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TAUTA IR
Kai mes, užsienyje gyveną lietuviai, kri

tikuojame ir smerkiame sovietinį okupuo
tosios Lietuvos režimą, smurtu ir klasta 
primestą mūsų tautai, komunistai šaukia, 
kad niekiname lietuvių tautą, menkiname 
jos pasiekimus. Į tuos kaltinimus galėtume 
atsakyti kiek pakeistais, neseniai tartais 
rusų'rašytojo Valerijaus Tarsio žodžiais: 
„Mes mylime Lietuvą. Tačiau komunisti
nis režimas nėra Lietuva“.

Sovietinis kūrėjas, dabar skaitąs paskai
tas D. Britanijoje, nėra joks pabėgėlis; 
prieš trejetą savaičių jis teisėtu būdu at
vyko į Londoną. Vakaruose buvo reiškia
mas nustebimas, jog tiesą mylinčiam ir ne
vengiančiam jos pasakyti rašytojui Krem
lius davė leidimą išvažiuoti užsienin. Juo 
labiau, kad Tarsis iš anksčiau buvo žino
mas, kaip neatlaidus policinio partijos re
žimo kritikas. Jau Chruščiovo jis buvo už
darytas i beprotnamį, iš kurio paleistas pa
rašė plačiai išgarsėjusį veikalą „Septintąją 
palatą“. Dabar, kai Tarsis išdrįso užsistoti 
neseniai į priverčiamųjų darbų stovyklą 
Išsiųstus nuteistuosius rusų rašytojus Si- 
niavskį ir Danielį, sovietų valdžia atėmė 
jam pilietybę ir uždraudė grįžti į Rusiją. 
Jis, kaip ir jo ginamieji rašytojai, buvo 
apkaltintas savo tautos šmeižimu. Tarsis į 
tai atkirto: „Aš myliu Rusiją. Tačiau ko
munistinis režimas nėra Rusija“. Iš tikrųjų 
komunistinio režimo negalima suplakti su 
rusų tauta, kuri, kaip ir kiekviena kita 
nacija, turi gražių ir simpatingų bruožų. 
O sovietinė valdžia yra žiauri, nežmoniška 
komunistų partijos diktatūra.

Jei jau Rusijos negalima sutapatinti su 
jos komunistiniu režimu, tai juo labiau ne
teisinga būtų suplakti lietuvių tautą su 
sovietų valdžia. Mūsų žmonėms komunis
tinis režimas yra ne tik diktatūrinis, bet ir 
okupacinis. Vadinasi, lietuviai yra ne tik 
prievarta valdomi, bet dargi svetimųjų 
spaudžiami ir išnaudojami. Todėl sovieti
nis režimas Lietuvoje juo labiau smerk
tinas.

Iš tiesų tautos, valstybės ir režimo arba 
valdžios sąvokos yra labai skirtingos. Tik 
komunistai tyčia jas suplaka į vieną krū
vą. Tai jie daro dėl to, kad niekieno neįga
lioti galėtų kalbėti tautos arba liaudies 
vardu. Jėga pagrobę valdžią, jie dėdasi at
stovaują pavergtai ir prievartaujamai tau
tai. Taip jie elgiasi visą laiką Rusijoje, tą 
pačią klastą naudoja nuo pat pirmųjų 
maskvinės okupacijos dienų ir Lietuvoje. 
Tai pastebėjo ir žymusis nepriklausomos 
Lietuvos teisininkas profesorius Mykolas

TRYS ATSAKYMAI

Prieš rinkimus į Parlamentą Britų Lie
tuvių Taryba pasiuntė visiems trims di
džiųjų partijų lyderiams raštus, kuriuose 
išdėstė dabartinę Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių padėtį, primindama neteisėtą 
Sovietų Sąjungos tų kraštų okupaciją ir 
taip pat faktą, kad iki šiol buvusios šio 
krašto vyriausybės tos okupacijos nepripa
žino. )

Tame pat laiške Britų Lietuvių Taryba 
užklausė partijų vadus, ar jie aktyviai pa
rems Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisę 
laisvai apsispręsti naujame Parlamente.

Į ši B. L. Tarybos raštą buvo gauti visų 
trijų partijų šitokio turinio laiškai:

Min. Pirmininko, Darbo Partijos, 
atsakymas

...„Kaip jūs žinote, Jos Didenybės Vy
riausybės politika, liečianti Sovietų inkor
poravimą Pabaltijo Valstybių, yra tokia, 
kad ji tą inkorporavimą pripažįsta TIK DE 
FACTO. Aš galiu pranešti, kad ši laikyse
na yra be pasikeitimų“.

Konservatorių Partijos atsakymas
...„Konservatoriai visada smerkė sovie

tų užėmimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų. Konservatorių vyriausybė ir toliau 
atsisakytų pripažinti užgrobimo teisėtu
mą“.

„Nors Britų Vyriausybės įtaka, kas lie
čia Sovietų Sąjungos .vidaus1 politiką, yra 
ribota, tačiau Mr. Heath visiškai sutinka 
su jūsų laiške išdėstytomis nuomonėmis".

Liberalų Partijos atsakymas
...„Liberalų Partija yra įsitikinusi, kad 

visoms tautoms pagaliau būtų leista tvar
kyti savo reikalus pačioms, nes tik tokia 
pažiūra yra pagrindas demokratijos prin
cipams. Todėl Liberalų Partija reikalaus, 
kad sovietų vyriausybė sutiktų su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonių pageidavi
mais. Mes remsime kiekvieną šia kryptimi 
pastangą ir tikimės, kad vieną dieną bus 
išlygintos visos neteisybės, atsiradusios po 
Antrojo Pasaulinio Karo“.

Reikia pastebėti, kad tiek Min. Pirmi
ninkas, tiek ir kitų abiejų partijų lyderiai 
sutinka, kad su šia jų pažiūra, kas liečia 
Lietuvos padėtį, būtų supažindinti Britų 
Lietuvių Tarybos nariai.

REŽIMAS JAUNIMO SOVIETINIMAS
Roemeris. Savo komentaruose apie „Lietu
vos sovietizaciją“ jis rašė: „Lietuva, Lietu
vos liaudis, jokio sprendžiamo vaidmens 
čia nevaidino. Ji stebėjo įvykius, negalė
dama pajudėti, paralyžuota svetimos ka
rinės bei politinės jėgos ir jos sąmonmgų 
ir nesąmoningų, kartais naivių, agentų jai 
uždėtų pančių. Tačiau viskas buvo sveti
mųjų rusų daroma jos vardu: jos vardu 
kalbėjo ir veikė Liaudies Vyriausybė, jos 
vardu buvo organizuojami mitingai, eity
nės ir demonstracijos, jos vardu buvo de
monstruojami visokie plakatai, jos vardu 
buvo rašomi straipsniai, jos vardu rėkė 
mitinginiai oratoriai bei agitatoriai, jos 
vardu buvo skiriamas Liaudies Seimo są
statas, jos vardu tasai Seimas pasivadino 
ir jos vardu liepos 22 dieną išleido dvi dek
laracijas, uždėjusias pagaliau taškus ant 
raidės i. Visur jautėsi galingoji rusų bolše
vikų ranka, Stalinui ir jo padėjėjams va
dovaujant, bet atliekama Lietuvos liaudies 
vardu. Kokia likimo ironija! Puikiai me
džiagiškai ir kultūriškai augusi lietuvių 
tauta svetimų buvo begėdiškai pažeminta, 
išniekinta, sunaikinta jos pačios liaudies 
vardu...“ rašė konstitucinės teisės žinovas 
ir tos katedros Vytauto Didžiojo Universi
tete vedėjas prof. Mykolas Roemeris.

Ir dabar, minėdami 25-ąsias pirmojo vie
šojo partijos suvažiavimo metines, komu
nistai tebegieda tą pačią giesmelę. Zima- 
ninė „Tiesa“ vasario 6 d. vedamajame ra
šo: „Lietuvos Komunistų partijos istorija 
— tai jaudinantis metraštis, pasakojantis 
apie bendras Lietuves Komunistų Partijos 
ir liaudies pastangas sukurti naują gyve
nimą, apie partijos ir liaudies tikslų bei 
siekimų vieningumą. Partijos ir liaudies 
interesai neatskiriami. Ir tie, kas mėgina 
atplėšti liaudies kovą nuo Lietuvos Komu
nistų Partijos veiklos — iškraipo istorinę 
tiesą“.

Iš tikrųjų istorinę tiesą iškraipo komu
nistai, skelbdami, kad jų partijos ir lietu
vių liaudies interesai neatskiriami. Tikrąjį 
savo veidą komunistai parodė 1941 m. bir
želio vidury, vykdydami masinius Lietuvos 
gyventojų trėmimus. O mūsų liaudies nu
sistatymas komunistų ir sovietinio režimo 
atžvilgiu išryškėjo po savaitės, kai lietuvių 
tauta su ginklu rankoje sukilo prieš mask- 
vinį okupantą.

Augustinas Upėnas

P SeftįifntoS DIENOS ~~|
POPIEŽIUS IR DR. RAMSEY

Anglikonų bažnyčios galva arkivysku
pas Dr. Ramsey oficialiai aplankė popie
žių. Tai laikoma žingsniu į bažnyčių suar
tėjimą.

Popiežius ir arkivyskupas apsikeitė ofi
cialiomis kalbomis.

ATMETĖ KVIETIMĄ
Kinija atmetė kvietimą dalyvauti sovie

tų komunistų partijos kongrese, kartu pa
kaltindama sovietus, kad jie slaptai susiži- 
no su kitų kraštų komunistų partijomis ir 
tuo būdu veda antikinietišką politiką.

Be to, sovietai kaltiną kiniečius, kad šie 
norį pasiglemžti Sov. Sąjungos žemių.

INDIJOS RYŠIAI SU PASAULIU
Indijos min. pirm. Gandi buvo atskridu

si į Paryžių, ten matėsi su prez. de Gaul- 
le'iu ir kitais Prancūzijos vadais.

Iš Prancūzijos išvyko į Vašingtoną, o 
grįždama dar užsuks į Londoną ir Maskvą.
NEPRIPAŽĮSTA TAIKOS APAŠTALAIS

Kalbėdamas savo krikščionių demokratų 
partijos suvažiavime, Vokietijos kancleris 
Dr. Erhardas pareiškė, kad sovietų, kaip 
taikintojų, vaidmuo visuotinai pripažįsta
mas Indijos ir Pakistano atveju, tačiau tik
ru taikintoju jie pasirodys tik tada, kai pa
sirūpins taika Europoje.

Buvęs kancleris Dr. Adenaueris savo kai 
boję sovietus įjungė į tarpą tų kraštų, ku
rie dirba taikai.
PREZIDENTAS NEPAMETA VILTIES

Prez. de Gaulle’is laišku prez. Johnsonui 
pareiškė savo pasiryžimą atsimesti NATO 
sąjungos.

Ką jam atsakė prez. Johnsonas, kol kas 
neskelbiama. Bet savo ruožtu prez. John
sonas yra pareiškęs, kad NATO reikia stip 
rinti ir kad jis tikisi, jog ir Prancūzija grįš.

KINIJA RUOŠIASI
JAV turi žinių, kad Kinija įsitaisė jau ir 

raketų, kurias galima paleisti iš povande
ninių laivų (spėjama, kad Sov. Sąjunga jai 
yra pardavusi povandeninių laivų). O ir 
apskritai jos apsiginklavimas gerėja: ji tu
ri jau apie 2.500 lėktuvų, tarp jų apie 400- 
500 bombonešių.

Tasai ginklavimas esąs jos ruošimasis 
ilgam karui su JAV.

Daugiau kaip prieš dešimtį metų Sovie- 
tijoje su dideliu pasisekimu buvo rodomas 
kelių dalių indų gamybos filmas „Valka
ta". Filme buvo sprendžiama problema, 
nuo ko priklauso busimasis žmogus: ar 
nuo to, iš kokių tėvų jis kilęs, ar nuo to, 
kokioje aplinkoje jis augo ir auklėjosi.

Sovietai reikšmingesniu veiksniu žmo
gaus formavimuisi, konkrečiai jo pasaulė
žiūros formavimuisi laiko aplinką ir auk
lėjimą. Šituo remdamiesi, jie stengiasi pra
vesti savo rusinimo programą ir koloni
zuojamoje Lietuvoje.

„Vaikučiui tiktai du mėnesiai, o jis jau 
patenka į specialią auklėjimo įstaigą — 
vaikų lopšelį. Tolesnis jo kelias— į darželį, 
kuriame išbūna ligi tol, kol reikia perženg
ti mokyklos slenkstį. Kol kas tik dalis mū
sų respublikos vaikų lanko lopšelius ir dar 
želius. Tačiau TSKP programoje numatyta 
artimiausiais metais visus mažamečius vai 
kus auklėti ikimokyklinėse įstaigose", ši
taip rašė R. Gaidamavičienė „Tarybiniame 
mokytojuje“. O tą mintį galima juk pra
tęsti šitaip; kad vaikus būtų lengviau ru
sinti, jie lanko ne eilinę mokyklą, o mo
kyklą-internatą, kur taip pat didesniąją 
mokslo metų dalį praleidžia atskirti nuo 
tėvų, giminių, bažnyčios ir jų įtakos. Bai
gus mokyklą-internatą, seka studentiškas 
bendrabutis, o prieš jį ar po jo trejetas 
metų karo tarnybos, kur'nors toli nuo Lie
tuvos, grynai rusiškoje aplinkoje.

Stengiamasi vaiką ne tik atskirti nuo 
tėvų, bet ir nuo mažų dienų pratinti gy
venti tam tikruose rėmuose. Mažylis, tik 
pradėjęs lankyti mokyklą, įstatomas į spa
liuko rėmus, po poros metų į pionieriaus 
šarvą, po to beveik automatiškai daugu
mas vyresniųjų klasių moksleivių įvelkami 
j komsomolco mundurą ir t.t.

Visą šį rusinimo planą skubiais tempais 
trukdo eilė priežasčių, kurių tarpe yra ir 
materialinė-finansinė.

Kremliaus kolonialistų tarnas Gedvilą 
zimaninėj „Tiesoj“ dėstė: „Šiuo metu mo- 
kyklose-internatuose (jų yra keletas de
šimčių) mokosi ir gyvena daugiau kaip 
15.700 vaikų. Ikimokyklinėse vaikų įstai
gose — darželiuose ir lopšeliuose 1964 me
tais buvo virš 36 tūkstančių vaikų, ir tų 
įstaigų skaičius siekė 477“.

