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1968 METAI AUSTRALIJOJE PASAULIS APLINK MUS
Lietuvos Laisvės Kovų Metai Australijos 

lietuvių kolonijose praėjo su pakeltu ūpu. 
Visi lietuviški parengimai buvo gausiau 
lankomi negu bet kada. Visose Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėse nuo pat 1967 m., 
o ypač nuo 1968 m. buvo ruošiamasi dvi- 
metiniam visos Australijos lietuvių suva
žiavimui, vykusiam tarp Kalėdų ir Naujų
jų 1969 m. Adelaidėj. Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenė buvo geriau pasiruošusi, ne
gu iki šiol bet kokia kita Lietuvių Bend
ruomenė, priimti iš kitų Australijos vietų 
atvykstančius tautiečius. O jų privažiavo 
daugiau negu į prieš tai Adelaidėj, Mel
bourne ar Sydnėjuj buvusius suvažiavi
mus. 1500 lietuvių turinti Adelaidės Lietu
vių Bendruomenė priėmė, apnakvydino ir 
valgydino pas save 1500 iš kitur atvykusių 
lietuvių visą savaitę ir, žinoma, be atlygi
nimo.

Chorai buvo iš septynių vietovių (dau
giau kaip 250 choristų ir chorisčių). Jie 
dainavo ir kiekvienas atskirai ir visi drau
ge. Chorų pasirodymas vyko miesto rotušė
je. Dainų išpildymas buvo puikus, ir di
džiulė salė buvo pilna klausytojų.

Dailės paroda, kurioj dalyvavo 17 lietu
vių dailininkų, buvo įspūdinga ir taip pat 
gausiai lankoma ir ne vien lietuvių.

Literatūros ir meno vakaras, jaunimo ta
lentų vakaras, vietinio teatro pasirodymas, 
foto paroda, liaudies meno bei knygų pa
roda, tautiniai šokiai ir sporto varžybos 
buvo taip pat aukšto lygio ir gausiai lan
komi.
Bendruomenės atstovų, studentų ir skau

tų suvažiavimai irgi vyko pakilia nuotaika 
ir su geromis viltimis ateičiai.

Viskas užsibaigė Naujųjų 1969 metų su
tikimu milžiniškoj salėj, kurioj buvo apie 
1700 žmonių.

Praeiti metai Australijoje buvo visiems 
geri. Adelaidės lietuvių du dideli ir puikiai 
įrengti ir administruojami centrai — Lie
tuvių Namai ir Lietuvių Katalikų Centras 
— atsidūrė tokioj padėty, kad jau beveik 
galutinai atsikratyta bet kokių skolų, o šie
met abeji bus jau visiškai išmokėti.

Adelaidės Lietuvių Muziejus, vadovauja
mas nuostabių .gabumų Jono Vanago, pasi
darė, sakyčiau, visos lietuvių išeivijos už
sieniuose kultūros židiniu. Prie jo esantis 
archyvas (jame yra ir puikiai įrišti „Euro-

Septynios DIENOS
Įspėjimaš kariams

Čekoslovakijos krašto apsaugos ministe
rijos karinė taryba paskelbė, kad bus im
tasi priemonių prieš tuos karius, kurie da
lyvavo antisovietiniuose pasireiškimuose.

Kariuomenėj būsianti sustiprinta draus
mė. Būsiąs gilinamas karininkų politinis 
sąmoningumas. Juk, kaip prez. Svoboda iš
sireiškęs, kariuomenė turi būti tvirtas vals
tybės ramstis, ir neįsivaizduojama, kad ka
riai painiotus! antisocialistiniuose veiks
muose.

Žurnalistai pašaukti pasiteisinti
Čekoslovakijos komunistų partijos vado

vybė buvo pasišaukusi 17 žinomesnių žur
nalistų.

Manoma, kad jie buvo šaukiami pasiaiš
kinti dėl savo straipsnių, kurių mintys ne
siderina su oficialiąja politika.

Turkai ieško darbo
V. Vokietija įsileidžia dirbti nemaža sve

timšalių. Ji dabar turi jų apie milijoną ir 
ketvirtį, ir vis tiek dar trūksta apie 80.000 
darbininkų.

Bet dabar išėjo nesusipratimas su tur
kais. Kelionių agentūros Turkijoje paskel
bė, kad Vokietijoje be jokių formalumų ga
lima gauti darbo, ir 800 turkų autobusais 
(20 autobusų) per Austriją pasiekė Vokie
tiją, bet įleista buvo tik kelios dešimtys, 
nes atvažiavusieji neturi sutarčių ir leidi
mų.

Kunigai prieš policiją
Ispanijoje platinamas laiškas, kurį pasi

rašė 300 Barcelonos miesto kunigų ir ku
riame reikalaujama atkreipti dėmesį į po
licijos žiaurumą — kankinimą suimamųjų 
darbininkų vadų, Katalonijos separatistų 
ir visų nepritariančiųjų Franco režimui.

Laiškas pasiųstas popiežiui ir J. Tautų 
žmogaus teisių komisijai.

Partija suskilo
Suomijos komunistų partija išstūmė iš 

savo centro komiteto aiškesnius stalinis- 
tus.

Tada kietos linijos mėgėjai išėjo iš kong
reso ir paskelbė, kad balandžio mėn. pabai
goje jie rinksis savo vadovybę. 

pos Lietuvio“ komplektai) turi daug uni
kumų, kurių niekur kitur nerasi.

Adelaidės Lietuvių namų sodelį puošia 
L. V. S. „Ramovės" Adelaidės skyriaus 
pernai (1968 m.) pastatytas puikus pa
minklas žuvusiems už Lietuvą visais lai
kais.

Canberros ir Geelongo lietuviai pernai 
praplėtė ir pagražino savo turimuosius na
mus.

Melbourne lietuviai, daugiausia inž. B. 
Vingrio pastangų ir apsukrumo dėka, už- 
pereitais metais įsigytus namus žymiai ap
tvarkė ir pagerino. Namai milžiniški: yra 
trys salės, dvi virtuvės, dvi didelės krau
tuvės, kurių nuoma padengia namų išlai
kymo išlaidas ir likusios skolos mokėjimo 
ratas, o taip pat ir eilė kitų kambarių, ku
rių trys daugiau panašūs į sales, o ne kam
barius. Šie trys didžiuliai kambariai yra 
nuostabiai puikiai įrengti. Viename jų turi 
prieglobstį visos jaunimo organizacijos, ki
tame visos moterų organizacijos, o trečia
me visos vyrų organizacijos. Tos visos or
ganizacijos 1968 m. pačios savo lėšomis pa
gal savo skonį yra tuos kambarius įrengu
sios. Be to, tuose namuose yra didžiulė fo
jė, bufetas ir lietuvių evangelikų puikiai 
įrengta bažnyčia. Lietuvių organizacinė 
veikla Melbourne dėl tų namų įsigijimo, 
sakyčiau, bematant patrigubėjo, ir visi pa
sidarė visiškai vieningi. Namų, nors už 
juos dabar jau siūloma trigubai tiek negu 
mokėta (mokėta $60.000), niekas nė nema
no parduoti, nes jie yra netoli miesto cent
ro ir lengvai pasiekiamame puikiame ko
merciniame rajone.

Sidnėjaus lietuviai patenkinamo dydžio 
namų dar neturi, bet praeitais metais yra 
surinkę pinigus jiems įsigyti, ir tikimasi, 
kad neužilgo įsigys. Jie kažkaip nesusitarė 
ir nesusigriebė anksčiau, kol buvo žymiai 
lengviau.

Tačiau ir pati Australija kaip kraštas 
praeitais metais nepaprastai praturtėjo. Bu 
vo atrasta iki šiol nežinomų daug žemės 
turtų: naftos, natūralaus gazo, milžiniškų 
ko ne grynos geležies rūdos klodų, nikelio, 
vario, sidabro, boksito (aluminijaus rūda), 
anglies ir t. t. Manoma, jog gyvenimo stan
dartas greitu laiku čia bus pats aukščiau
sias pasauly ir santvarka pati pastoviausia 
ir pažangiausia, nes rasinių riaušių, kaip

Cenzūra puikiai veikia
Įvedus naujas varžomąsias priemones 

spaudai, pasitraukė Čekoslovakijos vy
riausiasis cenzorius.

Naujai paskirtasis tuojau konfiskavo du 
žurnalus — „Listy“ ir „Reporter“.

Kaltinimas priešiškumu
Sov. Sąjunga pakaltino V. Vokietijos 

spaudą neatsakingumu, priešiškos propa
gandos varymu ir santykių gadinimu.

Tai yra atsakymas į vokiečių „Der Spie
gei“ straipsnį, kuriame buvo iškelta, kad 
sovietų atstovybėje dirbęs politinio sky
riaus vedėju Voroncovas kartu vadovavęs 
ir sovietinei žvalgybai V. Vokietijoje. To
kius duomenis turėjusi vidaus reikalų mi
nisterija, kuri visą laiką sekusi Voroncovą.

Pagal vokiečių spaudą, daugumas sovie
tų atstovybės tarnautojų ir prekybinių mi
sijų nariai dirba kaip šnipai.

Supuolimas
Kai Rumunijos užsienių reikalų ministe- 

ris Manescu atvažiavo į Maskvą tartis su 
sovietų vadais, „Pravda“ išsispausdino 
straipsnį, kuriame kartojama vadinamoji 
Brežnevo doktrina dėl apibrėžto suverenu
mo.

Rumunija kritikavo tą doktriną ir atsisa
kė dalyvauti užimant Čekoslovakiją.

Sausra Indijoje
Trejetą metų Indija neturėjo sausrų.
Bet dabar Uttaro Pradešo ir Tamilo Na- 

daus valstijas palietė tokia baisi sausra, 
kad gyventojai turi bėgti kitur vandens 
ieškoti.

Apsišaudymas prieš karaliaus valią
Jordano karalius Husseinas nuskrido į 

JAV tartis su prez. Niksonu ir paskui New 
Yorke su keturių didžiųjų atstovais dėl pa
dėties Vid. Rytuose.

Tuo tarpu ties Suezo kanalu tarp Jorda
no ir Izraelio prasidėjo apsišaudymas. Iš 
Jordano apšaudyta Izraelio vasarvietė Ei- 
latas, o iš Izraelio — Jordano uostas Aqua- 
ba. Pradėjo arabai.

Išvažiuodamas karalius reikalavęs, kad 
nebūtų pradedami jokie kariniai veiksmai. 
Tačiau palestiniečiai partizanai-teroristai 
nepaklausę.

Amerikoje, čia negali būti (gyvena ko ne 
išimtinai vien baltieji, o spalvotųjų, ypač 
negrų, visai neįsileidžiama).

Būtų patartina, kad tie Europos lietu
viai, ypač su gausiom šeimom, kuriems Eu
ropoje nesiseka, rimtai pagalvoti persikelti 
Australijon.

Ignas Taunys

JSPCDĮ PADARIUSI KALBA

Senatorius Thomas Dodd (D. Conn.), va
sario 9 d. dalyvavęs Vašingtone Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos minėjime ir vė
liau įsigilinęs į ten pasakytos Lietuvos at
stovo J. Kajecko kalbos turinį (vertimą į 
anglų kalbą), kovo 20 kreipėsi į Senato po
sėdyje pirmininkaujantį, sakydamas: -— 
Tai padarė man tokį įspūdį, kad prašau vi
sų sutikimo atspausdinti tos kalbos turinį 
Kongreso Užrašuose. Ypač prašau atkreipti 
į p. Kajecko baigiamąjį pareiškimą: „Šian
dien visi lietuviai jungiasi su draugais lais
vėje, atnaujindami savo ryžtą: mes niekad 
nepasiduosime! Laisvė visada laimės prieš 
vergiją! Mes laimėsim — We shall overco
me!“

Pareiškimas ir pateiktasis tekstas kovo 20 
dienos Kongreso Užrašuose atspausdintas.

(E)

LIET. DRAMATURGAI LATVIŠKAI

A. Landsbergio „Penki stulpai“ yra iš
versti į latvių kalbą ir buvo pastatyti To
ronte, Kanadoje, ir New Yorke.

Kazio Binkio „Atžalynas“, kuris buvo iš
verstas į latvių kalbą ir pastatytas Rygoje 
dar prieš karą, dabar buvo pastatytas lat
vių gimnazijoje Toronte. Gimnazistai gas
troliavo su tuo veikalu ir kituose Kanados 
miestuose — Montrealyje, Londone ir Ha
miltone.

A. Kairio „Diagnozę“ latviai pastatė Či
kagoje. Antano Rūko „Keturi keleiviai“ 
buvo pastatyti Lakewoode, Ohio, latvių 
gimnazijoje.

Apie visus šiuos lietuvių dramaturgų 
veikalus rašo latvių spauda Amerikoje ir 
Kanadoje.

LENKAI APIE „NIDĄ“

Londono lenkų dienraštis „Dziennik Pols- 
ki“ ir savaitraštis „Gazeta Niedzielna“ pa
informavo savo skaitytojus apie D. Brita
nijos lietuvius ir jų knygų leidyklą „Nidą“.

Lenkai sako, kad lietuviai įsteigė „Ni
dos“ knygų klubą keliais metais vėliau ne
gu jie. Lenkų knygų klubas ir lietuvių turi 
beveik tokį pat narių skaičių. Tačiau lietu
vių Londone esą 800 ar 1000, o lenkų — 
40.000. D. Britanijoje lietuvių esą 4.000, o 
lenkų — 150.000.

