą. Aplinkybėmis, kai 
visu rimtumu buvo iškilusi karo grėsmė, 
aplinkybėmis, kai kiekvienu momentu gali 
ma buvo laukti didelių netikėtumų ir po
sūkių, buvo svarbu atidžiai sekti imperia
listinių jėgų provokacijas ir kartu imtis 
energingiausių priemonių šalies gyvybi
niam pajėgumui didinti.

Esant įtemptai tarptautinei padėčiai, mū 
sų partija ir vyriausybė nuo 1941 metų pra 
džios ėmėsi priemonių šalies gynybiniam 
pajėgumui sustiprinti ir mūsų ginkluotųjų 
pajėgų kovinei galiai padidinti. Karinės 
pramonės gamybinių pajėgumų didinimas, 
karinės produkcijos gamybos tempų sparti 
nimas, naujų, tobuliausių pavyzdžių kovi
nės technikos gamyba — visi šie svarbūs 
partijos ir vyriausybės žingsniai žymiu 
mastu padėjo didinti mūsų karinę galią.

Priimtas 1941 m. vasario mėn. nutari
mas per metus paruošti tokį skaičių jungi
nių, kuris buvo reikalingas sienų saugu
mui užtikrinti, davė pradžią dideliems or
ganizaciniams darbams, parengiant ir ap
mokant naujus kadrus, formuojant naujus 
kariuomenės vienetus ir valdymo organus, 
techniškai apginkluojant bei reorganizuo
jant šarvuočių-tankų ir mechanizuotą ka
riuomenę, priešlėktuvinės gynybos siste
mą, pertvarkyti užnugario organus.

Mūsų valstybei buvo iškilę labai daug 
sunkių ir svarbių uždavinių, susijusių dau 
giausia su būtinumu per trumpą laiką 
įdiegti Tarybinėje Armijoje eilę naujovių 
ryšium su karo Europoje pirmojo laikotar
pio patyrimu. Vargu ar kada nors anks
čiau mūsų šalies karinei vadovybei buvo ną, jėgas, jų sugrupavimą, užpuolimo 
iškilę tiek daug rimtų problemų, vargu ar 
galima rasti kitą atvejį, kai istorija pasky
rė tiek mažai laiko šioms problemoms iš
spręsti. Reikėjo, pradedant nuo 1941 metų 
pavasario, suformuoti apie 20 mechanizuo
tų korpusų.

Mūsų liaudis, partijos vadovaujama, vi
sa Raudonosios Armijos asmeninė sudėtis, 
siekdamos visokeriopai stiprinti gynybinę 
šalies galią, dirbo, nesigailėdamos jėgų, ir 
per trumpą laiką labai daug nuveikė šia 
kryptimi. Žmonių skaičius Tarybų Sąjun
gos ginkluotosiose pajėgose išaugo nuo 4,2 
milijono 1941 m. sausio mėn. beveik iki 5 
milijonų žmonių tų pat metų birželio 1 d. 
Palyginus su 1939 m. sausio mėn., žmonių

Ta- 
pla- 
ter- 
vie-minus. Įdomu pažymėti, jog, praėjus 

nuolikai dienų po to, kai Hitleris priėmė 
galutinį karo prieš Tarybų Sąjungą planą 
(1940 m. gruodžio 18 d.), šis faktas ir pa
grindiniai Vokietijos karinės vadovybės 
nutarimo duomenys jau buvo žinomi mūsų 
žvalgymo organams. Paskesniais mėne
siais mūsų žvalgų žinios apie Vokietijos ka 
rinius pasirengimus gausėjo. Tačiau juos 
be jokio pagrindo nepakankamai įvertin
davo arba atmesdavo J. Stalinas, kuris ne
tikėjo, kad Vokietija gali užpulti Tarybų 
Sąjungą 1941 m. birželio mėn. Dėl to buvo 
priimti pavėluoti ir klaidingi sprendimai 
eile principinių šalies gynybos klausimų.

