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KINIJA IR LIETUVA
Nelaimės ir priespauda visada slinko į 

Lietuvą iš rytų. Tačiau įvairūs konfliktai 
ToL Rytuose, į kuriuos būdavo įsivėlusi Ru 
sija, pavergtiems lietuviams sukeldavo iš
silaisvinimo viltis. 1904-5 metų sukilimas 
Lietuvoje ir kituose Rusijos pavergtuose 
kraštuose ir pačioje Rusijoje buvo caro 
pralaimėto karo su Japonija pasekmė. Žmo 
nės, pajutę carinės despotijos susilpnėji
mą, ėmė maištauti ir reikalauti laisvės. 
Nors sukilimai buvo žiauriai numalšinti, ta 
čiau caras buvo priverstas patenkinti nors 
dalį gyventojų reikalavimų.

Ar yra vilties, jog panaši raida ir dabar 
gali pasikartoti? Laisvųjų lietuvių spaudoj 
pasirodo balsų, siūlančių mūsų vado vau j an 
čioms politinėms organizacijoms užmegzti 
pokalbį su raudonąja Kinija, žinoma, kad 
įtaiga pradėti dialogą su Pekingu nėra ki
lusi iš kurių nors simpatijų Maocetungo ko 
munizmui. Siūlytojai mano, kad tuo būdu 
gal būtų galima pasitarnauti savo tėvynės 
laisvei ir nepriklausomybei priartinti.

įtampa tarp Sovietų Rusijos ir raudono
sios Kinijos vis didėja. Ir komunistinėje 
lietuvių spaudoje galima užtikti žinių apie 
vadinamųjų kultūrinių revoliucionierių ar
ba chunveibinų išpuolius ir apie antisovie- 
tines demonstracijas. Socialistinių valsty
bių arba liaudies respublikų, kaip Jugosla
vijos, Rumunijos ir kitų, spauda apie jas 
daugiau ir nešališkiau parašo.

Jei dar ne taip seniai kai kurie didžiųjų 
dienraščių politiniai komentatoriai ir poli
tikai galvojo, jog rusų-kinų ginčas nėra 
tikras, o tik apsimestas laisvajam pasau
liui klaidinti ir skaldyti, tai šiandien tokių 
nuomonių nebegirdėti. Menkas vaidinimas 
kai pasieny kasdien vyksta susidūrimai ir 
abi pusės telkia karines pajėgas.

Buvo toli pramatančių valstybės vyrų, 
kurie jau prieš daugelį metų tvirtino, jog 
ateis laikas, kai Maskva bus priversta ieš
koti Vakarų pagalbos prieš komunistinę Ki 
niją. Atrodo, kad tie pranašavimai pildosi. 
Tiesa, šiandien dar tebeaidi Kremliaus pro 
testai prieš JAV agresiją Vietname ir prieš 
„amerikietiškąjį imperializmą“ apskritai.

Juk 1964 metais Maocetungas yra pareiš 

Septynios DIENOS
SOVIETAI PALANKOS

Nuo pat revoliucijos laikų sovietai vei- 
tėsi ir spausdinosi kituos kraštuose išei
nančias knygas su niekuo nesiskaitydami. 
Jie nebuvo pasirašę tuo reikalu jokių taip 
tautinių susitar.mų.

Dabar patys sov.etai parodė noro pasi
rašyti tokius susitarimus. Aiškėja, kad Va 
karuose pradedama verstis vis daugiau 
mokslinės sovietų Literatūros. Pasirašę 
tarptautinius sus.taiimus, už tuos verčia
muosius darbus jie gagėtų gauti honora
rais apsčiai užsienio valiutos.

MIRĖ MALINOVSKIS
Mirė buvęs Sov. Sąjungos krašto ap

saugos ministras marš. Malinovskis.

„NOVY MIR“ PUOLAMAS
Rusiškasis sovietų žurnalas „Novy Mir" 

buvo puolamas specialiame susirinkime 
už „trūkumus“. Tie jo trūkumai — spaus
dinama ypač daug mdžiagos, kurioje kri
tikuojamas sovietų gyvenimas.

Vyriausiasis žurnalo redaktorius poetas 
Aleksandras Tvardovskis pažadėjo ap
svarstyti visus puo.imus. Jam paskirti 
trys padėjėjai į pašalintųjų redaktorių 
vietas.

D2ILAS PRAŠOSI UŽSIENIN
Neseniai iš kalėjimo paleistasis kadaise 

buvęs Jugoslavijos Tito draugas, o vėliau 
atsėdėjęs 9 metus kalėjime už režimą kri
tikuojančius raštus, Džilas dabar pasipra
šė vyriausybę leisti jam išvažiuoti kuriam 
laikui į Britaniją, kur jis turi draugų, ir 
leisti užsieniuose išspausdinti kalėjime pa 
rašytus du romanus.

SOVCHOZŲ ATEITIS
Daugumas sovietinių sovehozų (valsty

binių ūkių) yra nuostolingi. Bet ligi šiol 
jiems buvo nustatinėjama, ką jie turi ga
minti.

Dabar norima persitvarkyti, kad jie bū 
tų pelningi. Tam tikras pelno procentas 
eitų atlyginimams padidinti, kad dirban
tieji būtų daugiau suinteresuoti. Žinoma, 
jie patys turės planuoti gamybą.

Tačiau iš pradžių tik tam tikrai daliai 
tu sovehozų bus leista pereiti į naujų tvar 
ką, kol paaiškės, kaip seksis. Be to, nesu
tariama, kokį pelno procentą reikia skirti 
dirbantiesiems, o kokį panaudoti staty
boms ir kitiems ūkio reikalams.

kęs, jog Pekingas iki šiol nėra įteikęs 
Maskvai teritorinės sąskaitos, bet tinkamu 
metu tai padarysiąs. Ne tik propagandinė 
kova, bet ir kariniai pasiruošimai rodo, jog 
susidūrimas tarp kinų ir rusų bręsta. To
dėl šiandien jau laikas pasvarstyti, kokį 
vaidmenį jame galėtume ir turėtume suVai 
dinti mes, lietuviai, gyvenantieji abiejose 
geležinės uždangos pusėse.

Lietuviai vyrai turi tarnauti sovietinėje 
armijoje, neturinčioje lietuviškų dalinių. 
Rusų ir kinų karo atveju visi mūsų vyrai 
būtų pasiųsti į frontą ginti maksviškės im
perijos sienų Azijoje. Aišku, mums nesvar
bu, ar tos sienos bus keletu šimtų kilomet
rų arčiau, ar toliau nuo Uralo. Bet Mask
vai tai yra gyvybinis reikalas. Užtat ji ture 
tų suprasti, kad vergas yra prastas karei
vis. Jei jis patirs, kad iš priešo gali tikėtis 
kiek daugiau laisvės, kiekvieną progą pa
naudos perbėgti pas jį. Apie tai daug kartų 
esame kalbėję ir įrodę.

Maskva, ruošdamasi susidūrimui su rau 
donąja Kinija, turėtų pasistengti pasiruoš
ti jam ne tik kariškai, bet ir politiškai. Tin 
karnas politinis pasiruošimas karui reika
lautų, jog būtų pakeista teisinė ir faktinė 
pavergtųjų kraštų ir jų gyventojų būklė. 
Tačiau nėra jokių ženklų, kad Kremlius 
ruoštųsi daryti kurių nors nuolaidų paverg 
toms tautoms. Todėl kyla klausimas, nejau 
gi sovietai nebūtų pasimokę iš jiems ne
lemtų įvykių 1941 metais.

Jei sovietai norėtų ir sugebėtų pasimoky 
ti iš praeito karo patyrimo, pats vėliausias 
laikas būtų jiems pradėti atleisti partinės 
diktatūros bei okupacijos varžtus. Gerų no 
rų turėdamas, Kremlius nesunkiai galėtų 
tai įvykdyti ir sumažinti gyventojų bei oku 
puotų tautų nepasitenkinimą.

Lietuvoje pirmiausia jis turėtų pakeisti 
savo statytinius. Pagrindiniai Maskvos pa
tikėtiniai, kaip Sniečkus, Paleckis, Gedvi
las ir kiti, jau pačiomis pirmomis okupaci
jos dienomis yra pasirodę kaip nuožmiausi 
savo tautos priešai. Jie yra organizavę nie
kuo nenusikaltusių gyventojų išvežimus ir 
žudymus, kankinimus ir šaudymus. Jie sa
vo valdžią remia ne gyventojų pasitikėji

NAUJOJI ENCIKLIKA
Popiežius paske,bė naują encikliką, ku

rioje reiškiama Bažnyčios pažiūra į šian
dieninį pasaulį ir tautų ir žmonių santy
kius.

Enciklijoje pasisakoma už pagalbą 
skurstantiems, prieš neribotą privačios 
nuosavybės garbinimą. Turtingieji kraš
tai turį savo perteklių atiduoti neturtin
giesiems.

SKIRTUMAS TARP TURTINGŲ
IR VARGŠŲ

Kenijos planavimo ministras Mboja pa
reiškė, kad ūkiškai atsilikusieji kraštai ne 
daro pažangos. Tarp pertekusių ir netur
tingų kraštų praraja vis didėjanti.

Per pastaruosius 6 metus ūkiškai pažan 
giuose kraštuose pajamos pakilo 75 sva
rais iki 600 sv. metams, o neturtinguose 
— tik 3 svarais iki 30 svarų metams gy
ventojui.

PRASTAS MARKSISTAS
„Pravda“ skelbia, kad Mao Tsetungas 

niekada nebuvo geras marksistas - leninis 
tas.

Jis niekad tinkamai neįvertinęs darbi
ninkų klasės vaidmens revoliuciniame ju
dėjime.

ŽIŪROVAI NEBENORI GRĮŽTI
Į Austriją pasižiūrėti ledo rutulio žai

dynių su savo sportininkais buvo atvažia
vę nemaža sporto entuziastų iš sovietinių 
kraštų.

Tebevykstant žaidynėms, 67 pasiprašė 
suteikti jiems politinį prieglobsti (56 če
kai, 9 vengrai ir 2 lenkai). Austrijos įstai
gos skelbia, kad norinčių nebegrįžti gali 
būti daugiau.

Paskutinėmis žiniomis, norinčių nebe
grįžti susidarė jau daugiau kaip 100.
REIKALAS BEVEIK BAIGTAS

Išleidusi apie milijoną svarų bomboms 
ir padegamosioms medžiagoms, britų avia 
cija bent tiek subombardavo ant uolų pa
kibusi tanklaivį „Torrey Canyon“, kad 
jau iš jo tankų nebeteka daugiau nafta.

Britanijos pakrantėse stengiamasi susi
doroti su iš to tanklaivio atplaukusia aly
va.

O savo ruožtu per teismus teks aiškin
tis, kas už ką kaltas, kad tanklaivis pasi
kabino ant uolos ir pridarė britams nuos
tolių.

mu, bet okupanto tankais ir durtuvais. Kai 
tų ginklų prireiks Azijoje, jų gali pritrūkti 
okupuotuose kraštuose valdžiai išlaikyti...

Žinome, kad Maskva jokia kaina nieka
da nesutiks savo statytiniais Lietuvoje skir 
ti jos partijai nepriklausančių asmenų. Ta
čiau ir partinių tarpe yra tokių, kurie savo 
rankų nėra susitepę tautiečių krauju, ku
rie nuoširdžiai rūpinasi okupuoto krašto 
žmonėmis ir reikalais. Jie būtų gyvento
jams šimtą kartų priimtinesni, negu dabar
tiniai Kremliaus patikėtiniai. Tokį Mask
vos mostą mūsų žmonės sugebėtų tinka
mai įvertinti.

Lauktina, jog Maskva parodytų, kad ji 
nedviprasmiškai atsisako Stalino vykdyto 
teroro ir rehabilituotų ne tik nužudytus ir 
persekiotus komunistų partijos narius, bet 
visas jo aukas. Rehabilitavimas turėtų būti 
išreikštas tokia forma, kad būtų leista vi
siems lietuviams tremtiniams, kur jie be
būtų, grįžti į savo namus, suteikiant jiems 
darbą, o nedarbingiems — pensijas. Trem
tyje išbūtas laikas turėtų būti įskaitytas į 
darbo stažą ir pensijos ištarnavimo laiką. 
Buvusiems tremtiniams ir jų vaikams tu
rėtų būti leista laisvai pasirinkti gyvena
mąją vietą, eiti mokslus, gauti darbą ir t.t. 
Turėtų būti paskelbtas įsisenėjimas kelti 
byloms visiems, dalyvavusiems ginkluota
me sukilime prieš okupantą. Toks įsisenė
jimas demokratinio režimo kraštuose jau 
būtų atėjęs normalia tvarka.

Turėtų būti pakelta geležinė uždanga,

MIRĖ H. ZABIELSKIS

Vokietijos sanatoiijoje m.iė buv. Lon
dono lietuvių-lenkų A. Mickevičiaus d-jos 
pirm. Henrikas Zabie.skis. Velionis buvo 
kilęs iš Lietuvos, bet po 1 pasaulinio karo 
gyveno Lenkijoje ir ten baigė mokslus.

MIRĖ J. BANAITIS
Maskvoje staiga miiė sov. Lietuvos kul 

lutos ministras Juozas Banaitis, 59 metų 
amžiaus. Kaip, rašo . „Lml.y Telegraph", 
J. Banaitis 1955 m. buvo išrinktas depu
tatu į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, 
nuo 1956 iki 1964 m. jis buvo Lietuvos Ko 
munistų Partijos Centro komiteto nariu 
ir nuo 1958 m. kultūros ministru.

