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KELIAS
Sov. Sąjungoje yra nemaža ženklų, ku

rie rodytų grįžimą į stalinizmą ir visokių 
liberalų pralaimėjimą. Tą rodo rašytojų ir 
kitokių intelektualų parodinės bylos, vi
daus reikalų ministerijos stiprinimas, Če
koslovakijos užėmimas, nesiskaitant net su 
pasaulio komunistų partijomis.

Jei vidaus reikalų ministerijos atitinka
mų sektorių stiprinimas iš dalies gal būtų 
įmanoma pateisinti didėjančiu nusikalti
mų skaičium didžiuosiuose miestuose, tai 
visokie čekistų ir savų šnipų garbinimai 
verstų kitaip galvoti.

Kas Vakaruose apie tą grįžimą kalbama, 
žinoma, galima būtų laikyti ir propaganda. 
Dėl to pats stipriausias ir patikimiausias 
balsas bus pačių sovietinių žmonių ar ži
nomų komunistų.

Pavyzdžiui, neseniai mirė rusų rašyto
jas Kosterinas, kuris neseniai buvo išmes
tas iš partijos ir rašytojų sąjungos kaip tik 
dėl to, kad viešai kėlė mintį apie staliniz
mo grąžinimą. Jo ir laidotuves sekė viską 
matanti akis, nors ir pro suvaržymus vis 
tiek prasmuko nepalankių pareiškimų. 
Laidotuvėse kalbą pasakė velionies drau
gas sovietinis generolas Grigorenka, kuris 
prieš ketvertą metų buvo pašalintas iš ar
mijos už pasisakymą prieš vyriausybės 
vykdomąją priespaudos politiką. Savo kal
bą jis pradėjo nurodymu, kad tokiais atve
jais priimta sakyti „Miegok ramus, bran
gusis drauge.“ Grigorenka atsisakė to 
įprastojo posakio. Priešinga^ jis pareiškė: 
„Nemiegok, Alioša! Kovok, Alioša! Mes, 
tavo draugai, būsime arti tavęs. Laisvė vis 
tiek ateis“.

Tokių, kaip Grigorenkos, laikysena ro
dytų, kad Sov. Sąjungoje yra drąsių žmo
nių, kurie priešinasi priespaudai. Bet kiek 
ten tokių žmonių yra?

Stalinizmo grįžimą liudija ir kitas šalti
nis. Australijoje gyvena komunistas rašy
tojas Frankas Hardys. Dar Stalino laikais 
jis važinėjo po Sov. Sąjungą ir viskuo 
džiaugėsi. Dabar jis dar kartą pavažinėjo, 
pasidairė, susitiko su žmonėmis ir priėjo 
išvados, kad ten nėra perdaug tokių, kurie

Septynios DIENOS
Izraelis nenusimena

Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 
Dajanas pareiškė įsitikinimą, kad arabai 
vargu ar puls.

O jeigu pultų, tai Izraelis karą laimėtų, 
nepaisant to, kad Prancūzija uždraudė 
ginklų tiekimą. Tas ginklų tiekimo sustab
dymas nesanti jokia tragedija.

Žymiausi laikraščiai
Amerikiečiai šia tvarka paskelbė 10 žy

miausių pasaulio laikraščių: New York Ti
mes (JAV), Neue Zuercher Zeitung (Švei
carija), Le Monde (Prancūzija), Guardian 
(Britanija), Times (Britanija), Pravda (S. 
Sąjunga), Yen-Min Jih-Pao (Kinija), Bor- 
ba (Jugoslavija). L'Osservatore Romano 
(Vatikanas), ABC (Ispanija).

Prašo kviečių
Egiptas ir 14 Afrikos kraštų prašo Euro

pos Ekonominės Bendruomenės valstybes 
parduoti 325.000 tonų kviečių.

Prašo kviečių taip pat Indija, Pakista
nas, Indonezija, Tunisas, Nigerija ir Turki
ja. Visi tie kraštai norėtų iš viso gauti dau
giau kaip 2 mil. tonų, o Bendruomenė galė
tų parduoti tik šiek tiek daugiau kaip mi
lijoną tonų.

Nepakeliami mokesčiai
Švedija paskelbė pirmąjį po karo tokį 

biudžetą, kuriuo nepakeliami mokesčiai.
Prekių kainos taip pat paliekamos ne

pakeltos.

Nuteisti dėstytojai
Varšuvoje nuteisti po pusketvirtų metų 

kalėti du universiteto dėstytojai. Jie buvo 
kaltinami, kad skatinę studentus demonst
ruoti ir priklausę organizacijai, kuri palai
kiusi ryšius su užsienių trockistais.

Abu jie anksčiau yra atsėdėję po 2 me
tus už platinimą atsišaukimų, kuriuose kri
tikuojama Lenkijos komunistų partija.

Numatomi pasitarimai
Po keleto mėnesių Sov. Sąjunga ir Vaka

rų Vokietija numato pradėti tartis dėl po
litinių klausimų sprendimo. Jei būtų sutar
ta, abu kraštai pasikeistų raštiškais paža
dais jėga nespręsti politinių klausimų.

Praeitą vasarą Sov. Sąjunga tvirtino, kad 
ji turi teisę ateiti ginklu V. Vokietijos ap
tvarkyti.

ATGAL
atvirai priešintųsi. Bet pasyviai priešinasi 
didelė dalis inteligentijos. Kai buvo užim
ta Čekoslovakija, rašytojų Sąjungos parei
gūnai paruošė pareiškimą, kuriame patei
sinamas tas žygis. Sąjunga turi 6.600 na
rių, bet pareiškimą pasirašė tik 34. Hardys 
sutiko nemaža tokių tylių protestantų, bet 
jis sako: „Stalino įpėdiniai užima visas su 
galia susijusias vietas. Kaip ir Stalinas, jie 
bijo žmonių ir tiesos. Jie sukūrė Čekoslo
vakijos krizę ir panaudojo ją įgąsdinti 
toms teigiamoms pajėgoms, kurios jiems 
priešinasi namie“.

Hardys sakosi tikėjęs jaunąja karta, kad 
ji pakeis padėtį. Vienas leningradiškis ra
šytojas sugriovęs jo tas iliuzijas. Jeigu se
nieji stalinistai darė biaurias klaidas, tai 
su jais dar buvę galima kovoti, nes jie šiuo 
tuo tikėję. Jaunesnieji, sako, niekuo netiki. 
Jiems tik rūpi galia ir privilegijos. Jaunie
ji esą tiesiog cinikai. Taigi dabartiniai val
dantieji esą blogesni už senuosius. Čeko
slovakijos okupavimo dienomis Chruščio
vas sakęs savo draugams: „Aš tikiu, kad 
intervencija Vengrijoje 1956 m. buvo pa
teisinama, bet aš, nutaręs įsikišti, tris die
nas verkiau. Šita intervencija nepateisina
ma, bet tie vyrai neverkė“.

Hardžio spėjimu, biurokratija tikrai va
rys savo dogmatinę ir agresyvinę politiką 
namie ir užsieniuose. Toliau bus areštuoja
mi rašytojai ir visi, kurie drįsta protestuo-

DIPLOMATAI PAS POPIEŽIŲ
S. Lozoraitis, jr., Lietuvos pasiuntinybės 

prie šv. Sosto sekretorius, pavaduodamas 
min. S. Girdvainį, sausio 11 d. kartu su vi
su diplomatiniu korpusu buvo priimtas Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pauliaus VI, ku
riam naujųjų metų proga išreiškė nuošir
džius sveikinimus Lietuvos vardu.

Šventasis Tėvas, dėkodamas už sveikini
mus, užtikrino, kad Lietuva ir jos reikalai 
yra visuomet jo mintyse.
Audiencijai baigiantis, Šv. Tėvas visiems 

diplomatams ir jų atstovaujamiems kraš
tams suteikė Apaštališkąjį palaiminimą.

Sprogimai Enterprise laive
Manevravęs Tolimuosiuose Rytuose prieš 

kelionę į Vietnamą, užsidegė amerikiečių 
lėktuvnešis Enterprise. Gaisras ir sprogi
mai sužeidė apie šimtą karių, žuvo kelioli
ka.

Laivas turėjo. įgulos 4.600. Jo pastaty
mas kainavo 157 mil. svarų, jo ilgis 1.101 
pėdų, plotis 252 pėdos, aukštis — kaip 23 
aukštų pastatas

Santykiai su šiaurės Vietnamu
Švedija pasiūlė šiaurės Vietnamui už

megzti diplomatinius santykius.
Tai pirmas nekomunistinis kraštas, ku

ris tokį klausimą kelia.
Norvegija ir Danija paskelbė pareiški

mus. kuriuose nurodoma, kad tie kraštai 
nesinaudos Švedijos pavyzdžiu.

Rodezija — svarbiausias klausimas
Britų bendruomenė nesubyrėjo Londono 

konferencijos metu, kaip buvo spėliojama, 
bet jokiu klausimu nepriėjo ir vienos nuo
monės.

Svarbiausias klausimas buvo Rodezija. 
21 krašto atstovai pasisakė, kad Britanijos 
pasiūlymai Rodezijos vyriausybei palaips
niui pareiti j daugumos valdymą yra ne
priimtini. Jeigu taip būtų sutarta, tai tik 
padidėtų neramumai ir būtų prieita iki ra
sinio karo.

Nigerijos taikos klausimas buvo svarsto
mas tik neoficialiai.

Draudimas belgams
Kai kurias dalis prancūziškiems Mirage 

kovos lėktuvams gamina Belgijos įmonės.
Prancūzija uždraudė belgams pardavinė

ti tas dalis Izraeliui, kuris turi iŠ Prancū
zijos pirktų Mirage lėktuvų, ir jam atsargi
nės dalys būtų reikalingos.

Kosmonautai erdvėje
Sov. Sąjunga paleido kosmonautą Šata- 

lovą erdvės laivu Sojuz 4.
Po to erdvės laivu Sojuz 5 buvo paleisti 

kosmonautai Volynovas, Chrunovas ir Je- 
lisejevas.

Erdvės laivai susitiko, buvo sukabinti, 
tada 2 .kosmonautai iš Sojuz 5 persikėlė į 
Sojuz 4, ir laivai vėl išsiskyrė. Jie paliko 
sukabinę erdvėje dvi kabinas — bazę, kuri 
irgi keliauja apie žemę.

Pirmasis nusileido Sojuz 4 su 3 kosmo
nautais. Po kiek laiko nusileido ir Sojuz 5.

ti. Cenzūra laikysis ir toliau taip pat at
šiauriai. Visai galimas dalykas, kad Sov. 
Sąjunga pradės karinius nuotykius prieš
Jugoslaviją ar Rumuniją ar net Kiniją.

Tačiau pasikeitimai gali vykti ir į gerąją 
pusę net ir prieš valdančiųjų valią. So
vietų ekonomija palaipsniui pradės atsilik
ti nuo technologijos amžiaus naujovių, jei
gu ji nebus decentralizuota ir negaus di
desnių laisvių savarankiau tvarkytis. Inte
ligentija daro didelės įtakos žmonėms. Mi
lijonuose dar jaučiamas ir garbinamas 
Chruščiovo laikų liberalizmas. Yra daug 
išsimokslinusio jaunimo, ir jeigu viršūnės 
šiek tiek pasikeistų, tai tas jaunimas pra
dėtų daugiau gyventi idealizmu. Darbinin
kija irgi išmokusi savo darbo specialybės 
ir apskritai išsilavinusi, tad nelinkusi visa
da būti stumdoma.

PIRMININKO PASITARIMAI
Inž. Eugenijus Bartkus, neseniai per

rinktas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, per trumpą laiką atliko nemaža 
darbų. Jis turėjo pasitarimus įvairiais Lie
tuvos laisvinimo darbo klausimais su min. 
J. Kajecku, Vliko pirmininku dr. J. K. Va
liūnu ir taip pat su eile amerikiečių nau
josios valdžios pareigūnų.

PAKVIESTI Į IŠKILMES
Inž. Eugenijus Bartkus, ALTO valdybos 

pirmininkas, su ponia pakviesti dalyvauti 
JAV prezidento Richard M. Nixon inaugu
racijos iškilmėse ir baliuje.

Prezidentas LBJ
Valdžią JAV perėmė naujas prezidentas. 

O kas per prezidentas buvo Lyndonas B. 
Johnsonas? Ar toks, kuris nuolat bus mi
nimas, pavyzdžiui, kaip Lincolnas?

Atsakymas negalėtų būti nei aiškus, nei 
trumpas, nei greitas. Laikas duos atsaky
mą, o istorijos laikas labai lėtai eina ir ne
skuba atsakinėti. Gera, kaip sakoma, būti 
tokiu prezidentu, kaip Trumanas. Jis esąs 
visuotinai giriamas, bet niekas apie jį nie
ko nesakąs. Johnsonas ne tokį savo pa
veikslą paliksiąs. Jis būsiąs ir giriamas, ir 
peikiamas, ir rimtai aptariamas, ypač kai 
jis pasitraukė jau ir kai dėl to aprims visos 
aistros.

