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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Kai mes pasidarome brangūs 
tautiečiai

Lietuvos sovietinių laikraščių skaityto
jai jau buvo pakankamai apšviesti, kaip 
reikia žiūrėti į tai, kad Sov. Sąjunga grą
žino Lietuvai Vilnių ir pasiėmė visą Lie
tuvą. švietė juk pastaruoju metu tuos 
skaitytojus ir generolas Vitkauskas ir vi
sokie mažesnio laipsnio sovietiniai išlaiky
tiniai.

O ten dėl to bent viešai reikia retkar
čiais iš džiaugsmo paverkti ir įvairiomis 
progomis išbučiuoti sovietiniams genero
lams rankas, neaplenkiant nė Vitkausko.

Žodžiu, Lietuvoje reikalas aiškus ir su
tvarkytas. O jeigu kas nors su tokia padė
tim nesutiktų ar reikštų kitokią nuomonę, 
tai yra gi tie garsieji čekistai ir ne mažiau 
garsūs mėlynom uniformom milicininkai, 
kurie laukte laukia, kad tik tu prasižio
tum ne taip, kaip laikraštyje parašyta ar 
agitatoriaus pasakyta. Mes žinom, gerai 
žinom tą tvarkelę, kuri verčia pripažinti 
visus kaip sovietų malonę ir Vilniaus grą
žinimą ir Lietuvos okupavimą!

Deja, kiek painesnis klausimas yra pri
versti svetur gyvenančius lietuvius šitaip 
klusniai priimti oficialią sovietinę nuomo
nę tuo ar kuriuo nors kitu reikalu. Mes 
čia neturime nei tų garsiųjų čekistų, ku
riuos neseniai dar kartą pagarbino eilėje 
reportažų „Komjaunimo tiesa“, nei mili
cininkų, nei kitokių teroro įrankių. Tai ir 
toliau sau rašome ir kalbame, kad Vil
niaus grąžinimas nebuvo jokia malonė, o 
Lietuvos okupavimas —joks geras darbas.

Mes, žinoma, esame tik dalis tautos. Bet 
ir Maskvai ir Sniečkaus berneliams labai 
rūpėtų, kad arba mes prisilaikytume jų 
nuomonės, arba nutiltume.

Kol kas, aišku, mūsų susemti ir jėga 
nutildyti nėra priemonių.

O mes neparankūs dėl to, kad mūsų tei
singą balsą nuolat išgirsta laisvųjų kraš
tų liaudis ir vadai. Taigi reikia su mumis 
ką nors daryti.

O kai nebėra kitos išeities, tai sovieti
niai propagandininkai pradeda tiesiog mal 
itt&ūnir, kad priimtumo oficialią sovie
tinę pažiūrą. Ana, Vilniuje leidžiamasis ir 

mums skiriamasis „Tėvynės balsas“ išsi
spausdino vilniečio R. Mackonio straipsnį 
dėl Vilniaus grąžinimo. Mackonis dėsto tą 
patį, ką ir kiti sovietininkai. Tačiau jis, 
matyt, įsitikinęs, kad mes vis tiek nepati
kėsime. Dėl to ir prašo: pamėginkite ir 
jūs, brangūs tautiečiai, apie tai ramiai pa
galvoti, turėdami prieš akis ne dvarą ar 
stambų ūkį, ne fabriką ar įmonę, ne ponų 
valdžią, bet savąją tautą.

Toks nuolankus Rapolo Mackonio pra
šymas galėtų kai ką net sugraudinti. Juk 
gaila šitaip maldavimais nusižeminti ver
čiamo žmogaus. Tai mes ir galvojame ne 
apie dvarus, ne apie fabrikus, bet apie sa
vąją tautą. Ji kenčia nuo Maskvos ponų ir 
lietuviškų jų patikėtinių. Tie ponai sau
valiauja Lietuvos dvaruose, fabrikuose ir 
net lietuviškose sąžinėse.

Kai šitokioje šviesoje žiūrime į Vilniaus 
grąžinimą ir Lietuvos okupavimą, tai visi 
sovietiiai patikėtiniai mus vien tik pykina.

Sovietinės „automatizacijos“ 
pavyzdys

Sovietinė spauda dažnai apkalba lais
vuosius Vakarų kraštus. Be kita ko, girdi, 
ten dėl mašinų tobulėjimo ir automatiza
cijos daug darbininkų vis gyvena baimėje, 
kad juos gali išmesti iš darbo.

Lietuvoje dar arkliukai daugelyje vietų 
verčia vagą. Daugelyje fabrikų vis šiek 
tiek paremontuojamos sukasi senos prieš
karinės mašinos. Vadinas, žmonėms dar 
negresia automatizacijos pavojus.

Tačiau esama žmonių, kurie iš savo tie
sioginės profesijos nebegali pragyventi ir 
turi mokytis naujos. Pavyzdys — rašyto
jas Romualdas Lankauskas. Gražiai jis ra
šė, bet jo raštai nepatiko partijos mašinai. 
Tai visi supuolė jį, kaip varnai, apkapojo 
ir nutildė. Ne, į Sibirą jo neišvežė, bet, 
matot, žmogui sunku vėl įsigyti malonę ir 
pilnai sugrįžti į literatūrą. O gyventi 
reikia.

Tai jis, nenorėdamas eiti į kolchozą 
mėšlo vežti, pradėjo piešti paveikslus.
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Žioplo kairumo problema
Sovietinėje Lietuvos spaudoje neseniai 

buvo spausdinami Antano Venclovos jau
nystės atsiminimai.

Nors Venclova tik suaugęs galutinai 
persimetė į sovietinę pusę, tačiau jis savo 
atsiminimuose čia šen, čia ten nori pasi
rodyti bent žioplai kairus nuo pat vaikys
tės.

Kas gi, žinoma, gali jam uždrausti? Be 
to, pagaliau reikia net suprasti, kad tokio 
garso vyrui, kaip jisai, būtinai reikia su- 
kairįnti save.

INTELIGENTIJOS PAVEIKSLAS
(Elta) Sovietinis režimas susirūpinęs 

inteligentų dalyvavimu partiniame ar ide
ologiniame darbe. Tuo tikslu partija atlie
ka sociologinius tyrinėjimus, išsiuntinėja 
anketas, o vėliau, pagal „Komuniste“ 
(9 nr.) paskelbtus duomenis, jau stebima, 
kas žmogų džiugina ir kuo jis nepatenkin
tas. Šiuo atveju komunistų partijos Kauno 
miesto komitetas buvo išsiuntinėjęs anke
tas miesto inžinieriams. Gavo 959 atsaky
mus. Partinio žurnalo nuomone, esama 
„daug puikių, nuostabių žmonių“. Esą, jų 
dalis mėgsta ideologinį darbą, jų interesai 
platūs, nes jie skaitą ne tik „Komunistą“ 
ar „Mokslą ir techniką“, bet ir kai kuriuos 
rašytojus, kaip Dreiserį, Čechovą ar Gals- 
worthį.

Tų 959 apklaustųjų amžius: 447 dar ne
turi 30 metų, nuo 30 iki 40 metų buvo 
368 žmonės ir tik 146 Kauno inžinieriai 
buvo peržengę 40 metų amžių. Dauguma 
tų inžinierių — 511 — baigę Kauno Poli
technikos institutą.

Anketos duomenys ryškiai atskleidė vie
ną tiesą: nors dauguma inžinierių jauno 
amžiaus, jie visi yra patyrę komunistinio 
auklėjimo svorį, bet įvairiose darbovietėse 
dirbančių inžinierių 25-30 proc. (ar dau
giau) nusišalinę nuo visuomeninio (kitais 
žodžiais — ideologinio, agitacinio) darbo. 
Kai kurie inžinieriai, būdami partijos na
rais ar kandidatais, pernelyg apsikrovę 
įvairiomis pareigomis. Štai pavyzdys: vie
nas inžinierius yra agftatorium, prof, są
jungos vietos komiteto pirmininku, savi
šalpos kasos pirmininku, draugiškojo teis
mo nariu, rajono Tarybos deputatu, Moks
linės draugijos, Raudonojo Kryžiaus ir 
„Žalgirio“ draugijos nariu. Klausimas: ar 
tiek pareigų einąs inžinierius gali deramai 
atlikti savo tiesiogines pareigas?

Pasirodo, kad Kauno inžinieriai nėra 
linkę pasinerti į grynai agitacinę-propa-

SeplųnioS DIENOS ~|
ADENAUERIO VARDAS KYLA SUMODERNINO ISPANIJOS LAIVUS

Buvęs V. Vokietijos kancleris Dr. Aden- 
aueris nesutinka su dabartinės vyriausy
bės politika ir kritikuoja ją. Net buvo tvir
tinama, kad gali būti imamasi priemonių 
pašalinti jį iš partijos pirmininko vietos. 
Jis stengiasi palaikyti ypač glaudžią Vokie 
tijos draugystę su Prancūzija.

Bet vyriausybės nuomonė pasikeitė, kai 
Dr. Adenaueris susitiko su Prancūzijos 
prez. de Gaulle'iu. Dabar jis ruošiamasi 
paskirti specialiu užsienių reikalų politi
kos patarėju.

JAV PRANAŠESNĖS UŽ SOV. S-GĄ
Tarptautinis gynybos reikalams tirti 

centras skelbia, kad JAV kariškai yra pra 
našesnės už S. Sąjungą.

1965 m. Rusija turėsianti 200 tarpžemy
ninių raketų, o JAV 925. Karių JAV turė
siančios 867.000. Vidutinio nuotolio raketų 
JAV turėsiančios 1.400, sovietai — 750.

NUTEISTA 10.400
Sąjungininkų ir V. Vokietijos teismai 

yra nuteisę daugiau kaip 10.400 nusikaltu
sių nacių.

PRANCŪZIJOS POLIARIAI
Prancūzija nusistačiusi iki 1970 m. pasi

gaminti pirmuosius 5 Polario markės po
vandeninius atominius laivus. Jai kainuos 
tai apie 1.200 mil. svarų.

ATLEISTI CHRUŠČIOVO POLITIKOS 
SKELBĖJAI

Sov. Sąjungoje atleisti iš pareigų „Prav- 
dos“ redaktorius Satiukovas ir radijo ir 
televizijos vedėjas Charlamovas.

Pasirodo, suokalbis prieš Chruščiovą bu
vo įvykdytas tada, kai šie du buvo užsie
niuose. Jie praleisdavo tik Chruščiovui pa
lankias žinias.

O dabar visus laikraščius savo jaunys
tės atsiminimais aprūpino sovietinių Lie
tuvos rašytojų pirmininkas ir sovietinis 
literatūros laureatas Eduardas Mieželaitis, 
žinoma, jei Venclova gali rašyti atsimini
mus. tai kodėl ir jam negalėti! šiandien 
Venclova yra daugiau jau buvęs žmogus, 
o Mieželaitis dar pačioje viršūnėje. Jam 
dar reikia ten pasilaikyti. O gali būti, kad 
sovietiniame gyvenime sveria ir tai, ar vai 
kystėje buvai kairus, ar, kaip sakoma, 
nuo pat mažų dienų reakcionierius. Ne
svarbu, jei buvai žioplai kairus.

O jeigu mums kas lieptų jų abiejų atsi
minimus paskaičius nuspręsti, katras iš 
jų vaikystėje buvo žioplai kairesnis, tai ir 
nepasakytume. Sakytume tik, kad abu bu
vo pakankamai žiopli ir vargu yra pras
mės dabar tuo didžiuotis. 

gandinę, partijos vadovaujamą veiklą. 
Tokiame darbe - inžinierių dalyvauja tiek 
mažai, kad tai, „Komunisto" teigimu, jau 
kelia rimtą susirūpinimą. Iš 959 apklausi
nėtų žmonių vos septintoji dalis — 134 
yra „Žinijos“ draugijos nariais. Didžiąją 
dalį, žinoma, agitacinio turinio paskaitų 
teperskaitė vos 2-3 aktyvieji „Žinijos“ na
riai — inžinieriai. Toks rūpestis reiškia, 
kad artimoje ateityje įvairių specialybių 
inžinieriai bus verčiami aktyviau jungtis 
į grynai agitacinį, su specialybe ar mokslu 
mažai bendra turintį darbą.

