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Gavėnios aukos Vokietijoje
Atvykę Paryžiaus aplankyti užsienių tu

ristai 1958 metų rugsėjo mėnesį būtų galė
ję pastebėti keistą reiškinį. Sienose, šaligat 
viuose ir gatvių asfalte čia jie būtų paste
bėję kreida anot škoto išradėjo vardą ne
šiojančių makadamų didžiosiomis raidė
mis išvedžiotus įrašus: „Taip“, arba „Ne!*. 
Kai kurie politikieriai, turėję daugiau lai
ko, savo braižą tikslino „Ne de Gaulliui“.

Tada reikalas ėjo dėl to garsaus referen 
durno, kuriuo prancūzų tauta turėjo pa
tvirtinti arba atmesti valdžią žmogaus, mo 
torizuotos liaudies atkviesto į Eliziejaus Rū 
mus karštligiškomis gegužės dienomis į tak 
tą dūzginamais automobilių signalais, Al- 
ge-rie francaise!“ (Alžyras prancūzu).

Tokie užsieniečiai būtų buvę kiek ap
stulbinti visų tų tos „Taip“ ir „Ne“ maiša
ties, kairiojo sparno spaudos protesto 
šauksmų prieš „diktatorių“, o dešiniųjų pa 
šiepiamųjų „disidentų“. Buvo ir manifes
tacija, suorganizuota Respublikos Gynybos 
Tautinio Komiteto, kurio nariai — radika
lai, socialistai ir įvairūs liberalai — paro
dė vieningumą, masiškai ir oriai pražygiuo 
darni Paryžiaus gatvėmis iki Respublikos 
Aikštės, kurioje kadaise stovėjo baisioji Ba 
stilija — absoliutizmo simbolis. Tačiau, pri 
sijungdąmi prie tos eisenos komunistai me 
tė į tą žygį grasinantį Maskvos šešėlį. Gra 
sinamai veikė ir alžyriečių teroristų atenta 
tai, kurių aukos mieste buvo nekalti praei
viai ir policininkai, susilaukę į juos nu
kreiptų iš pasalų paleistų revolverio šūvių. 
Teroristų nesiskaitymas su niekuo pasiekė 
aukščiausio laipsnio, kai buvo pasikėsinta 
nužudyti J. Soustelle, Alžyro sukilimo įkvė 
pėją. Bet toks šantažas nepasiekė savo tiks 
lo, nes jis tik pastūmė abejojančius į tą pu 
sę, kuri siekė tvarkos. Taigi tarp visų tų 
vienas kitam prieštaraujančių ir nesusidai 
nuojančių tthlsų kaip galėjo neakylus stebė 
toj as išgirsti "vienintelį reikšmingą balsą— 
Prancūzijos balsą?

Šiandieną Prancūzija jau yra pasisakiu
si. „Taip“ nustelbė visus kitus, kaip potvy 
nio banga. įžvalgūs žurnalistai tuoj pastebė 
jo, kad generolo gyvenvietėje — Colombey 
les Deux Eglises valsčiuje į rinkimų dėžę 
buvo įmestas tik vienas „Ne“. Kai dėl to 
su ‘šypsena buvo prasitarta generolui, jis 
tik atsakė: „Tai ne mano balsas“. Iš tikro 
referendumas buvo pergalė be šūvio. Alžy
ras irgi pasisakė. Alžyrietės pirmą kartą 
ėjo balsuoti be tradicinių veidus dengian
čių šydų — kaip prancūzės. Visas kraštas 
pareiškė pasitikėjimą generolui de Gaul
liui, balsavimu suteikdamas jam galią, ko
kios neturėjo joks respublikos prezidentas 
nuo Liudviko Napoleono laikų.

Pabandykime apčiuopti nors kelis bruo
žus tų didžiųjų jam skirtų uždavinių. Jie 
sunkūs ir neturėtų būti pakankamai neįver 
tinami. Prieš įžengdamas į Eliziejaus Rū
mus, t.y. prieš išrenkamas prezidentu, de 
Gaulle davė prancūzams tai,- ką vienas ang 
lų laikraštis pavadino „stebuklingu ba
lansu“. Ji sudarė nauji potvarkiai, pajėgu
sieji ištraukti Prancūziją iš finansinės pra
rajos, į kurią ją buvo įstūmusios bepras
miškos politinės kovos. Tarp tų priemonių 
buvo: įvairių primokėjimų panaikinimas, 
kainų pakėlimas duonai, ryžiams, pienui, 
anglims, dujoms, elektrai. Socialinio drau
dimo' mokesčiai taip pat pakelti, tačiau iš
mokėjimai nesumažinti, žodžiu, buvo įves
tas griežto taupymo — „diržų susiveržimo“ 
— režimas. Dabar belieka visa tai ko 
kruopščiausiai vykdyti, nuo šių reformų 
pasisekimo priklausys Prancūzijos ekono-
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(E) Vienas iš stambesnių internatų Lie
tuvoje šiemet pradedamas statyti Panevė
žyje. čia bus surinkta apie 1000 kolchozi- 
ninkų vaikų, ir juos atskyrus nuo tėvų, bus 
apmokomi ir auklėjami komunistinėje dva
sioje. Ryšium su naująja mokyklų reforma 
tokių internatų numatyta pastatyti didelį 
skaičių. Maskvos yra duotas obalsis per 
tam tikrą laiką visus vaikus atskirti nuo 
tėvų ir perleisti per internatus - mokyklas.

(E) 2.000 žąsų numato laikyti šiais me
tais Alytaus rajono Raudonikio kolchozas. 
Pereitais metais realizuota 700 žąsų ir gau
ta už jas 40.000 rublių. Sekančiais keliais 
metais žąsų skaičius palaipsniui būsiąs di
dinamas iki 10.000.

Rašo specialiai „Europos Lietuviui“
SH. VALLON, 

žinoma anglų rašytoja ir biografe.

minis atgimimas. De Gaulle šiam uždavi
niui vykdyti pasirinko bešališką ir ryžtin
gą žmogų — Pinay, kuris paskirtas finan
sų ministeriu. Pinay bus penktosios respub 
likos Colbertu.

Čia iškeltinas ir Soustelle klausimas. J. 
Soustelle daugeliui yra savos rūšies paslap
tis — enigma. Užsienio spauda dažnai jam 
primeta „užsislėpusio fašisto“ titulą, kalti
na jį autoritatinėmis tendencijomis, sako, 
kad jis norįs vaidinti savo rūšies „Pilkąją 
Eminenciją“. Gimęs kuklių ir paprastų 
žmonių šeimoje, Soustelle greit pasireiškė 
savo nepaprastai šviesiu protu ir organiza
ciniais gabumais. Šie jo privalumai, be abe 
jo, kelia pavydą jo nekenčiančių vidutinio
kų. Tačiau Soustelle visą savo veiklą nu
kreipė kur kitur — jis pasiskyrė organizuo 
ti naujajam UNR sambūriui — masinei tau 
tinio pobūdžio progaulistinei politinei gru 
pei. Šiaip ar taip kalbėtumėm, de Gaulle 
nuvylė tuos, kurie Soustelle asmenyje buvo 
įžiūrėję „Pilkąją Eminenciją“. Jis pasirin
ko ministeriu pirmininku Michel Debre, ku 
ris jam buvo besąlygiškai ištikimas lauki
mo dienomis. Debre laikysis prezidento pa
žiūrų, kiek tai bus susiję su didžiaisiais 
krašto atstatymo planais.

Parlamentas nesusirinks iki balandžio 
mėn. Tik tada galima bus pasakyti, kokios 
jame vyraus politinės nuotaikos, tik tada 
bus galima įžvelgti jo „politinį klimatą“.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

O MEDŽIAI PŪVA
Privažiuodami Dusmenis (Daugų rajo

nas), šiapus tiltelio pasukit kairėn, kur 
snaudžia šimtamečiai miškai. Eisit, eisit— 
galva apsisuks. Geri miškai.

Tik negeri miškų prižiūrėtojai. Kerta ir 
kerta prie keliukų, kur yra privažiavimas, 
kur kietesnis gruntas. Toliau nė nepasi
žiūri. •

O toliau prasideda pelkelių apsuptos sa
los, salelės. Jas supa krūmai, smulkmė, vė
jas turi erdvės įsibėgėti, užgriūti pušis sa
lose. Na, jis ir pasismagina, atsikeršija už 
tai, kad vientisame miške jam neleidžiama 
pasiausti. Išgriauna pušis, išvarto. Jos gu
li, pūva.

Vienoje vietoje, gal dviejų šimtų ha plo
te, jūs rasite griaumedžių tiek, kad galima 
buvo ne vieną namą pastatyti. Beje, dabar 
jau vėloka. Prieisi, spirsi koja, — batas 
įlenda į rąstą: supuvęs, net malkoms netin
ka. Bet yra dar labai daug tinkančių ir sta 
tybai, ir malkoms.

Dabar pelkės užšalo, galima būtų išvežti. 
„Bet kam, — galvojama. — Juk galima 
sveikus patogesnėje vietoje kirsti“.

įdomu, kiek tuo būdu dingsta miško?
Alb. Žukauskas

Iš „Tiesos“, 1958.12.23.

Gerbiamas Kultuve!
Pasakyk man, kiek kartų galima suklys

ti? Liepos mėnesio pradžioje, grįžęs iš atos 
togų, radau ant stalo grėsmingą raštą, ku
riame buvo nurodoma, kad aš nesumokė
jau 1958 metų pirmojo pusmečio abonenti
nio mokesčio už radijo aparatą. Be abonen 
tinio mokesčio, buvo reikalaujama sumokė 
ti didelę baudą.

Suradęs dar vasario 6 d. ryšių kontoros 
išduotą kvitą, nuskubėjau į ryšių kontorą.

— Apsirikome, — sako, — kažkas nepa
žymėjo jūsų abonentinėje kortelėje.

Liepos 24 d. sumokėjau abonentinį mo
kestį už 1958 m. antrąjį pusmetį. Ir štai lap 
kričio mėnesį triukšmingu telefono skam
bučiu mane vėl iškviečia į rajono ryšių 
kontorą: girdi, pilieti, jūs nesumokėjote 
abonentinio radijo mokesčio už visus 1958 
metus. Suradęs kvitus, vėl nubėgau į ryšių 
kontorą.

Pažiūrėjo kontoros viršininkas Tama
šauskas į mano atneštus kvitus ir tiek te
pasakė:

— Suklydome. Vietoj 1958 metų įrašyti 
1957-ieji.

— Bet 1957 metais aš irgi mokėjau abo
nentinį radijo mokestį — štai kvitai. Kur 
tai atžymėta?

— A, šito, tur būt, visai neatžymėjo, — 
pareiškė viršininkas. — Sutvarkysim...

Pažiūrėjo kvitus, pavartė. Antspaudus 
patikrino: kvitai teisingi. Girdi, nieko dau
giau iš jūsų nenorime.

Užteks pastebėti, kad parlamento dauguma 
priklauso UNR grupei ir kad paskutiniuose 
rinkimuose komunistų partija buvo mirti
nai sumušta. Antikomunistinė pergalė yra 
geras ženklas.

Kas yra kitoje medalio pusėje? Negalima 
neigti tai, kad de Gaulle iki šiol nepavyko 
užmegzti derybų su FLN (alžyriečių sukilę 
lių Tautinio Išlaisvinimo Frontu). Alžyre 
teroras nepanaikintas. Tačiau prezidentas 
tęsia atlaidumo politiką: Messali Hadj, ko
votojas už Alžyro nepriklausomybę, kuris 
trejis metus buvo laikomas internuotas Be 
lle-Isle saloje, jau paleistas. De Gaulle pa
sitiki milžiniškais turtais, slypinčiais po 
Sacharos dykuma. Jis tikisi, kad tų turtų 
panaudojimas drauge su gerove ir pertek
lium atneš taiką ir sutarimą. Užsienis, o 
ypač JAV stebi, kokia bus Prancūzijos lai
kysena OEEC (Europos Ekonominio Bend
radarbiavimo Organizacija) ir ypač NATO 
— Šiaurės Atlanto Sąjungos — atžvilgiu.

Kai kurie anglų laikraščiai vėl užsimi
nė apie legendarinį Lotaringijos Kryžių 
(panašus į Vyties kryžių laisvosios Pran
cūzijos karo metu pasirinktasis ženklas — 
simbolis). Karo metu W. Churchill, sako
ma, buvęs pastebėjęs, kad sunkiausias kry 
žius, kurį jam tekę nešti, buvęs' Lotarin
gijos Kryžius. Dabar spauda sako, kad kry 
žius taip sunkiai užgulęs Foster Dulles pe
čius, jog net susirgdinęs jį...

Tačiau, nepaisant visa tai. šiandieną į 
Prancūzijos didžiules pastangas atsitiesti 
žiūrima su simpatija ir draugiškumu: vos 
gimusioj! Penktoji Respublika pradeda už 
kariauti pasaulio pagarbą.

Išėjau, bet, brangus Tamošiau, aš nesu 
tikras, kad po 2-3 mėnesių negausiu naujo 
raginimo sumokėti radijo abonentinį mo
kestį už 1957-uosius, o gal net ir 1956 me
tus. Gal tamsta, Tamošiau, padėsi sutvar
kyti popierius Skaudvilės ryšių kontoroje, 
kad jie neklystų taip dažnai.

Pr. Martinkus
Iš „Tiesos“, 1958.11.23.

SIURPRIZAI NAUJAME KINO TEATRE
Naujame Šilalės kino teatre visad pilna 

žiūrovų ir visad kino teatro darbuotojai 
juos sutinka su naujais siurprizais. Eina, 
pavyzdžiui, žiūrovas į išreklamuotą filmą 
o ekrane mato visai kitą. Arba nei iš šio, 
nei iš to kino herojai ima vaikščioti galva 
žemyn.

