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KUR DINGSTA MUSU
Jaunimo lietuviškosios veiklos klausi

mai seniai kelia rūpesti mūsų visuomenei. 
Jie jau ne kartą buvo plačiai svarstyti 
Amerikos bei Kanados lietuvių spaudoje ir 
kitais būdais, žymiai mažiau paliesti Euro 
poje. Visuose laisvojo pasaulio kraštuose 
šie klausimai lietuviams yra labai aktua
lūs, nors jų atspalviai kiek skirtingi. Skir
tinga aplinkuma, skirtingos materialinės 
sąlygos, galimybės studijuoti ir t.t. Iš to iš 
plaukia ir šiek tiek skirtingi būdai pasi
reikšti jaunimui lietuviškoje veikloje. Bet 
visur iškyla panašus reiškinys: jaunimas 
lietuviškosios veiklos vengia! Pabandyki
me pažvelgti į mūsų jaunimo klausimus, 
kaip jie atrodo iš Europos požiūrio, o ypa
čiai iš Vokietijos, nors daugeliu atvejų tai 
yra bendra ir visiems kraštams.

Spragos veikloje jau pasireiškia
Meskime žvilgsnį i Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės organizacinį gyvenimą vi
soje Vakarų Europoje, o labiausiai Vokie
tijoje. Metai iš metų vis sunkiau vyksta 
sudaryti PLB apylinkių valdybas (naujau 
siomis žiniomis, tas pat yra ir JA Valsty
bėse bei Kanadoje). Kai kuriose vietose 
bendruomeninė veikla nepasireiškia vien 
dėl to, kad tokių valdybų iš viso neįmano
ma sudaryti. Vyresnieji sensta, pavargsta 
ar jaučiasi jau nusibodę ir todėl iš tos veik 
los traukiasi. Tas pats vyksta ir aplamai 
bendruomeninėj veikloj. Kaskart darosi 
sunkiau surasti žmonių išpildyti tautinių 
švenčių minėjimų, susirinkimų ar kitų pa-

VATIKANAS
Okeanijoje. (Kokia tai dirva komunizmui 
plėstis, jeigu bus užmegzti draugiški san
tykiai tarp Kremliaus ir Vatikano!.. — 
galvoja Chruščiovas).

Aprašęs popiežiaus rinkimo procedūrą 
ir Vatikano valdžios aparatą, žurnalas nu
rodo, kad Vatikanas šiuo metu turi savo 
diplomatinius atstovus (nuncijus) dauge
lyje Vakarų Europos valstybių, Ameriko
je, Azijoje ir Afrikoje. (Tad kodėl nepasi
keitus tokiais atstovais tarp Vatikano ir 
Maskvos? — galvoja Kremlius).

Pagal žinomąjį apskaičiavimą, Kremlius
Kovo 10 dieną „Tiesa“ pirmame pusla

pyje išsispausdino dvi informacijas, kurios 
galėtų sukelti nusistebėjimą: Chruščiovas 
sveikina popiežių Joną XXIII, gavusį Bal- 
cano fondo premiją už pastangas „siekiant 
kilnaus tikslo — išsaugoti taiką“, ir linkė
jimai jam geros sveikatos. Čia pat prane
šama, kad popiežius padėkojo Chruščiovui 
ir palinkėjo „laimės ir gerovės tarybinei 
liaudžiai“. Greta spausdinamas praneši
mas apie Ateistų Tarybos posėdį Vilniuje, 
kur aptarta ateistinės literatūros leidimo 
klausimas ir patvirtintas šiems metams 
darbo planas.

Adžubėjaus vizitas pas popiežių ir mi
nėtasis pasikeitimas telegramomis Vaka
ruose sukėlė daug spėliojimų. Kai kas gal
voja, kad pavasarį, atvykęs su oficialiu vi
zitu j Italiją, Chruščiovas apsilankys Vati
kane ir kalbėsis su popiežium dėl konkor
dato tarp Sov. Sąjungos ir Vatikano pasi
rašymo. Manoma, kad ryšium su tais vizi
tais Katalikų Bažnyčios padėtis Rytų Eu
ropos kraštuose turės pagerėti ir kai ku
rie dvasiškiai būsią išleisti iš kalėjimų. 
Aišku, kad už bet kokias nuolaidas Rytų 
Europoje Chruščiovas norės gauti ką nors 
mainais. Bet ką jis norės gauti? Ir apskri
tai ko siekia Kremlius, pradėjęs flirtą su 
ligšiol neapkenčiamu Vatikanu?

Atsakymo reikia ieškoti Sovietų spaudo
je, kuri kaip paprastai yra labai šykšti at
virais pasisakymais. Tačiau visiems aišku, 
kad nei Chruščiovas, nei juo labiau Adžu- 
bėjus nebūtų parodę jokio mandagumo 
žesto popiežiui, jei naujosios politikos kur
sas nebūtų iš anksto Kremliaus patvir
tintas.

Maskvoje leidžiamas žurnalas „Meždu- 
narodnaja Žizn“ š. m. kovo mėn. riebiu 
šriftu išsispausdino straipsnį „Kaip tvar
kosi Vatikanas“, kurio tonas ir turinys 
daug pasako apie Kremliaus sumanymus, 
apie jo naują sąmokslą prieš laisvąjį pa
saulį, pasinaudojant draugiškais santy
kiais su Vatikanu. Straipsnyje nėra nė 
vieno pikto žodžio Katalikų dvasiškijai ar 
Vatikanui, kas paprastai ligšiol būdavo 
kiekviename komunistų leidinyje. Priešin
gai, savo skaitytojams žurnalas pasakoja 
labai simpatiškai, kad Vatikanas yra ma
žiausia pasaulio valstybė, užimanti tik 44 
ha plotą ir turinti tik apie tūkstantį gy
ventojų. „Bet jo vieta pasaulinėje politiko
je sprendžiama, aišku, ne pagal tuos duo
menis, o pagal tai, kad jis yra Katalikų 
Bažnyčios tarptautinis centras“. Vatikano 
duomenimis, šiuo metu pasaulyje yra 540 
mil. katalikų, iš jų 248 mil. gyvena Euro
poje, 228 mil. pietų ir šiaurės Amerikoje, 
35 mil. Azijoje, 26 mil. Afrikoje ir 3 mil. 
šiuo metu laisvame pasaulyje turi 2 mil.
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rengimų programas. Ypač sunku rasti pa
skaitininkų. Vyresnieji traukiasi, nes jau
čiasi ir šioje srityje savo duoklę jau atida
vę ar išsisėmę, neįdomūs. Tam reikia nau
jų jėgų, bet jų beveik nepasirodo, ar per- 
mežai pasirodo.

Panašių reiškinių galima pastebėti ir ki
tose visuomeninio — politinio bei kultūri
nio — gyvenimo srityse. Gal tik Europos 
Lietuvių Fronto Bičiuliai tuo dar negalėtų 
per daug nusiskųsti. Bet kur dingo kiti po
litiniai susigrupavimai? Kodėl apie juos 
Europoje beveik nieko negirdėti? žinia, 
emigracija į užjūrį paliko dideles spragas, 
ypačiai vyresniųjų tarpe. Bet argi iš tikrų
jų nėra kam jų pavaduoti?

Atrodo, būtų visai natūralu, jei vyresnių 
jų vietas užimtų jaunimas. Ypačiai tuose 
kraštuose, kur jaunimo dar netrūksta, 
kaip, pvz„ Vokietijoje; čia lietuvių yra iš
likę daugiau, kaip kitose Europos valstybė 
se. Bet kaip tik Vokietijoje jaunimo ben- 
druomeninėje-visuomeninėje veikloje la
bai pasigendame. Kodėl?

Kur dingsta Vasario 16 Gimnazijos 
jaunimas?

Atrodo, kaip tik Vokietijos lietuvių jau
nimas turėtų būti pats sąmoningiausias ir 
pareigingiausias tautine prasme. Juk čia 
jau daugel metų veikia Vasario 16 Gimna
zija, savo apimtimi ir lietuviškumu vienin

IR KREMLIUS
savo agentų. Kodėl to skaičiaus nepadi
dinti? „Mežd. Žizn“ sako, kad Vatikanas 
vadovauja gausiai katalikų dvasiškijos 
armijai. 1960 metų duomenimis, pasauly
je buvo 392013 kunigų, 151 tūkst. vyrų vie
nuolių ir 978 tūkst. moterų vienuolių. Va
tikano įtakoje įvairiuose kraštuose yra 
katalikų politinės partijos ir visuomeni
nės organizacijos. Stambiausios katalikų 
politinės partijos yra Vakarų Europoje. 
Jų tarpe Vak. Vokietijoje yra krikščionių 
demokratų sąjunga su 380 tūkst. narių. 
Krikšč. dem. partija Italijoje turi pusant
ro milijono narių, liaudies respublikinis 
sąjūdis Prancūzijoje — 50 tūkst., krikšč. 
soc. partija Belgijoje 320 tūkst. ir tt. Šių 
metų pradžioje Vakarų Europos šešiose 
valstybėse katalikų partijos buvo val
džioje.

Pietų Amerikoje, kur komunistai deda 
didžiausias pastangas įsivesti savo san
tvarką, 18-oje valstybių iš 20 krikščionys 
demokratai turi savo partijas. Afrikoje, 
kur komunistai taip pat turi nemažai vil
čių, Katalikų Bažnyčios įtakoje esančios 
krikšč. soc. dem. partija Rodezijos ir Nija- 
salando federacijoje, demokratų partija 
Ugandoje, tautinė partija Basutolande.

Katalikų politinės partijos bei grupės 
įeina į tarptautinius sąjūdžius: krikščio
nių demokratų tarptautinę sąjungą, Ame
rikos krikščionių demokratų sąjungą ar 
Vid. Europos krikšč. dem. sąjungą. Vati
kanas turi savo spaudą, įskaitant dienraš
tį „Osservatore Romano“.

Kremliui labai opi vieta — užsienio ra
dio transliacijos. O Vatikano radijas, kaip 
sako rusų žurnalas, yra priskaitomas prie 
pačių galingiausių siųstuvų Vak. Europoje, 
ir jis transliuoja 50-čia kalbų. (Tarp kit
ko, ir lietuvių kalba). Be to, Katalikų Baž
nyčiai priklauso didelis spaudos ir knygų 
leidyklų tinklas visuose pasaulio kraštuo
se. Katalikų Bažnyčios viršūnė, vadovau
dama visam tam, rodo savo ideologijos ir 
politikos kryptį.

Kremlius apskaičiavo, kad, sunormavus 
santykius su Vatikanu, katalikiškieji 
sluoksniai laisvame pasaulyje bus ne tik 
neutralizuoti, bet k!ai kuriais atvejais ga
lės net pasitarnauti Sovietų imperializmui 
bei komunizmui. Neabejotina, kad Krem
lius taip pat turi galvoje Rytų Europos ka
talikų neigiamą nusistatymą. Ligšiolinės 
komunistų pastangos juos sutramdyti bei 
įkinkyti į „komunizmo statybą“ nedavė 
reikiamų rezultatų. Pagaliau nepaslaptis, 
kad tikintieji daug vilčių deda į laisvės 
bei nepriklausomybės sąjūdžius, kurie ke
lia nemaža rūpesčio rusams.

Tad kaip gi eliminuoti tą pasyvią rezis
tenciją? — Tur būt, pats Liuciperis bus 
pakuždėjęs Chruščiovui į ausį, kad reikia 
įtraukti Vatikaną į pagalbą bedieviškiems 
planams vykdyti. Sutvarkius santykius su 
Vatikanu, ne tik palengvės komunistų in
filtracija Vakaruose, bet ir Rytų Europos 
tautoms bus suduotas moralinis smūgis. 
Tikintieji iš to nieko nelaimės, nes, kaip 
matyti iš Ateistų Tarybos posėdžių Vilniu
je, komunistai savo akcijos prieš religiją 
nesustabdo. J. Vilčinskas

(„D. Balsas“, nr. 2, 1963)

JAUNIMAS
telė tokia pasaulyje. Čia dėstoma lietuvių 
kalba, istorija ir t.t. Mokytojai beveik visi 
lietuviai. Čia jaunimas mokomas veltui, vi 
so pasaulio lietuvių sudėtomis aukomis, 
kas mokinius lietuviškumui turėtų tiesiog 
įpareigoti. Per maždaug 12 savo gyvavimo 
metų Vasario 16 Gimnazija, priskaitant ir 
tuos, kurie jos nebaigė, praėjo didelis bū
rys jaunimo. Neturiu tikslių statistinių 
duomenų, bet teko girdėti, kad tokio jau
nimo turėtų būti apie 300. Daugelis jų emi 
gravo į užjūrius, bet apie 100, be abejo, yra 
pasilikę Vokietijoje. Tai nėra labai daug, 
bet, turint galvoje specialų lietuvišką pa
ruošimą, šio jaunimo pasireiškimas Vokie
tijos lietuvių bendruomeniniame ir apla
mai visuomeniniame gyvenime turėtų būti 
ryškus. Deja, to nėra. Ir šį jaunimą lietu
viškoje veikloje Vokietijoje mažai kur be
galima pastebėti. Kur dingsta jis? Kodėl 
ir jis traukiasi nuo lietuviškosios veiklos?

