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PO SOVIETINIU 
KEVALU CHRUŠČIOVO DILEMA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Ką žino apie Donelaitį 
„mokslininkai“?

Supažindindamas savo skaitytojus su 
Kristijonu Donelaičiu, žurnalas „Mokslas 
ir gyvenimas“ rašo, kad jo „Metų“ pi'nas 
leidimas išėjo tik tuo metu, kai caro vy
riausybė buvo ką tik uždraudusi lietuviš
ką spaudą lotynišku šriftu. Tai buvęs nuo
pelnas pažangiųjų Rusijos mokslininkų.

Tiesa, Donelaičio „Metai“ buvo jau 
anksčiau išleisti Liudviko Rėzos rūpesčiu. 
Ar tai negalėjo būti koks nors nuopelnas?

Aišku, kad ne, nes Rėza nebuvo rusas... 
Nuopelnai visada prasideda tik ten, kur 
įsimaišo rusai!

Kad tie nuopelnai rusams išeitų dar di
desni, žurnalas nesigėdina ir apsime uoti. 
Sako, buržuazijai Lietuvą valdant, Done
laitis buvęs leidžiamas sutrumpintais ir 
sužalotais rinkiniais, vien tik mokyklai. 
Argi „Mokslo ir gyvenimo“ „mokslinin
kai“ niekada nebūtų matę J. Ambrazevi
čiaus paruošto, V.K. Jonyno gražiai ilius
truoto ir Švietimo Ministerijos prabangiai 
išleisto „Metų“ leidimo?

„Didieji broliai“ statytojai
Sov. Sąjungai labai trūksta duonos. O 

žemei, kuri augina duoną, labai trūksta 
trąšų. Dėl to pradėti baisiai gerbti visi tie, 
kurie dirba chemijos pramonėje. Štai ir 
Justas Paleckis paskelbė sąrašą kelių de
šimtų Kėdainių chemijos kombinato sta
tytojų, montuotojų ir kitokių pareigūnų, 
kurie apdovanojami garbės raštais. Tame 
sąraše yra ir lietuvių ir rusų, šaltkalvių, 
dailidžių, mūrininkų, šoferių ir inžinierių.

Bet yra keletas ir tokių, kurie turi ypa
tingą titulą: chemijos kombinato statyto
jai. Tai jau turi būti patys aukščiausieji 
šio darbo viršininkai. Kas gi jie tokie? 
Ogi Fiodoras Borisovas, Anatolijus Dri- 
nevskis, Konstantinas Mišakas, Nikalojus 
Rožko, vis „didieji broliai“, be kurių šian
dien nieko negalima nei pastatyti, nei pa
daryti.

Sovietiniai cenzoriai bijo 
prisipažinti

„Komjaunimo tiesa" išsispausdino ži
nią, kad Prancūzijoje paduotas įi teismą 
rašytojas, o su juo kartu ir leidykla, ku
rie paruošė ir išleido sutrumpintus Vikto
ro Hugo „Vargdienius“. „Komjaunimo tie
sa“ pirštą ištiesusi rodo: štai, žiūrėkite, 
koks literatūrinis skandalas!

Ar tikrai?
Nesiruošdami ginti tų prancūzų trum- 

pintojų ir žalotojų, mes tik norėtume nu
rodyti, kad šitokie literatūros skandalai 
dabar vyksta ir Lietuvoje. Deja, niekas 
neturi teisės tų sovietinių žalotojų paduoti 
į teismą. Tik pažiūrėkite, koks apžalotas 
dabar išleidžiamas Maironis! Kai tik ru
sams nepatinka kuris nors Maironio išsi
reiškimas, tai jis ir išbraukiamas be jokių 
ceremonijų arba pakeičiamas kitokiu. 
Prancūzai nors pasiseko, kad sutrumpin
tas. O sovietiniai cenzoriai išbraukia ir 
dar tyli.

Iš ko reikėtų juoktis?
Sovietinė spauda mėgsta kartais pasi

juokti iš tam tikrų, negerovių, štai „Kom
jaunimo tiesoj“ gruodžio 28 d. prokuroro 
padėjėjas Kochanskas juokiasi iš mokyk
los direktoriaus, kuris apšaudė daržan 
vogti atėjusį kitos mokyklos mokinį, suga
vęs uždarė jį rūsin ir reikalavo, kad drau
gai išpirktų imtinį už 20 rublių. Kitą kar
tą už bausmę jis paliko po pamokų visą 
klasę ir visiems mokiniams numovė 
kelnes.

Panašia pedagogine sistema tas direkto
rius remiąs visą savo darbą, o prokuroro 
padėjėjas tik juokiasi.

Kiti du tariamieji juokdariai šaiposi iš 
Varnių kepyklos, kurios vedėjai nuvagia 
miltų ir į tešlą pripilia daugiau negu rei
kia vandens, o taip pat iš pardavėjų, ku
rios bandeles parduoda tik savo pažįsta
miems.

Ar čia yra ko juoktis?
Iš to direktoriaus gal ir galima pasišai

pyti, kad jis taip nuoširdžiai dar naudoja
si Stalino policiniais metodais. Na, o jei 
pardavėjoms kyla pagunda bandeles pa
likti tik pažįstamiems, tai reiškia, kad tų 
bandelių trūksta. Tai čia jau nebe juoktis, 
o verkti reikėtų.

Kai Žiliūtė nutaria...
„Komjaunimo tiesa“ pagerbė diploman

tę Živilę Žiliūtę, kuri įsigijusi chemijos 
fakulteto diplomą, išlaikiusi baigiamuo
sius egzaminus ir nutarusi išvažiuoti dirb
ti į chemijos kombinatą Kėdainiuose. Tam

(Šveicarų radio Beromuenster komen
tavo Chruščiovo Naujų Metų notą, kurią 
gavo ir Šveicarijos vyriausybė. Komenta
ro autoriui sutikus, jo straipsnį spausdina
me Europos Lietuvyje)

Sovietų valdžios ir partijos šefas Chruš
čiovas per Naujuosius Metus daugelio 
valstybių vyiausybėms perdavė ilgą notą. 
Ši nota, kurią gavo ir Šveicarijos vyriau
sybė, yra gana keistas dokumentas, ši no
ta plačiai nagrinėja įvairius nesusiprati
mus tarp valstybių dėl sienų. Chruščiovo 
laiškas keistas ir tuo, kad tokiai notai da
bartiniu metu nėra jokio aktualaus ir 
konkretaus pagrindo. Bet kaip tik tas ne- 
aktualumas ir leidžia permatyti Chruščio
ve notos prasmę.

Chruščiovo Naujųjų Metų nota iš tikro 
nėra skirta Vakarų valstybių vyriausy- 
lėms: ji pasitarnauja Sovietų valdžios še
fui stiprinti savo paties pozicijai ir patei
sinti savo užsienio politikai prieš kritikus 
savo komunistiniame lageryje.

Atidžiai paskaičius šią notą, matyti, kad 
ii iki šiol yra išsamiausias dokumentas, 
išreiškiąs Sovietų pažiūras j taikų sambū
vį, status quo ir valstybių sienų proble
mas. Kiniečiai ir konservatyvieji komu
nistai, t. y. stalinistai, visame pasaulyje, 
kaip žinoma, prikaišioja Chruščiovui, kad 
jo mokslas dėl taikaus sambūvio ir dėl to, 
kad galima išvengti karo, reiškia revoliu
cinės idėjos išdavimą ir kenkia spalvoto
sioms tautoms. Chruščiovo nota yra dide
lis bandymas tiems priekaištams atremti.

Chruščiovas bando valstybių sienų, ar
ba teritoriniu pakeitimų, klausimą gru
puoti į keturias kategorijas ir spręsti iš tų 
keturių kategorijų kylančius konfliktus. 
Pirmiausia: laisvės kovos tautų, kurios te
bėra kolonijomis. Antra: tautos, kurios 
jau yra išsilaisvinusios, bet dar turi neiš- 
spręftų teritorinių siekimų tarp savęs. 
Trečia: tautos, kurios dar tik dalį savo te
ritorijos tėra išlaisvinusios iš kolonijinio 
jungo, ir ketvirta kategorija: revanšistai, 
nugalėtieji antrajame pasauliniame kere.

Chruščiovo laiško esmė yra šitokia. 
Nors jis reikalauja pasirašyti tokią sutar
tį, kuri uždraustų jėgos naudojimą spren
džiant teritorinius klausimus, tačiau kar

r Segios DIENOS -Į
CIGARETĖS

Amerikos vyriausybė paskelbė specialis
tų išvadas dėl rūkymo.

Specialistų išvados gąsdinančios, ypač 
tiems pirmoje vietoje, kurie rūko cigare
tes.

Mažesnis pavojus yra rūkantiems pyp
kes ir cigarus (pypkininkams pavojus įsi
taisyti lūpų vėžį).

Vokiečių specialistai linkę manyti, kad 
dėl plaučių vėžio kaltas gali būti daugiau 
nešvarus oras, o ne cigaretės.
SU MASKVA AR SU PEKINGU?

Zanzibaro vyriausybę nuvertę revoliu
cionieriai yra kairieji socialistai. Du iš tri
jų valdžią perėmusiųjų vadų turi ryšį su 
Maskva ir Pekingu.

Dėl to Zanzibaras gali būti antra Kuba.
Nauja padėtis susidarytų ir Britanijos 

kraštų šeimoje: vienas kraštas būtų komu 
nistinis.
HERR BRANDTAS

Vokietijos socialdemokratų partijos Ber 
lyno sekcija kandidatu į partijos pirminin 
kus vieton mirusio Ollenhauerio pasiūlė 
Berlyno burmistrą Brandtą.

Galutinai klausimą spręsti turės parti
jos kongresas vasario mėn.
PANAMA APRIMSTA

Ryšium su Panamoje kilusiomis riaušė
mis JAV sutiko ten kanalo zonoje, kuri 
yra amerikiečių žinioje, iškabinti ne tik 
savo, bet ir Panamos vėliavą.

Į nesusipratimus įsimaišė taip pat Ame
rikos žemyno kraštų organizacija, kuri pa 
siūlė sudaryti mišrią komisiją ir išsiaiškin 
ti nesusipratimus. Abi pusės palankios to
kiam sprendimui. 

jos nutarimui atžymėti laikraštis išspaus
dino jos fotografiją.

Viskas gražu, ar ne tiesa?
Deja, gražu, tik ne viskas, tur būt, tiesa. 

Mes gi daug kartų tuose pačiuose laikraš
čiuose skaitėm, kaip smarkiai būna puola
mi tie diplomantai, kurie nepaklauso val
džios nutarimo ir nevažiuoja ten, kur jie 
būna skiriami. Tai argi Žiliūtei buvo pa
daryta išimtis ir leista pačiai nutarti, kur 
ji norėtų važiuoti?

tu reikalauja, kad įvairios galimų konflik
tų kategorijos įvairiai būtų sprendžiamos.

Pirmosioms trims kategorijoms jis rodo 
didelį palankumą, ir jėgos, tąigi karo, pa
naudojimą šiuo atveju laiko labai natūra
liu, jeigu kolonistai, senosios tvarkos rė
mėjai, nebūtų nuolankūs ir nerodytų su
pratimo kolonijinėms tautoms. Be kompro 
misų Chruščiovas atmeta tik ketvirtąją 
teritorinių reikalavimų kategoriją, bū
tent, teritorinių klausimų sprendimą Eu
ropoje. kurie čia iškilo po paskutiniojo ka
ro. Jis tokių klausimų sprendimą vadina 
revanšistiniais reikalavimais.

' Trumpai — Chruščiovo notoje dėstoma
sis mokslas yra šitoks: teritoriniai reikala
vimai kolonistams yra teisingi ir teisėti. 
Tačiau neteisingi yra vokiečių keliamieji 
klausimai teritorinėms prob emoms spręs
ti. Tiesiog akrobatiškas yra Chruščiovo 
formulavimas, kai jis kalba apie rusų-ki- 
niečių ir kiniečių-amerikiečių santykius. 
Kinijos reikalavimams dėl Formozos jis 
pritaria ir priskiria tai prie teisėtų kon
fliktų. Kinijos teritorinius reikalavimus 
centrinėje Azijoje, kurie aiškiai yra nu
kreipti prieš Rusiją. Chruščiovas laiko ne
teisėtais.

