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Bolševikų veikla išeivių tarpe
taip pat ir ambicingų išeivių, kurie išeivi
joj nepasiekia aukštų visuomeninių vietų, 
nors jų labai trokšta. Šitokios rūšies žmo-

Politinė išeivija bolševikams — druska 
| akyse. Jie imasi visų priemonių ir deda mil 

žiniškų pastangų, nesigailėdami pinigo ir
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žmonių, tą druską iš akių išsikrapštyti ir 
padaryti ją nebepavojingą. Tą krapštymo 
akciją jie varo jau seniai. Kadangi savo 
tikslo pasiekti negali, savo akcijos metodus 
reviduoja ir naujų imasi. Bet darbo vaisiai 
nykūs. Druska, politinės išeivijos pavidalu, 
bolševikams akis tebeėda, kelia nerimą jų 
vadams, kursto savo radijais ir spauda pa
vergtąsias tautas, paveikia laisvųjų kraštų 
politikus, diplomatus ir žurnalistus, kurie 
įvairiuose diplomatiniuose, politiniuose ir

jos veiklą grynai tautiniais ir kultūriniais 
uždaviniais, atitolins ją nuo politinės veik
los ir tuo būdu visą išeiviją sulies į vieną 
nepolitinę darbo išeivijos masę.

Kokių tikslų siekia išeivijos atžvilgiu 
Gomulka savo instrukcija, tokių pat siekia 
ir Maskvos tarnas Paleckis. Jis gal ne taip 
drąsiai ir atvirai tai pareiškė būdamas 
Brazilijoj ir pasikalbėjime su vienu.Kon
ektikuto Atstovų Rūmų nariu parlamenta
rų suvažiavimo metu Londone.

nes reikia laimėti ir išnaudoti savo tiks
lams“.

Instrukcija-nurodo metodus, kokiu būdu 
„smogiamosioms grupėms“ reikalinga su
rasti žmonių. Reikia groti kiekvieno psichi 
nio tipo žmogaus ilgesiu, viltimis, ambicijo 
mis. To maža.'Instrukcija leidžiasi net į 
smulkmenas, kaip laimėti savo tikslams ko 
munistinei valdžiai priešingus išeivius, ku
rie tuo ar kitu reikalu ateina į diplomati
nes atstovybes ar konsulatus. Pradžioje

NAUJI PASIŪLYMAI
Rusija įteikė naujas notas D. Britanijai, 

Amerikai, Prancūzijai ir kai kuriems sate
litams, siūlydama sudaryti nuo atominių 
ginklų ir raketų laisvą Balkanų zoną.

Notoje pabrėžiama, kad iškilo pavojus 
taikai ir saugumui, kai Turkija ir Italija 
leido Amerikai įsirengti atominių ginklų 
ir raketų bazes ir Graikija dar ruošiasi 
leisti.

KAZNAČEJEVUI PASISEKĖ
Neseniai rusai iš Burmos išsigabeno sa

vo karinį atstovą, kuris bandė nusižudyti 
ir paskui pabėgti iš ligoninės.

Dabar toje pat Burmoje paprašė politi
nio prieglobsčio rusų ambasados informaci 
jos valdininkas Kaznačejevas. Prieglobstį 
jis gavo ir ta proga pareiškė savo neapy
kantą bolševikų režimui. Jis buvęs verčia
mas šnipinėti savo bendradarbius ir bur- 
miečius.

kitokios rūšies susiėjimuose jiems kraują 
gadina savo pavergtųjų tautų priminimais 
ir priekaištavimais. Kadangi pirmutinis bol 
ševikų planas — grąžinti politinius išeivius 
ar bent jų žymesnius vadus į jų pavergtą
sias tėvynes nepavyko, jie suplanavo kito 
kius ėjimus politinei išeivijai ne tik nu
ginkluoti, nutildyti, bet ir visai jai nutrinti 
nuo žemės veido. Kokie tie jų nauji ėji
mai, kokios priemonės ir kokios veikimo 
ribos, mes patys matom iš savo išeiviškos 
gyvenimo praktikos. Vieni jų žygiai yra vi
sai aiškūs, kiti gi pastabesniems nesunkiai 
nuspėjami. Nepaslaptis, kad visų paverg
tųjų tautų bolševikiškos valdžios savo veik 
lą derina prie Maskvos instrukcijų. Tad ir 
bolševikų veikla išeivių tarpe yra vienoda. 
Jei kuo skiriasi, tai ne esminiais siekimais, 
tik daugiau antrarūšiais metodais, nes įvai 
rių tautų išeiviuose yra skirtingų nuotai
kų, veiklos rūšių ir pagaliau pavergtojo 
krašto politinės padėties. Bolševikai, norė
dami vedamąją kovą laimėti, priversti j

Išeivijos susiskaldymas
,,1956 m. spalio mėn.“, tęsia instrukcija, 

„įvyko tik partijos vadovybės pakeitimas. 
Pakeitimo tikslas — taktikos . patobulini
mas ir eigos į socializmą pagreitinimas. Va 
karų imperialistų propaganda tam pakeiti
mui, kuris laikas nuo laiko sporadiškai 
įvyksta komunistinėse valstybėse, stengiasi 
priduoti tam įvykiui revoliucinio pobūdžio. 
Iš čia kilo didelių vilčių, sujungtų su per
sonaliniais pakeitimais ir pritaikymu takti 
kos prie naujų reikalavimų ir uždavinių. 
Tomis viltimis užsikrėtė ir politinė išeivija. 
Gera taktika privalo tas viltis gilinti ir gai 
vinti, juo labiau, kad išeivija yra palinkusi 
šiais laikais laukti tų esminių pasikeitimų 
labiau, negu buvo palinkusi jų laukti pir
mais pokario metais.

„To laukimo šaltiniai - beviltiškos ir sun 
kios išeivių gyvenimo sąlygos, pavargimas 
nuo laukimo „išlaisvinamo“ kapitalistinio 
karo, kurį komunizmo priešai norėtų pri-

jie būna labai nedrąsūs. Jiems reikalinga 
sudaryti įspūdį, kad jie yra atsidūrę „sa
vam“ konsulate. Tarnautojai tokiems inte
resantams turi parodyti savo paslaugumą, 
susirūpinimą jų reikalais ir mandagumą. 
Tarnautojai turi surasti su jais linksmam 
ir žaismingam pasikalbėjimui temą, pvz„ 
sako instrukcija, pasiūlyti savo krašto ci
garetę ir juokais paklausti: „Ar nebijosi 
tamsta užsirūkyti komunistinę cigaretę?“

Jei interesantui reikalinga atsilankyti ke 
lis kartus į atstovybę ar konsulatą, tarnau
tojas, pasirėmęs savo asmenine pažintimi 
su juo, gali pasiūlyti jam išgerti savo kraš
te gamintos degtinės, šiuo metodu visada 
galima pasiekti teigiamų rezultatų. Kai ku 
rie išeiviai, besikalbėdami su tarnautoju, 
gali jam pastatyti tokį klausimą, į kurį ne 
patogu, sunku ar įstaigai nemalonu atsaky
ti. Tokiais atvejais tarnautojas privalo tie
siogiai į klausimą neatsakyti, kalbą nu
kreipti į kitas vėžes ir pradėti interesantą 
klausinėti apie jo paliktus tėvynėje gimi-

NEHRU KELIONĖ Į KERALĄ
Komunistų valdomoji Kerala Indijoje 

išgyveno įtempimą, kai vyriausybė ruošėsi 
pravesti naują mokyklų tvarkymo įstaty
mą. Vyriausybė buvo pasikvietusi min. pir
mininką Nehru ir dabar sutinka sulaikyti 
tą įstatymą, aiškintis su opozicija dėl klai
dų ir tuo atveju, kai nesutariama, kviesti 
Nehru arbitru.

NETIESA
Prancūzijos min. pirm. Debre pareiškė 

senate, kad dviejų komunistų parašytoji 
ir policijos jau konfiskuotoji knyga „La 
Gangrene“ melagingai nušviečia prancūzų 
armijos tariamuosius žiaurumus su imti
niais kolonijose.

ATSIŠAUKIMAS I VAKARUS
Berlyno burmistras Brandt kreipėsi į Va 

karų kraštų vyriausybes, skatindamas ne
bedaryti Rusijai nuolaidų dėl Berlyno.

NACIONALISTINIŲ PREKIŲ BOIKOTAS
Afrikiečių tautinis kongresas nutarė 

kreiptis atsišaukimais į visus afrikiečius, 
siūlydamas boikotuoti nacionalistų gamina 
mąsias prekes. Visuotinis boikotas laiko
mas pasisekusiu, bet bus dar ir toliau boi
kotuojamos kai kurios prekės.

Kaip žinia, Pietų Afrikoje smarkiai siau
rinamos afrikiečių teisės, o afrikiečiai ko
voja už jas.

POTVYNIAI KINIJOJE IR INDIJOJE
Pietvakarinėje Kinijoje per 6 potvynių 

dienas buvo nusiaubti derlingi laukai, žu
vo 187, sužeisti 204 ir dingo 29 žmonės, su
griauta 200.000 namų.

Potvyniai plečiasi ir Indijoje. Vien tik 
Bramaputros upės pakraščiuose jau dau
giau kaip savaitė 150.000 žmonių laukia 
atoslūgio, sulipę į medžių viršūnes, susi
grūdę kalvelėse ar ant tiltų.

tuos įvairumus atsižiūrėti.
Visa bolševikų veikla išeivių tarpe yra 

gerai organizuota, pagal gerai apgalvotą 
planą ir turimą plačią patirtį. Tuos jų pla
nus nelengva pasiekti, tačiau lenkams pa

rvyko juos gauti. Pirmiausia juos paskelbė 
Argentinos laikraštis „Glos Polski“. Paskui 
juos persispausdino New Yorko „Nowy 
Swiat“ š.m. sausio 30 d. nr. Kadangi tai lie 
čia ne tik lenkus, bet ir visus kitus politi
nius. vxdvers ir mums su jais susi
pažinti. Gomulkos vyriausybė 1957 m. pra
džioj išsiuntinėjo kalbamuoju klausimu vi
soms savo diplomatinėms atstovybėms tuo 
se kraštuose, kuriuose yra daugiau susitel- 
kusių politinių išeivių, slaptą instrukciją.

Instrukcijos (vadas
Instrukcijos pradžioj stengiamasi įrody

ti, kad tarp Bieruto ir Gomulkos režimų 
nesą jokio esminio skirtumo, nes socializ
mo (tikriau tariant, komunizmo) tikslai ir 
komunistinės valstybės kūrimo tikslai vi
sada ir visur yra tie patys. Gali keistis tik 
priklausomai nuo aplinkybių taktika, bet 
nieku gyvu ne tikslas. Lygiai taip i>at ir pa 
žiūra į politinę išeiviją lieka ta pati. Gali 
keistis tik taktika. Komunistų gi pažiūra 
į politinę išeiviją yra tokia: ji visuomet 
kenksminga visiems komunistiniams reži
mams ir todėl turi būti silpninama ir griau 
narna.

mesti Sovietų Sąjungai, augantis išeiviuose 
įsitikinimas ,kad susidariusi po karo būklė 
virsta pastoviu reiškiniu ir pagaliau išei
vių vadų galutinis nusigyvenimas ir prara
dimas pasitikėjimo išeivių masėse. Išeivių 
suskilimas pagaliau pribaigė tą išeivių su
smukimą ir atstūmė daugelį išeivių nuo po 
litinės veiklos ir organizacinio darbo. Jie 
šiandien yra pasyvi, abejinga ir statinė ma 
gg kuriai iukicp.rii musų įsitikini
mus“.

Lenino receptas
Instrukcija primena savo diplomatinėms 

atstovybėms Lenino mokslą apie palankias 
revoliucijai sąlygas. Pirmoji sąlyga valsty 
binei revoliucijai' yra išnaudojimas masių 
nepasitenkinimo, valstybės vadų galutinis 
moralinis susmukdymas ir visiškas jų dez- 
orientavimas. Tos pačios aplinkybės ir jų 
sudarymas sėkmingai veikia ir siauresnėse 
ribose, kiek tai liečia sunaikinimą politinėj 
išeivijoj jos priešiško komunistinei valsty
bei nusistatymo.

„Reikia siekti“, rašo Leninas, „gilaus su 
griovimo pagrindų, minties ir valios visuo
se sluoksniuose, kurie stovi tautos prieša
kyje, dezorganizuojant juos ir silpninant 
visas jų galimybes tikslingai veikti prieš 
planingą revoliucinės grupės akciją".

Kokia turi būti ta revoliucinė grupė? Le
ninas duoda tokį atsakymą:

nes .pažįstamus ir kita. Tarnautojas priva
lo nesigailėti interesantui pažadų, bet ne 
saistomoj formoj. Išeivis privalo išeiti iš 
atstovybės ar konsulato na tik atlikęs reika 
lūs, bet ir įsitikinęs, kad bolševikinių atsto 
vybių tarnautojai nėra tokie baisūs, kaip 
apie juos kalbama.

KARALIENĖS IR PREZIDENTO 
SUSITIKIMAS

D. Britanijos karalienė Elizabeta ir Ame 
rikos prezidentas Eisenhoweris iškilmingai 
atidarė Šv. Lauryno vandens kelią.

2 MIL. KNYGŲ UŽSIENIUI
Britų vyriausybė siūlo skirti paramą, 

kad būtų išleista ir užsieniuose pigiai išpar 
duota apie 2 mil. knygų, kurios kitus kraš 
tus supažindintų su britais ir D. Britanija.