Jau kuris laikas kino teatro darbuotojai 
tikrina šilališkių aritmetikos žinojimą. 
Tam tikslui jie kino teatre esančias vietas 
sužymėjo kreida, kuri per laiką išsitrynė. 
Todėl dabar žiūrovai turi atsiskaičiuoti 
sau vietą. Gaunasi maišatis, nes vieni ima 
skaičiuoti iš vienos pusės, kiti iš kitos...

Taigi, įdomu tokiame kino teatre, ar ne
tiesa? A. Sadūnas

SKAITYTOJAI PRANEŠA:..
...Kad dar 1957 m. rudenį Molėtų rajono 

Aluntos tarybiniame ūkyje iš gretimo elek 
trifikuoto Tijūniškių skyriaus buvo prade 
ta tiesti elektros linija į Bareikių skyrių. 
Iškasė duobes, sustatė stulpus, ir darbas 
nutrūko, štai jau antri metai, kai stovi šie 
„architektūriniai paminklai“, laukdami, ka 
da tarybinio ūkio vadovai pasirūpins, kad 
būty nutiesti elektros laidai ir Bareikiuose 
sušvistų taip seniai laukiamos elektros 
lemputės. J. žegunis

Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959. II. 22.

PASAULYJE
— Pasirašyta rusų - suomių prekybos su 

tartis, pagal kurią abi pusės įsipareigoja 
15 proc. padidinti prekybinę apyvartą.

— D. Britanijon atvažiavo grupė sovieti 
nių vadinamųjų parlamentarų, vadovauja
mų partijos sekretoriaus Suslovo.

— Vengrijoje buvo teisiami 24 jaunuo
liai už neaptartus politinius nusikaltimus.

— Rumunija ištrėmė Izraelio atache.
—■ Prancūzų armijos mokslininkai išban 

dė Saharoje raketą.
— V. Vokietijoje teisiama pora, kuri šni 

pinėjo R. Vokietijai — perdavė ginklavi
mosi planus.

— Australija atšventė didelį įvykį: pa
siekė lygiai 10.000.000 gyventojų.

(E) Kur išvežami Lietuvos pieno produk 
tai. Vilniaus radijas vasario 15 d. pranešė, 
kad Lietuvos pieno produktais esą paten
kinti net Komi respublikos žmonės. Tokių 
laiškų Kauno pieno kombinato adresu esą 
atėję ir iš Maskvos, Leningrado, Gorkio, 
Petrozavodzko bei kitų miestų. Kauno pie
ninėje pagamintas sviestas siunčiamas į Če 
koslovakiją ir J sovietinę Vokietijos zoną.

VYSKUPAI Į KOVĄ PRIEŠ ALKĮ IR

Vak, Vokietijos episkopato ganytojiškas 
laiškas

Paskutiniaisiais metais, artinantis gavė
niai, Vak. Vokietijos vyskupai ėmė skelb
ti bendrą ganytojišką laišką. Paskelbtieji 
laiškai aiškiai atsako į gyvenamojo meto 
reikalavimus iš krikščioniškosios moralės 
taško. Pernai Vak. Vokietijos vyskupai nu
rodė dialektinio ir praktinio materializmo 
pavojų ir ragino tikinčiuosius priešintis 
materializmui tiek minties pasauly, tiek 
praktiškame gyvenime. Šiemet episkopatas 
šaukia katalikus žymesnei gavėnios aukai 
— badą ir ligas kenčiančių kraštų naudai.

Laiško įžangoje, nuplėšę medžagįnį skur
dą, kuriame gyvena dar ištisos tautos, ir to 
skurdo pasėkas, kaip neilgą žmonių amžių, 
ligas, mirtį gatvėj, prisimena vyskupai ka
talikų bažnyčios pastangas ir aukas misijų 
kraštams.

„Beveik 20 metų buvo vokiečių tauta 
diktatūrinės, tikėjimui priešingos, valdymo 
sistemos, baisaus karo ir jo padarinių lyg 
atskirta nuo įvykių plačiame pasaulyje. 
Bet dabar, kai mums vėl atsidarė vartai į 
platų pasaulį, kai girdim apie alkį ir raup
sus, siaubingai išplitusius, nebenusiramina 
mūsų sąžinė“.

Katalikų jaunimas, darbininkija Pax 
Christi sąjūdis jau pradėję kovą prieš alkį 
ir raupsus, ir vien 1958 m. vokiečiai kata
likai nusiuntę per misijas vargo užklup
toms tautoms apie 2 milijonus DM.

„Vokiečių vyskupai skatina visus tikin
čiuosius atsižadėti per šią gavėnią kur kas 
daugiau, negu įprasta, ir Kančios sekmadie 
nį atiduoti rinkliavai tai, kas bus sutaupy
ta nuo Pelenų dienos iki Kančios sekmadie 
nio, ar nuo Kančios sekmadienio iki Vely
kų“.

Vokiečių vyskupai konstatuoja, kad gy
venimas Vak. Vokietijoje, apskritai pa
ėmus, yra geras. „Tik gaila, kad su gero
vės kilimu tolygiai neaugo mūsų pasiten
kinimas, nedidėjo mūsų dėkingumas Die
vui .Per maža rodėm noro susilaikyti nuo 
prabangos ir padėti vargšams!“

Ganytojai prisipažįsta, kad jie įspėja ti
kinčiuosius, atjausdami ne vien alkanus ir 
ligonius, bet prisimindami ir pačius tikin
čiuosius, „kurie atsdūrė pavojuje prapulti 
daiktų pasaulyje ir užmiršti Dievą, sielą 
ir amžinybę“.

Dėl to ši stambesnė gavėnios auka turin 
ti mokyti atsižadėjimo ir neleisti įsigalėti 
tikinčiųjų širdyse praktiniam materializ
mui. „Mums, vyskupams, ne tik rūpi, kad 
jūs duotumėte išmaldą (išmaldos prašome 
neturtingą našlę ir visus tuos, kurie taip
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PRANCŪZIJOJE ATSIGAUNA 
KOMUNISTAI

Prancūzijoje parlamento rinkimus didele 
dauguma laimėjo de gaullistai. Dabar savi
valdybių rinkimuose jau matyti žymus bal 
suotojų pasukimas į komunistus ir kitas 
partijas.

Manoma, kad dėl to posūkio kalta yra 
sunki ekonominė krašto padėtis.

SUKILIMAS IRAKE
Prieš Irako vyriausybę, praeitais metais 

karaliaus nužudymu atėjusią į valdžią, su
kilo pik. Shawwaf.

Atrodo, kad sukilimas pasmerktas nepa
sisekti.

GRIVAS IŠVAŽIUOJA Į GRAIKIJĄ
Kipro kelerių metų ginkluotos pasiprieši 

nimo britams kovos vadas pik. Grivas pasi 
traukia į Graikiją. Jo partizanai suneša 
ginklus, kurie atiteks nepriklausomo Kipro 
daliniams.

SUJUNGIMAS VOKIETIJOS NERŪPI
Rytų Vokietijos komunistams Chruščio

vas yra pasakęs, kad pirmoje eilėje jam 
rūpi pasirašyti taikos sutartį su Vokietija 
ir atsikratyti neaiškios padėties, o abiejų 
Vokietijos dalių sujungimas galįs būti pa
liktas istorijai išspręsti.

VALOMOJI TURKMĖNIJA
Turkmėnijoje pašalintas pirmasis parti

jos sekretorius ir trečioji sekretorė už „gru 
bias klaidas“. O jų klaidos — kad skirdami 
pareigūnus žiūrėjo ne politinio „pajėgu
mo“, o geografinės kilmės. Tai reikštų, kad 
Turkmėnijos partinė vadovybė buvo nusi
stačiusi prieš rusus kolonistus, kurie suda
ro apie 20 proc. gyventojų.

Prieš vykdant šituos pakeitimus, vietinė 
Turkmėnijos spauda yra pasisakiusi už po 
litinę ir ekonominę pažangą krašte — už 
skyrimą „tautinių kadrų“. Pvz., „Turk- 
menskaja Iskra“ iškėlė, kad iš 2.200 gydy
tojų tik 635 yra turkmėnai, ir galimybės 
„tautiniams kadrams“ apmokyti buvusios 
neišnaudotos.

LIGAS
pat vos užtenka pragyvenimui), bet kad 
jūs juntamai atsižadėtumėte iš meilės Kris 
tui“.

Toliau vyskupai išvardija ir konkrečius 
taupymo galimumus: „Ir jaunieji teprade
da, atsižadėdami kartą į savaitę kino bilie
to, tam tikro kiekio cigarečių arba vieno 
ar kito mados dalyko. Atsižadėkime “vieno 
ar kito pokylio, į kurį norėtumėme eiti ar
ba kitus kviesti; ir pagal luomą atidėkime 
į šalį 5, 20 ar 100 DM. Atsižadėkime vie
nos ar kitos kelionės. Mes nesvyruojame 
dar daugiau pasakyti: tebūna atsižadama 
vieno ar kito didesnio pirkinio, kurs nėra 
būtinas. Kodėl gi negalėtų tas, kuris per
kasi prabangų automobilį, pasitenkinti pi
gesniu, o 10.000 DM atiduoti, kaip auką?“

Sudėtosios aukos palengvintų vargą, ap
gydytų ligonius, sustabdytų epidemijų pli
timą. „Kaip galėsime mes atsilaikyti Die
vo teisme, jei būsime stambias sumas iš
leidę asmeniškiems smagumams, stambias 
sumas perdėtai kūno priežiūrai bei kosme
tikai, stambias sumas prabangiems auto
mobiliams, aparatams, rūbams, praban
gioms kelionėms, — šitais pinigais mes bū
tume galėję daugelį išgelbėti iš sunkiausio 
vargo“.

Baigdami ganytojišką laišką, Vak. Vokie 
tijos vyskupai dar kartą apeliuoja į turtin
guosius ir pasiturinčius: „Mes kreipiamės 
taip pat į tuos, kurie, gal būt, plūsta kapi
talistus ir nenori tikėti, kad jie patys, žiū
rint iš skurstančiųjų tautų pusės, yra .ka
pitalistai“. Mes kreipiamės į gausius bū
rius jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie užtek
tinai uždirba ir neturi jokių didesnių įsipa
reigojimų“.

Ši gavėnia tad būsianti visiems bandymo 
metas, kiek krikščionys pasirodysią verti 
to vardo prieš Dievą ir Jo šventuosius an
gelus.

Kad surinkti pinigai tikrai ir greit galėtų 
pasiekti paskyrimo vietas, vyskupai yra 
pramatę specialią komisiją.

Šis ganytojiškas laiškas tuoj pat susi
laukė gyvo atgarsio ne tik Vokietijoje, bet 
ir užsieny. Vokiečių tikinčiųjų laiškai ro
do ,kad vyskupų žodis bus sukrėtęs nevie
no sąžinę. Tūlas teisinasi nežinojęs apie 
kitų bėdas. Ne be pagrindo prancūzų poe
tas Charles Pėguy yra pastebėjęs, kad sotu 
sis turįs būti tiesiog genijumi-, jog supras 
tų, ką reiškia badas. Iš tikrųjų kas iš so
čiųjų dažniau pamąsto, kad mūsų žemėje, 
aptemptoje radaro, televizijos ir radijo an
tenomis, kasmet badu miršta 30-40 milijo
nų žmonių, kad 12-15 milijonų raupsuotųjų 
su ilgesio ašaromis laukia pagalbos.

J. Medaitis (ELI)

PASIKALBĖJIMAI
Britų min. pirmininkas Macmillan lankė 

si Bonnoje ir turėjo ilgesnių pasikalbėjimų 
su kancl. Adenaueriu. Pasikalbėjimų turi
nys neskelbiamas, bet galvojama, kad pats 
svarbiausias reikalas buvo pasikeisti nuo
monėmis po britų premjero kelionės į Mas
kvą.

CHRUŠČIOVAS Į SKANDINAVUOS 
KRAŠTUS

Po ilgesnės audros viduje dėl tokių užsi
mojimų vis dėlto Norvegija, Švedija ir Da
nija pasikvietė rugpiūčio mėnesiui sve- 
čiuosna Chruščiovą.

ERICH KOCH NUTEISTAS
Lenkijoje nuteistas mirti buvęs Rytų 

Prūsijos gauleiteris Kochas. Nuteistas, 
kaip atsakingas už lenkų ir žydų naikinimą 
Čenstakavo rajone.

LIAUDIES BRIGADOS DARYS
TVARKĄ

Ligi šiol Rusijoje ir pavergtuosiuose kraš 
tuose komjaunimo brigados, ypač miestuo
se, „darydavo tvarką“ — gaudydavo spe
kuliantus, sulaikydavo girtuoklius, suiminė 
davo tuos, kurie išsinešdavo iš fabrikų ga
minius, tikrindavo autobusuose, ar konduk 
toriai išduoda keleiviams bilietus, ir t.t.

Dabar tam reikalui sudaromos dar vadi
namosios savanoriškos „liaudies brigados“.

SENI DALYKAI
Šiaurės Kaukazo karinis teismas nuteisė 

sušaudyti 6 rusus, kurie nacių laikais tarna 
vę „Geheimfeldpolizei“ ir išdarinėje viso
kias baisybes.

(E) Perkūnija Vilniuje, šių metų iš va
sario 21 į 22 naktį Vilniuje ir jo apylinkėse 
vidurnakčio metu buvo kilusi didžiulė per
kūnija su žaibais. Vilniaus radijas sekan
čią dieną pateikė Vilniaus oro biuro aiški
nimą, kuriame nurodyta, jog Lietuvoje žie 
mos metu perkūnijos retas, atsitikimas. Ivy 
kusioji perkūnija kilusi dėl staigios oro cik 
lono iš vakarų į rytus slinkties.
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Lietuviškos parapijos SibireAmerikos lietuviu kalba

(Nukelta į 3 psl.)