Chruščiovo teorija dėl valstybių sienų 
konfliktų yra sukirpta grynai pagal rusų 
nacionalistinius interesus. Amerikai, kiek 
tai susiję su Kuba ir Amerikos bazėmis už
sienyje, turėtų būti surištos rankos. Ta
čiau savo nuosavą sambūvio teoriją jis 
nori suderinti su spalvotųjų tautų ir Kini
jos interesais, žinoma, jeigu nėra nukreip
ti prieš Rusiją. Tuo pat jis nori įrodyti 
savo teorijų teisingumą komunistiniame 
pasaulyje.

Jeigu norėtume į Chruščiovo tezes duoti 
teisingą atsakymą, reikėtų jam priminti 
likimą trijų Pabaltijo valstybių: Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Prieš šias tris valsty
bes Sovietų Sąjungą nusikalto ir tas vals
tybes prisijungė kaip tik tuo būdu, kurį 
šiandien Chruščiovas savo Naujųjų Metų 
notoje vadina kriminaliniu ir neteisėtu 
valstybių sienų pakeitimu. Jeigu Chruš
čiovas nori, kad jo tezės dėl teisėto ir ne
teisėto valstybių sienų pakeitimo būtų 
rimtai svarstomos, jį reikėtų paprašyti 
pirmoj vietoj savo tezes pritaikyti Pabal
tijo valstybių atžvilgiu.

KO CASTRO NUVAŽIAVO MASKVON?

Spėjama, kad tarp Kubos ir Sov. Sąjun
gos esama didelių nesusipratimų ir kad 
Cast.o nori aptarti juos tiesiog su Chruš
čiovu.

Pirmiausia, Kuba atsisakė pasirašyti ato 
minių bandymų sutartį, tuo palaikydama 
Kiniją.

Antra — Kuba nori sukurti pramonę, o 
Sov. Sąjunga neduoda pakankamai pinigų. 
Be to, Sov. Sąjunga skatinanti Kubą vers
tis vien cukrum, o Kuba tuo nepatenkinta.

UŽMEZGA SANTYKYIUS

Jordanas ir Egiptas nutarė užmegzti dip 
lomatinius santykius.

Egiptas nutraukė santykius 1961 m., kai 
Jordanas pripažino perversmo būdu iš 
Jungtinės Arabų Respublikos išsiskyru
sios Sirijos vyriausybę.

NORI PASITARNAUTI SOV. S-GAI

Italijos komunistų partija nori sušaukti 
tiesiogiai nuo Maskvos nepriklausančių 
Europos komunistų partijų suvažiavimą 
apsvarstyti pasaulinio komunistinio sąjū
džio padėčiai (kiniečių - sovietų ginčui).

SNIEGAS IR ŠALČIAI
JAV-bėse prisnigo daug ir prasidėjo di

deli šalčiai. Dėl sniego audrų žuvo dau
giau kaip 100 žmonių.

Britanijos meteorologai pranašauja, kad 
Britanijoje iki vasario vidurio oras bus 
švelnesnis kaip praeitais metais.

ERHARDO VIZITAS
Britanijos vyriausybę lankė V. Vokieti

jos kancle.is Dr. Erhardas ir užsienių rei
kalų ministeris Dr. Schroederis.

Vokietijos vyriausybei rūpi, kad Brita
nija įsijungtų į Europą.

UŽTARĖJAS ATSILIEPĖ
Važinėdamas su Castro, Chruščiovas pa

sakė prakalbą, kurioje iškė ė reikalavimą, 
ked amerikiečiai pasitrauktų iš Panamos.

Taip pat jis pagrasino amerikiečiams 
dėl Kubos. Jei Kuba nebūsianti palikta ra 
mybėje, tai sovietai panaudosią raketas.

Nesusipratimas Panamoje
Kai amerikiečiai studentai Panamos ka 

nalo zonoje prie savo mokyklos išsikėlė 
Amerikos vėliavą, bet nepridėjo prie jos 
Panamos vėliavos, kilo didžiulės riaušės. 
Ar vien tik vėliava čia kalta? Pačių ameri 
kiečių „The New York Times“ rašo:

„Panamoje prasiveržęs kruvinas susidū
rimas yra tragedija. Kanalo zona yra, tur 
būt, vienintelė vieta pasau yje, kur JAV te 
besitvarko pagal kolonijinius standartus. 
Galima įrodinėti, kad panamiečiai yra ne
teisingi, nedžentelmeniški ir nedėkingi ir 
kad jie dėl to nori juo daugiau išsireika
lauti. Tačiau galima gi taip pat įrodinėti, 
kad Vašingtonas atsisako suprasti, jog per 
šešiasdešimt metų tautinio suverenumo 
klausimas pasidaro pavojingas ir neišven
giamas. Tokie da'ykai tada sutvarkomi ar
ba jėga, arba ieškant pasaulyje teisėtu
mo“.

Britų „New Statesman“ taip pat pripa
žįsta, kad reikalas reiškia tragediją, bet 
kartu nurodo šitaip:

„Tačiau ta krizė kartu yra ir tikra nesą 
monė. Nustatytoji diplomatinė tvarka ap
virto aukštyn kojomis, kai Panama ėmėsi 
ypatingos priemonės — nutraukti ryšius 
su tuo kraštu, kuris iš tiesų sukūrė tą res 
publiką. Nors abi vyriausybės turėjo nebe
sikalbėti bet prez. Johnsonas ir prez. Chia 
ri vis tiek tarėsi telefonu. Niekas nebeži
nojo, kaip čia iš tikro e’gtis — padėtis juk 
buvo tokia, kokia būtų, jei Monako respub 
lika sukiltų prieš Prancūziją ar Gibraltaro 
uolos pasiskelbtų respublika“.

Ar iš to galima pasidaryti ypač dideles 
išvadas? Visa Vakarų spauda pripažįsta, 
kad JAV turėtų peržiūrėti su Panamos res 
publika sudarytąsias sutartis. Šitaip gal
voja ir britų „The Guardian“, kuris rašo:

„JAV-bėms reikia pasitikrinti, kokie ten 
yra jų interesai. Panamos kanalas jau ne
bėra joms strateginė būtinybė, kokia ji ka 
daise buvo, o kaip prekybinis laivams pra- 
p’aukti kelias jis galėtų būti tvarkomas 
kartu su Panama. Gali būti, kad Jungti
nėms Valstybėms teks turėti dėl to nesma
gumų — susilaukti priekaištų dėl kolonia 
lizmo iš tų kraštų, kurie remia tokios rū
šies kryžiaus žygius. Tačiau tokius kaltini
mus nėra ko per daug lengvai prisiimti“.

PERVERSMAS ZANZIBARE
Zanzibore buvo įvykdytas perversmas. 

Ką jis duos ir kas sudarė jam įvykti pa-

MIN. S. GIRDVAINIS PASVEIKINO
POPIEŽIŲ

Lietuvos ministeris S. Girdvainis kartu 
su kitais prie šv. Sosto akredituotais at
stovais buvo priimtas Jo Šventenybės Po
piežiaus Pauliaus VI iškilmngoj audienci
joj ir pareiškė Šventajam Tėvui Lietuvos 
vardu Naujųjų metų linkėjimus.

Vėliau min. Girdvainis dalyvavo ceremo 
n.ijose, kurios įvyko Romos aerodrome Po
piežiui išskrendant į Šv. Žemę ir parvyks- 
tant iš šios savo istorinės ke ionės. 

PASAULY
— Baltstogės vaivadijoje šią žiemą jau 

buvo nušauta 11 vilkų (didžiausias svėrė 
80 kilogramų).

— Daugumas Maskvos valstybinio eko
nominio instituto profesorių buvo nuteista 
iki 10 metų kalėjimo už tai, kad iš (stojan
čiųjų studentų priiminėjo kyšius.

— V. Vokietijoje 1963 m. gale buvo iš
duotų televizijos leidimų 8.5 mil.

— Viena New Yorko radijo stotis nuo 
sausio 1 d. iki sausio 6 d. pertransliavo vi
są bibliją — 773.746 žodžius (iš viso trans
liuota 102 valandas, kasdien buvo skaito
ma po 18 valandų, ir skaityme dalyvavo 
1.376 asmenys).

— 1963 m. JAV-bėse susisiekimo nelai
mėse žuvo apie 99.000 asmenys (2.000 dau
giau kaip 1962 m.).

— Apie 120 mylių nuo Gibraltaro nu
skendo sovietų garlaivis (23 asmenys įgu
los buvo išgelbėti).

— Sotto ii Mente, kur gimė popiežius 
Jonas XXIII, dabar pavadintas Sotto ii 
Monte Giovanni XXIII.

— Paryžiuje sugriuvo statomas 12 aukš 
tų pastatas, 15 darbininkų žuvo, 10, kaip 
atrodo, buvo palaidoti griuvėsiuose.

— Nuo vasario 1 d. Olandijos armijoje 
įvedama 5 dienų savaitė, ir kareiviai sa
vaitgalius galės p-aleisti namie.

— Pirmą kartą Britanijos pašto ženkluo 
se šalia suvereno - karalienes dar bus ir ki 
tas paveikslas — tai tuose penkiuose ženk
luose, kurie išeis balandžio mėn. ir kuriuo 
se šalia karalienės bus Williamo Šekspyro 
atvaizdas (400 metų gimimo sukakčiai pa 
minėti).

J. Rajeckas pas JAV prez. Johnsoną
(E)JAV prezidentas Lyndon B. Johnson 

gruodžio 13 d. specialioje audiencijoje pri
ėmė Vašingtone reziduojančius Diploma
tinių Misijų Šefus, viso 110 valstybių. 
Priėmime dalyvavo ir Lietuvos Atstovas 
J. Kajeckas. Prezidentas pasisveikino su 
kiekvienu diplomatu.

Sovietijoje buvo dalinė mobilizacija?
(E)švediją pasiekusiomis žiniomis, ry

šium su prez. Kennedy nužudymu Sovietų 
S-je buvusi pravesta dalinė mobilizacija. 
Stokholme leidžiamas estų laikraštis 
„Eesti Post" paskelbė, jog Estijoje tuo me
tu buvo pašaukti net nuo karinės tarny
bos atleistieji vyrai.

grindą? Šveicarų „National-Zeitung“ rašo:
„Iš rasinio taško žiūrint, afrikietiškoji 

dauguma atsikratė šimtmečiais vadovavu
sios arabiškosios mažumos. Politiškai čia 
va džią perėmė afrikiečiai, kurie smarkiai 
simpatizuoja kemunistams. Du stiprieji 
naujojo respublikoniškojo režimo vyrai tu 
ii tiesioginį ryšį su Maskva ir Pekingu, o 
tretysis yra vedęs rusę. Tie, kurie žino te
nykščius reikalus, laiko visiškai galimu da 
lyku, kad Zanzibaras ir gretimosios salos 
naujajam režimui valdant gali išvirsti į 
Afrikos Kubą, kuri tačiau glausis prie Pe- 
kingo, o ne prie Maskvos“.

Ar kraštui bus tai naudinga?
Britų „The Guardian“ rašo:
„Dar žymiai per anksti spėlioti, kad ki

niečiai tikrai galės laisvai naudotis Zanzi- 
baru. Pačiose salose komunizmas galės pa 
keisti socialinę santvarką, bet maža ką te
galės padaryti pagerinti ekonominis m gy
venimui, bent ilgus dar metus“.

Britų „New Statesman" nurodo tas prie 
žastis. kurios sudarė pagrindą sukilimui. 
Jis rašo:

„Tačiau žinomos sąlygos, kurios paska- 
tino sukilimą. Jas sudaro patys labiausiai 
linkę sprogti elementai šių dienų Afrikoje. 
Pirmiausia, gyventojų sudėtis, kai yra pri
versti kartu gyventi arabai, indai ir afri
kiečiai. Nuo tų dienų, kai dar buvo prakti
kuojama vergija, afrikiečiai nekenčia ara
bų, o indų prekybinė veikla kelia jiems 
neapykantą visoje Rytų Afrikoje. 1961 m. 
birželio mėn. suki'imas, kurio metu žuvo 
68 žmonės, nors pagrindo jam davė poli
tinės varžybos, vis dėlto parodė, kaip ne
sunku pasinaudoti rasiniais priešingu
mais. Kitas taip pat reikšmingas dalykas 
yra tas, kad ten daugiausia arabai valdo 
žemę, indai verčiasi prekyba, o afrikiečiai 
yra darbininkai, ir dėl to šalia rasinių 
veiksnių dar susidaro ekonominių ir socia
linių“.