„Baltaragio malūnas“ Maskvoj
Kovo 15 d. Maskvoj savo pasirodymus 

(rusų revoliucijos sukakties proga) pradė
jo Kauno dramos teatras. Vaidino neseniai 
inscenizuotą K. Borutos „Baltaragio ma
lūną“. (E)

Vilniečiai Panevėžyje
Devyni autobusai, pilni vilniečių, kovo 

16 d. važiavo iš Vilniaus į Panevėžį. Visi 
keleiviai važiavo j teatrą, pasižiūrėti J. 
Miltinio režisuoto W. Borcherto „Lauke už 
durų“ vaidinimo. (E)

KAIMYNO NENUOSEKLUMAS

Londone leidžiamasis lenkų dienraštis 
Dziennik Polski vasario 27 d. plačiai atpa
sakojo Daily Telegraph priede kiek anks
čiau paskelbtą apybraižą apie Londone te
besančias Baltijos kraštų pasiuntinybes ir 
pasiuntinius.

Melancholišką apybraižą atpasakojęs 
dar melancholiškiau, lenkų dienraščio ben
dradarbis (Kazimierz Glabisz) papasakojo 
ir apie trijų pasiuntinių laišką, kuris po 
apybraižos buvo išspausdintas Daily Tele
graph. Ten visi trys pasiuntiniai primygti
nai pabrėžė, jog, nepaisant aplinkybių, jie 
nesiliaus protestavę prieš įvykdytą smur
tą ir kovoję dėl savo tautų laisvės ir ne
priklausomybės.

Pritardamas protestui prieš vieną smur
tą, lenkų laikraščio bendradarbis tačiau 
prijungė linkėjimą su slypinčiu jame kito 
smurto užstojimu. Esą, jis linki, „kad jų 
tautinės vėliavos be piautuvų ir kūjų ple
vėsuotų ant jų pasiuntinybių stiebų tol, kol 
jos suplevėsuos viršum Rygos, Kauno ir Ta 
lino"... Toliau, kritikuodamas britų susi
tarimą su Kosyginu, kaip didžiausią jo ne
nuoseklumą prikiša Vilniaus miesto obli
gacijų įtraukimą į atsiskaitymus: „lyg Vil
nius prieš karą būtų buvęs Lietuvos, o ne 
Lenkijos dalis“.

Po pareiškimo ir linkėjimo autorius, ma
tyt, dar neperprato, kad Vilnius buvo „Len 
kijos dalis“ tik 19 metų savo istorijoj ir tik 
Pilsudskio-Želigowskio smurto būdu „in
korporuotas“, sutrempus sutartį, kuri len
kų delegacijos buvo ką tik pasirašyta Su
valkuose, kaip tyčia, su tuo pačiu B.K. Ba
lučiu. K. Glabiszo linkėjimuose nenuosek
lumas didesnis, negu kritikuojamos sutar
ties nenuoseklumas, nes jis, smerkdamas 
vieną smurtą, tuo pačiu metu linki kito 
smurto atstatymo ir įteisinimo. (E) 

leidžiant okupuoto krašto žmonėms palai
kyti ryšius su užsienyje gyvenančiais gimi
nėmis, draugais ir kitais tautiečiais, o taip 
pat ir užsieniečiais.

Turėtų būti įsileista į kraštą laisvųjų lie
tuvių spauda, muzikos plokštelės, filmai ir 
t.t. Dovanų siuntiniai turėtų būti atleisti 
nuo muitų ir kitų mokesčių. Iš tikrųjų tai 
nebūtų jokia Maskvos auka, o tik leidimas 
laisvųjų lietuvių spaudai ir kitoms siun
toms naudotis tomis pačiomis teisėmis, ku
riomis sovietinės siuntos naudojasi laisva
jame pasaulyje. Tada savaime išsispręstų 
kultūrinio ir kitokio bendradarbiavimo 
klausimai tarp lietuvių, gyvenančių abie
jose geležinės uždangos pusėse.

Pavergtos Lietuvos gyventojams turėtų 
būti suteikta rinkimų, spaudos, žodžio, re
ligijos ir kitos laisvės, įrašytos sovietinėje 
konstitucijoje, bet iki šiol brutaliai trypia
mos.

Turėtų būti sudaryti lietuviškieji dali

STATISTIKOS PARODYMAI
Kas ketvirtas pramonėj, prekyboj ar sta- skirai nepaminėti, tai gal jų ūkio speclalis-

tyboj dirbąs diplomuotas specialistas Lietu 
voje yra nelietuvis, šalia kiekvieno tuzino 
tokių specialistų lietuvių vidutiniškai yra 
du rusai, vienas žydas ir vienas „kitoks“. 
Tokius duomenis paskelbė rusų valdžios 
statistikos įstaigos skyrius Vilniuje, praėju 
šių metų gale išleidęs stambų (416 psL) sta 
tistikos rinkinį vardu „Lietuvos TSR liau
dies ūkis 1965 metais“.

Tą „linksmą žinią“ greičiau už knygą už
sienin pranešti pasiskubino persitvarkyti 
besirengiąs „Tėvynės Balsas“. Skubėjo pra 
nešti ją ypač „veiksniams“, kuriems, esą, 
„dažnai sapnuojasi, jog Lietuvoje pramonė 
smarkiai plečiama dėl to, kad norima lietu 
vius surusinti“. Rusų Lietuvoj vedamosios 
politikos teisintojams tas dalykas itin 
opus, nes jiems yra tekęs itin nedėkingas 
uždavinys — įrodinėti, kad jokio rusinimo 
nėra. Vykdydami tą uždavinį, siūlo susipa
žinti su šiais skaičiais iš minėtojo statis
tikos rinkinio:

„Štai tautinė sudėtis tų 50.446 diplomuo- 
tų specialistų, kurie dirba liaudies ūkyje: 
lietuviai — 38.534, rusai — 6.037, žydai — 
2.548, baltarusiai — 743, ukrainiečiai — 
715, latviai — 139, estai — 15, kitos tauty
bės — 1.715“.

Skaičiai, su kuriais tikrai verta susipa
žinti skeptikams, abejojantiems, argi ru
sai iš tiesų Lietuvoj planingai stengiasi at
miešti savo žmonėmis ypač vadovaujan
čius ūkinės bei intelektinės veiklos sluoks
nius.

Ūkinė veikla tiesiogiai nėra susijusi su 
tautinio susipratimo ugdymu ar kreipimu 
tos ar kitos tautybės labui. Bet atitinkamo 
nusiteikimo asmenų buvimas bet kuriose 
įtakingose pozicijose visada atitinkamai 
veikia ir sąlygas vieniems tautiniams nusi
teikimams ugdyti, kitiems slopinti.

Teisybė, rusų teisintojai iškelia priekin 
lietuvių diplomuotų specialistų skaičių — 
76,4 proc. Bet šalia jų ir rusai užima 12 
proc. vietų, žydai — 5 proc., kiti—6,6 proc.

Bendrajame Lietuvos gyventojų skaičiu
je rusai per porą savo valdymo dešimtme
čių „kažkaip netyčia“ (iš didelio noro lie
tuviams padėti?) pakėlė savo nuošimtį iki 
maždaug aštuonių, bet svarbiųjų ūkinių 
sričių pozicijose iš nieko paklio iki 12 proc. 
Vienas iš rusų bolševikų kolonizacinės in
filtracijos metodų yra užimti nebūtinai 
„galvų“, bet būtinai užimti „kaklų" pozici
jas. (Ryškus pavyzdys net vietiniuose jų 
partijos padaliniuose: Lietuvoj čia „galva“ 
tai Sniečkus, bet „kaklas" — būtinai tas ar 
kitas Popovas). Tad 12 proc. rusų ūkinių 
šakų vadovybėj Lietuvoj iš tikrųjų yra vie 
nas iš ryškiausių rusų antplūdžio faktų.

Statistika, be to, nepažymi, kokioje so
cialinio įtakingumo pakopoje yra tie 12 
proc. diplomuotų rusų. Viena aišku, kad ru 
sai Lietuvoje nėra prisiglaudusios tautinės 
mažumos padėty, o „didieji broliai“, atsto
vai vadovybių, kurios yra Maskvoj ir ku
riose rusų ne 12, o visas 100 procentų.

Tūlam gali būti naujiena, kad žydai ūki
nėje vadovybėje Lietuvoj dabar užima net 
5 proc. specialistų vietų (2.548). Žydų Lie
tuvoje dabar skaičiuojama tik apie 25.000 
su visomis šeimomis. Atseit, maždaug kas 
dešimtas Lietuvoje dabar gyvenąs žydas 
yra diplomuotas specialistas, užimąs kokią 
nors vadovaujamą poziciją ūkyje. Šiuo po
žiūriu žydai Lietuvoje laikosi reliatyviai 
keturgubai stipriau už rusus, daugiau kaip 
šešis kartus stipriau už lietuvius, nes iš vi
sų Lietuvoje dabar gyvenančių rusų tose 
pozicijose yra tik maždaug kas keturiasde
šimtas, o iš lietuvių — tik kas šešiasdešim
tas.

Beveik visi dabartiniai Lietuvos žydai 
yra ne iš seno Lietuvoje gyvenę, o kaip ir 
ukrainiečiai bei gudai yra čia atsidūrę 
drauge su rusų „pagalbininkų“ antplūdžiu. 
Ne kitaip yra ir su septyniolika šimtų „ki
tų“, kurių tarpe vietinės kilmės galėtų bū
ti nebent lenkai. Bet lenkai statistikoj at- 

niai, vadovaujami lietuvių karininkų. Juo
se karinę prievolę atliktų mūsų krašto gy
ventojai savo tėvynėje.

Visos Lietuvoje dirbančios įmonės bei 
fabrikai, paštai, geležinkeliai, laivai, uostai 
ir kiti įrengimai turėtų būti pavesti vietos 
administracijai, sudarytai iš lietuvių. Tai 
yra Lietuvos turtas, todėl turėtų būti lietu
vių valdomas ir naudojamas.

Maskva turėtų leisti pačiai Lietuvai su
sidaryti savo biudžetą ir atsisakyti nuo 
ėmimo kontribucijų, išreikalaujamų žemės 
ūkio bei pramonės gaminiais ir pinigais.

Jei sovietai norėtų gauti ūkinę, karinę ar 
diplomatinę Vakarų paramą kovoje su ki
niečiais, laisvieji lietuviai turėtų dėti visas 
pastangas įtikinti didžiąsias valstybes, kad 
nebekartotų klaidų, padarytų praeito ka
ro metu. Pagrindinė pagalbos sąlyga turėtų 
būti suteikimas laisvės pavergtoms tau
toms.

Augustinas Upėnas

tų pozicijose tėra mažiau, negu estų (kurių 
tik 15, bet atskirai nurodyti).

Daugumas jų visų, suprantama, yra pri
siėmę „proletarinio internacionalizmo“ pa
žiūras, atseit, yra prisitaikę prie atitinka
mos rusų bolševikinės doktrinos, kuri net 
nebesislepiant naudojama kaip įrankis slo
pinti „čiabuvių“ tautiniams siekiams ir 
puoselėti Stalino laikais rusų naudai pa
tikslintąją „lenininę tautybių politiką“. Jų 
socialinė įtaka nieko nežada krašto lietu
viškumui palaikyti, o priešingai, — gali tik 
sąmoningai ar bent nesąmoningai prisidėti 
prie vadinamojo „proletarinio internacio
nalizmo“ (praktikoje virstančio rusišku 
nacionalizmu) doktrinos įgyvendinimo. To 
se aplinkybėse ir pačių karjeros viliojamų 
lietuvių tarpe lengviau gali rastis pasiduo
dančių prorusiškoms „tautų draugystės“ 
idėjoms.

Iliedinus į pramonės, prekybos bei staty
bos vadovaujančias intelektines viršūnes 
šitiek rusiškos bei prorusiškos „ligatūros" 
(vienas prie kiekvienų trijų), prorusiškos 
socialinės įtakos poveikis negali būti visuo 
menėje nejuntamas. Jis Lietuvoje ir yra 
juntamas, aštriai ir įkyriai. Tačiau spirtis 
prieš tą planingą rusų įsigalėjimą ten tėra 
įmanoma tik patylomis, tik užsimaskavus, 
viešumoj to nepripažįstant ir net išsigi
nant. Tik laisvėje įmanoma apie tai kalbė
ti atvirai. O rusų politiką teisinti pavestie
ji pareigūnai lietuviai ligšiol pačioj Lietu
voj nebandė įrodinėti, kad jokio rusifikaci
jos pavojaus nesą: tenai jie to tiesiog ne
mini, kaip virvės pakaruoklio namuose... 
Vietoj to, bent užsienyje gyvenantiems lie
tuviams bando sakyti, jog rusų Lietuvoje 
esanti tik nereikšminga mažuma, todėl, 
esą: „Ar gali dešimtys nutautinti tūkstan
čius. Jei taip, tai Amerikoje jau seniai tu
rėtų visi šnekėti tiktai lietuviškai“...