(Pabaiga sek. nr.)

FILMAI RAŠO ALĖ RŪTA

taip pat vaidina Shelley Winters, Millicent 
Martin, Julia Foster. Spalvotas filmas, įvai 
rus ir įdomus ypač tuo tragišku moder
naus pasaulio praėjūno, mergaičių širdžių 
(ir gyvenimo) rijiko nusiteikimu, galų ga
le pačiam pažinus ir supratus savo tuštybę 
bei juodumą. Turinys atremtas į Bill Naug 
hton's romaną „Alfie", direktorius — Le
wis Gilbert.

Iš MGM gamybos filmų pabrėžtinai pa
minėtini „Doctor Živago“ su Julie Christie, 
apdovanotą šiemet „Oskaru" (už filmą 
„Darling“), taip pat su Debie Reynolds 
„The Singing Nun", kuris labai nekaltas ir 
mielas turiniu bei vienuolės dainomis, bet 
nesužavi per daug vaidyba nei pastatymu.

Kažin kodėl tiek pasistengta gerai pasta 
tyti vieną iš paskutinių Metro Goldwyn 
Meyer rodomųjų filmų, vardu „Lady L“. 
Ir puiki fotografija, ir prabangūs vaizdai, 
ir pasinaudota tokių aktorių vaidyba, kaip 
Sophia Loren, David Niven, Paul New
man. Meniškas italų filmų gamybos liūto 
Carlo Ponti pastatymas. Bet kam visa tai? 
— Nebent pasijuokti’iš visuomenės, iš šei
mos, iš meilės, moralės... Suaugusiems la
bai įdomus ryti akimis (kaip kramtyti kva 
pią ir saldžią gumą), nes yra gerai sušar
žuotų, gyvenimiškų charakterių, yra pui
kiai pašaržuota ir tų laikų visuomenė bei 
jos „garbės ir moralės saugotojai“... Yra 
nuotykių, netikėtumų, intriguojanti intri
ga... Bet išeini iš teatro ir viską tuojau už 
miršti. Nei ko diskutuoti, nei apie ką pagal 
voti. Jaunimui gali būti ir paslėptų nuodų.

PAUKŠČIŲ KOVA
Pasirodo, kad gandrų bijo ne tik varlės, 

bet ir ereliai ne tikri viešpačiai ore, kur 
yra gandrų. Šių metų rugsėjo mėn. pra
džioje Turkijoje, ties Karayakupiu kaimu, 
įvyko ore mūšis tarp šimto su virš gandrų 
ir erelių. Kova tęsėsi apie pusę valandos. 
Nuostabu, kad ereliai turėjo sprukti!

Kovoje žuvo penki gandrai ir trys ere
liai. Mūšį laimėję gandrai apskrido tą kai
mą „garbės rundu“, lyg atšvęsdami perga
lę. J. Č.

ILGIAUSIAS PAVEIKSLAS-PANORAMA
Didžiausias paveikslas pasaulyje priklau 

so amerikiečių dailininkui J. Banvardui, 
gyvenusiam 1815-1891 m. Jo nutapyta dro
bė turėjo 3 mylias ilgio. Paveiksle buvo at 
kurti Misisipės upės vaizdai, kurie natūro
je yra nusidriekę 1200 mylių atstumu. Dai 
lininkas šį darbą pradėjo 1840 m. 400 die
nų jis plaukė pasroviui, darydamas pa
krančių vaizdų škicus. Pats vaizdo atkūri
mas drobėje truko 6 metus. Baigtą paveiks 
lą autorius pavadino Misisipės panorama.

Prieš keletą metų jis buvo vežiojamas ir 
demonstruojamas JAV ir Europoje. Vėliau 
vienas anglas nupirko jį ir išsivežė į Indi
ją, kur milžiniškas paveikslas dingo be ži
nios.