GRAŽDANKOS ŠMĖKLA 
Sovietai rengiasi primesti 

rusiškuosius rašmenis?
(E)Stokholmo dienraštis „Svenska Dag

bladet“ paskelbė naują aliarmuojančią ži
nią apie sovietų pasirengimus primesti ru
siškuosius rašmenis Pabaltijo kalboms. 
Stambiomis raidėmis pirmajame puslapy
je laikraštis rašo: „Manoma, kad rusų rai
dės bus įvestos į pabaltiečių kalbas. Grės
mė tautinei kultūrai". Toliau ten pat tvir
tinama, kad Maskvoje rengiamas projek
tas, pagal kurį ligšiolinis latvių, lietuvių 
ir estų lotyniškasis raidynas ketinamas 
pakeisti rusiškuoju. Žinia apie tokius so
vietų pasiruošimus pasiekusi Stokholme 
gyvenančiuosius pabaltiečius, kurie, anot 
, Sv. D.“, reiškia susirūpinimą, jog tuo bū
du rusifikacijos pavojus gresia Pabaltijo 
valstybių kultūros likučiams.

Ten pat rašoma, kad lietuvių kalbai 
„pritaikytojo“ rusiškojo raidyno pavyz
dys dar 1959 metais buvęs atsiųstas Moks 
lo akademijai Vilniu'e, o Maskvis poligra
fijos instituto pagamintieji rašmenys pa
vesti vienam lietuvių grafikui Kaune api
pavidalinti.

Rusinimo mėginimai latvių kalboje pa
stebėti jau 1958 m. vasarą. Būdinga, jog 
vietos komunistų spaudoje iki šiol nepasi
rodė jokie protestai prieš gimtosios kalbos 
žalojimą ir subarbarinimą. Minima ir tai, 
jog kažkoks Maskvos eksperimentinis- 
moks’inis institutas yra net „nustatęs“, 
kad dabartinės lotyniškosios raidės lietu
vių raštuose... kenkia nervų sistemai ir 
akims.

„Svenska Dagbladet“ paminėjo, kad lie
tuvių tauta smarkiai priešinosi caro reži
mo mėginimui įvesti graždanką per 40 me 
tų ir kad neseniai lietuviai laisvajame pa
saulyje yra paminėję 50 metų sukaktį nuo 
spaudos draudimo panaikinimo. Žinia 
apie naujus raudonojo režimo kėslus pasi
rodė ir Švedijos pabaltiečių spaudoje.

1
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PLK. J.
1963 m. spalio 31 d. Amerikoje, St. 

Charles, Ill.; širdies smūgiu mirė Lietuvos 
neprikišusomybės kovų veteranas, kariuo 
menės organizatorius (4-tojo pulko), bu
vęs krašto apsaugos ir susisiekimo minis- 
teris pulkininkas Jonas Variakojis.

Antrojo pasaulinio karo audros jis bu
vo nublokštas i vakarų Vokietiją ir apsi
gyveno Uchtės tremtinių stovykloj. Toje 
pačioje stovykloje tegyvenant, teko su 
juo susipažinti. Tai buvo didelis ir garbin
gas Lietuvos patriotas. Jis savo sugebėji
mais ir nepaprastu darbštumu daug nusi
pelnė savo kraštui. Jo nuope’nai Lietuvai 
yra labai reikšmingi dar ir dėl to, kad jis 
dirbo su didžiausiu atsidavimu. Papras
tam kasdieniniam gyvenime buvo aukšto 
lygio tolerantas ir humanistas. Mirties 
proga kaip tik ir tenka iškelti viešumon 
velionies nuopelnus.

Gimė jis 1892 m. Biržų valsčiuje ir ap
skrity. Gimnaziją baigė Estijoj. Pernau 
mieste, 1913 metais ir įstojo į Petrapilio 
universitetą studijuoti teisės. Kilus 1914 
m. karui ir 1916 m. paskelbus visų aukš
tųjų mokyklų pirmojo ir antrojo kurso 
studentų (išskyrus medicinos ir veterina
rijos) mobilizaciją, buvo mobilizuotas ir 
baigė karo mokyklą.

Laimingai praleidęs pirmąjį pasaulinį

VLIKo LEIDINYS

Šiomis dienomis pasirodė Juozo Audėno 
redaguota ir VLIKo New Yorke išleista 
knyga anglų kalba „Twenty years* strug
gle for freedom of Lithuania“ VLIKo dar
bų dvidešimtmečio proga. Knyga 149 pus
lapių.

Tai kitataučiams skirtas kolektyvinis 
darbas, kurio turinį sudaro kelių autorių 
straipsniai.

Pradžioje turime išspausdintą Nado Ras 
tenio angliškai verstą Lietuvos himną 
(kartu su gaidomis). Toliau išspausdinti 
buvusių VLIKo pirmininkų Stepono Kai
rio, Mykolo Krupavičiaus ir Jono Matulio
nio ir dabartinio pirmininko Antano Tri
mako pasisakymai su trumpais biografi
niais duomenimis apie šiuos asmenis.

Stasys Lūšys apžvelgia VLIKo kilmę, jo 
sudėtį, pirmuosius posėdžius Lietuvoje.

Juozas Audėnas apžvelgia VLIKo užda
vinius, pavardėmis sumini jo pirmuosius 
narius ir veiklą nuo anų pirmųjų dienų 
1943 metais iki šių dienų.

K. Šidlausko straipsnyje iškeliama, kuo 
reiškiasi VLIKo veikla, kaip Lietuvos at
stovybės.

Domas Krivickas rašo apie Lietuvos ko
vą prieš užpuolimą ir pavergimą.

Leidinys aprūpintas Lietuvos žemėlapiu.
rasiTir.i ui i

VARIAKOJI PRISIMINUS
J. GUTAUSKAS

karą, J. Variakojis 1918 m. gruodžio 29 d. 
savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę 
Vilniuje. Metais vėliau buvo paskirtas 
Panevėžio srities apsaugos viršininku. 
Panevėžyje išbuvo 5-6 dienas, turėjo 
trauktis, nes bolševikai grasė užimti mies
tą. Naktį į sausio 8 d. su 9 savanoriais 
sėdo į 2 roges ir išvyko Kėdainių link. 
Traukdamasis telkė savanorius, o pasie
kęs Kėdainius jau turėjo 90 vyrų, tarp 
kurių nemaža buvo Panevėžio gimnazistų. 
Kėdainiuose tebestovint, savanorių skai
čius kasdien vis didėjo. Vasario mėn. pra
džioje Panevėžio apsaugos būryje buvo 
apie 120 kovotojų ir Kėdainių apsaugos 
būryje apie 80. Jiems trūko ginklų, rūbų 
ir šaudmenų. Maistu aprūpindavo vietos 
gyventojai — valstiečiai. Karininkų buvo 
maža. Kėdainių įguloje buvo tik 4 karinin 
kai. Tačiau moralinė nuotaika buvo labai 
gera. Kai bolševikai 1919 metais vasario 
7 d- puolė Kėdainius, Variakojis su savo 
vyrais juos atmušė. Lietuvių nuostoliai 
buvo nedideli, vos keletas sužeistų per iš
tisą kautynių dieną.

Nakt; į vasario 8 d. buvo vedama žval
gyba išsiaiškinti, kur yra priešas. Vieno 
tokio žva’gų būrelio viršininku buvo Po
vilas Lukšys. Kai vasario 8 d. anksti rytą 
P. Lukšys su savo žvalgais priėjo Taučiū- 
nų kaimą, buvo netikėtai bolševikų už
pultas ir nukautas. Tai buvo pirmoji auka 
karo lauke, kovoje dėl tėvynės laisvės. Vė
liau toje vietoje buvo pastatytas pamink
las.

Ukmergė buvo užimta gegužės 3 d. Už
ėmus Ukmergę, karininkas J. Variakojis 
pasiuntė su kuopa kareivių karininką K. 
Dragunevičių į širvintus. Karininkas Dra- 
gunevičius išvijo bolševikus iš miestelio 
ir užėmė širvintus. Gegužės 9 d. buvo už
imti Giedraičiai.

Šį uždavinį įvykdžius. J. Variakojis ga
vo įsakymą grįžti atgal į Kėdainių apylin
kę ir ruoštis toliau pulti bolševikus.

Gegužės 18 d. prasidėjo didysis bolševi
kų puolimas, vyriausiam karo vadui gen. 
S. Žukauskui vadovaujant. J. Variakojis 
draug su 2 pėst. pulko III batalionu gegu
žės 19 d. užėmė Panevėžį. Bet puolimas 
buvo tęsiamas, ir gegužės 31 d. buvo už
imtas Kupiškis.

Bolševikus iš Lietuvos išvijus, J. Varia
kojis nuo Dauguvos krantų buvo perkel
tas į Panevėžį, iš čia į frontą prieš ber
montininkus.

Batalionas buvo papildytas, sudarytas 
pulkas ir pavadintas 4 pėst. Lietuvos ka

raliaus Mindaugo pulku. Pulko vadu liko 
J. Variakojis.

1920 m. spalio mėn. jis gynė Vilniaus 
miestą nuo lenkų gen. Želigovskio užpuo
limo.

1921 m. buvo paskirtas 3-čios karo apy
gardos štabo viršininku. 1926 m., susilpnė
jus sveikatai, pasitraukė iš kariuomenės.

1928 m. buvo pakviestas į susisiekimo 
ministerius, o 1929 m. į krašto apsaugos 
ministerius. 1930 m., sveikatai susilpnė
jus, grįžo gyventi į savo ūkį — šešuolė- 
lius, Ukmergės apskr. 1944 m. pasitraukė 
iš Lietuvos į Vak. Vokietiją. 1949 m. iš Vo
kietijos emigravo į J.A.V. Dirbo fabrike. 
Išėjęs į pensiją, gyveno St. Charles prie
miestyje, III.

Trumpai prieš mirtį baigė rašyti savo 
(4-to pėstininkų Mindaugo) pulko istori
ją, kurią išleis „Kario“ žurnalas. Buvo 
apdovanotas dviem Vyties Kryžiaus pir
mojo laipsnio ordinais ir Latvijos Lacple- 
šio ordinu už Lukšto išvadavimą iš bol
ševikų.

Br. Untu'.iui 80 m. amž.
(E)Praėjusių metų gruodžio mėn. vidu

ry žinomam pedagogui Broniui Untuliui 
sukako 80 m. amžiaus. Už nuopelnus švie
timo srity jis Lietuvos Aukšč. Sovieto bu
vo apdovanotas garbės raštu. Gimęs Tel
šių apskr., Rumšaičių km., Br. Untulis di
džiausią savo gyvenimo ir pedagoginės 
veiklos dalį paskyrė lietuviško jaunimo 
Vilniuje auklėjimui. Nuo 1918 m. ligi 1940 
m. Untulis Pirmojoje Vilniaus Liet, (vė
liau — Vytauto D.) Gimnazijoje Vilniuje 
dėstė istoriją ir lotynų kalbą. Jis išauklėjo 
šimtus jaunuolių, tad šiandien jų šiltai 
prisimenamas. Bolševikmečiu Br. Untulis 
dirbo Mokslų akademijoje, pokario metais 
— universitete, o pastaruosius keliolika 
metų yra pensininku.

B. Kurmytei 50 m. amž. ir 30 m. sceninio 
darbo

(E)Rugsėjo mėn. artistei Bronei Kur- 
mytei-Monkevičienei sukako 50 m. -am
žiaus, ir iš jų 30 m. ji praleido scenoje. Ji 
kaip aktorė iškilo laisvosios Lietuvos lai
kais ir debiutavo 1931 m. pasirodydama 
Čechovo pastatytoje Šekspyro „Dvyliktoje 
nakty“. Nuo 1940 m. Kurmytė vaidino Vil
niuje, o nuo 1959 m., bolševikinio režimo 
metu sujungus Jaunojo žiūrovo teatrą su 
Kauno Muzikinio teatro dramos trupe, B. 
Kurmytė tame Kauno dramos teatre vai
dina ir šiandien. Pavergtosios Lietuvos 
spaudoje džiaugtasi, kad aktorė važinėju
si po provinciją, dalyvavusi koncertuose 
kariams, buvo išrinkta Aukšč. Teismo 
liaudies tarėja ir kt.

