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Kai „vyresniosios seserys“ valdo 
ir tvarko įmonę

„Komjaunimo tiesa“ lapkričio 15 d. be
veik visą puslapį paskyrė vadinamajam 
komjaunimo prožektoriui. Pasisukiojo tie 
tikrintojai Tauragėje ir Telšiuose ir pa
skelbė, kas ten kur negera vyksta įmonė
se. Beveik visur vis kas nors negera.

Puslapiui pagražinti buvo išspausdintos 
net 2 fotografijos iš „Lelijos“ siuvimo ce
cho veiklos. Pirmiausia — kur gi ta „Leli
ja“ yra? Parašai po fotografijomis nenu
rodo. Gali būti, kad Telšiuose, bet, matyt, 
vietos vardas yra kažkokia paslaptis. Vie
na tik aišku, kad ta siuvykla yra Lietuvo
je. Antra taip pat aišku, kad ten visi ryž
tingai kovoja su trūkumais ir dėl to kon
krečių trūkumų nėra, kaip kur nors kitur.

Kodėl gi visur yra, o čia nėra?
O gi todėl, kad ten yra trečias labai aiš

kus dalykas — ten kontroliuoja, viršinin
kauja ir vadovauja tokių pavardžių savi
ninkės: Tamara Timofejeva, Aleksandra 
Androsova, Lidija Bogomolnikova, Nina 
Mazlova, Nina Azarčenko, Aleksandra Ba- 
teva, Nina Jegorova, Alia Choliavko.

Jeigi jau „vyresniosios seserys“ susi
metė ir ėmė viską tvarkyti, tai gali būti 
vien tik gera bent iš paviršiaus. Kas gi dar 
jas galėtų patikrinti, ypač kad net ir įmo
nės vietovė nenurodyta?

Jurginio mokytojai
Sovietinis Lietuvos istorikąs Juozas 

Jurginis „Literatūroje ir mene“ parašė 
apie du savo literatūros mokytojus — 
kažkokį labai draugišką ir net „pažangų“ 
V.P. Ukmergėje ir „reakcinį“ Julijoną 
Lindę-Dobilą Panevėžyje.

Jeigu jis mums tik tiek tebūtų pasakęs, 
tai, žinoma, mes būtume spėję, kad tą 
„pažangųjį“ jis siūlytų palikti gyvą, o pir
mojo lietuviško romano „Blūdo“ autorių 
sušaudyti. Reakcininkai juk tam ir gimsta, 
kad bolševikai juos šaudytų ar laikytų Si
biro mirtininkų stovyklose.

Deja, J. Lindė-Dobilas suspėjo numirti 
savo mirtim dar prieš Jurginio partijai 
perimant Lietuvoje valdžią. Jei būtų bu
vęs gyvas, tai būtų susilaukęs tokio žiau
raus likimo. O kai jis gyveno kitokiais 
laikais, kol dar bolševikai nevaldė, tai iš
mokė ir Jurginį pamilti literatūrą. Ne. 
vien tik Jurginį, bet ir dar šimtus kitų 
jaunų šviesuolių, kurie tuo šiandien di
džiuojasi.

Bet ar Jurginis nepastebi, kad jis to
kiais palyginimais priekaištauja savo šia n 
dieniniam režimui^ kuris nepripažįsta to
kių paukščio laisvumo žmonių, kaip Lin
dė-Dobilas? Dabartinis režimas reikalau
tų, kad jie būtinai kartotų partijos nusi
statymus ir pažiūras į literatūrą, o tada 
jau nebegalima būtų kalbėti apie skiepi
jimą meilės dėstomajam dalykui. Tai ir 
Jurginis, tur būt, būtų išėjęs vien tik „pa
žangus“, bet toks, kuris nešiojasi tik ži
nias, bet ne meilę.

Nežinomas rytojus
„Izvestijose“ Pikina apgailėjo Stalino 

įsakymu sušaudytąjį komsomolo sekreto
rių Kosarevą ir kitus tos organizacijos vei 
kėjus.

„Komjaunimo tiesa“ persispausdinda
ma, matyt, nusprendė, kad ir Lietuvoje po 
tiek metų reikia apraudoti sušaudytųjų li
kimą ir tuo šiek tiek pagarbinti Chruščio
vą, kuris dabar taip jau nebešaudo savo 
talkininkų.

Deja, ar mus dar gali jaudinti tas su
šaudytųjų likimas? Neseniai taip buvo, 
o dabar taip jau nėra. Tai kas iš to, kad 
nėra? Režimas tebėra tas pats, ir visiems 
reikia šokti sovietinį gyvybės ar mirties 
šokį, šiandien mažiau jau šaudoma, bet 
niekas nėra ir negali būti tikras, kad rytoj 
vėl nelakstys žmonių galvos.

Sajuševo rusiškasis patriotizmas
„Komjaunimo tiesa“ išsispausdino kom

somolo centro komiteto sekretoriaus Saju
ševo didžiulį straipsnį apie pasiaukojamą 
tarnybą tėvynei. Jis norėtų, kad jaunimas 
būtų auklėjamas patriotiškas ir kovingas. 
O patriotizmas, pagal jį, turi reikštis vi
sur ir visada, armijoje ir plėšiniuose, dirb
tuvėje ir kolchozo laukuose.

Ar toks patriotizmas galimas Sov. Są
jungoje?

Mes įsitikinę, kad ne. Kaip gi lietuvis 
mylės tą visą „plačiąją tėvynę“, kuri ati
ma iš jo ir paskutinį duonos kąsnį, kad 
tik rusas būtų sotus. Jis gali mylėti skriau 
ūžiamąjį ir skurde laikomąjį savo kraštą 
ir vargstančius tautiečius. Bet tokio meilė 
sovietams yra nusikaltimas, ji draudžia
ma ir baudžiama.

VLIKo DARBAI IR PLANAI
Iš VLIKo Pirm. Dr. A. Trimako prane

Šimo sukaktuvinėje VLIKo sesijoje New 
Yorke, lapkričio 23 d.

(Elta) Savo pranešimo pradžioje Dr. 
Trimakas priminė dabartinę politinę pa
dėtį ir nurodė, kad Vakarai yra nepakan
kamai išnaudoję tarpusavę komunistinio 
bloko nesantaiką ir Sovietijos ūkinius 
sunkumus. Paminėjęs Sovietų Sąjungos 
vykdomą rusifikaciją, VLIKo Pirminin
kas toliau pastebėjo, kad sovietai skuba 
suliedinti su Rusijos Federacija pakraš
čių respublikas ir kad tuo tikslu jau per
dirbama Sovietų S-gos 1936 m. konstitu
cija.

Laisvės siekimas stiprėja — pabrėžė 
VLIKo Pirmininkas, nors sovietai įvai
riais būdais nori įtikinti, kad gyventojai 
esą patenkinti savo nedalia ir nejaučią nei 
rusifikacijos pastangų, nei religinių varž
tų, nei kolonialinio išnaudojimo. O juk 
tikrovėje ir toliau vyksta religiniai suvar
žymai, slopinama kultūrinė veikla (ru
sams betgi nėra pavykę įsibrauti į lietuvių 
šeimas, kur tebevyrauja lietuviška dva
sia, kultūra ir kalba), be to, toliau tebe- 
tęsiamas ūkinis krašto išnaudojimas.

Politinė padėtis, negerėjanti ūkinė ir 
kt. padėtis Lietuvoje iš laisvinimo veiks
nių pareikalavo ypatingų pastangų budėti 
ir kelti Lietuvos bylą kur tik įmanoma 
Europoje ir Amerikoje. Tuo tikslu buvo 
išnaudotos Tarpparlamentarinė Konfe
rencija, NATO užsienių reik, ministerių, 
Krikščionių Demokratų, Socialistų Inter
nacionalo, Europinio Sąjūdžio ir Krikščio-

r SęįtįnioS DIENOS -Į
PREZIDENTO PASIMATYMAI

Artimiausių trijų mėnesių laikotarpyje 
J.A.V. prezidentas Johnsonas tarsis su 
Britanijos min. pirm, siru Douglas-Home, 
Vokietijos kancleriu Dr. Erhardu ir Itali
jos prez. Segniu.

Pasitarimai vyks Vašingtone ir su kiek
vienu atskirai. Gruodžio 27-28 d. preziden 
tas matysis su Vokietijos kancleriu, vasa
rio 12-13 d. su Britanijos min. pirmininku, 
o sausio 14-15 d. su Italijos prezidentu.

KELIONĖ ŠV. ŽEMĖN
Popiežius Paulius paskelbė, kad sausio 

mėnesį jis keliaus į šv. Žemę.
Po šv. Petro, tai pirmasis popiežius, ku

ris keliauja lankyti šventųjų vietų.
Popiežiaus ši kelionė skirta melstis už 

bažnyčių vienybę, taiką ir žmonijos išgel
bėjimą.

CHOU EN — LAJUS Į AFRIKĄ
Kinijos min. pirmininkas Chou En-lajus 

numato aplankyti jokiems blokams nepri
klausančių Afrikos kraštų sostines.

Pirmiausia jis aplankysiąs Egiptą, o 
paskui Somaliją, Alžyrą, Malį, Gvinėją ir 
Ganą.

PAGERINO PADĖTĮ
Australijos rinkimus laimėjo jau 14 me

tų išvaldžiusi siro Menzies vadovaujama 
liberalų partija.

Ligi šių rinkimų turėjusi tik 1 balso 
daugumą, dabar ji susilaukė 20 balsų dau
gumos.

SAUGUMO TARYBA DĖL PIETŲ
AFRIKOS

Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją, 
kuri siūlo J. Tautoms priklausančius kraš
tus neparduoti ir nepristatinėti Pietų Af
rikai karinių įrengimų ir medžiagų, ku
rios galėtų būti naudojamos ginklams ar 
amunicijai gaminti.

Tokių priemonių imamasi prieš Pietų 
Afriką dėl jos rasinės politikos.

NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
Mėnesį taręsis, Italijos vyriausybę su

darė Aldo Moro.
Pagrindiniai jo koalicinės vyriausybės 

talkininkai yra Nennio socialistai, buvu
sieji komunistų talkininkai; o taip pat so
cialdemokratai ir respublikonai.

Ministerio pirm, pavaduotojas yra Nen- 
nis, užsienių reikalų ministeris — social
demokratų vadas Saragatis.

NEGRŲ KLAUSIMAS
Prez. Johnsonas pastarosiomis dienomis 

matėsi su negrų vadais, kurie rūpinasi pi
lietinių teisių klausimu:

Prezidentas pasiryžęs paskubinti pilie
tinių teisių įstatymą, kuris būtų tinkamas 
paminklas nužudytajam prez. Kennedžiui.

niškajai Kultūrai Ginti Komiteto konfe
rencijos Europoje. Europos Tarybai Stras 
burge nutarus paruošti raportą apie Pa
baltijo kraštus, jai buvo parūpinta me
džiagos apie padėtį Lietuvoje.

VLIKo žmonės taip pat prisidėjo prie 
Pavergtų Tautų Savaitės, Pasaulio Lais
vės Dienos ir žmogaus Teisių Dienos mi
nėjimų. VLIKo atstovai Europoje, Pietų 

-Amerikoje, Australijoje, Vatikane ir kitur 
tolygiai išnaudoja pasitaikančias progas 
Lietuvos bylai judinti.

Nepažeisti lietuvių tautos teisių į lais
vę! Toliau savo pranešime VLIKo sesijoje 
Pirmininkas nurodė, kad JAV-se buvo pa
kartotinai kreiptasi į velionį prezidentą ir 
valstybės sekretorių, prašant nedaryti nie
ko, kas pažeistų Lietuvos teises į laisvę 
arba tyliai sutinkant suponuoti dabarti
nės padėties Lietuvoje pripažinimą. Sovie
tams iškėlus nepuolimo pakto tarp NATO 
ir Varšuvos kraštų reikalą, buvo padaryti 
visi žygiai ir pabrėžta, kad lietuvių tauta 
niekados nepripažins jokių sandėrių, ku
rie apkarpytų jos teisę į laisvą apsispren
dimą ir nepriklausomos valstybės atsta
tymą.

Šalia kitų reikalų, VLIKas kreipė ypa
tingą dėmesį į informacijos darbą laisva- 
jeme pasauly ir pavergtoje Lietuvoje. Ra
dijo progamos buvo plečiamos ir tobulina
mos, o penkiomis kalbomis leidžiamų El
tos biuletenių turinys pritaikomas laiko ir 
vietos reikalavimams. Eltos biuleteniais

(Nukelta į 2 psl.)

LEDLAUŽIS IR KVIEČIAI SOVIETAMS
Sovietai iki sekančių metų liepos mėne

sio turi išsigabenti iš Kanados ten pirk
tuosius daugiau kaip 6 milijonus tonų 
kviečių. Bet Kanadoje užšąla šv. Lauryno 
upė, ir žiemos metu turėtų sustoti kviečių 
gabenimas.