Paminėjęs DBLS ir Lietuvių Namų B-vę, 
„Dz. Polski“ sako, kad lietuviai turi nuosa
vą spaustuvę, savaitraštį „E. Lietuvį“ ir 
lietuviškų knygų biblioteką, kurioje yra 
3000 tomų knygų. Lietuvių Namuose, kurie 
yra puikiai tvarkomi, gaunama lietuvių 
spauda iš viso pasaulio.

Lenkų dienraštis, be to, mini, jog B. Dau
noras verčia iš lenkų kalbos pik. L. Mitkie- 
wicz'iaus „Kauno prisiminimus“. Tai yra 
atsiminimų knyga buv. Lenkijos karo atta
che's, atvykusio į Lietuvą po žinomojo ulti
matumo.

AUG ANTIE JI MIESTAI

Šalia Lietuvoj jau esamų penkių „did
miesčių“, ugdomi dar penki: Alytus, Mari
jampolė (vadinama Kapsuku). Jurbarkas, 
Utena ir Plungė. Alytuj jau dabar skai
čiuojama 25.000 gyventojų, Marijampolėj- 
27.000.

Visi tie penki miestai pripažinti „regio
niniais centrais“, ir jiems ateity lemiama 
tapti maždaug šimtatūkstantinio masto 
miestais.

Praėjusių metų Mokslo ir Technikos žur
nale (Nr. 9) inž. Leonas Rinkūnas kritika
vo Plungės pakėlimą į tokį laipsnį. Tuo esą 
nepagrįstai nuskriausti Telšiai, natūralioji 
Žemaitijos sostinė, kuri vis tiek auganti, 
nesiskaitydama su iš viršūnių nustatytais 
planais... Esą, 1959 metais Telšiuose buvę 
pusketuriolikos tūkstančių gyventojų, o 
dabar jau beveik devyniolika!

Autorius išdėstė planą, pagal kurį Tel
šiai turį pagrindo išaugti iki 50 tūkstančių 
gyventojų masto. Žurnalo redakcija prie 
straipsnio deda kvietimą plačiau pasisaky
ti tuo klausimu ir nuo savęs pareiškia:

„Graži Telšių gamta, istorinių-revoliuci- 
nių kovų tradicijomis turtinga praeitis, 
per šimtmečius čia sukaupta savita krašto 
kultūra ir pagaliau straipsnio autoriaus 
keliamos įdomios apvandeninimo idėjos 
verčia dar kartą pasvarstyti, ar negalima

ČEKOSLOVAKIŠKI KLAUSIMAI

Tur būt, sunku būtų Čekoslovakijoje su
rasti, kas gi tiesiogiai kaltas, kad minios 
gyventojų miestuose ir miesteliuose išėjo i 
gatvę, kai išgirdo, kad tarptautinėse ledo 
ritulio varžybose jų komanda net du kar
tus nugalėjo rusų komandą. Išgirdo prane
šimus, neišlaikė ir išėjo. Antirusiškas nusi
teikimas ten toks stiprus, kad žmonės neiš
laiko. Bet neišlaiko ne tik tie, kurie išeina 
į gatvę demonstruoti ar veiksmais parodyti 
savo nusistatymo. Jeigu po tų antirusiškų 
demonstracijų buvo uždaryti kai kurie 
laikraščiai ar įvesta dar griežtesnė cenzū
ra, tai turėtų reikšti, kad ir spauda pralei
džia šiek tiek pročekiškų, o gal ir antiru
siškų nuotaikų. Riksmas juk yra prasidėjęs 
ir prieš kai kuriuos partijos vadovybės na
rius, ypač prieš Smrkovskį, kuris laikosi 
atkakliai, turi didelių simpatijų krašte, bet 
Maskva, talkininkaujama savo šalininkų 
pačioje Čekoslovakijoje, stengiasi sulikvi- 
duoti jo įtaką ir gal jį patį.

Tur būt, nė pati Čekoslovakijos vadovy
bė nežino, kuo visa baigsis. Sov. Sąjungos 
aukštieji pareigūnai pareiškę, kad arba pa
tys čekoslovakai tegu ko greičiausiai susi
tvarko, ar sovietai tankais išspręsią reika
lus, kaip praeitų metų rugpiūčio mėn. Jei
gu pastaruoju metu jau buvo spėliojama, 
kad sovietai gal pradės atitraukti savo ka
rinius dalinius, tai šių demonstracijų aki
vaizdoje, be abejo, tokias viltis reikia visiš
kai palaidoti.

Blogiausia tuose įvykiuose, tur būt, yra 
tai, kad pati vyriausybė savo rankomis tu
ri vis daugiau atlikti varžomojo darbo. Štai 
iš „Rude Pravo“ atleisti labiau pročekiškai 
pasireiškusieji du redaktoriai, ir jų vietas 
užėmė kietos linijos šalininkai. Kai visur 
atsisės prosovietiniai, tada nieko jau nebe
reikš, jei priekyje bus Dubčekas, Černikas 
ar Svoboda.

NAUJAS PRIEŠAS VIETNAME
Amerikiečių ir pietinių vietnamiečių ka

rinės pajėgos dar vis tebekovoja su komu
nistais, nors Paryžiuje jau seniai abi pusės 
tariasi dėl taikos.

Bet kariams staiga iškilo naujas gąsdi
nantis priešas — malariją nešioj an tieji uo
dai.

Jeigu Įkąs toks mažas zyzlys ir apkrės 
malarija, tai negydomas ligonis per porą 
parų mirs, arba bus paralyžuotas, arba iš
eis iš proto. O dabar malariją išnešiojan- 
tieji uodai kaip tik paplito iš slėnio krašto 
viduryje po visą Vietnamą.

Apsisaugoti nuo malarijos kariai gauda
vo kas savaitę po tabletę. Dabar jau tuo 
nebepasitenkinama — kasdien reikia imti 
po piliulę.

Be kita ko, malarija yra ne vienos rū
šies. Paprastoji verčia ligonį kelias savai
tes pragulėti lovoje, šalčio krečiamą. O ta 
dabar Vietname siaučiančioji yra ypatin
gos rūšies. Ją gavęs, ligonis nebeturi vil
ties pakilti visiškai sveikas.

VOKIETIJĄ IMA BAIMĖ

Kanados ministeris pirmininkas yra pa
reiškęs, kad jo vyriausybė pertvarko savo 
karines pajėgas ir ryžtasi atsiimti iš Vokie
tijos tuos karius, kurie sudaro dalį NATO 
dalinių.

Kanada Vokietijoje iš viso telaiko tik 
apie 10.000 karių. Ji ne visus ir atsiimti no
ri, bet Vokietija jau susirūpino ir išsiuntė 
savo užsienių reikalų ministerį Brandtą 
aiškintis. Ko gi Vokietija bijo?

Varšuvos pakto karinė galybė vis didė
ja. Kiek anksčiau buvo galvojama, kad 
Varšuvos paktui priklausantieji kraštai 
palaipsniui išvirsta į palaidą balą. Čekoslo
vakijos užpuolimas parodė, kad toks galvo
jimas yra klaidingas. Kai Sov. Sąjungai 
Kinija pradeda sudaryti grėsmę, tai Varšu
vos paktui priklausantieji komunistiniai 
kraštai nespurstėdami pasižada padėti. Va
dinas, paktas stiprus.

Stiprėjančios Varšuvos pakto pajėgos, 
aišku, pirmiausia yra grėsmė Vokietijai. 
Čekoslovakiją sovietinis blokas laiko maž
daug savo nuosavybe, kaip ir Rumuniją ar 
net Jugoslaviją. O Vokietija yra lyg koks 
krislas akyse Sov. Sąjungai. Čia tas Vo
kietijos noras apsijungti, čia visokie Ber
lyno nesutarimai. Sov. Sąjunga tiek pati, 
tiek ir per savo patikimuosius (Rytų Vo
kietiją ir Lenkiją) nuolat notomis, per 
laikraščius ir vadų kalbose puola V. Vo
kietiją kaip revanšistę. O kartais žada atei
ti ir sutvarkyti. Pažadai gali būti ir įvyk
dyti, jei NATO sąjungai priklausantieji 
kraštai pradėtų savo karius gabenti namo 
ir palikti Vokietiją vieną.

Žemaitijos centro grąžinti į Telšius — se
nąją žemaičių sostinę?“

Bet gal ir per vėlu, nes Maskva jau pasi
sakė... (E)

ATSIPRASYMAS

Prancūzijoje motoristams įvestos griež
tos greičio normos. Vieno miesto burmist
ras net nutarė išsikabinti didelį plakatą 
įvažiuojantiems į jo valdas:

„Motoristai, pasirinkite: arba 60 kilo
metrų, arba 60 frankų baudos“.

Tokiais atvejais dar yra ir trečia gali
mybė: maldauti policiją, kad nebaustų. 
Vienas toks per greitai važiavęs ir tvarkai 
nusižengęs, sako, pradėjo maldauti šitaip:

— Atsiprašau, valdininke, mano auto
mobilio stabdžiai neveikia, tai aš skubėjau 
namo, kad neatsitiktų kokia nelaimė.

S. Baltaragis

SPAUDOJE
BENDRADARBIAVIMO SAMPRATA

„Dirvoje" tęsiniais spausdinamajame 
„Dialoge su kraštu“ Bronys Raila aptaria 
bendradarbiavimo su Lietuva klausimus ir 
svetur tuo klausimu keliamąsias nuomo
nes. Viename tų dėstymų tęsinyje (Dirvos 
1969 m. Nr. 1) jis rašo:
„Kaip minėjom, okupantas emigrantų po

litiniams veiksniams ir plačiajai išeivijos 
visuomenei abipusio bendradarbiavimo 
niekad nėra siūlęs, nei sąlyginio, nei abi- 
šališko. Jo samprata visai kita ir labai aiš
ki: — kad mes tik naudotumės jo propa
gandinėmis idėjomis, prisidėtume prie jų 
praplatinimo užsienyje ir prie sovietinės 
sistemos užgyrimo užimtų respublikų vidu
je. Tai joks bendradarbiavimas, o tik paik- 
ša ar pasalūniška pašlemėkų ir keliolikos 
diversantų paslauga Lietuvos kvislingams, 
vargu kuo nors labai pavojinga sąmonin
gai patriotinei lietuvių visuomenei.

„Bet ne viskas dar šviesu ir su paprastu, 
„nekaltu“ kultūriniu bendravimu, tegu ir 
visiškai atsiribojančiu nuo politinio. Vliko 
pirmininkas tuo klausimu išsireiškė nepa
prastai atsargiai. Esą, jam „neatrodo, kad 
ir besąlyginis vadinamasis kultūrinis bend
ravimas nebūtų žalingas Lietuvos laisvės 
bylai“...

„Man taip pat neatrodo, kad pirmąją 
šios minties dalį būtų galima paneigti. Ji 
visiškai teisinga, tik, deja, dar gal neišryš- 
kėjusi kai kuriems kultūrinių ryšių entu
ziastams arba jų dėl naivumo ignoruoja
ma. Jei jau būtų įvykęs toks fantastiškas 
sutikimas su besąlyginiu kultūriniu bend
ravimu laisvosios išeivijos ir rusų bolševi
kų kontroliuojamos Lietuvos interesų plot
mėje, tai jis visuomet būtų ir bus išnaudo
jamas okupanto užmačioms ir jo ideologi
jos užkorimui. Toks atvejis todėl visai ne- 
svarstytinas ir neįsivaizduojamas, nes tai 
būtų laisvų žmonių, laisvosios lietuvių iš
eivijos iš anksto besąlyginis pasidavimas 
oponentui, „unconditional surrender“. Mes 
juk ne tam užvakar buvom priversti pasi
traukti iš Lietuvos, kad šiandien ar rytoj 
be prievartos turėtume priimti dar begė- 
diškesnę kapituliaciją.

„Beje, išskyrus Amerikos lietuvių komu
nistų bei diversantų spaudos organus ir 
kai kuriuos jų sambūrius, visi kiti išeivijos 
kuo nors reikšmingi veiksniai nėra nei 
svarstę, nei pasisakę už besąlyginį kultūri
nį bendravimą, nei jo priėmę. Jeigu bend
ravimas tebūtų įmanomas tik Lietuvos 
okupanto ir sovietinės Lietuvos kvislingų 
nustatytomis sąlygomis, tik vienpusis ir tik 
vieno partnerio naudai, tai jis bus žalin
gas, nepatvarus, trumpalaikis, išeivijai be
prasmiškas, tautai neįdomus.

„Tautai ir išeivijai abipusiškai naudin
gas, reikšmingas ir įdomus bendravimas 
tegali būt sąlygiškas. Vadinas, tik apspręs
tas teisingom, prasmingom ir naudingom 
sąlygom. Okupantas turi savo užmačias. 
Lietuvių tauta savo norus, interesus ir są
lygas. Išeivija savo troškimus, ryžtingumą 
ir sąlygas. Galimybės šių konfliktų plotmė
je naudingai bendrauti ir neišvengiamais 
nuostoliais dalintis turi šimtus varian
tų. Paradoksas? Be abejo, taip. Tačiau ir 
okupacija nėra normali padėtis, ji irgi „pa
radoksas“. Jai rezistencija — taip pat. Re
zistencijos tikslas — sukurti kiek tik įma
nomas tautos išlaisvinimo sąlygas ir atlai
kyti, pakeisti ar apeiti okupanto ar jo kvis
lingų užkartas sąlygas“.

