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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Svetimi žingsniai
A. Liepoms ,,Švyturyje“ susijaudinęs ra

šo, kad darbų verpete nėra kada atsigrįžti, 
nėra kada pe mąstyti, kiek septynmylių 
žingsnių jau žengta komunizmo keliu. Per 
šį dešimtmetį partija išlaisvinusi liaudies 
kūrybines jėgas iš asmenybės kulto varž
tų, pasiuntusi į visatos platybes pirmuo
sius kosminius laivus ir kosmonautus, pri
vertusi Sibiro upes sukti hidroelektrinių 
turbinas ir neaprėpiamus plotus auginti 
derlių.

Tai, žinoma, yra propagandinė tiesa, ku
riai būtų sunku atsilaikyti, prieš kritiką. 
Mes tik apgailestaujame, jog ir pats Liepo
ms tiek jau užimtas, kad neturi laiko nė 
pamąstyti. Jei .jis turėtų šiek tiek laiko, tai 
pamatytų, kad jis ir rašo jau nebe lietuvis 
kais, o rusiškais įvaizdžiais. Juk tik rusų 
pasakose herojai vaikščioja septynmyliais 
žingsniais ir nieko nepasiekia! Vadinas, tos 
pasakinės ateities siekiąs komunizmas 
yra taip pat rusiškas, ir jeigu Lieponis yra 
lietuvis, tai jis turėtų apsidairyti, pamąs
tyti ir praregėti, su kuo gi jis čia šitaip 
smarkiai sapnuodamas žygiuoja. Taip, 
kosminiai laivai ir kosmonautai buvo pa
leisti, tai tiesa. Bet plėšinių žemėse der
liai juk nekokie, jei badas gresia. O ir 
apskritai, matyt, reikalai nelabai malonūs, 
jei Lieponis ryžtasi pritarti Chruščiovui, 
kad reikia įvesti specialius darbo pasus. 
Tai reiškia juk kalėjiminę tvarką, vyruti! 
Tai reiškia ir žmogaus negerbimą ir jo 
laisvės varžymą, bet ne septynmylius 
žingsnius į pažangą,

Sovietiniai didvyriai 
„kraštotyros“ vardu

Nepriklausomybės laikais supratingi Lie 
tuvos mokytojai stengdavosi užkrėsti savo 
mokinius domėtis krašto praeitim. Jų pa
stangomis gana daug buvo padaryta. Moki 
niai pririnko daugybę tautosakos, talkinin 
kavo lietuvių kalbos žodynui ir šiaip su
kaupė daug kitokios medžiagos praeičiai 
pažinti.

Sovietinės įstaigos Lietuvoje taip pat 
skatina dėtis į kraštotyrinę veiklą. Tokia 
veikla vykdoma, ir jai vadovauja švietimo 
ministerijos pareigūnas V. Jakelaitis. Va
dinas, reikalai tvarkomi jau valstybės ini- 

I ciatyva. Tačiau ar galima būtų pasakyti, 
I kad tie tvarkytojai yra lietuviai patriotai, 
į kuriems rūpi surinkti žinias apie Lietuvos 
Į praeitį?

Deja, kaip Jakelaitis rašo, tos kraštoty
rinės draugijos pirminiu uždaviniu laiko
ma surinkti ko daugiau žinių apie 1905 ir 
1918-19 metus ir sovietinius didvyrius, ku 
rie pasireiškė Lietuvoje pastarojo karo 
metu. Anais revoliucijų metais Lietuvoje 
reiškėsi nemaža tautinių veikėjų. Bet so
vietinių kraštotyrininkų vadovams jie ne
rūpi. Jie domisi Leninu, jo „Iskra“, bolše
vikų pulkais 1918-19 metais. Ar tokie daly 
kai yra kraštotyra? Lygiai tokia pat „kraš

■ totyra“, kaip ir duomenys apie sovietinius 
į didvyrius. Tai ne kraštotyra, o pastangos

skatinti jaunimą domėtis sovietiniais ir 
ę ypač rusiškais dalykais.

Kas artima ir kas tolima
Vaičeliūnienė „Komjaunimo .tiesoje“ ra

šo, kad Saločių vidurinės mokyklos agro- 
chemikų būrelio dalyviai - mokiniai ruo
šė vakarą, kalbėjo apie didžiąsias chemijos

■ statybas, kaip mergaitės vaikščiojo chemi 
j nėmis formulėmis išmargintais sijonėliais

ir pagaliau kaip visa tai buvę artima ir su 
prantama kolchozininkams.

Mes tikime, kad mokiniai kalbėjo apie 
| chemiją, nes jiems liepta kalbėti. Taip pat 
į tikime, kad galėjo būti cheminėmis formu- 
r lėmis išmarginti mergaičių sijonėliai. Ta

čiau netikime, kad tai buvo kažkas artima 
; ir suprantama kolchozininkams. Lietuvos 
j ūkininkas be jokių formulių žinojo, kad 
I zuperis ir kitokios trąšos padeda augti ja- 
E vams. Dabar juk nebe ūkininkas ir javų 

auginimu rūpinasi. Tai kas čia jam arti- 
ma tose kalbose ar formulėse? Nebent pro
ga pasijuokti ir pasišaipyti, kad javai ge
riau derės, jei pakalbėsi ar sijonėlius for
mulėmis išmarginsi.

Gerumas ar išnaudojimas?
Kažkur apie Joniškį esančio „Pergalės“ 

kolchozo pirmininkas Jonas Valiūnas pasa
kė: „Nuo šiandien kolūkiečiai galės nemo
kamai lankyti kino seansus“. Ne tik pasa
kė, bet ir vykdo savo diktatorišką pasaky
mą: 3 kartus per savaitę kiekvienas gali 
nemokamai žiūrėti filmų. Už viską moka 
kolchozas. Dėl to galėtume sakyti, kad Va
liūnas labai šviesus ir geras žmogus.

