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Naujo Jungtinių Valstybių prezidento J. 
Kennecy rinkimų proga Sovietų vyriausy
bė ėmėsi savo propagandos manevro, 
stengdamasi vėl sukelti .taikingos koegzis
tencijos', dargi draugingų santykių tarp 
Jungtinių Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
miražą. Tuoj po rinkimų Chruščiovas pa
siuntė Kennedy sveikinimų telegramą, ku
rioje pasakė turįs vilties, kad abiejų kraštų 
santykiai klosis kaip Rcosevelto laikais. 
Naujųjų metų priėmime Kremliuje Chruš
čiovas nuėjo dar toliau, nes, paliesdamas 
būsimą santykių plėtojimąsi Kennedy pie 
zidentavimo metu, išreiškė dar vieną ir la
bai keistą viltį, būtent, kad .praeitis bus 
greitai užmiršta'. Po inauguracijos Kenne
dy gavo dar vieną Sovietų vyriausybės 
sveikinimą, kuriame kalbama apie įtarimų 
bei nepasitikėjimo pašalinimą ir draugin
gumo sėklos daiginimą. Prie to propagan
dos manevro, priklauso taip pat kai kurie 
paskutiniai Sovietų vyriausybės žestai Vo
kietijos atžvilgiu. Kaip žinoma, Sovietai, iš 
karto simuliavę nesutinką su prekybos su
tarties su Vokietija taikymu Vakarų Berly 
nui, greitai nusileido ir tuo padarė galimą 
sutarties pasirašymą. Chruščiovo pasiųstie 
ji Vokietijos kancleriui Adenaueriui Nau
jųjų Metų linkėjimai tikrumoje buvo ski
riami naujojo Jungtinių Valstybių prezi
dento ausims. Galop .susitaikymo pasiūly
mą' padarė Amerikos vyriausybei Fidel 
Castro, kuris, nors ir yra maža figūra So
vietų šachmatų žaidime, bet turi tam tik
ros svarbos, nes yra Sovietų pastatytas 
prie pat Jungtinių Valstybių lango.

Šis naujas Sovietų vyriausybės mėgini
mas užmigdyti laisvojo pasaulio budrumą 
sukelia klausimą: kas yra pasikeitę Sovie
tų politikoje? Atsakymas į tai tegali būti 
vienas: niekas nėra pasikeitę. Sovietų Są
jungos priešinga Jungtinėms Valstybėms 
laikysena nebuvo pagrįsta jų antipatija ge 
nerolui Eisenhoweriui. Ji yra vienas pasi
reiškimų Sovietų siekio primesti pasauliui 
komunistinę santvarką. Teisybė, gen. Ei
senhoweriui prezidentaujant Maskvos vy
riausybė aštriai įtempė santykius su Jung- 
riausybė aštria įtempė santykus su Jungti- 
tinėm Valstybėm. Kartu ji vedė prieš tą 
garbingą žmogų biaurią šmeižtų kampani
ją, kokiai nėra precedento diplomatinių 
santykių istorijoje ir kuri būtų sukėlusi vi 
suotinę simpatiją gen. Eisenhoweriui net ir 
tuo atveju, jeigu jis nebūtų pasižymėjęs to 
kiais dideliais nuopelnais, kokius jis turi 
savo kraštui ir pasauliui. Jo išėjimas iš 
prezidentų tereiškia tačiau, kad į jo vietą 
atėjo kitas garbingas žmogus, kurio Sovie
tai dar nėra apšmeižę, bet tikrai apšmeiš 
ateity, kai tik jis pasipriešins jų reikalavi

NIEKAM NEVALIA
LIETUVOS JAUNIMAS ŽAVISI IR SEKA VYRESNIŲJŲ DRĄSA
Rusų žurnalo OGONIOK reportažas apie gyvą tikėjimą pavergtoje 
Lietuvoje sukėlė plačių atgarsių pasaulio spaudoje. Masinio tiražo 
prancūzų katalikų žurnalas LA VIE CATHOLIQUE ILLUSTREE — 
Iliustruotas katalikų gyvenimas kalėdiniame numeryje (Nr. 801) 
ryšium su tuo paskelbė lietuvio jaunuolio laišką, kurio vertimą čia 
ištisai pateikiame. Pažymėtina, jog šitas žurnalas spausdinamas 
660.000 egz. tiražu. ELI

Man penkiolika metų. Gyvenu su savo 
tėveliais, broliu ir dviem sesutėm Kauno 
srityje, Lietuvoje. Mūsų šeima katalikiška.

Mano tėvelis — vienos metalo įmonės 
tekintojas, aš pats — technikumo mokinys. 
Kai kurie mano draugai taip pat katalikai, 
kaip ir aš, tačiau apie Bažnyčią ir Kristų 
už bažnyčiose leidžiamo kulto mes galime 
kalbėti tik pusbalsiu. Nes jeigu apie tai pa 
tirtų, mus pašalintų iš technikumo ir, be 
abejo, išvežtų Sibiran, kaip tai jau kitiems 
atsitiko.

Pas mus nuolat parengti du lagaminė
liai: vienas tėveliui ir kitas mamai- Tam at 
vėjui, jei juos staiga suimtų.

Niekam nevalia mokytis katekizmo, 
ypač ta negali mums palikę nedaugelis ku 
nigų, kurie metami į kalėjimus už vieną 
taip ar netaip pasakytą žodį. Katekizmo 
mokyti ateina krikščionys pasauliečiai.

Tėvelis mums dažnai kalba apie laikus 
iki 1940 metų, kol rusai dar nebuvo užėmę 
mūsų krašto. Jam kalbant apie anuos lai
kus, mama dažnai apsiverkia. Tačiau tėve
lis sako: — Dabar krikščionys — 'tikri 
krikščionys.

Draugas man davė vieną rusiško žurna 
lo OGONIOK numerį, kuriame išspausdin
tas reportažas apie mūsų kraštą. Komunis 
tiniai laikraštininkai sakosi pasibaisėję at
radimu, jog partijai nepavyko sukliudyti 
vietos žmonėms būti krikščionimis, nepai
sant viso to, ką ji galėjo padaryti.

Jie pasakoja, kaip mes drauge meldžia
mės, žaisdami futbolą, ir kaip jaunos dar
bininkės gyvena krikščioniškoje bendruo
menėje, kiek panašiai kaip kitados vienuo
lyne. Tačiau visur yra tokių faktų, kaip 
šie, ir vien iš to, ką aš žinau, būtų galima 
šimtą kartų daugiau pasakyti.

Atrodo, jog kraštuose, kurie nėra so

mams. Sovietų politika nebuvo daroma iš 
antipatijos generolui Eisenhoweriui, ir ji 
nebus pakeista iš tariamosios Sovietų .sim
patijos' prezidentui Kennedy. Nuo to lai
ko, kai bolševikai smurtu sunaikino Rusijo 
je demokratiją ir pagriebė valdžią, Baltuo 
siuose Rūmuose pasikeitė septyni Kenne
dy pirmtakūnai: Wilsonas, Hardingas, Coo 
lidgeas, Hooveris, Rooseveltas, Trumanas 
ir Eisenhoweris. račiau visi tie asmeniniai 
pakeitimai Vašingtone nė per krislą nepa
keitė Sovietų Sąjungos agresyvios politi
kos ir jos brutalių metodų.

... jokios aplinkybės nesulaikys mūsų 
nuo mūsų tikslo pasiekimo. Tas tikslas yra 
pasaulinė proletarinė revoliucija, pasauli
nės Sovietų respublikos įkūrimas'. Šitie žo 
džiai, paimti iš Lenino raštų, nereiškia ko
kio teorinio, principo, juos Sovietų vyriau
sybė jau 42 metus vykdo savo politikoje, 
juos patvirtina milijonų bolševizmo aukų 
kraujas, ašaros ir kančios, nuo Lietuvos li
gi Laoso, nuo Sovietų okupuotosios Vokie
tijos dalies ligi pavergtosios Kinijos. To pa 
stovaus savo politikos tikslo — komuniz
mo ir Sovietų viešpatavimo primetimo pa
sauliui — Maskva siekia vis tais pačiais, 
nepakeičiamais metodais, vartodama smur
tą ir laužydama visas teisės bei moralės tai 
sykles, galiojančias tautų ir žmonių santy
kiuose. Paskutinė Chruščiovo kalba, kurio 
je jisai paskelbė komunizmo laimėjimą vi
same pasaulyje esant neišvengiamą ir kvie 
tė tarptautinę darbininkiją vartoti ginklus 
ten, kur .kapitalizmas' mėgintų priešintis, 
— yra ne kas kita, kaip reikalavimas, kad 
civilizuotasis pasaulis kapituliuotų be sąly 
gų. Toje pačioje Chruščiovo kalboje išreikš 
ta viltis, kad Kennedy prezidentaujant pra 
eitis būsianti greitai užmiršta, yra įžūlus 
reikalavimas, kad laisvojo pasau.io besąly 
ginė kapituliacija įvyktų užmerktam akim, 
neatsižiūrint tikrovės. Laimingu būdu Ken 
nedy kalba, pasakyta jam perimant val
džią, rodo, jog jis aiškiai įmato tuos visus 
pavojus.

Vienas New Yorko laikraštis, dėstyda
mas Naujųjų Metų proga savo samprotavi 
mus dėl tolimesnės įvykių eigos, yra para
šęs, kad 1961 metais bus .Kennedy ir 
Chruščiovo' metai. Tai yra netiksli ir pavo 
jinga mintis. Ji gali sudaryti įspūdį, lyg So 
vietų sukeltasis visuotinis sukrėtimas būtų 
tiktai Jungtinių Valstybių dalykas. Tikru
moje tas sukrėtimas yra drama, kuri liečia 
kiekvieną tautą ir kiekvieną žmogų. Todėl 
būtų neteisinga naujojo prezidento bei jo 
krašto atžvilgiu ir katastrofiška visiems pa 
likti Jungtines Valstybes sau vienas ir nesi 
jungti kuo arčiausiai su jomis šitoje kovo
je dėl žmonijos ateities.

cialistiniai, krikščionys gali rinktis už baž
nyčių, kalbėti visų akivaizdoje, organizuo
ti sąjūdžius, kaip raudonieji ar taikos šali
ninkai... Pas mus katalikai neturi jokios 
teisės, ir su jais elgiamasi, kaip su piktada 
riais.

Mano tėvelis sako:
— Mūsų laikais būti krikščioniu — tai 

būti kankiniu. Mūsų senelis mirė kanki
niu, kaip dešimtys tūkstančių lietuvių. Jei 
Viešpats to nori, su Jo malone aš irgi bū
siu kankinys.

Kaip mes su technikumo draugais sako
me: — Seniai turi vis dėlto drąsos! — Ir 
mes mėginame jais sekti... (ELI)

PASAULYJ!
— Monte Carlo pro langą iš viešbučio iš 

skrido Sir W. Churchillio budgerigar —kai 
bąs paukštelis, ir už suradimą pasiūlyta 
150 frankų (11 svarų).

— Duesseldorfe policija užtiko per ke
lias dienas pastatų sienose išpaišytus apie 
30 hackenkreucų.

— Vokietijoje per 1960 m. gyvybės gel
bėjimo draugijos nariai išgelbėjo 3.355 
skęstančiuosius.

— Žemės drebėjimas Kremnitze, vakari 
rė tuoj, vienas po kelių dienų.

’ — Persijoje autobusas nuvirto į gilią pa 
kalnę ir užmušė 26 keleivius.

— Prez. Kennedy priėmė Australijos ir 
N. Zelandijos ministerius pirmininkus.

— Rytų Nigerijoje perkūnas trenkė į 
mokyklą, 8 vaikus užmušė ir 38 sužeidė.

— 1960 m. iš Kipro salos į D. Britaniją 
vidutiniškai kasdien išvažiavo po 40 jaunų 
Žmonių laimės ieškoti.

Neseniai išleistas Maskvoje komunisti
nių partijų atsišaukimas ir Chruščiovo kai 
ba, komentuojanti tą atsišaukimą, yra pro
vokacijos dokumentai, kurie reiškia tiktai 
komunistinių pareigūnų nuomonę ir "netu
ri jokios moralinės vertės. Prieš tuos Mask 
voje susirinkusius komunistus stovi visa 
žmonija, laisvosios ir Sovietų pavergtosios 
tautas — su didžiausiomis moralinėmis ir 
tikybinėmis vertybėmis, kurias reikia gin
ti nuo bolševizmo ar iš jo atgauti. Dar dau 
giau, reikia ginti nuo jo tai, kas sudaro pa
čią gyvenimo prasmę. Ir .laisvasis pasaulis 
turi visas priemones laimėti, jeigu jis susi
jungs į politiškai moralinę pajėgą ir jeigu 
galop pasiryš stoti už visų tautų — Sovietų 
pavergtųjų, Sovietų puolamųjų ir laisvųjų 
tautų — laisvę tokia pat energija, kokia So 
vietai siekia sunaikinti visų laisvę. Yra 
taip pat aukščiausias laikas, kad visų kon
fesijų Bažnyčios pradėtų savitarpio bendra 
darbiavimą išgelbėti žmonijai nuo pavo
jaus, kuris ir joms visoms gresia ir yra ly
giai mirtinas.

Galimas dalykas, kad dėl šių minčių mes 
susilauksime priekaišto, kuris dažnai daro 
mas egziliniams politikams, būtent, kad 
mes nesame nieko užmiršę ir nieko nauja 
išmokę- Tokia nuomonė būtų teisinga, bet 
mes nesijaustumėm nusidėję. Iš tiesų toje 
kovoje, kurią bolševizmas veda prieš civili 
zuotąjį pasaulį, negalima nieko užmiršti, 
kas yra teisybė ir teisė, ir nėra reikalo apie 
tai ką nauja išmokti. O teisė ir teisybė yra 
Sovietams nuodai.