Kartą prez. Johnsonas (1965 m.) taip pa
sisakė: „Aš nenoriu būti prezidentas, kuris 
kuria imperijas ar siekia didybės, ar nori 
padidinti dominavimą. Aš noriu būti pre
zidentas, kuris moko jaunus vaikus pažin
ti nuostabiuosius savo pasaulio dalykus. 
Aš noriu būti prezidentas, kuris padeda 
papenėti alkaną ir padėti tokiems pasida
ryti mokesčių mokėtojais, o ne pravalan
čiais mokesčius. Aš noriu būti prezidentas, 
kuris padeda neturtėliui susirasti sau ke
lią ir kuris saugo kiekvieno piliečio teisę 
balsuoti kiekvienuose rinkimuose. Aš no
riu būti prezidentas, kuris baigia su viso
kia neapykanta tarp žmonių ir kuris ska
tina meilę tarp visų rasių ir visose krašto 
srityse bei visose partijose. Aš noriu būti 
prezidentas, kuris padeda baigt karus tarp 
brolių šioje žemėje“.

Gražūs tai žodžiai, ypač prezidentui, ku
ris atsitiktinai pasiekė tos vietos, tik dėl 
to, kad žudiko kulka pakirto prez. Kenne- 
dį, pilną didžiausių užsimojimų. Po didelio 
mosto prezidento, koks buvo Kennedys, tu
ri būti sunku tvarkytis mažiau spalvin
gam žmogui. Kas gi Johnsonas buvo, kol 
išėjo į viceprezidentus? Savo partijos va
dovas įstatymų leidžiamojoje įstaigoje, iki 
smulkmenų pažįstąs senato tvarką ir pa
čius senatorius. Tas keliolikos metų paty
rimas senate jam padėjo prezidentavimo 
metais pravesti ne vieną įstatymą, kuria
me glūdi gražios idėjos, nusakytos toje 
mūsų pateiktoje jo kalbos ištraukoje. Iš 
pradžių atėjęs kaip bėdos įpėdinis po 
Kennedžio mirties ir vykdęs jo palikimą, 
ilgainiui jis išsitiesė kaip tikras preziden
tas su savo teigiamybėmis ir neigiamybė
mis.

O jo prezidentavimas, matyt, patiko ame
rikiečiams, jei jie ne Goldwaterj, bet jį vėl 
išrinko. Tiesa, Johnsoną amerikiečiai jau 
pažinojo, o Goldwateris buvo pažįstamas 
tiktai iš rinkiminėse kalbose reiškiamų 
minčių. Goldwateris žadėjo būti žymiai 
kitoks prezidentas, ir kraštas jo nepano
rėjo. Kraštas, matyt, nenorėjo jokių griež
tesnių pasikeitimų.

Bet negalima užmiršti, kad jau Kenne
džio laikais buvo pajudėję JAV negrai. Jų 
judėjimas jau buvo toli pažengęs. Be kita 
ko, Kennedys parodė didelį mostą negrams 
— jis dar paskatino juos reikalauti sau 
teisių. Tada tik kraštutinieji negrai buvo 
nesukalbami. Kennedys, matyt, tikėjosi 
patraukti į save ir apraminti negrus, kad 
ne teisėmis, o vien tik spalva skirtųsi nuo

PASAULIS APLINK MUS
PASIPRIEŠINIMO ŽIDINIAI 

ČEKOSLOVAKIJOJE
Dvidešimt metų turėjusi kietą, įstatymų 

savo veikloje nepripažįstantį ir teroru tesi- 
vadovavusį režimą, Čekoslovakija praei
tais metais buvo atgijusi iš karto, tiesiog 
per naktį, kai tik varžybose dėl valdžios 
nuvirto stalinistai ir jų vietą užėmė tauti- 
ninkiškieji Dubčeko reformininkai. Jei pir
maisiais tokio valdymo mėnesiais žmonės 
masiškai judėjo — mitingavo, organizavo
si ir planavo, kaip naujai tvarkytis — ir 
nebuvo galima pakankamai orientuotis, 
kiek gyventojai yra vieningi ir atsparūs, 
tai tie dalykai paaiškėjo, kai atiterškėjo 
sovietiniai tankai.

Ta žmonių laikysena matyti ir dabar, 
kai okupacinė armija jau išbuvo krašte 
apie penketą mėnesių, kai su naujaisiais 
vadais pirmosiomis okupacijos dienomis 
sovietų buvo pasielgta kaip su didžiausiais 
galvažudžiais, kai sovietiniai laikraščiai 
diena iš dienos dar vis puldinėja Čekoslo
vakijos valdančiuosius, jų įstaigas, spaudą, 
televiziją. Vadinas, Čekoslovakija tebesi
laiko ir šįkart dažnai net prieš savo vadų 
valią.

Pakankamai suprantama yra inteligen
tijos atšaki laikysena, nors kuriame nors 
kitame krašte ji gal būtų pati pirmoji su
klupusi, kad tik galėtų patogiai gyventi. 
Inteligentai tvarko spaudą ir patys turi ją 

kitų amerikiečių. Deja, negrų reikalai vi
siškai išspruko vyriausybei iš rankų. John- 
sono laikais negrų klausimas pradėjo kel
ti siaubą Amerikos miestams visomis to
mis riaušėmis ir gaisrais. Bet, tur būt, tik 
atkaklūs Johnsono priešai gali sakyti, kad 
jis dėl to kaltas.

Daug sudėtingesnis yra Vietnamo klau
simas. Pirmieji keliolika tūkstančių ame
rikiečių ten atsidūrė Kennedžio laikais, ir 
jie buvo vadinami net ne kariais, bet spe
cialistais. Matyt, amerikiečiai nenorėjo er
zinti priešo, kuris jau buvo pradėjęs orga
nizuotis, bet dar nedrąsiai tekėle galvą. 
Per tuos metus priešas sustiprėjo, ir ame
rikiečiai ten nusiuntė daugiau kaip pusę 
milijono karių, ir daug karių jau žuvo, ir 
Amerika sunkiai išgyvena ne tik savųjų 
mirtį toli nuo savo žemės, bet ir dideles 
išlaidas, ir bombardavimai Šiaurės Vietna
mo atkreipia kreivą akį kitų kraštų, ypač 
Sov. Sąjungos, kurios ginklais šiaurės viet
namiečiai kariauja. Ikšiolinė padėtis rody
tų, kad tarytum nėra nei kelio pirmyn, nei 
kelio atgal. Kadangi tai vyko Johnsono 
laikais, tai jis pasidarė kaltas. Jei jis būtų 
atitraukęs iš Vietnamo amerikiečius, jis ir
gi galėjo būti kaltinamas. Jei jis būtų pasi-> 
ryžęs sumaišyti su žemėmis >r priešą ir jo 
rėmėją, rizikuodamas sukelti pasaulinį ka
rą, tai jis irgi galėtų būti kaltinamas.

Johnsono laikais visu atvirumu išryškė
jo dar viena nemaža Amerikos bėda — da
lies gyventojų suskurdimas. Keista, kad 
taip yra turtingojoj Amerikoj ir kad ji 
šiuo metu nėra pakankamai pajėgi rimčiau 
padėti iš mokėtojų kišenės mintantiems 
pavargėliams atsistoti ant kojų ir pasida
ryti mokesčių mokėtojais. Net jeigu Viet
namo karas ir tuoj būtų sustabdytas, Ame
rika ne iš karto taip atsigautų, kad jau ga
lėtų vykdyti didesnius socialinius užsimo
jimus.

MOTERŲ FEDERACIJOS VALDYBA
Lietuvių Moterų Klubų Federacija, ku

rios būstinė yra New Yorke, JAV, išsirin
ko naują valdybą, kurią sudaro: pirm. Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitienė, vicepirmininkės 
Viktorija čečetienė ir Aleksandra Kazic- 
kienė, ižd. Marija Kregždienė, sekretorės 
Magdalena Ulėnienė ir Marija Noreikienė, 
Pabaltijo ryšių reikalams Galia Žilionienė, 
visuomeniniams ryšiams Valerija Šileikie
nė ir Jadvyga Vytuvienė, spaudos reika
lams Pajauta Ivašauskienė.

— JAV paleido iš kalėjimo 1951 m. nu
teistąjį už šnipinėjimą sovietams 30 metų 
kalėti Mortoną Sobellį (su juo kartu pa
kliuvę Julius ir Ethelė Rosenbergai susilau
kė mirties bausmės).

DBLS Derby Sk. narę V. ŠLEŽIENĘ, 
jos mylimai mamytei

a.a. A. Stasiukonienei Lietuvoje mirus, 
skausmo valandoje giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
Skyriaus Valdyba ir nariai , 

cenzūruoti. Bet dabar jau svarstoma, ar 
neįvesti tikros cenzūros kai kuriems leidi
niams, kurie vis tiek neprisiderina prie 
okupacinės padėties. Tarp tokių neklusnių
jų, „nesugebančių“išsicenzūruoti yra pro
fesinių sąjungų laikraštis „Prace“, savait
raštis „Zitrek“ ir žurnalistų organas „Re
porter“, kurio viename paskutiniųjų nu
merių politika buvo aptarta, kaip uždaras 
elito susibūrimas, į kurį įeinama kaip į už
darą balių su pakvietimais.

Jau stebėtis reikia, kai spaustuvės dar
bininkai atsisako spausdint partinį leidinį, 
kurio straipsnių dvasia esanti priešinga 
praeitų metų sausio mėn. užsimojimų dva
siai. Dar labiau gali stebinti metalo profe
sinių sąjungų laikysena — reikalavimas 
palikti Smrkovskį parlamento pirmininku.

Žinoma, okupantas savo ar pačių čeko- 
slovakų rankomis sulikviduos tuos pasi
priešinimo židinius. Bet stebėtina, kad to
kie židiniai dar ligi šiol yra.

HOCIIIIUTO SKANDALAI
Vokiečių dramaturgas Rolfas Hochhutas 

iki šiol yra parašęs du draminius veikalus, 
kurie susilaukė pasaulinio garso. Po teisy
bei, tai vien geri ir bešališki literatūros 
kritikai galėtų pasakyti, ar pasaulinį gar
są Hochhutui nupelnė skandalai, ar litera
tūrinės veikalų ypatybės. Rimto atsakymo 
į tuos du klausimus dar niekas nėra davęs.

Pradžią visuotiniam skandalui sudarė jo 
drama „Vietininkas“. Ten išvedama, kad 
popiežius Pijus XII neužtaręs žydų prieš 
Hitlerį, nieko nepadaręs jiems gelbėt. Nors 
į jį buvę kreiptasi su prašymu, bet jis 
maždaug nusiplovęs rankas.

Drama sukėlė ant kojų katalikiškąjį pa
saulį. Buvo įrodinėjama, kad tai bjaurus 
šmeižtas. Kai kurie kraštai neleido veika
lo vaidinti.

Nespėjo dar nurimti ginčas dėl „Vieti
ninko“, kai Hochhutas paleido į pasaulį ki
tą dramą — „Kareiviai“, šįkart centriniu 
savo dramos asmeniu jis padarė Winstoną 
Churchillį, kuris, susitaręs su Stalinu dėl 
busimosios Europos, negalėjęs daugiau be- 
pakęsti tuo nepatenkinto lenkų atstovo 
gen. Sikorskio ir nusprendęs jį nužudyti. 
Iš tiesų Sikorskis labai keistomis aplinky
bėmis žuvo lėktuvo katastrofoje.

Oficialūs dokumentai nerodo, kad Chur
chillis iš tikro taip padarė. Hochhutas tvir
tina, kad Šveicarijos banke yra padėtas 
vieno liudininko parodymas, kuris patvir
tina tokį sumanymą. Gyvas išlikęs tą lėk
tuvą valdęs čekas lakūnas neigia, kad jis 
būtų buvęs paleistas įvykdyti katastrofą. 
Churchillio gerbėjai Hochhuto dramą laiko 
šmeižtu. Hochhutas teisinasi ir sako, kad 
jo veikale Churchillis taikos noro vedamas 
tai padaręs, taigi jo garbė nenuplėšiama. 
Be kita ko, tuoj po katastrofos Goebelso 
propagandininkai paleido gandą, kad 
Churchillis tyčia nužudęs Sikorski.

Beje, Sikorskį gabenęs čekas lakūnas 
jau kelia Hochhutui bylą.

HARLEY STREET
Harley gatvė Londone yra gydytojų gat

vė. Čia savo priėmimo kabinetus turi gy
dytoj ai-garsenybės, kurie moka stebuklus 
padaryti už gerą pinigą su ligos apimtu 
žmogum, arba tik stebuklą paimti gerus 
pinigus...

O apskritai gydytojauti Harley gatvėje 
reiškia garsą. Deja, dabar daliai tos gat
vės gresia pavojus. Namai ten didžiuliai. 
Vienas jų patalpina po keliolika gydytojų. 
Bet, vykdant visokius perplanavimus, da
bar bus paliesta tos gatvės 15 namų. Gy
dytojai, aišku, protestuos, bet nieko nepa
darys.