I
Nežinia, ar daug pasaulyje yra šiaučių, 

kurie už dyką taisytų batus. O žmonių, ku
rie parašo knygą ir dar patys ją savo lėšo
mis išspausdina didesnei lietuviško rašto 
garbei, tokių yra ir tarp lietuvių šiandieną, 
kaip jų netrūko ir anais laikais, kai lietu
vių tauta kėlėsi. Kažkoks tragiškas to rašto • tuvių kalbos kelią svetimose ir lietuviškose 
likimas .užburtas ratas, iš kurio sunku iš
siveržti. O ta proga dar pasakytina kad ši
tokia padėtis per ilgus metus išvirto į nebe 
palaužiamą tradiciją: taip, rodos, ir reikia, 
toks yra pats teisingiausias lietuviškos kny 
gds kelias. Toks knygos kelio supratimas 
jau yra užvaldęs labai daugelio mūsų sąmo 
nę, ir mes nebepajėgūs pagalvoti, o pagal
voję ir susigėdinti ar susirūpinti.

Šitas mintis kaip tik bruka į galvą Dr. 
Algirdo Margerio jau praeitais metais iš
leistoji knyga Amerikos lietuviai ir angliš
kųjų skolinių žodynas, pradėta spausdinti 
1956 m., o baigta 1958 m. Knyga netoli 400 
psl., įrišta kietu viršeliu, dėl to supranta
ma, kad ji buvo spausdinama net 3 metus, 
nes pats autorius ją ir išleido.

Iki šiol A. Margeris skaitytojui daugiau 
pažįstamas buvo iš savo romanų ir apysa
kų knygų: „šliuptarniai“, .Širdies rūmai“, 
„Čikagos šešėliai“, , Saulės rūstybė“. Tai 
senosios emigracijos atstovas, žmogus iš 
kairiojo sparno, pasakytume, dar iš tų se
nųjų šliuptarnių, kurių sąmonėje tebėra 
stipriai gyvas, nes pačių išgyventas vaiz
das, o kartu ir patyrimas anų metų, kai 
Amerikoje iki muštynių būdavo kovojama 
dviejų lietuviškų srovių: šliūpinės ir burbi 
nės, jei vulgariai bandytumėm jas apibū
dinti pagal pirmuosius labiausiai pasireiš
kusius veikėjus, abu dirbusius lietuvybei, 
bet buvusius skirtingų pažiūrų.

Ėjęs su vadinamaisiais šliūpiniais, galvo
jęs su jais, Margeris ir savo knygas rašė 
daugiausia arba apie aną kovų laikotarpį, 
arba semdamasis medžiagos tokios, kuri 
leistų jam išreikšti sau artimesnes sociali
nes mintis.

Proza Margerio neiškėlė į pirmaeilius 
lietuvių rašytojus. Jam, greičiausia, ne tai 
bus ir rūpėję. Idėjinis žmogus, jis rūpinosi 
per knygas išsakyti savo patyrimą ir min
tis. Pats tas knygas ir leido, pats rūpinosi 
jų platinimu. Gera, žinoma, turėti profesi
ją, kurios pajamomis galima remti tokius 
neapsimokančius dalykus, kaip knygas!

Dabar mūsų aptariamoji nauja Margerio 
knyga taip pat yra išsakymas to per ilgus 
gyvenimo metus susikaupusio patyrimo. 
Amerikoje Margeris ėjo mokslus, ten jis 
dirbo, visą gyvenimą turėjo reikalų su lie
tuviais ir jų raštais, todėl natūralu, kad jis 
atiduoda šį stambų darbą lietuvių kultūros 
istorijos lentynom Kartu tai dar vienas ar
gumentas mūsų užkietėjusion tradicijon: 
auka ne šiaučiaus, kuris batus taiso tik už 
pinigus, bet plunksnos žmogaus, kuriam 
tebėra savas idealizmas ir kurio pikčiau
sia, mes iš tokių žmonių begėdiškai esame 
linkę net reikalauti!

Įvardytoji knyga yra dviejų dalių. Pir
mieji 148 psl. skirti Amerikos lietuvių gy
venimo, visuomeninio ir kultūrinio darbo 
istorijai, o toliau eina žodynas.

Pradeda autorius savo atkeliavimu Ame
rikon ir pirmaisiais susitikimais su vieti
niais lietuviais, jau vartojusias savo kalbo
je nemaža vietoje įsisavintų žodžių: dai- 
mukas, aiskrymas, dresiukė, šiūsukai, bak- 
siukas, trubelis, džiabas, grinorius ir t.t. 
Pirmosios dienos, pirmosios pažintys, ir au

torius pamažu įveda skaitytoją į tą pasau
lį, kuriame jam teko gyventi, mokytis ir 
kuris formavo Amerikos lietuvį, čia jis ap
taria kai kuriuos lietuvių laikraštininkus, 
laikraščių kalbą, senuosius veikėjus ir raš
to žmones. Kitu pasukimu jis aptaria lie-

mokyklose Amerikoje. Tai, šiaip ar taip, 
yra indėlis į kultūros istoriją.

Antroji, žodyninė, dalis sutvarkyta 
kruopščiai, bet kartu turi ir nemaža leng
vumo, nes autorius pavyzdžius dažnai ima 
gyvus, vaizdingus posakius net ir su jumo
ro druskele. K. Abr.

TE ŽODELĮ!
IŠ A.MARGERIO ŽODYNO

abi, abė (hobby), mėgiamiausias darbas, 
užsiėmimas; aistringas pomėgis, polinkis. 
— Mano vyro abi, daktare, banko ir lon 
asosielšino knygučių čiupinėjimas. Matytu
mėt, pareina iš darbo, pasivalgo, susineša 
tas knygutes ir čiupinėja, žiūrinėja per vi
są vakarą; manęs gi nei į mūvius, nei pasi
vaikščioti neišveda; o todėl aš ir sergu.-

advertaizyti, advertaizuoti (to adverti
se), skelbti, garsinti; pranešti. — Jei nori 
savo auzą greitai parduoti, tai turi peipe- 
riuose advertaizytl.

agėncdalo, agencdalo (against the law), 
draudžiama, neleidžiama, sulaikoma, grė- 
siama; priešinga įstatymams, prieš įstaty
mus. — Trajinau pamokyti savo vaikus su 
diržu kaip senoj kontrėj tėvai mus moky
davo, tai sureštino rupūžės, ba, sako, 
agėncdalo!

airišis (Irishman), airis, airių tautybės 
žmogus. — Aš sakiau ir sakysiu, daktare, 
kad airišei nieko daugiau nežino, kaip tik 
bažnyčią, politiką ir saliūną.

bloveris (blower), pūtėjas; vėdiklis, ven
tiliatorius. — Mūsų šapoj bloveris taip pui 
kiai blovina, kad eras visada klyn.

go daėl (go to heli, bet šnekamoj kalboj 
sakoma go da hell), po velnių, velniop, eik 
po velnių, trauk tave velniai. — Pasakiau 
tam krukui go daėl ir išėjau, dacol. Go da
ėl, tu kreiziau, tu! Sakau, kad daėl su ta 
savo meile, tais doleriais ir ta ratin auza, 
ba aš už tavęs vis tiek neisiu!

indijonas (Indian), indėnas, pirmykštis 
Amerikos gyventojas. — Nebūk indijonas, 
sakau, raudonskūris, būk baltas žmogus, 
būk sukalbamas.

jūno (you know), žinai, žinotum, maty
tum, vadinasi, taigi. —Išeinu iš saliūno, jū
no, truputį paėmęs, nugi kolera raberls 
man už gerklės!

kapsai (cuffs), atraitai, rankogaliai, man 
ketai; atlankai. — Kam tu nupirkai man 
marškinius su kapsais, kuriuos tik ponai 
laikina, o aš darbininkas ir tokio monki 
biznio nenoriu. /

lenleidė, leųdleidė (landlady), savininkė 
nejudomojo turto, kurį išnuomoja; šeimi
ninkė buto, bendrabučio, viešbučio ar biz
nio. — Mano lendleidė labai gut leidė, ba 
man gerai pafiksina valgį, išklynina ruimą 
ir marškinius išplauna, suprosina.

nobadi (nobody), niekas, nė vienas; nie
kis, menkysta, menko būdo, elgesio, moks
lo ar turto žmogus. —■ Buvai nobadi ir bū
si tai kokių velnių tą savo nosį taip aukš
tai rieti?!.

sekin end (second-hand), vartotas, ne
naujas, neoriginalus. — Tik susimildamas 
nepirk sekin end karo, ba iš proto išeisi be 
taisydamas.

Mums Vakaruose dabartinis lietuvių gy
venimas Lietuvoje ir Sibiro tremtyje nėra 
paslaptis; apie tai sužinome iš įvairių šal
tinių, bet tiksliausiai iš pabėgančių ar ki
tais keliais j Vakarus atvykstančių mūsų 
tautiečių. Tačiau kiekvienu kartu, kai tik 
yra galimybė išsikalbėti su naujais atvyks 
tančiais iš anapus, vis iškyla naujų atspal
vių, kurie turimąsias žinias apie gyvenimą 
krašte ar Sibiro tremtyje vis papildo. To
kia galimybė vėl pasitaikė per šių metų Va 
sario 16 minėjimą Miunchene, kur prane
šimą apie Lietuvą ir Sibirą (drauge atsa- 
kinėdaams ir į klausimus) padarė visai ne
seniai iš Lietuvos atvykęs lietuvis, išgyve
nęs ir Sibiro tremtį. Čia jo mintis ir per
teikiame.

Lietuviai Sibiro tremtyje
Lietuviai tremtiniai Sibire tarpusavyje 

yra nuostabiai solidarūs. Daug pagelbsti ir 
kitataučiams, ten pat bevargstantiems. Už 
tai turi labai gerą vardą svetimųjų tarpe ir 
yra tiesiog gerbiami. Apskritai, lietuviai 
aiškiai išsiskiria iš kitų tautybių ir yra lai 
komi „žydais“ gerąja prasme. Lietuviai ir 
Sibire ir net visoje Rusijoje gyvena kiek 
geriau ir už pačius rusus, nes jie yra darbš 
tesni, tvarkingesni, gabesni (tokia nuomo
nė apie lietuvius yra kitataučių).

Sibiro krašte išblaškytųjų lietuvių tarpe 
nepastebėti jokių nutautimo žymių. Neteko 
girdėti, kad lietuviai būtų sukūrę mišrių 
šeimų. Visi maži vaikai — lietuviukai kal
ba gražiai lietuviškai.

Religinis gyvenimas Sibire labai gyvas. 
Ten yra daug ištremtų kunigų, todėl reli
ginis aptarnavimas daugiausia yra paten
kinamas. Kai kur yra susikūrusios net lie
tuviškos parapijos (!), yra lietuviškų ka
pinių.

jėgia jų įsigyti. Tačiau šiuo metu tą klau
simą labai sušvelnino siuntiniai. Rūbų siun 
tiniai Lietuvai yra labai reikalingi.

Iki šiol miestuose gatvių pavadinimai len 
telėse buvo užrašyti rusiškai ir lietuviškai. 
Dabar Vilniuje kai kuriose gatvėse palie
kami vien tik lietuviški gatvių pavadini
mai (?).

Grįžusiems iš Sibiro anksčiau buvo sun
kiau kur nors apsigyventi, nes sunku buvo 
įsigyti reikalingus dokumentus. Dabar šis 
klausimas lengviau išsprendžiamas, ypač 
tiems, kurie grįžta į tas pačias vietoves, iš 
kurių buvo ištremti.

Yra ir girtuokliaujančių
Lietuviai „linkę nugerti“ ir krašte... Gal 

tai svetimųjų įtaka, o gal nenormalių lai
kų pasėkos, tačiau girtuokliavimas didelis. 
Ypač geriama kaime. Kaime daug gamina
ma ir „samagono“, nes jis perpus pigesnis. 
Dėl to yra jau ir išsigimimų —atbukusiais 
protais besimokančio jaunimo. Prieš gir
tuokliavimą labai smarkiai kovoja kunigai 
per pamokslus. Paskutiniu laiku prieš gir
tuokliavimą veda kovą ir valdžios pareigu 
nai (milicija), bet iš to pasėkos menkos, 
nes tokie „kovotojai“ dažnai patys girtuok
liauja.

Bažnyčios pilnos tikinčiųjų
Bažnyčia, nors engiama, bet veikia, gal 

net stiprėja. Visos bažnyčios perpildytos. 
Lanko ypač kaimiečiai. Aplamai, kaimuose 
bažnyčią lanko visi, gal išskiriant tik kai 
kuriuos tarnautojus, kaip, pvz., mokytojus; 
kaip auklėtojams, jiems nevalia palaikyti 
tokių „blogų papročių“... Į bažnyčią ke
liauja žmonės iš tolimiausių apylinkių. Nuo 
savų arklių niekas neturi, o iš kolchozo sun 
ku juos gauti, todėl žmonės eina pėsti ar 
važiuoja dviračiais. Dviratis dabar geriau
sia kaimo susisiekimo priemonė.

Pilnos bažnyčios ir miestuose. Vyksta pa 
maldos ir Kauno Sobore, tik šioje bažny
čioje neleidžiama skambinti varpais.

Antireliginė propaganda buvo ir liko 
stipri iki šiol, tačiau po 1953 m. vis dėlto 
šiek tiek silpnesnė.

Bažnyčiose leidžiama daryti rinkliavas 
bažnyčios išlaik/mo. reikalams, tačiau ir 
šios pajamos valdžios oficialiai kontroliuo 
jamos. Iš jų išmokami ir atlyginimai kuni
gams.