Dėl to manoma, kad sovietai atsiųs į 
Kanadą savo atomu varomąjį didžiulį led
laužį „Lenin“, kuris laivų vilkstinėms pra
skins pro ledus kelią.

Jeigu sovietai sutartų dar su Amerika 
dėl 3 mil. tonų, tai ten būtų vežama pro 
neužšąlančius uostus.

KAS PERIMTŲ PAREIGAS?
Kas atsitiktų Amerikoje, jei prez. John

sonas dėl ko nors negalėtų eiti pareigų?
Prezidentas sutarė su kongreso vadovu 

McCormacku, kad jis tuomet perimtų tas 
pareigas.

SUSIGRUPAVIMAS
AR NEVERTĖTŲ PAJUDĖTI?

Gražaus paminklo šiandien būtų nusi
pelnęs tas, kuris 1947-50 m. laikotarpy, kai 
išvietinti žmonės judėjo iš vieno krašto į 
kitą, būtų paveikęs juos susigrupuoti tau
tybėmis ir pradėti kurtis vienoje vietoje. 
Deja, taip niekas ir negalvojo padaryti.

Prisimenu, Greveno stovykloje apie 1946 
metus buvo iš kažkur ištrauktas projek
tas visus DP įkurdinti vienoje vietoje. To
kio įkurdinimo entuziastai buvo net savo
tišką „naujos valstybės“ planą paruošę. 

.Bet, žinoma, niekas iš to plano neišėjo, 
nes įkurdinimui buvo numatyti žemės plo
tai, kuriuose joks civilizuotas žmogus dar 
nėra įkėlęs kojos...

Imkim konkrečiai šios salos lietuvius. 
Sąmoningai ar nesąmoningai, jie buvo 
pradžioje išbarstyti po visą kraštą ir ap
gyvendinti stovyklose. Atseit, jau pačioj 
pradžioj koncentracijos galimybės buvo 
sutrukdytos. Tačiau dar būtų buvę galima 
nemažai padaryti tada, kai žmonės pradė
jo masiškai palikti stovyklas ir kraustytis 
į miestus. Bet ir tuo metu šitie dalykai nie
kam rimtai nerūpėjo. Pats įsikūrimas sve
timame krašte daugeliui atrodė laikinis, ir 
nebuvo didelio skirtumo, iš kurios vietos 
reikės kraustytis atgal. O dabar daug kam 
šis reikalas atrodo jau visiškai pavėluotas.

įsivaizduokime, kad visi Anglijos lietu
viai yra įsikūrę Londono rajone, maždaug 
50-100 mylių spinduliu. Kokią didelę tau
tinę, kultūrinę ir materialinę pajėgą jie 
sudarytų dar ir po to, kai tūkstančiai tau
tiečių išemigravo į kitus kraštus! Šiandien 
toji pajėga yra išsklaidyta ir nebepajėgia 
sukurti stiprių, aktyviai veikiančių tauti
nių vienetų. Išsklaidyta lietuvių tautinė 
mažuma pastebimai tirpsta, kaip cukrus 
angliškos arbatos stiklinėje.

Jeigu lietuvių susigrupavimas nepavyko 
dideliu mastu, ar nebūtų galima pagalvoti

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pauliaus VI kelionė
Baigiantis Bažnyčios susirinkimo antra

jai sesijai, popiežius Paulius VI paskelbė, 
kad jis skris į Palestiną aplankyti šventų
jų vietų. Ne tik Bažnyčios susirinkimo da
lyviai tai sutiko su džiaugsmu, bet ir pa
saulio spauda vertina, kaip didelį įvykį. 
Pvz., šveicarų „Die Tat“ rašo:

„Tai yra Bažnyčios užsimojimas arba 
viltis dar aiškesne negu iki šiol prasme 
patapti pasauline Bažnyčia, akivaizdžiu 
būdu tai pabrėžti. Pašalintos durys, ku
rios anksčiau buvo laikomos uždarytos“

Prancūzų „Combat“ rašo:
„Bažnyčia suderina savo laikrodį su 

šiais laikais. Aišku, negalima laukti, kad 
popiežiaus tas žygis baigtų visus buvusius 
nesusipratimus. Tačiau aišku, kad iš tos 

■kelionės laukiama, jog ji bus vilties sim
bolis“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
rašo:

„Kaip pirmasis popiežius, kuris keliau
ja į Palestiną, o gal dar ir kitur į užsie
nius, nes gali būti, kad jis aplankys- ir pa
saulinę parodą New Yorke, ir dar sudary
damas precendentą tuo, kad keliaus lėktu
vu, Paulius VI tuo duos pavyzdį kitiems, 
kad jie privalo būti pažangūs ir prisitai
kyti prie XX amžiaus naujojo pasaulio“.

Prancūzų , Paris Jour“:
„Šita kelione popiežius parodys, kad, ne 

paisant visų kliūčių ir nesutarimų, kurie 
iškilo mūsų pirmatakams, bus dedamos 
visos pastangos suartinti visus krikščio
nis, pradedant Romos katalikais ir rytų 
ortodoksais“.

Britų „The Times“ rašo:
„Giliai siekiančių išvadų galima pasida

ryti iš to nutarimo, kuris turi būti laiko
mas dramatiniu ir revoliuciniu. Tie šešias 
dešimt metų, kai savanoriškai buvo apsi
ribojama tik Roma, leido pasauliui užmirš 
ti, kokie judrūs kadaise yra buvę popie
žiai-. Jeigu kelionė net neturėtų kitokio 
ypatingo tikslo ir neduotų kitokių pasėkų, 
tai ji galėtų bent padėti sumažinti kartu
mus tarp arabų ir žydų“.

SANKCIJOS PIETŲ AFRIKAI 

Dėl Pietų Afrikos vedamosios aparthei
do — juodukų išskyrimo politikos ameri
kiečių „The New York Times“ rašo:

„Nepaisydama iš visų pusių kylančių 
protestų ir Jungtinių Tautų sankcijų, 
Pietų Afrika vis tiek stengiasi įgyvendin
ti savo politiką išskirti rases. Pietų Afri
ka jau įsteigė vieną iš aštuonių suplanuo
tųjų „valstybių“ juodiesiems, vadinamąjį 
Bantustaną. Toje pirmoje „valstybėje“ 
dabar vykdomi jau pirmieji rinkimai, ku
riuose gali balsuoti tik bantų giminė. Jie 
renka juodųjų parlamentą, bus paskirtas 
juodųjų kabinetas, kuris turės tam tikrą

apie nors ir lėtą tautiečių slinkimą-migra- 
ciją viena kryptimi? Žinome, kad šiuo me
tu anglų spauda atvirai rašo apie atsira
dusias dvi Anglijąs britų saloje. Šiaurinė, 
kur sukoncentruota sunkioji pramonė, ka
syklos ir nuolat nedarbo grasoma darbi
ninkija, ir pietinė, kur telkiasi lengvoji 
pramonė, prekyba, finansai ir intelektua
linės pajėgos. Žmonių migracija iš šiaurės 
į pietus vyksta labai smarkiu tempu. Ko
dėl į šią srovę nepabandyti įsijungti ir lie
tuviams? Mums visur ne gimtieji namai. 
Iki šiol neteko girdėti, kad gailėtųsi bent 
kas iš tų, kurie paliko šiaurę ir atvyko i 
pietus ar Londoną.

Ypač atkreiptinas dėmesys į tas vieto
ves, kuriose kuriasi nauji miestai su nau
jais švarios ir modernios pramonės cent
rais, k.a. Welwin Garden City, Basingsto
ke, iš dalies Slough ir kt. Vienas toks nau
jas pramonės centras ateity numatomas 
pradėti kurti Sodybos pašonėj, Bordon — 
White Hill rajone. Tai būtų ideali vieta 
lietuviams pradėti koncentruotis. Tiek kli
matas, tiek geografinė padėtis šioj vietoj 
yra žymiai palankesni, negu šiaurėje ar 
Midlande. O svarbiausia — arti lietuviški 
centrai — Londonas ir Sodyba.

Šio naujo miesto kūrimas dar tebėra pla 
navimo stadijoj. Bet jeigu tik šis planas 
bus pradėtas vykdyti, lietuviai neturėtų 
praleisti progos. (E. Lietuvyje bus laikas 
nuo laiko informuojama apie šio naujo 
projekto darbų eigą).

J. Lūža

— Finchley kapinėse, Britanijoje, 11 
metų amžiaus berniukas plyta užmušė su
augusią lapę, kuri buvo užpuolusi jį ir jo 
draugą.

ribotą savivaldos teisę, dar pažadant, kad 
ateityje ta valstybė gaus tam tikrą neaiš
kų „suverenumą“ ir „nepriklausomybę“. 
Tie vadinamieji bantustaniečiai tomis pa
čiomis sąlygomis kaip emigrantai galės 
dirbti baltųjų gyvenamose srityse, dėl to 
tie bantustaniečiai bus pigios darbo jėgos 
ištekliai. Toks reikalo sprendimas yra ne
normalus, apgaulingas ir didžiai pavo
jingas“.

Britų „The Guardian“ tuo pat klausi
mu rašo:

„Pietų Afrika yra likusiojo pasaulio 
izoliuota moraliniu boikotu, bet pasirodo, 
kad moralinio pasmerkimo neužtenka. Tai 
reikia ekonominėmis sankcijomis išjungti 
ją iš pasaulio prekybinių rinkų, jeigu na
cionalistinė vyriausybė ir toliau laikysis 
apartheido. Šitokia yra vis stiprėjančios 
pasaulio nuomonės logika. Pastaruoju me
tu Jungtinių Tautų nutartosios priemonės 
yra posūkis tuo tikruoju keliu, tačiau ar 
tos priemonės pakankamai reikšmingos 
priversti Pietų Afrikai suprasti, kad apar
theido turi būti atsisakyta? Juo greičiau 
tai bus suprasta, juo geriau bus visiems 
suinteresuotiesiems“.

GINTI VENEZUELA
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 

rašo:
„Atrodytų neįtikėtina, kad komunistai 

siektų tuojau pat perimti valdžią Venezu- 
eloje. Jų tikslas yra klastingas. Jie nori 
pasiekti tokios teroro padėties, kada ne- 
begalėsVeikti demokratija ir teks vėl per
eiti į karinę diktatūrą. Amerikos valsty
bių organizacija savo ypatingame posėdy
je turėtų nutarti pasiųsti į Caracasą misi-’ 
ją surinkti medžiagos apie komunistų 
veiklą. Jei pasikartotų Kubos bėda, Ame
rikos organizacija, laikydamasi susitari
mo, turėtų ginti savo narį“.

P AS AUĮLĮYJĮ
— Paryžiuje per lapkričio mėn. gatvėse 

buvo užpultos ir apiplėštos 39 moterys.
— Kinija vėl pirko iš Kanados 18.7 mi-

Ii jonų bušelių kviečių.
— Balduras von Schirachas, buvęs hit- 

lerjugendo vadas, kalėjęs4ki šiol Spandau 
kalėjime, perkeltas į ligoninę.

— Sovietai paleido 2 prekybinio olandų 
laivyno jūrininkus, kurie buvo apkaltinti 
šnipinėjimu, nuteisti po 13 metų ir išsė
dėję po 25 mėnesius.

— Profumo skandale išgarsėjusi Chris
tine Keeler nubausta 9 mėn. kalėti už me
lagingą priesaiką teisme, kai jos ir kitų 
neteisingais parodymais buvo nuteistas 
kalėti žmogus.

Dejavo dėl trūkumų Rokiškio, Biržų 

pramonėje

(E) Lapkričio m. vidury Rokiškyje įvy
kus pramoninės — gamybinės zonos par
tinei konferencijai, paskelbta daug duo
menų apie išryškėjusius trūkumus bei ap
sileidimus (plg. „Tiesą“, nr. 270, lapkr. 
19 d.). Susirūpinimą kelia tai, kad trys 
stambios pramonės įmonės — Rokiškio že
mės ūkio mašinų gamykla, „Biržų alus“ ir 
Biržų statybinių medžiagų įmonė neįvyk
do darbo našumo kėlimo užduočių, esanti 
bloga gaminių ir statybos kokybė. Dar 
nusiskųsta, kad Rokiškio ž. ūkio mašinų 
įmonei planuojami tokie gaminiai, kurie 
neturi paklausos. Trūksta specialistų. 
Pvz., lininių audinių fabrikui „Siūlas“ 
reikia apie 50-60 audėjų ir verpėjų, o tuo 
tarpu lengvosios pramonės valdyba ža
danti duoti vos 4-6 specialistus. Įmonėms 
per keletą metų nepavyko gauti nė vieno 
specialisto su aukštuoju išsilavinimu.