(r. d.)

VIKTORO LAPINSKO DARBAI

PARODOJE
Pavasarinėje Hackney savivaldybės įstai

gų ruošiamoje parodoje dalyvauja su de
vyniais savo medžio drožiniais londoniškis 
Viktoras Lapinskas.

Paroda atidaroma balandžio 19 d. ir bus 
atidaryta iki gegužės 3 d. Paroda vyksta 
Hackney Town Hall.
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Jan Palach ir Gediminas Merkys
Žiūriu, stebiu šitą mūsų keistą, chaotiš

ką pasaulį, kuris per palyginamai trumpą 
laiką taip pasikeitė, lyg kas būtų jį viršum 
kojomis apvertęs. Tur būt, pirmą kartą 
pasaulio istorijoje taip atsitinka, kad sa
vanoriškai. be jokio pasipriešinimo stipres
nis pasiduoda silpnesniam, aukštesnis — 
žemesniam ir kultūringas—barbarui. Žmo
nės gyvena lyg letargo sapne, mato, stebi 
visas pasaulio niekšybes, bet žodžio neiš
taria, piršto nepajudina joms sustabdyti ar 
pašalinti, {vairūs bitnikai niekina ir naiki
na mūsų gražiausius, švenčiausius jaus
mus bei papročius, ir visi tyli.
Užtat staigus susidomėjimas seksualiniais 

klausimais yra pasiekęs visuotinės psicho
zės laipsnį. Intymiškiausi žmogaus gyveni
mo dalykai viešai aiškinami, diskutuoja
mi. rodomi televizijoje, teatruose, kinuo
se. žurnaluose, laikraščiuose ir net mokyk
lose mažamečiams vaikams. Jaunimas, su
sidomėjęs šiuo nauju mokslu, pradėjo jį 
taikyti praktikoje, be jokio skrupulo ir pa
dorumo. Padorumas, pagal jaunimo nuo
monę, yra pasenęs dalykas. Reikia gyventi 
laisvai, sako jis, atmetant visus vadina
muosius praeities prietarus. Ir apskritai 
jaunimui nusibodo viskas, kas anksčiau 
buvo sukurta, todėl jis ėmėsi prieš visus 
ir prieš viską be atodairos protestuoti, ar
ba. kaip sakoma, kontestuoti, tačiau nepa
siūlydamas jokių naujų ar geresnių spren
dimų.

Iš vienos pusės reikia stebėtis ta nepa
prasta pažanga, kurios žmonija yra pasta
ruoju laiku atsiekusi, kaip pasiruošimai 
skristi į mėnuli, išradimas įvairių tobulų 
atominių ginklų, kuriais per porą minučių 
galima sunaikinti pusę pasaulio. įvairūs at- 
siekimai medicinos srityje, ir pan. Iš kitos 
pusės, prieš akis stovi tas įspūdį darąs van
dalizmas ir amoralumas ir keistas nereaga- 
vimas prieš tuos dalykus vardan vadina
mosios laisvės. Tad netenka perdaug ste
bėtis, kad pakrikęs jaunimas yra paėmęs į 
savo rankas pasaulio ,.valdymą" ir ..tvar
kymą". Tokio „tvarkymo" rezultatus jau 
matome visame pasaulyje: demonstracijos, 
streikai, riaušės darbo žmonėms jau pada
rė milijardinių nuostolių. Valdžios atstovai

pažadais ir nuolaidomis, o kartais ir nusi
žeminimu stengiasi to pašėlusio jaunimo 
reikalavimus patenkinti, bet jiems tai ne
pavyksta. Sudemoralizuoti jaunieji nenu
rimsta ir toliau kelia triukšmą bei netvar
ką. ypač jausdami už savo pečių komunis
tų paramą.
Laimei, ne visi jaunieji yra pakrikę. Dau

giau yra pozityvių, moralių jaunų žmonių, 
norinčių siekti mokslo. Tik, deja, tai teigia
mai daugumai, matyt, trūksta stiprios va
lios ir griežto nusistatymo sutvarkyti anar
chiškai nusiteikusią savo kolegų mažumą.

Ir štai šitame pasaulio chaose staiga, 
kaip fantastiškas fakelas tamsią naktį, tra
giškai ir šiurpulingai sužibėjo didvyriško 
čeko Jano Palacho kūnas. Turėdamas prieš 
akis vien tik tėvynės laisvės idealą, jis pa
sirinko skausmingiausią ir žiauriausią 
mirtį — gyvas susideginti, sakydamas: ver
čiau mirsiu, negu klūposiu prieš okupantų. 
Šituo savo protestu, tur būt, desperatiš- 
kiausiu iš visų protestų pasaulyje, Jan Pa
lach norėjo atkreipti visų dėmesį į savo 
kenčiančią tėvynę. Deja, savim tik susirū
pinęs, sustingęs ir demoralizuotas pasaulis 
šitos jauno 21 metų idealisto aukos nesu
gebėjo išnaudoti nei pakankamai įvertinti. 
Nežiūrint to, Jano Palacho vardas amžinai 
liks kaip simbolis kovos už laisvę, be ku
rios niekas negali gyventi ir kurios visi 
trokšta, ypač tie, kurie ją yra praradę, tarp 
jų ir lietuviai, jau 25 metus slopinami bol
ševikų okupacijos, kuri ne tik fiziškai, bet 
ir moraliai slegia ir prievartauja žmogų.

Tokį bolševikams būdingą sadistiško 
prievartavimo pavyzd; mums pateikia Vil
niuje išeinantis žurnalas „Švyturys" antra
me ir trečiame šių metų numeriuose, žur
nalas atspausdino pokalbį su „paskutinės 
Lietuvos buržuazinės vyriausybės ministe- 
rio pirmininko sūnumi — Gediminu Mer
kiu“. Gediminas pats atvirai prisipažino, 
jog „gavęs pasiūlymą su skaitytojais pasi
dalinti atsiminimais apie paskutines bur
žuazijos valdymo dienas, aš truputį sutri
kau“. Ir nėr ko stebėtis! Todėl sunku net 
patikėti, kad pokalbis parašytas paties Ge
dimino. Kaip galėjo rašyti Gediminas, ku
rio tėvai buvo prievarta išvežti į Sibirą ir

ten mirė kankinių mirtimi! Jis pats, bū
damas dar beveik vaikas, vos šešiolikmetis, 
vien dėl to, kad buvo savo tėvo, ministerio 
pirmininko, sūnus, bolševikų išvežamas į 
Maskvą, uždaromas Lubiankos kalėjime ir 
ten laikomas 10 metų iki nervų sukrikimo. 
Tokių prievartavimų net hitlerininkai ne
vykdė. Vien tik bolševikai yra priėję prie 
tokio sadizmo laipsnio, kad iš Sibiro ar iš 
kalėjimų sugrįžusius žmones verčia viešai, 
per radiją ar per laikraščius, pasipasakoti, 
kokie jie buvo laimingi Vorkutoje ir koks 
baisus buvo jų gyvenimas savo laisvoje tė
vynėje!

Anais laimingais nepriklausomybės lai
kais Gediminas Merkys gyveno laisvas, 
linksmas, kaip vienturtis sūnus tėvų lepi
namas. Buvo užimtas mokslu, sportu, žai
dimais su draugais. Politika jam nerūpėjo, 
jis net jos nepažinojo.

Jaunojo Merkio atsiminimai prasideda 
nuo aprašymo Laisvės Alėjos šeštadienio 
popietės, kurioj marios (!) „katilokų“, pra
bangiai išsipuošusių žvilgančiais brilianti
niais auskarais (!) poniučių, išeinančių iš 
krautuvių ir sėdančių į fordus, ševroletus, 
fiatus, biuikus, pakardus (!). Po to aprašo
ma, kaip poniutė apsiverkusi išeina iš vete- 
rinoriaus, nešdamasi mažytį šunelį, kuris 
apsirijo šokoladu. O ant gatvės kampo sto
vi nuskuręs, apiplyšęs vaikas ir šaukia: 
„pirkite laikraštį už dešimt centų!“ Toks 
atrodė Kaunas tuometinio premjero šešio- 
likamečiui sūnui.

Panašios pasakėlės apie šokoladu ar py
ragaičiais apsirijusius šuniukus ir greta 
vargstančius vaikus buvo rašomos prieš 
šimtą metų. Markso laikais. Bet šiandien, 
kai aplink save matome daug didesnius 
vargus ir nelaimes, skaitant tokias pasa
kas, darosi, kaip rusai sako, „žalko ir ne- 
lovko“ (koktu ir nepatogu).

Toliau seka aprašymas Gedimino tėvų 
(Antanas Merkys tuo metu buvo ministe- 
riu pirmininku) pasiruošimo priimti Res
publikos Prezidentą Smetoną ir jo žmoną 
savo namuose. Gedukas, kaip jį tada vadi
no tėvai, „smaližiauja virtuvėje, kur ga
minami brangiausi (!) patiekalai: itališki 
makaronai (!), grybai (!), šampinionai. Iš

kalbų virtuvėje Gedukas sužino, kad sve
čiai gers prancūzišką šampaną, rūkys ku- 
bietiškus cigarus (tada juos vadino Hava
nos cigarais). Kadangi bus „ponia prezi
dentienė, vadinasi, bus didžiosios kortos“, 
bus lošiamas „maušelis“, „šmen de feras“. 
Bus lošiama dvi naktis ir dvi dienas be 
perstogės. O kiek bus rūkoma! Kambariai 
bus mėlyni nuo dūmų. Gedukas pats kartą, 
grįždamas iš kino, pamatė pro langą dū
mus, manydamas, kad tai gaisras namie, 
pašaukė gaisrininkus. „Na, ir gavau aš ta
da!“, rašo jis. „Koks čia gaisras, paaiškino 
jam: ponai linksminasi ir viskas. Šį vakarą 
bus ne tik lošimas, bet ir gėrimas; tualete 
vėmalų bus net ant sienų“ (sic).

„Aštuntą valandą vakaro renkasi sve
čiai: ministerio pirmininko pavaduotojas 
Bizauskas, kuris tapšnoja savo apskritą 
pilvą, savim patenkintas, milijonierius ir 
kunigas broliai Vailokaičiai, ministeris 
Skučas, saugumo viršininkas Povilaitis, 
policijos šefas Svila. Prieina dar visokiau
sių ponų su poniomis ir be ponių. Vis bri
liantai (sic), auksas (!), sidabras (?), šil
kai!“. (Su kokia sunkia širdim Gediminas 
turėjo šituos asmenis minėti, jei tikrai jis 
pats rašė, žinodamas, kad jie visi vėliau 
buvo bolševikų nužudyti).

Tuo metu jis juos visus stebi pro suve
riamų durų plyšį. Visi laukia atvažiuojant 
prezidento ir ponios Smetonienės...

,Pono Prezidento asmens adjutantas, pik. 
Žukaitis praneša telefonu ponui Merkiui, 
kad prezidentas jau sėda į automobilį; 
Smetona su Smetoniene, kito asmens adju
tanto, žento pik. A. Valušio, lydimi išva
žiuoja iš stipriai saugotos prezidentūros. 
Prie šoferio sėda saugumo departamento 
valdininkas. Prezidento automobilį, kurio 
langai ir kėbulas neperšaunami, lydi dvi 
mašinos: viena priekyje, kita užpakaly. 
Abi mašinos pilnos ginkluotų saugumo de
partamento valdininkų, pasiruošusių kiek
vieną akimirką atidengti ugnį (!). Prezi
dento automašinai neegzistuoja raudonos 
šviesos, ji lekia dideliu greičiu visomis gat
vėmis“. (Gediminas užmiršo, kad anais 
laikais semaforų gatvėse dar nebuvo). 
„Nuo prezidento automobilio pašalinti visi 
laiptukai ir kitos dalys, ant kurių užsikabi
nus galima būtų šauti į prezidentą (!). Dar 
neatvykus pas p. p. Merkius prezidento 
mašinai, atgužta didelis būrys saugumo de
partamento valdininkų ir policininkų, kai

kurie patruliuoja šalia namo, kiti stovi 
priešingoje gatvės pusėje. Iš praeivių, ku
ris pasirodo policininkams įtartinas, reika
lauja dokumentų arba be ceremonijų jį iš
krato (?). Policininkai stovi ir namo kie
me ir prie įėjimo, pro kurį įžengs preziden
tas. Vyresnysis saugumo departamento val
dininkas klausia, kurioje vietoje prie stalo 
sėdės Smetona. Jokiu būdu negalima jo so
dinti prie lango, sako jis, nes maža kas ga
li atsitikti (!). Mažesnio rango seklys įeina 
į virtuvę ir domisi, ką valgys jo ekscelen
cija. Jis ragauja valgius, bet tik brangius 
patiekalus: ikrus, upėtakius (kažin, nuo 
kurio galo jis tas žuvis ragauja?). Kum
pių ir dešrų jis netikrina. Mat, jų nevalgo 
prezidentas. (Gediminas nežino, kad iškil
minguose pietuose niekas kumpių nei deš
rų netiekia).