Žmonės laikosi religinių papročių, apei-

Rūbai svarbiau, kaip maistas
Gyventojai Lietuvoje gerai prisimena ne 

priklausomybės laikus ir dažnai kalba, 
kaip apie ^buvusius gerus laikus. Žino tai 
ir jaunimas. Dabar beplaukią siuntiniai iš 
Vakarų į Lietuvą žmonėms sudaro geriau
sią vaizdą, koks skirtumas tarp „prakeikto 
vakarų kapitalizmo“ ir sovietiškos „lais
vės“. Siuntinius gauna maždaug kas trečia 
šeima, o susirašinėja dar daugiau.

Kaimo gyventojai, kurie nebuvo trėmi
mų paliesti, gyvena savuose namuose, tik 
daug kur namai jau griūva, prakiurusiais 
stogais ir beveik neremontuojami. Naujų 
privačių namų kaime statyti neleidžiama. Laidotuvių būna ir grynai komunisti-

Maisto problema Lietuvoje sunki, tačiąu 
dar pakenčiama. Lietuvoj beveik kiekviena 
šeima stengiasi auginti kokį nors gyvulį, 
o tai padėtį ir sušvelnina. Lietuvoj ir mais 
to kainos žymiai žemesnės, kaip visoj Sov. 
Sąjungoj. Ir lietuviškasis jaunimas atrodo 
sveikiau. Tai ypač pastebima, kai į Lietuvą 
iš Maskvos ar kitur kokia nors proga at
vyksta studentai. Tuomet lietuviai ryškiai 
išsiskiria: geriau apsirengę, aukštesni, žva
lesni, sveikesnės išvaizdos. Vis dėlto ir Lie 
tuvoje prie maisto krautuvių ilgai reikia 
stovėti eilėje. Net ir prie duonos daug kur 
reikia dar ir dabar išstovėti apie valandą, 
o anksčiau buvo dar blogiau. Ypač ilgai 
tenka stovėti eilėse ten, kur gyventojai su
žino, kad bus atvežta naujų prekių (batų, mėgdžiotojus vadina , stiliagomis' 
drabužių ir t.t.) Tokiais atvejais eilės pra
deda rinktis jau iš vakaro.

Sunkiausia problema Lietuvoje yra rū
bai. Jie yra labai brangūs, ir paprastas dar 
bininkas jokiu būdu iš savo uždarbio nepa

nių — jas lengva atskirti: be kunigo, kars
tas raudonai dažytas ar apmuštas raudona 
medžiaga, nešama raudona vėliava, kar
tais lydi orkestras.
Pasyvi rezistencija ryški

Jei aktyvus pasipriešinimas okupantui 
mažai pastebimas, pasyvus pasipriešinimas 
labai ryškus ir plataus masto. Lietuviai 
tam tikromis dienomis (kaip Vėlinės ar p.) 
labai gausiai renkasi į krūvą. Didelėmis de 
monstracijomis kraštas pasireiškė 1956 m. 
po Vengrijos įvykių. Šiuo metu ypač jau
nimas pasipriešinimą, sovietams išreiškia 
savotišku būdu: stengiasi pamėgdžioti Va
karus madomis ir šokiais. Sovietai prieš 
tai labai aštriai kovoja, naujų madų pa- 

kelia- 
klupščiautojais Vakarams ir panašiai, bet 
jaunimas to nepaiso. Krašte sovietų perša
mi ir propaguojami vadinami „rusiški“

Kelias prie Kristaus

Besiartinant didžiajai Kristaus Prisikėli
mo šventei, viso pasaulio tikintieji ragina
mi atgaivinti savo meilę Kristui, nuskai
drinti savo sielas, vertingai priimti sakra
mentus. Visi kviečiami į pilnutinį krikščio
nišką gyvenimą. Kas į tikėjimą žvelgia 
kūdikiškai nuolankiu paprastumu, tam be
galinė Dievo malonė padeda nugalėti visas 
kliūtis. Lygiai svarbi maldos dvasia, nes 
prašančiajam bus suteikta, beldžian- j
čiam bus atidaryta. Naujieji konvertitai
savo pavyzdžiu tepaskatina ir mus.

-b |
Lordas Francis Pakenham Britų Attlee - . 

vyriausybėje ėjo aukštas pareigas. Jis bu- . (] 
vo Karo ministerijos pasekretorius, minis- ' •
teris Britų zonai Vokietijoje, Civilinės Avi 
acijos ministeris ir Admiraliteto pirmasis 
Lordas. Pasibaigus Darbiečių vyriausybei, , 
1951 m. jis grįžo profesoriauti į Oxfordo 
universitetą ir toliau būdamas Lordų Rū
muose Darbiečių partijos atstovu ir kalbė
toju. „Mano atsivertimas“, rašo Lordas Pa 
kenham, „atėjo po ilgos, lėtos ir vargingos 
kelionės. Mano tikėjimas subrendo II Pa
saulinio Karo metu. Aš negavau religijos 
kokiu nors įkvėpimu. Aš ją studijavau, 
meldžiausi, ir palaipsniui man buvo suteik
tas pilnutinis, turtingas krikščionies tikėjl 
mas. Darbiečių partijoje buvau aktyvūs, tu 
rėjau daug draugų, šeima nesudarė jokio 
rūpesčio. Tos visos pirmenybės man didino 
tuštumo jausmą. Meldžiausi kasdieną, ir 
Dievo malonė man buvo suteikta — karo 
metu buvau priimtas į Šv. Romos Katalikų 
Bažnyčią. Atlikau iš viso gyvenimo išpažin 
tį. Pasitaikydavo daug kur gyvenime pavė 
luoti, bet nepavėlavau prie savo Pirmosios 
Šv. Komunijos“. Lordas Pakenham yra iš
auginęs didelę šeimą, aktyviai reiškiasi ka
talikiškajame veikime, ypač Maldos Apaš
talavime.

Dr. Ą.J. Cronin yra vienas popųjiariau- 
sių ir žymiausių novelistų angliškai kalban 
čiame pasaulyje. Iki 1930 m. vertėsi gydy
tojo praktika Londono West Ende. 1931 m. 
sveikatos pataisyti išvyko į kaimą ir pra
dėjo rašyti noveles, kurios tuojau sulaukė 
nepaprasto pasisekimo ir labiausiai perka
mos, kaip „best sellers“. Savo atsivertimą 
pagaunamai aprašo knygoje „Kelias į Da
maską“. Studijuodamas mediciną Glasgo- 
we, niekuo neišsiskyrė iš to meto savo ko- *■
legų. Formalinu prisigėrusioje anatomijos 
salėje žmogaus kūnas jam tebuvo tik nuo
stabiai komplikuota mašina. Būdamas dak 
tarų per 20 metų, iš arti pažino kenčian
čius žmones, pasiaukojusias gailestingąsias 
seseris ir surado kelią į Dievą, grįžo į Ka
talikų Bažnyčią. Savo atsivertimo istoriją 
baigia atsišaukimu: „Vergijos panaikinto- 
jas Amerikos prezidentas Abraomas Lin- 
kolnas kiekvieną naktį atsiklaupęs melsda 
vosi. Ar mes esame per daug išmintingi, 
kad nepasektume jo pavyzdžiu?“

Kristus savo kančia ir prisikėlimu iš nu
mirusių atnešė atgimimą visiems žmonėms. 
Velykinė išpažintis teprikelia mus visus 
tam naujam Dievo vaikų gyvenimui!

P. Dauknys, MIC

Santrauka paskaitos, skaitytos 1959 m. 
vasario 16 d, Londone.
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J. VILČINSKAS
naudojama. Skystasis kuras normuotas, to
dėl, sunaudojus gautąjį kiekį, darbas moto 
rizuotom priemonėm turi sustoti. Skysto
jo kuro trūkumas taip aštriai jaučiamas, 
kad Sovietų vyriausybė praeitą rudenį sku
bos būdu įsakė paruošti projektus kombai
nams išmontuoti, padalijant mašinas į dvi 
dalis: plaunamąją ir kuliamąją. Tuo būdu, 
sakoma, galės būti sutaupyta skystojo ku
ro.

Daugelis žino, kad dabar Sovietų Sąjun
goje galima turėti net nuosavą automobilį. 
Tikrai jų spaudoje galima užtikti žinių, 
kad parduodami naudoti automobiliai ar 
kad šoferis nubaustas už vertimąsi naudotų 
automobilių pirkimo - pardavimo bizniu. 
Vargas tačiau tiems, kurie turi automobilį: 
benzino jie gali gauti tik pas spekuliantus.

Daug vilčių dedama į naujus elektros 
energijos šaltinius, kurių tikimąsi sulauk
ti ateinančiais metais, baigus hidroelektri
nės stoties statybą, kuri šiuo metu vyksta 
netoli Kauno, ant Nemuno upės, ties Pa
žaislio vienuolynu. Šis energijos šaltinis 
leis išplėsti krašto pramonę Kaune, Vil
niuje ir kituose Lietuvos miestuose, kur lig 
šiol buvo jaučiama elektros energijos sto
ka. Šiuo metu Lietuvoje veikia keli metalo 
fabrikai, kurie buvo įrengti tuoj po karo, 
matyti, panaudojant mašinas, atgabentas 
iš išmontuotų fabrikų Vokietijoje. Kaune 
veikia turbinų fabrikas, Šiauliuose — dvi
račių, Vilniuje — elektros skatliukų ir ki
tokių elektros aparatų. Akmenėje, netoli 
Šiaulių, pastatytas cemento fabrikas. Teks 
tilės fabrikai, veikę prieš karą, taip pat dir 
ba, bet pagamintą medžiagą išveža į Rusi-

Ekonominė padėtis
Lankytojai iš Lenkijos, kuriems praeitą 

vasarą teko pabuvoti Lietuvoje, sako, kad 
ten pragyvenimo sąlygos yra geresnės' ne
gu Lenkijoje. Nors kai kurių pramonės pre 
kių trūksta, bet maisto pakanka. Maitini
mosi padėtis žymiai pagerėjusi nuo praėju
sių metų pradžios, kai kolchozininkams bu 
vo leista laisvai pardavinėti turguje žemės 
ūkio gaminius iš savo privačių sodybinių 
plotų (0.60 ha). Iš vienos pusės turguje at
sirado ūkio gaminių, iš kitos — kolchozinin 
kai pradėjo prasimanyti šiek tiek pinigų 
smulkesniems pirkiniams.

Pačiuose kolchozuose tačiau padėtis yra 
nevisai patenkinama: kolchozininkai ten 
nenoriai dirba, todėl rezultatai yra menki. 
Šiuo metu Lietuvos komunistinėje spaudo
je svarstomas klausimas, kaip pertvarkyti 
atlyginimą už darbą kolchozininkams, kad 
jie būtų paskatinti geriau dirbti. Kolcho
zuose yra nepaprastai išaugęs biurokrati
nis aparatas, kurio išlaikymas sunkia naš
ta gula dirbančiuosius. Vietomis kolchozų 
pirmininkai, rusai, elgiasi kaip caro laikų 
„pomeščikai“, mažai domisi kolchozo reika 
lais, patys gyvendami patogiuose butuose 
sostinėje.

Traukiamosios jėgos stoka taip pat stab
do kolchozininkų darbą. Daug arklių buvo 
išnaikinta karo ir kolchozinimo metu. Pa
gal oficialius statistinius duomenis, dabar 
Lietuvoje esama 15.000 traktorių. Iš spau
dos tačiau matyti, kad mašinos yra blogos 
kokybės ir todėl žymi jų dalis negali būti ją, todėl vietos gyventojams sunku apsirū-

pinti rūbais. Tą pat galima pasakyti apie 
avalynę, kuri gaminama Šiauliuose.

Praeitą vasarą buvo didelis sujudimas 
steigti chemijos pramonę, šiam reikalui bu 
vo skirta daug mitingų, pasitarimų, Moks
lo Akademijos posėdžių, straipsnių laikraš
čiuose. Be dirbtinių trąšų fabriko, kurio 
statyba yra numatoma Kėdainiuose, chemi 
jos pramonės vystymas Lietuvoje sutiko 
nenugalimų kliūčių. Paaiškėjo, kad Lietu-* 
voje nėra žaliavos tokiai pramonei. Turėta 
galvoje plastinės medžiagos ir sintetinės 
tekstilės gamyba. Bet šiai pramonei žalia
va yra naftos rafinerijos šalutiniai produk
tai. Sovietų Sąjunga, didesnių satelitinių 
kraštų (Lenkijos, Rytų Vokietijos) spau
džiama, sutiko pravesti naftos tiekimo 
vamzdžius į tuos kraštus. Pastačius ten ra- 
finerijas, tie kraštai turės žaliavų ir kitai 
chemijos pramonei. Lietuvos komunistai, 
deja, buvo per silpni pareikalauti iš Mask 
vos naftos. Artimiausia žibalo rafinerija, 
kaip numato naujasis 7 metų planas, bus 
statoma Baltgudijoje.

Apskritai paėmus, Lietuvos pramonė yra 
įjungta j Sovietų Sąjungos ūkį. Visa ža
liava metalo pramonei gaunama iš Sovietų 
Sąjungos, ir tos pramonės gaminiai išveža
mi iš Lietuvos. Tuo būdu krašto ūkis yra 
ne tik diriguojamas iš Maskvos, bet ir pa
darytas visiškai priklausomu nuo Krem
liaus malonės. Pastaruoju laiku jaučiama 
tendencija paversti Lietuvą grynai žemės 
ūkio kraštu. Naujųjų Metų sveikinime, ku
rį prisiuntė Sovietų Sąjungos vyriausybė 
ir komunistų partija, kalbama vien tik 
apie reikalą gaminti daugiau žemės ūkio 
produktų Lietuvoje. Lietuvos kom. Partijos 
CK sekretorius A. Sniečkus, straipsnyje, 
kuris buvo atspausdintas „Pravdoje“ (1959 
1.6), sako: „Lietuvos TSR žemės ūkis spe
cializuosis auginti veislinius pieninius gyvu 
liūs, mėsines ir bekonines kiaules, kartu 
augindamas daržoves, cukrinius runkelius

ir linus. Bus toliau vystomas ir grūdų 
ūkis“.