3
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Europos lietuviu kronikų SJkaitytajii taiidcū
TAS PATS ADRESAS

LIETUVIŲ NAIVIŲ AKCINĖ BENDROVĖ 
leidžia „Europos Lietuvį“ — užsakykite jį 
savo bičiuliams.

Ji turi Nidos Knygų Klubą, kuris leidžia 
lietuviškas knygas. Pasiųskite pasirinkę tų 
knygų bent švenčių progomis tiems, kurie 
nėra nariai. Ji leidžia sieninius kasdien nu
plėšiamus kalendorius su pasiskaitymais. 
Norėtume galvoti, kad jie galėtų kaboti 
kiekvieno lietuvio namuse.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ 
taip pat turi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
jei jums reikia aprūpinti gerais dalykais 
savo brangius artimuosius Lietuvoje. Jei
gu jūs norite ką nors pasirinkti pasiųsti 
pagal katalogą — paprašykite katalogo, ir 
jis bus jums pasiųstas. Jeigu patys turite 
pageidavimų, ką reikėtų pasiųsti. — rašy
kite rudenį, žiemą, pavasarį ar vasarą, ir 
viskas jums bus sutvarkyta, ir jūsų arti
mieji neturės ko bartis, ir jūs patys būsite 
patenkinti.
Per Lietuvių Namų Akcinę Bendrovę už

sisakę siuntinį, ramūs galėsite miegoti, nes 
nereikės galvoti, kad kas nors gali vietoj 
medžiagų pridėti skudurų!

O visiems tiems dalykams vienas ir tas 
pats adresas:
LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ 
1 LADBROKE GARDENS. LONDON, W.l 1

LONDONAS
SUKAKTIES BALIUS

20 metų įsikūrimo Anglijoje Sukakties 
Balius su šokiais, vaišėmis ir linksma pro
grama ruošiamas spalio 22 d., šeštadienį, 
Parapijos salėje (345A Victoria Park Rd., 
London, E.9). Pradžia 7 vai. vakaro.

Įėjimas ir užkandžiai 12/6 šil.
Šokiams gros geras orkestras.
Kviečiame visus lietuvius gausiai atsi

lankyti. Užsirašyti pas V. Puidokienę (44 
Blythe St., London, E.2).

Rengėjai

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3į jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.

Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja 
£45.0.0.

4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 — 10J/Į jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai;
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Jonkaitis aukojo Tautos Fondui 18 š. 
TFA D. Britanijoje dėkoja.

VENGRIJOS SUKILIMO SUKAKTIS

Vengrijos Laisvės Kovotojų Federacija, 
susitarusi su kitomis vengrų organizacijo
mis D. Britanijoje, spalio 22 d. ruošia Veng 
rijos sukilimo 10 metų sukakties minėji
mą, į kurį kviečiami ir kitų tautų atstovai.

Minėjimas įvyks Londone, Holy Apost
les Church salėje, 47 Cumberland Street, 
London, S.W.I. Pradžia 7.30 vai. vak.

IŠ DBLS VEIKLOS
Spalio 1-2 dienomis Lietuvių Sodyboje 

įvyko DBLŠ Valdybos ir LNB-vės direkto
rių posėdis, kuriame taip pat dalyvavo 
DBLS Tarybos pirm. Dr. S. Kuzminskas. 
Sodybos vedėjui agr. J. Lūžai padarius pra 
nešimą apie Sodyboje esančias instituci
jas: pensininkų bendrabutį, vasarvietę ir 
klubą, buvo aptartos personalo darbo sąly 
gos. Atsirandant daugiau pensininkų, ku
rie nori apsigyventi Sodyboje, kyla reika
las rasti pastovų virėją, geriausiai vyrą ir 
žmoną, kurie abu galėtų būti įdarbinti. 
Personalo trūkumas neleidžia Sodybai plės 
ti darbą.