LAUKIAMA DAR 3000 REPATRIANTŲ 
IŠ LIETUVOS

(E) ,Westdeutsche Allgemeine (Essen) 
citavo Lietuvos kilmės vokiečių organizaci 
jos veikėjų informacijas, kad Lietuvoje 
šiuo metu esą dar apie 3000 asmenų, kurie 
jau turi Fed. Vokietijos vyriausybės leidi
mą persikelti į Vakarus, tačiau dar neturi 
sovietinės išvykimo vizos. Per trejis metus 
iš Lietuvos į Vokietiją atvyko apie 3000 as 
menų. Vak. Vokietijoje dabar esą apie 32. 
000 Lietuvos kilmės vokiečių. Apie 18.000 
esą žuvę ar dingę karo ar pokario metais.

SOVIETŲ S-GOJE UŽDARYTA VĖL
100 BAŽNYČIŲ

(E) Berlyno RIAS radijo praneš mu So
vietų Sąjungoje esą pastarais metais užda
ryta apie 100 bažnyčių, jų tarpe ir orto
doksų. Įstaigos aiškina, kad nebesą pakan 
karnai parapijiečių, kurie bažnyčias išlai
kytų.

IŠVARĖ VISUS BELGUS
Ghanos vyriausybė įsakė visiems bel

gams per 48 vai. išsikraustyti.
Ghana, Guinea ir Jugoslavija nutarė pri 

pažint Lumumbos padėjėjo Gizengos vy
riausybę visam Kongui.

Sudanas pagrasina atitraukti iš Kongo 
ten J. Tautų žinioje esančius savo karinius 
dalinius (390 karių), jei nebus atstatyta 
tvarka ir teisės.

KAIP ŽUVO LUMUMBA
Katangos vidaus reikalų ministeris pa

reiškė spaudai, kad Lumumbą ir du jo bu
vusius ministerius sugavę bėgančius ir už
mušę kaimiečiai.

Bet paskelbus, kad jie pabėgo, buvo spė
jama, kad pati Katangos valdžia nužudė 
juos.

REIKALAUJA MIRTIES
Buvusiam Turkijos min. pirmininkui 

Menderes, prez. Bayar ir dar dešimčiai ki
tų dabar teisiamųjų karinio teismo kaltin
tojas reikalauja mirties bausmės.

Kaip žinia, Turkijoje įvyko karių suruoš 
tas sukilimas, o po jo vyriausybė atsidūrė 
parodomajame teisme, kiek panašiame į 
Sovietų.

ATSISAKO LEISTI TIKRINTI
Katangos prez. Tshombe atsisakė bendra 

darbiauti su J. Tautų pareigūnais ir padėti 
jiems išaiškinti, kaip iš tikro buvo nužudy 
tas Lumumba.
RUSIJOS — TURKIJOS PREKYBA

Pagal naujai pasirašytąją prekybos su
tartį Rusija parduos Turkijai elektros įren
gimų, mašinų, chemikalų. Turkija Rusijai 
— vilnos ir medvilnės, odos, tabako ir vai
sių.
GYNYBOS IŠLAIDOS VISIEMS

Prez. Kennedy savo rašte Šiaurės Atlan- 
•_> Tarybai iškėlė pageidavimą, kad visi 
NATO priklausantieji kraštai mokėtų ati
tinkamą gynybos išlaidų dalį, o taip pat 
remtų ekonomiškai atsilikusius kraštus.

Amerika pasiryžusi pasiimti sunkią naš
tą remti Aziją, Afriką ir Lotynų Ameriką.

Lietuviai! Mūsų brangioji tėvynė Lietu
va ir šiandieną šventai tiki, kad laisvasis 
pasauas, matydamas pavojų ir savo lais
vei, padės mums kovoje prieš pavergėją — 
Sovietų Sąjungą, iki atgausime išplėštą 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šiandieną tautų apsisprendimo klausi
mas yra labai gyvas ir aktualus. Mes mato 
me vieną po kitas besiKuriančias valstybes 
Afrikoje, kur tautos dar mažai paliestos ei 
vilizacijos ir valstybiniam gyvenimui men 
kai pribrendusios. Dar neseniai Jungtinių 
Tautų forume Nikita Chruščiovas isteriš
kai šaukė, kad būtų užbaigtas kolonializ
mas. Bet jis tą teikė kitiems, o ne sau. Ta 
čiau jis pakankamai vaizdžiai parodė lais
vajam pasauliui, kad neturi pamiršti nau
jausio ir žiauriausio kolonializmo Europo
je, kurį įvykdė Sovietų Sąjunga.

Laisvojo pasaulio lietuviams kovoje 
prieš tėvynės pavergėją vadovauja VLIK- 
as. Jo tikslas — laisva Lietuva, o kovos bū 
dai labai sunkūs, svarbūs ir sudėtingi.

Sėkmingesnei kovai vesti yra reikalingi 
ir pinigai, kurių didžiausia dalis eina šiom 
kovos priemonėm palaikyti:

RADIJUI. Vlikas naudojasi žinioms per
duoti į pavergtąją tėvynę lietuviškai Ro
mos, Madrido ir Vatikano radiofonais, Oku 
pantas labai bijo tiesos žodžio iš laisvojo 
pasaulio ir įvairiais būdais prieš siuntimą 
kovoja. Tačiau nei grasinimai nei bausmės 
lietuvio nuo žinių gaudymo neatbaido. Va
dinas, okupantas nėra nei taip galingas

NAUJA SKRIAUDA
BRAZILIJOS PREZIDENTAS 

UŽSIMOJO ATŠAUKTI
PABALTIJO PASIUNTINYBIŲ 

PRIPAŽINIMĄ
Kol užsimojimas neįvykdytas, dar 

laikas bandyti užsimojimą 
sušvelninti

Žinia apie naujojo Brazilijos prezidento 
užsimojimą gerinti Brazilijos santykius su 
Maskva ir tuo tikslu, tarp ko kita, atšaukti 
ir Pabaltijo valstybių pasiuntinybių pripa 
žinimą pasirodė tik viename kitame laik
raštyje. Bet ji vis tiek tikra: toks preziden
to užsimojimas yra. Tačiau jis iškilo be
veik Užgavėnių karnavalo išvakarėse, to
dėl formalus jo įvykdymas gali kiek ir už
trukti. Tai duoda kiek laiko bandymams 
įtikinti, kaj užsimojimas būtų persvarsty
tas-

Prisimintina, kad laisvosios valstybės ne

DIENOS n 
LUMUMBOS NUŽUDYMO ATGARSIAI

Katangoje nužudžius buvusį Kongo min. 
pirmininką Lumumbą, Saugumo Taryba 
ėmė svarstyti, ką daryti su Kongu.

Rusija reikalavo, kad iš Kongo būtų ati
trauktos J. Tautų pajėgos, areštuoti ir tei
siami Katangos prez. Tshombe ir gen. Mo
butu ir pašalintas J. Tautų gen. sekr. Ha- 
mmarskjoeld.

Maskvoj suruoštos demonstracijos prieš 
Belgų ambasadą ir ta proga išlaužtos du
rys ir išdaužyti langai.

Pačiame Konge Lumumbos šalininkai 
užpuldinėja, terorizuoja ir žudo baltuosius-

PASIKEITIMAI AUSTRIJOJE
Austrijos kancleris Julius Raab balan

džio 11d. dėl nesveikatos pasitraukia iš ei 
namųjų pareigų.

Jo įpėdiniu numatomas Liaudies parti
jos pirmininkas Dr. Alfons Gorbach.

DARBININKŲ ATSTOVAI 
NEPATENKINTI

Amerikos profesinių sąjungų vadai nepa 
tenkinti prezidento pasiūlymu nustatyti 
mažiausią atlyginimą po 1 dol. ir kelti jį 
palaipsniui iki 1.25 dol.

NORI ATIMTI 50 000 KVADRATINIŲ 
MYLIŲ

Kinija papildomai pareikalavo iš Indijos 
dar 2.000 kvadratinių mylių žemės.

Pagal naujai sudarytuosius žemėlapius 
Kinija reikalauja iš Indijos 45.000 kvadra
tinių mylių žemės ir iš Pakistano 5.000.

RIAUŠĖS SAUGUMO TARYBOJE
Pradėjus svarstyti padėtį Konge, Ame

rikos atstovui Stevensonui sakant kalbą, 
posėdžių patalpose buvę negrai sukėlė riau 
šes, ir posėdis turėjo būti nutrauktas.

• « *

— Belgijoje sudužo keleivinis lėktuvas, 
ir žuvo 73 žmonės.

— Švedija atsisakė išduoti Etiopijai jos 
ministerį, kuris sukilimo metu buvo pasi
sakęs už sukilėlius.
nėję Slovakijoje, apgriovė 180 namų.

— Japonė pagimdė ketvertuką, trys mi-

nei saugus, nes dreba dėl prasiveržimo tie
sos žodžio gimtąja kalba — lietuviškai. 
Paskiausios žinios patvirtina, kaip per mi
nėtąsias radijo stotis žinių siuntimas lietu 
viškai yra godžiai klausomas ir nepapras
tai vertinamas.

ELTOS biuleteniams. Vlikas informaci
jos tikslu leidžia Eltos biuletenius lietuvių, 
anglų, vokiečių ir italų kalbomis. Tie biule 
teniai yra siunčiami svetimų kraštų politi
kams, žurnalistams, visuomenininkams ir 
mokslininkams, spaudai ir kt- Tie biulete
niai yra svarbūs, labai vertinami ir daug 
prisideda prie laisvinimo kovos-

RADIJO SEKIMO STOČIAI. Vlikas iš
laiko radijo sekimo stotį, kurios pagalba 
tuojau sužinome kiekvieną svarbesnį įvykį 
pavergtoje Lietuvoje. Tomis žiniomis ne 
tik mes pasinaudojame, galėdami skubiau
siai atsakyti j pavergėjo melus, bet ir 
mums draugingų kraštų svarbios instituci
jos bei įtakingi asmenys. Ši mūsų kovos 
priemonė yra irgi labai efektinga ir taikli.

Vlikas kovai už tėvynės laisvę pinigų iš 
svetur negauna. Tik laisvajame pasaulyje 
gyvenąs lietuvis savo dosnumu turi tuos pi 
nigus sukelti.

Tautos Fondas, kaip Vliko padalinys, rū 
pinasi sukelti lėšas, kad kova už laisvę bū 
tų tęsiama ir stiprinama. Todėl ir šiais me 
tais Tautos Fondas laukia Jūsų aukos, karš 
tai tikėdamas, kad laisvėje gyvenąs lietuvis 
dar nepalūžęs ir tęs kovą už brangios tė
vynės laisvę, iki išauš jai laisvės rytojus.

turi prievolės Lietuvos pasiuntinybės pripa 
zinti. Tai yra jų geros valios dalykas. Dėl 
geros vaiios arba malonės sumažinimo gali 
būti gailimasi, gali būti įrodinėjamas tos 
geros valios ki.numas ar net ir naudingu
mas, bet nėra tvirto pateisinimo smerkti to 
kį sumažinimą, dėl jo priekaištauti ar pro
testuoti. 'lai turėtų būti atmetama, imantis 
ginti Lietuvos interesus Brazilijoje ar kur 
kitur panašioje padėtyje.

Ir šiuo, kaip ir anksčiau Vatikano atve
ju, Lietuvos intereso gynimo sąjūdis gali 
būti naudingesnis būdamas dauginis, o ne 
centralizuotas. Laiškai ir telegramos Brazi 
lijos piezidentui ar užsienių reikalų minis- 
teriui tuiėtų plaukti ne vien iš .vyriausios 
po.uinės lietuvių vadovybės', kurios tikra 
to žodžio prasme nei neturime, ir ne vien 
iš .vadovaujančių veiksnių', o iš visos lietu 
vių bendruomenės, tai yra, ir iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės padalinių, ir iš vi
sokių kitokių organizacijų, ir net iš paski
rų asmenų- Aišku, tie atsikreipimai negali 
ir neturi būti griežtai uniformiški, pakan
ka, kad tik jų prasmė būtų nukreipta į tą 
patį tikslą. Iš tų ar kitų .vadovaujančių
veiksnių' pageidaujami tik orientaciniai 
pavyzdžiai.

Vieną iš tokių pavyzdžiu čia paduoda
me. Tai Lietuvos Nepriklausomybės Talkos 
Brazilijos prezidentui išsiųsto (portugalų 
kalba) laiško turinys:

,Anot spaudoje' paskelbto pranešimo, 
naujoji Jungtinių Brazilijos Valstybių ao- 
ministracija ketinanti nutraukti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiuntinybių diplomat! 
nį pripažinimą.

Nepaisant didelių abejojimų to praneši
mo teisingumu, žinia sukėlė didelį susirūpi 
nimą lietuviuose ir, manome, latviuose bei 
estuose visame pasaulyje.

šio šimtmečio istorijos paradoksas yra 
tai, kad, kada toks daugumas Azijos ir Af
rikos tautų iškyla iš kolonijinės būklės bei 
svetimų valdžios kaip suverenios nepri
klausomos valstybės, tuo pačiu metu kai 
kurios tautos Europoje, buvusios nepri
klausomos, net ir tokios, kaip Lietu
va, kurios turi ilgų amžių suverenumo tra
diciją, tampa smurtu atimtos nepriklauso
mybės, patenka svetimų valdžion ir tampa 
nužemintos būklėn, kuri atrodo visiškai to 
lygi su kolonijine būkle.

Daugumas Vakarų demokratijų, jų tar
pe ir Jungtinės Brazilijos Valstybės, atsisa 
kė įteisinti tokią skriaudą, Sovietų Sąjun
gos padarytą Pabaltijo respublikoms, ir, 
reikšdamos teisinį bei moralinį pasmerki
mą akivaizdžios sovietinės agresijos sukur 
tai padėčiai, palaikė trijų Pabaltijo respu
blikų pasiuntinybių ir jų pilietybių pripaži 
nimą, kaip ir prieš sovietinę agresiją. To
kio pripažinimo nutraukimas atrodytų lyg 
nusilenkimas netiesai.