DIEVO DOVANŲ ĮVAIRUMAS

Taip jau yra! Žmogus kažkodėl vis ne
patenkintas. To. ką jis turi, ką gali, ką 
veikia, jam neužtenka. Jam vis atrodo, 
kad kitiems lengviau gyventi, kad kitiems 
dažniau ir plačiau nusišypso laimė; tik 
jam tekusi sunki dalis, tik ant jo griūvan
čios visokios bėdos. Vienam kitam tokiam 
„nuskriaustajam“ pavyksta užsispyrusiu 
darbštumu arba kumščio energija įsitaisy
ti patogesnėje vietoje. Bet ir čia jo širdis 
nenurimsta. Žaidimas prasideda vėl nuo 
pradžios. Neužilgo jį vėl apvaldo toks 
pats, jei ne didesnis, nepasitenkinimas; 
vėl mano, kad tie, kurie aukščiau jo stovi, 
yra geresnėje padėtyje.

Ten gera, kur mūsų nėra! Šiuo priežo
džiu trumpai išreiškiame paslaptingą nu
puolusios žmogaus prigimties silpnybę. Ją 
moka gudriai išnaudoti žmonių masių pa
vergėjai. Gerose, padoriose, bet neapdai
riose širdyse jie sėja nepasitenkinimo sėk
lą, žadėdami visa gera, kuris kitiems pri
klauso. Iš nepasitenkinimo sėklos išdygsta 
pavydas, o pavydas išaugina šmeižto, ne
teisybės ir neretai kruvino keršto vaisius.

Bet esmėje kas yra svarbiau: ar kokias 
pareigas eisi, ar kaip savo einamąsias pa
reigas atliksi? Šv. Paulius krikščionių ben 
druomenę palygina su kūnu. „Kaip viena
me kūne turime daug sąnarių, visi gi są
nariai turi ne tą patį veikimą, taip mes 
daugelis esame vienas kūnas Kristuje, 
ypačiai gi esame kits kito sąnariai“ (Rom. 
12,4-5). Ir tuojau priduria: „Mes turime 
dovanų, kurios, žiūrint mums duotosios 
malonės, yra įvairios“. Žmonėse įvairūs 
charakterių savumai, įvairūs gabumai, to
dėl ir įvairūs užsiėmimai, įvairūs pašauki
mai. Kiekvienas darbas yra svarbus ir rei
kalingas bendrūomenei. Kas kruopščiai 
atlieka jam skirtąjį darbą ir uoliai eina sa 
vo užsiėmimo pareigas, nesvarbu, kokios 
jos būtų, yra vertas visų pagarbos.

Tautų Apaštalai tai paaiškina pavyz
džiais iš ano meto krikščionių gyvenimo. 
, Jei tai pranašystės dovana, tebūnie ji 
vartojama, prisilaikant tikėjimo taisyk
lių“. Niekam nevalia sauvaliauti. Prana
šas turi nusilenkti tikėjimo tiesoms, nes 
Dievas negali sau prieštarauti. Valdinin
kas ir menininkas, auk'ėtojas ir moksli
ninkas, darbininkas ir pensininkas taip 
pat negali elgtis kaip patinka. Be paklus
numo savo viršininkų teisėtiems reikala
vimams, jie turi nusilenkti iš Amžinosios 

Tiesos, iš Amžinojo Gėrio, iš kiekvieno 
žmogaus amžinybėn paskirties išeinan
čioms normoms.

„Jei kas turi tarnavimo dovaną, tas tesi
laikai tarnavimo; kas moko, tepasilieka 
prie mokslo; kas duoda įspėjimus, tebūnie 
prie įspėjimų“. Kiekvienas savo vietoje, 
jausdamas pilną atsakingumą už savo at
liekamąjį darbą. Neleisti niekais laiko, 
besidairant, ką kiti daro, bet savoje vieto
je siekti tobulumo. Niekas nedraudžia 
leistinomis priemonėmis ieškotis kiekvie
no sugebėjimus ir pasiruošimą labiau ati
tinkančio užsiėmimo. Bet menkesnė už
imamoji vieta nėra teisėtas pagrindas ne
numalšinamam susikrimtimui, kerštui, ko 
vai su tais, kuriems geriau sekasi.

„Kas yra vyresnysis, tebūnie juo su uo
lumu; kas daro gailestingumo darbus, te
daro juos su džiaugsmu“. Užimamoji vieta 
nėra skirta tam, kuris ją užima, bet ki
tiems, kuriems jis tarnauja. Todėl ir aukš
čiausieji valstybės valdininkai vadinami 
ministrais, t.y. tarnais, nes jų uždavinys 
yra tarnauti valdinių ir visos bendruome
nės gerovei.

Kiek neramumų, tarpusavio kovų ir 
kraujo praliejimo, sprendžiant bendro gy
venimo ir veikimo klausimus, būtų gali
ma išvengti, jei būtų įsisąmoninama, kad 
kiekviename darbe, kiekviename užsiėmi
me ne tai svarbiausia, kiek aš turiu iš to 
naudos, bet tai, kiek galiu kitiems patar
nauti!
Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — sausio 26 d„ 10.30 vai. 
ROCHDALE — sausio 26 d„ 11.30 vai. 
DERBY — sausio 26 d„ 11 vai., Bridge

Gate.

Lietuvos baletas ir opera Maskvoje

(E)Vilniškis baleto ir operos teatras 
metų pabaigoje trečią kartą pasirodė Mas
kvos publikai, šį kartą neseniai pastaty
tuose Suvažiavimų rūmuose. Pirmos gast
rolės buvo 1954 ir 1957 metais. Gruodžio 
21-26 dd. vilniečiai Maskvoje pasirodė su 
J. Juzeliūno baletu „Ant marių kranto“, 
E. Baisio „Egle žalčių karaliene“ ir Deli
bes „Silvija“. Gruodžio 27-29 dd. vilniečiai 
maskviečiams parodė S. Prokofjevo operą 
„Meilė trims apelsinams“, o gruodžio 29 
d. vakare įvyko baigiamasis gastrolių kon
certas. Iš baleto šokėjų buvo nuvykę G. 
Sabaliauskaitė, G. Samataitytė, G. Žvikai
tė, G. Banys, T. Sventickaitė, Č. Žebraus
kas ir kiti. Baleto dirigentais buvo R. Ge
niušas ir Ch. Potašinskas. Vilniaus spauda 
skelbė, kad Maskvos Suvažiavimų rūmus * 
vis užpildydavę 6.000 žiūrovų, lietuviški 
baletai darė įspūdį ir lietuvius sveikino 
kultūros ministras Furceva ir kiti parei
gūnai.

R. LANKAUSKAS

Tiltas į jūrą
ROMANAS

(14)

Lauke — naktis ir tyluma. Kažkur, gat
vės gale, kaukšėjo praeivio žingsniai. Baž
nyčios bokšto laikrodis išmušė dvylika 
kartų. Vidurnaktis. Jis ėjo pro paštą. Du
rys buvo praviros; viduje degė šviesos. O 
jeigu paskambinti Daivai? Vėlus laikas... 
Ji supyks. Tegu supyksta, tačiau aš noriu 
su ja pasikalbėti. Išgirsti jos balsą! Dau
giau nieko. Tik išgirsti jos balsą.

Kęstutis įėjo į tarpmiestinio pasikalbė
jimo punktą. Nė vieno žmogaus. Jis pabel
dė į gofruoto stiklo langelį; langelis atsi
darė. Prie aparato sėdėjo jauna mergina; 
priešais ją gulėjo atversta knyga. Ant sie
nos tiksėjo senas laikrodis.

— Noriu užsakyti pasikalbėjimą.
— Prašau, — tarė telefonistė mieguis

tu balsu. — Koks numeris? — Po valandė
lės ji pridūrė: — Penkta kabina.

Kabinoje užsidegė šviesa. Įėjęs jis pakė
lė juodą ragelį. (Kaip keista! Atrodo, kad 
aš vėl kalbu su žmona... O jeigu Daiva pa
siųs mane velniop?).

— Alio! Daiva, atleisk, kad aš taip 
vėlai...

— Stebiuos, kaip jūs neprikėlėt manęs 
antrą valandą.

— Daiva, jūs rytoj turit atvažiuoti.
— Kas tai? įsakymas?
— Ne. Prašymas. Aš labai prašau: atva

žiuokit. Čia dabar gražu. Jums patiks. 
Atvažiuosit?

Pauzė. Be galo ilga pauzė.
— Turi” pagalvoti.
— Penktą valandą aš lauksiu autobusų 

stoty.
— Tur būt, negalėsiu atvažiuoti.
— Ne, galėsit, — atkakliai tarė jis. —

— Jūs privalot atvažiuoti.
— Gerai, — tarė ji. — Eikite miegoti.
Ragelyje trakštelėjo; pokalbis buvo 

baigtas.
Jis išėjo iš kabinos. Telefonistė padavė 

kvitą.

— Trisdešimt šešios kapeikos.
Žinoma, aš pasielgiau įžūliai. Gal būt, 

nereikėjo skambinti. Nereikėjo? O kodėl? 
Tokį vakarą, kai tu jauties vienišas, kai 
nori greičiau vėl ją pamatyti? Nesigraužk. 
Viskas bus gerai, jeigu Daiva atvažiuos, o 
ji turi atvažiuoti.

Įėjo kelneris su sniego baltumo švarke
liu, juodu kaklaraiščiu ir nusilenkęs pa
klausė:

— Jums konjako ar martini?
— Vieną konjako ir martini.
— Prašau.
Kelneris vėl linktelėjo ir pasišalino. 

Blizgančiame grojimo automate sukosi 
plokštelė su Diuko Elingtono muzika. Ba
ras buvo tuščias. Už plataus lango plaukė 
automobilių srovė. Nervingai virpėjo neo
ninės reklamos.

— Tas kelneris tavo vyras?
— Taip, — tarė ji, užsirūkydama ci

garetę.
— Tu sakei, kad jis dirigentas.
— Ne, kelneris. Jis dirba geriausiam 

Paryžiaus bare.
— Tu laiminga?
Ji išpūtė milžinišką dūmų kamuolį ir 

pamosavo skėčiu.
— Atiduok skėtį; tai ne tavo, tai Daivos 

skėtis.
— O aš — tavo žmona.
Ji garsiai nusikvatojo ir dūrė skėčio 

smaigaliu jam į krūtinę.
Kęstutis nubudo. Už lango švietė mė

nuo; tyliai šlamėjo sausi kaštono lapai. 
Jau buvo seniai po vidurnakčio. Tamsia
me nakties danguje nuaidėjo trys laikro
džio dūžiai. Auš dar negreit.

Jį troškino. Atsigėręs iš grafino van
dens, jis atsigulė į lovą ir netrukus užmi
go. Dabar jam prisisapnavo labai aukšta 
stiklinė siena, už kurios matėsi jūra. Du
rų niekur nebuvo. Jis veltui mėgino jas 
surasti, klaidžiodamas palei storą stiklo 

sieną. Paskui, netekęs kantrybės ir apim
tas nevilties, ėmė ją daužyti kumščiais, 
bet stiklas neskilo. Tada jis pasigriebė 
nuo žemės akmenį ir sviedė jį į sieną; ak
muo atšokęs nukrito prie kojų. Jis susiė
mė už galvos ir norėjo surikti* žodžiai 
įstrigo gerklėje, iš burnos neišsiveržė joks 
garsas. Jam buvo baisu.

Pravėręs akis, Kęstutis pamatė melsvai 
išdažytą kambario sieną. Buvo rytas; lau
ke švietė saulė; gatvėje kažkas kalbėjosi.

Per naktį išaugo geroka barzda. Jis nusi 
skuto ir išėjo pusryčiauti. Reikia išgerti 
kavos, stiprios juodos kavos. Tada bus 
galima dirbti.

Ant viešbučio laiptų jam į veidą padvel
kė toks gaivus jūros oras, kad jis iš karto 
pasijuto žvalus ir pasilsėjęs. Malonu buvo 
eiti šviežiu rytu kvepiančia gatve. Kirpyk
loje jau dirbo kirpėjai su baltais chala
tais. Jie judėjo už didžiulių langų lyg žu
vys akvariume.

