
REIKIA ATGIMIMO
Kiekvieną pavasarį švenčiame Prisikėli

mo šventę, Išganytojo Prisikėlimo sukaktį. 
Jis, mirtį nugalėjęs, kėlėsi tam, kad laisvą 
valią turinčiam žmogui parodžius tuos ke
lius, kuriais jis eidamas, nenutoltų nuo vie
nintelio tikrojo tikslo, įprasminančio trum
palaikę žmogaus kelionę žemėje.
. Beveik prieš du tūkstančius metų Išga
nytojo palikti nuostatai ir rodyklės per am
žius buvo ir telbėra tokie pat teisingi, ne
sugriaunami žmogaus proto išradingumu 
nei mokslu.
• šiandieninis civilizuotas žmogus vaizdžiai 
mato, kas atsitiko su tomis valstybėm^, su 
tais kraštais ir tautomis, kur buvo atmes
tas Išganytojo paliktasis testamentas, o nu
eita klystkeliais, vadovaujantis mirtingo 
žmogaus sukurtaisiais mokslais ir apgau
lingais vyliais. Šiandien jau visi, šiek tiek 
samprotaują vyrai ir mo'erys aiškiai ma
to, j kokią bedugnę rieda pasaulis, kai jis 
imta tvarkyti ne pagal Dieviškąją žmonėms 
paliktą Evangeliją — konstituciją, bet pa
gal tas taisykles ar mokslų doktrinas, ku
rias žmogus, siekdamas vienokių ar kito
kių egoistiškų tikslų, pats sau susikūrė ir 
brutalia jėga primetė milionams. Nūdien 
vis dažniau girdima balsų, šaukiančių, kad 
žmonija, — norėdama išvengti baisaus ka
taklizmo, turinti atgimti, t.y., grįžti pr e 
tikrosios tiesos, prie tų gyvenimo doktrinų, 
už kurias anuomet buvo nukryžiuota Di
džioji Tiesa.

Prisikėlimo šventės proga, žvilgterėkime, 
kur žmonija pasuko, kai ji ėmė nebepaisy- 
ti to mokslo, kurį jai paliko Išganytojas?

Žmogus, atmetęs Kristaus dėsnius, ar
šiau negu plėšrusis žvėris, nuolat ėmė ves
ti tarpusavio išnaikinimo totalinius karus, 
pagal savo „žmogiškuosius“ mokslo pla
nus, gi vadinamaisiais taikos metais, tiek 
žmogus, tiek atskiros valstybės, kovoja 
„šaltuoju ginklu“, siekiant viens kitą eko
nomiškai suklupdyti, badu išmarinti. Visas 
mokslas ir auklėjimo sis’ema pašvęsta tam, 
kad techniškoji persvara siektų to paties 
tikslo: kuo efektingiau, kuo skaitlingiau 
išsižudyti. Tautų vidaus politinis gyveni
mas, net ir taip vadinamuose demokrati
niuose kraštuose, pagrįstas beatodairišku 
egoistiškumu, kuris, nesiskaitydamas su 
priemonėmis,'siekia to paties: — bet ku
ria kaina sunaikinti konkurentą. Tikėjimo 
ir iš jo išplaukiu etikos klausimai dažnai 
tvarkomi jėgos priemonėmis. Visa tai da
roma vienu ir bendru apgaulingu šūkiu: 
— pagerinti žmogaus buitį! Neteisingu bū
du šio tikslo siekdamas, žmogus pats save 
nužudė, užmušdamas visa tai, kas jį ski
ria nuo gyvulio. Šių laikų žmogui ne tiek 
reikia civilizuoto tobulėjimo, kiek dvasinio 
atgimimo, kurio netekęs, jis rieda nepapras
tu greičiu atominėn bedugnėn. Akinantis, 
fatališkas savęs apgaudinėjimas techniškuo
ju ^realizmu“, nepaisant dvasinės žmogaus 
būsenos, mus, žemės keleivius, nusuko nuo 
to kelio, kurį prieš du tūkstančius metų nu 
rodė pasaulio Išganytojas. Atominio am
žiaus žemės keleiviai, stabdžius išjungę, ar
šiai tarpusavyje kovoja dėl geresnės vietos 
į neišvengiamą pražūtį riedančioje žemėje. 
Civilizuotų žmonių širdyse pirmąją vietą 
užima siekimas asmeniško pelno, tuščiavi
durės garbės, beatodairiškas kopimas į pa
togesnes sąlygas per savo artimųjų lavo
nus, gyrimasis savuoju „realizmu“.

Tuo keliu eidama, žmonija nusižmogino 
ir atsidūrė nykioje tamsoje, vis dar neno
rėdama suprasti, kad vienintelis išgelbėji
mas, tai — prisikėlimas ir atgimimas tiek 
pavienio žmogaus, tiek šeimos, tautų, ir 
pagaliau visos žmonijos. Šitoksai atgimi
mas ir žmonijos prisikėlimas įvyks tik ta
da, kai tiek atskiras individas, tiek tautos, 
supras, kad laikas grįžti prie tų kelių, prie 
tokių tarpusavio ryšių ir santykių, kokius 
mums paliko Velykų Rytą prisikėlęs Išga
nytojas.

Mums, lietuviams, išsprukusiems iš Gim
tosios Žemės, kur didžioji Tiesa paversta 
melu, kur Velykų Rytą Prisikėlimo šven
tėn skubantį brolį ir sesę persekioja melo 
skelbėjai, reikia ryžto ir geros valios, rei
kia pasišventimo ir pasiaukojimo, reikia 
Atgimimo. Velykų Varpams skambant, pri 
valome mesti nereikšmingus tarpusavio ki- 
virčius, atgimti, išgirsti kenčiančios Tėvy
nės šauksmą ir šį Rytą prisikėlusio Išgany
tojo žodžius.

B.D.

SVEIKI SULAUKĖ ŠV. VELYKŲ!
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kėlės, kėlės, kėlės iš mirties ir kapo — aleliuja!
JO SAKYTAS ŽODIS KŪNU TAPO — ALELIUJA!

7 DIENOS
Londonas. Darbo partijis vykdomasis 

komitetas savo nepaprastame posėdyje 
nutarė palikti nedrausmingąjį Aneuriną 
Bevaną darbiečių eilėse. Tai padaryta 
jam pasižadėjus ateityje laikytis partinės 
drausmės.

* * *
Vaingtonas. Italijos premjeras Scelba, 

viešėdamas Amerikoje, pareiškė, kad ita 
lai patys susidoros su savo komunistais. 
Jis dar pridūrė, kad būtų pragaištingas 
dalykas, jei rimtą pasauliui valandą Ita
lija kaipo raktas į Viduržiemio jūrą, at
sidurtų komunistų rankose.

* * •
Tel Aviv. Aktorius Moshe Barak po pen 

kiolikos dienų baigė bado streiką, kurį 
pradėjo protestuodamas prieš Izraelio 
įstatymą, draudžiantį mišrių tikybų žmo
nių vedybas. Parlamento pirmininkas pa
reiškė, kad jungtuvių įstatymas bus per
svarstytas parlamente gegužio mėn. bėgy
je. Tai ir padrąsino užsispyrėlį valgyti ir 
laukti, nes jo sužadėtinė nesutinka perei
ti į žydų tikėjimą.

* * *
Berlynas. Rytų Vokietijos vyriausybė 

padidino mokesčius už pravažiavimą plen 
tais iš Vak. Vokietijos į Berlyną. Protes
tuodama prieš tokią „šaltą blokadą“, Vak 
Vokietijos vyriausybė nutraukė vykstan
čias prekybos derybas su R. Vokietija.

* * *
Londonas. D. Britanija jau įsijungė i 

Turkijos — Irako saugumo paktą. Oficia
lus to pakto pasirašymas įvyks balandžio 
4 d.

* * *
Roma. Pirmą kartą Turino pramonės 

darbininkų profsąjunga atsipalaidavo nuo 
komunistų vadovybės. Rinkimuose i prof
sąjungos tarybą krikščionys demokratai, 
susiblokavę su socialistais, gavo 19.3'' 
balsų, o komunistai ir jų pakalikai — 
18.843 balsus. Rinkimų rezultatus ’ėmė 
55.000 Fiat automobilių ir lėktuvų fabri
ko darbininkų. « • *

Niujorkas. JTO Saugumo Taryba vien
balsiai pasmerkė Izraelį už iš anksto pa
rengtą užpuolimą ant egiptiečių pozicijos 
prie Gazos. Tame užpuolime buvo užmuš
ti 38 egiptiečiai ir 8 žydai.

* * *
Saigonas. čia kovo mėn. 30 d. vyko kru 

vini mūšiai tarp sukilėlių ir vyriausybės 
kariuomenės. Pagaliau vyriausybininkai 
paėmė viršų ir Vietnamio sostinei grąži
no ramybę. Kovose žuvo 26 žmonės, o 
sužeistų yra 112.

• * *
Vašingtonas. Prez. Eisenhoveris vienoje 

spaudos konferencijoje labai apgailestavo, 
kad sklinda nepagrįsti gandai ryšium su 
spėliojimais apie karą dėl Quemoy ir 
Matsu. Jis pabrėžė, kad tos rūšies kalbos 
nepasitamauja pasaulio taikai.

* * *
Seulas. JAV kariuomenės ministras Ste 

vensas tarėsi su P. Korėjos prezidentu 
Singmanu Rhee. Toje konferencijoje daly
vavo ir JTO kariuomenės vadas gen. Tay 
loras.

* * *
Nottinghamas. Hucknalio areodrome su 

dužo žvalgybinis lėktuvas. Keturių žmo-

■

ABI SALYS LUKURIUOJA nių įgula .žuvo.
* * *

Maskva. Sovietai pasigyrė grąžinsią 750

Kairas. Po karališkosios gvardijos susi
dūrimo su kariuomene, Jemene įvyko 
perversmas. Kariuomenės vadovybė nu
vertė nuo sosto karalių Ahmadą, o jo 
vietoje pasodino jo brolį Seifą ei Islamą 
Abdullachą.

prisikėlimo Šventės proga 
E. LIETUVIO“ IR NIDOS KLUBO 

SKAITYTOJUS SVEIKINA 

„E.L.“ Redakcija ir Nidos Leidykla

AMERIKIEČIŲ NURAMINIMAS

Jau žinoma, kad dvi dienas Vašingtone, 
Baltuosiuose Rūmuose, vyko prez. Eissn- 
hcverio pasikalbėjimai su abiejų kongreso 
parijų vadais. Po tų pasikalbėijmų šiek 
tiek atslūgo amerikiečių nuotaikos, ir at
mosfera pasidarė šiek tiek skystesnė. Tiek 
tuose pasikalbėjimuose dalyvavę respubli
konai, tiek demokratai skelbia, kad Eisen
hoveris nuramino juos. Jų žodžiais, prezi
dentas užtikrinęs, jog nėra ženklų, kad kas 
nors tiesiogiai grėstų iš Tolimųjų Rytų kri
zės. Senato demokratų vadas Johnson pa
reiškė: „Dar nepadaryta jokių sprendimų, 
kurie galėtų lemti taiką ar karą Formozcs 
rajone“. O senato užsienių reikalų komisi
jos atstovas, respublikonas Wiley paša- ė 
laikraštininkams, kad Eisenhoveris dar i 
ra galutinai nusistatęs ginti Quemoy ir 
Matsu salas. Sprendimas esą pareisiąs nuo 
įvykių raidos. Tuose pačiuose pasikalbėji
muose buvo užsiminta ir apie keturių di
džiųjų konferecijos organizavimą, tačiau 
tų dalykų senatoriai neatvėrė. Būdinga, 
kad krašto apsaugos ministras Charles 
Wilsonas išleido įsakymą, draudžiantį ge
nerolams, admirolams ir augštesniųjų laips 
nių kariams viešai kalbėti politinėmis te
momis. Nuo šiol jų prakalbos bus cenzū
ruojamos Wilsono vadovaujamos ministe
rijos. •

PASISAKYMAS IŠ ANKSTO

Vakarai iš anksto įspėja, kad Austrijos 
kanclerio Juliaus Raabo pasikalbėjimų su 
Molotovu rezultatai žymia dalimi nulems

reikalų ministrų pasitarimus dėl ketinamų 
išsiaiškinimų su Sovietų Sąjunga. Kancle
ris Raabas iš savo pusės, kalbėdamas per 
radiją, pareiškė, kad Velykų antrą dieną 
prasidedą pasikalbėjimai Maskvoje paro
dys, ar sovietai iš tikrųjų bus linkę veiks
mu patvirtinti savo taikingas intencijas. Ta 
me pat pareiškime jis pabrėžė, kad niekad 
nesutiksiąs nei su jokiu savo krašto nepri
klausomybės aprėžimu, nei su bet kokia 
grėsme tai nepriklausomybei. Išeiną taip, 
jog jis pasiryžęs kalbėtis Maskvoje kaip 
lygus su lygiu. Ar jam tai pavyks, kitas 
klausimas, tačiau nematyti, kad jis būtų 
linkęs į aukas, tuo labiau, kad Austrijoje 
dar tebėra ir Jav pulkai. Prez. Eisenhove
ris ne kartą jau yra pasakęs, kad Sovietų 
Sąjunga gali pademonstruoti savo gerą va
lią visų pirma sutikdama pasirašyti taikos 
sutartį su Austrija, ir kad toks jos žygis, 
tikrai parengtų dirvą tolimesniems pasikal
bėjimams apie pasaulio įtampos sušvelni
nimą

MILŽINO REZIGNACIJA

Senelio Churchillio pavėluotas pasitrau
kimas į pensiją jau beveik tikras. Pakuž
dom ir viešai apie tai kalbama imperijos 
sostinėje. Dabar jau net nebesudaro inte
reso pati pasitraukimo paskelbimo data 
— tai bus greičiau svarbu istorijai. Dabar 
jau daromi spėliojimai dėl jo įpėdinio vy
riausybėje ir partijoje. Tačiau pasirinkimas 
nedidelis, ir įpėdinis jau pakankamai su
brendęs politikas. Tai sir Anthony Edenas, 
kurį, neabejojama, Churchillis ir pasiūlys 
karalienei į premjerus. Naujasis premjeras

D, Britanijos, Prancūzijos ir JAV užsienio savo rėžtu padarys šiokių tokių pakeitimų naujas botagas.

vyriausybėje. Vėl smarkiai spėliojama, kad 
krašto apsaugos ministras Harold Macmi- 
llanas perims užsienio reikalų ministeriją, 
o jo portfelis bus perleistas valstybės mi
nistrui Selwynui Lloydui.

Supuolimas ar ne, bet pasitikėjimas kon
servatorių partija britų visuomenėje nema
žėja. Neseniai įvykusieji savivaldybių rin
kimai nors žymiai ir nepakeitė padėties, bet 
konservatoriai sužvejojo daugiau balsų. 
Nieko nepadėjo nė darbiečių manevras, ne 
išmetant iš partijos nepaklusniojo Bevano. 
Beje, Bevanas pasižadėjo būti drausmingas, 
tik ar ilgam?

NAUJAS PAMIŠIMAS

General, kompartijos sekretorius Chruš
čiovas smarkiai įspėjo, kad reiksią pa
skelbti karą tiems žemės ūkio darbinin
kams, kurie nesirūpina žemės apdirbimo 
įrankiais ir mašinomis. Jis pasivažinėjo Pie 
tų Rusijos juodžemio srityje ir Voronieže 
apsiputojęs rėkė, kad daugelyje traktorių 
stočių jis pastebėjęs išdavikišką apsileidi
mą. Tų stočių personalas paliekąs mašinas 
lauke, kur jos rudyjančios, nykstančios ir 
griūvančios. Bet tai jau sovietuose įprasta. 
Naujiena yra, kad dabar Kremlius pami
šo ant kukurūzo. Kukurūzas, tos prasikal
tėlių gaujos manymu, esąs ne tik komuniz
mo išgelbėjimo, bet ir krašto ūkio sukles
tėjimo laidas. Savo smarkioje kalboje ragi
no kukurūzą auginti ir Nikita Chruščiovas. 
Kas iš to išeis, pažiūrėsime, tačiau yra tik
ra, kad Žemdirbius laukia naujas vargas, č

meno kurinių, pagrobtų po karo iš Drez
deno. Tarp jų yra ir garsioji Rafaello 
„Sikstino Madona“.

Londonas. Pabėgo augštas Čekoslovaki
jos atstovybės Sirijoje pareigūnas ir krei 
pėsi į D. Britanijos vyriausybę, prašyda
mas prieglaudos teisių. Jis gavo įvažiavi
mo į Angliją vizą.» * *

Maskva. Malenkovo pasigedimas sovie
tų sostinėje vis dažniau krinta į akis. 
Tuo tarpu „Pravda“, „Ivestija“ ir „Trud“ 
puola visus lengvosios pramonės globoji
mo šalininkus vadidami juos liaudies iš
davikais. Kaip jau žinome, to ekonomi
nio kurso šalininkas buvo ir Malenkovas.

* * *
Turinas. Čia baigėsi socialistų kongre

sas. Vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje 
jie kreipiasi į demokratinį pasaulį, kad 
jis paremtų kovą dėl žmogaus teisių ir 
nepriklausomybės grąžinimo visiems ko
munistų pavergtiems kraštams. Kongre
sas taip pat pažymėjo, kad tiek žmogaus 
teisių grąžinimas, tiek pavergto krašto 
nepriklausomybės atstatymas gali būti 
įvykdytas tik per laisvus rinkimus, tarp
tautinės organizacijos priežiūroje.* * *

Manila. Filipinuose įvyko žemės drebė
jimas. Žuvusių žmonių yra 324, sužeistų 
— keli tūkstančiai ir tūkstančiai šeimų 
liko be pastogės. * « *

Roma. Vienas komunistas iš Reggio 
prisipažino metęs bombą į krikščionių 
lemokratų susirinkimą. Atentato metu

du žmonės užmušti, o du sunkiai sužeisti.

1



5 z EUROPOS LIETUVIS Nr. 14. (394) 6. IV. 1955.

SVARBIU REIKALU
VIENI AR SU LATVIAIS IR ESTAIS?

„E.L.“ 11 Nr. š.m. kovo 17 d. iškeltąją! 
minčiai „rinkti parašus po atsišaukimu 
Jungtinėms Tautoms“ prieš vykdomą 
smurtą Lietuvoje — tegalima tik pritarti. 
Tas žygis nuskambėtų viso laisvojo pa
saulio spaudoje ir aiškiai pabrėžtų lietu
vio ir kiekvieno kito pabaltiečio ryžtą už 
tautos ir tėvynės laisvę, čia visai neten
ka abejoti, ar to žygio imtis ar ne, nes 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės by
lai populiarinti nei vienas žygis, nei vie
nas žodis ir nei vienas parašas nebus per 
daug! Imantis šio plataus ir didelio žygio 
galima gal tik būtų pasidalinti mintimis, 
kuriuo būdu jį geriau atlikti, kad atsie
kus geresnių vaisių.

Atrodo, kad jau būtų aukščiausias lai
kas. baigti Pabaltijo tautoms savo izolia
cinę nacionalinę politiką tremtyje. Didžių 
jų Pasaulio Valstybių politinėse grumty
nėse stovėdami pavieniai, sudarome tokį 
mažą objektą, kad liekame dažniausiai vi
sai nepastebimi, ir pro mus praeinama 
mažiausio dėmėsio į mus neatkreipus. Pa 
vieniai mūsų trijų tautų balsai yra tokie 
silpnučiai, kad jų negali ir nenori niekas 
girdėti. Ir šitais atskirais keliais žygiuo
dami kovoje už savo tautų laisvę mes vi
si daug kartų pralaimime arba neatsie
kiame lauktųjų rezultatų. Visų trijų Pa
baltijo tautų bendras balsas triukšmingo
je Jungtinių Tautų arenoje galėtų būti 
greičiau išgirstas, nes būtų žymiai stip
resnis ir didesnį efektą sukeliantis. Jis pa 
rodytų ne tik bendrą Pabaltijo tautų 
laisvės troškimą, bet ir politinį tų tautu 
subrendimą įsijungti į planuojamą naują 
Europos santvarką, po Jungtinių Euro
pos Va/stybių vėliava.

Toks Pabaltijo Tautų atsišaukimas į 
Jungtines Tautas turėtų būti vienas, bend 
ras, visų trijų tautų vardu suredaguotas 
ir įteiktas. Parašus po tuo atsišaukimu į 
atskiras knygas rinktų lietuviai, latviai 
ir estai atskirai. Kiekvieni iš jų turėtų 
rinkti parašus į dvejopas knygas: a) iš 
laisvajame pasaulyje gyvenančių savo tau 
tiečių — į vienas, ir b) Pabaltijo Tautų 
laisvės bylos rėmėjų ir prijaučiančiųjų 
— į kitas knygas. Tokiu būdu renkant pa 
rašus, darbą užbaigus galima būtų pa
skelbti surinktųjų parašų skaičius šito
kiomis grupėmis: 1) tiek lietuvių, 2) tiek 
Pabaltijo Tautų laisvės bylos rėmėjų ir 
latvių, 3) tiek estų ir 4) tiek visų kitų 
prijaučiančiųjų.

Prisimenant po pirmojo pasaulinio ka
ro JAV surinktą 1 milijoną lietuvių pa
rašų, prašant pripažinti atstatomos Lietu
vos Nepriklausomybę, reikia manyti, k?'1 
ir šiandien pavyktų surinkti labai didelį 
skaičių lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių 
parašų JAV ir kitur. Kaip anuomet taip 
ir dabar, reikia manyti, lietuviais rašytų- 
si ir tie, kurie jau lietuvių kalbą gal yra 
pamiršę ir gal nuo lietuviško bendruome
ninio gyvenimo nutolę, tačiau prisipažįs
ta save kilusiais iš Lietuvos ir rimtais sa 
vo senosios Tėvynės momentais mielai pa 
sisako už ją. Panaši padėtis būtų ir lat
vių bei estų senųjų em’grantų tarpe.

