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Suimtasis Čekoslovakijos ministerio 

pirmininko pavaduotojas ir vidaus reika
lų ministeris Barakas viešai buvo pakal
tintas nusižengimais prieš „socialistinį 
teisingumą“ ir valstybės lėšų eikvojimu. 
Išeitų, kad jis atliko kožkokius kriminali
nius nusikaltimus. Tačiau žinome, kad da 
bar kriminaliniais nusikaltimais kaltina
mas kiekvienas, kurį norima nuteisti ir 
pasodinti kalėjiman ar sušaudyti. Oficia
liai kitokių nusikaltimų ir nėra.

Dabar tačiau vis labiau aiškėja, kad iš 
tiesų jis krito kovoje dėl valdžios. Svar
biausia kaltė yra ta, kad, susitaręs su ki
tais žymiais čekoslovakų komunistais, 
ruošėsi nuversti prezidento Novotnio re
žimą. Kai kurie tų Barako šalininkų yra 

•taip pat suimti, o kai kurie laikomi namų 
arešte. Tarp tų patekusių nemalonėn yra 
ministeris pirmininkas Sirokys, partijos 
centro komiteto sekretorius Kouckys ir mi 
nisterio pirmininko pavaduotojas Kopec- 
kys. Visi tie ir dar kai kurie kiti partijos 
ir vyriausybės nariai buvo už tai, kad nu- 
stalinimas vyktų ne tik Stalino statulos 
nuvertimu ar Gottwaldo mumijos pašali
nimu iš mauzoliejaus. Pirmiausiai jie rei
kalavo, kad būtų išaiškinta, kas kaltas už 
Slanskio nuteisimą ir nužudymą.

Kai Slanskis buvo nuteistas, o Gott- 
waldas išvažiavo į Maskvą ir ten mirė, 
kraštą valdyti perėmė Novotnys. Nepaisy
damas visų nuotaikų prieš jį, Novotnys 
dar ir dabar nuolat kartoja, kad Slanskis 
buvo kaltas. Jis pažeidinėjęs „socialistinį 
teisingumą“ ir naudojęsis Berijos meto
dais. Novotnys šiandien jau pripažįsta, 
kad Slanskis nebuvo kaltas ryšiais su 
Jugoslavija ir kokiomis nors tautinėmis 
tendencijomis. Bet tos Slanskio bylos rei
kalas labai gerai žinomas Barakui, kaip

Reformos Italijoj 
ir komunistai

Italijos komunistų partija yra pati di
džiausia pasaulyje po Rusijos. Valdančio
ji krikščionių demokratų partija visą po
kario metą jautė stiprią jos opoziciją. 
Krikščionių demokratų partijoje apsijun
gusi profesinių sąjungų grupė ir daugelis 
liberalų vis pageidavo, kad valdančioji 
partija bendradarbiautų su kairiaisiais 
socialistais ir jų padedama pravestų di
desnes ekonomines ir socialines reformas. 
Tai išmuštų komunistams ginklą iš rankų.

Dabar toks metas jau ir atėjo. Krikščio 
nys demokratai gavo patikinimą, kad 
juos parlamente rems prieš keletą metų 
su komunistais flirtavę Nenio vadovau
jamieji socialistai. Vyriausybė ruošiasi 
gyvybinėms reformoms — krašto pietuose 
išdalyti neturtingiesiems daugiau žemės 
ir suvalstybinti elektros jėgaines. Kitais 
metais bus parlamento rinkimai, ir tos di 
desnės reformos gali padėti susmukdyti 
komunistus, kurie iki šiol reikalavo 
reformų.

Tačiau nors su kairiųjų socialistų para
ma sudarytoji vyriausybė vos tik pradėjo 
darbą, o komunistų vadas Togliattis jau 
suka savo politiką kita kryptimi. Vyriau
sybė tikėjosi, kad komuinstai dabar bus 
visiškai vieni, nebeturės su kuo susiblo
kuoti. Deja, komunistai nieko nelaukda
mi pradeda bandyti prasiveržti iš apsupi
mo visais galimais keliais. Togliattis jau 
pareiškė, kad italai turėtų gerai pasvars
tyti klausimą, jog šiuo metu Italijoje tik 
viena partija beliko, kuri pasisako už pri
vačią nuosavybę ir laisvas ūkines varžy
bas. Tai esanti komunistų partija.

Nuo kada šitaip atsitiko, kad jau komu
nistai yra už privačią nuosavybę? Tai vi
siškai nesvarbu. Iš tikro jie niekada nebu 
vo ir nebus už privačią nuosavybę. Jiems 
rūpi išlaikyti Italijoje stiprią komunisti
nę opoziciją ir griauti, ką vyriausybė no
rėtų daryti, šitaip pasisakydama prieš 
vyriausybės numatomąsias reformas, ko
munistų partija bandys palaikyti ir pa
traukti į save tuos, kurie bijo didesnių 
reformų ar suvalstybinimo. Be to, parla
mente ji galės balsuoti kartu su kraštuti
niais dešiniaisiais prieš reformų įstaty
mus. Toksai kelias, be abejo, pavojingas. 
Jis atstums nuo komunistų reformų lau
kiančius balsuotojus, bet paftauks ma
žiau galvojančius smulkiuosius savinin
kus. Komunistų politika yra veidmainiš
ka, bet Togliačio partijai svarbu išsi
laikyti.

Tačiau pats pavojingiausias komunistų 
ėjimas būtų tas, jei jie vėl pakeistų savo 
dabartinę politiką susibičiuliautų su kraš 
tutinę dešine ir pasisakytų už visas re
formas. Tada krikščionių demokratų ir 
kairiųjų socialistų bendradarbiavimas su 
visomis reformomis pasirodytų panašus į 
komunistų užsimojimus. O Togliattis ligi 

vidaus reikalų ministeriui. Dėl to kai No
votnys ginasi, kad jis nė pirštų neprikišęs 
prie Slanskio nužudymo. Barakas už tai 
puola jį. Novotnys tvirtina, kad anuomet 
jis neturėjęs balso partijos vadovybėje. 
Tačiau Barakas tvirtina, kad Novotnys 
parūpinęs priemones Slanskiui nužudyti 
ir tada užėmęs jo vietą. Slanskis kaip tik 
buvęs nuteistas remiantis slaptais Novot
nio pranešimais, kurių nuorašai yra pa
kliuvę į Barako rankas. Kartu su Slans- 
kiu buvo nuteista dar keliolika asmenų, 
pakaltintų Izraelio ir Tito šnipais.

Kai kituose sovietiniuose kraštuose, 
vykdant nustalinimą, pamažu atstatoma 
nuteistųjų ir nužudytųjų komunistų gar
bė, Čekoslovakijoje šitaip nevyksta. Bet 
kituose kraštuose už tuos partinių naiki
nimo veiksmus atsakomybė paprastai su
metama kuriam nors dabar jau mirusiam 
asmeniui ar pačiam Stalinui. Čekoslova
kijoje sunkiau buvo tai padaryti, kai par 
tijai vadovauja kaip tik tasai prie Slans
kio grupės sulikvidavimo prisidėjęs 
asmuo.

Be to, iš visa ko matyti, kad net ir par
tija nepatenkinta ligi šiol tebevykdoma 
stalinine politika ir norėtų daugiau lais
vės. Tokias nuotaikas rodo centro komite 
to kai kurių viršūnėse esančių asmenų 
grupavimasis apie Baraką, kaip jau pasi
reiškusį laisvės gynimu. Barakas ligi šiol 
kiekviena proga stengęsis parodyti, kad 
jis nori didesnės laisvės bent kultūros sri 
tyje. Tokį savo norą ir palinkimą jis tie
siog demonstravęs. Jo buto sienose kaboję 
paveikslai, kurie gąsdindavo jo draugus. 
Tai vis buvę paveikslai atitrauktinėmis 
temomis. Jis viešai gynęs džazą. Kai bu
vusi pastatyta Jirio Sučys pjesė, ją smar
kiai užsipuolė kritikai, kaip netinkamą 

šiol yra parodęs didelio lankstumo, kad 
tik išlaikytų savo partiją didelę ir stiprią. 
Kai 1943 m. jis buvo grąžintas iš Sov. Są
jungos, tai priėmė karaliaus Emanuelio 
III pasiūlymą įeiti ministeriu į vyriausy
bę. 1947 m„ nors ir kaip atrodytų keista, 
parlamente jis balsavo už tai, kad į Itali
jos konstituciją būtų įtrauktas dar Muso
linio laikais su Vatikanu pasirašytasis 
konkordatas. Dabar keliama viešumon 
tai, kad anuomet komunistai pasirodė ge
resni už Nenio socialistus, kurie balsavo 
prieš konkordatą.

Kai 1953 m. socialistai ir krikščionys 
demokratai tarėsi dėl koalicijos, tai Tog
liattis krikščionims demokratams pasiūlė 
dar patrauklesnę bendradarbiavimo pro
gramą, negu socialistai. Suprantama, kad 
krikščionys demokratai atsisakė, tačiau 
tas pasiūlymas sujaukė viską.

Kai 1956 m. dvi italų socialistų partijos 
pradėjo pasitarimus apsijungti, tai Tog
liattis taip pat įsikišo, pareikšdamas savo 
besąlyginį pasitenkinimą.

Dabartinis jo pasisakymas nuosavy
bėms apginti nelaikomas ypač pavojingu. 
Daug blogiau būtų, jei jis ir šįkart užgir- 
tų krikščionių demokratų ir socialistų 
bendradarbiavimą. Bet, matyt, tokiu pasi 
sakymu už nuosavybę jis tikisi greičiau 
išardyti bendradarbiavimą, kraštutinei 
dešinei sukeldamas įtarimus ir iš jos susi
laukdamas paramos.

Kaip sovietai vertino Glenno skridimą
(E) JAV astronautui J. Glennui atlikus 

skridimą aplink žemę, sekdami maskvinę 
spaudą ir lietuviškieji laikraščiai Vilniu
je ir Kaune pabrėžė, kad „kosmose tvir
tai pirmauja TSRS“. Vilniaus spauda pa
kartojo Tasso apžvalgininko O. Vasiljevo 
Straipsnį apie skridimą. Pastebėjęs, kad 
Glenno skridimas sukėlė didelį susidomė
jimą Sovietų Sąjungoje. Vasiljevas prisi
pažino, kad apie jo ruošimą ir patį skridi
mą buvo reguliariai pranešama per radi
ją ir televiziją (priešingai sovietų skridi
mams, apgaubtiems paslaptingumo skrais 
te... — E). Sovietinis apžvalgininkas 
kruopščiai registravo JAV spaudos pasisa 
kymus apie dar tebesantį atotrūkį tarp 
sovietinių ir amerikiečių skridimų ir su 
pasigardžiavimu kėlė sovietinių oro laivų 
svorio ypatybes. Amerikiečių įvykdytas 
nusileidimas į jūrą, pasak Vasiljevo, ma
žino kapsulės galimybes... Autorius visais 
būdais bandė įtaigoti mintį apie menkes
nes technikos galimybes, amerikiečiams 
paleidus astronautą kelionei aplink žemės 
rutulį, o pabaigoje, palinkėjęs JAV moks 
lininkams naujų laimėjimų, Vasiljevas 
pastebėjo: „anaiptol mes nenorime men
kinti Džono Gleno skridimo vertės“. Prieš 
tai ji jų buvo jau nuvertinta... 

masėms, Barakas stengęsis apginti. Nusi
minusiems vaidintojams jis pasakęs: „Aš 
esu darbininkas iš Kolbenkos dirbtuvės 
ir supratau vaidinimą. Mano žmona yra 
namų šeimininkė, ir ji suprato. Nežinau, 
kodėl jie puola. Tačiau aš tikiu, kad rei
kia leisti reikštis menui, kuris net ir nėra 
taikomas plačiosioms masėms. Tai juk 
menas, kuris įkvėpia kitus menininkus“.

Tokie dalykai nykiam režimui turėjo 
būti svetimi. Be abejo, jei Barako suokal
bininkai būtų perėmę valdžią, Čekoslova
kija galėjo tikėtis daugiau laisvės. Tačiau 
tada gal būtų buvę patraukti atsakomy
bėn šiandien kraštą valdantieji stalinistai. 
Be to, didesnės laisvės nebūtų priimtinos 
ir Maskvai, nes jos galėtų sudaryti tokias 
nuotaikas, kokios buvo Vengrijoje prieš 
1956 m. revoliuciją. Dėl to Maskva kartu 
su Novotniu tvirtina, kad Barakas buvęs 
toks, kaip ir Berija.

VYSK. MATULIONIS PAKELTAS Į 
ARKIVYSKUPUS

* Jo Šventenybė Popiežius Jonas XXIII, 
maloniai priimdamas dėmesin PLB Itali
jos Krašto Valdybos pirmininko kun. Min 
cevičiaus prašymą paaukštinti lietuvių 
tautos garbingą ir didvyrišką sūnų J.E. 
Vysk. Matulionį jo konsekracijos 33 metų 
sukakties proga vasario 9 d., suteikė jam 
arkivyskupo titulą. Šiuo metu jis yra vie
nintelis Arkivyskupas lietuvis pasaulyje.

Šv. Tėvas, atsakydamas j pirmininko 
padėkos telegramoje išreikštus Lietuvių 
bendruomenės džiaugsmo, dėkingumo ir 
ištikimybės jausmus, pareiškė, kad juos 
priima su dideliu prielankumu ir „laimi
na iš visos širdies Lietuvių Bendruomenę 
Italijoj“.

Nauja Liet. Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdyba

(E) VLIKas sausio 27 d. posėdyje pa
skyrė Liet. Raud. Kryžiaus Vyr. Valdybą 
tokios sudėties: pirm. — J. Norkaitis, na
riai — Dr. kun. J. Petraitis. J. Kairys Z. 
Glemžienė, M. Simaniūkštytė-Panse, kan
didatai — E. Babionaitė ir Z. Jauniškytė.