BONOSKIUI APRODINĖJO LIETUVĄ
Šio šimtmečio pradžioj iš Šiaulių Ameri 

kon atvykusio Jono Baranausko ir Barbo
ros Mačiulytės Baranauskienės sūnus Fe
liksas Bonosky buvo vežiojamas po Lietu
vą beveik dvi savaites (nuo birželio 8. iki 
19 d.) ir jau tenai neva sakėsi esąs „nu
stebintas nepaprastu Lietuvos pasikeiti
mu (o mato pirmą kartą). Šiauliuose jam 
buvo suorganizuotas pasimatymas net ir 
su giminėmis — pusseserėmis. Lietuvoje 
jam rašytojų vadai rodė pačius gražiausius 
ir geriausius dalykus (jų tarpe net ir Pa
langos bei Nidos pajūrio kopas), reprezen 
tuojančias dabartinę Lietuvą, ir nuo hitleri 
ninku - esesininkų žuvusiųjų žmonių ir ke
turių 1927 m. sušaudytų komunistų kapus 
- paminklus, kurie turėjo reprezentuoti 
„Lietuvos praeitį“. Nors tas „Amerikos ra
šytojų atstovas“ be verėjo ir negalėjo susi 
kalbėti, bet pažadėjo grįžęs labai daug rašy 
ti apie nepaprastą Lietuvos laimę. (LNA)

KOVA DĖL KELNIŲ
Rytų Vokietijoje buvo pasmerktas jauni 

mas, kuris dėvi mėlynas dvinytes kelnes. 
Nepaisant valdančiųjų griežtumo, tokių 
kelnių vis daugėjo: jų būdavo parsisiųsdi
nama iš V. Vokietijos ir nusiperkama V. 
Berlyne. Tada buvo pakeista partijos lini
ja: masiškai pradėtos gaminti socialistinės 
kelnės, kurių niekas nemėgo, nes jos netu
rį užpakalyje viršuj.-prisiųtos vakarietiš
kos etiketės. Dėl to vakarietiškos kelnės 
dar vis tebemėgiamos.

TRYS RŪŠYS ŽMONIŲ TIBETE
Pabėgęs į Indiją Tibeto dvasinis vadas 

Dalai Lama pirmą kartą suruošė spaudos 
konferenciją, kurioje laikraštininkams pa
pasakojo apie padėtį savo krašte. Gal bū
dingiausias yra jo suskirstymas Tibeto gy
ventojų į 3 grupes: tie, kurie buvo išvežti į 
Kiniją, tie, kurie sėdi kalėjimuose, ir tie, 
kurie atlieka savo krašte priverčiamuosius

PROF. ERHARDO FOPULIARUMA$ - -v 
AUGA

ARGENTINOJE DAR VIS KRIZĖ
Spaudžiamas karinių sluoksnių, prezi

dentas Dr. Frondizi truputį pertvarkė vy
riausybę, finansų ir darbo ministru paskir
damas savo priešą — dešiniojo sparno va
dą Alsogaray, kuris atėjo į valdžią su sąly
ga paimti tas sritis visiškai savo kontrolėn.

Prieš metus prof. Erhardo kandidatūra 
į Vokietijos kanclerius buvusi matuojama 
10 proc. Po trynimosi su Dr. Adenaueriu 
pakilusi iki 38 proc. Dabar esanti verta 45 
proc.

Šalia jo savo populiarumu galįs lygintis 
nebent Berlyno burmistras Brandt.

Ten, kur Nemunas banguoja
„Lenkų liaudies respublikos vyriausybė“, 

rašoma instrukcijoj, „neranda reikalo 
kviesti politinę išeiviją grįžti į savo tėvynę. 
Toks didesniais skaičiais grįžimas net ne
pageidaujamas, nes sutrauktų į kraštą se
nesnio amžiaus žmones su jų reakciniais 
nusistatymais, kurie nelinkę keisti savo pa 
saulėžiūros ir nepasiduoda evoliucinei rai
dai. Tokie išeiviai ne tik nenorėtų prisitai
kyti prie komunistinio ūkio kūrybinio vys 
tythosi, bet sustiprintų nepatenkintųjų gru 
peš, pasakodami ir skleisdami savo reakciš 
kai fašistines idėjas, ir stiprintų kapitalisti 
nio imperializmo dvasią“.

Heivijos vardas
„Tačiau iš to neseka“, tęsia toliau ins

trukcija, „kad išeivija mūsų diplomatinių 
atstovybių būtų laikoma priešiška. Atvirkš 
čiai, išeivijai reikalinga rodyti daug palan
kumo ir stengtis ją apgaubti savo globa. Ta 
čiau reikalinga išeivių masėje įskiepyti pa
žiūra, kad ji, kaip seniai apsigyvenusi už 
savo krašto ribų, yra ne kas kita, kaip 
iarbo išeivija. Dėl to santykiaujant su iš
eivija reikalinga visada vartoti ir jai bruk 
ti terminą „Bolonija“. Tokiu būdu bus neu 
tralizuojamas išeivijos politinis charakte
ris. Tas išeivijos politinis charakteris ne
pageidaujamas. Diplomatinės atstovybės tu 
ri labai gerai žinoti, kiek politinė išeivija, 
ypač pirmais pokario laikais, yra žalos pa
dariusi ir sukliudžiusi tų atstovybių veiklą 
savo protestais, demonstracijomis, spaudos 
veikla... Ryškus to pavyzdys gali būti fa
šistinių išeivių surengtos demonstracijos 
atvykus į Londoną Chruščiovui ir Bulgani- 
nui. Terminu „Polonija“ reikalinga apimti 
ne tik senąją darbo išeiviją, bet ir naująją 
politinę. Tik dėl to ir ta įstaiga Varšuvoje, 
kuriai pavesta globoti išeiviją, pavadinta 
„Polonija“.

Čia reikia pastebėti, kad JAV-bių lenkų 
išeivija yra susibūrusi į organizaciją, pava 
dintą vardu „Polonija“. Ji savo veiklos 
Programa yra kiek panaši į mūsų PLB. 
Dėl to bolševikai ir mano, kad, suvarę visą 
lenkiškąją išeiviją į „Poloniją“ ir apriboję

„Ta grupė gali būti nedidelė, bet gerai 
suorganizuota, paremta karine drausme, 
vadovaujama geležinės valios, gerai su
prantanti siekiamuosius tikslus ir pažįstan
ti revoliucinius metodus. Tai turi jungtis 
su nepasitenkinimu masių, kurias revoliu
cinė grupė priagituoja, suorganizuoja ir pa 
stumia į ginkluotą kovą su esamąja valsty 
bės vadovybe“.

Instrukcija mano, kad šis Lenino meto
das gali būti sėkmingai panaudotas ir ko
voj su politine emigracija ir kad jo dėka ji 
gali būti susprogdinta ir palaidota.
Elgsenos metodai

Instrukcijos teigimu, diplomatinių atsto
vybių tarnautojai vengdavę artimesnių ry
šių ir kontaktų su politinės išeivijos žmonė 
mis. Jie bijoję, kad komunistinis režimas 
tame susiartinime neįžiūrėtų blogų intenci
jų. Tas klaidingas atsargumas turi užleisti 
vietą kitai taktikai. Diplomatinių atstovy
bių tarnautojai privalo pasistengti tokių 
kontaktų su politiniais išeiviais sumegzti 
kiek galima daugiau, ypač su tais, kurie pa 
rodys palinkimo į tų kontaktų mezgimą. Ta 
čiau nieku gyvu tarnautojai neprivalo pra 
dėti bet kurios betarpiškos politinės agita
cijos. Pradžioj svarbu įgyti išeiviuose pasi
tikėjimo. Kiekvieno išeivio širdyje tūno ne 
maža nepasitenkinimo. Santykiuose su jais 
reikalinga sudaryti tokią bendravimo at
mosferą, kad jie patys pradėtų guostis ir 
skųstis.

Pasitikėjimo žmonių rinkimas
Instrukcija siūlo rinkti išeivių tarpe tin

kamus „smogikų grupei“ žmones, kurie Le 
nino nurodomuoju būdu sugebėtų iš vidaus 
sprogdinti politinę emigraciją.

Kaip tie „smogikai“ turėtų atrodyti?
„Kiekvienoj išeiviškoj grupėj“, rašo ins

trukcija, „yra žmonių, pavargusių nuo ilga
metės bergždžios negacijos. Jų tarpe dau
giausia atsirandą tų išeivių, kurie prieš
kariniais laikais turėjo aukštas valstybi
nes vietas tėvynėj ar užsieniuose ir kurie 
dėl sąlygų pakitėjimo tas vietas yra pra
radę. Tų prarastųjų vietų jie ilgisi. Yra

BIRBYNES SU KANKLĖMIS SIUNČIA J 
VIENĄ

Kremliaus organizuojaman „jaunimo 
festivalin“ Vienoje iš Vilniaus siunčiamas 
birbynių - kanklių sekstetas, vadovauja
mas Vlado Bartusevičiaus, universitetinio 
liaudies ansamblio vadovo. Sekstete daly
viai birbynininkai: Antanas Raudonis, Pra
nas Budrius, Antanas Jonušas; kanklinin
kai: Daiva Kubiliūtė, Nijolė Vaitkevičiūtė 
ir Romas Ožolas. Be to, dalyvaus ir jaunas 
solistas tenoras Virgilijus Noreika. (LNA)

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

PlAĮŠAiUlLlYlJiE
— Amerika paskolina Indonezijai 3.200. 

000 dolerių.
— Irakas skelbiasi apsiginkluojąs mo

derniais atominiais ginklais.
— Kai kurios laikraščių leidyklos D. Bri 

tanijoje tariasi su darbininkais dėl atlygi
nimų ir nori vėl pradėti streiko sutrukdytą 
darbą.

— Izraelyje kai kurios partijos pakėlė 
audrą, kai paaiškėjo, kad Izraelis pasira
šė sutartį aprūpinti V. Vokietiją 250.000 
prieštankinių granatų svaidytuvais.

— Netoli Milano Italijoje žaibas nutren
kė lėktuvą (68 žmonės žuvo).

— R. Vokietija suteikė pilietybę Dr. 
Klaus Fuchsui, kuris už atominių paslap
čių išdavimą sėdėjo britų kalėjime.

— Rubenso paveikslas D. Britanijoje 
parduotas už 275.000 svarų.

— Britai praeitais metais susisiekimo 
srityje turėjo 89 mil. svarų nuostolių.

— D. Britanija gegužės mėn. pardavė už 
sieniams 60.349 automobilius.

— Gen. de Gaulle, Prancūzijos preziden 
tas, iškilmingai buvo priimtas Italijoje ir 
turėjo audienciją pas popiežių.

— Irake areštuoti 37 komunistai.
— Prancūzų komunistų partijos kongre

so proga į Paryžių atvažiavo sovietų komu
nistų partijos sekretorius Suslovas.

KAIP BRUŽAS KOOPERACIJĄ 
STIPRINA

Į Mažeikius negalvojau užsukti, bet 
Tirkšliuose vienas kolūkietis pasakė:

— Netingėk, Tamošiau, bent dienelę pa
viešėti Mažeikiuose, pažiūrėti, kaip su mu
mis, pirkėjais, elgiamasi.

— O ką aš ten pamatysiu?
Dėdulė pūstelėjo į ūsą, užsitraukė pypkę, 

šyptelėjęs pasuko į šalį.
Smalsumo pagautas ir patraukiau į šiau 

rėš žemaičių sostinę. Savo nelaimei pakliu
vau tarp dviejų pervažų. Vieną šiaip taip 
įveikiau. Prie antrosios daug strioko turė
jau: šlapia ir čia, ir ten šlapia, ir aplink 
bala. Bet aš šoktelėjau ir pataikiau aukš
tam dėdei į glėbį.

— Pačiam ko, — mirktelėjo jisai ir nu
sitempė mane į Laižuvos vartotojų koopera 
tyvo ūkiškų prekių ir statybinių medžiagų 
parduotuvę. Mat, Laižuva Mažeikiuose pre
kiauja.

Prie mudviejų pribėgo keli žmonės.
— Pons Bružai, gal malonėsit tolio.
— Man stiklo.
— Be colinių vinių pražūsiu.
Per spūstį spruktelėjau į šalį ir veizėjau, 

kaip vysto prekybą Bružas (tokia vedėjo 
pavardė). Jisai ginčijosi su žmogum, kuris 
garsiai šaukė:

— Esu aš iš Kirovo vardo kolūkio. Žinai 
tokį brigadininką Albiną Baltutį? Nežinai? 
Tai aš tas brigadininkas, ir stataus! kolūky 
namą. Reikia tolio.

— Atsikabink nuo manęs. Jokio tolio be 
paskyrų nėra. Atnešk iš rajono vykdomojo 
komiteto,

Brigadininkas nuėjo ieškoti visagalių po 
pierių, o Bružas susimirkčiojo su vienu 
žmogum. Netrukus pro užpakalines duris iš 
keliavo keli tolio ritiniai.

Baltutį tik vargais negalais išgelbėjo vi
są dieną ieškotas raštelis.

— Ehe, negeri daiktai Mažeikiuose de
dasi, — supykau aš ir jau rengiausi brauk
ti pas rajono valdžią, bet nugirdau dar vie 
ną pokalbį.

— Man puskilį lotinių vinių.
— O pats kooperatyvo narys?
— Kaip gis, kaip gis. Neseniai koopera- 

tyvavimo dešimtmetį atšvenčiau, — nusi
pelnęs kooperatyvo narys pakiša knygutę.

— Nekišk. Tokiems vinių nėra. Dabar 
naujas nurodymas. Vinis ir kitas taip vadi
namas deficitines prekes duodame tik nau
jai stojantiems kooperatyvo nariams. Su
pratai, senas kooperatyvininke?

— Še, tau, boba, ir ragaišis, — žmogelis 
krapštosi pakaušį. — Tai kam aš to koope 
ratyvo narys?

— Pasiklausk savo pačios.
Keikiasi ir Simas Valantis, senas koope

ratyvo narys. Mat, jis irgi negavo vinių.
Žmonės nepatenkinti, o Bružas dideliai 

džiaugsmingą miną nutaikęs: vis daugiau 
žuvelių drumMinam vandeny prisigaudys.

Aš, Tamošius Kultuvė, manau, kad ko- 
operavimą Mažeikiuose ir tokią tvarkelę 
Bružo kromely reikia obeline ištvoti!

O gal Mažeikių vartotojų kooperacijos 
vadovai yra kitokios nuomonės? Gal ką 
nors naujo išrado? Tegu pasidalina. Aš, se
nasis Tamošius, nekantraudamas laukiu.

T. Kultuvės įspūdžius užrašė V. Miniotas
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1959.IV.2

(E) Ką tai reiškia? „Frankfurter Allge- 
meine“ (VI.3) žiniomis iš Varšuvos, per se
kančius penkeris metus tarp sovietų valdo
mojo Karaliaučiaus ir lenkų valdomųjų sri 
čių bus nutiesti aukštos įtampos elektros 
laidai,
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KAI ILGESYS ĮKVEPIA v
(SIBIRO TREMTINIŲ MALDAS APMĄSČIUS) LAIŠKAS IŠ CIKAQOS

Mano rankose nedidelė maldaknygė, at
spausdinta Amerikoje, bet parašyta Sibire. 