Dr. S. Kuzminskas papasakojo apie pro
vincijoje gyvenančių DBLS narių nuotai
kas ryšium su pasklidusiais gandais apie 
sumanymus pakeisti DBLS struktūrą. Ta
čiau jeigu iškiltų koks rimtas projektas, 
tai tas reikalas bus paskelbtas visiems na
riams ir turės būti apsvarstytas DBLS su
važiavime. DBLS veiklai pagyvinti yra bū
tina pravesti narių verbavimo vajų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — spalio 16 d., 11 vai.. Lie 
tuvių Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM — spalio 23 d., 11 vai., L. 
Jaunimo Židinyje.

NORTHAMPTON — spalio 23 d., 12 vai., 
Katedroje, Kingsthorpe Rd.

DERBY—spalio 16 d., 11 v., Bridge Gate.
ROCHDALE — spalio 23 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD — spalio 30 d., 1 v. p.p.

BRADFORD AS
DRAUGIŠKAS VAKARAS

Spalio 15 d., 5 vai., Victoria Hall, Salta-
re prie Bradfordo, estai, latviai ir lietuviai 
rengia draugišką vakarą.

Programoj dainuos estų, latvių mišrūs ir 
vyrų chorai ir lietuvių „Sūkurys“.

Tautinius šokius šoks estai, latviai ir lie
tuvių „Atžalynas“.

Po programos šokiai. Baras ir užkan
džiai. Bilietai 6 šil. ir 5 šil. tik šokiams.

Rengėjai

KOORDINACINIO KOMITETO POSĖDIS

Šiais metais bradfordiškiai pradėjo kel
ti vadinamąjį glaudesnio bendradarbiavi
mo tarp šiaurinės Anglijos lietuviškųjų 
vienetų reikalą. Tokį pirmąjį šiais klausi
mais posėdį jie prieš kurį laiką buvo su
kvietę Manchestery. šio posėdžio metu bu
vo nutarta palikti manchesteriškių inicia
tyvai kitą, tik jau platesnio masto, tokį po
sėdį sukviesti jiems parankiu metu.

Tad Manchesterio Koordinacinio Komi
teto pirm. kun. V. Kamaitis tokį posėdį ir 
sukvietė Manchesterio Liet. Klube spalio 
8 d., šeštadienį. Jame dalyvavo lietuvių 
vienetų atstovai, kuriems rūpi glaudus 
šios Anglijos srities lietuvių kultūrinis 
bendradarbiavimas.

BALTŲ KOMITETO VAKARAS

Jau kelinti metai Bradforde veikia ir va 
dinamasis Baltų Draugystės Komitetas, su 
darytas iš estų, latvių ir lietuvių. Šio Ko
miteto tikslai tokie pat, kaip ir Pavergtųjų 
Tautų Komiteto, tik su tuo skirtumu, kad 
šio Komiteto aiškiau akcentuojami baltų 
reikalai.

Šiais metais toks mūsų vakaras įvyksta 
Victoria salėj. Programos pradžia spalio 
mėn. 15 d., šeštadienį, 5 vai. popiet, ir joj 
dalyvauja visų trijų Pabaltijo tautybių 
meniniai vienetai.

Pirmininkavimas šiam Komitetui vyksta 
rotacine tvarka, šiais metais Komitetui va 
dovauja estai: pirm. M. Luuk, sekretorė 
Mrs. Valjamae.

Sekantieji metai priklauso lietuviams.
Tikimės, kad ir į šį vakarą sulauksim to

kio pat didelio tautiečių skaičiaus, kaip jų 
sulaukėm ir į Pavergtųjų Tautų vakarą.

Al. Didžius

WOLVERHAMPTONAS
PRADEDAMOS TRENIRUOTĖS

Vilties krepšinio klubas jau gavo iš Švie 
timo ministerijos salę.ir pradės treniruotes 
spalio 19 d., 7.30 vai. Salė yra Ward Bridge 
mokyklos, Lichfield Rd., Wednesfield, prie 
Wolverhamptono. Salė geriausia ir di
džiausia visoje apygardoje, su visais pato
gumais.