Pasirodo, namai toje gatvėje buvo stato
mi aristokratijai gyventi. Žemė priklausė 
kunigaikščiams, ir jos apie šv. Marylebone 
kaimą buvo apsčiai. Jau 18 amž. pradžioje 
pradėta statyti namai. Pamažu tų namų 
daugėjo, kol jie pasiekė net Regento parką, 
kur karaliai ruošdavo medžiokles. Tos gat
vės gale prie parko namai buvo pastatyti 
19 amž. pradžioje.

Iš pradžių toje gatvėje ir gyveno tokios 
įžymybės, kaip Florence Nightingale, Wel- 
lingtono kunigaikštis, ministeris pirm. 
Gladstonas, visokios turtingos našlės.

Gydytojai pradėjo išstumti našles apie 
1860 m. S. Baltaragis

IŠSPAUSDINO PAREIŠKIMĄ
Gruodžio 19 d. The Tablet. New Yorke 

katalikų vyskupijos leidžiamas laikraštis, 
paskelbė ištisą tekstą lietuvių kreipimosi į 
Jungtinių Tautų žmogaus Teisių sekreta- 
riatą. Tas daugiau kaip 1000 asmenų pa
reiškimas, kuriame kreipiamas sekretoria
to dėmesys į Lietuvoje vykstantį religijos 
persekiojimą, buvo priimtas Lietuvos Lais
vės Kovos Metų baigiamajame susirinki- 
me-koncerte, įvykusiame Brooklyno Fran
klin K. Lane vidurinės mokyklos salėj. (E)

..
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Lietuvos praeities studijaMečislovas Jučas moksliniuose leidiniuose jau ne kartą yra skelbęs savo darbus Lietuvos istorijos Klausimais, o pernai Vilniuje išleido beveik 200 puslapių knygą, pavadintą „Lietuvos metraščiai1'. Knyga is tiesų verta platesnio dėmesio, ir, tur but, galėtume tik pritart reklaminiam knygos aplamio įrašui, kuriame, be kita ko, sakoma, Kad „M. Jučo apybraiža „Lietuvos metraščiai" bus pravarti ne tik istorikams, bet ir filologams, moKytojams, studentams, studijuojantiems Lietuvos praeitį, o taip pat u eiliniam skaitytojui, besidominčiam musų Krašto nuituios istorija”.Kodėl šiuo atveju išskiriama, būtent, 

kultui os istorija, nei a visiškai aišku, nes tuose nagrinėjamuosiuose Lietuvos metraščiuose juk daug prirašyta ne vien tiktai apie siauriau (atseit, įprastai) suprastą Lietuvos kultūros praeitį, bet kaip tik daugiausia apie politiką, karybą, tarptautinius santykius, kunigaikščių rietenas ir panašius dalykus, kurie paprastai priskiriami ne kultūros, bet politinei, karo, diplomatijos istorijai...Lietuvos istorijos vadovėliai, iš kurių mūsų daugumas mokėsi (Šapokos, Daugir- daitės-Sruogienės ir kt. veikalai), aprašinėdami viduramžių Lietuvą, neišvengiamai rėmėsi kaip tik tais Lietuvos metraščiais, tačiau tie metraščiai buvo tyrinėti ir aprašyti beveik vien tiktai kitataučių istorikų, daugiausia lenkų ir rusų. Nepriklausomybės metais tebuvo pradėti pirmieji lietuvių istorikų Lietuvos metraščių tyrinėjimai. Kaip istorikas V. Merkys ne
DR. PAULINA KALVAITYTĖ-K ARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(32)

Muencheno emigracinėje stovykloje ir dirbti vergų tybės ir tikybos ir ne savo krašto gyventojomis man 
darbą: valyti subombarduotų pastatų gružą ir atliki-............................
nėti kilus panašius darbus. Tuo tremtiniai buvo 
„pratinami” prie darbų, kurie jų laukė laisvojoje 
Amerikoje. Man, kaip gydytojai, dirbančiai Kemp- 
tene Unros ligoninėje, buvo leista tęsti darbą, kol 
ateis laikas gauti vizą. Steponas tik retkarčiais šeš
tadieniais tepasirodydavo.

Pagaliau rugsėjo pradžioje gavau iš Stepono ži
nutę, kad ateina eilė mūsų bylai. Jis pats vieną va
karą atvyko į Kempteną manęs paimti.

EMIGRACINĖS STOVYKLOS DIENOMIS

buvo labai nejauku. Laimei, gavau apatinę lovą, tai 
galėjau užsidangstyti, kad manęs niekas nematytų ir 
aš nieko nematyčiau. Po kelių dienų susirado vieta 
tame kambaryje, kuriame gyveno su manim atvyku
sių moterų. Gavusi leidimą, persikrausčiau tenai. 
Čia jau tarp 10 moterų buvome bent 4 lietuvės. Ten 
buvo ir viena Vengrijos žydė, tikra ortodoksė: pra
šydavo net uždegti jai šabasinę žvakę. Niekam ne
skubant, užsidegdavo pati. Kita buvo turtinga Aust
rijos gydytojo šalk žmona. Ji, kiek atsimenu, turėjo 
rožančių. Ji sakydavo, kad niekas anai ortodoksei 
žydei nedegiotų žvakių.

TIKRINIMAI AMERIKIEČIŲ ĮSTAIGOSE

1946 m. rugsėjo 3 d. buvome pašaukti į C. J. C. 
Kempteno Amerikos policijos skyrių apklausinėti. 
Tai buvo ženklas, kad emigracijos klausimas nestovi 
vietoje. Tačiau tai nereiškė, kad jis bus greit išspręs
tas.

Į tą apklausinėjimą reikėjo atsivesti 3 liudinin
kus, kurie pareikštų nuomonę apie mūsų elgesį pri
vačiame gyvenime ir pareigingumą visuomenėje. 
Liudininkais turėjome kan. prof. Meškauską, Pabe
dinską ir Stadalninką, Unrai žinomus aukšto mora
linio lygio asmenis.

Klausinėjo atskirai prie uždarų durų. Steponui 
tardytojas prikaišiojęs, kad mes, esą, laisva valia iš
vykę iš Lietuvos ir dabar geriau būtų grįžti į savo ša
lį, negu veržtis į Ameriką, nes ir tenai „ne miltų 
kalnai“, reikia sunkiai dirbti pragyvenimui. Man 
buvo priminta, kad negalvočiau, jog Amerikoje ga
lėsiu dirbti savo specialybėje, o kitokio darbo nepa- 
kelsianti, nes aš sena. Atsakiau, kad pajėgsiu augin
ti viščiukus kokiam mažam ūkelyje ir iš to bus nau
dos ir kraštui ir man. Mano atsakymas, atrodė, jį pa
tenkino. Klausinėjo vokiškai, iš reto tardamas žo
džius, žiūrėdamas perveriančiu žvilgsniu į klausinė
jamąjį ir nenuleisdamas nuo jo akių.

Liudininkus iššaukė mudviem išėjus ir visus 
kartu. Dabar reikėjo laukti, kol pašauks į konsulatų 
Muenchene. Apie 1947 m. vasario vidurį pašaukė. 
Tačiau kai nuvykome, tai pasakė, kad esame pa
šaukti per klaidą. Tuo tarpu Katryna jau buvo pri
siuntusi vieno senatoriaus, kongresmano ir Harboro 
burmistro rekomendacijas paspartinti mudviejų emi
gracijos bylai. Tik atrodė, kad į tai maža tebuvo 
kreipiama dėmesio konsulate. Taigi vis dar teko 
laukti. Atrodo, kad prie emigracijos trukdymo buvo 
prikišęs nagus ir piktasis rytų genijus. Juk buvo ra
šyta laikraščiuose, kad 1946 m. išnaudotas tiktai 
apie penktadalis tų metų Lietuvos kvotos, o liku
sioji dalis negrąžinamai dingo. Ir tuo penktadaliu 
pasinaudojo daugiausia ne lietuviai, o Lietuvoje gi
musieji žydai. Tuo tarpu spaudimas tremtiniams di
dėjo, skryningai sekė skryningus, vyko kratos, kurių 
metu buvo atiminėjami net iš Unros gautieji daiktai. 
Gaivinomės viltimi, kad vis tiek ištrūksime. Mūsų 
dvasią taip pat stiprino iš Amerikos gaunamieji laiš
kai ir siuntinėliai.

Antrą kartą buvome pašaukti į konsulatą ba
landžio mėn. Pabuvę porą dienų emigracinėje sto
vykloje, vėl turėjome grįžti Kempteną. Trečią kartą 
pašaukė liepos pradžioje. Ir šis šaukimas dar buvo 
per ankstyvas. Dar reikėjo laukti ligi rugsėjo mėn. 
antrosios pusės. Tada Steponas jau turėjo likti

seniai nurodė Vilniaus spaudoj, V. D. Universiteto Kaune dėstytojai profesoriai Ignas Jonynas ir Konstantinas Jablonskis per paskaitas savo studentus su šiais svarbiais Lietuvos istorijos šaltiniais gana išsamiai supažindindavo, be abejo, ir kiti dėstytojai, tiek humanitariniame, tiek ir teologijos-filosofijos fakultetuose Kaune nepraeidavo tylomis pro šiuos svarbius dokumentus, tačiau didesnės apimties darbo, nagrinėjančio Lietuvos metraščius, iki šiol neturėjome.Todėl šis M. Jučo — beje, tų pačių I. Jonyno ir K. Jablonskio mokinio — darbas yra iš tiesų džiugus reiškinys mūsų istoriografijoje, visiškai nepriklausomai nuo jo išleidimo vietos. Moksliškai šitą veikalą, be abejo, anksčiau ar vėliau įvertins ir svetur gyvenantieji lietuviai istorikai, reikia manyti, kad savo žodį tars ir vidurinių amžių istorijos specialistas Juozas Jakštas, kuris iki šiol, atrodo, kruopščiausiai vertino tarybinę lietuvių istoriografiją. O ir „eiliniam skaitytojui“, besidominčiam mūsų krašto kultūros istorija“, M. Jučo knygą perskaičius, akivaizdu, kad tai rimta, akademiškai atsakinga istorinė studija, su moksliniu objektyvumu siekianti atskleisti tai, „kas buvo", ir, atrodo, niekur neįsipainiojusi į galimus dabartinių sąlygų sukeltus spaudimus, ko, pavyzdžiui, nieku būdu negalima būtų tvirtinti apie kai kurias „Lietuvos TSR istorijos“ tomų vietas.Metraščiai arba kronikos viduramžiais buvo tarsi tų laikų istoriografija. Metraščių turinys buvo skirtas valdovų veiklai, jų dvaro įvykiams, karo papročiams apra

Emigracinė stovykla Muenchene buvo kariūnų 
kareivinėse. Bet čia paaiškėjo, kad per silpni affida- 
vitai, turint galvoje mudviejų amžių. Patarta kreiptis 
į NCWC. Papildomus affidavitus gavome be dide
lio vargo. Nešykštėjo ten pamokymų, kaip mes tu
rėtume elgtis Amerikoje.

Atlikusi sveikatos patikrinimą ir kitus reikalus, 
dar apsirūpinusi buvusio Karo Ligoninės viršininko 
padėjėjo, tuomet dirbusio Muencheno Liet. Raudo
najame Kryžiuje, dr. Matuko pažymėjimu, kad esu 
gydytoja rentgenologė, grįžau į Kempteną susitvar
kyti bagažo ir atsisveikinti. Kemptene juk teko išgy
venti beveik pilnus trejus metus.

Amerikos konsulatas buvo toli nuo emigrantų 
stovyklos. Mus ten nuvežė.

Apklausinėjimus konsulate vykdė trys asme
nys. Mudu patekome pas patį griežčiausią. Pirmiau 
apklausinėjo Steponą. Mane apklausinėjo konsulo 
sekretorė žydė. Ji prie manęs kabinosi, girdi, netei
singai užrašiusi, kad gimusi Lietuvoje: Kretingos ap
skritis buvusi Rusijos dalis. Tačiau pasisekė išaiš
kinti, kad Kretinga yra integralinė Lietuvos vietovė. 
Atėjus konsului, turėjau duoti priesaiką, kad visa, 
ką sakiau, yra tiesa.

Viza buvo duota, tačiau reikėjo dar palaukti 
keletą dienų, kol mus pasiuntė į Bremeną. Laukda
mi lankėme Muencheno įdomesnes vietoves.

Išvykstant į Bremeną buvo padaryta bagažo 
krata. Iš Stepono atėmė jam Katrynos atsiųstuosius 
marškinius. Tai esą kariški marškiniai, ir jis neturįs 
teisės jų dėvėti.

Bremene mus nuvežė užmiestin į kareivines, ku
riose emigrantai laukė laivo. Kareivinės aptvertos 
aukšta geležine tvora, vietomis dviguba. Prie vartų 
stovėjo sargyba. Anapus tvoros būriavosi seniau čia 
atsiradusieji. Kai kurie dabar atvykusiųjų padavinė
jo pro tvorą atsivežtuosius maisto produktus ir bran
genybes seniau atvykusiems, kad tie pasaugotų, kol 
bus patikrintas bagažas. Maisto produktų buvo 
draudžiama į stovyklą įsinešti. Mudu neturėjome nei 
maisto produktų, nei brangenybių. Sargybinis, kuris 
tikrino mudviejų bagažą, kaip pasirodė, buvo lenkas 
buvęs kareivis, i ralaimėjus lenkams karą, buvęs in
ternuotas Lietuvoje ir dirbęs Palangoje mudviejų 
ūkelyje. Iš kur mudu kilę, jis pamatė iš dokumentų. 
Mudviejų bagažą jis praleido nesigilinęs. Bagažas 
buvo sukrautas į sandėlį.