•Ranka rašytas egzempliorius laimingu bū
du pasiekė Vakarus su tokiu įrašu: „Pra
nute, kad galėtumei geriau su mumis jaus
ti, mąstyti ir garbinti Viešpatį, siunčiame 
šią maldų knygelę. Lionė G. padarė ją, Va
lė Ber. piešė, Levutė Viz. įklijavo, o aš ra
šiau. Ad. 1953.11.16“.

> Taigi šią maldaknygę parengė, sukurda
ma ilgesingas maldas, mergaitė tremtinė, 
kenčianti toli nuo Tėvynės — šaltame Sibi 
re. Technišką darbą — iliustracijas, per
rašymą ir įrišimą — atliko trys jos kan
čios draugės.

Šitokios maldaknygės mes dar niekad ne 
! turėjome. Rašė vis kunigai ir prelatai, nau
dodamiesi turtinga, Bažnyčios per ilgus am 
žius saugoma medžiaga; spausdino moder

niškos spaustuvės, naudodamos ploniausią 
popierių; rišo įgudusių rišėjų rankos; ilius
travo jei ne dailininkai, tai bent geri foto
grafai... O čia — kelios mergaitės, ištrem
tos iš Lietuvos į Sibirą, neturinčios nei gal
vočių teologų išminties, nei pripažintų daili 
ninku vardo, nei rašomosios mašinėlės, nei 
tinkamo popieriaus.

Tačiau šių maldų autorė pažėrė tikrai 
širdį jaudinančių maldų, kokių nesukūrė 
laisvėje gyveną lietuviai: ją įkvėpė Lietu
vos ilgesys ir gilus tikėjimas, įkvėpė nežmo 
niškas vargas, vergija, šaltis ir badas.

Ir kai vartau mažus maldaknygės pusla
pius, kai apmąstau neilgas maldas, — ty
liai galvoju, kad šią maldaknygę turėtų tu
rėti kiekvienas lietuvis. Melsdamasis iš 
šios mažos knygutės, mūsų maldininkas ne 
siblaškys ir nenuobodžiaus. Priešingai, 
įspūdingi maldų žodžiai pateiks jam nepa
prastai daug medžiagos mąstyti, ir jo mal 
da pataps prasmingiausiu mąstymu.

Išaušo sunki darbo diena...

Kokios tos maldos? Kuo jos naujos ir 
įspūdingos?

Tremtiniai kasdien anksti kelia, ir jiems 
išaušta „sunki darbo diena“. Jie žino, kas 
jų darbe laukia: „kančios, nuovargis, pa
niekinimas, ilgesio ašaros, alkis, šaltis, vi
sos dvasios negalės“ (19 psl.).

Jiems nėra kada ilgai melstis: reikia sku
bėti apsiruošti, reikia keliauti į darbovietę. 
Dėl to jie trumpai kreipiasi į dangų: „Švč. 
Trejybe, noriu Tave pagarbinti kantrybe ir 
pagarba savo bendradarbiams. Duoki 
mums išminties ir jėgos ramiai iškęsti vi
sus nesusipratimus, panieką ir neapykan
tą“ (11 psl.).

Tačiau ne tik kantrybės, ne tik išminties 
jie meldžia. Tėvynės atsiminimas degina 
kaip žaizda, ir jų mintys skriste skrenda į 
gimtąjį kraštą: „Palaiminki mano myli
muosius ir visą mano Tautą, o ypač Tėvy
nės gynėjus, našlaičius ir visus kenčiančius 
už tiesą“. Kokia graži vertybių gradacija: 
visa tauta, paskui Tėvynės gynėjai, be tė
vų ir globėjų likę našlaičiai, pagaliau visi 
kenčią už tiesą.

Ryto malda apvainikuojama šituo pras
mingu prašymu: „Sujunki mus visus vieny 

bėn gyvu tikėjimu, nepalaužiama viltimi ir 
nežinančia ribų meile“.

Mūsų tauta turi daugybę kankinių, ku
rie, nors oficialiai Bažnyčios ir nepaskelb
ti šventaisiais, yra tikri Lietuvos globėjai. 
Tremtiniai jų nepamiršta: pagarbinę Švč. 
Trejybę ir paprašę palaimos sau ir kenčian 
čiai Tautai, tuoj kreipiasi į savo krašto 
kankinius: „Mūsų Tautos kankiniai, išmelš 
kite stiprybės, sumanumo ir vienybės mū
sų Tautos darbuotojams, išmelskite tikrai 
šviesų amžinąjį poilsį galvą paguldžiusiem 
už savo žemę“ (12 psl.).

Dar kreipimasis į Angelą Sargą, į Šv. 
Dvasią ir šv. Teresėlę, misijų globėją (juk 
lietuviai Sibire — tikri misininkai), — ir 
pradedamas dienos darbas...

Kokia vargo, kančios ir pažeminimo py
nė nuraizgo darbo dieną, težino tik tremti
niai. Vakare jų pečiai sulinksta, jėgos iš
sisemia, organizmas nori pastiprinimo ir 
poilsio. Ir štai tremtinys susigūžia kur kam 
pūtyje ir dėkoja už dar vieną dieną: „Vieš 
patie, dėkoju už visas šios dienos malones: 
už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno maistą, 
už kiekvieną gerą širdį, už kiekvieną ma
lonumą, už viltį, už savo gimtąją' kalbą, 
kurią svečioj šaly girdžiu. Dėkoju ir už 
skausmą, neapykantą, už visus trūkumus, 
kuriais mane bandei. Viešpatie, maldauju 
ramaus poilsio sau ir saviškiams“ (14-15 
psl.).

Kaip prasminga: tremtiniai dėkoja ir už 
tai, kad girdi gimtąją kalbą svetimoj šaly, 
kad ja gali kalbėti.

Tėvynės ilgesys
Garsiai kalbame apie Tėvynės meilę pa

skaitose, patriotinėje poezijoje, įvairiuose 
pasikalbėjimuose. Tačiau niekur negalima 
rasti tokios idealios, degančios meilės, kaip 
šios maldaknygės mhldose.

Tėvynės Lietuvos ilgesys tose maldose 
ne koks pašalinis motyvas, ne retorinis šūk 
telėjimas, bet pati esmė, šaltinis, iš kurio 
ištryško šios maldos. Štai kelios iškalbin
gos ištraukos:

„Pakeiski mano ir mano Tėvynės veidą. 
Prikelk mus, kad mes visi ieškotumėm ke
lio į Tave, kad dėl Tavo meilės ir garbės 
nebūtų mums sunkios jokios aukos“ (24).

„Išganytojau, per Tavo Švenčiausią Au
ką, per aukas ir maldas mano artimųjų, 
per brangiosios Tėvynės skausmus ir gy
vybės aukas ir visų dangaus šventųjų nuo
pelnus, stiprink mane šios dienos darbe ir 
ateities uždaviniuose“ (25 psl.).

„Jėzau, savo kančios nuopelnais, Kanki
nių Karalienės, visų kankinių bei kentėto
jų aukomis, mano ir mano Tautos troški
mais uždenki mano ir mano Tautos kaltes 
ir duok mums visiems atrasti kelią į Tave, 
kad , nežūtume vargo, bado ir nevilties 
skurde“ (45 psl.).

„Gailestingiausioj! ir meile liepsnojanti 
Širdie, sujunki mus gailestingumo, meilės 
ir vienybės ryšiais. Padėki mums veikiai su 
grįžti j savo žemę, kad vis geriau vykdytu
me Tavo mums skirtus uždavinius“ (50).

„Pažvelk, o Motina, į mūsų vargo ir ilge
sio sutrintas širdis, į mūsų šalčio ir alkio

Europos ųietuvis

SUSISKALDYMAS
Mūsų išeivijos pasidalijimas j daugelį 

politinio ir pasaulėžiūrinio atspalvio gru
pių yra jau plačiai žinomas ir išsamiai iš
nagrinėtas. Daug kartų buvo rašoma apie 
vienybės reikalingumą ir naudingumą, 
daug žymių asmenybių karštai laikraščiuo
se yra kvietę susiprasti ir susivienyti vi
siems po viena Tėvynės Meilės vėliava.

Kasdieniniame Čikagos gyvenime nauja 
jam ateiviui tas pagarsėjęs ir spaudos ki
virčų išreklamuotas susiskaldymas nėra la 
bai pastebimas. -Lietuvis lietuvį mielai su
tinka, v.enas kitam bėdoje pagelbsti, ba
liuose ar suėjimuose apie politinius klausi 
mus' nekalba ir nesiginčija. Gal būt, kivir
čai ir nesantaika jau visiems pakyrėjo, nu
sibodo ar gal jau nebeliko apie ką besigin
čyti.

Vienok Čikagos gyventojus lietuvius ga
lima būtų paskirstyti į ryškesnes grupes. 
Čia seniau įsikūrę lietuviai nesusitarti ir 
tarpusavyje peštis neišmoko iš „dypukų“. 
Nereikia galvoti, kad tik pokarinės mūsų 
problemos Vlike ir kitur tokias nesantai- 
kas sukėlė. Čikagoje ir visur Amerikoje 
lietuviškas pasipešiojimas yra garbingo 
amžiaus, su senomis tradicijomis ir taisyk
lėmis. Net ir tolimoje praeityje, 1919 m., 
kada jaunutė Lietuvos valstybė buvo rei
kalinga visokeriopos paramos, kada vieny
bė, rodos, turėjo būti neišvengiamai reika
linga, amerikonai lietuviai sugebėjo įsteigti 
tiems patiems tikslams siekti dvi organiza
cijas — Tautos Tarybą ir Tautinę Tarybą.

pamėlusias lūpas. Grąžinki mus į šalį, ku
rią mums pats dangus dovanojo, į kryžių 
ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį Tu nuo am 
žiu pamėgai. Leiski mums vėl išvysti gau 
sius malonėmis paveikslus, šventoves“... 
(56 psl.).

Ilgesys, sriūvąs iš šių trumpų maldų, yra 
toks tyras ir gaivus, kad jis nejučiom su
jaudina maldininko širdį ir nešte neša jo 
mintis į Tėvynę.

Tai gražiausios maldos, sukurtos trem
tyje — svetimame krašte, skaudžioje bau
džiavoje, paniekinime. Tačiau kartu visur 
sklendena, kaip tas balandis, tikėjimas atei 
timi, visur jausti viltis vėl sugrįžti į savo 
Tėvynę, visur žymu svarstymas Dievo pla
nų ir sumanymų.

Lietuviams, gyvenantiems Vakaruose, ši 
maldaknygė — brangiausias turtas. Ji pri
mena mūsų Tautos kalvariją, primena 
tremtinius Sibire, primena ir mūsų pa
skirtį.

Tikiu, nebus nė vienų lietuviškų namų, 
kuriuose nebūtų tos knygutės. Dar dau
giau: tvirtai tikiu, kad tos naujos maldos 
ir išeivių sielose sukurs naują pasiryžimo 
ugnį. J. Kuzmionis

MARIJA, GELBĖKI MUS. Sibiro Trem
tinių ranka rašyta maldų knygelė. Išleido 
Ateitis, 1959.11.16. Spaudė Imm. Press Put
nam. 96 psl.

Vienok nesigilinkime į tuos vadinamuosius 
politinius skirtumus. Tie skirtumai dažnai 
yra, jei ne dirbtiniai, tai išpūsti ir perdė
ti. Kai iškyla reikalas jie kažkaip nejučio
mis išsilygina, pranyksta. Tai įrodo ir dar
ni įvairių partijų veikla ALTe ar ir pačioje 
PL Bendruomenėje.

Ryškus pasidalijimas būtų jau grynai pa 
saulėžiūros srityse. Man rodos, kad gan tei 
singa būtų paskirstyti Čikagos lietuvius į 
tuos, kurie skaito dienraštį „Draugą“, ir 
tuos, kurie skaito dienraštį „Naujienas“. 
Pirmieji būtų grynai katalikiškos dvasios, 
uolūs parapijų nariai, gyveną pagal Bažny 
čios nurodymus. Antrieji daugiau ar ma
žiau socialistinės nuotaikos, daugiau ar ma 
žiau liberalai, nutolę nuo parapijų ir ku
nigų įtakos. Nesiimkime spręsti, kuri tų 
grupių stipresnė ar įtakingesnė. Jos abi ir
gi dar nesudaro, neapima visų čikagiečių. 
Kaip žinoma, esama čia ir komunistų, ku
rie kovoja prieš katalikus ir prieš socialis
tus. Esama čia ir tautininkų ir panašių 
grupių, kurios irgi nesitapatina nei su kai
re, nei su dešine.

įdomu, kad ir užmerkus lietuviškas akis 
amžinam miegui, suskilimas nesibaigia. Ka 
talikai laidoj asi Šv. Kazimiero kapinėse, o 
kairieji ir kurie nori vadinamosiose Tauti
nėse kapinėse. „Kazimierinės“, kaip jos pa 
prastai čikagiečių vadinamos, yra senes
nės ir didesnės, čia ilsisi jau apie 30 tūks
tančių. Kapinės priklauso 12-kai Čikagos 
parapijų, yra gražioje vietoje ir turi daug 
gražių paminklų. Tautinės kapinės įsigytos 
daug vėliau, akcinės bendrovės tvarka. Iš
rinkta vadovybė jas tvarko ir administruo
ja. Šiose kapinėse jau ilsisi apie 7 tūkstan
čiai, jų tarpe palaikai prezidento K, Gri
niaus ir aušrininko J. Šliūpo. Abejos kapi
nės neša pastovų ir nemažą pelną.