Anketos duomenys atskleidė jaunų in
žinierių nuotaikas — jos abejingos ir irz
lios. Inžinieriai viskuo nepatenkinti. Jie 
atvirai nurodo, kad vadinamasis visuome
ninis darbas negali būti suderintas su jų 
asmeniniais interesais, kad jis kliudąs jų 
tiesioginiam darbui ir kad dėl to nekyląs 
jų intelektualinis lygis. Čia būdingas vie
nos 29 m. amžiaus inžinierės atsakymas: 
„tik aš pati sugebu kelti savo intelektua- 
liį lygį — be išorinių veiksnių“. Tad išei
na, kad pavergtosios Lietuvos inteligentai 
kratosi tų „išorinių veiksnių“, jiems tas 
partinis ar ideologinis darbas nemielas. 
Dėl to jie susiduria su partijos priekaiš
tais — esą, su tais inžinieriais negalima 
kalbėti apie pareigą valstybei... Su jais 
reikėsią padirbėti, pagal „Komunistą“, 
teksią jų tarpe propaguoti „revoliucines 
tradicijas, demaskuoti buržuazinę ideolo
giją ir... juos įtraukti į aktyvią, visuome
ninę veiklą“.

Tai rimti priekaištai. Partija nesusido
roja su inžinieriais, o iš kitos pusės mato
me grynai tarnybinę netvarką. Pvz„ iš 
apklaustųjų inžinierių tik 30 proc. dirba 
pagal paskyrimą arba ilgesnį laiką vieno
je įmonėje. Tai jau rimtas priekaištas 
režiminei valdžiai, kuriai, atrodo, sunku < 
išsikapstyti iš biurokratinių painiavų.

Amerikiečių padedama, Ispanija yra su
moderninusi 32 savo karinius laivus.

Be to, amerikiečiai yra „paskolinę“ Is
panijai laivų.
COU EN-LAJUS IŠVAŽIAVO

Kinijos min. pirm. Čou En-lajus su savo 
delegacija išvažiavo iš Maskvos namo.

Kiniečių delegacijos ir sovietų pareiški
mas nerodo, kad būtų dėl ko nors susitar
ta.
SANTYKIAI SU EGIPTU

Egipto prez. Nasseras pareiškė, kad jau 
atėjęs laikas pagerinti santykius su Didž. 
Britanija.

Britanijos vyriausybė taip pat yra pa
reiškusi norą susitaikyti su Egiptu. Dėl to 
Nassero pareiškimas vertinamas teigiamai.
BRITŲ PRIEMONĖS

Britanijos naujoji vyriausybė pagal ru
deninį biudžetą padidino pajamų mokestį, 
draudimo mokesčius, pensijas ir kitus so
cialinio draudimo išmokėjimus, o taip pat 
gazolino mokesčius.

Priimtas patvarkymas, pagal kurį bus 
tvarkomi butų nuomos reikalai (bus bau
džiamas, kas išmes iš savo namų gyvento
ją be teismo sprendimo).

Didesnių biudžetinių patvarkymų laukia 
ma, kai bus skelbiamas balandžio mėn. 
biudžetas. Tada bus pertvarkyta mokesčių 
sistema.

PASAULYJ
— Popiežius Paulius VI nutarė padova

noti Indijos vargšams paremti savo karū
ną, kurią jam karūnavimosi metu padova
nojo milaniečiai (karūnos vertė apie 4.000 
svarų).

— Pasaulio gražuole išrinkta brite Ann 
Sidney.

— R. Vokietijoje turės būti laikoma iki 
200.000 arklių, kaip valdžia nutarė (1958 
m. buvo daugiau kaip 800.000).

— Spalio mėn. švenčių metu Miunche
ne, V. Vokietijoje, išgerta 3.169.100 litrų 
alaus (praeitais metais išgerta 123.000 lit
rų mažiau).

— Į Austriją sėkmingai atbėgo 8 veng
rai ir 6 čekai.

— V. Vokietijoje praeitais metais alko
holiniams gėrimams ir rūkalams išleista 
25.5 milijardai markių (1.5 milijardai mar 
kių daugiau negu 1962 metais).

— Prancūzijos vidaus reikalų ministeri
ja padidino savo kriminalinę policiją 400 
narių, sudarydama dalinį, kurio uždavinys 
bus griežčiau kovoti su vagių gaujomis Ri
vieroje.

LAPKRIČIO 23-JI
KARIUOMENĖS IR VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIŲ ŠVENTĖ

Žodis laisvė yra plačios apimties. Čia 
telpa kiekvieno žmogaus, visuomenės, tau
tos ir valstybės sąvokos.

Tai turtas, brangesnis už auksą, kraują 
ir gyvybę, turįs daug draugų, bet dar dau
giau priešų.

Laisvės nevertas tas, kas jos negina.
Kova už laisvę ir laisvės išlaikymą yra 

sunki, reikalaujanti ryžto, kančios ir pasi
aukojimo. Tėvynės laisvę privalome ginti 
visi, o pirmoje eilėje kariai. Karys yra tė
vynės laisvės sargas, pirmasis dėl jos au
kojasi, žūsta. Nesunku paskelbti laisvės 
deklaraciją, bet tą laisvę apginti, išlaikyti 
yra labai sunku.

Visa mūsų tautos praeitis nuo pat seno
vės sudaro nepertraukiamą kovos kelią už 
tautos laisvę. Už ją kovojo ir tebekovoja 
vsa tauta, o pirmasis — lietuvis karys.

1918 m. lapkričio 23 d. Vilniuje buvo iš
leistas pirmasis įsakymas suorganizuoti ka 
rines pajėgas kraštui ginti. Labai greitai 
rinkosi savanoriai, vėliau pašauktieji, ku
rie sudarė karinę jėgą, apgynusią nepri
klausomybę ir laisvę.

Lapkričio 23 d. yra visų lietuvių, visos 
tautos, visuose kraštuose gyvenančių lie
tuvių šventė. Per 22 Nepriklausomybės me 
tus mūsų kariuomenėje karinę prievolę at
liko šimtai tūkstančių tautos sūnų. Jie pri 
siekė savo kraštą ginti, nesigailėdami nie
ko.

Ir šiandien Tėvynėje likusieji savo prie-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kinietis
Dar tik neseniai buvo nuverstas Chruš 

čiovas, o į Maskvą jau atvažiavo min. pir
mininko Čou En-lajaus vadovaujama dele
gacija. Turint galvoje labai įtemptus Pe- 
kingo ir Maskvos santykius, tai didelė nau 
jiena. Ką ta kelionė galėtų reikšti? Ar su
sitaikys S. Sąjunga ir Kinija? Britų „The 
Daily Telegraph“ dėl to rašo:

„Aišku, dar per anksti būtų darytis prie
laidas, kad Kinijos min. pirmininko kelio
nė pas naujuosius sovietų vadus jau užgy
dys skilimo žaizdą. Pasekmės gali būti 
kaip tik priešingos, nes Kinija gali būti 
pasiryžusi ir visiškai nutraukti santykius, 
kai ji dabar jau yra žymiai stipresnė ir la 
biau pasitiki savim, negu prieš trejetą me
tų. Tačiau Čou pasiryžimas pačiam vado
vauti delegacijai ir Pekingo nusistatymas 
dėl ginčo pakaltinti vien Chruščiovą reikš 
tų, kad kiniečiai palinkę ne vaidytis, o tai
kytis“.

Ar taip jau lengva būtų susitaikyti? 
Amerikiečių „The New York Times“ rašo:

„Jeigu Čou En-lajus . veda pasitarimus 
dėl sovietų-kiniečių sąjungos atstatymo, 
tai vis tiek sunku laukti, kad visi nesuta
rimai išnyktų. Juk ir kiniečiai galėtų būti 
pripažinti pasaulinio komunizmo vadovais. 
Pekingo reikalavimai negali būti mažes
ni, kaip sąlyga pašalinti dar ir Chruščiovo 
bendradarbius ir Maskvai prisiderinti prie 
kinietiškosios linijos. O Brežniovas, Kosy
ginas ir Suslovas, kurie dabar vadovauja 
Kremliui, yra buvę artimiausi Chruščiovo 
bendradarbiai, ir vargu jie patys pasi
trauks“.

Vokiečių „Die Welt“ galvoja, kad kinie
čiai jau buvo nurodę sąlygą nuversti 
Chruščiovą, jog būtų galima pradėti kalbą.

„Antraip Kinijos min. pirmininkas ne
būtų pasirodęs Maskvoje“, rašo laikraštis. 
„O jeigu tai tiesa“, toliau rašo laikraštis, 
„tai Maskva turi skaitytis su galimybe, 
kad jos prestižas pasaulio komunistų eilė
se smarkiai nusmuks. Juk negali nesusi
laukti paniekos pasaulinė galybė, kuri pa
aukoja savo pirmąjį vyrą, kad galėtų ap
raminti kitą kylančią pasaulinę galybę ir 
priversti ją nusileisti. Bet ar kiniečiai iš 
viso norės nusileisti? Ar jie galės nebekri
tikuoti sovietinės politikos, tuo pačiu ne
pasidarydami nebepatikimi Azijoje, Afriko 
je ir Lotynų Amerikoje? Nors ir netikras, 
bet visiškai galimas dalykas, kad į revoliu 
cijos šventę Maskvon susirinkę Rytų bloko 
partijų vadai dramatiškai bandys lipdyti 
pašlijusią komunistinio judėjimo vienybę. 
Kokia kaina tai galėtų būti padaryta, tai, 
greičiausia, nežino nė jie patys. Jie bijo su 
siskaldymo, bet neturi recepto vienybei at
statyti. Kas gi būtų pasiruošęs nusileisti? 
Pekingas šiuo metu, aišku, nėr pasiryžęs“

NEDARBINGI GALI SAU KELIAUTI

Rytų Vokietijos vyriausybė nutarė be 
jokių sąlygų leisti savo pensininkams va
žiuoti į V. Vokietiją. Olandų „De Volks- 
krant“ dėl to rašo:

„Ulbrichto režimas viską sutvarkė labai 

saikos tebesilaiko. Karys išvirto partizanu, 
miško broliu. Jų kova yra antžmogiška, 
didvyrių kova.

Jau praėjo 24 metai, kaip Lietuvos ka
riuomenės auklėtiniai nekapituliuoja, ve
da žūtbūtinę kovą su pavergėju —Tėvynės 
laisvės smaugėju. Jie laikosi priesaikos: be 
reikalo ginklo nepakelk, be garbės nenu
leisk. Jie yra ne tik Lietuvos laisvės gy
nėjai, bet ir visos žmonijos.

Nemaža mūsų tautos narių dalis išsi
blaškėme po visus žemės kontinentus. Nors 
būdami ir mažuma, bet gyvendami laisvėj, 
privalome atlikti savo tautinę pareigą Tė
vynei, kaip geri vaikai savo motinai. Tė
vynėje likę ir Sibire bei kitose vietose ken- 
čiantieji tautos nariai savo pareigas at
lieka daugiau negu jų jėgos leidžia. Jie 
visą laiką yra karo būklėje su Lietuvos pa 
vergėju. Karo būklėje visas kraštas, visi 
žmonės yra kariai. Laisvė ir jos atkovoji
mas yra kiekvienam lietuviui pirmoji ir 
švenčiausioji pareiga. Šiems tikslams įvyk 
dyti laisvuose kraštuose gyvenantiems lie
tuviams reikia visų pirmiausia vienybės ir 
pasiryžimo. O pasiryžimas toks privalo bū 
ti stiprus, koks buvo Nepriklausomos Lie
tuvos laisvę atkovojusio savanorio, pašauk 
to ar mobilizuoto lietuvio kario. Tada lap
kričio 23 d. šventė taps mums visiems ryž
to, pasiaukojimo mūsų visų mylimai Tė
vynei šventė. K. Deveikis

Maskvoje
biznieriškai. Didžioji gamintojų masė ver
čiama pasilikti Rytų Vokietijos kalėjime, o 
tiems, kurie jau pasiekė nedarbingo am
žiaus, nebestatoma jokių sąlygų grįžti. Po
litiškai, o visų pirma ūkiškai bus didelis 
palengvėjimas, jei R. Vokietijos pensinin
kai pasiliks V. Vokietijoje. Dėl to jiems pla 
čiai praveriami vartai. Toksai R. Vokieti
jos vadų nusistatymas, aišku, nieko bend
ra neturi su artimo meile ar gailestingu
mu. Čia yra vien šaltakraujiškas apskai
čiavimas, turint galvoje velnišką mintį, 
kad nebenaudingas ar darbingumo netekęs 
žmogus yra našta valstybei. Dėl to dirban
tieji mirties bausme grasinami nepabėgti, 
o tie, kuriems tik valgyti reikia duoti, gali 
sau keliauti“.

Keisti maskviečio samprotavimai apie 
kolchozų elektrifikavimą Lietuvoje

(E) Ryšium su Vilniuje spalio 1-2 d.d. 
įvykusiu Sov. Sąjungos Šiaurės vakarų 
energetikų pasitarimu, vienas jo dalyvių 
— inž. A. Pestovskij — informavo, kad 
Latvijoje ir Estijoje paskutinis kolchozas 
prie valstybinių elektros tinklų būsiąs pri
jungtas dar spalio mėn. pabaigoje.