Lietuvoje jau per 200.000 komjaunuolių

(E) Pagal lapkričio mėn. pradžioje su
vestus duomenis (plg. „Komjaunimo Tie
są“, nr. 219, lapkr. 7 d.), dabar Lietuvoje 
komjaunimo organizacijai priklauso 200. 
340 narių. 1959 m. sausio 1 d. komjaunuo
lių skaičius siekęs 122.343, o 1962 m. sausio 
1 d. — 159.619. Ta proga pasigirta, kad į tą 
organizaciją priimami „geriausieji —- patys 
geriausi gamybininkai, visuomenininkai, 
tikrai galintieji rodyti pavyzdį visiems“. 
Tuo tarpu tas pats .laikraštukas ne kartą 
yra kėlęs aikštėn silpną komjaunuolių 
drausmę, minėjęs chuliganizmo reiškinius 
ar nurodęs į atvejus, kai vaikinai ar mergi
nos atiduoda nario kortelę ir atsisako būti 
tos jaunimą komunistinėje dvasioje auklė
jančios organizacijos nariu,
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VLIKo DARBAI IR PLANAI (Atketaišlpsl.)-
plačiau susidomėta laisvojo pasaulio spau
doje ir mokyklose. Nuolat gaunama užsa
kymų biuletenius siuntinėti — iš mokyklų 
ir knygynų Amerikoje, Australijoje, Ka
nadoje, Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Argentinoje ir net Indijoje. Jei pajėgtu
me, biuletenių tiražą tektų gerokai pa
kelti.

Lietuvai skirtas biuletenis („B" Laida), 
nepaisant kliūčių, vis dėlto tam tikrose 
ribose savo tikslą pasiekia. Dar pridurti- 
na, kad V. Taryba Europoje turi surinku
si nemaža dokumentinės medžiagos apie 
padėtį Lietuvoje. Jei būtų galimybių, iš 
tos medžiagos būtų galima sudaryti pra
džią dokumentacijos centrui.

Kokie santykiai su kitomis organizaci
jomis? Su Lietuvos diplomatais, jų šefu, 
pasiuntinybe Vašingtone, pasiuntiniu Va
tikane ir Londone, su gen. konsulu Bud
riu ir Daužvardžiu ir su gen. konsulu Ka
nadoje Žmuidzinu buvo palaikomi glau
dūs ryšiai. Taip pat buvo palaikomi san
tykiai su mūsų diplomatais Pietų Ameri
koje.

Toliau panešjme sesijai VLIKo Pirm. 
Dr. A. Trimakas ypač pasidžiaugė, kad vi
sose darbo srityse pagyvėjęs bendradar
biavimas su ALT. šioji organizacija ir to
liau lieka pagrindiniu lėšų šaltiniu. Šiais 
metais iš ALT jau gauta 10.000 dol. Esame 
dėkingi ALT ir aukotojams už sudėtas 
aukas. Jų dar gauta iš Kanados ir Austra
lijos. Deja, visų tų lėšų per maža. Tad ti
kimės, kad, suprasdami Lietuvos laisvini
mo svarbą, aukotojai ateity dar labiau 
prisidės savo įnašais. .

VLIKo žmonės taip pat aktyviai daly
vavo PET ir LLK darbuose. Tikėtina, kad 
tarpusavio ryšius su VLIKu stiprins ir 
naujoji Pasaulio Liet. Bendruomenės va
dovybė.

Konsolidacijos srityje — į VLIKą vėl 
įsijungė, kaip buvusio nario LNP (Lietu
vos Nacionalistų Partijos) tęsinys — Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis. Šioji politinė 
'grupė, energingų ir patriotiškai galvojan
čių vyrų vadovaujama, yra nusistačiusi 
drauge su kitomis grupėmis veiksmingai 
dalyvauti laisvinimo darbe — tuo tenka 
pasidžiaugti ir naująjį narį sveikinti.

Kaip teks surikiuoti ateities darbai? 
Pereidamas prie ateities veiklos, Dr. Tri
makas VLIKo sukaktuvinėje sesijoje to
liau kalbėjo: savo darbus privalėtume su
rikiuoti- į dvi dalis: į pagrindini uždavinį 
— Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 
ir į kasdieninius veiksmus, kurie sudary
tų sąlygas tautos laisvei atgauti.

Pirmoji dalis yra esminė ir ja vadovau
damiesi privalome visur ir visada reika
lauti Lietuvai nepriklausomybės ir nepai

sant to, kas vyktų aplink, kaip susiklotų 
pasaulio interesai ir kokie būtų sudaromi 
valstybių susigrupavimai.

Į antros dalies programą įeitų: padėti 
pavergtajai tautai atsipalaiduoti nuo Mas
kvos ar jos sudaromų naujų sritinių fede
racijų kontrolės, kovoti su rusifikacija, 
kelti Lietuvos ir lietuvių vardą ir jų kū
rybinį bei ūkinį pajėgumą ir atgauti pa
minėtąsias žmogaus teises ir laisvę. Čia 
įeis pastangos pagerinti ūkinę būklę, su
mažinant kolonialinę eksploataciją. Mes 
turėtume savo pavergtuosius brolius tė
vynėje ir toliau tiksliai informuoti apie 
tai, ko siekia pavergėjas, ką mes atlieka
me ir ko pageidautume, kad jie darytų.

Šalia pagrindinių tikslų, kitų uždavinių 
tarpe Dr. Trimakas dar paminėjo reikalą 
stiprinti VLIKo bendradarbiavimą su 
įvairiomis lietuvių politinėmis organizaci
jomis, veiksniais, PLB-ne, kelti viešumon 
sovietinių agentų subversyvinę veiklą iš
eivijoje bei įspėti vengti bet kokių santy
kių su pavergėjo tarnais Lietuvoje ar lais
vajame pasauly, skatinti bei šaukti įvai
riuose kraštuose lietuvių politines konfe
rencijas, siekti, kad visos veiksmingos jė
gos būtų įjungtos į VLIKo veiklą.

Vis augant Europos vaidmeniui, ir 
mums tenka daugiau stebėti įvykius Eu
ropoje. Tektų sustiprinti VLIKo žygius 
Europoje, o ypač Prancūzijoje ir Vokieti
joje, įsteigti VLIKo atstovybę Europos 
Taryboje Strasburge. Tai, be abejo, neiš
jungia JAV-bių vaidmens ir jų paramos, 
reikalingumo mūsų bylai.

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO 
UŽUOJAUTOS DĖL PREZIDENTO 

KENNEDY NUŽUDYMO

LLK pirmininkas V. Sidzikauskas lap
kričio 22 d. pasiuntė užuojautos telegra
mas nužudytojo JAV Prezidento našlei 
Jacqueline Kennedy ir naujajam JAV 
Prezidentui Lyndon B. Johnsonui.

LIETUVOS ATSTOVO J. RAJECKO 
UŽUOJAUTOS

(E) Ryšium su tragiška prez. J.F. Ken
nedy mirtimi, Lietuvos Atstovas Vašing
tone J. Kajeckas pasiuntė nuoširdžias už
uojautas velionės našlei ir Valst. Sekreto
riui D. Rusk. Kreipdamasis į D. Rusk, Ka
jeckas prašė perduoti ir lietuvių tautos 
nuoširdžią užuojautą JAV vyriausybei su 
Prezidentu Johnson ir visai amerikiečių 
tautai.

Mirė prof. p. Stančius ir pik. J. Variakojls

(E) Spalio 16 d. JAV, Montclair, NY 
valst. mirė įžymus medicinos prof. Povi
las Stančius. Jis buvo gimęs 1888 m. De- 
vynduonių km., Kėdainių apskr. Buvo pa
rašęs visą eilę mokslo darbų. Pirmasis 
Lietuvoje pradėjo specialybe praktikuoti 
burnos chirurgiją. 1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos, Stančius į JAV atvyko 1950 m. 
Jo mirtis — nuostolis Lietuvos medicinos 
mokslui.

Spalio 31 d. netoli Čikagos mirė pik. 
Jonas Variakojis, žymus nepriklausomy
bės kovų dalyvis. Laisvoje Lietuvoje yra 
buvęs krašto apsaugos ir susisiekimo mi- 
nisteriu. Į JAV buvo atvykęs 1949 m. Ligi 
mirties rašė ir suskubo užbaigti 4-jo Min
daugo pulko istoriją.

Kan. J. Stankevičius apie Vis. Bažnyčios 
susirinkimą

(E) Romoje Bažnyčios susirinkimo dar
bus seką (žinoma, dar besidomį ir šiaip 
Italijos gyvenimu, ypač daugiau neigia
mais reiškiniais) du vilniečiai žurnalistai 
V. Grigaliūnas ir M. Jackevičius turėjo 
pasikalbėjimą su vienu iš Lietuvos dvasi- 
n'nkų — Kauno arkivyskupijos valdyt, 
kan. dr. J. Stankevičium. Pagal „Tiesą“ 
(nr. 263, lapkr. 10), Stankevičius pastebė
jo, kad dabar Susirinkime svarstoma sche
ma apie bažnyčią esanti „labai sudėtin
ga“. Negali būti kalbos apie nesklandu
mus sesijos darbuose, nors pasitaiką ir 
skirtingų nuomonių. Jau įdomesnis buvo 
klausimas, ar padidėsiąs bažnyčios vaid
muo, išsaugojant taiką. Kan. Stankevičius 
čia atsakė: padidės. „Popiežiaus Jono 
XXIII pasėtoji sėkla atneš gerus vaisius“. 
Stankevičius apgailestavo, kad vis dar ser 
gąs Telšių vyskupijos apaštališkasis ad

ministratorius vysk. P. Maželis, todėl 
ir negalėjęs vykti į Romą. Susirinkimo 
darbuose, be Stankevičiaus, dar dalyvau
ja kan. Č.Krivaitis ir kan. P. Bakšys. Abu 
korespondentai pasikalbėjimą „Tiesai“ iš 
Romos perdavė telegrafu.

Urugvajus tebepripažįsta Lietuvos 
pasiuntinybę

(E) Naujam Užs. R. viceministrui dr. 
Espiell pagerbti Lietuvos Atstovas Uru
gvajuje A. Grišonas savo rezidencijoje 
lapkričio 20 d. buvo surengęs priėmimą, 
kuriame dalyvavo dauguma šios ministe
rijos aukštųjų pareigūnų ir nemaža įvai
rių valstybių diplomatinių atstovų, jų tar
pe JAV., Kanados ir kt. reprezentantai.

Urugvajus su pilnomis teisėmis tebepri- 
pažjsta Lietuvos Pasiuntinybę ir jos pa
reigūnus A. Grišoną ir K. Čibirą jau 17 
metų įrašo į oficialius diplomatinius są
rašus.

DIEVO TAIKA
Trečiajam Advento sekmadieniui skir

tas mišių skaitymas (Pilyp. 4,4-7) yra vie
nas iš trumpiausių ir iš nuotaikingiausių. 
Džiaugsmas, Viešpaties arti buvimas, jo
kio bailaus susirūpinimo neturėjimas, 
maldavimas su dėkojimu, visokį išmany
mą prašokanti ramybė — visa tai sutal
pinta poroje trumpų, vidaus pasitenkini
mą ir laimę skleidžiančių sakinių.

Taika ir ramybė — visų laikų žmonių 
ilgesys. Pirmoji linksmoji naujiena, kurią 
žmonės išgirdo Kristaus gimimo valando
je, buvo geros valios žmonėms skelbiama 
ramybė; ramybė yra brangiausias mirti 
einančio Išganytojo palikimas: „Aš jums 
palieku ramybę, duodu jums savo ramybę 
(Jono 14,27); nepaprastos, visokį išmany
mą prašokančios Dievo ramybės linki ir 
Apaštalas savo mylimiausiems tikėjimo 
broliams.

Dievo taika ir ramybė! Kitaip sakant, 
toji taika, darna ir ramybė, kuri viešpa
tauja Dievuje: tobula sutartinė, nepažįs
tanti nei nuomonių skirtumo, nei vidaus 
kovų, tobulas meilės sąskambis tarp trijų 
dieviškų asmenų, vieningumas galvojime 
ir planavime, norėjime ir veikime, gyvas 
vienalytiškumas, be prievartos ir be nuo
bodumo, — kas galėtų visa tai aprašyti 
arba bent suvokti?

Dievo taiką ir ramybę tegali duoti pats 
Dievas. Jis vienas tegali suderinti mūsų- 
būtį veikliam sąskambiui su Tėvo dangu
je būtimi. Koks skurdus būtų pasaulis, jei 
jame egzistuotų tik tai, ką galime pažinti, 
ir visa, kas viršija mūsų pažinimą, būtų 
vien vaizduotės kūryba. Pažinimu atsiek
ta ramybė žmogaus nepatenkina, kaip jo 
nepatenkina vien pažintoji laimė ir pa
žintoji tiesa; jo protas veržiasi vis toliau, 
jo širdis trokšta vis daugiau. Taiką, kurią 
diktuoja galybė arba neapykanta arba biz 
nio išskaičiavimai, nesunku pažinti ir su-
prasti. Bet nėra trapesnės ir nepastoves
nės taikos, kaip toji žmonių interesų 
taika.