Antras būdas, kaip čikagiečiai dar tebė
ra pasidaliję, yra natūralus ir supranta
mas. Tai būtų senieji „amerikonai“ ir „dy- 
pukai“. Nė viena grupė nesigėdija savo var 
do ar tam vardui priskiriamų savybių. Il
gainiui tas skirtumas sumažės, bet šian
dien jis dar ryškus. Didelės meilės tarp tų 
grupių irgi, galima sakyti, nėra. Ne tai, 
kad būtų pešamasi ar tautiečiai vieni ki
tus užgauliotų, bet tam tikras svetimumas 
jaučiamas. „Dypukai“, atvykę šitan kraš- 
tan geru metu, paties ūkinio klestėjimo me 
tais, pokarinio atsistatymo, o vėliau Korė
jos karo dienomis neturėjo jokiu 
dėl darbų, bet, priešingai, galėjo dirbti, kur 
patiko ir kiek norėjo. Jų kūrimasis dėl to 
buvo nepalyginamai lengvesnis, negu se
nųjų emigrantų, kurie ir nedarbą yra ma
tę ir depresiją pergyveno. Didelė dalis nau 
jųjų buvo inteligentai, kurie iš gyvenimo 
daugiau tikėjosi, kitokiais standartais vis
ką matavo. Atvykę Čikagon, jie neįsiliejo į 
senąsias grupes ir organizacijas, bet ėmė 
krūvoje laikydamiesi savas steigti. Atsira
do „Tremtinių Namai“, kur buvo šokama 
ir linksminamasi, atsirado organizacijos, 
meno grupės, sporto klubai. Seniesiems tai 
nepatiko. Užgauti jie jautėsi, kad jų dauge
lio metų darbai buvo neįvertinti, kad tai, 

(Nukelta į 3 psl.)

Bažnyčios autoritetas
Šiandieną jau kyla vis didėjantis faktų 

įsisąmoninimas, kad Bažnyčia gali būti tik 
vienintelė vieta, kurioje glūdi tikroji Lais
vė. Pati Bažnyčia, atstovaudama Kristui, 
neturi kitos laisvės filosofijos, kaip Kris
taus laisvę: „Tiesa padarys jus laisvus“. 
Tos tiesos yra tik kelios — Kristaus dieviš 
kūmas, dvasinio atgimimo reikalingumas 
ir kitos, randamos mūsų tikėjimo Išpažini
me. Bet šios tiesps yra absoliutinės, amži
nos ir nežūstančios. Jos yra Dievo sukurtos 
ir mums duotos, todėl žmogus negali jų pa 
naikinti ar iš mūsų atimti; jos yra absoliu
tinės, ir todėl negali būti kalbos apie jų mo 
derninimą ir taikymąsi prie gyvenimo, nes 
tiesa pasilieka tiesa, nors ir visi klystų, ir 
klaida lieka klaida, jeigu ir visi manytų, 
kad tai tiesa.

Bažnyčia savo ištrėmimo metu buvo ata
kuojama, kaip baisus laisvės priešas. Šian
dieninių laikų faktai rodo, kad tik ji yra 
vienintelė alėja į laisvės garantiją, vienin
telė institucija, stovinti už laisvą žmogų. 
Kiekvienas jos tariamasis žodis yra protes
tas prieš naują vergiją, kurios nuodai ver
žiasi giliau į šaknis, negu senosios vergi
jos. Kodėl Bažnyčia išėjo viešan protes- 
tan? Kodėl jį pasmerkė gimimo kontrolę, 
sterilizaciją? Kodėl Bažnyčia pasmerkė ko
munizmą ir nacizmą? Kodėl ji pasmerkė 
darbdavius, kurie paneigia teisę darbinin
kams organizuotis? Kodėl ji stovi prieš pa
naikinimą privatinės nuosavybės? Visai pa 
prastai: todėl, kad kiekvienas iš suminėtų 
veiksmų laužo žmogaus prigimties teises, 
todėl, kad žmogaus asmenybė turi tam tik
ras neliečiamas teises, kurių niekas negali 
iš jo atimti, žodžiu, todėl, kad žmogus yra 
matuojamas ir sprendžiamas ne pagal tai, 
ką jis pagamina valstybei, bet pagal tai, 
kas jis turi būti iš atžvilgio į Dievą.

Dabartiniu momentu, ar mes tai pripa-, 
žinsime, ar ne, tėra tik viena vienintelė Jė
ga, kuri stovi tarp modernaus pasaulio ir 
visiškos suirutės bei sugriovimo, yra Kris
taus jėga šventų Mišių aukoje, kur Jis iš
skėstomis rankomis į dangiškąjį Tėvą ūžta 
ria pasaulį. Pakeltas Kristus tarp dangaus 
ir žemės ramina ir sutaiko visus geros va- 
iiuo Nėra išsigelbėjimo he kry-
žiaus, nes niekuomet tikslas nėra pasiekia-" 
mas be pastangų ir mūšis nelaimimas be 
kovos. Kartą susivieniję su Nukryžiuotuo
ju, dalyvaudami šventose Mišiose, mes pra 
dedame suprasti, kad visi kiti pažadai čia 
žemėje, kaip tai neskaitymas nusikaltimo 
nuodėme, nuodėmės sutaikymo, nuodėmės 
panaikinimo, yra apgaulingi; ir vien tik po 
kryžiumi galime pajusti nuodėmės atleidi
mo dieviškąjį grožį.

Vyskupas Fulton Sheen

Pamaldos
DERBY — liepos 5 d. 11 vai., Seselių kop

lyčioje, Bridge Gate.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Visą kelią mergaitės šnekėjosi, juok'ėsi 

taip, kad Valentas girdėtų. Bet laisvai jos 
nesijautė. Kaip čia jausis, jei čia pat pašo
nėj mama. Viską girdi, viską mato, net per 
daug mato. Pamatys, išgirs, dar supras, ta
da... saugok Dieve, kas tada! Dėl to ir Va
lentas nė kiek neatsigręžia — tik laiko va
deles ištempęs, arklius ragina. O jei jos čia 
nebūtų, jis tikriausiai atsigręžtų. Juk jis 
vakar toks linksmas buvo — šoko, daina
vo. Jis ir šįryt prieš važiavimą buvo links
mas. Bet dabar... Gal kai iš atlaidų grįš — 
mama atsiguls, tada. Jei, žinoma, jis kur 
nors neišeis.

Irena nuolat galvojo, ką jam kermošavo 
nupirks. Vis tiek reikia ką nors nupirkti. 
„Už gerą važnyčiojimą!“ O tegul supranta, 
kaip sau nori...

Valentui blogiau — visą kelią jautėsi 
kaip ant žarijų. Kur čia nesijausi — vos 
per sprindį nuo tavęs mergaitė, kuri tau 
padūkusiai patinka... Juk ji dabar matuo
ja tavo ir pečius, ir sprandą, ir... Sprandas 
saulės nusvilintas, plaukų nebuvo kada nu 
sikirpti, ir gal dar kas nors... Kad tik grei 
čiau tą Karpiškį! Pasiusti galima, ilgai taip 
būnant! Todėl tik tik mojavo botagu, laikė 
arklius, vadeles ištempęs: „Nedrįskite, ru
pūžėj, ko nors išsimanyti! Kai nuvažiuosi
me — jos nebus, tada...“

Galvojo ir jis apie kermošavą, tik ne jai, 
o sau. Nusipirks knygą! Kokią nors nema
žą, nupieštu viršeliu, o pavakarėj išeis sau 
ant prieklėčio ir skaitys. Tegul mato, tegul 
žino, kad jis jau ne toks, kuris nei bū-ū, 
nei be-e nesupranta. Taip — būtinai nusi
pirks knygą! Penkis litus turi kišenėje.

Nuvažiavusi Morkuvienė nė minutės ne
paleido mergaičių nuo savęs. Jei dvakinės 
vienos, tai kas gi žinos, kad viena jų Skaus 
galių Morkutė, o kita — Pasraujo notaro 
Margevičiaus — jos brolio — duktė? Vedė 
si jas ir šen, ir ten, apie klebonijos kiemą 
pasisukinėjo, kur visi bagotieji arklius su- 
statę, po kermošių pavaikščiojo, paskui nu

ėjo į bažnyčią. Kadangi bažnyčia buvo sau 
sakimšai prisigrūdusi — pro duris karštis 
mušė kaip iš pirties — sustojo su mergai
tėmis šventoriuje. Ir vėl ji iš visų pusių 
tarsi girdėjo šnibždesį: „Skausgalių Mor
kuvienė!.. Skausgalių Morkuvienė — ba- 
gotoji!“

Atsiklaupė ant abiejų kelių, atsivertė 
Dovydo psalmes.

— „Neatsimink, Viešpatie, mano ir ma
no tėvų nusikaltimo ir nedaryk keršto už 
mano nuodėmes“, — pradėjo, ilgą nosį be
veik prie knygos pridėjusi, o galvoje skam7 
bėjo kiti žodžiai: „Morkuvienė meldžiasi... 
Morkuvienė!.. Užtat jai Dievas ir padeda 
— ir bagota, kad Dievą myli“...

Čia meldėsi, čia vėl žvilgčiojo į Rožytę, 
ar bent nesusiraukusi, ar nesičiaupo, ar 
drabužiai tvarkingai stovi.

—„...Viešpatie, visas mano troškimas ta
vo akivaizdoje ir visas mano vaitojimas 
tau nepaslėptas...“

Vėl žvilgterėjo į dukterį — ši stovi kaž
kaip susitraukusi, pilvą išvertusi. Pone Die 
ve tu mano! Visą laiką stovėjo žmoniškai, 
o dabar...

Timptelėjo už suknelės krašto, prisikišo.
— Kam tu tą pilvą dabar išvertei? Sto

vėk gražiai.
Sakydama metė akį į vieną pusę — Po

ne šventasis! — nagi, visai netoli jų stovi 
jis — Bražė. Stovi, ūselius užrietęs, ir žiūri 
į jas.

Visai sumišo, vėl griebė skaityti psal
mes, bet nieko nebematė — akyse tik Rožy 
tė su išverstu pilvu ir Bražės užriesti ūsiu
kai.

Iš skaitymo niekas nebeišėjo. Užvertė 
maldaknygę: garbė Dievui! — ir ėmė kal
bėti rožančių. Dabar tai nors galės ją sek
ti, kad vėl nepasirodytų kaip nors ne taip. 
Bet ir nebeturėk man nuovokos, kada ir 
kaip stovėti! Kai aš jauna buvau, visada 
nusivokdavau...

Kiek sujauktą Morkuvienės nuotaiką ati

taisė Irena, — pamaldoms pasibaigus, eida 
ma iš šventoriaus, ji paklausė:

— Ale, tetulė, kas tas ūsočius, kuris vi
są laiką žiūrėjo į Rožytę. (Irena matė, kad 
ūsočius žiūrėjo į ją, bet ji norėjo pataikyti 
tetulei). Tetulė visa švystelėjo.

— Tai kuris... katras ten buvo? — ap
simesdama nemačiusi, klausė.

— Nagi, po dešine, toks nedidelis.
— Tai gal, vaikeliuk, jis į tave žiūrėjo.
— Ne-e... kur į mane — į Rožytę! Ir 

dar viršutinę lūpą nuolat laižė.
Morkuvienė nusikikeno. Paskui, palikusi 

mergaites vienas, nuvirtavo į kleboniją pa 
simatyti su Rūdžių klebonu (tai irgi buvo 
vienas jos kelionės tikslų). Radusi jį kie
me, pabučiavo į rankovę:

— Gi norėjau sužinoti, kaip mūsų dzia- 
konėlio sveikata, — kalbėjo švelniai. — 
Taip mums rūpi, taip rūpi.

Dziakonėlis dar krutąs, bet Dievo apvaiz 
dos niekas negalįs žinoti. Kodėl gi neatva
žiuoją niekas — neaplanką senuko?

— Kad vis tie darbai neleidžia... tai šis, 
tai tas... Bet reiks ir visus darbus pame
tus. O dabar prašom jam atiduoti didelius, 
didelius mūsų visų linkėjimus. Visi mes 
taip jo pasiilgom, taip pasiilgom.

Juk jei jį Dievas pasiimtų—kam-ne-kam, 
o mums, vis juk tektų koks nors uodegos 
galelis, — galvojo Morkuvienė, grįždama 
prie mergaičių. *

Iškinkęs arklius, pririšęs juos prie briko 
galo ir dobilų padavęs, Valentas nuėjo pa
sižiūrėti kermošiaus, kokios nors knygos 
nusipirkti.

Seniai Karpišky bebuvo toks žmonių už
plūdimas. Gatvės kaip jūra lingavo. Ūži
mas, marmaliavimas, grumdymasis. Ten 
katarinka groja, ten čigonas beždžionę, suk 
nele apvilkęs, šokdina, ten štukorius sieks
ninę virvę į burną susikiša ir pro ausį iš
traukia — visur aplink žioplių būriai. Rin
koje karuselė — moterys vaikų nebegali 
sulaikyti. Bėga, jas pametę, grūdasi kaip 
apduję — kiekvienas nori pasivažinėti. O 
ko nėra po boluojančiais balaganais, ku
rių pilnos gatvės! Riestainių, riestainėlių— 
stirtos; visokių spalvų medauninkai — gai
džiai, arkliukai, avinėliai, širdys. Pro juos

vėl negalima vaikų pravesti...
Knygos Valentas negavo. Tik štai prie 

jo beprieinąs geležinkelietis, kurį tada Pet 
riūnų stoty buvo sutikęs. Šyptelėjo kaip se 
nam pažįstamam.

— Sveikas.
Sveikindamas ranką pakratė.
— Irgi į kermošių? Kaip gyveni?
— Nieko...
— Kaip susitvarkei?:. Pas mane tada ne 

beūžėjai. Tai, sakau, gal gerai...
Valentui pasakius, kad vėl pas gaspado- 

rius tarnaująs, geležinkelietis kiek apsi
blausė.

—’Gaila, kad neužėjai... Aš buvau šį tą 
sugalvojęs... Na, tai kaip? — staiga vėl pa
gyvėjo. — Kermošavo perkame?

— Noriu gauti kokią knygą.
— Tai ar sau, ar kam kitam?
— Sau. Kam čia kitam pirksi.
Geležinkelietis lyg labiau pagyvėjo.
— Skaitai?,_ -— -
— Skaitau po truputį.
— Labai gerai. Ot — tai aš suprantu! 

Tik matai — visokių balaganų nė praeiti 
negalima, o paieškok knygos — nerasi. Bet 
žinai, — čiuptelėjo jam už rankos, — už
eik pas mane... Geriems žmonėms visada 
atsiras... Turiu... Šiomis dienomis dar iš 
Kauno atsigabensiu.

— Tai lik sveikas, — suspaudė bernioko 
ranką.

— Ar jau namo? — paklausė šis.
— Ne... Dar noriu čia tokį senuką moky 

toją aplankyti. O paskui šiaušiu namo.
Geležinkelietis nuėjo. Kol pasiekė „se

nuką mokytoją“, jis dar ne vieną sutikęs 
kalbino, spaudė ranką.