Deja, šitaip sakyti kliudo ta nelemta ap
linkybė, kad už filmų žiūrėjimą vis dėlto

KREMLIAUS
(Elta) Balandžio 17 d. Sovietijoje iškil

mingai ir triukšmingai minėtas 70-sis Ni
kitos Chruščiovo gimtadienis. Kelti jo nuo 
pelnai, Kremliaus valdovas ryškintas esąs 
didžiu kovotoju už taiką. Tačiau ta proga 
nedera pamiršti kai kurių Sovietijos dik
tatoriaus žygių. Jie liudija, kad dabartinis 
sukaktininkas laikomas „Ukrainos" bude
liu“, „Budapešto žudiku“ ir kad jo viešpa
tavimo laikais toliau tebetęsiama Stalino 
pradėtoji pavergtųjų kraštų rusinimo, ko
lonizavimo bei ūkinio išnaudojimo poli
tika.

1937-1938 m. Ukainoje buvo vykdomi 
žiaurūs valymai — jų metu žuvo dešimtys 
tūkstančių žmonių (pagal ukrainiečių ap
skaičiavimus 400.000). Kai 1943 m. vokie
čių daliniai įžygiavo į Ukrainą, jiems pa
vyko rasti 95 kapus su 10.000 lavonų, nu
žudytų- šūviu į pakaušį. Kai 1954 m. JAV 
Kongreso Atst. Rūmų specialus komitetas 
tyrinėjo komunistų agresiją, buvo padary
ta išvada — tų žiaurių valymų Ukrainoje 
vykdytoju tuo metu (1938 m.) tiems žyg
darbiams pasiųstas Stalino buvo Chruš
čiovas.

1956 m. Chruščiovas savo žinomoje kal
boje kaltino Staliną —esą, šis bolševikų 
vadus priversdavęs prisipažinti ir vėliau 
juos nužudydavo. Tačiau pavarčius „Prav- 
dos“ komplektus matyti, kad 1957 m. sau
sio mėn. pasakytoje kalboje Chruščiovas 
tuos žudymus buvo pateisinęs. Anuomet 
Raud. Aikštėje susirinkusiai miniai Chruš
čiovas tarė: „Jūs susirinkote pritarti A. 
Teismo karinės kolegijos nuosprendžiui, 
palietusiam tautos priešus, tėvynės išdavi
kus, šnipus, fašizmo agentus...“

Kai 1956 m. vengrų tauta sukilo prieš 
komunizmą, Chruščiovas Raud. Armijai 
įsakė įžygiuoti į Vengriją ir žudyti kraštui 
laisvės siekusius civilius gyventojus. Kai 
anuometinis JAV ambasadorius Maskvoje, 
Bohlen, Chruščiovą paklausė, kada gi baig 
sis vengrų patriotų žudymas, Chruščiovas 
atsakė: „Mes pasiųsime dar daugiau dali
nių, kol galutinai pribaigsime „kontrrevo
liucionierius“.

Tai tik keli „taikos apaštalo“ Chruščio
vo buvusios veiklos pavyzdžiai. Netenka 
plačiai aiškinti — ukrainiečiams jis tebė
ra „Ukrainos budeliu“, vengrams — „Bu

P SeĮilųnioS
GINČAS DĖL KUBOS

Kubos vyriausybė pakėlė triukšmą dėl 
to, kad ties jos teritorija vis dar tebeskrai 
do .amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai.

Prie to riksmo prisidėjo ir sovietai, tvir
tindami, kad jei po tokių provokacijų Ku
ba būtų užpulta, tai jie nestovės nuošaliai.

FALANGOS POETAS NEMALONĖJE
Dionisius Ridruejas yra vienas Ispanijos 

frankistų organizacijos falangos kūrėjų ir 
buvo oficialus jos poetas, padėjęs parašyti 
organizacijai himną.

Bet jis pradėjo kritikuoti režimą, dėl to 
atsidūrė nemalonėje ir 1962 m. išvažiavo į 
Prancūziją.

Dabar slaptai grįžo ir buvo suimtas.

MOMAI KIRENIJOS KALNUOSE
Kipro grė!k?i tvirtina, kad Kirenijos kai 

nų srityje jie sumušė Kipro turkų partiza
nus. Turkų pasipriešinimas esąs palaužtas, 
jiems atkirstas susisiekimas.

Paskui kovas apstabdė J. Tautų dali
niuose esantieji kanadiečiai.
MAINAI

Britai atidavė sovietams jų šnipą Lons
dale, kuris buvo nuteistas 25 metams ka
lėti.

Už jį britai atgavo savo pilietį Wynnę, 
kuris sovietų buvo pakaltintas šnipinėji
mu ir nuteistas 8 metams.
SUKILĖLIAMS NESISEKA

Prieš trejis metus prasidėjęs sukilimas 
Angoloje (Afrikoje) šiuo metu yra apri
męs.

Konge dar ruošiama apie 1.500 sukilėlių, 
bet jais niekas nesirūpina — daugumas ba 
si ir apiplyšę, dažnai alkani.

Dėl to Angolos sukilėlių vyriausybės va 
das išvyko į Kiniją prašyti pagalbos.

netiesiogiai apmoka kolchozininkai ir dar 
gana žiauriai. Jeigu nereikėtų išlaikyti to 
kino, tai jiems atlyginimai galėtų padidė
ti. Gal jie iš savo atlyginimo ir paskirtų 
pinigų, sakysim, kartą per mėnesį nueiti 
pažiūrėti filmos. Kitus pataupytų geres
niam kąsniui, drabužiui ar apavui. O Va
liūnas juos verčia eiti dažnai į kiną, nes 
ten rodomi propagandiniai dalykai. Vadi
nas, tuo jis pasitarnauja režimui, bet žmo
nių kišenės sąskaiton.