Dievo taikos negalima susirinkus nu
spręsti ar nubalsuoti. Ji yra Dievo galioje, 
ir galutinai nuo Jo valios priklauso, ką 
Jis panorės įtraukti į savo taikos orbitą. 
Negana protinių įrodymų, negana sąvokų, 
svarstymų ir •nuosprendžių. Dievo taika 
turi ateiti iš viršaus kaip šviesa, kurios 
jau mažas spindulėlis įneša skaidrumo ir 
gyvumo į tamsoje skendėjusią aplinką. 
Todėl šv. Paulius ta proga kalba apie

„maldą ir maldavimą su dėkojimu“. Juk 
tikrąją taiką sau ir kitiems, tegalime mal
da išmelsti.

šv. Pauliui ypačiai rūpi mūsų širdys ir 
mūsų mintys. D'ievo taika turi jas saugoti. 
Juk, kai užverda karo veiksmai tarp tau
tų, jie jau seniai būna prasidėję atskirų 
žmonių mintyse ir širdyse. Masės, kurios 
trokšta grobio, dega kerštu, keliasi į pasi
didžiavimą ir, kitus niekindamos, aukšti
na savo galybę, veikia į politikus ir skati-
na jų įžūlumą. Ir ten, kur valdiniams te
suteikiama teisė vykdyti tai, ką valdan
tieji įsako, valdantieji daro visa, kad jų 
grobuoniški planai, lydimi neapykantos, 
keršto, paniekos jausmų, persimestų ir į 
valdinių mintis ir širdis.

Todėl negalima minčių ir širdžių palikti 
be apsaugos, jas išstatyti kiekvieno ne
naudėlio įsiveržimui. Beveik visos blogy
bės turi pradžią mintyse. Mintyse pirma 
maišomi nuodai, mintyse išrandami vis 
baisesni mirtį nešą ginklai, mintyse žmo
gus pradeda šalintis nuo savo brolio, min
tyse įvyksta maištas 'prieš Dievo tvarką. 
Kiekvienas laisvai atliktas blogas veiks
mas pirma buvo mintyje suplanuotas. To
dėl reikia mintims ir širdims didžios sar
gybos. Todėl ir šv. Pauliaus linkėjimas 
nėra vien mandagumo išraiška, bet gyve
nime labai svarbi būtinybė: „... visokį iš
manymą perviršijanti Dievo ramybė te- 
sergi jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje 
Jėzuje“.

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — gruodžio 15 d., 
11 vai., St. John's Square.

BIRMINGHAM — gruodžio 22 d., 11 vai.. 
21, Park Road.

MANCHESTER — Pirmąją Kalėdų dieną, 
11 vai.

BRADFORD — gruodžio 15 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — gruodžio 22 d., 11.30 vai. 
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai. 
WOLVERHAMPTON — gruodžio 25 d., 

11 vai. i
STOKE-on-TRENT — gruodžio 26 d., 12 v. 
KETTERING — gruodžio 29 d., 12 vai. 
LEICESTER — sausio 5 d., 12 vai.

Chruščiovas į Skandinaviją ir birželio 
minėjimai

(E)Kai Sovietų S-je atsilankius Danijos 
užs. reik, ministeriui suaktualėjo Chruš
čiovo viešnagės reikalas Skandinavijoje 
ir kai minima apie apsilankymą kitų me
tų birželio mėn. Eltos bendradarbis Švedi
joje mums praneša, kad kaip tik tuo metu 
gausūs pabaltiečių telkiniai ir jų bičiuliai 
Švedijoje rengia birželio deportacijų mi
nėjimus.

Tiltas i jurą
ROMANAS

(9)

Leidosi saulė. Pamiškėje gulė ilgi šešė
liai; tyliai šlamėjo padžiūvę laukinės obels 
lapai; kažkada joje buvo susisukęs lizdą 
balandis, o ant aštrių'obels šakų rudenį 
ilgai kabodavo maži obuoliukai; paliesti 
šalnos, jie būdavo ypač gardūs; vaikai, ei
dami į mokyklą, prisipildavo jų pilnas 
kuprines. Ir dabar ant šakų kabojo kele
tas obuoliukų, kurie suvirpėdavo, pūstelė
jus vėjui.

Autobusas sustojo. Kęstutis įlipo ir atsi
sėdo prie lango. Priešais jį sėdėjęs jūri
ninkas atsigręžė.

— Labas, — tarė jis. — Nepažįsti?
Kęstutis pažvelgė į jį.
Matyti bruožai. Bet kas jis toks? Kęstu

tis nepajėgė prisiminti; jis sutrikęs žiūrė
jo į besišypsantį jūrininką. Jo atmintis 
dirbo kaip motoras, tačiau joje neiškilo 
jokio prisiminimo.

— Gal nebenori pažinti, — užsigavęs 
sumurmėjo jūrininkas, paliesdamas kepu
rės snapelį.

Paulius, su kuriuo jis eidavo į mokyklą 
ir net metus sėdėjo viename suole! Tai jis 
turėjo šitą įprotį nuolat čiupinėti kepurę, 
kai ko nors susijaudindavo ar supykdavo.

— Neprisiminiau iš karto, — tarė Kęs
tutis. — Tu smarkiai pasikeitęs.

Jūrininkas nusijuokė.
Ir tu gerokai.

— Tur būt.
— Nesitikėjai mane pamatyti su tokia 

uniforma?
— Tikrai kad ne.
— Jau penkeri metai kaip plaukioju. — 

Jo balse suskambėjo pasididžiavimo gai
delė.

— Nemažai pasaulio pamatei?
— Žvejojau Baltijos jūroje, buvau Fa

rerų salose, Atlante, Kanadoje... Po mėne
sio išplaukiam gaudyti sardinių prie Afri
kos krantų.

— Qho, pavydžiu tau, — tarė Kęstutis.

— Tiesa, tu irgi norėjai būti jūrininku.
— Norėjau. Net iš namų buvau pa

bėgęs.
Tai atsitiko po karo. Jis labai mėgo 

skaityti knygas, ypač kelionių aprašymus, 
o motina tiesiog negalėjo pakęsti knygų; 
ji jautė joms kažkokią nenumaldomą ne
apykantą; knygos atitraukdavo jį nuo dar 
bo, skaitymas nedavė jokios konkrečios 
naudos, o tai, kas nedavė naudos, — buvo 
nepageidaujama ir nereikalinga. „Tik akis 
gadini ir žibalą degini!“-— rėkdavo moti
na, išplėšdama jam iš rankų Kolumbo ke
lionių aprašymą; ji piktai sviesdavo kny
gą į šalį, o dažnai net paslėpdavo. Tokiais 
momentais jis neapkęsdavo motinos; jo 
rankos drebėdavo iš pykčio ir nuoskau
dos. Kartą, kai motina pamėgino atimti 
knygą, jis pasipriešino ir pasakė jai kažką 
užgaulaus. Motina skėlė jam antausį. Aša
ros užplūdo jo akis, o galvoje akimirksniu 
gimė mintis: pabėgti iš namų, atkeršyti 
motinai. Tegu ieško jo, bet niekur nesu
ras. Jis įstos į jūrininkų mokyklą ir iš
plauks į jūrą. Užtenka šitos vergovės, šitų 
nuolatinių kalbų apie kiaules, karves, pie
ną, apie pinigus... Pasaulyje yra įdomes
nių dalykų, ir seniai jį vilioja nauji hori
zontai.

...Buvo jau pavakarė. Jis žingsniavo 
vieškeliu. Reikėjo susirasti nakvynę. Jis 
pasibeldė į vieną namą, paskui į antrą, į 
trečią, bet niekur jo neįsileido. Žmonės su 
nepasitikėjimu žvelgdavo į jį ir greitai 
užtrenkdavo duris. Jis pavargo ir išalko, 
o sutemos vis labiau tirštėjo. Pagaliau vie
noje skurdžioje trobelėje jį priėmė nakvy
nėn. Viduje buvo tamsu ir nešvaru. Mur
zinų vaikų būrys spoksojo išplėstomis aki
mis. Ant sienos kobojo iš laikraščio iš
kirpta Stalino fotografija, automatas ir 
diskas su šoviniais. Jis atsigulė ant grin
dų, kur buvo pakreiktas šiaudų glėbys. 
Staiga kažkas ėmė smarkiai daužyti duris, 
šeimininkas, pašokęs iš lovos, griebė nuo 
sienos automatą. Suskambėjo dūžtantis 

lango stiklas. Vaikai susispietė trobos ker
tėje lyg išgąsdinti ėriukai. Žmogus su rau
donarmiečio palaidine ėmė šaudyti iš au
tomato pro išmuštą langą.

Pats nesuvokdamas, ką daro, jis iššoko 
pro kitą trobos langą ir pasileido bėgti 
per tamsius laukus, šūviai nutilo; aplin
kui plytėjo juoda, grėsminga naktis. Jis 
bėgo ilgai ir sustojo tik tuomet, kai plau
čiuose pritrūko kvapo.

Jis grįžo namo, vos pavilkdamas kojas, 
ir atsigulė savo kambary. Tėvas ir motina 
nemiegojo: troboje degė žibalinė lempa. 
Jis girdėjo, kaip tėvas barė motiną; ji ver
kė, ir tada jam pagailo motinos.

— O aš baigiau jūrų mokyklą, — tarė 
Paulius. — Tėvai nenorėjo, bet nieko man 
negalėjo padaryti. Buvau kaip velnio ap
sėstas.

— Senukus aplankei?
— Taip. Nuvežiau tėvui gero tabako.
— Ką veikia brolis?
— Zigmas dirba kolūky. Naminę pašė

lusiai laka. Bijau, kad visai neprasigertų. 
— Paulius paniuro. — Pernai vedė.

— Tu dar ne?
— Aš nesiskubinu. Visada suspėsiu. 

Girdėjau, kad tu medicinos mokeisi. Vadi
nasi, daktaras?

— Taip. —- Kęstutis šyptelėjo. — Dak
taras.

Autobusas sustojo mažame miestelyje, 
pro kur'- tekėjo Minija. Už keleto žingsnių 
buvo užkandinė; iš vidaus sklido įgėrusių 
vyrų balsai.

— Stovėsime penkias minutes, — tarė 
šoferis.

Paulius žvilgtelėjo pro autobuso langą.
— Gal išgersim ko nors?
— Gerai, — sutiko Kęstutis.
Jie išlipo ir įėjo į užkandinę. Bufetinin

kė valė skepeta aplaistytą prekystalį.
— Kiek? — paklausė ji.
— Du šimtus gramų baltosios.
— Degtinės aš negeriu, — tarė Kęstutis.
Paulius atrodė nustebęs.
— Tuomet šimtą gramų baltosios ir 

stiklinę vyno.
Bufetininkė pastūmė jiems dvi stiklines. 

Jie pakėlė jas, ir Paulius tarė:
— Į tavo sveikatą! "
Jis vienu mauku išgėrė stiklinę. Kęstu

čio vynas buvo šleikščiai saldus; burnoje 
liko nemalonus skonis. Jis užsidegė ciga
retę. Paulius išsitraukė iš kišenės pypkę.

— Graži pypkė, — tarė Kęstutis.

— Kanadoje pirkau. — Paulius patrau
kė dūmą; užkandinėje pakvipo geru taba
ku. Su juodu jūrininko kostiumu, kuris 
gerai tiko prie šviesių plaukų, su smilks
tančia pypke dantyse, Paulius priminė se
ną jūros vilką. Jo akys buvo pilkai žals
vos.

„Kaip Baltijos vanduo“, — pagalvojo 
Kęstutis.

— Tau patinka jūra? — paklausė Pau
lius.

— Ji visada man patiko.
— Tai plauk su manim gaudyti sar

dinių.
— Su tavim? Aš juk ne jūrininkas.
— Nesvarbu. Plaukiojančioje bazėje 

dirba ir gydytojai.
— Aš apie tai niekad negalvojau.
— Pagalvok. Laiko yra.
— Iš tikrųjų — įdomi idėja, — tarė 

Kęstutis. — Tai būtų šaunu.
— Na, matai! Argi aš nesakiau! Dar po 

vieną?
Kęstutis dvejojo. Lauke pasigiruo auto

buso signalas.
— Mums jau reikia eiti.
— Nieko. Šoferis palauks, — tarė Pau

lius, paduodamas bufetininkei pinigus. 
Kęstutis norėjo mokėti, bet Paulius atstū
mė jo ranką.

— Šį kartą aš moku. Sekantį tu. Gerai? 
— jis nusijuokė: pypkė suvirpėjo dantyse, 
ir pro šnerves plūstelėjo dūmų srovė; ji 
nusidriekė virš jo galvos, sklaidėsi, tirpo 
kaip seni prisiminimai.

Anksčiau keletas alkoholio gurkšnių 
jam suteikdavo linksmumo, bet dabar 
krūtinėje gulė sunkios nuosėdos, ir vynas 
nepajėgė jų nuplauti. Stiklinė, dvi stikli
nės... Jam pasidarydavo gera tik tada, 
kai sąmonę apgaubdavo migdantis rūkas 
ir liūdesį pakeisdavo ramus abejingumas. 
Nebelikdavo aštrių konfliktų, neišspren
džiamų problemų. Pasaulis tarsi suapva- 
lėdavo ir nutoldavo į kosminę erdvę. Daug 
ką galima buvo užmiršti, daug kas netek
davo skaudžios prasmės.