Kviečiame tėvus atvežti į treniruotes 12 
metų amžiaus ar vyresnius savo vaikus. 
Ten jie galės įsiregistruoti į klubą.

Spalio 29 d., 7 vai. punktualiai, Queens 
Hotelio salėje, netoli Town Hall, ruošia
mas sportinės veiklos ir Vilties klubo 12 
metų minėjimas. Bus programa, loterija ir 
šokiai, jauniesiems ir seniesiems pritaiky
ta muzika.
Valdyba kviečia visus ko gausiau atsilan

kyti ir paremti sporto klubą. Prie to vieš
bučio yra didelis parkas automobiliams pa 
sistatyti.

Sporto Klubo Valdyba

SALEZIEČIŲ ŽINIOS

GLOBOS NAŠLAITĘ

Londono šv. Onos Moterų Draugija ry
žosi globoti dabar pas seseles salezietes Ita 
lijoj besimokančią jauniausią iš trijų A. 
Percevičiaus šeimos dukrą našlaitę Ritutę.

LANKĖSI KUN. P.M. URBAITIS
Kun. Petras M. Urbaitis, grįždamas iš 

JAV, dar kartą atsilankė „Europos Lietu
vio“ redakcijoj.

Jis džiaugiasi dalyvavęs Vašingtono kop 
lyčios triumfalinėse dedikacijos iškilmėse, 
kur dalyvavo apie 8000 lietuvių iš JAV ir 
kitur.

Kun. P. Urbaitis yra ypač dėkingas no
rintiems pagelbėti penkiems Percevičių 
šeimos našlaičiams, esantiems dabar pas 
saleziečius Italijoj.
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SPALIO 15 D., ŠEŠTADIENĮ, LIET. NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., 
W.II, ĮVYKS TRADICINIS MOT. „DAINAVOS“ SAMBŪRIO

Rudens Balius
Be turtingo bufeto, baliuje bus įdomi ir vertinga loterija, vakaro grožio ka
ralienės rinkimai, šokiai, kuriems gros geras orkestras. Baliaus pelnas skiria

mas tautiečių šalpos tikslams.
Baliaus pradžia 7 v. vakaro. Staliukai užsakomi iš anksto tel. PAR 2470.
Dainavietės kviečia visus atsilankyti į šį įdomų ir linksmą vakarą.
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DĖL BOLŠEVIZMO V. VOKIETIJOJE

Dr. Povilą Rėklaitį asmeniškai pažįstu. 
Ir daugelis skaitytojų jį gerai pažįsta. Aš 
ir visi kiti jį gerbiame už mokslinius dar
bus, taip pat kaip tautietį aukštai vertina
me. Vis dėlto negalima nutylėti E.L. Nr>31 
išspausdintojo laiško, kuriame jis paneigia 
didelę tikrovę, jog, esą, netiesa, ką Angli
jos laikraščiai ir E.L. rašo apie Vokietiją.

Juk ne kartą pati Vokietijos spauda rašė 
apie padėtį universitetuose. Girdi, tenai li
gi 25 proc. NDP (nacionalinė Vokietijos 
partija) prisilaiko. Profesoriai sakė, jog 
rimtai reikią susirūpinti, nes gali greitai 
demokratija pražūti. Apie komunistus vi
siškai neprisiminė.

Kam tikėti? Manyčiau, kad Vokietijos 
spaudai, nes ir pats jau daugelį metų esu 
ne komunistų kankinamas, bet neonaciona 
listų! Ir ne tik aš, bet daugelis mūsų tau
tiečių ir kitų svetimtaučių.

Šiais metais mane net į psichinę ligoni
nę buvo uždarę. Jeigu ne mano valia ir tau 
tiečių susirūpinimas, būčiau gal daugeliui 
metų tenai pasilikęs, kaip ir daugelis nelai 
mingųjų...