Šiuos statistinius skaičius papildo sta-

CARAPINAS PAKEIČIAMAS
Carapinas 8 metus vadovavo įvairioms 

sovietų nusiginklavimo ir atominių bandy
mų draudimo komisijoms tarptautiniuose 
pasitarimuose.

Dabar jis atšauktas.

PERĖMĖ VALDŽIĄ
Kongo prez. gen. Mobutu paskelbė dek

retą, pagal kurį jis perima ir parlamento 
turėtąją galią leisti įstatymus.

PASIDAIRYMAS LENKIJOJE
Vilniškio komunistų partijos komiteto 

sekretorius J. Maniušis (pramonės politi
kos reikalams) neseniai lankėsi Lenkijoj 
pasižvalgyti, kaip lenkų komunistai — jau 
daugiau savomis, negu maskvinėmis galvo 
mis — tuos reikalus tvarko.

Iš J. Maniušio papasakojimo apie tą ap
silankymą (Tiesa, 1966/34) atrodo, kad len 
kai labai uoliai pasakojo apie save ir ne
klausė Maniušio, ko iš jo patyrimų galėtų 
pasimokyti. Maniušis papasakojo, ką girdė 
jo, nelygindamas skirtumų, nei girdamas, 
nei peikdamas, tik gale pridėjęs, kad „Mū
sų bičiulių Lenkijoj patyrimas ekonominia 
me darbe... vertas didelio dėmesio“.

Tarp ko kita, Maniušis pažymėjo, kad 
Lenkijos prekybos apyvarta su užsieniais 
1964 m. siekė daugiau kaip 16,6 milijardų 
zlotų ir kad iš to skaičiaus 34 proc. apyvar 
tos buvo su Sov. Sąjunga, 21 proc. su kito
mis „socialistinėmis šalimis“. Paliko su
prasti, kad 45 proc. apyvartos Lenkija tu
ri su kapitalistiniais kraštais, daugiau ne
gu su Sov. S-ga. (Elta)

Šoferio atlyginimas
Sunkvežimio šoferio atlyginimas Lietu

voj — 63 rubliai 80 kapeikų mėnesiui, ar
ba 36 kapeikos už valandą. Skaičiuojama, 
kad algą gaunąs šoferis per mėnesį viduti
niškai turi būti darbe 175 valandas, arba 
25 dienas po 7 valandas. Tokį patį atlygini
mą (36 kapeikas už valandą), kaip paaiš
kina Taryb. Mokytojas (1966/14), tegali 
gauti ir instruktorius - mokytojas šoferių 
kursuose. (Elta) 

tistiniai duomenys iš Paurienės profsąjun- 
ginio-atasKaiunio pranešimo, isspausdimo 
„Tarybiniame Mokytojuje". Pagal tą pra
nešimą, „Respublikoje veikia 17 vaikų na
mų, kuriuose auklėjama apie 2.300 ikimo
kyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų. Be 
to, mokykiose-internatuose ir specialiosio
se mokykiose-internatuose gyvena bei mo
kosi apie 18 tūkstančių vaikų“.

Pagal Gedvilą, šiuo metu rusinamoje 
Lietuvoje mokinių skaičius I-X1 klasėse 
siekia 516.000. Aišku,.į tą skaičių įeina ir 
rusiukai, besimokantys rusiškose mokyk
lose.

Įdomu konstatuoti faktą, jog mokyklos- 
internatai, bent iki 1960 metų, buvo stei
giama tik lietuviukams. Išimtį sudarė Kau
no mokykla-internatas, kur, kaip 1958 me
tais teko patirti, pagal „motinų rusių pa
geidavimą“ švietimo ministerijos patvar
kymu buvo priimti tušiukai į pirmąją kla
sę, greta lietuviukų kiasės. Aišku, auklėto
jai jiems rusiškai kalbantys.

Palyginus 20-30 tūkstančių vaikų, auklė
jamų atskirtų nuo tėvų, su puse milijono 
besimokančių normaliose mokyklose, susi
daro vaizdas, jog vaikų atskyrimas nuo tė
vų dar nėra pasiekęs didelio masto. Ir nors 
komunistiniai kolonialistai turi didelius 
planus, bet jų įgyvendinimas sunkėja. Iki 
šiol daugumas mokyklų-internatų arba bu
vo kuriama jau esamose patalpose, arba 
pristatant bendrabutį, arba vaikų namus 
perkrikštijus į mokyklą-internatą.

Pirmieji keturi mokyklos-intematai, 
įsteigti 1956 metais, turėjo 1.200 auklėti
nių, iš kurių vien Klaipėdos mokykla - in
ternatas daugiau kaip 500 mokinių. Klai
pėdos mokykla-internatas buvo įkurta bu
vusio Mokytojų Instituto rūmuose, staty
tuose 1911 metais, ir prieš karą juose buvo 
mergaičių liciejus. Sovietai pristatė tik 
bendrabutį. Kauno mokykla-internatas bu
vo įkurtas mokytojų seminarijos rūmuose, 
priešais dramos teatrą, rodos, Kęstučio 
gatvėje. Marijampolės mokykla-internatas 
taip pat buvo įkurtas buvusiuose vienuoly
no ar gimnazijos rūmuose, tas pats Šven
čionyse.

Klaipėdoje paskutiniaisiais metais atida
rytas mokykla-internatas Nr. 2. Jis yra bu
vusios vidurinės mokyklos Nr. 5 patalpose, 
pristačius prie jų bendrabutį.

Sovietinė spauda pripažįsta, jog vaikų 
lopšelių, darželių, internatų per maža. Į 
juos patenka tik privilegijuotieji, prilen- 
dantieji prie įvairių įstaigų, našlaičiai, 
daugiavaikių šeimų nariai. Tiesioginės 
prievartos siųsti savo vaikus į auklėjimo 
įstaigas nėra, bet yra netiesioginiai veiks
niai, kurie tėvus priverčia atsiskirti nuo 
savo vaikų. Kai reikia užsidirbti pragyve
nimui ir vyrui ir žmonai, tai nėra kam

PETRAUSKAS BUVO SURASTAS...
Anąkart buvom paskelbę, kad sovietų 

suimtas į Minską iš V. Vokietijos nuvažia
vęs su broliu pasimatyti Antanas Petraus
kas. Jo pėdsakų nebegalėjo surasti net ir 
vokiečių įstaigos, kurioms rūpėjo išsiaiš
kinti, kur dingo jų pilietis.

Kovo 13 d. „Tiesa“ paskelbė oficialų Ta- 
sso-Eltos pranešimą dėl jo. Jis buvęs už
verbuotas šnipinėti, dėl to atvažiavęs kal
binęs ir Minskan iškviestąjį savo brolį rink 
ti žinias.

Dėl to jis buvo teisiamas, visiškai prisi
pažinęs teisme ir nubaustas 7 metams.

PASAULYJ
— Popiežius Paulius pasiųs badaujan

čiai Indijai 2.000 tonų ryžių.
— Prancūzija pardavė praeitais metais 

rekordinį šampano kiekį — 78.600.000 bu
telių (pačioje Prancūzijoje jo suvartota už
pernai 52.746.639 buteliai, o 1965 m. 59.857. 
580 butelių, maždaug išeina po 2 butelius 
kiekvienam suaugusiam prancūzui).

— Walter Reed vardo karinėje ligoninė
je Vašingtone buvo surastas gabalas Muso
linio smegenų ir dabar grąžintas Italijai 
(karui besibaigiant tą gabalą pasiėmė tir
ti amerikietis gydytojas, o kai jis mirė, tai 
taip niekas ir nežinojo, kur ta liekana din
go, ji dabar buvo užtikta atsitiktinai).

— Pradėjusi artimesnį bendradarbiavi
mą su Japonija, Australija paskubom ruo
šia mokytojus, kurie mokyklose turės dės
tyti japonų kalbą.

— Amerikiečių firma tariasi su japonų 
laivų statytojais, kad pastatytų du didžiu
lius tankerius, po 250.000 - 260.000 tonų 
kiekvieną.

— Vasario 1 d. JAV gyventojų buvo 195. 
073.000 (nuo 1960 m. padaugėjo 15.750. 
000).

— Slough mieste sakančiam priešrinki
minę kalbą min. pirm. Wilsonui keturioli- 
kametis berniukas sužeidė akį — metė 
dvokiančią bombą ir pataikė. 

vaikų prižiūrėti, be to, atidavus į rusinimo 
įstaigas, mažai tekainuoja arba nieko ne
kainuoja.

Kai kurie filosofai vakaruose, sėdėdami 
savo kabinetuose, tvirtina, jog komunisti
nėse rusiškose įstaigose išauklėtasis jauni
mas yra tik komunistai, surusinti asmenys. 
Mes, kurie gyvename ar gyvenome už Ber
lyno mirties mūro, esame daug optimistiš- 
kesni. Žmogų veikia tokia daugybė nesu
kontroliuojamų, nenumatytų veiksnių, jog 
tik lieka priminti, kad komunistiniai kolo
nialistai išsiugdo sau ir duobkasių...

A. Viluckls

Užtvanka Šešupėje
Kauno pramoninių įrengimų projektuo

tojams pavesta projektuoti užtvanką Šeš
upėje, prie Marijampolės (vad. Kapsu
ko), ties žemės ūkio technikumu.

Užtvanka reikalinga aprūpinti augantį 
miestą vandeniu. Užtvanka sudarys prie 
miesto 6 kilometrų ilgumo ir iki puskilo
metrio pločio ežerą. Šešupei bus pridėta 
vandens iš Metelio, Obelijos ir Dūsios eže
rų (pro Žuvintą ir Dovinės upelį, — ta pro
ga bus papildytas ir senkantis Žuvinto re
zervatas).

Hidrotechnikai (Rizgelis, Grigelis, Juš
ka, Briedis, Kedys) jau baigę savo dalį, 
dabar kiti atlieka darbo brėžinius. Balan
džio-gegužės mėnesiais žadama pradėti už
tvankos rengimo darbus. (Elta)

BLOGAI SUPRASTA 
TAIKA

Italijos miestely Avellino, netoli Neapo
lio, neseniai buvo baigta statyti bažnyčia, 
kurioje jaunas dailininkas Ettore di Con- 
cillis (Končilis) nupiešė šv. Pranciškaus 
garbei 22 metrų ilgio freską ir pavadino jį 
„Taika“.

Šitoje freskoje „vargšelį iš Asyžiaus“, 
kaip italai vadina savo tylų ir mylimą 
šventąjį, kuris gyveno atsiskyręs nuo pa
saulio ir mėgo kalbėti su žvėreliais ir 
paukščiukais, dailininkas pastatė, lyg kokį 
mūsų laikų propagandininką, tarp triukš
maujančios, mojuojančios plakatais su už
rašais „Noiim taikos“ minios, primenan
čios komunistinius mitingus. Į šitą nera
mią minią dailininkas įterpė ir tikrus ko
votojus už taiką: du popiežius — Pijų XII 
ir Joną XXIH, o taip pat ir tragiškai žu
vusį JAV prezidentą Kennedį ir tai nupie
šė juos greta smarkių komunistų ateistų, 
kuriems taika yra tik propagandos šūkis, 
ne realus tikslas. Tarp jų išskiriam žiau
riuosius diktatorius: Mao-tse-tungą ir barz 
dotąjį Fidelį Castro. Prie popiežiaus Jono 
galvos matom neseniai mirusį italų komu
nistų vadą Togliatį, toliau bolševikų rašy
toją Erenburgą, prancūzų komunizmo teo
retiką ateistą Sartrą, italų rašytojus ko
munistus Pasolinį ir Moraviją, kurie savo 
romanais skleidžia ne tik komunistines, 
bet ir antimoralines ir ateistines idėjas. 
Tarp jų pastebim ir žinomą komunistą 
dailininką Pablo Picasso, kurio nupiešti 
karveliai tapo komunistams taikos simbo
liu ir kuriuos autorius pats nuvežė Stali
nui. Dar daug kitų komunistų veidų mato
me paveiksle.

Kitoj freskos pusėj pavaizduotas karas 
su visomis jo pasekmėmis: vargu, badu, 
gaisrais, griuvėsiais, benamiais, net paka
ruokliais, greta žygiuojančios nacių kariuo 
menės su hakenkreicais ant kepurių, tik 
raudonosios kariuomenės nematyti, lyg ji 
neegzistuotų, lyg ji taip pat nežudytų, ne
kankintų, lyg į Sibirą netremtų nekaltų 
žmonių ir lyg dabar komunistai nekeltų ne
rimo ir netvarkos pasauly, kad ir daugiau
sia ir garsiausiai reikalauja taikos. Freska 
daro komunistinio plakato įspūdį ir kelia 
tikinčiųjų nepasitenkinimą.

Gal jaunasis dailininkas, piešdamas šitą 
freską, pagalvojo apie Mykolo Angelo 
freską Siksto koplyčioj Vatikane, vaizduo
jančią paskutinį teismą. Bet genialus dai
lininkas savo freskoj nusikaltėlius nusiun
tė į pragarą, o Ettore di Concillis ateistus, 
pikčiausius religijos priešus pastatė greta 
šv. Pranciškaus ir popiežių.

Kad jaunam dailininkui, greičiausia, ko
munistuojančiam, atėjo tokia mintis įvesti 
komunistus į bažnyčią, gal dar galima bū
tų suprasti. Bet kaip galėjo klebonas šito
kiai idėjai pritarti, tai jau sunku suprasti. 
Tuo labiau, kad pinigus bažnyčiai statyti 
sudėjo tikintieji, kurie, tikriausia, nemanė, 
kad dailininkas jų naują bažnyčią papuoš 
komunistiniais, ateistiniais veidais.

Tas dažnas kartojimas kalbų apie taiką, 
nepaaiškinant, kad be laisvės negali būti 
tikros taikos ir kad taiką gali palaikyti tik 
geros valios žmonės, o ne agresoriai, ar 
nesukelia žmonių galvose chaoso, kurį vis 
dažniau tenka matyti ir girdėti?