VALDOVAS
dapešto žudiku“, lenkams — Stalino bend
radarbiu, o pabaltiečiams ir kitiems pa
vergtiesiems — naujų laikų kolonizato
rium ir nuožmios, ypač tautinėje srityje, 
priespaudos vykdytoju.

Čia keletas diktatoriaus gyvenimo - veik 
los datų: Chruščiovas gimė 1894 m. ba
landžio 17 d. Kalinovkos kaime, Ukrainoje, 
šaltkalvio ir angliakasio sūnus. Mažai iš
mokslintas, nes dar jaunystėje buvo pie
meniu ir kiek išmoko šaltkalvystės. 1911 
m. jis, 17 m. berniukas, išvyko iš namų, dir 
bo įmonėse ir anglių kasyklose Doneco ba
seine. 1918 m. virsta komunistu, kovoja 
bolševikų vedamame kare, tampa partijos 
propagandininku ir organizatorium. 1922 
m. įstojo į „darbininkų mokyklą“, mokosi 
agronomijos, veda studentę — ji vėliau 
mirė (antrą kartą jis vedė 1938 m ). 1929 
m. Chruščiovas atvyko į Maskvą ir mokėsi 
pramonės akademijoje. 1931 m. virsta par 
tijos pareigūnu, ir čia prasideda jo šuolis 
partinėje karjeroje. 1934 m. išrinktas į 
Kom. Partijos CK-tą, Chruščiovas dalyva
vo Stalino vykdytuose „didžiuosiuose valy 
muose“, kurių metu žuvo tūkstančiai, o 
milijonai gyventojų išsiųsta į vergų sto
vyklas. 1938 m. Nikita jau Ukrainoje ir pa 
gal nurodymus išžudo tūkstančius ukrai
niečių. 1944 m. vėl vykdo valymus Ukrai
noje, šį kartą kaip Stalino pasiųstasis dik 
tatorius. 1949 m. grįžo Maskvon, kaip CK 
sekretorius. 1953 m. Stalinui mirus padeda 
Malenkovui „išstumti“ slaptosios policijos 
vadovą Beriją. 1955 m. pašalina Malenko- 
vą, ir min. pirmininku virsta Bulganinas. 
1956 m. sužlugdo vengrų sukilimą. 1957 
m., maršalo Žukovo remiamas, išvalo CK 
narius - konkurentus, o vėliau „išvalo“ bei 
išstumia patį Žukovą. 1958 m. išstumia 
Bulganiną ir pats pradeda vadovauti so
vietų vyriausybei ir partijai.

Chruščiovo laikmečiu į Sibirą ir kitas to 
limas Sovietijos sritis išvežama - deportuo 
jama tūkstančiai lietuvių ir kitų pabaltie- 
čių, toliau darbams vežamas jaunimas, Lie 
tuva sistemingai ir rafinuotu būdu rusina
ma bei kolonizuojama. O Vilniuje ir ki
tuose miestuose gyventojai buvo verčia
mi šaukti „Tegyvuoja Nikita Chruščio
vas...“

DIENOS -|
BOMBŲ KLAUSIMAS

Prez. Johnsonas pareiškė, kad JAV ir 
Sov. Sąjunga nutarė sumažinti medžiagų 
gamybą atominiams ginklų smaigaliams.

Tačiau atominių ginklų abi pusės jau 
tiek yra prigaminusios, kad užtenka kiek
vienam žemės gyventojui po 10 tonų TNT.
ŠEKSPYRO SUKAKTIS

Šiais metais sukako 400 metų nuo anglų 
dramaturgo Williamo Šekspyro gimimo.

Sukaktį ypač plačiai mini D. Britanija, 
tačiau neatsilieka ir kiti kraštai. Net ir 
Lietuvoje jis minimas.
DE GAULLE‘IO VARŽOVAI

Prancūzijoje yra jau du kandidatai, ku
rie busimuosiuose prezidento rinkimuose 
ryžtasi varžytis su gen. de Gaulle‘iu.

Vienas jų — Marselio bumistras Deffe- 
rrė, kuris eina kaip socialistų kandidatas.

Antrasis — Tixieras-Vignancouras, ku
ris yra tautinės opozicijos kandidatas.

TANGANIKA IR ZANZIBARAS 
APSIJUNGIA

Tanganikos prez. Nyererė ir Zanzibaro 
prez. Karumė galutinai sutarė abu kraš
tus apjungti.

Zanzibare neseniai buvo įvykdyta revo
liucija ir nuverstas sultonas. Revoliuciją 
įvykdė sovietų simpatikai. Tačiau po to ją 
vykdęs Okella buvo ištremtas. Prosovieti
nis dar yra užsienių reikalų ministeris 
Babu.

Tanganika turi apie 9 mil. gyventojų, o 
Zanzibaras tik apie 330.000.

NORVEGIJA PLANUOJA PENSIJAS
Norvegijos socialistinė vyriausybė pla

nuoja palaipsniui įvesti senatvės pensijas, 
kurios viengungiams įvairuotų nuo 210 iki 
1.555 svarų metams ir nuo 315 iki 1.260 sv. 
vedusiems.

Naujosios pensijos būtų pradėtos mokėti 
nuo 1967 m. ir pilnai jau veiktų 1987 m.

Vidutiniškas pajamas gaunantiems susi
darytų du trečdaliai gautojo atlyginimo. 
Mažus atlyginimus gavusiems — pusantro 
atlyginimo.