Klausydamasis monotoniško autobuso 
ūžimo, jis žiūrėjo į sutemas. Virš laukų 
sklandė varnų būriai. Kažkas degino bul
vienojus; nuo žemės kilo tirštas mėlynas 
dūmas, nykdamas vakarėjančiame dangu
je. Autobuse galėjai užuosti tolimą jo kva
pą. Prie kelio kalvėje dundėjo kūjis, ir 
žvangančios geležies aidas skambėjo kaip 
varpo dūžiai. Jis galvojo apie jūrą. Iš

plaukti? Mesti darbą sostinėje? O kodėl 
ne... Juk laive kartais labai reikalinga 
gydytojo pagalba. Mano darbas ir gyveni
mas įgautų gilesnę prasmę. Tenai gimsta 
draugystė, didelė ir stipri, aplaistyta pra
kaitu, sūriu šaltu jūros vandeniu. Kvė
puoti pilna krūtine, — štai kas svarbu.

Autobusas įsuko į asfaltuotą kelią.
Pajūris jau buvo arti. Tolumoje sumirk

sėjo uostamiesčio žiburiai.
— Dar nieko nenusprendei? — paklau

sė Paulius.
— Ne.
— Bijai paskęsti? Nebijok. Aš ne kar

tą buvau pakliuvęs į uraganą, — tokia 
velniava, kad, rodos, jau galas atėjo, o 
paskui viskas pamažu ’ nurimsta, ir kaž
kaip gera pasidaro širdy. Jauties galinges
nis už viesulą...

— Malonu tuomet?
— Žinoma. Gyvenimas vėl įgauna aštrų 

skonį; kitaip prilimpa prie gomurio tarsi 
saldainis, kurį atsibosta kramtyti. Nieka
da nemėgau saldainių.

— Mes jau atvažiavom, — tarė Kęs
tutis.

Autobusų stoty trenkė benzinu. Buvo 
daug grįžtančių iš miesto keleivių. Kaž
koks pilietis barėsi su konduktore, mosi
kuodamas ryšuliu su duonos kepaliukais.

Paulius užsidegė pypkę. Jis ėjo, kiek pa
linkęs į priekį, tvirtai statydamas kojas 
ant šaligatvio ir traiškydamas kaštonų 
kevalus; iš jo dvelkė pasitikėjimu ir jėga. 
Atrodė, kad jam nusispiaut į viską. Pa
saulis buvo didelis okeanas, kuriam jis 
metė įžūlų iššūkį.

— Nepakenktų dar po taurelę, — tarė 
Paulius. — Kažkaip drėgna...
' — Man reikia skambinti.

— Pasimatymas?
— Maždaug.
— Mergos niekur nepabėgs. Jų dabar 

daugiau kaip jūroje žuvų.
— Gal išgersime kitą kartą?
— Na, kaip nori, — tarė Paulius. —Už

sirašyk mano adresą.
— Gerai. Aš manau, kad greit vėl susi

tiksime.
— Lik sveikas! — Paulius atkišo ranką; 

ji buvo kieta ir šiurkšti.
Jis nužingsniavo gatve; aukšta juoda 

figūra dingo'alėjos posūkyje.

(Bus daugiau)

2



Nr. 49(790). 1963. XII. 10 EUROPOS LIETUVIS

POGRINDIS SOVIETUOSE dievo karalyste
(8)

Aš tuomet buvau Alma-Atoje, kazachų 
sostinėje, kai vyko parodomoji byla sep
tynių jaunuolių, oficialiai pakaltintų 
„chuliganizmu ir socialistinės nuosavy
bės naikinimu“. Berniukai, visi tarp 14 ir 
17 metų amžiaus, buvo Alma-Atos miesto 
trečiosios vidurinės mokyklos mokiniai. 
Vyriausiasis valstybės gynėjas buvo vieti
nis komunistų partijos vaizbūnas, pavar
de Ragim Muhitdinov. Bet iš tiesų kalti
nimą palaikė jo padėjėjas rusas, Vsevo
lod Krasnov.

Tie septyni jaunuoliai buvo pakaltinti, 
kad įvykdė sabotažo veiksmus, sugadin
dami arti šimto grūdus gabenančių sunk
vežimių, užkamšydami medvilnės atlieko
mis ir skudurais jų išmetamuosius vamz
džius. Šoferiai siuto, beieškodami, kas čia 
yra. Jie užjudino mechanikus, ir tie ėjo iš 
proto, kol, pažodiškai šnekant, visiškai iš
ardė sunkvežimius ir surado, kad skudu
rais užkamšyti išmetamieji vamzdžiai. 
Tuo metu grūdų pristatymas sulėtėjo, nie
kais ėjo brangus darbo laikas ir specialis
tų darbas, o apie rusų vadovaujamą grū
dų pristatymo sunkvežimių sindikatą Al
ma-Atoje buvo pasakojami anekdotai. 
Teismas paskyrė bausmes nuo trejų iki 
šešerių metų 
gose“.

Tadžikistano 
malajų-Pamiro
raudonosios Kinijos ir Indijos 
Pakistano, Afganistano ir Sovietų Sąjun
gos, buvo sušaudyti trys „banditai“ dėl to, 
kad per jų kaltę buvo sudaužyti devyni 
sunkvežimiai ir du keleiviniai autobusai 
ir žuvo 73 asmenys, tarp jų moterų ir vai
kų, sprendžiant pagal paskelbtąjį kaltini
mą. Tie trys tadžikai sviestu tepę aukštu
mose vingiuojančio kelio pakraščius ties 
linkiais, šoferiai, užvažavę tokias svies
tuotas kelio vietas, bandydavo sustot. Bet 
slidinėjančios transporto priemonės būda
vo nebesukontroliuojamos, mesdavosi į 
šoną ir nugarmėdavo į prarają.

Pagal oficialųjį bylos aprašymą, čia ne
buvę įpainioti jokie nacionalistiniai ar
politiniai motyvai. Tiems trims „bandl- * kelionę į Prancūziją, kiti už D. Britani- 
tams“ rūpėjęs tik grobis. Jie laukė slėny
je su asilėnais ir asilais, atiminėjo iš savo 
aukų drabužius, batus, laikrodžius, bran
genybes ir pinigus, grobė viską, ką tik ga
lėjo, ir gabeno tuos dalykus pardavinėti į 
artimiausią „laisvąją rinką“.

Tačiau ėjo gandai, kad tie trys sabotažo 
vykdytojai prisipažino teisėjams, jog jie 
nenorėjo sudaužyti tų keleivinių autobu
sų, o vien tik sunkvežimius, kurie gabena 
tiekimo dalykus sovietų karinėms užtva
roms, radaro stotims ir reketų bazėms 
kalnuose.

jaunimo „pataisos įstai-

respublikos kalnuose, Hi- 
aukštumose, kur susitinka 

sienos su

tiek svarbu, kaip

Labai atsiprašau, jei šiame straipsnyje ten buvo įsikūrę daugiau kaip milijonas 
rusus pristačiau kaip niekšus.

Tačiau jei norima išlikti busimosiose 
grumtynėse ir laimėti prieš žiauriąją 
Kremliaus gaują, reikia išmokti priimti 
bešališką faktų vertinimą. Mano žmona 
yra rusė, ir aš reiškiu didžią pagarbą ir 
vertinu rusų kultūrą ir išradingumą. Ru
sai davė pasauliui Puškiną, Turgenevą, 
Dostojevskį, Čaikovskį, Rimskį-Korsako- 
vą ir Prokofjevą.

Reikalas tas. kad rusai yra didelė tauta, 
vis tiek, ar juos kas myli, ar nekenčia jų. 
Tačiau vokiečiai yra ar buvo taip pat di
delė tauta. Ar dėl to leistina jiems pa
vergti kitas tautas, kaip jie yra bandę 
Hitlerio laikais?

Kovoti su komunizmu, kaip nepakelia- 
ipa ideologija, yra ne
kovoti su rusiškuoju ekspansionizmu ir 
Maskvos užsimojimu užvaldyti pasaulį. 
Aišku, Kremliaus vadai yra įsitikinę ko
munistai Bet visų pirma jie yra rusai. Jų 
raudonoji imperija nėra monolitinė, vie
ninga, vienarūšė valstybė. Raudonuosiuo
se ginklų sandėliuose esama daug tarška
lų. Bet pavergtosios respublikos kunku
liuoja nepasitenkinimu, o tas nepasiten
kinimas nukreiptas ne tiek prieš komuniz
mą, kiek prieš rusų viešpatavimą.

Štai proga Vakarams perimti šaltojo ka
ro iniciatyvą ir sužlugdyti Chruščiovą, 
neiššaunant pykčio metu nė vieno šūvio 
ir nepaspaudžiant nė vienos raketos myg
tuko.

J.V. kongresas ir visų kitų Vakarų lais
vųjų kraštų parlamentai turėtų priimti 
bendrą rezoliuciją, formaliai paskelbdami 
Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Uzbekis
tano ir kitų pavergtųjų nerusiškų sovieti
nių respublikų teisę tautiškai apsispręsti 
ir pasiskelbti nepriklausomomis.

Jeigu Alžyras atgavo nepriklausomybę, 
nepaisant tai, kad jis išbuvo 132 metus 
prancūzų valdžioje, ir nepaisant tai, kad

prancūzų, tai kodėl gi Gruzija negali būti 
tokia pat laisva?

Patys rusai niekada nebuvo sukilę prieš 
Kremlių. Tikrojoje Rusijoje pasipriešini
mas Chruščiovo režimui vyksta dėl as
mens laisvių ir dėl intelektualinių laisvių. 
Tautiniai sukilimai, pogrindiniai maištai 
ir pasipriešinimo prasiveržimai gali įvykti 
tiktai rusų sovietinės imperijos pakraš
čiuose ir pavergtosiose valstybėse. Viena 
„Amerikos Balso" žinia, pranešanti ukrai
niečiams, kad J.V. remia jų teises į tauti
nę nepriklausomybę ir apsisprendimą, 
verta penkiasdešimt milijonų pranešimų, 
kuriuose pasakojama, koks blogas yra ko
munizmas. Jis yra blogas, jie patys tai ži
no. Jiems to nereikia sakyti. Ko jie ir gru
zinai, kazachai, uzbekai, lietuviai ir visi 
kiti yra reikalingi, tai patikinimo, kad 
jiems bus duotos tokios pat teisės, kaip 
afrikiečiams galvų medžiotojams ir Nau
josios Gvinėjos kanibalams, klajoklių gi
minėms dykumose ir kovojančioms gau
joms miškuose. Susilaukę moralinės, poli
tinės ir psichologinės paramos iš laisvojo 
Vakarų pasaulio savo kovoje už tautinį iš
silaisvinimą, pavergtosios sovietų tautos 
pačios sugriaus raudonąją imperiją iš vi
daus, paprasčiausiai suskaldydamos ir su
griaudamos ją.

Pogrindžio pasipriešinimas Maskvos 
valdymui yra realybė Sov. Sąjungoje. Kol 
tas pasipriešinimas vyksta sklandžiai ir 
gaivališkai, be jokios centrinės vadovy
bės, per kurią jį galėtų paraližuoti slapto
ji pi’icija, tol rusai nebus pajėgūs sugniuž
dyti jo. Raudonieji siunčia ginklus Castro 
Kubai, ar ne? Duokite atkirtį jiems, nu
gabendami lapelių su draudžiamomis uk
rainiečių tautinėmis dainomis. Tai vienin
telis būdas laimėti net be jokios kovos 
III Pasaulinį Karą.

(Pabaiga)

— Galupo instituto apklausinėtieji tur
tingi amerikiečiai, paklausti, kur jie norė
tų paatostogauti, daugumas pasisakė už

Klaipėdoje trūksta šviežios žuvies

ją, Italiją, V. Vokietiją, Šveicariją, Kana
dą ir Japoniją.

(E) Pagal iš Lietuvos atvyktančių pa
sakojimus, maisto produktų tiekimas par
duotuvėms kai kuriais atvejais būna ge
resnis kaip kituose Lietuvos miestuose. 
Tačiau iš kitur atvykusios ekskursijos ste
bisi, kad Klaipėdoje — žvejybos uoste — 
negalima nusipirkti... šviežios žuvies.

(E) Nespėjo nurimti atgarsiai, kuriuos 
sukėlė nemaloni Švedijoje veikusio sovie
tų agento A. Hamano istorija, kai pasiekė 
žinia, kad dar vienas estų kilmės šnipas 
buvo išaiškintas Suomijoje. Tai Yrjoe 
Aav, filologijos magistras, Helsinko cent
rinės karo mokslo bibliotekos vedėjas.