Lietuvai jaunimas dar nežuvo
Per drąsus būtų tvirtinimas, kad jauni

mas yra visiškai pasitraukęs nuo lietuviš
kosios veiklos. Yra ir labai gražių pavyz
džių. Pvz., skautai. Jie yra organizuoti ir 
tarpusavy gražiai puoselėja lietuvišką dva
sią. Gal dar gražiau pasireiškia studentai 
ateitininkai; jie net savo biuletenį „Atei- 
tin“ leidžia ir patys jį prirašo, skirdami 
vietos ir lietuvybės klausimams. Jie išdrįs 
ta pakritikuoti net vyresniuosius, ir tai yra 
gerai, nežiūrint į tai, kad toji kritika kar
tais yra netiksli; tai rodo, kad jaunimas 
lietuviškosios veiklos klausimais vis tiek 
domisi.

Tik tokios veiklos yra dar per maža. Ji 
yra per siaura ir per uždara. Ji neužpildo 
minėtų atsirandančių spragų lietuvybės 
veikloje.

Dar nežuvęs lietuvybei ir tas jaunimas, 
kurs iš viso nepasireiškia. Ir jo viduje lie
tuviška dvasia, tikriausia, dar nėra užge
susi.

Daugeliu atvejų jaunimas nėra nė kal
tas, kad jis yra toks, o ne kitoks, jei nežino, 
kad kitoks turėtų būti. Bet vis dėlto dau
gelis visiškai sąmoningai traukiasi nuo lie 
tuviškosios veiklos, nors gerai žino, kad tai 
yra negerai. Kodėl taip yra, kokios viso to 
priežastys? Jų turime ieškoti ir jas šalinti.

Amerikoje, diskutuojant tuos pačius 
klausimus, dažnai nugirsdavome pasisaky 
mus, jog jaunimas vengia lietuviškosios 
veiklos todėl, kad nesutaria su vyresniai
siais. Šiuo laiku Amerikoj tokie nesusipra 
timai, berods, sumažėjo. Europoje tokio 
pobūdžio nesutarimai iki šiol stipriau, tur 
būt, nepasireiškė, o jei kur ir pasitaikyda
vo, tai čia jie būdavo kitokio pobūdžio, ne 
pagrindiniai, dėl kurių jaunimas trauktųsi 
nuo lietuviškosios veiklos. Čia jaunimą nei 
giama linkme veikia, tur būt, kiti veiks
niai. (ELI)

R SeĮilųnioS
POPIEŽIAUS ENCIKLIKA

Naujojoje enciklikoje popiežius Jonas 
XXIII siūlo uždrausti branduolinius gink
lus, palaipsniui sumažinti ginklų atsargas 
ir nusiginkluoti.

Nors enciklikoje nerodoma komunis
tams ir kitokiems materialistams nuolai
dų, tačiau pažymima, kad „klaidingu filo
sofiniu mokslu“ remiami sąjūdžiai palaips 
niui keičiasi ir gali net turėti teigiamų ir 
vertų užgirti elementų.

Enciklikoje stipriai pasisakoma už J. 
Tautas. Žmogus turįs būti krikščionis, bet 
kartu eiti su mokslo ir technologijos pa
žanga. Pasisakoma prieš revoliucijas, 
smerkiama rasinė neapykanta, kišimasis į 
kito krašto reikalus ir ginčų sprendimas 
jėga. Taip pat palankiai pasisakoma už ge 
rovinę valstybę, kuri būtų tvarkoma anks 
tyvesniosios enciklikos — „Motina ir Mo
kytoja“ — socialiniais pagrindais.

LIBERALAI LAIMĖJO
Prasidėjus ginčams dėl to, ar priimti ame 

rikiečių siūlomuosius atominius smaiga
lius raketoms, Kanados parlamentas buvo 
paleistas.

Renkant naują, Diefenbakerio konser
vatoriai pralaimėjo. Daugumą surinko 
Pearsono vadovaujami liberalai.

Liberalai pravedė 130 atstovų, konserva
toriai 94, socialistai 24 ir naujieji demo
kratai 17.

PROPAGANDA PRIEŠO STOVYKLOJE
Vesdami su sovietais ideologinį karą, ki 

mečiai Sov. Sąjungos viduje pradėjo pla
tinti prieš Chruščiovo politiką nukreiptus 
leidinius. Vienas tokių leidinių — 210 psl. 
knygelė, kurioje surinkti kiniečių laikraš
čių straipsniai — atsiskaitymas su italų ko 
munistų vadu Togliačiu.

Tos brošiūros yra atspaustos rusų kai-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Telefono strategija ir 
politika

Norint išvengti netikėtai galinčio kilti 
atominio karo, sutarta dėl tiesioginio tele
foninio ryšio tarp Baltųjų Rūmų ir Krem
liaus. Dėl to prancūzų „L'Aurore“ rašo:

„Sveikiname patys save. Jau viešai ži
noma, kad Vakarų pasaulio gynybos sume 
timais Jungtinėms Valstybėms, kurios tai 
pasiūlė visų bendrosios gerovės vardu, bu 
vo suteikta ta galia ir vadovybė. Vokie
čiai tai patvirtino, taip pat britai ir italai, 
o su jais ir mes. Tačiau tas amerikiečiams 
atitekęs vaidmuo nereiškia, kad viso Va
karų pasaulio reikalai visiškai perduoda
mi į Vašingtono rankas. Laisvieji kraštai 
kelia mintį, kad sąjungininkai palaikytų 
nuolatinį ryšį ir tartųsi prieš darydami 
sprendimus“.

šveicarų „Nationąl-Zeitung“ tuo pat 
klausimu rašo:

„Kitos valstybės, kurios į tą liniją nega 
lės įsijungti ir pasiklausyti, kokiomis ten 
žiniomis pasikeis Amerikos prezidentas su 
rusų vyriausybės vadovu to sekundes 
truksiančio pasikalbėjimo metu, neturėtų 
tuojau rodyti savo įtarumo. Tasai telefo
nas bus saugumo priemonė, kuri padės iš
siaiškinti. Tik tiek ir daugiau nieko. Dėl 
to nesąmonė būtų įsivaizduoti, kad Baltie 
ji Rūmai ir Kremlius tos vielos padedami 
pasidalys tarp savęs pasaulį ir už savo są 
jungininkų nugarų ir jų sąskaiton suras 
būdus dėl to susitarti“.

PRANCŪZAI IR BENDRA GYNYBA
Prancūzų „Le Figaro“ rašo:
„Ar Paryžiuje vykstantieji prancūzų - 

amerikiečių pasitarimai reiškia, kad gene 
rolas de Gaulle'is pakeitė savo nusistaty
mą dėl JAV pasiūlymo sudaryti NATO 
atomines pajėgas? Mes nedrįstame tiek to 
Ii eiti spėliodami. Gali būti ir gal net iš 
tiesų taip yra, kad prezidentas, matyda
mas, kokį blogą įspūdį padarė jo sausio 14 
d. spaudos konferencija, dabar nori paro
dyti mostą, skiriantį nemaža dėmesio tiem 
amerikiečių pasiūlymam, dėl kurių, kaip 
žinia, suinteresuotų kraštų sostinėse jau 
seniai vyksta aiškinimasis ir galybė pasi
tarimų. Tačiau sunku iš tų spėliojimų da
rytis išvadas, nes iniciatyvos vėl užmegzti 
ryšį ėmėsi Vašingtonas“.

KĄ RUSAI NORĖJO PARODYTI?
Sovietų lėktuvai apšaudė oro korido

rium į Berlyną privačiu lėktuvu skridusį 
britų televizijos bendradarbį. Šveicarų 
„Neue Zuercher Zeitung“ iš to darosi to
kias išvadas:

„Politiniai stebėtojai Berlyne iš to neri
mą sukėlusio įvykio darosi išvadą, kad so

DIENOS "Į
ba. Jos siuntinėjamos paštu, ir jas platina 
taip pat Sov. Sąjungoje studijuojantieji ki 
niečiai.

SOVIETŲ GRASINIMAI
Sov. Sąjunga išsiuntinėjo NATO vado

vaujančių kraštų vyriausybėms notas, ku
riose įspėjama dėl „rimtų pasekmių“, jei 
prie NATO armijų būtų sudarytos atomu 
ginkluotos pajėgos ir prie jų tvarkymo ga 
lėtų prieiti įvairūs kraštai. Sovietus ypač 
jaudina mintis, kad V. Vokietija gali turė
ti teisę prieiti prie tų ginklų.

Jei šitaip atsitiktų, tada sovietai galėtų 
atomu apginkluoti Varšuvos pakto kraštų 
pajėgas.
SUSIAURINAMOS „RAUDONOSIOS 
HILDOS“ TEISĖS

Rytų Vokietijoje numatoma susiaurinti 
teisingumo ministerijos teisės.

Nuo 1953 m. sukilimo teisingumo minis 
teriu yra „raudonoji Hilda“ Benjamin, ku
rios įstaigos per tą laiką už vadinamuo
sius politinius nusikaltimus nuteisė apie 
80.000 žmonių. Dabar kalėjimuos yra apie 
12.000 politinių kalinių.

Žiaurumu besireiškianti „raudonoji Hil
da“ taip bijanti mirti, kad dažnai oficialiu 
automobiliu važiuojanti atsigulusi ant 
grindų.
BRITŲ KOMUNISTŲ GIESMELĖ

Britų komunistų partijos kongrese ypač 
nepagailėta gražių žodžių katalikams. Ben 
dradarbiavimo tema buvo iškelta deba
tuose. Vienas partijos narys net pareiškė 
suvažiavime: „Jei Chruščiovo žentas gali 
gauti audienciją pas popiežių, tai aš galiu 
kataliką darbininkų prievaizdą laimėti 
partijai“.

„Daily Worker“ ypač didelio dėmesio pa 
rodė savo puslapiuose naujajai popiežiaus 
enciklikai.

vietams šiuo metu dar nerūpi užvirti Ber
lyno katilą. Matyt, sovietai šiuo metu dar 
nebūtų pajėgūs išprovokuoti naujos Berly 
no krizės. Sovietinė taktika ribojasi kol 
kas tik pabaksnojimais ir pusbalsiais gra
sinimais; kurie nuskamba ir tuojau būna 
užmirštami. Vienas amerikiečių kalbėto
jas prieš keletą dienų yra pareiškęs, kad 
sovietai nori parodyti, jog jie vis dar tebė
ra. O patiems jau reikia baigti pasidaryti 
išvadą, kad sovietai paskutiniųjų poros sa 
vaičių veiksmais norėjo viešai parodyti, 
jog jie, jei tik rimtai ryžtųsi, gali žiauriai 
sumaišyti oro susisiekimą su Berlynu“.

JEVTUŠENKĄ TIK ATPIRKIMO OŽYS
Vertindamas visus dabar pradėtuosius 

puolimus prieš poetą Jevtušenką ir kitus, 
amerikiečių „Time“ rašo:

„Nors Chruščiovas Jevtušenką pavertė 
paprasčiausiu atpirkimo ožiu, tačiau užsi 
puolimas šio poeto yra tiktai dalis naujų, 
sistemingų pastangų primesti griežtą par
tijos kontrolę teatrui, muzikai, menui, 
knygų leidimui, pramoniniams dailės da
lykams ir visur kitur, kur tik gali pasi
reikšti jaunųjų komunistų nepriklausomas 
balsas. Vėl prasideda tasai „keistas lai
kas“, kaip 1960 m. rašė Jevtušenką, „kai 
bendra garbinga laikysena galėtų būti va 
dinama drąsumu“.

Vėl 400 Lietuvos specialistų J Kazachstaną
(E) Kovo 25 d. Vilniaus radijo žiniomis, 

vilniečiai išlydėję naują „savanorių“ — 
naujakurių ešaloną. Daugiau kaip 400 žmo 
nių grupė išvyko į plėšinių žemes, į Ka
zachstaną. Naujakurių tarpe buvę dešim
tys statybininkų, mechanizatorių, gyvulių 
augintojų. (Tai vyksta tuo metu, kai Lie
tuvoje jau sparčiai šaukiama apie naują 
žemės ūkio specializaciją — gyvulininkys
tės skatinimą ir dejuojama dėl mechaniza
torių trūkumo — E.).

Internacionalinė dvasia Panevėžio gatvėse
(E) Kovo mėn. antroje pusėje Panevė

žyje lankėsi moksleiviai, atvykę iš Lenin
grado, Gruzijos, Armėnijos, Ukrainos ir 
kitų respublikų. Jie buvo apgyvendinti 
moksleivių namuose ir dalyvavo vad. tautų 
draugystės festivalyje. Buvo ir koncertas, 
ir šalia rusiškų, gruziniškų ir kt. dainų, 
skambėjusi ir lietuvių liaudies melodija. 
Dar buvo ir sporto rungtynės. Vilniaus ra
dijas gyrėsi: per tris dienas Panevėžio gat 
vėse buvę kalbama beveik 15-kos respubli 
kų kalbomis.