Norvegijos partijos sutinka, kad pensi
jos turi būti padidintos, tik opozicija bijo, 
kad pensijų fonde per daug susirinks pini 
gų ir tą fondą valdantieji bus per daug 
stiprūs.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Nikitos vertinimas
Minėdamas Chruščiovo 70 m. amžiaus 

sukaktį, amerikiečių „The Washington 
Post“ rašo:

„Aišku, nieko gera negalima linkėti tam 
žmogui, kuris pasmaugė vengrų revoliuci
ją, pastatė Berlyno sjeną, bent du kartus 
jau buvo pastatęs žmoniją ant pražūties 
kranto ir kuris vis stengiasi padidinti ame 
rikfečiams rūpesčius pasaulyje. Tačiau su 
pagarba ir dėkingumu tenka minėti tą 
žmogų, kuris suprato atominio karo pavo
jų ir įsikalė sau į galvą, kad visi ginčai ir 
laimėjimai tik tol verti, kol jie neveda į 
abiejų didžiųjų galybių karinį susidūrimą. 
Jeigu jis.tą savo supratimą ryžosi net ap
mokėti komunistinio bloko vienybe, tai 
juo kilnesniu reikią laikyti šį to žmogaus 
Žingsnį“.

Lygindamas Chruščiovo darbus su Stali
no piktsdarybėmis, teigiamų žodžių jo dar 
bams aptarti randa ir britų „The Times“, 
kuris rašo:

„Šalia Lenino ir Stalino, bolševikinėje 
revoliucijoje ir Chruščiovas suvaidino šio
kį tokį vaidmenį. Juk jo valdymo laikais 
sovietiniame pasaulyje įvyko pasikeitimų, 
kuriuos beveik būtų galima aptarti kaip 
antrą revoliuciją. Pasibaigė teroras, įtem
pimas atslūgo, ir daugiau jau yra prekių. 
Sov. Sąjungos veidas Chruščiovo laikais 
pasikeitė ta prasme, kad jau kyla materia 
line gerovė ir gerėja gyvenimas, kai Stali
nas vien tik busimosioms kartoms žadėjo 
rojų“.

Sukakčiai paminėti skirtame straipsny
je, kurį išsispausdino britų „New States
man“, Isaacas Deutscheris Chruščiovą lai
ko nežinomuoju, kuris iškilo labai vėlai. 
Apie jo tolimesnį kilimą nuo 1934 m. 
straipsnio autorius rašo:

„Chruščiovo tolimesnis kilimas prasidė
jo kartu su Maskvos bylomis ir -didžiai
siais valymais, kada kiekvienas atskiras 
žingsnis partijos laiptais aukštyn vedė per 
draugų ir bičiulių lavonus. Kai teroras pa 
siekė viršūnę, jis buvo Maskvos organi
zacijos sekretorius. 1938-39 m. jis pasidarė 
Ukrainos partiniu viršininku ir politbiuro 
nariu“.

Deutscheris toliau iškelia labai svarbų 
sovietuose reikalą — nustalinimo vykdy
mą ir dėl jo rašo:

„Tačiau jis delsė ilgą dar laiką, nuo 
1953 iki 1956 metų, kol išdrįso pakelti ran
ką prieš savo garbintąjį dievuką; o ir 
kiekvieną kartą, kai tik jis išdrįsta pakel
ti tą ranką, ji vis dar dreba. Valymai dar 
tebėra opi sovietinės politikos žaiz,da, to
kia žaizda, kuri negali būti užgydyta tol, 
kol sovietinis režimas bus „monolitinis“, 
vadinas, kol nebus leidžiama politinė kriti 
ka ir opozicija neklaidingam vadui. Jei 
būtų atidengta visiška tiesa dėl tų valymų, 
tai sovietiniai žmonės būtinai pasidarytų 
išvadą, kad vienintelė galimybė apsisaugo
ti nuo staliniško teroro yra laisvė kritikuo 
ti ir pakantumas opozicijai. Chruščiovas, 
kuris ant savo sąžinės nešiojasi tam tikrą 
dalį valymų metu pralietojo kraujo ir ku
ris bijosi kritikos ir opozicijos, vargu ar 
gali leisti pasakyti visą tiesą apie Stalino 
laikus. Tačiau nemaža yra tokių reiškinių, 
kurie rodo, kad sovietiniai žmonės, ypač 
jaunesnieji, darosi vis labiau nekantrūs 
dėl chruščiovinės pusiau tiesos, kaip jie 
yra tokie ir dėl stalininio melo“.

ŠALTASIS KARAS IR ĮTAKŲ SIENOS

Britų „The Guardian“ šaltajame kare 
dalyvaujantį pasaulį įsivaizduoja kaip 
trikampį su trim didžiosiomis jėgomis ir 
dėl sovietų ir amerikiečių santykių rašo:

„Reikšmingas dalykas yra tas, kad dėl 
vienų ar kitų priežasčių sienos pradeda 
nusistovėti. Mes tą nusistovėjimą matome 
savo akimis. Jungtinės Valstybės nesikišo 
į Vengrijos revoliuciją. Kinijos komunis
tai prikaišiojo Sov. Sąjungai, kad ji neiš
naudojo patogios progos Irake ir Alžyre. 
Kai sovietų ginkluotosios pajėgos iš tikro 
peržengė tą liniją Kuboje, tai turėjo vėl 
pasitraukti. Kaip tik šiuo metu matome, 
kad Vašingtonas ir Maskva žiūri, jog ne
būtų susiduriama tokiose pavojingose vie
tose, kaip Laosas. Pavojingų vietų dar 
yra — visų pirma Berlynas. Kai Vašingto
nas žiūri į kitą pusę, į Pekingą, ten jam 
nematyti tokios aiškios linijos. Priežastis 
— Kinija, kaip varžovė, per vėlai išėjo į 
sceną“.

PASAULYJ
— Australijoje 1963 m. pabaigoje buvo 

11.922.211 gyventojų (per metus natūra
liai priaugo 140.795, įvažiavo 71.645).

— Tvarkos pasienyje žiūrinti J. Tautų 
komanda ir komunistinės Šiaurės Korėjos 
vyriausybė pakaltino viena kitą, kad jau 
889 kartus buvę nusižengta Korėjos pa
liaubų sutarčiai.