Krautuvėje jis išgėrė puodelį stiprios 
kavos ir, suvalgęs bulkutę, nuėjo maudy
tis. Virš jūros kabojo pailgi pilkšvi debe
sys, paauksinti kylančios saulės. Ant til
to, kaip ir vakar, stypsojo meškeriotojai.

Po maudyklės Kęstutis grįžo į viešbutį 
ir sėdo prie rašomojo stalo. Nuotaika bu
vo gera, bet dirbti iš pradžių nesisekė; 
mintys sunkiai klostėsi galvoje ir dar sun
kiau buvo jas suformuoti popieriaus lape. 
Pagaliau, įtempęs valią, jis nugalėjo min
ties inerciją, ir tikrumo, pasitenkinimo 
jausmas darėsi realesnis. Darbas buvo jo 
išsigelbėjimas; jis padėdavo viską užmirš
ti, grąžindamas į širdį ramybę, įprasmin
damas gyvenimą. Jis vėl įgaudavo pasiti
kėjimą savo jėgomis, pajutęs po kojomis 
egzistavimo pagrindą. Nebereikėjo plūdu
riuoti ore. Dabar galėjai žengti keletą 
žingsnių, kurie palikdavo pėdų įspaudas.

Dar nesustojus autobusui, Kęstutis pa
matė jos mėlyną žaketą. Jis buvo įsitiki
nęs, kad ji atvažiuos: nuojauta jo nesu
klaidino.

Ji išlipo iš autobuso, laikydama atkištą 
skėtį, ir nusišypsojo jam.

— Labas, Daiva, — tarė jis.
— Labas. Na, matot, aš ištesėjau savo 

pažadą. Jūs patenkintas?
— Taip. Labai.
— Aš turiu aplankyti draugę; ji čia gy

vena.
— Draugę? Suspėsit vėliau.
Žinoma, tai buvo maža gudrybė, kuria 

jis visai netikėjo,

— Ką mes veiksime?
— Eisime pasivaikščioti į pajūrį.
Jie nuėjo link jūros. Kaip gerai, kad ji 

čia! Diena tapo iš karto pilna ir reikšmin
ga. Rudens spalvos sušvito dar sodriau. 
Širdis p’akė nauju ritmu. Viskas: ir šaulė, 
ir dangus, ir jūra priklausė jiems.

— Gal išsimaudysime?
— Toks šaltas vanduo!
— O aš maudžiausi.
— Ar tik nesigiriat.
— Ne. Žmonės, gyvendami arti jūros, 

jos neįvertina; aš gi naudojuos kiekviena 
proga atsigaivinti bangose.

— Tiesa, kokia jūsų profesija? — pa
klausė Daiva.

— Gydytojas...
— Pagaliau aš sužinojau, kas mano ri

teris.
— Argi tai svarbu?
— Ne, tačiau kartais įdomu. Aš ma

niau, kad jūs dailininkas.
— Kodėl?
— Jūs netipiškas gydytojas. Jums trūks 

ta praktiško energingumo. Įsižeidėt?
— Nė kiek. Aš priimu tai kaip pagyri

mą. Būdamas labai praktiškas ir energin
gas, aš nusipirkčiau automobilį, pasistaty- 
čiau namą, sukurčiau jaukią miesčionišką 
gūžtelę, bet toks idealas manęs nevilioja. 
Jis baisiai paprastas ir banalus.

— Vadinasi, jūs trokštat kažko dau
giau?

— Taip. Jūs teisingai mane supratote. 
Aš laimingas, kad negimiau kurmiu. Ei
sim ant jūros tilto?

— Jis dabar visai tuščias...
— Niekas nebeina palydėti besileidžian

čios saulės. Nebėra švento vasarotojų ri
tualo.

— Maskaradas baigėsi, — nusijuokė ji. 
— Arlekinai ir pajacai išsiskirstė namo.

Pavaikščioję jūros tiltu, jie nusileido 
žemyn ir nuėjo pakrante. Taršydama skė
čio galu žoles, Daiva ieškojo gintaro, ta
čiau pasitaikydavo tik mažyčiai gabaliu- 
ka. Ji dėjo juos į delną, o paskui sužėrė į 
rankinuką. Smėlyje buvo išbraižytos di
džiulės raidės: MARTA 19 VAL. Kažkas, 
gal būt, čia paskyrė pasimatymą.

Saulė glamonėjo jų figūras. Jie atsisėdo 
ant suoliuko prie apsirengimo kabinos. 
Užuovėjoje buvo gana šilta. Kęstutis žiū
rėjo į žvilgančią jūrą. Daiva nusimovė ba
tukus (tai buvo tie patys raudoni batukai, 
vieną iš kurių jis taisė kavinėje) ir ištiesė 
kojas, panerdama pėdas į smėlį.

— Jūs esate piktas žmogus, — staiga 
tarė Daiva.

— Piktas? Iš ko jūs sprendžiate?
— Aš žinau.
— Tačiau jūs negalvojate, kad piktas 

ir blogas — vienodos prasmės žodžiai?
— Ne. Jokiu būdu. Aš pažįstu gerų pik

tų žmonių ir blogų, kurie visada šypsosi. 
Jūs pergyvenate kažkokį nepasisekimą. 
Kažkas slegia jus...

Jis susiraukė.
— Nebūkite čigonė ir neburkite.
— Matot, aš teisingai pastebėjau, kad 

jūs piktas.
— Gal būt. Tačiau aš negaliu būti ki

toks. Aš nemoku apgaudinėti savęs, nemo
ku apsimesti linksmu. Tai mano nelaimė.

— Ne. tai geras bruožas.
— Tik nepradėkite manęs girti, kad ne

reikėtų paskui nusivilti. Galvokite apie 
mane kaip apie piktą žmogų. Tuomet visa
da mažiau apsiriksite.

— Jūs kalbat taip, tarsi norėtumėt, kad 
aš jūsų nemėgčiau.

— Visai klaidinga išvada. Man malo
nu jus čia matyti. Jūs esate šalia manęs, 
ir aš tuo džiaugiuos. Seniai mano gyveni
me buvo tokia puiki diena. — Jis pasėmė j 
saują smilčių, kurios bėgo pro pirštus, žė- 
rėdamos besileidžiančios saulės spindu
liuose.

Greitai artėjo vakaras. Jie net nepaste
bėjo, kada virš jūros lyg rūkas ėmė tvenk
tis pilkos sutemos, kada danguje sužibo 
pirmosios žvaigždės. Toli jūroje sumirksė- j 
jo laivo žiburiai; jie b'yško, mažėjo ir pa
galiau dingo — mažą šviesos taškelį prari
jo naktis. Padvelkė vėsuma, ir tada ypač 
gerai galėjai užuosti drėgno smėlio ir jū
ros kvapą.

iKęstutis palydėjo Daivą iki autobuso 
stoties. Tai nebuvo liūdnas išsiskyrimas: 
ji pažadėjo atvažiuoti. Dabar jis turės ko 
laukti. Valandos nebus tuščios. Jas užpil
dys laukimas. Ir jis galės kažko tikėtis. 
Dar kartą praeik vilčių alėja; gal būt, ji 
nėra aklina.

Su girgždančiu trenksmu užsidarė auto
buso durys. Kęstutis pamojavo ranka. 
Daiva nusišypsojo jam. Atrodė, kad auto
busas nusiveža jos šypseną, sustingusią už 
lango stiklo, kuriuo švystelėjo šalti žibin
to atspindžiai.

Ji užmiršo aplankyti savo draugę...

(Bus daugiau)
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— Jau išaušus, rodos, apie 4 vai. pasi
beldė į duris karininkas ir pranešė, jog de
legacija iš Kauno norinti matyti preziden
tą ir su juo kalbėti. Ar priimsiąs? Suti
kau. Vadinasi, jos neišvengiau. Tik čia jau 
kita kalba, čia nebus taip, kaip buvo ant 
tilto. Pik. Žukaitis pasakė, kad tegu dele
gacija palaukia. Dabar prezidentas turi 
bent kiek pailsėti. Truputį lukterėjus, gal 
už 15 minučių, vėl pranešė karininkas, jog 
iš Berlyno įgal. min. Škirpa norįs kalbėtis 
su prezidentu. Išlindęs iš lovos, apsimetęs 
apsiaustu, skubinu kitan kambarin į te'efo 
ną. Ministras Škirpa kalbėjo lietuviškai. 
Jis tikino mane grįžti Kaunan. Man paaiš
kinus, jog su ministro pirmininko ir Mi
nistrų Tarybos žinia taip darau, kaip buvo 
sutarta, Škirpa atsakė, jog teisės atžvilgiu 
mano ne viskas tvarkoje palikta, jog, ro
dos, trūksta parašo po kaikuriais dokumen 
tais. Aš, esą, nepasirašęs Ministrų Tarybos 
posėdžio protokolo. Išsiaiškinome ir tą da
lyką. Pridūriau: jei tikrai būtų reikalinga 
man kur nors pasirašyti, kaip įstatymai 
reikalauja, tegu Kaunas atsiunčia tekstą, 
o aš jau žinosiu, kur reikia ar nereikia pa
sirašyti. Ministrą pirmininką raštu įgalio
jau eiti prezidento pareigas, kaip Konsti
tucija reikalauja, taigi jis dabar mane Lie 
tuvoje atstovauja. Vadinasi, visa tvarkoje. 
Ar kits kitą, aš su min. Škirpa, telefonu vi
sai susipratome — negaliu tvirtinti. Gal 
kaikur būsiu ir paklydęs, jo mintis per
duodamas.

— Pasikalbėjus pamaniau, ar nebus rei
kalingas mano parašas tiems trims Mask
vos reikalavimams, su kuriais nesutikau? 
Tegu juos pasirašo tie, kurie sutiko, jei tu
ri drąsos.

— Apie 6 vai. įsiprašė mudviejų su pik. 
Žukaičiu viešbučio kambarin delegacija: 
min. Galvanauskas, gen. Tallat-Kelpša ir 
juodu lydėjęs baro viršininkas Žemaitis. 
Pasisakė atvykę prašyti manęs, kad grįž
čiau Kaunan. Pradėjus man dėstyti argu
mentaciją, jog nieko negalėčiau- padėti

prieš bolševikų 
ba.in mano sūnus, 
per tiltą, ir kreipėsi į mane, jog neverta 
esą kalbėt su žmonėm, nenorėjusiais jo ir 
kitų (manųjų) išleisti per sieną. Iš Kybar
tų neleidę nė automobilių, nė mūsų daiktų 
pervežti. Ir kai pagaliau buvę leista, tai 
vis dėlto sulaikę automobilius ir iš sun
kiasvorio išmetė ant tilto mūsų daiktus. 
Tik gerieji žmonės padėję juos surinkti ir 
atgabenti Eitkūnuosna. Šauliai šiaip ir 
taip žeminę prezidentą, o jų vadas, pik. 
Saladžius, šalia stovėdamas, tylėjęs. Liūd
na buvo klausytis tokio pasakojimo. Jo
kios pagarbos prezidentui nebelikę Kybar 
tuose! Tai jau bolševikai. Sustabdžiau sū
nų, kad toliau nebesikarščiuotų, ir vėl kal
bėjausi su delegacija. Aiškinau jai, jog 
k'ysta tie, kurie tikisi. Maskvos valdovai 
skaitysiąs! su Lietuvos prezidentu. Delega 
cija mėgino mane tikinti, esą, mano sugrį
žimas nuramintų visuomenę. Vieną kitą 
valandą, sakiau, gal nuramintų, bet netru 
kus ji įsitikintų, jog prezidentas bejėgis 
prieš Maskvos smurtą. Bolševikai jį verste 
verstų rašytis po aktais, naikinančiais Lie 
tuvos nepriklausomybę, ir daryti kitus žy
gius, priešingus mūsų konstitucijai. Pa- 
k'austas, kaip dabar Kaune, p. Galvanaus
kas atsakė, jog gyvenimas ten esąs vise i 
norma'us. Jam pritarė ir gen. Kelpša. Aš 
paabejojau, ar tikrai taip yra. Pabrėžtinai 
priminiau delegacijai, jog darau taip, kaip 
buvo sutarta su Ministrų Taryba. Man 
sunku suprasti, kas tą sutarimą galėjo pa
kerti. Aš buvau už tai, kad gink’u prie-

antplūdį, įėjo kam- 
jau perėjęs, pasirodo,

šintumės smurtui, bet savo nusistatymą 
negalėjau įvykdyti, dėl to man nieko kito 
neliko, kaip pasišalinti iš Lietuvos. Taigi 
nega iu grįžti Kaunan. Mačiau, jog tie 
žmonės, ypatingai gen. Kelpša, negalėjo su 
prasti, kodėl aš taip labai užsispyręs. Mat, 
kaip žinome, min. Galvanauskas nebuvo, 
nedalyvavo Ministrų Tarybos birželio 15 d. 
posėdyje, tai gal ir dėl to ir neįsivaizdavo, 
jog prezidentui nedera likti Lietuvoje, ka
da jai kertamas mirštamas smūgis. Kaž
kas pasirodė neaišku per mano dialogą su 
delegacija. Man pasirodė, kad ji buvo at
siųsta, kaikam smarkiai spūstelėjus minist 
rą pirmininką. Baigdamas jai pasakiau, jog 
negrįšiu Kaunan. Labai nusiminę, visi 
trys atsisveikinę išėjo. Man jų buvo gaila, 
kad nesupranta susidariusios Lietuvos 
būklės.