Bet ir tą neva pritrenkiantį palyginimą 
suniekina ką tik pateiktoji statistika, ka
dangi skirtumas tarp lietuvių padėties 
Amerikoj ir rusų padėties Lietuvoje per 
daug akivaizdus. Lietuvių Amerikoj vos- 
ne-vos apie pusė nuošimčio, o rusų Lietu
voj jau maždaug tiek, kaip Amerikoj neg
rų (proporcingai imant). Rusų padėtis Lie 
tuvoje ne kaip negrų, ne kaip lietuvių ar 
kitos kokios mažumos, o kaip „lygesniųjų 
tarp lygių“. Na, ir Amerikos sostinė bei vai 
džia ne Vilniuj, o rusai Lietuvoje turi savo 
valdžią Maskvoj, kurios Lietuva turi klau
syti. Jei lietuviai turėtų tokią padėtį Ame
rikoj, kokią rusai Lietuvoje yra užgrobę, 
Amerika nepakęstų nesukllusi prieš tokį 
lietuvių įsigalėjimą. Lietuva irgi kovojo, 
kol kas nelaimėjo, bet tai nereiškia, kad 
vykstantį rusų įsigalėjimą jau mielai pri
ima ar jo nematą.

Tačiau rusų teisinimo priemonių menku
mas liudija, kad Lietuvoje tebėra pagrįstų 
vilčių, jog rusai, net ir užgrobę sau itin pa
lankias pozicijas, dar ilgai arba ir niekad 
nepajėgs Lietuvoje pasiekti visų savo už
simotųjų tikslų. (E)

— Melburne, Australijoje, sustojo tram 
vajai ir autobusai, kai tramvajaus atėjęs 
vairuoti anglas buvo apsiavęs rudais išei
giniais batais, o vadovybė iš jo reikalavo 
būtinai apsiauti taisyklių reikalaujamais 
juodais.

— Pietų Afrikoje pradėjo darbą už 2.250. 
000 svarų atpirkta deimantų kasykla, ku
rioje numatoma vien šiais metais iškasti 
bent už milijoną svarų deimantų.

— Kinijai trūksta raudonos medžiagos, 
dėl to raudonosios gvardijos nariams nuro
dyta, kad jie pasitenkintų mažesniais gaba 
lais jos prisisegti ant krūtinės ar ranko
vės.

— Nacionaldemokratų partijos Bavari
joje, Vokietijoje, pirmininkas tvirtina, kad 
į jo partiją kas mėnuo įstoja 1.500 naujų 
narių.
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ŪKINIAI PALYGINIMAI
J. GLEMŽOS PRANEŠIMAS STUTTGARTO LIETUVIAMS 

MININT VASARIO 16

Kovo 5 d. Stuttgarto ir jo apylinkių lie
tuviai Bad Cannstatte paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 49-sias meti
nes. Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju buvo 
pakviestas neseniai savo 80 m. amžiaus su
kaktuves atšventęs buv. „Pienocentro“ va
dovas nepr. Lietuvos laikais J. Glemža. Jo 
pranešimas skyrėsi nuo įprastinių tokio
mis progomis sakomųjų kalbų, nes Glemža 
daugiausia dėmesio skyrė ūkinei Lietuvos 
padėčiai nušviesti ir padaryti kai kurioms 
išvadoms.

Pradžioje J. Glemža priminė, kad mus 
dažnai ir pastoviai pasiekia iš Lietuvos ir 
Rytų Berlyno propagandinė spauda, ku
rioje pilna pasigyrimų laimėjimais įvairio
se srityse ir kurioje nepamirštama sunie
kinti nepriklausomos Lietuvos laikotarpį. 
Toji propaganda ypač taiko palenkti savo 
pusėn mūsų jaunimą, kuris augo čia ir ne
pažįsta Lietuvos praeities. Toliau kalbėto
jas pastebėjo, kad Stuttgarto liet, bendruo
menės apylinkė susirūpinusi supažindinti 
savuosius, mūsų visuomenę su Lietuvos gy 
venimu praeityje ir jos dabartine būkle. 
Dėl to ir J. Glemža pradžiai buvęs pakvies
tas padaryti pranešimą ūkiniais Lietuvos 
klausimais. Tema tokia plati, kad kalbėto
jas šį kartą užsimojo pateikti tik konspek- 
tyvią, sutrauktą apybraižą.

J. Glemža kalbėjo: po 120 metų trukusios 
Rusijos okupacijos ir po pirmojo pas. karo 
Lietuvos vaizdas buvo klaikus. Žemė buvo 
visai nualinta, krašto pramonė karo metu 
sunaikinta ar perkelta į Rusiją, mirtingu
mas didelis, emigracija gausi. Laisvę išsiko 
vojusiam lietuviui ir ypač ūkininkui teko 
sunkūs uždaviniai. Šiuos uždavinius jie su 
maniai ir nuosekliai vykdė nepriklausomo 
gyvenimo būvyje ir pasiekė labai daug.

Meskime žvilgsnį į žemės ūkį. Labai di
delę reikšmę turėjo žemės reforma. Priva
tūs miškai buvo nusavinti, dideli dvarai iš
parceliuoti ir pakeisti nedideliais naujaku-

NAUJI LEIDINIAI
Trečioji moteris — A. Barono premijuo

tas romanas — 0.18.6.
Antanas Smetona — žmogus ir valstybi

ninkas, V. Šliogerio — 0.14.10.
Atsiminimai iš Balfo veiklos — Prel. J.

B. Končius — 1.17.0.
Lituanistikos darbai — Lit. Instituto lei

dinys — 1.2.0.
Miestelis, kuris buvo mano — N. Maza- 

laitės — 0.18.6.
Šventasis Augustinas — Giovanni Papi- 

ni — 1.2.0.
Metraštis I ir II dalys — Liet. Katalikų 

Mokslo Akademija — 3.0.0.
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę —

0.18.6.
V. Bagdanavičius — Kultūrinės gelmės 

pasakose — 1.2.0.
Užsakoma: Dainora, 14. Priory Rd., Kew, 

Surrey. Tel. RIC 6377.

kad kolektyvizacija buvusi savanoriška ir 
kad dabar niekam nebelikę abejonių, jog 
tai buvęs „teisingas pasirinkimas“. Tuo 
tarpu šiandien Lietuvos menininkų, rašyto 
jų sąžinė šiuo klausimu tebėra nerami. Iš 
jų vis dažniau pasigirsta atviresnių pasisa 
kymų apie tai, kaip ten iš tikrųjų yra buvę 
su ta ūkių kolektyvizacija.

Kokios gi jos pasėkos? 1950 m., žemės da 
liai dar esant ūkininkų rankose, grūdinių 
ir ankštinių kultūrų buvo gauta 1.172.400 
tonų, o 1960 m. — 855.700 t. Dabar skaito
ma, kad derliai yra pakilę daugiau kaip 

-vieną mil. tonų, bet... 1939 m. derliaus ne
pajėgia pasiekti.

Gyvulininkystė — 1961 m. melžiamų kar 
vių buvo 737,1 tūkst., iš jų kolchozuose, 
sovchozuose ir valstybiniuose ūkiuose 
316,1 tūkst., privačiuose kolchozininkų 
ūkiuose (kai žemės teturima iki 60 arų) 
— 291,1 tūkst. melžiamų karvių, o asmeni
niuose darbininkų, tarnautojų ir kitų gy
ventojų ūkiuose (jie žemės neturi) — 129,4 
tūkst. karvių.

Dar ryškesnis vištų pavyzdys. Jų skaito
ma 7.205.1 tūkst. Iš jų — visuomeniniuo
se ir valstybiniuose ūkiuose — 859 tūkst., 
kolchozininkų ūkiuose — 4.747 tūkst., dar
bininkų, tarnautojų ir kt. ūkiuose — 1. 
555.3 tūkst. Taigi, tikra laimė, kad Lietu
vos gyventojai sugeba laikyti karvę, kiau
lę, vištą, nes priešingu atveju jie badautų. 
Čia pat tenka pabrėžti, kad žemės ūkio 
produktų gamyboje Pabaltijo kraštai žy
miai prašoka Sovietų Sąjungos bendrą vi
durkį.

Dar nepr. Lietuvos laikais Lietuvos že
mės ūkio produktų eksportas į užsienį, 
pvz., 1938 metais sudarė 75% viso ekspor
to (suma siekė 233 mil. litų). 64% žemės 
ūkio produktų gamybos ėjo j užsienį pa
ruoštu pavidalu.

Dabar pažvelkime į miestelėno-darbinin- 
ko, tarnautojo materialinę padėtį. Prieš pir 
mąjį pas. karą Lietuvos gyventojų mityba 
buvo menka. Apie pokarinę mitybą 1935- 
38 m. laikotarpiu duomenų pateikia to 
klausimo tyrinėtojas prof. O. Mielck. Jo 
duomenimis, maisto dienos davinys suda
rė 3000 kolorijų. 1936-37 m. Lietuvos gyven 
toj as svarbiausių produktų per metus su
vartodavo: duonos, miltų ir miltinių gami-

rių ūkiais, ir kaimai išskirstyti viensė
džiais. Palyginus 1909-13 metų tarpo derlių 
metinius vidurklius su 1934-38 m. tarpo vi
durkiais, gauname 86% vidurkį aukštesnį, 
ir iš kaimyninių nedidelių kraštų tik viena 
Suomija savo vidurkiu buvo pasieku
si 93,3%. 1939 m. bendras grūdinių kultū
rų derlius sudarė 1.717.735 tonas (be Klai
pėdos krašto). Galvijų tuo metu Lietuvoje 
buvo 1.199.550. Iš jų melžiamų karvių — 
805.450.

Trūkstant kapitalo, pramonė vystėsi sun 
kiau. Dabartinis sovietinis režimas nepri
klausomai Lietuvai vis prikiša, kad ji buvo 
patekusi kapitalistams į nagus. Tai netie
sa, nes kapitalas neplaukė į nualintą Lietu
vą. Jeigu pradžioje, 1920-21 m., būtų buvę 
gauta paskolų, tai kraštas būtų dar spar
čiau atsigavęs. Rusija, išnaudojusi Lietu
vą per 120 metų ir karo pradžioje evakua- 
vusi į Rusiją daug gėrybių, buvo davusi 3 
milijonus aukso rublių ir žadėjo 100.000 ha 
miško — kažin kur nepasiekiamuose Rusi
jos plotuose. Ką gi reiškia 3 milijonai rub
lių, kai Amerikos lietuviai kasmet atsiųs
davo savo giminėms ar patys atsiveždavo 
į Lietuvą per metus po 3 milijonus dolerių 
(netoli 6 mil. rublių)! Vienintelė monopo
listinė paskola buvo degtukų monopolis že
mės ūkiui remti, sios paskolos 1939 m. pa
baigoje buvo likę 25.193.500 litų, arba 
4.157.350 dol. Iš viso krašto gerovė kilo, 
mirtingumas krito: imant tūkstančiui gy
ventojų, nuo 1920-24 m. buvusių 17,1%, iki 
12% .1940 m. Emigracija sustojo.

Krašto piliečio kūrybinį entuziazmą pra 
dėjo slopinti iš didesniųjų Lietuvos kaimy
nų atslenKančios idėjos. Totalitariniai reži
mai: Sovietų Sąjungos bolševizmas, Itali
jos fašizmas, VoKietijos nacizmas — visi 
jie, nors ir SKelbe, kad viskas daroma žmo
gaus gerovei, faKtišKai vertė žmogų būti 
numeriu. Dar lopšelyje auKiejamas jau 
gauna numeri, ir tai lieka visam gyveni
mui. Vos praaejęs vaikščioti, vaikas inkiuo 
j amas į spanuKus, pradžios moKyKioje — į 
pionierius, vidurinėje ir auKštojoje mokyk 
lose — i Komsomoicus, vėliau iki gyvos gal 
vos — j partijos Kandidatus ir narius. Par
tija visKą tvarso ir roao kelią, ir žmogus 
negali is jo įsKrypu. Dingo fašizmas, naciz
mas, oet Dietuvą jau nuo 1940 m. birželio 
men. Kietai apgaubė ir savo pančiuose te- 
beiaiKo bolševizmas.

Pasižymėjusi pavydėtina ištverme ir kū- 
ryoiniais sugebėjimais Lietuvos ūkininką 
Komunistine santvarka prievarta suvarė į 
Koicnozus. Iki 1949 m. žemės ūkis buvo 
tvarkomas kooperacijos pagrindais, neat
imant is ūkininko visos žemes. 1949-51 me
tais įvykdyta „ištisinė kolektyvizacija ir 
buožijos, kaip klasės, sutriuškinimas ir 
liKviaacija". Pagai komumstus, siekiant 
kolektyvizacijos, ėjo „ryžtinga kova su buo 
žėmis ir kitais priešiškais elementais“. 1949 
m. į kolchozus turėjo įstoti 217,2 tūkst. 
ūkių, 1950 m. — 101,4 tūkst. ir 1951 m. — 
29,2 tūkst. ūkių. Partija vis tebekartoja, 

nių — 126 kg, bulvių — 128 kg, mėsos ir 
mėsos gaminių — 68,5 kg, kiaušinių — 152 
št. ir t.t. To meto darbininko atlyginimas 
siekė 128-178 litų per mėn.