Trijų Pabaltijo tautų kraujo žmonių 
parašai, paskelbti atskirais skaičiais, tu
rėtų didelės reikšmės ne tik JAV Vyriau
sybei ir visuomenei, bet ir visoms Jung
tinėms Tautoms jų parašai bylotų daug 
daugiau, negu kad ir daug didesnis skai
čius Pabaltijo laisvės bylos rėmėjų bei 
prijaučiančiųjų. Ir tai todėl, kad šiandien 
laisvajame vakarų pasaulyje nėra jokios 
problemos, nėra jokių esminių sunkumų 
surinkti svetimtaučių tarpe nors ir kelis 
milijonus parašų po bet kokiu atsišauki
mu Jungtinėms Tautoms, pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo reikalu. Atsisakytų tik 
neskaitlingi vakaruose komunistai ar jų 
bičiuliai, o kiti rašytųsi nedvejodami pa
vergtųjų tautų laisvės reikalu. Tai jau
čia visi ir todėl jųjų parašai vieni per
daug nenustebins ir nesujaudins Jungti
nių Tautų atstovų, gal tik įdėtas techniš
kas darbas, bet ne esmė sukeltų didesnio 
dėmėsio.

Visai kas kita, kada priekyje svetimų
jų, dideli skaičiai lietuvių, latvių ir ėst _ 
arba jų kilmės žmonių pasisakys už sa
vo senąją tėvynę ir vadės už ją savo pa
rašus. čia jau tada nebus vien techniš
kas reikalas, o čia bus tada pačių laisve 
praradusių ir sovietiniuose kacetuose mir 
tinai kankinamų brolių gyvas gyvo krau
jo pulsas, priešmirtinis pavergt'ijų ir bai
giamųjų nukankinti Pabaltijo tautų ago
nijos aidas Jungtinių Tautų arenoje. Jis 
turės būti išgirstas!

T. Minius.

Maskva. Sovietai įsteigė nauja, mašinų 
gamybos ministeriją. Ministru paskirtas 
Goremkin.

Viena. Keturių asmenų, nuo 12 iki 60 
amžiaus vengrų šeima, bėgdama iš savo 
krašto, užėjo ant minos ir pasienio komu 
nistų buvo suimta.

Pekingas. Kinų komunistai tvirtina, kad 
šešios divizijos kinų raudonosios kariuo
menės atitraukiama iš Šiaurinės Korėjos. 
Atitraukimas esą vykdomas paliaubų ko
misijos priežiūroje.

PER ŠVENTES PRISIMINKIME, 
AR ESAME ATSISKAITĘ UŽ „E.
LIETUVIO“ SIUNTIMĄ'.?

ŠVENTĖS sss
Visiems gražių Velykų 
Ir viso, viso gero! 
Daug įdomių dalykų 
Juk laikas nusivarė, •

Netekome brangiausio, 
Neišsipildė viltys.
Kuprinėj pasirausus, 
Vėl skausmas ima kilti.

Linkėti mes papratę,
Nes tai pigu ir tinka, 
Nors ir neviską matom 
Velykišką aplinkui.

Išlenkim po stikliuką,
Po mažą, pagal skonį, 
Ir viens kitam pabūkim 
Per šias šventes malonūs.

Užmirškime kas skiria, 
Žiūrėkime kas glaudžia. 
Rimtai gi pagalvojus, 
Tremties Velykos graudžios.

Nei tų varpų, nei būgnų — 
Ne tas Velykų rytas... 
Išmetęs iki dugno, 
Prašai pripilti kitą.

Vis neramu, vis liūdna, 
Kad neima nė džinas. 
Perdaug turbūt mes vargo 
Ir nuoskaudų pažinom.

Bet ilgesio, vyručiai, 
Kleboniškas negydo. 
Jaunystė atsilieptų 
Tik Nemuną išvydus.

Ak, apie tai pasakom 
Tikrai daugiau, kai tylim. 
Sunku parodyt žaizdą, 
O ypač tokią gilią.

Užmirškime tad barnį 
Dėl fondų ir dėl Vliko. 
Led šiandien vadovauja 
Tik nuotaika Velykų.

Turėjom laiko žodžiams 
Ir ateity turėsim, 
O ypač kai patrankos 
Dar ne visur atvėsę.

Neviskas dar išeina, 
Kaip optimistai nori. 
O ir veiksnių arenoj 
Dar pilnas dulkių oras.

Lai meilė nesislapsto 
Prisikėlimo dieną. 
Užmirškime slogutį, 
Nors per šventes kiekvienas.

Velykos vis Velykos, 
Ar šiaip ar taip kalbėsim 
Tespinduliuoja širdys 
Aptukusios ir liesos!

Stella

VISAS JĖGAS LIETUVYBEI REMTI
Šiuo metu Londone vieši žurnalistas, nas lietuvio svečias. Belankydamas lietu- 

LAS Vyr. Valdybos pirmininkas Stp. Vy- vius, dažnai užeisi lovoje prikaltą inva- 
kintas. Mūsų korespondentas kreipėsi į lidą, daugelio vaikų motiną; užtiksi pa- 
jį su keletą klausimų, i kuriuos svečias laužtą ligonį tėvą ar nesveikus, džiova ap 
malonėjo atsakyti. sikrėtusius vaikus.

— Kokį uždavinį šiuo metu laikote Tačiau ir šiose sunkiausiose sąlygose
svarbiausiu tremtyje? lietuvis nepalūžta. Stovyklose, ypač di-

— Šalia pagrindinio uždavinio, nepa- džiosiose, rengiami vaidinimai, dirba var 
laužiamos ir valingos kovos dėl Lietuvos go mokyklos, kurių yra dabar apie 20
Nepriklausomybės, vienas svarbiausių lie
tuvių uždavinių tremtyje yra visomis ga
limomis priemonėmis stiprinti lietuvybę. 
Šį uždavinį, mano nuomone, galėtų pir
miausia ir geriausia atlikti šeima. Lietu
viškos šeimos pareiga perduoti jaunajai 
kartai lietuvių kalbos grožį ir meilę, lie
tuvių dvasinės kultūros lobius. Be abejo, 
mišrių šeimų problema nėra taip lengvai 
išsprendžiama. Bet ir mišriose šeimose, 
jei lietuvė motina bus tvirta, atspari, ji 
išauklės vaikus lietuviškai, ir jei tėvas 
bus tvirtas lietuvis, jis sugebės sulietu
vinti ir žmoną ir perteikti vaikams lietu
višką dvasią, kalbą kultūrą.

žinoma, būtų geriausia, kad lietuviai 
kurtų lietuviškos šeimos židinius, šiuo 
reikalu turėtų susirūpinti ir mūsų veiks
niai, nes tik lietuviškoji šeima tebus pa
grindas lietuvybei gaivinti ir stiprinti.

Lietuviškos mokyklos, spauda, literatū
ra, dailė, muzika — viskas nukreiptina 
vienam ir pagrindiniam uždaviniui — V r 
tuvybei ugdyti ir jai stiprinti. Mobilizuo
kime visas jėgas, kad galėtume išsaugoti 
lietuviškos Amžinosios Ugnies židinius ir 
neleisti jaunajai kartai paskęsti svetimų 
kalbų kultūrų jūroje. Galima mokėti ne 
tik dvi — gimtąją ir to krašto, kuriame 
gyvenama, kalbas, bet ir daugiau svetimų 
kalbų, bet tautinės kalbos sąmonė teišlie
ka nesuteršta svetimybių.

— įdomu būtų mūsų skaitytojams pa
tirti, kaip šiuo metu gyvena lietuviai Vo
kietijoje

— Vokietijoje dar yra apie 8.000 lietu
vių. Jie negalėjo išemigruoti dėl daugelio 
priežasčių: dėl ligų, senatvės, politinių 
priekaištų ir pan. Nebedaug jų ir galės 
išemigruoti, nes jų dauguma yra ligonys: 
džiovininkai, invalidai, seneliai.

Suprantama, kad Vokietijoje yra labf' 
opi lietuvių tarpe ne politinė, bet sociali
nė problema. Vokiečių socialinės įstaigos 
ir mūsų Baltas negali pajėgti aprūpinti 
šių žmonių taip, kad jie galėtų ilgiau iš
laikyti gyvybę. Paimkime pavyzdžiui džio 
vininkus, kurie gydosi vokiečių sanatori
jose. Moderniai gydomas džiovininkas ga
li pasveikti daug greičiau. Bet lietuviai 
džiovininkai dėl modernių vaistų stokos 

. ir dėl sąlygų išbūna sanatorijose po 6-8 
metus. Jie, išėję iš sanatorijų, taip pat 
neturi gerų gyvenimo sąlygų. Ir vėl greit 
atkrenta. O kiek yra Vokietijoje dar viso
kių kitokių ligonių, kuriais maža kas te
sirūpina. Taigi, norint Vokietijoje lietu
vybę išlaikyti, visų dirbančiųjų ir sveikų
jų lietuvių uždavinys pagelbėti nelaimė
je atsidūrusiems savo broliams, seserims. 
Tie visi lietuviai ne dėl savo kaltės, bet 
dėl bolševizmo tironijos yra atsidūrę tik
roje tragiškoje būklėje.

Kaip Vokietijoje gyvena lietuviai, ga
liu pavaizduoti iš savo atsilankymų į 
stovyklas. Šit didžiulė Wehneno stovyk
la. Jos barakai toki, kad vėjas kiaurai ei
na pro sienas. Gripas ir kitos ligos — daž

SPAUDOJE PASIDAIRIUS
SKUNDAS IŠ ANAPUS ištrauką iš straipsnio, kuriame moteris kal-

Vilniuje liedžiamame „Literatūros ir me
no“ laikraštyje dar Lietuvos Nepriklauso
mybės laikais pasireiškęs V. Sirijos Gira 
štai kaip aimanuoja: „Prieš porą metų 
LTSR dramos teatras buvo įtraukęs į savo 
repertuarinį planą A. Slavino ir mano (V. 
Sirijos Giros) pjesę „Ponas Pirsonas jau ne
begrįš“. Pjesė jau buvo pradedama repe
tuoti, du kart vaidmenų paskirstymas jau 
kabojo skelbimų lentoje. Tuometinis teatro 
meno vadovas draugas Grybauskas su d - 
dėlių entuziazmu kartu su autoriais taisė 
pjesę. Entuziazmo buvo daug, o naudos — 
maža. Draugo Grybausko reikalavimu bu
vo įtraukta (tai yra naujai parašyta) darbi
ninkų susirinkimo fabriko sandėly scena, 
— scena statiška, plokščia, rezonieriška. 
Autoriai nebuvo pakankamai drąsūs, teatro 
butaforija ir čia juos apsvaigino. Išėjo blo
gas pjesės variantas. Dvejų sekančių metų 
reikėjo taisyti tą pjesę, kitaip tariant — pa
rašyti ją beveik iš naujo. Dabar ji, nusima
nančių draugų nuomone, yra žymiai aug 
tesnio lygio, negu buvo po teatro meno va
dovo įvykdytos „rekonstrukc’jos“, bet da
bar teatro ji jau nebedomina“. Mes neži ■ 
me, ko verta buvo ta pjesė, tačiau galime 
pasakyti du dalykus, būtent, ji nebuvo ge
rai parašyta, nes patys autoriai ilgai pra
kaitavo ją taisydami, ir visdėlto niekas iš 
to neišėjo.Antra, taisymo reikalavo grei
čiausiai ne Grybauskas, o katiušos vyras, 
išmintigiausių išmintingiausias politrukas. 
Jis vėliau ir nusigręžė nuo tos pjesės, įsiti
kinęs, kad ne viskas ten parašyta pagal par 
rijos reikalavimus. Vadinasi, ir pakartoti
nos V. Sirijos Giros pastangos nebuvo pa
kankamai komunistinės. Mums negaila au
torių nė kiek, mes tik norime pabrėžti fak
tą, kokį siaurą takelį į viešumą turi rašyto
jai pavergtoje Lietuvoje ir koks siaurai dog 
mariškas mastas yra jų kūriniams. Kiek
vienu atveju, rašytojui pačiam reikia būti 
raudoniausiams politrukui arba atmintinai 
mokėti Lenino raštus.

PATARIMAS VERTĖJAMS
V. Daunius „Draugo“ priede prisimena 

apie verčiamosios medžiagos parinkimą. 
Tuo reikalu jis rašo: „Iškilus klausimui, 
kokie vertimai yra reikalingi mūsų litera
tūrai praturtinti, peršasi dvejopas atsaky
mas. Pirma, reikalinga yra įsigyti veikalus, 
kurie pasaulinėje literatūroje jau išsikovojo 
neginčyjamą vietą. Antra, pravartu suburti 
kūrinius, kuriuose yra nuoširdžiai vaizduo
jama Lietuva, nesvarbu, kurį amžių ar per- 

Vokietijoje, kaikur dar veikia choras ar 
tautinių šokių mėgėjų grupė. _ *

Ypatingai opi yra jaunimo problema. 
Jo Vokietijoje yra apie .pora tūkstančių, 
bet lietuvių mokyklas telanko vos keli 
šimtai. Dauguma to jaunimo neturi dar
bo, neturi auklėjamųjų pavyzdžių, neturi 
lietuviškos lektūros. Jis, nepuose'.ėjamas 
tautiškai, gali prarasti tautinę ir mora
linę indvidualybę. Jaunimui reikia lietu
viškų jaunimo laikraščių ir knygų. „Eg
lutė“, „Tėviškėlė ir „Skautų Aidas“ ne
pajėgia aptarnauti Vokietijoje likusio jau 
nimo.

— O kaip laikosi Vasario 16-tosios gim 
nazija?

— Ji yra vienintelis ir svarbiausias lie 
tuvybės židinys ne tik Vokietijoje, bet ir 
visoje laisvoje Europoje. Šioje gimnazijo
je mokosi ir tautiškai bręsta arti 200 mo
kinių. Be abejo, mokinių darbo ir gyve
nimo sąlygos yra sunkios. Suorganizuoti 
paramos būreliai negali visiškai aprūpin
ti moksleivių. Moksleiviams, taip pat ii 
studentams Vokietijoje yra reikalinga ypa 
tinga parama, kad jų sveikata nebūtų pa 
kirsta.

Gimnazijos rūmų išpirkimas ir gimna
zijos išlaikymas, ypač besimokančio ja 
nimo sveikatos išlaikymas ir moralinių 
principų sustiprinimas yra visų emigraci
joje gyvenančių lietuvių didžiausias rū
pestis ir pareiga.

— Kaip Tamsta žiūri į dabartinę lie
tuvių literatūrą?

— Jos permaža. Kas čia kaltas, ar ra
šytojai, ar skaitytojai, būtų nelengva at
sakyti. Tačiau atsiminkime, kad mūsų, 
rašytojai yra priversti dirbti sunkų fizi
nį darbą ir tik nuo poilsio nuvogtu lai
ku jie rašo. Tai didelis jų pasiaukojimas. 
Ar skaitytojai įvertina lietuvio rašytojo 
kančią, sunku pasakyti. Tačiau faktas, 
kad mūsų knyga skaitytojų yra labai 
šaltai sutinkama. Jei bus pakankamai 
skaitytojų, bus pakankamai ir savos lite
ratūros.

Kitas klausimas, ar dabartinė mūsų li
teratūra yra pakankamoje meninėje, es
tetinėje ir literatūrinėje augštumoje. Ar 
ji gvildo tas problemas, kurios šiandien 
yra lietuviui gyvybinės? Tenka pabrėžti, 
kad daugelis rašytojų gyvena senais dva 
siniais kapitalais, bet nejieško šių dienų 
lietuvio kančioje, jo varguose tematikos. 
Mums trūksta Biliūnų, Vaižgantų, Puti
nų, Sruogų...

Ypatingai yra neobjektyvi šių dienų 
mūsų kritika. Joje yra įsigalėjęs siauras 
partiškumas ir lėkštas parapijiškumas. 
Pasiilgstame tokios atviros kritikas, kaip
A. Herbačiausko ir tokios griežtos kriti
kos, kaip Jakšto, ar tokios skatinančios 
kritikos, kaip Vaižganto, ar tokios litera
tūriškai mokslinės ir gilios kritikos, kaip
B. Sruogos.

— Kokį įspūdį Tamstai padarė Angli
jos lietuviai?

sonažą autorius būtų pasirinkęs; šios rū
šies vertimais jau lyg būtų pare.kšta pagar
ba tiems, kurie pajėgė į Lietuvą atkreipti 
dėmesį ir prie jos sustoti“. Kalbėdamas 
apie kalbos sklandumą, V. Daunius daro 
užuominą, kad ji turi būti tokia, jog skai
tytojas neatskirtų, ar jis skaito vertimą, ar 
originalią lietuvišką knygą. Mūsų manymu, 
nesvyruojant galima balsuoti už visus tucs 
punktus. Dėl vieno teigimo tik galima su
abejoti, būtent, kad verstini dalykai pra
turtina lietuvių literatūrą. Jie greičiau pra
turtina lietuvių bibliotekas, o savo litera
tūrą praturtina lietuviai rašytojai.

DIDYSIS RŪPESTIS
Tame pačiame priede U. Jauniškienė sie

lojasi vaikų auklėjimu. Ypatingą dėmesį ji 
kreipia į taurinį auklėjimo momentą Jos 
žodžiai: „Kuo rimtesnis, sunkesnis auklė
jimo uždavinys, tuo svarbiau išlaikyti pe
dagoginis nuoseklumas. Toks rimtas ir ne
lengvas uždavinys yra atitekęs šių dienų vai 
kų tėvams ir auklėtojams, nes vertinti ir 
mylėtti galime tik tai, kas yra žinoma, ar
tima. Mūsų vaikui jo tėvynė yra nežinoma 
ir tolima. Reikia padaryti ją jam galimai 
aiškiau pažįstamą, rodyti tokioje šviesoje, 
kad jis galėtų ją jausti artimą, mylėtiną ir 
mylimą“. Straipsnio autorė didžiausią auk
lėjimo naštą užkrauna šeimai, kuri yra ma
žytė valko tautos, jo tėvynės dalelė. Todėl, 
kaip teisingai nurodė autorė, ta dalelė turi 
atstoti jam tėvynę, atsverti milžinišką gy
venamojo kratšo įtaką ir neleisti užgesti 
vaiko lietuviškumui. Kalba, lietuviškumui 
būdingų daiktų įsisąmoninimas, savo gies
mės ir dainos, o svarbiausia kova su sveti
mos aplinkos įtaka ir vaiko lietuviško cha
rakterio tolydinis stiprinimas — štai šei
mos, tos miniatiūrinės Lietuves, veikimo 
gairės. Pabaigoje U. Jauniškienė rašo: 
„Kad tai yra įmanoma, yra įrodžiusies se
nųjų emigrantų šeimos, užaugincamos ver
tingas asmenybes: šio krašto piliečius ir 
drauge kilmės tėvynei vertingus tautiečius“. 
Taip, senosios išeivijos nuopelnai negin
čytini, tik mums reikia būti dar veik es- 
niems, nes iš mūsų galima daugiau reika
lauti. Deja, yra apgailėtinų pavyzdžių...

VIEŠAS PRISIPAŽINIMAS
Ginčai vedybinio gyvenimo nesklandu

mo klausimais „Keleivyje“ dar nesibaigia. 
Kaip paprasta, moterys kaltina vyrus, o vy
rai moteris. Šį kartą pateiksime būdingą

— Labai gerą. Jau iš anksčiau žinojau 
Anglijos lietuvių vieningumą, pasiaukoji
mą, idealizmą iki savęs išsižadėjimo. Šį 
kartą dar labiau įsitikinau, kad Anglijos 
lietuvių bendruomenė yra avanpostas 
prieš bolševizmą. Ji viską daro ir aukoja, 
kad Lietuva būtų laisva ir nepriklauso
ma. Reikšdamas didžiausią susižavėjimą 
Anglijos lietuviais, linkiu jiems iš širdies 
ištverti ir suslaukti laimingo rytojaus sa
voje laisvoje žemėje.

tina gražiąją lytį. Atviroji M. Pakarklienė 
štai kaip drožia: „Kiekvienas žmogus laiks 
nuo laiko yra prislėgtoj nuotaikoj, pergyve 
na visokias abejones, susidūręs su kokiais 
klausimais svyruoja, nesurasdamas spren
dimo. Tokių momentų vyro gyvenime la
bai dažnai pasitaiko. Paklauskime save, 
mielos moterys, ar mes tokiais momentais 
esam vyrui tikros draugės? Ar mes mokam 
jį nuraminti, paguosti, padrąsinti, patarti? 
Ar mokam jį suraminti, jei jam kas nors 
nepasisekė? Ar mes mokam pasakyti vy
rui komplimentą, jeigu jis gerai ką pada
ro? Ar mes mokam įvertinti jo pastangas, 
jeigu jo darbas jam ir nepavyko? Ar mes 
mokam jam gražiai padėkoti, jei jis ką nors 
mums padaro? Labai dažnai mes, moterys, 
reikalaujam iš vyro švelnumo, supratimo, 
pagarbos, bet pačios tų savybių visai neno
rim (ar nemokam) parodyti. Ar mes mo
kam tvarkyti pinigus taip, kad šeimos iš
laidos, nebūtų didesnės ŪŽ pajamas? Ar 
mes mokam išlaikyti vedybinio gyvenimo 
slaptumą? Ar, iškilus menkam ginčui su 
vyru, nebėgant skųstis pas mamą ar kitus 
gimines, ar nepasakojam draugėm ir pažįs 
tamom piniginius ir kitokius šeimos reika
lus, kurie pašalinių žmonių visai neliečia? 
Pastatykime tuos klausimus ir atsakykime 
į juos nuoširdžiai. Pažiūrėkime į save taip, 
kaip mus mato vyras. Ir pažiūrėjusios gal 
suprasim, kodėl dažnai vyrai būna neišti
kimi, pradeda girtauti, kortuoti, pasiduoda 
blogai draugystei ir apleidžia savo namus. 
Ir gal tada nekaltinsime vien vyrus pž jų 
nuodėmes“.