Prieš sėdant važiuoti namo, Irena pada
vė Valentui nuo pusmetrio ilgumo saldai
nį, lakiniu popierėliu suvyniotą.

— Tai jums už gerą važnyčiojimą.
Vaikinas sumišo, patraukė pečiais: tai 

kaip čia dabar? — Bet pamatęs, kad ji žiū
ri ir šypsosi maloniai — na, tiesiog nors!.. 
— padėkojo, įsistatė saldainį į kišenę taip, 
kad neperlaužtų, atsisėdo ir suragino ark
lius.

Grįždamas vis labiau jautė įsmeigtą jos 
žvilgsni sau į nugarą, į pečius, į... Jos švel
numo buvo pilni laukai, pamiškės, dangus

— buvo baisiai smagu, bet atsigręžti ar pa
kalbinti ir dabar neišdrįso...

Gal vakare, gal šiaip kada nors, tada!..
Parvažiavus, visiems pietus bevalgant, 

kieme kilo triukšmas. Plūsdamasi ir kaftu 
žliumbdama, su ėriuku ant rankų iš laukų 
parlėkė Marijona.

— Tegu jis išpunta... papiauti tą velnią! 
Davė su ragu ir nulaužė kojelę... vien tik 
už odos tesilaiko!..

Ir ašaros — papt, papt, — didelės kaip 
ėriuko karakulėliai krenta viena paskui 
kitą.

Valentas, Rožytė, Irena šoko prie ėriuko: 
vargdienėlis!., našlaitėlis!

Valentas paėmė ėriuką, pasitrynė smak
ru jam pagal ausikes: popunėlis... mažulė
lis!.. — Į snukiuką pabučiavo. Mergaitės 
taip pat kišo artyn snapus: popuniukas... 
kleckiukas! (Rožytės akys vos laikėsi nuo 
ašarų). Paskui Valentas ėmėsi „reikalo“:

— Še, palaikykite katra. Mariute, atnešk 
uksuso... aš tuoj padarysiu plaušų iš kark
lų, pagaliukus — sutvarstysime, kad nepa
liktų šlubas. "*-

Bematant buvo viskas paruošta. Marijo
na vis apsiašarojusi laikė kojelę, o Valen
tas ją tvarstė: Rožytė ir Irena iš tolo gai
liom minom žiūrėjo.

— Tik nespausk! — rėkė Marijona. —Gi 
ar nematai, kad jam skauda!

— Nespaudžiu, Mariut, nespaudžiu! Ką 
padarysi — reikia pakentėti, jei nenori 
būti luošas.

Sutvarstę nunešė į klėtelę, patiesė gale 
lovos kailiakraštį: čia jis galės gyventi, kol 
pagis! — Merginos tuoj atnešė pieno bute
liuką su speneliu ant galo, ėmė ligonį gir
dyti. Bet šis negėrė '— vis gailiai plonyčiu 
balsiuku bliovė.

Ėriuko nelaimė visus suartino. Mergaitės 
sukusios apsukusios bėgo į klėtelę pas „li
gonį“, pritūpusios į jį žiūrėjo, kalbino, vi
sokią užuojautą reiškė.

Marijona Valentui žodžių neberado.
— Aš gi seniai sakiau, kad jis gyvulius 

myli! — aiškino paskui mergaitėms. — Jau 
iš akių matyti, kad myli. O toks ir pačią 
mylės, kai ves — pamatysite. Visada taip 
— jei tik vyras gyvulius myli, tai ir pačią 
myli, ir vaikus, aš jau žinau...

(Bus daugiau)
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ITALIJOS LIETUVIAI
CHORO PAGERBIMAS

j pio lietuvių parapijos komitetas pe- 
įtadienio vakare parapijos salėje su 
jinytiniam chorui pagerbimą —jau 
jrienę. Visą programą pravedė ko- 
pirm. St. Kasparas, o stalus aptar- 
ralgius paruošė pačios choristės.
lias kun. Kazlauskas savo kalboje 
i choro veiklą, paties choro vadovo 
ličio visų choristų pasišventi- 
ie visi, išsiskirstę po didįjį Londo- 
iiariai suvažiuoja į repeticijas ir 
nies daro nuolatinę pažangą, prisi
ėdė kolonijos lietuviškumo palai- 
irugdymo. Chorą dar sveikino kun. 
js.ir isa eilė choristų savo kalbose 
gioje nuotaikoje pasidalijo prisi- 
uis. St. Puidokas buvo atsivežęs pui- 
jtgramą, ir , lietuviškom plokštelėm 
(svečiai ir choristai linksmai pralei 
M, nepamiršdami nė tautinių šokių 
4
kuka tikrai pasidžiaugti, kad para- 
Mitetas pagal savo išgales nors kar 
nose suruošia savo chorui vaišes, 
oje reta mūsų kolonija gali paši
lti turėdama chorą. Londono lietu- 

Ūaytinis choras ne vien tik sekmadie 
Javo giedojimu žavi klausytojus pa
ūmėtu, bet per metus suruošia ir po 
(lietuviškos dainos koncertų. Paskuti 
įmetu, jau kaip puikiai išlavintas 
į, pasirodė lietuvių, latvių ir estų su- 
įne trėmimų minėjime. Tai tikri lie- 
įano pionieriai, lietuviškos dvasios 
tajai, o jų nenuilstamom pastangom 
įšventimu didžiuojasi visa Londono 
ėlkolonija. Neveltui tad choro vado- 
azikas V. Mamaitis ir visi choristai

> .įjoję taip mėgiami. P. Koresp.

tomų liepsnų“ II tomas į knygrišyklą 
is Knygų Klubo leidžiamojo F. Nevė
lus „Blaškomų liepsnų“ romano II
baigtas spausdinti ir atiduodamas į 

|. Kadangi rišykla pergrūsta dar
ai įrišimas užtruks keletą savaičių.

; B spausdinamas „Rinktinės“ Nr. 4. 
Į Skus bus pradėtas rinkti sieninis 

4 pv^fUėšiamas kalendorius 1960 me-

TARPTAUTINIS BAZARAS
ws 4 d. Londone, St. Martin -in- The 
t TrpColflnv Equate, uuv 11 Vai. ryto 
vai. vak., šeštadienį, įvyks Tarptauti-
azaras kuriame dalyvaus 25 tautos.
nų skyrių ruošia Londono Liet. Mote 
Saavos“ Sambūris.

i arą atidarys Lady D. Macmillan. Ti-
i i, kad šis bazaras bus televizuoja-

us maloniai kviečiame dalyvauti. Mo
rn tautiniais rūbais.

„Dainava“

ŠKOJIMAS
UANAVIČIŪTĖ - ŽIRGULIENĖ Elvi- 
iyro vardas Kazimieras), pati ar ži
lą! apie ją, svarbiu reikalu prašom 
lt Stefanija Žemaitienė, 2110 Wurtele 
Montreal 24, Que., Canada.

■PM lietuviškoji periodika
8U3VIS, Maž. Lietuvos Lietuvių Laik 
1 1959 m. Nr. 1-3 (89-91). Turinyje: 
■ atsišaukimas, Žinios iš bendruome- 
pvenimo, Ev. Jaun. Rat. Vadovo atsi
ras, Kopininko „Kuršių Neringos“ 
h, Dr. inž. J. Gimbuto „Memeler 
pfboot" apie Mažosios Lietuvos namus 

i Irtis, Klaipėdos krašto lietuviai pasa- 
; apie Sibirą ir Klaipėdos kraštą, Ke- 
j i įspūdžiai lankant gimines Ameriko-

LŽviliūtė - Vogęs), Naujienos, Iškelia 
Hrožaitis, Naujos knygos, Iš 

res, Mūsų mirusieji.

JAS K ČIKAGOS
(Atkelta iš 2 psl.)

jiems buvo pakankamai gera, tiems 
lesiems jau perprasta pasirodę. Nepa-

’ Ko jiems ir pasitaikanti kai kurių ame 
niško gyvenimo reiškinių kritika. „Dy-

i W greit turtėjant ir kuriantis, prisi- 
:gal ir dalelė pavydo. „Bepiga jums:

■ tas bažnyčių statyti, nei parapijų kur
7 Mfavote ant visko gatavo, dėl to ir 

He, kaip ant mielių“, pasakytų senas 
: tarnas. „Dypukas" gi barkštels pirštu 

Šunį ir atsakys: „Reikia kombinuoti, 
i kreikia“. Abi pusės tačiau sutinka, 
Į senieji ateiviai yra geresni patriotai, 
i sesni lietuviškiems reikalams, daugiau 
' organizacijoms priklausyti, negu nau

i Šie, matydami vaisius tų darbų, ku- 
senoji karta dirbo, matydami pavyz- 

• tautinio susipratimo ir aukingumo, 
4 iiinesigėrėti ir nepripažinti senųjų nuo 
< % vienok tais pavyzdžiais ne visi seka. 
3 tag yra tokių, kurie savimi ir savo rū 
fliais tesidomi, savo mažuose būreliuose 
i tina ir platesniais visuomeniniais klau 
j is, dolerį besivaikydami, neturi laiko

: L
irieji ar naujieji, katalikai ar „pažan- 
’, jie visi anksčiau ar vėliau susitiks 
kazimierinėse“ ar „tautinėse“. Juk 
tika parodė, kad ir labai dideli atšalė- 
labai kieti atsiskyrėliai ,kai tik išpučia 
i. tai ir susitinka vėl su lietuviais ka-

Algirdas Pužauskas

VOKIETIJA
AUGSBURGAS

Seniūno pasisakymas
„Eur. Lietuvio“ Nr, 24 p. D. Karpavičie- 

nė iš Augsburgo straipsnelyje „Dėl šeimų 
mišrumo“ paliečia ir seniūną. Ji rašo: „Jei 
gu Karpavičių pavardė dėl šeimos mišru
mo netelpa seniūno sąrašuose, jis gali ten 
jos nerašyti ir ta šeima nesisieloti“.

Iš tikrųjų seniūnas tik džiaugiasi tokio
mis mišriomis šeimomis, kurių vaikai kal
ba lietuviškai ir telpa seniūno sąrašuose 
ir dėl to nesisieloja. Tik nesupranta, kodėl 
p. D. Karpavičienė nepagrįstai skleidžia 
žinias, jog Karpavičių šeima netelpa se
niūno sąrašuose.

Seniūnas sielojasi tik tokiomis šeimomis, 
kurios, paprašius sumokėti solidarumo mo
kestį 50 pf. mėnesiui, gauna atsakymą: 
„Verčiau aš pietus pavalgysiu už tuqs pi
nigus“. Arba dar ir tokiais, kurie paima 
„E. Lietuvio“ loterijos bilietų mašinų ratu 
kams pirkti, prižada sumokėti, vėliau žada 
tiesiogiai loterijos leidėjams pinigus pa
siųsti, bet nei vienaip nei kitaip neatsiskai 
to, o seniūnas tik važinėjimo išlaidomis pa 
siguodžia.

Be to, tvirtina, kad „nežino, ar Augsbur
ge kas lietuviškai moko, būtų irgi nereika
lingas, nes aš neperseniausiai esu kalbėjęs 
su p. Karpavičiene, kad galėtų ir jų mer
gaitė eiti lietuviškai pasimokyti, bet ji į tai 
nieko aiškaus nepasakė.

PLB Augsburgo Ap. Seniūnas

ITALIJA
šv. Kazimiero gyvenimas italų kalba

Italijoj plačiai žinomas rašytojas D. Pil
ta (jo-veikalas Siela už sielą išverstas ir 
lietuviškai ir jau išsekęs) rašo populiarų 
šv; Kazimiero gyvenimą; naudodamasis Lie 
tuvių Saleziečių gimnazijos bibliotekoj tu
rimąja medžiaga.

IŠ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS 
GYVENIMO
Dėkingumo diena Castelnuove Don Bosco

Kaip įprasta Saleziečių mokyklose bai
giantis mokslo metams, birželio 14 d. ir 
Castelnuovo D. Bosco įstaigoj buvo didelė 
šventė, vadinamoji dėkingumo diena. Ji 
skirta išreikšti padėkai įstaigos vedėjui ir 
jo asmeny visiems vyresniesiems, kurie iš
tisus metus dirbo 0,1 fų-etva-
sią ir charakterį ugdant.

šventės programa, prasidėjusi iškilmin
gom giedotinėm Mišiom, užsibaigė gražiu 
vakarėliu, kuriame dalyvavo ir gausi apy
linkės italų publika.

Akademijoj - vakarėly įstaigos ekono
mas pristatė kun. direktoriui skirtąsias do
vanas — du arnotus su keliais kitais litur
giniais reikmenimis, o Icun. katechetas — 
auklėtinių surinktąsias dvasines dovanas: 
išklausytųjų mišių, maldų, nusimarinimų 
puokštę. Savo kalbose auklėtiniai, buv. 
auklėtinių organizacijos pirmininkas ir ben 
dradarbių atstovė reiškė kun. direktoriui 
padėką ir prisirišimą prie jo, kaip Don 
Bosco atstovo, asmens.

Auklėtinių choras pademonstravo kelias 
lietuviškas dainas, orkestrėlis sugrojo du 
maršus, valsą ir polką, o šokėjų grupė 
dviem tarpais pašoko net keturius šokius, 
o svetimtaučiams tai buvo itin maloni 
staigmena: Kepurinę, Mikitą, Lenciūgėlį ir 
Malūną. Publikos karštai šaukiami „bis“, 
jaunieji šokėjai, nors gana išvargę, mielai 
pakartojo Malūną.

Įstaigos direktorius kun. St. Petraitis, už 
darydamas tokį malonų vakarą, padėkojo 
atsilankiusiems dvasinės ir civilinės val
džios atstovams ir visai italų publikai, ku
ri su gilia simpatija seka tremtinių lietu
vių gyvenimą vaišingam jų krašte. pg

Metinė Saleziečių gimnazijos iškyla
Birželio 18 d. Saleziečių visa gimnazija— 

vadovybė, mokytojai ir auklėtiniai — turė
jo metinę iškylą į šiaurinės Italijos ežerų 
kraštą.