O kaip aprūpintas darbininkas ir tarnau 
tojas dabartinėje Lietuvoje? Pagal 1966- 
70 m. penkmečio planą, vidutinis darbo už
mokestis Sov. Sąjungoje turėtų padidėti 
ne mažiau kaip 20%, ir 40 rublių mėnesi
nis minimumas turėtų pakilti iki 60 rb. 
Nurodoma, kad su 40 rb. mėnesinio atlygi
nimo dabar tėra 1,5 - 2% visų dirbančiųjų, 
tačiau 1964 m. jų buvo dar 9%. 1966 m. so
vietų oficialioje spaudoje nurodyta: „pasta 
ruoju metu Tarybų Sąjungoje ir Europos 
socialistinėse šalyse atliekami tyrinėjimai, 
nustatant moksliškai pagrįstas vartojimo 
normas“. „Liaudies Ūkis" (Nr. 9, 1966) 
skelbė: „mes pabandėme sudaryti ir ap
skaičiuoti Tarybų Lietuvos miesto gyven
tojo pragyvenimo minimumo biudžetą“. 
Nurodyta, kad maisto dienos davinio kalo
ringumas — 3062 kai. Metinė kaina — 270

rb. Ji sudaro 56% mažiausio atlyginimo. 
Visiems kitiems reikalams lieka 210 jrb. 
Normų sudarinėtojai turėjo sunkumų pa
skirstyti kitas išlaidas, nes normaliai mais
tas sudaro 35-37% atlyginimo. Jų apskai
čiavimu, paltas perkamas kartą per ketve
rius metus, vyriškas kostiumas — kartą 
per trejus metus... ir kuklios kitos išlaidos. 
Pvz., nieko nenumatyta gėrimams, tuo tar
pu pagal sovietinę statistiką Lietuvoje iš
geriama daug šnapso. Faktiškai dirbanty
sis vidutiniškai gauna didesnį atlyginimą, 
bet jis turi šeimą, ir normų sudarinėtojai 
čia nurodo, kad „tikslinga būtų sudaryti 4 
asmenų šeimos biudžetą, kurioje du asme
nys yra išlaikytiniai“. Reikia turėti 160 rb. 
mėnesinių pajamų. Tačiau svarbiausia, 
kad projektuojamos normos yra teorinės 
— jų ir negaunama, nes, pvz., mėsos numa
toma 53 kg, o pagal 1965 m. mėsos gamybą 
(9,9 mil. tonų ir 232 mil. gyventojų Sov. S- 
je) vienam asmeniui gali tekti tik 42,6 kg. 
Tiesa, Lietuvos mėsos gamyba žymiai pra
šoka 53 kg normą, bet... juk Maskva, o ne 
Vilnius tvarko mėsos paskirstymą. Taigi 
žmogumi mažai rūpinamasi.

Lietuvos kolchozininkas nėra patenkin
tas. Jis labai blogai atlyginamas, jam nu
statytos labai mažos pensijos. O kokia dar
bininko padėtis?

Vyriausybė ir įmonės labai susirūpinu
sios dažnu darbininkų darbovietės keiti
mu. Sovietai apskaičiuoja, kad dėl darbi
ninkų nepastovumo krašto ūkiui kasmet 
padaroma 100 milijonų darbadienių nuosto 
lių. Taigi pramonės darbininkas nebrangi
na savo darbovietės. Antra išvada — pra
monės darbininkas Sov. Sąjungoje per die
ną pagamina vidutiniškai 30 rb. vertės 
produktų arba per mėnesį—750 rb. O kiek 
darbininkas iš tos sumos pats gauna? Cent
rinės Statistikos Valdybos leidinys „SSSR 
v cyfrach v 1965 godu“ 126 psl. praneša, 
kad 1965 m. vidutiniškas piniginis mėnesi
nis darbininko ir tarnautojo atlyginimas 
buvo 95,3 rb., o su lengvatomis iš visuome
ninių fondų (socialinis draudimas, pensi
jos, stipendijos, švietimas, medicinos aptar 
navimas) iš viso susidaro 128 rb.

Taigi darbininkas gauna 17%, o darb
davys — 83% gamybos. Ar tai nebus dir
bančiojo išnaudojimas? Palyginkime, ko-

MIRĖ PROF. A. JURGUTIS
Kovo 17 d. mirė Kauno medicinos insti

tuto anatomijos katedros vedėjas prof. Ar
turas Jurgutis.

Gimęs buvo 1909 m.
MIRĖ OTTO TOLISIUS

Vasario 24 d. mirė „The New York Ti
mes“ vienas redaktorių — Otto Tolišius.

Jis gimęs Skirsvytėlėje prie Rusnės 1890 
metais. Į JAV atvyko 1907 m. Yra parašęs 
kelias knygas.

LAIMĖJO KONKURSĄ
„Laiškų Lietuviams“ žurnalo skelbtąjį 

konkursą lietuviškai giedamoms mišioms 
parašyti laimėjo muzikas B. Budriūnas.

Premija — 200 dolerių.
NAUJA A. VAIČIULAIČIO KNYGA

J. Kapočius išleido A. Vaičiulaičio „Gluos 
nių dainą“. Jon rašytojas yra sudėjęs savo 
legendas. 

kia padėtis kapitalistiniuose „išnaudotojų“ 
kraštuose, kur darbininkas turi įstatymi
nę teisę ginti savo reikalus. Sovietinės sta
tistikos duomenimis, JAV-se tarp 1929 ir 
1952 metų pramoninkams-kapitalistams 
tekdavo vidutiniškai 53% metinės gamybos 
vertės, o darbininkams ir tarnautojams — 
47% (darbo atlyginimas). Vokietijos Fed. 
Respublikoje gamybos produkto paskirsty
mas tarp 1936 ir 1956 metų buvo toks: sam 
dytojų-kapitalistų dalis buvo vidutiniškai 
57%, o darbininkų ir tarnautojų dalis — 
43%. Tai tokie duomenys, ir čia jokie ko
mentarai nereikalingi. Taigi, arčiau pažin
kime savo tėvų žemę, mylėkime ją, — to
kiais žodžiais savo pranešimą Vasario 16 
minėjimo proga baigė Jonas Glemža.

Dalyvis

g/'iJEKMAulENIO/

TĖVE MŪSŲ
(Bet gelbėk mus nuo pikto)

Kas nėra pažinęs pikto šiame gyvenime 
ar kentėjęs po sielvarto našta? Kas gi nėra 
patyręs skausmo, nusiminimo ir nevilties 
valandų? Blogis yra, blogis siaubia ir daž
nai triumfuoja. Nežiūrint gerųjų žmonių 
pastangų, pasaulį smaugia neteisybė, ka
rai, persekiojimai; o žmogaus sielą slegia 
nuodėmė. Bet Dievas pikto nesutvėrė. Tai 
yra Dievo suplanuotos tvarkos suardymo 
pasėka, nuodėmės vaisius. Dievas leidžia 
blogį, kad iš jo išsivystytų geresni, kilnesni 
dalykai. Visa tai yra gili paslaptis, kurios 
žmogaus protas negali suprasti. Žiūrėda
mas į miksrokopinę paveikslo detalę, nepa
jausi grožio viso kūrinio; klausydamasis 
tiktai keletos gaidų, nesuprasi ir neįvertin
si simfonijos didingumo. Mūsų protas te- 
apima tiktai mažytę Dievo plano dalelę, ir 
visuma paskęsta Aukščiausiojo begalybėje. 
Bet pati žmogaus prigimtis spiriasi prieš 
subjektyvinį blogį ir stengiasi jo išvengti. 
Todėl Kristus mus moko prašyti Dangišką
jį Tėvą, kad Jis gelbėtų mus nuo pikto.

Pirmiausiai mes meldžiame, kad Dievas 
atitolintų nuo mūsų moralinį blogį, nuo
dėmę. To mes galime prašyti absoliučiai, 
besąlyginai, nes tokia yra Dievo valia, kad 
mes būtume šventi, verti dangaus. Mes pra 
šome, kad nuodėmė neįsigalėtų ne vien tik 
mūsų širdyje, bet taip pat kad kiekvienas 
žmogus būtų laisvas nuo jos vergijos.

Mes turime teisę maldauti Viešpatį, kad 
Jis gelbėtų mus nuo bet kokio natūralinio 
pikto. Žmogus bijo skausmo, alkio, netur
to, ligos. Jis nenori prarasti savo mylimų
jų, gero vardo, laimės. Bet viso to mes pra
šome sąlyginai, visiškai atsiduodami Dievo 
valiai. Mes žinome, kad Dievas mus myli 
ir nori mums gero. Už kantriai iškentėtą 
skausmo valandėlę, už išgertą liūdesio tau
rę Jis duoda mums daugybę kitų dovanų ir 
prižada amžinybę danguje.

A. G.
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Vakarais visad galėjai matyti ją sun
kiais žingsniais einančią gatve į panelės 
O-ės užeiginę parsinešti ąsotėlio porteri- 
nio alaus, tą lyg skudurų gniužulas senę, 
apsisiautusią nublukusia, šniaukščiamojo 
tabako spalvos skara, kuri traukė jai galvą 
ir lenkė ant krūtinės, o ji čia viena ranka 
laikė skaros kampus, ir ėjo vis pasirišusi 
drobinę priejuostę ir apsimovusi vyriškais 
nesuvarstytais batais. Sutinusios ir persi
sukusios jos akys standžiai laikėsi mažuo
se mėsos iškilimuose, o ružavas nusenęs 
veidas, tartum išpjaustytas iš ropės, visas 
perdėm buvo raukšlių sutrauktas. Susenu
si širdis nebeklausė, ir ji po kelis kartus 
turėdavo ilsėtis, pasidėti ąsotį, atsiremti į 
sieną ir pakelti skarą, kad nenusvertų taip 
galvos. Eidavo pro šalį žmonės; ji žiūrėda
vo, o kai tie pasveikindavo ją, tai ji ton pu
sėn {spirdavo akis. Gyvenimo ritmas sulė
tėjo joje iki tokio laipsnio, kada sunkiai be- 
sučiuopiamas tas menkas ir tingus jo pul
savimas. Kartais, apimta kažkokio drovu
mo, ji nusigrįždavo į sieną, iš už krūtinės 
išsitraukdavo šniaukščiamojo tabako dėžu
tę ir paberdavo žiupsnelį ant sutinusios 
rankos. Kai ji šniaukšdavo, tai išsiterlioda
vo nosį ir viršutinę lūpą ir apsibarstydavo 
visą tą savo juodąją seną trumpikę. Ji pa
keldavo ranką prie akių, iš arti prikaišioda 
ma sau žiūrėdavo, tartum stebėdamasi, kad 
ir tos kaip reikiant jau nebetarnauja jai. 
Tada nusipurtydavo, pasiimdavo senąjį 
ąsotį, per drabužius pasikasydavo ir, bal
siai dejuodama, nuklumšėdavo, vis laikyda 
masi arti sienos.

Kai pasiekdavo savo namus, tą lūšną 
bendriniam pastate, tai nusimesdavo ba
tus, ir ji pati ir tas pas ją gyvenęs senas 
kurpius abu pasipildavo ant stalo puodą 
bulvių, pirštais nusilupdavo jas, dažydavo- 
Si krūvelėj druskos ir vienas po kito vis nu 

gerdavo iš ąsočio to porterinio alaus. Jis 
buvo gyvas ir šnekus senis, tas Jonas 
Thorn tonas.

Po vakarienės jie sėdėdavo prie židinio, 
kalbėdamiesi apie senus laikus kaime ir 
apie seniai mirusius kaimynus, apie vai
duoklius, laumes, kerėjimus ir burtus. Vi
sados tai liūdindavo jos sūnų, kai tas už
nešdavo jai kas mėnuo pinigų ir užtikdavo 
juos šitaip besikalbančius. Tas buvo pasi
turįs verslininkas —• South Main Street tu
rėjo valgomųjų dalykų parduotuvėlę, o 
Sunday Well — namelius, ir niekas jam 
nebūtų sudaręs didesnio malonumo, kaip 
galėjimas dalytis su senute savo motina vi 
sa ta ištaiga: kilimais, žvakidėmis ir skam
bančiais laikrodžiais. Gaižiai nusiteikęs jis 
sėdėdavo tarp jų, trindamas ilgą savo žan
dą ir stebėdamasis, ko jie tiek kalba apie 
mirtį ir vis senu papratimu, tartum visiš
kai ir niekas nebūtų pasikeitę.

— Sakykit, kokį čia jūs turite malonu
mą pasakotis vis tas pačias senas pasakas? 
— vieną vakarą paklausė jis.

— Kokias, Patai? — nedrąsiai šypso
damasi paklausė motina.

— Dieve tu mano, — tarė jis, — jūs vis 
tą patį. Lavonai, kapai ir žmonės, kurie 
seniai jau mirę.

— Matai tu jį, o kodėl ne? — atsakė ji, 
nuleidusi pastirusias akis, nes tuomet ji 
bandė užsisegti savo trumpikės kaklą, atla
potą iki pat senos krūtinės. — Ar ne ten 
daugiau mūsų, negu čia?

— Labai didelis čia skirtumas, ar kalbė
si, ar ne, kai nei tu susipažinsi su jais, nei 
pamatysi! — sušuko jis.

— Tai kodėl aš nepažįstu? — piktai su
šuko ji. — O Lakaros Tumiai, o Umeros 
Driskoliai?

— Nebūk tokia tikra, kad tave kas nors 
veš į Umerą! — pašaipiai tarė jis.

— O tai kaip gi, Patai, — paklausė ji, vi
su kūnu sudrebėdama ir nustebdama ir 
nuolankiai ir kvailai šypsodamasi, — tai 
kur tu kitur gali padėti mane?

— Ar dabartinė mūsų žemė tau dar ne
gerai? — paklausė jis. — Negerai, kur tavo 
pačios sūnus ir vaikaičiai?