Paskirstė į kambarius ne šeimomis. Aš buvau 
paskirta su seniau atvykusiomis Lenkijos žydų mo
terimis. Daugumas kitų su manim atvykusių moterų 
spėjo kažkaip susigrupuoti ir pateko į tuščius ar apy
tuščius kambarius. Su nepažįstamomis ne savo tau-

Lovą šiame kambaryje irgi gavau apatinę.
Dienomis vyrai galėjo lankytis moterų ir mote

rys vyrų kambariuose, ypač kol gyvenau su Lenki
jos žydėmis. Kai persikėliau kitur, vyrų svečių retai 
teturėjome: susitikdavome dažniausiai valgymo me
tu, be to, eidavome kartu į miestą pasižvalgyti.

Maistas pradžioje buvo neblogas, tačiau greit 
jis sumenkėjo. Kas neturėjo nieko iš šalies prisidurti, 
tam reikėjo veržti diržą. Tiesa, maisto į stovyklą ne- 
įleisdavo, bet apsukrieji sugebėdavo praeiti pro sar
gybas su ryšuliais.

Išvaizda emigrantai maža kuo tesiskyrė vienas 
nuo kilo: visi dėvėjo, kad ir apnešiotus, švariai išva
lytus drabužius, buvo mandagūs ir nesidrovėdavo 
prisiminti savo krašte praleistų laikų. Tiktai viena 
18 ar 20 melų mergaite skyrėsi iš visų. Ji dėvėjo sto
ro pakulinio audeklo pilkos, purvo spalvos apdris
kusius drabužius ir buvo labai nekalbi. Tai buvo 
Amerikoje gimusi ukrainietė, su tėvais atvykusi į sa
vo kraštą ir dabar, bene našlaitės teisėmis, vykstan
ti į Ameriką. Ji sakiusi, kad komunistai išleisdami 
prigrasinę niekam nepasakoti, kaip ji gyveno Sov. 
Rusijoje.

Stovykloje radome lenkų katalikų kunigą emi
grantą. Jis laikydavo pamaldas stovyklos koplyčio
je. Tačiau po 2 ar 3 savaičių jis išvyko į JAV. Po to 
pamaldas laikydavo kunigai unijotai rytų apeigo
mis. Mums buvo neįprasta ir nesuprantama pamal
dų eiga, tai eidavome su Steponu į miestą, į vokiečių 
katalikų bažnyčią.

Privalomų darbų čia jau neturėjome. Buvo siū
loma sportuoti. Didžiojoje stovyklos aikštėje buvo 
visokių sūpynių ir kitokių sporto įrengimų. Ypač 
buvo rekomenduojamos sūpynės, kad priprastume 
prie supimo garlaivyje ir išvengtume jūrų ligos. Va
karais buvo ruošiami bingo ir kitokie žaidimai. Kar
tą suruoštas koncertas, kuriame dainavo solo, griežė 
smuiku, šoko, kas tik norėjo ir kaip sugebėjo. Vieną 
vakarų buvo rodoma filmą iš Amerikos gyvenimo. 
Buvo rodomas gyvenimas medvilnės plantacijose su 
vargais, skurdu ir nepritekliais ir kartu žmonių sa
vanaudiškumu ligi tokio laipsnio, kad senelė apva
gia vaikaitį, suvalgydama jo maisto dalį. Buvo rodo
mi baltieji, ne juodieji.

Tuoj atvykę buvome „išdezinfekuoti“ D.T.T. 
miltais. Vyko šioks toks patikri'nimas. Reikėjo dar ir 
nuo raupų skiepytis, kas dar nebuvo to padaręs.

Mudviem su Steponu Bremene teko išbūti 6 sa
vaites. Sutrumpinti laikui lankėme įžymesnes mies
to vietas ir apylinkes.

(Bus daugiau)

šyti, o jų tikslas — iškelti valdančiąją dinastiją ir pateisinti valdovų politiką. Vadinas, metraščiuose nėra objektyvaus anų laiKų istorijos aprašymo, ir juos tyrinėjam svarou aiseKti, Kouel įvyKiar puvo aprašinėjami.M. Jučas nurodo, kad pats pirmasis X111 a. Mindaugo laikų Lietuvos metraštis nėra išlikęs. Tačiau tuo neišlikusiu Lietuvos metraščiu naudojosi apie 1298 m. Voluines Vladimiro metraščio autorius. Atrodą, kad, pagal tą neišlikusį metraštį, Mindaugo valdomosios Lietuvos valstybės centru buvęs Naugardukas.Seniausias išlikęs Lietuvos metraštis yra vadinamasis Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraščio sąvadas, rašytas ne anksčiau kaip 1392 m. Pasak M. Jučo, sąvado autorius „rašė saviems lietuvių kunigaikščiams panegiriką. Apie Lietuvos kunigaikščius jis sukūrė tautinių didvyrių aureoles... Ypač buvo keliamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas“. Tyrinėtojas prileidžia, kad metraštis buvo rašomas Smolenske paties Vytauto pavedimu, kai jam prireikė jo politiką pateisinančių ir paremiančių dokumentų.Kai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdžia buvo apribota ir didžiausią įtaką valstybės gyvenime turėjo didikai, XVI a. metraštininkai pradėjo ginti didikų reikalus. „Kunigaikštis vaizduojamas geras tiek, kiek jis vykdė didikų politiką“, rašo M. Jučas. Lietuvos metraštyje, vadinamojoje Bychovco kronikoje, didikai vaizduojami Lietuvos patriotais, kovojusiais su kunigaikščio valdžia. Vadinasi, keičiantis politinei padėčiai, keitėsi ir metraštininkų požiūris.Vokiečių istorikas A. L. Schloezer 1785 m. juokėsi iš tų, kurie kalbėjo apie lietuviškus metraščius. Pasak Schloezerio, 

„Lietuva dar neseniai išmoko rašto“. Iš tiesų visi tie išlikę dokumentai, vadinami Lietuvos metraščiais, yra rašyti slavų kalba. Tai buvo viduramžių Lietuvos valstybes raštinių kalba. M. Jučas tą slavų kalbą vadina rusų (baltarusių) kalba, turėjusia besiformuojančios baltarusių kalbos ypatybių. Iki šiol mūsų istorikai anų laikų valstybinę raštų kalbą vadindavo bažnytine slavų kalba, kuri buvo bendra raštų kalba visoje rytų Europoje, taip, kaip viduramžių lotynų kalba buvo bendrai vartojama vakarų Europos raštinėse. Ar šioje anos raštų kalbos apibūdinimo skirtybėje glūdi ir principinis pažiūros skirtumas, ar tai tėra tradicijos bei susitarimo reikalas, gal būt, galėtų išaiškinti šios srities specialistai.Tačiau minimieji metraščiai, nežiūrint to, kad jie rašyti ne lietuvių kalba, vis dėlto yra Lietuvos metraščiai. M. Jučo žodžiais, tie metraščiai, „nors savo forma ir buvo nelietuviški, bet turiniu atspindėjo oficialią Lietuvos valstybės ideologiją, gynė jos politinius poreikius“.
R. E. Maziliauskas

MINIMAS KUN. K. ŽITKUSKun. Kazys Žitkus-Žitkevičius, tebegyvenąs Kaune, gruodžio 30 d. sulaukė 75 metų amžiaus. Nors ir nepasitraukęs iš kunigystės, režimo toleruojamas, o kultūrininkų sluoksniuose net gerbiamas. Ir dabar, 75- tojo gimtadienio proga, net Literatūra ir Menas (1968/52), neslėpdamas, kad K. Žitkus yra „nuo 1918 metų katalikų dvasininkas“, kalbėjo apie jį, kaip apie poetą, žinomą V. Stonio vardu, kuris „liko kuklus maironinės tradicijos tęsėjas“ ir kurio „geriausi lyrikos pavyzdžiai patrauklūs savo nuoširdumu, skambumu“. (E)

KASDIENINĖ MALDA„Mūsų išganymas dabar yra arčiau negu buvo, kai įtikėjome“ (Rom. 13, 11) Tarp svarbiausių išganymo siekti priemonių yra kasdienė malda. Ji yra mūsų minties ir širdies pakėlimas į Dievą, mūsų nuoširdus pokalbis su mus mylinčiu dangaus Tėvu. Malda yra meilės tartas žodis. Tik tie Dievo kūriniai, kurie gali mylėti ir supranta Dievą savuoju būdu, gali melstis. Perkelta poetine prasme Dievui meldžiasi ir j j garbina visa visata ir visi kūrimai savo buitimi, darna, grožiu ir gerumu. Žemėje tik žmogus gali Dievą pažinti ir jį mylėti, tad ir jį garbinti maldoje.Mechaninis, be minties ir be meilės, kartojimas maldos žodžių nesudaro maldos. Todėl net juokingai mums atrodo Tibeto (ir Mongolijos budistai, kurie prasimanė „maldos malūnėlius“, palikdami vėjui kalbėti už juos maldas.Mūsų malda yra mūsų pokalbis su Dievu. Kai mes kalbamės su kuriuo nors žmogumi, dėmesingai klausomės jo pareiškimų, paklausimų. Į tai atsakome kaip mokame geriausiai patardami, paguosdami, suramindami ir padėdami reikale. Stoję į pokalbį su Dievu, privalome su deramu orumu ir rimtimi atskleisti savo reikalus mus mylinčiam visagaliui Dievui. Tiesa, jis žino visus mūsų reikalus, visus mūsų klausimus, bet nori, kad ir mes juos žinotume ir juos maldoje pareikštume.O mes norime ne vien sau įvairių gerovių, bet ir kitiems. Norime, kad mūsų mylimas Dievas būtų pažintas ir pamiltas galimai daugiau žmonių. Ir tas reikalas yra kasdieninis, nes kasdien mes mylime Dievą. Su tuo opiu klausimu apaštalai kreipėsi į V. Jėzų, prašydami pamokyti juos melstis. Ir V. Jėzus pamokė: , Melsdamies, daug nekalbėkite, kaip pagonys... jūsų Tėvas žino, ko jums reikia pirma, nekaip jį prašote“. (Mato 6,7). Naujausiame Viešpaties maldos vertime ji skamba šitaip: „Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltinin- kams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto“.Yra tai pati geriausioji, pati turiningiau- sioji malda. Apima Dievo garbę, mūsų ir artimo reikalus. Nuoširdžiai ir kasdien ją kalbėkime, apmąstydami ir su meile, o mūsų asmuo praturtės Dievo šviesa..
K. A. M.

Liaudies meno 
aptarimaiYra Lietuvoj įsteigta „Liaudies meno draugija“, kuri turinti apie tūkstantį narių, nors joje dar ne visi tikri liaudies menininkai sutelkti. Be to, esą įsiterpusių nemaža ir tokių, kuriems gal ir nepriderėtų ten būti. Tos draugijos pirmininko pavaduotojas Kęstutis Trečiakauskas Literatūros ir Meno (47)redakcijai pakalbėjo panašiai, kaip prieš kiek laiko ir tos srities žinovas prof. P. Galaunė buvo rašęs.Sako, „Liaudies meno sąvoka dabar, galima sakyti, piktnaudžiaujama Prisidengus liaudies menu, prekiaujama amatininkų darbais, serijiniais pramoniniais gaminiais, nieko bendra neturinčiais su liaudies dailės tradicijomis. Rinkoje apstu nevykusių senųjų darbų kopijų, pseudomeno pavyzdžių... Dabar kartais klaidingai manoma, kad žmonės, neturintys specialaus išsilavinimo, jau ir yra liaudies menininkai...“Esą. kiekvienoje epochoje liaudies menas atspindėjo laiko dvasią, socialines sąlygas, nuotaikas. Dabar, esą, parduotuves užplūdo visokie velniai: velnias — žvakidė, velnias — lazda, velnias — peleninė, velnias — druskinė, velnias — kaukė... Trečiakausko nuomone, visi tie velniai nesiderina su šių laikų dvasia, nors ir nematyt, kad jis būtų gilinęsis į klausimą, kodėl dabartiniai liaudies menininkai ar tegu net ir amatininkai taip panūdo visuose dalykuose rodyti glūdintį velnią...Kiekvienu atveju, Trečiakauskas numato. kad artimiausiu laiku teks kitaip liaudies meną derinti su laiko dvasia: ryšium su Lenino jubiliejum bus rengiama paroda tema „Leninas ir jo idėjos liaudies menininkų darbuose“. Klausimas, ar pavyks draugijai prigrasyti narius, kad bent kai kurie iš jų nepridrožinėtų tai parodai „velnių - Leninų”, vietoj suniekintų „velnių - žvakidžių“...Tarp ko kita, Trečiakauskas prasitarė: „Norima, kad užsienio parodose, kur eksponuojami liaudies menininkų darbai, dalyvautų patys autoriai“. Visi dairosi progų nors trumpam iškelti koją į užsienius... (E)
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TIKROJI LIUBLINO UNIJA
Liublino Unija 1569 m. pradeua dominti 

mūsų rašytojus, užuominos pasirodė ir lie
tuvių spaudoje. NepamirsKime, kad ir po 
1569 m. uietuvos vaisiyoe pasiliko nepri
klausoma. Lie.uva turėjo savo vyriausybę, 
atskirą nuo LenKijos valstybes, kurias abi 
junge aoiejų rinktasis karalius. Lietuva 
turėjo savo įstatymus ir atskirą teismą. 
Veike savarankus jos teismai, iždas ir gy
nė ją savu uanuuuifcne aiygmK: prof. 6. 
Dirmantas „rautos rraeius- n t. <-8 kn., 
p. 171).