V. Lozoraitienė, Roma
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Studija apie peoviakus
Kaip Lenkijoj keičiasi ir jau yra pasi

keitusi viešoje nuomonė apie Lietuvą ir 
apie buvusius Lenkijos-Lietuvos santykius, 
taip kitų reiškinių, ryškiai liudija ir prieš 
apie pusantrų metų Varšuvoj paskelbta 
studija apie nepavykusi lenkų perversmo 
pasikėsinimą Kaune 1919 metų rugpiūčio 
mėnesi, tai yra apie įvyki, Lietuvoje žino
mą Peoviakų sukilimo vardu. (Peoviakai 
— nuo POW, Polska Organizacja Wojsko- 
wa,, Lenkų Karinė Organizacija, kurios 
slapti padaliniai 1919 metais buvo įsteigti 
ir Lietuvos teritorijoje).

Studija apie tą nepavykusį perversmo 
pasikėsinimą išspausdinta Lenkijos Moks
lų Akademijos Istorijos Instituto serijinia
me naujųjų laikų Lenkijos istorijos studi
jų leidinyje. (Najnowsze Dzieje Polski, 
materialy i studia z okresu 1914-39, VIII, 
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, War
szawa, 1964). Autorius Piotr Lossowski 
studiją pradeda pareiškimu, kad tas nepa
vykęs perversmo pasikėsinimas buvęs ne- 
lemčiausias įvykis to meto Pilsudskio pla- 
nuotoj politikoj, pačioj pradžioj įstūmęs 
Lenkijos-Lietuvos santykius į blogą kelią. 
Lenkų literatūroj tas įvykis buvęs rūpes
tingai nutylėtas. Net penkiolika metų po 
įvykio buvo patariama apie jį nekalbėti.

Lietuvių literatūroj, suprantama, esą 
daug daugiau medžiagos tuo klausimu, bet 
ir tie darbai, skirti propagandos tikslams, 
pasilikę daugiausia nuolat kartojamų fak
tų ir kaltinimų ribose. Todėl autorius nau
dojosi archyvuose atrastais dokumentais, 
žinoma, tik pačių lenkų, tiesiog tos POW 
išlikusiais dokumentais. Iš jų atsiskleidžia 
svarbiausia priežastis, dėl kurios tas pasi
kėsinimas žlugo: visiškas iš lenkų pusės 
nesupratimas Lietuvos nepriklausomybės 
aspiracijų, neįvertinimas lietuvių ryžto ir 
pajėgumo, naivus įsitikinimas, kad pakan
ka lenkams tik pamoti, ir dauguma lietu
vių puls į Lenkijos glėbį. Lietuvos federa
cijos ar unijos su Lenkija svajotojai buvę 
klaidingai įsitikinę, kad Lietuvos Taryba 
esanti tik vokiečių agentūra, kad vyriau
sybė esanti tik saujelė karjeristų, kurių 
dalį galima papirkti, dalį pašalinti, ir visa 
likusioji Lietuva bus palanki federacijai 
ar unijai. Todėl POW planas ir buvo — 
nuversti Sleževičiaus vyriausybę ir suda
ryti lenkų sumanymams palankią. Būta 
tarp lenkų manančių, jog net ir pats Sleže
vičius galįs palinkti į unijos idėją, bet jei
gu ne jis, tai skaičiavo, kad tokion „sateli- 
tinėn“ vyriausybėn po perversmo sutiktų 
įeiti tokie asmenys, kaip Biržiška, Vileišis 
Jonas (Sleževičiaus vyriausybės narys), 
Kairys, Tūbelis, Janulaitis, Žilinskas... Ne
trukus paaiškėję, sako autorius, kad „ra- 

chunek ten sporządzano bez gospodarza“ 
— tie apskaičiavimai daryti be šeimininko 
žinios...

Didžiausias lenkų sąjungininkas buvęs 
Aukštuolaitis, kilęs iš Mažosios Lietuvos, 
Lietuvoj pasilikęs iš vokiečių kariuomenės, 
nepatenkintas karjeros eiga, nubėgęs pas 
lenkus ir žadėjęs jiems pakloti Lietuvą po 
kojų (gal svajojęs atsistoti „satelitinės“- 
vyriausybės priešakin). Studijos autorius 
dokumentuose atrado, kad per vėlai POW 
vadai įsitikino, jog Aukštuolaitis iš tikrųjų 
Lietuvoj neturi jokio užnugario ir jokios 
įtakos ir per ilgai jie pasitikėjo Aukštuo
laičio nupieštomis galimybėmis. Buvę

PASIŽYMĖJĘS SKULPTORIUS 

JUOZAS KĖDAINIS

Prieš savaitę Maskvoje buvo atidaryta 
Baltijos valstybių meno paroda, kurią jau 
pirmomis dienomis aplankė 50.000 žmonių. 
Britų didžiosios spaudos korespondentai, 
kurie specialiai pakviesti į parodos atida
rymą, atkreipė dėmesį į liet, skulptoriaus 
Juozo Kėdainio kūrinį, 3 metrų didumo 
moters figūrą, kuri yra pavadinta „Daina“.

Maskviečiai, kurie ligšiol meno parodose 
matydavo tik Leniną, pakabinusį savo ran
kas už švarko atlapų, ar kalvį su užraity
tom rankovėm, ar pagaliau traktoristą su 
keturkampiais žandais — šį kartą buvo pri 
trenkti, matydami prieš save dailios mo
ters nuogą figūrą. „Daily Telegraph“ (kovo 
14 d.) primena, kad vos prieš 3 metus ta
me pat Manieže, buv. carų arklidėse, 
Chruščiovas iškoliojo menininkus, kurie 
drįso tada išstatyti abstraktaus meno kūri
nius. O nuogos moters figūros Sov. Sąjun
goje, bent parodose, niekas nematė per 
praėjusius 30 metų, šį kartą gal vienintelė 
kritiška pastaba buvo dėl tos skulptūros: 
kam reikėjo pasodinti moteriai' ant kelio 
paukštį?

Kaip rašo anglų korespondentai, daugu
ma žiūrovų spiečiasi prie J. Kėdainio 
skulptūros. Norėdami tylomis pareikšti sa
vo pasigėrėjimą tuo kūriniu, kai kurie pa
rodos lankytojai deda prie skulptūros gė
lių puokštes. Tikri meno mėgėjai nenori nė 
pasižiūrėti į kitus eksponatus, vaizduojan
čius „socialistinį realizmą“. Nepaminėjo ir 
anglų korespondentai savo ilguose prane
šimuose, ką kito įdomaus jie matė toje pa
rodoje.

Pažymėtina, kad „Daily Telegraph“ ko
respondentas Lietuvą, Latviją ir Estiją va
dina Baltijos valstybėmis (Baltic States), 
o ne taip, kaip norėtų okupantas.

J. V.

POW vadai įtraukę į savo planų rengimą 
ir Lietuvos Tarybos narį S. Narutavičių 
(Nepriklausomybės akto signatarą), kuris 
buvęs tuo reikalu nuvykęs Vilniun ir net 
Varšuvon, bet nematyt, kad jis ką konkre
taus būtų padaręs.

Lietuvos kariuomenėj peoviakai turėję 
palankių (net ir jų organizacijon įstojusių) 
karininkų, bet tik irgi per vėlai paaiškėjo, 
kad tie karininkai neturėjo už savęs eili
nių. Eiliniais nė nesirūpindami, sukilimo 
rengėjai kreipė dėmesį į pačias viršūnes ir 
didžias viltis dėjo j patį kariuomenės vadą 
generolą S. Žukauską (kuris pasisakęs, jog 
vadovaudamas Lietuvos kariuomenei norįs 
nuvesti Lietuvą į gerus santykius su Len
kija) ir į generolą Grigaliūną - Glovackį. 
Čia irgi perversmininkai per vėlai įsitiki
no, kad tie generolai pasikalbėti tai pasi
kalba, bet „nieko nedaro“...

Kai atėjo perversmui numatytas laikas, 
iš kauniškių vadų gauta Vilniuj žinia, kad 
blogai, kad nepasirengta. Ten nutarę veiks 
mus atidėti, bet žinia apie tai pavėlavo, ir 
numatytą naktį daugely Lietuvos vietų 
tapo nutrauktos telefono .linijos, keletoj 
vietų suardyti geležinkelio bėgiai. Tik vy
riausybės niekas nevertė ir nebuvo kas 
naują sudaro. Lietuvos organai pasirodė 
stipresni, negu manyta: išsišokusius per
versmininkus susėmė, tiesa, pradžioj ne
tvarkingai, suėmė nemaža niekuo nedėtų ir 
nepataikė suimti pačių svarbiausių. Bet po

PAPIGINTA LIETUVOS ISTORIJA
Neseniai „Europos Lietuvyje“ esame ra

šę, kad „Terra“ išleido Dr. V. Daugirdaitės 
- Sruogienės „Lietuvos istorijos“ naują lai
dą, gausiai iliustruotą, papildytą įdomiais 
dokumentais, gražiai išleistą ir gražiai įriš
tą.

Ši „Lietuvos istorija“ tinka namams ir 
mokyklai. Jos kaina JAV yra 6 doleriai. Ka 
dangi Anglijos ir Europos žemyno kraštų 
lietuvių uždarbiai menkesni, leidėjas suti
ko ją čia atiduoti už 4 dolerius, arba 28 ši
lingus.

Kas norėtų sau ar savo vaikams ar mo
kyklos reikalui užsisakyti, prašom atsiųsti 
28 šilingus „Europos Lietuviui“ ir aiškiai 
užrašytą savo adresą. Adresas bus persiųs
tas „Terrai“ į JAV, ir užsakiusieji knygas 
gaus tiesiog iš leidyklos.

Ta proga gali pasinaudoti tiek Anglijos, 
tiek Europos žemyno kraštų lietuviai.

Rašyti ir pinigus siųsti: „Europos Lietu
vis“, 1 Ladbroke Gardens, London, W.ll. 

kiek laiko buvo susektas pats centras su 
visais dalyvių sąrašais ir kitais dokumen
tais. Studijos autorius nemini, kad svarbių 
duomenų gauta iš Vilniaus per POW štabo 
tarnautoją ir jo pažįstamą lietuvaitę. POW 
dokumentuose visa kaltė suversta ryšinin
kui tarp Vilniaus ir Kauno — Dowkont 
Wrublewski, kuris pasirodęs buvęs 
„zdrajca“.

Ir po to sukilimo buvę progų žmoniškai 
sutvarkyti Lenkijos santykius su Lietuva, 
bet jomis nepasinaudota. O 1920 m. spalio 
mėnesio Želigovskio žygis į Vilnių galuti
nai įvaręs Lenkijos-Lietuvos santykius į 
abišalio priešiškumo akligatvį. Pasakoda
mas iš dokumentų aiškėjančius faktus, is
torikas rodo juos, kaip nelemtas Lenkijos 
politikos vadovų klaidas Lietuvos at
žvilgiu. (Elta)

GYDYTOJŲ RUOŠIMAS

Kauno Medicinos instituto prorektorius 
V. Kuzminskas pateikė įdomių duomenų 
apie medikų rengimą Kaune nuo 1922 me
tų, kada pradėjo veikti medicinos fakulte
tas. (Tiesa, 1966/50).

Nors visaip peikdamas „buržuazines vy
riausybes“, V. Kuzminskis nurodė, kad me
dikų rengimas Lietuvoj prasidėjo beveik iš 
nieko, kad po 10 metų jau buvo pastatyti 
modernūs medicinos fakulteto rūmai (ku
riuose ir dabar veikia Medicinos Institu
tas), kad 1939 metais atidarytos Universi
teto klinikos (kuriomis „tarybinė santvar
ka“ nepraleidžia progos nepasididžiavusi) 
ir kad nuo 1922 iki 1940 metų Lietuvoj bu
vo parengtas 1231 specialistas.

Nuo 1944 iki 1950 ten pat veikęs medici
nos fakultetas parengęs 1114 specialistų 
(pradėjęs nebe iš nieko, nes turėjo, nors ir 
gerokai apiplėštus, pastatus, turėjo dau
giau dėstytojų, negu jų buvo 1922 metais, 
turėjo ir jau įpusėjusių bei bebaigiančių 
studentų).

Nuo 1951 metų, Kaune likęs Medicinos 
Institutu pavadintas fakultetas, būdamas 
per šešerius metus jau įsibėgėjęs, iki šių 
metų parengęs 3211 specialistų, — 2060 gy
dytojų, 545 stomatologų ir 606 farmaci
ninkus.

Nors prorektorius ir stengiasi įrodyti 
priešinga, tie skaičiai tik liudija, kad dėl 
.tarybinės santvarkos' medikų rengimo sri
ty Kaune neįvyko jokių stebuklų, o vyko 
tik normalus institucijos augimas, naudo
jantis jau sukurtu medžiaginiu ir pedago- 
giniu-moksliniu pagrindu.

Pažymėtina, kad Kauno Medicinos insti
tutas savo moksliniu autoritetingumu yra 
iškilęs visa eile požiūrių aukščiau už Ru
sijos medicinos mokymo institucijas, nors 
jos ir dvigubai ilgiau globojamos „tarybi
nės santvarkos“. . (Elta)

///
< s

iMČlAlff,

KRISTAUS KANČIOS VAISIAI

Išganytojas laisva valia sutiko kentėti, 
kad geriau suprastume jo neribotą meilę 
ir patys kantriau nėštume savo kryžius.

Ant jo galvos buvo uždėtas ir giliai 
įspaustas erškėčių vainikas,; į dešinę ran
ką įbrukta nendrė, vaizduojanti skeptrą, 
kad būtų pajuoktas kaip tariamas karalius.

Kai kantriai pernešė visas tas kančias ir 
pajuokas, buvo nuteistas nukryžiuoti. Ant 
pečių buvo uždėtas kryžius, kurį, tris kar
tus parpuldamas, visai išsekęs užnešė ant 
Kalvarijos kalno.

Vėl buvo apnuogintas, ištiestas ant kry
žiaus ir prikaltas. Kryžius su Išganytojo 
kūnu buvo pakeltas ir su trenksmu įstum
tas į duobę, kad agoniškos kančios raižytų 
visus sąnarius.

Tą pirmąjį Didįjį Penktadienį Išganyto
jas tris valandas karojo ant kryžiaus — 
kraujuodamas ir kankindamasis tarp dvie
ju latrų, kol nuleidęs galvą numirė.