Dėl naujojo 7 metų plano Lietuvoje di
delio entuziazmo nekeliama. Iš pasisakymų 
spaudoje matyti, kad planas buvo Maskvo 
je ištaisytas, neatsižvelgiant į vietinius rei 
kalavimus. Tos ir kitos priežastys verčia 
net kai kuriuos Lietuvos komunistus galvo 
ti, kad norint pakelti gyvenimo standartą, 
reikia kovoti dėl nepriklausomybės. Jau
čiama, kad net su tiek nepriklausomybės, 
kiek turi Lenkija, darbšti lietuvių tauta ga 
lėtų padaryti žymią pažangą. Miestų dar
bininkams naujasis 7 metų planas taip pat 
daug nežada. „Tiesa“ rašė, kad per tą lai
ką darbo našumas turės padidėti 40-50 pro
centų, ryšium su mechanizacijos įvedimu, 
ir taip pat darbo normos turės būti padi
dintos 10 proc., palyginti su visasąjungi
nėmis darbo normomis. Taigi darbo žmo
gus turės sunkiau dirbti, norėdamas gauti 
tą patį atlyginimą. Apskritai, komunistų 
spaudoje pabrėžiamas reikalas sumažinti 
gaminių savikainą.

Miestuose jaučiamas didelis butų trūku
mas. Devyni kvadratiniai metrai ploto vie
nam žmogui yra svajonė, kuri žadama po 
7 metų. Valdžios butų statyba yra nepa
kankama. Skatinama privati statyba mies
te ir kaime, bet valdžios įstaigos, kurių ži
nioje yra visa statybos medžiaga, neduo
da jos privačiai statybai. Pasirodo, Lietu
voje esama „magikų“, kurie is nieko pasta 
to namus. Bet rezultatas yra tas, kad vien 
tik Vilniuje, kaip rašo .Tiesa“, pakeliui iš 
plytinių į valdines statybas mieste per me 
tus dingsta 2 milijonai plytų. Kaip tvirtina 
architektai, iš tų plytų galima būtų pasta
tyti 200 namų.

Kultūrinis gyvenimas
Lietuvos okupantai šiuo metu užsiėmę 

Lietuvos istorijos perrašinėjimu. Leidžia
mas stambus istorijos veikalas, parašytas 
pagal „marksizmo-leninizmo mokslo“ rei-

kalavimus. Pirmame tome, kuris pasirodė 
1957 metais, bet mus pasiekė 1958 metais, 
ir kuris apima laikotarpį nuo seniausių lai 
kų iki 1861 metų, komunistiniai istorikai 
dar neturėjo progos daug pasireikšti. Bet ir 
čia jie jau stengiasi pirmąjį Lietuvos pri
jungimą (1795) prie Rusijos pavaizduoti 
kaip teigiamą reiškinį. Plačiai aprašę po 
to sekusius sukilimus ir carinę priespaudą, 
komunistiniai istorikai pripažįsta, kad ca- ■■ 
ro Valdžia daug pakenkė lietuvių tautinei 
kultūrai. Jeigu jie tačiau kalba apie caro 
valdžią, jokiu būdu nekaltina už tai rusų 
tautos. Rusų tauta visuomet vaizduojama 
kaip geradarė lietuvių tautai.

Lenkų kovotojai dėl tautinės nepriklau
somybės, net jeigu jie kovą vedė Lietuvos 
teritorijoje, laikomi turėję teisę. Tuo tarpu 
lietuviai, dalyvavę Lietuvos išsilaisvinimo 
kovoje, vadinami buržuaziniais nacionalis
tais. Jau dabar komunistiniai istorikai ne
žmoniškai Išpučia komunistų ankstyvesnią 
ją veiklą Lietuvoje, apie kurią niekas lig- 
šiol negirdėjo. Nutylėdami Vasario 16-tąją 
—Lietuvos Nepriklausomos demokratinės 
respublikos paskelbimo dieną, komunistai 
labai garsina bolševikų marionetinę Vinco 
Kapsuko valdžią, kuri maždaug tuo pat lai 
ku buvusi Sovietų Sąjungos pripažinta. 
Jie stengiasi nutylėti faktą, jog Sovietų Są 
junga 1920 m. pasirašė su nepriklausoma 
Lietuvos Respublika taikos sutartį ir pasi
žadėjo gerbti jos suverenitetą. Tolesnį lai
kotarpį jie piešia, kaip juodžiausią Lietu
vos istorijoje, nes tuo laiku, anot jų, vieš
patavo „buržuaziniai nacionalistai ir dvari
ninkai“. Pagaliau 1940 m. lietuvių liaudis 
„išsilaisvino“. Jie nieko nesako apie slap
tą Ribentropo - Molotovo sutartį sudarytą 
1939 metais, pagal kurią nacių Vokietija ir 
komunistinė Rusija pasidalino įtakos sfero-
mis kaimyninių tautų likimą. Tokios isto
rijos yra mokoma mūsų jaunesnioji karta.

(Bus daugiau)
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VELYKŲ PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny

čioje Didžiosios Savaitės pamaldos vyksta 
šia tvarka: Did. Ketvirtadienį šv. Mišios 
8 vai. vak. šv. Komunija dalinama tik pa
maldų metu. Did. Penktadienį — Kristaus 
kančios ir mirties pamaldas — 3 vai. p.p. 
jų metu visi gali priimti Šv. Komuniją. Di
dįjį šeštadienį pamaldų pradžia 8 vai. v.: 
ugnies, Velykų Žvakės ir vandens šventini
mas. Po šių apeigų Velykų vigilijos Šv. Mi
šios apie 9 vai. Dalyvaujantieji Mišiose iš
kilmingai atnaujina Krikšto pasižadėjimus 
ir dalinama Šv. Komunija. Velykų I d. Re 
zurekcijos apeigos 8 vai. ryto: procesija su 
Švenč. Sakramentu ir Šv. Mišios. Suma — 
11 vai. Velykų II d. — Šv. Mišios 11 vai. 
Šiose apeigose dalyvaus ir Rekolekcijų ve
dėjas — svečias Iš Romos kun. Dr. Vaišno
ra, MIC. Visi tautiečiai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti šiose visose įspūdingose ir 
reikšmingose pamaldose.

Parap. koresp.

LONDONO PARAPIJOS VELYKINIS 
VAKARAS

Kovo 29 dieną (Velykų pirmąją dieną), 
7 vai. vak. rengia Velykinį Vakarą Sporto 
ir Socialinio Klubo (Parapijos salės) patai 
pose, 345A, Victoria Park Rd., E.9.

Programa velykinė. Pelnas skiriamas ba
žnyčios komitetui. Visi kviečiami atsilan
kyti.

AUKA SPAUDAI PAREMTI
Australijoj gyvenąs lietuvis V. Vosylius, 

mokėdamas už Nidos Knygų Klubo leidi
nius, prisiuntė dar 1 sv. 2.6 šil. auką spau
dos reikalams.

KUR PRALEISTI VELYKAS?
Geriausia vieta Velykų atostogoms yra, 

Lietuvių Sodyba. Užsakymai jau priimami. 
Kaina už dvi dienas (pirmą ir antrą Ve
lykų dieną) nuo 3 sv. 10 šil. iki 4 svarų. 
Kiekviena papildoma diena po 24 šil.

Dar yra laisvų kambarių nuo liepos 25 
d. iki rugpiūčio 8 d. Kas tuo laiku nori 
atostogauti Sodyboje, prašomi skubiai už
sisakyti, nes greitai neliks vietų.

Užsakymai gausiai plaukia ir kitam va
sarojimo laikui. Kad nereikėtų nusivilti, vi 
si prašomi paskubėti užsisakyti atostogas 
kaip galima greičiau.

Visais reikalais rašyti: Lithuanian House 
Ltd., 1-2, Ladbroke Gardens, London, W. 
11. Tel. Park 2470.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REIKALAI 
D. BRITANIJOJE

Mažoji lietuvių evangelikų saujelė Angli 
joje paprastai buvo aprūpinama kunigo, 
negyvenančio Anglijoje. Savaime supran
tama, jog reguliarios pamaldos buvo įmano 
mos tik kartą ar du per metus. Dabar ši 
padėtis žada pagerėti, nes dabar Anglijoje 
Oxfordo universitete studijuojąs teologiją 
stud. Aldonis F.O. Putcė yra gavęs teisę lai 
kyti pamaldas.

D. Britanijos Liuteronų Tarybos nutari
mu ir kun. senjorui A. Keleriui sutikus, 
teol. kand. A. Putcė yra įpareigotas laiky
ti lietuviams evangelikams gavėnios ir ve
lykines pamaldas Bradforde, Wolverhamp 
tone ir Nottinghame. Šios pamaldos numa
tytos su šv. Komunija. Tikslios pamaldų 
datos bus praneštos vėliau.

Bet kuriais bažnytiniais ar religiniais rei 
kalais lietuviai evangelikai gali kreiptis į 
Teol. Kand. A, Putcę, Mansfield College, 
Oxford. R.A.M.

PAMINKLAS
Londone prieš tris metus, 1956 m. gegu

žės mėn. mirė Vincas Eidukevičius. Jo 
draugai dabar imasi iniciatyvos sutvarkyti 
jo kapą ir pastatyti bent kuklų paminklė
lį — kryžių. Iniciatoriai kreipiasi j geruo
sius tautiečius, prašydami šiam reikalui 
aukų, kurias atsiust ar įteikt Londono Lie 
tuvių bažnyčios klebonijoje: 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2. Tuo būdu su
tvarkytume a.a. Vinco kapą, kuris tremty
je nepaliko jokių giminių.

DAIL. M. DOBUŽINSKIO PARODA
Londone, Victoria & Albert Muziejaus 

patalpose, atidaryta dail. M. Dobužinskio 
darbų pomirtinė paroda. Joje išstatyta 
daug dekoracijų projektų, paruoštų pasta
tymams Lietuvos Valst. Teatre, Kaune. Pa 
rodos kataloge pažymėta, kad dail. Dobu- 
žinskis buvo lietuviškos kilmės ir kad nuo 
1924 metų gyveno Lietuvoje.

Pačiame Britų Muziejuje, kaip nuolati
niai eksponatai, taip pat yra du dail. Dobu 
žinskio paveikslai — dekoracijų projektai, 
pažymėti „Lithuanian National Theatre, 
Kaunas“.

Paroda tęsis iki birželio mėnesio. Įėjimas 
nemokamas.

DAR VIENA NELAIMĖ LIETUVOJE
Iš Lietuvos gauta liūdnų žinių, kad Aly

taus apylinkėje siaučia dar lig šiol negirdė
ta liga — vadinamasis juodasis gripas. Ja 
suserga ištisos šeimos ir miršta beveik ma
siškai. Silpnesnieji ir senesnieji žmonės 
greit miršta. Kasdien laidojama po keletą 
lavonų. Ligoninės esančios perpildytos ser
gančiaisiais, ir jų lankyti neleidžiama, nes 
uždėtas karantinas. K.J.

PAMALDOS
BIRMINGHAM — šį sekmadienį kovo 22 

d., 11 vai., Seselių koplyčioje, St. John's 
Convent, 21 Park Rd., Moseley. Išpažin
tys klausomos pusę valandos prieš pa
maldas.

WOLVERHAMPTON — Rekolekcijų pa
mokslas ir išpažintis Didžiojo šeštadie
nio vakare, 7 vai., Seselių koplyčioje, 
Convent of Mercy, St. John's Square, 
Snow Hill. Šv. Mišios Velykų Id., 11 vai.

BOLTON — Velykų antrąją dieną, 12 vai. 
pamaldos St. Patrick bažn. (Great Moor 
Street).

MINĖJIMO ATGARSIAI
Vasario 16 d. minėjimas Lietuvių Namuo 

se Londone buvo plačiai aprašytas Londo
no lenkų dienraštyje „Dzienhik Polski“ 
(kovo 2 d.) ir anglų laikraštyje , Kensing
ton Post“ (vasario 20 d.).

Socialistų Internacionalo informacinis 
biuletenis, kurį gauna viso pasaulio socia
listų partijos ir jų leidžiamoji spauda, š.m. 
kovo 7 d. išsispausdino paskaitos apie Lie
tuvą santrauką su paaiškinimu, kad ji bu
vo skaityta Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga. Rytų ir Vid. Eu
ropos Socialistų Unijos leidinys „Labour's 
Call" š.m. kovo mėn. numeryje taip pat pa
minėjo Vasario 16 dienos sukaktį, išsi
spausdinęs Socialistų Internacionalo gen. 
sekrt. Albert Carthy tame minėjime pasa
kytąja kalbą ir paskaitos ištrauką.

NORTHAMPTONAS
Susirinkimas -»

DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 
kviečia skyriaus narius ir visus kolonijos 
lietuvius, kurie domisi skyriaus veikla, į 
Skyriaus metinį susirinkimą, kuris bus ko
vo 22 d., 3 vai. po pietų, Airių Klube, 
Kingsthorpe Rd.

Darbotvarkėje: valdybos, rev. komisijos 
ir atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai ir 
kiti skyriaus reikalai. Kas norės, galės ap
simokėti nario mokestį.

Kurie dėl įvairių aplinkybių buvo pasi
traukę iš skyriaus, galės iš naujo užpildyti 
įstojimo blankus, tuo, prisidėdami vėl į ben 
drąsias pajėgas ir per skyrių dirbti visų 
mūsų gerovei. Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
Velykinis Balius

Velykų antrąją dieną, kovo 30, 6 vai. va
karo, Meadows Community Centre salėje, 
Queens Drive ir Kir white gatvių sankryžoj 
(netoli Midland geležinkelio stoties), Liet. 
Taut. Sąjūdžio skyrius rengia

VELYKINĮ BALIŲ.