— Beje, dar va, kas įdomu. Pakilus eiti 
iš kambario gen. Kelpšai ir min. Galva
nauskui paklausiau baro viršininką Že
maitį, kodėl prieš vakarienę Kybartuose 
sakė tegul visi, kurie nori, eina per sieną, 
o paskui ją uždarė? Iš kur tokia staigi at
maina? Uždarė sieną dargi prezidentui, tu 
rinčiam vizuotą pasą? Apsidairęs aplin
kui, lyg bijodamas, kad jo žodžių kas ne
išgirstų, susijaudinęs atsakė: ir aš pats ne 
žinau, iš kur. Pirma buvo man sakyta leis 
ti per sieną visus, o šit vėlai vakare įsaky
ta nieko neleisti. Man buvo prigrasyta gal 
va atsakysiąs, jei to antrojo įsakymo ne
paklausysiąs. Taigi, atleiskite!

(Bus daugiau)

Ten, kur Nemunas banguoja

AMff

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. AGO 4374

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar

do, lygių spalvų, tamsiai mė’ynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A

(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
skaičiavo, kad, jei prie tarybinio ūkio san 
dėlyje turimų dešimties pūdų vazelino pri 
dėjus dar pusę tonos, galima tepti visas 
ūkio karves nuo ragų iki uodegos galo 
kasdien bent 10 metų, o tepant tik tešme
nį, ir dar ekonomiškai, tai ir 100 metų su- 1 
laukti galima.

— Ne, neimsiu. Pagaliau kas mokės už 
jūsų vazeliną. Juk jis brangus...

Sandėlininkas įtūžo:
— Suprask gi tu, neimsi vazelino, ne

gausi ir solidolo. Taip vyresnybė įsakė.
Tomkus pasidavė — jis gerbė vyresnybę 

— ir pakrovė į mašiną kartu su statine 
solidolo pusę tūkstančio kilogramų vaze
lino.

Dabtr solidolas „Šešupėje“ baigiasi, ir 
Tomkus būkštauja, ar susivienijimas „Lie 
tuvos žemės ūkio technika“ neprivers jo 
vėl imti 30 pūdų medicininio vazelino, o 
gal ir 10 centnerių kremo nuo strazdanų. 
Kas žino, kas dar užsigulėjo susivieniji
mo sandėliuose...

St. Patackas

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

A. Vienažindys

PRIVERSTINIS TEPIMAS

(13)
G-irbinga, Vaizdas

Štai koks garbingas bus vaizdas naujo
sios gadynės, kai ji bus pilnai įsteigta! 
Permainos nuo vienos gadynės į kitą bū
davo atsižymėjusios ir prakilnios; tačiau 
šita permaina bus žymesnė už visas pir- 
mesniąsies.

Nestebėtina, kad tokios žinios apie visos 
žmonijos sugrįžimą pas Dievą su gyriaus 
giesmėmis ir amžina linksmybe vainikuo
jant jų galvas kai kuriems gali atrodyti 
per gere, tikėti; mes tačiau žinome, kad 
Tas, kuris pažadėjo, gali 'vykdyti visus sa
vo geruosius nutarimus. Nors atrodo, kad 
skausmai ir vaitojimes yra beveik neatski 
.■iemai sujungti su mūsų esybėmis, tačiau 
tuomet skausmas ir vaitojimas bėgs šalin; 
nors verkimas, apsivilkimas maišais ir ap- 
'ibarstymas pelenais nusitęsė per ilgąją 
nuodėmės ir mirties viešpatavimo naktį, 
tačiau su Tūkstantmetiniu rytu ateina 
‘inksmybė, kai visos ašaros bus nušluosty
tos nuo vsų veidų ir suteikta džiaugsmo 
vieton pelenų bei linksmybės aliejaus vie
ton nuliūdimo.

Jo Karalystės padidėjimas
Dievo Karalystė įvairiose jos dalyse ir 

skyriuose didinsis ir platinsis lygiai kaip 
ir žemiškos valdžios, kol iš jos pasidarys 
.didelis ka'nas (karalystė), ku.’is pripil
dys visą žemę“ (Dan. 2:35). Pavyzdžiu ga- 
'ime imti didžiosios Britanijos karalystę, 
kuri pirmiausiai susidaro iš karališkosios 
šeimynos po to valdžioje dalyvauja sei
mas ir kiti valdininkai; dar platesne pras
me tai valdžiai priklauso kiekvienas pilie
tis ir kiekvienas kareivis, kuris yre prisie
kęs būti ištikimas tai karalystei; ir dar ga
lima sakyti, kad jai priklauso visi nugalė
tieji Indijos ir kitų kraštų piliečiai, kurie 
nėra griežtai priešingi tos viešpatystės 
Įstatymams.

Taip pat yra ir su Dievo Karalyste. Pir
miausia ji yra Tėvo Karalystė, turinti val
džios ant visų (Mato 13:43; 26:29); tačiau 
Tėvui patiko pasiūlyti viešpatavimą per 
tūkstantį metų savo Atstovui arba Vieti-

ninkui — Kristui ir Jo sužieduotinei, — iš
aukštintiems į dievišką prigimtį ir dide
nybę, kad valdytų ir naikintų piktą ir kel
tų aukštyn visus, kurie pilnai susitaikys 
su Tėvu, priimdtmi Jo Naujosios Sando
ros sąlygas. Antrąja prasme toje valdžioje 
dalyvaus žemės „kunigaikščiai“ arba tar
nai, kurie bus matomsis atstovais tarp 
žmonių. Dar platesne prasme šitai Kara
lystei priklausys visi žydai ir pagonys, ku
rie, pastebėję jos įsikūrimą, parodys savo 
ištikimumą ir pasidavimą jai. Plačiausią- 
ja prasme jai priklausys visi valdiniai, ku
rie bus paklusnūs jos įstatymams; visi ki
ti gi bus sunaikinti. — Ap. Darb. 3:23; 
Apr. 11:18.

Tokia bus Kristaus atstovaujamosios 
Dievo Ksralystės tvarka pasibaigus Tūks
tantmetiniam karaliavimui nugalėjimu 
laimėtoji ramybė ir priverstinai įsteigtoji 
teisingumo valdžia, kurioje visi pasiprie- 
šintojai bus sunaikinti geležinės lazdos 
viešpatavimu (Apr. 2:27), kaip apie tai pa
rašyta pranašo Izaijo: „nusidėjėlis mirs 
sulaukęs šimto metų ir bus prakeiktas 
(nukirstas)“; nors tokio amžiaus jis bus 
tiktai kūdikis; nes parodant nors išviršinį 
pak’usnumą protingiems ir teisingiems 
Karalystės įstatymams, žmogus galės gy
venti net iki Tūkstantmetinio amžiaus pa
baigos. — Izaijo 65:20: Ap. Darb. 3:23.

Bet šitokia ramybė, nugalėjimu ir pri
verstinu paklusnumu įgyta ramybė, nors 
ir tinkama, bei naudinga parodyti, kokių 
palaiminimų ir kokios naudos galima gau
ti iš teisingos ir bešališkos valdžios, tačiau 
tai dar yra. toli nuo tikrojo Dievo Karalys
tės tikslo. Tobuloje Dievo Karalystėje 
kiekvienas turės laisvę daryti, kas jam 
patinka, nes tuomet kiekvienas stengsis 
daryti tai. kas pstinka Dievui; nes kiek
vienas tuokart mylės teisingumą Ir neap
kęs neteisybės. Šita taisyklė pagaliau 
viešpataus visoje visatoje, ir pabaigoje 
Tūkstantmetinės Kristaus Karalystės ji 
bus pritaikoma visai žmonijai.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61632).

Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 
medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų. 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 ši!. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

Povilas Tomkus, „Šešupės“ tarybinio 
ūkio garažo vedėjas, iki šiol buvo įsitiki
nęs, kad priverstinis tepimas taikomas tik 
mašinoms, kur tepalai patenka į besisu
kančias dalis spaudžiant, tai yra privers
tiniu būdu. Bet štai vieną iš paskutinių 
rugpjūčio dienų jis įsitikino, kad tepalą 
spaudžiant galima „paduoti“ ir į' ūkius. 
Ir dar kaip spaudžiant!

Buvo taip. Tomkus atvyko į susivieniji
mo „Lietuvos žemės ūkio technika“ šakių 
skyriaus bazę tepalų traktoriams ir auto
mašinoms. Mandagiai pasisveikinęs su 
sandėlininku Viktoru Kudžma, paprašė:

— Prašom išrašyti 200 kilogramų soli- 
dolo.

— Ir... 460 kilogramų medicininio va
zelino, — pridūrė Kudžma.

— Nieko nesuprantu! Kam traktoriams 
vazelinas? Aš gi solidolo prašau...

— Atsilikęs tu žmogus, Tomkau, — ne 
traktoriams, o karvėms. Tešmeniui tepti, 
supratai?

— Bet aš gi garažo vedėjas, o ne veteri- 
norius...

— Tai visai nesvarbu. Visiems taip duo 
dame: truputį traktoriams, daugiau — 
karvėms. Na, ko tyli?

Tuo tarpu Tomkus, suraukęs kaktą,

Laisvalaikio mąstymai
MOTERS PADĖTIS ŠEIMOJE

užaugę vaikai palieka namus, 
kad moteris, net ir galėdama 
jaunystėje išmoktojo darbo, 

vien namus ir šeimininkystę.

terš asmeniškiems reikalams, gali jaustis 
įžeistas, kai žmona vis svajoja-apie sava
rankišką darbą už namų.

Tuo tarpu gi žinojimas, kad žmonai pa
sirinkimo jau nebėra, vis tiek, nors ir ne
tiesiogiai, paveikia visą šeimą. Supranta
ma. kad visur gali būti išimčių, bet, mano 
įsitikinimu, laisva moteris, jausdamasi 
laimingesnė, bus daug geresnė, kantresnė, 
rūpestingesnė žmona, motina bei bendruo
menės narė. B.V.

i:::::::::::::::::::

Šakių rajonas
„Komjaunimo tiesa“, 1963.IX.7

Labai galimas daiktas, kad ir savaran
kios moterys nevienodai pergyvena laiko
tarpį, kai 
Gali būti, 
grįžti prie 
pasirinks
Tas gal priklausys nuo paties darbo - spe
cialybės, nuo moters amžiaus ir entuziaz
mo b?i meilės išmoktajam darbui. Vien ži
nojimas, kad moteris kiekvienu metu ga
lėtų būti savaranki, sustiprintų jos dvasi
nę būklę. Mano įsitikinimu, moteris, turė
dama laisvą pasirinkimą, kaip tvarkyti 
savo ateitį vaikams užaugus, bus (arba 
jausis!) daug laimingesnė.

Tai yra labai subjektyvus jausmas, ku
ris tokios moters vyrui ar artimiesiems ga
li būti visai nesuprantamas; ypač vyras, 
kuris duoda pakankamai pinigų namų rei
kalams ir pakankamai ar net per daug mo

— V. Vokietijoje yra 12.145 teisėjai, 
tarp jų 424 moterys, ir daugumas tų teisė
jų yra 50-60 metų amžiaus.
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PUIKI DOVANA 
BET KURIA 
PROGA!

MAISTO SIUNTINIAI

Naujai įdainuota 
10 įvairių šokių 
plokštelė, grojant 
18 asmenų orkestrui 
ir pritariant 
vyrų TRIO.