Mums atrodo neįtikėtina, kad demokra
tinė didžios laisvę mylinčios tautos vy
riausybė galėtų padaryti kokį nors mostą, 
kuris galėtų būti aiškinamas kaip palankus 
mostas didelės valstybės imperialistinei ar 
kolonijinei ekspansijai, ir priešingas civi
lizuotų bei taiką mylinčių tautų laisvei, ku 
rių vienintelė yda yra ta, kad jos nėra pa
kankamai stiprios atremti milžino kaimy
no ekspansijos užsimojimams.

Prašom, Pone Prezidente, pasakyti 
mums, kad pradžioje minėtoji spaudos ži
nia buvo neteisinga*. (LNA)
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SU JUOZU BATAICIU ATSISVEIKINANT
RAŠO STEPAS VYKINTAS

Negailestingoji mirtis pastaraisiais me
tais tremtyje kerta stipriausias mūsų tau
tas jėgas. Šit netekome Vydūno, Krėvės, V. 
Biržiškos, šeiniaus, T. Daukanto, pre f. K. 
Pakšto, grafiko P. Augiaus, inž. K. Rim
kaus, teisininko Br- Kalvaičio, ekonomisto 
J. Paplėno, Stp. Stankaus ir kitų- š.m. sau
sio 17 dieną Heidelberge su mumis amži
nai atsiskyrė ir žinomas advokatas, visuo
menės veikėjas Juozas Bataitis.

Velionis buvo kilęs iš Suvalkijos, iš kur 
jo tėvai nusikraustė i Žemaitiją — Rasei
nius- Ten jis ir gimė 1894 m. spalio 17 d. 
Gimnaziją jis baigė Liepojoje. Pirmojo Pa 
saulinio Karo užkluptas, jis buvo patekęs i 
Rusijos gilumą, net į Rumuniją. Tik, karo 
audrai praūžus, jis grįžo j Lietuvą ir tuoj 
įsijungė j aktyvų valstybinį darbą. Nepri
klausomybės pradžioje jis dirbo Lietuvos 
Kariuomenės Teisme, čia jis pasiekė kapi
tono laipsnį ir išėjo į atsargą- Kartu jis 
studijavo teisę iš pradžių Aukštuosiuose 
Kursuose, vė.iau Kauno universitete. 1924 
m. baigė teisių fakultetą ir tais pačiais me 
tais buvo priimtas advokatūrom

Kaip advokatas, J- Bataitis niekad nepa- 
sistenkino universitete įgytomis žinomis. 
Jis nuolat gilino savo teisines studijas, sek
damas naujausią literatūrą, važinėdamas 
po Vakarų Europos kraštus, mokydamasis 
svetimų kalbų. Be lietuvių kalbos, kurią, 
tiesa, kaip rusų mokyklos auklėtinis, jis ne 
pagrindinai mokėjo, jis gerai naudojosi ru
sų, vokiečų ir prancūzų kalbomis. Jis buvo 
apdovanotas logišku protu, gera iškalba, su 
manumu ir įtikinimo galia. Todėl jis buvo 
populiarus advokatas. Jis buvo Klaipėdos 
gubernatūros 1938-40 m. Teisingumo minis 
terijos, Švedijos prekybinių firmų juris
konsultas. Jis gynė stambias bylas. Taigi 
pastaraisiais Nepriklausomybės metais jis 
įėjo į tų advokatų skaičių, kurie buvo lai 
komi rinktiniais, kaip Zigmas Toliušis, D. 
Nargelavičius, St. Šilingas ir kiti.

J. Bataitis nepasitenkino tik savo specia 
lybe. Jis buvo ir visuomenės veikėjas. Jau 
1922 m. jį randame Neo-Lituanios steigėjų 
eilėse. Šios korporacijos filisteriu jis buvo 
iki mirties- Taip pat priklausė tautinin
kams, nors jis nebuvo siaurai partinis žmo 
gus. Tremtyje jis atstovavo L. Laisvės Ko 
votojų Sąjungai Vlike. Pasitraukęs iš Vli- 
ko, jis kartu su kitais vidurio srovės veikė 
jais organizavo Lietuvos Nepriklausomy
bės Talką it buvo šios politinės organiza
cijos pirmasis Europos Komiteto pirminin 
kas. Taip pat jis buvo išrinktas pirmuoju 
Baltų-Vokiečių Draugijos, Lietuvių-Vokie
čių Sekcijos pirmininku. 1956 m. jis buvo 
išrinktas PLB Vokietijos Krašto Valdybes 
pirmininku. Anksčiau jis buvo PLB Vokie
tijos Krašto Garbės Teismo pirmininkas. 
1959 m. jis buvo išrinktas Vokietijos Kraš

to Valdybos iždininku ir paskirtas reikalų 
vedėju ir gimnazijos ūkvedžiu.

Kaip visuomenės veikėjas, J. Bataitis 
pasižymėjo nepaprastu darbštumu, parei
gingumu, teisingumu. Paskutiniais metais, 
nežiūrint jo silpnos sveikatos, jis dirbo už 
kelis.- Jaunimui jis gali būti darbštumo ir 
pareigingumo pavyzdžiu.

Lietuva Bataičio asmenyje neteko ištiki
mo savo sūnaus, kuris Lietuvą mylėjo ne 
žodžiais, bet darbais.

,TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ* 
VOKIEČIŲ KALBA

Stepas Vykintas, žurnalistas ir gimnazi
jos mokytojas, suorganizavo Lietuvių Vasa 
rio 16 gimnazijos moksleivių būrelį, kuris 
verčia Vyt- Alanto romaną iš partizanių ko
vų dėl Lietuves laisvės į vokiečių kalbą.

KAS TEN BUVO ANOJ PUSĖJ EŽERO? 
TIPELIS AR NE TIPELIS?

Visuotinai jau pripažinta, ir dėl to nie
kas nebeabejoja, kad Pulgis Andriušis yra 
didžiulis lietuviško žodžio meistras, kuris 
užu širdies tveria arba užu plaučių. Kai jis 
veikia į plaučius, tada skaitytojas juokiasi 
ir neatsijuokia. Bet knygos mylėtojai An- 
driušj pažįsta ir kitokį — lyrišką, veikian
tį gražiausiais žodžiais nusakydamas savo 
krašto gamtovaizdį.

Tokios jo grožybės sudėtos knygoje 
ANOJ PUSĖJ EŽERO. O pasijuokdamas 
rašytojas vaikščioja su tokiu tipeliu po 
Kauną 'omane TIPELIS (šioje knygoje 
taip pat yra grožybių, kai Kaune teka sau
lė ar imama kalbėti apie Nemuną)-

Šių .Gabijos* išleistų knygų dar po kele
tą egzempliorių turi Nidos Knygų Klubas. 
ANOJ PUSĖJ EŽERO kainuoja tik 5 šil., 
o TIPELIS 8 šil.

Pasižmonėkite sU Pulgiu Andriušiu va
karais ir savaitgaliais, užsisakykite jo tas 
knygas šiuo adresu: Nida Book Club, 1 Lad 
broke Gardens, London, W.ll.

K. BIELINIO ATSIMINIMŲ III TOMAS
Baigiamas ruošti Kipro Bielinio atsimi

nimų trečiasis tomas ir netrukus eis į 
spaustuvę.

JAUTRUS ATGARSIS
Apie Vilniaus ir Panevėžio vyskupo J. 

Steponavičiaus suėmimą gana plačiai rašė 
The Universe, Catholic Herald, Catholic 
Times ir kiti anglų laikraščiai. Ta pačia 
proga minėjo ir kitų lietuvių vyskupų liki
mą.

PIETŲ KARELIJA LIETUVOS 
SUVERENUME

Suomijos Šiaurės Karelijos dienraštis 
Karjalainen vasario 6 ryšium su Š. Kareli
jos administraciniu pertvarkymu prisimi
nė Sovietų Sąjungos pag'obtąją Pietų Kare 
liją. Dienraštis ta proga prisiminė ir tuos 
laikus, kai P. Karelija buvo Lietuvos suve 
renume. Tatai buvo jau labai seniai, ir pa
tys lietuviai tatai veikiausiai jau bus pa
miršę. XIII amžiuje Naugardo kunigaikš
tis buvo užkariavęs dalį pietinės Karelijos, 
kurią 1293 m. perleido Lietuvos Didž- Ku
nigaikščiui Gediminui. Gediminas Kareli
jai valdyti paskyrė kunigaikštį Narimantą, 
vėliau kunigaikštį Aleksandrą. Tik kai Ka- 
kisalmi pilies valdovas su Gediminu Viipu 
ryje sudarė taiką, pietinė Karelija vėl grį
žo Suomijos suverenumam

THE BALTIC REVIEW NR. 21
Pabaltiečių New Yorke anglų kalba lei

džiamojo The Baltic Review išėjo Nr. 21.
Šiame numeryje išspausdinti straips

niai: C. Mills (apie pabaltiškąjį gamtovaiz 
dį; tai įvadas lietuviškų novelių angliška
jam vertimui), R. Ekmanis (apie latvių li
teratūrą pirmosios Sovietų okupacijos me
tu), J.J. Stukas ir E.R. Krueger (įspūdžiai 
iš kelionės į Lietuvą), V. Vilkatas (apie G. 
Metelskio knygą Lithuania, Land of the 
Niemen), A.N. Tarutis (apie nesaugias 
saugumo zonas) ir dar straipsnis apie pa
dėtį Estijoje.

MENININKŲ SUKAKTYS
Gruodžio vidury 60 metų amžiaus sukak 

tį atšventė aktorė E. Bindokaitė-Karnaus- 
kienė, jau daugiau kaip 20 metų be per
traukos vaidinusi Šiaulių dramos teatre.

75 metų amžiaus sukaktį atšventė skulp
torius A. Aleksandravičius. (LNA)

Žurnalas Lietuvos aklųjų reikalams
(E) Lietuvos Aklųjų draugijos centro 

valdyba pradėjo leisti mėnesinį žurnalą 
MŪSŲ ŽODIS aklųjų raštu.

LIETUVIŲ TAUTA ATGAUS LAISę

Šitokios minties antrašte vokišką brošiū 
rą išleido ELTA Reutlingene.

Joje pateikiama istorinė Lietuvos apžval 
ga, o ypač Sovietų padarytosios neteisy
bės.

ŽALIOJO INTERNACIONALO 
ORGANAS APIE LIETUVĄ

(E) International Peasant Union, Tarp
tautinės Valstiečių unijos organas, 11-je 
laidoje įsidėjo H. Blazo ilgą straipsnį apie 
žemės ūkio sovietizaciją ir šiaip keletą ži
nių iš Lietuvos. 12-je laidoje, be kita ko, 
yra rašinys apie sovietinį Pabaltijo meno 
vertinimą.

LIETUVIŠKASIS IŠRADINGUMAS

1. ŠVIESŪS PAPROČIAI. — Šimtmečių 
bėgyje lietuvio sieloje susiklostė nevienas 
žavintis bruožas, kaip, pavyzdžiui, svetin
gumas, kitų atjautimas, tarpusavio pagal
ba ir panašiai. Esant tėvynėje tai mažiau 
mums krito į akį. Pasklidus tautiečiams į 
visas keturias pasaulio puses, tos šviesio
sios būdo savybės, įgytos tėvynėje ir iš jos 
išsivežtos, paryškėja daugiau, o kai kuriuo 
se kraštuose, kur žmonių tarpusavio santy
kiai yra pernelyg šalti, net ir labai vaiz
džiai. Gal nevienas mūsiškių, patekęs į to
kią vėsumą, prarastojo lietuviško rojaus 
pasiilgsta giliau. To rojaus, kur vieni kitus 
meilingiau atjausdavo, atviresnėmis širdi
mis pasitikdavo, svetindavo ir išlydėdavo- 
šitoks bendravimo pobūdis jau telkdavosi 
prie naujagimio lopšio ir tęsdavosi, ligi nu 
lydėdavo į kryžiais bei rūpintojėliais nu
sagstytą kapinių plotą. Dar daugiau, net ir 
pačius kapų kauburėlius lietuviškos rankos 
žymiai rūpestingiau papuošdavo, negu kur 
kitur svetimtaučiai. Atsiskyrusių  jų vėlės 
mūsiškio atmintyje ilgiau likdavosi, o mir
ties metinių apeigos tą gyvųjų ir anapus 
iškeliavusiųjų ryšį sustiprindavo.

šiuos jautraus bendruomeniškumo bruo
žus lietuviui didele dalimi įspaudė krikš
čioniškas, katalikiškas gyvenimas. Tai ga
na greit pastebi kitataučiai. štai, vienas 
vengras, Sibiro tremtinys, laiške apie ben 
drakalinius lietuvius rašo: .Lietuviai ap
skritai buvo tylūs ir už kitus šiauriečius 
švelnesni. Juose buvo matyti katalikiškas 
bruožas. Jie visi meldėsi, jei tik galėjo, lan 
kė slaptąsias pamaldas. Jie visi buvo geri 
Marijos garbintojai. Šiaip pasirodė vienin
gesni, solidaresni. Gautąjį maisto siuntinė
lį dalydavosi su kitais skaudžiosios dalios 
draugais*. Panašių ištraukų galėtumėm 
duoti daug.

Iš gimtosios pastogės į svetimas šalis iš
sivežtus šviesiuosius papročius dera puo
selėti, ugdyti

2. STIKLAS VANDENS. — Šio laikraš
čio skiltyse skaitėme vienos lietuvių šei
mos raginimą, kad plačiau pravertume 
vargstantiems tautiečiams savo širdis, 
kad, sumažinę šventinius blizgučius, lėbavi 
mus, perteklių maisto ar spaudos pavidalu 
skirtume nelaimingiems ligoniams. Ragin
tojai tikėjosi, kad jų balsas doro lietuvio 
širdyje rąs atgarsį. Tokiu balsu tik pasi
džiaugti galime.