Persiritę Vynmedžių lysvėm padabintas 
Monfererato kalvutes, pervažiavę Pado 
upę ir dumdami autobusu Pado lyguma nu 
tiestąja autostrada, po Aleksandrijos pro
vincijos plačių ryžių plantacijų privažiavo 
Borgomanero, miškeliais apaugusių kalvu
čių apsuptą miestą. Čia Saleziečių įstaigoj, 
kuri tarp vidurinės mokyklos, gimnazijos 
ir licėjaus turi per 300 moksleivių, nuošir
džiai juos priėmė pietų ir sočiai pavaišino. 
Atsidėkodamas už vaišingumą, Lietuvos 
jaunimas pagrojo, padainavo ir pašoko tau 
tinių šokių, už ką jaunųjų italų publika ir 
auklėtojai nepagailėjo katučių.

Paskui iškylautojai pasileido į Lago Mag 
giore ežerą (jis savo dydžiu yra 2-ras Ita
lijoj). Vienoj ežero pakrantėj, Aronoj, eks 
kursantai turėjo progos ne tik pamatyti pa 
šauly didžiausią statulą (23 40 m. aukš
čio), vadinamąją San Carlone, bet ir į jos 
vidų įkopti. Mat, šv. Karolius toks milži
niškas, kad jo galvoj keturi vyrai gali pato 
giai susėdę papietauti!

Paskui tarp žalumynais apgaubtų kalnų 
Ortos ežeras su San Giulio sala ir Ortos 
miestelis, kur lietuvaitė seselė Kastutė už
kvietė sustoti pavakarių ir gražiai pavai
šino.

Kadangi vaikai dėvėjo tautiniais rūbais, 
tai svetimtaučiuose vis kėlė smalsumą suži 
noti, kas jie per vieni. Tokiu būdu buvo 
progos nevienu supažindinti su Lietuva ir 
dabartine jos padėtimi. ks

Gegužės 27 d. šv. Kazimiero Kolegijos, 
patalpose Romoje posėdžiavo PLB Italijos 
Krašto Taryba, susirinkusi dviejų metų 
veiklos apžvalginiam ir baigiamajam po
sėdžiui.

Svarbiausiąją posėdžio darbų dalį suda
rė Italijos Lietuvių Bendruomenės vykdan
čiųjų ir veiklą kontroliuojančiųjų organų 
pranešimai.

ITALIJOS BENDRUOMENĖS SUDĖTIS

PLB Italijos Krašto Valdybos pirminin
kas kun. Vincas Mincevičius padarė išsa
mų pranešimą apie Valdybos veiklą. Prane 
sėjas pastebėjo, kad šis dviejų metų veik
los laikotarpis nebuvo lengvas, nes du Val
dybos nariai — iždininkas ir sekretorius 
ilgesnį laiką buvo išvykę į užsienį.

Pradžioje savo pranešimo pirmininkas 
pastebėjo, kad šiuo metu Italijoj Yra 98 ne 
jaunesni kaip 18 metų lietuviai, kai tuo tar 
pu 1957 m. buvo 110. Taigi sumažėjo 12 as
menų, kurie išemigravo į kitus kraštus. Mi 
rė 1 — a.a. Marija Beniušytė.

Šie 98 Italijoj gyveną lietuviai skirstosi 
šitaip: a) kunigai vienuoliai 22; b) kunigai 
pasauliečiai 18; e) seserys vienuolės 11; d) 
broliukai vienuoliai 4; e) klierikai pasaulie 
čiai 8; f) klierikai vienuoliai 5; g) vyrai pa 
sauliečiai 12; h) moterys pasaulietės 18.

Nepilnamečių vaikų yra apie 50, kurių 
dauguma mokosi TT Saleziečių vedamoje 
gimnazijoje Caste! Nuovo Don Bosco.

VALDYBOS NUVEIKTIEJI DARBAI

Vaidyba pėt tą laikotarpį turėjo 24 posė 
džius. Jos pastangomis buvo išleisti keturi 
„PLB Italijos Krašto Valdybos Informaci
jų“ numeriai 41 puslapio apimties. Palai
kydama ryšį su nariais, ji išsiuntinėjo 8 ap 
linkraščius. Jos rūpesčiu buvo pateikti 6 
pranešimai Italijos spaudai suruošti 2 Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo minė
jimai, 2 birželio deportacijų minėjimai, su- 
rerigta manifestacija už Lietuvą 1958 m. 
kovo 12 d. Romos miesto savivaldybės Bo 
rromirii salėje su paskaita, parodėle ir kon 
certu, didingas 500 metų šv. Kazimiero gi 
mimo jubiliejinis minėjimas, sušauktas 
PLB Europos Kraštų Pirmininkų suvažiavi 
mas Romoje, surengtos pamaldos už a.a. 
vysk. K. Paltaroką, pamaldos už a.a. popie
žių Pijų XII, talkininkauta Tarptautinei 
Marijos Akademijai suruošiant- Santa Ma- 

TuTlVlaggiore bazilikoje pamaldas už Lietu
vą.

Valdyba prisidėjo prie visos eilės kitų 
parengimų, suruoštų šv. Kazimiero Kolegi 
jos, Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos 
ir kitų institucijų.

Išleista Lietuvos Nepriklausonąybės šven 
tės proga 1958 m. 700 egzempliorių infor
macinio leidinėlio apie Lietuvą.

Pasirūpinta, kad šv. Kazimiero jubilie
jaus proga būtų atspausdintas straipsnis 
apei mūsų tautos globėją žurnale „La Civil 
ta Cattolica“, padarydama gražiais virše
liais 1200 straipsnio atspaudų.

Buvo suruošta 2 koncertai: 1958 m. kovo 
12 d. ir šv. Kazimiero minėjimo metu 1959 
m. kovo 8 d.

Kiekvienais metais buvo išsirūpinama 
iš Pontificia Opera Assistenza nemaža pa
šalpa TT Saleziečių vedamai vasaros sto
vyklai Alpėse. Valdyba yra išsirūpinusi iš 
Italijos vyriausybės Latvijos ir Estijos pa
sų pripažinimą ir tas pačias lengvatas jų 
piliečiams, kurias savo laiku buvo išrūpinu 
si lietuviams.

Valdybai teko pasirūpinti M. Beniušytės 
laidotuvėmis.

Šalpos reikalams Valdybai pasisekė gau 
ti iš Šveicarijos keletą pakų gerų moteriš
kų ir vaikiškų rūbų, kurie buvo išdalyti lie 
tuviškoms šeimoms Italijoje.

Lietuviškais reikalais rūpindamasi ji su 
tarė dėl paskaitos apie šv. Kazimierą per 
Italijos radiją, kurią skaitė 1958 m. kovo 
4 d. žinomas italų rašytojas Bargellini.

Užmezgusi santykius su „Free Europe 
Exile Relations“ organizacija, gavo iš jos 
veinkartinę pašalpą šv. Kazimiero minėji
mui, pasiuntė visą eilę sveikinimų, užuo
jautų daugeliui įtakingų Lietuvos ir mū
sų Bendruomenės bičiulių, parsigabeno iš 
Šveicarijos, pasiskolinusi iš ponios Šaulie
nės - Salvatini, monumentalinį Lietuvos že 
mėlapį, papuošusį 1958 m. 16 vasario mi
nėjimą Romoje. Dabar tarpininkauja tarp 
ponios Šaulienės ir šv. Kazimiero vadovy
bės dėl minėto žemėlapio įsigijimo.

Žinomam italų dailininkui Clementi bu 
vo užsakytas didelis ŠV. Kazimiero paveiks 
las jubiliejiniam minėjimui, kurį paskui iš 
Bendruomenės perėmė šv. Kazimiero Ko
legija. Valdybai teko ginti Lietuvos reika
lus, lankantis Italijoje sovietų atgabentai 
propagandinei „Lietuvos katalikų“ grupei.

Mirus popiežiui Pijui XII, Valdyba pa
reiškė užuojautą visur, kur tik tai buvo rei 
kalinga, dalyvaudama laidotuvėse ir su- 
ruošdama pamaldas už amžinos atminties 
Popiežių. Taip pat pareiškė sveikinimus 
Bendruomenės vardu popiežiui Jonui 
XXIII ir dalyvavo, oficialiai kviesta, vaini 
kavimo iškilmėse.

Lietuviams ji pagelbėjo visiems, kurie 
tik kreipėsi, išgauti įvairius dokumentus 
iš Italijos valdžios įstaigų ir darė žygių 
Italijos valdžios įstaigose įvairiais Lietuvą 
ir lietuvius liečiančiais reikalais.

Bendruomenės Valdyba darė visus gali
mus žygius, kad nebūtų uždaryta Lietuvos 
Atstovybė prie Vatikano: siuntė telegramą 
popiežiui, informavo Vliką ir PLB Valdy

bos pirmininką J. Matulionį, duodama nu
rodymų dėl telegramų ir raštų siuntimo į 
Vatikaną ir t.t.

Ji atėjo savo metu į talką ir „Europos 
Lietuviui“: platino loterijos bilietus.

Kai iškildavo reikalas atlikti ką nors ben 
dromis jėgomis su kitais, Valdybai tai pade 
jo jos santykiai su įvairiomis kitataučių 
ir italų organizacijomis ir institucijomis, 
kartu su kuriomis ji dalyvavo įvairiuose 
minėjimuose, kongresuose ir t.t., atstovau
dama Italijos lietuviams ir Lietuvai.

VALDYBOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

Tarybos pirmininkas kun. V. Balčiūnas 
savo ir kitų Tarybos narių vardu reiškė di
džią padėką Valdybai už jos neeiliniu pasi 
aukojimu atliktą darbą, kuriuo tikrai gali 
didžiuotis visa Italijos lietuvių bendruome
nė. Valdybos pirmininkas kun. Mincevi
čius savo ruožtu nuoširdžiai padėkojo Kr. 
Valdybos iždininkui ir einančiam taip pat 
Valdybos sekretoriaus pareigas kun. Kra
sauskui už kruopštumą einant šias parei
gas. Pirmininkas taip pat padėkojo buvu
siam Kr. V-bos sekr> kun. Dr. J. Navikevi- 
čiui MIC už jo entuziastingą bendradarbia 
vimą einant vienų metų laikotarpyje sek
retoriaus pareigas.

LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ HAMILTONE
Hamiltonas — nedidelė kolonija, bet sa

vo kultūrine ir kitokia veikla yra viena 
judriausių visame šiame krašte.

Tenai nuolat gimsta ryškiausios idėjos, 
kurios naudingos pavergtai Lietuvai ir lie
tuviams.

Be kitų įvairių gražių pasireiškimų, tojoj 
kolonijoj pradėjo veikti lietuviška spaustu 
vė ir knygų leidykla „Rūta*, kurios vedė
jas yra Pranas Enskaitis.

Si knygų leidykla yra užsibrėžusi išleis
ti seriją lietuviškų knygų. Jau pradėta rink 
ti: 1. S. Būdavo Rūsti siena, apysaka iš 
knygnešių gadynės, 2. Prano Enskaičio 
Audra eina, novelių romanas iš evangeli
kų repatriantų gyvenimo, 3. P. Alšėno Maži 
žodžiai, benamio minčių mozaika.

Siekiant pakelti lietuviškųjų knygų tira
žą, išleidžiamųjų knygų kaina stengiamasi 
nustatyti ko žemiausia — po vieną dolerį 
už knygą. Jau dabar galima leidyklai pra
nešti adresus, o knygai išėjus, tuojau ji bus 
pasiųsta ir atsiskaitoma gavus knygą. 
Kiekviena knyga turės apie 200 pusi.

Pirmoji knyga išeis iš spaudos rugsėjo 
mėn. pradžioj (iki VI-tos Kanados Lietu
vių Dienos Hamiltone).

Leidyklos adresas: Rūta, Printing Qo., 
89 Napier Str., Hamilton, Ont., Canada.

Leidyklos savininkas ir vedėjas Pr. Ens
kaitis yra nebe naujokas lietuviškų knygų 
leidime. Jis jų yra išleidęs apie dešimtį: 
Gailiaus Kartuves, Tamulaičio Raguvos 
malūną, Enskaičio Svajūną ir kt.

Į Kanadą jiį_ atvažiavo su pirmaisiais 
pokario emigrantais. Nepriklausomoj Lie
tuvoj ir Vokietijoj jis buvo daug darbavę-

LAUKIA EKSKURSIJOS IŠ 
BROKLYNO

Kai kurių brukliniškių „laisviečių“ gi
minės Lietuvoje jau pasigyrė savo pažįsta 
miems, kad šią vasarą, tuoj po Amerikos 
parodos Maskvoj atidarymo, į Lietuvą at
vyks apie 20 asmenų ekskursija iš Brookly 
no ir kitų vietų. Ekskursantai važiuosią 
neva pasižūrėti, kaip Maskvoj atrodo Ame 
rikos paroda, o paskui užsuksią Lietuvon. 
Čia ekskursantati tuo tarpu nesigarsina 
ta kelione, bet ruošiasi labai atsidėję.

PIGI LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIA DOVANA

ĮVAIRIOM PROGOM!

Albumas — Lietuva — tik 25 šil.
Šeinius — Kuprelis — 10 šil.
Barėnas — Giedra visad grįžta — 10 šil.
Daubaras — Mėlyna suknelė — 6 šil.
Būdavas — Uždraustas stebuklas — 14 

šil.
Ark. Matulaitis — Užrašai — 5 šil.
Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimo

je — 5 šil.
Simonaitytė — Aukštųjų Šimonių liki

mas — 25 šil.
Petruitis — Kaip jie mus sušaudė — 4 

šil. 6 penai.
Katiliškis — Miškais ateina ruduo — 

35 šil.
Žukas — Žvilgsnis į praeitį — 35 šil.
Įvairios maldaknygės, žemėlapiai, plokš

telės, paveikslai.
Visi prašomi atsiskaityti už 17 tomą „L.

Enciklopedijos“.
Rašyti:

„Dainora“, 49, Thornton Ave., London, W.4

Toliau pirmininkas kun. V. Mincevičius 
reiškė didelį dėkingumą už parodytą ypa
tingą prielankumą ir bendradarbiavimą 
su Valdyba bei įvairiais atvejais suteiktą 
paramą šv. Kazimiero Kolegijos Vadovybei 
ir jos auklėtiniams, T.T. Marijonų Kolegi
jai Romoje ir TT Saleziečių Gimnazijos Va 
dovybei, iškeldama šios pastarosios dide
lius nuopelnus lietuvybei ir lietuvių tautai.

Pirmininkas taip pat padėkojo Vatikarlo 
ir Romos radijų lietuviškųjų valandėlių ve 
dėjams už jų didelį darbą.