Pašalinti iš pareigų du Latvijos ministrai
(E) Latvijos Aukščiausios tarybos pre

zidiumo įsaku švietimo ministras Vilis 
Kruminš pašalintas iš pareigų. Jo vieton 
paskirtas Andrejs Elvichs. Kitu įsaku pa
šalintas iš pareigų kultūros ir užsienio rei 
kalų ministras Voldemars Kalpinš. Nauju 
kultūros ministru paskirtas VI. Kaupužs. 
Naujoms užs. reik, ministro pareigoms kol 
kas niekas kitas nepaskirtas. Kaip pastebi 
latvių spauda, toji užsienio .reikalų minis
terija, kaip ir Lietuvoje, yra tik „šiaudi
nė“, nes Pabaltijo respublikoms nepalikta 
jokia teisė savai užsienio politikai.

r Seį^įHios DIENOS
PRANCŪZIJA ATSISAKO DALYVAUTI

Chruščiovas sutiko su Vakarų pasiūly
mu, kad Ženevoje nusiginklavimo klausi
mus svarstytų užsienių reikalų ministe
rial— britų, amerikiečių ir sovietų.

Prancūzai atsisako dalyvauti konfe
rencijoje.
CHRUŠČIOVAS GINA SAVO 
PROGRAMĄ

Atidarydamas partijos centro komiteto 
posėdį, Chruščiovas pasakė smarkią kal
bą prieš tuos, kurie sako, kad partijos 
programa kalbanti apie gerovę, bet užmir 
šusi komunizmą.

įvairūs pramonės gaminiai esą reikalin 
gi patenkinti kolūkiečiams, kad jie duotų 
daugiau žemės ūkio gaminių, kurių Sov. 
Sąjunga labai reikalinga.
CHRUŠČIOVO PRIEKAIŠTAS

Chruščiovas įspėjo, kad Sov. Sąjunga 
taip pat vykdys atominių bombų bandy
mus, jei Amerika juos vykdys, kaip pre
zidentas yra pareiškęs.

Prezidento reikalavimas iki balandžio 
mėn. pabaigos pasirašyti atominius bandy 
mus draudžiančią sutartį su tinkama kont 
role esąs šantažas.
PAVOJUS RŪKYTOJAMS

Britų gydytojų komisija, dar dvejis me
tus papildomai tyrinėjusi ryšį tarp rūky
mo ir vėžio, skelbia, kad jei kas rūko 30 
cigarečių kasdien, tai 30 kartų yra dides
niame pavojuje mirti plaučių vėžiu, negu 
nerūkantysis.

35 metų vyrai, kurie smarkiai rūko, vie 
nas vis iš 23 mirs vėžiu per dešimtį metų 
(nerūkantieji 1 iš 90). Iš to amžiaus da
bar sulaukusių nerūkančiųjų 1 iš 6 mirs

SOVIETAMS DUOTA PROGOS
Prez. Kennedys paskelbė, kad balandžio 

mėn. pabaigoje Amerika atnaujins atomi
nių ginklų bandymus, jei sovietai iki tol 
nesutiks pasirašyti bandymams uždrausti 
sutarties su numatoma tinkama kontrole.

„The Observer" rašo:
„Koks gi reikalas vykdyti daugiau ban

dymų? Prezidento kariniai patarėjai įtiki
no jį, kad rusai po paskutiniųjų bandymų 
yra pasiekė šiokios tokios karinės pažan
gos, nors tai ir turėtų apskritai būti ma
tuojama visos karinės galios pusiausvy
ra“.

„The Guardian“ taip pat pateisina Ame 
rikos nusistatymą rašydamas šitaip:

„Kiekviena pusė visada nori būti per 
du tris žingsnius labiau priekyje už antrą
ją pusę; ir, šalia to, kad tai pareikalauja 
didžiulių išlaidų, tos ginklavimosi varžy
bos neteikia saugumo žmogui. Tačiau kol 
nėra sutarta dėl nusiginklavimo, amerikie 
čiai pasiryžę laikytis savo atominių gink
lų. Vakarų Europa tebėra už komunisti
nės įtakos ribų iš dalies dėl amerikiečių 
gąsdinamosios galios. Jei iš tikro ameri
kiečių pajėgumas susiduria su grėsme, tai 
prezidentui Kennedžiui tenka rūpintis pa 
tobulinti savo ginklus. Reikalas toliau vyk 
dyti bandymus žemės atmosferoje gali bū 
ti priimtinas labai nenoromis, bet šiuo 
metu tenka sutikti su tuo“.

„N.Y. Herald Tribūne“ šitaip sveria ga
limybes uždrausti atominius bandymus: 
„Vakarų planas kontroliuoti uždraustuo
sius ginklus ne sunkesnę naštą uždeda So 
vietų Sąjungai, kaip ir Vakarams; Jungti
nių Valstybių atmosferoje atnaujinamieji 
bandymai nepadarys daugiau žalos, kaip 
kad Sov. Sąjungos jau yra padarę. Priimti 
sutartį ir tuo būdu baigti visus bandymus 
reikštų suprasti, ką Chruščiovas pakarto
tinai buvo siūlęs padaryti žmonijai ap
saugoti“.

GALIMA IR BE VIRŠŪNIŲ

„Sunday Times“ rašo: .... jei viršūnių
konferencija galėtų išspręsti (nusiginkla
vimo) klausimą, tai jis lygiai taip pat ga
lėtų būti išspręstas ir be viršūnių konfe
rencijos. Viskas, ko čia reikia, tai Chruš
čiovui atsisakyti savo nelogiško Ir žlug
dančio nusistatymo. Mums Vakaruose nė
ra reikalo šokti pagal jo gudrią dainelę, 
ruošiantis vis sakyti taip ar ne. Aštuonio
likos kraštų galvų konferencija tiktų jam 
pasirodyti su savo propaganda. Dviejų 
kraštų galvų susitikimas patrauklus jam 
būtų kitais sumetimais“.

„N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „Patsai 
tas dalykas, kad Chruščiovas nusileido 
nuo savo suprojektuotosios Ženevoje vir
šūnės ir siunčia savo užsienių reikalų mi- 
nisterį Andriejų Gromyką tartis su Rus- 

nesulaukęs 65 m. amžiaus, o iš rūkančių
jų — vienas iš trijų.

Komisija siūlo pakelti cigaretėms mo
kesčius, suvaržyti skatinančius skelbimus, 
uždrausti rūkyti viešose vietose.
TARIASI DĖL ARMIJOS IŠLAIKYMO

Savo armijai V. Vokietijoje išlaikyti 
britai išleidžia kasmet apie 72 mil. svarų. 
Britai reikalauja, kad Vokietija prisidėtų 
prie tų išlaidų.

Vokietija pasiūlė pirkti kasmet už 385 
mil. markių ginklų iš Britanijos, 90 mil. 
kasmet skirti kitokiems pirkimams ar pa
tarnavimams ir po 25 mil. mokėti ten, kur 
britai nurodys, ūkiškai atsitikusiems 
kraštams paremti vietoj Britanijos.
NAUJI PATVARKYMAI ŽEMĖS ŪKYJE

1958 m. Chruščiovo planu buvo panai
kintos Sov. Sąjungoje mašinų-traktorių 
stotys, kurios iš dalies prižiūrėdavo ir nu
matytųjų ūkiams planų įvykdymą. Maši
nas perėmė kolchozai ir sovehozai.

Kadangi paaiškėjo, kad žemės ūkis ne
patenkinamai tvarkosi, tai Chruščiovas 
dabar vėl pasiūlė planą įvesti priežiūrą. 
Ūkių pirmininkai kartu su partijos ir vals 
tybės skirtais pareigūnais turės vykdyti 
priežiūrą, gavę papildomus inspektorius.
ŽINIOS SOVIETŲ AMBASADOJE

Advokatas norėjo sužinoti, kiek žmonių 
dirba Central Intelligence Agency (saugu
mo įstaiga) pastate netoli Virginijos. 
Klausdamas jis norėjo sužinoti, kiek gali 
būti suinteresuotų jo firmos numatytai
siais ten statyti butais.

Atsakymo jis negavo. Tada jis kreipėsi 
į sovietų atstovybę, ir jam buvo pasakyta, 
kad ČIA yra užplanavusi turėti ten 11.000 
asmenų. 

ku ir lordu Homu, iš anksto jau yra viltin 
gas tikrovės pripažinimas“.

GERA ŽEMĖ, BET NĖRA DUONOS
Ryšium su sovietų komunistų partijos 

centro komiteto posėdžiais žemės ūkio 
klausimams svarstyti „N.Y. Herald Tri
būne“ rašo:

„Tikras nesusipratimas, kad tokią gerą 
žemę turįs kraštas, kaip Sov. Sąjunga, 
yra priverstas rūpintis javais. Seniesiems 
bolševikams, kaip ir pačiam Karoliui 
Marksui, rusų klausimas buvo tas, kaip 
beveik visą žemės ūkio ekonomiją su
pramoninti. Sovietų Sąjunga didžia dali
mi tai ir padarė, bet tai buvo padaryta 
žemės, ją dirbančiųjų ir jos gaminiais 
besimaitinančiųjų sąskaita. Sovietų Sąjun 
ga teoretiškai ir šioje srityje visur galėtų 
pasimokyti iš Vakaruose padarytosios pa
žangos, kaip ji pasimokė kurdama savo 
pramoninę technologiją. Tačiau kai Chruš 
čiovas giriasi, kad per pirmuosius trejus 
septynmečio metus Sov. Sąjungos pramo
nės gamyba pakilo 33 procentus; tai tuo 
pat metu žemės ūkio gamybos pakilimas 
tėra tik apie 5 procentai“.

Elektros energija naudojasi ne visi
(E) Vilniaus radijas sausio 13 d. prane

ša, kad praėjusiais metais Lietuvoje buvo 
elektrifikuota 250 kolchozų. Iki sausio 1d. 
visame krašte elektros energija naudojosi 
1.086 kolchozai .Tai sudaro 58% visų 
ūkių. Pilnai elektrifikuoti yra tik Kauno, 
Šakių, Prienų, Jiezno, Joniškio, Pagėgių, 
Kuršėnų, Kapsuko, Kėdainių ir Klaipėdos 
rajonai.

šiais metais numatyta rajonuose nuties 
ti 4.400 kilometrų aukštos įtampos linijų 
ir įrengti 3.600 kilometrų žemos įtampos 
tinklų.

Sovietuose smunka gamyba
(E) Sausio 22 d. Sovietų Sąjungos vy

riausybė paskelbė: „Taikingai rungtyniau 
darni su JAV-mis, mes pasiekėme naujus 
laimėjimus“. Tačiau Maskvoje gyveną va 
karų stebėtojai ta proga nurodė, kad pa
gal oficialius duomenis pramonės didėji
mas nėr pastaruosius metus smunka. 1959 
m. jis siekęs 11 proc., 1960 m. — 10 proc. 
ir per pastaruosius metus — 9,2 proc. Pa
gal planus Ir kom. programą pramonės di 
dėjimas turįs siekti 9,7 proc. (turima gal 
voje laikas nuo 1961 ligi 1980 m.). Pagal 
sovietinius oficialius statistikos duome
nis, Sovietų S-gos bendroji pramonės ga
myba šiuo metu yra pasiekusi 60 proc. vi
sos JAV-bių gamybos.

ALŽYYRE DIDĖJA O.A.S.
Tvirtinama, kad Alžyre slaptosios tero

ristinės O.A.S. eilės pastaruoju metu padi 
dėjo bent 50%.

Organizacija užpuldinėja prancūzų ka
riuomenę ir grobia ginklus, amuniciją ir 
kitokius tiekimo dalykus.
DIDĖJA DIRBANČIŲJŲ MOTERŲ 
SKAIČIUS

Pagal oficialiąją statistiką 1961 m. Ry- ’ 
tų Vokietijoje 45.8% visų dirbančiųjų su
daro moterys (1952 m. buvo 42.7%, i960 
m. 45%, o Sov. Sąjungoje 1959 m. bu
vo 47%).
MAJORAS SLAYTONAS LAUKIA EILĖS

Astronautas mjr. Donaldas Slaytonas 
yra sekantis amerikietis, parinktas skristi 
į erdvę.

Jis pareiškė, kad jam teks ilgiau atliki
nėti savo pareigas, negu pik. Glennui.

Be jo, yra dar kiti 5 parinkti astronau
tai, kurie laukia savo eilės.
FORMOZA TURĖS PATI IŠSILAIKYTI

Čiangkaišeko nacionalistinės vyriausy
bės valdomoji Formozos sala nuo 1950 m. 
iš Amerikos gavo apie milijardą dolerių 
ekonominės paramos (neskaitant, kas bu
vo duota karinės paramos).

Naujoji Amerikos vyriausybė jau yra 
įspėjusi, kad Formozai laikas Susigyventi 
su mintimi, jog reikia išmokti patiems sa 
vo jėgomis išgyventi.
POWERSAS IŠTEISINTAS

Sovietų grąžintasis U-2 lakūnas Power- 
sas buvo apklausinėtas komisijos. Jo 
veiksmai pasirodė pateisinami.

Ar jo lėktuvas buvo pašautas, ar suge
do, jis nežino. Lėktuvo sunaikinti jis ne
spėjo. Nusižudyti jam nebuvo įsakyta 
(jis galėjo tai atlikti tik savo valia).
ATŠAUKTAS ATSTOVAS

V. Vokietijos vyriausybė parkvietė pa
siaiškinti savo atstovą Maskvoje Dr. Kro- 
llį, kuris vėl siūlęs sovietams savo planus, 
kaip išspręsti Berlyno ir Vokietijos klau
simus.

Jau ir anksčiau kartą jis buvo pakliu
vęs panašion bėdon.