Tiesa, tose ligoninėse prisilaiko daugiau 
šia išprotėję žmonės, bet ir kitokių netrūks 
ta. Pvz., šešioms savaitėms 60 metų vyras 
dėl to tenai pateko, kad jis iš sūnaus tvar
kos reikalavo. Neribotam laikui vienas te
nai atsidūrė, kad nusižudyti norėjo (jau še 
šeri metai kenčia). Klaipėdietis lietuvis po 
13 metų kančios Sibire prisiglaudė tenai 
dėl to, kad negalėjo miegoti. Vienas dakta
ras pateko dėl to, kad žmona nenorėjo juo 
rūpintis. Kareivis buvo įgrūstas, kad demo 
kratiškai elgėsi. Ir t.t.

Tai ne ligoninė, bet kalėjimas. Nedide
liame kambaryje 40 galvų! Taip sakant, 
kaip silkės. Maistas neblogas, bet labai vie 
nodas. Kas turi pinigų ir kuriuos namiš
kiai šelpia, jaučiasi geriau.

Daktarai kiekvieną dieną tikrina, bet 
niekas nusiskundimų neklauso, nes su „be
pročiais“ nėra bylos. Tai ir kenčia, kol iš
eina į laisvę. Laisvėje tokiems nelengva 
„sužmoniškėti". Dažnai dėl menkų dalykų 
vėl sugrąžina. Todėl sakoma: Hitleris tu
rėjo KZ, o Erhardas daug beprotnamių pri 
veisė. Nežinau ar tiesa.

Daugelį kartų esu buvęs bedarbiu, bet 
Maskva man nepadėjo, tik Vašingtonas! 
Tuo tarpu mane vietiniai komunistu laiko. 
Ne kitaip galvoja ir kai kurie tautiečiai.

Taigi, ne komunistai pražudys pasaulį ir 
ne žydai, bet neonacionalistai, kurie pla
čiu mastu Vokietijoje, iš visų kampų iš
lindę, į priekį žygiuoja! Susirūpino CDU, 
SPD, ir p. Dr. Rėklaitis turėtų praeities 
neužmiršti ir visų žmonių laisve susirū
pinti, nes visiems ji yra brangi!

Ignas Šmigelskis, Vokietija

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus' tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — „4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas“ — 1.2.0.
N. Mazalaitė — „Miestelis, kuris buvo 

mano“ — 0.18.6.
N.E. Sūduvis — „Vienų vieni“ — 1.9.4.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

PAIEŠKOJIMAS
PANAVAS Romualdas, sūnus Nikode

mo, gimęs 1904 m. Vilniaus srityje. Braslp- 
vo apskr., Rimšės valse., Čižiūnų k., tarna
vęs lenkų kariuomenėje, po karo gyvenęs 
Vokietijoje, Argentinoje ir Anglijoje, ku
rio ieško duktė, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: A. Linkevičius, 49 St. Leo
nard's Rd., Northampton.

PRITARIMAS

Dr. K. Valteris iškėlė reikalą perduoti 
skaitytojų mintis įvairiais lietuviško gyve
nimo klausimais. Mano manymu, toks pa
siūlymas naudingas. Gal patsai laikraštis 
pasidarytų įvairesnis, įdomesnis, kai jame 
būtų daugiau smulkesnių rašinėlių. Bet ar 
redakcija ir leidėjai sutiks?

Aš iš savo pusės tokiam sumanymui pri
tariu. Jeigu būtų įvestas toksai skyrius, 
gal tuomet susidarytų geresnės galimybės 
tiems, kurie dar negali teisingai ką nors 
parašyti, nors ir norėtų. Redakcija nelabai 
nori tokių, kurie neturi gero patyrimo ra
šinėti. Kiekvienam būna sunki pradžia.