Bravo ponia Marė Pakarklienė! Toks 
prisipažinimas, o ypač prieš Velykas, visiš
kai vietoje, nors jis daromas ir kitų vardu. 
Dabar lauksime, kad koks nors vyras pa
našiai pakratytų savo brolijos sąžinę. Iki 
Sekminių dar yra laiko.

RAŠYTOJAS, KURIO 
PRANAŠYSTĖS IŠSIPILDĖ

Šiais metais sueina 50 metų nuo gar
saus rašytojo Julius Verne mirties. Ma
žai kas mūsų nėra skaitęs šio autoriaus 
fantastines apysakas — „Per 80 dienų ap
link pasaulį“, „20.000 mylių jūrū gelmė
mis“, Kapitono Granto vaikai“ ir kit.Jo 
knygose, rašytose XIX amžiuje, pavaiz
duoti tokie išradimai, apie kuriuos anuo
met žmogus nė nesapnavo, kad jie kada 
nors galės būti įgyvendinti.

Julius Verne gimė 1828 m., mirė — 
1905. Jau pačioje jaunystėje jis svajojo 
tapti rašytoju. Jo tėvas, teisininkas, bū
tinai norėjo, kad ir sūnus imtųsi šios pro
fesijos, todėl, tėvo verčiamas, baigė teisę. 
Rašyti pradėjo būdamas 36 metų amžiaus. 
1862 m. pasirodė pirmoji knyga „Penkios 
savaitės balione“. Apysaka iš karto susi
laukė didelio pasisekimo. Leidėjas, maty
damas Verne gabumus, sudarė su juo su
tartį 20 metų ta prasme, kad autorius pa
sižadėjo kasmet parašyti po dvi apysakas 
J. Verne šį pažadą ištęsėjo. Jo knygos bu
vo plačiai skaitomos ne tik Prancūzijoje, 
bet greit paplito po visą pasaulį.

Savo apysakose Verne labai tiksliai ir 
vaizdžiai išpranašavo šių dienų jau turi
mus techniškus žmogaus laimėjimus: po
vandeninius laivus, „keleivinius oro au‘o- 
bušus“, televiziją, radiją ir net „ske”’'- 
mus, rodomus debesyse“. Kol kas dar tik 
viena jo pranašystė neįvykdyta, būtent, 
— „vasaros metu saulės spindulių surin
kimas ir jais apšildymas žiemą namų ir 
gatvių.“

Ryšium su genialaus rašytojo mirties 
sukaktimi, prancūzai yra išleidę naują jo 
biografijos knygą. Ši knyga jau pasirodė 
ir anglų kalboje.

VILNIAUS KRAŠTO LIET. S-GOS 
ATSIŠAUKIMAS

Vilniaus Kr. Liet. S-gos Toronto sky
rius nors ir būdamas viena jauniausių or
ganizacijų, ryžtasi savo veiklos bandymui 
išleisti anglų kalba dr. A. Šapokos knygą 
„Vilnius Lietuvos Gyvenime“, pratikintą 
svetimšaliui skaitytojui. Dėl šios knygos 
reikalingumo svetima kalba jau anksčiau 
spaudoje gana plačiai buvo pasisakyta. 
Taip pat apstu nusiskundimų dėl informa 
cijos stokos anglų kalba.

Vilniaus klausimas aktualus ir svarbus 
kiekvienam lietuviui, juo labiau mums, 
vilniečiams, kurie vienokio ar kitokio 
sprendimo išdavoje būsime tiesiogiai pa
liesti.

Tikėdami, kad anksčiau, ar vėliau, narp 
liojant Rytų Lietuvos problemas, kiekvie
na medžiaga, nušviečianti tą klausimą sve 
tima kalba, turės didelės reikšmės, todėl 
nutarėme imtis minėtos knygos išleidimo 
anglų kalboje.

Žinoma, vienam Vii. Kr. Liet. S-gos To
ronto skyriui ši našta būtų persunki, bet 
tikime visų organizacijų, kurioms tik rū
pi kultūrinis darbas, noširdžios paramos. 
Neabejojame visuomenės pritarimu, kuri 
niekuomet nebuvo abejinga Vilniui ir vil
niečiams.

Vilniečiai, gyveną laisvajame pasauly
je, paimkime didesniąją naštos dalį šia
me darbe.

Ta pačia proga Vilniaus Kr. Liet. S-gos 
vardu tariame dr. A. Šapokai nuoširdžią 
padėką už įdėtą didelį darbą, išleidžiant 
„Vilnius Lietuvos Gyvenime“, kurią ver
čiant į anglų kalbą autorius pažadėjo pri
taikyti leidinio paskiričai. Taip pat drA. 
Šapoka turi rankraštyje Vilniaus miesto 
istoriją, kuri laukia elidėjo, o jos pasiro
dymas būtų itin sveikintinas.

VU. Kr. Liet. S-gos
Toronto Skyriaus Valdyba
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VELYKŲ DŽIAUGSMAS
— Jūs ieškote Jėzaus Nazafėno, kur 

buvo prikaltas ant kryžiaus. JIS PRISIKĖ 
LĖ! Pirmoji Kristaus prisikėlimo žinia pa 
siekė uoliasiąs moteris. Jos bėga Apašta
lams pranešti. Atgyja džiaugsmas po bai
siosios Didžiojo Penktadienio Kristaus 
kančios. Nušvinta įbaugintų Kristaus 
draugų veidai. Prisikėlimo pranešimas, 
nuskambėjęs iš Angelų ir Kapo sargybi
nių lūpų, Apaštalų ir Mokytinių kartotas 
ir išnešiotas po visą pasaulį, ir šiandieną 
Bažnyčios tebekartojamas: KRISTUS PRI 
SIKĖLĖ!

Kada Kristaus kapo sargybiniai atėję į 
miestą pasakė žydų vyriausiems kuni
gams visą kas buvo atsitikę, šie susirinkę 
su tautos vadais ir pasitarę davė karei
viams daug pinigų, tardami: Sakykite kad 
Jo mokytiniai atėjo naktį ir Jį pavogė, 
mums bemiegant. Ir jei apie tai išgirstų 
valdovas, mes jį perkalbėsime ir apsau
gosime jus nuo pavojaus. aTigi, jie pasi
ėmė pinigus padarė kaip buvo pamokyti 
ir tas gandas yra paplitęs žyduose iki šiai 
dienai, liudija Evangelistas Šv. Matas.

Kristaus prisikėlimas yra fundamentas,- 
ant kurio remiasi mūsų Tikėjimas. Tai 
tikra galingos vilties ir pavasariško 
džiaugsmo šventė, kuri duoda nemirtingu 
mo pažadą, gėrio pergalę, ypač kada net 
mūsų trys milijonai Brolių ir Seserų eina 
Kryžiaus keliu. Jau tada Šv. Povilas ma
tė, kad dėl Kristaus vardo pasidarome 
tarsi pasaulio sąšlavos, lyg pasmerktieji 
mirčiai. Persekiojimas ir šėtoniška neapy 
kanta prieš Kristų tebešėlsta gal net smar 
kiau, negu pirmaisiais Krikščionybės 
šimtmeičais. Šiandieną Kristaus išpažinė
jai apšaukiami liaudies priešais. Vietoje 
koliziejų su išalkusiais laukiniais žvėri
mis šiandieną sukuriamos koncentracijos 
Stovyklos, kur sugautosios aukos veriča- 
mos dirbti iki galutinio jėgų išsisėmimo, 
iki paskutiniojo gyvybės atodūsio, šėto
nas per jam atsidavusius tarnus, kankina 
Kristaus išpažinėjus, kol tie iš skausmo 
apkvaišta ir prisipažįsta prie nepadarytų 
nuskaltimų. Tačiau šėtono paskutinė sva
jonė neįvyksta. Po nakties išaušta Velykų 
rytas. Vėl Kristus viešpatauja pasaulyje!

Bedieviškas bolševizmas, klastingai pa- 
glemždamas vis naujas tautas, plėsdamas 
velnio karalystę, nėra aklas likimo žais
mas. Savo giliausių priežasčių esmėje yra 
ta pati prieštaraujanti dvasia, kuri istori
jos aušroje Dievui sušuko: Netarnausiu! 
Ta pati piktoji dvasia, kuri gundė Kristų: 
Pagarbink mane ir aš tau visa duosiu. Ta 
pati, kurios apsėsti žydai šaukė: Ant kry
žiaus prikalti Kristų! Ir mes visi esame 
gyvi liudininkai tos melo dvasios, kuri 
per savo propagandą skelbia, kad lietuvis 
savanoriškai išsižadėjo laisvės ir laisvai 
važiuoja į Sibirą, dėkodamas Maskvos 
tėvams. Kristaus prisikėlimas šiandieną 
duoda begalinę viltį, kad Tiesa laimės!

— Tą pačią pirmą savaitės dieną vaka
re, durims, kur buvo susirinkę mokyti
niai, esant uždarytoms dėl žydų baimės, 
atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir jiems ta
rė: RAMYBĖ JUMS! Tai pasakęs Jis pa- 
rotHr jiems rankas ir šoną. Mokytiniai pa
matę Viešpatį dižaugėsi. Jis vėl jiems ta
rė: Ramybė tebūnie su jumis. Kaip Tė
vas mane siuntė, taip ir aš jus siunčiu. 
Tai pasakęs, jis kvėoė į iuos ir jiems ta
rė: IMKITE ŠVENTĄJĄ DVASIĄ. KAM 
NUODĖMES ATLEISITE, TAM JOS AT
LEISTOS. IR KAM SULAIKYSITE, JOS 
SULAIKYTOS! Tai prisikėlusio Kristaus 
didžioji dovana pasauliui! Kasmet Baž
nyčia iškilmingai mini Kristaus Prisikėli
mą, kad visi naujai imtume gyventi, kad 
kilniai su Dievo malone išsivadavę iš nuo 
dėmės, dažnai priimtume Šv. Komuniją. 
Mūsų kovos, kada Galybių Dievas širdy
je, tikrai atneš pergalę! Tik visi Dievo 
maldaukime LIETUVAI LAISVĖS!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — balandžio 10, 

Velykų I dieną, 12 vai.
BRADFORD — balandžio 10 d., 12,30 v.
HUDDERSFIELD — balandžio 11 d. 

11,30 v.
NOTTINGHAM — balandžio 17 d., 

12,15 v.

NEMATOMA DVIKOVA
Šindien galima daug ginčytis dėl pasau

lio atsiradimo teorijų, galima pripažinti ar
ba neigti augštesnės už žmogų Esybės bu
vimą, galima su Feuerbachu sakyti, kad ne 
Dievas sutvėrė žmogų, o žmogus Dievą ar
ba su Šv. Prancniškum Asyžiečiu garbinti 
Viešpatį kiekviename gėlės žiede, bet faktą, 
kad tobulai suprasta krikščioniškoji religi
ja yra pats stipriausias ginklas prieš komu
nizmo plitimą pasauly, vargiai kas bedrįstų 
rimtai nuginčyti. Atominės ir vandenilio 
bombos gali sunaikinti tautas ir civilizaciją, 
bet jos yra bejėgės užmušti idėją. O komu
nizmas yra idėja. Dar daugiau — tai yra re 
ligija. Už šią religiją žmonės eina į kalėji
mus ir mirtį, už ją yra išduodamas savas 
kraštas, dėl jos vaikai nužudo savo gimdy
tojus. Todėl vienintelis tikras ginklas prieš 
šį fanatišką Antikristo mokslą yra pilnu
tinė krikščionybė. Idėja turi stoti prieš idė
ją, religija — prieš religiją.

Pieta Londono Lietuvių Bažnyčioje

Kiekvienas, kuris bandė arčiau pastudi
juoti komunizmo ideologiją ir jos veiklos 
metodus, prieina išvados, kad tai yrą ne
abejotinai nauja religija, bandanti beždžio
niškai nusikopijuoti krikščionybės veiklos 
metodus. Tik jos Dievas yra valstybė su 
neklaidingais apaštalais Kremliuje,, kurie, 
nenorinčius priimti naujojo tikėjimo pra
garu baudžia čia pat žemėje. Buvęs žymus 
anglų komunistų veikėjas Douglas Hyde 
prieš porą metų perėjo į katalikų tikėjimą 
ir savo patyrimą su komunistais aprašė 
knygoje 1 BELIEVED (Aš tikėjau). Ten 
■be kita ko sakoma, kad komunistai labiau 
už viską stengiasi išnaudoti žmonių religi
nį instinktą. Vnisos kitos sąlygos įskaitant 
socialinę nelygybę, tarnauja tik kaip propa 
gandinės priemonės jų religijai stiprinti.

Labai populiariai parašytos knygos 
COME HAMMER, COME SICKLE auto- 
torius Sir Paul Dukes apie komunizmą, 
kaipo religiją, šitaip išsireiškia: „Bolševi
kams K. Marksas buvo Mozė su savo įsa
kymų lentelėmis, o Leninas jo apaštalas ir 
minčių įkūnytojas“. Kitoje vietoje autorius 
sako, kad „komunistai, kaip ir pirmieji 
krikščionys, tiki kad pasaulio galas nebe
toli (žinoma, kapitalistinio) ir jam atsidėję 
ruošiasi.“

Tačiau bene įdomiausiai ir nuodugniau
siai šį reikalą yra išnagrinėjęs savo knygoje 
CROSS and CRISIS (Liet, vertime „Sūnus 
palaidūnas“) garsusis JAV vyskupas Ful
ton Sheen. Jis nurodo, kad apiplėštas ir pa
vergtas žmogus yra pastatytas prieš naują 
stabą — valstybę. Jai reikia nusilenkti ir 
jos vadams melstis. Jokia kita jėga, žemiš
ka ar antgamtiška šalia komunistinės vals
tybės negali egzistuoti. Kas ją bandytų pri

pažinti, tas turi būti sunaikintas. Valstybei 
turi priklausyti žmogus su savo kūnu ir šie 
la. Sunaikinti turi būti tie, kurie skelbia 
laisvę, nemirtingą, smurtui nenusilenkian
čią dvasią. Todėl „ateities kova ir mūsšis 
bus tarp Bažnyčios ir komunizmo. Pats ko
munizmas pripažįsta, kad jis turi tik vie
nintelį priešą —- Katalikų Bažnyčią.“

Krikščionybė skelbia tiesą, meilę ir pasi
aukojimą, komunizmas priešingai — šau
kia už sunaikinimą ir smurtą. Tad, anot 
Sheen, „Pasirinkimas yra aiškus •— pasau
lis turės arba jėgos arba Meilės revoliu
ciją“. Kitoj vietoj autorius sako: „Ateities 
pasaulis teturės tik dvi sostines — Mask
vą ir Romą, turės tik dvi šentoves — rau
donąją aikštę ir Šv. Petro Baziliką... bet 
tik vieną kovos laimėtoją — Kristų“,

Tai yra labai įsidėmėtini žodižai. Baisią
ją ateities kovą turės laimėti ne atominės 
bombos, bet Tiesos ir Meilės idėja. Toji 
kova bus sunki ir pareikalaus daug aukų. 
Bet ji nėra beviltiška. Žmogaus prigimtis 
traukia jieškoti pirmapradės Tiesos ir jai 
nusilenkti. To traukimo dėka, komunistinėj 
Rusijoj, nežiūrint persekiojimų, tikėjimo 
dvasia tebėra gyva. Ji puoselėjama ne tik 
vergų stovyklose, bet taip pat prasiveržia į 
NKVD būstines ir, galbūt, į patį Kremlių.

Paskutiniais metais Rusiją lankę žurnalis 
tai pasakoja, kad iš visų idėjų sėkmingiau
siai pro Gelež. Uždangą prasiveržia religi
jos idėja. Įdomūs yra Amerikos spaudos 
magnato Hearst išvedžiojimai, kuriam ne 
per seniai lankantis Maskvoj, nei vienos 
durys nebuvo uždarytos. Jis pav., aprašo, 
kad Chruščovui paskelbus drastišką kovą 
prieš religiją, smarkiai krito fabrikų pro
dukcija ir padidėjo praleistų dienų skaičius. 
Ir tik po to, kai kova vėl buvo sušvelnin
ta, produkcija grįžo į normalią padėtį. 
Hearst mano, kad tai yra vienintelė gyven
tojams likusi priemonė reaguoti dėl jų re
ligijos persekiojimo.

Tačiau religinis kardas, kuris turės susi
kryžiuoti su komunistiniu pjautuvu turi 
būti nukaltas iš tyriausio, kaip kalnų kris
talas tikėjimo. Iš tikėjimo, apie kurį Kristus 
kalbėjo: „Iš tikrųjų sakau jums, jei turėsit 
tikėjimą 'kaip garstyčios grūdą, jūs sakysit 
šitam kalnui: pasikelk iš čia į tenai, ir jis 
pasikels; ir jums nebus nieko negalima“ 
(Mat. 17, 18-19)

Vakarų valstybių diplomatai, grįžę po il
gesnio laiko iš Rusijos, konstatuoja, kad 
demokratinis pasaulis yra perdaug abuojąs 
ir nesiinteresuoja, kas dedas: už Gelež. Už
dangos. Jis negali ar nenori suprasti, kcd 
ten kilo paties pragaro sukurta nauja reli
gija, kuri grąso sunaikinti ne tik Vakarų 
civilizaciją, bet ir patį žmogų.

Šiuo metu bendrai yra pripažįstama, kad 
stipriausiai organizuota ir ideologiškai pa
ruošta kovai su komunistine religija yra 
Katalikų Bažnyčia, didelio Vatikano autori 
teto vadovaujama. Todėl nenuostabu, kad 
ir komunistinio durklo smaigalys kaip tik 
prieš ją nukreiptas. Bet ir ji turi silpnesnių 
vietų. Tai rodo faktas, kad du grynai kata
likiški Europos kraštaai — Italija ir Pran
cūzija, labiausiai komunizmo bacilų yra 
kamuojami. Tačiau dėl šito negalima kal
tinti nei Katalikų Bažnyčios organizacijos 
nei jos skleidžiamo mokslo. Čia yra kitos 
materialinės ir moralinės priežastys, kurias 
neįmanu šioj vietoj išnagrinėti.

Šiaip ar taip ideologinis dvidešimtojo 
amžiaus konfliktas jau yra prasidėjęs, nema 
tomą dvikova vyksta. Pasaulis yra pasida i- 
nęs į dvi dalis ir neitraliųjų čia negalės 
būti. Tačiau kyla klausimas, ar religinis at
gimimas yra padaręs pažangą, ar krikščio
nybė yra labiau pasiruošusi kovai ir perga
lei negu komunizmo gimimo metais, ar jos 
plitimas ir įtaka yra lygūs komunizmo pli
timui. Į šiuos klausimus nepajėgiu atsakyti. 
Norėčiau, kad tai padarytų tie, kurie turi 
didesnį šioj srity nusimanymą.

J. Karkluva.

Stasys Tamulaitis rengia spaudai kriti
kos straipsnių rinkinį. Jis iš Dr. A. Rač- 
kaus nupirko Lietuvoje išleistų žurnalų ir 
knygų už tūkstantį dolerių.*

Italų paštas kovo 15 d. išleido specialius 
ženklus, kurie primins piliečiams, kad ko
vo 31 d. jie turi sumokėti valstybinius 
mokesčius. *

Laos kratšo moterys nevalgo sviesto, 
bet juo tepa plaukus, šukuosenai, o ne 
vaikams, eina ir „Care“ pakietuose ran
damas sviestas.

KANADOJE ĮSTEIGTA 
VINCO KRĖVĖS VARDO 

LITERATŪRINĖ PREMIJA 
r

Lietuvių Akademinis Sambūris Montre 
alyje (Kanadoje) įsteigė Vinco Krėvės 
vardo literatūrinę premiją (500 dolerių). 
Premija bus pirmą kartą paskirta šių me
tų gegužės mėnesį už 1954 metais, bet ku
riam laisvo pasaulio krašte, išleistą, ir 
dar nepremijuotą, lietuvių grožinės lite
ratūros (poezijos, prozos, dramos) veika
lą.

Lietuvių Akademinis Sambūris, premi
ją skirdamas, kviečia Kanados lietuvišką
sias organizacijas šią tradiciją perimti ir 
tęsti. Pirmoje eilėje kreipiamasi į nese
niai Kanados Lietuvių Bendruomenės su
organizuotą Kanados Kultūros Fondą.

Premijai skirti sudaroma penkių asme
nų Jury komisija, kurios sąstatas šiomis 
dienomis bus paskelbtas visoj lietuviškos 
išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra raštu 
pakviestos atsiųsti 1954 metais išleistų 
grožinės literatūros knygų.

Pageidaujantieji smulkesnių informaci
jų prašomi kreiptis į Lietuvių Akademi
nio Sambūrio pirmininką Kazį Veselką, 
5561 Ssplanade Ave. Montreal, P.Q. Ca
nada.

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje, Kanadoje.

PASKELBTAS KONKURSAS 
KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ PROJEKTUI 

PARUOŠTI
Adoption Committee fof Aid to Dis

placed Persons — (Sellans, Chalfont St. 
Giles, Bucks, England) — paskelbė trem
tinių tarpe konkursą paruošti kalėdinių 
atviručių projektą, paskirdamas už geriau 
sius projektus šios premijas:

I premija — 200 DM.
II „ — 100 DM.
III „ — 50 DM.,

Be to, dar bus išdalinta 10 paguodos 
premijų maisto produktų siuntiniais, ku
rių kiekvienas bus 20 DM. vertės.