Šiuo Pestovskio teigimu tenka abejoti, 
nes, pagal „Liaudies Ūkį“ (1963 m. 12 nr.), 
buvo numatyta užbaigti pirmąjį žemės 
ūkio elektrifikavimo etapą tik šiais me
tais. Toliau teks spręsti antrojo elektrifi
kavimo darbus kolchozuose ir sovchozuo- 
se, kartu ir gyvenamųjų (kolchozininkų) 
namų elektrifikavimą. Pagal planus, tie 
darbai turėtų būti užbaigti tik 1970 m., tad 
dar po šešerių metų.

žemės ūkio akademija naujoje vietoje
(E) Žemės ūkio akademija naujuosius 

mokslo metus spalio 3 d. pradėjo naujoje 
mokymo bazėje Kauno rajone (Noreikiškė 
se), kur įkurtas studentų miestelis. Akade 
mija įsteigta 1924 m. Dotnuvoje ir bolše- 
vikmečiu perkelta į Kauną. Pastaruoju 
metu skelbiama, kad per pastaruosius 20 
metų Akademija išleido arti 5.000 aštuonių 
specialybių žemės ūkio specialistų. Dabar 
Akademijoje mokosi 2.100 studentų sta
cionariniuose fakultetuose ir daugiau kaip 
2.000 neakivaizdiniame skyriuje. Dirba 6 
profesoriai ir 65 docentai. Pripažįstama, 
kad didelį mokslinį ir mokslinių kadrų 
ruošimo darbą atlieka Akademijos vetera
nai akademikas Jonas Kriščiūnas, biologi
jos mokslų daktaras St. Mastauskis, pro
fesoriai V. Ruokis, J. Bulavas, A. Kondro- 
tas, J. Petraitis, docentai Pr. Svetika, Pov. 
Šklėrius ir kt.

Nuoširdžiai užjaučiame mieluosius 
ponus Burokus ir jų dukreles 
jų tėveliui, uošviui ir seneliui 

A. A. RINKAUSKUI mirus.
EI. ir Vik. Ignalčiai

1
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VIENUOLIJOS ISTORIJA
Šiais metais JAV buvo išleista Prano 

Garšvos, MIC, parašyta knyga Negęstanti 
šviesa, Marijonų veikla Amerikoje. Knyga 
stambi (352 psl.), jos kaina 3.50 dol.

Kadangi marijonai vis daugiau reiškiasi 
lietuvių tarpe, tvarko lietuviškas parapi
jas ne tik Amerikoje, bet Anglijoje ir Aus 
tralijoje, tai ši knyga būtų ne tik istorinis 
šios vienuolijos veiklos dokumentas, bet ir 
medžiaga eiliniam skaitytojui susipažinti 
su jo aplinkoje dirbančiais kunigais. Ne

A. GRUENBAUMO SUKAKTIS
..Baltų Draugijos Vokietijoje" generali

nis sekretorius Adomas Gruenbaumas lap
kričio 14 d. švenčia 60 metų amžiaus su
kaktį. Ta proga Miunchene rengiamas su
kakties minėjimas.

A. Gruenbaumas yra gimęs Kaukaze, 
netoli Tifliso. Brandos atestatą įsigijęs 
Estijoje, jis baigė Tartu universiteto teisių 
fakultetą. Kurį laiką vertėsi advokatūra 
Taline, bet netrukus buvo paskirtas Lafer- 
me tabako fabriko direktorium, kuriose 
pareigose išbuvo iki bolševikų okupacijos, 
kai fabrikas buvo nusavintas. A. Gruen
baumas tuomet perėjo į Vokietijos pasiun
tinybės Taline tarnybą, o paskum išsikėlė 
Vokietijon. Šiuo metu Gruenbaumas dir
ba kaip Vokietijos įstaigos politinių pabė
gėlių reikalams įgaliotinis Miunchene.

A. Gruenbaumo sumanymu ir iniciaty
va prieš 10 metų buvo įsteigta „Baltų 
Draugija“, kuri yra atlikusi didžiulį dar
bą, supažindindama Vakarų Vokietijos vi
suomenę su pabaltiečių kultūra ir aktua
liomis problemomis. „Baltų Draugijos“ vi
dutiniškai du kartus per metus rengiamos 
„baltų ku'tūros dienos“ yra virtusios reikš 
mingomis Pabaltijo demonstracijomis, ku
rios ligšiol įvyko apie dvidešimtyje svar
besnių Vokietijos miestų. Šiemet tokios 
dienos, be Cellės ir Hannoverio, pirmą kar 
tą buvo suruoštos Ciuriche, Šveicarijoje. 
Ateityje numatoma jas surengti, be kitų 
miestų, taip pat Berlyne ir Vienoje, Aust
rijoje.

A. Gruenbaumas įdeda į „Baltų Draugi
jos ‘ užsimojimu daug darbo ir pasišventi
mo. Linkime jubiliatui daug sėkmės ir 
ilgų metų! A. G. 

tiesiogiai su kunigais, kurie, dirbdami čia 
pat, yra pažįstami iš savo darbų, bet su 
juos apjungiančia vienuolija ir jos nuo
pelnais.

Marijonų vienuoliją, pasirodo, įkūrė 
lenkas S. Papčinskis 1673 m., išstojęs iš pi
jorų, kad šie ne liaudies vaikus moko sa
vo įsteigtose mokyklose, bet turtingųjų. 
Lietuvoje marijonų centras buvo Mari
jampolė. Po 1863 m. sukilimo uždarinėjant 
vienuolynus, nyko ir marijonai vienuoliai- 
kunigai. 1908 m. jų beliko 3. Vienuolyną ir 
visą marijonų sąjūdį atkūrė arkiv. J. Ma- 
tulevičius-Matulaitis.

Kai Amerikoje pradėjo daugėti lietuvių 
išeivių, tai čia misijonieriauti kėlėsi iš Lie 
tuvos ir marijonai kunigai, organizavo pa
rapijas. Pirmieji jų kūrėsi Chicagoje, kur 
daugiausia buvo lietuvių.

Vėliau jie savo darbą išplėtė. įsteigda
mi ir leisdami „Draugo" dienraštį, išplėš
dami knygų leidimą prie dienraščio, žo
džiu, sudarydami tikrą lietuvišką katali
kišką kultūros centrą. Steigė ir išlaikė 
taip pat ir mokyklas.

Plėtėsi marijonų veikla, aišku, tik dėl 
to, kad sparčiai daugėjo narių. Štai 1926 
m. vien Lietuvoje marijonai turėjo 57 ku
nigus. 30 klierikų, 53 pasaulinius brolius. 
50 naujokų ir 30 kandidatų. Amerikoje 
tuo metu buvo 38 nariai, tarp jų 8 kunigai. 
O 1946 m. Amerikoje buvo jau 117 narių, 
iš jų 57 kunigai ir 26 klierikai.

Aišku, dabar lietuviškoji marijonų vie
nuolijos provincija Amerikoje neberiboja

LIETUVIAI STUDENTAI
AUSTRALIJOJE

(E) „Mūsų Pastogės“ duomenimis, Mel
bourne universitetuose šiemet studijuoja 
pilną laiką 23 studentai. Iki šiol Melbour
ne universitetą baigė 18 asmenų, vienas 
baigė kunigų seminariją, 14 technikos ko
ledžą, du vėliau įsigijo universiteto moks
linius laipsnius.

Adelaidės universitete dabar studijuoja 
34 lietuviai, šeši mokytojų seminarijoje, 
penki mokosi technikos koledže ir penki 
meno mokykloje. Iki šiol universitetą bai
gė du lietuviai, mokytojų seminariją 3. 

savo veiklos vien Chicaga. Vienuoliai ku
nigai dirba ir kituose miestuose, tvarko 
parapijas, stato bažnyčias. Ta veikla iš
plėsta ir į Argentiną. Londono lietuvių pa
rapiją taip pat tvarko marijonai kunigai. 
O neseniai iš to paties Londono du kuni
gai — A. Kazlauskas ir P. Dauknys — nu
sikėlė net į Australiją.

(p.a.)

MIRĖ SKULPT. JUOZAS MIKĖNAS
(E) Spalio 23 d. Vilniuje staiga mirė lie

tuvių skulptorius prof. Juozas Mikėnas. 
Jo mirtis — didelis nuostolis lietuvių me
nui. J. Mikėno mirtį apgailestauja lietu
viai tėvynėje ir išeivijoje. Vakaruose gy
veną kultūrininkai yra pastebėję, kad J. 
Mikėnas savo kūryboje yra pasiekęs meist 
riškų rezultatų ir kad šalia Pundziaus. Ka- 
šubos, Aleksandravičiaus. Mikėnas laikyti
nas pačiu reikšmingiausiu ir stipriausiu 
lietuvių skulptorium.

Gimęs 1901 m. vasario 12 d. Skardupių 
vsd.. Rokiškio apskr., J. Mikėnas kaip me
nininkas pilnai subrendo ir pasiekė įžymių 
laimėjimų nepr. Lietuvos laikmečiu. 1925 
m. baigęs Kauno meno mokyklą. Mikėnas 
vėliau studijavo, kaip valstybės stipendi
ninkas, Paryžiuje. 1933 m. dėstė Kauno 
meno mokykloje, 1940 m. buvo paskirtas 
Vilniaus dailės mokyklos direktorium ir 
dėstė Valst. dailės institute Vilniuje, vado
vavo skulptūros katedrai. Jis buvo Sovietų 
S-gos Dailės akademijos narys-korespon- 
dentas, ir jam buvo suteikti keli titulai: 
TSRS Liaudies dailininko, nusipelniusio 
meno veikėjo ir kt.

Parodose J. Mikėnas dalyvavo: nuo 1927 
m. Lietuvoje ir vėliau įvairiuose vak. Eu
ropos miestuose ir JAV. Dalyvavo pasau
linėse parodose Paryžiuje ir New Yorke. 
1937 m. Paryžiaus parodoje apdovanotas 
Grand Prix už skulptūrą. Už skulptūrinę 
kompoziciją Pergalės paminklui Karaliau
čiuje J. Mikėnas 1947 m. yra gavęs Stalino 
premiją. Velionis buvo vienas produkty
viausių ir pajėgiausių lietuvių skulptorių. 
Pagal H. Nagį, J .Mikėno kūrinius charak
terizuoja aiški ir puikiai išspręsta masių 
kompozicija, individualus stilius, suvere
nus techniškųjų priemonių apvaldymas.

J. Mikėnas buvo pašarvotas Valstybinia
me Dailės muziejuje Vilniuje. Spalio 26 d. 
iškilmingai palaidotas Vilniaus Karių ka
puose.

PASAULIO GALAS
Kad mūsų žemė ir gyvybė joje turėjo 

pradžią, liudija visi mokslo duomenys. 
Kad gyvenimas žemėje kada nors pasi
baigs, mokslininkai taip pat neabejoja, 
nes žemė, kaip ir visi dangaus kūnai, pa
mažu sensta. O gal pats žmogus gyvybę 
žemėje sunaikins: juk visokių atominių 
bombų jau daug paruošta, ir jos vis dar 
gaminamos. O gal kokia nors katastrofa 
pasaulio erdvėje atneš mirtį mūsų plane
tai: tokią galimybę astronomija irgi nu
mato. Tada pažodžiui įvyktų Evangelijos 
žodžiai apie pasaulio pabaigą: „Saulė ap
tems, mėnulis nebeduos savo šviesos, 
žvaigždės puls nuo dangaus, ir dangaus 
galybės bus pajudintos“ (Mt. 24,29).

Žinoma, Šventasis Raštas nekalba mūsų 
laikų astronomų kalba ir nenori duoti 
tikslaus aprašymo, kokios rūšies katastro
fa mūsų žemę ištiks. Evangelija tik pami
ni tą įvykį, kad labiau pabrėžtų sekančius 
žodžius: tuomet pasirodys danguje Kris
taus ženklas, ir visos žmonių giminės iš
vys Kristų, ateinantį dangaus debesyse su 
didele galybe ir didenybe, ir tada įvyks 
paskutinis teismas (Mt. 24,30; 25,31-46).

Kad kada nors bus pasaulio galas, gir
dim mes iš mokslo žmonių, ir nėra pagrin
do su tuo nesutikti: mes jiems tikim žmo
gišku tikėjimu, kaip savo srities specialis
tams, nors gal nevisada suprantam jų ap
skaičiavimus. Kad pasaulio gale įvyks vi
suotinis teismas, mes skaitome Evangeli
joj: taip užrašė apaštalas Matas, pats gir
dėjęs tą pranašystę iš Kristaus lūpų, ir 
mes tikim Kristui religiniu tikėjimu, žino
dami, jog Jis yra Dievas, Kuriam visa ži
noma, Kurs ir klysti negali ir mūsų su
klaidinti nenori.