— Šiais metais 250.000 vokiečių ir pran 
cūzų jaunuolių važiuos į vieni kitų kraš
tus; prancūzai į Vokietiją atsiųs 100.000.

:— Vokietijoje, bežaisdami miške, vaikai 
laso pakorė devynmetį savo draugą.

— Amoko apimtas, girtas turkas jūrinin 
kas Bremene, Vokietijoje, subadė 6 praei
vius, iš jų 2 sunkiai sužeisdamas.

— Pakaltintas smulkiu nusižengimu su
sisiekimą tvarkančioms taisyklėms, Miun
chene, Vokietijoje, nusišovė 22 m. amžiaus 
policijos vachmistras.

— Iš Nebraskos kalėjimo (JAV), išsika
sę tunelį, pabėgo 5 ypač pavojingi kaliniai.

— Belgrado laikraštis skelbia, kad Ju
goslavijoje yra 10 gyventojų, kurie turi 
tarp 119 ir 124 m. amžiaus.

— Jordano upės vandeniu pakrikštytas 
britų karališkosios poros mažiausiasis sū
nus Edvardo Anthonio Richardo Louiso 
vardu (o britų karalių visi vaikai krikš-

Represijos prieš menininkus ir ' 
mokslininkus — laisvės gynėjus

(E) Pagal Londono „Dziennik Polski“ 
(Nr. 85) paskelbtas žinias, nors lenkų ko
munistinis savaitraštis Varšuvoje „Kultū
ra“ gana ramiai komentavo lenkų intelek
tualų laišką, tačiau, Paryžiuje gautais pra
nešimais, jau prasidėjusios represijos, 
keršto bei partijos pykčio veiksmai, nu
kreipti prieš vyriausybei įteikto laiško 
autorius. Esą, jau uždrausta spausdinti 
parengtus spaudai rašytojų J. Andrze- 
jewskio, A. Slonimskio ir J. Kott kūrinius. 
Be to, pranešta, kad kai kurie mokslinin
kai, kaip Kotarbinskis, Szczepanski ir 
Giejsztor, negalį skaityti paskaitų univer
sitete. „Kultūra“ savaitraštis (jis skirtin
gas nuo lenkų išeivių žurnalo Paryžiuje) 
savo straipsnyje „Laisvės ribos“ nurodė, 
kad negali būti utopinės laisvės ir tenka 
atsižvelgti į „tautos istorinius reikalavi
mus“. Pasak komunistinį laikraštį, lenkų 
tikrovėje nesą vietos kūriniams, kurių 
„idėjinis turinys nukreiptas prieš socia
lizmą“.

Pagal naujas žinias („Dz. Polski“, Nr. 
89, bal. 13 d.), „atsiskaitymas“ Su lenkų 
intelektualų raštą pasirašiusiais tebevyk
domas. Pvz., radiofonas gavęs sąrašą as
menų, kuriems nebegalima kalbėti per ra
diją, be to, neleidžiama cituoti jų raštų. 
Dviems iš „nusikaltėlių“ — prof. Jan Kott 
ir Artūrui Sandaeriui atimti užsienio pa
sai. Kott, vienas žymiųjų Šekspyro kūry
bos žinovų, rengėsi vykti į Paryžių ir ba
landžio 18 d. Sorbonoje turėjo skaityti 
paskaitą. Žinomas ir lietuviams iš Vil
niaus okupacijos metų publicistas, prieš 
kelerius metus grįžęs iš Vakarų į Lenkiją 
— Cat-Mickiewicz nebegali daugiau ben
dradarbiauti „Slowo Powszechne“ ir „Kie- 
runki“ laikraščiuose.

Lenkijoje boikotuojami marksistinio 
turinio raštai

(E) Pagal pačių komunistų informaci
jas, valstybinėse leidyklose riogso dideli 
neišparduotų bolševikinių klasikų veikalų 
kiekiai. Pvz., nepavyko išparduoti 1.814. 
egz. Lenino raštų, neperka Karl Marxo ir 
Engelso raštų, neatsiranda norinčių įsi
gyti net partijos vadovo Gomulkos rinkti
nių kalbų bei straipsnių rinkinio, išleisto 
25.000 egz. tiražu. Tuo tarpu knygų lenty
nose pasirodę bematant išparduodami Va
karų literatūros romanai ir veikalai tokių 
autorių, kaip Camus, Thomas Mann, 
Faulkner, Hemingway, Musil ar Kafkos ir 
eilės kitų. Visuomenė ir toliau nepaprastai 
domisi Vakarų dramaturgija teatruose ar 
vakariečių pastatytais filmais.

Pabaltijo merginos nešoka su sovietų 
kariais

(E) Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir 
Estijoje nuo okupacijos pradžios pastebi
mas būdingas reiškinys. Pabaltiečių mer
ginos vakarėliuose ir kitose viešose vieto
se atsisako šokti su uniformuotais sovietų 
kariais, nors tokias uniformas dėvėtų ir 
vietos jaunuoliai nerusai. Rygos partinis 
organas „Ciną“ (vasario 29 d.) paskelbė 
vieno tokio jaunuolio „skundą“. Laiško 
autorius samprotauja, kad merginos neno
rinčios santykiauti su sovietiniais kariais, 
nes šie neturį pinigo su jomis lankyti ka
vines, restoranus ar kino teatrus. Tačiau 
Pabaltijo merginos tas priežastis nuginčija 
ir nurodo visai kitus tokio boikoto mo-

tijami Jordano vandeniu). “ tyvus.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 18(809). 1964. IV. 28

MOKSLININKO KELIAS SVETUR
PROF. DR. KAROLIO LEDERIO MOKSLINĖ ŽVAIGŽDĖ

Nenustebkite, jei čia, Anglijoje, ar kur 
nors kitur sutiksite jauną vyrą, kuris pa
sisakys, kad jis yra Bristolio Universiteto 
profesorius, pasireiškęs mokslo darbais, ir 
jei jis prašneks į jus lietuviškai. Tai bus 
Karolis Lederis, kuris įsisuko į mokslinės 
karjeros ratą tik 1954 metais, o dabar jau 
yra pasireiškęs mokslininkas, parašęs iš 
savo tyrinėjimų srities mokslinių darbų ir 
dalyvavęs visoje eilėje tarptautinių kon
ferencijų.