— Matai, iš tiesų, tai tu nori mieste pa
laidoti mane? — Ji trūktelėjo pečiais ir 
nusisuko į židinį, o jos veide sustiprėjo rūs 
tumo ir atkaklumo išraiška. — Ar grįšiu į 
Umerą, iš kurios atėjau čia.

— Grįši badauti ir vargti, — rūsčiai ta
rė Patas.

— Grįšiu pas tavo tėvą, vaike.
— Žinoma, iš tikro, kur gi kitur? — su 

panieka tarė jis. — Bet nei mano tėvas, nei 
senelis niekad nedavė tau tai, ką aš daviau. 
Nuolatos aš apibėgdavau Korko gatves, 
kad galėčiau sudaryti tau keletą puspenių.

— Iš tikro tu buvai toks, tu buvai, tu 
buvai, — sutiko ji, žiūrėdama į ugnį ir tir
tėdama drebuliu, — tu buvai man geras sū 
nūs.

— Dažnai dar aš pasirūpindavau tavi
mi, — su gailesčiu balse tarė Patas, — pats 
alkdamas.

— Tavo teisybė, — sumurmėjo ji, — ta
vo teisybė, tavo teisybė. Labai dažnai taip 
būdavo. Ką tu kita galėjai daryti, kai mes 
tokie vargšai buvom likę?

— O dabar tai tau mūsų kapai per pras
ti, — skundėsi jis. Jo balse jaučiamas kar
tumas. Jis buvo nežymus žmogutis ir pavy
dėjo tai mirusiųjų jėgai, kuri valdė ją.

Ji žiūrėjo vis taip pat abejingai ir blan
kiai šypsodamasi, beveik užmerkusi raukš
lėmis apvagotas senas akis virš tų mongo
liškų jos veido kaulų, o susenusią ir sutinu 
šia, mažai jau gyvybės berodančia savo, 
lyg samtis, ranka pabraukė nuo smilkinio 
tas kelias sruogas gelsvai baltų plaukų — 
tai ženklas, kad ji susirūpinusi.

— Prašau tave, Patai, parvežk mane al
gai į umerą, — sudejavo ji. — ParvezK 
mane pas savuosius, iarp svetimųjų aš me 
Kau nenurimstu. AisiKeisiu ir piavinesiu.

— ak, moieriSKa Kvailystė! — piktai žiū 
reoamas tarė jis. — sitoKie dalykai dabar 
jau neoe madoj.

— As nebusiu čia pas tave, — kimiai su
riko ji, staiga DejegiSkai įniršusi, ir tada 
atsistojo ir įsitvėrė prieždos.

— NieKas ir neprašys tavęs, — atkirto 
jis.

— Aš vaidinsiuos tau, — nutęsdama su
šnibždėjo ji, vis dar teoesilaikyuama priež
dos, pasuenKusi ties juo ir baisiai išsišie
pusi.

— O čia tai dar daugiau kvailiojimo, — 
linktelėdamas tarė jis. — Vaiduokliai, lau
mes, kerėjimai.

Ji paėjo žingsnį artyn ir sustojo, nutemp 
dama žemyn porą sruogelių tų apygelsvių 
plaukų, apmirusios jos akys mėšlungiškai 
trūkčiojo ir mirkčiojo žvakės apšviestam 
kambary, o tas patinęs, sutrauktas jos vei
das, lyg koks suskeldėjęs emalis.

— Patai, — tarė ji, — kai mes išvažia
vome iš Umeros, tą dieną tu prižadėjai grą 
žinti mane. Tada tu buvai mažas pipiriu- 
kas. Kaimynai susirinko aplink mane, ir 
kai aš ėjau jau gatvėn, tai paskutinis ma
no žodis buvo: „Kaimynai, mano sūnus Pa
tas duoda man žodį, kad jis parveš mane, 
kai ateis mano laikas“... Tai tikra teisybė, 
kaip Visagalis Dievas šįvakar mato mane. 
Man jau viskas paruošta. —■ Ji nuėjo prie 
tos spintelės po laiptais ir išsiėmė du ry
šulius. Atrodė, kad ji kalba pati su savim, 
kai džiaugsmingai atrišo juos ir palenkė 
galvą silpnoje žvakės šviesoje. — še, dvi 
varinės žvakidės ir dvi švęstos žvakės. O 
čia įkapės, pagal mane pasiūtos.

— Ak, tu, moteriške, sukvailiojai, — pik 
tai tarė jis. — Keturiasdešimt mylių! Ke
turiasdešimt mylių į pačius kalnus!

Basom kojom ji staiga nučiukšėjo artyn 
į jį, pakėlusi ranką, gaudydama orą, visa 
tokia amžiaus sustingdyta, kaip ir jos vei
das. šiukštus, tas krankiąs senas balsas pa
kilęs iki šauksmo.

— Aš išvedžiau tave iš ten, vaike, o tu 
turi grąžinu mane. Jeigu tu išleistum net 
pasKuiniį šilingą ir jei įau ir tavo vaiKams 
pasKUi ael to reKtų eiti į prieglaudą, tai tu 
vis tieK turi nugabenti mane į Umerą. Ir 
dar ne tuo trumpuoju keuu! Klausyk, ką 
as dabar sakau tau: ilguoju keliu! Tuo il
guoju į Umerą Keliu, pagal ežerą, kuriuo aš 
tave atvežiau, si pat vaKarą aš prakeikiu 
tave, jei tu vesi mane tuo trumpuoju keliu, 
per Kalvas tuo. ir tu turi sustoti prie to uo
sio paKaineje, ir ten tu pamatysi namelius 
ir pasimelst uz visus, kurie nuseno juose 
ir Kurie žaidė ant grindų. O paskui, Patai! 
ratai dhskoii! Ar tu girdi? Ar tu, sakyk, 
Klausaisi, ką aš sakau?

Ji papurtė jo petį, žiūrėdama į ištįsusį ir 
apsiniaukusį jo veidą, kaip tas viską pri
ima.

— Aš girdžiu, — tarė jis, trūktelėdamas 
pečiais.

— Tai, — jos balsas dabar perėjo į 
šnabždesį, — ten turi pastovėti, palaukti vi 
sų kaimynų ir pasakyti — atsimink, ką aš 
dabar sakau tau! „Kaimynai, štai Abė, 
Bačio Heigės duktė, kuri galų gale įvykdė 
jums duotąjį savo pažadą“.

Ji pasakė tai maloniai, šypsodamasi sau, 
tartum kokį senos dainos posmą, tai, ką il
gom naktim buvo galvojusi ir pergalvoju
si. Visas Vakarų Korkas supintas čia: pli
kas tas kelias į Umerą per pelkes, švelnus, 
pilkas kalnų paviršius, ilgi voratinkliai, ku 
riais nukarstytos laukus nuo kalvų skirian
čios tvoros, baidykliškai iškreivojančios ir 
pačius laukus, ir nubaltintos lūšnos, išsimė 
čiusios dygiųjų palmių pakrūmiais, kurių 
čia viena, čia kita pusė pašiurpsta nuo vė
jo.

— Gerai, aš turiu tau puikų pasiūlymą, 
— atsikėlęs tarė Patas. Tartum nesiklausy
dama, ji pasuko akis ir tyrinėjo menką 
liūdną jo veidą. — Šitie namai man daug 
kaštuoja. Padaryk taip, kaip aš visad pra
šau. Gyvenk su manim, ir aš prižadu par
vežti į Umerą.

(Pabaiga sek. numeryje)
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MORALINIU VERTYBIŲ 
PERKAINOJIMAS

Paskutiniaisiais metais viso pasaulio ka
talikai išgyvena savotišką revoliuciją. Toji 
revoliucija telkėsi, tvinko ištisus dešimtme 
čius ar net šimtmečius, bet skaudulį drįso 
praplauti tik nuostabusis popiežius Jonas 
XXIII, kuriam, deja, nebetenka matyti sa
vo pradėtosios operacijos rezultatų.

Ryšium su paskutiniuoju Vatikano Susi
rinkimu, katalikų spauda nuolat informuo
ja apie keitimą bažnytinių tradicijų, išliku
sių nuo viduramžių ir visiškai nebetinkan
čių moderniame gyvenime. Pvz., praneša
ma apie tautinių kalbų įvedimą bažnytinė
se apeigose, altorių pertvarkymus, pasnin
kų panaikinimą, atlaidų reformas, vienuo
lių sijonų apkarpymą, pasauliečių kvieti
mą į aktyvią bažnyčios tarnybą, žydų iš
teisinimą, visų krikščioniškų bažnyčių su
sivienijimo reikalą, bendras pamaldas 
(net su žydais), mišrių vedybų palengvini
mą, kremaciją ir t.t. Nors visi šitie pakei
timai ir neapima esminių Katalikų Bažny
čios principų bei aogmų, bet tai yra pirmie 
ji žingsniai seniai laukiamąja kryptimi, ir 
Kiekvienas sąmoningas katalikas juos svei
kina.

Tačiau įsisiūbavusi reformų banga nebe
nori sustoti vien tik prie šitų, sakytume, 
nereikšmingų pakeitimų ar prisitaikymų. 
Vis dažniau spaudoje pasirodo pranešimų, 
Kad KataliKų Bažnyčia žengia į Konvulsin- 
gą revoliuciją, kuri rimtai kėsinasi į tradi
cinį moralinių vertybių ir iki šiol nepaju
dinamų dogmų perKainojimą. Ir svarbiau
sia, kad toji revoliucija ateina ne tiek iš 
lauKo, kiek iš vidaus. Nusistovėjusias baž
nytinių tradicijų kolonas pradėjo judinti 
jos pačios autoritetai, įsitikinę, kad jos ne- 
beatiaiko naujo gyvenimo spaudimo, ir su
pratę, kad laiko balsas yra Dievo balsas.

Nekalbėsime apie tuos Vakarų Europos 
ir Amerikos vyskupus bei kardinolus, ku
rie, grįžę iš Vatikano Susirinkimo, iškėlė 
daug kritiškų pastabų dėl Katalikų Bažny
čios veiklos bei organizacijos. Paimkime 
tik vieną kitą pavyzdį iš savo aplinkumos.

Neseniai Katalikų Bažnyčią palikęs kuni 
gas, teologijos profesorius ir daugelio reli
ginių veikalų autorius Davis metė kaltini
mą, kad dėl meilės ir tolerancijos stokos 
katalikų bažnyčia gyvena nuolatinės bai

mės, nesaugumo ir susirūpinimo įtampoje. 
Pagal jo teigimą, autoriteto išlaikymo są- 
skaiton nukenčia teisingumas. Skaudus kai 
tinimas! Galima būtų jo ir neminėti, jei 
tai būtų tik jo vieno, kad ir išmokslinto 
teologo nuomonė.

Bet štai žinomas anglų domininkonas Mc 
Cake savo žurnale „New Blackfriars“ ne 
tik patvirtina Davis paskelbtuosius teigi
mus, bet dar prideda, kad Bažnyčia iš tik
rųjų esanti sugedusi. Čia pat jis nurodo ir 
keletą pavyzdžių.

Svarbiausias jų yra savotiškas iššūkis 
Šv. Sosto autoritetui. Sakoma, kad popie
žius prileidžia, jog Bažnyčios mokslas ne
turi jokių abejonių dėl gimimų kontrolės. 
Jeigu iš tikrųjų taip, tai kam visos tos ko
misijos, posėdžiai ir popiežiaus pareiškimo 
delsimas ne tiktai mėnesiais, bet ir metais?

Arkivyskupas I.D. Roberts, SJ, eina dar 
toliau ir pasisako labai griežtai ir aiškiai 
už gimimų reguliavimą. Jo pėdomis nuėjo 
jau ne vienas žemesnio rango dvasiškis. Pa 
gal jį, „Vedybinio santykiavimo tikslas yra 
ne tiek turėti vaikų, kiek įmanoma pagim
dyti, bet tiek, kiek normaliose šeimos sąly
gose galima pajėgti išauginti“.

Iš tikrųjų iki šiol buvo negirdėtas daly
kas, kad Katalikų kunigai ir net vienuolės 
demonstruotų prieš kardinolą, kuris Kalė
dų proga pasisakė už karą Vietname. Arba 
vėl, kai pats popiežius turėjo sudrausminti 
jėzuitų ordiną dėl Bažnyčios autoriteto pa 
žeidimo. Laikai keičiasi, o kartu keičiasi ir 
žmonės.

Lietuviai yra katalikiška tauta. Todėl 
kiekvienas sąmoningas katalikas kartais 
su viltimi ir džiaugsmu, kartais su giliu rū 
pėsčiu stebi naujuosius įvykius ir darosi 
savotiškas išvadas. Atrodo, kad Anglijos 
katalikų dvasiški j a yra daugiau konserva
tyvių airių įtakoje. Tas konservatyvumas, 
tur būt, nejučiom persimeta ir į lietuvius. 
Vakarų Europos ir JAV dvasiškija žymiai 
aktyviau dalyvauja „revoliuciniame judė
jime“ ir nevengia naujai iškylančių proble
mų panagrinėti savo spaudoje. Ypač malo
nią išimtį čia sudaro šios rūšies religinis 
pionierius — Tėvų Jėzuitų leidžiamasis žur 
nalas „Laiškai Lietuviams“. Štai vienas ma 
žytis pavyzdėlis. Privačiame pasikalbėji

me kažkas iškelia žmogaus atsiradimo klau 
Simą. Kai kas suabejoja Senojo įstatymo 
žmogaus tvėrimo raidine istorija. Lietuvis 
kunigas be rezervų pareiškia, kad įvyko 
taip, kaip Rašte parašyta. Taškas. Tuo tar
pu „L. Lietuviams“ 1966 m. gruodžio nu
meryje skaitome redaktoriaus J. Vaišnio, 
SJ, parašytą tokį sakinį: „Tur būt, jau ne
bus nė vieno teologo, kuris galvotų, kad 
Dievas paėmė molio, nulipdė žmogiuką, 
įkvėpė jam nemirtingą sielą — ir štai pir
masis žmogus Adomas“... Nereikia ir aiš
kinti, kuris teigimas sąmoningą kataliką 
labiau įtikins.