Kristus apreiškė tai apaštalams ir per 
apaštalus mums ne dėl to. kad patenkintų 
mūsų smalsumą ir mūsų žmogišką norą 
žinoti, kas bus ateity. Kristus turėjo kitą 
tikslą: Jis norėjo, kad žmonės būtų pasi

rengę. „Budėkite tat, nežinote, kurią va
landą jūsų Viešpats ateis“ (Mt. 24,42). 
Keletą sykių pakartojo Kristus tą perspė
jimą, pavaizduodamas jį pavyzdžiais. Jei
gu savininkas iš anksto žinotų, kurią va
landą ateis vagis, lengva būtų saugoti sa
vo turtą; nežinant gi. reikia nuolat budėti. 
Jei namų sargas tiksliai žinotų, kada grįš 
šeimininkas, jis gal atsitolintų nuo tos vie
tos, kurioj įpareigotas būti; nežinodamas 
gi, jis nuolat budi. Panašiai, jeigu žmogus 
iš anksto žinotų, kada ateis mirtis, jis 
jaustų didelę pagundą išnaudoti dar liku
sį laiką savanaudiškam bei lengvabūdįš- 
kam gyvenimui, galvodamas tik paskuti
nę dieną paskirti atgailai; nežinodamas gi 
mirties valandos, žmogus daugiau stengia
si jau iš anksto būti tokiu, kokiu norėtų 
būti paskutinę dieną.

Tą Kristaus pageidavimą, kad žmonės 
visada būtų pasirengę duoti apyskaitą už 
savo darbus, išreiškia ir Bažnyčia, liepda
ma viešai šventose Mišiose paskutinį sek
madienį prieš adventą skaityti šiuos 
Evangelijos žodžius apie pasaulio pabaigą. 
— Kiekvienų metų bėgy sekmadienio pa
maldose pergyvename visą pasaulio isto
riją: advento laiku prisimename žmoniją 
prieš Kristaus gimimą; paskui seka Kalė
dos, toliau Kristaus kančia, mirtis ir pri
sikėlimas Velykų šventėse, šv. Dvasios at
siuntimas ir Bažnyčios veikla iki pasaulio 
pabaigai, apie kurią kalbama šį sekma
dienį.

Pasaulio pabaigą Kristus ir Bažnyčia 
mums primena su tuo tikslu, kad būtu
mėm pasiruošę tam gyvenimui, kurs bus 
po pasaulio pabaigos.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — lapkričio 21 d., 12 v. 
pamaldos už a.a. Krivicką ir jo paminklo 
pašventinimas.

NOTTINGHAM — lapkričio 22 d„ 12,30 
v. pamaldos už žuvusius karius.

ROCHDALE — lapkričio 29 d„ 12 v.
COVENTRY — lapkričio 22 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth Rd. Išpažintys 12.30 vai.
DERBY — lapkričio 29 d., 11 vai.
GLOUCESTER—gruodžio 5 d., šeštadienį.

12 vai., St. Peter's.
STROUD — gruodžio 6 d.. 12 vai.. Beeches 

Green.

J. KUZMICKIS --------------

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(9)

Amtsroto įsakymu, Pričkus su kitais 
dvylika šaltyšių turi vežti Vyžlaukio vals
čiaus javus į Karaliaučių. Kartu su Prič- 
kumi, šykštaus amtstroto įsakymu, turi 
keliauti ir vakmistras, kad „jis su Prič- 
kum ant pinigų padabotų“.

Pričkus iš Karaliaučiaus grįžta „dūsau
dama ir liguostas“. Amtsroto tarnai puo
lasi skaičiuoti parsivežtus pinigus ir pasi
genda vieno šilingo. —

Amtsrots dėl iškados tos taipo nusi
gando, 

kad per visą naktį vėl miegot negalėjo, 
o, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų, 
kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė 

bėdžius. 
(Žiemos rūpesčiai, 164 psl.) 

šitaip tragiškai baigiasi šaltyšiaus Prič- 
kaus gyvenimas. K. Donelaitis, tartum įra
šui ant jo’ paminklo, skiria jam šiuos už
uojautos žodžius:

Tai, broleliai! tai visa šio svieto malonė! 
Tiek nusipelnom, kad viernai atliekame 

slūžbą! 
Juk jau, kas tikt nor, tas būrišką naba

gėlį 
stumdo šen ir ten, nei kokį šunį nevertą.

(Ten pat, 165 psl.)
K. Donelaitis „Metų“ atskiruose epizo

duose parodo vakmistrą. Jo vardo mes ne
žinome. Vakmistro pareiga — vykdyti 
amtsroto įsakymus ir prižiūrėti, kad bau
džiauninkai gerai atliktų savo pareigas.

Vakmistras, atrodo, žmoniškas pareigū
nas. Ir jis, kaip ir šaltyšius Pričkus, rodos, 
pasitiki Dievo Apvaizda, nes Jo vardu 
pradeda savo iškilmingąją kalbą:

Dievs visagalis, kurs svietą visą su
tvėrė 

ir mums žmogiškus ūmus bei razumą 
davė, 

tas širdings tėvs ir mūsų miels geradė- 
jas, 

rūpindams už mus, mus vėl dosniai pa
mylėjo, 

ir mums duonos daug, o bandai pašaro 
davė.

(Vasaros darbai, 83-4 psl.)
Argi dabar tav nereikės aukštyn pažiū

rėti 

ir kasdien daugsyk tą šlovint irgi pagar
bint, 

kurs taip daugel vėl iš naujo tav dova
nojo?

(Ten pat, 86 psl.)
Toliau jis primena, kad būrai turi neuž

miršti atlikti pareigą ponui ir, kas reikia, 
„kyštert“ mokykloms ir bažnyčioms. Kar
tu vakmistras užsimena ir apie tradicinį 
„kyšį“ jam, pareigūnui, duodamas supras
ti, kad, priešingai, gali sulaukti piktesnių 
keiksmų ir barnių.

Tačiau K. Donelaitis parodo vakmistrą 
ir iš antros pusės, kada jis, pamiršęs savo 
gražius įsipareigojimus, pasirodo visu vul- 
gariškumu:

...štai, vakmistras pasirodė 
ir besispardydamas taip baisiai keikti 

pagavo, 
kad sviets visas su visais daiktais pa

drebėjo.
„Kad perkūns, kad velnias“ — ai, žmo

gau, pasimislyk!
Kam dūksti taipo, kam keiki taip išsi

žiojęs?
Ar tave patį jau šėtons padūkino visą?

(Ten pat, 54 psl.)

Autorius neparodo vakmistro pykčio 
priežasties ir net nepaaiškina, dėl ko jis 
taip plėšos, tik šitokia hiperbole pavaiz
duoja visų tų keiksmų pasėkas:

Bet ir rupuižės ir varlės taip nusigando, 
kad jos umaru su vaikais į vandenį 

šoko.
Žiurkės po kraiku su pelėms irgi pel

ėdoms 
dėl tokių baisybių jau apalpti pradėjo; 
o daug žvirblių pusgyvių nuo stogo nu

puolė.
(Ten pat, 55 psl.)

Vakmistro keiksmais pasipiktina ir pa
vyzdingasis Seimas, juo labiau, kad jis nė
ra koks ponas, o paprastas „būrpalaikis“ 
(plg. 56 psl.).

Tačiau ir vakmistras neišvengia pono 
pykčio. Jis yra kartu su šaltyšium Pričku- 
mi siunčiamas į Karaliaučių su javais, 
bet, pasigedus vieno šilingo, mušamas:

Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė 
per ausį, 

kad ir jis penkias dienas ant patalo 
sirgo...

(Žiemos rūpesčiai, 164 psl.)
Pagaliau „Metuose“ susiduriame su ke

liais pakamorėmis, kurie šalia vakmistro 
eina prievaizdų pareigas dvare ir jo kai
muose.

Vienas toks pakamorė pasirodo „Vasa
ros darbuose“, ragindamas žmones dirbti 
ir net pabardamas juos. Pirmiausia jis 
įspėja, kad bereikalingas vėlinimasis į 
darbus atnešė daugybę nuostolių — nebe
bus žirnių, kisieliaus, o „kruštinių bei 
kruopelių“ — vos paragauti.

Toliau pakamorė savo pastabas specifi
kuoja. Moterims prikiša jų apsileidimą, 
nesirengiant „linų raut ir, kaip reik, iš
karšt“. Savo pastabomis jis stengiasi pa
veikti jų tautinę ambiciją, sakydamas:

Moters, jūs lietuvninkės, ar jau nesigė
dit, 

ar nesigėdit, kad jums vokiškos mote
riškės 

su dailiais darbais ant lauko gėdą pa
daro?

Ak, kur dingot jūs, barzdotos musų ga
dynės, 

kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė 
ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo. 
O štai, dar negana, kad vokiškai dabi

nėjas; 
bet jau ir prancūziškai kalbėt prasima

nė.
Taipgi bezaunydamos ir darbo savo pa

miršta.
(Vasaros darbai, 80 psl.)

Šitas pakamorė yra tvarkos ir drausmės 
šalininkas. Jo nuomone, būrai, tinginiau
dami ir apsileisdami, ne tiktai patys su
skursta ir nusigyvena, bet ir gadina gerą 
lietuvišką vardą svetimtaučių akyse.

Vyriausias pakamorė yra pilvotas Kur- 
piūnas. Tačiau apie jį mažai ką žinome: 
jis vykdo vakmistro įsakymus, savo ruož
tu duodamas nurodymų Šulcams (plg. 
161 psl.).

Pagaliau „Metuose“ susitinkame su 
amtsrotu, valdžios patarėju arba dumčiu- 
mi, kuris yra vyriausia baudžiauninkų 
galva. Jis duoda visus nurodymus admi
nistracijai, ir jo daugiausia priklauso bau
džiauninkų buitis.

„Metuose“ susitinkame su dviem amts- 
rotais. Vienas iš jų, kuris praėjusiais me
tais mirė, baudžiauninkų yra minimas su 
didžiausia pagarba. Jo laikais ir baudžia
va neatrodė tokia sunki.

Šitas amtsrotas ir pats mylėjo žmones 
ir būrų buvo mylimas, nes visuomet „už
stodavo bėdžių“. Negirdėjo iš jo būrai nei 
biaurių keiksmų, nei kitokių šiurkštumų: 

Keikesčių niekados iš jo burnos nesu
laukėm 

ir kad kuočės jis būrus išgirsdavo kei
kiant, 

tai tuo tėviškai jis juos mokėdavo ko- 
liot.

Jis nesakydavo Tu, bet vis pasakydavo
Jūsų: 

nes tikt vokiškai jisai mokėdavo kollot. 
O kad kartais šį ar tą reikėdavo gar

bint, 
tai jis tam lietuviškai padarydavo 

garbę.
(Vasaros darbai, 59 psl.)

Jo laikais būrai noriai atlikdavo bau
džiavą, nes žinojo, kad amtsrotas jais rū
pinasi: jis jautriai reagavo į būrų bėdas, 
sudrausdavo Diksą, darbymečio metu liep
davo padaryti „visokio gėrimo grečno, 
puspyvės ir skinkio“. Nusidirbusiems ir 
nuo persidirbimo alpstantiems būrams jo 
tarnas „gaivint atveždavo bačką“.

Dėl to kiekvienu sunkesniu momentu 
būrai su širdgėla prisimena geradarį 
amtsrotą. Vasaros metu, kai „kiekviens 
žioplys jau būrą pradeda stumdyt“, šie 
tiesiog raudote aprauda numirusįjį:

Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko mums nu
mirei pernai!

Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų 
prapuolė!

Ak, tėtuti! tavęs kasdien kiekviens pa
minėdama 

ir dūsaudams, taip nesvietiškai nusiver
kia, 

kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo, 
o kiti dėl to, veik proto viso netekę, 
baudžiavą, kaip jiems reik, atlikt jau 

nedera bėdžiai.
(Ten pat, 60-61 psl.)

Gerąjį amtsrotą būrai prisimena ir žie
mą, kai jo įpėdinis užmuša šaltyšių Prič
kų ir apkula kitus būrus. Tada pavyzdin
gasis Seimas, ramindamas sudemoralizuo- 
tus būrus, primena jiems gerąjį poną:

Ak, pon ąmtsrot, ak, dėl ko mums nu
mirei pernai?

Žinot juk, kai mes, per daug raudodami 
bėdžiai, 

ak, želėk, Dieve! baisingą sukatą gavom, 
o daugums, užkimęs jau, kalbėt nega

lėjo.
Ogi dabar, kad vėl iš naujo verkt nesi

liausim 
ir ilgiaus nesvietiškai vaitodami kauk

sim, 
tur mus akys iškirmyt ir kūnas nusido- 

vyt.
(Žiemos rūpesčiai, 167 psl.)