Mirties akimirksnį jo siela atsiskyrė nuo 
kūno, nors dieviškumas pasiliko susijun
gęs ir su siela ir su kūnu:

„Tikrai jis ėmė sau mūsų skausmus ir 
jis nešė mūsų sopulius, o mes laikėme jį 
tarsi raupsuotu, Dievo užgautu ir pažemin
tu. Jis buvo sužeistas dėl mūsų kalčių, pla
kimas dėl mūsų ramybės krito ant jo, ir jo 
randais mes esame pagydyti“ (Jes. 53,4-5).

Su pagrindu galima kartoti psalmisto 
žodžius: „Viešpatyje yra pasigailėjimas ir 
gausingas jame atvadavimas“ (Ps. 129,7).

Tokia kaina Kristus suteikė mums gai
lestingumą ir amžiną gyvenimą su visomis 
priemonėmis jį laimėti. Mūsų pareiga nau
dotis malonėmis, kurios buvo tokia bran
gia kaina įsigytas ir taip mielai mums pa
siūlytos. Teisieji, kurie mirė prieš Kristų, 
buvo išgelbėti jo būsimais nuopelnais, kaip 
ii tie, kurie nuėjo į dangų po jo mirties, iš
gelbėjo savo sielas tais pačiais nuopelnais.

Pagal C. Hart — J.K.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTON — balandžio 3 d., 12.30 
vai., Katedroje. Pamaldos rekolekcinio 
pobūdžio.

BRADFORD — balandžio 3 d. ir 10 d., 
12.30 vai.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(68)
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vas. — Bet, pamatysi, vėliau gailėsies. Pri
simink užpernykščius metus. Taip pat no
rėjome padėti. Galėjome sukombinuoti iš
spaudų. Nesutikai. O kas iš to išėjo? Nuo 
viduržiemio pritrukai pašaro, suvarginai 
gyvulius. Gudrūs kolūkių pirmininkai pri
sipirko išspaudų ir švilpaudami įvykdė pie 
no planus, o tu pavasarį neštuvais nešei 
karves į ganyklas. Ne vieną, berods, ir pa
plovei. še tau ir švarumas! Tau švari są
žinė, o ko.ūkiečiams tuščia kišenė. Imkime 
mūsų apšnekamąsias trąšas. Tu sumokėsi 
už jas nei daugiau, nei mažiau, kiek ima 
valstybė. Vadinas, kolūkio neapsversi. Tai 
viena medalio pusė. Trąšas susėsi ne į sa
vo daržą, o į kolūkio žemę. Tie šimtai cent
nerių grūdų, kurie užaugs viršaus, neis į 
tavo asmeninius aruodus, o visų žmonių 
naudai. Tai antra medalio pusė. Nesąžinin
ga... Mane tiesiog stebina tavo skrupulin
gumas, Vilimai. Jeigu žmogus turi sąžinę, 
tai ji turėtų graužti ne dėl nusižengimo 
formalumams, o todėl, kad nepasinaudojo 
galimybe pasitarnauti kolektyvo labui. Pa
gal tave trąšos verčiau tegu guli be naudos 
— matei, kokios krūvos suverstos po Die
vo stogu? — o ne kelia mūsų dirvų derlin
gumą. O aš kitaip galvoju. Aš galvoju: nu
sikaltimas pūdyti jas be naudos, kai mums 
brangus kiekvienas grūdų centneris, kiek
vienas mėsos kilogramas, kovojant dėl pir
menybės su Amerika. — Bistrochodovas 
rožiniu liežuvėliu aplaižė plonas apdžiūvu
sias lūpas ir pirmą kartą per visą pasikal
bėjimą pasisuko į Martyną. Buvo nuošir
džiai susijaudinęs. Smailos vilkšunio ausys 
liepsnojo kaip elektros lemputės.

— Kažkas turėjo negauti trąšų, kiek 
buvo skirta. — Martynas šiurkščiai atstū
mė Bariūno pratiestą stiklinaitę. — Iš kur 
taš likutis?

— Jau kalbėjome — žiopliai negavo, — 
nekantriai atsakė Bistrochodovas. — Jiems 
taip ir reikia. I blogą kolūkį, valdomą asi
lo pirmininko, kišk nekišęs, vis vien ne-

Martynas antrą kartą atstūmė stiklinai
tę, kurią Bariūnas primygtinai bruko į 
rankas. Konjakas šliukštelėjo per kraštus. 
Bariūnas įsižeidęs nusikeikė, papildė stik
linaitę ir padavė Bistrochodovui. Tasai gė
rė mažais gurkšniais, lūkuriuodamas, čep- 
sendamas lūpomis, su tokia palaiminga 
smagurio išraiška, tartum šią valandėlę 
niekas jam daugiau nerūpėjo, tik patenkin 
ti savo malonumą.

— Ta-a-aip... —Martynas nesiryždamas 
patylėjo. — Trąšų, žinoma, reikia vi
siems... Bet šitokiu būdu, be pervedimo... 
Nežinau, koks kvailys galėtų kišti galvą...

Bariūnas nusikvatojo.
— Jis bijo, broliuk! — kreipėsi į Bistro- 

chodovą, kumštimi trindamas ištryškusias 
ašaras. — Tu norėjai nuraminti jo sąžinę, 
o jis, pasirodo, neturi sąžinės. Jos vietą 
laiko užėmusi kita poniutė — baimė. Ne tą 
mygtuką paspaudei, broliuk. Bergždžiai 
gaištame. Greičiau iš kunigo padarysi be
dievį, negu bailiui įkrėsi sveiko proto.

Martynas įtūžęs pašnairavo į Bariūnų.
— Jo reikalas. — Bistrochodovas išsiur

bė likutį, pavartė stikliuką rankose, tar
tum gailėdamasis, kad jau tuščias, ir pa
davė Bariūnui. — Jeigu jam nerūpi kol
ūkio gerovė, ko mums kvaršinti galvą? Pa
galiau jis teisus: šiaip ar taip šiame reika
le esama tam tikros rizikos. Ar verta sta
tyti ant kortos save kolektyvo interesų la
bui? Praėjo tie heroiški laikai, kada Mat
rosovas uždengė krūtine kulkosvaidžio am
brazūrą, užstodamas nuo priešo ugnies 
puolančius draugus...

Martynas staiga atidarė mašinos du
reles.

— O aš dėl tavęs nelįsiu į ugnį, Bistro- 
chodovai! — sušuko jam į veidą. — Vadink 
mane, kuo nori: bailiu, apsidraudėliu, sa
vanaudžiu, bet save laikau padoresniu žmo 
gumi už tave su Bariūnų. Aš nenoriu dau
giau susipurvinti, negu esu susipurvinęs. 
Tau kas kita. Vienoje respublikoje susite
pei rankas, perbėgai į kitą ir vėl švarutė
lis, vėl viską pradedi iš naujo. Tu neturi 
savo namų, savo tėvynės, Bistrochodovai, 
ir tu, Bariūnai. Tavo namai, Bariūnai, vog
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ti! O aš turiu savo namus ir noriu, kad jie 
išliktų švarūs! — Martynas iššoko iš maši
nos, užtrenkė dureles ir nuėjo svyruoda
mas kaip per siūbuojantį tiltą.

Abu vyrai kelias akimirkas sėdėjo ma
šinoje lyg perkūno trenkti. Bistrochodovas 
baltutėliu plastmasiniu veidu, kuriame įš- 
ryškėjusios strazdanos žėrėjo kaip žarijos, 
Bariūnas — melsvai raudonas, skenduoliš- 
kai išpampęs, įsmeigęs stiklinį žvilgsnį į 
atkimštą konjako butelį, pastatytą tarp 
kojų.

— Užsigavo, broliuk...—pirmas pra
vėrė burną.

Tie žodžiai tartum injekcija atgaivino 
Bistrochodovą. Jis išpuolė iš mašinos ir 
pasileido paskui Martyną, maldaujamai 
šūkčiodamas:

— Palauk! Palaukit! Pavėžėsiu atgal.....
Martynas numojo ranka neatsigręžda

mas. Iš įtūžimo drebėjo visi sąnariai.
— Vilimai! Nesusipratimas... Mes kalti 

— nepasvėrėme žodžio — atleisk..-.
Martynas atsigręžė.
— Nebijok! Ne mano būdui kitą skan

dinti. Atsiras, kas judu paskandina.
— Aš ne dėl to... — Bistrochodovas jau 

susitvardė, net įstengė maloniai nusišyp
soti. — Nekalto nepaskandinsi, Vilimai, 
nors ir labai norėtum. O kad esu kaltas, 
niekas neįrodys. Nėra ko mums pyktis, Vi
limai. Geriau pagalvojęs pats pamatysi, 
kad nenorėjau tau blogo, ir gal šiandien 
pat kitaip pažiūrėsi į mūsų pasiūlymą. 
Grįžk, nuvešiu į kaimą.

— Žinau, kad neįrodys, — šaudytas kiš
kis moka pėdas mėtyti. Bet vieną gražią 
dieną ir toks gudruolis užšoks ant medžio
tojo. Užšoks! Be mano pagalbos... — Mar
tynas nusigręžė ir dingo dulkių debesyje, 
kurį sukėlė pravažiavęs sunkvežimis.

„Po velniais! Pirmą kartą gyvenime iš- 
plūdau žmones į akis. Niekšai! Bendrinin
ką atrado... Užpuolė, kaip varnos maitą... 
Toleikiui nebūtų išdrįsę to pasiūlyti. 
Taaaip... Yra žmonių, prie kurių limpa 
įvairūs parazitai, švarinkis nesišvarinęs, 
o, žiūrėk, po kelių dienų vėl atsiranda utė
lių...“ Martynas susigūžė, tartum už apy

kaklės būtų šalto vandens lašas užtiškęs: 
jame sukilo du prieštaringi jausmai ir, ar
tėdami vienas prie kito, ėmė pašėlusiai 
suktis, tartum du viesulo nešami dulkių 
stulpai. Nutrenkęs nuo stalo Šileikų virtu
vėje neišgertą stiklinę, jis pajuto kažkokį 
pasitenkinimą, pagarbą sau. Tas pats šil
tas, drąsinantis jausmas jį apėmė ir dabar, 
išplūdus Bistrochodovą su Bariūnų ir atsi
sakius jų „paslaugos“. Tai buvo vienas 
jausmas. Neseniai Grigo akyse apkaltinęs 
Toleikį, jis pasijuto gėdingai pažemintas 
pats prieš save. Jeigu būtų susigaudęs savo 
dvasinėje būsenoje, būtų galėjęs ją maž
daug taip nusakyti: „Aš stengiuosi būti do
ras, tačiau tai, matyt, ne mano jėgoms...“ 
Panaši nuotaika jį apimdavo, prisiminus 
pasikalbėjimą su saugumo darbuotoju. Tas 
pats savo menkumo pajutimas, panieka 
sau apėmė Martyną ir dabar, pagalvojus, 
kad Bistrochodovas su Bariūnų išdrįso pa
siūlyti jam nešvarų sandėrį. Tai buvo ki
tas jausmas. Taigi, tiedu prieštaiingi jaus
mai artėjo vienas prie kito, pašėlusiai suk
damiesi, tartum vėjo nešami dulkių verpe
tai, kol pagaliau antrasis, stipresnis prari
jo pirmąjį ir, pergalingai stūgaudamas, 
nuūžė toliau.

Prie raštinės durų Martynas sutiko Po
vilą Naviką. Įgaliotinio išvaizda ir laikyse
na — šeimininko, kuriam viskas kuo pui
kiausiai klojasi. Iš tiesų, kas galėjo pama
nyti, kad atsiras šaunuolis, kuris vienu 
vėzdo smūgiu išspręs, atrodo, neišspren
džiamą klausimą... Žinoma, padorumo dė
lei, reikia apgailėti Toleikį, tuo labiau, jog 
dauguma čia jo gailisi, bet nors veidas ge
dulingai nutaisytas, širdis polką šoka. Ir 
kaip nešoks, juk tas vėzdas kartu nutrenkė 
ir pančius, kausčiusius jį, įgaliotinį. Prie 
Toleikio nemokėjai žingsnio žengti. Tavo 
nurodymai, patarimai, pamokymai atrodė 
kvaili, nereikalingi, o jeigu valdyba kai 
kuriais iš jų ir pasinaudodavo, tai pirmi
ninkas duodavo suprasti, kad čia joks įga
liotinio nuopelnas, nes tokį sprendimą pa
diktavo susiklosčiusios aplinkybės, žodžiu, 
žmogus jautiesi visiškai nereikalingas. 
Troškai veikti, pateisinti savo etatą, atly
ginimą, o veiksmui jokios dirvos. Jeigu ne 
kiti kolūkiai, kurių pirmininkai sukalba
mesni, galėtum pagalvoti, kad veltui duo
ną valgai. Bet štai kolūkio vairą paėmė 
Martynas, ir tu vėl savo vietoje. Vėl tekš- 
noji kolūkiečiams per petį, stengdamasis 
prabilti į jų pilietinę sąžinę iškalbingais 
pamokymais, atitinkančiais dienos temą, 
aiškini, kad reikia greičiau sėti, nes „nepa- 
sėsi tai nepiausi“, patarinėji pirmininkui, 
kokio darbo pirmiau griebtis, kaip organi

zuoti vienokias ar kitokias priemones. Mar 
tynas tyliai niršta, bet nedrasko akių kaip 
Toleikis. Lyg ir daro savaip, vaizduodamas 
savarankišką, tačiau tavo darbo vaisiai vis 
dėlto matyti: jau nubrauktos poilsio die
nos... O vė.iau... na, vėliau pažiūrėsim, 
draugas... Svarbu, kad iššniukštinėjai ra
jono viršūnių nuotaikas, žinai iš kokios pu
sės vėjas pučia. Jurėnas, atrodo, tavimi 
nepatenkintas, bet greit turės pakeisti savo 
nuomonę...

— Išvažiuoju, — tarė Navikas, vaizduo
damas tartum atsitiktinai susidūrė su 
Martynu, o iš tikrųjų jo laukė. — In „Jau
nąją Gvardiją“. Verdenis dega.

— Eik jau, — nusistebėjo Martynas. — 
Kas atsitiko?

— Sėjos terminai, draugas. Matei suves
tinę? Trečioje vietoje iš antro galo.

— „Jaunoji Gvardija“ kasmet vėluoja. 
Dirvos žemos.