1
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Kiekviena sukaktis, jeigu ji liečia reikš 
mingą istorini jvyR^ar brangaus asmens 
gyvenimą, mus pažadina lyg skardaus 
gongo dūžis. Tik išgirdę jį, mes staiga su
klustame, išsiplėšiame iš mechaniško kas 
dienybės ritmo ir aiškiai praregime tai, ką 
anksčiau išsiblaškęs žvilgsnis matė, bet 
nesuvokė. Ir juo žymesnė sukaktis, juo 
skardžiau nuaidi tas gongo dūžis. Juo di
desnis dėkingumo jausmas kaupiasi širdy 
se tų, kuriuos džiugina nušvitusi sąmonės 
būsena. Šia prasme- sukaktis yra ne tik i 
mus prabylanti pareiga ją derančiai pa
gerbti, bet drauge mus pačius praturtinan 
ti įžvalga, taigi tikra dovana.

Ne tik artimiesiems bičiuliams, bet pla
tiems mūsų visuomenės — pirmoje eilėje 
kstalikų — sluoksniams tokia yra soleni- 
zanto profesoriaus Jono Griniaus 60-ties 
metų amžiaus sukaktis. įžymaus dabar
ties lietuvių kultūrininko ir visuomeninin 
ko nueitasis gyvenimo kelias yra ryškus ir 
padrąsinantis dvasios ir idealo pergalės 
liudijimas mūsoje tikrovėje. Medžiaginės 
civilizacijos barbarijos sąlygų supami ir 
demoralizuojami, mes ypač ilgimės tokio 
liudijimo, akivaizdaus ir įtikinančio.
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Sukaktuvininkas pasaulio šviesą išvydo 

Šiaurės-Vidurio Lietuvos kaime mūsų ne
ramaus šimtmečio pradžioje — 1902 m. 
vasario mėn. 21 d. Prigimtis jo neapdova
nojo žemiškais turtais. Priešingai, net pa
čio brangiausio — sveikatos — jam pa
šykštėjo. Gal kaip tik dėl to jis labiau 
brangino gautąsias šviesaus proto ir jaut
rios širdies dovanas, savo įtemptu darbu 
jas patobulino. Dar mokyklos suole savo 
darbštumu, gabumais ir idealizmu atkrei
pė į save auklėtojų akis ir tuo būdu nusi
pelnė paramą, kurios dėka neturtingas 
jaunuolis išėjo aukštuosius mokslus nepri 
klausomo) Lietuvoj ir Prancūzijoj, gerai 
pasiruošė^ akademiniam darbui. Nuo 1929 
m. jis įsijungė į Vytauto Didžiojo Univer
siteto Teologijos-Filosofijos fakulteto dės
tomojo personalo sudėtį, kurioje išbuvo 
iki Nepriklausomybės sutemų.

Intelektualą, ypač kai jų buvo, tiek ma
ža, tyko didelė pagunda, vaizdžiai tariant, 
pasilikti Taboro kalno viršūnėje, nebenu
sileisti žemyn iš savo pasiektųjų aukštu
mų, užsidaryti patogiame darbo kabinete, 
pasitenkinti tuo ryšiu su gyvenimu, kurį 
užtikrina katedra. Tokia pagunda turėjo 
būti itin didelė iš prigimties į kontemplia 
tyvų mąstytojo būdą linkusiam jaunuo
liui. Juo labiau, jog šalia mokslinio aka
deminio darbo jis neužsimiršo kūrybinės 
gyslelės ir ją uoliai prižiūrėjo. Rodos, ko 
daugiau ir pageidauti būtų galima. Juk 
tai dvigubai vaisinga išliekamųjų verty
bių kūrybos sritis.

Bet ne taip galvojo mūsų Jubiliatas. 
Gal būt, jo paties sunkus gyvenimo kelias 
neleido jam užmiršti nei asmeninės skolos 
visuomenei, nei to vargo, kurio buvo aps
čiai po šimtmetinės socialinės ir nacionali 
nės vergovės nepriklausomai gyventi pa
kilusioje Lietuvoje ir kuriam jautri širdis 
negalėjo likti abejinga. Jubiliatui 'buvo 
svetimas intelektualinio arivisto kelias — 
egoistiškai mėgautis pasiektos iškilios pa
dėties vaisiais. Jis pasirinko visuomeninį 
intelektualo pašaukimą, aiškiai suvokęs

DR. JONUI GRINIUI 60 M.
dėsnį: kam daugiau duota, iš to daugiau 
reikalautina.
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Visuomeninis darbas turi savo pavojų. 

Kartais taip smarkiai pasinešama eiti vi
suomenėm „veikėjauti“, ypač jaunesnia
me amžiuje, kad nuo to nukenčia pati vei 
kėjo asmenybė: jis ima nebesirūpinti sa
vo asmenine pažanga, nustoja mokytis, 
kurti. Viską užgožia besaikis noras „veik
ti“. Tai tuščių girnų malimas. Neretai vi
suomeninis veikimas tampa nežaboto ego-

RAŠO: JULIUS VIDZGIRIS 

izmo. asmeninės garbės ir naudos priemo
ne. Pro šitą Scilę ir Charibdę, tykojančią 
kiekvieno visuomenininko, mūsų Jubilia
tas pavyzdingai praplaukė. Jis laimingai, 
kaip retas, savojoje intelektualo prigim
tyje suderino specialybės profesiją ir vi
suomenininko pašaukimą. Jau daug metų 
— tiek nepriklausomoje Lietuvoje, tiek 
okupacijoje, tiek tremtyje — jis stovi prie 
šakinėse katalikų rinktinės šviesuomenės 
eilėse.
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Nėra čia tiek vietos, kad galėtumėm 

bent paviršutiniškai apžvelgti Jubiliato 
daugeriopą kūrybos ir veiklos darbą. O ir 
iš viso tatai neįmanomas užsimojimas 
tam, kuris negali prilygti nei amžiaus pa
tirtimi, nei sugebėjimais atitinkamose sri
tyse. Juk vienu metu tenka vertinti ir 
mokslininką, ir kūrėją, ir auklėtoją, ir 
visuomenininką.

Kaip pajėgus savo srities specialistas, 
sukaktuvininkas pasižymėjo jau savo 
brandžia daktarine disertacija (1929), ku
rioje tiek saviesiems, tiek svetimiesiems 
pristatė poetą O.V. Milašių. Vėliau šalia 
akademinio dėstomojo darbo išleido kele
tą veikalų. Lietuvos nelaimė buvo asme
ninė jauno akademiko nelaimė: jis neteko 
ryšio su pamėgtuoju darbu. Tačiau ir 
sunkiausiose sąlygose liko ištikimas aka
deminei tradicijai. Kam tremtyje jis ne
žinomas savo studijiniais straipsniais ir 
paskaitomis? Ypač didelis solenizanto in
dėlis tremties literatūros istorijai ir kriti
kai. Lyg budrus karys sargybos poste, jis 
stebi ir nuolat- vertina naująsias kūrybos 
apraiškas, savuosius supažindindamas su 
kitų tautų laimėjimais, svetimiesiems sa
viškius pristatydamas.

Ne tik mokslininkas, kitų kūrybos 'tyri
nėtojas, bet ir pats produktyvus kūrėjas, 
rašytojas. Čia irgi išliko ištikimas sau. 
Tuo pačiu metu, kai užbaigė savo diserta
ciją, sukaktuvininkas paskelbė savo pir
mąją dramą Sąžinę (1929). Plunksnos ne
padėjo iki šiandien. Ir čia visuomeniniam 
rūpesčiui skirta daug vietos. Meniniame 
istorinių bei dabarties siužetų fone spren
džiamos gyvybinės tautinės problemos.

Negalima pamiršti auklėtojo. Skirtingo
mis sąlygomis, bet vienoda meile jis ieško 
jo kelio į akademinio jaunimo širdį tėvy
nėje — VDU — ir tremtyje — L. Europos 
kolegijoje Strasburge. Su dėkingumu jį 
prisimena ne vienas Schw. Gmuendo ar 
Vasario 16 gimnazijos mokinys. Tiek rū
pestingų žinių perdavimu, tiek dėmesiu

jaunimo reikalams jis išsiskyrė iš kitų 
dėstytojų, kurie tikrovėje atsitvėrę nuo 
jaunimo jo nemato arba jame tik sau se
kėjų ar gerbėjų teieško, šitas asmeninis 
nesuinteresuotumas, savęs užmiršimas ir 
drauge nuoširdus, pastovus domėjimasis 
jaunaisiais, sielojimasis jų nepasisekimais 
ir džiugesys jų laimėjimais — tai labiau
siai krintančios į akis Jubiliato kaip auk
lėtojo savybės.

Atskirai tenka suminėti visuomeninin
ką, kuris nesiliovė sirgęs savo laiko visuo 
menės rūpesčiais. Gausiuose publicisti
niuose raštuose daug kartų yra judinęs 
labiausiai degančius klausimus. Jo žodis 
visuomet tiesus, taiklus, reiklus. Ir dar 
kartą galima pasimokyti iš Jubiliato pil
natviško platumo. Jis niekad neapsiribojo 
tik teoriniu visuomeninių klausimų svars
tymu, tarsi užtektų tik kitiems pareigas 
nurodinėti, pačiam jų nesiimant. Reika
laudamas iš kitų, iš savęs dar daugiau rei 
kalavo. Dar studentu būdamas, įsijungė į 
katalikų organizacinį veikimą, buvo įvai
rių vadovaujančių organų narys. Neapsi
ėjo be jo Ateitis, Pavasaris, Židinys, XX 
Amžius, Aidai. Dalyvavo krikščionių dar
bininkų sąjūdyje. Vienas iš 16 pasirašiu
siųjų manifestą „Į organiškosios valstybės 
kūrybą!“ Vėliau rezistencinės kovos daly
vis. Drauge su kitais universiteto senato 
nariais nacių suimtas. Rezistencijos min
ties ir tradicijų puoselėtojas tremtyje. 
Nuo Europos LFB susiorganizavimo 1953 
m. pradžios kiekvienos kūrybinės iniciaty
vos rėmėjas, įkvėpėjas arba tiesiog vyk
dytojas, labiausiai nusipelnęs Studijų Sa
vaičių rengėjas ir pravedėjas. Pagaliau 
atsidavęs L. Bendruomenės veikėjas.
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Jau paviršutiniška apžvalga kelia neju

čiomis klausimą: iš kur tokia dvasia? Kas 
pagimdė šitą idealizmą? Gerbiamas Su
kaktuvininkas šiltai atsiliepia ir visuomet 
pavyzdžiu rodo atgimusios Lietuvos filo
sofinį genijų St. Šalkauskį. Neabejotinai, 
jog pastarojo mintys turėjo didelės įtakos 
jo mokiniui, kurs jas idealiai priėmė ir kū 
rybiškai išplėtojo. Tačiau kas išpureno, 
priruošė pačią dirvą, kurion kritę išmin
ties grūdai galėjo nešti daugeriopą vai
sių? Čia aiškiai prasišviečia Lietuvos kai
mo subrandintas nuoširdus tikėjimas ir 
esmiškai dorinio pobūdžio humaniškumas.

Ant šitų pamatų išaugo naujas patrauk 
lūs lietuviško visuomenininko tipas. Jau 
viena ta aplinkybė, kad šį žodį suriku iš
versti į kitas kalbas, rodo jo turinio lietu
višką savitumą. Plati tai tema. Sukaktu
vininko asmenyje turime gyvą visuomeni
ninko pavyzdį. Tai ne savo asmeninės 
naudos ieškotojas, kaip neretai matome 
vyresnės kartos „politiko“ tipe, į kurį, ne
apvaldytos prigimties traukiamas, orien
tuojasi ir nūdienis „auksinis jaunimas“. 
Prieš šį tipą stovi visuomenininkas-aske- 
tas. Žmogus, kuris iš savęs daugiau reika
lauja negu iš kitų. Improvizacijos, darbu 
neremiamų žodžių priešininkas; apgalvoto 
ir planingo veikimo šalininkas. Principin
gas, bet drauge sugebąs įžvelgti tiesą prie
šininko pozicijoje. Neatitrūkęs nuo gyve
nimo tikrovės, bet nuolat ją veikiantis sa
vo pozityviomis idėjomis, idealizmu ir 
asmeniniu įsipareigojimu.

Kad tokia visuomenininko asmenybė 
nėra racionalistiškai šalta, bet žmogiškai 
šilta, tą patvirtina mūsų Sukaktuvinin
kas. Paprastas ir jautrus asmeniniuose 
santykiuose, surandąs kiekvienam žodį 
jam suprantama kalba. Nors sukaktis mus 
verčia daugiau žvilgsnį nukreipti į Jubi
liato atliktus darbus, į jo nueito kelio kū
rybines pėdas, tačiau prieš save turime 
ne šaltą akmens paminklą, bet gyvą, šiltą 
spinduliuojančią asmenybę. Tiesa, ne an
gelą, bet žmogų. Tai reiškia, kad ir jis bu
vo gundomas, bet nepasidavė. Klydo, bet 
klaidoje nepasiliko. Visų svarbiausia, nuo 
lat ieškojo, nepasitenkino pasiekimais, 
nuolat degė idealo akivaizdoje, šviesus 
pavyzdys dvasinių vertybių užgožimo, kri 
zių ir pasimetimo laikais.
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Brangiajam Sukaktuvininkui išreiškia

me priderančią pagarbą ir nuoširdžiau
sius sveikinimus. ILGIAUSIŲ METŲ! — 
vargiai gali prasmingiau skambėti, nes 
esame tikri, jog jie toliau bus vaisingai 
sunaudoti. Jei dar ką galima palinkėti, tai 
tik geros tvirtos sveikatos. ILGIAUSIŲ 
METŲ DIDŽIAM VISUOMENININKUI!