Reikia tikėt, kad, jeigu būrai taip jaut
riai apverkia mirusį amtsrotą, jis iš tikrų
jų turėjo būti baudžiauninkų globėjas ir 
„tėtutis".

Jau visai kitoks yra jo įpėdinis. Pagrin
dinė jo yda — nepaprastas šykštumas. Be 
reikalo jis neišleis nė vieno šilingo:

Ir kad kartais jis vargdieniui duodavo 
grašį, 

tai tuo tris naktis dėl to miegot nega
lėjo, 

o, išaušus jau, taip daugel ašarų verkė, 
kad jo slūginės ir bernai visi nusigando.

(Žiemos rūpesčiai, 162-3 psl.)
K. Donelaitis mėgina aiškinti šitą jo li

guistą šykštumų ir randa tiesios~pdT81tF" 
gišką priežastį:

Tarnas jo Šlapjurgis su merga Susukate 
sako, kad jisai dėl to taip ubago baidos, 
kad jam naktyj apmauduot ir verkt ne

reikėtų: 
nės jam šilings duots sapne, kaip grieks, 

pasirodo 
ir tamsoj vis ik išauštant gandina bė

džių.
(Ten pat. 163 psl.)

Dėl to patarėjas „dumčiuks", kuris jam 
patalą kloja, naktį turi saugoti jo „skar- 
bus... penkias liktis užsidegęs“. Tačiau po
nas daugsyk „prieš gaidžius iš patalo šo
ka“, nes tuo metu jam pasirodąs „bil- 
duks“, vilkdamas į kaminą „skrynią su 
skarbais“. Rytą, dėkodamas Dievui už 
„išlaikymą skarbų“, jis, atsiklaupęs pas 
atdarą skrynią, „Tėvemūs pasiskaito“.

Suprantama tad, kaip galėjo jaustis toks 
šykštuolis, išsiuntęs šaltyšių Pričkų (va£- 
mistro priežiūroje) javus Karaliaučiuje 
parduoti —

Verkė jis kasdien ir naktyj rimt nega
lėjo.

Kartais keikė taip, kad jo vaikai nusi
gando, 

o vėl kartais iš knygelių poterius im- 
dams 

irgi dūsaudams pas knygas, aukštyn 
pažiūrėjo.

(Ten pat, 163-4 psl.)
Sulaukęs Pričkaus ir „tris Žakus naujų 

skarbų pamatydams“, jis atsigauna ir 
liaujasi dūsavęs. Tačiau nelaimė: pasigen
da vieno šilingo. Dėl to jis labai susikrem- 
ta, visą naktį nemiega,

o, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų, 
kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė 

bėdžius.
Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė 

per ausį, 
kad ir jis penkias dienas ant patalo 

sirgo, 
o būrus visus, kurie jo pardavė grūdus, 
liepė todėl pliekt, kad jie pasivėlinę 

buvo 
ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo pri

darę.
(Ten pat, 164 psl.)

Tokiu būdu K. Donelaitis „Metų“ kūri
nyje parodo visą galeriją įvairių luomų 
žmonių, kurių vieni yra pavyzdingi ir pa
reigingi, o kiti arba apsileidę, arba tingi
niai, arba beširdžiai. Ne visų jų charakte
ristika pilna ir pakankamai vaizdi, — jie 
daugiau kalba, filosofuoja arba keikiasi ir 
dėl to žymiai geriau pažįstame jų būdą, 
nei įsivaizduojame jų išorę.
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LIETUVA SLAPTUOSE ARCHYVUOSE
(Elta) Praėjusiam karui baigiantis ir 

po jo Vakarų sąjungininkams įžygiavus į 
Vokietiją, buvo rasti veimarinės ir hitleri
nės Vokietijos įvairių įstaigų bei instituci
jų archyvai. Dalis tų archyvų rasta Berly
ne, o dauguma įvairiose vietose (kasyklo
se, kalnų urvuose) vidurio ir vakarų Vo
kietijoje .Tų archyvų likimas įdomus ir 
mums, lietuviams, nes daugis dokumentų 
tiesiogiai ar netiesiogiai liečia ir Lietuvą. 
Juk Vokietija buvo mūsų didysis kaimy
nas, su kuriuo turėta daug reikalų nuo pa
čių pirmųjų nepriklausomybės atstatymo 
dienų. Kaimynystės santykiai su hitlerine 
Vokietija juk buvo ypač lemtingi, nuvedę 
Lietuvą, vėliau ir Vokietiją į okupacijas, 
nelaimes, ir galutinę katastrofą.

Daugiausia slaptų dokumentų atiteko 
amerikiečiams. JAV -istorikų bei moksli 
ninku tie dokumentai buvo surūšiuoti ir 
pradėti sistemingai tyrinėti. Atlikus do
kumentų mikronuotraukas, jie nuo 1958 
m. grąžinami Fed. Vokietijai. Archyvus 
saugoja valdžios įstaiga Koblenzo mieste 
(Bundesarchiv). Iki šiol Vokietijai sugrą
žinta daugiau kaip 200 tonų dokumentų.

CITRINA
Kad citrinos naudingos, plačiai žinoma. 

Citrinos sunka malšina troškulį, žadina 
apetitą.

Citrininius gėrimus noriai geria žmonės, 
kurių skrandžio rūgštingumas sumažintas, 
nes citrinos sunka skatina virškinamųjų 
liaukų veiklą ir tuo pačiu pagerina maisto 
įsisavinimą. Iš citrinos gaminami gėrimai, 
kisieliai, žele, jos dedama į garnirus, ji 
naudojama konditerijos pramonėje Citri
nas mėgsta ir maži vaikai, kurių skrandy
je maža druskos rūgšties.

Citrina turi vertingų savybių. Pirmiau
sia, malonus jos skonis. Jei daugelyje vai
sių ir uogų yra įvairių rūgščių ir aitrių 
kailiaraugių medžiagų, tai citrinos sunką 
beveik išimtinai sudaro citrinos rūgštis.

Citrinos turtingos ir vitamino C. Nuvaly 
to vaisiaus 100-e gramų yra iki 40 miligra
mų šio vitamino — daugiau kaip pusė svei 
ko žmogaus paros dozės. Vitaminas C citri 
nose patvaresnis, negu kituose vaisiuose, 
ir, teisingai jas laikant, ilgai nesuyra. Štai 
kodėl žiemos pabaigoje ir pavasarį, kai 
šviežių daržovių ir vaisių pasirinkimas ri
botas ir juose mažiau vitamino C, citrina 
yra labai vertingas jo šaltinis.

Citrinoje daug ir vitamino P, kuris turi 
AHntę reikšme normaliai kraujagyslių - 
kapiliarų funkcijai. Vitaminas P citrinoje 
padidina joje esančio vitamino C aktyvu
mą ir pats tampa aktyvesnis. Be to, citri
noje yra B grupės vitaminų, taip pat ir ka 
rotino — provitamino A.

Angliavandenių citrinoje ne mažiau,
kaip ir apelsine. Citrinoje yra šiek tiek ir 
augalinio baltymo, vertingi) organizmui 
kalio, magnio ir kitų mineralinių druskų.

Kaip matome, citrina naudinga, tačiau 
tai nereiškia, kad jos galima valgyti neri
botai daug. Sistematiškas dviejų ir dau-

PRABANGA MILIJONIERIAMS
Neseniai vienas meksikietis atidarė Bei

rute naktinį klubą, prieinamą tiktai mili
jonieriams, ir pavadino „Bacchus“. Naujo
mis klubo sienomis buvo apsuptos seno
sios, nes senovėje čia buvusios Bacchuso 
maldyklos. Taigi rūmai pastatyti, kaip se
novės maldyklos.

Atidarymo baliun buvo pakviesta 700 
rinktinių svečių, kuriems pakvietimai pa
rašyti ne popieriuj, bet išgraviruoti ma
žuose alebastro rąstagaliuose. Tie „pa
kvietimai“ buvo surinkti ir sudėti kaip 
siena' „įamžinti“ tų svečių pavardėms. 
Svečiams patarnavo padavėjai, aprengti 
kaip prieš Kristaus laikus centurionai. Be 
N, dar patarnavo „juodieji vergai“, pa- 

■ duodami svečiams neįprastai kvepiančius 
likerius. Tokius, sako, senovėje mėgdavę 
aukštųjų sluoksnių romėnai. Kad turtin
gieji svečiai turėtų kur tinkamai apsinak
voti, klubo savininkas susitarė su moder
niausiu’ ir puošniausiu viešbučiu. Tame 
Prabangiame viešbutyje yra didžiausi pa
togumai. Kiekviename kambaryje yra trys 
vandens čiaupai, iš vieno bėga šaltas van
duo, iš antro šiltas, o iš trečio kvepiantis. 
0 paspaudus vieną mygtuką, pradeda iš 
fontano kambaryje bėgti brangi viskė.

V. Čekauskienė
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AR SIUNČIATE į Lietuvą, ar kitus Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
maisto siuntinius:

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
S’ ■| , 22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
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Kiek mažiau slaptų dokumentų buvo pa
tekę į britų ar prancūzų rankas. Dalį do
kumentų britai sugrąžino vokiečiams, 
prancūzai iki šiol negrąžina, o Sovietai te- 
sugrąžino tik „Prūsijos archyvo" dalį. So
vietų rasti R. Vokietijoje ar rytiniame 
Berlyne archyvai neprieinami jokiam va
kariečiui.

Amerikiečių ir britų Vokietijai grąžin
tieji slapti archyvai atidengia Lietuvos- 
Vokietijos santykių raidos „atvirkščiąją 
pusę'1. Koblenzo archyve dabar turimos 
visos Vokietijos reicho kanceliarijos bylos 
nuo 1918 iki 1945 m., su visais posėdžių 
protokolais ir slaptų susirašinėjimų nuo
rašais. Kabineto posėdžių protokolų nuo
rašuose neabejotinai būta ir santykius su 
Lietuva liečiančių įrašų. Tokių įrašų yra 
buv. Vokietijos vyriausiosios kariuomenės 
vadovybės archyvuose, ypač iš karo meto 
laikotarpio.

Prieš metus pradėta grąžinti ir slaptieji 
SS ir Gestapo vadovybės archyvai. Ypač 
gausūs ir įdomūs Himmlerio įstaigų veik
los dokumentai. Juose itin dažnai minima 
Lietuva ar Lietuvos piliečiai (hitlerinių 

giau citrinų per dieną vartojimas atsilie
pia sveikatai. Kai organizmas gauna per 
daug citrinos rūgšties, ji žalingai veikia 
druskų apykaitą. Padidintai dirginant 
skrandį, jame gali atsirasti uždegiminis 
procesas, ir žmogus gali prarasti apetitą. 
Citrinos rūgštis, jei per daug jos suvarto
jama, gali sudirginti ir inkstus. Tačiau vi
dutiniškas citrinos kiekis sergantiesiems 
inkstais ne tik nekenkia, bet yra naudin
gas, nes pagerina apetitą. Tą kiekį geriau 
suskirstyti per 2-3 kartus. Pridedant citri
nos į arbatą, vaisių sunką ar kisielių, cit
rinos rūgšties koncentracija sumažinama.

Kai kurie žmonės valgo citrinas su žie
ve. Tačiau žievėje yra daug eterinių alie
jų, kurie gali sudirginti burnos gleivinę. 
Geriau panaudoti nedideliu kiekiu citrinos 
cedrą aromatui vitamininiams gėrimams 
suteikti, o žievę — verdant uogienes, cu- 
katus.

Kaip laikyti citrinas namuose? Geriau
sia šaldytuve, plius 3-4 laipsn. temperatū
roje. esant vidutinei drėgmei. Citrinas ga
lima išlaikyti sudėtas be žievių sveikas ar 
skiltelėmis į stiklinį indą ir perpylus jas 
cukrumi. Indą reikia pridėti iki kraštų, ge 
rai uždaryti, suvynioti į popierių ir pasta
tyti tamsioje vėsioje vietoje, nes šviesa kai 
kuriuos vitaminus suardo. Kai kas pirma 
supiausto citriną, o paskui apipila cukru
mi. Taip gerai išsilaiko skonis, bet gana 
greitai suyra žymus vitamino C kiekis.