Aprašymas prezidento Smetonos važiavi
mo blinduotu automobiliu, be laiptukų ir 
be kitų dalių ir tiek policijos lydimas, o 
taipogi seklių ragavimai valgio stačiai at
rodo, lyg būtų paimtas iš biografijos Sta
lino. kuris retkarčiais baimingai išvažiuo
davo iš Kremliaus ir buvo lydimas trijų ar 
net kartais penkių vienodų automašinų, 
kurios važiuodavo viena po kitos, kad žmo
nės nepažintų, kurioje sėdi baisusis dikta
torius. Svetlana, Stalino duktė, savo atsi
minimuose mini, kad tėvas turėjo specia
lų žmogų ragauti Stalino valgius prieš jam 
paduodant.

Iš tikrųjų Smetona važiuodavo vienu au
tomobiliu su vienu adjutantu. Jis savo lai
ku yra apvažiavęs visus Lietuvos miestus,

(Nukelta j 3 psl.)
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Pro dekanato langus nei jokio ruso, nei jokio 
žmogaus gatvėse nematyti. Mūsų vyrams bus ne
lengva j paskirtas vielas susieiti, kitiems ginklus at
sinešti.

Lietuviškai paklausiu:
— Ar savi?
Karininkas linkteli galva.
Tariu:
— Jei galite, neikite iš miesto. Eikite prie sa

vųjų.
Karininkas linktelėjo, nusišypsojo. „Savi“, — 

išgirdau atsakymą.
Apsisuku, nueinu priešinga kryptimi.
Jau Žygimanto gatvė. Ja iki Vrublevskio biblio

tekos rūmų, pasuku į Antakalnio gatvę, kurioje to
liau yra kareivinių. Pravažiuoja rusų kariškų maši
nų, bet jose kariai atrodo išsigandę, išvargę, lyg no
rintys slėptis, bėgti, o ne kautis. Neatrodo, kad jie 
lauktų puolimo iš vidaus. Gal vokiečiai jiems suda
vė stiproką smūgį.

Pro Katedrą grįžtu į universitetą. Bent truputė
lį žinau mieste esančią nuotaiką.

LIETUVOS TRISPALVĖ VIRŠ

Pastebiu — gatve išvargęs eina kareivis su šau- UNIVERS1TETO
tuvu. Jam bepranykstant iš akių, išeina iš rūsio vy
ras, kalbasi. Kareivis, matyti, lietuvis, eina drauge, 
nusiima nuo peties šautuvą, abu dingsta į rūsį vedan
čiuose laiptuose universiteto kieme. Turime dar vie
ną naują partizaną.

Iki sukilimo pradžios dar yra laiko. Išeinu pa
sižvalgyti į miestą.

Išeinu pro tas pačias duris, pro kurias prieš ke
letą valandų nedrąsiai įėjau. Patraukiu tiesiai Gedi
mino gatvės link.

Matyti praskubančių rusų karinių mašinų, sunk
vežimių su rusų šeimomis. Praskuba pavieniai žmo
nės.

Maždaug nuo Napoleono aikštės nustebęs pa
matau ant Vilniaus universiteto stiebo plevėsuojan
čią Lietuvos vėliavą ryškiomis geltona-žalia-raudona 
spalvomis. Kas ją iškėlė?!

Skubu ir beldžiuosi į tas pačias universiteto du
ris. Jos užrakintos. Kumščiu smarkiai trankau į 
duris.

Netrukus girdžiu atbėgančio žingsnius, klausia, 
kas ten, reikalauja slaptažodžio. Pasakau.

Paliktas saugotojas atidaro.
— Akšen! — šūkteliu piktai, bėgdamas laip

tais į viršų. Jis nespėja. Paraginu greičiau. Pribėgo
Užsuku į lenkų operetės kiemą Gedimino gat

vėje, kur rinkdavosi neaiškių pažiūrų lenkų. Apeinu. 
Tyku, nei balso negirdėti.

Toliau, kitoje pusėje, buvo lenkų redakcija. Ir 
ten, atrodo, normalus judėjimas.

Praeinu milicijos nuovadą, kuriai užimti pa
siųsti vyrai, iš kur turime gauti ginklų. Atrodo, ner
vingas judėjimas. Bet gal visose policijos (milicijos) 
nuovadose pafrontėje pirmomis naujo karo valando
mis būna įtampa.

„Valgio“ užkandinė Gedimino gatvėje uždaryta.

dekanato duris, jos uždarytos, bet neužrakintos. Jas 
atidarau, viena ranka laikau, kita rodau į savo sau
gotoją, liepiu eiti vidun. Įeina. Liepiu užrakinti du
ris. Užrakina. Paimu raktą, įsidedu į kišenę.

- Kas iškėlė lietuvišką vėliavą virš universi
teto?

— Aš, tamsta vade.
Tamsta?! O kas davė įsakymą?
Pamaniau, laikas iškelti, kad vokiečių avia

cija žinotų, jog čia lietuviai. Tamsta, vade, ilgai ne
grįžai, maniau, gal kas blogo atsitiko.

Einu pro buv. Lietuvių Karininkų Rūmus, esan
čius Gedimino gatvės kampe. Prie jų butai karinin
kams. Link tilto per Nerį. Nuo ten į miestą skubiai 
atslenka rusų uniformomis karių dalinys, apie 20 ar 
daugiau vyrų. Jie kitoje gatvės pusėje. Iš toliau ste-

Vokiečių aviacija bus niekis, jei mus pirma 
pastebės ir sunaikins rusai, — šaukiu. — Ar tamstai 
galvoj negerai parodyti sukilėlių vietą? Ar manai, 
rusai neturi akių, ką?! Sukilimas dar nepradėtas, o 
jau išdavei centrą!

biu, ar yra lietuviškai atrodančių. Atrodo, yra. Per
einu į kitą gatvės pusę. Jie eina priešais, prie pat na
mų sienų su parengtais ginklais. Po jų kojomis čeža 
batų traiškomi langų stiklai, išdaužyti vokiečių 
aviacijos. Mes netoli vieni kitų. Atrodo, vadovaujan
tis karininkas lietuvis ir bent keletas kitų.

Tuoj prasilenkiame.

Jis mato, esu supykęs, einu tiesiai prie jo. Jis 
beveik atsiremia į sieną. Išbąla, atsiprašo, jis manė 
darąs gera, jis norėjo mieste esančius lietuvius pa
drąsinti.

— Tu, tu... nelaimingas žmogau, mums nerei
kia daugiau drąsos, supranti! Reikia atsargumo. Pa
galvok: ant okupuoto miesto iškelta vėliava neduos

laisvės, kai visur aplink pilna rusų ir į juos dar nei 
šūvis nepaleistas. O kas būtų, jei vokiečiai, gavę sa
vo aviacijos pranešimą, kad mieste jau Lietuvos vė
liava, ramiai pradėtų žygiuoti į Vilnių. Kas tada bū
tų? Ar dėl vieno bepročio nebūtų sunaikinta mūsų 
sostinė gal su tūkstančiais lietuvių. Ką? Kodėl tyli?..

Atsitraukiu nuo jo. Pyktis praėjo.
Jis atsiprašinėja, prašo dovanoti ir klausia, ar 

įsakysiu nuimti vėliavą.

Pasižiūriu į laikrodį. Netrukus sukilimo pra
džia. Galimas dalykas, kai kurie sukilėlių vadovai 
stebėjo ar stebi universiteto stiebą su lietuviška tri
spalve. Prieš pat sukilimo pradžią jos nuleidimas 
galėtų suklaidinti vadovus, gal net versti suabejoti 
sukilimo pradžia. Reikia viltis, kad rusai nepama
nys, jog vėliava reiškia sukilimą, gal pamanys, kad 
karštuoliai studentai neapgalvotai išsišoko, nieko 
daugiau. Sukilėliams iškelti savo vėliavą prieš sukili
mo pradžią būtų perdaug kvaila. Vokiečiai gal ir ki
tais būdais patikrins miesto saugumą.

— Tegu Lietuvos vėliava plevėsuoja. Ji iškel
ta per anksti, bet per vėlu jų nuimti.

Vaikštau dekanato kambariuose. Pasižiurau į 
rankinį laikrodį ir į laikrodį ant sienos.

Sustoju.
Tylu. Mieste šūvių negirdėti.
žiūrau pro langą. Nieko nematyti.
Staiga kažin kur pasigirsta šūviai. Dar kiek, ir 

automatų kalenimas.
Atsisėdu.
Klausausi.
Mano saugotojas stebi, nieko nesako.
Pasižiūriu į laikrodį: sukilimas pradėtas punk

tualiai.
Pasigirsta šūvių kitur. Automatų kalenimas.
Pro langą matau, bėga papūstomis „galifė“ mė

lynom kelnėm enkavedistas, tur būt, iš milicijos nuo
vados, esančios prie pat universiteto. Į jį kažin kas 
paleidžia keletą šūvių iš brauningo, bet gal nepatai
ko. Šaunant rusas mėtosi į šonus, jam nuo galvos 
nukrenta enkavedisto kepurė, jos nepakeldamas bė
ga kiek įkerta ir tuoj dingsta už mūrų.

Priartėjęs saugotojas sako, kad gaila, jog netu
rįs šautuvo, nebūtų leidęs čekistui pabėgti. Jam at
sakau, kad mes čia esame ne laidyti paskirų šūvių, 
bet vadovauti viso miesto sukilimui. Iš čia dar nega
lima šaudyti.

Matau, į universiteto kieme esantį rūsį, pakėlus 
angos dangtį, kitų prilaikomas, lipa Vilniaus univer
siteto rektorius prof. Mykolas Biržiška. Su juo nusi
leido dar pora vyresnių, kurių iš tolo neatpažinau.

Galimas dalykas, universiteto rūsyje yra dau
giau profesorių. Jie tenai pasislėpė, tikėdamiesi ra
miai sulaukti miesto užėmimo. O jei miesto ilgiau 
neužimsime?

(Bus daugiau)

PRANAŠAI
„Dievas, daug kartų ir tūleriopu bū
du kalbėjęs kitados tėvams per pra
našus, paskiausiai šiomis dienomis 
kalbėjo mums per Sūnų“ (Žydams 

1.1).
Gavėnios metu liturgijoje dažnai yra 

skaitomos ištraukos iš pranašų knygų Se
nojo Įstatymo ir iš šv. Povilo laiškų Nau
jojo Įstatymo.

KAS YRA PRANAŠAS?
Tiesiogine prasme, tai asmuo, kuris aiš

kiai ir garsiai kalba Dievo vardu,,yra jo 
valios pranešėjas, o netiesiogine prasmė— 
kurs nusako busimuosius įvykius. Jie sie- 
jasi su laisva žmogaus valia, apsisprendi
mu ir veiksmu. Tuos dalykus gali žinoti 
vien Dievas. Įvykiai patvirtina pranašo žo
dį ir jo pasiuntinybę.

Yra priimta pranašus skirstyti į didžiuo
sius ir mažuosius pranašus. Didieji prana
šai yra keturi: Izaijas, Jeremijas, Ezekie- 
lis ir Danielius. Apie jų asmenis maža kas 
žinoma. Izaijas veikė apie 742-701 m. pr. 
Kr., Jeremijas apie 626 m. pr. Kr., Ezekie- 
lis apie 593 m. pr. Kr. ir Danielius apie 537 
m. pr. Kr. Jų keturių raštai apima 284 
puslapius, kai 12 mažųjų pranašų raštai 
telpa 82 psl.
12 mažųjų ,

Dvylikos mažųjų pranašų knygos yra 
įjungtos į Senojo Testamento šv. Raštą. 
Apie jų asmenis nei gyvenimo-mirties me
tus nieko tikra nežinome. Vien žinome, ka
da jie veikė, Dievo pašaukti, jo vardu.

Ainos buvo galvijų ganytojas, skerdžius, 
žydų karaliui Jeroboamui viešpataujant 
(783-743) skelbė Dievo žodį žmonėms, ra
gindamas tautą atgailauti: ji buvo pasida
riusi turtinga, bet nupuolusi doroje.

Ozėjas skelbė Dievo valią Jeroboamo 
įpėdinių laikais, skatindamas liautis gar
binus stabus, o grįžtis į Dievą. Jis bene vei
kė iki 721 m., prieš Samarijos pavergimą.

Mikėjas (750-687) skelbė Izraelio suny
kimą ir Dievo bausmes už bedievišką gy
venimą.

Safonijas skatino į religinį atgimimą po 
622 m. Jis pabrėžė didelį nuodėmės blogį. 
Už nuodėmes tauta turės atkentėti.

Nahumas apie 625 m. paskelbė, jog Ni- 
niva bus sunaikinta. Po trejų metų ji tik
rai buvo sunaikinta 612 m.

Habakukas rašė savo pranašysčių kny
gas poetiniu pokalbiu apie 605-597 m. Die
vas panaudos stabmeldžius žydams nu
bausti.

Agėjas, grįžęs iš Babilono nelaisvės, 520 
m. VIII-XII mėn. ragina tautą atstatyti Je
ruzalės šventovę.

Zakarijas veikė 520-517 m. Skatino žmo
nes atgaivinti tautą. Prie jo raštų nežino
mo rašytojo yra prijungti vėlesni įvykiai.