Atskirai pirmininkas išreiškė pasitenki
nimą, kad bendradarbiavimas, kai jis bu
vo reikalingas, su Lietuvos pasiuntinybe 
prie šv. Sosto buvo nuoširdus ir vaisingas.

Padėka buvo išreikšta ir kitoms lietuviš 
koms institucijoms ir organizacijoms.

Pagaliau pirmininkas išreiškė Valdybos 
pasigėrėjimą mūsų Bendruomenės vienin
gumu lietuviškuose reikaluose, lietuvių 
jautrumu savo Tėvynės reikalams ir dos
numu remiant Bendruomenės veiklą. Šiuo 
atžvilgiu Italijos lietuviai gali būti pavyz
džiu visoms kitoms bendruomenėms. Pro
porcingai imant Italijos lietuviai .savo Ben 
druomenei ir lietuviškiems reikalams auko 
ja daugiausia. Kiekvienas Bendruomenės 
narys skiria 2-3 dolerius į metus Bendruo
menės veiklai remti.

i

sis su lietuviškaisiais skautais. Nenorėjo, 
kad ir čia, Kanadoj, mūsiškiai skautai išsi
blaškytų. Todėl su sktn. V. Šarūnu pradėjo 
juos organizuoti šiame krašte. Pr. Enskai- 
čiui teko spaudos sritis. Tuo metu Kanadoj 
dar nebuvo nė vienos lietuviškos spaustu
vės. Reikėjo organizuoti ir steigti savo 
spaustuvėlę. Beveik porą metų jam teko 
redaguoti, ranka rinkti ir spausdinti Skau
tą ir Skautų Aidą.

Štai toji aplinkybė ir padarė Enskaitį 
spaustuvininku ir lietuviškųjų knygų lei
dėju.

Sėkmės jam! Lietuviškų knygų leidėjai 
išeivijoj yra lietuviškos kultūros ir lietu
vybės saugotojai.

KAIP FILMOSE

Izraelio karinis tribunolas neseniai svars 
tė bylą jauno buvusio Rumunijos piliečio 
Itzicovici. Jis buvo kaltinamas dezertyravi
mu.

Šis vaikinas yra gimęs Besarabijoje, žy
dų šeimoje. Kai vokiečių ir rumunų kari
niai daliniai 1941 m. užėmė Besarabiją, jis 
kartu su visa šeima buvo įgrūstas į garsųjį 
Marculesti lagerį. Čia dešimties metų jau
nuolis matė, kaip tiesioginiu lagerio komen 
danto įsakymu buvo nužudyti jo tėvai ir 
brolis. Nuostabiu būdu jam pasisekė pa
bėgti ir susirasti globą krikščionių šeimo
je. Pasibaigus karui, jis atsidūrė Rumuni
jos gilumoje.

Tada netrukus jis pradėjo aiškintis, kur 
dabar yra tas lagerio komendantas, atsa
kingas už jo tėvus ir brolius. Komendantas 
buvo pasitraukęs kartu su kariuomenės da
liniais, bet jam pasisekė užtikti pėdsakus 
jo sūnaus. Tą jis surado ir peiliu nudūrė. 
Už tai jis buvo teisiamas ir nugabentas į 
pataisos namus. Ten išbuvęs 5 metus, jis iš 
keliavo į Izraelį. Bet ir čia nenurimo ir pa 
galiau išaiškino, kad buvęs jo lagerio ko
mendantas yra įstojęs į Prancūzijos svetim 
šalių legijoną. Tada jis įstojo į Izraelio lai
vyną, nuplaukė iki Italijos, pabėgo iš laivo, 
pasiekė Prancūziją ir pats įstojo į svetimša 
lių legijoną. Kai su savo daliniu atsidūrė 
Indokinijoje, kovos metu nušovė buvusį la
gerio komendantą, grįžo 1957 m. į Izraelį 
ir pasidavė.

Jam teko metus išsėdėti kalėjime, kol 
buvo išaiškinta visa jo istorija. Karinis tri 
bunolas davė jam metus kalėjimo, bet jis 
tiek jau buvo atsėdėjęs iki teismo, dėl to 
buvo paleistas.

Dabar prancūziška filmų bendrovė nori 
nupirkti iš jo teisę pagal tą istoriją staty
ti filmą.

(E) Individualinių namų statybos reika
lams Valstybinis statybos ir architektūros 
reikalams komitetas prie Ministerių tary
bos išleido masiniu tiražu įvairius projek
tus. Vieno gyvenamojo namo sąmatinė ver 
tė esanti 35-50.000 rublių.

(E) Kunigaikščio Oginskio rūmuose 
Plungėje, kurie karo metu buvo smarkiai 
apgriauti ir dabar atstatomi, bus įrengta 
mokykla - internatas. Pagrindiniame korpu 
se bus 10 klasių ir sporto salių, o gretimuo 
se dviejuose namuose vaikai gyvens. Be 
to, įrengiamos įvairių amatų dirbtuvės. At
statymo darbus numatoma baigti 1961 me
tais. Čia mokysis ir gyvens daugiau kaip 
600 vaikų.
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TRYS
Paskutiniu laiku Vakarų Vokietijoje vis 

dažniau sklinda kalbos, kad sekančius V. 
Vokietijos bundestago rinkimus laimėsią 
socialdemokratai (sutrumpintai SPD — Vo 
kieti jos Socialdemokratų Partija), ši nuo
monė ypač sustiprėjo po to, kai kancleris 
Dr. K. Adenaueris atšaukė savo kandida
tūrą j respublikos prezidentus ir toliau liko 
kancleriu, sukeldamas nepasitenkinimą di
delėje tautos dalyje. Net Adenauerio poli
tikai palanki spauda pasisakė prieš tokj 
Adenauerio apsisprendimą. Sunku pasaky
ti, kiek tokie spėliojimai yra pagrįsti, ta
čiau ,tą galimybę prileidžiant, verta susi
pažinti su dabartine SPD politine linkme, 
ypač jos santykius su Rytais ir Vakarais.

Partijoje trys partijos...
Nors bundestage SPD frakcija sudaro 

vieningiausią, savo vadovybei paklusnią 
partiją, tačiau viduje yra suskilusi į tris 
skirtingas sroves, kurios tarpusavyje nesu
taria ar net kovoja, besistengdamos praves 
ti savo politinę liniją, kaip pagrindinę. Tie 
nesutarimai stengiamasi viešumai nuslėpti, 
bet kartais jie prasiveržia tokia forma, kad 
nuslėpti neįmanoma.

Willy Brandto srovė
„Dešiniausią“ ir drauge nuosaikingiau- 

sią vidinę SPD srovę sudaro Berlyno vyr. 
burmistro Willy Brandto grupė. Ši grupė 
linkusi į skandinavišką ar Anglijos darbie- 
čių socializmą. Užsienio politikoj daugiau 
linkusi pritarti V. Vokietijos krikščionių 
demokratų linijai, kaip savosios SPD. Šitai 
ypač pasireiškia, kai ieškoma Vokietijos 
suvienijimo galimybių. Šiuo atveju SPD 
vadovybei Willy Brandto grupė yra nepa
togi, nes ji nepritaria savos partijos viršū
nių išdirbtam vadinamajam „Vokietijos 
Planui“ Vokietijai sujungti. šiame SPD 
plane yra griežtai pasisakoma prieš V. Vo
kietijos dalyvavimą Šiaurės Atlanto Sąjun
goje (NATO), reikalaujama iš jo ir kitų 
panašių blokų su Vakarais pasitraukti, 
griežčiausiai atsisakyti atominio ir raketi
nio savos kariuomenės apginklavimo ir 
linkstama eiti į konfederatyvines derybas 
su sovietine Vokietijos zona, nestatant jo
kių reikšmingesnių sąlygų nei zonai, nei 
Maskvai (tokioms SPD plano mintims pri 
taria ir Maskva), tik iliuzoriškai tikint, 
kad tokioje padėtyje esančiai V. Vokietijai 
Maskva leis susijungti su R. Vokietija.

Tačiau Brandto linijos grupė yra mažy
tė. Apie ją tėra susispietę daugiausia tik 
Berlyno socialdemokratai (ir tai ne visi). 
Gal būt, tokios taktikos jie laikosi dėl to, 
kad, būdami sovietiško „rojaus“ apsupti, 
geriausiai pažįsta bolševizmą ir nujaučia, 
kad pagal SPD Vokietijos Planą, greičiau
sia, ir V. Vokietija atitektų sovietams. Ta
čiau vis tiek Brandto grupė yra neaktyvi, 
savos linijos nesiūlo pravesti visai SPD par 
tijai, tenkinasi tik savų pozicijų Berlyne 
išlaikymu.
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Savu laiku ji labai griežtai pasisakė ir 
prieš vadinamąjį Montano (anglies - plie
no) V. Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Bei 
gijos, Olandijos ir Luksemburgo sąjungą 
ir kitus panašius junginius (prieš juos pa
sisako ir Sov. S-ga). Iš tikro tokia linija 
reiškia ne ką kitą, kaip neutralizmą (ir net 
pataikavimą sovietams), tačiau socialde
mokratai yra labai nepatenkinti, jei juos 
kas nors vadina neutralistais.

Kraštutinė kairė
Trečiajai SPD vidaus srovei priklauso 

pavojingiausioji, radikaliai nusiteikusi ir 
idėjiškai labai veržli grupė, kurios vadu 
reikėtų laikyti Herbert Wehner. Jis yra 
buvęs uolus komunistas, praeito karo metu 
šnipinėjęs Sovietų Sąjungai (tai išaiškino 
vienas Švedijos teismas), šiuo metu SPD 
vicepirmininkas. Tai užkietėjęs marksistas. 
Kai kuriais atvejais jo siekiai artimi komu 
nizmo siekiams. Pavyzdžiui, savo raštais 
V. Vokietijoje jis skatina klasių kovą, nors 
šiuo metu tokiai kovai V. Vokietijoje tikrai 
nėra pagrindo. Jis labai aštriai pasisako 
prieš Vakarus, ypač dėl atominio apsigink
lavimo, kai prieš Maskvą — beveik nieko. 
Dar tik prieš kelias savaites viešai pareiš
kė, kad niekad neis išvien su krikščionimis 
demokratais bendron kovon prieš komuniz
mą. Manoma, kad ir minėtasis Vokietijos 
Planas yra paruoštas daugiausia jo įtakoj.

Tas faktas, kad Wehneris yra išrinktas 
partijos vicepirmininku, rodo, jog jis turi 
daug pasekėjų ir jog jo įtaka yra didelė. 
Šiai kraštutinei kairei yra palinkę daug so 
cialdemokratų spaudos žmonių. Neseniai 
Maskvoje pas Chruščiovą lankėsi 9 SPD 
laikraščių redaktoriai. Ta proga, kai Chruš 
čiovas niekino kanclerį Adenauerį ir net 
minėtąjį Willy Brandtą, tai ir tie redakto
riai pritarė ir patį Chruščiovą vadino drau 
gu (Genosse), leisdami ir save taip vadin
ti. (Dėl šio incidento vėliau kilo aštri kon
troversija bundestago SPD frakcijoje, nes 
tokia savo partiečių elgsena nepatogi ir 
daugeliui SPD žmonių).

Didelį nerimą kelia tai, kad šiai SPD sro 
vei yra palinkęs socialdemokratų jauni
mas. Prieš keletą savaičių Frankfurte prie 
Maino vyko V. Vokietijos socialistinės stu
dentų sąjungos suvažiavimas, kuriame ne 
tik kad piktai buvo pasisakyta prieš Vaka
rus, bet buvo reikalauta daryti tai, ko pa
geidauja Maskva ir jos marionetinė Rytų 
Vokietijos vyriausybė. Kai tame suvažiavi
me vienas profesorius socialdemokratas 
bandė paprieštarauti, tai buvo nušvilptas 
ir nutildytas riksmais.

Panašios nuotaikos pasireiškia ir social
demokratų jaunimo sąjungoje „Falken“. 
Prieš kurį laiką „Falken“ vadovybė buvo 
išsiuntinėjus! savo nariams aplinkraštį, 
įspėjantį, kad tie, kurie stos į atsikurian
čią V. Vokietijos kariuomenę, bus pašalin
ti iš sąjungos. Tie patys „Falken“ š.m. 
gegužės 1 d. Berlyne per milžinišką antiko 
munistinį mitingą (kuriame svarbią kalbą 
laikė ir W. Brandt) choru šaukė „šalin 
Adenauerį“ ir nešė su panašiais šūkiais pla 
katus.

rai pažįstąs V. Vokietiją, savo knygoje „So 
sah ich Deutschland“, kuri greitu laiku bus 
išleista, tvirtina, kad, kancleriui Adenaue
riui pasitraukus, socialdemokratai gali ne
sunkiai laimėti bundestago rinkimus ir pa
imti valdžią į savo rankas. Tačiau tą val
džią, esą, jie greitai prarasią, tik jau ne 
krikščionims demokratams, bet sovietams. 
Ir tai ne dėl to, kad jie būtų sovietų drau
gai, nes tokiais jie nėra, bet kad jie per 
mažai pažįsta komunizmą ir nepramato jo 
tikrosios grėsmės.

Iš tikrųjų ir šiame straipsnyje išdėstyti 
naujausi faktai leidžia susidaryti panašią 
nuomonę. Jei SPD paimtų valdžią į savo 
rankas ir vykdytų savo skelbiamąją politi
ką, t.y., pasitrauktų iš Atlanto Sąjungos, su 
silpnintų savo karines pajėgas, neutrali
zuotus! ir pradėtų flirtuoti su sovietais, jau 
neturėdami jokio Vakarų užnugario, tai 
lengvai galėtų prarasti sovietams ir Vak. 
Vokietiją. Šis pavojus graso ypač tuo at
veju, jei sociademokratų partijoje paimtų 
viršų kraštutinė kairė. Sovietai tam tikslui 
atsidėję ir planingai ruošiasi, siųsdami iš 
rytinės Vokietijos į vakarinę tūkstančius 
savo gerai paruoštų ir gudriai užsimaskavu 
šių agentų.