TROPIKAI
Vakarų Vokietijos spaudoje pasirodė 

tvirtinimai, kad netoli toji diena, kai Eu
ropoje vėl atsiras tropikų augmenija ir 
gyvūnija. Reino krantas apžels nepraeina-
momis džiunglėmis. O Bonoje gal pasigirs 
liūtų staugimas. Esą, astronomai, meteo
rologai ir geofizikai tvirtina, kad Žemės 
padėties pakitimas Saulės atžvilgiu jau

CIMBOLININKAS JANKELIS — 
ISTORINĖ ASMENYBĖ

Didžiojo poeto Adomo Mickevičiaus po
emoje „Ponas Tadas“, parašytoje lietuviš
ka tematika, vienu veikiančiųjų asmenų 
yra cimbolininkas Jankelis. Jo paveikslą 
poetas piešia labai šiltomis spalvomis — 

Pats jis muziką mėgo ir groti mokėjo. 
Būdamas jaunas po dvarelius vaikšti

nėjo 
Su cimbolais, instrumentu tautiniu savo. 
Ir jais skambindamas, labai puikiai 

dainavo, 
šis muzikantas — istorinė asmenybė. 

Jankelio prototipu A. Mickevičiui patar
navo XVIII a. pabaigoje Vilniuje pagar
sėjęs cimbolininkas — virtuozas Joselis 
Cimbalistas, gyvenęs Rūdininkų skersgat
vyje. Jo egzistavimą patvirtino senieji 
miesto gyventojai. Joselio Cimbalisto var
das randamas ir 1795 m. Vilniaus miesto 
gyventojų pasų sąrašuose.

Tai buvo paskutinysis Lietuvos cimboli- 
ninkas-profesionalas. 

įstaigų prieš juos panaudotos priemonės, 
lietuvių ar žydų deportacijos, koncentraci
nės stovyklos, gettų organizavimas ir 
pan.). Tuose archyvuose atsispindi ir kai 
kurie masiniai Lietuvos piliečių naikini
mai. Tų dokumentų dalimi gali pasinau
doti ir Fed. Vokietijos teismai, kuriuose 
tebevyksta bylos prieš hitlerinio laikotar
pio nusikaltėlius.

Vakaruose gyvenančių lietuvių istorikų, 
kitų mokslininkų ar publicistų čia laukia 
palankus uždavinys. Ypač vak. Vokietijo
je ar JAV-se gyveną turėtų atrinkti, siste
matizuoti ir parengti medžiagą, kuri tiktų 
paskelbti studijiniuose darbuose, diserta
cijose ar šiaip straipsniuose. Tai didelis, 
visiems pabaltiečiams svarbus ir drauge 
įdomus darbas. (HJJ)

Svetimtaučiai planuoja Vilniaus ateities 
statybą

(E) Maskvoje veikiąs Sovietų Sąjungos 
Valstybinis Statybos Komiteto civilinės 
statybos ir architektūros komitetas nese
niai paskelbė konkursą Vilniaus miesto 
centro išplanavimo ir užstatymo projektui 
sudaryti. Nelietuvių paskelbtame konkur
se, aišku, dalyvauja nelietuviai, būtent, 
Leningrado, Rygos, Minsko ir šalia jų —
Vilniaus architektai. Konkurso rezultatai 
dar nepaskelbti — dabar tik paskelbta 
(„Komj. Tiesa“, spalio 11 d. Nr. 202), kad 
projektų įgyvendinimo terminas — 25 me
tai, kai miesto gyventojų skaičius pakil
siąs ligi 400.000. Apytikris Vilniaus centro 
plotas — 350 hektarų. Centrine miesto 
gatve numatoma palikti Lenino prospektą 
(b. Gedimino g.) — jis būsiąs skiriamas 
tik pėstiesiems. Lenino aikštė (b. Lukiš
kių) — pagrindinė miesto aikštė su nau
jais vyriausybės rūmais. Vienas iš svar
biausių uždavinių — užstatyti ir apželdin
ti dešinįjį Neries krantą.

Komjaunimo laikraštis, aprašydamas 
leningradiečių architektų projektą, pažy
mėjo, kad jame „stulbina užmojai“. Palie
kami kai kurie architektūriniai paminklai 
(Vilniaus senosios bažnyčios), Vilnius pa
verčiamas perdėm moderniu miestu. Labai 
nedrąsiai pastebima, kad Leningrado ar
chitektų projekte „kai kurie senojo Vil
niaus kvartalai vis dėlto numatomi re
konstruoti“. Tai reiškia, kad per tuos 25 
metus, jei leningradiečių projektas būtų 
priimtas, senasis Vilnius su jo istoriniais 
paminklais būtų nugriautas.

— New Yorke, JAV, buvo suimtas plėši
kas, kai jis antrą kartą užėjo į tą patį ban
ką, iš kurio prieš 5 mėnesius jau buvo iš
reikalavęs 68.000, nes tarnautojas atpažino 
jį ir iškvietė policiją.

EUROPOJE
sekančiame šimtmetyje sukels „milžiniš
kus klimatinius pasikeitimus“. Tai reiš
kia, kad pasislinks Žemės platumos. Ekva
toriaus rajone vyraus vidutinis klimatas,
o šiaurės pusrutulyje įvyks žymus atšili
mas.

Biologai galvoja, kad nuo 1980 m. pra
sidės spartus tropinės augmenijos persikė
limas iš Afrikos į Europą, nuo 1990 m. 
šiauriniuose Europos rajonuose bus gau
nami 2-3 derliai į metus, nuo 1995 m. gali 
gerokai nusmukti gruntinio vandens lygis, 
todėl teks intensyviai filtruoti jūros van
denį, nuo 2005 m., galimas dalykas, į Eu
ropą palaipsniui persikels Afrikos gyvūni
ja, nuo 2025 m. prasidės esminis miestų 
pritaikymas prie naujo eurotropinio kli
mato, 2055 m. vidurinės Europos gamta 
bus jau tropinė ir subtropinė.

Tačiau daug mokslininkų, pažymi spau
da, prieštarauja šiems tvirtinimams, nesu
tikdami. kad gali įvykti toks staigus kli
mato pasikeitimas. Yra galvojama, kad 
Žemėje apskritai vyksta „atšilimo perio
das“, kurį vėliau seks atšalimas. Tada 
vėl užeisiąs naujas apledėjimas. Bet tai 
įvyks dar negreit.

ALEKSANDRIJOS BIBLIOTEKA
Aleksandrijos biblioteka — žymiausias 

antikinio pasaulio bibliotekininkystės kū
rinys. ją įsteigė Ptolemėjus II (283-246 m. 
pr. Kr.). Biblioteka susidėjo iš dviejų 
dalių: didžioji, turėjusi apie pusę milijono 
papiruso rutulėlių, buvo karaliaus rūmų 
kvartale, o mažoji — Serapiso šventyklo
je. Pastaroji turėjo apie 43 tūkstančius 
papiruso rutulėlių ir buvo visuomenei la
biau prieinama Biblioteka rinko graikų 
literatūros originalus bei nuorašus. Ją 
tvarkė žymūs mokslininkai, pavyzdžiui, 
Ka'.imchas, Eratostenas, dar III a. pr. Kr. 
įrodinėjęs, kad Žemė yra rutulio pavidalo.

Pirmą kartą biblioteka smarkiai nuken
tėjo nuo gaisro, kai Cezaris 47 m. pr. Kr. 
paėmė Aleksandriją. Netrukus bibliotekos 
fondus papildė Antonijus, padovanojęs 
200000 papiruso rutulėlių iš Pergamo bib
liotekos. Galutinai biblioteka buvo sunai
kinta 391 m. Vėlesnių arabų rašytojų bei 
Ruso legenda apie tai. esą Aleksandrijos 
biblioteką 642 m. sunaikinęs kalifas Oma
ras, neturi istorinio pagrindo.

KASIHEMSKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
savo metu lietuviai katalikai buvo prašo
mi melstis, kad Bažnyčios Suvažiavimui 
sektųsi darbas.

Meldžiuosi, žinoma, bet turiu tokią žmo
gišką silpnybę — pasidomėti, ką gi iš tie
sų svarsto ir nutaria iš viso pasaulio suva
žiavę Bažnyčios didieji. Tokį mano domė
jimąsi skatina ne vien tik smalsumas, bet 
ir žinojimas, kad tie nutarimai bus gairės 
ateičiai. Todėl gaudau laikraščiuose žinias 
ir skaitau.

Aišku, gaudau tokias žinias nelietuviš
kuose laikraščiuose, nes lietuviškuose jų 
nėra. Kodėl nėra, tai negalėčiau pasakyti. 
Nežinau, kas į tokį klausimą net galėtų at
sakyti. Gal mūsų laikraščiai negali nusiųs
ti į Vatikaną savo bendradarbių. Tačiau 
galvoju, kad lietuviški laikraščiai turėtų 
nušviesti Suvažiavimo nutarimus.

Tiesa, viename kitame Amerikos lietu
vių laikraštyje porą kartų buvau užtikęs 
kiek platesnių žinių. Deja, jos neįveikė 
patenkinti manęs. Nemėgstu, kai apie rim
tus dalykus rašant pradedama skystauti, 
persimetama į saldumą.

Mėgstu laikraščius, kurie apie Bažny
čios Suvažiavimą rašo blaiviai, aiškiai, be 
tuščių sentimentalumų. Kas reikia žinoti, 
tas turi būti nuosaikiai aprašyta.

* * *

PLB Vokietijos Krašto Valdyba „Euro
pos Lietuvyje“ paskelbė mums didoką Va
sario 16 Gimnazijos apologiją.

Kad Platonas rašė Sokrato apologiją, tai 
nesunku suprasti. Sokratas juk buvo už 
savo mokslą intrigantų pakaltintas, pa
šauktas tieson, nuteistas mirti ir privers
tas išgerti ne simbolinę, bet tikrą nuodų 
taurę. •

O kas gi „Europos Lietuvyje“ nors ko
kiu nekaltu žodeliu buvo užsipuolęs Vasa
rio 16 Gimnaziją? Mes visi vaikščiojam 
ant pirštų, didžiuojamės ta Gimnazija ir 
net aukas renkam jai remti, nors patys 
nesam doleruoti, turime gausybę reikalų 
ir nedidelę tiems reikalams remti ben
druomenę. Tai mums tokios apologijos ir 
nereikalingos.

Bet nepasakysiu, kad mums Gimnazija 
nerūpėtų. Mes labai džiaugiamės, kai ma
tome, kad kai kurie jos auklėtiniai prade
da bendradarbiauti spaudoje. Mes džiau
giamės kiekvienu gražiu lietuvišku jos 
krustelėjimu. Dėl to sakyčiau, kad mums 
ir rūpi daugiau tie šviesūs krustelėjimai, 
o ne oficialios apologijos.

* * *

Malonu paskaityti ornitologų raštus 
apie paukščių keliones. Nuostabu, kaip to
li tie plunksnuočiai nuplasnoja, nepaisy
dami jokių pavojų.

Taip pat įdomu kartais prasekti, kaip 
mūsų laikraščiuose vienų išspausdintosios 
eilutės prakeliauja per kitus. Tuos kelia

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(7)

Toje Karalystėje karaliaus Kristus su 
savo išrinktąja Evangelijos bažnyčia, 
nes parašyta, kad jie bus Dievo ir Jo Kris
taus kunigai ir karaliaus su juo tūkstantį 
metų. (Apr. 20:6.). Kalbėdamas prilygini
mais, patsai Jėzus pasakė į savo mokyti
nius, kad Jis turi dar kitas avis, kurios 
nėra iš šitos avidės (nėra priskaitomos 
prie Evangelijos Amžiaus Bažnyčios, bet 
yra tai pasauliniai žmonės). Ir tas Jis ža
dėjo įvesti į savo avidę, ir jos klausys Jo 
balso, ir bus viena avidė ir vienas Ganyto
jas. (Žr. Jono 10:16).

Taigi vienintelė visos žmonijos viltis 
yra Karalystė Kristaus, kuris turi kara
liauti. kol visi Jo priešai bus pažeminti ir 
padaryti Jo paklusniais valdiniais. Pasku
čiausioj! neprietelė, kuri bus sunaikinta, 
yra mirtis (1 Kor. 15:25, 26). Čia suminė
tieji žmogaus priešai yra tai, kas žmogų 
vargina ir kankina iki jo mirties. Nuo tų 
visų žmogus bus netolimoje ateityje iš
laisvintas.

Tegul tai paliudija mums Jungtinių 
Valstybių Patentų Įstaiga, o taip pat ir ki
tų šalių užrašai, ypač dėl to, kas įvyko per 
pereitas penkias dešimtis metų. Dirbtinis 
gazinis žibalas buvo išrastas 1875 m., ir 
tais pačiais metais buvo išrastos mašinos 
gaminti dirbtiniam ledui. Telefonas buvo 
išrastas 1876; Fonografas ir gazolino inži- 
nas 1877; patobulinti dviračiai 1884; Ko- 
daksas 1888; be arklių varomosios karie
tos 1889.