Italijos komunistai nesutinka su 
Kremliaus meno samprata

(E) Chruščiovui užpuolus sovietų meni
ninkus, rašytojus, dabar pasisakė ir Itali
jos intelektualiniai sluoksniai, jų tarpe ir 
komunistai. Italų komunistiniai vadai pa
sisakė ne visiškai sutinką su Chruščiovo 
pažiūromis meno srity. Komunistų dien
raštis „Unitą“ pastebėjo, kad nesą nuosta
bu, jei kai kuriais klausimais italų komu
nistai nesutinką su sovietinėmis pažiūro
mis meno klausimais. Italų komunistai nu 
rodė: „jei partija siekia pakeisti visuome
nę, jai netinka kištis į menininkų kūrybą 
ir jiems nurodyti, kaip tenka kurti“.

PASKENDO ATOMINIS 
POVANDENINIS

Apie 220 mylių nuo Bostono Atlante pa
skendo pats greičiausias, tyliausiai plau
kiąs ir giliausiai galįs panerti amerikiečių 
atominis povandeninis laivas Thresher su 
129 asmenimis įgulos.

Jis buvo statytas 1961 m. ir kainavo 45 
mil. dolerių. Panašūs į jį yra dabar gami
namieji Polariai.

Uoste laivas buvo patikrintas ir turėjo 
atlikti nardymo pratimus. Iš pradžių vis
kas vyko gerai nuo vakaro 6.22 vai., bet ry 
tą (trečiadienį, balandžio 10 d.) nutrūko 
ryšys su jį lydėjusiu Skylark laivu. Ka
dangi paviršiuje nėra jokių dalių, o tik 
alyvos dėmės, tai reikštų, kad laivas ne 
sprogo, o greičiau kur nors praleido van
denį. Vandenyno dugne, apie 8.400 pėdų 
gylyje, vandens milžiniško svorio spau
džiamas (po 4.000 svarų į kv. inčą), jis tu
rėjo būti visiškai sutraiškytas. Apie bet 
kokius gelbėjimo darbus negali būti nė kai 
bos.

Be kita ko, pasakytina, kad povandeni
niai tokiam gylyje vandenyno dugno nie
kada nepasiekia. Ten, kur Thresher pa
skendo, vandens spaudimas yra 10 kartų 
didesnis, negu tas, kurį galėdavo pakelti 
II pasaulinio karo geriausi povandeniniai 
laivai.
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V. SIDZIKAUSKUI 70 M.
(Elta) Balandžio 10 d. teisininkui, diplo

matui, įžymiam laisvosios Lietuvos ir iš
eivijos politiniam veikėjui sukako 70 m. 
amžiaus. Gimęs 1893 m. šiaudinėje, Kidu 
lių vaisė., Šakių apskr., V. Sidzikauskas, 
1915 m. gavęs brandos atestatą Maskvoje, 
ten pradėjo teisės studijas, jas tęsė Berno, 
Šveicarijos, universitete ir baigė Kaune 
Vytauto Didž. Universteto teisių fakultetą. 
Lietuvos valstybės tarnybon sukaktinin- 
kas įsijungė 1918 m., o nuo 1919 m. dirbo 
užsienio reikalų ministerijos tarnyboje. 
1922-31 m. buvo Lietuvos atstovu, vėliau 
įgaliotu ministru Berlyne, Vienoje ir Ber
ne. 1931-34 m. įgaliotas ministras Londone 
ir Hagoje. Buvo Lietuvos atstovas prie 
Tautų Sąjungos.

Tautų Sąjungoje keliais atvejais atsto
vavo Lietuvai posėdžiuose, svarstant Vil
niaus, Klaipėdos bylas. Dalyvavo įvairiose 
tarptautinėse konferencijose, vadovavo ei
lei Lietuvos vestų derybų su Vokietija. 
Lenkija.

1931-32 m. V. Sidzikauskas buvo Lietu
vos atstovu Nuolatiniame tarptautiniame 
teisingumo tribunole Hagoje, atstovavo 
Lietuvai jos laimėtose bylose su lenkais ir 
vokiečiais. Nuo 1936 m., gyvendamas Lie
tuvoje, sukaktininkas buvo Lietuvos Shell 
B-vės direktorius, tuo pačiu laiku dėstė 
diplomatinę istoriją Prekybos institute 
Klaipėdoje, vėliau Šiauliuose.

Visuomenės veikloje V. Sidzikauskas 
reiškėsi nuo 1917 m. Veikė Maskvos lietu

TRIUKŠMAS DEL NIEKO
Kai Paryžiuje lyja, tai Maskvoje žmonės 

vaikščioja su kaliošais ir skėčiais. Šitaip 
būdavo sakoma anais laikais, kai rusai ga
lėdavo žiūrėti ir žiūrėdavo į Vakarus ir iš 
jų mokydavosi'. Dabar į Vakarus dairytis 
nevalia. Dabar jau jeigu Maskvoje nulijo, 
tai ir Vilniuje kurį laiką reikia nešioti ka
liošus. Ne dėl to, kad reikėtų, bet kad jau 
tokia dabar tvarka. Argi nors vienas Lie
tuvos rašytojas, sakykite, išspausdino bent 
vieną dalyką apie tai, kaip NKVD nakti
mis rinkdavo žmones iš namų, grūsdavo į 
gyvulinius vagonus ir gabendavo į Sibirą? 
Ar buvo parašytas bent vienas darbas apie 
S'biro kančių baisybes? Ne, tokių dalykų, 
deja, Lietuvoje niekas dabar nėra parašęs. 
Ar kas nors ieškojo poezijoje išradingumo, 
kuris formalinėmis miglomis aptraukia 
mintį?

Jeigu kas šitaip ir darė, tai nebent gal 
Mieželaitis, kuris už tokią savo poeziją ga
vo net premiją.

Tai ko dabar sovietiniuose Lietuvos laik 

vių stud, draugijoje, Ūkininkų partijoje, 
Lietuvos Vakarų S—goję ir Lietuvių-Britų 
draugijoje. 1941 m. pradžioje slaptai atvy
kęs į Vokietiją, Gestapo buvo suimtas ir 
apie dvejus metus kalintas Soldau, Aus
chwitz koncentracijos stovyklose, vėliau 
priverstinai įkurdintas Berlyne.

Berlyne vėl tęsė intensyvią visuomeninę 
veiklą lietuvių išeivių tarpe. Dirbo Lietu
vių Sąjungoje, buvo įsijungęs į pogrindinę 
veiklą, 1944 m. buvo paskirtas į VLIKo de 
legatūrą ir išrinktas jos pirmininku, VLIK 
ui atsikūrus Vokietijoje, vadovavo VLIKo 
politinei komisijai, o nuo 1947 m. balan
džio 21d. buvo VLIKo Vykd. Tarybos pir
mininku.

Nuo 1951 m. sukaktininkas laisvinimo 
srityje aktyviai dirba JAV-se — Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas, Lietuvos 
delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų sei 
me pirm, bei jos politinės komisijos pirm. 
V. Sidzikauskas PET reikalais lankosi į Eu 
ropos, P. Amerikos valstybes ir kitur, vi
sur palaikydamas ryšius su politikais, par 
lamentarais, keldamas Lietuvos laisvės rei 
kalus. Plačiai dalyvauja visuomeninėje 
JAV lietuvių veikloje. Sukaktininkas, spau 
dos darbe pasireiškęs dar 1917 m. Maskvo
je („Santaros“ savaitraštyje), vėliau ben
dradarbiavo įvairiuose laikraščiuose, žur
naluose, o išeivijoje, be lietuvių spaudos, 
dalyvauja ir anglų, prancūzų, vokiečių ir 
ispanų k. leidžiamuose žurnaluose.

raščiuos šaukia Bieliauskas, Venclova, Ma 
cevičius ir kiti?

O gi todėl, kad Maskvoje tais reikalais 
kalbėjo Iljičiovas ir Chruščiovas, rašė kom 
somolo sekretorius Pavlovas ir kiti. Kal
bėjo ir rašė jie ne apie Lietuvą, bet apie 
Rusiją, apie tokius jiems akis badančius 
žurnalus, kaip „Novyj mir“, kuriuose iki 
šiol buvo spausdinami komunistų vadus 
gąsdinančių nuotaikų darbai.

Tuos lietuvių tuščius riksmus paskai
čius, kaip raminančių žolelių arbata atro
do jauno rašytojo A. Bernoto žodžiai „Li
teratūroje ir mene“. Rašydamas dėl Iljičio 
vo ir Chruščiovo pasisakymų literatūros ir 
meno klausimais, jis nurodo: „Man rodos, 
kad didumai mūsų respublikos jaunųjų li
teratų šių susitikimų mintys nėra kažkoks 
viską laužiantis netikėtumas“.

Štai tau ir paaiškėja, ko vertas visas 
triukšmas.

Vaižgantas apie Voldemarą
PROF. A. VOLDEMARO 80 M. GIMIMO SUKAKTIES PROGA

Lietuvos Valstybės Tarybos narys ir jos 
atstovas Berlyne, profesorius Augustinas 
Voldemaras, užvakar sugrįžo iš užsienių, 
ir L. V. Taryba jam pavedė sudaryti Minis 
terių Kabinetą. Tokiu būdu prof. A. Vol
demaras tampa pirmuoju nepriklausomos 
IJetuvos ministeriu pirmininku.

Štai, keletas jo gyvenimo žinių.

A. Voldemaras yra gimęs 1883 m. balan
džio 16 d. Dysnos sodžiuje, Tverečiaus pa
rapijoje, Švenčionių apskr. Lenkai yra jį 
apšaukę pusvokiečiu; tur būt, dėl jo pavar 
dės. Tai netiesa. Prof. Augustino prosene
lis į Vilniaus guberniją yra atkilęs iš Len
kijos, kur buvo prirašytas kaip Varšuvos 
bajoras. Mokėjo gražiai vokiškai, bet gra
žiai ir prncūziškai, ir Napoleonui užeinat, 
buvo jo kariuomenės vadoklis. Iš to spėja 
ma jį greičiau buvus prancūzą, ne vokietį.

Jau tas prosenelis buvęs sulietuvėjęs, lie 
tuvaitę vedęs, kaip ir paskui senelis ir tė
vas. Užėjus liustracijai, drauge su kitais 
smulkiais bajorais, ir Voldemaras-tėvas 
prisirašęs į valstiečius dėl gavimo žemės 
nuosavybėn. Taip kad prof. Augustinas jau 
yra gimęs valstiečiu ir kitų šeimynos tra
dicijų, kaip tik lietuviškų, nebeatmenąs. 
Tai apie jokį vokiškumą nebegali būti nė 
kalbos: mūsų Ministeriu Pirmininkas yra 
grynas per tris kartas lietuvis.

Liaudies mokyklą jis išėjo Tverečiuje, 
miesto mokyklą Švenčionyse, gimnaziją 
Petrapilyje, ten pat ir istorijos-filologijos 
skyrių universitete 1911 m„ kaip mokinys 
garsių Europos vardo profesorių Rostovce 
vo ir Zielinskio.

1913 m. buvo paskirtas privat docentu į 
Bestiuževo kursus. Pagaliau, 1916 m., ky
lant Petrapilio universiteto skyriui į Per
mę, ir Augustinas Voldemaras gavo ekstra 
ordinatūrą, destis, paskirtas klasikinės fi
lologijos katedros ekstraordinariniu pro
fesoriumi.

Yra parašęs visą eilę mokslo straipsnių 
rusų, lotynų ir vokiečių kalbomis; yra nuo
latinis bendradarbis Brockhauso ir Effro- 
no Enciklopedijų, kur galima rasti jo 
straipsnių iš filologijos, istorijos, juris
prudencijos ir publicistikos.

Lietuvių gyvenime veikliai dalyvavo 
nuo pat gimnazijos laikų. Lietuvių laikraš
čius puošia nemaža gražių, rimtų, svarbių 
publicistinių straipsnių. Yra skaitęs pa
skaitų per visuotinius Mokslo Draugijos 
susirinkimus.

Plačiai į lietuvių politikos dirvą išplau

kė 1917 m. per Rusijos Lietuvių Seimą Pet 
rapilyje gegužės mėn. ir per Tautų Kongre 
są Kieve rugpiūčio mėn. Per abudu kartu 
griežė, taip sakant, pirmąjį smuiką, suma
ningai gindamas ir apgindamas Lietuvos 
nepriklausomybės idėją. Per abudu kartu 
lietuviai ir svetimtaučiai išvydo jame rim
tą politikos pajėgą.

Per taikos derybas Lietuvių Brastoje, 
kaip Ukrainos delegacijos attache, suvaidi
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RAMYBĖ JUMS

(Mintys Atvelykiui)

Prisikėlęs Kristus pasirodo apaštalams 
spindinčioje žmogaus tikrovėje. Džiaugs
mu suspindi apaštalai „pamatę Viešpatį“, 
slaptai vildamiesi, kad dabar atėjo valan
da, kada bus paskelbta Kristaus karalystė 
ir bus atsiskaityta su priešais. Juk tiek pa 
žeminimo, tiek neteisingumo ir kančios lyg 
šaukte šaukė dangaus keršto. Bet štai, vie
toje to iš Kristaus lūpų pasigirsta dieviš
kasis ,,Pax vobis — Ramybė jums! Taika 
jums!“ Ne keršto ir bausmės atėjo vykdyti 
Kristus, bet meilės ir teisingumo!