Istorija neabejotinai rodo, kad politiniai 
įvykiai ne kartą turėjo įtakos Bažnyčios 
sprendimams ir atvirkščiai. Kartais tie įvy 
kiai painiuose diplomatijos labirintuose 
taip susipainioja, kad eiliniam žmogui ne
beįmanoma susivokti, kur čia tikroji tiesa. 
Toks diplomatinis susiraizgymas yra ir pas 
kutinis dviejų neklaidingųjų susitikimas 
Vatikane (popiežius laikomas neklaidingu 
sielos išganymo reikaluose, o komunizmas 
tariasi suradęs „neklaidingą“ formulę, 
kaip sukurti rojų žemėje).

Dar taip neseniai popiežius Pijus XII 
paskelbė ekskomunikuosiąs tuos, kurių vai 
kai mokosi komunistų mokyklose. Dar taip 
neseniai Lietuvos katalikai maldavo popie
žių suprasti jų kančias. Dar tik prieš kele
tą mėnesių popiežius nebuvo įsileistas į 
Lenkiją, ir štai, nežiūrint visų mūsų veiks
nių protestų bei prašymų, pačiam SSSR 
prezidentui Podgornui atsirado vietos prie 
Pauliaus VI sosto. Tikrai Pijus XII turėjo 
apsiversti savo karste, o senieji Vatikano 
Kurijos kardinolai, anot britų žurnalisto ir 
TV komentatoriaus Fife Robertson, turėjo 
susirgti dvasine dezinterija...

Faktas yra įvykęs. Vieni pasmerks, kiti 
pagirs. Istorija pasakys, kas buvo teisus ir 
kas klaidingas. Moralinių vertybių perkai
nojimas nesulaikomai vyksta toliau. Ir vėl 
tiK ateitis parodys, ar tas perkainojimas 
atneš žmonijai dvasinį pakilimą, ar mora
linį nuosmukį.

J. Vikis

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

pasiskaitę „Europos Lietuvyje“ tą ištrau 
ką iš Mikalojaus Katkaus „Balanos gady
nės“ apie Velykas, prisiminėme, kas mūsų 
siaurame pasaulyje vykdavo tomis dieno
mis prieš daugelį metų, mūsų jaunystės 
dienomis: kas miestuose kai kur Didįjį šeš
tadienį stengdavosi apeiti ko daugiausia 
bažnyčių, kur kaimuose būdavo laikoma 
pareiga parsinešti iš bažnyčios bent butelį 
šventinto vandens ir rūkstančioje kempi
nėje šventintos ugnies, ką Velykų dieno
mis žmonės valgydavo ir ką gerdavo.

Visi tie papročiai nyksta labai pastebi
mai ir paskubom tiek čia, tiek ir Lietuvoje. 
Gal ir naivu būtų norėti, kad mes čia steng 
tumės bėgti į miškus, prisirinkti padraikų 
ir aptaisytume jomis velykinį stalą, arba 
kad mes savo klebonus prašytume būtinai 
šventinti mums ugnį ar kubilus vandens, 
kad ieškotume tai ugniai parsinešti kempi
nių, džiovintume jas, o paskui, skubėdami 
namo iš bažnyčios, stebintume žmones to
mis rūkstančiomis kempinėmis gatvėse, 
nes į autobusus juk niekas neleistų su ug
nim ir dūmais. Pagaliau sąlygos keičiasi iš 
pagrindų, o su jomis ir papročiai. Ar tų 
nykstančių papročių būtina gailėtis? Aš ir 
nežinočiau atsakymo. O jeigu ir būčiau nu
sistatęs už išlaikymą, tai gyvenimas juk vis 
tiek nesiskaitytų su manim.

• * *
Man ir rūpi iš tiesų ne būtinai senuosius 

papročius išlaikyti ir praktikuoti net ir vi- 
sisKai pasikęitusiame gyvenime. Man la
bai rūpėtų, kad būtų dar laiku susigriebta 
ir kiek galima daugiau tų papročių užrašy-

Angela su Giorgio ir NATO

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3i jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terlleno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau musų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

Iš Italijos ir Kipro salos paskubom buvo 
išvaryti keli sovietų diplomatai. Kipre 
įvykdyta areštų, taip pat Graikijoje ir Aust 
rijoje. Svarbiausia — Italijoje areštuota 
Angela ir Giorgio Rinaldžiai, kurie kalti už 
kitų nelaimes...

Angela Rinaldi, kuri dabar yra 51 m. am 
žiaus, savo metu buvo didelė fašiste. Kai 
karo metu krito Musolinio žvaigždė, ji, vie
šai rodydama savo užuojautą ir gailestį, 
Turino gatvėmis paradavo plikai nusisku- 
tusi galvą. O dabar jau apie 10 metų ji va
dovavo dideliam šnipų tinklui, kuris dirbo 
sovietams. Tardytojo klausiama, kaip čia 
atsitiKo, kad ji iš karštos fašistės pasidarė 
ko uoliausia komunistų šnipė, ji pasakiusi, 
kad dėl to, jog ji mėgstanti diktatūras.

Už sovietinio kabliuko užsikabino pir
miausia jos vyras, dabar 39 m. amžiaus, 
Giorgio Rinaldi. Jis, turėdamas tik 13 m. 
amžiaus, išėjo partizanu prieš vokiečius, o 
1945 m. įstojo į kariuomenę parašiutinin
ku. Po karo jam visiškai nesisekė. Bet prieš 
10 metų gal daugiau atsitiktinumas suvedė 
jį Romoje su sovietų kariniu atstovu Bala
nų. Dirbdamas parašiutininku civilinėje 
aviacijoje, jis vienos šventės metu gražiai 
nusileido su parašiutu. Pik. Balanas pasi
skubino priėjęs pasveikinti jį ir už tokį gra 
žų pasirodymą davė jam 150 svarų dovanų. 
Tai buvo pradžia, už kurios Rinaldi užsika
bino. Nuo to laiko jis kas mėnesį gaudavęs 
po 250 svarų ir dar priedo už atliktus dar
bus. Taip prasidėjo ilgai trukęs bendradar
biavimas. Rinaldi su žmona bent ketvertą 
kartų buvo slaptai nuvykę į Sov. Sąjungą 
ir ten išmoko, kaip reikia naudotis rnikro- 
filmomis, radiju, šifrais. Slėpdamiesi nuo 
nereikalingų akių, Turine jie įsitaisė smul
kią senienų krautuvėlę, už kurios Angela 
turėjo įsirengusi radijo siųstuvą, mikrosko 
pus, filmavimo aparatus, nuotraukas NA
TO įrengimų ir dokumentus. Ten buvo tik
ra šnipinėjimo bazė, ir ypač joje buvo su
rinkta daug duomenų apie NATO bazes Is
panijoje, nes ten yra didžiausios Europoje 
amerikiečių atominės pajėgos.

Pirmiausia kovo 15 d. į italų žvalgybos 
rankas pakliuvo Rinaldžio šoferis, kuris iš 
įvairių slaptaviečių surinko ir atidavė 
žvalgybai daugybę mikrofonų ir sąrašą su 
šimtais ryšininkų. Po to buvo areštuoti Ri
naldžiai ir kai kurie ryšininkai.

Giorgio Rinaldis prisipažinęs, kad jis, 
kaip parašiutininkas, iš oro fotografuoda
vęs NATO bazes. Kaip parašiutininkas ir 
kaip senienų rinkėjas jis dažnai važinėda
vo į Ispaniją, Prancūziją, Šveicariją, Maro 
ką, Kipro salą, Skandinavijos kraštus. Pasi 
rodo', praeitais metais buvo atvažiavęs ir į 
Britaniją ir kaip tik tuo metu, kai Farnbo
rough vyko aviacijos šventė. Važinėdamas 
jis pats ir per ryšininkus rinko žinias apie 
NATO, kur tik yra jos bazės, kur laikomos 
didžiosios raketos. Surinktas žinias Ange
la perdavinėdavo Čekoslovakijon per radi
ją, o dokumentus sovietų pareigūnams.

Suėmusi Rinaldžius ir suradusi planą, 
kur turi būti paliekami dokumentai sovie
tų pareigūnams pasiimti, žvalgyba dar ne
skelbė, kad ji turi jau siūlų kamuolį ran
kose. Ji dar būtinai norėjo sugauti sovietų 
atstovybės atašė Pavlenką, kuris surinkda-

vo atitinkamoj vietoj padėtus dokumentus. 
Kovo 20 d. jis nuvažiavo pasiimti mikrofil- 
mos. Grįžtantį jį apstojo policija.

Sakoma, kad Rinaldžiai ir jų šoferis gali 
gauti iki 15 metų kalėjimo ar net iki gyvos 
galvos, jei jie bus teisiami pagal tai, kiek 
savo veikla pakenkė Italijos saugumui. Bet 
jie, sako, visą laiką vengę rinkti žinias apie 
Italiją — jie kenkė tik NATO.

Seniausias ir jauniausias
Kovo mėnesį išleistas Sovietų Sąjungos 

rašytojų informacinis biuletenis pažymėjo, 
kad sovietinėj rašytojų sąjungoj esą 6560 
narių, rašančių 72 kalbomis. Jų tarpe vy
riausias ir jauniausias amžiumi ■— abu lie
tuviai. (Lietuvoje veikianti rašytojų sąjun 
ga irgi laikoma tik sovietinės, daugiausia 
rusų, rašytojų sąjungos padaliniu). Tie Lie 
tuvos ir net visos sovietinės imperijos 
„čempionai“ yra Marcelinas šikšnys (Šiau 
lėniškis Senelis), 93 metų amžiaus, ir Algi
mantas Mikuta, dar tik 23 metų amžiaus.

(E)

tą ir palikta, kaip didelis dokumentas mū
sų tautos etnografijos istorijai.

Tiesa, kad Lietuvoje jau yra išleista kny 
ga, kurioje aptariami lietuvių gyvenimo 
etnografiniai bruožai. Specialiuose leidi
niuose spausdinami šitai sričiai aptarti ski
riamieji straipsniai. Bet ar to gana? Ma
nau, kad ne. Tokia medžiaga buvo renka
ma ir spausdinama ir nepriklausomybės 
laikais ir dar anksčiau, ir dar to vis nega
na, ir dar vis ne viską žinome.

Žinoma, tokią papročius aprašančią me
džiagą geriausia rinkti Lietuvoje. Ten gi 
tebegyvena kartų kartos, nuo senų senelių 
iki jaunų vaikelių. Tokia medžiaga ten po 
truputį ir renkama, kiek tos srities specia
listai gali, kiek jiems sąlygos leidžia. Bet 
visi suprantame, kad ten sąlygos vis dėlto 
kitokios negu čia, svetur. Jeigu jos ir nebū
tų kitokios, tai ir tuomet mes negalime gal 
voti, kad kartu su mumis turi mirti ir nu
eiti į kapus visas vertas palikti žinojimas.

* • •
Ko gi aš noriu?
Matau, kad jau beveik išleista Lietuvių 

Enciklopedija. Didelis darbas, tiesiog milži 
niškas. Matau, kad jau išėjo net trys di
džiuliai tomai B. Kviklio „Mūsų Lietuvos“ 
(liko dar vienas tomas). Padaryta ir dar ir 
šis ir tas vertinga, ir šia proga man, tur 
būt, nėra reikalo išvardyti viską, kas gera 
ir vertinga padaryta ar daroma. Man šį
kart rūpėtų iškelti, kas dar galėtų būti pa
daryta.

Jeronimas Cicėnas, atsimenu, jau prieš 
daugelį metų buvo iškėlęs įdomią mintį: 
surinkti atsiminimus pastarojo karo metu 
frontuose stumdytų, apkasus kasusių, ne
laisvėje badavusių mūsų vyrų. įdomūs tai 
turėtų būti atsiminimai ir dar įdomesnis 
dokumentas. Deja, užimtas kitais darbais 
ir neištekdamas pakankamai sveikatos, J. 
Cicėnas tos minties neįgyvendino. O ką gi 
jūs būtumėte pasakę, jei būtumėte sušilau 
kę bent kelių ar net keliolikos tomų tokių 
atsiminimų su kartais gal fantastiškesniais 
ir visada sudėtingesniais nuotykiais, negu 
daugelyje mūsiškių romanų? Tas reikalas 
vis tieK dar galėtų būti iš naujo pajudin
tas.

O ką gi jūs pasakytumėte, jeigu kas nors 
rimtai pasiryžtų surinkti pasakojimus, 
kaip kur buvo švenčiamos Kalėdos, Vely
kos, Sekminės, šv. Jonas, šienapiūtė, rugia- 
piūtė ir t.t.? Ryžtųsi ne tik surinkti, bet ir 
paskelbti knygomis?