Konkurso sąlygos:
1. Konkurse turi teisę dalyvauti išim

tinai tik užsieniečiai tremtiniai (heimat- 
lose Auslaender), gyvenantieji Vokietijo
je ir Austrijoje.

2. Projektus reikia siųsti šiuo adresu: 
Hon. Secretary, Mrs. Rigby, Sellans, Chal
font St. Giles, Bucks, England, vėliausiai 
šiai iki šių metų gegužės mėn. 12 d.

3. Projektai turi būti pagaminti ant bal 
to popieriaus, dviem spalvoms arba vien
spalviai (juoda spalva). Popieriaus dydis 
apie 17x13 cm., su paliktais 2 cm. pločio 
pakraščiais. Piešiniai atliekami tušu arba 
plakatams piešti vartojamais dažais.

Konkurso dalyviams paliekama visiška 
laisvė patiems pasirinkti piešinių moty
vus. Kiekvienas konkurso dalyvis turi tei 
sę atsiųsti jo norimą skaičių projektu.

Visi atsiųstieji projektai ir jų reproduk 
cijos teisės liks minėto Komiteto nuosa
vybėje. Konkurso rezultatai bus paskelb
ti viešai š.m. liepos mėn. laikotarpyje.

KATALIKYBĖ SUOMIJOJE
Protestantizmas Skandinavijoje yra vals 

tybinė religija. Katalikų ten labai mažai. 
Visoj Suomijoj katalikų tėra tik apie 2 
tūkstančius. Jie turi 5 bažnyčias ir 3 kop
lyčias, kurias aptarnauja 16 kunigų.

Šie metai Suomijos katalikams yra ju- 
bilėjiniai, nes prieš 800 metų suomiai at
sisakė pagonybės ir priėmė krikščionybę. 
Krikščionybės apaštalu Suomijoj yra lai
komas anglas, tuometinis Uppsalos, Šve
dijoj, vyskupas Šv. Henrikas, kuris 1155 
metais atvyko į Suomiją ir ten pradėjo 
labai sėkmingą misijų darbą. 16-tojo amž. 
protestantizmas Suomiją atskyrė nuo Ka
talikų Bažnyčios.

Švč. Panelės Marijos bažnyčia Helsin
kyje, Suomijos sostinėje, yra ir didžiau
sia visoje Skandinavijoje.

BALFas per pirmąjį savo veiklos de
šimtmetį surinko pinigais ir daiktais 
463.000.000 dolerių.

IGNAZIO SILONE

DUONA H
Italų rašytojas Ignazio Silone — 

viena iš pačių garsiųjų figūrų dabar
tinėje italų literatūroje, plačiai išgar
sėjęs ir kitose tautose savo tokiomis 
knygomis, kaip „Duona ir vynas“, 
„Fontamar“, „Sėkla po sniegu“ ir ki
tomis.

Jo knygose vaizduojama kaimiečių 
kova prieš didžiuosius žemvaldžius 
dėl žemės, vėliau fašizmo siautėjimo. 
Po ilgesnės pertraukos 1954 m. Si- 
lonė išspausdino naują romaną „Ger
vuogių sauja“, kurioje vaizduojamas 
jau komunistų partijos siautėjimas 
Italijoje. Ištrauka paimta iš šio ro
mano (versta iš anglų kalbos).

Račas sustojo kaimo gale, prie šaltinio, 
čiurlenančio iš medžio drevės. Jis norėjo 
kaip nors aplenkti aikštę. Prie šaltinio 
apmazgojo automobilį ir rengėsi pakeisti 
padangą.

— Gal galiu tau padėti? — Stela pa
klausė jį.

— Gal kaip nors išaiškintum, kur gy
vena Katerina.

— Ar užteks tiek, kad žinom vien tik 
vardą?

— Man rodos, kad užteks. Gali sakyti, 
kad ji turi brolį Kosimą ir turėjo sūnų 
Bonifacą. Kaimas mažas. Būtų žymiai ge
riau, jei mes galėtume privažiuoti namus, 
nesukdami per aikštę.

Gatvėje buvo nedaug žmonių. Toks me
tų laikas, kai beveik visi dirba laukuose. 
Nelengva ir Kateriną surasti namie, ne- 
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bent vėlai vakare ar švintant. Nedaug ką 
tepagelbėtų net tai, jei žinotum pavardę. 
Tame kaime daiugelis šeimų buvo žinomi 
pravardėmis. Katerinos ir Kosimo pra
vardė buvo Akmenskaldžiai, nes tokiu 
darbu kadaise vertėsi dar jų senelis.

Gal tik kiek nešneki, o šiaip Katerina 
nebuvo iš tų atšiaurių kaimiečių, nei iš tų 
kvailų, nei iš tų šiurkščių. Bet metų me
tais rūpesčiai, kurie sunkino jos širdį, pa
galiau pavertė ją tamsia ir sunkia uola, 
kurios jau nebeįmanoma išjudinti. Kas
dien vis gainiojama reikalo pasirūpinti 
šeimai valgyti, senatvės slenkstį Katerina 
pasiekė visiškai nesusidūrusi su daugeliu 
tų paprastų klausimų, kurių neišvengia 
ti žmonės. Ji tebebuvo vis tokia paprasta, 
tokia vis tvirta ir kukli, kaip ir vargingos 
mergystės metais.

Paskutiniojo žemės drebėjimo metu 
Katerina neteko vyro, namų ir trijų vai
kų, o taip pat ir asilo. Jai liko vienas vai
kas ir našlys brolis. Nebe pirmas kartas, 
kad žemės drebėjimas nusiaubia slėnį. Iš 
tiesų dar ir dabar kalnų atšlaitėse matyti 
griuvėsiai tų namų, kuriuos suvertė anks 
čiau buvusieji žemės drebėjimai. Kai ši
taip atstinka. o niekas nėra be nuodėmės, 
tai niekas nedrįsta parodyti, kad čia yra 
kuo stebėtis, ir niekas nepakelia bako 
skųstis. O kai jau ir anksčiau yra šitaip 
buvę, tai kiekvienas' žino, ką daryti. Nu
valomi akmenys, palaidojami mirusieji ir 
pradedama iš naujo, šeimos, namai, kai

mai — viskas atstatoma. Kregždės, grįž- 
taničos pavasarį į savo lizdus ir nebe
randančios jų. nes jie palaidoti jau po se
nų namų griuvėsiais, — krgždės, ■— kaip 
ir visi, taip pat žino, ką daryti. Naujų 
namų pastogėse jos susineša naujus lizdus.

Su sūnum ir broliu Katerina per dvejis 
metus atstatė savo namus. Jos brolis tu
rėjo prie upės gabalą žemės, —■ tą patį, 
kurį vėliau pavogė iš jo, — bet sugebėjo 
ir mūrininkauti. Dienomis Kosimas dirb
davo savo ar keno nors kito žemėje. Va
karais ir sekmadieniais, užuot ilsėjęsis, su 
Katerina ir jos sūnum atstatinėjo trobą. 
Maži tie jų namai, apačioj asilui tvartas, 
o viršuj jiems du kambariai ir virtuvė. 
Slėnyje tarp La Fomako ir Sant And- 
rejos Katerina turėjo dar sklypelį žemės, 
kuriame ji augindavosi daržovių. Toje slė 
nio dalyje teka upelis, kuris malšina dir
vos troškulį. Kai Katerina ne namie ir ne 
bažnyčioj, tai, be abejo ją gali surasti ta
da beravinčią ar belaistančią tą mažą že
mės rėžį. Pavargsta, būdavo, po kelis kar
tus per dieną, bevaikščiodama ten ir b 
lipdama atgal i namus, žiūrint iš auk 
čiausios kaime vietos, Katerina tam savo 
žemės plotelyje atrodo lyg skruzdėlė t 
velėnos. Akmenų ir rąstų užtvanka sau
gojo, kad potvynių metu upelis nesiautė- 
tų. Turtinga ir derlinga ta žemė, visiškai 
neakmenuotą; tik nedaug jos. Kai nebū
davo užimta savo darže, tom dienom Ka
terina upelyje ar krūmuose ir kalno at
šlaitės brūzgynuose ieškodavo kuro. Va. 
karop dažnai galėjai pamatyti ją, velkan, 
čią sunkų ryšulį šakų ir žabų, vis dvilin
ką, vis veidą nulenkusią arti žemės, vis 
lyg naštom apkrautą gyvulį. Vis tiek jai, 

koks oras, ji vis dirba basa. Dar ji tebe
turi tuos pačius batelius, kurie buvo pilk 
ti vestuvėms. Beveik jau atšokę padai, tai 
ir beverti jie daugiau tik kaip apeigm ■ 
dalykas. Juos apsiauna eidama bažnyčion

Tomis dienomis jos brolis Kosimas taip 
pat turėjo gabalą žemės, kur jis tižsia 
gindavo šiek tiek bulvių ir didžiųjų pu
pų, Jis buvo netoli upės ir sudarė dailų, 
pakankamai aukštą ir gerai drėgmės gau
nantį stačiakampį ties pačiu viduriu ne
dirbamųjų Taročio žemių, kuriose grau- 
žinėdavo avys ir ožkos. Ties ganyklomis 
nebuvo jokios užtvankos, tai upė pasto
viai vis užtvindydavo jas, o kartais su
naikindavo ir Kosimo pasėlius. Kai ši
taip atsitikdavo, tai reikšdavo liesus me
tus jam ir Katerinai. Bet ne vanduo Ko
šimui padarė didžiausią skriaudą. Kadan
gi jo tas žemės sklypas buvo dirbamas ir 
nešė vaisius, tai Taročis palaikė tai b g 
patyčioms iš jo ar bent blogu pavyzdžiu 
bedarbiams. Kas turėjo galvoj, akis, tam 
buvo aišku, kad ten slėnio gale ta taria
mai bergždžia žemė visiškai tiko žemdir
bystei. Tai vieną dieną Taročio ūkvedžiui 
visiškai išseko kantrybė. Persime'ęs per 
petį šautuvą, jis atjojo tiesiai pas Kosi
mą, kuris sulinkęs kapliavo. Nelipdamas 
nuo arklio, jis tarė:
— Don Vincenzas nori pirkti tą žemę. 

Kiek tu nori už ją?
— Ji neparduodama, — atsakė Kosi

mas. — Jam neteisingai buvo pasakyta.
— Ar tu šitaip tu atsakai Don Vincen- 

zui? — sušuko ūkvedys. — Būk atsargus, 
Kosimai, tavo tas įžūlumas brangiai ga
li tau kaštuoti.
— Aš ir vėl pakartosiu, jei nori, su 

pagarba jau, kad žemė neparduodama, — 
atsakė Kosimas.

— O reikalas vis dėlto toks, kad tas 
papiktinimas nebegali ilgiau tęstis, — ta 
rė ūkvedys.

— Ar tai ši maža mano nuosavybė yra 
čia koks nors papiktinimas? paklausė 
Kosimas. — Ar aš blogai apdirbu?

— Visiėms žinoma, kad ši žemė tinka 
tik ganykloms, o ne javams sėti, — tarė 
ūkvedys. — Tu tik pažiūrėk.

— Jei mano pasėlių neišplauna, -■* at
sakė Kosimas, — tai jie būna geri. Aš 
negaliu skųstis.

— O kodėl jie išplaunami? — paklau
sė ūkvedys. — Dėl to, kad Visagalis Die
vas nenori, jog ta žemė būtų dirbama, tai 
aišku.

— Nemanau, kad mūsų Viešpats rūs4in 
tusi, jog aš tą savo žemę apdirbu, — at
sakė Kosimas.

Ūkvedys nieko nebesakė, apsigrįžo ir 
nujojo, visiškai nekreipdamas dėmesio į 
Kosimo atsisveikinimo žodžius.

Kosimas anksčiau metė kapliuoti ir sun 
kia širdimi parėjo namo. Blogi buvo lai
kai. Nelengva buvo gintis nuo neteisybės. 
Pavojinga buvo net ir skųstis. Visiems 
buvo žinoma, kas atsitiko su Lazaru ir 
Martynu, ištremtiems iš namų ir slėnio. 
Sekančios dienos mažajai Akmenskaldžių 
šeimai buvo neramios ir pilnos rūpesčio.

— Nerodyk pikto veido, — maldavo 
Katerina savo brolį. — Negniaužyk tų 
kumščių. Jei tu šitaip elgsies, tai tau grę- 
sia pavojus ne tik žemės nebetekti, bet ir 
savo sielą prapuldyti.

Išvertė K. Barėnas
(bus daugiau)
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KO SIEKIA SOVIETAI? PALECKIUI NEPATINKA EISENHOWERIS
AR MASKVA KEIČIA SAVO POLITIKĄ 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATŽVILGIU?
Stebint jvyklus Sovietų Sąjungoje po 

Stalino mirties, gali pirštis mintis, ar Mas 
kva kartais nekeičia savo politikos pa
vergtųjų tautų atžvilgiu. Tokiems spėlio
jimams pagrindą davė kai kurie Sov. Są
jungos respublikų komunistų partijos ple 
numų pareiškimai, padailinti gana patri
otiškomis frazėmis. Tačiau pirmiausia 
reikia susipažinti su komunistų tautinės 
politikos teorija.

Pagrindinės komunistų tautinės -politi
kos gairės yra nubrėžtos jų „tikėjimo iš
pažinime“ — Komunistų Manifeste. Jame 
pasakytat: Atskirų tautų nacionaliniai 
ypatumai ir priešingumai savaime vis dau 
giau nyksta stiprėjant buržuazijai, ple
čiantis laisvai prekybai, pasaulinėms rin
koms, įsigalint visur vienodoms pramonės 
gamyboms ir jas atitinkančioms gyveni
mo sąlygoms. Proletariatui paėmus val
džią, šis procesas dar sparčiau vyks“. Le
ninas savo „Kritiškose pastabose tautiniu 
klausimu“ dar aiškiau pasako: „Marksiz
mas yra nesuderinamas su nacionalizmu, 
kad ir koks „teisingas“, „taurus“, apdailin 
tas ir civilizuotas pastarasis bebūtų. Na
cionalizmo vietoje marksizmas stato inter 
nacionalizmą v.isų tautų suliedinimą vie
non augštesnėn bendruomenėn. kuri jau 
mūšų akyse realizuojasi su kiekvienu ge
ležinkelio kilometru, su kiekvienu tarp
tautiniu trestu...“ Taigi, komunistinėje 
santvarkoje visos tautos turi išnykti ir už 
leisti vietą tam tikrai „augštesnei bend
ruomenei“. Stalino raštai ir kalbos liudi
ja, kad ir jis i tautinį klausimą lygiai taip 
žiūrėjo.

O kaip komunistai supranta tautą? 
.„Tauta“, pagal Staliną, „yra istorijos bū
vyje susidariusi stabili bendruomenė, ku
rią jungia bendra kalba, bendra teritorija, 
bendras ekonominis gyvenimas ir bendri, 
kaip tos tautos kultūra pasireiškiantieji, 
psichiniai savumai“. Toliau dar pažymi
ma, kad „nė vienas iš minėtų požymių 
atskirai paėmus, tautos dar nenusako. 
Dar daugiau: išnyksta nors vienas augš- 
čiau minėtų požymių tauta nustoja bu 
vusi tauta“. Taigi, kad tautos, esančios 
sovietų valdžioje, nustotų būti tautomis ir 
kad jas galima būtų suliedinti į „augštes- 
nę bendruomenę“, užtektų pagal tai pa
šalinti bent vieną žymę, charakteringą 
tautai, būtent, ar bendrą kalbą, ar bend
rą teritoriją, ar bendrą ekonominį gyve
nimą, ar bendrus kaip tautos kultūra pa
sireiškiančius psichinius savumus. Tada 
tos tautos su laiku turėtų neišvengiamai 
išnykti.

AR BUVO SOV. SĄJUNGOJE 
RŪPINTASI

ŠITĄ TAUTŲ „SULIEDINJMO“ 
TEORIJĄ ĮGYVENDINTI PRAKTIKOJE?

Pradėkime nuo kalbos, pirmosios tau
tos žymės. Kaip jau minėta, komunistų 
tautinės politikos tikslas yra sukurti vie
ną, „augštesnę bendruomenę“. O kadangi 
toji labai miglota „augštesnioji bendruo
menė“ savitos kalbos juk neturi, tai tą 
„spragą“ užkiša rusų kalba. Ir tikrai, pa
vergtosios tautos planingai, nuosekliai 
verčiamos išsižadėti savo gimtosios kal
bos ir prisiimti rusų kalbą. Visose Sov, 
Sąjungos respublikose rusų kalba dėsto
ma nuo pirmųjų mokyklos skyrių. Kuo ne 
kiekvienoje įmonėje, kiekviename kolcho
ze rengiami suaugusiems rusų kalbos kur 
sai, kuriuos lankyti privaloma. Ar tai bū
tų Lietuvos, ar Latvijos, ar Gruzijos, ar 
kurioje kitoje respublikoje, taip pat lei
džiami rusų kalba ir vietiniai laikraščiai. 
Kas nemoka rusiškai, negali tikėtis gauti 
augštesnės vietos administracijoje, ūkyje 
ir pan. Išdava — savoji kalba, kaip tau
tine žymė, tose tautose, kurios Sovietų 
Sąjungos sudėtyje yra nuo 1917 metų, yra 
jau beveik visiškai išnaikinta. Kitose So
vietų Sąjungos respublikose, kurios buvo 
pavergtos vėliau, pvz. Pabaltijo kraštuo
se, šis procesas visu smarkumu vyksta. 
Pagal komunistinę teoriją jau vien to už
tektų, kad laiko būvyje visos Sovietų Są
jungoje esančios nerusų tautos kaip tau
tos išnyktų. O kad tas „augštesnės bend
ruomenės“ mitas iš tikro reiškia rusifi
kaciją, aiškinti netenka. Bet tai — tik vie 
na priemonė.

Ir su teritorija taip pat viskas daroma, 
kad ir ji kaip tautos žymė išnyktų. Svar
biausia tam priemonė yra masinės depor
tacijos. Štai pvz. paskutiniųjų dešimties 
metų būvyje ištremta Rusijon žymi dalis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. 
Net ir ištisos tautos ištremiamos iš savo 
senųjų gyvenviečių, sakysime, tokie Kry

mo totoriai tuojau po Antrojo Pasaulinio 
karo. Deportuotųjų vietoje įkurdinami 
rusai ir kitoks tam kraštui svetimas ele
mentas. Be to, nuolat verbuojami darbi
ninkai vykti „savo noru“ darbams į kitus 
Sovietų Sąjungos kraštus. Šis tautų mai
šymas vyksta nuolatos. Tolimesnėje per
spektyvoje rezultatas aiškus: su laiku So
vietų Sąjungos tautos, išskyrus rusų, tu
rės savo teritoriją geriausiu atveju tik 
popieriuje.

APIE SAVARANKIŠKĄ 
EKONOMINI GYVENIMĄ 

SOVIETINĖMIS SĄLYGOMIS 
NEGALI BŪTI NĖ KALBOS

Visas ekonominis Soviętų Sąjungos gy
venimas diriguojamas ir centralizuotai 
tvarkomas iš Maskvos. Atskiroms Sov. Są 
jungos respublikoms daugiau nieko kito 
nebelieka, kai tik klusniai vykdyti Mask
vos joms primestus planus. Tuose planuo
se paprastai neatsižvelgiama į tų tautų 
ūkinius interesus, bet puoselėjamos tik tos 
pramonės ar žemės ūkio šakos, tik tas pla 
nuojama ir tik tai statoma, kas yra nau
dinga bendriesiems Maskvos tikslams. 
Pvz. vakarinėse Sov. Sąjungos respubli
kose pramonė sąmoningai neugdoma, o 
koncentruojama už Uralo. Toliau, visoje 
S. Sąjungoje galioja tik viena valiuta — 
rusiškas rublis. Visoje Sov. Sąjungoje pra 
vesta žemės ūkio kolektyvizacija, nors kai 
kuriose respublikose su savitomis sąlygo
mis, pvz. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
ši kolchozų sistema pražūtinga ir, kaip sa 
vo laiku Ukrainoje, privedė prie didėlės 
žemės ūkio gaminių krizės. Taigi, kaip 
jau buvo pažymėta, pavergtos Sov. Są- 
jugos tautos apie savarankišką ekonomi
nį gyvenimą, kurį būtų galima traktuoti 
kaip tautos žymę, negali nė svajoti.

Belieka ketvirtasis tautos pažymys — 
jos kultūrą apsireiški anti j ei psichiniai sa
vumai. Nors tie psichiniai tautos savumai 
didele dalimi yra formujami trijų anks
čiau jau nagrinėtų faktorių, būtent, savi
tos kalbos, savos teritorijos ir savito eko
nominio gyvenimo, tačiau ir šitoje srityje 
viskas daroma, kad tik paspartintų pa
vergtų tautų asimiliaciją. Jau minėtas ru
sų įkurdinimas svetimų tautų apgyven
tuose kraštuose ir, atvirkščiai, pavergtųjų 
tautų išsklaidymas tarp rusų labai daug 
atsiliepia į tų tautų charakterio formavi
mą. Toliau eina mišrių vedybų protegavi
mas. Tam pačiam tikslui tarnauja ir so
vietų pastangos sužlugdyti pavergtųjų tau 
tų tikruosius tautinės kultūros pradus ir 
persunkti pačią jų kultūrą rusiška dva
sia. Pavergtųjų tautų nepriklausomo gy
venimo laikotarpyje pasiektų įvairiose 
kultūros, ūkio ir kitose srityse laimėjimai 
sąmoningai niekinami ir bagatelizuojami. 
Ypatingai būdingas reiškinys tai įžūliau
sias pavergtųjų tautų istorijos klastoji
mas. Siekiama sukurti istorinės tų tautų 
ir rusų tautos draugystės mitą, kuris ati
tinkamai formuotų jaunosios kartos jaus
mus. Pvz. sovietinės Lietuvos istorijos va
dovėliuose nieko nekalbama apie Mindau 
go, Gedimino, Vytauto ar apie kitų Lie
tuvos valdovų kovas su rusais, apie lie
tuvių pastangas sulaikyti rusų veržimąsi 
j vakarus. Priešingai. Rusijos vaidmuo 
tuose vadovėliuose iškeliamas j dausas, 
lyg kokio didžiausio geradario, kuriam 
lietuvių tauta turėtų būti amžiais dėkin
ga už „brolišką“ paramą kuriant Lietu
vos valstybę, o vėliau, caro priespaudos 
metais, už sudarymą sąlygų „pilnai pra
žysti lietuviškai kultūrai, ekonominiam 
gyvenimui“.