Lietuvoje jam neteko pasukti i mokslo 
sritj — užėjo kaip tik nedėkingi laikai. Gi
męs 1920 m. rugpjūčio 1 d. Noreikonių kai
me, Pakruojaus valsč., Šiaulių apskr., 1930 
- 1937 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje, o 
1939 m. baigė Šiaulių Pedagoginį Institutą, 
pasirinkdamas mokytojo profesiją. 1939 
m. jis ir buvo paskirtas mokytoju į Ketu
rakių kaimą, Žarėnų valsč., Telšių apskr., 
ir išdirbo ten iki 1941 m', vasario 16 d. O 
vasario 17 d. išbėga į Vokietiją ir čia Bram 
burge, Pomeranijoje, įsitaiso baldų fabri
ke. Bet 1942 m. jis įvelkamas į karinę uni- 

• formą. 1943 m. jam pasiseka laikinai įsitai 
syti Giesseno Universitete. Bet, karui ei
nant j pabaigą, 1944 m. nuo rugpjūčio mėn. 
jis vėl gauna uniformą ir su ja 1945 m. ge
gužės 1 d. patenka į anglų nelaisvę, iš ku
rios paleidžiamas 1946 m. kovo mėn.

Tada nieko nebelaukdamas stoja į 
Muensterio Universitetą tęsti medicinos 
studijų ir išdirba Universitete iki 1947 jn. 
kovo mėn. Tų metų gegužės mėn. atvyksta 
į Angliją ir iki 1954 m. išdirba pramonėje.

1954 m. jam pasiseka įsitaisyti Bristolio 
Universiteto Medicinos fakulteto farmako
logijos institute medicinos techniku. Čia 
nuo 1955 m. tęsia Giesseno ir Muensterio 
universitetuose pradėtąsias medicinos stu
dijas. Studijuodamas ir atlikinėdamas tech 
niko pareigas, jis gauna progos pradėti 
reikštis ir tyrinėjimo darbe. 1958 m. baigęs 
studijas, gauna fiziologijos ir biochemijos 
srities specialybių diplomą, bet tais pat me 
tais paskelbiamas jau ir pirmasis jo moks
linis tyrinėjimų darbas apie naująjį chro
matografijos metodą hormonams valyti ir 
atskirti iš paprastų neurohypophyzės eks
traktų. Dar tais pat metais paskiriamas 
akademiniu farmakologijos profesoriaus 
asistentu ir pradeda vykdyti tyrinėjimo 
darbus disertacijai daktaro laipsniui gauti.

1961 m. jis įsigyja daktaro laipsnį, pake
liamas docentu ir metams gauna atostogų 
gilinti savo darbo metodams, ypač elektro
nų mikroskopijos srityje.

Elektronų mikroskopija, palyginti, nau
jas mokslas kūno organų ir apskritai biolo 
gijos tyrinėjimuose. Pavyzdžiui, optiniai 
mikroskopai didina ne daugiau kaip tūks
tantį kartų, o elektroniniu mikroskopu ga 
Įima padidinti iki dviejų milijonų kartų. 
Du milijonus kartų padidintas vieno mili

metro ilgumo daiktas bus jau dviejų kilo
metrų ilgumo! Elektronų mikroskopija ga
li būti palyginta nebent su kelionėmis į 
mėnulį ar Marsą: prasidėjo nauja era at

NAUJOS KNYGOS

Danutė Brazytė-Bindokienė, Keturkojis 
ugniagesys. Pasakojimas apie šuniuko Taš- 
kiuko nuotykius darželio ir pradžios mo
kyklos amžiaus vaikams. Gausiai iliustruo 
ta dail. Zitos Sodeikienės. Didelio formato 
40 psl. Išleido „Lietuvių Dienų“ leidykla, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. 
Kaina 2 doleriai.

Jauna rašytoja D. Brazytė-Bindokienė 
gerai pažįsta vaikų psichologiją ir moka 
jiems suprantama kalba papasakoti pakly
dusio šuniuko nuotykingą gyvenimą, jam 
patekus pas ugniagesius. Gera, taisyklinga, 
literatūrinė kalba, sąmojingi Taškiuko dia 
logai su katinu Pelių Pabaisa, su kanarėle 
ir kitais sutiktais draugais ir nedraugais 
kelia susidomėjimą kiekvieno skaitytojo; 
knyga su malonumu bus skaitoma suaugu
siojo tiems klausytojams, kurie patys dar 
nepaskajto. Tai vienas geriausių leidinių 
mūsų mažųjų literatūroje. Gerai tekstą 
papildo Z. Sodeikienės per visą puslapį ir 
mažesni piešiniai.