Jeigu kas ryžtųsi rimtai, tai, tikriausia, 
ir padarytų. O man rodos, kad tuo būtų pa 
darytas ne tik labai įdomus, bet ir vertin
gas darbas, indėlis į mūsų kultūros istori
ją-

Kas to darbo galėtų imtis? Kas turėtų 
pakankamai laiko ir sveikatos paimti ir iš
tesėti?

Jeigu kas pasiimtų ir pradėtų organizuo
ti, beveik galėčiau pasižadėti parašyti, ką 
aš atsimenu.

Tavo Jonas
(14)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Garbingas vaizdas

Štai koks garbingas bus vaizdas naujo
sios gadynės, kai ji bus pilnai įsteigta! Per
mainos nuo vienos gadynės į kitą būdavo 
atsižymėjusios ir prakilnios; tačiau šita 
permaina bus žymesnė už visas pirmesnią- 
sias.

Nestebėtina, kad tokios žinios apie visos 
žmonijos sugrįžimą į Dievą su gyriaus gies 
mėmis ir amžina linksmybe vainikuojant 
jų galvas kai kuriems gali atrodyti per ge
ra tikėti; mes tačiau žinome, kad Tas, ku
ris pažadėjo, gali įvykdyti visus savo ge
ruosius nutarimus. Nors atrodo, kad skaus
mai ir vaitojimas yra beveik neatskiriamai 
sujungti su mūsų esybėmis, tačiau tuomet 
skausmas ir vaitojimas bėgs šalin; nors 
verkimas, apsivilkimas maišais ir apsibars 
tymas pelenais nusitęsė per ilgąją nuodė
mės ir mirties viešpatavimo naktį, tačiau 
su Tūkstantmetiniu rytu ateina linksmybė, 
kai visos ašaros bus nušluostytos nuo visų 
veidų ir suteikta džiaugsmo vieton pelenų 
bei linksmybės aliejaus vieton nuliūdimo.

Jo karalystės padidėjimas
Dievo Karalystė įvairiose jos dalyse ir 

skyriuose didės ir plėsis kaip ir žemiškos 
valdžios, kol iš jos pasidarys „didelis kal
nas (karalystė), kuris pripildys visą že
mę“. (Dan. 2:35). Pavyzdžiu galime imti 
Didžiosios Britanijos karalystę, kurią pir
miausiai sudaro karališkoji šeima, po to 
valdžioje dalyvauja seimas ir kiti valdinin
kai; dar platesne prasme tai valdžiai pri
klauso kiekvienas pilietis ir kiekvienas ka
reivis, kuris yra prisiekęs būti ištikimas tai 
karalystei; ir dar galima sakyti, kad jai pri 
klauso visi nugalėtieji Indijos ir kitų kraš
tų piliečiai, kurie nėra griežtai priešingi 
tos viešpatystės įstatymams.

Taip pat yra ir su Dievo Karalyste. Pir
miausiai ji yra Tėvo Karalystė, turinti vai

džią ant visų (Mato 13:43; 26:29); tačiau 
Tėvui patiko pasiūlyti viešpatavimą per 
tūkstantį metų savo Atstovui arba Vieti
ninkui — Kristui ir Jo sužieduotinei, — iš
aukštintiems į dievišką prigimtį ir dideny
bę, kad valdytų ir naikintų pikta ir keltų 
aukštyn visus, kurie pilnai susitaikys su 
Tėvu, priimdami Jo Naujosios Sandoros są 
lygas. Antrąja prasme toje valdžioje daly
vaus žemės „kunigaikščiai“ arba tarnai, 
kurie bus matomi atstovai tarp žmonių. 
Dar platesne prasme šitai Karalystei pri
klausys visi žydai ir pagonys, kurie, paste
bėję jos įsikūrimą, parodys savo ištikimy
bę ir pasiduos jai. Plačiausia prasme jai 
priklausys visi valdiniai, kurie bus paklus
nūs jos įstatymams; visi kiti gi bus sunai
kinti. — Ap. Darb. 3:23; Apr. 11:18.

Tokia bus Kristaus atstovaujamosios 
Dievo Karalystės tvarka į pabaigą Tūks
tantmetinio karaliavimo; nugalėjimu laimė
toji ramybė ir priverstinai įsteigtoji teisin
gumo valdžia, kurioje visi besipriešinantie 
ji bus sunaikinti geležinės lazdos viešpata
vimu (Apr. 2:27), kaip apie tai parašyta 
pranašo Izaijo: „nusidėjėlis mirs sulaukęs 
šimto metų ir bus prakeiktas (nukirstas)“; 
nors tokio amžiaus jis bus tiktai kūdikis; 
nes parodant nors išorinį paklusnumą pro
tingiems ir teisingiems Karalystės įstaty
mams, žmogus galės gyventi net iki Tūks
tantmetiniam amžiui pasibaigiant. — Izai
jo 65:20; Ap. Darb. 3:23.

(Bus daugiau)

Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A. ‘

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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PUSLAPIO FONDAS

Jau esame paskelbę pirmuosius, kurie 
aukojo Puslapio Fondui.

Su dėkingumu turime pažymėti, kad 
aukos plausią ir toliau. Per P. Mašalaitį 
dabar gauta 30 svarų. Tą sumą sudaro 
Londono Sporto ir Socialinio Klubo 10 sv. 
auka, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vieti- 
ninkijos ir Londono skyriaus 5 sv., DELS 
Londono sk. 5 sv., Londono L.K.M. šv. 
Onos Draugijos 5 sv., Meno Sambūrio 
„Londono Vaidilos" 3 sv. ir V. Saičiūno 2 
sv. Joana Saraiinaitė velykiniame subuvi 
me surinko iš Giasgowo lietuvių 21 sv. .13 
šil. DBLS Boltono skyrius atsiuntė 17 sv. 
10 šil., DBLS Ketteringo skyrius 15 sv. 10 
šil., prel. J. Gutauskas 5 sv., J. Sližys 5 
sv., E. Gaputytė 3 sv., J. Cekauskas iš Vo
kietijos 5 dol., K. Vitkus 1 sv., J. Pakaln.s 
1 sv., L. Svalkus 1 sv., S. Pučinskienė 1 
sv., Z. Šalkauskas 1 sv., o J. Jankaitis, ste
bėdamasis, kad kol kas dar taip pamažu 
teplaukia aukos, papildomai atsiuntė 1 sv.

Taigi pastaruoju metu iš viso gauta 105 
sv. 8 šil.

Kadangi Puslapio Fonde iki šią sumą 
gaunant jau buvo 216 svarų, tai su dabar 
gautąja suma tas Fondas jau turės 321 sv. 
8 šil. Jau suma!

Tačiau mes visiškai pritariame J. Jan
kaičiui, kad tos aukos per lėtai plaukia. 
Kiek surinkta, dar jokiu būdu neužtenka. 
O jei toksai puslapis turi būti, tai jis turi 
būti politiškai mums pačiu patogiausiu ir 
įmanomai naudingiausiu laiku. Dėl to bu
tų gera, jei pinigai būtų sudėti ko grei
čiau, kad organizatoriai galėtų išnaudoti 
progą, jei ji pasitaikytų tuojau. Taigi au
kotojai prašomi paskubėti.

Ar ne per dįdeiė našta tos aukos? žino
ma, jei tik retas kas dės į tą Fondą savo 
auką, tai ji turės būti didelė. O jei dėtų vi 
si, tai negalėtų niekam būti našta.

Paskubėkime!
Aukas siųsti šiuo adresu: DBLS Pusla

pio Fondas, 1 Ladbroke Gardens, London, 
W 11.

PUSLAPIO FONDUI

Davėm, kai neprašė, 
duosime, kai prašo. 
Lai Tėvynės kančią 
puslapis aprašo.

Lai pasaulis mato 
neteisybę baisią 
ir tegu skriaudėją 
laisvos tautos teisia.

Netikim, kas sako, 
kad čia mūsų maža.
Svarbu: kur tik reikia, „
visi kartu veža.

Pas visus kišenėj 
skamba dar monetos. 
Sen ir ten apdilęs 
šilingėlis mėtos.

Jei dar subatėlėj 
mes aplenksim barą, 
tarp variokų rasim 
ekstra visą svarą.

O jei po tiek duosim 
ir paliksim grąžą, 
tai tikrai turėsim 
puslapį nemažą.

Skubančiam pasauliui 
mes priminsim tiesą, 
padarytą skriaudą 
vilksime į šviesą.

Bravo mūs veikėjai, 
kad iškėlė mintį. 
Jei Tėvynę mylim, 
galim ją ir ginti!

L. Svalkus

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis trijų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS

421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734

PAIEŠKOJIMAI
KUKLIS Jonas, gimęs 1915 m. Marijam

polėje, pats ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

LONDONAS
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Škotijos lietuviai per prel. J. Gutauską 
aukojo 30 sv., Bradtordo liet, per J. Pau
lauską — 8 sv. ir J. Pakalka — 2 sv. Vi
siems aukojusiems dėkoja

TFA D. Britanijoje

SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Balandžio 8 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
bus rodomos filmos iš skautiško gyvenimo 
ir Anglijoje buvusių stovyklų. Kadangi 
šiais metais skautų organizacijai Anglijo
je sueina 20 metų, kviečiame ta proga vi
sus Londono lietuvius atvykti pasižiūrėti, 
ką skautai nuveikė, nes tai juk pirma orga 
nizacija, kuri savo darbo veiklą yra atžy
mėjusi filme!

Tad iki pasimatymo filmų vakare Lon
dono Sporto ir Socialinio Klubo salėje — 
345 A Victoria Park Road, E.9.

DVIGUBAS KONCERTAS

LAS Anglijos V-ja ir Londono skyrius 
balandžio 29, šeštadienį, Parapijos salėje 
ruošia Didelį Koncertą.

Pagrindinę koncerto dalį išpildys solo 
Vida Gasperienė iš Nottinghamo, akompo- 
nuos jos mokytojas (anglas).
Pakaitomis bus įterpiamas J. Černio vado 

vaujamas vyrų oktetas su nauju dainų re
pertuaru.

Priede B. Čiudiškio baisusis „Čičinskas“.
Po koncerto šokiai.
Iš Nottinghamo atvyksta gausi jaunimo 

ir jaunai nusiteikusių ekskursija.
Pradžia 7.30 vai. vak. punktualiai.

Rengėjai

REKOLEKCIJOS IR VELYKŲ 
ŠVENTĖS LIET. BAŽNYČIOJE

Šiais metais prieš Velykų šventes susi
kaupimo laikotarpį pravedė iš Romos at
vykęs kun. Antanas Mįciūnas, MIC.

Susikaupimas prasidėjo Verbų sekma
dienio vakare atidaromuoju pamokslu. 
Pirmadienis buvo skirtas vien vyrams, ku 
rių vakare buvo susirinkę gausus būrys, 
o antradienis — moterims, trečiadienis 
visiems. Tą vakarą buvo artipilnė bažny
čia.

Ketvirtadienis buvo skirtas jaunimui ir 
mokyklinio amžiaus vaikams. Deja, jau
nimo labai maža tedalyvavo. Turint gal
voje, kad jaunimas gal nesupranta lietu
viškai, pamokslas buvo sakomas anglų 
kalba. Tur būt, tėvai savo jaunimo nepri
žiūri ir neauklėja toje dvasioje, kokioje 
patys buvo auklėjami.

Penktadienį bažnyčia buvo pilna žmo
nių, nes tai yra nedarbo diena.

šeštadienio vakare buvo šventinama ug 
nis, vanduo ir laikomos vakarinės Velykų 
mišios.

Velykų pirmąją dieną jau dalyvavo dau 
giau tolimesnių apylinkių žmonių.

S. K.

EKSKURSIJA Į MANCHESTER!
Skautai Manchesteryje mini lietuviš

kos skautybės Britanijoje 20 metų sukak
tį. Iškilmės bus balandžio 22 d.

Londono lietuviai ruošia į tas iškil
mes ekskursiją. Išvažiuojama baland. 22 
d., šeštadienį, 8 vai. ryto, nuo Lietuvių 
Bažnyčios, o iš Manchesterio ekskursantų 
autobusas atgal į Londoną pajudės ba
landžio 23 d., sekmadienį popiet.

Kelionės kaina tik 30 šilingų. Užsirašy
ti pas S. Kasparą ar Z. Juro krautuvėje.

MANCHESTER^
DR. VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS

Balandžio 8 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
klubo patalpose rengia Dr. V. Kudirkos 
minėjimo trečiąją paskaitą, kurią skaitys 
mokyt. D. Dainauskas. Po paskaitos — šo
kiai. Gros gera kapela. Prašome gausiai da 
lyvauti.

Klubo Valdyba

DBLS SUSIRINKIMAS ■
Balandžio 15 d., 6 vai., Lietuvių Socia

linio Klubo patalpose DBLS Mancheste
rio skyriaus valdyba šaukia visuotinį na
rių susirinkimą.

Dienotvarkėje numatytas pranešimas 
iš 20-jo visuotinio atstovų suvažiavimo ir 
naujos valdybos rinkimai. Kviečiame taip 
pat dalyvauti ir LNB akcininkus.

Skyriaus Valdyba

LEICESTERIS
NAUJA VALDYBA

Kovo 19 d. DBLS Leicesterio sk. susi
rinkime išrinkta nauja valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. K. Paukštys, kasin. 
S Liutikas, sek. A. Simkevičius. Kandida
tai: J. Skorka ir K. Pacinskas. Rev. ko
misija: D. Mikulėnas ir T. Šalkauskas.