Bus staliukai su skaniais užkandžiais, ir 
vietoje galima bus gauti įvairių gėrimų. 
Kas norės, galės įsigyti po margutį-ir su 
kaimynu išmėginti jo stiprumą, o stipriau
sias, kuris visus nugalės,- gaus dovanėlę. 
Taipgi atvykstančius į balių prašome nepa 
tingėti ir nudažius margutį atsinešti su sa
vim, nes’originaliausias bus teisėjų premi
juojamas.

Visus atsilankiusius įspėjame, kad nuo
bodžiauti neteks, nes baliaus metu bus iš
pildoma įvairi programa.

Kviečiame visą lietuvišką Nottinghamo 
ir apylinkės visuomenę atsilankyti, nes tok 
sai balius įvyksta tik vieną kartą per me
tus.

Baliaus metu šokiams gros akordionų 
muzika. Pertraukų metu lietuviškų plokš
telių muzika.

Staliukus galima iš anksto užsisakyti L. 
Taut, Sąj. Klube, Napoleon Inn. Viena vie
ta prie staliuko kainuos 2 šil. 6 pen., ir ji 
įsigyjama tą patį vakarą prie įėjimo.

Nepraleiskite šios retos progos pabūti Ve' 
lykų vakarą lietuviškoj aplinkoj. Taigi iki 
pasimatymo! Liet. Taut. Sąj. Valdyba

COVENTRY
Pereitą sekmadienį po lietuviškų pamal

dų kolonijos kapelionas pakrikštijo Gervi
nu šeimos pirmąjį sūnų, kuriam per krikš
tą buvo suteikti Povilo ir Alekso vardai. 
Krikšto tėvais buvo Stasys Kotavičius ir 
A. Pearson,

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi šie asmenys:
BAKYS Vincas, MURMA Benediktas, 

SAMULIS Jonas.
Jeigu jie nori sužinoti, kas jų paieško, 

prašomi kreiptis į Lietuvos Pasiuntinybę 
šiuo adresu: Lithuanian Legation, 17, Es
sex Villas, London, W.8.

TRILUPAITIS Leonas, gyvenęs D. Bri
tanijoje pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti: J. Žilinskienė, General Hospital, 
Briar Close, Evesham, Worcs.

KAPOČIUS Povilas, gimęs 1926 m. kovo 
5 d., ir CIBINSKAS Jonas, gimęs 1921 m., 
prašomi rašyti ,Eur. Lietuvio“ Administra 
cijai.

Dainininkas Leonas Baltrušaitis-Baltrus 
su žmona aplankė Wehneno ir Varelio lietu 
vius ir Vasario 16 proga davė lietuviškų 
dainų ir arijų koncertus.

Kovo 8 d. PLB Italijos Krašto Valdybos 
rūpesčiu Romoje įvyko didingas 500 m.nuo 
Šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, gimimo 
ir 475 nuo jo mirties minėjimas, sutraukęs 
kelis šimtus rinktinės publikos. Italijos Lie 
tuvių Krašto Valdyba išsiuntinėjo 800 tik
rai gražių prabangaus formato pakvieti
mų - programų, kurių vienoje pusėje buvo 
išspausdintas originaliomis spalvomis gar
saus XVI šimt. italų dailininko Carlo Dolci 
pieštas Šv. Kazimiero paveikslas, o kitoje 
Lietuvos Vytis. Valdybos rūpesčiu žymus 
katalikiškosios kultūros žurnalas „La Civil 
ta Cattolica“ išsispausdino ilgą U.A. Flori- 
di S.J. straipsnį „Šventas Kazimieras ir 
Lietuva“, kurio 1000 atspaudų su spalvota 
prof. K. Jonyno Šv. Kazimiero reprodukci
ja viršeliuose buvo išdalyta minėjimo daly 
viams ir kitiems Lietuvos bičiuliams.

Minėjimas vyko puošniose S. Angelą Me 
rici Istituto patalpose, globojant Jo Emi
nencijai Kard. Pizzardo ir pirmininkaujant 
buv. Italijos premjerui, žymiam politikui 
ir dabartiniam parlamento nariui J.E. Ma
rio Scelba. Mišias už Lietuvą atnašavo 
Kard. Pizzardo. Giedojo Lietuvių šv. Kaži 
miero kolegijos choras Romoje, vedamas 
kun. Jankausko. Pamaldų pabaigoje J. Emi 
nencija perskaitė Jo Šventenybės Popie
žiaus Jono XXIII telegramą: „Visiems, ku
rie pamaldžiai dalyvauja penktojo šimtme
čio Lietuvos dangiškojo globėjo kunigaikš
čio Kazimiero gimimo minėjime, Jo Šven
tenybė, tėviškai dėkodamas už sūniškų 
jausmų pareiškimą, siunčia kaip jų tikėji-
mo ir krikščioniškojo gyvenimo paguodą 
bei dieviškosios paramos laidą prašytąjį 
ypatingą apaštališkąjį palaiminimą. Kardi
nolas Tardini“.

Minėjimą pradėjo J.E. min, Scelba, pasa
kydamas mums,, lietuviams, tikrai svarbią 
ir šiltą kalbą, kurios atgarsiai nuskambėjo 
per visą Italijos spaudą. Jo,s tekstą dedame 
atskirai kitame numeryje.

Sekė turininga ir įdomi prof: kun. Povi
lo Rabikausko S.J. paskaita: „Šv. Kazimie
ras, lietuvių tautos Globėjas“, susilaukusi 
visuotinio įvertinimo.

Minėjimą užbaigė kun. Vincas Mincevi
čius, PLB Italijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas, padėkodamas visiems dalyviams, 
ypač Jo Eminencijai Kardinolui Pizzardo, 
pavadindamas jį .Mūsų Kardinolu“, tai su 
kėlė lietuvių ir visų dalyvių karštus ploji
mus, — palinkėdamas jam sulaukti tos die
nos, kada galės asmeniškai pažinti tą jo 
pamiltąjį kraštą, kuriam jis skiria tiek šir 
dies ir laiko. Padėkojęs J.E. Scelbai už jo 
taip pat seną ir nuoširdų prielankumą lie
tuvių tautai, perskaitė gautus šiai progai 
sveikinimus. O jų buvo labai daug. Sveiki
no Vatikano Valstybės Sekretorius Kard. 
Tardini, Torino Kardinolas Fossati, Mila
no Montini, Bolonijos Lercaro, Romos Ku
rijos Kardinolai Valeri, Canali, Roberti, 
Confaįoniėri, Fietta, Giobbe, Cento, Chiar- 
lo. Ypatingiems Bažnyčios Reikalams Kon
gregacijos Sekretorius Arkiv. Samorė ir 
pasekretorius Mons. Scapinelli, Eiliniams 
Bažnyčios Reikalams Kongregacijos pa
sekretorius Arkiv. Dell'Acqua, Konsiliumo 
Kongregacijos’ sekretorius J.E. Mons. Pa- 
lazzini ir eilė kitų aukštų dvasiškių.

Iš pasauliečių pažymėtini sveikinimai 
Italijos min. pirmininko J.E. Segni, užsie
nių reikalų ministerio Pella, teisingumo mi 
nisterio Gonella (jis buvo 1955 m. pagrin
dinis kalbėtojas Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjime Romoje), karo 
min. Andreotti, pramonės ir prekybos min. 
Colombo, prekybos su užsieniu min. Del 
Bb, viešųjų darbų min. Togni, Sveikatos 
min. Giardina, biurokratinės reformos min. 
Zaccagnini, pašto ir telekomunikacijų min. 
Spataro, bei valstybės pasekretorių Maxia, 
Salfaro, De Martino, Magri.

Sveikinimus atsiuntė senato viepirminin- 
kas Ceschi ir senatoriai Don Sturzo, Cingo-
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LIETUVIŠKA KNYGA —
GERIAUSIA DOVANA!

K. Bielinis — Dieno j ant—Spaudos drau 
dimo laikų atsiminimai.

Kaina 43 šil. įrišta.
S. Kairys — Lietuva budo — 39 šil.
Andriukaitytė — Jaunai inteligentei — 

Kaip apsirengti, kaip stalą padengti, sve
čius priimti ir kita šioje knygoje rasite — 
9 šil. 6 penai.

Alė Rūta — Trumpa diena — romanas 
-— 29 šil. 4 penai.

Kun. V. Bagdonavičius — Žmonijos liki
mas — 25 šil. 8 penai.

Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas, Senas 
Testamentas, dvi knygos — 7 sv. 14 šil.

P. Andriušis —Tipelis — 22 šil.
Radzevičiūtė ■— Žemelė šventoji — 8 šil.
Prof, Ivinskis — Šv. Kazimieras — 22 

šilingai.
Valgių gaminimas, su iliustracijomis — 

54 šilingai.
S. Butkus — Vyrai Gedimino kalne — 

15 šilingų.
Baronas — Valandos ir amžiai, legen

dos—■ 7 šil. 4 penai.
Mazalaitė — Piūties metas — romanas 

— 27 šil. 6 penai.
Prašau atsiskaityti be atskiro raginimo 

už 16 tomą „Liet. Enciklopedijos“. Neatsi
skaitę trukdo tolimesnių tomų leidimą.

Liet, plokštelės, maldaknygės, paveiks
lai. Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave, 
London, W.4. 

lani, Bonadies, Cornaggia Medici, Ferretti, 
Florena, Lepore, Tartufoli.

Iš Parlamento buvo gauti šie sveikini
mai: Parlamento pirmininko Leone ir at
stovų Tozzi Condivi, princo Alliata di Mon 
tereale, Jervolino, Vedovato, Guidi-Cingo 
lani, Conci, Cervone, Malfatti, La Pirą.

Be to; sveikino Popiežiaus Pijaus XII gi
minaitis princas Carlo Pacelli, Vatikano 
valstybės gubernatorius grafas Galeazzi - 
Lisi bei aukšti Vatikano valdininkai grafas 
Cantuti, Belardo ir kiti. Maltos Ordino Di
džiojo Magistro vietininkas, Italijos marša 
las Bastico, ministerių kabineto informa
cijų šefas Bernabei, turizmo komisaras La- 
russa, Romos miesto susisiekimo valdybos 
pirmininkas adv. Sales ir daugelis kitų žy
mių asmehų.

Minėjime dalyvavo Rytų Kongregacijos 
Assesorius J.E. Coussa, italų Arkiv. Gian- 
ttasio, ukrainiečių Arkiv. Bučko, lenkų 
Gawlina, Tivoli vyskupas Faveri, vysk, ma 
rijonas Katkov, vysk. Padolskis; Jo Šven
tenybės asmens palydovas Mons. Bafile, 
Vatikano valstybės sekretoriato atstovas 
Mons. Balducci, Kardinolo Tisserant atsto 
vas Mons. Pozzi, monsinjorai Zagon (veng 
ras), Strojny (lenkas), Čamanis (latvis), 
Kokša (kroatas), Lorenz (lenkas), Tulaba 
ir dar keletas kitų. Taip pat Tarptautinės 
Marijos Akademijos pirmininkas T. Balic.

Iš pasauliečių- paminėtini dar: Italijos 
ambasadorius prie Šv. Sosto J.E. Migone, 
Kinijos ambasadorius Šie Cheou-Kang, bu
vęs Italijos miriisteris Lietuvai baronas Di 
Giura, Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sos 
to Reikalų tvarkytojas min. Girdvainis, 
Dipl. šefas min. Lozoraitis, Amerikos am
basados sekretoriai Lister ir Roger Kirk, 
tos pat ambasados attache John Lader ir 
Sinclair Matilda, Vokietijos ambasados pir 
masis sekretorius Stoecker, Prancūzijos 
ambasados pirmasis sekretorius grafas De 
Warren, Airijos ambasados pirm, sekreto
rius Sean Eideain, Brazilijos ambasados I- 
masis sekretorius Do Nascimento e Silva ir 
dar eilė kitų diplomatų. Esant Romoje tuo 
pat metu Šv. Petro bazilikoje vyskupų kon
sekracijai ir visai eilei kongresų, visų diplo 
matinių atstovybių galvos buvo įsipareigo 
jusio's dalyvauti kitur. Tačiau, pasibaigus 
ceremonijai Šv. Petro bazilikoj, dar kele
tas atskubėjo į Šv. Kazimiero minėjimą. 
Anglijos, Olandijos, Portugalijos, Kubos, 
Belgijos, Austrijos, Filipinų ir Maltos Or
dino atstovybių šefai atsiuntė sveikinimus 
raštu, atsiprašydami, kad negalėsią daly
vauti dėl ceremonijų Vatikane.

Italijos vyriausybės min. Tupini atvyko 
atstovauti jo žmona Aleksandra. Dalyvavo 
taip pat ir ponia Scelba ir visa eilė Romos 
diduomenės ponių, tarp kurių ir žinoma ra 
šytoja Flora Volpini.

Minėjime atsilankė senatoriai Canonica, 
Azara, princas Lancellotti, Ciasca; parla
mento atstovai Badoloni ir Germani. Ro
mos burmistrui atstovavo viceburmistras ’ 
Belloni. Be to, dalyvavo švietimo ministe
rijos' generalinis direktorius, kariuomenės 
aprūpinimo šefas, generolai Fortuna ir Gui 
da, pulkininkai Passarelli, Ercolani ir kiti 
kariškiai. Buvo taip pat keletas užsienių 
ir vidaus reikalų ministerijų aukštų valdi-_ 
ninku, įvairių organizacijų atstovų, tauti
nių dvasinių kolegijų Romoje atstovai, so
vietų pavergtųjų tautų atstovai, spaudos 
bei radijo atstovai.

Amerikos lietuviams atstovavo „Lietuvos 
atsiminimų“ radijo direktorius Jokūbas J. 
Stukas ir architektas Juodka. Iš Vokietijos 
buvo atvykęs prof. Žymantas užrekorduoti 
minėjimo Amerikos Balsui.