(ELI)

#/

PASNINKAS
Pasninkas yra sutinkamas visose seno

siose kultūrose. Visur jis turi religinį-ri- 
tualinį pobūdį ir yra tvarkomas įpareigo
jančiais nuostatais. Beveik visur yra ski
riamas kiekybinis ir kokybinis pasninkas. 
Kiekybinis pasninkas tai susilaikymas 
nuo bet kokio valgymo. Jo tikslas — ap
simarinimas, auka, atgaila. Kokybinis pas 
ninkas tai atsisakymas nuo vienos ar ki
tos maisto rūšies. Pvz., indai nevalgo jau
tienos, nes jaučius jie laiko šventu gyvu
liu; žydai ir mahometonai nevalgo kiau
lienos, nes jiems kiaulė nešvarumo sim
bolis.

S. Testamente pasninkas buvo labai po
puliarus dalykas. Kurį laiką iš religinių 
ir dorovinių motyvų visiškai susilaikyti 
nuo valgymo ir gėrimo žydų tautoje buvo 
praktikuojama dar prieš Mozės laikus. Pa 
čiuose seniausiuose raštuose pasninkas 
laikomas vertinga auklėjančia priemone 
apmaldyti kūniškumui. Buvo manoma, 
kad pasninkas įgalina žmogų artimiau 
santykiauti su Dievu. Pasninku buvo taip 
pat norima permaldauti Dievo teisingu
mą arba išmelsti jį pasigailėjimo. Už tai 
pasninkas laikomas išorine gailesčio ir 
atgailos išraiška, ir juo palydimos maldos 
ypatingų nelaimių atveju. Tai lyg maldos 
tikrumo ir jos nuoširdumo patvirtinimas. 
Pasninku būdavo išreiškiamas ir gedulas, 
ar asmeniškas, mirus brangiam asmeniui, 
ar visuomeniškas, tada, kai užpuldavo ne 
laimės miestą ar visą tautą. Iš čia suminė 
tųjų motyvų kilęs pasninkas dažniausia 
trukdavo vieną dieną. Tačiau S. Testa
mente minimas pasninkas taip pat ir tri
jų ir septynių dienų, trijų savaičių ir net 
40 dienų. Vėlesniaisiais laikais pasninkau 

ją žydai dėvėdavo gedulo rūbus, būdavo 
basi, nesiprausdavo hr šeimoje susilaiky
davo nuo lytinių santykių. Buvo skiria
mas viešas ir privatus pasninkas. Vieša
sis pasninkas įpareigodavo visą taut*. Jis 
būdavo skelbiamas tautos nelaimių atve
ju, ar minint tų nelaimių sukaktis. Priva
tus pasninkas tai atskiro asmens pamal
dumo išraiška.

N. Testamente pirmiausia sutinkame 
pasninkaujantį Joną Krikštytoją. Kristus 
savo viešąjį gyvenimą pradeda 40 dienų 
pasninku. Apie pasninką Kristus dažnai 
kalba savo pamoksluose, bara už pasnin
ko visišką suišorinimą. „Pasninkaudami 
nebūkite paniurę, kaip veidmainiai: nes 
jie perkreipia savo veidus, kad pasirody
tų žmonėms pasninkaują. Iš tikrųjų sa
kau, jie atsiėmė savo užmokestį. Tu gi, 
kai pasninkauji, pasitepk savo galvą ir 
nusiprausk savo veidą, kad ne žmonėms 
rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, 
kurs yra slaptoje; ir tavo Tėvas, kurs ma
to slaptoje, atsilygins tau“ (Mato 6,16-19).

Katalikų Bažnyčioje pasninkas žinomas 
nuo pat pirmųjų jos egzistavimo dienų. 
Dabar pasninkas tvarkomas bažnytiniais 
įstatymais (žiūrėk B-tinės Teisės Kodek
są, 1250-1254 kanonus). Pasninko dįeno- 
mis leidžiama valgyti tik vieną pilną val
gį su mėsa. Kiti du valgiai turi neprašok
ti užkandos pobūdžio, be mėsos. Pasninko 
įstatymas saisto asmenis, suėjusius 21 am 
žiaus metus, ir liaujasi saistęs baigusius 
59 metus. Pasninko dienos — visi gavė
nios šiokiadieniai. Nuo pasninko skiria-
ma abstinencija, arba susilaikymas nuo 
mėsos. Abstinencijos dienos — visi me
tų penktadieniai. Pelenų diena, gavėnios 
penktadieniai, ypač Didysis Penktadienis 
ir eilė prieššventinių vigilijų yra kartu 
pasninko ir abstinencijos dienos, šalia 
bendrųjų pasninko nuostatų, kiekvienas 
vyskupas leidžia specialius, saistančius 
tik tos vyskupijos tikinčiuosius.

Kun. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTER — kovo 17 d., 11.45 vai., 

St. Peter.
STROUD — kovo 18 d., 12 vai., Beeches 

Green.
LEICESTER — kovo 18 d., 12 vai., 72 Me 

re Rd.
BIRMINGHAM — kovo 25 d., 11 vai. Išpa 

žintis nuo 10.30 vai. 21 Park Rd.
DERBY — kovo 25 d., 11 vai.; išpažintis 

nuo 10.30 vai. Sisters of Mercy, Bridge 
Gate.

WOLVERHAMPTON — kovo 24. d., 7 val. 
vak. pamokslas ir išpažintis. Kovo 25 d. 
išpažintis nuo 10.30 vai. Po to Mišios ir 
pamokslas.
Visose šešiose vietovėse pamaldos bus 

su gavėniniais rekolekciniais pamokslais 
ir velykine išpažintimi. Pasinaudokime 
proga ir atlikime pareigą, nes kun. A. Kai 
lauskui, MIC, ir kun. P. Daukniui, MIC, 
greit išvykstant pas Australijos lietuvius, 
nežinia, kada lietuvis kunigas galės vėl 
atsilankyti.
ROCHDALE — kovo 25 d., 11.30 vai
MANCHESTER — kovo 25 d., 10.30 vai

H
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ZUZANA MORAVSKA

Vilkii4i%^s
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ 
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(VERTE A. VĖGĖLĖ)

Norėdami patenkinti romantiškos praei 
ties knygose pasiilgusius skaitytojus, per- 
sispaudiname šią iš lenkų kalbos A. Vėgė
lės verstą ir „Vienybės Lietuvninkų“ iėšo 
mis 1911 m. Brooklyne išleistą apysaką.

Vertimo kalbą šiek tiek prideriname 
prie šios dienos.

; 1 .

Tarp dviejų tankaus lietuviško miško 
sienų stovėjo didelė pastogė žmonėms pa
sislėpti, Tačiau, tikrai sakant, nebuvo tai 
kokia nors paprasta pastogė, tik pilis gin
tis. Aukštame kriaušyje, ant sukrautų sto 
rų medžio kaladžių ir neaptašytų ąžuolų 
rąstų stovėjo ilgas pastatas, iš vienos pu
sės kažkaip nepaprastai nusileidžiąs prie 
žemės, — kaip kartais esti su medžiu, ku
ris, išaugęs iš šaknų, ne išsyk tiesiog aukš 
tyn kyla, bet, negalėdamas atsitraukti nuo 
savo penėtojos krūties, išauga kreivai į 
šalį, kabinasi dar jos atžalomis, pagaliau 
sustiprėjęs išlygina kelmą ir, skleisdamas 
šakas, apglėbia jomis didelį plotą.

Ir žmogus, statydamas sau trobas, ėmė 
pavyzdį iš tokių medžių.

Ir minėtoji pilis ant kalno ne kitaip bu 
vo pastatyta. Iš vienos pusės ji buvo išau
gusi įžulniai, o iš antrosios kilo tiesiog 
aukštyn siena, ir kaip medis šakomis, taip 
pilis plačiai apėmusiu stogu dengė savo 
gyventojus. Šios pilies sienos buvo iš vir
šaus taip tankiai žagarais apkrautos, o iš 
oro taip storai samanomis su moliu aplip 

į 
į 
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dytos, kad veltui ieškotum, kas ten yra 
po tuo storu sluoksniu —medis ar akmuo.

Tame viršutiniame sluoksnyje matėsi 
tik nedideli keturkampiai langeliai, pro 
kuriuos veržte veržėsi pavasario saulės 
spinduliai, tarsi norėdami sužinoti, kas 
ten viduje dedasi. Bet rusvai baltos pūs
lės, kuriomis pridengti langai, kovojo su 
saulės spinduliais. Vienas tačiau langas 
nebuvo pridengtas pūsle, todėl saulė, leng
vai įsiskverbusi vidun, savo šviežumu tar 
si gėdino rausvą ugnies šviesą, nušvietu
sią visą gryčią nuo akmeninėj prieždoj 
degančios medžio kaladės.

Dūmai, rūkstanti iš tos ugnies, veržėsi 
laukan pro tyčią stoge padarytą skylę. To 
ji priežda, kurioj degė ugnis, buvo visos 
šeimynos draugas. Dabar tačiau visų 
akys nukrypo nuo ugnies, kadangi saulutė 
traukė visus iš pilies į gryną orą. Išlindu
si iš už storų ūkų saulutė, perplėšusi mels 
vai baltą jos plėnį, paleido daugybę spin
dulių. Tie spinduliai buvo aiškūs, linksmi 
ir besišypsą, kaip ir paprastai pavasarį. 
Taigi žaidė ir sniegu ir vandeniu, žibėda
mi milijardais spalvų.

Ir pakvipo ore įšilusių pušų žebelių kva 
pas, pakvipo ir paleistoji iš žiemos pančių 
žemelė, o taip pat ir ūžiantis vanduo, ku
rio visuose upeliuose tiek daug pritvino. 
Pragydo vyturiukai, pakilo čiulbėdami 
aukštyn ir nusileido šviežion žemėn... 
Ten vėl, šiltam vėjeliui papūtus, išlįs iš po 
žemės kirminėlis ir vėl pasislepia atgal, 
neturėdamas dar pakankamai drąsos iš

statyti save pavojui, kuriuo grėsė jam 
mažasis vyturiukas., Miške taip pat buvo 
girdėti čia šakų lūžimas ir braškėjimas, 
čia riksmas miško žvėries, kuris, nujaus 
damas pavasarį artinantis, kėlėsi iš savo 
guolio ieškoti šviesių gaivinančių spindu
lių. Žmonėse, kaip ir visoje gamtoje, atbu 
do gyvastis, kuri žiemos metu buvo it už
migusi: vaikai džiaugėsi besiskerbian- 
čiais pro langus saulės spinduliais, stebė
damiesi, kad jokiu būdu negali sulaikyti 
jų savo rankose.

Senasis gi Tubingas, pilies ponas, ištisą 
žiemą nepalikdamas meškos kailiu deng
tos lovos ir nuolat žiūrėdamas į ugniaku
rą savo kambaryje, dabar kaskart daž
niau kreipė galvą į neuždaryto ir nepri
dengto pūsle lango pusę, o pagaliau vieną 
dieną suplojo delnais. Iš gretimo kamba
rio pasirodė jauna moteriškė, klausdama:

— Ko nori, tėve kunige?
Senelis parodė ranka į besiskverbiančią 

vidun saulę ir tarė:
— Saulė šildo.
Moteriškė linksmai susijuokė, rodyda

ma baltus dantis, ir skubiai išbėgo atgal; 
pilyje gi kilo nepaprastas judėjimas. Vai
kai, it paukšteliai, čiulbėjo: „Saulė šil
do!“; tą pat kartojo ir moterys, o kai tuos 
žodžius rimtai pratarė suaugusių vyrų lū
pos, visi susispietė apie Tubingą. Išėjo tuo 
met visi pro žemas pilies duris ir, sukda
mi per įprastinį tiltą, traukė į netolimą 
tamsų mišką.

Tubingas buvo anuomet vienas narsiau 
šiųjų lietuvių. Nesykį vaitojo nuo jo ran 
kos lenkai ir kryžiuočiai, bet jau daug 
metų kai jis tik kaip kunigas galėjo vado
vauti žmonėms, vesti juos metinių apeigų 
švęsti. Vedė tad juos ir dabar pavasario 
šaulės pasveikinti.

Žila, siekianti juostą, barzda, atdaros 
akys, tačiau taip nuostabiai nejudinamos, 
kad išsyk galima pažinti, jog jos nemato 
nei anos šviesiosios saulutės, nei žemės po 
kojomis, nei tamsaus miško. Senelis ta
čiau ėjo tiesiai ir stipriai, pasiremdamas 

stora šakota lazda. Šalia ėjo iš vienos pu
sės jaunas stiprus vyras. Buvo tai jo vai
kaitis Kronivas. Nors buvo ankstyvas lai
kas, ėjo tačiau basas; užtat oda, vilnomis 
į kūną atkreipta, ties pusiauju dirželiu su 
juosta, dengė jį nuo pečių ligi kelių, o iš 
už juostos kyšojo kirvis. Pečiai gi, kaip ir 
kojos, taip pat buvo nuogi. Antroje sene
lio pusėje ėjo jau žinoma mums moteriškė 
Daurutė, Kronivo žmona. Jos rūbai nie
kuo nesiskyrė nuo jos vyro rūbų, tiktai 
galva buvo aprišta balta skara, kurios ilgi 
galai karojo ant rausvai rudų kailinių; ki 
tą gi tokią skarą ji turėjo užsimetusi ant 
pečių. Greta jos bėgo keleto metų vaikas, 
Siauručiu vadinamas, ant kurio galvos 
motina protarpiais, matyt, iš didelės mei
lės, dėjo vis savo rankas. Paskui juos dar 
ėjo keletas Kronivo mergaičių, ėjo daug 
tarnų ir tarnaičių; iš gryčių gi, stovinčių 
šalia pilies, taip pat ėjo vyrai, moterys ir 
vaikai, drauge su kunigu pagerbti pavasa 
rio.