Žmogiškai galvojant atrodo tačiau, kad 
čia teisingumo negalima suderinti su mei
le. Žydai tepažino tik kietą dėsnį: „dantis 
už dantį, akis už akį“. Kristus gi atneša 
naują sprendimą: teisingumas pakeičia
mas meile, o meilė tampa triumfuojančio 
teisingumo mastu.

Kai garsusis mokslininkas Dr. Robertas 
Oppenheimeris, kuris vadovavo pirmąją 
atominę bombą kuriant, stovėjo prieš 
Jungtinių Valstybių Kongreso Komisiją, 
turėjo atsakyti į klausimą, ar prieš tą bai 
sųjį ginklą nėra kokios nors gynimosi prie 
monės? Mokslininkas rimtai patvirtino: 
„Taip, yra!“ Kada nustebę klausytojai pa
klausė, kas tai būtų, jis nesvyruodamas at 
sakė: „Taika !“ Tai vienintelė priemo
nė prieš atomo bombos pasekmes.

Ar nėra čia panašumo į teisingumo ir 
meilės santykį? Kristus atėjo į pasaulį 
„vykdyti savo dangaus Tėvo valios“, ku
rios teisingumas, lyg koks Damoklo kar
das, kabėjo ant žmonijos galvos ir tiek kar 
tų reikalavo sunaikinti nepaklusnius Ado

no taip pat žymią rolę Ukrainos reikale.
Yra Europą pažinęs. Karas prof. Volde

marą aptiko Ryme. Gerai moka daugelį 
kalbų: lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, vo
kiškai, angliškai, švediškai, itališkai, pran 
cūziškai, lotyniškai, graikiškai.

Tai ir vilčių nemaža, kad ir šioje aukš
toje vietoje padarys aiškią žymę. Duok, 
Dieve, laimingai.

Lietuvos Aidas, 125(173), 1918 m.

mo ainius. „Jeruzale, Jeruzale, kuri žudai 
pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie 
tau siųsti, kiek kartų aš norėjau surinkti 
tavo vaikus, kaip višta surenka savo viš
čiukus po sparnais, ir tu nenorėjai. Štai, jū 
sų namai bus jums palikti tušti...“ (Mt. 
23, 37). Bet ir po tokio pasakymo Kristus 
ant teisingumo svarstyklių padeda savo 
širdį-meilę-ramybę! „Tai mano įsakymas, 
kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau. Niekas neturi didesnės meilės, 
kaip ta, kad guldo savo gyvybę už savo 
prietelius...“ (Jo. 15, 12). Mirtis ant kry
žiaus ir prisikėlimas išlygino teisingumo 
svarstykles. Priskėlęs Kristus sveikina vi
sus: „Ramybė jums!“ Teisingumas sujufig 
tas su meile išsprendžia visas problemas. 
Iš to kilo ir garsusis dėsnis: „Opus iusti- 
tiae pax — Teisingumo vaisius — taika“, 
kurį popiežius Pijus XII pasirinko savo šū 
kiu. Tai Velykų prisikėlimo išvada, teisin 
gurno, persunkto meile, vaisius. „Tačiau 
taikos dvasia“, aiškina tas pats popiežius 
Pijus XII savo 1944 metų kalėdinėje kal
boje, „yra verta šito vardo tik tada, kai 
teisingumas nešališku saiku visiems ati
duoda tai, kas kuriam priklauso, ir iš visų 
reikalauja to, ką kiekvienas privalo. Toks 
teisingumas visiems duoda meilę ir nie
kam nedaro neteisybės, kurs yra tiesos sū
nus ir sveikos laisvės bei tikro saugumo 
tėvas“. Tokie yra teisingumo vaisiai.

Ir tokio teisingumo nešėjas, yra prisikė
lęs Kristus. Iš meilės žmonijai jis paauko
jo save iki paskutinio kraujo lašo, kad bū 
tų pilniausiai įvykdytas teisingumas. Jei 
mūsų pasaulis teisingai supras tą Kristaus 
pasiaukojimą, žmonijos gyvenimas pa
kryps visai kita vaga. Visos socialinės, eko 
nominės ir politinės problemos lengvai bū 
tų išspręstos, jei teisingumą visur lydėtų 
meilė. Melskime, kad Kristaus Prisikėli
mo atneštoji ramybė išliktų mūsų elgesy
je ir gyvenime.

Roma, 1963, mons. CleRas

PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 21 d., 12,30 v. 
ROCHDALE — balandžio 28 d., 11,30 v

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje

(4)

Po trumpo poilsio varovai mus žadino 
J darbą. Mes sunkiai kėlėmės iš smėliu ir 
sniegu apneštų gultų.

Mums paaiškino, kad darbą pradedant 
bus iškeliama raudona vėliava, o pasibai
gus bus nuleidžiama (tatai kiekvienas tu
rįs gerai atsiminti), kad dirbsime 12 valan 
dų. Po darbo bus pardavinėjama duona 
vienai dienai. Bet kol bus įrengta duonai 
kepti krosnis, vietoje duonos gausime mil
tų. Kiti produktai bus davinėjami pagal 
kortelę visam mėnesiui iš karto. Papildo
mas davinys sunkų darbą dirbantiems 
žmonėms buvo mažas ir nevertingas.

Suskirstė mus į brigadas pagal darbo 
rūšis: prie statybos, laivų iškrovimo, sama 
nų rinkimo ir paruošimo, vandens prista
tymo, kuro — vandens išplautų medžių 
rinkimo. Kadangi visų brigadų darbas bu
vo susietas su medžiagų ir sunkesnių daik 
tų vežiojimu, tai brigados buvo aprūpintos 
rogėmis. Paprastai į roges įsikinkydavome 
po porą žmonių, bet kartais reikėdavo ant 
ra tiek ir net daugiau įsikinkyti. Visus dar 
bus atlikinėjome primityviškiausiu būdu, 
dideliu žmonių skaičiumi, ypač moterimis. 
Rogėmis veždavome rąstus, statybos me
džiagą, sužvejotą žuvį, druską, surinktus 
kurui medžius, ledą, pagamintas statines 
ir kitus sunkius daiktus. Rogėmis tempda
vome ligonius ir mirusius.

Arkties vasaros metu visas sunkenybes 
nešiodavome neštuvais ant nugaros arba 
pečių. Tuo metu tundra bei upės pakraš
čių klampus smėlis buvo neišvažiuojami. 
Visą čia išgyventą penkmetį aš nemačiau 
riedančio vežimo.

Brigadininkai (darbo grupių lyg ir vy
resnieji) buvo parinkti iš vergų. Jie pra
nešdavo, kokius darbus teks dirbti; kito
kių pareigų neturėjo. Darbų vedėjus iš lais 
vųjų žmonių mes čia vadindavome varo

H. TAUTVAIŠIENĖ

vais, nes jų įsakymais turėdavome į dar
bą išeiti. Darbų vedėjai su aukštąja virš 
jų administracija buvo partijos žmonės. 
Jie su vergais galėjo elgtis, kaip patinka
mi. Visi administracijai priklausantieji 
laisvieji žmonės vartodavo vienodą jiems 
įprastą posakį: „Varyk į darbą“. Visi jie be 
išimties su vergais buvo grubūs. Jei kar
tais darbo metu kuris nors iš vergų atsisės 
davo atsikvėpti ir jei tuo metu pro šalį ei
nančioms administratorių žmonoms atro
dydavo, kad vergai nepakankamai dirba, 
girdėdavome tokias iš nieko nedirbančių
jų raudonųjų „damų“ grubias pastabas: 
„Dirbkite greičiau ir netinginiaukite!“ Raš 

■ tinės darbų padėjėjai buvo anksčiau atvež 
tieji suomiai, jų dalį vėliau išvežė žvejy
bai.

Niekas nesirūpino-palengvinti žmonėms 
darbą nei Trofimovske, nei sovchozuose, 
nei prie kitų darbų, kokius man teko dirb
ti. Atvežė du senus traktorius, bet jie tik 
tris dienas su pertraukomis tedirbo: susto 
jo ir nepajudėjo.

Išbandyti atvežė porą arklių. Jiems pir
moje eilėje pastatė tvartą, juos šėrė, žiūrė 
jo, kad nepastiptų. Su žmonėmis buvo el
giamasi kur kas prasčiau: žmonės patys 
savimi turėjo rūpintis ir, kad kaip bebūtų 
sunku, stengtis gyventi. Antra, niekas ne
buvo atsakingas, jei kuris iš atvežtųjų be
dirbdamas išvirsdavo.

Pamokė mus, kaip iš rąstų nutiesti bė
gius statoku krantu iki reikiamos vietos. 
Dirbdamos turėjome rąstus dėti skersai tų 
bėgių. Prie kiekvieno rąsto galo prisikin- 
kydavo po dvi moteris, kurios turėjo nu
vilkti rąstą į skirtą vietą. Suprantama, 
darbo našumas priklausė nuo rankų ir vil- 
kikių pajėgumo. Kitu atveju išilgai viso 
rąsto ilgumo rikiuodavo moteris. Varo
vams žinomomis priemonėmis joms ant pe 
čių užkeldavo rąstą ir tuo būdu medį pri
statydavo į statybos vietą. Net miglotos 

nakties prieblandoje laiptais į krantą su 
plytų kroviniu ant nugaros sukumpusios 
judėjo moterys. Ant karčių padėti maišai 
su miltais dažnai, išslydus iš silpnų neši- 
kių rankų, kartimis nuriedėdavo pakran
tėn. Kartais mes varovams pareikšdavome 
protestą, bet suomės jau seniai žinojo, kad 
tai buvo vėjo nešami žodžiai. Pasiliko at
mintyje kelių senyvų moterų suomių vaiz 
das: poromis su kietai sunertomis ranko
mis ir miltų maišu, padėtu ant judviejų 
pečių, senyvos moterys kopė į aukštoką 
krantą. Nakties prieblandoje tos vos ju
dančios darbininkės atrodė, kaip iš ak
mens ištašytos stovylos, tylios, su sustin
gusia neviltimi veiduose.

Ir suomių vaikai vilko lentas silpnais sa 
vo pečiais; šūkaudami, griūdami ir kelda
miesi, jie bėgo kaip priešo atakon, koman
duojami išmislingo varovo. Tas išmislinga 
sis „komanduotojas“ buvo laisvas žmogus 
— rusas mokytojas. Vaikams šiek tiek mo
kėdavo už atliktą darbą. Šie vargšeliai, be
sistengdami kiek išgalėdami, vaikydavu
si duonos kąsnio, kad savo darbu padėtų 
tėvams.

Krovikai, užsilipę ant miltų maišų krū
vos, pilna burna valgė miltus, semdami 
juos saujomis iš praplyšusių maišų.

Sunkiai dirbo vandens nešikai. Vandenį 
sėmėme upėje ir naščiais ant pečių nešė
me kibirais visos vietos reikalams ir „na- 
čalnikų“ butams.

Malkų rinkėjų brigados slinko vis toliau 
ir toliau palei krantą, rinko ir dėjo į krū
vas iš vandens išmestus medžius .Ant nu
garos velkamomis malkų naštomis aprūpin 
davo naująją įmonę kuru ir viršininkus ši
luma.

Samanų rovėjai, braidydami po šaltą 
kaip ledas salos vandenį, krovė tundros 
samanas į kūgius.

„Greičiau, tik greičiau“ — šūkaudavo 
kiekvienas praeinąs varovas ar jo žmona. 
Po darbo, raudoną vėliavą nuleidus, kiek
vienas, kiek tik pajėgdamas, skubėjo į duo 
nos parduotuvę, nes duona buvo vieninte
lis maistas gyvybei palaikyti. Ilgiausia 
žmonių eilė spaudėsi prie sienos, glaudėsi 
kitas prie kito, stengdamiesi slėptis nuo 
žvarbaus vėjo ir atgauti pavargusias ko
jas. Dienos metu duoną pardavinėjo virši
ninkams, brigadininkams ir pajėgiesiems. 
Jei darbo metu kuris iš arti dirbusių įeida 
vo krautuvėn, iš tokio drąsuolio atimdavo 
maisto kortelę. Tas didis „nusidėjėlis“ tu
rėjo eiti pas direktorių, kur gaudavo žiau
rų įspėjimą. Pajėgesnieji to krašto žmonės 

(rusai) moteris nustumdavo ir nusipirkda 
vo duonos be eilės. Duonos pardavėjas su 
mumis elgdavosi kaip viešpats — jis buvo 
partijos žmogus. Nusipirkę duonos ir su
griebę kur žabarą ar gabalą medžio, skubė 
davome į pastoges ar palapines išsivirti 
karštos duoninės maišalienės arba susišil- 
dyti vandens vadinamajai arbatai.

Paskutinėms sugrįžus iš darbo, skardinė 
statinė (krosnis) jau būdavo nustatinėta 
skardinukėmis, lėkštelėmis, indais ir inde
liais. Dėl indams laisvos vietos stokos pa
vėlavusieji susiginčydavo. Pagaliau, kai 
pavykdavo savam indui susirasti vietelę, 
jau baigdavosi kuras. Paskutinieji atsineš 
ta su savim malkele nebeįstengdavo įkai
tinti statinės-plytos ir tenkindavosi tik 
drungnu vandeniu.