Tų kelių pavyzdžių užtenka parodyti, 
kad ir ketvirtoji tautos žymė — jos psi
chiniai ypatumai ’— pagal komunistinę 
teoriją atitinkamai „apdirbinėjama“.

Tokia trumpai yra Markso-Lenino-Stali 
no tautinės politikos teorija, ir tokios nau 
dojamos priemonės jai praktikoje įgyven
dinti. Kaip matome, praktika ir teorija 
visiškai sutinka.

Bet štai, ne taip seniai sovietų spaudo
je pasirodė eilės tarybinių respublikų ko
munistų partijos plenumų nutarimai, ku
rie iš pirmo žvilgsnio lyg ir prieštarautų 
minėtajai teorijai ir praktikai. Todėl kai 
kas ir yra linkęs laikyti tai naujos sovie
tų tautinės politikos pirmaisiais ženklais. 
Sakysim, „Prawda Ukrainy“ 1953 metų 
birželio mėn. 13 d. rašė: „Plenumas kon
statuoja, kad Ukrainos komunistų parti
jos centro komiteto biuras ir centro komi
teto sekretorius drg. Melnikovas nusikal
to prileisdami savo darbuotėje eilę nukry
pimų nuo Lenino-Stalino tautinės politi
kos, pasireiškusių klaidinga praktika' skir 
ti Ukrainos vakarinėse srityse pareigūnus 
į atsakingas partijos ir administracijos 

vietas išimtinai tik iš kitų Ukrainos TSR 
sričių, o taip pat tuo, kad Vakarų Ukra
inos universitetuose rusų kalba buvo pa
daryta dėstomąja kalba...“

Arba „Sowietskaja Litwa“ 1953 m. bir
želio mėn. 18 d. laidoje: „Plenumas kon
statuoja, kad Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto veikloje yra rimtų truku
mų ir klaidų, ypač kad buvo prileista 
daug nukrypimų nuo lenininės-stalininės 
tautybių politikos, pasireiškusių nepaten
kinamu tautinių lietuviškų kadrų ruoši
mu ir jų neskyrimu į vadovaujančius pos
tus partijos, valstybės ir ūkio aparate...“ 
Taip pat ir „Sowietskaja Latwija“ 1953 m 
birželio mėn. 28 d. rašė: „Plenume buvo 
kalbama apie dideles klaidas ir rimtus trū 
kumus respublikos vadovaujančių parti
jos, valstybės ir ūkio organų darbe, kurie 
prileido grubius sovietinės tautinės poli
tikos iškraipymus. Atrenkant, auklėjant 
ir skiriant latviškus tautinius kadrus į 
vadoaujančius partijos, valstybės ir ūkio 
organizacinius postus, buvo pažeista Leni
no-Stalino politika...“

Tokie štai yra tariamai dabar pastebėti 
nukrypimai nuo Lenino-Stalino politikos. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi tie 
pranešimai baigiami aštria įvairių ūkinio 
gyvenimo sričių kritika, ypatingai pabrė
žant nepatenkinamą organizacinę - ūkinę 
kolūkių veiklą.

Kokia yra toji- Lenino-Stalino tautinė 
politika, jau buvo dėstyta. Kuo dabar pa
sireiškia tariamieji nukrypimai nuo tos 
politikos? Ar laikytina nukrypimu, kad 
Vakarų Ukrainos augštose mokyklose 
mokslas einamas rusų kalba? Betgi leni
ninės-stalininės politikos tikslas kaip tik 
yra pašalinti tautines žymes, viena kurių 
yrą ir savita kalba. Kaip tad galima tai 
politikai nusižengti padarant „socialisti
nę“ rusų kalbą dėstomąja kalba? O gal 
nesuderinama su leninine-stalinine tauti
ne politika, kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Vakarų Ukrainoje tautiniai elementai bu
vo išstumti iš partijos, valstybės ir ūkio 
aparato- svarbesnių postų? Tačiau kaip ki 
taip Maskva turėtų elgtis, norėdama pa
vergtąsias tautas suvirškinti, ar ji galėjo 
apsieiti nesodindama savo satrapų į pa
vergtųjų tautų visų gyvenimo sričių gy
vybinguosius centrus? Kaip bežiūrėtume, 
tie priekaištai tik dar kartą patvirtina, 
kad iki šiol Lenino-Stalino tautinė politi
ka buvo logiškai vedama. Tokiu atveju 
nukrypimai, už kuriuos „jaunųjų“ respub 
likų komunistų partijos centro komitetai 
gauna pylos, nėra jokie nukrypimai. Prie
šingai, dabar jiems daromi kaltinimai yra 
nesuderinami su tąja politika. Kaip tad 
šiuos pareiškimus reikia suprasti Gal tai 
tikrai į seną žargoną įvilkti naujos, libe- 
rališkesnės politikos pasireiškimai?

Tos mįslės rakto ieškoti toli nereikia. 
Raktas yra drauge su tais pareiškimais 
iškelti trūkumai ūkiniame gyvenime ir 
kolchozų organizacijoje.

Smarki tautų priespaudos politika — 
taip vadinama Lenino-Stalino politika, ku 
ri siekia sunaikinti tautos esmines savy
bes: kalbą, kultūrą, teritoriją ir savitą 
ūkinį gyvenimą, — staigus pragyvenimo 
lygio, smukimas ryšium su sovietų ūkinės 
sistemos įvedimu, žemės nusavirnimas ir 
ūkininkų varymas į kolūkius, visa tai su
kėlė didelį vietos gyventojų pasipriešini
mą pirmoje eilėje kraštuose, kurie ne per 
seniausiai pateko sovietų vergijon, būtent 
— Pabaltijy, Vakarų Ukrainoj, Moldavi
joj. Pirmaisiais pokario metais šitas pasi
priešinimas tuose kraštuose pasireiškė 
net ir aktyvia, masine partizanų veikla. 
Teisybė, sovietams pasisekė partizanų 
veiklą daugiausia užgniaužtų" bet tuo pa
čiu metu labai išsiplėtė pasyvus pasiprie
šinimas, ypač po žemės ūkio sukolektyvi
nimo 1948-1949 m. Darbininkai fabrikuose 
ir ūkininkai kolchozuose dirbti nesisten
gi, didelis gaminių nuošimtis netinkamas 
vartojimui. Neretai pasitaiko ir sabotažo 
veiksmų, fabrikų ir kolūkio turto žaloji
mo. Panaši darbo moralė vyrauja ir vieti
nėse įstaigose bei įmonėse. Pragyvenimo 
lygmens smukimas galėjo prieiti kritišką 
fazę. Reikėjo skubiai imtis visti galimų 
priemonių padėčiai gerinti. Pats Malen
kovas buvo priverstas TSRS Augščiausios 
Tarybos posėdyje pareikšti: „Svarbiau
sias mūsų uždavinys yra dviejų trijų me
tų būvyje esmingai pagerinti gyventojų 
aprūpinimą maisto produktais ir pramo
nės gaminiais, mėsa ir mėsos produktais, 
žuvimi ir žuvies produktais, sviestu, cuk
rumi, saldumynais, tekstilės gaminiais, 
apranga, batais, indais, baldais ir kitais 
masinio naudojimo prekėmis bei namų 
apyvokos apyvokos rakandais ir gyvento
jų aprūpinimą visomis tomis masinio nau 
dėjimo prekėmis žymiai pakelti“.

Taigi šiuo metu, kai svarbiausias Mask-

J. Paleckis smarkiai išplūdo Eisenhow
er} ir „Lietuvos reakcionierius“ per TSRS 
Augšč. aTrybos antrąją sesiją Maskvoje. 
aDbar okup. Lietuvoje toliau plūstamas 
Adenaueris ir kt. „Vakarų imperialistai“, 
kuriems prikišamas naujo karo ruošimas. 
Kai kas reikalaująs Adenauerį net pakar
ti. Nuo š.m. balandžio 1 d. pradėti rinkti 
ir Lietuvoje parašai, kad būtu, uždrausti 
atominiai ginklai. Į Sibirą tebesiunčiami 
„savanoriai“ net su šeimomis. Š.m. kovo

KAS SUDARO BOLŠEVIKINĘ
Vilniaus radijas š.m. kovo 19 d. paskel

bė, kad kovo 18 d. per vakarinį posėdį T. 
Lietuvos Augščiausioji Taryba, K. Korsa
kui seniūnų tarybos vardu pasiūlius, 
„vienu balsu išrinko šios sudėties T. Lie
tuvos AT prezidiumą“: AT prezidiumo 
pirmininkas — J. Paleckis, pavaduotojas
— M. Junčas-Kučinskas, sekretorius — 
St. Naujelis. AT prezidiumo nariai — A. 
Balsevičienė, J. Bartašiūnas, Pr. Dobro
volskis, E. Kasnauskatė, M. Kenevičius, 
J. Matulis, V. Muraška, K. Pečiūkas, A. 
Randakevičius, A. Sniečkus ir N. Timo- 
tiejevas, visi AT „deputatai“.

M. Gedvilas su Lietuvos kp ck pritari
mu pasiūlė tokią naują bolševikinę Minis- 
terių Tarybą: Ministerių Tarybos pirmi
ninkas — M. Gedvilas, pirmasis jo pava
duotojas Ed. Ozarskis, kiti pavaduotojai
— A. Čistiakovas, J. Laurinaitis ir K. 
Preikštas. Automobilių transporto ir plen 
tų ministeris — St. Jankevičius, finansų
— A. Drobnys, komunalinio ūko — J. 
Svisčiovas, kultūros — J. Smilgevičius, 
maisto prekių pramonės — E. Bilevičius, 
mėsos ir pieno produktų — K. Kairys, 
miestų ir kaimų statybos — J. Maniušis, 
miškų pramonės — P. Kurys, plataus var 
tojimo „pramoninių prekių — Št. Pilipavi
čius, prekybos — A. Mikutis, ryšių — N. 
Bielianinas, socialinio aprūpinimo — J. 
Stimburys, statybinių medžiagų — G. Mo 
lotokas, sveikatos apsaugos — Br. Pen- 
kauskas, teisingumo — A. Likas, užsienio 
reikalų — Ignas Gaška, valstybės kontro
lės — A. Jefremovas, švietimo — St. Pu- 
peikis, tarybinių ūkių — P. Kučinskas, vi
daus reikalų — A. Gailevičius, vietinės ir 
kuro pramonės — V. oBreika, žemės ūkio
— VI. Augustinaitis, žuvies pramonės ■— 
V. Mickevičius, valstybinės plano komisi-

AIŠKINASI DĖL BALIONĖLIŲ 
AKCIJOS LENKIJON

Europoje neseniai buvo paleisti į Lenki 
ją pabėgusio lenkų saugumiečio Swiatlo 
pareiškimai. JAV lenkai apkaltino, kad 
tokia akcija galinti pakenkti jų tautie
čiams Lenkijoje, be to, nederą naudotis 
buv. čekistų patarnavimais. LE Komiteto 
pirm. Sheperdson spec, pareiškime de- 
mentavo tuos Amerikos lenkų kaltinimus, 
pažymėdamas, kad tokia akcija pakirstų 
okupantų drausmę, primindama jiems, 
kad laikai gali greit pasikeisti. Amerikos 
lenkai dėl to atsikerta, kad tokie žygiai 
turi būti daromi su lenkų žinia.

vos valdovų uždavinys yra susidoroti su 
ta katastrofine krašto ūkio padėtimi, bū
tų labai neatsargu dar daugiau kurstyti 
pavergtų tautų nepasitenkinimą be jokių 
kompromisų vykdant Lenino-Stalino tau
tų naikinimo politiką, nes tai galėtų pri
versti prie rimtos vidaus krizės, ir tai dar 
tokiu metu, kai Stalino įpėdinių tarpusa
vio kova dėl valdžios vargu ar bus ga
lutinai pasibaigusi. Maskva žino, kad ne
tikslu imti kliūtis visas iš karto, bet rei
kia jas imti vieną po kitos. Tuo būdu, 
jei nuosekli Lenino-Stalino tautinė politi
ka išuo metu gali sukelti pavojingą ūki
nės krizės paaštrėjimą, ji laikinai suspen
duojama. Tokia yra komunistinė taktika, 
kurią jos meistras Leninas yra taip nu
sakęs: „Komunistų partijos strategija ir 
taktika turi būti elastiška aukščiausiu 
laipsniu. Partija turi narsiai ir be baimės 
pulti, bet taip pat ramiai ir organizuotai 
trauktis, ji turi laviruoti ir daryti prak
tiškus kompromisus kad ir suvelniu ir jo 
bobute; ji turi sugebėti visas ir bet ko
kio pobūdžio trintis, konfliktus, kivirčus 
ir nuomonių skirtumus priešų tarpe iš
naudoti; ji turi greit ir nelauktai vieną 
kovos būdą pakeisti kitu, jei to reikalau
ja situacija“.

Tokių komunistų manevravimo ir prak
tiškų kompromisų pavyzdžių mes turime 
pakankamai. Užtenka, sakysim, prisimin
ti 1921 m. Sov. Sąjungoje įvestą Naująją 
Ekonominę Politiką (NEP). Ir tuomet, kai 
Sovietų Sąjunga stovėjo prieš visišką ūki

(nukelta į psl. 6.)

26 d. iš Vilniaus iškilmingai išlydėtas 800 
žmonių transportas į Kustanajaus sritį. 
Šiemet žmonių „duoklė“ plėšiniams bū
sianti net didesnė už pernykštę, š.m. kovo 
22 d. ’Maskvoje Raudonoje aikštėje iškil
mingai palaidotas L. Govorovas, buv. gy
nybos ministerio pavaduotoju. Jo liūdėti 
turėjo ir iLetuvoje. Kovo 9 d. Kaune mi
rė seniausias Lietuvos dailininkas Z. Pet
ravičius. Neseniai buvo suruošta io pa
veikslų paroda.

OKUP. LIETUVOS „VALDŽIĄ“
jos pirmininkas — A. Petrovas, valsty
bės saugumo komiteto pirmininkas — K, 
Liaudis. Savaime aišku, kitaip ir nebuvo 
galima laukti, „AT vienu balsu patvirtino 
drg. Gedvilo pateiktąją Lietuvos TSR 
Ministerių Tarybos sudėtį“...

Per AT sesiją buvo aštriau vienas kitas 
žodis pasakytas ir apie sovietines nege
roves Lietuvoje. J. Paplauskas aštriai kri 
tikavo Lietuvos vartotojų koperatyvų są
jungą, kuri ne laiku ir nepakankamai ap
rūpina kolūkines statybas cementu, čer
pėmis etc. Kunčinas pasižadėjo, kad šie
met „bus žymiai išplėstas kukurūzų au
ginimas“. Pupeikis pasigyrė, kad šiuo me
tu T. Lietuvoj veikiančios 960 septynme
čių ir 341 vid. mokykla. Apie valstybės 
biudžetą referavo finansų min. A. Drob
nys. Biudžetinės komisijos pirmininko 
Pivoriūno siūlymu, biudžetas patvirtintas. 
Lopato skundėsi, kad miestų ir kaimų 
statybos ministerija ir žemės ūkio minis
terija „silpnai.vadovauja gyvulininkystės 
jr kitų ūkinių pastatų statybai kolūkiuose 
bei fermose“. Šiuo metu MTS-se dirba 
daugiau kaip 2.000 žemės ūkio specialis
tų. Januškevičiaus pareiškimu, respubli
koje yra „82 rajoninės ligoninės, 84 kai- 
ligoninės, veikia platus konsultacijų, me
dicinos punktų ir vaikų lopšelių tinklas“. 
Dep. Leonas prikišo žemės ūkio ministe
rijai, kad „neryžtingai atsisako popierinio 
vadovavimo metodų“. Bet kas iš tų visų 
jų sakymų? „Tiesa“ š.m. kovo 17 d. pa
skyrė T. Lietuvos biudžetui savo vedamą
jį, pažymėdama, kad 1955 m. biudžetinių 
pajamų numatoma 1, 65 milird. rubliu ir 
išlaidų — 1, 64 miljrd. rublių. Per posė
džius viskas ėjo pagal iš anksto duotąsias 
direktyvas ir bolševikų režisūrą. Tam to
kios „sesijos“ ir tėra reikalingos...

VIS TA PATI GIESMELĖ
Klaipėdos vokietininkų organas „Me- 

meler Dampfboot“ š.m. kovo 20 d. nume
ryje rodo susirūpinimą, kad Klaipėdos 
krašto išsilaisvinimo šventė buvo taip 
plaičai paminėta visame laisvajame pa
saulyje, o ypač lietuvių spaudos. Rašoma, 
kad Sov. Sąjungoje esama projekto bu
vusias lietuviškas sritis Tilžę, Ragainę, 
Įsrutį, Stlupėnus ir Gumbinę įjungti į 
LTSR. Atpasakojami Kanadoje Montre- 
alio mieste paskelbti V. Peteraičio ir Či
kagoje Dr.J. Anyso pareiškimai, taip pat 
lietuvių spaudos pasisakymai ir JAV ra
dijo kmentatoriaus P. Gibsono paaiškini
mai. Jis per JAV siųstuvą pabrėžė, kad 
Nemuno upyno sritis prie Baltijos jūros 
ir prie Kuršių marių jau 3.000 metų buvo 
gyvenama lietuvių, todėl tas kraštas jiems 
teisėtai ir priklauso.

Ten pat „MD“ užsipuola vokiečių įstai 
gas, kurios leidžia arba pagiria tokius že
mėlapius, kuriuose Klaipėdos kraštas nė
ra atžymėtas kaip vokiečių teritorija. 
„MD“ laiko Klaipėdos kraštą „integraline 
vokiečių teritorijos dalimi“ ir pažymi, 
kad tik per 16 „smurto metų“ Lietuva bu
vo tą teritoriją atsiplėšusi...

PABALTIEČIŲ TRĖMIMO VIELOS
Vokiečių žurnalas „Geopolitik“ paskelbė 

Peter Heinz Seraphin straipsnį Gyvento
jų kilnojimai Baltijos srity, kuriame pa
teikiami duomenys, į kurias Rusijos sri
tis yra išvežti tremtiniai iš Baltijos kraš
tų. Seraphin turimais duomenimis, po to
kį skaičių pabaltiečių yra išvežta Į pas
kiras vietoves: Pavolgio rajoną — 35,000; 
Pečorą-Vorkutą — 12,000; Gorkio ir kiro- 
vo sritis — 8,000; Uralą — 25,000; Naują
ją Žemę — 5,000; Obi-Korimos rajone — 
20,000; Norilske — 12,000; Taimure — 
65,000; Jakutske — 2,000; „Dalstroi“ — 
140,000: „Osobstroi“ — 25,ū00; Kazachijoj
— 65,000; Barnaulo ir Tomsko rajonuose
— 70,000; kituose Sibiro rajonuose 100,- 
000. Bendras ištremtųjų skaičius, Sera
phin apskaičiavimu, sieekia 602,000, kas 
sudaro apie 10 nroc. visų Pabaltijo gyven
tojų.

Straipsnio autorius pažymi, jog išvežtų 
vieton sistemingai vežami ir apgyvendina 
mi gyventojai iš kitų Sovietų sričių, dau 
giausia rusai.

DU PŪDAI
Čia dedame bolševikinėje „Tieso

je“ aptiktą dalykėlį, kurs vaizdžiai 
rodo kaip šiandien prekiaujama pa
vergtoje Lietuvoje. Trumpai kalbant, 
prekiaujama pagal spekuliantų „pla
ną“ — jei ko gausu, tai ir pirkėjas 
turi pirkti dideliais kiekiais, o jei ko 
trūksta — važiuok į kitą miestą ir 
jieškok. šiame rašinyje skaitytojas 
ras ir kitokių okupanto šeimininką*, 
yimo pavyzdžių, iš kurių matyti, kaip 
jis rūpinasi gyventojų reikalais. Sa
vaime suprantama, kad ginklavimosi 
programa už geležinės uždangos vyk
doma kur kas stropiau.

Redakcija.

...Žiežmarių maisto prekių parduotuvės 
vedėja Dovidavičienė. žengia miesto gat
vėmis. Tik ne Žiežmarių, o kažkokio kito 
miesto, kurio ir ji pati nepažįsta, šian
dien lyg ir poilsio diena. Gatvėse gausu 
žmonių. Vedėja dairosi i krautuvių vitri
nas.

— Parodykite štai šitą vyrišką paltą, 
— paprašė Dovidavičienė užėjusi į ga
tavų rūbų krautuvę. — Puiku... tiesiog ža
vu. Ot džiaugsis vyras. Išrašykite, paim
siu. (

— Bet mes po vieną neparduodame. Jei 
paimsite tokius devynis — prašau.

DRUSKOS
Praveria Dovidavičienė mėsos parduo

tuvės duris.
— Mažiau kaip 25 kilogramus parduo

ti negaliu, — išgirsta griežtą balsą.
Vedėjai užėmė kvapą. Ji norėjo kažką 

pasakyti, bet liežuvis nepaklausė.
Kvapo neatgaudama, ji tekina bėgo gat 

ve. Veidą išpylė šaltas prakaitas. Užsuko 
ji į artimiausią užkandinę.