Suomių organai jį suėmė gegužės mėn., 
o spalio 7 jis buvo nuteistas pusantrų me
tų kalėti už tai, kad perdavė Sov. Sąjun
gai žinias apie „trečiąją šalį“. Kol kas ne
žinoma, ar tie duomenys lietė Švediją, ar 
kokį Š. Atlanto sąjungai priklausantį kraš 
tą. Iki šiol visa byla buvo laikoma griež
toje paslaptyje, nes jos paskelbimas, kaip 
oficialiai pareikšta, „pastatytų pavojun 
krašto išorinį saugumą“. Tai pirmas kar
tas Suomijoje, jog šnipo byla paskelbta 
visiška paslaptimi.

Helsinkio centrinė karo mokslo bibliote
ka yra tiesioginėje Suomijos gynybos ži
nioje. Oficialūs sluoksniai griežtai panei
gė gandus, jog šioje špionažo byloje buvo 
įvelti ir du suomių karininkai.

Yrjoe Aav yra estų kilmės Suomijos pi
lietis, 1961 mirusio Suomijos Ortodoksų 
metropolito arkiv. Hermano Aav sūnus. 
Gimęs Estijoje, dar vaikas atvyko Suomi- 
jon ir čia baigė visus mokslus. Suomių- 
sovietų karo metu buvo gen. štabo vertė
jas, nes laisvai vartojo rusų kalbą, o 1943 
m. buvo pakeltas į Įeit, laipsnį. Po karo 
buvo paskirtas minėtos bibliotekos vedėju 
ir toliau rengė disertaciją apie prancūzų 
kalbą ir literatūrą (tuo atžvilgiu Aavo ir 
Hamano atvejai būdingai sutampai).

Yrjoe Aav buvo suimtas maždaug tuo 
pačiu metu, kai Švedijoj buvo išaiškintas 
aukšto pareigūno pik. Wennerstroemo 
šnipinėjimas sovietų naudai. Tuo tarpu 
nęra ženklų, jog tarp šių dviejų šnipų bū
tų buvęs koks nors ryšys.

Būdinga, jog išaiškintieji šnipai priklau 
so vidurinės kartos intelektualams, kilu
siems iš šeimų, kurios turėjo aukštą pa
dėtį laisvės laikais. Laisvųjų estų tarpe 
Švedijoje šios žinios sukėlė pagrįstą neri
mą. Ir kituose pabaltiečių sluoksniuose 
baiminamasi, jog tai tik pirmieji daug gi
liau siekiančios sovietinių agentų infiltra
cijos ženklai.

(8)

Kitame Sovietų Sąjungos gale trys pa
vergtosios respublikos — Latvija, Lietu
va ir Estija — dar tebekenčia rusiškosios 
priespaudos jungą. Jos rusų buvo užpul
tos ir prarytos dar tik 1940 m. Maža ten 
begalima parodyti pasipriešinimo ar veik
ti pogrindyje, nes rusai milijonus vietinių 
gyventojų išgabeno į Vidurinę Aziją ir Si
birą ir išgabentųjų Vietoj dvigubai tiek 
įkurdino rusų. Tačiau vietiniai patriotai 
atsisako kalbėti rusiškai, ypač Lietuvoje, 
ir laivai, statomieji ir stovintieji Lietu
vos, Latvijos ir Estijos uostuose, su vieti
niais jūrininkais tegali plaukioti tik vi
daus pakrantėmis. Tolimoms užjūrių ke
lionėms patikimi tik rusai jūrininkai.

Kviečiame pasinaudoti musų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite

BALTIC SAVINGS
& 

INVESTMENTS Co., 
Hackney Rd., London, 

Tel. SHO 8734.
421, E.2.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokesti, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

ib:bi

NESUKIME GALVŲ — DĖL DOVANŲ...
Bent kartą metuose, Kalėdų proga, atsi

minkime, kad viena geriausių tokiomis 
progomis dovanų — KNYGA.

Šiuo metu kaip tik pasirodė ypatingai 
gražiai išleistos vertingos knygos:

Marius Katiliškis — Šventadienis už 
miesto, 354 psl., Algirdo Kurausko iliustra 
cijos — 1.16.8.

Alf. Nevardauskas—Pajūriais pamariais, 
didelio formato, gausiai iliustruota, 316 
psl., knyga apie Lietuvos pajūrį — 1.16.8.

Sally Salminen — Katryna, romanas, 
1936 m. nukonkuravęs 76 kitus romanus ir 
laimėjęs Švedijos literatūros premiją. 565 
psl. Kietais apdarais. —, 1.16.8.

J. Sužiedėlis — The Batle of Grunwald 
— Žalgiris anglų kalba, gražiai išleista, su 
Mateikos garsiuoju paveikslu, spalv. virš. 
Graži dovana jaunimui — 1.2.0.

Sibiro tremtinių ranka rašyta maldų 
knygelė „Marija, gelbėk mus“, lietuvių ar 
anglų kalbomis — 0.9.0.

Tas ir daugybę kitų knygų, liet, plokšte
lių ir naujai išleistus Kalėdinius ženkliu
kus, galima gauti parašius —
DAINORA, 14, Priory Rd., KEW, Surrey.

Atsilieka daug Lietuvos pramonės įmonių
(E) Pavergtos Lietuvos prof, sąjungų 

tarybos pirm. P. Dobrovolskis „Tiesoje“ 
(nr. 272, lapkr. 21 d.) nusiskundė, kad 
Lietuvoje nepatenkinamai mechanizuoja
mi sunkieji ir daug darbo reikalaujantieji 
procesai. Pagal Dobrovolskį, per šių metų 
9 mėnesius 13 proc. pramonės įmonių Lie
tuvoje neįvykdė bendrosios produkcijos 
išleidimo ir darbo našumo kėlimo planų. 
Prie tokių atsiliekančiųjų įmonių priskai- 
tytos: Vilniaus „Žalgirio“ staklių gamyk
la, grąžtų ir skaičiavimo mašinų gamyk
los, Kauno baldų kombinatas, „Raud. Spa
lio“ avalynės fabrikas ir kt.

Sovietai žvalgosi ties Švedijos pakraščiais
(E) 320 tonų mokomasis sovietų laivas 

iš Kaliningrado su 62 jūrininkų įgula pa
žeidė Švedijos teritorinius vandenis. 
Įplaukęs apie 100 m. į draudžiamą pa
krančių zoną, jis nuleido inkarą ir išbuvo 
porą valandų, ligi atvyko užaliarmuoti 
švedų pakrančių apsaugos laivai ir parei
kalavo palikti Švedijos teritorinius van
denis. Sovietų kapitonas teisinosi blogo
mis oro sąlygomis.

Spaudai pareikšta, jog užsienio žvejy
bos ir povandeniniai laivai labai mėgsta 
žvs’gyti Švedijos pakrančių . įtvirtinimus, 
ypač Gotlando saloje. Ta proga pabrėžta 
milžiniška radaro reikšmė pakrančių ap
saugai.
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

IBI SIŲSK DABAR — SUMOKĖSI KITAIS METAIS!

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

T AZ AB & Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

Į?:::::::

■M

::

i«

BALTIC STORES LTD. jau daugiau kaip 25 metus 
verčiasi maisto prekyba Londone ir, be 

maisto krautuvių ir kitų verslo šakų 
URMO PREKYBOS SKYRIŲ.

Maisto siuntiniai, siunčiamieji per Baltic
yra aptarnaujami urmo prekybos skyriaus, ir todėl 

siųsti siuntinius per BALTIC STORES LTD. yra 
geriausia dėl trijų priežasčių:

kolonialinių 
turi ir

Stores Ltd.,

PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!
Pigiau, nes parduodame urmo kainomis.
Greičiau, nes siunčiame tiesiog iš savo krautuvių.
Geriau, nes visus europietiškus, amerikietiškus, kana- 
dietiškus, australiškus, indiškus ir visokius kitokius 
maisto produktus turime savo sandėliuose ir, gavę už
sakymą, tuojau pasiunčiame.

Užsakymus siųsti:

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Į" • I • 
:::::
::::: I

I
iiii

::::

Pirmųjų įstatymo plokščių sudaužymas 
atvaizdino įstatymo sandoros nepasiseki
mą delei „kūniškų silpnybių,“ panašiai ir 
plokštys atvaizdino Naująją Sandorą, ku
rios Tarpininkas bus Kristus, ir kuri tu
rės pasisekimą. Šita Naujoji Sandora bus 
vykdoma pasaulyje po „Kristaus Kūno“ 
užbaigimo. Tuo tarpu tebeįvyksta išrinki
mas sąnarių didžiojo Pranašo, panašaus į 
Mozę. (Ap. Darb. 3:23). Reikia pastebėti, 
kad Mozė buvo perkeistas po to kai buvo 
duotos antrosios Įstatymo plokštys (at
vaizdinančios Naują Sandorą) ir kad tik 
po to jo veidas spindėjo taip, kad reikėjo 
prisidengti gaubte.

Karalystės įkūrimą seks tokie išgąstingi 
įvykiai, kurie privers visą pasaulį drebėti 
iš baimės ir linksmai priimti Viešpaties 
Pateptąjį kaip Karalių visos žemės. Kaip 
Izraelis, pamatęs baisėtinus reiškinius ir 
išgirdęs gąsdinančius garsus Sinajuje, 
maldavo Viešpatį, kad nebekalbėtų jiems; 
taip ir čia, visi norės, kad Viešpats Jeho
va liautųsi kalbėjęs į juos savo rūstybėje, 
vargindamas juos savo užsidegimu ir ne
malonumu. Jie greičiau norės klausyti di
džiojo Tarpininko, pripažindami jį Kara
liumi, kurį Jehova pastatė ant jų — Ema- 
nuėlį, kuris buvo Mozės atvaizdintas — 
gaubte prisidengusįjį Pranašą, Kunigą ir 
Karalių. — Palygink Žyd. 12:19 ir Psal. 
2:5,6.

Izraelis bus noringas ir geiste geis nau
josios Karalystės, kaip parašyta: „Tavo 
tauta stropiausi tavo galybės dieną.“ (Psa. 
110:3) Ji bus tikrai tuo, ką Izraelis laukė 
(būdamas apakime, kad nepamatytų 
aukštesniojo' dvasinio Evangelijos am
žiaus pašaukimo); bet jos garbė bus daug 
aukštesnė ir pastovesnė negu apie tai bu
vo manoma. Tuokart didelis būrys pakly
dusių mažatikių į Kristų, sakys: „Ar ne 
tavo vardu mes pranašavome, ir ar ne ta
vo vardu padarėme daug stebuklų? (Mato 
7:21,22) šitie nebus pripažinti kaip Kris
taus sužiediuotinė, bet bus palikti daly
vauti didžiųjų priespaudų verkime ir dan
tų griežime; ir neabejotina, kad jie pasi
darys Dievo žmonėmis, o ne sektininkais. 
Jie „bus noringi jo galybės dieną.“ Ir iš 
tikrųjų, kaip mūsų tekste pasakyta, visai 
netolimoje 
pripažinta 
vimas.“

ateityje Dievo Karalystė bus 
kaip „visų tautų pageida-

ir Visuomeninės ReformosDorinės
Viešpaties įstatymas, kuris tuokart išeis 

iš Siono kalno, Karalystės, ir bus apskelb
tas visiems žmonėms iš Jeruzalės, pasau
lio sostinės; ir tai bus per Jo „kunigaikš
čius“ apskelbtasis Viešpaties Žodis, kuris 
tuojau pradės varžyti visokį viešąjį piktą. 
Dorinės reformos bus įvestos visose srity
se; finansiniai, draugijiniai ir religiniai 
klausimai bus išrišti sutikmėje su teisybe 
ir meile. Iš teisybės bus padaryta teisin
gumo taisyklė ir lyginimo įrankis; visi ša
lies reikalai bus atliekami pagal teisybę, 
— griežtai prisilaikant teisingumo taisyk
lių. — Iza. 28:17.

Galime įsivaizduoti kaip į trumpą laiką 
bus suvaržyta daug gundančių ir viliojan
čių užsiėmimų, kuriems nupuolę ir susilp- 
nėję nuodėmingos padermės nariai nebe
gali pasipriešinti. Degtinės dirbystės, 
bravarai, karčiamos, paleistuvių namai, 
biliardinės ir visi kiti laiką eikvoją ir do
rą gadinantys užsiėmimai bus sustabdyti; 
jų tarnai bus pamokyti užsiėmimų nau
dingesnių sau ir kitiems.

Panašiai dirbimas kariškų laivų ir kito
kių kariavimo ir gynimosi įmonių turės 
paliauti, ir kariuomenės bus panaikintos. 
Naujoje Karalystėje tų dalykų neberei
kės, nes ji turės gana galybės nubausti 
piktadarius tuojau kai jie bus sumanę ką 
nors daryti — pirmiau negu bus padarę 
ką nors pikta kitiems; nes nė vienam ne
bus leista kenkti arba naikinti visoje 
šventojoje Karalystėje (Iza. 11:9), išski
riant atsitikimus, kuriuose gabusis ir tei
singasis Teisėjas užleis antrą mirtį ant 
nepataisomųjų. — Iza. 32:1-8; 65:20-25; 
Psa. 149:9; 1 Kor. 6:2.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygelės ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Hl. U.S.A. (61632).