Medžiagų Trofimovsko statyboms (rąs
tų, lentų ir plytų) čia negamindavo. Kaip 
minėta, gerokai į pietus Lenos pakrantėse, 
pvz., Žyganske, buvo įrengtos lentpiūvės 
statybos medžiagoms ir medinėms stati
nėms gaminti; čia dirbo tokie pat vergai, 
kaip ir mes.

Geros gamybos presuotos plytos čia at
gabenamos jūros laivais. Galimas dalykas, 
kad amerikiečiai, vergų valstybės (Rusi
jos) artimiausi draugai, tas plytas į Arktį 
siuntinėjo savo laivais. Tokie mūsų spėlio
jimai buvo labai panašūs į tiesą.

Greit iki šiol tuščioje saloje išdygo iš 
rąstų pastatyti namukai administracijai ir 
įvairiems viršininkams.

Barakus darbininkams statėme iš lentų, 
tarpus prisamanodami. Pirmuosiuose bara 
kuose buvo įrengti trijų aukštų narai su 
siauru taku tarpe ir geležinės skardos sta- 
tinėmis-krosnelėmis šildymui ir virimui. 
Kai užsigrindome iš lentų pastatytų bara
kų lubas, tuojau po darbo narai prisipildy
davo žmonių — žmogus prie žmogaus.

Šiaurės šalčiai diena iš dienos didėjo, 
bet dar daug kas gyveno vienlinkų plonų 
sienelių iš lentų patalpose, su plyšiais pa
stogėse. Vėjai vis dažniau ir dažniau atva
rydavo sniego debesis, kad sušaldytų Tro
fimovsko statytojus.

Varovai įsakė mesti visus kitus darbus 
ir skubiai krauti nesumūrijant naują ply
tų baraką.

Dabar sniego verpetuose skubėjo plytų 
nešikai, krovikai, samanų nešiotojai, lentų 
ir smėlio pristatytojos-moterys — vis ris
čia. įniršęs vėjas draskė ant lubų suklotas 
samanas, nupūsdamas ant jų supiltą smė
lį. Nebuvo laiko pagalvoti, kaip šiuose bū
simuose pastatuose gyvensime. Varovai 

besityčiodami vis ragino atsiliekančius. 
Greitai iškilo barako greito darbo plytų 
sienos.

Rugsėjo mėnesiui įpusėjus, kartą, paki
lę iš gilaus ir trumpo miego, pamatėme, 
kad mus dengia storas sniego sluoksnis; 
pajutome šaltį, kaip ledą. Pro lentų plyšius 
vėjas nepaprasta jėga varė sniegą į mūsų 
patalpas. Nelauktai prasidėjo didieji šiau
rės šalčiai.

Motinos, instinktyviai sugriebusios ma
žuosius vaikus, bėgo į barakus, bet jie taip 
buvo prigrūsti žmonių, kad nebuvo vietos. 
Raudonoji vėliava su kūjo ir piautuvo 
ženklais dar nebuvo pakilusi. Tad žmonės 
stumdėsi vietoje, siautėsi bei juosėsi įvai
riais skarmalais, o kam pasisekė užkaisti 
vandenį, gėrė jį godžiai, vengiant pavy
džių žvilgsnių.

Kiti leidomės į statomąjį plytų pastatą, 
kurio dalis buvo jau su lubomis. Statybos 
darbą pabaigę, įrengėme narus, gavome 
geležines statines-krosnis šildymui. Bara
kas buvo suskirstytas į keletą atskirų pa
talpų.

Į kambarį, kuriame praleidome šią bai
siąją mums pirmąją Arkties žiemą, sugrū
do 21 suaugusį (4 vyrus ir 17 moterų) ir 9 
vaikus nuo 3 iki 14 m. amžiaus, iš viso 30 
žmonių. Mes vieni kitiems buvome atsitik
tini ir svetimi, buvę įvairios padėties žmo
nės: Lietuvos valstybės tarnautojai, moky 
tojai, darbininkai, amatininkai ir ūkinin
kai. Kiekvienam teko po 150 cm ilgio ir 50 
cm pločio vieta ant narų. Iš šių duomenų 
galima apskaičiuoti patalpos dydį — ji ga
lėjo būti apytikriai 6X4 m (6 m ilgio ir 4 
m pločio). Gulėjome apsirengę, žmogus 
prie žmogaus. Pajudėti negalėdavome, ne
palietę kitas kito, o apsirengdami pataiky
davome rankomis kitam į veidą. Narai bu
vo įtaisyti palei visas sienas, o siaurame 
laisvame tarp narų patalpos tarpe buvo 
pastatyta pusiau perplauta geležinė stati
nė. mūsų vadinama „barabanu“, atstojan
ti krosnį ir viryklą maistui gaminti. Men
ką savo mantą sukabinėjome prie lubų, 
virš savo galvų, nes kitos vietos nebuvo. 
Susitelkęs po narais sniegas išsilaikė visą 
žiemą. Apie patogumus (išvietes) čia nebu 
vo kalbos. Tokiam bolševikų administra
torių su žmonėmis elgesiui nėra nė mažiau 
šio pateisinimo. Net į viską įpratę rusai sa 
kydavo: „Ne gyvename, bet merdime“ (Ne 
živiom, a proziabajam). Ir nėra pakanka
mų žodžių sovietų valdžiai ir komunistų 
partijai pasmerkti.

(Bus daugiau)
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KĄ GALI DUOTI LIETUVIŠKA 
GIMNAZIJA

Atsidūrus tremtyje, iškilo jaunosios kar
tos išsimokslinimo ir lietuvybės skiepijimo 
problemos, ir dėl to laisvoje Europoje įsi
steigė dvi lietuviškos gimnazijos, kuriose 
šiandien mokosi apie 200 lietuviško jauni
mo. Jos yra Vasario 16-tos Gimnazija Vo
kietijoje ir Lietuvių Saleziečių Gimnazija 
Italijoje.

Vasario 16-tos Gimnazijos 99,99 procen
tai mokinių yra iš pačios Vakarų Vokieti
jos, gal tik 0,01 proc. iš Anglijos. Beveik 
toks pat mokinių procentas išeina ir Lietu
vių Saleziečių Gimnazijai. Kadangi jauni
mo procentas iš Anglijos, palyginti, nepa
prastai žemas, kyla klausimas, ar šios lie
tuviškos gimnazijos gali duoti tai, ką duo
da Anglijos gimnazijos.

Man teko mokytis abiejose minėtose gim 
nazijose, ir dabar, jau antri metai sugrįžęs 
Anglijon, galiu pasakyti, ką gali ir ko ne
gali duoti lietuviška gimnazija Anglijos 
lietuviškam jaunimui.

Aišku, jog pagrindinis bet kurių trem
tyje esančių institucijų tikslas yra laikyti 
lietuvybę. Todėl jos, besistengdamos siekti 
tai, privalo taip pat duoti ir bendrųjų ži
nių. Tačiau šios gimnazijos, neskaitant lie
tuvių kalbos, istorijos ir geografijos, prisi
laiko tos valstybės mokslo programos, ku
rioje jos yra. Jeigu jaunuolis gyvena toje 
valstybėje, tuomet, baigęs šią lietuvišką 
gimnaziją, jis galės lengvai įstoti į valdžios 
kolegijas ir kitas institucijas (net univer
sitetus) ir tęsti mokslą. Bet kas atsitinka 
tokiam mokiniui, kai jis grįžta į Angliją?

Paimkime pavyzdį. Sakykime, jog 12 me 
tų vaikas buvo tėvų pasiųstas į Lietuvių 
Saleziečių Gimnaziją, kurioje per penke
rius metus baigė penkias klases. Septynio
likos metų amžiaus jis grįžta į Angliją ga
na tvirtai apsišarvavęs lietuvių, italų, lo
tynų, graikų kalbomis, netvirta matemati
ka bei kitomis elementarinėmis materijo
mis. Anglų kalbos jis nemoka, kaip priva
lėtų mokėti, ir menkos jo žinios fizikos, 
chemijos ir biologijos srityse. Jam taip pat 
atsibodo mokytis kitoje valstybėje, nes tai 
sudaro nepatogumų, ir jis dabar nori įsto
ti į vietinę anglišką technikos kolegiją. 
Sakykime, jog jis neturi tikro palinkimo 
studijuoti kalboms, bet konkretiems daly
kams, kaip fizika ir chemija. Todėl jis sten 
giasi gauti valdinį paprasto lygio „General 
Certificate of Education“ fizikai, chemijai, 
matematikai ir anglų kalbai, bet dėl men
kų žinių egzaminai nepavyksta. Tai jis pri 
valo lankyti dvejų metų kursą, kurio gale 
pakartojami egzaminai pasiseka. Toliau 
jis užsirašo kitiems dvejiems metams, kad 
įsigytų aukštesnio lygio „General Certifi
cate of Education“, o paskui, jei laimė jį 
lydi, turėdamas 21 metus, įstoja į universi
tetą toliau studijuoti. Tačiau per šiuos ket- 
veris metus jis mato, jog kitas lietuviškas 
jaunimas, nevažiavęs lietuviškon gimnazi
jom turėdamas tik 18 metų amžiaus yra 
tiek pažengęs, jog stoja jau į universitetą. 
Pirmasis jaunuolis mato, jog yra praradęs 
kelis metus ir trejais metais atsilikęs.

Kas atsitinka, kai sugrįžta jaunuolis 
baigęs Vasario 16-tos Gimnazijoje 9 klases 
ir išlaikęs vokišką „abitūrą“? Turėdamas 
tokį pažymėjimą, jis gali drąsiai stoti į bet 
kurį Vokietijos universitetą, tačiau jis no
rėtų studijuoti Anglijoje. Angliškas univer 
sitetas reikalaus pristatyti aukštesnio ly-
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gio „General Certificate of Education“, 
mažiausia bent trims dalykams, arba tu
rinčiam atitinkamą svetimos valstybės 
atestatą duos laikyti stojamuosius egzami
nus. Nepavykus egzaminams, išeitis būtų 
grįžti Vokietijon arba vienerius metus 
ruoštis aukštesnio lygio „General Certifi
cate of Education“ egzaminams. Baigda
mas Vasario 16-tos Gimnaziją, jaunuolis 
bus tarp 20 ir 21 metų amžiaus. Jis galėtų 
įstoti į anglų universitetą būdamas tarp 
21 ir 22 metų amžiaus. Čia irgi matomas 
gana didelis atsilikimas.

Tokiu būdu kyla klausimas, ar verta 
Anglijos lietuviams siųsti savo vaikus į 
šias dvi gimnazijas. Atsakymas: taip ir ne. 
Lietuviškoje gimnazijoje jie, be abejo, ge
rai išmoksta savąją kalbą ir įsigyja daug 
žinių apie savo tautą, tačiau šių dalykų ži
nojimas jiems neužtikrina lengviau uždir
bamo duonos kąsnio. Norint turėti konkre
tesnį pavyzdį, reikalinga paimti visą Angli 
jos jaunimą, kuris lankė šias gimnazijas, 
ir palyginti jį su tuo, kuris jų nelankė, bet 
mokėsi Anglijoje. Tuomet galima darytis 
išvadą, kuris yra greičiau ir daugiau pasi
sėmęs savo geresnei ateičiai sukurti, žiū
rint į vieno ir kito įsisavintąją lituanisti
ką, matomas labai mažas skirtumas, nes 
beveik visas jaunimas, pradedant nuo 15 
metų amžiaus, kalba lietuviškai ir moka
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Viename Europos Lietuvio numeryje 
perskaičiau DBLS paskelbtą piniginę apy
skaitą ir sąmatą 1963-tiems metams. Šios 
sumos, ypač numatomasis gauti solidaru
mo mokest's £200.0.0 svarų, nenoromis 
nukė'ė mane į tolimą praeitį. Bene prieš 
aštuonerius ar daugiau metų dalyvavau 
viename DBLS-gos Tarybos ir Centro Val
dybos jungtiniame posėdyje Lietuvių Na
muose Londone. Tenai, be kitų pranešimų, 
susirinkusieji išklausė ir anuometinio iždi 
ninko inž. Baublio pranešimą. Tais metais 
solidarumo mokesčio buvo surinkta gero
kai per tūkstantį svarų, tačiau visas pra
nešimas skambėjo labai pesimistiškai. P. 
Baublys, kaip ir tinka tiksliųjų mokslų 
specialistui, atsinešė nubraižytą kreivę, 
kurį nuo palubių smuko žemyn, tuo pavaiz 
duodama mūsų lietuvių Anglijoje ir jų 
svarų bei šilingų mažėjimą. Ateis laikas, 
kalbėjo p. Baublys, kad solidarumo mokes
čio surinksime gal tik kokius 600 svarų. 
Vieni prieštaravo, kiti netikėjo, kad gali 
būti tokie blogi laikai, bet dabar visi mato 
me, kad jie atėjo. Sąjungos vadovybė jau 
nekalba apie 600, bet apie 200 svarų per 
metus.