Tik paskutiniame dvidešimtmetyje me
dicinos mokslui tepavyko atskirti plaučių 
džiovos, pasiutimo, choleros, difterijos ir 

vimo faktus atsekti būtų ištisos studijos 
dalykas. Todėl pasitenkinu šįkart vienu 
įdomiu pavyzdžiu.

„Europos Lietuvio“ 1964.IV.7 Nr. 15 bu
vo išspausdintas straipsnelis „Kaip gruzi
nai kovoja“. Mano turimomis žiniomis, tas 
straipsnelis buvo paruoštas šio laikraščio 
bendradarbio.

Lygiai tą patį straipsnelį, tik kita ant
rašte ir dar paantrašte aprūpintą 1964. 
XI.2 išsispausdino Australijos „Mūsų Pa
stogė“ savo Nr. 44. Po straipsneliu visiškai 
padoriai pažymėta, kad jis paimtas iš 
„Laiko“ (Argentinos). Vadinas, anas „Lai
kas“ išsispausdino jį kaip savo darbą, ne
pažymėdamas šaltinio, ir suklaidino „Mū
sų Pastogę“, kuri nesigėdina pažymėti, iš 
kur paėmusi .

Ar čia verta išvesdinėti kokią nors mo
ralę? Tur būt, nėra prasmės. Nebent tik 
pasidomėti, per kiek laiko „Europos Lie
tuvio“ straipsnis pro Argentiną patenka į 
Australiją, bet jau kitomis plunksnomis 
pasipuošęs...

Paukščiai išskrisdami vietoje palieka 
plunksnas ir pakeliui jau nebekeičia jų. 
O žmonės, matote, su laikraščiu atskridusi 
straipsnį apipešioja...

Tavo Jonas

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Naujausios knygos:
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D-. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman and the Lin
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

tetanus bakterijas. Oru išpučiamos padan
gos buvo išrastos 1890; Rentgenas ir moto
ciklai 1895; kosminiai spinduliai ir bevie
lis telegrafas 1896; radiumas 1898 metais.

Dirižabliniai orlaiviai buvo išrasti 1901; 
kiti gi lėktuvai 1905 m. Šitam pačiam lai
kui mes galime priskirti dar rašomąsias 
mašinėles, pinigams saugoti spintas, juda
muosius pavekslus, sudėjimo mašinas, 
gatvekarus; radio transliavimą ir daug ki
tų išradimų. Be to, dar pasirodė žymi pa
žanga medicinos ir kitose mokslo šakose.

Apie tokį žinojimo padaugėjimą „pabai
gos laike“ pranašavo pranašas Danie
lius 12:1-4.

Pranašas Izajas 35-me savo pranašystės 
skyriuje pranašauja apie atsteigimo lai
kus, sakydamas: „Apleista ir nepereinama 
šalis linksminsis, tyruma džiaugsis ir žy
dės kaip rožė. Sausa šalis pavirs liūnu, o 
išdžiuvusi šaltiniais.“ Klimato permainos 
įvyksta ne tik Palestinoje, bet ir kitose ša
lyse. Žmogaus istorijos laikais vakarinis 
Pietų Amerikos pajūris būdavo per sausas 
ir nederlingas. Pastarais gi keliais metais 
Ekvadoras, Peru ir Chile turėjo per metus 
per 100 colių lietaus, ir tasai išdžiuvęs pa
jūris pražydėjo kaip rožė.

Čia ir vėl reikia atsiminti Viešpaties 
pažadėjimą: „Aš atversiu kauburių įlenki
muose upių ir šaltinių laukų viduryje, pa
versiu tyrumą į vandens liūnus ir nepe
reinamą šalį į vandens upelius. Aš duosiu 
tyrumoje kedrų, akacijų, mirtų ir alyvme
džių, pasodinsiu tyruose daug eglių, vinkš
nų ir skirpstų, kad visi kartu matytų ir 
suprastų, jog tai padarė Viešpaties ranka 
ir tai padarė Izraelio Šventasis.“ — Iza. 
41:18-20.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61362)
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4 EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuvių krouiku
BRADFORDAS

MOŠŲ RĖMĖJAI
„Europos Lietuviui" paremti Anglijos 

Lietuvių Klubas Chicagoje per K. Rožaifs- 
ką atsiuntė 25 dol.

Atsiskaitydami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ir „Europos Lietuvį“, šie malo
nūs tautiečiai dar pridėjo aukų: 8 dolerius 
V. Tamošiūnas, 20 šil. V. Kavaliauskas, po 
14 šil. A. Misiūnienė ir K. Mickevičius, 
8 šil. J. Jonikaitis, 6.6 šil. B. Šleideris po 
4 šil. P. Vencaitis ir A. Šimkus.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO DOVANA
Iš Anglijos išvažiavusių, dar mums ir 

mūsų darbams visada šiltų simpatijų jau
čiančių lietuvių būrys Chicagoje, JAV, 
turi savo Anglijos Lietuvių Klubą. Apie jo 
veiklą kartais paskaitome ir „Europos Lie
tuvyje“.

Dabar šis Klubas yra atsiuntęs 50 dole
rių auką. Pusė šios sumos — 25 dol. — 
skirta „Europos Lietuviui“ paremti, o kiti 
25 dol. Anglijos jaunimo lietuviškai veik
lai paremti.

„Europos Lietuvio“ vardu čia reiškiame 
nuoširdžią padėką už tą jaudinantį lietu
višką mostą jo adresu (jaunimas, tikimės, 
savo ruožtu padėkos).

LONDONAS
EKSKURSIJA I ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

„Šaltinis“ po sėkmingos išvykos 1962 m. 
j Romą ir šiemet į Prancūziją ateinančiais 
metais ruošia ekskursiją į šv. Žemę. Ji 
bus vykdoma lėktuvu nuo 1965 m. kovo 
24 iki balandžio 8 dienos.

Kaina kelionei, viešbučiams ir maistui 
117 svarų 12 šilingų.

Norinčius vykti kviečiame tuojau kreip
tis j kun. J. Budzeiką, MIC, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London E.2.

SENIEMS GERIEMS LAIKAMS 
PRISIMINTI

Londono Lietuvių Socialinis ir Sporto 
Klubas (345 A Victoria Park Rd., London, 
E.9) lapkričio 28 d., šeštadienį, 8 v.v. ren
gia nuotaikingą šeimyninio pobūdžio šokių 
vakarą.

Grieš Jono Parulio vadovaujama kape
la. Bus staliukai.

Klubo Valdyba maloniai kviečia atsilan
kyti. įėjimas nemokamas.

Iki-mielo pasimatymo tame vakare!

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Po spalio 20 d. (žr. E.L. 42 nr.) aukojo: 

A. Jackūnaitė — 2.5.0, Rochdalės skyr. — 
14.10.0 ir Derby skyr. — 5.10.0.

Iki šiol yra iš viso 197.10.6.
PATAISA: E.L. nr. 42 vietoj pavardės 

Petraitis turi būti Petrušaitis.
V. Strimas

DBLS Iždo Iždininkas

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėjimas ruošia
mas lapkričio 21 d., 6.30 vai. vakare, Uk
rainiečių salėje, 30 Bendick Rd.

Bus paskaita. Meninę programą atliks 
Nottinghamo Jaunimo grupė (tautiniai šo
kiai, dainos ir kt.).

Po programos šokiai, kuriems gros pui
kus „Rando“ orkestras.

Kviečiami atsilankyti visi apylinkės 
lietuviai.

DBLS Skyriaus Valdyba

BALTIC STORES 
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BRADFORDE
Lapkričio 28 d., 6 vai,, Bradfordo Lietu

vių Vyties Klubo salėje rengiamas
Kariuomenės šventės minėjimas.

Programoj A. Dičpetrio paskaita ir kita.
Vietos ir apylinkės lietuvius prašome 

šiame minėjime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

PAMINĖTA A. ŠUKIO SUKAKTIS

Paskutinę praėjusio mėnesio dieną — 
spalio 31 d., šeštadienį, Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubo salėje buvo iškilmingai 
atšvęstas pirmas toks nuotykis Bradforde 
— vieno iš žymiausių vietinių veikėjų — 
visuomenininkų — Antano Šukio 65 metų 
amžiaus sukaktis.

Prie turtingai šiltu ir šaltu maistu bei 
įvairiarūšėm bonkom apkrautų stalų susi
rinko be galo gausus vietinių bei apylinki- 
nių tautiečių būrys. Atskubėjo net iš toli
mesnio Manchesterio artimesnieji jubilia
to kaimynai.

Po įžanginės Skyriaus Valdybos nario 
V. Ignaičio kalbos, supažindinusios susi
rinkusiuosius su šio vakaro iškilmėm, vie
tinių muzikinių pajėgų vadovas T. Buro
kas giliai išmintinga, filosofine bei ramia 
kalba perbėgdamas jubiliato ilgo gyveni
mo karinius, visuomeninius bei literatūri
nius darbus ir nuopelnus, iškėlė jo lietu
viškos asmenybės gilumą, platumą ir di
delę reikšmę lietuviškosios išeivijos dva
sios stiprinimo plotmėj.

Po puikios Buroko kalbos savanoriui- 
kūrėjui, nepriklausomybės kovų dalyviui, 
dviejų Vyties kryžių kavaieriui, .Dviejų 
medinių ir trijų geležinių kryžių" veikalo 
autoriui, nenuilstamam tautiniam visuo
menininkui Antanui Šukiui buvo įteiktas 
Sukaktuvių Komiteto paruoštasis ranka 
įrašytas iškilmingas sukakties akto lapas, 
paminįs visas jo darbų sritis ir pasirašy
tas visų komiteto narių: Ignaičio, -Matule
vičiaus, Peleckienės, Buroko ir Bučio.

Užkandžiaujant ir besigaivinant alučiu 
bei stipresniais dvasios kėlėjais, jubiliatui 
pasipylė eilė asmeninių bei draugijinių 
sveikinimų, iškeliančių jo, kaip asmens, 
kaip kario, kaip rašytojo ir visuomeninin
ko nuopelnus —sveikino Bradfordo DBLS 
Skyrius. Vyties klubas, Manchesterio Ra- 
movėnai. Sveikintojų tarpe pažymėtini 
Belevičius, Bučys. Dičpetris, Ignaitis, Ma
tulevičius ir ypač visus satyrinės nuotai
kos eilėraščiais smagiai nuteikęs Zajanč
kauskas, vietinių tarpe žinomas Storojo 
Petro vardu.

Sveikinimų metu iškilmingo 65 metų 
amžiaus sukakties minėjimo aktas buvo 
pasirašytas visų minėjime dalyvavusiųjų.

Dėkodamas už paminėjimo suruošimą, 
už sveikinimus, už jo pagerbimą tokiu 
gausiu tautiečių susirinkimu, A. Šukys 
šiek tiek drebančiu nuo susijaudinimo 
balsu stengėsi savo nuopelnus lietuvių 
tautai sumažinti, tarsi pasiskųsdamas, 
kad jo gyvenimo problema jau išspręsta, 
nes jis jau pensininkas, kad jis per tuos 
65 savo gyvenimo metus nedaug tepadarė 
ir kad tuos darbus padauginti jam nebe
daug teliko laiko.

Malonus pone Šuky, tai netiesa! Jeigu 
kiekvienas iš mūsų būtų padaręs tiek, 
kiek Jūs padarėt, tai gal ir mūsų Tėvynė 
būtų kitokio likimo susilaukus. O kai dėl 
likusio laiko —■ tai kaip tik dabar prasi
deda Jūsų antroji jaunystė, šešiasdešimt 
penkeri metai amžiaus žmogui yra ruduo. 
O gamtoj ruduo yra vienas iš gražiausių 
metų laikų: rudenį visa augmenija pasi
puošia karališkom — raudonom ir gelto
nom — spalvom ir ramaus poilsio nuotai
koj, kada visas derlius nuimtas, kada visa 
ilga vasaros darbo duoklė atiduota, gilia
me susimąstyme rengiasi laukti naujo at
gimimo.

Bet žmogus daug daugiau, negu žolė, 
gėlė ar medis. Sulaukęs savo amžiaus ru
dens, žmogus nesustingsta gilaus susimąs
tymo apatijoj. Jis pažvelgia atgal į savo 
praeitį — jis yra jau išmokęs net buvu-

PAIEŠKOMI 7 P. KARIAI
Enciklopedijos XXX tome išspausdintas 

straipsnis: „Širvintų kautynės 1920 m. 
lapkričio mėn. 17-21 dd.“. Tame straipsny
je pasakyta, kad 1920 m. lapkričio 19 d. 
visą paimtą širvintuose turtą ir 2 lenkų 
patrankas iš Paširvinčio dv. išvežė 7 p. 
III b-nas. Tai netiesa. Patrankas išvežė 
7 p. II b-nas. Išvežimas apmokėtas 6 kuo
pos kareivių krauju. Susišaudymo su len
kų raitininkais metu naktį iš lapkričio 19 
į 20 prie patrankų buvo mirtinai sužeistas 
6 k. eil. Staugas ir antras kareivis — kiek 
lengviau, tačiau jo pavardė pamiršta.