Po minėjimo oficialiosios dalies įvyko 
•gražus, pasisekimo turėjęs koncertas. Smui 
kįninkė Sara Sheftel, akomponuojama vy
ro Paul Sheftel, Fulbright stipend!jato, pui 
kiai išpildė Aleksandravičiaus Z. „Avė Ma 
■ria“, Šimučio Leonardo jr. , Andante“ ir Vi 
valdi „Sonata ir La maggiore“.

Pažymėtina, kad abu išpildytojai, nors 
ir ne katalikai, labai noriai apsiėmė daly
vauti aktyviai minėjime, neimdami nė cen 
to, dėl to, kad Paul Sheftel tėvas kilimu bu 
vo iš Vilniaus ir laikė save lietuviu. Pats 
Paul Sheftel yra gimęs Amerikoje.

Italų žymus sopranas Maria Luisa Cos- 
tantini išpildė Pergolesi „Stabat Mater“,

KIPRO BIELINIO ATSIMINIMŲ 
KNYGA

Iš spaudos išėjo Kipro Bielinio knyga 
DIENOJ ANT,

spaudos draudimo laikų atsiminimai. Šio 
leidinio prieduose skaitytojas ras įdomių 
žinių: kaip prieš 100 metų kai kurie Kauno 
gubernijos dvarininkai patys naikino savo 
dvaruose baudžiavą, pereidami į samdomą 
darbą, kaip nustatinėjo jiems atlyginimą 
ir kt. Iš kito priedo — „Maskolių darbai 
Kražiuose“ — patirsite, kaip kražiečiai grū 
mesi su kazokais ir kaip jie buvo teisiami 
Vilniaus mieste. Knygoje yra daug ir kitų 
dokumentų.

Knygą išleido Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos (LSS) Literatūros 
Fondas. Leidinys (464 psl.) įrištas į kietus 
Viršelius. Jo kaina 6 dol.

Kur nėra knygynų ir knygų platintojų, 
leidinį galima užsisakyti paštu, prisiun- 
čiant čekį ar money orderį 6 dol. šiuo ad
resu: K. Bielinis, 70 Fifth Avenue, 9th 
floor. New York 11, N.Y.

LSS Literatūros Fondas

Pizzetti „Ninna Nanna di Uli va“, lįach „At 
eik, mirtie“, Vivaldi „Skaidrios bangos“, 
Bizet , Agnus Dei".

Minėjimo svarbesnieji momentai buvo 
perduoti per Italijos valstybinę televiziją. 
Italijos radijas davė žinių du kart prieš ir 
tris kartus po minėjimo. Vatikano radijas 
savo ruožtu irgi plačiai pažymėjo šią svar
bią lietuvių tautai sukaktį.

Neatsiliko nė Italijos spauda: dienraš
čiai „II Quotidiano" išsispausdino straips
nius apie minėjimą du kartus ir minėjimo 
fotografiją“, „II Popolo“ du kartus, „L. 
‘Osservatore Romano“ tris kartus, „II Gior 
nale d'Italia“, „II Tempo“, „L'Italia“ ir 
daugelis kitų.

Šv. Kazimiero 500 metų nuo jo gimimo 
puikiai pavykęs sukakties minėjimas Krikš 
čionybės centre yra Italijos Lietuvių Ben 
druomenės pirmininko kun. V. Mincevi
čiaus didelio pasiaukojimo ir pastangų re
zultatas, juo labiau, kad tai buvo padary
ta labai kukliomis lėšomis.

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTUVĖS 
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOJ

Šv. Kazimiero 500 metų gimimo sukak
tuvės Saleziečių gimnazijoj buvo perkeltos 
iš praėjusio visai Bažnyčiai gedulingo spa
lio mėn. į šių metų pavasarį.

Po kelių lietingų dienų kovo 8 d. sušvito 
skaisti pavasario saulutė, o netolimų Alpių 
viršūnės iškilo prieš akis visu savo balto 
apsiausto skaidrumu. Jaukiam Italijos 
kampely vėl suplevėsavo, kaip Tautos šven 
tės dieną, Lietuvos Trispalvė.

Šventojo Lietuvos Karalaičio sukaktu
vėms buvo duotas religiškai patriotinis at
spalvis. Rytą įstaigos koplytėlėj buvo atlai 
kytos iškilmingos pamaldos, kurių metu 
gimnazijos auklėtinių choras sugiedojo Šim 
kaus lietuviškąsias Mišias. Vakare gimna
zijos salės kertėj suspindo šventojo Jauni
kaičio atvaizdas — ispano Roses origina
las. Prieš šį paveikslą ir vyko akademija— 
minėjimas.

Kun. St. Šileika įstaigos katechetas, pri
statė šv. Kazimierą anuometinės Europos 
istorijos rėmuose ir trumpais bruožais nu
švietė jo vaidmenį krikščioniškos Lietuvos 
religiniam ir tautiniam gyvenime. Kiti kai 
betoj ai — patys auklėtiniai — iškėlė Šven
tojo skaistybę, jo meilę Lietuvos žemei, jo 
kovą prieš jo ir mūsų tėvynės priešus, jo 
nemirtingumą lietuvio dvasioj. Judrus dia
logas „Jaunimo konkursas“ palygino šv. 
Kazimierą su kitais jaunais šventaisiais ir 
jam priskyrė „pirmąją premiją“.

Meninę dalį išpildė auklėtinių choras ir 
orkestrėlis.

Užbaigos žodi, tarė įstaigos Direktorius 
kun. Stasys Petraitis.

Minėjimas buvo baigtas giesme „Omni 
die".

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS
Akademinis Skautų Sąjūdis, mėginda

mas prisidėti prie lietuvių literatūros puo
selėjimo, 1958 metų rugsėjo mėnesį paskel 
bė Jaunimo Literatūros Konkursą. Svar
biausia: konkursas stengiasi paskatinti jau 
nuosius mūsų tautos literatus, ribodamas 
amžių iki 30 metų. Be to, dalyviais gali bū
ti visi lietuviai, nežiūrint ideologinių pažiū 
rų (išskyrus komunistus). (

Skiriamos dvi premijos: 150 dol. už ge
riausią prozos kūrinį ir 150 dol. už geriau
sią poezijos kūrinį. Pagrindiniu reikalavi
mu yra aukštas meninis lygis, ir prisiųsti 
rašiniai privalo sudaryti įnašą į lietuvių 
literatūrą. Temų pasirinkimas yra laisvas.

Konkurso terminas yra 1959 m. balan
džio mėn. 30 d. Jury komisiją sudaro: M. 
Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas ir 
R. Šilbajoris. Rašinius siųsti ar konkurso 
taisyklių reikalais rašyti: R. Šilbajoris, 108 
East College Street, apartment 3, Oberlin, 
Ohio.

Akademinis Skautų Sąjūdis

(Atkelta iš 2 psl.)
SIBIRE YRA LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
(senoviniai) šokiai, tačiau lietuviai jų ne
šoka, o stengiasi šokti Rock ‘n Roll ir kitus 
panašius. Sovietai šokėjams pritaiko net 
chuliganizmo įstatymą ir baudžia iki kelio 
likos dienų kalėjimo, bet jaunimas nė tai 
nepaiso ir per tai rodo artėjimą į Vakarus 
ir tolėj imą nuo Rytų. Čia didelę reikšmę 
vaidina studentai, kurių daug yra ir iš kai
mo; pastarieji, grįždami į kaimą, atveža 
naujas madas, šokius ir t.t., tuo būdu ir 
kaime skleisdami vakarietišką dvasią.

Kraštas nenutausta
Lietuvai nutausti nėra didelio pavojaus. 

Mažiausiai bent kas trečia šeima yra vie
naip ar kitaip (ypač trėmimais į Sibirą) 
nuo okupanto nukentėjusi ir to niekad ne
užmirš. Lietuvos kaime rusų dar iš viso be 
veik nėra, o miestuose jie iš lietuvių nesu
silaukia jokių simpatijų. Krašte esantieji 
tautiečiai išliks geresniais lietuviais, kaip 
gyvenantieji.Vakaruose. Krašte ir šiandien 
laikomasi lietuviškų papročių. Beveik visos 
lietuvaitės jau nuo 16 metų amžiaus sten
giasi turėti tautinius rūbus ir nešioja juos 
įvairiomis progomis, kaip per šventes, ves 
tuves ir pan. Tačiau pačiais geriausiais lie 
tuviais lieka, kurie išgyvena Sibiro trem
tį; sugrįžę atgal į Lietuvą, jie atneša tau
tai naujo kraujo. M.M. (ELI)
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MES IR PASAULIS
Keturiasdešimt metų liko iki 2000 metų. 

Kasmet aštrėja vienas klausimas: kaip 
žmogus pasikeis ar turės pasikeisti, nes, 
kai mes dabar „užkariaujam“ pasaulį, tai 
ir žmogaus galvosena turi keistis ir žmo
gus ieškos naujų kelių. Tai maždaug be
veik visiems aišku, bet visai neaišku, kaip 
tas pasikeitimas atrodys.

Pažiūrėkime, ką rašo apie tai žinomiau
sias amerikiečių astronomas Harlow Shap- 
ley. Mes dabar jau žinome nepalyginamai 
daugiau, negu mūsų tėvai žinojo, apie mil 
žinišką naujų planetų skaičių, apie pasau
lio siitvėrimą. Atsargias išvadas darantis 
galima manyti, kad yra milijonai, jeigu ne 
milijardai planetų sistemų, kuriose yra 
aukštai išvystytų gyvenimo formų. Shaply 
net daro išvadą, kad žmogus yra toli ne 
pats reikšmingiausias sutvėrimas, ypač jei
gu imti domėn, kad mūsų saulės, o taip pat 
ir planetų sistema yra tiktai viena nuoša
lių paukščių tako provincijų. Šis žinojimas 
gal įveiks pagydyti žmogų iš egoizmo ir pa 
daryti jį kuklesnį.

Anksčiau žmogus galvojo, kad jis esąs 
pasaulio centras, vėliau tuo centru pasida 
ro žemė ,o dar vėliau jau saulė su planetų 
sistema.

Dabar visai ir galutinai reikia išmesti 
iš galvos visas šitokias egocentriškas min
tis. Spėliojama, kad ateityje gal ir tikrai 
žmogus susitiks su daug už jį inteligentiš- 
kesniais sutvėrimais. Žmogus gali tada pa
galvoti: „Jeigu aš ne vienas esu pasaulio 
kosmose, tai galiu nors tuojau nusižudyti, 
nes su manim išnyks tik maža ir gal net ne 
svarbiausia dalelė to kosmoso“. Bet pir
miau reikia pasistengti išaiškinti ištirti, 
užkariauti tą kosminį pasaulį. Tai darbas 
mūsų tolimesnės istorijos puslapių.

Busimojo žmogaus keitimasis turės savo 
„šviesiąsias“ ir „tamsiąsias“ puses. Iš švie
siųjų Shapley mini:

Tamstų sudarytus dovanų siuntinius 
persiunčiame į Lietuvą.

Talka Prekybos Bendrovė
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

PIRKIOJE EILĖJE TURI BOTI ŽIŪRIMA 
SVEIKATOS,

o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems, 
pasiųsdami

VAISTŲ SIUNTINIUS, 
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):

500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5,
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be 
jų, o mums malonu priminti, kad

muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:
ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3. 
Telefonas: ACOrn 0712.

Visas informacijas galite gauti savo gimtąja 
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:

AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,

AVALYNĖS,
BALTINIŲ,

MAISTO.

S

::::::

1. Tas naujasis istorinis periodas parei
kalaus milijonų gerai apmokytų moksli
ninkų, kurių privalumai — būti bešališ
kais, turėti kritišką protą ir didžiausią tiks 
lumą darbe.

2. Užkariautojų ir nuotykių ieškotojų 
dvasia ras sau naują veikimo plotą kosmo
se, tuo tarpu žemė iš žmonių pareikalaus 
daugau meilės sau ir, gal būt, pastangų ap
saugoti jai nuo visokių pavojų.

3. Jeigu žmonės vis daugiau ir rimčiau 
skubės į .tolimesnes“, į „didesnes“ vietas, 
tai žemė vis daugiau ims išvirsti jiems į 
kilmės bazę.

4. Mūsų fantaziją gali sustiprinti viso
kie išgyvensimieji nuotykiai dangų ir pa
saulį tiriant. Gal žmogus ką nors ir laimės, 
susitikęs su kitais į jį panašiais sutvėri
mais.

Bet yra ir „tamsiosios pusės“, būtent:
1. Gali iškilti visai nauja „mokslininkų“ 

privilegijuota klasė, kuriai mokslas ir žino
jimas bus viskas ir net išnaudojimo pa
grindas.

2. Nebesirūpinimas žeme, visiškas nebe- 
kreipimas dėmesio į ją, kai visos jėgos ir 
kapitalai bus skiriami daugiausia plane- 
tariniams dalykams.

3. Galimybė susidaryti naujam planetari 
niam imperializmui ir prieš žemę nusitei
kusioms kolonijoms.

4. Nerimo., neveiklumo didėjimas, leng
vabūdiškumas, paviršutiniškumas.

Besvarstant tuos visus „prieš“ ir „už“, 
aiškėja, kad svarbiausias dalykas šiuo me
tu yra tas, jog žmogus dar nežino, ko jis 
nori, kokiam pasaulyje jis nori gyventi ir 
koks pats būti. Žmonija jau labai daug ko 
pasiekė. Tai aiškiai matoma iš visų pasku
tiniųjų išradimų. Bet kam skirti tie visi pa 
siekimai? Kas bus toliau? Ko mes iš tik
rųjų norim? V.F.
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LAIŠKŲ TIKRINIMAS

EZD praneša, kad sustiprėjo Lenkijoje iš 
užsienio kraštų gaunamųjų laiškų tikrini
mas.