Ir kas iš to? Šiandien, kaip ir anais gau
siais ir riebiais metais, Anglijos lietuviai 
tebeturi savo laikraštį, tebeturi savo 
spaustuvę, namus, gražią sodybą ir visą.ki 
ta, ką ir tuomet turėjo, kai Anglijoje gyve
no keturgubai daugiau lietuvių. Iš to gali
ma tik vieną išvadą pasidaryti, kad ekono 
miniai pagrindai, kuriais aukingieji Angli
jos lietuviai susiprato pagrįsti savo ateitį, 
pasirodė sveiki. Visi namų akcininkai ir 
jų vaikai gali didžiuotis atlikę didelį ir ne
įvertinamą darbą. Juk jei šiandien reikėtų 
verstis tik iš aukelių ir iš solidarumo mo
kesčių, nebegirdėtume nei apie laikraš
čius, nei apie knygas, gal nebebūtų likę nė 
tų 19 skyrių, kurie paskelbti EL, kaip susi
mokėję savo solidarumo mokesčius. (Malo 
nu pastebėti, kad ir- Ketteringas tebegy
vuoja, kaip ir senais gerais laikais, kai ja
me gyveno ir burbėdamas savo metinius 
šilingus mokėjo jūsų korespondentas).

Pradėjęs Anglijos lietuviais, noriu tęsti 
apie Amerikos lietuvių Bendruomenę, ku
ri daug kuo labai panaši organizacija į 
DBLS. Šiais metais Čikagos Apygarda 
švenčia savo 10 metų sukaktį. Ne per se
niausiai buvo ir suvažiavimas, kuriame 
dalyvavau, kaip vienos apylinkės — Brigh 
ton Parko atstovas. Buvo čia kalbama 
apie aukas ir jų paskirstymą, ar rinkti jas 
Vasario 16-tos proga savo organizacijos rei 
kalams, ar atiduoti ALTui, buvo kalbama 
prieš klebonus ir už klebonus, o aš neiš
kentęs atsistojau ir papasakojau apie Ang
lijos lietuvių gyvenimą ir ypačiai apie fi
nansinę bendrovę, kuri ten įkurta ir kuri 
šiandien veža visą kultūrinį ir tautinį lie
tuvių vežimą. Išgėdinau ponus ameriko
nus, mat, jie vis dar iš aukų verčiasi. Na
rių mokesčių neturi, matote, negerai, esą, 
skamba žodis „mokestis“. Vadina tuos du 
dolerius per metus solidarumo įnašais (du 
doleriai — tai nedidelis valandinis užmo
kestis).

Mano apylinkėje gyvena daugiau kaip 
tūkstantis lietuvių, tačiau tą solidarumo 
įnašą sumokėję vos 60. Kitose apylinkėse 
ne ką geriau. Čikagos apygardos ribose 
esama 19 apylinkių. Visos jos tautiečius 
skaito šimtais, bet pajamų vos-ne-vos susi 

gana padoriai rašyti. Taip pat yra ir dide
lis skaičius jaunesnių, mokančių savo kal
bą, tačiau nemokančių kaltinti tai, kas ne
teisinga, nes kaltė ne jų, bet tėvų.

Saleziečių Gimnazija yra davusi gerą 
moralinį pagrindą net ir tiems mišrių šei
mų jauniems berniukams, kurie gal ten 
buvo pasiųsti, kad namuose nesipainiotų. 
Turėdama puikią Saleziečių Kongregaci
jos auklėjimo sistemą, ši gimnazija yra pa 
vertųsi daugybę „vilkiukų“ „avinėliais“. 
Taip pat kiti mišrių šeimų tėvai, matyda
mi, jog neįstengia perteikti vaikui gimto
sios kalbos, pasiunčia jį ten, kur tikrai ga
lės tai gauti. Tiktai neapsakomai gaila, 
kad Saleziečių Gimnazija, vykdydama to
kį puikų religijos bei lietuvybės įskiepiji- 
mo darbą, nesugeba duoti savo gimnazis
tams tvirto pagrindo visose mokslų sri
tyse.

Vasario 16-tos Gimnazija, turėdama žy
miai laisvesnę auklėjimo tvarką, auklėji
mo pareigas silpniau atlieka, ir čia ne vie
nas įsigyja pirmąją pažintį su tabaku ir 
svaigalais, kas nepasitaikytų taip anksti 
tėvų priežiūroje.

Taigi pasirodo, jog lietuviška gimnazija 
kitoje šalyje maža tegali padėti moksle 
Anglijos lietuviškam jaunimui. Norint, 
kad vaikai lankytų lietuvišką gimnaziją, 
kita išvada būtų įsteigti gimnaziją Angli
joje, kuri galėtų užpildyti visas spragas. 
Bet ar tai įvyks?

Kadangi nėra to blogio, kuris neišeitų į 
gera, baigdamas tikiu, kad šios man pažįs
tamos gimnazijos, kuriose esu praleidęs ne 
vieną malonią valandėlę, nelaikys šio 
straipsnio bloga intencija, nes privalome 
gerbti kiekvieną krikščionišką, lietuvybę 
palaikančią instituciją, nežiūrint jos neto
bulumų.

Evaristas Lukšaitis

graibo. Trumpai tariant, finansinė bend
ruomenės padėtis, turint galvoje uždarbių 
didumą, yra juokingai sunkioje padėtyje. 
Taip aš jiems tame suvažiavime ir išdės
čiau. Čikagoje apsigyveno būrelis vienuo
lių jėzuitų. Po keliolikos metų jie jau turi 
ne tik savo didelius namus ir koplyčią, bet 
ir visą lietuvišką Čikagą aprūpina savo 
įrengtu didžiuliu Jaunimo Centru. Čia, ne 
kitur, vyksta visi koncertai ir vakarienės, 
minėjimai ir sueigos ir posėdžiai bei pasi
tarimai, čia, kieme, .ir Žuvusiems už Lais
vę paminklas stovi. Kur jūs, sakau, ponai 
tinginiai, būtumėt, jei ne šie trylika jėzui
tų? Ir kiti vienuolynai irgi — pranciško
nai laikraščius leidžia, marijonai, Putna- 
mo seselės spausdina, leidžia knygas, spau 
dą, mokyklas steigia, lietuvybę ir kultūrą 
skleidžia, o mūšų šimtatūkstantinė bend
ruomenė vos-ne-vos pašto ženklams susi
renka ir praktiškai iš aukų gyvena, pasi
mokykite, kaip gyventi svetimame krašte, 
iš Anglijos lietuvių! Statykite namus, da
rykite pinigą, tada ir organizacijos svoris 
pakils ir gal, ko gero, jus į ALTą priims.

Nežinau, ar paveikė mano žodžiai ir pa
tarimai bendruomenės veikėjus, bet spau
doje vis dažniau pasigirsta nuomonių, kad 
reikėtų steigti Čikagoje lietuvių namus. 
Taigi, matote, kaip Amerika yra toli atsi
likusi nuo Anglijos.

Žinoma, ir aukomis bei mažutėliais soli
darumo įnašais besiversdama, Bendruome 
nė jau yra atlikusi didelių darbų. Vis, ma
tote, didžiulė masė žmonių. Nemažai ši or
ganizacija turi ir jaunų, pasiaukojusių dar 
bininkų, kurie, nesivaikydami didelių gar 
bių ar titulų, kantriai velka sunkų organi
zacinį vežimą. Didelėje masėje lietuvių, 
kaip čia Čikagoje, yra nepaprastai keblu 
dirbti. Toks daugumas įvairių organizaci
jų, kad ar minėjimą, ar šokius organizuo
jant, ar talkininkų beieškant, tuoj susidu
riama su didele konkurencija. Esama ener 
gingų žmonių, kurie keliose ar net kelio
likoje organizacijų dalyvauja, aukoja, 
dirba.

Nežiūrint j viską, aš vis tiek tvirtinu, 
kad Anglijos lietuviai savo susiklausymu, 
savo solidarumu, savo aukingumu, savo ne 
siskaldymu į partijas, savo sugebėjimu su
derinti idėjinius, pasaulėžiūrinius skirtu
mus, savo Sąjungos įstatų gyveniškumu 
pralenkia viską, ką iki šiol esu matęs čia, 
Amerikoje.

Tegu ilgiausius metus gyvuoja Anglijos 
lietuviai ir jų DBLS!

A. Pužauskas

Kiek lietuvių niokosi Maskvoje?
(E) Ryšium su Lietuvoje minėta mo

ters diena (kovo 8 d.), spaudoje, per radi
ją kelti moterų nuopelnai, aiškinta, kad jų 
gyvenimas geresnis kaip vad. kapitalisti
niuose kraštuose. Kovo 8 d. Vilniaus radi
jo pasikalbėjime su lietuvaitėmis studen
tėmis, studijuojančiomis Maskvos univer
sitete, paaiškėjo, kad šiuo metu Maskvoje 
iš viso mokosi apie 120 lietuvių, jų tarpe 
pusė merginų. Tie studentai turi savo klu
bą. pavadintą „Baltika“. Ta proga, žino
ma, skelbta, kad mokslas Sovietijoje esąs 
lengvai prieinamas, tuo tarpu Vakaruose, 
siekiant baigti aukštuosius mokslus, esan
čios reikalingos didelės pinigų sumos. So
vietijoje, giriamasi, gaunama stipendijos 
(jos gaunamos ir Vakarų universitetuose 
— E.), bet nepasakoma, kad jų vargiai pa
kanka studentams pragyventi,

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

Mūsų mielas Dr. K. Valteris neseniai gi 
pasidžiaugė, kad jaunimas vieną kartą bu
vo pajėgus paruošti puikius „Europos Lie
tuvio“ puslapius.

Buvo, taip, buvo. Tačiau buvo, praėjo ir 
nebesikartoj a. O gal dar pasikartos? Jeigu 
pasikartos, tai kada? O jeigu nesikartos, 
tai kas gi per kliūtys? Ar leidėjai nėra pa
jėgūs skirti jiems papildomų puslapių, ar 
bendradarbiai pasirodė, kaip didelės, švie 
sios žvaigždės, ir dingo iš akiračio?

Čia, man rodos, klausimas gana įdomus, 
ypač kad visi gi linksniuojame: jaunimas, 
jaunimo, jaunimui! Už vieną jaunimą, ro
dos, lengva širdim atsisakytume dešimte
riopai tiek senimo. Kad ir dėl to paties 
bendradarbiavimo laikraštyje: štai gi net 
premijos buvo paskirtos. Nerašote už dy
ką, tai še jums pinigų. Jei senimas rašo, 
tai, be abejo, jis turi parodyti idealizmo ir 
pasiaukojimo, jo tai pareiga: jis gi Lietu
vos duoną valgė ir Lietuvos vandenį ir 
alų gėrė! Taip, jo pareiga, sutinkame. O 
jaunimas nei ten valgė, nei ten gėrė, nei 
burnoj turėjo.

Deja, man atrodo, kad ir papirkinėjimas 
nelabai sekasi. Kiek jaunimo rašytų 
straipsnių buvo išspausdinta „Europos Lie 
tuvyje“, kai paskelbtos tos premijos? Pa
imkite ir suskaičiuokite. Man rodos, kad 
reikalas gali nekaip baigtis. Ko gera, kai 
pasibaigs konkursui skirtasis laikas, tai ga 
Ii likti neatiduotų premijų. Gali nebūti 
kam duoti!

Tai kaip čia dabar yra? Tie Dr. Valterio 
giriamieji puslapiai verti girti. Vadinas, 
jaunimas nėra neraštingas. Tai pakanka
mas laidas bandyti išnaudoti tam raštin
gumui. O jūs pasakykite, kaip išnaudoti, 
jei nesiseka net papirkti? Gal per maža 
kaina? Jei kitur skiria rašytojams už ro
maną po 1000, po 500 dolerių premijas, gal 
ir už jaunimo straipsnius reikėtų padidin
ti premijas iki panašių sumų?

—0—

Tačiau mano toks juokavimas kai kam 
gali ir nepatikti. Aš ir pats negalvoju, kad 
lietuviškasis jaunimas būtų sumaterialis- 
tėjęs. Dėl to premijos gali turėti paskatina 
mosios vertės, bet negali būti lemiamasis 
veiksnys. Priežasčių reikėtų ieškoti kur 
kitur.

Pirmas ir, tur būt, pagrindinis dalykas 
tai tą jaunimą turėti savo tarpe. Jeigu jis 
domėsis lietuviškais dalykais ir jais gy
vens, tai bus apie ką ir rašyti. Jei visuo
meninis mūsų gyvenimas nėra toks gyvas, 
kaip norėtume, jei jame nekyla jokių jau
nimui galinčių rūpėti klausimų, tai, žiūrė
kite, mes gi turime dar lietuviškų knygų. 
Galima ir apie jas kalbėti ir rašyti. Tik 
reikia, kad jaunimas į tuos lietuviškus da
lykus įsitrauktų, pajėgtų jais gyventi, apsi 
krėstų jais, gal sudarytų atitinkamus bū
relius.