Būtų gera, kad tai atmintume ne tik di
džiųjų švenčių metu, bet ir dažniau. Ligo

nių, laukiančių mūsų jei ne medžiaginės, 
tai bent moralinės paramos, netrūksta ligo
ninėse ir namuose. Rastume gūdžioje vie-’ 
numoję dienas leidžiančių senelių, kurių 
niekas nebelanko. Atsirastų gausių, nepri
tekliaus spaudžiamų šeimų. Gal rastume ir 
užmirštų kalinių. Tėvynėje vergaujančius, 
ištremtuosius, įkalintus nudžiugintų mūsų 
pagalba. Taip pat badaujančius tolimuose 
rytuose ir pietuose, žodžiu, progų ir gali
mybių netruks, kad tik netruktų geros va
lios.

Žinome ir lietuviškų šalpos vienetų, fon 
dų. Būkime ausyli jų raginimams. Truputį 
apsidairę, labdaringojo darbo dirvonus pa 
stebėsime plačius. Gal nevisi galėsime ken 
čiančius, vergaujančius, tremtinius, alks
tančius paremti medžiagiškai, bet, atrodo, 
visi galime pagelbėti morališkai, dvasiškai.

Londono - Westminsterio kardinolas Vi
lius Godfrey gavėniai skirtame ganytojiš
kame laiške primena reikalą atjausti ken
čiančius, vergaujančius, stokojančius. Tarp 
kitko ten skaitome: —Gavėnios metu atsi
minsime pasiaukojimo reikalą, reikalą sa
vo kūno patogumus dėl sielos gerovės kon 
traliuoti ir varžyti. Daugelis mūsų brolių 
pasaulyje alksta, daug vaikų miršta badu. 
—Mes skelbiame vasario 24 dieną, kuri yra 
ir metų ketvirtis, ŠEIMOS PASNINKĄ. 
Ką tuomet sutaupysime, galima paaukoti 
alkstantiems ir badaujantiems. Tokia au
ka, paliesdama ir gomurį ir kišenę, gavė
nios dvasią labai atitiktų.

Tikėtina, kad prie šios aukos jungsis ir 
lietuviai. Jei ne nurodytąją, tai kitą dieną. 
Šalia maisto sumažinimas rūkalų ir stikle
lių skaičiaus šalpos galimybes padidintų.

Jėzus šv. Mato evangelijoje 10, 42 užtik 
rina, kad to, kas iš Jo meilės bent stiklą 
vandens artimui paduos, be užmokesčio ne 
paliks.

Lietuviškai - krikščioniškas išradingu
mas pajėgs ir daugiau gero padaryti.

S. MATULIS, MIC

PAMALDOS
Rochdale — vasario 26 d. 11.30 vai. 
Bradford — kovo 5 d. 12.30 vai.

šių metų rekolekcijas sutiko pravesti 
Mons. Kl. Razminas. Apie jų tvarką bus 
pranešta vėliau.
Gloucester — vasario 25 d. 12 vai. St. Pe
ter, London Rd. Bus išpažintis, šv. Mišios 
ir pamokslas.

ĮSIKŪRĖ SPAUDOS PLATINIMO 
AGENTŪRA

Vokietijoje įsikūrė spaudos ir knygų pla 
tinimo agentūra SPAUDA. Joje galima už
sisakyti ne tik laikraščius ir knygas, bet ir 
tautinius audinius: knygų juosteles, kakla
raiščius, takelius, pagalvėlius ir kita.

Kreiptis: SPAUDA, 16) Huettenfeld 
Ueb. Lampertheim, Postlagernd.

= ~ ” - VYTAUTAS ALANTAS

TARP DVIEJŲ
QYVENIMU

(3)

— Ko tas buržujus ten žviegia? — link
telėjo galvą Žerebcovas mirštančio ūkinin
ko link.

— Jis liepė savo sūnui keršyti...
— Velnias greičiau nusineš į pragarą jo 

kapitalistinę dūšelę, negu jis spės atkeršy
ti, — rusas šyptelėjo, žvilgterėjęs į išblyš
kusį, prie svirties pririštą Domą.

Niurką taip plačiai išsivėpė, kad jo lūpų 
kampai beveik pasiekė ausis. Jo visa po
vyza rėkte rėkė: tokios išminties dar savo 
gyvenime nebuvau girdėjęs!

— Kas tie bernai ir mergos? — leitenan
tas vėl linktelėjo galvą samdinių link.

— Jie visi darbininkai, mūsų draugai,— 
atsakė Niurką, peržvelgdamas samdinius 
ir staiga pastebėdamas, kad jų tarpe ne
matyti Miko, kurio jis karštai nekentė už 
jo kandų liežuvį ir buvo sau davęs žodį su 
juo suvesti sąskaitas pirmai progai susira
dus.

— Kur Mikas? — klausinėjo jis, landžio 
damas tarp samdinių.

— Mes nežinome, — atsakė viena mer
gaitė. — Gal pabėgo?

— Vienas buržujų padlaižys dingo, — 
skubėjo pranešti Niurką Žerebcovui. — Jis 
to išnaudotojo draugas, nors ir paprastas 
bernas, — parodė Niurką Domą.

— Jo pavardė?
— Mikas Genys.
— Proletarai, kurie eina išvien su savo 

išnaudotojais, yra darbo klasės didžiausi 
išdavikai, — autoritetingai pareiškė leite
nantas Žerebcovas, pasižymėdamas Miko 
pavardę savo užrašų knygutėje.

Jis liepė savo vyrams apieškoti sodybą 
ir apylinkes ir pristatyti jam pabėgusį dar
bo klasės priešą, gyvą ar negyvą.

— O tiems draugams pasakyk, kad jie 
ko greičiausiai nešdintųsi po velnių, ir 
įspėk juos, kad niekad nieko neplepėtų, ką 

čia matė ir girdėjo, supranti?
Kai Niurką išvertė Žerebcovo žodžius, 

darbininkai tuč tuojau dingo. Kieme pasi
liko tik Domas, Žerebcovas ir Niurką. Lei
tenantas atsisėdo ant svirno laiptų ir plėšė
si laikraščio gabaliuką machorkos suktinei 
susisukti. Niurką vėl pagarbiai priėjo prie 
ruso ir atkišo jam lietuvišką cigaretę.

— Geras buržujinis dūmas, — jis giliai 
ir pasimėgaudamas įtraukė į krūtinę dū
mą. — Tur būt, jūsų kapitalistai daug jų 
buvo prisigaminę propagandai? Sakyk, tas 
tavo buržujus neatrodo, kad būtų papras
tas buožė, — parodė jis akimis Domą.

— Jis advokatas.
— Advokatas? Ką jis čia dirba kaime?
— Jis parbėgo iš miesto, kai jam ten 

ėmė padai .svilti. O be to, jis dezertyras: ne 
stojo į raudonąją armiją...

Domas lyg per karštas tavaruojančias 
miglas viską matė ir girdėjo, nors nieko 
nenorėjo matyti ir girdėti- Dešinysis šo
nas gėlė, bet tai jam buvo suprantama: šau 
tuvo drūtgalis kietas daiktas, juo gali ir 
galvą suskaldyti. Jam buvo suprantama ir 
tai, kodėl tas Šlubis jam šonkaulius sulau
žė: iš to burlioko nieko kita ir negalėjai ti 
kelis. Savo širdies gilumoje jis net jautė 
pasitenkinimą, kad smūgis teko jam, o ne 
jo tėvui. Tačiau mintis apie sesers ir moti 
nos išniekinimą bei tėvo nužudymą jo gal 
voje nebegalėjo rasti vietos. Tai buvo ka
žin koks nerealus vaidalas, biaurus slogu
tis, grasus sapnas. Akimirkomis per šir
dies gėlą jis net nebejausdavo ir šono 
skausmo. Kodėl mes nebėgome? Kodėl Rū 
ta nešoko į ugnį? — švaistėsi kaip žiežir
bos jo aptemusioje sąmonėje klausimai, į 
kuriuos jis net ir neieškojo atsakymo.

Iš to pusmirčio stovio jį grąžino tikro- 
vėn kumščio smūgis, kurį trenkė jam į vei 
dą patylomis prisėlinęs Niurką. Bet jis at
sistojo per arti, nes Domas jam taip tvies
kė batu į pakinklius, kad šis kaip ilgas iš

sitiesė čia pat dumblynėlyje, atsiradusia
me besemiant vandenį. Žerebcovas prie
kaištingai su panieka pasakė:

— Nekoks tu bolševikas, kad net pririš
tam buržujui negali snukio suardyti...

Niurką atsistojo, raivydamasis iš skaus
mo ir grieždamas dantimis iš įtūžio ir gė
dos. Pagalvojęs valandėlę, jis nuėjo į pa- 
stoginę ir grįžo nešinas nauju nendriniu 
botkočiu botagu, kuriuo jis pasigėrėdamas 
keletą kartų šmaikščiai čiaukštelėjo per 
žolę. Botagą jis pamirkė kibire, o paskum, 
plačiai išmetęs kojas į šalis, iš tolo ėmė 
čaižioti Domui per pečius, krūtinę ir gal
vą, kartodamas pagal ritmą:

— Še tau, mokslinčiau! Še tau, išnaudo
tojau! Še tau, liaudies engėjau!

Botagas švilpė ore, ir ant Domo krūtinės 
prakirstų marškinių ištryško raudoni krau 
jo ruoželiai. Daiktais pasirodė tamsūs 
brūkšniai ir ant veido- Domas meldė liki
mą, kad bernas neiškapotų jam akių. Jo 
lūpos buvo sukepusios, o galugerklėje vė
lėsi kažin koks kartus gumulas. Vidudie
nio saulė spigino iš karštais ūkais apsiblau 
susios padangės, o čia pat tvaskančios ug
niavietės aitra jam beveik svilinte svilino 
plaukus, antakius ir blakstienas. Botago 
kirčiai čeksėjo į prakaito permirkusius jo 
marškinius, tartum į rasos skalsiai suvil- 
gintą veją. Jį kankino troškulys, neapsako
mai diegė šonas, o akyse ėmė raibuliuoti 
ugniniai ratilai. Domas įtempė visą savo 
valią nesugniužti; to malonumo jis nenorė
jo padaryti savo kankintojams.

Tuokart kieme vėl pasirodė Aušrys. Ne
skubėdamas jis prisiartino prie Niurkos ir 
ištiesė ranką:

— Kvaily, nemoki bausti buržujaus! Tu 
prakaituoji, o jis nė cypt. Duokš botagą!

Jis beveik plėšte išplėšė botagą Niurkai 
iš rankų ir plačiai užsimojo, bet, matyt, 
per plačiai, nes botagas, užuot nušvilpęs 
Domui ant krūtinės, apsivyniojo bernui ap 
link kaklą.

— Ei, ką darai! —suriko Niurką, trauk
damasis atgal ir abiem rankomis grabalio
damas aplink savo kaklą, tartum ant jo 
būtų apsivyniojusi gyvatė.

— Atsiprašau, netyčia, draugas per arti 
stovėjai, — murmėjo Aušrys, timpčioda
mas botkotį, lyg bandydamas botagą at- 
narplioti, bet iš tikrųjų jį dar stipriau už- 
verždamas.

Niurką putodamas keikėsi, blyško iš lū

žimo ir gėdos prieš Žerebcovą. Aušrys pa
galiau metė botkotį ir, pagriebęs čia pat 
stovintį kibirą vandens, išpylė jį Domui 
ant galvos.

— Štai, kaip reikia maudyti buržujus!— 
pamokančiai jis tarė Niurkai, kuris ata
tupstomis tolinosi nuo jų su užnertu bota
gu ant kaklo ir galop dingo už trobų. Jis 
nebepasirodė iki jiems išvažiuojant.

Aušrys atsisėdo šalia besijuokiančio Že
rebcovo, pasiūlė jam papirosą ir tarė:

— Mes jau pasiruošę, galime važiuoti.
— Kiek karvių paplovėte?
— Penketą karvių ir trejetą meitėlių. 

Jūsų vyrams viena karvė ir visos kiaulės, 
gerai?

— Gerai-
— Vykdomasis Komitetas kviečia jus šį 

vakarą pas Bėrelį: aplaistysime mūsų iš
kylą, gerai?

— Mergų bus?
— Surasime.
— Gerai, kad uliot, tai uliot!
Tuo tarpu ėmė grįžti kareiviai, kurie bu 

vo pasiųsti gaudyti Miko. Visi pranešinėjo, 
kad nieko neradę ir nepastebėję.

Žerebcovas liepė Domą atrišti nuo svir
ties ir įmesti į sunkvežimį.

— O to buožės lavoną meskite į ugnį, 
kad nė pėdsakų neliktų, — paspyrė batu 
Žerebcovas senojo Radvilo kūną.

— O kas daryti su boba? — paklausė 
tas pats emvedistas, kuris ragino savo drau 
gą padėti Žerebcovui gaudyti Domo seserį.

— O kas jai? Nugalabijote?
— Neišturėjo, per daug meilės,— nusi

juokė rusas.
— Ir ją j ugnį!
Domas pakulinį kartą matė savo motiną 

ir tėvą, kurių lavonus emvedistai pasistum 
dydami ir juokaudami nešė per kiemą į 
ugniavietę. Motinos žili plaukai švystelėjo 
ore, tartum ji būtų paskutinį kartą pamo
savusi jam balta, šilkine skarele, ir dingo 
liepsnose. Taip ji išlydėdavo prie kiemo 
vartų, kai jis rudeniop išvažiuodavo moky 
tis į miestą. Ugnies tumulai tvokstelėjo į 
padangę, o paskum ir vėl ramiai tratėjo 
liepsnos, rydamos nuo amžių puoselėtą 
gūžtą ir jos savininkus. Domas paklaiku
siomis akimis žiūrėjo į besiraitančių dūmų 
kamuolius, lyg norėdamas ant ju sparnų 
dar kartą išvysti brangius veidus, iškeliau
jančius į amžinybę.