Akt. A. Sutkus ka'tintas „nepartiškumu“
(E) Vilniuje įvykusiame Lietuvos Teat

ro draugijos valdybos plenume skųstasi 
Lietuvos teatrų repertuaru, dejuota, ksd į 
plenumą buvo mažai atsilankę teatrų re
žisierių — jie iš viso esą pasyvūs („Lit. 
ir menas“, Nr. 44). Partijos vardu teatro 
(žmones ragino sukrusti neseniai paskirta
sis pareigūnas — LKP CK literatūros, 
meno ir spaudos sekretoriaus ved. A. Lau- 
tinčiukas. Kai kurie kalbėtojai pareiškė 
nusivylę Pagnol „Topazo“ pjese — esą, ji 
paviršutiniškai „demaskuoja buržuazinį 
pasaulį“. Dėl repertuaro šlubavimo (par
tijos nurodymų nebojimas...) daugiausia 
kaltinti Kauno ir Šiau'ių teatrai. Ilgši ir 
painiai, pagal laikraštuką, kalbėjęs akt. 
A. Sutkus. Jis pareiškęs neteisingas min
tis, nes sovietinę teatro kritiką sutapati
nęs su ... burž.azine ir, blogiausia, „pa
miršęs“, kad meną tenka vertinti pagal 
partiškumo ir vad. li'udiškumo kriterijus.

Jevtušenko Chruščiovui: baikite

\ANDA STANKUS
KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

40 sv CUKRAUS £9.18.4

Visos plokštelės 
rekorduotos ir 
spausdintos

R.C.A.

Visos plokštelės 
gaunamos:
Dainora,
14, Priory Rd., 
Kew, Surrey.

RYŽIŲ £9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZ AB & Co. Ltd

antisemitinę politiką
(E)Pagal „N.Y. Times“ paskelbtus Irving 

Spiegei duomenis, neseniai į N. Chruščio
vą kreipėsi jaunas, 30 m. amžiaus poetas 
E. Jevtušenko, prašydamas sustabdyti an
tisemitizmą Sovietų Sąjungoje. Pagal Jev- 
tušenką (jis ne žydų kilmės) ir žydų tau
tybės sovietų filmų režisierių Romm, anti
semitinę politiką tenka sieti su reakcinių 
pajėgų sovietų bendruomenėje veikla. 
Laikraštis pateikė Jevtušenkos pasikalbė
jimą su Chruščiovu. Pcetui priminus, kad 
Sovietijoje dar neišspręstas antisemitizmo 
klausimas, Chruščiovas atsakęs: tokio 
klausimo visai nėra. Į tai Jevtušenka: 
„Šis klausimas, drauge Sergiejevičiau, ne
gali būti nei paneigtas, nei nuslopintas“. 
Poetas pasiūlė persekioti teismo keliu įvai 
rius antisemitinius veiksmus.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI
Plokšteles išleido AIDAS Records, 7203 South Western Ave, Chicago, tiesiog iš DANUOS.

Ill. GR 6-2800.
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Europos lietuviu kr&niku MŪSŲ RĖMĖJAI

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Vaidyba rengia Nepriklauso 
mybės Šventės minėjimą Londono lietuvis 
kai bendruomenei vasario 15 d., 7.30 vai. 
vakare, Londono Lietuvių ir Sporto ir So
cialinio Klubo (parapijos) patalpose 
(345 A, Victoria Park Road, London, E.9).

KALENDORIŲ NEBĖRA
Dar pasitaiko tautiečių, kurie nori užsi

sakyti Nidos išleistąjį sieninį, kasdien nu
plėšiamą kalendorių su pasiskaitymais.
Deja, kalendoriaus atsargos jau išbaigtos, 

dėl to prašom nebeužsakinėti jo, nes užsa
kymai nebegalės būti įvykdyti.

PURIENOS PO VANDENIU
Nidos Knygų Klubas išsiuntinėjo savo 

skaitytojams naują knygą — Pulgio And- 
riušio ,.Purienos po vandeniu“, trumpų

Atsilygindami už kalendorių, Nidos Kny
gų Klubo knygas ir „Europos Lietuvį“, au
kų yra pridėję šie tautiečiai: 20 šilingų P. 
Mi'ašius, 14 šil. A. Petkevičius, po 4 šil. A. 
širvaitis, B. Navaslauskas, A. Vazgauskas, 
P. Kulvinskas. kun. V. Kamaitis, P. Gu
gas. J. Jakštys, J. Urbonas, S. Macuras, J. 
Jankauskas ir K. Kamarauskas.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Per suruoštąją Vaikų Kalėdų Eglutės

EUROPOS LIETUVIS, BUDĖKIME, 
DARBININKŲ BALSAS, IŠEIVIŲ DRAUGAS ir ŠALTINIS 

maloniai kviečia Jus atsilankyti į
TRADICINĮ SPAUDOS BALIŲ,

kuris įvyks 1964 m. vasario 1 d. Lietuvių Namuose, 
2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

— Turtinga programa — Bufetas — Jack Lawrence orkestras —

Pradžia 7 vai. vak.
Baras veiks iki 12 vai. nakties. Įėjimas 5 šil.

Staliukai užsisakomi iš anksto Tel. PARk 2470.

UŽ LIETUVA

Vasario 16 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž 
nyčioje pamaldos už Lietuvą bus 11 vai. 
Šv. Mišias užprašė J.E. Lietuvos Ministe-

gražių pasakojimų rinkinį.
Kartu išsiuntinėtas ir „Rinktinės“ 

14.

„PASAULIO LIETUVIS“

vakarą Skautų Tėvų Komiteto iniciatyva
Nr. buvo pravesta rinkliava paremti L.S.S. 

Anglijos Rajono leidiniui „Budėkim“. 
Tam tikslui surinkta £20.12.0. Su tikru 
nuoširdumu dėkojame visiems aukoto-

Sfudtytejii laiškai
ris Bronius Kazys Balutis.

Tautiečius kviečiame gausiai dalyvauti.

REIKALINGAS „E. LIETUVIS“
Švedijos universiteto bibliotekai reika

lingas „E. Lietuvio“ komplektas (iki 1959 
metų).

Skaitytojai, kurie turi surinkę atskirų 
metų komplektus ir sutiktų juos padova
noti šiai mokslo įstaigai, prašomi parašyti 
apie tai „E. Lietuvio“ redakcijai.

ĮSPŪDŽIAI IŠ AMERIKOS

Sekmadienį, sausio 26 d., 5 30 vai. vak.. 
Lietuvių Namuose inž. A. Vilčinskas, tik 
ką grįžęs iš 3 mėn. kelionės po JAV-bes, 
papasakos įspūdžius. Bus rodomi spalvoti 
vaizdai.

Kviečiami visi Londono lietuviai, ypač 
jaunimas.

PABALTIECIŲ BALIUS
Baltų Tarybos ruošiamas balius įvyks 

šeštadienį, vasario 8 d„ Londone, Majestic 
Rooms salėje, 196 Willesden Lane. N.W.6. 
Artimiausia pož. stotis — Willesden 
Green.

Baliuje pasirodys lietuvių, latvių ir estų 
tautinių šokių grupės. Turtingas bufetas 
ir geras orkestras.

KLUBŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvų Namų ir Lietuvių Sodybos klu

bų narių susirinkimas bus sausio 26 d„ 
sekmadienį, 5 vai. popiet Lietuvių Namuo
se.

Nariai visi prašomi dalyvauti.

Leidžia Pasaulio Liet. Bendruomenės V-ba
Jis ryžtasi būti bendruomenės informa

ciniu biuleteniu. Kai Pasaulio Liet. Bend
ruomenė sudaroma iš po platų pasaulį iš
blaškytų lietuvių, „Pasaulio Lietuvis“ ren
giasi šias visas plačiai išblašytas bendruo
menes labiau apjungti.

„Pasaulio Lietuvio“ susipažinti yra iš
siuntinėta į visas didesnes lietuviškas ko
lonijas Didž. Britanijoje.

D. Britanijos Liet. Bendruomenės Kraš
to Valdyba kviečia visus D. Britanijos lie
tuvius jį užsiprenumeruoti. Jis eis kas mė
nesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėne
sius. Jo kaina ne mažiau kaip 10 šil.

D. Britenijos Liet. Bendruomenę suda
rančios organizacijos prašomos jame ben
dradarbiauti, duodant savo veiklos kroni
kos ar apskritai žinių apie bendruomenę.
Adresas: , Pssau'io Lietuvis“ (The World 

Lithuanian), c/o E. Karnėnas, 1118 Rut
herford Rd., Cleveland Hts. Ohio, 44112, 
USA.

Didž. Britanijoje — atstovybė prie Bend 
ruomenės Valdybos: S. Kasparas, 32. Put- 
eaux House, Roman Rd., London, E.2.

jams. Esame tikri, kad „Budėkim“ pusla
piuose bus išvardinti aukotojų vardai.

Tuo pačiu išreiškiam gilią padėką vi
siems, kurie prisidėjo prie Vaikų Kalėdų 
eglutės surengimo: Lietuvių Soc. Klubo 
Valdybai už finansinę paramą, mūsų nuo
latiniam ir tam reikalui labai tinkamam 
„Kalėdų Seneliui“ p. A. Kuzmickui, ener
gingai to vakaro šeimininkei p. A. Kar- 
nauskienei, p. K. Pilkauskienei ir p. A. 
Petrauskienei.

Skautų Tėvų K miteto
Valdyba

CORBY
Lietuviškos pamaldos Corbyje bus vasa

rio 2 d„ 12 vai., šv. Patriko bažn., Miliais 
Rd.

PAIEŠKOJIMAI
ČERNIS Petras arba JUODIKIS Bro

nius paieškomi Algirdo Sapočkino. Jie pa
tys ar žinantieji apie juos prašom rašyti: 
„Dainora“, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NOTTINGHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Vasario 8 d„ 6 vai. p.p„ Ukrainiečių Klu 
bo patalpose (30, Bentick Rd.) Nottingha- 
mo Liet. Mot. Draugija rengia

Užgavėnių B'ynų Balių.
Dalyvavimas vyrams 15 šil., moterims 

10 šil.
Norintieji dalyvauti, neatidėliodami re

gistruojasi pas Mot. Draugijos pirmininkę 
Br. Ože’.ienę (78, Addison St.).

Pasibaigus b’ynų programai, bus šokiai, 
kurių metu linksmins puikiai žinomas uk
rainiečių orkestras.

Kviečiame visus registruotis.
Nottinghamo Liet. Moterų Draugija

LIET. SODYBA
— Nuo Naujųjų Metų Liet. Sodyboje 

p.iimami kambarių užsakymai vasaros 
atostogoms. Pirmieji užsisakė Jusioniai ir 
Ramoniai iš Manchesterio ir Zavalio šei
ma iš Coventry.

Įsidėmėtina, kad Sekminių ir Bank Holi 
day (.ugpiūčio 1-8 d.d.) savaitėmis visi 
kambariai rezervuoti lietuviams.

Dabar kaip tik laikas siųsti užsakymus, 
nes vė iau gali pritrūkti kambarių.

— Sodybos nedarbingieji gyventojai dė 
koja Bradfordo Vyties Klubui už švenčių 
proga prisiųstą 3 sv. dovaną.

— Netoli Sodybos yra garsi Enton Hali, 
kur suvažiuoja biznieriai ir meno garseny
bės pailsėti ir sveikatos pataisyti. Sausio 
31 d. Enton Hali personalas Sodyboje ruo
šia pasilinksminimą, kurį organizuoja to
je vietoje dirbą V. ir E. Grygeliai.

VIENIŠOJO MINTYS

Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,
Nuolankiai prašau Tamstą — būkit ge

ras ir malonus atspausdinti „Europos Lie
tuvyje“ šį mano laišką.

Noriu Tamstoms pasakyti, kad praei
tais metais „E. Lietuvį“ gavau. Gavau ir 
šiems metams kasdien nuplėšiamą kalen
dorių. Deja, man labai nesmagu, kad nepa
jėgiu už tą gražų su įdomiais pasiskaity
mais kalendorių atsilyginti. Dėl to prašau 
man atleisti. Iš širdies dėkoju. Taip pat 
labai dėkoju p. Karobui, kad užsako man 
„E. Lietuvį“, ir labai nuolankiai prašyčiau 
šį geros širdies tautietį pagal išgales ir 
šiems metams užsakyt man laikraštį.