Lietuva nesusiliejo su Lenkija į vieną 
valstybę, ir ji nebuvo išnykusį nė 1795 m. 
Tiesa, ji buvo sąjungoje su Lenkija. Toji 
sąjunga buvo artima ir tampri, bet tik Są
junga. Prof. St. Dirmantas nuioao į buvu
sią tikrovę. Lietuvos valstybes sienos pro
tarpiais buvo keičiamos ir atžymimos miš
rių komisijų, ir jos buvo saugomos. Re
miantis Lietuvos statutu, lenkai Lietuvoje 
buvo laikomi svetimšaliais. lai tiesai pa
liudyti atsiminkime kardinolo Radvilos, 
Vilniaus vyskupo, nuotykį. Nominuotas 
Krokuvos vyskupu, jis 1591. III. 8d. pa
skyrė Vilniaus vyskupijai valdytoją kun. 
Benediktą Voiną. Kai po keliolikos mėne
sių Roma patvirtino kard. Radvilą Kroku
vos vyskupu, Vilniaus kapitula paskelbė, 
kad Vilniaus vyskupo sostas yra neužim
tas, ir į Voinos vietą išrinko administrato
rium vyskupą sufraganą Ciprijoną.

Kai kard. Radvila teisėtai atsižadėjo Vil
niaus vyskupo sosto, į Vilnių pa
norėjo patekti Lucko vyskupas Bernardas 
Maciejowski, tikras lenkas. Nors jis buvo 
gavęs iš karaliaus nominaciją ir šv. Tėvo 
sutikimą, bet Vilniaus kapitula jo nepriė
mė, remdamasi tuo, kad lenkas neturi tei
sės užimti Vilniaus vyskupijos. Byla buvo 
vedama Varšuvoje ir Romoje. To laiko 
Lietuvos ponija, susirinkusi Vilniuje, nu
tarė, kad sekantis vyskupas Vilniuje turi 
būti lietuvis, o ne lenkas. Savo nutarimą 
ponų sueiga pranešė karaliui Žygimantui, 
o Vilniaus kapitula pasiuntė į Romą kan. 
Beinartą pas pop. Klemensą VIII. Kai prie 
Vilniaus kapitulos protesto prisidėjo Že
maičių vyskupas Melchioras Giedraitis, 
vysk. Maciejowskis atsižadėjo Vilniaus, ja
me nė nebuvęs, (žr. ks. Bohusz Acta Cap. 
k. 209.Paragr.174, 307x826).

Prof. St. Dirmantas dar primena, kad at
skirai buvo tvarkomi Lietuvos valstybės 
turtai, ir turėjo kitokius pajamų šaltinius, 
savus mokesčių įstatymus ir savo sistemą. 
Lietuva turėjo savą muitų politiką ir laikė 
muitines prie bendros su Lenkija sienos. 
Lietuva turėdavo savo atskirą biudžetą, 
pajamų-išlaidų sąmatas, atskirai veikė
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ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(2)

CARIENĖ BRITŲ TARNYBOJE

Kaip Anglijos parlamentas laikomas vi
sų parlamentų motina, taip britų Slaptoji 
tarnyba paprastai laikoma moderniųjų lai
kų žvalgybos organizacijų pradininke ir 
pavyzdžiu.

Elžbietos I laikais didžiausias Anglijos 
priešas Europoje buvo Ispanijos karalius 
Pilypas II. Buvo aišku, kad anksčiau ar 
vėliau katalikiškoji Ispanija ir protestan
tiškoji Anglija savo nesantaiką turės 
spręsti ginklu.

Anglijos ambasadoriumi Paryžiuje buvo 
Sir Edward Stafford, kuris paprastai lai
komas pirmuoju didelio masto dvigubu 
agentu. Staffordui nuolatos trūko pinigų, 
ir jis Ispanijos ambasadoriui Paryžiuje 
Bernardino de Mendozai pasiūlė už gerą 
atlyginimą suteikt slaptų informacijų. Nuo 
to laiko slaptame ispanų susirašinėjime 
Staffordas buvo vadinamas „mūsų naujuo
ju draugu“, o Pilypas tam naujam drau
gui liepė išmokėti 2000 kronų. Kai garsioji 
ispanų armada išplaukė prieš anglus, is
panų admirolai buvo smulkmeniškai pain
formuoti apie Anglijos laivyną ir jo padėtį.

Tačiau Staffordą iš Londono akylai sekė 
Sir Francis Walsinghamas, kuris paprastai 
laikomas britų Slaptosios tarnybos kūrėju. 
Walsinghamas neiššaukė Staffordo į Lon
doną ir nepasmerkė jo, kaip išdaviko, bet 
privertė Staffordą panaudoti savo ryšius 
su ispanais ir iš jų išgauti Anglijai reika
lingų informacijų. Kitaip sakant, jis Staff
ordą padarė dvigubu agentu. Tokiu būdu 
ir Londonas per dvejus metus iš anksto su
žinojo apie ispanų ruošiamąją Armadą.

Tačiau Walsinghamas savo agentu per
daug nepasitikėjo. Iš jo gaunamąsiąs ži
nias jis tikrindavo per kitus agentus ir 
tokiu būdu sukūrė agentų tinklą. Šita Wal- 
singhamo sukurtoji organizacija nuo maž
daug 1603 m. jau žinoma kaip britų Slap
toji tarnyba. Vėliau britų žvalgybos agentų 
tarpe matome daug žinomų asmenybių. Sa
kysime, 10. 000 svarų (o tai buvo didžiulė 
suma anais laikais) britų ambasadorius 
Petrapilyje išmokėjo anuometiniam Rusi
jos'imperijos kancleriui Bestučevui. Tokią 

Lietuvos iždas su savo pinigų kalyklomis 
ir savais pinigais.

Lietuva pasilaikė savąjį herbą-Vytį, vė
liavą, antspaudus, kanclerius. Veikė nepri
klausomai nuo Lenkijos Lietuvos minist
rai, aukštieji valdininkai, kariuomenė ir 
jos aukštoji vadovybė.

Lietuvos Statutas galiojo Lietuvoje net 
valstybei išnykus, net iki 1840 m., su ne
priklausomų teismų sistema, vadovaujant 
Vyriausiam Lietuvos Tribunolui.

O kai 1673 m. buvo pakeistas Liublino 
susitarimas, lietuviai išsireikalavo, kad 
kas trečias paprastas bendras abiems vals
tybėms seimas vyktų Lietuvos žemėje.

Apie kitokią negu Lenkijos už
sienių politiką galime patirti iš karų: Lie
tuva kartais dalyvaudavo Lenkijos karuo
se, o kartais ir ne. Jei dalyvaudavo, tai at
skirai sutardavo sąlygas. Net atskirai tar
davosi ir su kitomis valstybėmis.

Lietuviai protarpiais susirinkdavo į sa
vo atskirus suvažiavimus, konvokacinius 
seimus, net bendram valdovui dalyvau
jant. Tai vėl jie susimesdavo į generalines 
konferencijas. Po Valkininkų mūšio lietu
viai nusprendė įsivesti paveldimąją mo
narchiją. Tik bemaž po 100 metų ir lenkai 
1791. V. 3 susiprato tai padaryti. Deja, jau 
buvo per vėlu.

Bendrojo seimo nutarimai Lietuvoje tik 
tada galiodavo, kai tam pritardavo pavie
tų seimeliai. Jie veikė nepriklausomai.

Visą laiką Lietuvos sostinė buvo Vilnius, 
o ne Varšuva ar Krokuva. Ir nebuvo įsta
tymo, kad abiejų valstybių sostinė yra 
Varšuva, kurioj tik vienas Karalius buvo 
vainikuotas.

Visa tai mus įspėja, kad nesivaduotume 
vaizduote, jautriems lenkams besidžiau
giant Liublino unija.

K. A. M.

SKRAIDANČIŲ LĖKŠČIŲ PASLAPTYS

JAV aviacija buvo priėjusi išvados, kad 
vadinamosios skraidančios lėkštės nėra ko
kie nors iš kitų planetų atskrendantieji su
tvėrimai.

Tačiau aviacijos išvadomis nepatikėta. 
Girdi, aviacija yra šališka. Reikalas buvo 
pavestas tirti komisijai, kurią sudaro Co
lorado universitete dirbąs dr. Condonas ir 
būrys kitų mokslo žmonių. Bet, kaip dabar 
jau žinoma, ir tie mokslininkai priėjo pa
našios išvados. Daugumą tų pasirodymų 
mokslininkai išaiškino kaip natūralų daly
ką. Jeigu kurie atsitikimai liko neišaiškin
ti, tai tik dėl to, kad buvo per maža duo
menų.

pačią sumą britai išmokėjo ir jaunai vo
kiečių kilmės kunigaikštienei, kuri vėliau 
istorijos vadovėliuose yra vadinama Eka
terina Didžiąja. Vadinas, ir Lietuvą prie 
Rusijos prisijungusi carienė buvo labai ge
rai apmokama britų slaptosios tarnybos 
agente...

NAPOLEONO AGENTAS

Prancūzų žvalgybos kūrėjais bene laiky
tini du dvasiškiai — ne jėzuitai! — Fran
cois le Clere du Tremblay ir Armand Jean 
du Plessis. Pirmasis buvo kapucinas vie
nuolis, dažnai vadinamas „pilkąja eminen
cija“, o pastarasis buvo vienas iš didžiau
sių prancūzų valstybininkų kardinolas Ri
chelieu. Jų sukurtasis slaptųjų agentų 
tinklas apjuosė visą anuometinę Europą ir 
pačią prancūzų visuomenę. Apie anuos 
nuotykingus laikus daugelis skaitytojų, be 
abejo, skaitė Zevako romanuose ir garsiuo
siuose „Trijuose muškietininkuose“.

Revoliuciniais laikais žvalgyba visuomet 
vaidina svarbų vaidmenį, o žvalgybos duo
menimis labai stropiai rėmėsi ir Napoleo
nas Bonapartas. Napoieonas buvo nepa
prastai smalsus ir kone visus žvalgybos 
pranešimus akylai pats perskaitydavo. Jis 
apie visus viską mėgdavo žinoti. Savo po
sūniui, Jozefinos sūnui, jis kartą net para
šė laišką, jį įspėdamas, kad jo paskutinioji 
numylėtinė yra policijos agentė...

Vienas didžiausių Napoleono slaptųjų 
agentų buvo Karlas Schulmeisteris. Schul- 
meisteris gimė Elsase, pastoriaus šeimoje. 
Jis vertėsi kontrabanda, atlikdavo slaptus 
uždavinius prancūzų žvalgybai, kol jam 
pagaliau buvo patikėtas svarbus pavedi
mas. 1805 m. Napoleonas pasiryžo galuti
nai paklupdyti Austrijos imperiją ir Schul- 
meisterį pasiuntė į Vieną.

Su padirbtais dokumentais Schulmeiste
ris prisistatė Austrijos kariuomenės vadui 
maršalui Mackui kaip vengrų bajoras. Jis 
maršalui pasiūlė savo paslaugas ir jam su
teikė daug tariamai „tikrų“ informacijų 
apie Prancūziją. Mackas juo ilgainiui la
bai pasitikėjo, pakėlė į Austrijos karinin
kus ir paskyrė savo žvalgybos viršininku. 
Tuo tarpu Schulmeisteris visą laiką teikė 
žinias Napoleonui. Jis Mackui „sužinojo“,

FILOMENOS MINKAI

Turtingos moterys nešioja minko kailius,
kurie kainuoja 2000 svarų ir net daugiau. 
O tas žvėriukas, iš kurio kailio siūdinami 
minko kailiniai, lietuviškai vadinasi audi
nė

Kaip Ketteringo „Evening Telegraph“ 
gruodžio 28 d. rašo, Britanijoje iki šio po
kario niekas neaugino tų audinių-minkų. O 
dabar jau apie 200 ūkininkų laiko apie pu
sę milijono tų švelniakailių žvėrelių. Be
veik visi kailiai išvežami, ir už juos per 
metus gaunama apie pusantro milijono 
svarų.

Progą laikraščiui parašyti apie audinių 
ūkius sudarė lietuvaitė Filomena Wood
house, dabar už anglo ištekėjusi Stasio Na- 
gio našlė. Jos bėdoms ir pasiekimams tuos 
žvėrelius auginant laikraštis ir paskyrė be
veik visą savo puslapį, kurio ar ne pusę 
užima didžiulė fotografija Filomenos Wo
odhouse, laikančios rankose vielinį narvelį 
su baltu žvėreliu.