Ėjo miško gilumon į skynimą, kurio vi
duryje augo didelis ąžuolas. Nepaprastas 
tai buvo ąžuolas. Žemas, storas iš pašak
nio, išaugęs į keliolika stiprių šakų, ku
rios, besitiesdamos viršun, sudarė it vaini 
ku papuoštą galvą ant plačių milžino pe
čių. Šaknys šito milžino, išlindusios iš že
mės, augo paviršiuje; aplink jas žmogaus 
ranka ar gamta sudarė apsaugos griovelį, 
pilną didesnių ir mažesnių akmenėlių, 
maldingų žmonių prisvaidytą. Vienoj pu
sėj šitie akmenys sukrauti krūvon laip
tais, tad lipant j'ais galima buvo prilipti 
ligi pat ąžuolo viršūnės. Tų laiptų apačio
je įsmeigta žemėn keletas plokščių akme
nų, ant kurių baigianti smilkti medžio ka 
ladė rodė, kad čia nuolat kūrenama ugnis.

Tubingas, nors neregys, tačiau traukė 
tiesiog į tą šventinyčią. Dar būdamas vai
ku meldėsi čia, visą gyvenimą vedžiojo į 
čia sūnus ir vaikaičius, tad nesunku jam 
buvo atrasti ši vieta.

— Gęsta ugnis, — tarė atsistojęs prieš 

ąžuolą. — Gęsta, bet neužges, nes šviesa 
iš aukštybės duos jai šventą kibirkštį.

Kalbėdamas tai, pakrapštė apdegusius 
nuodėgulius rankoje laikomąja krivulę, 
o Kronivas užmetė ant ugniakuro kūlelį 
sausų, dar rudenį sukapotų šakų, kad ge
riau įsikurtų pavasario ugnelė. Tuojau 
paskui vyrą sviedė ugniakuran Daurutė, 
jo žmona, ryšelį javų ir įvairių žolių, taip 
pat tam reikalui per žiemą gryčioje išlai
kytų; paskui ją Siaurutis, tas vaikinas, 
sviedė javų saują. Artinosi paskiau mer
gaitės ir tarnai, ir visi, mesdami ugniti 
žoleles ir šakneles, šaukė:

— Garbė saulei, garbė pavasariui!
— Garbė saulei, garbė pavasariui! — 

skambėjo aplinkui. Pamažėl visi tie bal
sai sudarė kažkokią liūdną giesmę, o ug
nis vis kilo aukštyn, plačiai aplinkui švies 
dama. Senasis ąžuolas šlamėjo ten kalne, 
tarsi pritardamas liūdnai susirinkusiojo 
būrio giesmei. Lenkė žemyn medžiai savo 
viršūnes, perduodami vienas antram aM 
maldos melodiją, kuri, susiliejusi į vieną 
galingą vienetą, nuskambėjo per visą gi
rią.

Tik staiga pro medžių šlamėjimą irliūd 
ną giesmę pasigirdo šakų braškėjimas ir 
sunkus arklių trypimas ir net ginklų žvan 
gėjimas.

Nutilo staiga giesmės, ir pasigirdo bai
mės ir nusiminimo riksmas. Suspaudė 
Tubingas kumštį, net tvirtos jo rankos 
kaulai subraškėjo, sukeikė, įsviedė darug 
nin vien? malkagalį ir, nenugrįždamas 
neregių akių nuo ugnies, stovėjo nejudėk 
mas. Kronivas gi griebėsi tuojau kinio, 
kurį turėjo tuo laiku pajuostėje, nes su
prato neprašytus svečius atvykstant.

Neilgai teko laukti; iš tankumyno, kuris 
apsupa tarpumiškį, pasirodė keliolika rai 
telių, o ant jų lengvų apsiaustų nupiešta
sis baltas kryžius lengvai leido atpažinti, 
kas tai per svečiai.

(Bus daugiau)
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VASARIO 16 ROMOJE
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 

minėjimas Italijoj Šiemet buvo ruošiamas 
tik lietuviams. Romos ir apylinkių lietu
viai šią sukaktį minėjo šv. Kazimiero Ko
legijos patalpose vasario 18 d. Šv. Mišias 
laikė ir pamokslą pasakė arkiv. Samorė, 
Kongregacijos Ypatingiems Bažnyčios Rei 
kalams Sekretorius. Jis, prisimindamas 
su pasigėrėjimu savo šešeris buvimo me
tus Lietuvoje, pastebėjo, kad 1938 m. da
lyvavo Kaune Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo dvidešimtmečio minėji
me, kada gavo pirmąją savo diplomatinė
je tarnyboje dekoraciją: Gedimino ordiną.

Apžvelgęs trumpai Lietuvos 700 metų 
valstybinio gyvenimo garbingus ir skaus
mingus įvykius, iškėlė lietuvių tautos gy
vybingumą, darbštumą, tikėjimą ir garbin 
gą laikyseną sunkiose aplinkybėse, šie 
faktai sukėlė daug simpatijų lietuvių tau
tai visame pasaulyje. Pats Popiežius, no- 
rėdafnas parodyti savo prielankumą lietu
vių tautai, šiomis dienomis pakėlė į Arki
vyskupus garbingąjį didvyrišką jos sūnų 
vysk. Matulionį ir priėmė į diplomatine 
Vatikano tarnybą du kunigus lietuvius.

Baigdamas savo žodžius, arkiv. Samorė 
perskaitė šv. Tėvo telegramą:

,Jo Šventenybė Popiežius, nuoširdžiai 
priimdamas Romos Lietuvių Bendruome
nės pareikštus sūniškus meilės jausmus ir 
prašydamas Dievą naujos pagalbos bei 
paguodos, ragindamas į uolų krikščioniš
ką gyvenimą ir pilną pasitikėjimo ištver
mingą maldą, siunčia visiems broliškojo 
susirinkimo prie Dievo altoriaus daly-

KNYGOS PROPAGANDAI SKLEISTI
(E) Pasikalbėjime su Vilniaus radiju 

valst. politinės ir mokslinės literatūros lei 
dyklos direkt. Butkus pažymėjo, kad šiais 
metais leidykla daug dėmesio kreipianti 
į ideologinius klausimus. Esą, ir toliau bū 
šianti aiškinama partijos programa, pro
paguojamas buvęs partijos suvažiavimas. 
1961 m. leidykla išleido 517 įvairių pava
dinimų leidinių, ir tai daugumoje agitaci
nė literatūra. Ji vis plečiama, numatoma 
pradėti leisti „Populiarioji filosofijos bib
liotekėlė“, brošiūrų serija „Socialistinio 
kaimo' švyturiai“ (apie žemės ūkio pirmū
nus, geriausius kolchozus...). Numatyta 
ir atskirt literatūra „didžiulei agitatorių 
ir propagandistų armijai“ Lietuvoje.

Daug vietos skiriama vad. „proletari
niam internacionalizmui“ ir „tautų drau
gystei“. Vienas įdomesnių darbų tai numa 
tytas išleisti mokslų akademijos pareng
tas darbas „Tautų draugystės idėjos lietu
vių ir rusų literatūroje“. Kitame leidinyje 
bus dėstoma rusų ir lietuvių karių drau
gystė karo metais. Vis nepamirštamos ir 
vadinamosios „buržuazinių nacionalistų

LENKIJA JUDA
ŠAUKIASI ATOSLŪGIO, LAIVĖS IR... 

POPIERIAUS
(E) Neseniai Varšuvoje viename inte

lektualų klube įvykusiame susirinkime, 
lenkų Mokslų akademijos pirmininkas, 75 
zn. amž. prof. Kotarblnski pastebėjo, kad 
Vakaruose manoma, jog Lenkijoje per ma 
žai vertinamas laisvas žodis. Jo nuomone, 
reikia sustiprinti atoslūgio eigą. Prieš 
porą mėnesių savaitraštyje „Przegląd Kul 
turalny“ buvo skelbiami ir profesorių pa 
sisakymai laisvės klausimais. Jau minė
tame pasitarime raš. A. Slonimski nurodė, 
kad laisvės reikalingi ne tik mokslininkai, 
bet ir rašytojai. Kito rašytojo nuomone, 
lenkai sugebą kovoti dėl laisvės, tačiau jie 
nesą pajėgūs tą laisvę išlaikyti. Prof. Edv. 
Lipinski pareiškė: nuo 1906 m. esu mark
sistas, tačiau tai, kas vėliau įvyko, jau ne
begalima laikyti moksliniu marksizmu. 
Net ir lenkų partinis laikraštis „Trybuna 
Ludu“ ne taip seniai rašė, kad reikėtų 
bausti tokius valdininkus, kurie persekio
ja kritinius pasisakymus arba imasi kerš
to priemonių. Atoslūgis turįs ateiti ne iš 
apačios, bet iš viršaus.

Nors gyventojų aprūpinimas (esant že
miems atlyginimams ir aukštoms kai
noms) šiuo metu geresnis, kaip pokario 
metais, tačiau vis dar dažnai trūksta gyve 
nimui būtinų prekių. Ilgus metus dirbęs 
lenkų pasiuntinybėje Londone K. Malcu- 
žynski partiniame laikraštyje pastebėjo: 
„Man nedaro jokio įspūdžio gražiai ap
šviestos vitrinos Varšuvos gatvėse, galimy 
bė pačiam apsitarnauti perkant mėsą ar 
dešrą, dešimt radijo aparatų modelių ar 
dešimt prancūziško konjako rūšių. Ta
čiau mane nustebino, kad visame mieste 
neradau dantų pastos, paprastų stikliukų 
degtinei ir tualetinio popieriaus. Niekas 
manęs neįtikins, kad krašte, kur gamina
mi elektroniški smegenys, turbinos ir 
okeano laivai, pilietis negali įsigyti tokių 
paprastų dalykų“.

— Japonijoje labai perkami raukšlėto 
storo kartono karstai, kurie yra per pusę 
pigesni už medinius (gaminanti firma 
reklamuojasi „Minkšta kelionė į dangų“). 

viams surengto Nepriklausomybės Paskel
bimo metinių proga, prašytąjį Apaštališ
kąjį Palaiminimą. Kardinolas Cicognani“.

Po pamaldų gražiai išpuoštoje salėje se
kė trumpas minėjimas, kurio metu PLB 
Italijos Krašto Valdybos pirmininkas kun. 
Vincas Mincevičius išryškino argumentus, 
kuriais remiantis galime būti tikri Lietu
vos prisikėlimu iš dabartinės vergijos. Jis 
pabrėžė okupanto pastangas rusinti Lietu
vą ir pirmoje vietoje sunaikinti lietuvių 
tautos tikėjimą, kuris yra didžiausia rakš 
tis pavergėjams rusinant kraštą. Kvietė 
visus tikėti Lietuvos prisikėlimu ir įtikin
ti kitus.

Minėjime dalyvavo visi Romos ir apy
linkių lietuviai, kurių tarpe taip pat ir 
Lietuvos Ministeris prie šv. Sosto J.E. 
Girdvainis su Sekretoriumi Stasiu Lozo
raičiu Jr.

Kitas įspūdingas minėjimas įvyko Sale
ziečių Gimnazijoj, suruoštas šiaurinėje 
Italijoje gyvenantiems lietuviams su la
bai įdomia patriotine lietuviška pro
grama.

Romos ir Vatikano radijų lietuviškųjų 
programų vedėjų rūpesčiu buvo suorgani
zuotos specialiosios transliacijos Vasario 
16 d. Italijos Valstybinis radiofonas davė 
tą dieną lietuviškos muzikos ir dainų va
landėlę.

Minėjimus gana plačiai aprašė Romos 
dienraštis „II Quotidiano“ ir Vatikano 
organas „L‘Osservatore Romano“. Eilę 
specialių straipsnių šia proga išsispausdi 
no provincijos laikraščiai.

niekšybės“, tad ir čia bus atiduota duok
lė. Iš leidinių šioje srityje paminėtini: 
„Kaip nacionalistai padėjo okupantams 
išnaudoti, kolonizuoti Lietuvą“, „Lietuviš 
ki buržuaziniai nacionalistai prieš kolek
tyvizaciją“ ir pan. Užmerkiant akis į so
vietinį kolonializmą, Lietuvos skaitytojai 
numatomi maitinti tokiais leidiniais, kaip 
„Imperializmo kolonialinės sistemos žlugi
mas", „Karas Alžyre“ ir pan.

šalia politinės literatūros, leidykla, 
anot Butkaus, dar numato leisti vadovė
lius aukšt. mokyklų studentams, mokslo 
darbus, literatūrą dailės, kraštotyros, bui
ties ir kt. klausimais. Numatomas išleisti 
ilgai lauktas lietuvių sintaksės vadovėlis, 
be to, ir K. Būgos raštų rinktinis tomas. 
Aiškindamas apie leidyklos darbus, But
kus išdrįso pabrėžti, kad, girdi, nepaslap- 
tis, jog „daugelis mūsų knygų parašyta pa 
gal šabloną, jose daug tuščiažodžiavimo“. 
Jis nusiskundė ir ilgu knygų leidimo pro
cesu Lietuvoje — tai esanti viena skau
džiausių vietų knygas leidžiant.

LIETUVOS KR. DEMOKRATŲ 
ATSTOVAS ITALIJOS KR. DEM.

PARTIJOS KONGRESE
Sausio 27 — vasario 2 dienomis Neapo

lyje įvyko VlII-tasis Italijos Krikščionių 
Demokratų partijos kongresas. Kongrese 
dalyvauti buvo pakviesta ir Lietuvos Kr. 
Dem. partija, kuri įgaliojo jai atstovauti 
kun. V. Mincevičių iš Romos.

Be Lietuvos, dalyvavo dar Belgijos, 
Brazilijos, Didž. Britanijos Kr. Demokra
tai eina su Konservatorių partija, Prancū
zijos, Olandijos, San Marino, Šveicarijos, 
Venecuelos Kr. Dem. partijų atstovai ir 
Austrijos, Bolivijos, Čilės stebėtojai. Taip 
pat dalyvavo N.E.I. generalinis sekreto
rius Seitlinger, CDUCE generalinis sekre
torius Sieniewicz, CDUCE Jaunimo orga
nizacijos generalinis sekretorius Ge
bhardt, Tarptautinio Kr. Dem. Studijų ir 
Dokumentacijos Instituto generalinis sek 
retorius Dr. Karl Hahn, Kr. Dem. grupės 
prie Europos Tarybos sekretorius prof. 
Ferragni. Visi atstovai buvo Italijos Kr. 
Dem. partijos svečiai, kuriais nuoširdžiai 
rūpinosi Centro Komiteto narys parlame'n 
taras Dal Falco ir Jaunųjų Italijos Kr. 
Dem. organizacijos sekretorius Dr. Ber- 
nassola.