Noriu ir aš rašyti, bet nesugebu, nemo
ku, o noriu, kad tam būtų galimybių at
rasta!

J. Liobė

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Rašo Ignas Taunys

Jonas Vanagas
Lietuvių namuose Adelaidėje yra atski

ros patalpos muziejui-archyvui, kurias su 
nuostabiu sugebėjimu, kruopštumu ir mei
le tvarko Jonas Vanagas. Tai tikrai vertas 
pasididžiavimo lietuvis. Ir juo didžiuoja
mės ne mes vieni. Juo didžiuojasi taip pat 
visa Australija. Po to; kai jis įsteigė muzie 
jų australams Lobetalije (vietovė netoli 
Adelaidės), apie jį buvo išspausdinti veda
mieji keliuose australų laikraščiuose, vi
sur pabrėžiant jo lietuviškumą. Ministeris 
pirmininkas, pakviestas atidaryti jo įsteig
tąjį ir sutvarkytąjį muziejų, paprašė Vana 
gą už jį tai padaryti. įteikdamas jam mu
ziejaus raktus.

Jo vadovaujamasis lietuviškas muziejus 
- archyvas dar nėra nei galutinai įrengtas, 
nei oficialiai atidarytas. Bet, kas ten jau 
sutelkta ir sutvarkyta, reikia būtinai pa
matyti, kad patikėtum. Kas iš jūsų mus 
lankysite — įsitikinsite. Tai tikras lietu
viško genijaus pasireiškimas, kuris išliks 
taip ilgai, kaip Australija egzistuos, nes 
šis lietuviškas muziejus yra globojamas 
Pietų Australijos Valstybinio Muziejaus.

Lietuviai Australijos karininkai
Tikrai nežinau, kiek lietuvių yra kari

ninkais Australijos uniformose, bet čia no
riu paduoti vieną mano išgyventą atsitiki
mą.

Užpereitą Australijos vasarą atsitiktinai 
su vienu draugu australu užėjau į vieną ge 
riaušių restoranų Adelaidėj. Prie sekančio 
staliuko sėdėjo iškilmių išeiginėmis unifor 
momis penki jauni, gražiai nuaugę Austrą 
lijos karininkai ir tarp savęs kalbėjosi ma
no prieteliui australui nesuprantama kal
ba. Vienas jų buvo aviacijos, du laivyno ir 
du sausumos karininkai. Jie vis buvo lietu 
viai ir tarp savęs kalbėjosi irgi lietuviškai!

Australas, sužinojęs iš manęs, kad jie 
kalbasi lietuviškai, su pasididžiavimu pa
reiškė, jog Australijai ir tereikalingi tik to 
kie emigrantai, kurie, gerai išmokę angliš
kai, nepamiršta savo tėvų kalbos, nes, jei 
pamirštų, jie išduotų savo kilmės kraštą, 
tai nėra jokios vilties tikėtis, kad jie bū
tų ištikimi ir savo naujam kraštui — Aus
tralijai.

Be abejo, kaip tas australas, taip galvoja 
ir visų kitų kraštų atsakingi ir įtakingi 
žmonės. Tik gaila, kad dalis lietuvių kaip 
tėvų, taip ir vaikų, tos geležinės logikos ne 
suprasdami, kenkia sau ir Lietuvai.

PAIEŠKOJIMAI
VARANKA Petras, 1951 m. gyvenęs Ang 

lijoje, Sherbourn, netoli Leeds, Lietuvoje 
gyvenęs Akmenynų k., Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr., pats ar pažįstami iš 
Danijos, prašom rašyti paieškomojo bro
liui: Pranas Varanka, 163 Separation St., 
North Geelong, Vic., Australia.

TURAUSKIENĖ Teodora, duktė Juozo, 
gimusi apie 1914-15 m. Jablonskyte, pati 
ar žinantieji apie ją prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tamils. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.
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Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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