Abdijas veikė po Jeruzalės paėmimo V 
amž., Edomitų įsiveržimo metu.

Malakijas kalba apie Yahveh-Dievo die
ną. Gyveno apie IV amž. vidurį.

Joelis parašė savo knygą apie 400 m. pr. 
Kr. Stabmeldžiai bus nubausti, ir Dievas 
viešpataus Izraelyje.

Jonas. Jo veikalas parašytas buvo V 
amž., bet kalba apie daug senesnius laikus. 
Skelbia Dievo gailestingumą, galybę, jo vi
sur esimą.

Krikščionių tikėjimui pažinti daug pa
deda Senojo Įstatymo pranašų knygos. 
Perskaitykime jas bent vieną kartą.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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IMPERIJA
Rusijos komunistai 1924 m. sausio 31 d. 

sudarė Socialistinių Sovietinių Respublikų 
Sąjungą, paversdami pavergtąsias tautas 
savo rusiško kalėjimo įnamiais. Prasidėjo 
visų sričių rusinimas. Iškilesni tautų švie
suoliai buvo įkalinti ir slapta sunaikinti, 
kiti paimti vergų darbams badmarių sto
vyklose. Skubiai įkurta Sibire daug tūks
tančių katorginių stovyklų, ir į jas suvary
ta apie 30 milijonų žmonių. Į suimtųjų gy
venvietes buvo siunčiami rusai kolonistai. 
Vietiniams reiškiant nepasitenkinimą, bu
vo vykdomi suėmimai, tremtis, priversti
nis badas, tautžudystė. Rusai pagarsėjo va
lymais. Gruzija „išvalyta" 1935 ir 1937 m., 
Turkestanas — 1935-1941. Azerbaidžane 
vyko sukilimai ir valymai 1925, 1930 ir 
1933 m. Ukraina priešinosi pasyviai. Visų 
tų „valymų“ dėka Kazachstane iš 4 mil. 
gyventojų liko tik 3,1. Tauta neteko 37.5% 
gyventojų. S. Sąjungos konstitucija bu
vo keičiama keletą kartų tarp 1924-1936 
m., vis labiau siaurinant „respublikų“ tei
ses, o plečiant Maskvos galią. Sunkia naš
ta užgulė pavergtuosius 1936 m. konstitu
cija. Stalinas norėjo, kad Sovietų imperi
joje būtų viena tauta, kalbanti rusiškai, 
kad visos kultūros susilietų į vieną rusų 
kultūrą.

Antrojo pasaulinio karo metu Rytų Eu
ropoje ir Vidurinėje Azijoje buvo kovota 
už vietinių tautų laisvę. Vėliau kovojo su 
komunistų imperija iki 1950 metų Lietu
vos „miško broliai“, Ukrainos, Gudijos, 
Turkestano partizanai.

Gyvenimas parodė, jog visi komunistų 
pažadai buvo niekingi: jie nesilaikė duo
tojo žodžio nei gerbė savo parašus. Stali
nas, žadėjęs respublikoms laisvę, visai iš
naikino vokiečių Pavolgio respubliką, tu
rėjusią 606.000 žmonių. Sunaikino Krymo 
totorius — 259.000. Kalmukų respublika 
dingo, sunaikinus 201.000; čekų-ingusų — 
sunaikinta 697.000 žmonių, Kabardino- 
Balkarų — 359.000 ir karačų 150.000. Skai
čiai apytikriai, nes galėjo ir daugiau žūti: 
sovietų imperijoje niekur nelieka žinių 
apie „išnykusius“. Pasibaisėtiną Stalino 
žiaurumą atskleidė viešai 1956 m. Chruš
čiovas partijos kongrese.

Rusijos kolonistai siunčiami į miestus, į 
geresnius darbus, o vietiniai tremiami. 
Mokslus baigęs jaunimas negauna savo tė
vynėje darbo, siunčiamas kitur dirbt. Tam 
naudojamos valstybinės priemonės, {taigo
jimai, lenktyniavimai, apgaulė ir prievar
ta. Jei padėtis nepasikeis, latviai 1975 m. 
sudarys savo krašte mažumą, estai —1985.

Rusai, tvarkydami respublikų švietimą,

SOVIETŲ
Tėvų marijonų JAV anglų kalba lei

džiamasis mėnesinis žurnalas „The Ma
rian" 1968 m. lapkričio mėn. laidoje išsi
spausdino dr. r ranz Lassner'io studiją 
„Sovietinė imperija".

Autorius nurodo, kad rusų imperija, va
dinama Socialistinių Tarybinių Respubli
kų Sąjunga, yra pavergusi 170 tautų ir 
tautelių. 1965 metų duomenimis, joje rusų 
buvo 110 milijonų, o visų kitų 120 milijonų 
žmonių. Savo imperijoje rusai nesudaro 
gyventojų daugumos. Pavergtųjų tarpe 
yra: estų 1,5 mil., latvių 2,0, lietuvių 3,0, 
gudų (baltarusių) 10,0. ukrainiečių 45,0, 
kazokų 10,0, idel-uraliečių 15,0, gruzinų 4, 
5, armėnų 2,5, azerbaidžanų 4,0, turkesta- 
nų 8,0, o visų kitų (lenkų, suomių, molda
vų, totorių, sibiriečių ir t. t.) 5,5.

Sovietų imperijos 14-je respublikų dau
gumą sudaro ne rusai, o vietiniai žmonės, 
kurie turi savo skirtingą kultūrą, kalbą ir 
istoriją. Visi jie buvo pavergti Rusijos ca
ro, o dabar vergiami Maskvos komunistų 
partijos vadų.

Tik Maskvos nežymi kunigaikštija dar 
XIII-XIV amž., vergavusi šimtmečius to
toriams, pradėjo kilti apie 1500 metus. Ta
da ji turėjo 2 milijonu kvadratinių kilo
metrų žemės plotą. 1700 m. jau turėjo 18,2 
mil. km., 1900 m. jau 22,2 mil. km.

Pavergtosios tautos rūpinosi, kaip atsi
kratyti Rusijos caro. Jų tikslai derinosi su 
bolševikų norais nuversti carą. Leninas 
suprato padėtį ir paskelbė tautų apsispren
dimo teisę. 1917 m. jis kalbėjo: „jei Suomi
ja, Lenkija, Ukraina atsiskirs nuo Rusijos, 
tai nėra nieko bloga. O kas teigia, kad tai 
blogybė, tas yra šovinistas“.

Vėliau Leninas nė nemanė laikytis duo
tųjų tautoms pažadų. Komunistų partijos 
8-je konferencijoje ■ 1919 m. jis pareiškė: 
„Manau, kad šioje patalpoje nėra tokio as
mens, kuris teigtų, jog tautų apsisprendi
mas yra normalus ir pageidautinas daly
kas. Mes laikome tai aukščiausia blogybe“. 
Ir nelaimingos tautos vėl pateko į Rusijos 
tautų kalėjimą. Rusai komunistai įjungė į 
savo imperiją 1920 m. Armėniją, Azerbai
džaną, Gudiją, Kazokiją, Gruziją, Idel- 
Uralą, Šiaurės Kaukazą ir Ukrainą. Po po
ros metų Tolimųjų Rytų respublikas, Tur
kestaną, o 1924 m. — Mongoliją.

JAV prezidentas Wilsonas nesiekė išlais
vinti tautų iš Rusijos kalėjimo. Tik Lenki
ja, Suomija ir Armėnija jautė jo palanku
mą. Kai britai ir prancūzai pripažino Uk
rainą savarankia respublika, tai Wilsonas 
atsisakė ją pripažinti. Jisai nenorėjęs su
silpninti Rusijos.

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(14)

Rudolfui Abeliui už šnipinėjimą prieš 
JAV-bes grėsė mirties bausmė. Įrodymų 
buvo apstu, rimtų pateisinančių aplinky
bių jis neturėjo, bet Abelis buvo pasiry
žęs išnaudoti visas Amerikos teisės teikia
mąsias priemones savo naudai. New Yorko 
Teisininkų draugiją jis paprašė rekomen
duoti advokatą jo bylai ginti. Jam buvo 
pasiūlytas James B. Donovanas, kuris 
už 10.000 dolerių honorarą apsiėmė Abelį 
ginti (honorarą Donovanas vėliau paauko
jo labdarai).

1957 m. spalio mėnesi Rudolfas Abelis 
buvo nuteistas mirti elektros kėdėje. Vė
liau bausmė buvo pakeista 30 metų kalė
jimo.

1960 m. sovietai virš savo teritorijos pa
šovė amerikiečių žvalgybinį lėktuvą U-2 
ir suėmė to lėktuvo pilotą Francis Gary 
Powers. Chruščiovas pasipiktinęs deklara
vo, kad žvalgybos atžvilgiu „mūsų rankos 
yra švarios“, bet 1961 m. pabaigoje Dono
vanas lankėsi Rytų Berlyne ir posėdžiavo. 
1962 m. vasario 10 d. ant Glienickės tilto, 
skiriančio Vakarų ir Rytų Berlyną, Abelis 
buvo iškeistas į Powersą.

Maskvos radijas pranešė, kad Powerso 
paleidimas buvęs sovietų „gailestingumo 
aktas“. Apie Abelį sovietų spaudoje iki šiol 
dar nieko nebuvo rašoma. Kai kurie prane
šimai iš Rytų Vokietijos teigia, kad Abelis 
šiuo metu eina aukštas pareigas GB vado
vybėje. Jis buvo siejamas su dabar Mask
voje gyvenančiu Kim Philbiu, sovietams 
dirbusiu britų žvalgybininku.

FEMME FATALE
Che Guevara, tur būt, yra žinomiausias 

ir romantiškiausias mūsų laikų revoliucio
nierius. šiandieną apie jį jau kuriamos le
gendos, daug šių dienų maištaujančio jau
nimo jį laiko sektinu didvyriu, visame pa
saulyje yra išplatinta šimtai tūkstančių jo 
portretų.

Argentinietis Guevara nuo ankstyvos 
jaunystės buvo aistringas maištininkas 
prieš esamąją santvarką. Pietų Amerikos 
socialinė nelygybė, varguomenės skurdas, 
ūkinis išnaudojimas jį kankino, ir jis dėl 
to nuoširdžiai pergyveno. Tikru komunistu 
jis niekuomet nebuvo ir nepasidarė, mark- 
sistinė-leninistinė ideologija jam tebuvo 
abstrakti ir nelabai, atrodo, suprantama 

teorija, o Pietų Amerikos masių skurdas 
buvo konkretus ir širdį skaudinantis, ir 
Guevara aistringai metėsi į kovą prieš val
dančiuosius sluoksnius ir prieš „jankių im
perializmą“. Jis buvo būdingas Pietų Ame
rikos tipo revoliucionierius, gal net kiek 
primenantis savo temperamentu, jei ne 
veiklos apimtimi, mūsiškio Blindos „svieto 
lygintoją“. Savo revoliucinėj veikloj kon
krečios ir apčiuopiamos paramos jis tesu
silaukė iš komunistų pusės, dėl to su jais 
glaudžiai bendradarbiavo ir ilgainiui prie 
jų pritapo.

Jau 1953 m. jis revoliucionierių eilėse 
kovojo Bolivijoje, vėliau Guatemaloje, o 
1956 m. tapo Castro bendražygiu. Vėliau 
revoliucinėje Kuboje buvo vienas iš vadų, 
pramonės ministru ir valstybinio banko di
rektoriumi. Tačiau 1965 m. jis ginkluotame 
sukilime jau kovoja Konge ir pagaliau or
ganizuoja partizaninį judėjimą Bolivijoje, 
kur 1967 m. spalio mėnesį nušaunamas.

Che Guevaros tiesioginė žuvimo priežas
tis buvo moteris. Prancūzai turi taiklų išsi
reiškimą — femme fatale. Tai gyvenimo 
sūkurin patekusio vyro likimą nulemianti 
moteris. Che Guevaros femme fatale buvo 
Haydee Tamara Bunke, Argentinoje gimu
si vokietaitė, įsitikinusi komunistė, iš pro
fesijos žvalgybininke, triguba agentė ir 
paskutinioji Guevaros meilužė, žvalgybi
ninkai ir Che Guevaros partizanai ją vadi
no Tania.

ŽVALGYBOS DARBUOTOJA
Tamaros Bunkės tėvai buvo komunistai 

ir 1935 m. iš Berlyno išemigravo į Argenti
ną. Tamara gimė 1937 m. lapkričio 19 d. 
Buenos Aires. Jos tėvai ir Argentinoje vei
kė komunistiniame judėjime, nuo vaikys
tės ji buvo auklėjama komunistinėje dva
sioje, ir galima sakyti, kad Tamara komu
nistinę ideologiją įsisavino kartu su moti
nos pienu.