Nagiai seniai pradėjo bandyti auginti au
dines. Ne visada jiems sekėsi — žvėrelius 
buvo užpuolusios epideminės ligos, kurios 
pridarė nuostolių, o iš pradžių trūko ir di
desnio patyrimo. Pasirodo, reikia gerai ži
noti, kaip juos laikyti ir prižiūrėti, nuo ko 
saugoti ir kada lupti kailiuką. Augintojas 
už kailiuką gauna apie 5 svarus.

DIDŽIAUSIAS METEORINĖS KILMĖS 
DEIMANTAS

Arizonoje esančiame meteoritiniame kra
teryje rastas didžiausias meteoritinės kil
mės deimantas. Jo skersmuo — 3,5 mm. 
(Iki tol didžiausiu tokios rūšies deimantu 
buvo laikomas 2 mm skersmens deimantas, 
saugomas Nacionalinės istorijos muzieju
je, Niujorke).

Deimantas tamsus, neskaidrus, briaunos 
vos žymios. Jis buvo aptiktas, suskaldžius 
meteorito gabalą, rastą rytiniame kraterio 
šlaite. Kaip tas deimantas susidarė? Vie
ningos nuomonės šiuo klausimu nėra. Vie- 
ni mano, kad jis atsirado jau kosminėje
erdvėje, antri — kad jis iš grafito susidarė 
meteorito trenkimosi į žemę momentu.

(M. G.)

RAUDONI DVIRAČIAI
Japonijoje visiems gerai pažįstami balti 

policininkų dviračiai. Neseniai Osakos 
mieste pasirodė raudoni dviračiai, priklau
santieji ugniagesių komandoms. Pasirodo, 
kad 63 proc. visų miesto gaisrų būna nežy
mūs, jiems gesinti nereikia komandų su 
automašinomis. Todėl kiekviena komanda 
aprūpinta dviračiais, kuriuose įmontuotos 
portatyvinės radijo stotys, du gesintuvai ir 
kai kurie kiti priešgaisriniai reikmenys.

(M. G.)

Seriją paruošė E. Ilinis

kad Prancūzijoje bręsta nauja revoliucija, 
kad prancūzų kariuomenės daliniai maiš
tauja, kad Napoleono dienos suskaitytos. 
Jis Mackui net parūpino Paryžiaus laik
raščių su neteisingomis žiniomis, kurie bu
vo specialiai tam tikslui spausdinami.

Pagaliau maršalas Mackas, tikras busi
mąja pergale, su 30.000 kariuomene išžy
giavo prieš Napoleono maršalą Ney ir, ži
nome, buvo skaudžiai sumuštas. Mackas 
buvo degraduotas ir suimtas, bet Schul
meisteris Vienoje dalyvavo posėdžiuose 
kartu su Austrijos imperatoriumi ir Rusi
jos caru, kuriuose buvo tariamasi dėl bū
simų žygių prieš Napoleoną. Pagaliau Na
poleonas paėmė Vieną. Vėliau Schulmeis
teris buvo paskirtas Vienos cenzoriumi, at
liko slaptus uždavinius Anglijoje ir Airi
joje.

Napoleonas Schulmeisterį apdovanojo di
džiuliais turtais, bet griežtai atsisakė ap
dovanoti Garbės legiono ordinu, kurio 
Schulmeisteris labai troško. „Galite gauti 
dar pusę milijono frankų“, Napoleonas pa
reiškė, „bet aš negaliu šitaip pagerbti šni
po“...

ŽVALGYBA PRIE NEMUNO

1807 m. birželio 25 d. Rusijos caras Alek
sandras I ir Napoleonas susitiko prie Ne
muno. Ant plausto abu valdovai pasirašė 
slaptą sutartį, kuri buvo nukreipta prieš 
Britaniją. Buvo sutarta anglų neįsileisti į 
Baltijos jūrą ir Austriją pakreipti į savo 
pusę. Tačiau britų užsienių reikalų minist
ras George Canning tos slaptosios sutar
ties turinį puikiai žinojo po trijų savaičių.

Iki šiol nėra visiškai aišku, kaip britų 
Slaptoji tarnyba paslaptį sužinojo. Mano
ma, kad paslaptį išdavė jaunas rusų kari
ninkas vardu Michail Voroncovas, pasita
rimų metu buvęs ant Nemuno plausto.

Voroncovas apie sutartį ant Nemuno 
parašė savo tėvui, grafui Voroncovui, bu
vusiam Rusijos ambasadoriui Britanijoje, 
kuris vis dar gyveno Londone. Laiškas ne
buvo siųstas paštu, bet per pasiuntinį ang
lą, tačiau to laiško turinį vis dėlto sužinojo 
britų vyriausybė...

(Bus daugiau)

SUKAKTIS SU KAPSUKU
Gruodžio vidury maskvinės valdžios vie

tininkų postuose Vilniuje susitelkusi lietu
vių komunistų „senoji gvardija“ irgi ryžo
si surengti... Lietuvos valstybės atkūrimo 
50-ties metų sukaktį! Žinoma, tas „atkūri
mas“, anot jų, buvęs ne kas kita, kaip 1918 
m. gruodžio 16 d. paskelbtasis Kapsuko 
manifestas, nutartas ir suredaguotas 
Maskvoj ir pavestas pasirašyt aštuoniems 
rusų bolševikų partijos vadovybės emisa
rams, kurių tarpe tik du — Kapsukas ir 
Angarietis — buvo šiek tiek žinomi lietu
viai ir tuo metu kaip tik daugiausia žino
mi ta prasme, kad buvo aiškiai susidėję 
su rusais bolševikais ir visiškai pasidavę 
jų valiai. (Kiti du „pasirašę" lietuviai Lie
tuvoj buvo visiškai . nepažįstami, lygiai 
kaip ir jų bendrininkai du lenkai ir du žy
dai).
A. Sniečkus į iškilmes sukviestuosius „se- 

nagvardiečius“ gruodžio 16 dieną įtikinėjo, 
kad

« „ buržuazijos šulai užjūryje... negalėjo 
nieko reikšmingesnio sukurti ...ir šiais me
tais, kuriuos jie paskelbė tariamos buržu
azinės nepriklausomybės metais“.

Taip jis apie „užjūriuose“ minimą Lie
tuvos sukaktį kalbėjo, kaip apie Lietuvoj 
girdėtą ir žinomą dalyką. Tai ir paaiškina, 
kodėl bent metų gale teko pasitraukt nuo 
nepriklausomybės reikšmės menkinimo ir 
persirengt valstybės „atkūrėjais“. Snieč
kus šį kartą priesaikavo, kad

„Komunistai, atkurdami Lietuvos vals
tybę, įėjo į tėvynės istoriją kaip tikri pat
riotai, kurie įkūnijo vieną iš svarbiausių 
tautos lūkesčių, šimtmečius vergovės pan
čiuose puoselėtą svajonę“!

Ilgą senų plokštelių virtinę Sniečkus pa
kartojo, aiškindamas, kaip komunistai „at
kūrė Lietuvos valstybę“, ir per tą daugu
mą prasitarė ar sąmoningai įterpė taip pat 
ir tikrąją padėtį liudijančių posakių. Pa
vyzdžiui:

NAUJOJI KUBA
Kuba švenčia 10 metų sukaktį, kai joje 

valdžią perėmė dr. Castro su komunistais. 
Jos valdantieji prisilaiko daugelio sovieti
nių papročių. Pavyzdžiui, jubiliejaus pro
ga pastatai nukabinėti revoliucinių šventų
jų portretais, kaip panašiomis progomis 
būna Maskvoje, Kijeve, Budapešte ar Vil
niuje. Bei Kubos bolševikai šiuo atveju 
originalūs ir užsispyrę: jie išsikabino vien 
tik savo tautinių revoliucionierių portre
tus, nėra nei Markso, nei Lenino ar Stali
no.

Kuba iš viso užsispyrusi. Nors ji iš da
lies minta iš Sov. Sąjungos kišenės, iš ku
rios gauna vidutiniškai apie milijoną dole
rių kasdien, nors už tą paramą padėkoja ir 
pasisako už sovietų įvykdytąją Čekoslova
kijos okupaciją, kad geriau įtiktų rėmė
jams, bet vis tiek nori Pietų Amerikos 
Kraštuose pati kelti revoliuciją. Kaip liudi- 
ninKai skelbia, daoar Kuboje nemaža gat
vėse ne tik savųjų revoliucionierių portre
tų, bet ir tokių šūkių: „Vienas, du, trys ir 
aar daugiau Vietnamu“. O tai reiškia norą 
susilaukti Pietų AmeriKos kraštuose daug 
lokiu neramumų ir pilietinių karų, kurie 
vestų į Komunistines revoliucijas. Kubos 
vaaai nori tose revoliucijose dalyvauti, ne
paisydami sovietų draudimo. Sovietai ma
to, Kad Kuba dar per snpna diriguoti re
voliucijoms, dėl to reikalauja, kad pirma 
pati namie susitvarkytų ir savo pavyzdžiu 
veiktų neturtingąją ir šiaip jau neramumų 
pilną Pietų Ameriką, kurią nuo tokios ne
laimės jai pačiai ir sau JAV buvo pradė
jusios gelbėti savo milijardais. Per aštuo
netą metų jos Pietų Amerikai sukišo arti 
astuonių milijardų, norėdamos ūkiškai pa
kelti tuos kraštus, kur skurdas yra tikras 
ir pats didžiausias revoliucionierių ir ko
munizmo šalininkas. Pagaliau JAV pama
tė, kad tie kraštai nuolat tik keičia dikta
tūras, nesirūpina reformomis ir pragyveni
mo lygį kelti, tai sumažino milijardus ūki
nei gerovei kelti, o padidino paramą ka
ro reikalams ir, kur didesnis pavojus, 
atsiuntė savo karių! Taip pigiau išeina.

Kuba pavyzdžiu dar vargu gali patrauk
ti net ir skurdžius kraštus. Kai dr. Castro 
režimas pakeitė senąją diktatūrą, kitų Pie
tų Amerikos kraštų nepatenkintieji irgi 
buvo sujudę. Ne vien tik Kubą išnaudojo 
JAV biznieriai. Po Castro revoliucijos Ku
ba atsikratė svetimų išnaudotojų, bet per 
10 metų pragyvenimo lygį ne pakėlė, o dar 
nusmukdė net ir naudodamasi Sov. Sąjun
gos parama. Tiesa, sakoma, kad žemės ūkio 
darbininkai dabar yra sveikesni. Miestuo
se taip pat griežtai žiūrima, kad žmonės 
prisilaikytų higienos. Kūdikiai visuotinai 
skiepijami nuo įvairių ligų. Šiuo atžvilgiu 
Kuba esanti tikras pavyzdys kitiems Pietų 
Amerikos kraštams.

Deja, krašto ūkis dėl to nekyla. O kad 
Kubai čia nesiseka, pats kalčiausias dėl to 
esąs diktatorius Castro. Prieš eidamas ko
voti su senuoju režimu, jis buvęs tikras ro
mantikas, pilnas visokiausių fantazijų. Da
bar jo rankose yra valstybė su visa galia 
pasirinkti, ką ir kaip daryti, o jis vis tiek 
tebesąs toks pat romantikas, kuris dažnai 
nieko neklauso ir vykdo nerealius užsimo-

„Šiandien Tarybų Lietuvos suverenumą 
užtikrina visa Tarybų Sąjungos ekonomi
nė ir karinė galia“!

Šis konstatavimas, tarp ko kita, nuosta
biai atitinka ir dabar šlovinamojo 1918 
metų manifesto panašų pareiškimą, kur 
buvo visiškai atvirai pasisakyta, kuo re
miasi anie aštuoni „Lietuvos valstybės at
kūrėjai". Jie taaa pasisaKė, kad „Mums 
uziiKrmia visokeriopa daroininKų ir vals
tiečių Tarybų Rusijos parama. Mums sku
ba į talką su išplėstomis raudonomis vėlia
vomis mūsų broliai raudonarmiečiai“! 
(n.ieK sutrumpintas to mannesto tekstas 
yra pakartotas gruodžio 16 d. Tiesoj).

Ir sį kartą savo Kainoj BniecKUs stengėsi 
stiprinu gvardijos dvasią, Kad nepasiduotų 
idėjoms, besiskverbiančioms pro susilpnė
jusią Lietuvos izoliaciją nuo užsienių. Ba
ke:

„Reikia atminti, jog mums priešiška ne 
tik kraštutinė nacionalistinė ideologija, bet 
ir liberalinė-burzuazinė ideologija. ...bet 
koks buržuazinis nacionalizmas, tegu ir li
beralinis, tvirkina darbininkų klasę..."!