Tuo tarpu atbėgo vienas kareivis ir pra

nešė, kad iš paupio pasirodę banditai. Že
rebcovas įsakė nieko nebelaukiant sėsti J 
mašinas.

Sukvežimis buvo sausakimšai prisigrū
dęs stačių emvedistų. Domą jie įbruko į 
kampą, ir jis, tik įsikibęs į lentinį aptvarą 
ir įtempęs visą savo valią, galėjo išsilaiky
ti ant kojų. Jis žinojo, kad jei jis susmuks, 
kareiviai sutremps jį batais. Jo sąmonė kar 
tais lyg ir visai aptemdavo, tačiau jis nuo 
stabiai aiškiai matė, kas dėjosi aplink, ir 
jo atmintis, tartum jautri foto plokštelė, re 
gistravo viską su nepaprastu tikslumu. Do 
mas įsižiūrėjo į kareivių veidus ir žinojo 
jų niekad nepamiršiąs.

Iš paupio pusės pasigirdo šaudymas. Že
rebcovas liepė šoferiui paspausti gazą. Už 
pusvalandžio sunkvežimiai įsuko į plentą 
ir nudulkėjo Paberžių link.

Paberžių miestelis darė tokį įspūdį, tar
tum jis savo pamatais būtų giliai įklimpęs 
į lietuviškos žemės podirvį. Per jį ritosi 
raudonųjų ir rudųjų okupantų bangos, jie 
gerokai gyventojus apiplėšė, bet miestelio 
nesunaikino. Romaniško stiliaus bažnyčia 
buvo sena, jos pamatai po truputį trupėjo, 
bet atrodė ji jaunai. Prieš pat karą klebo
nas suspėjo ją perdažyti skaisčiai balta 
spalva. Parapijiečiai mėgo juokauti, kad 
jų bažnyčia esanti panaši į seną bobutę, ap 
vilktą naujais marškonais. Medinė, šimta
metėmis tuopomis apsikaišiusi varpinė bu 
vo kiek linktelėjusi į šoną ir kėlė nuolati
nį rūpestį klebonui ir parapijiečiams, kad 
ko gero visai nesuknuptų varpų svorio sle
giama. Visas švetorius skendėjo tuopų še
šėliuose ir kartu su klebonijos sodu, kuris 
skleidėsi čia pat už storos aptrupėjusiu sto 
geliu mūrinės sienos, ir prie šventoriaus iš 
kitos bažnyčios pusės prisišliejusiomis, me 
džiais ir krūmais apaugusiomis kapinėmis 
sudarė pavėsingą želmenijos oazę, vaini
kuojančią visą miestelį. Bažnyčia stovėjo 
kalneliop. Ties didžiosiomis durimis ap
skritame vitraže buvo skoningai išdėta iki 
pusiau Kristaus figūra. Atrodė, kad Kris
tus laimina miesteli, iškišęs galvą pro lan
gą nuo viškų.

(Bus daugiau)
» » •

— Buvau tikras idiotas, kad vedžiau 
tave!

— Ką gi padarysi, kad idiotams sekasi.
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KUR I§ TIKRŲJŲ PAVOJUS?

SALAZARAS IR PORTUGALIJA DUONOS PAKAKS VISIEMS
Nors tik trumpą laiką Henrikas Galvao 

buvo užėmęs keleivinį Santa Maria laivą, 
bet ta proga per pasaulį nuskambėjo portu 
galų opozicijos balsas prieš Dr. Salazaro 
valdžią Portugalijoje. Čia norime priminti, 
ką iš tikro Salazaras yra davęs Portugali
jai nuo 1926 metų, kada buvo pakviestas į 
valdžią. Apie tai rašo specialusis Londono 
Daily Telegraph korespondentas, kuris pa
sisako esąs akių liudininkas, o kaip kasyk
lų kompanijos pramonininkas pačioje Por
tugalijoje išgyvenęs netoli pusės šimto 
metų.

Mūsų šimtmečio pirmąjį dešimtmetį Por 
tugalijos 800 metų senumo monarchinė vai 
dzia artėjo į pabaigą. Tauta neteko pasiti
kėjimo savo valdovais, prasidėjo sukili
mai. Pagaliau 1910 m. jaunasis karalius 
Manuelis. kurio tėvas ir brolis jau prieš po 
rą metų buvo sukilėlių nužudyti, paliko sos 
tą ir pabėgo į užsienį.

Pabėgus karaliui, Portugalijoje tęsėsi 
nuolatiniai vidaus neramumai, revoliuci
jos; dažnai iškildavo' naujos valdžios ir ne 
trukus jos griūdavo. Nuo 1910 m. iki 1926 
m. Portugalijoje buvo daugiau kaip 40 vy
riausybių. Taip vyko iki 1926 m., kai ka
riuomenė su laivynu perėmė valdžią ir 
laisvais rinkimais prezidentu buvo išrink
tas Carmona. Naujasis prezidentas, norėda 
mas nuskurdusį ir revoliucijų apnaikintą 
kraštą atstatyti, ieškojo geriausio adminis 
tratoriaus ir ekonomisto. Tam darbui pasi
rinko jauną Coimbros universiteto peliti
nės ekonomijos profesorių Dr. Salazarą, 
kuris finansų ministerio vietą užėmė tik il
gai prašomas ir raginamas.

Dr. Salazaras, sutvarkęs Portugalijos fi
nansus, suformulavo naują konstituciją. Ji 
1938 m. plebiscito būdu tautos buvo priim

RACHELĖS NUODĖMĖS
Hollywoodas naujus metus pradėjo dra

minio siužeto ir gerai pastatytu filmu RA
CHELĖS CADE NUODĖMĖS. Tai Warner 
Brothers filmų studijos gamyba, vadovau
jant Henry Blanke ir Gordon Douglas. Fil
mui panaudota Charles Mercer romanas 
(bestseller) RACHEL CADE. Svarbiausius 
vaidmenis atlieka Angie Dickinson, iki šiol 
dar niesuo ypatingu nepasižymėjusi akto
rė, Londone gimę aktoriai Peter Finch ir 
Roger Moore, juodukai Errol John, Woody 
Stroae ir Juano Hernanaez.
t Linas vaizeuoja Belgų Kongo džiung

les, bet suktas Kalifornijoje, Warner Bro
thel s studijos 12-kos akrų sklype, dirbant 
per 500 žmonių. Džiunglės tiek meistriškai 
gerai atvaizduotos, kad neturint žinių, kur 
tai vyksta, manytum, jog ekrane tikrai ma
tai neįžengiamus Afrikos miškus su viso
mis jų baisybėmis ir slaptybėmis.

Turinys to.^s. į kaimelį Dibelą, esantį 
Belgų Kongo džiunglėse, atvyksta jauna mi 
sionierė (protestante), vardu Rachel Cade 
(Angie Dickinson), r ai labai graži ir labai 

’ tvirto tikėjimo krikščionė, iš profesijos — 
gailestingoji sesuo- Ji užsiregistruoja pas 
puikininką Henri Derode (Peter Finch), ku 
rio dalinys yra netoli misijų ir kuris yra 
vyriausias šios apylinkės administratorius. 
Pulkininkas iš karto susižavi jauna mer
gaite, bet kalbėdamas ją gerokai pašiepia 
dėl jos tikėjimo Dievu ir dėl jos besąlygi
nio idealizmo. Rachelė, nepaisydama pa
trauklaus našlio pulkininko pastabų nei ją 
baiminančių aplinkybių, ryžtasi čia gyven
ti ir dirbti vien ,<_ėl medinio kryželio, ku
ris yra mano stiprybė“, kaip ji pasisako pul 
kininkui. Rachelė greit priverčiama visą sa 
vo stiprybę sukaupti, nes širdies ataka 
miršta misijų daktaras, juodųjų pagonių 
kunigas ir vadinamasis .gydymo vyras“ pi
na prieš ją įvairias intrigas, grasina jai die 
vų bausme, dėl tų intrigų gražiai misijų 

- įrengta ligoninė visiškai tuščia, lik vienas 
Kuki (Errol John), Rachelės padėjėjas, 
krikščionis juodukas, yra jai ištikimas ir 
ją dvasiškai stiprina savo maldomis, pata
rimais ir įvairiais darbais. Rachelė nenusi
mena ir pati ryžtasi ieškoti pacientų ir tikė 
jimo tiesoms klausytojų. Ji lan.co juodųjų 
kaimelį, kuriame daug sergančių, bet dėl 
prietarų ir pagonybės nesigydančių pas mi
sionierius. Nors ne dakta-ė, ji padaro sėk
mingą opeiaciją ir įsigyja daugumos juo
dukų pasitikėjimą dėl išgelbėto vaiko. Kai 
mas jai suruošia puotą su ritualiniais šo
kiais, su vaišėmis ir įvairiomis linksmybė
mis. Vaišėse dalyvauja ir pulkininkas. Lau 
kinių šokėjų didelis seksuališkumas Ra
chelei sukelia savotišką baimę, ne tik pasi- 
biaurėjimą, ir ji iš vaišių pabėga. Pulkinin 
kas jos pasigenda, eina ieškoti į palapinę.

Juodųjų kunigas ir .medikas“ vis dar pi
na prieš Rachelę intrigas. Kai vienas nepa 
gydomas ligonis misijų ligoninėje miršta ir 
kai nevaisinga kaimo vyresniojo trečioji 
žmona negali būti pagydoma, kad turėtų 
vaikų, abu intrigantai, vėl daugelio kaimie 
čių pritariami, pradeda jauną misijų slau
gę persekioti, ir jai darosi nepakeliamai 
sunku. Bet vieną dieną Rachelė ir Kulu iš
girsta lėktuvo ūžimą, o paskui jo kritimą. 
Jie abu bėga į nelaimės vietą. Iš susprogu- 
sio sulaužyta koja šliaužia žmogus. Pasiro
do, kad tai amerikietis daktaras. Kulu mal

ALĖ RŪTA 

ta. Šios konstitucijos žymė — trumpumas. 
Joje anksčiau buvusių materialistinių idea 
lų pagrindus pakeitė nesikeičiamieji krikš 
čionybės dėsniai. Pagal šią konstituciją, 
valstybės santvarka yra autoritetinė, bet 
valdžios galia aprėžta civiliniais ir morali
niais įstatymais. Šeima yra dažnai šioje 
konstitucijoje minimas žedis. Dr. Salaza
ras sako, kad ,šeima yra niekuo nepakei
čiama bendruomenės ląstelė, branduolys, 
iš kurio susidaro parapija, apylinkės, apy 
gardūs, provincijos ir pati tauta, o savo pri 
gimtimi šeima yra pirmasis politinis kons
titucinės valstybės elementas“.

Kitas jo rūpestis buvo pagerinti darbo 
sąlygas: ,Mes norime patenkinti dirbančių
jų reikalavimus, kiek leidžia tvarka, teisin
gumas ir tautos gyvenimo ekonominė pu
siausvyra“. Šiems dalykams įgyvendinti bu 
vo įsteigtas Institutas, kurio svarbiausias 
tikslas — organizuoti darbą, teikti sociali
nį aprūpinimą, rūpintis sveikatos reikalais, 
įskaitant gimdymų pašalpas, pensijų fon
dus, butų statybą, apmokamas atostogas. 
Pravestaisiais įstatymais griežtai prižiūri
ma 8 vai. darbo dienos ir darbininkų atly
ginimo. šis Institutas savo skyrius turi 
kiekvienos provincijos miestuose, kur dar
bininkų atstovas yra tarpininkas tarp dar- 
davių ir darbininkų dėl atlyginimų ir t.t. 
Jis taip prižiūri įvairias socialinio aprūpini 
mo šakas. Darbo ginčai dabar beveik neži
nomi.

Prieš 1926 m. mokyklų tinklas buvo la
bai retas. Tiktai trečioji tautos dalis mokė
jo skaityti ir rašyti. Dr. Salazaro dėka visa 
me krašte pristatoma naujų pradžios, vidų 
rinių ir technikos mokyklų, o šiuo metu 5 
milijonai angliškų svarų paskirta tolimes
nei mokyklų statybai. Jis taip pat pravedė 
naujų kelių tinklą, o senuosius kelius page 
rino. Tuo pačiu metu visoje Portugalijoje 

da išklausyta. Misijose besveikdamas jau
nasis daktaras įsimyli Rachelę. Daktaras 
padeda misijose. Daktaras Wilton (Roger 
Moore), bostonietis, juodukų pamilstamas, 
kaip ir gražioji Rachelė. Daktaras Paulius, 
kaip ir pradžioje pulkininkas, pajuokia Ra 
chelės idealizmą ir pataria jai iš tų džiung
lių išvažiuoti. Staiga jis atšaukiamas į ka
riuomenės tarnybą (1939 m., kyla karas), 
turi skirtis su Rachele. Jis rašinėja jai 
trumpus laiškelius, kalba apie meilę, bet 
nieko neužsimena apie grįžimą pas ją ar 
apie vedybas. Tuo. tarpu Rachelė išgyvena 
didelius sukrėtimus, nes ji nėščia. Ji neno
ri apleisti misijų, bet apsisprendžia rezig
nuoti. Ji apie savo rezignaciją (ir priežas
tis) pasisako pulkininkui, kuris parodo jai 
daug žmoniškumo ir meilės. Jis nepataria 
jai palikti misijų, nes dauguma ligonių mir 
tų be jos priežiūros.

Pagaliau pulkininkas slapčia nusiunčia 
telegramą daktarui apie dabar jau gimusį 
jo sūnų, o pats paprašo vyresnybės, kad bū 
tų perkeltas į frontą. Gavęs telegramą, 
daktaras grįžta, pasiperša Rachelei, bet ji 
tuoj turinti palikti misijas ir su juo vykti į 
Bostoną, kur jis būsiąs vietos gydytoju. Sa
vo artimiesiems jis pranešiąs, kad vedęs 
našlę su vaiku. Tai Rachelę užgauna. Ji ne 
nori pradėti gyvenimo melu. Dar labiau ją 
užgauna, kai daktaras prasitaria, kad jis 
grįžęs ir ją vedęs tik dėl vaiko. Sunkiai su 
savimi kovodama, ji apsisprendžia neva
žiuoti Amerikon, o likti su kūdikiu misijo
se. Daktaras grįžta vienas.