1952 m., kai Tamarai buvo 15 metų, Bun
kės grįžta į Europą ir įsikuria Rytų Vokie
tijoje. Tamara čia baigia gimnaziją, įsira
šo į komjaunimą. 1957 m. ji Humboldto 
universitete Rytų Berlyne jau studijuoja 
filosofiją, 1958 m. ji priimama į Vokietijos 
Socialistinės vienybės (komunistų) parti
ją. Ji tampa etatine komjaunimo darbuoto
ja, kur jos pareigos dažniausiai yra priim
ti, globoti ir vertėjauti lankytojams iš Pie
tų Amerikos.

sumenkino jose mokslą, kad nebūtų kon
kurencijos, kad pačios svarbiausios vietos 
atiteKtų rusams. 19o6 m. tik keturiose res- 
puotiKose antrieji partijos seKretonai bu
vo likę vietiniai, o visi kiti — rusai. Per 10 
metų pirmaisiais partijos sekretoriais ru
sai buvo įstatyti Turkmėnijoj, Uzbeke, 
Azerbaidžane, Latvijoje, Tadžike, Kirgizi
joje ir Armėnijoje.

Prasidėjęs laisvėjimo sąjūdis respubliko
se neatneš laisvės, kol komunistai valdys. 
Tai prikišamai rodo 1968 m. Čekoslovaki
jos atvejis. Komunizmas ir laisvė nesude
rinami.

Maskvos valdovai norėtų įglausti į savo 
imperiją satelitus. To jie neslepia. 1965 m. 
Rygoje Kosyginas viešoj kalboj pasakė, 
jog artėja laikas, kada visos tautos susi
jungs į vieną ir bus Maskvos vadovauja
mos. Ta linkme veikė Vengrijos 
Matyas Rakosis, kaip Čekoslovakijoje iki 
1967 m. Antonin Novotnys. Bulgarijoj šni
pas buvo iškeltas į valdovus Chruščiovo 
dėka. Rumunijos slaptosios policijos vadas 
yra rusas, ir trys jo draugai sėdi Rumuni
jos komunistų centre. Lenkijos Gomulka 
pasidarė rusų pataikūnas, net panaikinda
mas 1956 m. laimėjimus. Rytų Vokietijos 
Ulbrichtas yra ištikimas Stalino sekėjas. 
Rusai komunistai valdo satelitines valsty
bes per savo patikėtinius.

Autorius mano, jog nedaug tėra vilties 
pavergtiesiems išsilaisvinti, kol komunis
tai valdo Maskvą. Bet pasikeitimai galimi.

K. A. M.

PONIŠKUMAS

1940 metais, rusų tankų į paviršių išpluk
dyti, nauji žurnalistai Lietuvoj mėgo uiti 
buvusius Lietuvos valdinių įstaigų parei
gūnus už jų neva „poniškumą“, piliečiams 
neprieinamumą. Bet jau ir tada daugumas 
pajuto, kad nauji, „proletariniai“ įstaigų 
viršininkai ir net mažesni pareigūnai pasi
rodė esą nepalyginti sunkiau prieinami, 
negu „ponų“ valdžios pareigūnai.

Praėjo po to beveik 30 metų, ir štai kokį 
dabartinių viršininkų elgesio paveiksliuką 
pateikia jų pačių Tiesa (sausio 15 d.):

„I įstaigą, įmonę atėjo pilietis. Jis išdės
tė savo reikalus, rūpesčius. Jūs pradėjote 
šį reikalą aiškinti, vartote bylas, rašote... 
Praėjo jau keletas minučių, o žmogus vis 
tebestovi už jūsų stalo. Užmiršote net ir 
kėdę pasiūlyti.

„Arba vėl. Atėjo pilietis pas įstaigos vir
šininką ir nori kai ko paklausti. Viršinin
kas užimtas, turi daug reikalų. Pilietis lau
kia valandą, kitą. Sekretorė jo nepasitei
rauja, ko atvykęs!“ ‘ (E)
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Seriją paruošė E. Ilinis

21 metų sulaukusią Tamarą Bunkę už
verbuoja Rytų Vokietijos žvalgyba MFS 
(valstybės saugumo ministerija). Prieš ku
rį laiką į Vakarus perbėgo tos įstaigos ka
rininkas ir sovietų GB agentas Guenther 
Maennel. Jis tvirtino, kad Tamara MFS 
tarnyboje iškilo kaip šantažo specialistė. 
Patraukli, įdomi, gerai išsilavinusi mergi
na suviliodavusi užsieniečius lankytojus, o 
intymiose pozose jie būdavo nufotografuo
jami, kad, bijodami tų kompromituojančių 
nuotraukų, vėliau būtų priversti dirbti 
MFS naudai užsienyje.

1960 m. Rytų Vokietijoje lankėsi Che 
Guevara. Kaip Kubos valstybinio banko 
direktorius, jis Rytų Berlyne tarėsi dėl mi
lijoninės paskolos Castro režimui. Tamara 
su juo susipažino, ir jie vienas kitam be
matant pajuto didelį patraukimą. Che tuo 
metu buvo antrą kartą vedęs. Jo šeimyni
nis gyvenimas, atrodo, buvo sklandus ir 
laimingas, bet nuotykingo būdo ir pietie
tiško temperamento jaunam revoliucionie
riui gražioji Tamara buvo simpatiška ir 
patraukli. Ji buvo beveik jo tautietė: kaip 
ir jis, gimusi Argentinoje, ispaniškai kal
bėjusi su argentinietišku akcentu, Tamara 
jam buvo artima, ir jiedu intymiai susi
draugavo.

Guevara, žinoma, grįžo Kubon. Tamara 
ir toliau gyveno Rytų Berlyne, atlikinėjo 
žvalgybinius uždavinius, palyginti, daug 
važinėjo po užsienius, lankėsi Maskvoje, 
Pragoję, Vienoje. 1961 m. ją užverbavo so
vietų GB.

Politinė padėtis Pietų ir Vidurio Ameri
koje sovietams kėlė rūpesčių. Varguomenė 
ir kraštutinieji kairieji kėlė neramumus, 
tai viename tai kitame krašte vystėsi gink
luoti sukilimai, organizavosi partizaniniai 
judėjimai. Visas šitas judėjimas vyko ne 
maskvinių komunistinių partijų kontrolė
je, bet šalia jų, ir sovietams rūpėjo, kad 
revoliucinės nuotaikos Pietų Amerikoj ne- 
sivystytų savarankiškai ir neatsipalaiduo
tų nuo maskvinio komunizmo įtakos ir ga
lutinės vadovybės. Atskiruose Pietų Ame
rikos kraštuose kūrėsi ir stiprėjo kinietiš- 
kojo tipo komunistų partijos. Pagaliau ir 
Kuba, greičiausia, būtų nuėjusi savaran
kiško socializmo, vadinamojo „fidelizmo“ 
keliu, jei ne labai plataus masto sovietų 
teikiamoji ekonominė parama, kuri vienu 
metu siekė net milijoną dolerių per dieną.

(Bus daugiau)

KRITIKA SPAUDOJE
Paskutiniuoju laiku išeivių spauda pasi

darė žymiai reiklesnė ir kritiškesnė. Nors 
kai kur dar vis ir teigiama, kad tik gero
sios mūsų veido pusės viešai terodomos, 
bet atsiranda vis daugiau ir tokių, kurie 
ieško tiesos, nebijodami pasakyti, kad išei
viai yra tokie pat žmonės, kad jie nei ypa
tingi didvyriai, nei šventieji. Kai kurie, gal 
būt, net ir persistengia bebandydami įkal
bėt lietuviškai visuomenei savotišką komp
leksą, o patys išvirsdami pranašais, neklai
dingais tautos mokytojais ir negailestin
gais teisėjais. Štai keletas būdingesnių mū
sų spaudos ištraukų.

Kanadiškių „Tėviškės Žiburių“ Nr. 5 iš
spausdintas Besiskubinančio staipsnis 
„Naujieji išeivijos bajorai", kurį redakcija 
dar pavadina „degančiomis pastabomis". 
Tame straipsnyje duodama vėjo ne tik Vo
kietijoje likusiems lietuvių „pagrėbstams" 
(taip jie ten ir pavadinti), bet taip pat ir 
išemigravusiems tautiečiams ir net Lietu
voj gyvenantiems lietuviams. Prisiminęs 
stovyklų laikus, Besiskubinąs rašo:

„Anuo tikrai pasigėrėtinos ir kondensuo
tos veiklos metu vargu ar kas planingai 
kiek filmavo. Abejoju, ar kas įrašė dainas 
ir krovė į archyvus. Vargu ar kas rinko 
dienoraščius, atsiminimus, nuotraukas, 
drožinius, kad juos kokiame nors centre 
(kad ir vokiečių muziejuje) išgelbėtų iš 
užmaršties, paliktų ateičiai“.

Tas pats esą ir dabar Vokietijoje. „Nė
ra žmogaus landžiai pasisukioti su mikro
fonu, su filmų aparatu minėjimuose, kur 
dar ir dabar nestinga kalbėtojų, mus liaup
sinančių svetimtaučių, net aukštų vokiečių 
pareigūnų, nepasigailinčių blaivių linkėji
mų. Dabarties veikėjams, atrodo, istorija 
prasidėjo ir baigsis su jais, todėl kamgi ją 
fiksuoti.“

Pakrikštijęs „naujaisiais bajorais“ tuos,

AUKSAS IR MENAS
Šių laikų dailininkai domisi primityvių

jų tautų meno dalykais. Deja, ne visuose 
kraštuose daug tų liaudies meno darbų iš
liko.

Pavyzdžiui, kadaise, dar prieš Kolumbo 
laikus, vidurinėje Meksikoje gyvenę acte
kai, Peru inkai buvo pasiekę aukštos kul
tūros ir mokėjo padaryti gražių dalykų. 
Visas tas grožybes jie gamindavo daugiau
sia iš aukso. Auksą jie naudojo gaminti 
auskarams, kai kuriems baldams pagražin
ti, vandeniui laikyti indams, įvairioms 
kaukėms.

Kai Kolumbas surado Ameriką, tai ją 
užplūdo ispanai. Jie rinko tuos meno dir
binius, vienus čia pat lydė, o kitus gabeno 
namo ir jau ten pavertė auksu. Taip tuos 
gražius ir brangius dalykus išplėšė ir iš- 
rankiojo, kad Amerikoje jų tiesiog nebeli
ko. Dabar JAV suruošta tų brangių senie
nų paroda, bet darbai buvo suskolinti iš 
visokių muziejų ir privačių rinkinių, o ir 
tai susidarė tik 136 gabalai, kurie beveik 
visi buvo iškasti iš indėnų kapų.

Ispanija anuomet buvo susirūpinusi ne 
gražiais dalykais, bet vien tik auksu. Ji ne
sudarė rinkinių.

Palach ir Merkys
(Atkelta iš 2 psl.) nukankintas mirė, o sūnus, gyvendamas

tarp komunistų, turi prisipažinti, kad jo 
„pasaulėžiūra yra marksistinė-ateistinė“).

Toliau, ypač trečiame „Švyturio“ nume
ryje, rašoma tik apie lietuvių tragiškųjų 
dienų politiką. Kadangi viskas, ypač politi
ka, yra labai tendencingai aprašyta, per
košta pro komunistinį sietą, tai jos neliesiu. 
Norėčiau tik pažymėti, kad ar tai rašė pats 
Gediminas, ar kas kitas, vistiek turėjo pro
tingiau fantazuoti, ypač turint dar prieš 
akis pastaruosius Čekoslovakijos įvykius, 
kurie taip labai primena Lietuvos okupa
ciją.

Jokia „Lietuvos darbo liaudis“ nunušla- 
vė “supuvusio buržuazinio režimo“ ir ne
paėmė „valdžios į savo rankas“, kaip rašo
ma švytury. Bolševikų kariuomenė apgau
lingu būdu, lyg gindama lietuvius nuo vo
kiečių okupacijos, užplūdo mažą Lietuvą, 
panašiai kaip dabar Čekoslovakiją, ir jėga 
užėmė visą kraštą, jvesdama negirdėtą te
rorą. „Darbo liaudis“ neturėjo net galimy
bių išsižioti protesto ženklam Viskas buvo 
iš anksto bolševikų suplanuota. Be to, įdo
mu, nuo kurio laiko sovietų kariuomenė 
vadinama „Lietuvos darbo liaudimi“, ir 
apskritai būtų noro kartą sužinoti, ką iš 
tikrųjų reiškia bolševikų žodyne taip daž
nai minimoji „darbo liaudis“? Ar Marksas, 
Engelsas, Leninas, Stalinas, Chruščiovas, 
Brežnevas, Kosyginas, kurie carų rūmuose 
gyvena ir carų traukiniais važinėja ir jau 
50 metų teroru valdo milijonus okupuotų 
žmonių, taip pat priklauso tai „darbo liau
džiai“?

Visi lietuviai su maža išimtimi yra tikrai 
kilę iš liaudies, pradedant prezidentu ir 
baigiant ministerijų kurjeriais. Tikros bur
žuazijos lietuviai dar nespėjo sudaryti, visi 
buvo pirmos kartos inteligentai. Jeigu kam 
pavyko praturtėti ar užimti geresnę vietą, 
tai tik savo gabumų ir proto dėka. Todėl 
toks švaistymasis žodžiais, kaip „lietuvių 
buržuazija“ ar „darbo liaudis“, yra ne tik 
juokingas, bet ir kvailas.

Vincenta Lozoraitienė, Roma

miestelius ir kaimus, kur visi jį sutikdavo 
iškilmingai, visur jis buvo vaišinamas prie 
paruoštų ilgų stalų. Niekas prieš tai val
gių neragaudavo, nes tai nebūtų įmanoma. 
Prezidentas Smetona ir Kaune laisvai ap
lankydavo savo pažįstamus, be jokios poli
cijos ir valgė su kitais, ką visi valgė.