Jaunimui čia reikštis gerk dirva dėl to,

Sfiaitytoju laimiai
VIENIŠOS KREGŽDĖS, GRANDINIAI IR 

KARININKAI
Jau šeši mėnesiai, kaip, pamojęs Good

bye Anglijos krantams, atplaukiau su šei
ma į dėdės Šamo šalį. Per tą laiką bent 3 
kartus keičiau savo adresą, „Europos Lie 
tuvis“ nespėdavo manęs vytis. Dabar tas 
mielasis ryšininkas mane vėl lanko gana 
reguliariai, tik gaila, kad su 5-6 savaičių 
pavėlavimu. Kol jis ateina, žinios jau bū
na pasenusios. Bet geriau vėliau, negu nie
kad, tad tebūna ir man leista nors pavė
luotai pasisakyti vienu „pasenusiu“, bet 
man dar aktualiu reikalu.

Mane labai sudomino vasario mėn. „E. 
L.“ numeriai, kuriuose liečiami iš Anglijos 
neseniai Amerikon atvykusieji lietuviai. 
Kadangi ir aš su savo šeima skaitomas 
dar neseniai atvykusiais, tad anie aprašy
mai, kad ir netiesiogiai, liečia lyg ir mane 
su šeima. Dėl to ir kaip buvęs Anglijos lie 
tuvis jaučiu turįs teisę ir pareigą šiuo rei
kalu bent trumpai savo nuomonę išreikš
ti, nes tylėdamas prisidėčiau prie klaidin
gai sudarytojo vaizdo patvirtinimo.

Iš savo pusės galėčiau suinteresuotiems 
„E.L.“ skaitytojams pasakyti, kad kai ku
rių atvykusiųjų tikrai „...nuotaikos kar
čios ir nusivylimu kvepiančios“. Tik, ma
no supratimu, tas nusivylimas reiškiasi ne 
Anglijos ir ne Anglijos lietuvių gyvenimu, 
o atvirkščiai. Naujai atvykusieji, dar ne
spėję surasti tų tariamųjų aukso kalnų ir 
pieno bei medaus upelių, pradeda lyginti 
savo Anglijoje gyvenant saujoje garan
tuotai turėtąjį žvirblelį su čia, Amerikoje, 
dar tik ant kelinto dangoraižio stogo be- 
tupinčiu ir dar nepagaunamuoju balan
džiu. Todėl p. Lūžos spėjimas dėl „vienišos 
kregždės“ yra visiškai teisingas. Aš saky
čiau, kad tokios pat vienišos kregždės yra 

kad jis pažįsta gyvenamųjų kraštų kultū
rą. Būtų gerų progų palyginti, pasverti.

Atsiprašau, kad šįkart grįšiu prie tos 
minties, kurią jau esu kėlęs. Būtent, prie 
tos minties, kad pagrindinis dalykas inte
ligentiškam jaunimui yra pramokti litua
nistikos dalykų.

Koks čia man, po šimts pypkių, jauni
mas, jei rašytų lietuviškam laikraščiui ne 
tiek lietuviškomis temomis, kiek svetimo
mis! O tas šimtas pypkių dar labiau galio
tų, jei jaunimas rašytų lietuviškam laik
raščiui net ir lietuviškomis temomis, bet 
angliškai ar vokiškai. Lietuviškam laikraš 
čiui reikia rašyti daugiausia lietuviškomis 
temomis ir jau būtinai lietuviškai.

O pabandykite suskaičiuoti, kiek mūsų 
to garbingojo ir šaunaus jaunimo sugeba 
bent pakenčiamai parašyti lietuviškai. Sta 
tistika atrodytų, tur būt, pakenčiamai 
verksminga.

Todėl visas inteligentiškasis jaunimas 
turėtų rašyti Lituanistikos Institutui Chi- 
cagoje ir pradėti neakivaizdiniu būdu mo
kytis lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, 
geografijos, čia, sakyčiau, net ir papirkinė 
ti galima būtų visus tuos, kurie neturi at
liekamų pinigų su tais mokslais susiju
sioms išlaidoms padengti. Tegu tik visi pa 
jėgieji mokosi, tam reikalui paremti orga
nizacijoms neturėtų būti gaila pinigų.

Dar kartą, tur būt, susidurtume su-Sūn- 
kųmais, jei to jaunimo didesnis būrys pa
siryžtų lituanistikos dalykų mokytis.

Istorijos, geografijos dalykų turime va
dovėlius. Sugraibytų gal visi ir po kalbos 
vadovėlį.

Na, o jūs man pasakykit, kiek čia šiame 
krašte turime tokių lietuviškų bibliotekų, 
kuriose lituanistiką studijuojąs jaunimas 
galėtų gauti pasiskaityti bent svarbiausius 
literatūros dalykus? Mano giliu įsitikini
mu, literatūrai pažinti negali padėti vien 
vadovėlis. Vadinas, reikia skaityti Done
laitį ir Pošką, Strazdą, Baranauską ir Vie
nažindį, Maironį ir Krėvę, Žemaitę, Lazdy 
nų Pelėdą, Pietarį, Putiną ir kt.

Kur visa tai buvo sistemingai renkama 
ir kraunama? Kur dabar yra renkama?

Su trumpesniaisiais dalykais apsipažintl 
gali padėti Nidos Knygų Klubo seniau jau 
išleistoji „Sauja derliaus“. Ji turėtų būti 
kiekvienuose namuose, ypač kur yra jau
no atžalyno, nes toje storoje knygoje daug 
lietuviško literatūrinio turto sudėta. Ta
čiau „Sauja derliaus“ nepakankamas šalti
nis tiems, kurie norės studijuoti lietuvių 
literatūrą.

Būkit žmonės ir surinkite kur nors bent 
pagrindinius lietuvių literatūros dalykus 
šitam studijų reikalui. Aš suprantu, kad 
ligi šiol nebuvo laiko apie tokius dalykus 
pagalvoti. Visi buvo užimti kitais reikalais. 
Bet dabar jau pats laikas, kai DBLS įsipa
reigojo kreipti didžiąją dėmesio dali i jau
nimą ir net skatinti jį studijuoti lituanis
tiką. Tavo Jonas

ir tos ar tie, kurie ilgus metus laukė kvo
tos eilės ir, vos tik atvykę Amerikon, tuo
jau pat skubėjo atgal į Angliją.

Sudėjus šitų abiejų kregždžių versijas į 
vieną sumuštinį ir padarius skerspiūvį, 
manau, kad išeitų gana apytikris gyveni
mo šioje ir anoje Atlanto pusėje vaizdas.

O kai dėl lietuviškos veiklos tvirtumo, 
tai Jums, mieli Anglijos lietuviai, visiškai 
nėra pagrindo savim abejoti ar rausti. Jūs 
esate pavyzdys kitų kraštų lietuviams. Ži
nant ir lyginant vietos gyvenimo sąlygas ir 
pasilikusias nedideles pajėgas, manau, Kad 
neklystu sakydamas, jog lietuviškumo ko
voje „Jūsų“ vienas grandinis atlieka žy
miai daugiau, kaip „mūsų“ dešimt kapito
nų. O ką bekalbėti apie jūsų karininkus!

L. Venckus, Chicago, Illinois

„Karaliaučius dabar priklauso Lietuvai“
(E) Tokiu ir panašiais pavadinimais vo

kiečių spauda kovo mėn. paskelbė iš Lietu 
vos „Tiesos“ gautą žinią apie ūkinį Kali
ningrado (buv. Karaliaučiaus) srities pa
valdumą Liaudies ūkio tarybai Lietuvoje. 
Kai kurie vokiečių laikraščiai (pvz., „Stut 
tgarter Nachrichten“) nurodė į Karaliau
čiaus „ūkinį prijungimą prie Lietuvos“, o 
Aacheno miesto spauda, pvz., „Aachener 
Volkszeitung“ nurodė į Karaliaučiaus pri
klausymą Lietuvai (gyventojų šiuo metu 
ten esą 226000), o „Aachener Nachrichten“ 
kovo 6 d. nurodo: „Svarbiausia — žuvies 
parengimas — Karaliaučiaus sritis ūkiš
kai prijungta prie Lietuvos“. Dar kiti laik 
raščiai, pvz., „Cannstatter Zeitung“, kovo 
2 d. pažymėjo, kad „Karaliaučiaus sritis 
prijungta prie Lietuvos“. Tačiau pačioje 
informacijoje, gautoje per dpa spaudos 
agentūrą, visur nurodyta tik į ūkinį „Ka
liningrado srities“ pavaldumą.
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Europos lietuviu kronikų DERBY
LITERATŪROS VAKARAS DERBYJE

TAUTOS FONDO PADĖKA

Neprikl. šventės minėjimo dienomis T. 
Fondui buvo surinkta:

Bradforde per p. A. Šukį 9 sv., Wolver- 
hamptone per p. V. Narbutą 12 sv. 2 šil. 3 
p„ Birminghame per p. V. Tamašauską 
3 sv. 10 šil., Manchesteryje per p. A. Jalo- 
vecką 11 sv. 18 šil.

Be to, Tautos Fondo Atstovybei aukų 
prisiuntė ir pavieniai tautiečiai, tarp jų D. 
Jalinskas 5 sv., T. Burokas 2 sv. ir B. 
Kmieliauskas 2 sv.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Mokėdami daugiausia už kalendorių, 
aukų yra pridėję: gen. konsulas New Yor
ke J. Budrys 4 dolerius, M. Narbutas 10 
šil., po 4 šil. B. Šimėnas, A. Kirkelionienė, 
P. Vilutis, A. Sleikus, P. Ginkus, D. Sa- 
niockis, po 2.6 šil. R. Gustainis, A. Rimdze 
vičius, 2 šil. J. Mačys.

Gegužės 18 d., 6.30 vai. p.p., Grandstand 
Hotel. Nottingham Rd., Derby, LSS Angli
jos Rajono „Budėkime“ žurnalo redakcija 
ruošia Literatūros vakarą,

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu balandžio 21 d., 2.30 vai., Derby St. 
Mary's Chapel (Sowter Rd", ir St. Mary's 
sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

GORDIJAUS MAZGAS
Iš seno nusistovėjo nuomonė, kad biuro 

kratas — tai konservatorius, nepajudina-

ti, tai kaip juos pustamsyje laikyti?
BANKAS: Koks mūsų reikalas? Negali

ma, ir viskas!
RAJONAS: Juk transformatorinė pasto

tė reikalinga ne tik kultūros namams, bet 
ir kitoms tame rajone esančioms įstaigoms 
bei gyventojams.

BANKAS: Pasakyta negalima, tai nega
lima! Jeigu tai būtų ne kultūros įstaiga, 
tai kitas reikalas.

Škotijos lietuviai aukojo Fondui per 
prel. J. Gutauską.

Visiems aukojusiems ir aukas prisiun- 
tusiems Tautos Fondo Atstovybė nuošir
džiai dėkoja.

LONDONAS
ATVYKSTA V. SIDZIKAUSKAS

Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas su PET delegacija iš New Yor 
ko gegužės mėn. pradžioje atvyksta į Euro 
pą. Jie dalyvaus PET specialioje sesijoje 
Strasburge, o, be to, lankysis eilėje Euro
pos sostinių.

Sesijai pasibaigus, po vizitų į Paryžių ir 
Briuselį, V. Sidzikauskas birželio viduryje 
atvyks kelioms dienoms į Londoną. Čia jis 
susitiks su britų politiniais veikėjais, tu
rės posėdį su Pabaltijo kraštų diploma
tais, dalyvaus PET Londono delegatūros 
posėdyje ir apsilankys Lietuvių Namuose.

DVI NAUJOS KNYGOS
Knygrišykla baigia įrišti vėl dvi naujas 

knygas, kurias išleido Nidos Knygų Klu
bas.
Knygos dalimis jau grąžinamos iš knygri 

šyklos ir pradedamos siuntinėti nariams.
O tos knygos yra: M. Vaitkaus atsimini

mų II tomas „Baltijos gražuolė“ ir Mairo
nio poema „Jaunoji Lietuva“. Abi knygos 
sudaro gražius 550 puslapių. Kadangi Bri
tanijoje gyvenantieji Nidos K.K. nariai už 
kiekvieną knygą moka tik po 5 šil., tai šį
kart, už abi sumokėję 10 šil., jie gaus be
velk po 5 puslapius už 1 peną!

Kartu Nida džiaugiasi, kad ji galėjo 
bent truputėlį paminėti Maironio metus, 
išleisdama jo „Jaunąją Lietuvą“.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Mus informuoja, kad Sekminėms į Ang 

liją atvyksta Vokietijos lietuvių ekskursi
ja, kuri, tarp kitko, nori susipažinti su 
DBLS veikla, apžiūrėti Nidos spaustuvę ir 
paviešėti Lietuvių Sodyboje.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite j

BALTIC SAVINGS
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valljos 

bankus.
Grynas metinis procentas

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

PROF. DR. J. GRINIAUS ĮSPŪDŽIAI 
„EUROPOS LIETUVYJE“

Nuolat gyvenąs Vokietijoje, prof. Dr. 
Jonas Grinius buvo keliems mėnesiams nu 
važiavęs į.JAV, ten apkeliavo daugelį lie
tuviškų kolonijų, skaitė paskaitas, dalyva
vo kongresuose ir suvažiavimuose ir stebė 
jo tenykščių lietuvių gyvenimą.