RŪPESTINGAS TĖVAS

Indijos ir Brazilijos vandenyse gyvena 
žuvis šamas. Tėvas priima ikras į savo žio
tis, ir jo žiotyse išsiperi jaunikliai. Jie iš
plaukia, bet grįžta tuoj, kai būna pavojus. 
Vargšas tėvas šamas turi tuo metu visą 
laiką labai atsargiai atidarinėti ir uždari
nėti savo žiotis. Ėsti tuomet jis visai nega
li. .

Kai galų gale jaunikliai paauga ir pra
deda savarankų gyvenimą, palikdami tėvo 
žiotis, tai tas tėvas būna beveik jau visai 
badu numarintas. J. C.

— Per pirmuosius 10 mėnesių šiais me
tais Indijoje cholera mirė 11.300 žmonių 
(vien vakarinėje Bengalijoje 4,613).
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Europos lieturių kronika MŪSŲ RĖMĖJAI

MŪSŲ JAUNIMAS

PASKUTINIS NUMERIS
Sekančios savaitės „Europos Lietuvio“ 

numeris yra paskutinis' prieš Kalėdas.
Jeigu kas nors turėtų paskelbti kokių 

nors su šventėmis susijusių pranešimų ar 
sveikinimų, prašom juos laiku atsiųsti.

i

LONDONAS
KALĖDINIAI ŽENKLIUKAI

BLC (Britanijos Lietuvių Taryba) yra 
išleidusi specialius ant laiškų lipdytinus 
propagandinius ženklelius.

Ženkleliuose yra stilizuota eglutė ir įra
šas „Christmas is banned in Lithuania“ 
(Kalėdos Lietuvoje yra uždraustos).

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE 
BAZARAS

Bazaro diena artėja. Dar kartą bažnyti
nis komitetas kreipiasi į mieluosius baž
nyčios rėmėjus-palaikytojus, maloniai 
kviesdamas visų mūsų bažnyčios kunigų 
lankomų kolonijų lietuvius paremti jį 
daiktinėmis bei piniginėmis aukomis. .

Daiktinės aukos gali būti mažos ar dide
lės. Ko nebus galima parduoti, tai bus 
išleista loterijos būdu. Be to, pageidauja
ma, kad daiktai būtų nauji.

Bažnytinis komitetas laukia aukų iš 
kiekvienos šeimos, mažiausiai bent po vie
ną dalyką.

Turime vienintelę lietuvišką bažnyčią 
visame Europos žemyne, tad mes ją ir pri
valome išlaikyti ir užlaikyti taip, kad ji 
lietuvių tautai atstovautų kitataučių baž
nyčių eilėse, parodydama, kad lietuviai 
myli savo tautą ir tikybą.

Aukas siųsti šiuo adresu: Parapijos Ba- 
zaras, 21, The Oval, Hakney Road, Lon
don, E.2

Visiems, kurie jau parėmė bazarą, nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Bažnytinio Komiteto vardu
, S. Kasparas

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO SPECIALUS 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 22 d. (sekmadienį), 4 vai. p.p., 

šaukiamas specialus visuotinis susirinki
mas Klubo patalpose, 345A. Victoria Park 
Rd., London, E.9

Darbotvarkė: naujų įstatų priėmimas. 
Nariai privalo su savimi turėti nario kny
gutes.

Klubo Komitetas

LONDONO LIETUVIŲ CHORO 
PRIEŠKALĖDINĖ VAKARIENĖ

Anais laikais, kai buvome savame kraš
te, buvo lyg tradicija, kad prie adventą 
ar gavėnią užsigavėdavome — pasišokda
vome, pasilinksmindavome.

Mūsų choras, prisiminęs anuos laikus, 
sumanė surengti priešadventinę vakarie
nę sau ir savo rėmėjams Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo patalpose 
paskutinį šeštadienį prieš adventą.

Vakarienėje dalyvavo 65 asmenys. Va-. 
karienės metu choro seniūnas J. Alkis po
etiškai nušvietė choro ir choristų gyveni
mą, prijuokdindamas vakarienės dalyvius 
net iki ašarų. Po to moterys dar pataisė 
tas jo mintis, įsiterpdamos su liaudies 
dainomis.

P. Maša’.aitis, anksčiau būdamas Not- 
tinghame, gavo ten iš LAS skyriaus dova
ną — choro vakarienei butelį vodkos, ku
rią jis čia perdavė kartu su padėka už 
gražų choro pasirodymą Nottinghame. 
Be to, visas vakarienėje dalyvaujančias 
moteris apdovanojo po gurkšnį „ameriko
niškos“, kurią grįždamas iš atostogų par
sivežė. Kartu jis palinkėjo, kad lietuviška 
daina skambėtų po šalis plačiausias.

Po to pasišokta ir pažaista įvairių žaidi
mų ir išsiskirstyta pakilia nuotaika.

S. K.

VL. ŠLAITO NAUJAS RINKINYS
Patyrėme, kad naują Vlado Šlaito eilė

raščių rinkinį netrukus išleis „Šaltinis“. 
Tai bus jo ketvirtasis jau rinkinys.

Pirmąjį (Žmogiškosios psalmės) 1949 
m. buvo išleidusi „Pradalgė“. Paskui jo 
poezijos leidimą buvo perėmusi DBLS. 
kuri 1960 m. išleido rinkinį „Ant saulėgrą
žos vamzdžio“, o 1962 m. „Be gimto me
džio“.

Rinkinys „Ant saulėgrąžos vamzdžio“ 
buvo premijuotas.

PARDUODAMOS AKCIJOS
Parduodamos 5 Lietuvių Namų Akc. 

Bendrovės akcijos.
Kas norėtų pirkti, prašom parašyti Lie

tuvių Namų Akc. Bendrovei, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

PARAPIJOS BAZARAS

Bazaras bus atidarytas gruodžio 14 d. 
(šeštadienį) Londono Lietuvių Sporto ir 
Socialinio Klubo patalpose — 345A. Vic
toria Park Road, E.9. Pradžia 5 vai. p.p.

Visi kviečiami atsilankyti.
Bažnytinis Komitetas

LITERATŪROS VAKARAS ĮVYKO
Londono Lietuvių Namuose DBLS Val

dybos ruoštasis literatūros vakaras įvyko.
Iš tolimų pakraščių buvo atvykę Vladas 

Šlaitas, kuris paskaitė pluoštą naujausių 
savo eilėraščių, ir Romualdas Spalis, kuris 
paskaitė ištrauką iš spaudai ruošiamo 
naujo romano „Rezistencija“ ir viešosio
mis aktualijomis paremtą feljetoną.

Fabijonas Neveravičius prisistatė su 
Orwellio romano „1984“ vertimo įspūdin
ga ištrauka (Nidos Knygų Klubas ya nu
matęs tą vertimą pateikti savo skaityto
jams). K. Barėnas paskaitė „Penkis pirš
tus“.

Programai vadovavo A. Pranskūnas. 
Baigiamąjį žodį tarė DBLS Pirmininkas 
inž. J. Vilčinskas.

Deja, klausytojus sudarė nedidelis to
kių pareigingų prisiekusių lankytojų bū
relis.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Nesant galimybės sušaukti Centrinio Sk. 
visuotinio narių susirinkimo, rinkimai į 
Valdybą, Revizijos komisiją ir atstovai į 
Visuotinį DBLS Atstovų Suvažiavimą at
liekami korespondenciniu būdu.

Visi Centrinio Skyriaus nariai prašomi 
siūlyti kandidatus į Centrinio Skyriaus 
valdomuosius organus. Kandidatų sąrašus 
prašoma prisiųsti iki š.m. gruodžio 31 d. 
šiuo adresu: Centrinio Skyriaus Valdybai, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

KOČIOS IR KALĖDOS SODYBOJE

Šiais metais, kaip ir anksčiau, Lietuvių 
Sodybos gyventojams ir svečiams ruošia
mos bendros Kūčios.

Norint išlaikyti senas tradicijas ir lietu
višką Kūčių bei Kalėdų nuotaiką, jau ke
linti metai prie bendro Kūčių stalo renkasi 
t!k lietuviai.

Todėl visus, kurie norėtų pasijusti Kū
čių vakarą susirinkę iš įvairių vietų į na
mus, kviečiami Kūčias ir Kalėdas praleisti 
Sodyboje.

Pirmieji užsakymai jau yra gauti iš Co- 
ventrio.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 
Sodybos Administraciją — Headley Park, 
Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

Ta proga primenama, kad Sodyboje gy
vena penketas nedarbingų lietuvių, kurie 
būtų dėkingi, jei geros valios tautiečiai Ka
lėdų proga juos prisimintų.

NOTTINGHAMAS
BENDROS KŪČIOS

Gr.uodžio 24 d., 8 vai. vak., LAS Klubo 
patalpose, St. Ann's Well Rd., Nott'm., 
Nottinghamo lietuviams ruošiamos bend
ros Kūčios.

Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti 
pas St. Padvį, 10 Hunt St., arba Klubo pa
talpose.

Kaina: vyrams 1 svaras, moterims ne
mokamai.

Užsirašyti prašome ne vėliau gruodžio 
15 d.

LAS Nottm. Sk. Vaidyba

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas gruodžio 22 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
šaukia metinį visuotinį savo narių susi
rinkimą.

Dienotvarkėje numatyti valdomųjų or
ganų rinkimai.

Kvorumui nesusirinkus numatytu lai
ku, susirinkimas atidedamas vienai valan
dai, o po to pravedamas neatsižvelgiant į 
narių skaičių.

Klubo Valdyba

VOKIETIJA
UŽUOJAUTA DĖL PREZIDENTO 

MIRTIES
Hamburgo lietuviai didesniu raštu prez. 

Johnsonui pareiškė savo užuojautą dėl 
prez. Kennedžio mirties.

PAIEŠKOJIMAI
BIELIUKAS Juozas, gimęs 1912 m. va

sario 7 d. ar liepos 2 d., Antano sūnus, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

SAUKAITĖ Vanda Ofelija, gimusi 1926 
m. Ondiškiuose, Telšių apskr., pati ar ži
nantieji apie ją prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

Atsilygindami už kalendorių, knygas ir 
„Europos Lietuvį“, aukų dar yra pridėję 
šie tautiečiai: 14.6 šil. R.J. Kvedaravičiū
tė, po 14 šil. V. Ribokas, J. Kriščiūnas, B. 
Masėnas, B. Kmieliauskas ir K. Mickevi
čius, 12.6 šil. K. Pučinskas, 10 šil. A. Kuz
mickas, po 9 šil. J. Jonkaitis ir M. Tulytė, 
7 šil. J. Klevinis, po 4 šil. A. Baranauskas, 
A. Gaidelis, prel. J. Gutauskas, A. Jasikas, 
J. Kaminskas, J. Kavaliauskas, K. Nor- 
kaitė, P. Pupalaigis, A. Pupelis, M. Veli
konis, P. Vasis, J. Akavitas, J. Maslaus- 
kas, K. Kairys, K. Žeimys, J. Gechonis, N. 
Žvirblis, B. Banys, I. Dailydė, J. Strums- 
kis, K. Paukštys, S. čereškevičius, J. Ser- 
galys ir P. Vitkus, po 3 šil. V. Jurevičius, 
J. Zamba, po 2 šil. P. Kaminskas ir P. Če
ponis, 1 šil. V. Songaila.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

DERBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

Čia šiemet, kaip dar niekados, vyksta 
paskutinieji pasiruošimai surengti bendrą 
Kalėdų eglutę vietos bei apylinkės lietu
vių vaikučiams. DBLS-gos Derby Sky
riaus Šalpos Komiteto iniciatyva, gyvai 
bei energingai pritariant ir padedant Sk. 
V-bai bei Derby Lietuvių Klubui, šis eg
lutės parengimas žada būti ypač puikus. 
Juk parengimui yra užregistruota apie 45 
vaikučiai. Labai malonu, kad šį parengi
mą aukomis parėmė beveik visi vietos bei 
apylinkės lietuviai, kas įrodo gražų gestą 
mūsų augančiajai kartai, taip pat gražiai 
palaikoma lietuviška tradicija.

Šis parengimas įvyksta gruodžio 15 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p.p,, ukrainiečių klu
bo salėje, Charwood St., Derby./ Kadangi 
salė yra didoka, tai kviečiami ir visi su
augę pasigrožėti puikia eglute ir kartu pa
sidžiaugti su mūsų mažaisiais. Kiek žino
ma, nereikės nuobodžiauti nė suaugu
siems.

BENDROS KŪČIOS

Šiemet pirmą kartą Derby lietuvių isto
rijoje bus rengiamos lietuviškos bendros 
kūčios, todėl kas norėtų jose dalyvauti, 
prašom neatidėliojant užsiregistruoti pas 
maršalką ar bet kurį Sk. V-bos bei Š-pos 
K-to narį. Maloniai kviečiami visi, kas 
gali, šiose Kūčiose dalyvauti.