Atvažiavus Prezidentui su ponia Smeto
niene pas ponus Merkius, rašo toliau Ge
diminas, būdavo keliami tostai už Lietuvą, 
už dar ką nors... Svečiai keisdavosi gražio
mis frazėmis. Oficialioji dalis vakaro truk
davo tol, kol išvykdavo Smetona ir užsie
nio diplomatai. Vėliau galima buvo išgirsti 
ir vežikiškų keiksmų ir biznieriško žargo
no. Ponia Smetonienė su savo artimiau
siais: kun. Mironu, Indrišiūnu ir rūmų po
niutėmis susėsdavo prie staliuko lošti kor
tomis. Ant staliuko gulėdavo milžiniškos 
sumos pinigų (!). (Kaip Gedukas pro durų 
plyšį galėjo tą viską pastebėti?).

Ponai, kurie nelošdavo, dažniausiai ger
davo, o kiti knarkė kur nors ant sofų (sic).

Gediminas, kad ir pakartotinai mini, kad 
politika jo nedomino, vis tiek sako, kad 
„politinį pulsą“ jausdavo prie stalo namuo
se... Kaip daugeliui jo amžiaus jaunuolių, 
jam patikdavo skaityti nuotykių romanus. 
Bet neretai, vietoje šių romanų, jam pa
vykdavo iš tėvo spintos pasiimti paskaityti 
seimo ar kitų buržuazinių įstaigų posėdžių 
stenogramas, pranešimus apie įvairių vei
kėjų, ministerio, bankininko, diplomato 
malversacijas. Na, paskaitinėti buvo ko! 
pastebi Gediminas. (Bet jeigu ir būdavo 
anais laikais malversacijų, tai būdavo at
skiri atsitikimai, ne taip, kaip dabar Lie
tuvoje). Keistu būdu, išvardijęs kelis mal- 
versantus, Gediminas rašo: aš mažai rašau 
apie Antaną Merkį (!), nes tai man sun
kiausia. Jis mano tėvas, ir nepatogu ką 
nors negera apie tėvą rašyti... (lyg ir tėvas 
būtų malversantas). Antra vertus, mūsų 
pasaulius skiria idėjinė takoskyra. Tuo at
žvilgiu, tarp mūsų nieko bendra nėra (?) 
(Be abejo, nes tėvas jau seniai bolševikų

kurie savo vaikų nesiunčia į Vasario 16 
gimnaziją, straipsnio autorius iškelia Lie
tuvos ir išeivijos besimokančio jaunimo 
apsikeitimo idėją, pagal kurią „Vasario 16 
Gimnazija galėtų būti Lietuvos lietuviams 
skaidriu langu į Vakarų pasaulį“.

Bet ir „Sovietinėje Lietuvoje senesnioji 
karta, besistengdama „išvaduoti išeiviją 
nuo vaduotojų", gaišta laiką Lietuvą išves
ti (net per išeiviją) j vadinamuosius tarp
tautinius vandenis“.

Štai, va, kiek apkiautimo ir blogybių, ku
rių žymi dalis vien tik spėjimais teparem- 
tos. Išvardijęs jas, Besiskubinąs taip ir nu
skuba toliau, nepasiūlęs jokių receptų blo
gai padėčiai gelbėti, nepasisakęs, kurią tų 
visų darbų dalį jis pats atliko ar yra pasi
ruošęs atlikti. O tu, žiopla ir neveikli mi
nia, taip ir žinokis...

Žymiai konkretesnių pastabų pateikė 
vysk. Brizgys, su kuriuo pasikalbėjimas iš
spausdintas „Tėviškės Žiburių“ ketvirtame 
numeryje. Paklaustas dėl naujo vyskupo 
išeiviams paskyrimo, vysk. Brizgys taip at
sakė: „Aš pats tos vilties niekada nebuvau 
praradęs. Kad ilgokai palaukėm, tai prie
žastis buvo ne Apaštalų Sosto, o netaktas 
būrelio mūsų žmonių, kurie, niekindami 
atskirus asmenis, nesuprato, kad tuomi šį 
reikalą stabdo ir Apaštalų Sosto sluoks
niuose kenkia visų lietuvių iki šiol ten bu
vusiam geram vardui.“

žodžiai, kuriuos perskaitęs kiekvienas 
susimąstys ir paklaus: argi iš tikrųjų šitaip 
dedasi lietuvių katalikų tarpe? Vyskupas 
neišvardijo, kas tas „būrelis mūsų žmo
nių", bet kiekvienas supranta, kad fabrikų 
ir ūkio darbininkai Vatikane nesilanko ir 
Popiežius jų nuomonės nesiklausia.

„Nepriklausomos Lietuvos“ Nr. 4 K. Lu
koševičiaus lūpomis atpasakotas „Naujie
nose“ (Nr. 294, 1968) išspausdintas Jono 
Vaičiūno straipsnis apie Kanadoje sėkmin
gai koncertavusį lietuvį solistą V. Noreiką. 
Esą, tas solistas buvęs stribas, šaudęs par
tizanus ir todėl išeiviai turėtų su juo ati
tinkamai elgtis. Tačiau straipsnio gale Re
dakcijos pastaboj pasakyta, kad V. Norei
ka gimęs tik 1935 m., ir abejojama, ar jis 
galėjęs būti stribu, turėdamas tik 13-14 
metų amžiaus.

Vargu šitokia kritika iš viso gali pasitar
nauti.

J. Vikis
— 22 m. amžiaus airis Glennonas 7 kar

tus neteisėtai atplaukė į Angliją, tiek pat 
kartų buvo išsiųstas atgal, o aštuntąjį kar
tą už tai gavo mėnesį kalėjimo ir bus grą
žintas, bet tikimasi, kad ir vėl atplauks, 
nes esąs įsimylėjęs tą kraštą ir 28 m. am
žiaus moterį.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos d evy nertos -— pokelis 12 šil. 
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil. 
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ — 

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
______________________ London, E.2.
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Europos lietučiu kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 4 dol. 
D. Vizbaras, 1 sv. 3 šil. V. Remeikis, 1 sv. 
V. Kelmistraitis ir po 3 šil. V. Bumbliaus- 
kas, S. Valys, P. Navakauskas, P. Poviliū
nas, K. Vaitekaitienė ir J. Markevičius.

LONDONAS
PRANEŠIMAS APIE LLK VEIKLĄ

Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas gegužės 3 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Lietuvių Namuose padarys pra
nešimą apie Lietuvos laisvės perspektyvas. 
Visi tautiečiai, kuriems šis klausimas įdo
mus, kviečiami dalyvauti.

Kadangi po pranešimo tą pat dieną Lie
tuvių Namuose vyksta „Dainavos“ ruošia
masis balius, tai numatytosios ir „Europos 
Lietuvio“ Nr. 15 skelbtosios vaišės atšau
kiamos.

SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS
Birželio 8-12 d.d. Londone kviečiamas 

Europos kontinento kraštuose ir D. Brita
nijoje gyvenančių lietuvių socialdemokra
tų suvažiavimas.

Bendraminčiai, gyveną D. Britanijoje ir 
norintieji suvažiavime dalyvauti, smulkes
nių informacijų gali gauti iš J. Vilčinsko 
(1 Ladbroke Gardens, London, W.ll).

Prašoma kreiptis laiškais.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Jis bus sekmadienį, gegužės 4 d., 5 vai. 

p.p„ Londono Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje.

Tikimasi turėti programą ir arbatėlę mo
tinoms.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Derbio Lietuvių Klubas — 6 svarus.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

MIRUSIEJI
A.a. Ona Pagirienė, londonietė, išvažia

vusi į Birminghamą pas gimines, mirė ba
landžio 6 d., užbaigusi 80 savo amžiaus me
tus.

A.a. Katarina Kališienė mirė balandžio 
10 d. Londono ligoninėje, 81 metų amžiaus. 
Palaidota iš Lietuvių bažnyčios balandžio 
17 d. Šv. Patricko kapinėse Leytonstone.

A.a. Henry Parker, Kališiūtės Parker vy
ras, mirė kovo mėn. viduryje. Jis gyvai do
mėdavosi Lietuvių bažnyčios reikalais.

MIŠIŲ NOVENA UŽ MOTINAS
Lietuvių bažnyčioje bus Mišių novena už 

gyvas ir mirusias motinas nuo balandžio 
mėn. 26 d. iki gegužės 4 dienos.

BRADFORD AS
DBLS SUSIRINKIMAS

DBLS nori apjungti didesnį lietuvių 
skaičių. Tam reikalui ir savo įstatus per
tvarkė. Dėl to balandžio 19 d., 7 vai., Vy
ties klubo salėje šaukiamas DBLS Bradtoi- 
do skyriaus narių ir naujai norinčių į są
jungą įstoti lietuvių susirinkimas.

Susirinkime bus pranešimas apie sąjun
gos suvažiavimą ir jo nutarimus, naujos 
valdybos rinkimas ir kita.

Kviečiame visus susirinkime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

NOTTINQHAMAS KAIP IR EUROPOJE
SUSIRINKIMAS

Balandžio 19 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Ukrainiečių klubo salėje saukiamas meti
nis DBLS Nottinghamo skyriaus susirinki
mas.

Susirinkime atstovas padarys pranešimų 
iš DBLS suvažiavimo, bus renkama valdy- 
oa ir svarstomi kiti reikalai.

įkvieciami dalyvauti ir nenariai.

JAUrvliiiO ZililivlS
16 Hound Rd., West Bridgjord, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

LIETUVIŠKAS FILMAS
Balandžio 20 d. po liet, pamaldų Židiny

je bus parodytas garsinis liet, tautinių šo
kių šventės įspūdingas filmas iš S. Ameri
kos.

Visus iš visur maloniai kviečiame į liet, 
pamaldas ir į liet, filmą.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA

DBI.S Manchesterio Jaunimo skyrius ge
gužės 3 d., Šeštadienį, Cheetham Town 
Hali salėje rengia

Motinos dienos minėjimą.
Pradžia 5.30 vai. vakaro. Paskaita E. Na

vickienės. Programą išpildys Nottinghamo 
jaunimas, Irenos Jakubaitytės vadovauja
mas vyresniųjų skaučių kvartetas ir DBLS 
Manchesterio Jaunimo skyriaus nariai.

Veiks baras, bus užkandžių, gros smagi 
muzika.

Maloniai kviečiami visų tolimesnių vietų 
lietuviai, o ypač Manchesterio apylinkių 
parodyti savo lietuvišką širdį ir atsilanky
ti. Lauksime visų.

DBLS Manchesterio Jaunimo Skyrius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MELBOURNO LIETUVIŲ SOCIALI
Ieškodamas rėmėjų „Labdarai“, kreipiau

si tarp kitko ir į minimąją d-ją Australijo
je. D-ja negalėjo paramos suteikti, bet jos 
sekretorė M. Mėdeišienė taip plačiai atra
še, kad susidariau visai kitokį vaizdą išei
vių gyvenimo ligi šiol mano palaiminta 
laupytoje Australijoje. Pasirodo, kad ir ten 
yra pakankamai vargų, ir daugelis mūsų, 
lur būt, yra susidarę tokią pat klaidingą 
nuomonę, kaip ir aš.

D-ja gyvuoja jau 17 metų. Pagrindinis 
jos tikslas yra vietinė šalpa. Melbourne 
yia apie 1000 lietuvių šeimų, bet moterų 
d-jai tepriklauso vos 77. Jaunimas labai 
maža teprisideda. Taigi mažas nuošimtis 
darbininkių, kurios taip pat visos sensta ir 
negaluoja.

Lėšas šalpai sudaro iš parengimų, iš va
karų su vakarienėmis, loterijų, madų paro
dų ir kt. Tačiau ir tokios pajamos vis ma
žėja. Kai seniau vakarus rengdavo skautai 
ar ramovėnai ir kitos organizacijos, tai 
kviesdavo moterų d-ją paruošti bufeto. Da
bar skautams pasitarnauja tėvai, ramovė- 
nams — žmonos. Šiemet net studentės pa
čios pasiruošė bufetą studentų baliui.

D-ja šelpia kiekvieną lietuvį, kuris tik 
reikalingas šalpos. Sunku patikėti, kaip 
rašo sekretorė, kad tokioje mažoje lietuvių 
kolonijoje yra tiek daug vargo ir ligų. Štai 
motina suvažinėta, ir lieka tėvas su 3 ma
žamečiais vaikais. Iš darbininko algos 
Australijoje tarnaitės nepasisamdysi. Kad 
vaikai nepatektų į australišką našlaityną 
ir nenutaustų, d-ja suranda kokią nors lie
tuvę ar kitos tautybės naują australę, kuri 
tuos vaikus prižiūri ir aptvarko namus. 
Apmokama jai už patarnavimą iš d-jos ka
sos.

Jei šeima neturi nuosavo namo, tokiu at
veju d-ja stengiasi surasti butą pas lietu
vius, kur moteris būna namuose ir apsiima 
prižiūrėti vaikus. Taip pat tvarkomasi vie
nam tėvų mirus.

Štai vėl seniai jau vėžiu serganti našlė 
su motina pensininke ir trimis mokyklinio 
amžiaus vaikais nebeišsiverčia be pagalbos 
iš šalies. Vien iš tėvo algos ar pensijos sun-

NĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA

ku pragyventi. Todėl d-ja padeda apmokėti 
vaikų mokslo mokestį.