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(11)

Gruodžio 13 d„ sekmadienis.
Bažnyčioje susitikome su Butautais, kurie 

pakvietė mus pas save, žinoma, su daktaru. 
Mama prižadėjo atvažiuoti su visa draugija. 
ISvažiavome vėlai, laukdami daktaro, kurį 11- 
gonys taip ilgai šiandien sulaikė. Pakinkė į 
trejus šlajukus po vieną arklį. Daktaras prašė 
mane priimti Jį už vežėją — sutikau. Liepy
nuose laikas praėjo, kaip visados: grojome, 
dainavome, šnekėjome — nieko ypatingo. Bet 
grįžimas buvo tikrai be galo gražus ir malonus. 
Naktis buvo šviesi, jokio vėjelio, tik šalna ne
didelė; dangus tamsiai mėlynas, grynas, kaip 
nušluotas, žvaigždės nė vienos nematyti, tik 
mėnuo didelis, apskritas, keliavo sau vienas 
vienintelis, lyg koks karalius. Ant žemės snie
gas baltas, nesuteptas ir toks žibąs, tarsi sau
jom briliantų nubarstytas. Jauni medeliai pa
šaliais kelio metė tamsius šešėlius ant balto 
sniego ir ant tų briliantų; tie šešėliai buvo to
kie ryškūs ir švelnūs, kad atrodė, lyg nupiešti. 
Stebėjaus aš, stebėjos ir mano vežėjas... ir 
abudu tylėjome. Daktaras pirmas prašneko:

— Ar tamsta matai? Kaip pasakoje... 
Dieve, kaip gražu!

— Tikrai... dabar tik svajoti ir svajoti...
— Ar tamsta mėgsti? Yra tai vienas di

džiausių žmogaus pasigėrėjimų... Nelaimingas 
aš esu žmogus, žinai tamsta — poetas siela,

skiriems narveliams tyrinėti — jau galima 
matyti net ir atskiras molekules!

1962 m. Dr. K. Lederis dirba Kielio uni
versitete, tyrinėdamas hypofyzės hormo
nus ir struktūrą (hypofyzė yra hormonus 
gaminanti liauka, kuri yra galvos smegenų 
apačioje; ji gamina ir atiduoda kraujui 
hormonus, kurie reguliuoja kūno vandenį, 
cukrų, druskas, augimą, lyties funkcijas 
ir t.t.).

Grįžęs į Bristolį, jis gauna grupę asis
tentų, sudaro elektronų mikroskopijos 
skyrių platesniam hypofyzės hormonų ir 
ultrastruktūros tyrinėjimui. Darbo sritis 
išplečiama: tyrinėjamos krūtinės ir prosta 
tos vėžio ligos ir tų ligų ryšys su hypo
fyzės ir lytie’s hormonais.

1963 m. nuo akademinių metų pradžios 
pakeltas į farmakologijos instituto vyres
niuosius docentus.

Jo ligšiolinių tyrinėjimų rezultatai yra 
skelbti Anglijos ir kitų Europos kraštų ir 
Pietų ir Šiaurės Amerikos moksliniuose 
žurnaluose ir knygose.

Paskaitas ir referatus apie savo darbus 
yra skaitęs Anglijos ir tarptautinėse me
dicinos mokslų konferencijose jau nuo 
1960 metų — Kopenhagoje 1960 m., Lon
done 1961 m., Leuven (Belgijoje), Pary
žiuje, Lille, Strassburge 1962 m., Leiden 
(Olandijoje) 1962 m., Briuselyje 1963 m. 
ir kt. j

Šių metų rugpjūčio mėn., kaip vieninte
lis savo srities specialistas iš Anglijos, 
kviestas skaityti paskaitos II Pasaulio 
Endokrinologijos konferencijoje Londone.

NIEKŠYBĖS PASLAPTIS

Ateitininkų Federacija išleido Antano 
Maceinos veikalą Niekšybėm paslaptis — 
Antikristas istorijoje pagal V. Solovjovo 
pasakojimą.

Šis veikalas 1955 m. Herderio leidyklos 
buvo išleistas vokiškai.

Lietuviško leidimo yra 294 puslapiai, ir 
kaina 4 doleriai.

NAUJAUSIAI GAUTA

Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 
Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis. '

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

bet, deja, ne liežuviu! Siela taip stipriai jaučia 
visokį grožį, tiek prisirenka joje poezijos jaus
mų, kad net sunku daros... Ir nemokant iš sa
vęs jų išlieti — sopa ir spaudžia. Taip giliai 
jauti žmogus, taip giliai, kad net baugu... ro
dos, tuos jausmus kokiu nors būdu išliejus, 
tuojau paliktų lengviau...

— žinau... Ir man esti taip pat.
Vėl važiavome valandėlę tylėdami. Varpe

liai skambėjo, šunes lojo iš patrobių, tingėda
mi bėgti į kelią šaltu nakties metu. Nebuvo no
ro šnekėti... gera buvo važiuoti, taip gera, kad 
nuliūdusi mąsčiau apie netolimus namus.

— Norėjau su tamsta pasikalbėti apie vie
ną dalyką,—vėl tarė daktaras.—Sakeisi tamsta 
norinti apdovanoti kumečių vaikus per šven
tes, mėgstanti padžiuginti kitus. Man atėjo į 
galvą, ar ne geriau būtų surengti jiems eglelę? 
Kokio tai būtų džiaugsmo, niekados jie nieko 
panašaus nėra matę.

— Tai būtų gerai! žinoma! Aš mąsčiau 
apie tai, bet tai kaštuoja.

— Ne taip daug. Brangių daiktų nereikia; 
nupirkti kiek saldainių, medauninkų, ypač 
obuolių, riestainių... Be to, kiekvienam reikė
tų duoti dovaną: ar drabužius, ar batus, ar ką 
kitą... Kaip tamsta manai? Pinigų rastume; 
aš pirkčiau viso ko, o tamsta gautumei pasiūti, 
padirbti, surengti.

— Gerai, gerai! Koks tamsta geras, kad 
tokia mintis į galvą atėjo! Tai bus balius!

Nebegalėjau jau nė apie ką kitą mąstyti. 
Ėmiau galvoti, ką kam duoti, kaip viską su
rengti. Nepajutau, kaip atvykome namo. Dak
taras nepasiliko miestelyje, bet nuvežė mane 
lig pat namų, o paskui sugrįžo pėsčias.

Yra dabar darbo su ta eglele: tiek reikia 
visa ko pasiūti.