— Vandens... bonką limonado.
— Ką? Tik vieną bonką? Ne. Mažiau 

kaip dėžę neparduodame.
Netekusi jėgų, vedėja susvyravo. Tar

tum prasiskyrė grindys, ir ji krito į be
dugnę. Kartu su ja krito devyni šilti žie
miniai paltai, aibė limonado bonkų.

— Aaaa...
— Pabusk, žmonele, kas tau pasidarė, 

— stipriai alkūne sudavė i šoną vyras.
— Tegul jį šimtas... Ot iškankino. At

nešk stiklinę vandens. Bet tik vieną, tik 
vieną..., — dar neaatgaudama žado kal
bėjo Dovidavičienė.

Ji papasakojo vyrui sapną.
— Ir reikėjo tau vakar su tais pirkė

jais ginčytis. Susinervavai, ir štai tau.
Norėjo užmigti — miegas neėmė. Jai 

prieš akis — devyni paltai, gausybė bon
kų, ir kalnai... druskos.

Jiedu prisiminė vakar parduotuvėje įvy 
kusį triukšmą. Pirkėjas paprašė kilogra
mo druskos. Dovidavičienė kategoriškai 
užprieštaravo:

— Pirkite du pūdus, kitaip nieko ne
bus.

Na ir kilo ginčas. Negi pirkėjas valgys 
nesūdytus pietus. Ir iš viso dabar ne tie 
laikai, kad be druskos valgytų. Du pūdus 
nupirkti jis negalėjo. Kaip ją panėši, o, 
be to, kuriems galams tiek daug. Argi 
jūs košę virsi?

Pagaliau pirkėjas buvo besutinkąs iš
eiti, bet kai Dovidavičienė atsisakė pa
dribti skundų knygą, tai teko gerokai su
sirieti. Parduotuvėje buvo gausu pirkėjų. 
Jie iš peties drožė visą tiesą, parinkdami 
skambesnius žodžius. Bet Dovidavičienės 
paveikti nepavyko.

— Tik po du pūdus ir bastai Kitaip aš 
plano neįvykdysiu.

Vedėja daugiau neužmigo. Ji visą laiką 
svarstė parduotuvės reikalus net ir ruoš
dama pusryčius. O pusryčiai buvo neska
nūs. Paragaus ką nors — visur druska. 
Ir kava jai atrodė sūri.

— Kodėl sūru? Gal cukrus sumaišytas 
su druska. Ką tada pasakys kūma ir kiti 
geri pažįstami. Juk ir jie po porą pūdų 
cukraus nusi... O gal ne iš maišo pašė, 
miau?

Pašokusi Dovidavičienė patikrino cuk
raus maišą — semta, reiškia, kavą saldi

nau cukrum, o ne druska. Beliko tik už
sipulti vyrą, esą, tu į kavą druskos pri
pylei. '

„Nors vyras tokio šposo neiškrėtė, bet 
ginčas vyko. Nežinia, kiek dar jis būtų 
užtrukęs, jei ne viešnia.

— Kaimynėle, pasko ink žiupsnelį drus 
kos, — prakalbino atėjusi viešnia. — Be 
druskos vaikai nevalgo, ir gana.

To tai jau vedėja nepernešė.
— Pasemk, — burbtelėjo vyrui ir, pal

tą rankon nusitvėrus, spruko pro duris.
Gatve vedėja ėjo neskubėdama. Ėjo ir 

galvojo: ką bendro turi sapnas su krau
tuve.

— Juk paltai tai ne druska, — skriejo 
palaidos mintys. — Ji pigesnė už grybus. 
Ir ką aš dabar turiu daryti. Ar šiaip su
kis, ar taip sukis, vistiek teks pardavinėti 
ne mažiau kaip po du pūdus. Sako, į laik
raštį parašys. Na, tegul rašo. Aš po ki
logramą nesvarstysiu. Juk ir kooperatyvo 
valdyba su tuo sutinka.

Atėjusi į krautuvę, ji vėl tęsė prekybą 
tik urmu.

Neramu buvo ir rajono kooperatyvo 
valdybos būstinėje. Gilūs atodūsiai ir 
tamsus, prirūkytas kabinetas rodė, jog va 
dovai „suka“ galvas, kaip išbristi iš pa
dėties: cukrų išperka greit — druska sto
vi sandėly. Gyventojams reikalingas ži
balas, bet kaimo parduotuvėse jo nerasi. 
Kolūkiečiai priversti žibalo važiuoti į 

Kauną arba į Vilnių. Yra ir daugiau bė
dų. Prieš kurį laiką už sukčiavimą ir iš
eikvojimus buvo nuteistas parduotuvės 
vedėjas Vietrinas. Atlikęs bausmę, jis grį 
žo. Kur gi dėsi gerą prekybos žinovą, jei 
ne vėl... krautuvės vedėju. Dabartiniu 
metu jau baigia išryškėti stikliuko drau
go veiklos — prekybos iš pusės — rezul
tatai: išeikvota tūkstančiai. Revizija pa
tikrino kartą — trūksta 30.000 rublių, pa
tikrino antrą — trūksta 40.000.

Visos šios bėdos juk negali nekelti ra
jono kooperatyvo valdybos vadovų ne 
mo. Reikia rasti išeitį. Ir jie randa — į 
trūkumus nekreipia dėmesio, viską už
miršta. Ir kaip neužmiršti, jei jų galvelės, 
kaip ir Vietrino, baigia prarūgti nuo sto
ro raugintų augurkų kompreso...

— O kas dėl druskos, — kalba rajono 
kooperatyvo valdybos pirmininko pava
duotojas Gudaitis, — tai reikia imtis nau
jos iniciatyvos. Štai ką sugalvojau. Pa
klausykite, pirmininke. Kai vėl parvešime 
cukraus, kategoriškai pareikšti net ir bi
čiuliams: nor, brolau, gauti pūdą saldaus 
— pirk dar bent porą pūdų druskos, ki
taip tau tulžis apsals. Cha, cha,cha... Ga
rai sugalvota? Prie klausimo reikia pri
eiti kūrybiškai.

Nauja „iniciatyva“ dar tik užuomazgo
je. Bet, reikia manyti, išradingi Žiežma
rių prekybininkai ją įgyvendins. |

K. Kaukas ;
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS MANSFIELDAS VOKIETIJA PRIIMAMI MOKINIAI LIETUVIAI PASAULYJE

VELYKINĖS PAMALDOS 
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE

Didįjį Ketvirtadienį pamaldų pradžia 
9 vai. ryto; D. Penktadienį — 8 vai. ryto; 
D, Šeštadienį — 7,30 vai. ryto. Didžiojo 
šeštadienio vakare, 7 vai., pamaldos ir 
pamokslas. Bažnyčia atdara iki 11 vai. 
nakties.

PRISIKĖLIMAS

Sekmadienį, Pirmąją Velykų Dieną, Pri 
atkėlimas 7 vai. ryto, suma — 11 vai. 
Antrąją Velykų Dieną pamaldos 9 vai. ry
to. Vakarinių pamaldų per abi Velykų 
dienas nebus. 

* * *
KURI KNYGA LAIMĖS?

Nidos Knygų Klubas, siųsdamas savo 
nariams vasario mėn. knygą, drauge pa 
siuntė specialias skrajukes, kviesdamas 
kiekvieną narį pasisakyti, kuri iš penk 
pasiųstų knygų geriausiai patikusi. Dau
giausiai skaitytojų balsų gavusios kny
gos autoriui Nidos Knygų Klubas pasky
rė kuklią premiją. Tuo būdu kiekvienas 
Nidos Knygų Klubo narys sudarė lyg ir 
savotišką komisiją, pasisakydamas savo 
nuomonę apie šias knygas: V. Alanto 
„Svetimos Pagairės“, A. Barono „Antra
sis Krantas“, Br. Daubaro „Duonos Be- 
jieškant“, J. Sužiedėlio „Žalgiris“ ir M. 
Vaitkaus „Tvanas“.

Skaitytojų apsisprendimo terminas bai
gėsi š.m. balandžio 5 d. Balsų skaičiavi
mo komisijon pakviesti: rašytojas S. Lau
cius, buv. „Britanijos Lietuvio“ red. K. 
Obolėnas ir S. Vykintas. Kitos savaitės 
numeryje ši komisija paskelbs rastuosius 
skaitytojų lapeliuose duomenis. 

« * *
PIRMOJI LIETUVIŲ KAVINĖ 

LONDONE
Lietuvių Namuose, 1-2, Ladbroke Gar

dens, London W.ll, per visas Velykų 
švenčių dienas veiks kavinė, kurioje be 
kavos ir saldumynų, bus ir šalti užkan
džiai.

Velykų Pirmosios dienos vakare Lietu
vių Namuose rengiamas balius. Londonie- 
čius ir atvykusius iš provincijos kviečia
ma baliuje dalyvauti.

* * *
SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Nors DBLS Mansfieldo Skyrius teturi 
20 narių, jo ryžtingumas nemažesnis už 
didelius skyrius. Išklausę savo atstovo 
DBLS Aštuntame Suvažiavime pranešimą, 
Skyrius nutarė apibalduoti vieną Lietu
vių Sodybos kambarį savo lėšomis. Tam 
reikalui jie numato palaipsniui išleisti 
iki 40 svarų, dalį pinigų skiriant iš orga
nizacijos kasos, o didesnę dalį suauko- 
jant. Pačią nutarimo dieną Skyriaus na
riai sumetė bene 17 svarų. Savaime su
prantama, kad Skyrius norėtų įsigyti sa
vo apibalduoto kambario garbės globėjo 
vardą, kurs jam, be abejo, ir bus suteik
tas. Dabar tik norima išsiaiškinti su Cent 
ru dėl pirksimu baldų pobūdžio, rūšies, 
kainų ir kiekio. Bravo mansfieldiškiai!

K. Kudla

DERBY
Derby lietuvių kolonija neskaitlinga. Ji, 

kaip ir visos kitos, gerokai nukentėjo nuo 
emigracijos. Buvo manyta, kad sunkiai be 
atsigaus bet koks kultūrinis gyvenimas. 
Tačiau atsitiko priešingai: skyriaus val
dybos iniciatyva talkon pakviesti K. Vait 
kevičius ir F. Ramonis, kurių pasiryžimu 
ir kitų narių talka, derbiečiai turi dramos 
sambūrį, o pastaruoju metu ir Ramonio 
vedamą vyrų oktetą. Tiesa, oktetas tebe
žengia pirmuosius žingsnius, bet ir pirmie 
ji pasirodymai rodo, kad šis oktetas ne
trukus žada koncertuoti jr kitose koloni
jose. Derbiečiai taip pat turi savo atstovą 
ABN komitete, turi Tautos Fondo nuola
tinį talkininką ir taip pat skyriaus spau
dos platintoją.

Derby vaidintojų grupė žada aplankyti 
keletą didesnių lietuvių kolonijų su 3-jų 
veiksmų K. Vaitkevičiaus drama „Dvi šir 
dys.“ Gegužės pradižoje šis veikalas bus 
statomas Nottinghame, o kiek vėliau, iš
vykstama ir į Londoną.

Derby lietuvių kolonija dirba vieningai 
neturi nei srovinio susiskaldymo, nei opo
zicijų, todėl tiek S-gos nariai, tiek ir ne- 
nariai, visada darniai sutaria, dirbdami 
lietuvišką darbą. Linkėtina, kad tokia šio 
je kolonijoje nuotaika būtų ir ateityje, 
nes tik gražioje ir sutartinoje nuotaikoje 
galima pasiekti ir geresnių laimėjimų ir 
visų lietuvių bendrajame kultūros darbe.

J. Levinskas

MANCHESTERIS
P.P. SABESTUONŲ IŠLEISTUVĖS

Pereitą savaitę manchesteriečiai lietu
viai surengė p.p. Sabestijonams, išvyks
tantiems Amerikon, gražias išleistuves. 
B. Sabestijonas su žmona buvo atvykęs 
Londonan atsisveikinti su Lietuvių Na
mais ir „E. Lietuviu“, kurį jie užsisakė ir 
Amerikon. Susipratusiems lietuviams lin
kime sėkmingai įsikurti naujame krašte.

RENATA LIPERTAITĖ 
ATSISVEIKINA

Daugumai lietuvių žinoma, iš Karaliau
čiaus kilusi vokietaitė Renate Lippert, 
kuri Rytprūsių badmečio metu duonos 
jieškodama atsidūrė Lietuvoje ir ten iš
gyveno nuo 1946 iki 1951 m. (jos pergy
venimai aprašyti Br. Daubaro knygoje 
„Duonos bejieškant“), grįžusi į Vokietiją, 
išimties keliu buvo priimta mokine į Lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją. Čia mokėsi 
ji iki šių mokslo metų pabaigos ir dabar 
sėkmingai užbaigė šešias klases.

Po Velykų atostogų Vasario 16 Gimna
zija pradeda naujuosius mokslo metus. 
Vasario 16 Gimnazija priima į visas kla
ses naujų mokinių. Mokslas ir išjaiky- 
mas nepasiturintiems veltui. Prašymus 
siųsti antrašu: Litauisches Gymnazium, 
Huettenfeld b. Lampertheim.

NAUJI ORO PAŠTO ŽENKLAI
Atstatant Vokietijos orinį susisiekimą 

— Lufthansa, — Vokietijos Federalinės 
Respublikos paštas (Bundespost) š.m. 
balandžio mėn. 1 dieną pirmą kartą išlei
džia į apyvartą oro pašto ženklus, skirtus 
tik oro pašto siuntiniams. Tie ženklai iš
leidžiami 5, 10, 15 ir 20 pfeningių vertės.

Evange/ikų jaunimo ratelio svečias
Š.m. kovo mėn. 8-9 d. Vasario 16 Gim
nazijos moksleivių evangelikų ratelį ap
lankė iš Norvegijos svečias, ilgametis 
YMCOS darbuotojas, kun. Sęim. Tarp 
kitko jis kasmet parenka į Norvegiją va
saros atostogoms kandidatus iš nepasitu
rinčių vaikų evangelikų.

Kovo 8 d. Evangelikų Jaunimo ratelis 
suruošė priėmimą, kurio metu kun. Seim 
priėmimo dalyviams parodė filmą iš Nor 
vegijos gyvenimo. Svečias savo lankymo
si proga vasarojimui Norvegijoje užrašė 
10 Vasario 16 Gimnazijos auklėtinių.

Kiek yra lietuvių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, galima tik spėlioti. Daug jų 
jau yra sutirpusių amerikoniškame kati
le, daug nepasireiškiančių tautiniame gy
venime, o ir. sąmoningųjų tautiečių tiks
lios registracijos nėra. Manoma, kad lie
tuvių iš viso bus išplaukę į Ameriką apie 
vieną milioną žmonių. Šiaip, kalbančių 
lietuviškai girdima apie 400 tūkstančių. 
Be JAV, laisvajame pasaulyje skaičiuo
jama apie 150.000 lietuvių. Argentinoje 
40.000, Australijoje 8.00, Austrijoje 180, 
Belgijoje 200, Brazilijoje 43.000, neskai
tant ten gimusių, D. Britanijoje 9.000, 
Danijoje 180, Italijoje 190, Kanadoje 
20.000, Kolumbijoje 500, Prancūzijoje 
1.500, Švedijoje 260, Šveicarijoje 50, Urag 
vajuje 10.000, Venecueloje 2.000, Vokie
tijoje 7.500, Zelandijoje 200. Vien tremti
nių laisvajame pasaulyje nemažiau kaip 
1.200 eina augštuosius mokslus. Dėl dau
gelio priežasčių, tikslių skaičių neįmano
ma nurodyti, tad nors iš apytikrių galima 
susidaryti lietuvių išsiblaškymo svetimuo 
se pasviečiuose vaizdą.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
ŠIANDIENINIS GYVENIMAS KAUNE

" “"Šiomis dienomis Lietuvių Namuose ap
sistojo iš Vokietijos atvykę svečiai — 
buv. „Britanijos Lietuvio“ red. K. Obolė
nas ir kiek anksčiau Londonan atvažiavęs 
S. Vykintas. * * *

PAVASARIO „VIEŠNIOS“ 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Lietuvių Sodyboje, Headley Parke, jau 
rengiamos patalpos vasarojimo sezonui. Į 
esamą Sodyboje ežerėlį atskrido dvi gul
bės ir pasirinko šią vietą „vasarojimui“. 
Jas globoja lietuviai, dirbą vasarvietėje.

Velykų švenčių metu vasarvietėn žada 
atsilankyti vienas kitas svetys iš provin
cijos.

Povelykiniame numeryje gerb. skaity
tojus plačiau painformuosime apie Lietu
vių Sodybos dabartinę padėtį.

* * »
SUSIRŪPINIMAS VASARVIETE

Kai vieni dar lūkuriuoja ir delsia, ki
ti entuziastiškai remia Lietuvių Sodybos 
reikalus, nes vasara čia pat. Štai Juozas 
Strumskis buvo pasižadėięs skirti 10 sva
rų, o davė 30 svarų. Pereitą penktadienį 
jis atsiuntė dar 5 svarus inventoriui įsi
gyti. Lygiai Antanas Žukauskas, supras
damas įsikūrimo rūpesčius, pridėjo dar 
10 svaru. J. Benetis naskyrė 1 švara.* * *

IR PER VELYKAS LONDONAS 
NETURĖS LAIKRAŠČIŲ?

Užsitęsęs elektromonterių ir elektro
technikų streikas vis dar nesibaigia. Pri
leidžiama, kad ir per Velykų šventes lon- 
doniečiai neturės nei dienraščių, nei sek
madieninės spaudos.* * «
VIENI J KANADĄ, KITI IŠ KANADOS 

Pavasarėjant vėl vienas kitas lietuvis 
išemigruoja į užjūrius. Tačiau yra jau ne 
vienas pavyzdys, kai Kanadon išemigra
vę, parašo laiškus, prašydami pagalbos 
grįžti Anglijon. * * *
PASVEIKO ILGAI SIRGĘS LIETUVIS
Buvęs Lietuvių Namų tarnautojas, Alk. 

Jarošius, ilgai ir sunkiai sirgęs, pasveiko 
ir apsigyveno L. Namuose.* * *

RAŠANTIEMS LAIŠKUS

Prisimenu, kai ją priimant į Gimnaziją, 
jos direktorius atsiklausė per spaudą už
sieniuose įsikūrusių lietuvių, ar jie su
tiktų ir ją išlaikyti Gimnazijoje ir remti 
kaip mūsų pačių besimokantį jaunimą, 
tai tuojau pasisiūlė ją globoti net keli 
rėmėjų būreliai, ir ji atiteko lietuvių in
žinierių grupei (Būrelis Nr. 111), kurie 
ją visą laiką ir globjo Gimnazijoje. Jų 
sudėtos aukos Renatai išlaikyti — nenu
ėjo veltui. Per keturis metus išaugo čia 
amžina lietuvių bičiulė. Ji taip su jais 
susigyveno ir juos pamilo, kad nuo jų ir 
skirtis daugiau nebenorėjo. Ji dėvėjo lie
tuvių tautinius drabužius, šoko tautinius 
šokius įvairiuose pasirodymuose, dainavo 
chore lietuviškas dainas, kalbėjo lietuviš
kai lygiai taip gerai, kaip ir savo gimtąja 
kalba, ir jautėsi čia kaip tikra lietuvai
tė. Ji čia buvo namie.

Renatės tėvas, Niedesachseno Vidaus 
Reikalų Ministerijos žinybos valdininkas, 
atsižvelgdamas į jos amžių (21 m.) nu
sprendė toliau leisti ją mokytis amato ir 
dėl to, nuoširdžiai padėkojęs Gimnazijos 
Vadovybei ir Mokytojams bei Rėmėjams 
už jos globą ir išmokslinimą, šiomis die
nomis išsivežė ją mokytis amato.

Atsisveikinančios su Gimnazija Renatos 
akyse žibėjo ašaros, o jauna širdis verkė, 
lyg apleidžiant gimtuosius namus ir sa
vo artimuosius, ką ji išreiškė savo su
kurtame eilėraštyje, kurį įteikė klasės 
auklėtojui mokytojui A. Petkevičiui, at
sisveikindama su Gimnazija:

Lietuviai, siųsdami laiškus „E. Lietu- 
. viui“, Nidos Knygų Klubui, Liet. Sąjungai 

ar L. Namams, maloniai prašomi visada 
laiškuose aiškiai parašyti savo adresus. 
Labai dažnai įvyksta įvairių nesusiprati
mų, kai adresas iškraipomas, arba visai 
neparašomas. * * *

MARGUČIŲ BALIUS
Šv. Onos D-ja rengia Lietuvių Soc. Klu 

be, 345 a Victoria Park Rd.
TRADICINĮ MARGUČIŲ BALIŲ 

balandžio 16 d. Pradžia 5 vai p.p. Įėjimas 
— suaugusiems 1 ši., vaikams 6 d. Įvai
rūs žaidimai su laimėjimais mažiesiems. 
Už gražiausi margutį skirta dovana. Veiks 
bufetas. Vakare šokiai.

Londoniečiai su svečiais kviečiami da
lyvauti.

Šv. Onos Moterų Draugija

■

PADĖKA

Už nuoširdžiai surengtas gražias ir 
įspūdingas mums išleistuves, išvykstant 
iš mielo ir ilgai gyvento miesto — Man- 
chesterio į Ameriką, po. Kuzmickiams, pp. 
Sungailams, p. Jaloveckui, p. Bendoriui, 
p. Kilui ir visiems kitiems manchesterie- 
čiams, dalyvavusiems mūsų išleistuvėse 
tariame nuoširdų lietuvišką ačiū ir iki pa 
simatymo Laisvoje Lietuvoje!

Ona ir Balys Sabastijonai.