Lietuvos Kr. Demokratų atstovas atnau 
jino senus santykius ir užmezgė naujus 
su visais atstovais. Anglijos, Brazilijos ir 
Šveicarijos atstovai aplankė Lietuvos Kr. 
Dem. įgaliotinį Romoje. Austrijos Kr. 
Dem. partijos stebėtojas pažadėjo pazon
duoti savo krašto vyriausybėje galimybes 
vizuoti lietuviškus pasus.

K. ’Vincas Mincevičius buvo pakviestas 
Italijos Kr. Dem. partijos talkininkauti 
organizuojant specialius kursus-konferen 
cijas ir skaityti paskaitas Pietų Amerikos 
ir Afrikos krikščioniškosios demokratijos 
inspiracijos partijų vadovams.

Aštuonmetės mokyklos —visoje Lietuvoje
(E) Vilniaus radijo pranešimu iki 1962- 

63 mokslo metų pradžios Lietuvoje turi 
būti pereita prie visuotinio privalomo 8- 
nerių metų mokymo. Iki minėto laiko vi
sos septynmetės mokyklos turi būti peror
ganizuotos į aštuonmetes. Tuo tikslu 1962 
metais reikia įrengti 800 papildomų klasių 
ir daugiau kaip 5.000 kv. metrų kitų patai 
pų. Naujų patalpų įrengimams Lietuvoje 
išskirta 1,5 mil. rublių.

ALG. LANDSBERGIO STRAIPSNIS
ŠVEICARŲ LAIKRAŠTYJE

Gana gausiai skaitomas šveicarų sa
vaitraštis „Zuercher Woche“ vasario 23 
d. per visą pirmą puslapį paskelbė rašy
tojo Algirdo Landsbergio straipsnį, pava
dintą „Lietuva Amerikoje“. Straipsnyje 
aprašoma lietuvių emigrantų veikla, sie
kianti atkovoti laisvę jų senąjai tėvynei. 
Straipsnis parašytas patraukliu publicis
tiniu stilium.

šio savaitraščio politinis redaktorius 
yra Dr. Hans Fleig, pasižymėjęs kaip 
nuoširdus Pabaltijo tautų bičiulis ir jų 
politinių aspiracijų gynėjas. Jo žmona yra 
veikli estų patriotė. Dr. Fleig laikė paskai 
tą bendrame pabaltiečių minėjime, kuris 
ryšium su Pabaltijo valstybių 44 metų 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktimi 
buvo surengtas Zueriche vasario 18 d. Pa
sveikinimo raštas buvo pasiųstas Lugane 
gyvenančiam , prelatui profesoriui Kazi
mierui Šauliui, Vasario 16 dienos akto 
signatarui, kuris neseniai minėjo 90 metų 
amžiaus sukaktį.

Apie pabaltiečių minėjimą išsamiau pa
rašė jau sakytoji „Zuercher Woche“ ir 
įtakingas dienraštis „Neue Zuercher Zei- 
tung”. Be to, apie iškilmes paskelbė savo 
biuletenyje Šveicarijos telegramų agentū
ra (Schweizerischce Depeschenagentur).

Vasario 27 d. šveicarų trumpųjų bangų 
radio stotis perteikė beveik visą valandą 
trukusią programą, kurios branduolį su
darė vykusiai surėdytas reportažas iš Va
sario 16 gimnazijos Huettenfelde gyveni
mo. Programos metu buvo taip pat groja
mos lietuviškos muzikos plokštelės.

Ši radio emisija, matyt, susilaukė švei
carų tarpe tinkamo atgarsio. Kitą dieną 
viena šveicarė aplankė Berne gyvenančią 
lietuvę, ponią Eleną Gerutienę, ir įteikė 
jai 20 frankų, prašydama pinigus pasiųsti 
lietuvių gimnazijai.

Minėjime Zueriche su šokėjų grupe lie
tuviškais tautiniais drabužiais pasirodė 
J. Stasiulienė, kuri pasigėrėtinu pasiauko
jimu sumaniai paruošė šokėjus.

Išverstas j italų kalbą arkiv. Matulaičio 
dienoraštis

Kun. Vincas Mincevičius užbaigė versti 
arkiv. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus 
dienoraštį ir įteikė jo kanonizacijos bylos 
Generaliniam Vedėjui kun. Dr. Kaz. Rėk
laičiui. Dienoraštis yra reikalingas toli
mesniam kanonizacijos proceso vedimui.

Tas pats kun. V. Mincevičius apsiėmė 
paruošti taip pat ir arkivyskupo Matulai
čio laiškų vertimus.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

KAS KAM TRUKDO
Liudas Druseikis, arba Liudukas, kaip 

jis tada buvo vadinamas, pasišventė... 
madoms. Užmetė į kampą mokyklinius 
vadovėlius, spiovė į draugų nuomonę ir: 
„Mama, duok! Mama, siaurink! Mama, 
margink!“

Gabumų vaikas turėjo. Kur tik pama
tys kokią išmaliavotą karikatūrą, tuoj 
būtinai pats taip apsitaisys. Praėjo visai 
nedaug laiko, ir Liudukas savo išvaizda 
bei šukuosena skyrėsi iš visų rokiškėnų.

Ir ne tik tuo. Skyrėsi ir savo elgesiu. 
Pradėjo nuo peštynių su mažais vaikais, 
o dabar, turėdamas 18 metų, jau skaldo 
ausis keturiolikamečiams, drąsiai stumdo 
praeivius gatvėse, iškolioja moterėles 
autobusų stotyje.

Bet šituo keliu eiti Liudui trukdo kul
tūros skyriaus pirminė komjaunimo orga 
nizacija. Tačiau kamjaunolius Liudas 
lengvai sugraudina. Paverkia, pamaldau
ja pasigailėjimo, o paskui vėl elgiasi, 
kaip jam patinka. Panašiai sugraudina ir 
kraštotyros muziejaus, kuriame jis dirba, 
darbuotojų širdis.

Kiek blogiau su milicija. Verkšlenimu 
jos nesugraudinsi. Be kalbų sodina de- 
šimtparų ir garbanas nukerpa.

Tačiau Liudas Druseikis nenusimena: 
žiema, vis vien su kepure vaikšto, o iki 
vasaros — ataugs plaukai. Kol jo pirmi
nės organizacijos komjaunuoliai ir kraš
totyros muziejaus darbuotojai nuolai
džiauja, gyventi dar galima. Štai, jeigu 
jie imtų ir nusiteiktų prieš chuliganizmą, 
tada...

Sunku iš anksto tiksliai numatyti, kas 
tada būtų, bet maži vaikai ir seneliai tik
riausiai galėtų vaikščioti Rokiški* gat
vėmis. M. Clužaitė

„Komjaunimo tiesa“, 196’2.1.20.

BROKDARIAI
Bidonėlį pienui laikyti gali padaryti ir 

mūsų kolūkio kalvis. Su kraneliu ir lan
geliu. Ir padarytų. Bet neturi laiko — 
yra kitų, svarbesnių darbų. Todėl pienui 
laikyti bidonėlius perkame iš parduotu-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

• Mielas Redaktoriau, kadangi lietuviški 
Amerikos laikraščiai pakeliui užtrunka 
net iki trejeto savaičių, tai šita naujiena 
pasiekė mane per anglišką magaziną. Bū
tent, naujiena, kad Amerikoje gyvenančių 
Leonų dukrelė vėl išskrido į Lietuvą.

O, ta Leonų vaikų graudi istorija savo 
metu juk nuskambėjo ne tik per lietuviš
ką, bet ir per amerikiečių ir net kitų kraš 
tų spaudą. Tėvai išbėgdami paliko dukre 
lę ir sūnelį pas senelę. Paskui jie rašė, 
prašė, bet niekas negelbėjo. Kai Chruščio 
vas atvažiavo į Ameriką, tada tėvai suėjo 
į sąlytį ir išprašė. Oi, tada mums buvo 
dienos, juk atsimeni. Ne vien tik Leonai 
prašė, ir tada ne vienas pagalvojome tylo 
mis, kas gi mes esame. Pro vienas duris 
kumščius rodome, o pro kitas išėję pri
klaupę rankutes bučiuojame (kumščius 
rodydami, žinoma, rankų tų niekada neva 
diname rankutėmis). Nebežinojome jau, 
kas čia kovojame, o kas seniai buvome 
nutarę pasiduoti, tik dar laukėme, kol bus 
proga rankutę pabučiuoti ir viešai tuo 
būdu parodyti savo kovingumą.

Nuo ano meto praėjo jau truputis metų. 
Atsipeikėti, žinoma, dar nesuspėjome. 
Priešingai, po to dar visokių istorijų gir
dėjome. Tačiau, pasakysiu Tau atvirai, 
kad šitas naujasis įvykis mane vėl iš nau 
jo pritrenkė. Broliukai mieliausi, broliai 
ir seserys lietuviai, kurie save vadinate 
pabėgėliais, tremtiniais, emigrantais, išei
viais ir kitokiais kilniais vardais, kur aš 
nukeliausiu, nakvynėlę gausiu?

Istorijai papildyti turiu pasakyti, kad 
Leonų dukrelė Lietuvoje paliko bernelį. 
Dabar ji išvažiavo kelti vestuvių. Kaip 
matote, istorija labai paprasta.

O dabar persikelkime truputį į rytų ša
lelę, kur saulutė teka...

Sako, Lenkijos Gomulka su savo minis 
teriu pirmininku Cyrankiewicium išsilei
do kartą į kelionę lankyti įvairių įstaigų.

Prieglaudoje jie paklausė, kiek skiria
ma pinigų kiekvienam vaikui išlaikyti. 
Pasirodo, po trisdešimt zlotų.

— Nuo šios dienos išlaidos turi būti su 
mažintos per pusę, — įsakė Cyrankiewi- 
čius.

Prieglaudos vedėjas nusilenkė. Gomul
ka nustebo, bet nieko nesakė.

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
vės, Kauno plataus vartojimo reikmenų 
gamyklos „Pirmūnas“ darbo. Fabriko su 
kalviu nepalyginsi. Ten ir mašinos spe
cialios, ir žmonės — specialistai. Ir ne 
paprasti. Taip išsispecializavo, kad iš po 
jų rankų išeina tokie mandrūs bidonėliai, 
kad mes, paprastos šeimininkės, nebeži
nome, ką su jais ir bedaryti. Pienas teka 
ne tik per kranelį, bet ir per šonus, dug
ną ir langelį.

Kreipėmės į rajono prekybos vadovus. 
Jie paaiškino, kad patys nesuvokiu tų 
pirmūniečių gudrybių ir tik aktus rašą 
ir vis reklamacljas į gamyklą siunčią. O 
iš gamyklos ...vėl tie patys bidonėliai.

M. Sakalauskienė
Lazdijų rajono „Kibirkšties“ 

kolūkio narė
„Komjaunimo tiesa“, 1962.1.20.

KARPIO DAINAVIMAS
Tik neseniai sužinota, kad karpio patelė 

dainuoja „meilės dainą“. Į šią dainą atsi
liepia karpiai patinai. Įdomu, kad tiktai 
vienos ir tos pačios rūšies karpiai tesu
pranta šią dainą. Kitos rūšies karpiai į ją 
visiškai nereaguoja.
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22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be namušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

Paskui jie nuvažiavo į kalėjimą. Pro ša
lį ėjo kalinys. Ministeris pirmininkas pa
klausė prižiūrėtoją, kas jis toks yra.

— Tiesiog niekas, — atsakė prižiūrė
tojas. — Vagis, kuris uždarytas už išprie
vartavimą. Be to, jis dar kažką nužudė.

— Kiek jam išlaikyti skirta?
— Po trisdešimt zlotų dienai, kaip ir ki

tiems kaliniams.
— Nuo šios dienos kaliniams išlaikyti 

gausite po keturiasdešimt penkis zlotus,— 
tarė Cyrankiewičius.

Gomulka nesmagiai pasijuto, bet nutylė 
jo. Kai jiedu išėjo iš kalėjimo ir Susėdo 
važiuoti, tada Gomulka paklausė:

— Sakyk, Juozap, ar tu iš proto išėjai? 
Atimi pinigus iš vaikų, o atiduodi nusikal 
tėliams!

Cyrankiewičius kilstelėjo ranką ir ta
rė:

— Būk ramus. Aš žinau, ką darau.
— Aš manau, kad žinai, Juozap.
— Aš rūpinuos mūsų pačių asmeniš

kais reikalais. Numanau, kur mums teks 
praleisti senatvę. Vladeli, ne vaikų na
muose leisime ją.

Ar rytoj bus šalta, ar šilta? O poryt?
Atsakymą juk galima užtikti laikrašty

je ar pasiklausius radijo. Rytoj bus šal
čiau, negu šiandien. O poryt bus šalčiau, 
kaip užvakar. Arba: bus pakankamai šal 
ta. Arba: šilta. Arba: šilčiau. Arba: šal
čiau.

šitokius oro pranešimus prisiminiau pa 
skaitęs „Europos Lietuvyje“ žinią iš Co
ventry, kad susirinkime nedalyvavo inte
ligentai. Kiek Coventry lietuviai turi tų 
inteligentų? Kas apskritai yra inteligen
tas? Vieniems inteligentas yra aukštuo
sius mokslus baigęs asmuo, o kitiems visi 
tie, kurie turi pakankamai kultūros, nors 
jie nebūtų ragavę universitetų. Tai, Co
ventry atveju, kas dabar turėtų užsigauti? 
Greičiausia, kad ir to aprašomojo minėji
mo ruošėjai yra inteligentai, o jie, tikėki
mės, minėjime buvo.