Filmas tęsiasi daugiau kaip dvi valan
das, bet dramatinė veiksmo įtampa daro jį 
ištisai įdomiu. Išskyrus laukinių šokį, fil
me nėra cenzūruotinų vietų. Gamtos vaiz
dai atrodo tikri. Vaidyba pagrindinių veikė 
jų ir kai kurių antraeilių — be priekaištų. 
Iškyla šiaip gerų, moralizuojančių minčių. 
Sakysim, filmas iškelia klausimą: kas yra 
tikroji meilė. Tikroji meilė yra pulkininko 
Rachelei. Tai jis mylėjo mergaitę ir jos di
džiausio smukimo valandoj, didžiausios 
nelaimės valandą. Jis jai siūlė likti misijo
se, ir pats liksiąs, nes ten jam gyvenimas, 
kur gyvens ji. Rachelė po didelių svyravi
mų ir vidinių sukrėtimų, atrodo, tą tikrąją 
meilę galų gale pajuto ir suprato.

Filmas, nors įdomus vaizdais, yra dau
giau moralinio, ne meninio pobūdžio.

Remontui trūksta atsarsrinių dalių
(E) Vyriausias mechanizacijos ir remon 

to technikos stočių valdybos viršininkas 
Vilniaus radijo transliacijoje nusiskundė, 
kad esanti bloga padėtis su mašinų remon
tu. Atskiruose rajonuose remontui trūksta 
atsarginių dalių. Kai kurie pareigūnai kal
tinami ir apsileidimu. Sunku esą įvykdyti 
Sniečkaus kalboje reikalauta komplekcinę 
-visuotinę darbų mechanizaciją, kai negali
ma atremontuoti nei esamų mašinų. Visuo 
tinei mechanizacijai trūkstą dar žemės 
ūkio mašinų. Dabar stengiamasi žemės 
ūkio mašinas gaminti kiek galint savoje 
respublikoje.

1.149 kino teatru Lietuvoje
(E) Pereitais metais kino teatrų skaičius 

Lietuvoje padidėjęs keliais šimtais ir da
bar siekiąs 1.149. Kino lankytojų skaičius 
padidėjęs tais metais 7 nuošimčiais- 

pirmą kartą pravestas telefono tinklas.
Portugalijoje šiuo metu yra pigi elektros 

srovė. Prie Dr. Salazaro valdžios nuolat 
statomos naujos vandens užtvankų elekt
ros jėgainės, tuo pačiu atkrinta garinės jė
gainės ir mažėja akmens anglių importas. 
Tokių elektros jėgainėms padarytų užtvan 
kų vanduo sunaudojamas laukams drėkin
ti. Tai vėl pakelia laukų derlingumą ir 
maisto gamybą, dėl to dabar savais ryžiais 
jau aprūpinama vidaus paklausa ir dar eks 
portuojama jų į užsienį.

Pereitais metais buvo paskelbtas naujas 
krašto gerinimo penkmečio planas, kuriam 
skiriama 375 milijonai angliškų svarų, kad 
būtų pakelta tautos gerovė, pragyvenimo 
lygis, didesni uždarbiai ir daugiau prekių 
eksportuojama į užsienį.

Tad štai keletas Salazaro va'džios laimė 
jimų, kurie Portugalijoje pasiekti per vie
ną kartą, pakeliant kraštą iš suirutės, o tų 
laimėjimų nė Santa Maria laivo incidentas 
negali sumažinti. Iš tikro, baigia Daily Te
legraph, Portugalijoje, kaip ir daugelyje 
kitų kraštų dar yra skurdo, bet tai nerei
kia perdėti, kaip kartais linkstama daryti.

Daug kas dabartinį Portugalijos režimą 
ir pasiektuosius rezultatus sieja su ilgame
čiu ir dabartiniu ministeriu pirmininku 
Dr. Antonio de Oliveira Salazar, pavadin
dami jį kartais net krašto diktatorium. Ta 
čiau visa tai netikslu. Dr. Salazaras po 
1926 m. revoliucijos niekada nebuvo vals
tybės prezidentu ir nelabai seniai paskirtas 
ministeriu pirmininku. Visų dėmesį jis į sa 
ve atkreipė tapęs finansų ministeriu. Jo su 
manumui ir charakteriui priskiriamas Por 
tugalijos finansų ir ūkinio gyvenimo stabi
lizavimas ir kilimas. Apie Salazarą, kaip 
rašo AIDUOSE vyskupas Dr. V. Brizgys, 
tiek galima pasakyti, kad tai kukli, kiek as 
ketiška asmenybė. Garbės jis neieško ir ne 
mėgsta. Yra pamaldus katalikas. Dėl jo po 
puliarumo tautoje dviejų nuomonių nėra: 
visi jį laiko idealistu savo tautos gerovei.

Portugalijoje šiandieną priskaitoma 8. 
765.000 gyventojų. Tauta valstybėje sten
giamasi išryškinti ne pasaulėžiūrinių par
tijų, o profesijų pagrindais. Korporacijos 
savyje apjungia visus tos pačios profesinės 
srities piliečius — darbdavius ir darbinin
kus, intelektualinius darbų planuotojus ir 
techninius jų vykdytojus. Taip žemės ūkio 
korporacija turi apjungti žemės savinin
kus, samdomuosius darbininkus, agrono
mus ir įvairius technikus, savo profesija su 
sijusius kuo nors su žemės ūkiu. Pagal 
1933 m. konstituciją Portugalija yra kor- 
poratyvinė respublika.

Parlamentas renkamas kas 4 metai, ir jį 
sudaro 120 atstovų. Pagal balsuotojų skai
čių kiekviena apygarda renka i parlamen
tą atitinkamą atstovų skaičių. Parlamen
tas renkamas balsuojant ne už kandidatų 
sąrašą, o už tiksliai išvardijamus asmenis. 
Parlamento galios yra gana ribotos. Nei mi 
nisteris pirmininkas, nei visi ministerial 
kartu, nei po vieną atskirai nėra reikalingi 
parlamento pritarimo ir pasitikėjimo. Par
lamentui priklauso diskutuoti ir spręsti 
valstybės biudžetą, įvairius valdžios užsi
motus darbus krašto viduje; jam taip pat 
priklauso ratifikuoti tarptautines sutartis, 
kas dešimti metai peržiūrėti ir naujai pri
taikyti valstybės konstituciją. K.P.D

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

AR JŪS NEPASIĖMĖTE ČIUŽINIO?

Išvažiuoju į komandiruotę. Kaune, Lie
tuvos viešbučio filiale, viename kambaryje 
nakvojame trise. Ankstų rytą pakilusi vie
na kambario draugė, nenorėdama mūsų ža 
dinti, patamsyje apsirengia ir, paėmusi į 
vieną ranką mažytį lagaminėlį, i kitą batu
kus, pirštų galais išeina į koridorių, tylutė
liai uždaro duris- Po minutės su trenksmu 
atsidaro kambario durys (nors dar tik 6 v. 
ryto), uždegama šviesa. Nenoromis pakeliu 
galvą. Kambaryje stovi ką tik išėjusi mote 
ris ir viešbučio budėtoja. Pastaroji prieina 
prie lovos.

— Atsiprašau, aš tik patikrinsiu pataly
nę. Paklodės dvi yra, pagalvė yra, čiužinys, 
antklodė ir rankšluostis taip pat, — skai
čiuoja budinti ir, atsigręžusi į moteriškę, 
sako:

— Tvarkoje, galite eiti. Miegokite, pra
šau, — pataria ji mums.

— Nejaugi kas nors pasiima patalynę?
— Nepasitaikė. Bet žinote, ką gali žino

ti, atsarga gėdos nedaro, — atsako viešbu
čio tarnautoja.

Kauno autobusų stotis. Iki autobuso iš
vykimo į Vilnių beliko 15 minučių, o maši 
nos nematyti. Vėluoja. Be dešimties minu
čių astuonios atvažiuoja autobusas. Kon
duktorė ir šoferis, iššokę iš mašinos, galvo 
trūkčiais bėga pažymėti popierių į dispe
čerinę. Būrelis žmonių darganoje stovi ša
lia autobuso. Kodėl nelipa į vidų? Autobu
so durys uždarytos. Lygiai aštuntą ateina 
konduktorė ir nekantraudama (mat, vėluo 
jasi) ima skubinti keleivius:

— Paruoškite bilietus, greičiau, greičiau! 
Vietas važiuodami surasite.

— Reikėjo autobusą palikti neuždarytą,

RAŠO DR. J. VAIŠNORA, MIC

ŽEMĖS PAJĖGUMAS
Žemės pajėgumas iš atžvilgio į gyvento

jų skaičių ne visų yra vienodai vertinamas 
ir apskaičiuojamas, tačiau visi pripažįsta, 
kad žemė dar toli gražu nėra pilnai išnau
dota.

Oxfordo Agricultur Economic Research 
Institute profesorius Colin Clark tvirtina, 
kad jei tik dabartiniais metodais žemė bus 
ir toliau išnaudojama, tai ji galinti išmai
tinti žmonių 10 kartų daugiau, negu jų 
dabar yra pasaulyje (Nature, 1958 m. 
1236 p.).

Amerikos mokslininkai nustatė, kad 
prie dabartinės žemės apdirbimo technikos 
dar galima išmaitinti 50. 000 milijonų žmo 
nių viršaus, t-y. 20 kartų daugiau, negu da
bar jų yra visame pasaulyje, nekalbant 
apie neišnaudotus žemės plotus kaip Saha
ra, Sibiras, Pietų Azija ir Pietų Amerika 
(žr. A. McCormick — Overpopulation —is 
Birth Control Answer?, London 1959). Iš 
tiesų, pažiūrėjus į pasaulio žemėlapį, tuoj 
krinta j akį, kokie dideli dar neišnaudotos 
žemės plotai yra Rusijoje, Kanadoje, Brazi 
lijoje ir Australijoje.

Jungt. Tautų organizacija FOA kasmet 
duoda raportą apie maitinimo problemą 
pasaulyje. Viename iš paskutinių tokių ra 
portų tarptautinė specialistų grupė sprendė 
klausimą:: ar prie dabartinio gyventojų pa 
daugėjimo gerovė (ir maistas) yra bloges
nė, negu buvo 1750 m. Atsakymas neigia
mas: ne pablogėjo, bet pagerėjo, nes gyven 
tojų daugėjimas buvo žmonijai paskata la 
biau susirūpinti ūkio ir pramonės išvysty
mu. Šio klausimo žinovai žiūri optimistiš
kai į ateitį, nes, augant žmonių skaičiui, au 
ga ir žemės apdirbimo technika, auga pra-

MHMlangelj
Didelį triukšmą sukėlė pasau.yje Mask

va. Olga Ivinskaja, prieš 8 mėnesius miru
sio didelio rūsų poeto ir rašytojo, Nobelio 
premijos laureato Boriso Pasternako ,viso 
gyvenimo meilė“, kaip jis pats ją apibūdi
no, buvo prie uždarų durų nuteista aštuo- 
niems metams sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
jos 22 metų duktė, studentė Irina, trejiems 
metams. Anglų laikrašt. Daly Worker ra
šo, kad Olga Ivinskaja buvo nuteista taria 
mai už tai, kad gaudavo pinigus iš užsie
nio už Pasternako Daktaras Živago, o, be 
to ji ir jos duktė palaikydavusios santy
kius su svetimų valstybių žmonėmis. Mat, 
Sovietuose ligi šiol tebėra uždrausta turėti 
ryšius su svetimtaučiais. Ogia Ivinskaja, 
pati poetė ir žinoma rusų rašytoja ir vertė
ja, ištisus 15 metų buvo Pasternako įkvėpė 
ja ir bendradarbė. Tai ją Pasternakas savo 
romane Daktaras Živago taip įdomiai ir su 
dideliu jausmu aprašė, kaip svarbiausią 
moterį didvyrę^-Larą greta Daktaro Živa 
go, kuris turi atvaizduoti patį rašytoją.

būtų nereikėję mums šalti ir neskubėdami 
būtume susėdę, — o bilietus patikrinti gale 
jote ir važiuojant, — neiškeptė vienas iš 
keleivių.

Konduktorė įsižeidžia:
— Palikti neuždarytas duris? O jei be bi 

lieto kas nors įlips, tai aš paskui su juo tą- 
sysiuos, mi.iciją šauksiu.

Stebiu įlipančius. Nė vienas nemėgino 
važiuoti be bilieto.

Vilniaus geležinkelio stoties bufetas. 
Prie prekystalio stovi netrumpa eilutė. 
Priešais mane stovįs vyriškis paprašo 
alaus.

— Prašau, — paduoda pardavėja.
— Už butelį nepriskaičiuokite, aš gersiu 

čia pat, bufete, — primena vyriškis.
— Ne mano reikalas, kur tamsta gersite. 

Atneškite tuščią butelį, gausite pinigus. Iš 
kur aš žinau, kad jūs nenusinešite bute
lio su savim, — kalba pardavėja.

Pirkėjas sumišęs nutyla. Išgėręs prie sta 
liuko alų, jis žvilgteri į laikrodį, į ilgą eilu 
tę prie bufeto ir, palikęs tuščią butelį ant 
staliuko, išskuba į peroną. Juk nevėluosi į 
traukinį dėl butelio. Pardavėja susirenka 
nuo staliukų paliktus butelius. Savotiškas 
atsargumas atneša ir šiokią tokią naudą. 
Sakote, įsižeidė žmogus? Biurokratams tai 
mažiausia rūpi.

Šias seno piktžoles nesunku išrauti. Juk 
toks elgesys tolygus įtarinėjimui vagyste. 
Žmogų būtina gerbti, o ne įžeidinėti dėl 
menkniekių jo orumą

(Iš .Tiesos“, 1961.1.27)
D. Digrienė

Visiškas bemokslis, bet kalbėti moka viso
mis kalbomis.