Užuot atsakęs Navikas ėmė pasakoti 
apie vakarykštį rajkomo biuro posėdį sė
jos klausimu, paskui peršoko prie „Auksi
nės varpos“ kolūkio, kuris šią savaitę baig
siąs sėti kukurūzus („Šaunuoliai, draugas! 
Pilną planą išspaus“), užsiminė šįryt kal
bėjęs su Jurėnu, ir, netikėtai pakeitęs te
mą („Sukrečiantis posūkis žemės ūkio po
litikoje!“), užbaigė savo tiradą citata iš 
paskutinio CK nutarimo. Nors Navikas ne
pasakė nė žodžio, tiesiogiai liečiančio Liep- 
girius, tačiau tarp eilučių Martynas išskai
tė tai, ką įgaliotinis norėjo užuolankomis 
pasakyti: Jurėnas labai nerimauja dėl su
mažinto kukurūzų plano ir nenustoja vil
ties, kad Vilimas apsigalvos.

— Naujas kursas griežtai smerkia uji
mą, — tęsė Navikas. — Žmogus nūnai savo 
valios viešpats, suprantama, kiek suderi
nama su partine — valstybine linija. Kiek
vienam kuo plačiausią iniciatyvą! Neribo
tos perspektyvos asmenybei vystytis ir 
klestėti, draugas. Niekad žmogus neturėjo 
tokios didelės autonomijos. Didinga? La
bai! Gražu? Nuostabiai! Deja, atsiranda to
kių, ir nemaža, neteisingai suprantančių 
iniciatyvą. Jie, patys to nejausdami, ja 
piktnaudžiauja ir kenkia valstybiniam rei
kalui. Atgimimo dvasia pakėlė asmenybę 
in aukštesnę pakopą, todėl žmogus turi bū
ti labiau sąmoningas, nei anksčiau, labiau 
politiškai subrendęs, tyresnės moralės, kad 
išsilaikytų toje pakopoje. Dar Leninas kal
bėjo... — Čia Navikas sklandžiai pacitavo 
porą sakinių iš Lenino raštų ir nelauktai 
užbaigė: — Kaip tie žodžiai tinka nūnai, 
draugas! Vladimiras Iljičius tarytumei bū
tų mudviem juos parašęs.

(Bus daugiau)
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Ukrainos problemos kompleksas tuo metu 
jau žymiai evoliucionavo. 1917 m. vasarą 
Kijeve susirenka Rada (ukrainiečių sei
mas). Pasiskelbusi nepriklausoma, ji veda 
derybas su vokiečiais. Turėdama menševi
kų ir S.R daugumą, ji atsisako pripažinti 
sovietų vyriausybę: Charkove įsikuria ki
ta, probolševikinė, vyriausybė, kuri sovie
tus pripažįsta ir kviečiasi pagalbon „rau
donųjų“ kariuomenę, kuri įsiskverbia į Uk
rainą. Tada betarpiškos derybos tarp Ra
dos ir vokiečių eina sparčiai, ir 1918 m. va
sario 9 d. pasirašoma sutartis, pagal kurią 
vokiečiai pripažįsta Ukrainą, užleidžia jai 
dalį okupuotos Lenkijos, o Ukraina įsipa
reigoja rūpinti maistu vokiečius, bet tą pa
čią dieną bolševikai užima Ukrainą. Vis 
dėlto ta sutartis vokiečiams ir pačiai Uk
rainai bus reikalinga, nes... Nes vokiečiai, 
pasiryžę baigti su bolševikais, pastato so
vietinei delegacijai ultimatines sąlygas. 
Trockis jas atmeta. Derybos nutrauktos. 
Priešingai Trockio spėliojimams, vasario 
18 d. vokiečiai puola rusų armiją. Joks pa
sipriešinimas neįmanomas. Leninas nugali 
centro komitete opoziciją. Vasario 18 d.

LIETUVIAI EUROPOJE
RAŠO P. GUDELIS

(2)

ITALIJOJE

Italijos lietuvių veikios vaisiai, galima 
sakyti, paplinta ne tik Europoje, bet net gi 
už geležinės uždangos, okupuotoje Lietu
voje. Turiu galvoje Vatikano radijo lietu
vių kalba pranešimus. Nors jie kartais ir 
-visai pagrįstai kritikuojami, bet negalima 
pasakyti, kad kas nors kitas pasaulyje ge
riau informuotų pavergtąją tautos dalį nė 
kieno necenzūruotomis žiniomis. Negaliu 
pamiršti XI-je Studijų Savaitėje girdėtojo 
lietuvių skyriaus vedėjo kun. Dr. V. Kaz
lausko pranešimo, kuriame jis visai ne
prieštaravo kritikams, bet išsamiai paaiš
kino tų nepriteklių priežastis. Nuolatinių 
bendradarbių štabas esąs nedidelis, tai per 
ilgą pranešėjai - išsisemia. Jis bandė pri
traukti įvairių sričių žmovus, prašydamas 
juos parengti trumpų pranešimų ciklus. 
Deja, pagalba buvo menka. Dideles proble
mas svarstyti norinčių yra daug, bet trum
pus pranešimus reguliariai paruošti, kaip 
reikalauja programa, nedaug kas teišsigali. 
Jo išvada buvo, kad kritikai daug daugiau 
patarnautų Tėvynei, jei ryžtųsi ateiti tal
kon ir padėtų jų pastebėtuosius trūkumus 
pašalinti.

Neginčijamai tarpvalstybinės reikšmės 
veiklą yra išvysčiusi Italijos Krašto B-nės 
valdyba. Jos pirmininkas monsinjoras- 
prelatas V. Mincevičius redaguoja ELT-os 
itališkąją laidą. Italijos spauda labai daž
nai ir plačiai panaudoja ją, o per ją žinios 
patenka ir į daugelį kitų katalikiškų 
kraštų.

Italijos lietuvių bendruomenę sudaro 
daugiausia intelektualai. Tai nestebėtina, 
kad jie kasmet paremia Vokietijoje ren
giamąsias Studijų Savaites prelegentais.

Didelės reikšmės Lietuvos reikalams 
turi b-nės pirmininko bičiuliški santykiai 
su Vatikano nepaprastų reikalų skyriaus 
vedėju, kurį laiką Lietuvoje gyvenusiu ir 
ištikimu lietuvių draugu tapusiu arkivys
kupu Ant. Samorė. Judviejų bendradar
biavimu pereitais metais Lietuva buvo pa- 

'gerbta, įrengiant lietuvių salę su Aušros 
Vartų koplytėle prie jos Bardi pastatytuose 
jaunimo namuose. Arkivyskupas Samorė 
yra virtęs savo gimtojo miesto Bardi me
cenatu. Prieš keletą metų jis pastatė pui
kius namus senelių prieglaudai. Tai pirmas 
pastatas įvažiuojant į miestą. O jį supan
čio jauno sodelio pradžioje keleivius pasi
tinka gražus, kuklia baslelių tvorele ap
tvertas lietuviškas kryžius. Taip įspūdingų 
kalnų fone stovinčio lietuviško kryžiaus 
nėra tekę savo gyvenime niekur kitur ma
tyti. Tolimą Tėvynę verčiąs prisiminti pa- 
sigrožėtinas vaizdas... Apie jaunimo namų 
atidarymo iškilmes savo laiku buvo daug 
rašoma lietuvių spaudoje, tai nbekartosiu. 
Gaila, kad į Bardį neina geležinkelis ir jis 
tik iš Parmos pasiekiamas autobusu. Vis 
dėlto lietuviškoms akims meilių vaizdų 
iešką keliautojai neturėtų pravažiuoti į 
Bardį neužsukę.

Vienintelis pasaulyje savo rūšies lietu
vių katalikų centras yra Šv. Kazimiero ko
legija Romoje. Ji buvo įsteigta 1946 m. 
tuomet Austrijoje gyvenusio arkivyskupo 
J. Skvirecko pastangomis ir JAV veikusio 
prelato Briškos lėšomis. Kolegijos užuo
mazgą sudarė apie 40 iš Lietuvos pabėgu
sių kunigų ir klierikų. 1948 m. ji buvo ofi
cialiai pripažinta auklėjimo įstaiga įvai
riuose universitetuose studijuojantiems lie
tuviams kunigams ir klierikams. Kolegija 
turi mieste dvejus namus. Viename įreng
tas kolegijos auklėtiniams bendrabutis ir 
maža koplytėlė, o antrame viešbutis „Vilią 
Lithuana“. Daug maisto produktų kolegija 
pasigamina savo ūkyje netoli Tivoli. Kole- 

vakare komitetas duoda sutikimą pasira
šyti taiką nedelsiant. Vokiečiai vilkina at
sakymą 4 dienas ir žygiuoja pirmyn. Per 
tas keturias dienas bolševikinės vyriausy
bės likimas kabo ant plauko. Jau ir Retro
gradui gresia betarpiškas pavojus. Vasario 
23 d. vokiečiai pateikia sąlygas. Jos sun
kesnės už tas, kurias Trockis atmetė. Leni
nas grasina atsistatydinti, jei jos nebus 
priimtos. Centrinis partijos komitetas ir 
vykdomasis sovietų komitetas nusileidžia. 
Taikos sutartis Lietuvos Brastoje pasira
šyta 1918 m. kovo 3 d. Sovietai atsisako 
nuo Lenkijos, Lietuvos, Kuršo, Livonijos, 
Estijos. Jų kariuomenė turi evakuoti Uk
rainą ir Suomiją. Jie pripažįsta vasario 
9 d. Rados pasirašytąją sutartį. Tąja kaina 
sovietų vyriausybė išgelbėta. L. Brastos 
taika išgelbėjo bolševikų vyriausybę nuo 
žlugimo. Tą atokvėpį bolševikai naudoja 
valdymo prietaisui sutvirtinti, o opozicija 
didžiausios suirutės sąlygose mėgina orga
nizuotis. Provincijoj įvairiose vietovėse 
sprogsta spontaniški antibolševikiniai su
kilimai, jiems paprastai vadovauja kairieji 
soc-revoliucionieriai, kurie naudoja ir 
jiems įprastą terorą. Vienas tokių teroristų 

gijas Komoje turi dar iš prieškarinių laikų 
oeveiK visos nuropos tautos. Besiteirauda
mas, Kooėi ra .p veiai įsteigta lietuvių ko
legija, sužinojau, kad NepnKiausomos Lie
tuvos laikais nei vyriausybė, nei vyskupa- 
tas ne.aiKe reiKanngu ją steigti, oavo 
semmarijose klierikai būdavo gerai tautiš
kai išauklėjami, o kurie siekdavo aukštes
nių mokslų, buaavo siunčiami į kitų tautų 
kolegijas, kaa ta pačia proga išmoktų sve
timų kaibų. O dabartiniu metu sv. Kazi
miero kolegijai tenka rūpintis sustiprinti 
svetimuose kraštuose atvėsusį lietuvių 
tautiškumą.

Sv. Kazimiero kolegija suspėjo per tą 
laiką isauktėti ir paskleisti pasaulyje per 
aC kunigų. Pastaruoju metu kolegijos veik
ia sumažėjo, nes naujai atvyksta tik pavie
niai asmenys iš po viso pasaulio kraštus 
išbiaškytų lietuvių, dažniausiai iš. JAV ir 
Kanados. Kolegija rengia jiems lietuvių 
karnos ir istorijos kursus, nes jų visų žino
jimas šlubuoja. Apsilankymo metu turėjau 
progos įsitikinti, kad šios pastangos duoda 
gražių vaisių. Kolegijoje gyveno iš mišrios 
seimos JAV kiięs draugiškai sulietuvinta 
pavarde klierikas Ilgūnas. Pirmiau maža 
ką temokėjęs, jis jau laisvai, net be pažįs
tamo amerikoniško akcento kalbėjo lie
tuviškai.

Kita proga man pasitaikė dar arčiau pa
žinti ko.egijos tautinio auklėjimo veiklą. 
Belankydamas įvairias {žymenybes, pralei
dau Romoje vos 12 dienų. Supuolimo dėka 
kaip tik tuo metu buvo Šventinami kuni
gais du kolegijos auklėtiniai. Visai nieko 
apie tai nežinodamas, nuėjau vieną dieną 
apžiūrinėti Šv. Jono Laterano bazilikos. 
Didžiuliame pastate stovėdamas prie durų 
negali matyti, kas dedasi prie didžiojo al
toriaus. Girdėjosi gražiai giedant. Nusku
bėjęs ten, pamačiau didėlį būrį dvasiškių. 
Kardinolui pradėjus pamokslą, suvokiau, 
kad esama kunigų šventinimo. O kitą die
ną nuėjęs į kolegiją sužinojau, kad pripuo
lamai dalyvavau dviejų lietuvių kunigų 
šventinimo apeigose! Buvau pakviestas at
vykti sekmadienį į jų primiciją ir iškilmin
gus pietus. Jokie atsikalbinėjimai negelbė
jo, nes į tokias iškilmes esą kviečiami visi 
kolonijos nariai ir Romą lanką pakeleiviai 
lietuviai. Iš dalyvių skaičiaus galima spręs
ti, kad Romoje esama apie 50 lietuvių, be 
kunigų ir klierikų, dar keletas iš prieška
rinių laikų gyvenančių pasauliečių.

Jaunieji kunigai mišias atnašavo lietu
viškai, pagal Santarybos neseniai leistus 
pakeitimus. Mažo gerai susigiedojusio ko
legijos choro lietuviškos giesmės bei kuni
gų ligi paskutinio žodžio suprantamos mal
dos giliai skverbėsi širdin. Susidarė įspū
dis, kad katalikų pamaldos nuo šiol išore 
mažai tesiskirs nuo seniai gimtoje kalboje 
atlikinėjamų reformatų bei evangelikų pa
maldų.