Taigi išeitų, kad tokie aptarimai netiks 
lūs. Juk labai gali būti, kad tie, kurie da 
lyvavo, taip pat laiko save inteligentais. 
Kas gi turi teisę dabar nuimti jiems tą 
inteligencijos vainiką?

Gyvendami svetimuose kraštuose ir nuo 
lat susidurdami su svetimomis kalbomis, 
dažnai prisimename visaip jau žmonių lū 
pose iškraipytą seną anekdotą apie profe 
šorių, kuris angliškai skaitė paskaitą kaž 
kokiame mokslininkų suvažiavime. Klau
sėsi, sako, jo anglas, klausėsi ir tarė gre
ta jo sėdinčiam kitam lietuviui mokslinių 
kui:

-— Kokia vis dėlto ta lietuvių kalba pa 
naši į anglų kalbą! Daugelį žodžių aš be
veik suprantu.

Man šitas anekdotas atėjo galvon, kai 
viename lietuviškame laikraštyje buvo iš- 
spausdintas vienos siuntinių bizniu besi
verčiančios bendrovės skelbimas su to
kiais sakiniais:

„Š| metą Lietuvių Prekybos Bendrovė 
laiko 5-to meto prekybiavimo sukaktį — 
siunčianti pakietus j Lietuvą dėl lietuvių 
viso pasaulio“.

Arba:
„Rašykite dėl Jūsų katalogo“.
Argi tai nepanašu į lietuvių kalbą? Net 

suprasti galima.
Tavo Jonas

— Romos savivaldybės tarnautojai nu
gabeno į Kapitolijaus kalvą tuziną žąsų, 
kaip ženklą, kad amžinasis miestas „pa
vojuje"“, o tuo šįkart norima pasakyti, kad 
jie yra .labai prastai apmokami, net apie 
8.000 jų (o žąsų gargsėjimas ten kadaise 
juk išgelbėjo Romą—įspėjo romėnus apie 
galų užpuolimą).

kainoraščiai, 
lietuviškai.
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Europos Lietuviu Kronika
PASKUTINYSIS 6 PUSLAPIŲ NUMERIS 

’ll
IŠPIRKTAS .

Leisdami 6 puslapių „Europos Lietu
vio“ Nr. 10(701), papildomų puslapių są
skaitoje turėjome 11 svarų ir 4 šil.

Po to šiam papildomų puslapių reikalui 
aukojo V. Dzikas 4 šil., V. Polikauskas 7 
šil., J. Juodeika 1 svarą, B. Totoraitis 10 
šil., P. Pupalaigis 3 šil., J. Rakauskas 14 
šil., B. Kurtinaitis 1 sv. 2 šil. 6 p., A. Jaki 
mavičius 9 šil., L. Mathews 10 šil., V. Ver
seckas 1 sv. 2 šil. 6 p., P. Janavičius 10 š.
9 p., J. Lideika 10 šil.

Nr. 10 papildomiems puslapiams tada 
trūko 3 sv. 16 šit

Tačiau pagal šį aukotojų sąrašą susida
ro 7 sv. 2 šil. 9 p. suma. Vadinas, anie Nr.
10 papildomi 2 puslapiai jau išpirkti, ir lie 
ka dar 3 sv. 6 šil. 9 p.

DBLS CENTRO ŽINIOS

Kovo 31 d. Lietuvių Namuose Londone 
3 vai. p.p. įvyks D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos posėdis, į kurį 
kviečiami visų organizacijų atstovai. D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenę sudaro 
visos lietuviškos organizacijos, o Bendruo 
menės Valdybos pareigas (nuo 1960 m. 
įvykusio Tarybos posėdžio) atlieka DBLS 
-gos Valdyba. Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas yra kun. J. Gutauskas iš Škotijos. 
Bendruomenės nariais yra visos veikian
čios lietuviškos organizacijos.

Šis susirinkimas išrinks naują Bend
ruomenės Tarybos prezidiumą ir valdybą 
ir svarstys einamuosius Bendruomenės 
reikalus. Tikimasi, kad visos aktyvios D. 
Britanijos lietuvių organizacijos bus šia
me susirinkime atstovaujamos. DBLS-gai 
atstovaus DBLS Valdyba.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
VASAROS STOVYKLA

Sesės ir Broliai,
šių metų vasaros stovykla įvyks nuo lie 

pos 28 d. iki rugpiūčio 6 d. Lietuvių Sody 
boję, Headley Park. Mokestis 3 svarai. Sto 
vyklautojų amžius nuo 10 metų.

Norintieji stovyklauti skautai ir skautės 
privalo jau dabar užsiregistruoti pas ma
ne. Tuo būdu turėsime geresnį vaizdą, ko
kia bus sudėtis, ir tai palengvins palapi
nes užsakyti.

Be abejo, visų skautų-čių pareiga yra ne 
tik dalyvuti stovykloje, bet kartu ir jai tin 
karnai pasiruošti.

Esu tikras, kad jums visiems bus malo
nu ir džiugu vėl sugrįžti į mūsų mielą So
dybą, į jos miškus ir laukus, kur mes visi 
turime tiek daug gražių prisiminimų.

Budėkime!
Jūsų ps. J. Alkis

32, Davis Ave., Hunton St., London, E.l.

LONDONAS
NEDELSKIME Į ROMĄ!

Prie „Šaltinio“ rugp. 2-11 d. ruošiamos 
išvykos į Romą jau prisijungė tautiečių iš 
penkiolikos D. Britanijos vietovių. Kaina 
tik 28 gns. Vaikams nuolaida. Ar dar yra 
norinčių? Nedelsdami praneškite: kun. S. 
Matulis, Lithuanian Church, 21, The Oval, 
Hackney Rd., London, E.2.

—I---------

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu kovo 18 d., 15 vai., Derby St., Ma
ry's Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary's san
kryžoje).

Kun. Aldonis Putcė
Mano adresas: 43 All Saints Rd., Bir

mingham 14. Tel.: HIG(hbury) 4158.

PAIEŠKOJIMAI
Dr. jur. Libermanas ZIVAS, buvęs Kau 

ne tabako fabriko vienas savininkų, areš
tuotas 1941 m., paieškomas dukters. Jis 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti vo
kiškai: Ursula Naeser, Bathap/Westfalen, 
Horsterstr. 17, W. Germany, arba lietuviš 
kai „Europos Lietuviui“.

TREJOS DEVYNERIOS
Lietuviams žinomąsias

TREJAS DEVYNERIAS
galima dabar gauti šiuo adresu:

L. Pluskat, Neheim-Huesten (Westf., 
Graf Gottfriedstr. 76, Germany. K

100 gr 27 žolių pokelis kainuoja 5 vokiš
kas markes.-

Bradfordo „Vyties“ Klubo Valdyba at
siuntė Bendruomenės Valdybai Bradfordo 
ir apylinkės lietuvių memorandumą, ku
riame pažymimas Bradfordo lietuvių nu
sistatymas Lietuvos laisvinimo kovos, jau 
nimo ir ryšių su vadovybe palaikymo rei
kalais. šis memorandumas buvo priimtas 
Vasario 16 d. minėjimo prdga ir yra pasi
rašytas penkių Nepriklausomybės kovų 
savanorių-kūrėjų bei Vyties Kryžiaus ka
valierių. Ištisas tekstas spausdinamas at
skirai. Bradfordiečių pareiškimas bus pa
teiktas LB Tarybos posėdžiui.

Tą pačią kovo 31 d. įvyks ir DBLS Ta
rybos posėdis, kuriame dalyvaus taip pat 
ir DBLS ir LNB-vės pirmininkai.

Savaitės ar dviejų laikotarpyje DBLS 
Skyrių Valdyboms ir visiems „Europos 
Lietuvio“ skaitytojams bus išsiuntinėta 
„DEKLARATION“ (pareiškimas anglų 
kalba) apie Rytų ir Vidurio Europos tau
tų teises. Pareiškimo tekstas lietuviškai 
jau buvo atspausdintas kalėdiniame „Eu
ropos Lietuvio“ numeryje. Pareiškimas 
su surinktais parašais bus įteiktas D. Bri
tanijos Ministeriui Pirmininkui ir Gene
raliniam UNO Sekretoriui. Šiam reikalui 
aptarti buvo sušauktas visų pavergtų tau
tų atstovų susirinkimas Parlamento rū
muose. Lietuviams atstovavo DBLS Pirmi 
ninkas ir Sekretorius. Susirinkimui pir
mininkavo Parlamento narys R. Gresham 
Cooke, šiame susirinkime dalyvavo ir La
dy Birdwood. Buvo aptartos ir išdiskutuo 
tos parašų rinkimo galimybės ir kiti rei
kalai. Numatyta pravesti plačią parašų 
rinkimo akciją per organizacijas, laikraš
čius, parapijas, susirinkimus ir t.t. šiuo 
reikalu lietuviškoji visuomenė bus infor
muojama per „Europos Lietuvį“ ir bus 
prašoma aktyviai prisidėti prie šios para
šų rinkimo akcijos.

BRADFORDO LIETUVIŲ
MEMORANDUMAS

Mes, Bradfordo ir apylinkės lietuviai, 
susirinkę 1962 m. vasario 24 d. į Vasario 
šešioliktosios minėjimą Bradforde, aptarę 
savo, pavergtos Lietuvos ir ten pasiliku
sių tautiečių padėtį, priėmėme tokį nuo
sprendį:

1. Pasiryžtame tvirtai remti mūsų veiks 
nių vedamą kovą už Lietuvos išlaisvini
mą iš komunistinės vergijos.

2. Mes, kaip ir kitos lietuvių kolonijos, 
pergyvename tą pat mūsų jaunimo nutau 
tėjimo pavojų. Prašome į tai atkreipti 
rimtą dėmesį ir imtis konkrečių žygių 
tam pavojui pašalinti, sudarant šiam rei
kalui realų darbo planą.

*3. Mes jaučiamės kažkaip atitrūkę nuo 
savo vadovaujančių veiksnių, nors esame 
lietuviai. Iki šiol vienintelis ryšys tarp va 
dovybės ir mūsų buvo tik Europos Lietu
vis. Mes norėtume jaustis esą tikrais 
bendruomenės nariais ir turėti ryšį su 
bendruomenės vadovybe.

4. Iš savo pusės paremti lietuviškai 
spaudai mes įsipareigojame užsiprenume
ruoti bent po vieną lietuvišką laikraštį.

(Pasirašė Prezidiumo P-kas ir nariai.)

MUSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami daugiausia už kalendorių, 

aukų yra pridėję šie tautiečiai: po 4 šil J. 
Liaugaudas, J. Juodeika, J. Černis, B. To
toraitis, M. Mozūras, O. Matchak, L. Val
kūnas ir K. Dranginis, po 2.6 šil. J. Stasiu 
lis, J. Strumskis, J. Zaleckas ir P. Pupa
laigis ir 2 šil. A. Buras.

DBLS CENTRO IŽDO ŽINIOS
Nuo vasario 16 d. ligi šiai dienai Centro 

Iždas gavo:
Vasario 16-sios parengimui — 5.0.0 (pa

skelbta E.L. kron. Nr. 8 ir 9).
Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoj — 

Liuda... (parašas neįskaitomas) — 1.0.0, 
Birminghamo Skyrius — 21.10.0.

Viso 22.10.0.
Solid, mok.: Birminghamo Skyr.—6.0.0, 

Mansfieldo Skyr. (pr. m. likutis) —1.17.6.
Derby Skyr. — 10.Q.0.
Antnorm. sol. mok.: Dr. K. Valteris — 

už 1962 m. 1.0.0.
Centro Iždo Iždininkas

ITALIJA
LIETUVIŠKA PARODĖLĖ ITALIJOJ
Pasiryžę konkrečiai prisidėti prie Lie

tuvos kėlimo vis platesnėj tarptautinėj 
plotmėj, Castelnuovo Don Bosco M. At- 
kai Vasario 16-osios šventės proga gim
nazijos svečių salėj suruošė kuklią, bet 
gana iškalbingą lietuvišką parodėlę, skir
tą daugiausia italų publikai.

Parodos tikslas — supažindinti kitatau
čius su Lietuva ir lietuviais. Todėl, voš 
įėjus į salę, prieš akis stojos didelis 3x3 
m), ryškus, pačių auklėtinių nupieštas že
mėlapis, nurodęs Lietuvos geografinę pa
dėtį Europos valstybių tarpe. Ant kitų 
padėklų meniškai suderinti atvaizdai pri
minė Lietuvos gamtą, pristatė pastatų bei 
paminklų pavyzdžių, liaudies meno bei re 
Ilginio meno kūrinių, folkloro vaizdų. Su 
pavergtos tautos kančia ir ryžtinga trem
tinių dvasia lankytoją supažindino beveik 
visų laisvėj leidžiamų lietuviškų žurnalų 
bei laikraščių egzemplioriai, komemoraty- 
viniai — propagandiniai leidiniai, įdomės 
nes knygos, Lietuvių Enciklopedija, ypač 
knygos bei brošiūros apie Lietuvą itališ
kai. Dar šen ten sąmoningai išmėtytos 
statistikos, istorinės datos bei geografi
niai duomenys papildė iliustracijų kalbą 
ir tokiu būdu įstengė lankytojui duoti no
rimą gana išsamų vaizdą. O trūkstamas 
žinias papildė patys ateitininkai gyvu 
žodžiu. pg

IR VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
Priešmokyklinio amžiaus vaikams ele

mentorius, spalvotas, gausiai iliustruotas, 
kietais apdarėliais — 0.17.6.

* Pr. Naujokaičio „Mažieji žingsniai“, pa
sakojimai jaunimui, 119 psl., iliustruota
— 0.14.8.