Noriu kartu pasakyti pažįstamiems ir 
nepažįstamiems, kad ir vėl netoli manęs 
suka giltinė. Viskas būtų gera ir gražu, 
kad tik ši nelaboji nuo manęs atstotų, ma
ne pamirštų. Štai, Kalėdų šventėms, Nau
jiems Metams aš ir vėl nelaimingas. Šven
tėms giminės susirenka prie vieno stalo pa 
sidžicugti, pasikalbėti, o man ir žmonai 
tuo laiku piktos valios likimas skyrė ki
taip. Kūčių dieną, kai jau beveik buvom 
paruošę Kūčioms staliuką su plotkelėmis, 
gavau įsakymą tuoj važiuoti į ligoninę, 
nes jau pora dienų, kaip rodosi kraujo. 
Tad paskubomis atskyrė nuo žmonos ir 
nuo kitų lietuvių, ir esu priverstas šventes 
švęsti tbc ligoninėje. Tai vietoj džiaugsmo 
— liūdesys ir ašaros. Žmona liūdi Sprin
ges sene’ių prieglaudoje, o aš Erichssegen 
džiovininkų ligoninėj, kuri yra nuo Sprin
ges už 50 km.

Šioj ligoninėj gydosi 80 džiovininkų. Li
goninė yra už 3 km nuo Lehrtes miesto. 
Taip pat negirdėti, kad apylinkėj būtų lie 
tuvių, išskyrus Hannoverį. Tad man bus 
čia liūdna, niekas iš lietuvių neaplankys, 
nė Springes lietuviai ar mano žmona, nes 
toli. Mano žmona dėl silpnos širdies nega
lės be palydovo lankyti. Ji tegalėtų tik ma
šina atvažiuoti, bet tai būtų brangu, o lėšų

Mieli tautiečiai,
Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais 

giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač 
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom 

siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1

6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, i sv. arbatos;
i sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe;
1 sv. razinkų, Į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;-
1 sv. cukraus.

Kaina tik 10 sv.
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2

3 jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3į jardo grynos vilnos 
angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei;
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai;
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina tik 30 sv.

Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į 
jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas, 

licenzijos ir visi kiti mokesčiai.
Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto 

specialistai ir maistu prekiaujame Londone 
jau nuo 1938 metų!

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į 
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios 
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai — 

tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokė j imo sąlygas ir pilnai 

atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Mūsų Skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube:
121, Middleton Rd., Manchester 8.

VOKIETIJA
NAUJA STUTTGARTO APYLINKĖS

VALDYBA

Gausiai susirinkusi Stuttgarto lietuvių 
bendruomenė sausio 5 d. metiniame susi
rinkime išrinko naująją valdybą 1964- 
siems metams. Į naująją valdybą išrinkti: 
Aleksąndras Šukys — pirmininku, Lubo- 
miras Prosinskis — vicepirmininku, Genė 
Repšienė — kasininke, Saulius Baublys — 
jaunimo reikalams ir R.E. Maziliauskas — 
sekretorius bei reikalų vedėjas. Valdybos 
adresas: 7 Bad Cannstadt, Steinhalden- 
strasse 149. Kontrolės komisijon bendruo
menė išrinko kun. J. Stanaitį — pirminin
ku, A. Plėnį — sekretorium ir J. čėsną.

Susirinkimą atidarė buvusi valdybos 
pirmininkė S. Baublienė, kuri susirinki
mui pirmininkauti pakvietė dipl. inž. L. 
Prosinskį, sekretoriaujant I. Suokaitei. 
Susirinkimo metu S. Baublienei buvo iš
reikšta vieša visos apylinkės pagarba ir 
padėka už tikrai kruopštų, pasiaukojantį 
ir sėkmingą vadovavimą vietos lietuvių 
bendruomenei.

Po susirinkimo vaikučiai džiaugėsi gra
žiai lietuviškai pravesta Eglute ir Kalėdų 
Senelio dovanomis. Jaunimas traukė su
tartines, o senėlesnis jaunimas gurkšnojo 
alutį arba švabišką vynelį... Toli vienas 
nuo kito gyvenantieji Stuttgarto lietuviai 
turėjo progos jaukioje lietuviškoje nuotai
koje praleisti malonų vakarą.

(rem.)

Pedagogui S. Antanaičiui — 70 m. amž.

(E)Sausio 12 d. ilgamečiam Vasario 16 
Gimnazijos vyr. mokytojui pedagogui Sa
liamonui Antanaičiui sukanka 70 m. amž. 
Antsnaitis, ilgus metus dėstęs ir tebedės- 
tąs matematiką, fiziką, gimęs 1894 m. 
Suodžių km. Šakių apskr. Matematiką ir 
fiziką studijavo Karaliaučisus, Leipcigo 
ir Friburgo universitetuose. Apie 18 metų 
yra dirbęs Lietuvos gimnazijose ir mokyt, 
seminarijose ir apie 14 metų pedagoginį 
darbą dirba Vak. Vokietijoje. Bendradar
biavo Aušrinėje, Ateityje, Lietuvos Mo
kykloje, Kosmose, Kariškių Žodyje, Pane
vėžio Balse ir kt. spaudoje. Yra ke’ių kny
gų autorius,

nėra. Tad ši nelaimė yra man daugiau 
kaip liūdna. O gydymas plaučių, atrodo, 
bus ilgas. Tad dabar mano gyvenimas, jei 
greit nenumirsiu, bus dideliai niūrus. Tas 
pat ir žmonai. Todėl iš širdies prsšau geros 
valios tautiečius: būkite malonūs ir geri, 
kaip kas galėtų, mane aplankyti. Būsiu vi 
siems nuoširdžiai dėkingas.

Čia mano psdėka geradariams: Springes 
DRK prieglaudos lietuvių senelių vardu 
širdingai dėkoju Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, p. Glemžienei, geraširdžiams au
kotojams už Ka’ėdų šventėms suteiktą 
mums džiaugsmą — piniginę dovaną. Taip 
pat dėkoju Toronto Moterų Grupei „Dai
nai“ už gražią Kalėdų dovaną mums. Pri
siminsim geros širdies žmones savo mal
dose.

Šia proga aš ir žmona reiškiam širdingą 
padėką kun. Kelertui ir kun. Trakiui už 
manęs ir žmonos neišskyrimą iš Kalėdų do 
vanų. Tai mums labai malonu ir džiugu, 
kad evangelikų dvasiškiai taip nuoširdžiai 
užjaučia vargšus katalikus. ■

J. Karpavičius,
31b Lehrte-Hannover, 
Kreiskrankenhaus II, 

Erichssegen 7a, Germany.

„RŪTOS“ RATELIO VEIKLA

Marijos Aukštesniojoj mokykloj, kaip 
ir kitose Čikagos mokyklose, yra įvairių 
organizacijų bei klubų. Vienas iš jų yra 
„Rūtcs“ Ratelis, apie kurio veik'ą daug 
kartų buvo rašyta Draugo skiltyse.

Dr. Jono Griniaus išleistoje knygutėje 
„Mano Viešnagė Amerikoj“ yra paliestas 
ir mūsų ratelis, šiais žodžiais Dr. Grinius 
apibūdino šią draugiją:

„Čikagoj girdėjau, kad į lietuvišką „Rū
tos“ draugijėlę Kazimieriečių seselių 
Aukštesniojoj mokykloj stoja amerikietės, 
pstaikaudamos mokytojoms. Bet dėl to 
maldelės ir kalbos draugijėlės susirinki
muose virstančios angliškomis, šitaip, 
užuot ugdžiusi meilę lietuvių kultūrai, 
„Rūta“ kartais tampa nutautinimo prie
mone“.

Mums, visoms lietuvaitėms, priklausan
čioms „Rūtos“ Rateliui, labai skaudu, kad 
Dr. Grinius paskelbė tokias neteisingas, 
skaudžias žinias apie mūsų ratelio veik
lias nares, mūsų neatsiklausęs nei neap
silankęs.

„Rūtos“ Ratelis įsteigtas palaikyti lietu
vybei, jos kultūrai, ugdyti mumyse mei

lei savo tautai ir kalbai. Į jį stoja ir būna 
priimtos tik lietuvaitės ateivių tėvų, my
linčios savo tėvynę, kalbą bei papročius ir 
mokančios gražiai lietuviškai kalbėti. Dvi 
lietuvaitės seselės mus rūpestingai globoja 
ir auklėja, kad išlaikytumėm lietuvybę 
visą mūsų gyvenimą.

Mokslo metų pradžioje įvyksta forma
lus pirmokių priėmimas į ratelį. Pirmo- 
kes, no.inčias įstoti į ratelį, skiria nuo vy
resniųjų moksleivių ryškūs spalvingi kas
pinai. Prieš įvedimą jos turi išlaikyti eg
zaminus, gerai atlikti įvairius uždavinius 
ir atsakyti į gudrius klausimus. Kai išlai
ko egzaminus, iškilmingai priimamos į 
tikrąsias nares, pirmininkei prisegant rū
tos šakelę prie uniformos. Tada seka pasi
linksminimas.

Vieną kartą į mėnesį turime susirinki
mą, kurį pradedame lietuviškai sukalbė- 
damos maldą į šv. Kazimierą, o baigiame 
sugiedodamos giesmę „Marija, Marija“ ir 
Lietuvos Himną. Kiekvieno mėnesio susi
rinkimui būna paskirta klasė, kuri suruo
šia įdomią programėlę su ei’ėraščiais, dai
nomis ar humoristiniais rašiniais. Viskas 
vyksta lietuvių kalba. Vasario 16 d. ruo
šiame lietuvišką minėjimą. Tą dieną Rū- 
tietės pardavinėja vėliavėles, kuriomis pa
sipuošia ne tik narės, seselės, bet ir kita
tautės mokinės. Kalėdų metu moksleivės 
atlieka lietuvišką programą Science and 
Industry Muziejuje, dažnai pačios pasira
šiusios vaidinimėlį.

Taip pat kiekvienais metais surengiame 
šokių vakarą, į kurį kviečiame tik lietu
višką jaunimą. Per lietuviškus parengi
mus, koncertus, operas ir vaidinimus, ku
rie vyksta mūsų teatre, Rūtietės priima 
rūbus drabužinėse, nurodo vietas, išdali-' 
ja programas ir patarnauja atsilankiu
siems. Mums gera proga pasiklausyti lie
tuvių kompozitorių muzikos ir pamatyti 
lietuvių pastatytas dramas.

Iš nario mokesčio, šokių pajamų ir dra
bužinėse surinktų pinigų ratelis sau nepa- 
si'ieka nė cento, bet perka lietuviškas kny 
gas Marijos Mokyklos bibliotekai, šelpia 
našlaičius, misionierius, Balfą ir neturtin 
gus lietuvius Amerikoj ir užsieny. Vasa
rio mėnesį gimnazijos knygyne suruošia- 
me parodėlę lietuviškų knygų, juostų, kry 
flių ir įvairių rankdarbių. Neužmirštame 
savo geradarių ir dvasiškai — užsakome 
šv. Mišias, kad Dievas juos laimintų.

Be to, seselė lietuvaitė, pasiskyrusi lie
tuvybei, rūpestingai mus moko kasdien 
lietuvių kalbos, tautosakos, istorijos, eilė
raščių ir dainų. Rūtietės ne tik čia mokosi 
savo kalbos, bet šeštadieniais lanko litua
nistines pamokas.

Narės užsiprenumeruoja lietuviškų lei
dinių bei žurna’ų. mokosi tautinių šokių 
ir priklauso lietuviškiems ansambliams, 
ateitininkams ir skautams.

Mokslo metų pabaigoj ketvirtokėms su- 
ruošiame lietuvišką atsisveikinimo arba
tėlę. Apdovanojame valdybos nares ir iš- 
lydim visas rasotomis akimis, priminda
mos, kad jos išliktų ištikimos tikėjimo pa
reigoms ir ištvermingos lietuvybės žiburio 
nešėjos.

Turint visa tai galvoje, kaip Dr. Grinius 
galėjo prieiti prie išvados, kad „Rūtos“ 
Ratelis yra nutautinimo priemonė?

Živi’ė Ke’iuotytė
„Rūtos“ Ratelio sekretorė
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