PRANCŪZIJA
PROF. J. BALTRUŠAIČIO PASKAITOS 

PARYŽIUJE
š.m. vasario 27 d. Prancūzijos švietimo 

Ministerijos žinioje esančiame muziejuje 
Guimet, nrof. J. Baltrušaitis laikė paskai
tą apie „Gotiškuosius demonus ir Tolimų
jų Rytų Dvasias“. Paskaita buvo pailius
truota paveikslais.

š. m. kovo 29 d. prof. J. Baltrušaitis tą 
pačią paskaitą laikė Laisvosios Tarptau
tinės Tiksliųjų Mokslų ir Literatūros 
Akademijoje, jos rengiamame paskaitų 
cikle.

PRANCŪZUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS

POSĖDIS
Š.m. kovo 27 d. Paryžiuje įvyko Pr. L. 

B-nės Krašto Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos Atstovas Prancūzijo 
je. Šiame posėdyje peržiūrėta ir patvirtin
ta Pr. L. B. Krašto Tarybos rinkimų tai
syklės ir nutarta, kad Kratšo Valdyba 
pravestų naujos kratšo tarybos rinkimus 
ligi š.m. rugsėjo 15 d. Be to, buvo aptarti 
kiti susiję su lietuvių bendruomene rei
kalai.

Posėdžiui pirmininkavo Pr. L. B-nės 
Kratšo Tarybos Pirmininkė O. Bačkienė.

VĖL PRADEDAMAS LEISTI 
„BULLETIN LITHUANIEN ■ ‘ 

PRANCŪZŲ KALBA

Š.m. birželio pirmomis dienomis Pary
žiuje bus išleistas „BULLETIN LITHU
ANIEN“ Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
lėšomis. Atsakomasis redaktorius Dr. S. 
Bačkis visus formalumus jau sutvarkė.

(Pr. L. Ž.)

SKELBIMAS
„Į Laisvę“ Politikos ir kultūros žuraa- 

L/džiz: Lietuvi.! Franto Bičiuliai. 
Kaina atskiro Nr. 2/6. Metams 10/-.

Atstovas Anglijoje V. Akelaitis, 41, 
Bloemfontein Ave., Shepherds Bush, W.12

Mielai aš norėčiau čia likti, 
Kur plaka linksmiau man širdis. 
Likimas nenori sutikti, 
Ir laimės neduoda man jis.
Kiek džiaugsmo dienų čia turėjau, 
Pamilus lietuvių namus. 
Kartu jų tėvynę minėjau, 
Taip liūdna ir sunku man bus.

Širdingai dabar Jums dėkoju 
Už visą, ką čion uf radau. 
Ir savo širdy aš nešioju 
Lietuvius, kuriuos pamilau.

Prisiminimui savo Auklėtojui 
nuo Renatės Lipertaitės

Aukos Gimnazijos Namams
Aukų gauta iš Melrose Park lietuvių 

per ponią A. Jaras 23,50 dol.
iš skautų Augustinavičiaus ir Knopf - 

milerio, Čikagoje 10,—
Kenoshos Lietuvių Tremtinių Komite

to 50,— dol.
Worcesterio L.K. S-gos „Ramovė,, 25,— 
dol.

Worcesterio L. Taut. S-gos 23,50 dol.
Per dr. A. Palaitį gauta iš p-lės Ago

tos Zizminskaitės, Racine, ištikimos Va
sario 16 Gimnazijos rėmėjos

100.— dol.
Kartu su ta suma dr. Palaitis siunčia 

sutelktų aukų, jų tarpe savo 20.— dol. au 
ką, viso

102,— dol.
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Sky 

rius papildė savo įnšą iki 
250.— dol.

PLSS Skaučių Seserijos Vadijos socia
linis skyrius per p. K. Kodatienę perve
da Detroito „f--’--"—“ 
„Baltijos1 
darbelio aukų 30,06 —. — --.------
džių 20 dol. auką ir jų sutelktas sumas, 
iš viso

„Gabijos“ tunto skaučių ir 
vietininkijos skautų gerojo 

dol.. St. ir A. Bliū-

dol.
sumanymu ir aukų

88,06
St. Grigaravičiaus 

rinkėjų, p. Anastazijos Stankevičienės ir 
Jono Grigolo, rūpesčiu „Great Lakes 
Spring“ lietuviai darbininkai sudėjo 

152,50 dol.
KLB Šalpos Fondo Toronto Komitetas, 

per savo pirmininką V. Vaidotą, papildy
damas savo tūkstantinius įnašus, siunlia 
kovo 6 d. Toronte, College Teatre sureng
to dainų, poezijos ir muzikos koncerto au 
kų 187,20, pridėdamas iš Šalpos Komiteto 
kasos iki

BALFo 17-tas 
p. A. Bričkų

400,— dol.
Skyrius, So. Boston, per

400,— dol.
Kun. Dėdinas pervedė Liege'o 

aukų
338,52 DM

Schweizerisch — Litauisches 
mitee per p. B. Thoma pervedė 
joje sutelktų aukų

456,— SFr.

lietuvių

Hilfsko- 
Šveicari-

Rusų lietuvių santykiai. Lietuviai su 
rusais nesibičiuliauja. Su jais palaiko 
santykius tik tiek, kiek reikia arba kiek 
neišvengiama. Rusų darbininkų išvaizda, 
palyginti su lietuvių darbininkų, yra oras 
tesnė. Daugiausia dėl to, kad rusai pras
čiau ir netvarkingiau rengiasi, o dauge
lis savo uždarbius prageria. Didelis skir
tumas tarp rusų' ir lietuvių ir ištvermės 
atžvilgiu. Dažnas rusas ar dėl tingėjimo, 
ar girtuokliavimo po kelias dienas neatei
na į darbą, bet už tai nesti baudžiamas. 
Rusai viršininkai ir vyresnieji proteguo
ja saviškius. v

Rusai pareigūnai geriau betgi apsivil
kę už panašios padėties lietuvius. Beveik 
visi rusai turi valdinius butus, už 
riuos pigiai moka ir kuriuose patogiai 
vena. Iš lietuvių valdinius butus turi 
partiniai ir aukšti pareigūnai.

Pasakotojas žino kelis atsitikimus, 
lietuvės ištekėjo už rusų, bet negirdėjo 
tokio atstikimo, kad lietuvis būtų rusę 
vedęs. Lietuvaičių su rusais vedybos 
neilgai trunka. Arba vyrą atsiima iš Ru
sijos atvykusi ankstyvesnė žmona, arba 
rusas lietuvę pameta tuo metu, kada ji, 
kaip žmona, labiausiai reikalinga jo glo
bos ir paramos.

Darbininkų klubai. Pasakotojas nežino 
Kaune tokių institucijų, kurios galėtu, ly
gintis su vakarietiniu standartu. „Audi
nių“ fabrikas laikomas vienu iš moder
niausių ir geriausia suorganizuotų, bet 
ir ten, kaip ir Nemuno laivininkystėje, 
darbininkų klubu vadinamas kambariu
kas, kuriame laikomos knygos. Jos duo
damos įmonės darbininkams išsinešti, ži
noma, jei atsiranda tokių, kurie jomis 
domisi. Domėtis nėra kuo, nes knygos 
bolševikinės, daugiau agitacinio turinio. 
Antra, jei ir norėtų darbininkai knygo
mis domėtis, tai nedaug galimybių turi 
jas skaityti. Darbininkų valgykla ne tik 
kaip valgykla, bet ir kaip susirinkimams 
patalpa.

Susirinkimai. Įmonės darbininkų susi
rinkimai esti dažniausiai valgyklose ar
ba tam tikslui perleistoje kitoje patalpo
je. Į susirinkimą privalo eiti visi. Susi
rinkimai normaliai šaukiami baigus dar
bą. Tą vakarą, kai paskelbiamas susirin
kimas, iš darbovietės niekas neišleidžia
mas. Nori nenori turi eiti ir klausyti, 
kas bus pasakojama.

Įmonių apsauga. Ne tik įmonės, bet ir 
įmonėlės stipriai saugojamos. Saugoja 
tam tyčia parinkti sargybiniai, dažniau
siai ginkluoti. Nuo ko saugo — nevisados 
aišku, nes, nežiūrint apsaugos, gaminių 
vogimas vis tiek vyksta. Šia proga gali
ma pridėti ir kito informatoriaus suteik
tąsias žinias. Pasirodo, tam tikrais laiko
tarpiais tiek įmonių, tiek ir viešasis sau
gumas staiga sustiprinamas įki neįprasto 
dydžio. Taip esti prieš ir per komunisti
nes šventes ir Vasario 16-ją. Tuomet pa
didinamas ir įstaigų tarnautojų budėji
mas. Šito reiškinio priežastis, informato
rius mano, bus daugiau rusiškojo pogrin
džio tradicija — saugotis net ir tuomet, 
kai nereikia. Prieš ir per Vasario 16 su
stiprintas saugumas jau gali būti supran
tamas, nes tuo laiku okupantai laukia to, 
kas jiems gali būti nemalonu. Ypač jie 
bijo išmėtytų atsišaukimų.

Įeiti į darbovietę galima tik su leidimu. 
Leidimus duoda prie įėjimo esąs sargas 
ar apsaugos vyresnysis. Prieš tai jis smul 
kiai išklausinėja atvykusįjį, kas toks, ko
kiu reikalu ir su kuo nori kalbėtis ar ma
tytis. Leidimą išrašo tik sužinojęs įmonė
je ar įstaigoje su kadrų skyrium ar su
interesuotais asmenimis.

Atostogos. Nuolatiniams darbininkams 
ar tarnautojams priklauso atostogų viena 
diena už atidirbtą mėnesį. Į kurortus ga
li patkti tik proteguojamieji ir su profesi
nių sąjungų 
sinėmis“.

Profesinės 
bininkams ir .
klausyti profesinėms sąjungoms. Profesi
nėms sąjungoms reikia mokėti tam tikrą 
mokestį nuo uždarbio. Profesinės sąjun
gos ligos atveju moka savo nariams pa
šalpą. šešis metus išbuvusiems nariu mo
kama iki 10 proc. gautojo atlyginimo pa
šalpa. Jei prof, sąjungos narys neteko dar 
bo ir per 3 mėnesius neįsidarbino, tai jo 
prof, sąjungos stažas 
turi vėl

ku- 
gy- 
tik
kai

leidimais, vadinamais „atil-

sąjungos. Nuolatiniams dar- 
tarnautojams privaloma pri

anuliuojamas. Jis 
iš naujo pradėti „profsąjungau-

apšvietimas. Geriau apšviestas 
centras. Priemiesčiuose maža 
visai nėra.
gyventojai stengiasi visus die-

Kauno 
tik pats 
lempų ar

Kauno __ . _
nos reikalus baigti iki sutemstant. Sute
mus pavojinga mieste vaikščioti. Siau-

čiančios plėšikų gaujos ne tik apiplėšia, 
bet ir sužeidžia. Pavojingiausia esti rude
nį ir žiemą, kai elektros šviesa staiga iš
jungiama visai miesto daliai.

Šia proga pridurtina kitos informaci
jos, gautos iš kitų šaltinių, kurių dalį ir 
pasakotojas patvirtino, būtent: po spali
nės šventės kauniečiams prasideda dideli 
vargai, susiję su elektros stoka bej jos 
teikimo nereguliarumu. Dažnai vakare ar 
naktį, kai labiausiai reikalinga gatvių 
apšvietimui šviesa, elektra staiga išjun
giama ištisoms miesto dalims. Kūčių va
kare tokie reiškiniai nuolatiniai. Elektros 
išjunginėjimo reiškinius žmonės įvairiai 
aiškina. Vieni mano, kad aptemdant mies
to gatves tyčia sudaroma proga rusų gau 
joms žmones plėšti, kiti sako, kad oku
pantai taip daro norėdami pasityčioti iš 
religinio lietuvių nusiteikimo, treti teigia, 
kad — elektros energija imama radijo 
stotims, idant tos trukdytų užsienio radi
jo siųstuvų veiklą. Būdinga yra tai, kad 
elektros energija nutraukiama tik lietu
vių butams. Partijos narių, karių ir įvai
rių pareigūnų tat nepaliečia. Taip pat ne
liečia jų ir energijos normavimas. Pasi
rodo, visus šiuos privilegijuotuosius elek
tros energija aprūpina atskira jėgainė. 
Vienas rimtas šaltinis teigia, kad prieš 
porą metų ji buvo mažame pastatėlyje 
buvusios elektros stoties vietoje, netoli 
K. Muziejaus. Ji naudojusi dyzelinį mo
torą ir sunaudodavusi kas parą po pusę 
tonos gazolio arba tam tikros naftos.

„Bezprizornikai“. Be globos likusių ir 
valkataujančių vaikų Kaime yra. Marve
lės dvaro prieglaudoje laikomi vaikai, ku 
rių tėvai suimti, ir dar vaikai tų, kuriuos 
bolševikai, kilus karui, iš Lietuvos išve
žė į Rusiją. Lietuvius ir rusus laiko kar
tu. Marvelėje prie prieglaudos yra vidu
rinė mokykla. Į aukštesniąsias mokyklas 
retas kuris leidžiamas. Daugumas, bai
gus 6 skyrius, atiduodami į amatų mo
kyklas. Beglobių mergaičių prieglauda 
yra Ugniagesių gatvėje.

Beprizomikų stovykla yra Gruenwaldo 
gatvėje, priešais „Audinius“; Stovykla 
saugojama, langai užtverti geležiniais 
virbais. Iš ten vaikai skirstomi į prieglau 
das ar pataisos namus. Seniau vaikų pa
taisos stovykla buvo Aleksote, Vailokai
čio dvare, buv. belaisvių stovykloje (da
bar aviacijos karininkų mokykla). Iš ten 
vaikų pataisos stovykla perkelta į Šilutę.

Mieste elgetaujantieji vaikai gaudomi 
ir gabenami į Gruenwaldo gatvėje esan
čią prieglaudą.

,EIta“

GAUTA PAMINĖTI .
LIETUVIŲ DIENOS, 1955 m. kovo mėn. 

iliustruotas žurnalas. Jo turinyje yra J. 
Cicėno straipsnis „Visi mobilizuoti kovai 
dėl laisvės“,’pasikalbėjimas su SLA pirm, 
adv. K. J. Kalinausku apie SLA veiklą, 
Jurgio Jankaus kūrinėlis „Konvertite“, 
du Kotrynos Grigaitytės eilėraščiai, Dr. 
J. J. Bielskio atsiminimų pluoštas apie 
Amerikos lietuvius Lietuvos laisvės kovo
je, žvilgsnis į naujas knygas, lietuviškuo
se baruose, ryškiosios mintys (Dr VI. Vi
liamas), L. V. pastabos apie prel. K. A. 
Vasį, Rochesterio lietuviai, ką veikia skai 
tytojai ir naujų knygų recenzijos. Gausu 
aktualių iliustracijų.

LITERATŪROS LANKAI, numeris penk 
tas, neperiodinis poezijos, prozos ir kriti
kos žodis. Turinyje: Jurgis Šlekaitis „Be 
Vinco Krėvės“, Antanas Jasmantas ..As
ketų sukilimas arba meno kivirčas su do
rove“, Alf. Nyka-Niliunas — „Vigilia no
na“, „Rytas“, „Vienuma“, „Žiemos elegi
ja,,. Toliau: Vlada ProsČiūnaitė „Viena 
naktis Jeruzalėj“, Vladas Šlaitas su ke
turiais eilėraščiais; Gearg Traki, Czes
law Milosz, Julian Tuwin eilėraščiai ir iš 
pigmėjų poezijos — mirties daina bei dai 
na apie dramblį; Algirdo Lansbergio iš
trauka iš komedijos „Meilės mokykla“, 
Julius Kaupas „Sualėgržos mėnulio švie
soj“. Pranas Budrys „Prancūzų poezijos 
pirmasis matavimas“, H. B. S. „Emigra
cija ir kritika“. Recenzuojama dešimt kny 
gų. Be to, yra skyrius „Autoriai“.

Numeris iliustruotas Kazio Janulio, Z. 
Mikšio, Henriko Šalkausko, Vytauto Ig- 
natavičiaus-Igno, Vytauto O. Virkau, Jean 
Lurcat ir Peredes darbais.

Į Hamburgą suskrido 200 medicinos spe 
cialistų, kurfe nori išspręsti, ar oro atmai 
nos turi kokios įtakos į žmogaus sveikatą, 
pasikartojančius skausmus, stiprumą, nuo 
taiką ir šiaip jausminius dalykus.
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Mano bendradarbis Mr. Georg sako, 

kad Anglija niekad tiek neturėjusi saulės, 
kiek per šių metų kovo mėnesi. Bet tuoj 
pat pastebi, kad jis neatsimenąs tokių 
„seiberinių“ šalčių, nuo kurių jam nuolat 
varva iš nosies, kai tik išeiname su šluo
tomis j mūsų darbovietę — Hyde Parke.

Vieną tokią saulės pritvinkusią dieną ri 
kiavome palei parko prūdą per žiemą san 
dėliuose išlaikytus suolus. Suolų parkan 
suvežimas, nepaisant kokie speigai besiau 
tetų, — reiškia pavasario sezono atidary
mą. Kadangi „bonusų“ už ši sunkų darbą 
negauname, tai, atnešę iš krūvos antrąjį, 
susėdome parūkyti. Buvo toks metas, ka
da parko lankytojų didžiąją dalj sudaro 
moterys. (Atvirai kalbant, čia moterų nie 
kad netrūksta.) Antrąjį mūsų suoliuką 
tuoj pat apgulė kelios senatvės priedą 
gaunančios moterėlės, matyt seniai lauku
sios „sezono atidarymo“. Tvenkinio kran
tu ėjusios dvi damos, pamačiusios ilgame 
mūsų suole pakankamai vietos, priartėjo 
ir, Georgo padrąsintos, sėstelėjo.

Iš eisenos ir apsirengimo jtariau, kad 
joms mano darbovietės aplinka svetima. 
Neklydau. Jos kalbėjosi rusiškai. Aš vos 
nejgnybau Georgui j šlaunį, kai iš pir
mųjų sakinių supratau, kad tai tikros 
„katiušos“, iš pačios „demokratiškiau
sios“ pasiuntinybės. Štai kokį pokalbį 
nugirdau: *

— Žinai, Nataša, aš vis negaliu savęs 
įtikinti, kad nesapnuoju! Ir ko čia tik nė
ra! Ir viskas taip pigu, kad nors imk ir 
išpirk visas krautuves...

— Bet jei kada nors tau tektų nuva
žiuoti į Paryžių, tai ten tu pamatytumei 
dar gražiau apsirengusių moterų, — atsi
liepė brunetė -Nataša, naujutėliu lietsar
gio galu graižydama smėlyje.

— Aš tik bijau, kad Valodė nebūti; iš- 
komandiruotas tėvynėn... Kad nors kele
tą metų čia pagyvenus. O kaip tau patin
ka mano ši nauja skrybėlė? — paklausė 
Natašos apskritaveidė, pasukdama į ją 
galvą.

— Žinoma, geriau negu beretė. Oxfor- 
do salone pirkai?

— Valodė nuvežė. Aš nežinau, kaip tos 
čia gatvės vadinasi... Bet tu matytum, ko
kių vienoje krautuvėje apatinių baltinių 
mes užtikome!.. Akys raibsta! Aš stačiai 
bijočiau tokius dėvėti...

— Priprasi brangioji...
— šeštadienį pas Juličką priėmimas. Bi 

jau, kad nemokėsiu su tais užsienio dip
lomatais elgtis. Tu, Nataša, turėsi man 
viską rodyti. Bet blogiausia, tai su tais 
augštais kulnais. Aš vos galiu pajudėti, o 
Valodė sako, kad prie vakarinių drabu
žių būtinai reikia dėvėti batus su augš
tais kulnais. Nuvirsiu ir bus jam...

— Priprasi, brangioji, nesijaudink...
— Da, da, — priprasi brangioji ir prie 

šilkinių baltinių ir prie augštų kulnų, tik 
sunku bus nuo jų atprasti, kai teks grįž
ti prie „valenkų“ ir raudonos beretės... O 
gal cigaretę priimtumėt nuo kontrrevoliu- 
cionieriaus emigranto, — atsistojęs pasiū
liau diplomatų damoms. Deja, jų nustebi
mas it Išgąstis buvo tokia, kad net man 
jų pagailo. Nataša tik aiktelėjo „spasibos“ 
žodelį ir greit nusitempė savo naujokę ta
keliu palei tvenkinį. >

Kai savo draugui, bevanisto srovės at
stovui, atpasakojau visą nugirstą pasikal
bėjimą, jis pradžioje garsiai kvatojosi, o 
po kurio laiko pridūrė:

— I don't believe...

* Po šito nuotykio mūsų pastatytame suo
le, mano bendradarbis anglas ėmė daž
niau teirautis apie sovietinį gyvenimą. Di 
džiausiąs jam argumentas, tai sovietinių 
diplomatų žmonų išgąstis, kai jų pokal
bis buvo nugirstas suprantančio rusų kal
bą. Mano paaiškinimas, kad ten, už gele
žinės uždangos, visi taip bijo viens kito, 
jį stačiai siutino.

— Tai kodėl tie visi žmonės kenčia tokį 
režimą, kodėl jie nesukelia revoliucijos?

Kiek įveikdamas išaiškinau ir, mano 
nustebimui, šį kartą jis nebepasakė — I 
don't believe...

— O ką tu padarytumei, jei tau būtų 
pavesta sukelti Rusijoje revoliuciją? — 
paklausė jis taip rimtai, it nuo mano at
sakymo visa tai priklausytų.