(Aidas) 

monė ir atominės energijos pritaikymas 
bei panaudojimas žmonių gerovei (žr. So 
Bald au Aim, FOA, 1956).

Anot A. Nevett (The Population Dilem
ma London 1959, 11 p.), Amerikoje, Kana
doje, Argentinoje ir Australijoje gamyba 
tiek pakilo, kad ji kasmet gali išmaitinti 
1.500 milijonų žmonių viršaus, negu dabar 
jų yra.

Bet tik šioks toks žmonių išmaitinimas 
dar nėra idealas. Reikia, kad žmogus turė
tų ir kitas gyvenimo sąlygas pagal jo žmo 
giškąją vertę. Kaip atrodo šis klausimas?

H-G Wells skaito, kad 500 milijonų gy
ventojų yra toji riba, kurioje kiekvienas 
gyventojas gali turėti tokį gyvenimo stan
dartą, koks šiandien ya Amerikos Jungt. 
Valstybėse: su puikiu maistu, nuosavu na
mu, gydytojo pagalba, automobiliu ir ki 
tais patogumais. Frank A. Pearson ir Flo
yd F. Harper tokį gyvenimo lygį taiko 750 
milijonų gyventojų. O, pagal juos, Euro
pos gyvenimo standartu, dabartinėmis są
lygomis, galėtų naudotis 2.127 milijonai, o 
Azijos gyvenimo lygiui tektų net 2.831 mi 
lijonai. Vokiečiai Penck ir Hollstein apskai 
to, kad normaliam gyvenimui žemė gali su 
teikti savo gėrybių 8.000 milijonams 
(Penck) ar net 13.300 milijonams (Holl
stein). Prof. Ballod skaito, kad Amerikos 
standartu gali žemėje lengvai išgyventi 
2.300 milijonų, Vokietijos standartu — 5. 
600 mil., o Japonijos standartu — net 22. 
400 milijonų. Kaip matome, šie apskaičia
vimai, kad ir nevienodi, neleidžia pesimis
tiškai žiūrėti bent į netolimą ateitį (žr. F. 
Houllier — La terre peut-elle nourir l‘hu 
manite? — Etude 1950 m. vasario mėn-, 
171-174 p.).

(Bus daugiau)

Sovietų vyriausybė, nujausdama, kad 
laisvojo pasaulio rašytojai, sužinoję apie 
šių dviejų moterų pasmerkimą, kreipsis 
prašydami jas paleisti, pasiskubino nuteis 
tąsias išvežti iš Maskvos į nežinomą vietą.

B. Pasternakas susipažino su Olga Ivins
kaja 1945 metais. Tarp jų greit išdygo di
delė bičiulystė, net meilė. Poetas, būdamas 
jau vedęs ir turėdamas 6 metų sūnų, neno
rėjo palikti šeimos. Bet nuo to laiko Olga 
Ivinskaja įėjo į jo gyvenimą ir pasidarė ar 
timiausioji jo bendradarbė.

Ji jau anais laikais nukentėjo dėl poeto. 
Paties B. Pasternako, nors jis savo eilėraš
čiuose nenorėjo liaupsinti Stalino nei ko
munistinio režimo, sovietų policija neju
dino. žinodama jo artimus santykius su OI 
ga Ivinskaja, suėmė ją ir uždarė metams i 
kalėjimą, stengdamasi išgauti iš jos žinių 
apie B. Pasternako neištikimybę režimui, 
net terorizavo ją. Kadangi O. Ivinskaja 
apie poetą nieko nenorėjo sakyti, buvo iš
siųsta 4 metams sunkiems darbams už Ura 
lo. Visą tą laiką Pasternakas rūpinosi jos 
šeima- Po Stalino mirties ji kartu su tūks
tančiais kitų deportuotųjų be jokio paaiš
kinimo buvo paleista.

Kai Olga Ivinskaja grįžo, vėl prasidėjo 
bendradarbiavimas. Jis jai rodė visus savo 
darbus ir vertimus. Ji duodavo jam naudin 
gų patarimų. Nujausdamas savo gyvenimo 
galą, prieš pat mirtį B. Pasternakas nunešė 
jai visus savo dar neatspausdintus rankraš 
čius, apie kuriuos po poeto mirties buv© ra 
šyta, kad jie žuvo.

Dar Pasternakui gyvam tebesant Olga 
Ivinskaja tarėsi su leidėjais dėl poeto verti 
mų spausdinimo. Visi rusų teatrai, statyda
mi Goethės, Šilerio, Šekspyro ir kitų veika 
lūs, naudojo puikius Pasternako vertimus. 
Taip pat per tą pačią Ivinskają Sovietų va 
dovybė darė spaudimą, versdama Pasterna 
ką atsisakyti literatūrinės Nobelio premi
jos, paskirtos jam už romaną Daktaras Ži
vago. Tuoj po Pasternako mirties Olga 
Ivinskaja buvo vėl tardoma ir suimta, kaip 
ir jos duktė Irina, kurią Pasternakas mylė
jo, kaip savo dukterį.

Tų dviejų moterų pasmerkimas tikrai 
sukėlė didelį susijaudinimą ir pasipiktini
mą laisvame pasaulyje. Tuoj iš Prancūzi
jos, Anglijos, Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir iš kitur pasipylė protestai ir prašy
mai paleisti suimtąsias moteris.

Visiems atrodo keista, kad tuo metu, kai 
Chruščiovas kalba apie demokratiškumą ir 
laisvę, žada savo piliečiams lengvesnį ir 
šviesesnį gyvenimą, Sovietų policija visai 
kaip Stalino laikais suima ir terorizuoja 
moterį, versdama ją duoti melagingus pa
rodymus, kad Pasternakas buvęs Vakarų 
agentas, ir tai tik tam, kad galėtų dar kartą 
pasmerkti savo šių dienų didžiausią poetą 
ir rašytoją-

Olga Ivinskaja grasinimams nepasidavė 
ir todėl buvo išvežta 8 metams į Sibirą, 
kaip Sovietuose tremiami kasdieną tūks
tančiai nekaltų žmonių.

MOČIUTĖ
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AUKOS TAUTOS FONDUI dos, kaip skelbimai ir kt dalykai—48.16.0.
D. Britanijoje gali būti įmokėtos per 

Tautos Fondo Atstovybę, 1, Ladbroke Gar
dens. London, W.U.

Čekius ar pašto orderius prašoma žy
mėti išmokėjimui (anglų kalba): . Lithua
nian National Fund in Gt- Britain, London

VELYKOS SODYBOJE

Kas norėtų praleisti Velykų atostogas 
Lietuvių Sodyboje, dabar jau pats laikas 
jas užsisakyti. Sodybos vištos šiais metais 
labai dėslios, ir margučių niekam nepri
trūks.

Mokestis už Velykų atostogas (nuo D. 
šeštadienio popiet iki Velykų antrosios die 
nos popiet) 4 svarai vienam asmeniui.

Kambarių skaičius ribotas, tad nedelski 
te su užsakymais.

CENTRO ŽINIOS
Vasario 16 d. Lietuvių Namuose DBLS 

Valdyba suruošė tradicinį priėmimą kita
taučiams Lietuvos Nepriklausomybės šven 
tės proga. Atsilankė apie 60 kviestinių sve
čių.

Pereitam EL numery išspausdinto p. Gie 
draičio laiško mintys sutampa su Centro ži 
nių iškeltomis mintimis. Šia proga tenka 
pabrėžti, kad tiek Centro žinios, tiek p- Gie 
draičio laiškas buvo parašyti atskirų asme
nų, kurie mūsų bendruomeniniais reika
las prieina prie vienodų išvadų. Malonu pa 
žymėti, kad p- Giedraitis savo pasisakymą 
parėmė ir faktu, pasiūlydamas LNB-vės V- 
bai papildomą 50 svarų paskolą esamiems 
finansiniams sunkumams nugalėti. Dar vie 
nas pasižadėjimas paskolinti 100 svarų gau 
tas iš asmens, prašiusio jo pavardės ne
skelbti. Taigi pradžia yra.

Kaip jau praeitą savaitę buvo pranešta, 
LNB-vės Valdyba galėtų gauti geromis są
lygomis (6 proc.) paskolą 5.500 sv. Tokiu 
būdu trūktų dar 4500 svarų atmokėti turi
mai 10.000 sv. paskolai, kurią reikia grązin 
ti gegužės 2 7 dieną- Todėl LNB Valdyba 
dar kartą pakartotinai prašo visus galin
čius suteikti Bendrovei trumpalaikes pasko 
las, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei 
(The Secretary, Lithuanian House Ltd-, 1 
Ladbroke Gardens. London W.ll). Malonė 
kite paskubėti ir apsispręsti ateiti Bendro
vei į pagalbą. Kitokiu atveju žūtų galimy
bė paimu minėtąją 5.500 sv. pasko.ą-

\pač kviečiami paramą suteikti tie, ku
rie pageidauja išlaikyti Sodybą. Ligi šiol 
Sodybos rėmėjai pasirodo labai silpnai. 
Praeitą savaitę gauta 30 atostogų užsaky
mų iš Kurių 30 iš lenkų, o tik vienas lietu
vis pasiteiravo- Jei ne atostogas užsakant, 
tai bent paskolą suteigiant reikėtų parody
ti, kad Sodybos išlaikymo kalbos nebuvo 
vien tik tušti žodžiai.

LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 1960 M. APYSKAITA

PAJAMOS:
1. Vykdomosios rinkliavos pamaldų me

tu bažnyčioje — 518.0.0;
2. Parapijiečiai sumokėjo parapijos na

rio mokesčio — 106.16.0;
3. Rinkliavos iš Londono bažnyčiai pri

klausančių kolonijų — 47.9.8;
4. Bendros pajamos, vakarai ir kitokie 

parengimai — 180.2.8;
5. Derby Draw 1960 metų — 97.10.0;
6. Vasarinė rinkliava tarp Londono lie

tuvių — 264.5.0;
7. Rinkliava per E. Lietuvį pagal išsiimti 

nėtąjį klebono atsišaukimą — 392.0.0.
Viso: 1606.3.4.
Atsarginis parapijos likutis (rezervas)

— 385.0.0.
Iš viso: 1991.3.4.

IŠLAIDOS:
1. Kunigų išlaikymas — 468.0.0;
2. Bažnyčios valymas ir aptarnavimas

— 106.0.0;
3. Valstybiniai ir savivaldybiniai mokes

čiai — 36.0.0;
4. Draudimas — 6.17.5;
5. Telefonas — 14.18.7;
6. Šviesa ir elektrinis apšildymas—73.6.3
7. Gazas — 18.4.0;
8. Rekolekcijų vedėjas (kelionės išlaidos 

iš Romos) — 30.0.0;
9. Derby Draw premijos ir kitos išlai

dos — 25.11.7;
10. Du pagrindiniai įvykdytieji remontai

— bažnyčios vidaus išplovimas, koridorių 
perdekoravimas ir dažymas iš lauko langų, 
durų, stogo vamzdžių — 661.9.5;

Iš viso — 1647.10.11.
Atsarginis likutis (rezervas) keliamas 

1961 m — 343.12.5.
Ši apyskaita rodo, kad, nežiūrint gausių 

aukų, parapijos atsarginis likutis (rezer
vas) sumažėjo 41 sv. 7 šil. 7 penais.

Jeigu žmonės nebūtų taip nuoširdžiai at
siliepę į klebono kun. A. Kazlausko atsišau 
kimą, kuris buvo išsiuntinėtas su Europos 
Lietuviu, šiandien Parapijos Komitetas tu
rėtų skolcs arba nebūtų galima buvę įvyk
dyti tokių būtinai reikalingų remontų. Tuo 
būdu Komitetas dėkingas visiems aukoto
jams.

Turint prieš akis tokį mūsų vienintelės 
lietuviškos bažnyčios rėmėjų nuoširdumą, 
tikimės, kad ir toliau mūsų rėmėjai neap
leis mūsų.

S. KASPARAS 
REDAKCIJOS PASTABA

Ši Parapijos Komiteto pirmininko patei
kiamoji apyskaita rado jau nebe tokį en
tuziastišką vaizdą, kaip žinioje, išspausdin 
toje Europos Lietuvio Nr. 6. Ten, kaip ma
tėme, išvados buvo pasidarytos vien tik iš 
parapijos pajamų, ir entuziazmas buvo la
bai klaidinantis: Londono lietuvių bažny
čia kaip tik reikalinga nuolatinės paramos. 
Jei ne platesnė praeitų metų rinkliava, tai 
šiandien parapija.turėtų jau skolų.

GEORGE MIKELL PRISTATYTAS 
TELEVIZIJOS ŽIŪROVAMS

Mūsų tautietį George Mikeli, praeitais 
metais Vasario 16 d. Londone literatūrinė
je programoje lietuviškai ir angliškai skai
čiusį lietuvių poetų kūrinius ir susilaukusį 
karštų plojimų, TV TIMES vasario 17 d. 
dabar pristatė savo skaitytojams fotografi
jomis ir Charles Bayne straipsneliu. Progą 
šitam davė jo vaidmuo vasario 19 d. pro
gramoje ,Klauno kaukė1.

Straipsnelyje rašoma, kad šis lietuvis šį
kart vaidina olandą, o filmose ir te.evizi- 
jos vaidinimuose yra vaidinęs vokietį, šve
dą, lenką, norvegą ir kt.

Šįkart jis stengiąsis atsikratyti savo ak
cento, nes kartą gali tekti suvaidinti anglą. 
Ketveris metus vaidinęs D. Britanijoje sve 
timšalius, bet niekad dar netekę pavaizduo 
ti lietuvio. Jis pasakęs: ,Gal dėl to, kad nie 
kas nebegalvoja, kad mano kraštas dar te
bėra, Iš tikro dabar apie Lietuvą niekad 
jau nebeišgirsite1.

Kaip matyti, George Mikeli neužmiršta 
Lietuvos ir nuolat prisimena ją.

BRADFORDAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 25 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties Klubo salėje rengiamas Vasario 16 
minėjimas.

Programoj D. Damausko paskaita ir vie 
tos meninių jėgų pasirodymas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. V-ba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa-
rio 25 d. 6 vai. vak. Wine Lodge, Corpora
tion St. Coventry, ruošia Vasario 16 D 
minėjimą.

Programoje: paskaita, linksmoji dalis ir 
loterija. Gros puikus orkestras iki 12 vai. 
Baras veiks iki 11 vai.

Visus tautiečius iš toli ir arti prašom at
silankyti.

Skyriaus Valdyba
CORBY

LAISVĖS PRISIMINIMAS
Turėtosios ir siekiamosios Lietuvos ne

priklausomybės paminėjimas Vasario 16 
proga įvyko vasario 12 dieną. Rytmetį tau
tiečiai susibūrė į lietuviškas pamaldas, ku
rias atlaikė mūsų kepelionas iš Londono. 
Malda, kunigo žodis ir skambios lietuviš
kos giesmės, aukotos, prašant amžino atil
sio mirusiems tautos darbuotojams, už lais 
vę kritusiems, o gyviesiems meldžiant iš
tvermės ir laisvės. Pamaldoms suorganizuo 
ti daug darbo įdėjo Martynas Vereika. Jis 
taip pat mielai platina liet, spaudą, neimda 
mas jokio atlyginimo.

Pavakaryje tęsėsi kitokio pobūdžio Vasa 
rio 16 d.minėjimas, kurį pravedė DBLS 
Skyrius. Atidarymo ir užbaigos žodį tarė 
Skyriaus sekretorius Vacys Petrauskas. Pa

MŪSŲ RĖMĖJAI
Už kalendorių po 10 šilingų atsiuntė M. 

Liepinaitienė, P. Matulevičius, A. Andriu- 
šaitis, J. Tamašauskas, Y. Kriščiūnas. A 
Mikalauskas; po 8 šil. P. Pajaujis, V. Kar- 
nilavičius; 7 šil. S. Gabalis.

skaitą skaitė kun. S. Matulis, MIC. Lietu
vos himną traukė ne tik vietiniai lietuvai, 
bet taip pat iš Leicesterio, Ketteringo ir 
gausiausiai iš Northampton©. Matėsi dar 
airių ir anglų.

Darbščios ponios visus svetingai pavaši- 
no. Minėjimą paįvairino priedas: loterija ir 
šokiai. Atsilankė apie 60 asmenų.

DBLS — JUNGTIS
Smarkiai augančiame Corbyje sąmonin

gų lietuvių yra per 70. Yra ir senosios išei
vijos tautiečių, kurių bene plačiausia gimi
nė bus p.p. Miknevičių. Jų ir trečios kartos 
atžalos bando lietuviškai žaliuoti.

Lietuviškas prieauglis, kuris stengiasi iš
simokslinti ir išsilavinti, čia yra, palyginti 
gana gausus. Ponų Kukanauskų sūnus Ge
rardas mokosi lietuviškoje saleziečių mo
kykloje Italijoje, šeštadieninei liet, mo
kyklai čia mokinių būtų, bet trūksta moky
tojo, kurio tėvai labai pasigenda.

Tautiečiai daugiausia dirba metalo pra
monėje. Dalis vyksta uždarbiauti į gretimą 
Ketteringą.

Lietuviškosios veiklos jungtis yra DBLS 
Skyrius- Jį šiuo metu veda pirm. Vacys 
Daukintis, sekr. Vacys Petrauskas, ižd. Ba
lys Kasparas. Revizuoja Feliksas Pumpu
tis ir Martynas Vereika.

Apydažniai tautiečius gausiai suburia 
lietuviškos pamaldos.

KETTERINGAS
PAAUKŠTINTAS LIETUVIŲ BIČIULIS

Prelatas Karolis Aleksas Grant, nuošir
dus lietuvių bičiulis, šiomis dienomis pake! 
tas vyskupu. Išvyks ir darbuosis Norwich. 
Jis labai mielai lietuviškoms pamaldoms 
suteikdavo bažnyčią, dalyvaudavo mūsų 
parengimuose. Vyskupas vietos lietuvius 
gražiai įvertindavo. Tautiečiai tikro bičiu
lio išvykimą apgailestauja ir linki geriau
sios sėkmės aukštesnio laipsnio ganytojavi 
me.
MANCHESTER1S

UŽGAVĖNĖS
Vasario 11 d. LS Klubas buvo surengęs 

linksmą ir jaukų Užgavėnių subuvimą. 
Atsilankė svečių net iš Prestono, Notting- 
hamo. Visi pasipuošę girdėtomis ir nere
gėtomis kepuraitėmis, apsikrovę stalus vi
sokiais skanėstais bei Klubo baro gėrybė
mis, prisidainavo, prisišoko visai gavėniai. 
A. Laukio orkestras ypač nuteikė savo nau 
jais šokiais. Visokie prizai, skrajojantis 
paštas, loterija ir kitokie įvairumai suda
rė sąlygas visiems jaukiai pabuvoti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 18 d. Liet. Soc. Klube manches- 

teriečiai paminėjo Vasario 16. Susirinko 
gana daug tautiečių. Iš Rochdalės atvyko 
organizuota ekskursija. Minėjimą atidarė 
rengėjų vardu vietos Skyriaus pirm. A. 
Jaloveckas. Paskaitos skaityti pakviečia
mas A. Balsys. Prelegentas savo kruopš
čiai paruoštoje paskaitoje supažindino mi
nėjimo dalyvius su lietuvių tautos kova 

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

dėl savo kalbos ir laisvės, pradėdamas net 
nuo nuo paskutinio gediminaičio kuni
gaikščio. šita daug laiKo paruošti pareika
lavusi paskaita neturėtų baigtis Mancheste 
ryje. Visi su malonumu dar sykį perskaity
tų EL puslapiuose.

Meninėje dalyje mūsų jaunosios kartos 
atstovai J. Jokubaitytė ir P. Gugas pade
klamavo eilę patriotinių eilėraščių. Bai
giant sugiedotas Tautos himnas. Iki gilios 
vėlumos dar tęsėsi vaišės ir nuoširdus pa
bendravimas. Kuklų, bet nuotaikingą minė 
jimą paruošė vietos DBLS Skyrius.

Dainutis

NOTTINGHAM AS
PALAIDOTAS A A. M. MAŠALAITIS
Vasario 10 d. vakare, pabaigęs darbus fa 

brike, Matas Mašalaitis, kaip ir paprastai 
grįžo namo, pavalgė vakarienę ir ryžosi tęs 
ti toliau savo pradėtąjį kūrinį- Pakilęs nuo 
kėdės, atsinešė rašomąją mašinėlę, vos dvi 
savaitės įsigytą, ir ėjo prie spintelės pasi
imti popieriaus. Tačiau, dar nepriėjus prie 
spintelės, sugriuvo ir mirė neatgavęs žado: 
širdis, nerami ir pavargusi, nustojo plaku
si-

Velionies laidotuvės buvo atliktos vasa
rio 18 d. Labai gausiai susirinkę lietuviai 
ir kitataučiai bendradarbiai St. Patrick's 
bažnyčioje išklausė už a.a. Mašalaitį auko
tų gedulingų Mišių, o už valandėlės palydė 
jo į kapines. Atlikęs paskutines apeigas, 
kun. J. Kuzmickis prabilo į susirinkusius, 
pažymėjęs velionies nuolatinį gilinimąsi į 
amžinuosius klausimus, platų apsiskaitymą 
ir darbštumą. Dr. S. Kuzminskas, atsisvei
kinęs velionį DBLS vardu, iškėlė jo popu
liarumą, gražų sugyvenimą su visais bei 
pareigingumą. P. Krivickas, kalbėdamas ar 
timųjų draugų vardu, išryškino velionies 
asmenį ir ilgėliau sustojo prie jo plunks
nos darbų.

Sukalbėję Viešpaties Angelą, visi susirin 
kę bėrė žemės žiupsnius į naują kapą,

NAUJAUSIOS KNYGOS:

J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas — 
0.18.6.

Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.6.
Dr. E. Tumėnienė — Vaiko sveikata — 

0.10.0.
Br. Raila — Tamsiausia prieš aušrą — 

1.16.8.
V. Biržiška — Aleksandrynas —2.14.3.
J. Masilionis—Lietuvių Literatūra, 3-čia 

ir 4-ta knygos — 3.13.4 (už abi knygas).
V. Biržiška — Praeities pabiros —2.6.6.
Pik. O. Urbonas-—Žalgirio mūšis —1.2.0.
Kun. S. Yla — Ateitininkų vadovas — 

1.9.4.
Prof. J. Eretas — St. Šalkauskis —1-9.4
J. Narūne —• Jaunieji daigeliai — 0.10.0, 

eilėraščiai su puikiomis iliustracijomis vai 
kams.

Ilgo grojimo plokštelės: Bostono lietu
vių choras dainuoja liaudies dainas — 2. 
12.9; .Vakaruškininkės dainuoja1, kalėdų 
giesmės ir liaud. dainos — 2.12.9; .Rožės ir 
tylūs vakarai1, lengva šokių muzika - šla
geriai — 2.0.0,

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London, W.4. 

reikšdami užuojautą velionies šeimai. Dūk 
tė Danutė, sužinojusi apie tėvo mirtį, at
skrido iš Kanados palydėti jį į amžino po
ilsio vietą.

Amžiną atilsį.

Giliausią padėką reiškiame visiems pade 
jusiems palydėti į amžino poilsio vietą 
brangų vyrą ir tėvelį aa. M. Mašalaitį.

Dėkojame kun. J. Kuzmickiui už pasku
tinį patarnavimą, visiems draugams, pa
žįstamiems ir organizacijoms už pagalbą 
darbu, užuojautos laiškais bei žodžiais, už 
vainikus ir gėles velioniui.

Nuliūdusios žmona Bene ir dukros 
Rita ir Danutė

VOKIETIJA
MEMMINGEN AS

Išrinkta nauja apylinkės valdyba, kurį 
pasiskirstė pareigomis šitaip: pirmininkas 
— kun. J. Petraitis, sekretorius — M. Bud 
riūnas, iždininkas — A. Dasys ir narys — 
R. čepulevičius.

KONCERTUOS SUEDFUNK CHORAS
Lietuviams gerai pažįstamas ir geras mū 

sų tautos bičiulis Dr. J. Dahmen kovo 25 
lankysis su Stuttgarto radijofcno choru ir 
atliks bažnytinį koncertą vienoje Wein- 
heimo bažnyčių, į kurį mielai kviečia Vasa 
rio 16 Gimnazijos auklėtinius ir pedagoginį 
ir kitą personalą nemokamai- Po koncerto 
atvyks Vasario 16 Gimnazijon su paskaita 
moksleiviams muzikinėmis temomis.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln, 
Konto Nr. 186994.

TAURAS
(A. Briedis)

88. GOLDSMITH AVE., 
LONDON, W.3.

Tel. ACO 9471

TAURUS TAURO PASIŪLYMAS
I^aip ir praėjusiais metais, taip ir šį

met Tauras ateina į pagalbą savo tautie
čiams, siūlydamas tik geriausios rūšies 
prekes už galimai žemesnę kainą. Avaly
nei 5%, nuo 10% iki 20% už įvairias med 
vilnines, šilkines, rajonines, vilnones 
„worsted“ medžiagas. Avia laikrodžiams, 
Hohner akordijonams, taip pat ir visoms 
kitų rūšių prekėms. Nuolaida skaitoma 
nuo kainoraščio kainų. Proga tęsiasi 1961 
metais nuo sausio 19 d. iki kovo 19 d.

Londono ir artimesnių apylinkių tautie
čiams gera proga įsitikinti ir patiems pa
matyti siūlomųjų prekių kokybę. Tik pa
rašykite arba paskambinkite ACO 9471, 
paprašydami daugiau pageidaujamų pre
kių pasirinkti, ir viskas bus pristatyta į 
jūsų namus jums prieinamiausiu laiku. 
GARANTUOJAME, KAD IR PATYS 
PIRKDAMI NIEKADA NEPASIŲSITE 
PIGIAU GEROS KOKYBĖS PREKIŲ.

Taip pat galime paimti ir jūsų pačių su
pirktas prekes tiesiog iš jūsų namų.

Rašykite prašydami kainoraščių ir pa
vyzdžių.

•GGGGGGGGGGGGGG
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Redakcija,, rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 40 šil., 6 

mėn. 22šil„ atskiras numeris 1 šil.; dole
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi
ninkai.

BROWNEJONES LTD

Artinasi Velykų šventės. Sudarykite džiaugsmo savo giminėms, pasiųsdami 
siuntinėli, kuriam siūlome gerų medžiagų papiginta kaina:

vertingų prekių dovanų

i, Norfolk Place,

London, W. 2

3 jardai dvigubo pločio 100% vil
nonės Veliūro medžiagos mote
riškam paltui, lygios įvairių at
spalvių pasirinktinai.

KAINA £8.6.9

3 ir ketvirtis jardų 100% vilnonės 
medžiagos vyriškam kostiumui, 
lygios arba dryžuotos.

Tel: PADdington 2797

3 jardai dvigubo pločio 100% vilno 
nės medžiagos moteriškam kos
tiumėliui, lygios įvairių atspal
vių pasirinktinai.

KAINA £8.1.0 KAINA £6.15.0
Į paminėtąsias kainas įeina ir sovi etiniai muito mokesčiai.

Siunčiamieji siuntiniai yra apdrausti, ir jų pristatymas garantuotas. Siuntinio gavėjas nieko nemoka.
Prekių'kokybė taip pat garantuojama: prašome įsitikinti, kad per muš siųsdami jūs tikrai sutaupote 

50 procentų.
Aptarnaujame skubiai ir sąžiningai.

Rašykite lietuviškai, prašydami kainoraščių ir kitokių informacijų.
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