Sk. Valdyba

REIKALINGA „AGONIJA'

Nidos Knygų Klubui būtų reikalingi ke 
Ii egzemplioriai jo paties išleistos J. 
Gliaudės knygos „Agonija“.

Jeigu kas galėtų perleisti, prašytume 
siųsti: Nidos Knygų Klubas, 1 Ladbroke 
Gardens, London, W 11.

Už atsiųstąjį egzempliorių galėsime at
siskaityti naujais leidiniais ar sumokėti.

COVENTRY
MOTINOS MINĖJIMAS IR 

PAVASARIO BALIUS

Pirmą kartą Coventrio Liet. Moterų 
Komitetas gegužės 6 d., 6 vai. vak., Lenkų 
Klubo salėje, White Friars Lane, rengia 
kartu Motinos minėjimą ir Pavasario ba
lių.

Programoje kun. A. Gerybos paskaita 
ir menine dalis. Veiks turtinga loterija, 
baras ir bufetas, šokiams gros Dragūno 
vedama kapela.

Be to, ponios žada svečius pavaišinti 
skaniais sumuštiniais.

Sekmadienį, gegužės 7 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioj, bus pamaldos už mo
tinas.

Visus tautiečius iš arti ir toli kviečia
me atsilankyti.

Moterų Komiteto Valdyba

LIET. SODYBA
— Sodybos vasaros sezonui būtinai rei

kalingi virėjas, padavėjas-ja ir virtuvės 
darbininkai. Amžius ir patyrimas nesvar
bu. Rašyti: Sodybos Vedėjui, Headley 
Park, Bordon, Hants., arba skambinti tel. 
Bordon, No. 2810.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — balandžio 9 d., 12 vai.
BRADFORD — balandžio 9 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — balandžio 9 d., 11 vai., 

Liet. Jaunimo Židinyje.
DERBY — balandžio 16 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — balandžio 16 d., 11 vai., 

Liet. Jaunimo Židinyje.
ECCLES — balandžio 9 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — baland. 30 d., 10.30 v.
NORTHAMPTON — balandžio 16 d., 12 

vai., Katedroje.

ITALIJA
JAU ČIA PAT IR ATOSTOGOS!

Italija pažįstama kaip „turistų rojus“. Iš 
tikrųjų vien tik pernai joje viešėjo dau
giau kaip 27 milijonai turistų.

Gal kaip tik dėl to vis daugiau tautiečių 
iš įvairiausių Europos kraštų ir kreipiasi į 
Castelnuovą, teiraudamiesi, ar ir šiemet 
bus Italijoj vasaros stovykla ir kokiom są
lygom. Mat, laikas bėga, o ir vasaros atos 
togas reikia iš anksto numatyti.

Europos lietuvių informacijai norime pra 
nešti, kad ir šiemet numatyta vasaros sto
vykla Italijos Alpėse 10-14 metų berniu
kams. Stovyklai numatomas trijų savaičių 
laikas, maždaug tarp liepos 25 ir rugpjūčio 
16 d.d. Tikslesnis terminas bus praneštas 
vėliau.

Kadangi vasaros stovykla vedama pėda 
goginiais-lituanistiniais tikslais, tai visi 
esame kviečiami ir finansiškai prisidėti 
prie jos išlaikymo. Saleziečiai dės visą sa
vo asmeninį įnašą ir mažiau išgalintiems 
berniukams stengsis duoti, kaip ir praeity
je, pragyvenimo lengvatų. Tačiau tėvai bei 
transportų organizatoriai iš anksto prašo
mi taip reikalų eigą sutvarkyti, kad būtų 
mažiau dedama svorio ant jau ir taip silp
nų saleziečių pečių, ypač dabar, kai pragy
venimas Italijoj dar brangesnis.

Jaunimo išvyką į Italiją organizuoti pra
šomi apylinkių pirmininkai bei kapelionai, 
nes šiemet gal nė vienas salezietis negalės 
atsidėti šiam darbui.

Saleziečių vasarnamis Alpėse tiek peda
gogiškai, tiek legaliai pritaikytas tik jau
nimui. Suaugusiems galime tik tarpinin
kauti užsisakyti vietą vietiniuose viešbu
čiuose bei pensijonatuose. Tik visa reikia 
užsakyti iš anksto, tiksliai nustatant datą 
ir vasarojimo dienų terminus.

Visais reikalais kreiptis į stovyklos va
dovybę: Istituto Salesiano Lituano,

Castelnuovo Don Bosco (Asti) - Italia.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ, 
IR RUDENI, IR PAVASARI 

ne tik maiatu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 

.Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.8.
Tel. AGO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Ecolea, 

Manchester.

VOKIETIJA
RENKAMOS ŽINIOS APIE LIETUVIUS

Vokietijoje lietuvių skaičius nuolat ma
žėja, vis daugiau išsiskirstoma po visą 
kraštą pavieniui gyventi, bendruomenės 
apylinkės labai sumažėjo arba net visai iš
nyko. Yra būtinas reikalas suregistruoti 
veikusių ir tebeveikiančių bendruomenės 
apylinkių gyvavimo istorinius duomenis, 
kad liktų ateičiai.

Vokietijos Krašto Valdyba pirmoje eilėje 
prašo visas dabar veikiančių apylinkių vai 
dybas ir seniūnus surinkti ir užrašyti visas 
galimas žinias apie savo apylinkės lietuvių 
organizacinį gyvenimą. Tokias žinias sura
šant, būtinai reikėtų atžymėti, kada toje 
vietoje pirmą kartą apsigyveno lietuvių, 
kada įsisteigė bendruomenės apylinkė, kas 
buvo pirmieji tos apylinkės steigėjai, kiek 
tautiečių gyveno pradžioje ir kiek gyvena 
dabar, kodėl sumažėjo skaičius — išmirė, 
emigravo ar į kitas vietoves išsikėlė, pagal 
galimybę iš eilės visų buvusių valdybų ar 
komitetų sudėtį, kokios kitos lietuvių orga 
nizacijos toje vietovėje yra veikusios ar 
veikia, kas joms vadovavo ar vadovauja, 
koks lietuvių evangelikų ir katalikų dva
siškis aptarnaudavo ir dabar aptarnauja, 
kiek tautiečių toje vietoje yra mirę, kur pa 
laidoti, jei galima, ir kapo numerį nurodyt.

Šitos dabar veikiančių apylinkių istori
nės žinios pirmoje eilėje bus spausdinamos 
Kr. Valdybos leidžiamame biuletenyje — 
PLB Informacijose. Vėliau, kai bus surink
tos žinios apie kitas anksčiau veikusias 
bendruomenės apylinkes ir šiaip buvusias 
lietuvių plačiau apgyventas vietoves, bus 
stengiamasi išleisti Vokietijos lietuvių 
bendruomenės organizacinio gyvenimo is
toriją.

Nors Krašto Valdyba pirmoje eilėje krei 
piasi į dabar veikiančių apylinkių valdy
bas ir seniūnus, tačiau kartu prašo ir visus 
kitus tautiečius, kurie turi žinių apie vei
kusias apylinkes ir organizacijas, tuojau 
surašyti jas ir siųsti Krašto Valdybai į 
Huettenfeldą. Jei kas žino asmenis, kurie 
galėtų suteikti žinių apie vieną ar kitą vie
tovę, malonėkite pranešti jų adresus Kraš
to Valdybai, kad ši galėtų kreiptis tiesio
giai.

Apskritai, rinkdami žinias, malonėkite 
įjungti ko plačiausią skaičių žmonių, kad 
būtų ko išsamiausia. Ką vienas yra pamir
šęs ar laikys nesvarbiu, kitas prisimins ir 
papildys. Mūsų visų pareiga padėti, kad ži 
nios apie lietuvių bendruomenės organiza 
cinį gyvenimą Vokietijoje būtų galimai pil 
nesnės ir duotų tikrą vaizdą. Todėl Krašto 
Valdyba tikisi rasti pritarimą ir paramą 
visų tautiečių tarpe.

PRADĖJO VEIKTI BIMBIN1NKA1

Iš Lietuvos grįžusių repatriantų tarpe 
yra žmonių, kurie stengiasi dirbti bimbinin 
kų darbą — kelti nepasitikėjimą, ardyti so 
lidarumą, skleisti gandus ir platinti komu
nistinę spaudą.

Toks „Nemuno kraštas“ išvystė savo 
veiklą, pritraukdamas keletą jaunuolių, 
kurie yra gimę ir augę Vokietijoje. Jie su
darė Vokietijoje gyvenančių pabėgėlių są
rašą, pagal kurį dabar siunčiamas „Nemu
no kraštas" ir „Gimtasis kraštas" iš rytų 
Berlyno. Hamburge rengiama paroda 
„Lietuva seniau ir dabar". Parodai vado
vaus „Nemuno krašto" Albert Annies. Ro
domi lietuvių dailininkų darbai, laikraš
čiai, pinigai, pašto ženklai, keramikos ga
miniai, tautinė apranga, filmos. Numatyta 
rodyti filmą „Partizanų tardymas". Kodėl 
nerodomas lietuvių trėmimas į Sibirą ir 
čekistų vykdytieji kankinimai bei žudy
mai?

Ar mums yra reikalinga, kad parsidavė
lis organizuotų lietuvių kultūrines parodas 
ir aiškintų apie Lietuvos meną ir kultūrą, 
apie ką pats menkai tenusimano? Ar nėra 
lietuvių menininkų, kurie galėtų tokias pa
rodas pravesti? Žinoma, tikras lietuvis ne
rodys filmų „Partizanų tardymas", nes jis 
gerai žino, ką darė čekistai. Tai gali daryti 
tik parsidavėlis arba išdavikas. ABF.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Lietuvių kunigų rekolekcijas Vokietijo
je Velykų metu pravedė vysk. Dr. Pranas 
Brazys Koenigsteine-Taunus.

REKOMENDUOJAMA SPAUDA

Hamburge kun. V. Šarkos leidžiamieji
„Aušros Vartai“ rekomenduoja visiems Jie 
tuviams užsisakyti šiuos laikraščius: Ai

Laiškusdus, Darbininką, Moterį, Eglutę,
lietuviams, Šv. Pranciškaus varpelį, žvaigž 
dę, Kristaus Karaliaus laivą, Draugą.

Gaila, kad mūsiškis „Europos Lietuvis“ 
iš to sąrašo išskirtas.

LIETUVIAI INŽINIERIAI

Hamburge dirba kaip inžinieriai W. Iva
nauskas, J. Kaltinis, J. Tenikaitis ir H. Ki
kutis.

LAIKO EGZAMINUS

Vasario 16 Gimnazijoje egzaminus laiko 
A. Šmitas, A. Starukas, M. Landas ir P. 
Vegneris.

PIANISTAS
ANTANAS SMETONA

Pirmą kartą pianistas Antanas Smeto
na, buv. paskutinio nepr. Lietuvos prezi
dento vaikaitis, viešai koncertavo, būda
mas 6 metų amžiaus. Mokėsi eilėje mu
zikos mokyklų, o magistro laipsnį gavo 
1963 metais J.A.V-bėse. Gabumais atkrei
pęs dėmesį, jaunasis pianistas gavo JAV 
Fulbrighto ir Vokietijos valstybines sti
pendijas.

Ant. Smetona koncertavo šiaurės ir pie
tų Amerikose, Vak. Vokietijoje, Prancū
zijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir Lenkijoje. 
Dabar 28 metų amžiaus pianistas pirmą 
kartą skambins reikliai Londono publikai.

Ant. Smetonos pirmąjį koncertą Angli
joje organizuoja D. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga. Koncertas įvyks balandžio 18 d., 
7.30 vai. vak. Wigmore Hall, Wigmore 
Str., London, W 1.

PRANCŪZIJA
— Milašiaus Draugija įsisteigė Paryžiu

je. Į šitos draugijos garbės komitetą įeina 
ir du lietuviai: S.A. Bačkis ir J. Baltrušai
tis. Draugija nori sudaryti kiek galima pil
nesnį archyvą apie Milašiaus kūrybą ir gy
venimą, rūpinsis poeto garsinimu ir numa
to įsteigti Milašiaus muziejų.

— Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru 
pė balandžio 16 d. dalyvaus tarptautinia
me folkloro festivalyje Sorbonoje.

— R. Bačkis su šeima nuo vasario mene 
šio apsigyveno netoli Paryžiaus. Išbuvęs J 
metus Madride tarptautinės Unilever bend 
rovės atstovu, jis paskirtas Sav. Lever li
ves pirmininko pavaduotoju Paryžiuje.

— N. Masiulis, baigęs Saumur kavaleri
jos mokyklą, tarnauja karininku 8 Dragū
nų pulke Morhange. Jo viršininkai pakvie
tė jį skaityti paskaitą apie Lietuvą vieti
niams kariams.

— Isere 1966 m. gruodžio 10 mirė L. Alek 
naitė-Labanot. Velionė buv* gimusi 1909 
m. Sedoje.

— Prancūzijoje gyvenąs lietuvis P. Gri- 
niukas dažnai rašo ukrainiečių spaudoje 
apie lietuvius. Paryžiuje leidžiamame Uk- 
rainske Slovo savaitraštyje jis rašė apie 
lietuvių-lenkų santykius, atremdamas len
kų puolimus dėl Vilniaus ir apkaltinimus, 
kad lietuviai bendradarbiavo su vokie
čiais antrajam pasauliniam karui prasidė
jus.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas lietuvianis.
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