O iškilmingų pietų metu, klausydamasis 
kolegijos rektoriaus ir kitų dvasiškių kal
bų, galėjai pamanyti, kad dalyvauji ne 
„Kristaus kareivių“, bet lietuvybės „žynių“ 
(jei tokia mokykla egzistuotų) išleistuvėse. 
Daugiausia buvo kalbama apie skaudų tau
tos likimą. Jauniesiems kunigams buvo lin
kima būti uoliais tremtyje išsklaidytų, nu- 
tautimo pavojų apsuptų lietuvių tautinės 
sąmonės žadintojais. Pagalvojus reikia pri 
pažinti, kad dabartiniais laikais jokios ki
tos profesijos nariai neturi tokių gerų są
lygų pasidarbuoti tautinėje dirvoje, kaip 
kunigai. Jei carinės Rusijos laikais Lietu
voje pasilikti ir tautai dirbti norintieji 
šviesuoliai turėdavo dar pasirinkimą tapti 
kunigu, gydytoju arba farmaceutu, tai 
tremtyje lieka tik viena pirmoji. Mano įsi
tikinimu, Šv. Kazimiero kolegija šios sri
ties darbuotojų paruošimą atlieka labai 
puikiai. Tas pasitvirtina stebint daugelio 

1918 m. liepos 7 d. nužudo Vokietijos pa
siuntinį Mirbachą. Tai ženklas didesniam 
sukilimui. Maskvoje, kur kovo 12 d. per
kelta sostinė, centrinis paštas užimtas, če
kes pirmininaas Dzeižinskis areštuotas, ar
tilerijos daliniai bombarduoja Kremlių, 
bet sukilimas vis tiek žiauriai numalšina
mas. S.R. teroras prieš komunistus tačiau 
nesiliauja. Viena revoliucionierė šauna į 
Leniną ir jį rimtai sužeidžia. Tą pačią die
ną (VIII.30d .) Petrograde nužudomas ko
misaras Urickis. Padėtis tuo sunkesnė, kad 
pilietinis karas vis plačiau plečiasi, o ir 
aliantai pradeda kištis į Rusijos reikalus. 
Anglai, pretekstu apsaugoti aliantų diplo
matinį korpusą, išsilaipina Archangelske ir 
Murmanske, kur diplomatai susitelkė eva
kuotis. Ten jie proteguoja kažin kokią su
sidariusią šiaurės Rusijos vyr.ausybę. Do
no srityje generolui Krasnovui pavyksta su 
keiti kazokus. Kornilovas ir Denikinas lai
ko šiaurės Kaukazą. Nuo Volgos jki viso 
Sibiro šeimininkauja susiorganizavę į le
gionus buvę čekų-slovakų imtiniai, ten soc- 
revoliucionieriai steigia laikinąją vyriau
sybę, kurią kiek vėliau perima admirolas 
Kolčakas. Kitur dar kiti generolai, ypač po 
vokiečių kapituliacijos, taip pat mėgina 
„įsiteisinti“ (Pabaltijyje Judeničas).

Rusų tautos nelaimei visi tie „baltieji“ 
generolai buvo kraštutiniai reakcionieriai, 
stovėjo už „vieną ir nedalomą“ Rusiją, pa
neigė visas revoliucijų reformas, nesiryžo 
pasisakyti už „inorodeų“ (kitataučių) ne
priklausomybę, visur, kur įsitvirtindavo, 
įvesdavo panašų į bolševikinį terorą — 
baudžiamąsias rinktines, sušaudymus, kar
tuves, kalėjimus. Neužilgo ūkininkija visur 
nuo jų nusisuko, manydama, kad ilgainiui 
bolševikinė „doktrina“, kurios dar nesu
spėjo suprasti, jai bus pelningesnė, ir bol
ševikus palaikė.

Bolševikai gi, kur siekė jų valdžia, siau
tė negailestingai prieš bet kurio plauko 
„proletariškos revoliucijos“ kontrrevoliu
cionierius, pasireiškusius ar galinčius pasi
reikšti: sušaudė suimtus menševikus ir 
S.R., nužudė Ekaterinburge įkalintą carą ir 
jo šeimą, buvusius ministrus, sukimšo { ka
lėjimus, kaip įkaitus, tūkstančius karinin
kų, stambių ir mažiau stambių „buržujų“ 
ir apskritai bent kiek veiksmingesnių inte
ligentų ar ir paprastų bolševizmui priešin
gų darbo žmonių. Mažiausiu pretekstu, o 
dažniausiai be jokio preteksto, bet vien gy
ventojų terorizavimo sumetimais (tai yra 
vienas iš „taktikos“ elementų) įkaitai bu
vo „likviduojami“ šimtais ir tūkstančiais. 
Oficialioji soc-revoliucionierių opozicija 
buvo pribaigta. Vieni pritapo prie bolševi
kų, kiti stengėsi prisiglausti prie antisovįe- 
tinių sąjūdžių sukilusių generolų srityse. 
Visuotinė baimė visiškai suparaližavo bet 
kurią veiklą sovietinėj zonoj...

Tuo tarpu XI.8 d. vokiečiai kapituliavo. 
Tą pačią dieną „visarusiškas vykdomasis 
sovietų komitetas“ deklaravo, kad „1918 
m. kovo 3 d. L. Brastoje pasirašytos taikos 
sąlygos nustoja ga.ios ir nebeveikia“. Vo
kiečiams pradėjus trauktis, jų įpėdin visur 
seka bolševikiškoji kariuomenė. Iki 1919 
m. sausio 3 d. ji užėmė Narvą, Pskovą, Vil
nių, Rygą... Visos pavergtosios tautos su
kruto priešintis. Kiekviena jų vylėsi tą bol
ševikiškąją bangą atsmogti. Prasidėjo visa 
eilė paskirų karų, tautinių karų, už savo
sios tautos laisvę ir nepriklausomybę. Ka
rų ir revoliucijų, nes daug kur tuo pat me
tu kilo riaušės ir „socialinės revoliucijos“ 
mėginimai. Tokiame istoriniame konteks
te, rusų bolševikams vis stiprėjant ir orga
nizuojant komunistinį internacionalą, vo
kiečių kariuomenei subyrant ir revoliucio- 
nėjant, kai kur laikinai įsigalint „revoliu
ciniams sovietams“ (Vengrijoj, Bavarijoj, 
net pačioj Vokietijoj), ryškiau iškyla Lie
tuvos nepriklausomos valstybės kūrimo 
sunkumai, bet ir jo didybė!

Valstybės nepriklausomybė paskelbta. 
Vyriausybė sudaryta, bet kol kas tai yra 
tik fikcija. Vyriausybė praktiškai neturi 

kunigų dalyvavimą visuomeninėje veikloje 
visuose Europos kraštuose. Toliau tą mintį 
vystant, tenka . pripažinti didelį naujojo 
lietuvių vyskupo vaidmenį lietuvybei išlai
kyti tremtyje. Atskiro vyskupo išrūpini-, 
mas tremties lietuviams, mano manymu, 
yra taip pat vienas iš svariausių Italijos 
lietuvių tarpvalstybinės reikšmės veiksmų. 
Tai Šv. Kazimiero kolegijos tautinės veik
los apvainikavimas, jos Europoje paskleis
tiems darbuotojams nuolatinio vadovo pa- 
rūpinimas. Studijų Savaitės metu teko gir
dėti vyskupo Dr. P. Brazio paskaitą. Ju
dviejų su prof. J. Eretu paskaitos, saky
čiau, buvo emocinės, agitacinės, įtaigojan- 
čioš lietuvius protu ir visais pojūčiais stip
rinti savo tautinį atsparumą, nenusiminti 
ir desperatiškai nenuleisti rankų. Nors 
mums visiems teko skaudžiai nukentėti 
nuo brutalios jėgos, nors ji ligi šiol dar 
daugelyje kraštų tebevyrauja, tačiau rei
kia pasitikėti Apvaizda ir istorijos raida, 
kad „stiprus griūva, silpnas kelias“... Daug 
galingų valstybių subyrėjo, subyrės ir ko
munistinė despotija.

(Bus daugiau)

neturi tai^rininkų ir kareiviųdar ne tik jokios valdžios, bet 
valdžiai reikšti ir joKio vaistybinio prietai
so. iiK rusų fronte karo veiksmams susto
jus ir paoegei.ams masisKai grįžtant iš Ru
sijos, isio m. iuuenį gyvenimas gaivaus- 
kai pradeda organizuotis iš apačios —spe
cialiau ūkio atstatymo, švietimo, savival
dų srity. Kaimuose ir sodybose sunkiausia 
problema atstatyti iš nuodėguiių trobesius: 
trūksta stiklų, vinių, geležies, cemento. 
Langų, durų vietoje laikinai paprastos len
tos, skylės užkemšamos šiaudų kūliais. 
Naujoms sėjoms — sektų nėra, žemei dirb
ti — arkuų maža... Vyriausybė visus tuos 
trūkumus žino, bet bejege padėti. Nei poli
cijos, nei kariuomenės, nei susisiekimo, nei 
lėšų, nei pajamų, nieko dar nėra, viskas 
okupanto valdžioje..Vis dėlto, kiek sugebė
dama ir pajėgdama, vyriausybė, įvairių 
iniciatyvų imdamasi, stengiasi vairuoti gy
venimą, stengiasi vis daugiau sau autorite
to ir valdžios įsigyti. Ji siunčia savo parei
gūnus, instruktorius, įgaliotinius padėti sa
vivaldoms organizuotis vietoje, okupacinėj 
valdžioj ji stengiasi kai kuriuos savo pot
varkius įteisinti, naujų lengvatų išrūpinti, 
ji ieško paskolų gauti.

Tautiečiams sukrutus naujam gyvenimui 
organizuotis, aplinkinės audros vis gresia 
naujais pavojais. Vokietijoj vyksta revo
liucija. Kaizeris pašalintas, skelbiama res
publika, bet tuo pat metu, K. Libknechtui 
ir R. Lukšemburg vadovaujant, rengiamasi 
perversmui Rusijos bolševizmo pavyzdžiu. 
Sąlyty su bolševizmu užsinuodijo ir rytų 
fronto vokiečių kariuomenė ir rusų pavyz
džiu pradėjo steigti „kareivių sovietus“ 
ir taiko suimti okupacinę valdžią savo 
rankose.

Lietuvos komunistai pradėjo atvirai mi
tinguoti ir laukė bolševikų ateinant iš 
Rus.jos. Iš kalėjimų pasprukęs, iš įvairių 
slėpynių išlindęs, „patamsių gaivalas“ dū
ko miestuose, o kaimuose reikėjo organi
zuoti savisaugą nuo plėšikavusių, iš Vokie
tijos grįžtančių rusų belaisvių gaujų. Tuo 
pat metu lenkai, jau stipriau susiorganiza
vę ir turėdami savos kariuomenės „legio
nus“, atvirai reiškė pretenzijų Lietuvą pri
sijungti. Lietuvos lenkai toms pretenzijoms 
paremti, su lenkų vyriausybės žinia ir jos 
remiami, jau rengėsi sukilimui, organizuo
dami garsiąją Polska Orgamzacja Wojs- 
kowa (P.O.W.). Tokiose sąlygose teko kur
tis Lietuvos kariuomenei, tokiose sąlygose 
prasidėjo laisvės karo žygis.

Iškovotąja laisve džiaugdamiesi, džiaugs 
mingai ir entuziastiškai į naują, į savąjį 
valstybinį gyvenimą įžengę, per įvairias 
šventes ir iškilmes buvome pripratę apie 
kariuomenės kūrimąsi prikalbėti ar prira
šyti labai kilnių, bet pernelyg optimistiškų, 
tikrovės neatitinkančių įvaizdžių. Esą, „pa
jėgūs vyrai būrių būriais ėjo iš kaimų, vien 
sėdijų, miestų, ėjo su savo maistu, su savo 
ginklais, vienur iš vokiečių pirktais, kitur 
slapta iš Rusijos atsineštais, ėjo iš visų 
Lietuvos kampų laisvės ir tėvynės ginti. 
Įstaigose ir mokyklose — mokytojams ir 
vyresniųjų klasių mokiniams išėjus sava
noriais — pasiliko beveik vienos moterys, 
vaikai, paliegėliai...“ (iš Lietuvos istori
jos). Vaizdas kilnus, patriotiškas, bet per
dėtas. Ta kariuomenė bendro tautinio są
jūdžio pakilimu tartum būtų atsiradusi 
pati savaime, lyg kaip pirmykščio gyveni
mo sąlygose visi sugebą ginklą panaudoti 
vyrai būtų pavirtę kariais! Taip rašyti 
auklėjimo tikslais gal naudinga, bet vis 
jau istorinius įvykius reikia grįsti faktais, 
kokie jie buvo. IŠ tikro, ak koks sunkus 
buvo tos kariuomenės kūrimasis, bent jo 
pradžia!

Nepriklausomybę paskelbus, tik už ke
lių mėnesių Valstybės Tarybos sudaryta 
Apsaugos Komisija, slapta nuo vokiečių 
okupacinės valdžios, pradėjo lietuvių ka-
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Povdas pagautas į rojų

2 Korintiečiams 12:1-4 Povilas sako, kad 
jis matė regėjimą, kuriame jis buvo „pa
gautas į rojų“. Bet Apaštalas aiškina, kad 
tai buvo tik „regėjimas“, ir nereiškia, kad 
tuomet jau buvo rojus {steigtas. Apaštalas 
aiškina, kad tame pat regėjime jis buvo 
paimtas į „trečiąjį dangų“, šita informaci
ja pateikia mums raktą, kaip reikia su
prasti visą šitą regėjimą.

Apaštalas Petras savo antrame laiške, 
3-me skyriuje, rašo mums apie tą patį 
„trečiąjį dangų“, kurį regėjime matė Povi
las. Apaštalas Petras kalba ne tiktai apie 
„trečiąjį dangų“, bet apie visus tris „dan
gus“. Jis aiškina, kad pirmasis iš šitų dan
gų buvo pirm tvano, Noės dienose, ir kad 
jis buvo sunaikintas tvano metu. Jis aiški
na toliau, kad po tvano prasidėjo antrasis 
dangus, kuris bus sunaikintas po Kristaus 
antrojo atėjimo. „Bet“, sako Apaštalas, 
„mes laukiame pagal jo pažadą naujo dan
gaus ir naujos žemės, kuriuose teisybė gy
vena“.