Tos kelionės įspūdžius ir pastebėjimus 
jis yra aprašęs „Mano viešnagėje Ameri
koj“.

„Mano viešnagė Amerikoj“ tuoj bus pra 
dėta spausdinti „Europos Lietuvyje“.

SIŪLO TARNYBĄ

Pasiturinčių anglų šeima, kuri gyvena 
Liet. Sodybos kaimynystėje, ieško patyru
sios, ne vyresnės kaip 50 metų amžiaus, vi
rėjos. Atskiras modern, butas ir geras at
lyginimas. Būtina sąlyga — mokėti gamin
ti valgius.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į L. 
Sodybos vedėją, Headley Park, Bordon, 
Hants.

PAIEŠKOJIMAI
MATULEVIČIUS Juozas Antanas, sū

nus Antano, pats ar žinantieji apie jį pra
šom parašyti „Europos Lietuvio“ Adminis 
tracijai.

„TŪKSTANTIS ŠYPSNIŲ“ —

nauja knyga.

„Tiems, kurie žemiškojo gyvenimo kely
je juoktis primiršo ir kuriems sunki dalia 
liūdesiu lūpas surakino...“

Galima įsigyti Nidos K.K. Administraci
joj, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll. 
Kaina 21 šil. Paruošė Pranys Alšėnas.

GARSINIMAS 
DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėli su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
UI., U.S.A.

-w-

PASAULY
— Britanijoje 1962 m. vėžiu mirė 1000 

daugiau negu 1961m. (iš viso mirė 26.383).
— JAV serą W. Churchillį paskelbė sa

vo garbės piliečiu ir išdavė jam net pasą.
— Iš Šveicarijos atnešta vidurių šiltine 

Britanijoje sirgo 66 asmenys.
— Žemės drebėjimai palietė Turkijos 

miestą Eskisehir.
— Ištylėjusi dvejus metus, sovietų spau 

da („Izvestijos“) pasmerkė savo baleto šo
kėją Nurejevą, kuris, būdamas su trupe 
užsienyje, pabėgo ir dabar dirba Britanijo 
j e.

— Frankfurte, Vokietijoje, vagis išsine
šė pašto ženklų už 50.000 markių.

— 89 m. amžiaus sulaukęs, garsus rau
donasis Kanterburio dekanas Johnson at
laikė paskutines pamaldas ir pasitraukia 
iš pareigų.

— Po ilgo spaudos streiko vėl pradėju
sio eiti „New York Times“ pirmoji sekma 
dieninė laida buvo 702 puslapių ir svėrė 
daugiau kaip 3 kilogramus.

— Sovietų kai kurie rašytojai reikalau
ja, kad dabar puolamasis jaunas rusų ra
šytojas Eugenijus Jevtušenka būtų išmes
tas iš rašytojų sąjungos kaip Judas, kuris 
buržuaziniam pasauliui parsidavė už 30 si 
dabrinių (o jis prancūzų ir vokiečių laik
raščiuose išspausdino savo pasisakymų, 
kuriuose esama kritiškų pastabų dėl sovie 
tinio režimo).

— Australijos vyriausybė pasiryžus per 
eiti iki 1966 m. prie dešimtainės pinigų sis 
temos.

— Kalifornijos gubernatorius rūpinasi, 
kad jo valstijoje įstatymu būtų uždraustas 
boksas, po to, kai sužeistas boksininkas 
mirė.

— Amerikietis biznierius už 5 mil. dole
rių nusipirko dabar tuščią Alcatrazo kalė
jimą Kalifornijoje ir įrengs jame žymiųjų 
nusikaltėlių vaškinių figūrų muziejų.

— Politikais nepatenkintas pilietis N. 
Zelandijos parlamento koridoriuose pradė
jo lazda daužyti buvusių ministerių pirmi
ninkų statulas ir pačiam žymiausiam jų, 
Richardui Johnui Seldonui, nuskėlė nosį.

— Ziuriche, Šveicarijoje, vagys įėjo į 
neužrakintą policijos įstaigą ir iš seifo iš
sigabeno atlyginimų vokelius, apie 7.360 
svarų, bet buvo tokie džentelmenai, kad 
vis dėlto paliko apie 1000 svarų.

— Žydų Instituto duomenimis, pasauly
je esama apie 13 milijonų žydų: 5.500.000 
Jungtinėse Valstybėse, 2.045.000 Izraelyje, 
2.300.000 Sovietų Sąjungoje ir 450.000 D. 
Britanijoje (1939 m. pasaulyje žydų buvo 
16.763.000).

— Isle of Wight atitrūkęs sunkvežimio 
ratas, pabėgėjęs apie 300 jardų į pakalnę, 
apgriovė sieną, apgadino namus, išdaužė 
langą, įlenkė automobilio šoną ir pro pre- 
kylangį įriedėjo baldų parduotuvėn.

ŽIŪRONAS — FOTOAPARATAS

Viena Vakarų Vokietijos firma pagami
no kombinuotą žiūroną-fotoaparatą. Prie
taisas susideda iš žiūronų ir miniatiūrinės 
fotokameros. Fotokamera apskaičiuota 16 
mm pločio flmo juostai. Kadro matmenys 
10X14 mm; jų skaičius — 20.

Naujasis prietaisas kartu yra ir foto
aparatas, ir žiūronas. Reikalui esant, juo
galima daryti nuotraukas iki 1 km nuoto-

mas kelmas ir t. t.
Tačiau yra labai lankstaus biurokratiz

mo atvejų. Apie vieną tokį čia ir norisi ke 
liais žodžiais papasakoti.

Jau nemažai laiko praėjo, kai Kėdainiuo 
se pastatė kultūros namus. Jaunimas su ta 
įstaiga jau spėjo apsiprasti: vaidindavo, 
dainuodavo, šokdavo ir kitokias pramogas 
keldavo.

Tik dėl vieno dalyko negalėjo apsipras
ti: kultūros namuose nebuvo nei šviesu, 
nei tamsu. Atrodė, kad palubėj kabo ne 
elektros lemputės, o raudoni pomidorai.

Visiems buvo aišku, kad Kultūros na
mams neužteko elektros energijos. Reikė
jo pastatyti transformatorių. Dalykas ne
sudėtingas. Reikia — pastatė. Bet reikia 
ir užmokėti. O čia tai ir užvirė košė.

Respublikinė Statybos banko kontora už 
dėjo veto: „Kultūros namų statybai mes 
neduosime pinigų“.

RAJONAS: Kultūros namai jau pastaty
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JUOKTIS SUMA
VEDA Pr. Alšėnas
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Nusikaltimas
Vieno pianisto-virtuozo koncerto metu 

kišenvagis kreipiasi į savo profesijos ben
drininką:

— Tiesiog nesuprantu, kaip galima vel
tui eikvoti tokį pirštų miklumą. Tai nusi
kaltimas...

Bolševikinė giesmelė be galo
Bolševikinė „Šluota“ atspausdino šią 

giesmelę, kuri dėl savo ritmo charakterin
ga lenktynėse su Amerika:

—Trūksta mėšlo —
Nėra šiaudų.
Nėra šiaudų —
Nėra grūdų.
Nėra grūdų —
Nėra kiaulių.
Nėra kiaulių —
Nėra mėšlo.
Trūksta rrjėšlo — 
Nėra šiaudų...

Šių laikų žmona
■— Žinai, tarytum akmuo man nukrito 

nuo krūtinės, — sako viena poniutė kitai. 
— Visada galvojau, kur mano vyras eina 
vakarais. Vakar netikėtai anksti sugrįžusi 
radau jį namie besėdintį...

Nenormalūs gimimai
— Mamyte, —■ klausia mažiukas, — ar 

tave irgi gandras atnešė?
— Taip, — atsako motina.
— O senelį ir bobutę — irgi gandras?
— Taip, gandras.
— Keista, kad mūsų šeimoj niekas negi 

mė normaliai, — nustemba berniukas.

Stiprūs nervai
Poilsio viloje kilo gaisras. Prie grupės 

žioplių, spoksančių į ugniagesius, prisijun
gė dar vienas.

— Visai nesuprantu, kodėl visi užsikrė
tę tokia panika? Atkreipkite dėmesį į ma
ne. Kilus gaisrui, aš ramiai pakilau iš lo
vos, surūkiau cigaretę ir pradėjau rengtis. 
Be to, du kartu keičiau kaklaraištį, kuris 
netiko prie marškinių.

RAJONAS: Klausykit, o jeigu mes pri
imsim nutarimą, kad ta transformatorinė 
reikalinga ne kultūros namams, o kepyk
lai ar kirpyklai, gal tada apmokėsite?

BANKAS: Tada kitas reikalas. Tai ne 
kultūra. Tada apmokėsime.

Taip galų gale buvo atrištas ilgam už
veržtas Gordijaus mazgas. Taigi, ar gali
ma tvirtinti, kad biurokratai nepajudina
mi kaip kelmai ir kad jie nelankstūs?

P. Triūbelė 
Kėdainiai

(„Šluota“, 1963 m. Nr.5)

ILGIAUSIŲ METŲ!
Mes abudu, t.y. aš, buvęs Vievio rajko- 

opsąjungos pirmininkas Lileika, o taipogi 
to paties kooperatyvo buvusi buhalterė Ka 
ralienė — abudu nužemintai dėkavojame 
buvusiam LKP Vievio rajono komiteto sek 
retoriui Duobariui, o taipogi ne buvu
siems, bet ir dabar Lietkoopsąjungoje te
besamiems savo viršininkams už tai, kad 
jie mus iš Vievio rajkooperatyvo išvijo, 
kaip nesusitvarkančius su darbu, ir paso
dino Elektrėnuose — mane, Lileiką, Darbi
ninkų aprūpinimo skyriaus viršininko pa
vaduotoju, o mane, Karalienę, to paties 
skyriaus buhaltere.

Ir kaip tu čia žmogus nedėkavosi, jeigu 
aš, Lileika, Vievyje dirbdamas gaudavau į 
mėnesį 80 rublių, o dabar Elektrėnuose 160 
rublių, o taipogi aš, Karalienė, Vievyje 
skurdau ant 70 rublių algelės, o dabar gau 
nu visus 120 rublių!

Ilgiausių metų viršininkams, mus nu- 
baudusiems!

Lileikos ir Karalienės skundą surašė 
L. Karolėnas

Vievis-Elektrėnai
(„Šluota“, 1963 m. Nr.5)

Žaliakalnyje — dirbtinio pluošto gamykla 
(E) Kovo 12d. Vilniaus radijas informa

vo apie Kaune, Žaliakalnyje, 23 ha plote 
jau seniai statomą „didžiausią savo pajėgu 
mu Sovietų Sąjungoje“ dirbtinio pluošto 
gamyklą. Jei 30 proc. gamyklos išleidžia- 
džiamos metinės produkcijos pakaksią ap
rūpinti žaliava visas Pabaltijo respublikų 
tekstilės pramonės įmones, tai likusioji ga 
myba — pabrėžė Vilniaus radijas — bus 
siunčiama į Leningradą, Maskvos, Balta
rusijos ir kitus ekonominius rajonus.

Gaminiai į Budapešto mugę
(E) Pavasarį Budapešte rengiamoje 

tarptautinėje mugėje eksponatų tarpe bus 
Šiauliuose pagaminti dviračiai, Kaune ga
minamos tekinimo staklės, dulkių siurbliai 
„Venta“, gintaro dirbiniai. Damaske, Siri
joje. vykstančioje mugėje bus Lietuvos 
pramonės gaminiai — magnetofonai, mag
netola „Vaiva“ ir kt.

„Naujas“ sovietinis išradimas —raketiniai 
povand. laivai

(E) Pasauliui paskelbę visą eilę savo iš
radimų, sovietai dabar iškrėtė naują pokš
tą, — Maskvoje į tariamai sovietinių išra
dimų virtinę dabar įtraukti ir raketiniai 
povandeniniai laivai. Pagal sovietinius 
duomenis, rusiškieji povandeniniai laivai 
jau egzistavę 1834 m., ir jie po vandeniu 
galėdavę iššauti šešias raketas. Tą neįtikė 
tiną naujieną pranešusi TASS telegr. agen 
tūra dar nurodė, kad įrodymus apie tą so
vietų išradimą galima pamatyti Leningra
de vykstančioje parodoje apie raketinę

nuostabus susivaldymas. techniką. Toje parodoje dar esą aprašyti— Taip, tai
Bet kodėl gi tamsta neužsimovėte kelnių? ir metodai, reikalingi karinio tipo rake

toms gaminti ir, žinoma, čia taip pat išra
dėju e^ąs... rusas, tokius planus sudaręs 
dar 1621 m.

liu nuo fotografuojamo objekto.

H!

iu:

įfflNAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti i Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

' 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
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TAZAB & CO. LTD

Lietuvoje, 
tikro avies kailio 

Moteriški

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama 
Grynos vilnos medžiagų žaketai
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai, 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai, 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros

grynos vilnos
kostiumams,

šveicariškos kašmiro 
„Babuški“. 

Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
Visas susirašinėjimas vykdomas

kainoraščiai.
lietuviškai.
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