M. Krupavičius „Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje, 723 psl. — 2.11.0.

Valgių gaminimas, iliustruota, kietais 
viršeliais, 545 psl. — 2.14.0.

A. Baronas —„Lieptai ir bedugnės“, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. — 1.2.0.

V. Biržiška — „Aleksandrynas“, 431 psl. 
kietais apdr. — 2.14.0.

J. Vaičeliūnas — „Antrasis Pasaulinis 
karas“. 349 psl. — 1.16.8.

Stasys Yla „Ateitininkų vadovas“, 478 
psl. — 1.9.4.

Michelsonienė „Nauja valgių knyga“, 
130 psl. — 0.9.6.

Tyruolis „Marijos žemė“, kietais apdr., 
63 psl. — 0.7.4.

P. Pleškevičius „Meš nešėm laisvę“, Sa
vanorio atsiminimai — 0.7.4.

P. Enskaitis „Audra eina“, atsiminimai
— 0.7.4.

Dr. Aliūnas „Trejos devynerios“, eiliuo
ta satyra — 0.7.4.

Dr. Tumėnienė „Vaiko sveikata“, 133 
psl. — 0.10.6.

šias ir kitas knygas, periodiką ir lietu
viškas plokšteles užsakoma:

•:

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsda mas dovanų siuntinį per
BALTIC STORES LTD.

■ ■ (Z. JURAS)

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

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

'f

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

I
siuvamąsias |į

::
suteikiama i 

iii :: : 
gausite už »i

I

paruoštus ši į
:::

JONAS PUMERIS, CMBHI 
Laikrodininkas ilgus metas prie 

J. D. Karalienės Gvardijos
TAISO LAIKRODŽIUS 

savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj:
361 BOLLO LANE,

ACTON, LONDON, W.3.
(Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN 

pož. stoties).
Darbas aukštos kokybės, atliekamas 
skubiai ir kiek galima žemiausiomis 

kainomis.
Klientams pageidaujant, Londono 

ribose darbas priimamas ir 
pristatomas į namus.

Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak.

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS MEMMINGENE
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

minėjimas Memmingene (Vokietijoje) bu 
vo surengtas grynai lietuviškas, skirtas 
saviesiems. I minėjimo aktą didžiojoje 
Kultūros namų salėje susirinko vietos lie 
tuvių, o taip pat atvyko didesnis būrys 
mūsų tautiečių iš Ulmo. Tačiau atsilankė 
į minėjimą ir vietos latvių, estų ir vokie
čių. Iškilmingąjį aktą paskui plačiai ap
rašė vokiečių dienraštis „Memminger Zei- 
tung“. Čia pateikiama keletas to aprašy
mo ištraukų:

„Karti tragiką gaubė šį aktą, į kurį su
sirinko lietuviai ir memmingeniečiai: ma 
ža, narsi tauta turi savo nepriklausomy
bės šventę metai po metų švęsti tremtyje, 
nes jos tėvynėje jau aštuoniolikti metai 
viešpatauja svetimi“.

„1940 metais Lietuvą užgriuvo nelaimė. 
Svetimųjų valdymas karo metais, ypač so 
vietų okupacija nuo 1944 metų, sunkiai 
slėgė kraštą ir tautą. Kolonialinis Lietu
vos išnaudojimas ir gyventojų rusinimas 
vykdomi su tylia viltimi, kad Pabaltijo 
valstybės visada liks sovietų valdžioje.

„Šitokias mintis dėstė minėjimo kalbė
tojas J. Kairys iš Miuncheno, kuris taip 
pat kalbėjo apie tremtinių lietuvių nusi
vylimą, kad Jungtinių Tautų Organizaci
ja Rytų režimo prispaustoms mažoms tau 
toms ligi šiol jokios aktyvios pagalbos ne 
galėjo suteikti. Tačiau lietuvių tautai ir 
kitoms sovietų kolonializmo užgrobtoms 
tautoms tebegalioja šūkis: ištverti, iki am 
žino j i teisė į laisvę ir žmogaus orumą bus 
ir Pabaltijo kraštuose atstatyta.

„Latvių ir estų tautinių grupių atstovai 
ir latvių Sunkiųjų Karo Invalidų Sąjun
gos atstovas pareiškė sveikinimus ir lin
kėjimus Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga. Klebonas Pet
raitis perskaitė gautus sveikinimus raštu 
ir pats tarė savo sveikinimus. Apskritai 
vyravo mintis, kad jokiu būdu nereikia 
nusiminti ir prarasti vilties, kad vieną 
dieną bus galima grįžti į gražiąją tėvynę.

„Muzikinę akto dalį sudarė lietuvių 
liaudies ir lietuvių kompozitorių dainos. 
Lietuvių sopranas Maria Panse, akompa
nuojant su įsijautimu J. Raimeriui, dai
navo jautriu, į širdis einančiu balsu, su 
didele išraiškos jėga ir tuo būdu papuošė 
šventės aktą, kuris buvo užbaigtas, vi
siems bendrai sugiedant himną“.

Rytojaus sekmadienį buvo tautinės 
šventės pamaldos, kurias laikė ir pritaiky 
tą pamokslą pasakė kun. St. Lisauskas.

R.B. — (ELI)

SPRINGES PRIEGLAUDOS SENELIAI 
GAVO BALFO DOVANŲ

Vasario 18 d. gavom valgomosios aly
vos, miltų ir pieno miltelių, o vasario 28 
d. po 10 DM. Už šias dovanas mes, Sprin 
ges prieglaudos visi lietuviai seneliai, la
bai širdingai dėkojam Balfo centrui, Bal- 
fo įstaigai Miunchene ir visiems geros va 
lios tautiečiams aukotojams.

Springes prieglaudoj esame 9 lietuviai, 
ir mums čia būna didžiausia paguoda ir 
džiaugsmas, kai ką nors gaunam šalpos. 
Šiaip mūsų gyvenimas niūrus: nesiteikia 
mus aplankyti. Tiesa, praeitą vasarą kartą 
mus aplankė kun. šarka ir kartą per me
tus aplanko kun. Keleris. Ačiū jiems.

Dar labai gerai, kad ir šiems metams 
gaunam porą laikraščių: Keleivį tiesiog iš 
redakcijos ir Europos Lietuvį, kurį jau 
treti metai užsako V. Karobas. Be to, ret
karčiais gaunam ir Svečią.

Šia proga dėkoju M. Peik, gyvenančiai 
Racine W„ ir P. Gudui, gyv. Čikagoj, už 
kartais prisiunčiamąją spaudą.

J. Karpavičius

BREMENO LIETUVIAI

Bremene ir jo artimose apylinkėse 
šiuo metu gyvena 265 lietuviai. Tai nauja 
lietuvių kolonija, susikūrusi 1959 m., po 
to, kai tų metų pavasarį buvo pradėta lik
viduoti didžiausia lietuvių stovykla Weh- 
nen ir dalis šios stovyklos gyventojų bu
vo iškelti į Bremeną. Kiti Wehnene gyve
nę lietuviai buvo nukelti į Hannover, 
Osnabrueck, Bad Zwischenahn. Kai į ki
tas vietas iškeltieji galėjo įsijungti į ten 
veikiančias Bendruomenes, Bremene ir 
Bad Zwischenahn jos buvo naujai sukur
tos. Bremene naujai pastatytuose namuo
se buvo apgyvendinti ne tik iš Wehnen 
stovyklos atkeltieji, bet ir dar 141 asmuo 
naujai iš Lietuvos atvykusiųjų. Tai, tur 
būt, didžiausias naujai atvykusiųjų lietu
vių skaičius, apgyvendintas viename mies 
te ar nepertoliausia nuo jo. Bremenas di
delis miestas, lietuviai išsklaidyti mieste 
ir priemiesčiuose, o kai kurie apgyvendin 
ti net 30 kilometrų nuo Bremeno. Malonu, 
kad senieji pabėgėliai ir naujai atvykusie 
ji susijungė ir sutartinai sukūrė PL Bend 
ruomenę ir Balfo šalpos komisiją. Kaip į 
Ben-ės vykdomuosius organus, taip 
ir į Balfo šalpos komisiją išsirinko veikė
jus iš abiejų grupių. Kitaip ir negalėjo 
atsitikti, nes naujai atvykusiųjų tarpe 
tiek daug tikriausių lietuvių, kurie net ir 
vokiečių pilietybės iš karto negavo, su 
gryniausiomis lietuviškomis pavardėmis, 
kaip: Bieliauskai, Balsaičiai, Batučiai, Ja
saičiai, Kaminskai, Kairiai, Kazokai, Lu

koševičiai, Lioliai, Razgai, Tysliavai, Utb 
šaičiai, Viltrakiai ir daugelis kitų. Tik 
reta jų šeima nėra iškentėjusi sunkiausių 
komunistinių persekiojimų — kalinimų ir 
Sibiro tremties. Daug jų artimųjų — vy
rų, žmonų, motinų, tėvų ar valkų žuvo 
Sibire nuo sunkaus darbo, bado ir šalčio. 
Iškentėjusieji trėmimus ir persekiojimus 
daugelis prarado sveikatą. Dėl to ir čia 
kūrimasis jiems nėra lengvas dalykas. 
Palaužtos sveikatos, nemokėjimas gerai 
vokiečių kalbos kūrimąsi sunkina. Nauja 
aplinka bei sąlygos yra neįprastos, sveti
mos. Tačiau jie patenkinti galį gyventi be 
baimės ir naudotis demokratinėmis laisvė 
mis bei teisėmis.

Darniai visų lietuvių jungčiai ir bend
ruomeninei veiklai vystyti gelbsti akty
vūs inteligentai, kaip Lietuvių Evangeli
kų Senjoras kun. A. Keleris, J. Sėdaitis, 
Pr. Bieliauskas ir kiti. Jie gausiai lanko 
susirinkimus, kuriuose svarstomi Bend
ruomenės ar šalpos reikalai ir puoselėja
ma lietuvybės dvasia ir tėvynės meilė.

PLB VOKIETIJOS KR. VALDYBOS 
ĮGALIOTINIAI BAVARIJOJE IR 

NORDRHEIN-WESTFALUOJE
PLB Vokietijos Krašto Valdyba savo 

įgaliotiniais prie šių kraštų soc. ministe
rijų paskyrė sekančius asmenis: kun. J. 
Tautkevičių — Bavarijai ir A., Boehm- 
Krutulytę — Nordrhein-Westfalijai.

PABĖGĖLIAMS UŽSIENIEČIAMS VIZOS 
VYKSTANT UŽSIENIN

JTO Aukštojo Komisaro Įstaiga Vokie
tijoje per savo Biuletenį nr. ■ 19 sausio 
mėn. praneša, kad benamiams užsienie
čiams, turintiems statusą, panaikinamos 
kelionės vizos į sekančius kraštus: Pran
cūziją, Belgiją, Švediją, Norvegiją, Daniją 
ir Olandiją. Į

Tame pačiame biuletenyje dar kartąja 
brėžiama, kad benamiai užsieniečiai soda 
linės globos srityje yra sulyginti su Vokie 
tijos piliečiais.

VECHTA
VASARIO 16 VECHTOJE

Kaip St, Motuzas praneša, šios prieglau 
dos seneliai pravedė Nepriklausomybės 
atgavimo minėjimą, gautus VLIKo tai pro 
gai lepelius išsiuntinėjo Vechtos ir Loh- 
nės apylinkių įtakingiems visuomenės at 
stovams ir laikraščių redakcijoms. Nord- 
west Zeitung vasario 16 d. nr. 40 išslspaui 
dino straipsnį „Litauer gedenken ihrer 
Heimat“ su St. Motuzo darbelių nuotrau
ka, o Oldenburgische Volkszeitung nr. 40 
trumpą straipsnelį „Wir wollen wieder 
frei sein“ su Vyties nuotrauka.

Šventės proga Vechtos seneliai Taufta 
Fondui suaukojo DM. 35.50.

Mirė Petras Vasiliauskas
Sausio 31 d. mirė Petras Vasiliauskas. 

Velionis buvo gimęs 1876 m. Račiūnų kai 
me, Vyštyčio valsčiuje, kur iki 1944 m. 
ūkininkavo. Paskutiniu metu gyveno 
Vechtos senelių namuose. Palaidotas vaši 
rio 5 d. Vechtos miesto kapuose. Iš artimi) 
jų pasiliko žmona.

PASAULY
— Anglijos Bankas numušė procentą 

nuo 6 iki 5į (neatrodo, kad tai paveiktų 
namams pirkti paskolas duodančiųjų 
bendrovių imamąjį procentą).

— Aacheno rajone, V. Vokietijoje, pra
dėjo reikštis raupai.

— V. Vokietijos anglies kasyklose vėl 
Įvyko sprogimas, kurio metu žuvo 29.

— Terorizuojami O AS ir negaudami 
rimtos pagalbos iš policijos, iš Alžyro ii- 
važiavo italų žurnalistai.

— Nikalojus Kotliaras, Maskvos „lūpų 
dažų“ karalius, už bizniavimą ir svetimo! 
valiutos operacijas kartu su savo bendra
darbiu nuteistas mirti (kiti keturi nubaus 
ti kalėjimu).

— Bertrandas Russellis ir dar 11 kitų 
britų mokslo žmonių pasiuntė Vengrijos 
Kadarui prašymą paleisti istoriką Bibo, 
kuris buvo nuteistas po 1956 m. revo-. 
liucijos.

PADĖKA
Visiems, kurie dalyvaudami laidotuvė

se, minėjimuose ar užuojautomis pagerti 
mūsų sūnų ir brolį JurgĮ Jaiks-TyrJ, žuvu
sį 1961 m. rugsėjo 11 dieną, siunčiame mū 
sų nuoširdžią padėką iš Lietuvos.

Elena Jaks-Tyrienė ir Elena Šinkūnienė
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Leidžia Lietuvių Namų -Akc. 
Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro 
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Bendruomenių pirmininkai. *
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