J. Levinskas

BOLTONAS

MITINGAS — MINĖJIMAS

Gruodžio 15 d. lietuviai, latviai, estai ir 
ukrainiečiai rengiame 20 metų komunisti
nės vergovės sukakties minėjimą.

Minėjimas įvyks gražioje ir erdvioje 
miesto savivaldybės salėje (Town Hall). 
Salė talpina daugiau kaip 1000 žmonių. 
Ta proga anglų kalba bus supažindinta 
anglų visuomenė su to minėjimo prasme. 
Taip pat trumpai ir suglaustai bus pri
mintas mūsų tautų likimas. Po kalbų bus 
visų tautų pasirodymas. Boltonui atsto
vaus Manchesterio mišrus choras, vado
vaujamas P.T. Buroko.

Pradžia punktualiai 3 vai. p.p., pabaiga 
6 vai. Primenama, kad šokių nebus, nes 
įstatymai neleidžia.

Tad šia proga į tokį nepaprastą minėji
mą kviečiame iš arti ir toli, nes tai yra 
visų bendras reikalas.

DBLS Boltono Skyr. Valdyba

PAMALDŲ TVARKA

Angliškai BLC (Britanijos Lietuvių Ta
rybos) leidžiamasis biuletenis lapkričio 
mėn. numeryje pateikia šitokią laiško iš 
Lietuvos ištrauką:

„Aš jau esu rašęs tau, kad mes tris mė
nesius buvome be kunigo. Dabar jau turi
me kunigą, bet pamaldos būna 7.30 vai. 
rytą ir bažnyčia turi būti uždaroma 9 vai. 
rytą. Jeigu bažnyčia būtų bent pora minu
čių pavėluotai uždaroma, tai ją ir visai už 
darytų. Sekmadieniais pamaldos būna 8 
vai. rytą, ir bažnyčia turi būti uždaroma 
10 vai. rytą. Bažnyčia atidaroma vėl 8 vai. 
vakare. Uždrausta skambinti bažnyčios 
varpais, laidoti mirusius su kunigu ir 
šventinti paminklus ir kryžius. Vaikai ir 
jaunuoliai iki 18 m. amžiaus negali eiti į 
bažnyčią, nes tokiu atveju ji būtų visiškai 
uždaroma“.

„Mūsų kunigui neleidžiama laikyti ark
lio ar gyventi arti bažnyčios. Jis dviračiu 
važinėja kasdien, nors kartais kai kas pa
vėžina jį motociklu. Jam draudžiama pri
iminėti bet kokias dovanas ar aukas, net 
ir pieno stiklinę. Savivaldybės įstaigos pri
iminėja mokestį už mišias, vestuves ir t.t. 
ir išdavinėja kvitus. Kvitai turi būti pri
statomi kunigui, ir tik tada jis gali atlikti 
reikalingus patarnavimus“.

GAJUTĖ VALTERYTĖ
Gajutė Valterytė gimė 1945 m., kovo 11 

d Nordhausen a/H., Tiuringijoje, Vokieti
joje. Tuoj ji gavo ir pirmąjį karo krikštą: 
Vakarų sąjungininkų bombos ėmė kristi 
ant miesto, ir naujagimė buvo nunešta į 
ligoninės slėptuvę — rūsį...

Išaušus pavasariui, mažytė Gajutė su 
tėvais ir broliukais pradėjo kelionę vaka
rų link, trumpiau ar ilgiau apsistodama 
Kasselyje, Oldenburge, Huntlosene, Ham
burge, Pinneberge. 1948 metų pabaigoj 
Gajutė atvyksta į Didžiąją Britaniją ir ap
sigyvena su savo tėvais Birminghame. 
1950 m. pradeda lankyti čionykštę katali
kiškąją mokyklą ir greit tampa pirmąja 
mokine savo klasėje. 1955 m. su tėvais ap
sigyvena Hereforde ir tęsia mokslą vieti
nėje katalikų mokykloje, kurią baigia pir
mąja mokine, išlaiko egzaminus (eleven 
plus) 1956 m. pavasarį ir priimama į vals
tybinę mergaičių gimnaziją Hereforde. Čia 
vėl lengvai pasiekė pirmaujančią vietą 
klasėj, o paskutiniaisiais metais buvo pa
skirta visos gimnazijos Head Girl — va
dove, reprezentante.

1961 m. pavasarį, gerai išlaikiusi savo 
pasirinktuosius dalykus (anglų kalbą, 
anglų literatūrą, lotynų, vokiečių ir pran
cūzų kalbas, matematiką, fiziką ir chemi
ją), Gajutė gavo G.C.E. (ordinary level). 
Po to pasiliko gimnazijoj dar dvejiems 
metams įsigyti aukštesnio lygio diplomo, 
pasirinkdama studijoms chemiją, fiziką ir 
matematiką; šį pavasarį, gerai išlaikiusi 
šiuos dalykus, gavo G.C.E. (advanced le
vel) ir buvo priimta j Birminghamo Uni
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ITALIJA
NAUJIENOS IŠ ITALIJOS

Taryba išsirinko taip pat savo prezidiu
mą: kun. dr. Povilas Jatulis, pirmininkas, 
prof. dr. Zenonas Ivinskis, vicepirminin
kas ir kun. Audris Bačkis, sekretorius.

— Spalio 26 d. Romoje įvyko N.E.I. 
(Nouvelles Equipes Internationales) kul
tūrinės sekcijos posėdžiai, kuriuose daly
vavo Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos, V. Vokietijos, Luksemburgo, Švei
carijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Len-
kijos, Didž. Britanijos, Baskų kraštų ir 
Austrijos atstovai. Lietuvai atstovavo 
prel. V. Mincevičius, padarydamas išsamų 
pranešimą apie L.K.D. veiklą praeityje ir' 
dabar tremtyje. Jo pasiūlymas surinkti ir 
išleisti duomenis apie kiekvieno krašto 
kr. dem. partijų istoriją bei veiklą rado 
.visų pritarimo.

Posėdžiams pirmininkavo b. Italijos Vi
daus Reikalų ministeris parlamentaras 
Taviani. Sekretoriavo Europos Proble
moms Studijuoti Instituto direktorius Dr. 
Hann. Centro ir Rytų Europos Kr. Dem. 
Unijai atstovavo dr. Sieniewicz. Sekantis 
suvažiavimas numatytas ateinantį pavasa 
rį Paryžiuje.

— Oficialias prelato Vinco Mincevi-
čiaus paaukštinimo apeigas Romoje atliko * Norint ilgiau išlaikyti gėles, rekomen- 
J.E. Arkiv. Samorė, Nepaprastiems Baž- duojama į vandenį pridėti kai kurių me- 
nyčios Reikalams Kongregacijos Sekreto- džiagų. Pavyzdžiui, pusė aspirino tabletės, 
rius, tardamas ta proga jautrų žodį lietu- ištirpinus ją trijuose litruose vandens, 
vių tautos ir naujojo prelato adresu. žymiai prailgina chrizantemų, jurginų ir 

Iškilmingame pagerbime dalyvavo dar® kitų gėlių gyvenimą. Pridėjus dešimtpro- 
keletas arkivyskupų bei vyskupų, kiti lie- cent’nio cukranendrių cukraus tirpalo, ga- 
tuviai prelatai bei aukšti dvasiškiai, Lie- Įima dvigubai prailginti astrų gyvenimą, 
tuvos Ministeris prie Šv. Sosto J.E. Gird- Tačiau univesalaus tirpalo kol kas nėra.
vainis bei visa Romos lietuvių kolonija.

Ypač šiltai prelatą Mincevičių pasveiki
no Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir sa
vo vardu jos Šefas Min. Lozoraitis.

— Antrosios Visuotinio Bažnyčios Susi
rinkimo Sesijos metu Bostono Kardinolas 
Cushing aplankė lietuvišką kryžių Arkiv. 
Samorė tėviškėje Bardi miestelyje, Apeni
nų kalnuose. Aukštąjį svečią lydėjo pats 
Arkiv. Samorė ir Piacenza vyskupijos 
vysk, augziljaras Ghizzoni. Kardinolas la
bai domėjosi kryžiumi ir jo istorija, nusi
fotografuodamas prie jo.

Šis pirmasis lietuviškas kryžius Italioj, 
pastatytas prie valstybinio plento tarp
Parmos ir Genujos, sutraukia minias turis 
tų bei pravažiuojančių, yra nuolatos fil
muojamas ir fotografuojamas. ■'-Neseniai 
jį aplankė ir Italijos vyskupų konferenci
jos pirmininkas Kardinolas Siri, eilė Nun
cijų ir diplomatų.

Kryžius buvo pernai padovanotas prel. 
Mincevičiaus Arkiv. Samorė minint 30 
metų sukaktį nuo tada, kai jis pradėjo sa
vo diplomatinę tarnybą Lietuvoje, kur iš
buvo 6 metus.

— Spalio 11 d. vysk. Vincentas Brizgys, 
Kauno Akivyskupijos Koadjutorius, at
šventė savo 60-jį gimtadienį. Ta proga su
kaktuvininką pasveikino Italijos lietuvių 
institucijos bei kitų tautų atstovai. Pager
bimo pietuose dalyvavo J.E. Arkiv. Samo
rė, Nepaprastiems Bažnyčios Reikalams 
Kongregacijos Sekretorius, Katalikų Baž
nyčios vicekamerlengas Arkiv. Centoz, 
Internuncijus Olandijai Arkiv. Beltrami, 
Adelaidės (Australija) Arkiv. Benvi Beo- 
vich, Neapolio (Italija) Vysk. Russo, Nor
vegijos Vysk. Ruth, Ciane (Kinija) Vysk. 
Shang-Tso, Laganijos (Belgija) Vysk. Ce-

versiteto Biochemistry School of Honours.
Šalia mokslo, Gajutė aktyviai reiškėsi 

ir sporto bei visuomeninėj veikloj: ji žaidė 
gimnazijos Hockey ir tinklinio rinktinėj ir 
vienerius metus buvo tinklinio rinktinės 
kapitone. Už hockey, tinklinį ir tenisą yra 
gavusi mokyklos „spalvas“ (Colours). Ga
jutė žaidė ir Herefordo grafystės tinklinio 
rinktinėj ir paskutiniaisiais metais buvo 
tos rinktinės kapitone.

Nuo 1952 m. Gajutė buvo pastovi Didžio 
sios Britanijos lietuvių skautų vasaros sto
vyklų dalyvė ir pasiekė vyr. skautės ir 
vyr. skiltininkės laipsnį, o šiuo metu yra 
Skaučių Vadeivės pvaduotoja. Prieš 4 me
tus Gajutė atstovavo lietuvėms skautėms 
Danijos Jamborett'ėj, o 1962 m. dalyvavo 
Jaunimo Studijų Savaitėj Koenigstein'e, 
Vokieti j oj.

eraefrets, Šveicarijos Vysk. Hugentobler, 
Portugalijos Vysk. Lopes de Mura, Alta
mura (Italija) Vysk. D'Erchia, Latvių 
Vyskupai Urbs, Rancans ir Sloskans bei 
prelatai Tulaba, Mincevičius, Ignatavi
čius, Tadarauskas, Razminas, Marijonų 
Kongregacijos vyresnieji bei kiti dva
siškiai.

— Gautomis žiniomis, iš Lietuvos so
vietai atsiunčia į Romą 7 dvasiškių dele
gaciją. Jos tikslai neaiškūs, bet manoma, 
kad prašys audiencijos pas Popiežių ir 
įteiks jam dovaną bei vizituos Florencijos 
kairiųjų delegaciją, kuri vasarą lankėsi 
Lietuvoje.

KAD GĖLĖS ŽYDĖTU
* Skinant puokštę, gėles reikia nuplauti 

aštriu peiliuku, paliekant kaip galima il
gesnius stiebelius. Juos reikia įkypai nu
plauti ir pamerkus kartkartėmis tuos pjū
vius atnaujinti, nes jie pasidengia gleivė- 
keisti ne rečiau kaip kartą per dieną. Van-

* Pamerkus gėles, joms vandenį reikia 
keisti ne rečiau kiap kartą per dieną. Van
dens temperatūra kartais turi lemiamą 
reikšmę gėlių gyvenimui. Dažnai jos pra
randa savo šviežumą, kai vanduo per 
šaltas.

* Augalus, iš kurių teka pieniškos sul
tys, nupjovus, reikia įmerkti į šiltą vande
nį. Priešingu atveju sultys sukietėja ir 
trukdo įsisunkti vandeniui. Medinių au
galų — alyvų ir kt. — stiebus rekomen
duojama suskaidyti peiliu.

* Nupjautos gėlės nevienodai ilgai švie
žios išbūna — nuo 2 iki 15 dienų. Ilgiau
siai gyvena gladiolai — iki 15 d. Chrizan
temos gyvena 10-12 d., bijūnai — iki 8 d. 
Be to, jurginus ir astras reikia nuplauti 
pilnai išsiskleidus, o gladiolus — keletui 
apatinių žiedų išsiskleidus. Irisai nuplau
nami prieš išsiskleidžiant jų žiedams.
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