TAURAS 
(Sav. Ant. Briedis)
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Oficialioji srovė
Didžiausią grupę sudaro vidutinioji SPD 

partija, kurios vadu reikėtų laikyti Erich 
Ollenhaueris, partijos pirmininkas, nors 
kai kas jį laiko palinkusiu į kraštutinę kai
rę. Ši grupė laikosi oficialiai skelbiamos 
partijos linijos, artimos dogmatiniam mark 
sizmui. Socialinėj srity siekia bent didžių
jų įmonių suvalstybinimo. Oficialioji už
sienio politikos linkmė pagal minėtąjį „Vo
kietijos Planą“. Bet šioje politinėje SPD 
linijoje iškyla savotiški prieštaravimai. Pa
vyzdžiui, SPD pripažįsta, kad Vokietija tu 
ri eiti išvien su Vakarais, atseit, negali lik
ti neutrali, tačiau pasisako prieš sudary
mą bet kokių blokų, karinių ir net ūkinių, kietis žurnalistas William S. Schlamm, ge-

Laimėję rinkimus pralaimėtų Vokietiją
Prieš porą metų Austrijoje vykusiame 

įvairių valstybių socialdemokratų partijų 
vadų suvažiavime Erich Ollenhaueris, at
stovavęs V. Vokietijos socialdemokratams, 
buvo, berods, vienintelis, kuris pasisakė 
prieš kovą dėl sovietų pavergtųjų tautų iš
laisvinimo. Tačiau SPD politika gali at-

Middle of the Night
Paddy Chayefski jau anksčiau yra para

šęs skriptus dviems nemaža pasisekimo tu
rėjusioms filmoms: Marty ir The Bachelors 
Party. Prie tų filmų pasisekimo, žinoma, 
nemaža prisidėjo ir jose vyriausiąjį vaid
menį turėjęs artistas Ernest Borgnine.

Dabar rodomoji pagal to paties auto
riaus parašytą skriptą Middle of the Night 
filmą nėra anų tęsinys. Šitoji sprendžia vie 
nišos senatvės problemą. Vyriausiąjį vaid
menį joje turi senas filmų veteranas Fre- 
dric March.

Nors pati gal ne per daug tipiška pro
blema nenuteikia žiūrovo taip, kaip anos 
dvi, ypač Marty, bet pamatyti labai verta 
dėl geros F. March vaidybos. Be kita ko, 
kartu su juo vaidina ir gražuolė Kim No
vak.

:
:

Kanai
Tai Vakaruose rodomoji lenkų filmą iš 

Varšuvos sukilimo. Nematęs jos galėtų spė 
ti, kad čia bus rodomos gatvių kovos ir 
bombardavimai. Bet taip nėra. Didžioji 

neštipraižūtį iVpačiafv?Vokietijai. Ameri- veiksmo dalis vyksta kanalizacijos vamz
džiuose. Kai praretėjęs sukilėlių dalinys ne 
bepajėgia atsilaikyti, jis tais vamzdžiais 
turi pasiekti centrą. Jų kelionė ir sudaro 
pragariško nykumo istoriją.

Svarbiausia, kad ir pabaiga yra nyki: 
beveik visi išsikankinę tos kelionės daly
viai patenka į vokiečių rankas.

Oo... Ir vėl į darbą. Tiek įgrįso ir dar
bas, ir mašinas, ir tie nuolat trūkstantieji 
siūlai. Dažnai pagalvoju apgailestauda
mas, kad negimiau prieš kelis tūkstančius 
metų. Kaip gera būtų gyventi miške, gam
toje, švariame, dūmų, dujų ir dulkių neuž
terštame ore! Be jokių rūpesčių! Kelti ir 
gulti, kada nori, ne pagal dirbtuvių sire
nas. O kai nori valgyti, dedi basliu kokiam 
šernui, kulšį nusipiauni, iškepęs grauži, 
kąsnių neskaičiuodamas ir nesirūpinda
mas, ką ryt valgysi. Parsitempi už plaukų 
kokią bobą kompanijai palaikyti ir nugarai 
pakasyti. Gyvenk ir švilpauk. Nereiktų nei 
radijų, nei televizijų. Kultūra? Cha... Ži
nome ir matome, kas iš jos darosi. Juo dau 
giau kultūrėjame, juo daugiau dirbti ir sku 
bėti reikia. Pažanga? Juo daugiau vieni 
kuria, stato, tobulina, juo geresnes priemo
nes kiti išranda visa tam sunaikinti ir su
griauti. Civilizacija?.. Humanizmas? Kur? 
Koncentracijos stovyklose? Sibire?! Demo
kratija? Ne. Ne man. Pakankamai jos ture 
jau namuose •— šeimoje. Buvo mūsų 4 se
serys, motina, bobutė, na, ir aš su tėvu.

Jeigu motinos kapšiuke susirasdavo ke
letas atliekamų litų ir kildavo klausimas, 
ar pirkti Agotai suknelę, ar Baltrui batus, 
tai nesunku įspėti, kieno naudai dauguma 
nubalsuodavo. O mažuma? Mudu su tėvu 
turėjome vieną porą išeiginių kelnių per 
abu. Ir jeigu iš bažnyčios karčiamon užsu
kęs tėvas užtrukdavo — gegužinėje ar va
karuškose turėdavo išsiversti be manęs. 
Mokslas? Nieko naudinga dabar žmonių 
nemoko. Jeigu jau suvažiavę keli valstybių 
ar vyriausybių atstovai nesusikalba, tai ko 
dėl jų nemoko esperanto?

Nusibodo ir darbas ir apylinkė, kurion 
patekau. Čia kažkokiu neišaiškinamu būdu 
susitelkė visa šviesuomenė. Beveik nėra 
paprastų žmonių, kaip aš. Susipažįsti —pri 
sistato: dvarininkas X, konservatorijos pro 
fesorius B, švietimo departamento direk
torius C, nuovados viršininkasA, gimnazi
jos direktorius, operos solistė, valstybinio 
teatro režisorius, apskrities viršininko sek
retorius ir t.t.

Nors Zenonas ir sako man (o jis papras
tai viską žino), kad dvarininkas X iš tik
rųjų bernu pas ūkininką tarnavo, švietimo 
ministerijos depaitamcfito laik
raščius Kaune prie miesto sodo pardavinė
jo, konservatorijos profesorius, girdi, tiek 
bendra su konservatorija ir muzika turi, 
kad lūpine armonikėle moka pagroti „Du . 
broliukus kunigus“, gimnazijos direktorius 
K. miestelyje buvo pradžios mokyklos sar
gu, valstybės teatro režisorius tarnavo 
„Odeon“ kine pečkuriu, operos solistė var
go „Zitos“ draugijos skalbykloje, bet aš Ze
nonui čia netikiu. Tik prisipažinsiu, kad 
dėl apskrities viršininko sekretoriaus aš tu 
rėjau abejonių, kol jis pats man neišsklai
dė jų. Gyvenome mudu su juo vienu metu 
tame pačiame barake. Kartą, stebėdamas, 
kaip jis prakaituoja laišką rašydamas, pieš 
tuką dažniau laikydamas burnoje, negu po 
piėriuje, nedrąsiai paklausiau: kaip čia tu, 
sakau, Ksaverai, galėjai atlikti tokį atsa
kingą sekretoriaus darbą, kuris, mano su
pratimu, susijęs su daug rašymo, jeigu, ma 
tau, tie jeroglifai, kuriuos lipdai vieną prie 
kito, nelabai sklandžiai rikiuojasi?

Pasižiūrėjo į mane Ksaveras baltom 
akim, palingavo galvą ir atsidusęs pra
švokštė pro dantis. Tik iš tokio poglušio, sa 
ko, kaip tu, ir galima buvo tikėtis tokio 
klausimo. Jeigu tu, sako, Vokietijos stovyk 
lose nebūtum silkėmis spekuliavęs, o tą lai 
ką būtum, hm, edukacijai sunaudojęs, tai 
šiandien žinotum, kad jau seniai yra išras
tas, na, kaip čia... toks prietaisas, kurį pa
vadino rašomąja mašinėle.

Atsiprašiau Ksaverą ir susigėdinęs nu
kiūtinau į savo kampą. Ilgai po to gulėjau 
galvodamas, kaip tuo prietaisu Ksaveras 
galėjo rašyti, jeigu jis ir skaityti ne per 
daug moka. Kai skaito, tai ne kaip ledą 
kremta. Na, bet klausti jau nedrįsau.

Kas dar mane stebina, tai kad mūsų 
apylinkėje tiek daug karių (buvusių). Kad 
yra buvusių karių, tai gal ir nebūtų nuosta 
bu, bet reikalas toks, kad čia neužtiksi be
veik nė vieno žemesnio laipsnio kaip kapi
tonas. Kartą bare, išgirdęs būrelį jaunuo
lių lietuviškai šnekantis, priėjęs prakalbi
nau. Susipažinom. Prisistatė. Kapitonas A, 
majoras Z, pulk. Įeit. F. Baltrus, sakau, K. 
O jūsų, klausia, laipsnis? Grandinis, sa
kau, ūkio kuopos. Karininkų kiaules šėriau 
— gerai turėjau, negaliu skųstis. Nesupra
tau po to, ko jie į mane spoksojo kaip į 
raupsuotąjį. Prašome, paskui sako, palikti 
mūsų kumpaniją, mes čia svarstome rim
tus reikalus ir nenorime būti pašalinių 
trukdomi.

Grįžau tada prie savo staliuko ir Zeno
no.

Kiek po to begalvojau, bet niekaip nega
lėjau suprasti, kur dingo tie visi eiliniai. 
Juk buvo ir tokių. O kodėl jie vis dar save 
tituluoja įvairiais laipsniais, jeigu jau 19 
metų, kai jie tą kardą sukišo į makštis ar
ba naudoja balanoms skaldyti, nors priim
dami iškilmingai prisiekė be reikalo nepa
kelti — be kovos nenuleisti? Nerasdamas 
pats atsakymo, vėl paklausiau Zenoną. Ke
lis iš tų, sako jis, su kuriais kalbėjai, iš ma 
tymo pažįstu. Jie tokie pat karininkai, kaip 
tu profesorius ar aš astronomas. Štai anas, 
sako, kraštinis iš dešinės, tas, kuris pasiva
dino kapitonu A, tarnavo geležinkelio stoty 
je iešmininku. Tas viduryje su pusmečio 
garbanom — majoras Z — dėvėjo unifor
mą. bet tai buvo savanorių gaisrininkų ko
mandos. Pusplikis iš dešinės nuo to su 
ūsais iš viso kariuomenėje netarnavęs. Nau 
jokų ėmimo komisijos nebuvo priimtas 
kaip plačiapadis, ir karinio patyrimo turi 
tiek, kiek jo įsigijo skautų vilkiukuose.

Na, gerai, sakau, bet, be šitokių pasiva
dinusių ar save vadinančių, yta ir tikrų bu 
vusių aukštų karininkų. Štai pats man ne
seniai esi minėjęs, kad skaitei kažkokio 
aukšto karininko atsiminimus, kuriuose jis

gentlemen“ dar buvo 
kitame baro gale, jau 
po „rimtų“ klausimų

kodėl, sakyk man, nerašo tie, kurie ją gy
nė? Abejoju, sako Zenonas, kad tie iš viso 
rašytų, jeigu jie ir būtų išlikę gyvi... Na, 
bet, sako, jeigu jau apie tai išsikalbėjom, 
pirk paintę, tai papasakosiu tau šį tą iš sa
vo paties patyrimo.

Laiko iki „Time, 
daug. „Karininkai“ 
gerokai įsismaginę
svarstymo, laukiniais balsais bliovė , Žygia 
vo kareivis per smėlį“. Prie kitų staliukų 
sėdėję ir šnekučiavę anglai, „koncertui“ 
prasidėjus, vienas po kito išsėlino. Užsa
kiau Black and tan. Susisukom rūkyti.

— Karui prasidėjus, — gurkšnį, kuris 
beveik ištuštino bokalą, patraukęs ir del
nu putas nuo lūpų nusišluostęs, pradėjo Ze 
nonas, — buvau N. mieste. Pirmąją karo 
dieną ne visi susigaudę, kas čia per reika
las...

— Džin, trakšt... užmušiu, žalty... —pa
sigirdo iš „karininkų“ kampo. Pamatėm 
skraidančias ir ant sienų dūžtančias bon- 
kas, iškeltas kėdes, kruviną „majorą“, že
mėj besivartantį .kapitoną“ su „pulkinin
ku“.

— Eime iš čia,.— tarė Zenonas, — papa 
šakosiu tau kitą kartą.

Išėjome, prasilenkę duryse su puse tuzi
no policininkų. Baltrus K.

į
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vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų 
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra 

VAISTINĖ.
Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų 
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

:

: ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712 
Telegramos: ACOFARM LONDON

Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite 
informacijų. Jei neturėsite receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo 
daktarais (patarimai nemokami). Visi vaistai 
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir kiek 
jų naudoti ir kt.).

:

s

K Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir 
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).

PASKUTINIS PATRAUKIMAS
Tabako pramonininkams yra peilis po 

kaklu visi tie tyrimų institutai ir gydytojų 
vis garsėjantieji pasisakymai, kad rūky
mas sukelia vėžio ligą. Dėl to jie yra labai 
susirūpinę, kaip sumažinti cigaretėje nikoti 
no kiekį.

Savotiškos išvados priėjo švedų cigare
čių gamintojai. Jų tyrimai parodė, kad pa
vojus didėja bebaigiant rūkyti cigaretę. Tai 
gi jie paleido į rinką cigaretes, kuriose be 
veik per dvi inčes nuo galo yra pažymėtas 
ruoželis ir įrašytas įspėjimas, kad iki tos 
vietos nurūkius reikia mesti nuorūką.

Švedų rūkytojai pramonininkų įspėjimą 
palaikė noru parduoti juo daugiau cigare
čių ir, nepaisydami jokių įspėjamųjų įrašų, 
rūko iki pat galo.

(E) Naujas stakles drenažo vamzdžiams 
gaminti išrado šaltkalvis Petras Valatkevi- 
čius ir paleido į darbą Rokų plytinėje. Tų 
staklių dėka per 8 valandas vienas darbi
ninkas nušlifuoja 4.000 vamzdžių, tuo tar
pu rankomis dirbant tam kiekiui reikėdavo 
6 žmonių. Išradingam šaltkalviui išmokėta 
piniginė premija ir suteiktos autoriaus tei
sės. Jo projektas įdiegiamas ir kitose drena 
žo vamzdžių gamyklose.

P A H SUPPLY CENTRE LTD
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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