Pvz., Opolėje moteris gavo laiške iš Vo
kietijos 20 markių. Ji nepastebėja, kad laiš 
kas būtų buvęs atidarytas, bet po savaitės 
prisistatė į jos namus valdininkas ir pra
dėjo klausinėti, kodėl ji gautųjų pinigų ne- 
iškeičia banke. Be to, prisistatė dar ir mi
licijos tarnautojas ir pareikalavo pasiaiš
kinti, kodėl ji siuntė į V. Vokietiją Opolės 
ir By tom vietovių fotografijas, kurios, ži
noma, buvo išimtos iš laiško.

Siuntiniai iš užsienių taip pat stropiai 
patikrinami. Visi, kurie siunčia į Lenkiją 
siuntinius, dėl to įspėjami nesistengti ką
nors nuslėpti, nes tokiu atveju ne tik pre
kės gali būti konfiskuojamos, bet siuntinio 
gavėjas dar gali susilaukti kitokių nema
lonumų.

Niemodlino apylinkės vieno lenko šeimos 
dalis gyvena Amerikoje, dalis V. Vokieti
joje. Jo teta, kuri gyvena Vokietijoje, į 
siuntinį įdėjo New Yorke spausdintą, kny
gą. Kitan siuntiniu ji įdėjo paltą, po kurio 
pamušalu įsiuvo šaliką (ji tai darė dėl to, 
kad galima vienos rūšies prekių siųsti tik 
po vieną).
Greit tasai lenkas susilaukė nemalonumų. 
Jis dažnai lankydavo už Bugo upės gyve
nančią savo motiną ir visada gaudavo lei
dimą. Šįkart dėl nesusipratimų su siunti
niu jam nebuvo duotas leidimas.

Be to, jis dar gavo laišką, kuriame nuro 
doma į tarptautinį paštų susitarimą dėl 
siuntinių ir sakoma, kad jis gavęs siuntinį 
iš V. Vokietijos, kad ten buvo 620 gramų 
knyga ir kad ta knygą buvo konfiskuota.

Jo bėdos tuo dar nesibaigė. Jis gavo ir ki 
tą laišką — iš muitinių įstaigos Varšuvo
je, ir šitame kitame laiške buvo pasakyta, 
kad surastas siuntinyje užslėptasis šalikas 
ir kad už jį keliama jam byla.

Prekių ieškotojai
Draugas rusiškai yra drug, bet bolševi

kai pasirinko žodį tovarišč. Dabartiniais 
laikais žodis tovarišč vartojamas panašia 
prasme, kaip lietuvių bičiulis, bet savo kil
me tiedu žodžiai yra labai skirtingų pras
mių.

Žodis bičiulis savo kilme mums primena 
tuos žilos senovės laikus, kai mūsų prose
niai gyveno mažomis bendruomenėmis tarp 
didelių miškų ir tik artimiausi, geriausi kai 
mynai buvo bičiuliai — eidavo kartu į miš 
ką kopinėti šimtamečių ąžuolų drevėse lau 
kinių bičių, o vėlesniais laikais tik geriau
si, artimiausi kaimynai prižiūrėdavo ir ke
pinėdavo savo namines biteles. Kaimynai - 
bičiuliai buvo lyg ir giminės. Ir šiandien 
bičiulis mums reiškia daugiau negu drau
gą.

Rusiškas tovarišč yra sudurtinis žodis, 
sudarytas iš tovar — prekės ir išeit — ieš
ko, o tikra jo prasmė būtų plėšikas.

Senais laikais per slavų apgyventus kraš 
tus, tarp Skandinavų ir Rytų Imperijos 
(Konstantinopolio), vyko gyvas prekių pa
sikeitimas. Pakelėse, paupiuose, kur tik vy
ko prekių judėjimas, miškai knibždėjo plė 
šikais. Vargas buvo tiems pirkliams, kurie 
drįsdavo ten pasirodyti mažesniais būre
liais. Taip pat vargas buvo ir tam, kuris 
išdrįso tuos plėšikus pavadinti plėšikais.

Jei saviems padėti nori 
(padarysi tai tikrai) — 
Kreipkis tučtuojau į „Taurą“, - 
Ir neliks kišenė kiaura.

TAURAS
(mt. Ant. Briedis)

H, OOLD9MITH AVE., London, W.S.
Tel. Acorn 9471

Senasis gyvenimo būdas
Žmogus yra prisirišęs prie savo gyveni

mo būdo ir brangina jį. Kai jam primeta
mas naujas, jis, jei gali, priešinasi.

Štai šiaurės lapiai .kaip rašo „The Eve
ning News“ (1959.1.1), ruošiasi skųstis 
Jungtinėms Tautoms, kad apsaugotų jų in
teresus nuo užtvankų ir elektros jėgainių, 
kurios gresia sunaikinti elnių ganyklas.

Palaipsniui įkinkant visas šiaurines upes 
jėgainėms, elnių gyvulininkystė darosi vis 
sunkesnė ir sunkesnė.

Lapiai gyvena iš savo elnių, kurie jiems 
teikia pieną, mėsą ir medžiagą apdarui, pa 
lapinėms, patalui, traukia jų roges, o kau
lai naudojami piaustyti visokiems meniš-
kiems dirbiniams, už kuriuos jie gauna pi
nigų tabakui ir kavai. , Jei mūsų elniams 
bus atimtos ganyklos“, sako lapių vadas 
kunigas Gustaf Park, „tada mūsų ištekliai 
naudotis savo įprastuoju gyvenimu yra su
naikinti. Juk mes pirmieji turime teises į 
šiuos kraštus už Arktinės Juostos, kur mū
sų žmonės gyvena jau tūkstančius metų“.

Kitas atvejis yra Anglija. Kas čia ilgiau 
yra gyvenęs, bus pastebėjęs. kad šiame 
krašte visu atkaklumu kovojama prieš 
kiekvieną naujovę. Jeigu kuriame mieste, 
miestelyje ar kaime iškyla reikalas nuvers 
ti seną pastatą, tuoj pasipila protestų ban
gos. Jeigu kur gražus gamtovaizdis ir ten 
norima užkerėblinti gremėzdiškus įmonių 
pastatus ar net gyvenamuosius namus, ap
skričių valdybos ne visą laiką laimi teisę 
padaryti tai. Laisvo krašto gyventojai ne 
visuomet linksta priimti naujoviškumus. 
Daugumas yra linkę palaikyti senovę. Iš ki 
tos pusės, tas senoviškumas net ir naudin
gas, nes turistai mėgsta pabuvoti ten, kur 
kitaip gyvenama.

Gal būt, nebus daug suklysta, jei pasa
kysime, kad lietuvio jausmas branginti’se- 
novę yra jau apdilęs. Pavergtoje Lietuvoje

Jie buvo garbingi prekių ieškotojai — to- 
vąr įščitely, sutrumpintai tovariščy.

Iš tikro bolševikai ir negalėjo saviesiems 
pavadinti tinkamesnio žodžio surasti kaip 
tovariščy.

M. Prutenis

METALO TURTAI VANDENYNE
Žmogus žvelgia ne tik aukštyn ir sten

giasi pasiekti žvaigždes ar nulėkti į mėnulį, 
bet taip pat ir gelmėse ieško ir suranda 
daug dar jam nauja ir nežinoma. Pasirodo, 
kad vandenyno gilumoje, pačiam dugne, 
yra tikrai daug labai vertingų dalykų. Mil
žiniškas kiekis didelių metalo gabalų guli 
vandenyno dugne, šitie metalai turi savy
je apie 25 proc. mangano ir apie 15 proc. 
geležies, nikelio, vario ir kobalto. Žinovai 
apskaičiavo, kad šių metalų vienas kva
dratinis kilometras vertas apie du su puse 
milijonus DM. Kai kurie komersantai jau 
sukonstravo milžinišką aparatą, panašų į 
dulkiasiurblį. Tokia mašina jie jau paban
dė ištraukti to metalo viršun, ir tie bandy
mai gerai pavyko. V.F.

(E) Nuginklavo tilžiškius medžiotojus.
Medžioklės sezonas Lietuvoje baigėsi vasa
rio 8 dieną. Neatsižvelgdami į tai, Vilniaus 
radijas informuoja, šių metų vasario 15 d. 
19-kos medžiotojų grupė iš Sovietsko (Til
žės) buvo atsidanginusi į Upynos apylinkę 
Skaudvilės rajone ir pradėjo medžioti kiš
kius. Esą, „vietos medžiotojų įtemptomis 
pastangomis sauvaliauto j ai buvo griežtai 
sudrausti, iš jų atimant medžioklinius šau
tuvus“. Be to, valstybinis gamtos apsaugos 
inspektorius įsibrovėlius dargi nubaudęs 
administracine bauda. z

(E) Bedarbiams niekas pašalpų nemoka.
Taip yra Lietuvoje, taip ir kitose Sovietų 
Sąjungos respublikose.

buvo kalbėta ir tebekalbama, kad rusai 
projektuoja statyti didžiulę užtvanką, kur 
bus įrengta elektros jėgainė ir vanduo 
suks didžiules turbinas. Ta užtvanka pro
jektuojama prie garsiosios Nemuno kilpos. 
Inžinieriai apskaičiuoja, kad ten bus dide
lis kritimas ir vanduo galės varyti milži
niškas turbinas.

Bet, palauk, kuriems gi galams jau pri
reikė statyti tą užtvanką? Ogi tam, kad ge
riau galėtų nualinti Lietuvą ir dar apiplėš 
ti keliais tūkstančiais ha geros ariamosios 
žemės. Jėgainės varys fabrikus, o fabrikai 
siurbs krašto medžiagą, ir dirbiniai keliaus 
į Rusijos gilumą. Užtvanka pareikalaus iš-
kelti kaimų gyventojus, tūkstančiai žmonių 
liks be žemės, be pastogės ir tuo pačiu be 
duonos.

Be to, istorija rodo, kad Lietuva, rusų 
valdoma, tebuvo tik nereikšminga provinci 
ja, į kurią užsienių keliautojai retai kada 
užsukdavo. Dabar užsieniečiai ir žurnalis
tai visai neįleidžiami į tą kraštą.

Todėl būtų gera, kad kiekvienas rusų 
skelbiamasis civilizacijos blefas sutiktų aš
trų lietuvių pasipriešinimą. Juk tik lietu
viai savame krašte gali nuspręsti, ar reika
lingos užtvankos, ar ne. Be to, lietuviui 
brangi kiekviena žemės pėda, todėl negali 
būti leidžiama, kad ta žemė lengvai išslys
tų iš po kojų. M. Balčiūnas

(E) Priverčiamojo darbo stovyklos sovie 
tų valdomuose kraštuose veiks ir pagal 
naujuosius baudžiamuosius įstatymus, tik 
jos vadinamos ne tikruoju vardu, o „patai
sos ir darbo kolonijos“. Sovietų propagan
doje užsieniams kartojamas teigimas apie 
priverčiamųjų darbų stovyklų panaikinimą 
yra tikras blefas, nes tos stovyklos netik 
faktinai, bet ir juridiniai tebeveikia, nors 
ir naujais pavadinimais. Lieka sovietinėje 
baudžiamoje teisenoje ir trėmimas. Naujie 
ji nuostatai numato dviejų rūšių trėmimą:
1) Iškeldinimą iš gyvenamosios vietos ir 
priverstinį apgyvendinimą naujoje vietoje;
2) Ištrėmimą iš gyvenamosios vietos, nu
statant sritis, kuriose tremiamajam drau- 
žiama lankytis. Pagal naujuosius nuosta
tus, abiejais atvejais trėmimas negalįs būti 
ilgenis kaip 5 metams, nepriklausomai nuo 
to, ar trėmimas vykdomas kaip pagrindinė, 
ar kaip papildoma bausmė.

(E) Įmonių darbininkai nuolat varinėja
mi į mitingus, kurių eilė niekad nesibaigia. 
Neseniai buvo mitinguojama ryšium su Lie 
tuvos kp suvažiavimu, paskiau pradėta 
įmonėse minėti visasąjunginės komunistų 
partijos XXI-jį suvažiavimą, ir tie mitin
gai vyksta kasdien iki dabar, nors suvažia
vimas jau užsibaigė. Visur pagal duotąsias" 
iš centrų instrukcijas „karštai pritariama“ 
Maskvoje išliaupsintam septynmečio pla
nui ir, žinoma, tuoj, pat pasižadama planą 
Lietuvoje išpildyti ne per 7 metus, o anks
tesniu terminu. Taip žmonės ramybės netu 
ri nė po darbo. Varginami tais begaliniais 
mitingais ir kolchozininkai bei sovehozinin 
kai. Pažadų rekordą pasiekė vabalninkie- 
čiai, pasižadėję septynmečio planą išpildyti 
per 3 metus, kaip praneša „Tiesa“ (28 nr.).

(E) Labai įvairūs kolchozininkų uždar
biai. Vienur jiems mokama už darbadienį 
po porą rublių ir porą kg grūdų, kitur pini 
ginis atlyginimas siekia 12 rublių, nors dar 
bai visur maždaug vienodi.

(E) Latviškos transliacijos iš Formozos, 
skirtos Sibiro latviams, dabar vyksta jau 
kas mėnuo antrąjį trečiadienį, tris kartus 
(skirtingais laikais) po 10 minučių. Latviai 
laisvajame pasaulyje turį žinių, kad trans
liacijų Sibire klausomasi. Nors raudono
sios Kinijos radijo stotys ir stengiasi tas 
transliacijas trukdyti, joms tai nepavyksta, 
nes Formozos radijo stotys yra didelio pąjė 
gurno ir gali pasiekti toliausias Sibiro sri
tis.
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TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

P A ll SUPPLY CENTRE LTD
J>

prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 
informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.
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