Taikydamas lietuviams „Kosygino dokt
riną *, Sniečkus graudeno vilniškių komu
nistų susirinkimą, kad tik nepasiduotų 
antrusiškumo pagundoms. Esą:

„ šiandien nėra ir negali būti demokra
tijos ir internacionalizmo, kuris būtų nu
kreiptas prieš Tarybų Sąjungą ir prieš di
džiausią mūsų šalies naciją — prieš rusų 
tautą. Nėra ir negali būti šiandien nei an
titarybinio, nei antirusiško demokratizmo 
ar internacionalizmo"!

Apskritai imant, iš po tų „Lietuvos vals
tybės atstatymo“ sukaktuvinių iškilmių 
kyšo senstančių meistrų skubotas bandy
mas dar suveržti jau pradžiūstančius, jų 
kadai sustatytos „tarybinės statinės“ lan
kus. (Elta) 

jimus. Pavyzdžiui, visuotinai žinoma, kad 
Kuba yra cukraus kraštas. Juo daugiau to 
cukraus bus parduodama užsieniuose, juo 
geriau Kubai. Praeitais metais jo pagamin
ta truputį daugiau kaip 5 mil. tonų. Dabar 
darbininkai, net pamainomis ištisą parą 
dirbdami, visur sodina cukrines nendres, 
nes 1970 m. turi būti pagaminta dvigubai 
tiek cukraus, kaip praeitais metais. Eko
nomistai sako, kad nieko iš to neišeis, o 
jeigu pasiseks tiek pagaminti, tai nebus 
kur dėti. Bet Castro nepripažįsta jokių 
ekonomistų, bent neklauso jų patarimų.

Kaip Chruščiovas buvo įsakęs visur au
ginti kukurūzus, kur jiems patinka augti 
ir kur jie nedrįsta šakotis ir kėtotis, taip 
Castro apėmė karštinė sodinti visur kavos 
medelius. Kava yra kita ūkio šaka, kuri 
Kubai atneša užsienių valiutos. Vien apie 
sostinę Havaną paskutiniais mėnesiais bu
vo pasodinta apie 90 mil. tų kavos medelių 
— visur prikaišiota, kad tik neštų daugiau 
naudos, nors specialistai sako, kad didžioji 
tų medelių dalis sunyks, nes apie tas vie
tas netinkamas klimatas.

Kitose ūkio šakose irgi esama panašios 
padėties. Dėl to sunku. Dėl to beveik vis
kas pardavinėjama pagal korteles, ir prie 
parduotuvių stovi eilės, vis tiek, ar parda
vinėjama duona, ar adatos. Eilės — laiko 
gaišinimas. Eilėms sumažinti išleistas po
tvarkis, kuris apriboja žmonių teisę stovė
ti eilėse.

Režimo griežtumas ir visokie trūkumai 
verčia žmones bėgti. Kuba turėjo arti 8 
mil. gyventojų. Apie pusę milijono jau pa
bėgo, daugiausia į JAV. Apie 150.000 iš
važiavo oficialiai, kiti pabėgo nuo 1965 m. 
Dar apie 700.000 kandidatų išvažiuoti lau
kia, nepaisant to, kad padavę prašymus iš
važiuoti turės ape 3 metus laukti eilės, o 
tokie tuoj atleidžiami iš darbo ir suvaromi 
į stovyklas, ir jaunesni kaip 50 m. amžiaus 
turi sunkiai dirbti.

Iš Kubos stengiasi ištrūkti ypač daug in- 
teligentjos — gydytojų, mokytojų, teisinin
kų ir visokių specialistų.

BAUSMĖS UŽ NARKOTIKUS
Britanijoje yra gana griežtos bausmės 

už narkotikų vartojimą. Nors narkotikų 
vartojimas didėja, bet tam tikri sluoksniai 
siūlo sumažinti bausmes tiems, kurie nau
doja ar pardavinėja svaiginantį kanapių 
gaminį, nes jis esąs nepavojingas gyvybei 
ir žmogaus sveikatai taip, kaip kai kurie 
kiti. Nemaža gydytojų ir visuomenininkų 
ir su narkotikų skleidimu kovojanti krašto 
vidaus reikalų ministerija nepalanki to
kiam siūlymui.

Irako vyriausybė, priešingai, padidina 
bausmes tiems, kurie įsiveža narkotikų ir 
pardavinėja juos vartotojams. Pirmą kar
tą pagauti, tokie narkotikų platintojai ga
lės būti baudžiami kalėjimu net iki gyvos 
galvos ir bauda nuo 3.000 iki 10.000 dina
rų (3.180-10.600 svarų). Pakartotinai pa
gauti galės būti baudžiami ir mirties baus
me. Tokia bausmė gali būti pritaikoma 
ypač narkotikų gabenimo ir platinimo gau
jų vadams.
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Europos lietuviu^ kronika
V. VELIČKA LIGONINĖJE

Sušlubavo sveikata namų remonto dar
bais besiverčiančio londoniškio Vlado Ve
ličkos.

Jis jau pora savaičių kaip tiriamas ir gy
domas ligoninėje.

JŪREIVIAI GRĮŽO
Jau nuo prieš švenčių grįžęs, Lietuvių 

Namuose apsigyveno ir ilgesnes atostogas 
Londone leidžia jūreivis Feliksas Paulikas.

Cabar pusmetinių atostogų praleisti iš 
jūros gr žo taip pat ir Juozas Lukoševi
čius.

MOŠŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį'* ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 5 dol. A. Ra
gauskas, po 23 šil. R. Gustainis ir A. Mi
liūnas, 22 šil. K. Bivainis, 20 šil. J. Pume- 
ris, 19 šil. P. Radzevičius, po 13 šil. J. Ple
pys ir A. Aidukas, 9 šil. Ad. B-tis, po 6 šil. 
St. Puidokas ir K. Pocius, po 3 šil. M. Tal- 
kačiauskas, P. Burkšaitis, K. Masiliūnas, J. 
Dirvcnskis, St. Girtautas, T. Krivickas. J. 
Liobė, A. Kie.a/ičius, B. Uibonavičius, V. 
Dankis, V. Lugas, V. Ridžias, J. Vilimas, B. 
Navaslauskas, L. Šilčius, L. Švalkus, L. Ne- 
meika, J. Markūnas. A. Česnauskas, A. 
Bernotas, A. Šimkevičius, B. Raslanas, A. 
Važgauskas, Vyt. Daunoras, N. žvirblis ir 
J. Balčiūnas.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rengiamas vasario 15 d. Sporto ir Socia

linio Klubo salėje.
Pamaldos bus vasario 16 d., sekmadienį, 

Lietuvių bažnyčioje.

BLYNU BALIUS

Tradicinis Moterų šv. Onos Draugijos 
blynų balius rengiamas vasario 8 d. Spor
to ir Socialiniame klube

SPAUSTUVĖ JAUNĖJA
„Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klu

bo leidinius spausdinanti Nidos spaustuvė 
visiškai atjaunėja — joje įsitvirtina jauni
mas. Dabar joje spausdinimo darbų didžiu
mą atlieka jaunas vyras Stasys Mockus, o 
linotipo visas gudrybes paskubom stengia
si nugalėti Vytautas Janulevičius, po per
traukos grįžęs atgal į spaustuvę, anksčiau 
dirbęs joje prie spausdinimo mašinų.

Šiuo metu spaustuvė turi jau tris linoti
pininkus.

Nidos spaustuvė spausdina ne vien tik 
savo leidinius, bet ir kitų užsakomus atlik
ti. Ji spausdina dar „šaltinį“. Dabar kaip 
tik joje baigta atspausti kun. dr. K. A. Ma
tulaičio versta kun. Hermanovičiaus knyga 
„Raudonųjų stovyklose“. Praeitų metų ru
denį atspausdinta V. Joniko eilėraščių rink
tinė „Lydėjau viešnią vėtroje".

Nidos Knygų Klubo nariams baigta 
spausdinti Jono Aisčio knyga „Milfordo 
gatvės elegijos", įpusėta rinkti „Penktoji 
pradalgė“.

Nidos spaustuvė galėtų tobulėti ir įsigy
ti geresnių mašinų, jeigu skaitytojai sąži
ningai ir laiku apsimokėtų savo skolas. O 
tos skolos šiuo metu siekia, berodos. apie 
4 tūkstančius svarų.

DVEJIEMS METAMS J AUSTRALIJĄ
Rimgaudas Kalibatas dvejiems metams 

išvyko dirbti į Australiją ir apsigyvens 
Melbourno mieste.

Ten jis vadovaus savo firmos atstovy
bei. O jo firma Rank-Xerox gamina ir nuo
moja elektroniniu būdu dokumentus ir 
įvairius leidinius dauginančias mašinas.

1968 m. ši firma R. Kalibatą pripažino 
geriausiu pardavėju ir suteikė jam Rank- 
Xerox Knights' of London (Londono rite
rių) garbės titulą.

Rimgaudas Kalibatas reiškėsi ir lietuviš
koje veikloje: dalyvavo Jaunimo kongrese 
Amerikoje, o Londone yra pravedęs ne vie
ną minėjimą ir buvęs įvairių valdybų ir 
tarybų narys.

APIPLĖŠĖ GATVĖJE
Aną naktį vieną Lietuvių Namuose Lon

done gyvenantį lietuvį gatvėje užpuolė 
plėšikai ir iškraustė jam kišenes.

JAUNIMUI

KONKURSAS BAIGTAS

Jaunimo skyriaus skelbtasis kalėdinis 
konkursas su penkiais lietuviškais klausi
mais jau baigtas.

Laimėtojų pavardes ir ligi šiol gautųjų 
atsakymų skaičių paskelbsime sekančią sa
vaitę.t*****************************
Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos Balius
įvyks VASARIO I D., ŠEŠTADIENĮ, 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbrokc Gdns., W.l I.
Pradžia 7 vai. Pabaiga I vai. nakties. Gros gera muzika. Veiks bufetas ir kt.
Įėjimas 5 šil. Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tcl. 727-2470.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

PAVADUOJA
Židinio direktoriaus, tebesančio po eis

mo nelaimės ligoninėje, pavaduoti iš Romos 
sausio 9 d. atvyko kun. prof. Jonas Duoba, 
MIC, marijonu, generalinis tarėjas. Jis bu
vo jau gražiai pagelbėjęs židiniečiams jų 
vasarinės stovyklos metu.

Ligonio sveikata gerėja.

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d., šeštadienį, šaukiamas DBLS 
Leigh skyriaus metinis narių susirinkimas, 
kuris įvyks Railway Hotel, East Bond St.. 
Leigh.

Pradžia 6.30 vai.
Visi nariai ir apylinkių lietuviai prašo

mi kuo gausiau dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas ruošiamas va
sario 15 d., šeštadieni, ukrainiečių klubo 
patalpose, Kirkhall Lane, Westleigh.

Bus paskaita, šokiams gros puiki muzi
ka, veiks baras su užkandžiais. Pradžia 6 
vai. p. p.

Apylinkių ir tolimesnių vietų lietuviai 
prašomi gausiai dalyvauti tame minėjime.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 15 d., šeštadienį, Cheetham Town 
Hall rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Minėjime paskaitą skaitys svečias iš Co- 

ventrio J. Johnstonas. Meninę dalį išpildys 
solistė Vanda Galbuogytė iš Bradfordo ir 
DBLS Manchesterio Jaunimo skyrius. Po 
programos bus šokiai. Veiks puikus bufe
tas. Todėl Manchesterio ir apylinkių lietu
vius su draugais ir svečius iš tolimesnių 
kolonijų kviečiame ko gausiau dalyvauti. 
Salė yra puiki ir erdvi, vietos bus visiems. 
Be to. paskaitininkui bus maloniau kalbė
ti, solistei dainuoti, o jaunimui šokti tauti
nius' šokius, kada priešais netuščios kėdės.

Salė iš Cannon Street mieste pasiekia
ma autobusais Nr. Nr. 60. 62, 59. 81 (va
žiuoti už šešis penus ligi Derby St.). Mi
nėjimo pradžia 6 vai.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Vasario 9 d„ 3 vai., klubo salėje šaukia
mas Bradfordo Lietuvių Vyties klubo me
tinis

SUSIRINKIMAS
Dienotvarkėje numatyta: valdybos ir re

vizijos komisijos pranešimai, valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai ir einamieji 
reikalai.

Jei 3 vai. nesusirinks reikiamas narių 
skaičius, tai susirinkimas Įvyks 4 vai. ir 
bus teisėtas, nežiūrint tai, kiek tame susi
rinkime narių dalyvaus.

Vyties Klubo Valdyba 
■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ f★ ★ ★ ★ ★ ir 'i
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Pagerbkime tuos, kurie gyveno ir mirė 
Dievui ir Tėvynei.

LIETUVOS
KANKINIŲ KOPLYČIA

Šv. Petro bazilikoje Romoje laukia 
kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo 

auka. Laiko jau nedaug.
Atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs' Chapel Fund 
2701, W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KETTERLNQAS
NEPAMIRŠKIM SERGANČIŲ

Ketteringe gyvenantis lietuvis V. Kara- 
nauskas prieš pat Kalėdas buvo susirgęs 
ir pustrečios savaitės išgulėjo ligoninėje. 
Grįžo į namus dar nevisai pasveikęs. Pa
klaustas, ar ligoninėje lankė kas nors iš 
lietuvių, atsakė: „Tik su jumis du aplankė, 
nes esu niekam nereikalingas, kai sergu. 
O kai prireikia kam nors pinigų parinkti, 
tuomet atsiranda lankytojų namuose, bet 
ne ligoninėj“.