Šitas „naujasis dangus“, kurio mes lau
kiame, bus „trečiasis dangus“. „Naujoji že
mė“ gi bus „rojus“, kurį Povilas matė re
gėjime. Čia Petras aiškina, kad abudu, 
naujasis arba „trečiasis“ dangus ir naujoji 
arba „rojiškoji“ žemė, bus sutverta arba 
įsteigta po Kristaus antrojo atėjimo, šitie 
pareiškimai patvirtina mūsų pirmesni aiš
kinimą, kad rojus dar nėra įsteigtas ir kad 
todėl niekas negali nueiti į rojų tuojau po 
mirties. 

registraciją. Iki 19Io 
m. spano 10 d. (daugiau kaip pusei metų 
praėjus po Nepriklausomybes AKtopasKei- 
o.mo), Kada laryba jau viešai įsaKė Komi
sijai organizuoti Kariuomenę, uzsiregisua- 
VuSių buvo UK asmenų, z Ka.eiviai, kiti 
Karininkai. Spalio 16 d. į Vimių atvyko 11 
kareivių. Tuoj buvo pradėtas organizuoti 
1 pė-t. pulkas. Kada Vokietijoje įvyko re- 
voriucija — XI.11 d., vadinasi, boiševikų į 
Lietuvą įsiveržimo išvakarėse, purkas var
gu ar turėjo pusę šimto karių. Nors kariuo
menė jau buvo organizuojama viešai, nors 
lapkričio 23 d. jau buvo paskelbtas įsaky
mas, davęs praazią Lietuvos Kariuomenei, 
savanorių SKaičius didėjo sapnai. Kada 
gruodžio pradžioje Vilniuje buvo pradėtas 
organizuoti 2 p.p., 1 p.p. puiKas gruodžio 
17 d. buvo perkeltas į Alytų: 25 karininkų, 
3 karo vaidininkų ir 32 kareivių sudėties! 
Tokia buvo pradžia!

Tai sunkiai pradžiai buvo daug priežas
čių. Pirmiausia pati Vyriausybė su Volde
maru priešaky iš pačių pradžių nebuvo ka
riuomenės steigimui labai palanki. Ilgai bu 
vo ginčijamasi dėl ginkluotų jėgų formos: 
kariuomenė ar milicija?.. „Mažo krašto 
nieks nepuls, vidaus tvarkai palaikyti vie
nos milicijos pakaks...“, teigė Voldemaras. 
Kai naujai valstybei pavojus mirties daigi
nu užsimojo, jau daug brangaus laiko buvo 
sugaišta. Kita vertus, kraštas okupantų bu
vo visiškai nualintas, po revoliucijos „su- 
revoliusionėjusi“ okupacinė kariuomenė 
(Lietuvoje buvo vadinama „spartakistais“ 
—sukilimą rengusio Spartako vardu) tero
rizavo gyventojus, visur siautė plėšikavi
mas, netvarka ir karo pabaigai būdingas 
palaidumas ir suirutė. Susisiekimo beveik 
jokio, gyvu žodžiu ar per labai dar menką 
spaudą informacijos, instrukcijos, potvar
kiai gyventojus pasiekdavo vėlai, arba jų 
visai nepasiekdavo, o bolševikiška šnibždu 
propaganda jau smelkėsi krašte, jau nuo
dijo vietos savivaldų kūrimąsi, piudė savi
tarpį gyventojų susiklausymą. Sulenkėjęs 
Vilniaus miestas taip pat lietuviškai akci
jai buvo priešingas. Gatvėmis slankiojo 
lenkų partizanai ir atvirai grūmojo Lietu
vos besikuriančioms valstybinėms įstai
goms.

(Bus daugiau)

Paminklas Leninui visuomenės pinigais

Valdžia nutarė „papuošti“ Kauną: pasta
tyti Vienybės (dabar Janonio aikštėj Leni
no paminklą. Paskelbtas konkursas projek
tui. (Viši skulptoriai yra atlikę tą „gim
nastiką“ — lipdyti Leniną įvairiose pozose. 
Iš neseniai Maskvoj buvusios parodos, kur 
buvo rodoma ištisa serija leninų, yra pa
grindo spėti, kad G. Jakubonis, Pirčiupio 
Motinos autorius, gali bene geriausiai 
įtikti).

Neaišku, kiek populiarus tas sumanymas 
kauniečių tarpe. Sumanymą paskelbus, 
Tiesoj pasirodė keistas generolo (dabar 
„dimisijos generolo“) A. Urbšo straipsnis, 
pavadintas „Svajonės išsipildymas“ kur 
generolas kauniečių vardu tvirtina, kad jie 
jau seniai puoselėję mintį, kaip čia papuoš
ti „gražiausią savo miesto aikštę monu
mentaliu paminklu didžiajam proletariato 
vadui“... Ligšiol partijos komitetai tik pa
čius nepopuliariausius savo įgeidžius sku
bėdavo pridengti tų ar kitų senųjų autori
tetų vardu.

Be to, yra užsimota įrengti aikštę ir pa
statyti paminklą „fašizmo aukoms“ prie 
IX forto, į kurį, panašiai, kaip ir Pirčiupį, 
jau ir dabar privalomai vežiojami Kaunan 
patenkantieji ekskursantai. Būdinga, kad 
valdžia šiam paminklui nesirengia duot pi
nigų: lėšos jau pradėtos rinkti iš „nuošir
džiausiai pritariančios“ visuomenės. (Elta)

Palaiminimai rojinėje žemėje
Petras sako, kad, „anot jo pažadėjimo, 

mes laukiame naujo dangaus ir naujos že
mės“. „Pažadėjimas“, į kurį Apaštalas, tur 
būt, nurodė, yra parašytas Izaijo 65:17-25. 
Skaitydami šią pranašystę, pamatysime, 
kad vienas atsižymėjęs to pažado dalykas 
yra sutvėrimas .naujos žemės“, su kuriuo 
ateina „džiaugsmas“ ir pasibaigimas 
„verksmo“. Ir kad ten nebus kūdikių, ne
pabaigusių savo dienas. Namų savinin
kams bus užtikrintas ekonominis saugu
mas, nes jie „statys namus ir gyvens juo
se“; nes jie „nesidarbuos veltui ir negim
dys sumišimui“, anksčiau kaip jie šauks, 
Viešpats „atsilieps“; ir ten „vilkas gyvens 
su avinėliu“; ir pagaliau yra duotas labai 
plačiaprasmis pažadas: „Jie nebekenks ir 
neužmuš visame mano šventajame kalne 
(karalystėje), sako Viešpats“.

čia turime vieną biblinį garbingosios 
Dievo karalystės pažadą, nes „kalnas“ ši
toj vietoj yra Dievo karalystės simbolis. 
Apie tą patį kalną yra parašyta Dantelio 
2:35, 44, 45, kur pasakyta, kad jis augo ir 
pripildė visą žemę. Toje karalystėje bus 
atsimenama apie aną ant kryžiaus paka
bintąjį piktadarį. Tos karalystės dėka bus

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Hl.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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Europos lietuviu kronika
DBLS SUVAŽIAVIMO APRAŠYMAS IR 

PRANEŠIMAI
Nenorėdami uždelsti laikraščio spausdi

nimo, DBLS visuotinio suvažiavimo plates
nį aprašymą tegalėsim pateikti tik kitą sa
vaitę.

Tada išspausdinsime ir Pasiuntinybės 
Patarėjo V. Balicko kalbą ir DBLS ir Lie
tuvių Namų veiklos pranešimus.

LONDONAS
JAUNIMO METŲ SEKMINĖS SODYBOJE

Didž. Britanijos Liet. Jaunimo Metų Ko
mitetas rengia Jaunimo Metų Sekmines 
Lietuvių Sodyboje.

J.E. vyskupas P. Brazys, MIC, yra, davęs 
sutikimą dalyvauti Jaunimo Sekminių 
šventėje Sodyboje.

Artimiausiu laiku bus paskelbta smul
kesnė programa šiai šventei.

Be to, kviečiame visų Britanijos lietuvių 
kolonijų jaunimą šioje savo, jaunimo, šven 
tėję dalyvauti ir, jeigu sąlygos leis, jung
tis bendron programon.

DBLJ Metų Komitetas

PAVASARIO BALIUS
Jaunimo ir senimo susiartinimo Pavasa

rio balius įvyks balandžio 23 d., šeštadie
nį, Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gar
dens, W.11. Pradžia 7 vai. vak.

Balių rengia DBLS Londono Lietuvių 
Jaunimo Skyrius.

Gros geras orkestras, veiks turtingas bu
fetas, loterija ir kt.

Įėjimo bilietai jau platinami, o staliukus 
galima užsisakyti Tel. PAR 2470.

BALTŲ BALIUS
Praėjusį šeštadienį Majestic Rooms sa

lėje įvykęs baltų balius sutraukė porą šim
tų pabaltiečių'. Deja, lietuvių vos saujelė 
atsilankė. O gaila tikrai, nes daugelis pra
leido retą progą pamatyti mūsų Londono 
DBLS Jaunimo skyriaus naujai persiorga
nizavusią tautinių šokių grupę. Aštuonios 
poros pašoko Kubilą ir Malūną, o keturi 
berniukai — Oželį. Sušokta buvo gyvai ir 
vikriai, ne baudžiauninkiškai, kaip nere

ŽIEMA PRAEINA - VASARA ATEINA !
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminai

čius Lietuvoje vasarine apranga. Idant jums nereikėtų sukti 
galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis spe
cialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, reikalin
ga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyt. arba mot. 

nailoninės kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiu
mui — 3l/2 jardo; itališkas nepermatomas gražių raštų nailo
nas suknelei — 4 jardai; vyr. arba mot. batukai; itališkas vyr. 
arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. lietsargis; perlų 
karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. baltinių pora; ir 
vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntiniu ir muitu tik £30.0.0.

KASTYTIS (II)
Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba Herring

bone 3% j.; vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusba
čiai; vyr. ital. nailoninis lietpaltis; vyr. prie kostiumo pritaiky
tas kaklaraištis; vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; 
ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
JURAITĖ (III)

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės angį, 
medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 
poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dai
lus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik £43.0.0, 

nes susitaupo 3 sv. pasiuntimo išlaidų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 

naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą, už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Telef. SHO 8734

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas1 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
UI. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

tais atvejais anksčiau teko matyti šokant 
kai kurias grupes. Taigi pradžia daug ža
danti. Džiugu buvo išgirsti, kad jaunimas 
pasiryžęs dar labiau tobulintis ir ketina 
šią grupę padidinti net iki šešiolikos porų.

Be lietuvių pasirodė dar latvių ir estų 
tautinių šokių grupės. Jaunas latvių solis
tas padainavo tris dainas. Pranešėju.buvo 
Kastytis Baublys.

Visa programa praėjo įdomiai, tačiau 
pats balius būtų gal linksmesnis, jeigu šo
kių kapela kiek žmoniškiau būtų grojusi, 
o ne čirpinusi kažkokias neaiškias natas, 
o, be to, ir vėžliškas patarnavimas bare 
daug kam dilgino nervus. K.

LIET. ŠV. KAZIMIERO LONDONE 
BAŽNYČIOS KOMITETO RENGIAMOS 

GRAND NATIONAL LOTERIJOS 
REZULTATAI

Fujino — 4052, Kiely; Fredie — 4685, 
Strašinskas; What a Myth — 2006, Russell; 
Flying Wild — 2039, Russell; Stirling — 
3037, Sam. Salt; The Fossa — 3571; Forest 
Prince — 2288, Jenkins; Rough Tweed — 
2007, Razvickas; Vultrix —0306, Klebonas; 
Kapeno — 0375, Babilienė; Honey End — 
4061, Joyce; Ferry Boat — 0126, O. Bulai- 
tienė; Packed Home — 1255, Frith; Greek 
Scholar — 0185, P. B.; Solimyth — 0225, P. 
Bulaitis: Brown Diamond — 1198, Wyllie; 
Dorimont — 1231, Sea Grave; Some Sliper
— 2011, Kobelis; Popham Down — 3900; 
Pontin-Go — 0066, Pukštienė; Bold Bird
— 2910, Nemeika; April Rose — 4490; Ga
me Purston —0063, Daunora; Anglo—2786; 
Loving Record — 0194, Bulaitis; Norther
— 2030, Auger; Willow King — 4516, Bur- 
kevičius; L'Empereur — 0130, O. Bulaitis; 
Out and About — 0190, P. Bulaitis; Mo
narch's Thought — 4960, Plant; Valouis — 
4040, Morris; Royal Ruse — 0214, Matt
hews; Quintin Bay — 0131, Černis; Major 
Hithe — 4135; Big George — 2055, An
driuškevičius; Jim's Tavern — 2691, Jaki
mavičius; Gale Force X — 2851, Ivanaus
kas; Irish Day — 3812, Parulis; Vulcano
— 2940, Navickas; Highland Wedding — 
2841, Rencsliauskas; Leslie — 0516, Juras; 
Flamecap — 4290; Scottish Final — 0542, 
Baranauskas; Mae's Flare — 3873, Sah- 
tockis; Black Spot — 3401, Valaitis; In 
Maste — 4994, McShave; Harry Black — 

2632, A.J.: Moyrath—0365, J. Babilius; Ard 
Cąrrig — 1780; Me Oul Segocia — 0369, S. 
Babilius; Devenish Artist — 1426; King 
Pin — 0193, Bulaitis; My Gilt — 4499, Ja
sinskis

NOTTINGHAMAS
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 2 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrai

niečių Klubo apatinėje salėje (30 Bentick 
Rd.) kviečiamas visuotinis Skyriaus narių 
susirinkimas. •<

Kviečiami dalyvauti visi nariai, jauni
mas ir svečiai.

Bus renkama nauja valdyba, taip pat 
pranešimas iš DBLS visuotinio suvažiavi
mo ir svarstomi Skyriaus reikalai.

DBLS Skyriaus Valdyba

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Šiemet Nottinghame lietuviai per Didž. 

Savaitę turės savas pamaldas Jaunimo Ži
dinyje— 16 Hound Rd., West Bridgford:

Did. Ketvirtadienį šv. Mišios su kitomis 
pamaldomis bus 8 vai. vakare.

Did. Penktadienį, 3 vai. po pietų, Kris
taus Kančios apeigos su šv., Komunija.

Did. šeštadienį Velykų ugnies, žvakės 
šventinimas, šv. Mišios prasideda 8 vai. v.

Velykose Prisikėlimas 8 vai. ryte. 11 vai. 
Mišių nebus, nes bus laikomos tą valandą 
pamaldos Mayfield, Ashbourne, Derby's.