Jei kur laisvame pasaulyje yra dar išli
kę, ypač 7/II kariai: vyr. Itn. Statkevičius- 
Statkus, vyr. Itn. Kemežis ir anuometinės 
6 k. bei 4 k. būrio su viršila Dubausku ka
reiviai, vardan teisybės rašykit trumpai, 
suglaustai savo atsiminimus apie įvykį 
bei įvykius ir siųskit juos adresu: Lithua
nian House Ltd., „EL“ Red.: perduoti Š.

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

sias vertybes pervertinti — ir iš savo pa
tirties pasisemia naujos jėgos savo antra
jai jaunystei. Tad ir Jūs. malonus pone 
Šuky, gražiai sutvarkęs visą savo praeitį, 
gražiai išauginęs ir ant savų kojų pastatęs 
savo vaikus gražiausias savo jauno gyve
nimo dienas ir jėgas atidavęs Tėvynei bei 
tautai namie ir svetur, ir sulaukęs savo 
amžiaus rudens — įžengėt į antrąją jau
nystę, kada laisvas nuo šeiminių rūpes
čių, praeities patirty giliai subrendęs, vi
sas savo jėgas, nebeskaidomas tarp šeimi
nių ir pragyvenimo rūpesčių, atiduosit 
vieninteliam tikslui — Tėvynės laisvei ir 
tautos gerovei.

Visi, kurie Tamstą pažįsta, linki dar 
daug vaisingo darbo metų!

ad.

DIČPETRYTĖ IŠTEKA UŽ DAINININKO
Anglų laikraščiai skelbia, kad gruodžio 

12 d. lietuvaitė Rasa Emilija Dičpetrytė iš 
Bradfordo išteka už populiariųjų daininin
kų „The Kinks“ grupės vadovo Ray 
Davies.

MANCHESTERIS
L.V.S. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 

lapkričio 21 d., 5.30 vai. p.p., šeštadienį, 
Cheetham Town Hall salėje rengia Ka
riuomenės šventės minėjimą.

Programoje V. Andruškevičiaus paskai
ta, dainos, deklamacijos ir tautiniai šo
kiai.

Po programos įvairus ir įdomus pasi
linksminimas su šokiais ir išgėrimais.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

ŠOKIŲ VAKARAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

lapkričio 28 d„ šeštadienį, 6 vai. p.p., savo 
patalpose rengia

Priešadventinj Šokių Vakarą.
Gros geras orkestras.
Maloniai kviečiame narius ir svečius į 

šį vakarą atsilankyti.
Klubo Valdyba

DBLS METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyraus Valdyba 

gruodžio 6 d., sekmadienį, 5 vai. vakare, 
Manchestero Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose šaukia savo narių visuotinį metinį 
susirinkimą, kurio metu bus renkama 
nauja skyriaus valdyba.

Maloniai kviečiame visus savo narius 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
NAUJŲ GIMNAZIJOS ROMŲ STATYBA

Su mažu pavėlavimu statyba artėja prie 
pabaigos. Sudėti langai, nutinkuotas ir nu
dažytas iš parko pusės fasadas. Tvarkoma 
ir rūmų aplinka, nuvežant nereikalingas 
medžiagos liekanas ir paruošiant dirvą 
žolei ir medeliams. Nebuvo numatyta šiais 
metais tinkuoti iš gatvės pusės, bet pasku
tiniu laiku pradėjus intensyviau plaukti 
iš pasaulio lietuvių aukoms ir gavus ge
ras mokėjimo sąlygas iš tinko firmos, bus 
tuojau pradėta tinkuoti ir iš gatvės pusės. 
Vidaus įrengimai yra baigti ar sekančio
mis dienomis bus baigti.

Greitu laiku bus dedamos durys ir grin
dys. Išlaukiniai laiptai ir įėjimas į valgyk
lą irgi šiomis dienomis bus pradėti daryti. 
Lampertheimo miesto savivaldybė savo 
pažadų neįvykdė ir nepravedė kanalizaci
jos Huettenfeldo miestelyje, todėl reikalin
ga patiems įruošti vietinę kanalizaciją. 
Tai padidina šiek tiek statybos išlaidas, 
bet kol kas nereikės mokėti kanalizacijos 
mokesčių, todėl ir šios padidėjusios išlai
dos bus pakeliamos, juo labiau, kad kai 
kurios statybos parangos padarytos už 
mažesnę kainą, negu buvo numatyta.

Jeie oro sąlygos nepablogės ir firmos 
parangas laiku atliks, ya daugiau negu 
viltis, kad 1964 metų kūčioms Vokietijos 
lietuviai galės susirinkti naujuose gimna
zijos rūmuose. (Inf.)

NAUJA MOKYTOJA
Nuo šio rudens Miuncheno vargo mo

kykloje pradėjo mokytojauti Birutė Fors-

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

Saleziečių mokinukai vynuogėmis ramina troškulį

LIETUVOS JAUNIMAS ANT DON 
BOSCO KALVUTĖS

Lietuviškasis Castelnuovo jaunimas, su
sibūręs Naujapily iš Vokietijos, Anglijos, 
Italijos, Belgijos, Venecuelos ir JAV-ių, 
naujų mokslo metų pradžiai sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., suruošė pirmą savo išvyką 
pelegrinažo forma.

Negalėdami nuvykti aplankyti Marijos 
Aušros Vartuose, Pažaisly, Šiluvoj ar ko
kioj kitoj iš 85 Josios šventovių Lietuvoj, 
Belaisvių ir Tremtinių Globėjos šventės 
proga nuvyko į netolimą Marijos Krikš
čionių Pagalbininkės šventovę melstis už 
išlaisvinimą iš komunizmo vergijos ir Ma
rijai paaukoti naujus mokslo metus.

Nedidelė, bet graži Marijos Krikščionių 
Pagalbos šventovė stovi ant Don Bosco 
gimtinės kalvutės. Pastatyta ji 1915 me
tais viso pasaulio jaunimo aukomis di
džiojo Auklėtojo gimimo šimtmečiui pa
minėti. Yra ženklų, kad ir Lietuvos jauni
mas (nors pirmojo didžiojo karo sūkury) 
neatsiliko nuo kitų. Iš lauko pusės, pasto
gėj. po kornizonu, visą pastatą juosia juos 
ta su prie šventovės pastatymo prisidėju
sių tautų herbais. Dešiniajam sparne gra
žiai švyti ir dar jungtinių Lietuvos-Lenki
jos valstybių herbas: Lietuvos vytis su
kryžiuotas su lenkiškuoju ereliu.

Išsirikiavę, vėliavom ir plakatais nešini, 
jaunieji maldininkai kopia kalvon giedo
dami gegužinę „Sveika. Marija“ giesmę. 
Plakatuose pažymėta „Lietuva“, „Tylos 

terytė. kuri šį pavasarį baigė Vasario 16 
gimnaziją ir dabar studijuoja istoriją ir 
germanistiką Miuncheno universitete.

Iki šiol mokytojavę J. ir S. Laukaičiai 
nuo vasaros atostogų iš tų pareigų pasi
traukė.

DIPL. INŽ. T. POVILĄVIČIUS
Spalio mėn. Miuncheno Aukštąją Tech

nikos mokyklą baigė Teisutis Povilavičius, 
gaudamas diplomuoto inžinieriaus vardą.

Dipl. inž. T. Povilavičius yra gimęs 1937 
m. liepos 13 d. Kaune. 1958 m. baigė gim
naziją Memmingene, 2 semestrus studija
vo Ziuriche fiziką ir matematiką, o vėliau 
perėjo į Miuncheno Aukštąją Technikos 
mokyklą. Ateityje žada specializuotis hid
rotechnikos srityje.

Jaunojo inžinieriaus tėvas mokytojauja 
Vasario 16 gimnazijoje, o mama sekreto
riauja Gimnazijoje ir PLB V-jos Kr. Val
dyboje. Sesutė Žibutė pernai baigė Vasa
rio 16 gimnaziją ir dabar Miuncheno uni
versitete studijuoja žurnalistiką. (Inf.)

LIETUVIAI GYDYTOJAI
Šią vasarą Frankfurto universiteto me

dicinos fakultete išlaikė valstybinius eg
zaminus ir gavo medicinos gydytojų diplo
mus Greta Jasevičiūtė ir Rimutė Mariū- 
naitė.

Gydytoja Greta Jasevičiūtė yra gimusi 
1938 m. birželio 10 d. Kaune. 1951 metais 
įstojo į Vasario 16 gimnaziją, tuomet vei
kusią Diepholze (IV klasę). 1957 m. kovo 
28 d. išlaikė brandos egzaminus. Tai buvo 
pirmoji Vasario 16 Gimnazijos abiturientų 
laida, egzaminuota Baden-Wuerttembergo 
Švietimo Ministerijos atstovų.

Šių metų rugsėjo 5 d. Greta susituokė 
su medicinos studentu Baliu Petkausku.

Gydytoja Rimutė Mariūnaitė yra gimusi 
1936 m. balandžio 5 d. Kaune. Į Vasario 
16 gimnaziją įstojo Diepholze 1950 m. lap
kričio 15 d. (III klasę) ir brandos atestatą 
gavo 1957 kovo 28 d. Išlaikiusi gydytojos 
egzaminus, šią vasarą kartu su tėveliais 
ir sesute Lina buvo nuvykusi į JAV-bes 
pas seserį Danutę, gyvenančią Clevelande. 
Dabar ruošiasi daktaratui.

Jos tėvelis yra PLB V-jos Kr. V-bos na
rys ir reikalų vedėjas.

Zigmas Kungys Mainzo universitete iš
laikė valstybinius egzaminus ir ruošia 
daktaratą. Jis yra gimęs 1924 sausio 24 d. 
Pajūry. Po karo studijavo Vokietijoje ir 
JAV-bėse, kur įsigijo B.A. laipsnį. Užbaig
ti medicinos studijų grįžo į Vokietiją, kur 
studijavo Heidelbergo ir Mainzo universi
tetuose. (Inf.) 

Bažnyčia“ ir šūkiai „Marija, gelbėk mus 
iš komunizmo vergijos“ ir „Marija, stip
rink persekiojamus mūsų brolius“.

Kadangi šiaurinės Italijos dienraštis 
„LTtalia" šeštadienio laidoj buvo’prane
šęs apie šį Castelnuovo lietuvių pelegrina- 
žą, tai kiti maldininkai jaunuosius lietu
vius šiltai sutiko ir atidžiai juos sekė.

Prie pat šventovės Lietuvos vaikus suti
ko džiugus ir didingas varpų gaudesys, o 
viduj juos pasveikino pats šventovės rek
torius. „Jūs jau seniai čia laukiami; čia. 
daugiau jūsų, negu mūsų namai; štai, kai
rėj kenčiančios Bažnyčios altorius, taigi 
jūsų tautos altorius. Čia kasdien už jus 
meldžiamės, o ypač gi šiandien“.

Direktoriaus lūpomis berniukai meldėsi 
prieš Marijos altorių: „Klaupiam prieš Ta
ve ant kelių čia, ant šios Don Bosco sapnų 
kalvos, ir Tau patikim savo jaunystę... 
Atverk, Marija, Sibiro tundrų kalėjimų 
vartus ir išleisk į laisvę ten kalinamus 
mūsų brolius ir seses. Suteik Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę... Mokyk ir mus 
broliškai vieningai gyventi ir visad jaus
tis Tavo ir Tavo numylėtosios Lietuvos 
vaikais“.

Aukos ženklan vienas berniukas prie 
Marijos kojų padėjo gėlių puokštę.

Tremties jaunimo pelegrinažo proga bu
vo pasiųstos sveikinimo telegramos Šv. 
Tėvui, Italijos Respublikos Prezidentui, 
Torino arkivyskupui Irnrrl Fregati _Rnla — 
nijos arkivyskupui kard. Lercaro, arki
vyskupui Samorė, Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos Šefui Min. St. Lozoraičiui, PLB 
Italijos Krašto Pirm-kui Mons. V. Mince
vičiui, Torino burmistrui, Asti Apskrities 
viršininkui ir Castelnuovo viršaičiui.

Ta pačia proga buvo išplatintas nema
žas kiekis Sibiro lietuvių maldaknygės 
„Marija, gelbėk mus!“ itališkos laidos.

Pg

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

iš Anglijos eina be jokių suvar
žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių Jmo- 
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs- - 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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