Nors ir yra geradarių, bet jie susirgu
sius mažai teprisimena. O turėtume laiky
tis dėsnio: sergantį aplankyti, o mirusį pa
laidoti.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — sausio 26 d„ 11 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAM — vasario 2 d., 11 vai., 
Židinyje.

HUDDERSFIELD — sausio 26 d., 1 v.p.p.
COVENTRY — sausio 26 d., 12.45 vai., St.

Elisabeth. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas.

MANCHESTER — sausio 26 d.. 11 vai.
ECCLES — vasario 9 d.. 12.15 vai.

PRANCŪZIJA
PAMINKLINĖ LENTA O. MILAŠIUI

PAGERBTI

Artėjant O. Milašiaus mirties 30 metų 
sukakčiai, jo draugų prancūzų grupė ėmėsi 
iniciatyvos pažymėti paminkline lenta na
mus, kuriuose poetas paskutiniuosius me
tus gyveno ir mirė. Tačiau lentos įraše ne
numatyta paminėti, kad Milašius buvo lie
tuvių kilmės.

Lietuvių Bendruomenės Prancūzijoje va
dovybė atkreipė į tai iniciatorių dėmesį ir 
prašė šią spragą atitaisyti, nurodydama, 
kad Milašiaus kūryboje yra ryškūs ir lie
tuvių dvasios elementai, kurie taip pat pa
rodo lietuvišką kilmę. Bendruomenės va
dovybės pageidavimu, min. S. Lozoraitis 
pasiuntė iniciatoriams laišką, kuriame pa
rėmė Bendruomenės prašymą ir priminė, 
kad Milašius daug metų garbingai bei sėk
mingai tarnavo Lietuvai, kaip jos diploma
tinis atstovas Paryžiuje.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai. gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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Rusai nepasitiki lietuviais
Praeitų metų pabaigoje išėjusiame „Ma

žosios Lietuviškosios Tarybinės Enciklope
dijos“ II tome, kaip ir I, galima užtikti 
pavardes apie 30 lietuvių komunistų, ku
rie buvo sušaudyti Rusijoje 1937-38 metų 
laikotarpiu. Didžioji sušaudytųjų dalis bu
vo gyvenę nepriklausomoje Lietuvoje ir 
gal būtų buvę naudingi rusams, kai jie 
ruošėsi „išlaisvinti“ Pabaltijį. Tačiau abe
jotina, ar visi lietuviai komunistai, patekę 
į Rusiją, buvo tokio „išlaisvinimo“ šalinin
kai. Todėl net stambiausias jų — Zigmas 
Angarietis — buvo sušaudytas Sovietų in
vazijos į Lietuvą išvakarėse 1940 metais.

Toks pat nepasitikėjimas lietuviais ko
munistais pastebimas net ir dabar, 30 me
tų po anų masinių žudynių. Štai, 1967 m. 
balandžio mėn. buvo padaryti dideli pakei
timai sovietinėje Lietuvos „vyriausybėje“. 
Tų pakeitimų priežastis galima buvo tik 
spėti. Londone einąs „Darbininkų Balsas“ 
tada rašė: „Pertvarkymai... aiškiai rodo, 
kad pastaruoju laiku rusai buvo nepaten
kinti lietuvių tautos sovietinimo eiga. Ne
pakankamai gerai dirbo CK antrasis sek
retorius B. Popovas. Jis atšauktas iš Vil
niaus..." Tuo pat laiku iš Vilniaus buvo 
pašalintas Justas Paleckis, o jo vieton pa
skirtas turįs lankstesnę nugarą M. Šu- 
mauskas. Ministerių tarybos pirmininku 
buvo paskirtas Juozas Maniušis.

Kas yra J. Maniušis ir kiti jo ministe
rial, Lietuvos gyventojai galėjo tik spė
lioti. Kur dingo buvęs „gubernatorius“ B. 
Popovas, sovietų spaudoje nebuvo rašoma.

Tik dabar, išėjus iš spaudos MLTE II- 
am tomui, galima įsitikinti, kad B. Popo
vas tikrai „nepakankamai gerai dirbo“. Jis 
išsiųstas į Archangelską, kur nuo seno 
siunčiami Rusijos nusikaltėliai. Taip pat 
iš tos enciklopedijos galima sužinoti kai ką 
ir apie naujus ministerius. Pasirodo, kad 
tai žmonės, kurie turėjo lietuviškas pavar
des, bet niekad Lietuvoje negyveno. Štai 
jie:

Juozas Maniušis, Min. Tarybos pirmi
ninkas, gimęs 1910. XII. 12 Malkovkoje, 
Baltgudijoje. 1926 m. jis įstojo į komjau
nimą, 1938 m. baigė Leningrado plentų in
stitutą ir dirbo Rusijoje. 1941-44 metais 
buvo Raudonosios Armijos karininku. 1945 
m. įstojo į kom. partiją ir gavo aukštas pa
reigas Lietuvoje.

Povilas Kulvietis, pirm, pavaduotojas, 
gimė 1917. II. 16 Tbilisyje, Gruzijoje. Kom. 
partijos narys nuo 1940 m. ir dirbo Gruzi
joje. Nuo 1951 metų Lietuvoje.

Povilas Kurys, medžio apdirbimo pra
monės ministras, gimė 1910. X. 10 Mote
lyje, Baltgudijoje. 1936 metais baigė Le
ningrado miškų akademiją, dirbo Rusijo
je, po karo — Lietuvoje.

Anatolijus Mikutis, prekybos ministras, 
gimė 1913. VIII. 20 Piatigorske. 1930 m. 
baigė technikų kursus Stavropolyje. Dir
bo Rusijoj techniku ir karo metu Raud. 
Armijoje. Nuo 1943 m. kom. partijos na
rys. Po karo — Lietuvoje šiltoje vietoje.

Vladislav’s Mzr'inaitis, plentų minist
ras, g. 1910. IV. 17 Rostove prie Dono. 1938 
m. baigė Charkovo autokelių institutą, nuo

VOKIETIJA
PAMINĖTI LIETUVIAI

Penki Vakarų Vokietijos laikraščiai Ka
lėdų savaitę vėl paskelbė eilę lietuviams 
ir Lietuvai draugingų straipsnių, kurie be
veik visi buvo papildyti dėmesį traukian
čiomis iliustracijomis. Kaip ir daug kartų 
anksčiau, progą sudarė Vasario 16 dienos 
gimnazija, surengusi kalėdinę iškilmę ir 
pasikvietusi į ją eilę vokiečių visuomeni
ninkų bei laikraštininkų. (E)

VASARIO 16 GIMNAZIJA
NAUJIEJI METAI

Pagal kasmetinę tradiciją ir šiemet Va
sario 16 gimnazijos evangelikai mokslei
viai, vadovaujami mok. Fr. Skėrio, sausio 
11 d. suruošė jau aštunti metai iš eilės 
Naujųjų Metų šventę. Sugiedojus „Mielas 
jaunime, viltie busimosios gadynės“ ir iš
klausius Biblijos tekstą, visi susėdo prie 
stalų. Mokytojas Fr. Skėrys pareiškė 
džiaugsmą, kad evangelikų mokinių skai
čius padidėjo palyginus, šiuo metu yra 27 
evangelikai mokiniai gimnazijoj. Šventėje 
taip pat dalyvavo Ona Bartusevičienė-Her- 
manaitė ir evangelikų moksleivių kapelio
nas kun. Juozas Urdzė, kuris ir kalbą pa
sakė. Mokiniai pasakė šventei pritaikytų 
eilėraščių. Deklamavo antros klasės moki
nys Tomas Žemaitaitis ir ketvirtos klasės 
Vilius Bolcas. Mok. Fr. Skėrys apdalijo vi
sus vaisiais ir šokoladu. Giesme ,,Dievs 
yra meilė“ ir malda užbaigta ši kukli šven
tė.

Po šventės kun. J. Urdzė turėjo su mo
kiniais religinius pasikalbėjimus ir pamo
kė konfirmantes Zelmą ir Ireną Dilbaites, 
kurios po Sekminių bus konfirmuojamos.

Sausio 12 d. vietos bažnyčioje kun. J. 
Urdzė laikė mokiniams pamaldas.

Fr. Sk.

1943 m. kom. partijos narys. Po karo — 
Lietuvoje.

Eduardas Karlo, komunalinio ūkio mi
nistras, gimė 1912. XII. 31 Gatčinoje. Nuo 
1927 m. komjaunuolis, 1935 m. baigė Le
ningrado kelių institutą, nuo 1942 m. 
Raud. Armijoje, nuo 1944 m. kom. partijos 
narys. Po karo — Lietuvoje.

Eduardas Ozarskis, vietinės pramonės 
ministras, gimė 1908. I. 1 Rygoje. Nuo 1924 
m. komjaunuolis, nuo 1931 m. kom. parti
jos narys. Dirbo Rusijoje, po karo — Lie
tuvoje.

Ryšių ministru Lietuvoje iki savo mir
ties (1968 m.) buvo rusas ir rusiška pa
varde Nikalojus Bielianinas. Daugumas 
ministrų pavaduotojų, kurių pavardės ne
skelbiamos, nuo pirmosios okupacijos lai
kų yra rusai.

Tokia sovietinės Lietuvos vyriausybės 
sudėtis rodo, kad Maskva tikrai nepasitiki 
lietuviais komunistais, ypač tais, kurie pri
simena nepriklausomą Lietuvą.

J. R.

TRYS KITI ASTRONAUTAI
Amerikiečiai jau parinko tuos tris astro

nautus, kurie Apolo-11 erdvėes laivu šią 
vasarą skris į mėnulį.

Du jų ten nusileis.
Skridimo vadovas bus Neil A. Armstron

gas, gimęs 1930 m., aeronautikos inžinie
rius, nuo 1949 m. dirbęs laivyno aviacijoje, 
atlikinėjęs tam tikrus skridimus Korėjos 
karo metu. Kaip aeronautinis lakūnas, 
bandė X. 15 lėktuvą, skrendantį 4.000 my
lių greičiu 200.000 pėdų aukštyje. Bandė 
ir kitus specialius lėktuvus. Astronautu 
parinktas 1962 m. Skraidė 1966 m. Gemini- 
8 erdvės laivu.

Michaelis Collinsas gimęs 1930 m., bai
gęs karo akademiją, dirbęs aviacijoje ban
domųjų skridimų lakūnu. Astronautu pa
rinktas 1963 m. Skrido Gemini-10 erdvės 
laivu 1966 m.

Edwinas E. Aldrinas gimęs 1930 m., bai
gęs karo akademiją, dirbęs aviacijoje, as- 
tronautikos mokslų daktaras. Astronautu 
parinktas 1963 m. Skrido Gemini-12. Jis 
buvo tasai astronautas, kuris šalia savo 
erdvės laivo „išvaikščiojo“ erdve 129 mi
nutes — ilgiau negu kuris nors kitas astro
nautas. Jis taip pat numatytas pirmuoju, 
kuris pastatys koją mėnulyje.

_________ *4

Smulkios naujienos
— š. Vietnamo žinių agentūra pranešė, 

kad Pietų vietnamietis, grįžęs iš komu
nistinių partizanų susirinkimo, negalėda
mas miegoti, kadangi aplinkui vis burbė 
helikopteris, rytą nebeapsikęsdamas išėjęs 
su savo vaikais iš trobos ir nušovęs tą he
likopterį.

— Jacąuelina Onassienė atsisakė 10.000 
dolerių metinės pensijos, kuri jai buvo mo
kama kaip buvusio prezidento Kennedžio 
našlei.

— San Rėmo miesto taryba Italijoje pa
prašė lenkiškos kilmės Vokietijoje dabar 
dirbantį amerikietį profesorių Jareckį 
nebesilankyti bent 15 dienų kazine, kur 
jis vieną dieną ruletėje dukart paėmė ban
ką, o iš viso nebe pirmą kartą išlošia.

— Princetono universitetas JAV nutarė 
pradėti priiminėti jau ir moteris.

— Išvežtas į šiaurės Valiją, kur atosto
gavo jo šeimininkai, dingo penkiametis ka
tinas (be kito ko, juodas), bet po 122 dienų 
atsirado Hoylande, Jorkšyre, savo nuolati
nėje gyvenamoje vietoje, už 110 mylių.

443 PUSLAPIAI DOKUMENTŲ

... „Šiuos savo užrašus skiriu Sibire žu
vusioms ir mirusiems lietuviams. Tai ant
kapis jų nežinomiems ar jau baigiantiems 
nykti kapams“ — tokią dedikaciją užrašė 
Stefanija Rūkienė naujai išleistoje savo 
atsiminimų knygoje VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE.

Knyga 443 puslapių, ir kiekvienas pus
lapis liudija apie Sibiro vergijos siaubin
go gyvenimo dienas.

Knygos kaina, įskaitant persiuntimą, 43 
ši. 6 d.

Gaunama: DAINORA, 14, Priory Rd„ 
Kew, Surrey.
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