Velykų II d. Mišios 11 vai.
Visus kviečiame eiti sakramentų. Išpa

žinčių Jaunimo Židinyje klausoma prieš pa 
maldas ir kitu laiku pagal pageidavimą. D. 
šeštadienio vakare ir Velykų rytą bus tik 
vienas kunigas. Taigi per pamaldas nega
lės eiti klausyklom

Visiems, ypač Židinio bičiuliams - rėmė
jams, linkime Velykų pakilios krikščioniš
kai lietuviškos nuotaikos. Aleliuja!

GARBUS SVEČIAS
Tuojau po Velykų į Liet. Jaunimo Židi

nį trumpam laikui užsuks vysk. Dr. Pranas 
Brazys, MIC. Tai bus jo čia antras apsi
lankymas.

SKAUTIŠKOS FILMOS
Balandžio 16 d., 6.30 vai, šeštadienį, Uk

rainiečių klubo apatinėje salėje (30 Ben
tick Rd.) rengiamas Anglijos Skautų Bro
lijos skautiško gyvenimo Filmų vakaras.

Skautų Brolija visą eilę metų ruošė sto
vyklas, gerus darbelius, važinėjo, keliavo 
pėsti, dalyvavo įvairiose skautų stovyklo
se, o ypač jaunieji skautukai, kurių tėve
liams bus labai įdomu pamatyti filmoje tik 
renybę.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
DBLS Valdyba

)
, MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 11 d., 6.30 vai., tai yra antrąją 
šv. Velykų dieną, Ukrainiečių klubo salėje 
(30 Bentick Rd.) rengiamas Margučių ba
lius. Margučiai bus premijuojami — gra
žiausias, stipriausias ir kas greičiau suval
gys.

Veiks baras, bus loterija. Šokiai tęsis iki 
11.30 vai.

Kviečiami dalyvauti iš arti ir toli.
DBLS Sk. Valdyba

LASo MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 10 d. Nottinghamo LAS sky

riaus klubo patalpose, St. Ann's Well Rd., 
rengiamas Tradicinis Margučių Balius.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Gali dalyvauti ir nenariai.
Įėjimas — aukos.

LAS Nott. Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
Velykų pirmąją dieną, 6 vai. p.p., savo pa
talpose rengia Margučių balių.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Gros gera muzika.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės lietuviai atsilankyti į šį linksmą lietu
višką parengimą.

Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS IŠ SUVAŽIAVIMO
Balandžio 16 d., šeštadienį, 6 vai. vaka

re, Lietuvių Klube šaukiamas DBLS Sky
riaus susirinkimas.

Jame atstovas darys pranešimą iš įdo
maus DBLS visuotinio suvažiavimo. Kvie
čiami dalyvauti ir nenariai, kurie domisi 
visus lietuvius ir jų gyvenimą liečiančiais 
dalykais.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS IR PRANEŠIMAS

Balandžio 2 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrai
niečių Klube šaukiamas DBLS Skyriaus 
susirinkimas, kuriame atstovas darys pra
nešimą apie įdomiai vykusį DBLS visuoti
nį suvažiavimą.

Kviečiami dalyvauti ne tik nariai, bet ir 
visi lietuviškais dalykais besidomintieji 
tautiečiai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON — balandžio 3 d., 12.30 

vai., rekolekcinio pobūdžio pamaldas 
Katedroje praveda kun. A. Geryba.

NOTTINGHAM — bal. 3 d., Verbų sekma
dienį, 11 vai., verbų šventinimas, Mišios 
Jaunimo Židinyje. Didž. Savaitės pamal
dos skelbiamos kronikoje.

WOLVERHAMPTON — liet, rekolekcijos: 
bal. 9 d., Did. šeštadienį, 7 vai. vakare, 
konferencija ir išpažintys St. John's Sq. 
Velykų rytą išpažintys nuo 10.30 vai. Mi
šios 11 vai. Pamaldas praveda kun. A. 
Geryba.

NOTTINGHAME —Velykų pamaldos skel
biamos kronikoje.

DERBY — bal. 17 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — bal. 17 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.
BIRMINGHAM — bal. 24 d., 11 vai., 21 

Park Rd. Pamaldos rekolekcijų pobū
džio. Praveda kun. A. Geryba.

BRADFORD—balandžio 3 ir 10 d., 12.30 v. 
LEEDS — balandžio 3 d., 3 v.p.p.
HUDDERSFIELD — balandžio 11 d., 12 v.

(Kitos panfa’.dos 2 psl.)
J.E. VYSK. PR. BRAZYS Š. ANGLIJOJE

J.E. Vysk. Pr. Brazys tuoj po Velykų at
vyks į Š. Angliją ir, lankydamas lietuvius, 
praves jiems rekolekcijas. Atskiras vieto
ves aplankys šia tvarka:
LEEDS — balandžio 16 d., 12 v., Holy Ro

sary bažn.
BRADFORD — balandžio 16 d., 6 v.v. — 

pamokslas, išpažintis; balandžio 17 d., 
12.30 v. — iškilmingos pamaldos.

KEIGHLEY — balandžio 17 d., 10 v., St. 
Anne mokyklos koplyčioje.

HALIFAX — balandžio 23 d., 12 v., St. Co
lumba bažn.

HUDDERSFIELD — balandžio 24 d., 1 v. 
p.p., St. Joseph's bažn.

ROCHDALE — balandžio 30 d., 5 v.v., se
selių koplyčioje.

BOLTONAS

ĮDOMUS PRANEŠIMAS IŠ 
SUVAŽIAVIMO

DBLS Skyrius balandžio 3 d., sekmadie
nį, 1 vai., Ukrainiečių klube Boltone šau
kia savo narių susirinkimą.

Kadangi jame atstovas darys pranešimą 
apie įdomiai praėjusį DBLS visuotinį šuva 
žiavimą, tai kviečiami dalyvauti ir nena
riai.

BRADFORDAS
SKAUTIŠKOJO GYVENIMO FILMAS 

BRADFORDE
Balandžio 2 d., 6.30 vai., Bradfordo Lie

tuvių Vyties Klubo patalpose bus rodomos 
skautiškojo gyvenimo filmos. Vietos ir apy 
linkės lietuviai su vaikais prašomi atvykti 
tų filmų, pasižiūrėti.

PRANCŪZIJA
— Pr. Liet. B-nės Krašto Tarybos posė

dis įvyko sausio 21 d. Paryžiuje, pirminin
kaujant Tarybos pirmininkui A. Venskui.

— Pr. Liet. B-nės Kultūrinės Komisijos 
paskutinieji posėdžiai įvyko sausio 11 ir 
vasario 7 d.d. Paryžiuje. Posėdžiuose svars 
tyti „Prancūzijos Lietuvių Žinių“ sekančių 
numerių redagavimo ir turinio klausimai. 
Kultūrinė Komisija taip pat projektuoja 
artimiausiu laiku suredaguoti ir paruošti 
leidinį prancūzų kalba Lietuvos istorijos, 
dabartinės jos politinės padėties, lietuvių 
kalbos, literatūros, lietuviško meno ir folk
loro bei kt. klausimais. Pr. Liet. B-nės Kul
tūrinę Komisiją šiuo metu sudaro: B. Vens 
kuvienė — pirmininkė, U. Karvelytė-Lau- 
er, E. Liutkutė, G. Norvilaitė ir A. Mar- 
tinkaitė.

— Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
pė pasirodė Vasario 16-tos minėjime ir pa
sirodys Sorbonos u-teto tarptautinio folk
loro festivalyj, kuris įvyks kovo 13 d.

Šiais metais Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupėje šoka: M. Gailiušytė, G. Cos- 
nard, E. Liutkutė, A. Martinkaitė, J. Ma
tare, F. Mončienė, A. Moneys, P. Puzynai- 
tė, C. Pawlik, M. Pagnier, M. ir D. Videlier, 
D. Vaiciekauskas. Tautinių šokių grupei 
vadovauja A. Moneys, akordeonu palydi — 
B. Venskuvienė.

— Paryžiaus lietuvių jaunimo subuvl- 
mas-pasitarimas įvyko sausio 16 d.

Šio pasitarimo metu Pr. Liet. B-nės Kraš 
to Valdybos pirmininkas padarė prane
šimą.

Mirusieji
H. A. de Montfort, didelis lietuvių bičių 

lis, mirė sausio 1 d. Agay (Var), sulaukęs 
76 m. amžiaus. Jis ilgus metus buvo Insti- 
tut de France adm. skyriaus direktorius, 
nuo 1945 m. „Ici Paris“ savaitraščio redak
torius.

Fortūnatas Valeika tragiškai žuvo 1965 
m. gruodžio 10 d., Mulhouse stotyje suva
žinėtas greitojo traukinio. Buvo 44 m. am
žiaus, savo metu tarnavo svetimšalių legi- 
jone.

J. Adomaitis ir V. Stankevičius, gyv. Vi- 
llerupt, neseniai mirė.
U. Randytė-Mikitch mirė sausio 13 d. 

Nogent-le-Retrou, sulaukusi 73 m. amž.
Robertas Sapiega, 15 m. amžiaus, mirė 

vasario 3 d. Paryžiuje.

VOKIETIJA
VISI TRYS IŠLAIKĖ

1965-66 mokslo metais Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos Mokytojų Taryba buvo nu
tarusi leisti laikyti baigiamuosius egzami
nus IX klasės mokiniams Artūrui Herma
nui, Evaldui Maščinskui ir Elzei Morozo
vaitei. Tėvams primygtinai reikalaujant ir 
atitinkamoms Vokietijos švietimo įstai
goms sutinkant, leista laikyti valstybinius 
brandos egzaminus taip pat IX klasės mo
kiniui Verneriui Kiminui, kuris Mokytojų 
Tarybos nebuvo pripažintas pakankamai 
pajėgiu. Egzaminai prasidėjo 1965 m. gruo
džio 6 d., o baigti 1966 m. kovo 17 d. Juos 
sėkmingai išlaikė ir gavo brandos atesta
tus visi trys gimnazijos mokytojų rekomen 
duotieji kandidatai. Artūras Hermanas, 
gimęs 1944 m. vasario 21 d., Kaune, mokę
sis Vasario 16 Gimnazijoje nuo 1959 m. ba
landžio 13 d., Evaldas Maščinskas, gimęs 
1946 m. kovo 29 d., Frankfurt-Zeilsheim, 
mokęsis Vasario 16 Gimnazijoje nuo 1958 
m. balandžio 19 d., ir Elza Morozovaitė, gi
musi 1946 m. sausio 3 d., Tirschenreuth,
mokiusis Vasario 16 Gimnazijoje nuo 1958 
m. rugsėjo 11 d.

Verneris Kiminus egzaminų neišlaikė.
Su jais Vasario 16 Gimnazijoje nuo jos 

įsteigimo dienos brandos atestatus yra ga
vę 59 lietuviai jaunuoliai.
MUENCHENAS

Vasario 6 d. įvyko PLB Muencheno apy
linkės visuotinis narių susirinkimas. Val
dyba davė apyskaitą ir piniginę ataskaitą. 
Buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pareigo 
mis pasiskirstė šitaip: pirmininkas Anta
nas Brakauskas, vicepirmininkas inž. Emi
lis Skeberdis, sekretorius inž. Richardas 
Hermanas, iždininkas stud. Arūnas Lau
kaitis, narė Olga Barasienė.

Muencheno Moterų klubo susirinkime 
išrinkta nauja klubo valdyba, kurion įeina 
E. Rugienienė — pirmininkė, J. Jurkohie- 
nė — sekretorė ir V. Hermanienė — iždi
ninkė.
HANNOVERIS ’

Hannoverio LB apylinkėje išrinkta nau
ja valdyba šitokios sudėties: K. Vilkaitis— 
pirmininkas, A. Vegneris — sekretorius ir 
A. Vilkienė — kasininkė.

ITALIJA
INDIJA DĖKOJA LIETUVIAMS

Šv. Tėvui paskelbus vajų Indijos badau
jantiems, lietuviškas Castelnuovo jauni
mas subruzdo jiems į pagalbą. Nepriklauso 
mybės šventės proga sudėjo jie visas savo 
santaupas lietuviškais „litais“, itališkom 
lirom, vokiškom markėm ir angliškais šilin 
gaiš ir, dar auklėtojams prisidedant, surin
ko ir RAI organizacijai pasiuntė 50.000 li
rų (80 dol.). Tą pačią dieną italų radijas 
pabrėžė, kad tai tremtinių lietuvių berniu
kų auka, iš jų pareikalavusi nemažo pasi
šventimo.

Sausio 22 d. tas pats RAI (Italų Radijo 
ir Televizijos Centras) saleziečių įstaigai 
pasiuntė šitokį laišką: „Mus pasiekė 50.000 
lirų jūsų auka, skirta meilės grandinei 
prieš badą Indijoj. Nuoširdžiai jums dėko
dami taip pat ir Indijos vyriausybės var
du, norime išreikšti gilų jūsų tokio dos
naus žmogiško solidarumo veiksmo įverti
nimą. RAI — Radiotelevisione Italiana“.

ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLIUKAI
Žymi Romos Lelli Garey Ecclesiastical 

Art religinio meno krautuvė Castelnuovo 
saleziečių spaustuvėj užsisakė 25.000 šv. 
Kazimiero paveiksliukų.

MUZIKA LIETUVIŠKOJ SPAUSTUVĖJ
Keli italų muzikos žurnalai bei muzikos 

leidėjai mielai patiki saleziečių spaustuvei 
gaidų rinkimą bei muzikinių veikalų 
spausdinimą. Pastebėta, kad čia meniškes- 
nis surinkimas ir gaidos aiškesnės.

Daug kas kreipiasi ypač dėl dabar ak
tualesnės liturginės muzikos. Čia buvo su
rinkta, tarp kitko, La novena di Natale 
(Kalėdų noveha), o dabar ruošiami liturgi 
niai itališki tekstai Velykų vigilijai.

Lietuviškai saleziečių spaustuvei patikė
tas taip pat muzikinis tekstas, kuris bus 
vartojamas kaip vadovėlis italų vidurinėj 
mokykloj ir eis per Italijos vaikų rankas. ,

Paskutiniu metu Castelnuovo lietuvių 
spaustuvę pakartotinai lankė muzikinių 
veikalų leidėjai iš Miami (JAV) ir Londo
no, domėdamiesi nauja gaidų rinkimo eiga. 
Spaustuvės vedėjas salezietis dail. V. 
Aleksandravičius pakviestas aplankyti mi
nėtąsias leidyklas ir jose pademonstruoti 
naują gaidų rinkimo sistemą.
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