— Parodyčiau rusams pagal Orvelio 
knygą pastatytą filmą „Gyvulių ūkis“ — 
atsakiau, nes iš tikrųjų Maskvoje „gyvu
lių ūkį“ parodžius, vergai sukiltų prieš 
engėjus. • * *

„E. Lietuvyje" dažnai esu skaitęs, kad 
mūsų, veiklesnių lietuvių, šiame krašte 
esama lygiai vienas tūkstantis. Girdi, 
tūkstantis Š-gos narių, tūkstantis prenu
meratorių, tūkstantis dalyvaujančių lietu
viškame gyvenime. Kai kada Imdavau ir 
susimąstydavau: — kaip tūkstantį išskirs 
tyti į tris lygias dalis, kad jokia „partija“ 
neturėtų daugumos?.. Net ir labai toleran

tiški būdami, negalėtume būti lygūs: dvi 
turėtų po 333, vienai tektų — 334. Atseit, 
viena turėtų persvarą. Visas šis reikalas 
netikėtai išsisprendė, kai neseniai vienas 
mano draugas išvyko iš Anglijos. Dabar 
liko 999, atseit skaitlinė gera, nes leng
vai padaloma į tris dalis.* * •

— Viengungio dalia yra blogiausia ir 
sunkiausia, — pareiškė nusivylęs viengun 
gis, kai į jo pakartotinus skelbimus ne
atsiliepė nė viena kandidatė. Jis savo 
skundą šitokiais tamsiais motyvais parė
mė: — Nieko nebebus, reiks skelbtis ang
lų spaudoje ir ten susirasti gyvenimo 
draugę. Girdi, įvairaus plauko mūsų veiks 
niai turėjo jau anksčiau susirūpinti geru 
vedybų biuru, piršliavimu, nes, jei mes, 
viengungiai, būsime priversti vesti sve
timtautes, tai mūsų vaikai, nors ir kas
dien tėvo mušami, nesi jungs prie lietuviš
ko darbo, prie lietuvių, jei jų motina bus 
svetimtautė. Jo nuomone, tinkamas vedy
bų biuras būtų ne vieną lietuvį viengun
gį ir lietuvaitę, pavieniai gyvenančius, su
jungęs ir tuo būdu išgelbėjęs nuo tauti
nės bedugnės. O gal ir dabar dar būtų ne
vėlu?..

* * *

Labai dažnai nusiskundžiame, kad di
džioji dalis lietuvių iš viso neskaito nei 
lietuviškų laikraščių, nei knygų, pailius
truodami šį skundą anglais, kurių kiek
vienas skaitąs po kelis laikraščius. Saviš
kių „šmeižtą“ šiek tiek turime sušvelnin
ti, nes, pasirodo, kad londoniečiai anglai, 
kasdien skaitę 20 milionų egzempliorių, 
jau dvi savaites išgyveno be laikraščių ir 
nė vienas nenutautėjo... Fleet Street 
plunksnagraužiai, pravedę tam tikrą ap
klausinėjimo anketą pareiškė, kad neįvy
ko nė vienos savižudybės, ryšium su laik
raščių nepasirodymu. Žymiai tamsiau tie 
pranašai žiūri į ateities reikalus: girdi, 
britai įsitikino, kad galima gyventi ir be 
laikraščių ir. kai jie pasirodys, tai niekas 
jų nebeskaitys... Mano surinktomis žinio
mis, Londono spaudos streiko dienomis, 
geriausią biznį padarė — senų knygų ir 
senų žurnalų krautuvėlės: jos nuo atida
rymo minutės buvo apgultos pirkėjų. At
seit, praktika, rodo, kad visdėlto anglas 
be spausdinto žodžio kaip ir be kap of 
tea, gyventi negali. Matyt, kad arbata ir 
spauda turi kažką bendrą, nes patyriau, 
kad tie lietuviai, kurie prijunko prie ar
batos, nebeišsiverčia ir be lietuviško laik
raščio...

* * *

„Ar moteris prilygsta vyrui?“ — šito
kia antrašte žymus anglų gydytojas, Dr. 
Abrahams, parašė knygą, kurioje bando 
atsakyti į šį aktualų klausimą, nors ir to
je knygoje autorius „nedrįso“ išguldyti 
visos teisybės ir pastatyti ant „’i“ galuti
no taškelio. Nereikia stebėtis, kad sunku 
būti tiek drąsiam vyrui, nes ir žymus ang 
lų rašytojas Butler, kalbėdamas apie mo
teris, tik taip išsireiškė: „Visi protingi vy 
rai yra vienos nuomonės apie moteris, bet 
nė vienas protingas vyras tos nuomonės 
nepasako viešai“...

Dr. Abrahams paneigė antifeministų 
tvirtinimą, kad moterys turinčios mažiau 
proto ir inteligencijos. Autorius sako, kad 
smegenų dydis priklauso nuo žmogaus 
konstrukcijos, atseit, augšto ūgio moteris 
turinti daugiau smegenų, negu smulkaus 
sudėjimo vyras, tuo tarpu inteligencija ir 
protas nepriklauso nuo žmogaus augštu- 
mo. Moteris, nors fiziškai silpnesnė, ta
čiau žymiai atsparesnė kai kurioms li
goms ir ypač narsiau pakelianti tiek dva
sines, tiek fizines kančias.

Lietuviu
KLUBAS

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U

Velykų I-ją dieną (balandžio 10 d.) 
7 vai. vakaro rengiamas

MARGUČIŲ BALIUS
Gros džiazas. Prašome svečius at
sinešti savo margučius — gražiau
sieji bus premijuojami.

Kiekvieną šeštadienį klubo patal
pose

TELEVIZIJOS VAKARAS

Baras. Šilti ir šalti užkandžiai, kava.

Naujas rinkinys lietuviškų plokšte
lių.

KEISTA LAIKYSENA
KĄ REIŠKIA „KAIBĖTIS SU RŪSATS“?

Neseniai šveicarų laikraščio „Neue Zueri Ir kokia tokios fikcijos kaina? Be abejo —
cher Zeitung“ skiltyse Salvador de Mada
riaga, Oxofrdo profesorius, žinomas libe
ralinių pažiūrų mąstytojas stipriai pakede
no tūlų Vakarų politikų leidžiama šūkį 
„kalbėtis su rusais“. Visų pirma, pažymi 
jis, tai reiškia norą kalbėtis ne su rusais, 
bet su komunistiniais galiūnais, kurie laiko 
rusų tautą milžiniškoje koncentracijos sto
vykloje. Pats šūkis iš tikrųjų sugalvotas 
taip, kad išduotų rusų ir kitų pavergtų^- 
tautų teisę j 1a;svę.

Ypatingai keista, kad šito šūkio uoliais 
skelbėjais ir platintojais yra tapusi daugu
ma Europos socialistų, kuriems autorius už 
tai nepagaili karčių tiesos žodžių. Gausūs 
Belgijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos 
ir Italijos socialistai nekantriai laukia ma
žiausio Maskvos galiūnų ženklo, kad galėtų 
užmegsti kalbą. Kalbą su kuo? O gi su 
didižaus'ais pasaulio išnaudotojais, kurie 
ivedė vergų darbą ir spaudžia pavergtas 
Europos tautas labiau, negu savo la'ka’s 
ko'onijss. Jau vien tik šitas nenane:giamas 
faktas turėtų atbaidyti. Deja, tikrovėje ne 
taip. „Daugelis socialistų atrodo yra nuo
monės“, rašo S. de Madariaga. ,.k’d dar
bininkai Kolymoje ar Vorkutoje ramiai ir 
toliau verg:ioje gyventų iki savo gyvenimo- 
ealo, kad tik jie patvs ir jų tautos salėtu 
toliau pusryčiams valgyti kumpi su kiauši
niene ir žiūrėti futbolo rungtynm“.

Tokia laikysena ne tik atstumianti, bet 
ir pavojinga. Apie ką gi būtų galima kal
bėti su sovietais, ko iš jų tikėtis? Taikos?

oficialus faktiškas S. S-gos valdžios užim
toje Europoje pripažinimas. Tačiau toks 
sprendimas reikštų pilnutinę komunistų per 
galę šaltame kare. Jų prestižas ir galia tik 
dar labiau sustiprėtų, o rezistenciniai sąjū
džiai anapus geležinės uždangos būtų ga
lutinai suparaližuoti. O kas iš to Vaka
rams? Geriausiu atveju — nepuolimo su
tartis. Bet ko vertos tokios sutartys su so
vietais, autorius primena Pabaltijo valsty
bes, su kuriomis Molotovas iškilmingai pa
sirašė nepuolimo sutartis tam, kad lengviau 
jas proxy tų.

Ir iš viso tai bereikalingas energijos eik
vojimas. Kodėl Vakarai turėtų skubintis 
„kalbėtis su rusais“? Ar žmonės, kurie nuo 
lat apie tokias kalbas šneka, negalėtų bent 
porą mėnesių patylėti? Argi jie nemato, 
žkad tokiu būdu jie tik stiprina savo prie
šą iš lauko ir iš vidaus? Juk totalisrinė S. 
S-gos sistema rodo aiškiu susidėvėj:mo 
ženklu. Jos žlugimas atneštų Rusijai ir vi
soms pavergtoms tautoms laisvę, o visam 
pasauliui taika. Tie kurie leidž'a kalbas 
kad rri'ria kalbėtis su rusais, iš tikrųjų ei
na prieš pavergtųjų tautų laisvę ir viso pa
saulio taiką.

Tai retos ir teisingo^ min'ys. Bet ar ne 
todėl, kad nats jų autorius yra taip pat 
tremtinvs. Taip ir pasitvirtina gyvenimo iš
mintis. kad sotus neužjaučia a’kano. o lais 
vėje gyvenantieji — pavergtųjų.

Bkl. (ELI)

SUOMIAI SKRAIDO LĖKTUVAIS
Frankfurto „Abndpost“ Nr. 66 O. P. 

Brandt rašo, kad Suomijoje skraidymas 
lėktuvais virto tautine pramoga, kuri 
prieinama visiems Ivgiai taip, kaip ir ke
lionė geležinkeliu. Jis rašo:

Oulu aerodrome 10 suomiu, miško dar
bininkų įlipo į lėktuvą, skrendantį į Ke- 
mi. Jie visi, be išimties — „seni lakūnai“, 
kurie yra papratę naudotis greitomis su
sisiekimo priemonėmis. Helsinkyje ponią 
Etualo išlipo iš lėktuvo, atskridusio iš 
Turku. Ji yra namu šeimininkė ir atskri
do i sostine Helsinki — apsipirkti krau
tuvėse. Lėktuvo bilietas kainavo jai tik 
21.50 markių.

Kitą dieną skrendu virš 900 km i’g!o 
kelią į Rovaniemi, Lanlandijoje. Blondi
nė stewardess's Kaisa Oejvmaki maloniai 
parodo skrendančiuju sąrašą: direktorius, 
monteris, prekybininkas, sekretorė, fabri
kantas, amatininkas, vald’ninkas, tarnau
tojas, namų šunininkės, keturi vokiečiai, 
trvs anglai ir penki amerikiečiai — tu
ristai.

Suomija, po Amerikos, turi tankiausią 
orinio susisiekimo tinklą. O be to — pi
giausias lėktuvais skraidymo kainas vi
daus susisiekime.

„Moterys jų krašte skraidymą lėktuvais 
pavertė tautine nramoga“, nripaž'ndami 
tai komentavo užsienio turistai.

F.sko Jaaskelainen, kurio sužieduot'nė 
gyvena Jyvasklya, skraido pas ią 45 min. 
— pralįsti savaitgali. Tas nekainuoja jam 
brangiau, kaip kelionė geležinkeliu ant

roje klasėje. Bet tuo būdu jis gali pabūti 
pas savo sužieduotine 10 vai. ilgiau, negu 
jis būtų galėjęs, vykdamas traukiniu. 
Niekad aš nemačiau niekur, išskyrus 
Amerikoje, tiek daug vaikų, skrendančių 
su savo tėvais atostogų, kaip Suomijoje.

Tačiau tas priklauso irgi nuo augšto 
gyvnimo standarto. Dirbančiųjų, mėes'nės 
pajamos yra tarp 600 ir 1000 markių. Pa
vyzdžiui mūrininkai, miškų darbininkai 
ir monteriai, kurie dar daugiau uždirba, 
pakeisdami darbovietes naudotasi lėktu
vais taip pat, kaip pas mus darbininkai 
greitąisiais traukiniais.

KNYGA, KNYGA, KNYGA —

ir žiemą ir vasarą ištikimiausias Jūsų 
draugas! Didžiausias lietuviškų knvgų pa
sirinkimas! Naujai gauta: Končius — 
MEDŽIO DROŽNIAI — albumas. Kaina
— 36.8; N. Mazala'tė — SAULES TAKAS
— 25.8: Andriukaitė — JAUNAI INTE
LIGENTEI — 9 ši.

Jei turite rūpesčio dėl lietuviškų dova
nų — parašykite: D. Daunoraitė. 49, 
Thornton Ave. London W.4.

Hamburgas, prasidėjo pirmas regulia
rus Lufthansos orinis susisiekimas tarp 
Hamburgo ir Miuncheno. Keleiviniai lė'- 
tuvai pakeliui dar nusileidžia Diuseldorfe 
ir Frankfurte.

* SUIGMeU VUYKOMS! *
Pavasario šventės proga, Lietuvių Sporto ir Soc. Klubas, 345 a Vic

toria Park Rd., London E. 9,rengia
DIDELĮ ŠOKIŲ VAKARĄ

paįvairinta tokiam vakarui tinkama programėle. Kiekvienas vakaro sve
tys ir viešnė gaus nemokamai bilietą, kuriuo bus galima laimėti velykinę 

dovaną 5 svarų vertės.
Vakaras įvyksta Pirmąją Velykų Dieną. Pradžia — 7.30. Pabaiga 

12 vai. Veiks du bufetai. Gros geras orkestras.
VISI KVIEČIAMI ATSIVESTI SVEČIUS Į ŠĮ NUOTAIKINGĄ VA

KARĄ. Įėjimas — 2/6.

PASIRUOŠKITE VELYKŲ BALIUI
Velykų antrąją dieną, 6,30 vai., puikioje kino Elytės salėje, 

pirmą-kartą rengiamas Nottinghame
KAUKIŲ BALIUS

Šokiams gros gera muzika. Turtingas bufetats. Už įdomiausią 
ir būdingiausią kaukę paskirta premija. Vietos ir apylinkės lietuviai 
su svečiais kviečiami atsilankyti.

DBLS Nottingham© skyr. Valdyba

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo-buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C„ CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

(atkelta iš psl. 4.)
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nį bankrotą, buvo griebtasi priemonių, 
kurios buvo aiškiai priešingos komunisti
nės ūkio santvarkos tikslams, buvo ku
riam laikui dalimi atstatytos kapitalisti
nės ūkio sąlygos, bet tik tam, kad po ke
lių metų, kai krizė praėjo, dar su dides
ne aistra būtų griebtasi bekompromisinio 
senųjų tikslų įgyvendinimo. Jei žiūrėsime 
kaip į tikslą, bet ne kaip į priemonę, tai 
tas trumpas NEP-o periodas, be abejonės, 
buvo ,.nukrypimas“ nuo Markso-Lenino 
ekonominės politikos, bet kadangi pagal 
komunistų dialektiką tai buvo tik strate
ginė priemonė jų tikslui įgyvendinti, to
dėl tai nebuvo joks nukrypimas. Priešin
gai, „nukrypimais“ ir „klaidomis“ laiko
mi tie per ankstyvi bandymai suvalstybln 
ti visą Sovietų Sąjungos ūkinį gyvenimą 
prieš NEP periodą, kadangi tada nebuvo 
atsižvelgta į to meto aplinkybės ir komu
nistinės strategijos reikalavimus.

Taigi, ir dabar, jei kalbama . apie „nu
krypimus nuo Lenino-Stalino tautinės, po
litikos“, tai dar jokiu būdu- nereiškia, 
kad tuos nukrypimus reikia suprasti ry
šium su tos politikos tikslais. Visais tais 
pareiškimais geriausiu atveju norima pa
sakyti, kad toji politika neforsuotina ne
parankiu momentu, kada dar daugiau 
įtempti yra perdaug rizikinga, todėl rei
kia ieškoti laikinių kompromisų kad ir 
su ta „velnio bobute“ nacionalizmo kaily
je, reikia laviruoti. Tas tam tikros rūšies 
rolitinis „NEP-as“ reiškia, kad pavergtų
jų tautų, o ypač tų, kurios pateko Sovie-. 
tams per Antrąjį Pasaulinį karą, padėtis 
gali būti laikinai kiek sušvelninta, paleng 
vintą. Tačiau iš to daryti išvadą, kad 
Maskva ruošiasi iš pagrindų keisti savo 
politiką pavergtųjų tautų atžvilgiu, būtų 
perdėm klaidinga. Reikia turėti galvoje, 
kad toks pakeitimas reikštų Maskvos at
sižadėjimą tiek komunistinės doktrinos 
esminių principų, tiek savo imperialisti
nių siekimų, o to tikėtis būtų perdaug op
timistiška ir nerealu. Maskvos tautinės po 
litikos tikslas lieka toks, koks buvęs, bū
tent — pagrindinai suvirškinti jų gallon 
patekusias nerusų tautas, tik stengiantis 
kiek apsigydyti nuo pastaruoju metu pasi 
reiškusių virškinimo sutrikimų, noromis 
nenoromis tenka laikinai laikytis lesesnės 
dietos. Tačiau kai tik tie sutrikimai, kurie 
šiuo atveju yra ūkinio pobūdžio, bus pa
šalinti, Maskva, be jokios abejonės, grieb
sis su dar didesniu įnirtimu tas tautas do- a 
roti.

Pranas Zundė (E.)

AR GERAI GIRDI?
Klausos stiprumą dėl psichologinių prie 

žasčių pačiam ne visad pasiseka patikrin
ti. Todėl patartina paprašyti savo bičiulį, 
kad jis kurį laiką stebėtų ir pasakytu ar

1) dažnai prašai kitus pakartoti žodžius 
ar sakinius,

2) gali klausytis pasikalbėjimo kitų 
žmonių taip gerai, kaip normalus asmuo,

3) girdi, kaip kambaryje varva vanduo 
iš krano arba kas nors tyliai krepšti,

4) įtempi klausą, ar iš paratimo pa
kreipi ausį į kalbėtoją.

Jei bičiul’o pastabos sukeltų nerimą, va 
dinasi, kažkas yra netvarkoj. Tokiu at
veju reikia kreiptis pas ausų gydytoją, 

Girdėjimo arganas kiekvienam yra ne
apsakomai brangus. Todėl, norint išsaugo 
ti klausą, patartina laikytis šių taisyklių:

a) laikyk ausis švarias, nevartodamas 
degtukų, metalinių medžiagų ar kitų ko
kių kietų dalykų — nekrapštyk jais au
sų;

b) pajuts ausyse skausmą ar kokias 
medž'agas, eik pas gydytoją;

c) venk plaukti stovinčiame vandenvje. 
Klausos organų užkrėtimas gali prasidėti 
nuo ausyse likusio vandens;

d) nešnvpšk smarkiai nosį, nes per Eus 
tacho landelę gali užkrėsti vidurinę au
sies dalį.

•Kaip matyti, nei klausos stiprumo pa
tikrinimo būdas nėra sunkus, nei klausos 
organo higieniškos taisyklės nėra neįvyk
domos. Belieka tik būti atsargiam ir tuo 
paprastu būdu išvengti liūdnų pasekmių. 
Kurčias žmogus yra nelaimingas. Sykiu 
jis yra didelis visuomenės apsunkinimas.

BONN Vyriausybės sluogšniai Bonn'oje 
Jaltos dokumentų viešo paskelbimo atžvil 
giu laikosi labai rezervuotai. Vyriausybės 
kalbėtojai pabrėžė, kad nesą jokio pagrin
do apie istorinius dokumentus išsamiai 
pasisakyti, nes tai būsiąs istorikų reika
las. Paskelbtieji dokumentai nesudarą jo
kių sensacinių atskleidimų, kurie duotų 
pagrindo ypatingai juos įvertinti.

Šiaip gi Vakarų Vokietijos spauda p’a- 
čiai nagrinėja Jaltos dokumentų reikšmę. 
„Die Zeit“ kovo mėn. 24 d. rašo: ,

Labai gera, kad Jaltos dokumentus pa
skelbė viešai teisybės ir tautų susiprati
mo labui. Hitleris, kai jo darbai i šviesą 
išėjo, buvo ir paskutiniam vokiečių tau
tiečiui atidengtas. Taip pat yra sveika, 
kad ir Roosvelto asmenybės ir darbų šy
das pasikelia. Tas nesumažina abiem tau
toms nei kaltės nei atsakomybės, kuria 
rėik'a toliau nešti, bet parodo broliško su 
sipratimo kelią.

PADĖKA
Kun. Kuzmįckiui, kun. Daukniui, p.p. 

Brazaičiams, Amilioniams, Linkevičiui, 
Garbukui ir visiems kitiems mano bičiu
liams, dalyvavus'ems ir talkininkavusiems 
surengti vestuves, o taip pat {teikusiems 
gražias dovanas, širdingai dėkojame

Irena ir Jaronimas Siaukai

SKELBIMAS
Skubiai parduodamas 5-kių kambarių 

gerai sutvarkytas, su, vonia ir mažu dar
žu namas. Rami gatvė. Darbų vyrams ir 
moterims pakankamai. Yra nemokama 
katalikų vaikams gimnzija.

Namo kaina — 700 svarų. Galima gau
ti 400 svarų paskolą.

Kreiptis: VI. Matulevičius, 30, Prospect ' . 
Place, Trowbridge, Wilts.

Kvalifikuotai sesutei, steigiančiai savo 
profesinį biznį ir norinčiai turėti pasise
kimui užtikrintą pagalbą, reikalingas ma 
lonus ir suinteresuotas asmuo.

Kreiptis: 48, Park Avenue, Wood Green, 
London, N.22. Tel. Bower Park 7459.
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