D-ja laikosi senos tradicijos lankyti kiek
vieną ligoninėn patekusį lietuvį ir nunešti 
jam kokią nors dovanėlę, vis tiek, ar jis 
pasiturintis, ar varguolis. Yra juk daug 
žmonių, kurie gyvena vieniši, neturi nei gi
minių, nei draugų. Ne vienas aplankytųjų 
apsiverkia, o pasveikęs net per laikraščius 
dėkoja d-jai.

Pradžioje sanatorijose buvo daug džiovi
ninkų, kurie ilgai ten gydydavosi. Jiems 
draugija padėdavo maistu. Dabar yra ne
mažas skaičius lietuvių nervų ligoninėse. 
Neturintiems giminių, d-ja nuperka rūbus, 
švenčių metu draugija aprūpina juos mui
lu, šukomis, vyrus skutimosi priemonėmis, 
moteris siūlais megztukams ar medžiaga 
suknelėms. Pagaliau kiekvienam mirusiam 
kolonijos lietuviui d-ja nuperka vainiką.

Prieš porą metų kolonija nupirko seną 
kino salę Lietuvių namams. Dabar ji re
montuojama ir gražinama, nes 1970 m. 
Kalėdoms čia susirinks lietuviai iš visos 
Australijos. D-ja turi pagelbinį moterų ko
mitetą salei statyti. D-ja perleido komite
tui dvejiems metams kai kuriuos parengi
mus ir tuo būdu dar labiau susiaurino sa
vo pajamas.

O vis dėlto d-ja šelpia kasmet Vasario 16 
gimnaziją ir Punsko lietuvius. Pastarie
siems siunčiama panešiota avalynė ir rū
bai. Iš ten gaunama tiek daug laiškų, kad 
d-ja, nebepajėgdama pati sušelpti, šiemet 
persiuntė dalį prašymų BALFUI.

Australijoje taip pat aktualus tautišku
mo išlaikymo reiKalas. Esama lietuvių, ku
rie jau laiko sau negarbe būti lietuviu, su- 
anglina pavardes, neleidžia vaikų į sekma
dienio mokyklas. Bet esama ir džiugių 
reiškinių. Geelonge gyvena lietuvis, kurio 
žmona vokietė pati išmoko lietuviškai. Vai
kai šneka lietuviškai be akcento. Dvi mer
gaitės dainuoja lietuvių chore ir dalyvauja 
lietuvių veikloje.

P. Gudelis

PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų „Dainavo-“ 
Sambūris gegužės 3 d., šeštadienį, ruošia

PAVASARIO BALIŲ, 
kuris įvyks Londono Lietuvių Namuose 
(1-2 Ladbroke Gardens).

Baliuje dainuos solistė Vanda Galbuo- 
gytė.

Bus puikus bufetas. Gros geras orkest
ras.

Pradžia 7 vai. vak.
Staliukai užsisakomi Lietuvių Namuose 

telefonu PARk 2470.

PARAFUOS DERBY LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Bilietus platina mūsų bažnyčios rėmėjai 
visuose didesniuose Britanijos miestuose, 
ten, kur tik esama lietuvių.

Pirmoji mūsų bažnyčios rėmėja Janina 
Narbutienė iš Wolverhamptono jau atsiun
tė išplatinusi už 6 sv. 5 šil. Ačiū labai!

IŠVYKA į SODYBĄ PER SEKMINES

Šįmet irgi Parapijos komitetas rengia iš
vyką į Lietuvių Sodybą per Sekmines. Iš
važiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8.30 v. 
ryto. Kviečiame kuo daugiau dalyvauti iš
vykoje. Užsirašyti ir apsimokėti už autobu
są pas S. Kasparą, Ig. Dailidę ar kleboni
joje. Kaina 16 šilingų.

Kuo anksčiau bus užsirašoma, tuo pa
lengvės autobusų užsakymas.

LAS METINIS SUSIRINKIMAS

LAS Londono Skyrius balandžio 19 d., 8 
vai. vakare, Sporto ir Soc. Klubo salėje, 
Victoria Park Rd. 345 a, šaukia metinį sky
riaus narių susirinkimą.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Valdyba

JAUNIMUI

„GRANDIES“ METINĖS

Jau praeitą kartą būsite skaitę, kad į 
„Grandį“ susibūręs Londono lietuviškasis 
jaunimas balandžio 26 d., šeštadienį, Spor
to ir Socialiniame Klube ruošia pirmąsias 
savo veiklos metines.

Parengimas bus su programa. Pakviestos 
Mančesterio jaunimo grupės, bet kol kas 
dar nesame tikri, ar jos atvyks.

Po programos bus šokiai.
Visi kviečiami atsilankyti.

KONKURSAS JAUNIMUI

Džiaugdamiesi tuo pasisekimu, kurį da
vė paskutinysis konkursas jaunimui, skel
biame dabar kitą.

Šįkart prašome rašyti savo pažiūras į 
šiandieninį jaunimą ir jo papročius.

Geriausiai parašytasis darbas bus iš
spausdintas mūsų skyriuje, ir už jį bus iš
mokėta 1 svaro premija.

...„KAI TIK VYŠNIOS PABALS“...

Pavasariui auštant, kiekvienam malonu 
pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos. 
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.

Šiuo metu turime šias plokšteles:
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė 
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas, liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.

Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos, 
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki 
59/6.

Užsakoma: DAINORA, 14, Priory Rd. 
Kew, Surrey. Ten pat dovanoms gaunama 
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
koma spauda.

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

DERBY — balandžio 20 d., 11 vai., Bridge 
gate.

NOTTINGHAM —balandžio 20 d., 11.15 v., 
Jaunimo Židinyje.

BRADFORD — balandžio 20 d., 12.30 v.
Metinės Rekolekcijos

HUDDERSFIELD — balandžio 26 d., 3 vai. 
p.p., St. Joseph's bažn.

ROCHDALE.— balandžio 27 d., 12 vai., Se
selių koplyčioje.
Rekolekcijų vadovas — kun. A. Geryba. 
Kviečiu vietos ir apylinkių lietuvius ka
talikus dalyvauti ir pasinaudoti svečio 
kunigo patarnavimu.

YRA VIETŲ LĖKTUVE

Dar yra vietų lėktuve į JAV, kuris iš
skrenda rugsėjo 14 d. ir grįžta spalio 5 d. 
Kaina į abu galus (Londonas-New Yorkas 
ir atgal) — 65 guinėjos.

Kas norėtų pasinaudoti, nedelsdami ra
šykite J. Lūžai, Headley Park. Bordon, 
Hants.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

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

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

Manchester

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

Oro pašto ženklai
„Europos Lietuvio“ 5 numeryje išspaus- 

dimame straipsnyje „Oro pastas“ rašoma: 
„Anglija nė vieno oro pašto ženKlo nėra iš
leidusi. Vakarų VoKietija taip pat neišlei
džia jokio oro pašto ženklo“. O „E. L." 9 
numerio pranešime „Vokietijos oro pašto 
ženklai" rašoma: „kad Vokietija niekaa iki 
šiol nėra spausdinusi oro pašto ženklų". 
Pažymiu, kad tai yra truputį klaidinga in
formacija. Tai, naudodamasis Musson's 
„Airmail Catalogue“, noriu tuos klausimus 
truputį plačiau paryškinti.

Vokietija pirmuosius pusiau oficialius 
oro pašto ženklus (Flugpost) išleido 1912 
m. vasario mėn., ir jie buvo naudojami 
Bork-Bruck oro linijose. Šios laidos kai ku
rie ženklai tame Kataloge yra įkainuoti 
daugiau Kaip 31) svarų. Tbkių pusiau ofi
cialių laidų yra išleista 12 skirtingų serijų.

Pirmuosius oficialius oro pašto ženklus 
Vokietija prauejo leisti 1919 m. spalio 10 d. 
Tokiu ženKių paskutinė laida yra išleista 
1944 m. vasario 14 d., minint oro pašto 
įsteigimo zb m.suKaktį. Per tą laikotarpį 
Vokietija yra išleidus! daug įvairių oro 
pašto ženklų serijų, kurių čia visų neįma
noma apibūdinti.

Po antrojo karo Vokietija buvo suskirs
tyta zonomis, ir pagaliau pavadinime atsi
rado dvi Vokietijos — vakarinė ir rytinė. 
Kataloguose pastebėjau, kad nuo karo pa
baigos iki šių metų abi Vokietijos ir vaka
rų Berlynas yra išleidę tik po vieną komp
lektą nežymių oro pašto ženklų. Gali kilti 
klausimas, kodėl tiek mažai išleista. Ka
daise skaičiau spaudoje (tik, gaila, pamir
šau to leidinio pavadinimą), kad po antro
jo karo Vokietijai buvo uždrausta spaus
dinti ir leisti į apyvartą oro pašto ženklus.

Anglija pirmąjį pusiau oficialų oro pašto 
ženklą išleido 1933 m. balandžio 12 d. Jame 
yra lėktuvo vaizdas, o apačioje įrašas: 
„G. W. R. Air Mail“. Ženklo nominalinė 
kaina 3 p. Iš viso išleista 12.000 št. Jie buvo 
vartojami Cardiffo-Plymoutho oro pašto li
nijose. Tų metų rugpiūčio 21d. Internatio
nal Airlines taip pat išleido 3 p. vertės 
ženklą. Jis buvo vartojamas Plymoutho- 
Londono oro pašto linijose. Šis ženklas ka
taloge įkainuotas daugiau kaip 6 sv. Tų 
metų spalio mėn. Provincial Airways Ltd 
irgi išleido 3 p. vertės ženklą. Jis buvo nau
dojamas Plymoutho - Southamptono - Lon
dono ruože. Apie tą laiką panašų ženklą 
išleido ir Portsmouth Southsea and Isle of 
Wight Aviation Ltd.

Bristolio kanale yra Lundy sala. Ji turi 
apie 3 mylias ilgumo ir 1 mylią pločio. 1935 
m. balandžio 1 d. ten buvo atidaryta regu
liari oro pašto stoti''. Tą dieną ten buvo iš
leista ir pirmoji pusiau oficialių oro pašto 
ženklų laida. Ją sudarė 5 ženklai, kurių 
bendra nominalinė kaina buvo 8 p. Tų 
ženklų įrašas: „By Atlantic Cost Air Servi
ces“ ir šone dideliu skaitmenim pažymėti! 
kaina. 1936 m. balandžio 1 d. salos pašto 
tarnyba išleido antrą laidą, kurią sudarė 6 
ženklai. Jų kaina prasidėjo puse peno ir

baigėsi 1 šilingu. Sekančius trejus metus iš 
eilės kasmet išleista tik po vieną naują 
ženklą. Jie turėjo įrašus: ,,Lundy and At- 
lantic Coast Air Lines Ltd". 1942 m. 
išleistas su skirtingais vaizdais Ė ženklų 
komplektas. O 1943 m. tos laidos kai kurių 
ženklų buvo pakeistos spalvos.

Kaip matome, tai ir Anglija yra nemaža 
išleidusi oro pašto ženklų. Tik kai jie yra 
pusiau oficialūs (Semi oficial), tai juos ga
lima užtikti tik specialiuose kataloguose.

Lietuva pirmąją oficialiąją oro pašto 
ženklų laidą išleido 1921 m. rugpiūčio mėn. 
Laidą sudarė 7 ženklai. Jų kaina buvo nuo 
20 skatikų iki 5 auksinų. Piešiniuose: spar
nuotas pašto trimitas; oro pašto lėktuvas 
virš Nemuno; lėktuvų grandis; lėktuvas ir 
Gedimino pilis Vilniuje. Projektus paruošė 
M. Pūkas. Laidos dydis: kiekvieno ženklo 
išleista po 100. 000 št. Šie ženklai buvo var
tojami Kaunas-Klaipėda ir Kaunas-Ryga 
oro pašto linijose.

Apskritai paėmus, Lietuva yra išleidusi 
daug įvairių oro pašto ženklų. Bet apie 
juos plačiau pakalbėsime, kai bus minima 
jų išleidimo 50 m. sukaktis.

V. Vytenietis

ČEKAI KALTI

Numirė, sako, Brežnevas ir keliauja, ži
noma, į dangų, kur jam turės būti gera ir 
po mirties. Keliauja, keliauja ir prieina 
kryžkelę su dviem rodyklėmis, kurių vie
noj įrašyta „Į dangų“, o kitoj „Į pragarą“. 
Brežnevas pasuka į dangų.

Priėjęs geležinius vartus, jis energingai 
pasibeldžia. Vartai su trenksmu atsidaro, 
ir svečio pasitikti iššoka net du stiprūs vel
niai. Nesiklausdami nei kas jis toks yra, 
nei ko nori, velniai griebia Brežnevą ir 
stačia galva murkdo jį į čia pat prie vartų 
garuojantį dervos katilą.

Apsivertęs katile, Brežnevas iškiša gal
vų. prunkščia gerklėn patekusią dervą, kei
kiasi visomis mat-mat ir krapštosi akis. O 
pamatęs, kur pateko, nusiminęs sako:

— Prakeikti čekai! Jie ir čia sukeitė ke
lių rodykles.

(P. G.)
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