Gruodžio 14 d.
Mudviejų sumanymas labai patiko mamai 

ir Alenutei. Tėtušis irgi nesipriešina, prižadė
jo nukirsdinti didelę eglelę. Nedaug viskas te- 
kaštuos, nes ir obuolių turime, ir medauninkų

MIRĖ DR. A. TARULIS

(E) Balandžio 3 d. Vašingtone, JAV, ilgiau 
sirgęs mirė ekonomistas dr. Albertas Ta
rutis. Jis buvo gimęs 1906 m. vasario 6 d., 
1935 m. Kaune baigė Vytauto D. Universi
teto teisių fak. ekonomijos skyrių. Buvo 
teisių fak. asistentu, 1936-38 m. speciali
zavosi ekonomikos moksluose Vienoje ir 
Berlyne. Nepr. Lietuvoje dirbo Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmuose ir įvairiose 
ekonominėse draugijose. 1947 m. Frank
furte įsigijo dr. laipsnį. JAV-se 1947-52 m. 
dėstė Carnegie technologijos institute 
Pittsburge, o nuo 1952 m. dirbo Kongreso 
Bibliotekoje.

Ūkinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis ir 
politinėmis temomis velionis yra daug ra
šęs lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 
Talkininkavo visai eilei JAV senatorių, 
kongresmanų bei komitetų. Iš jo raštų mi
nėtini: Soviet Policy Toward the Baltic 
States 1918-1940 (1959), American-Baltic 
Relations 1918-22, The Struggle Over Re
cognition (1964).

Dr. A. Taruliui mirus, tauta neteko 
kruopštaus, pasiruošusio ir daug žadėjusio 
darbininko ekonomikos, politikos bei so- 
vietologijos srityse. Velionis palaidotas 
balandžio 6 d. '

Randa trūkumus Lietuvos istorijos 
skaitiniuose

(E) Lietuvoje išleisti istorikų J. Jurgi
nio ir M. Kastanauskaitės parengti „Lie
tuvos TSR istorijos skaitiniai“ kai kuriais 
atžvilgiais turį partinių „trūkumų“, ir 
juos „Tiesoje“ (Nr. 55, kovo 5 d.) iškelia 
istorijos mokslų kand. M. Burokevičius. 
Jo ar partijos priekaištai būdingi, pvz., 
autoriams prikišama, kodėl jie neiškėlę, 
jog kalavijuočiai buvę ne tik Pabaltijo, 
bet ir rusų tautų priešai, kad ne tik lietu
viai, bet ir rusų kariuomenės jiems davu
sios atkirtį... Mokiniai Lietuvoje turį būti 
auklėjami „tautų draugystės“ dvasioje, 
tad, klausiama, kodėl nepažymėta, jog 
Žalgirio kautynėse, be Smolensko, dar da
lyvavę ir Vitebsko, Polocko ir kitų mies
tų rusų, be to, dar Žičkos vadovaujami 
čekų pulkai. Kai autoriai palietę baudžia
vos panaikinimą, jie esą turėję išryškinti 
tą progresyvią reikšmę, kurią turėjo Lie
tuvos prisijungimas prie Rusijos“, o kal
bant apie Vilnių pernelyg plačiai parašyta 
apie Gediminą.

Tų skaitinių autoriai, atrodo, dėjo pas
tangas įtikti partijos linijai, nes pabrėžę, 
kad „komunistai ir komjaunuoliai įkūniję 
visa, kas yra gražiausio ir geriausio žmo
guje“, tačiau jie puolami, nes nenurodę, 
jog „Lietuvos darbininkų klasės kova bu
vusi glaudžiai susijusi su rusų darbininkų 
kova“. Kritikas pasipiktino Skaitinių auto 
rių optimizmu, kai šie pabrėžė, jog 1980 
metais būsią pagaminta tiek produktų, 
„kad jų pilnutiniai užteks poreikiams pa
tenkinti. Gyvent, nemokamai galės naudo

pačios iškepsime. Parašė man daktaras laiš
kelį ir atsiuntė pinigų, prašydamas nupirkti 
ko reikia. Pats ateiti negalįs, nes turįs ligonių. 
Nuėjome su Alenute į miestelį, nupirkome vi
so ko ir pradėjome jau siūti.

Gruodžio 15 d.
Padariau išradimą: daktaras eiles rašo! 

Aš ir pirma įtariau, kad taip yra: toks jautrus, 
muzikalus, mėgstąs svajoti — tikras poetas! 
Dabar jau tikrai žinau. Bet pasakysiu iš pra
džios, kaip buvo. Atnešė jis šiandien man dar 
vieną lietuvišką knygelę. Ėmiau ją sklaidyti, 
žiūriu į vidų, įdėtas popierio lapelis, o ant jo 
parašytos eilės. Negalėjau nieko perskaityti, 
nes daktaras pamatęs išplėšė jį man iš rankų 
ir įsikišo į kišenę. Tepamačiau tik, kad buvo 
lietuviškai parašytos ir keliose vietose per
brauktos.

— Kieno čia eilės? — paklausiau. — Dėl 
ko tamsta neduodi skaityti?

— Et, niekai... Nieko gero, skaityti ne
verta...

Tuojau supratau, kad tai yra jo kompozi
cija. Nieko nepasakiau, bet širdies gilumoje 
supykau, kad nenorėjo man parodyti. Na, ma
nau sau, nenori — nerodyk! Palūkėk! Tu man 
padarei „štuką“, padarysiu ir aš tau! Per visą 
vakarą siuvome, o daktaras skaitė: pagaliau 
pavargus besiūdama, pasiūliau daktarui lošti 
66, su sąlyga padaryti viską, ką lieps tas, kas 
laimės. Laimėjau ir liepiau jam parašyti eiles; 
vis tiek kokias, kokio ilgumo — kad tik iš sa
vo galvos. Išsisukinėjo daktarėlis, gynės nesąs 
joks poetas, nežinąs, iš kur man ta idėja į gal
vą atėjusi... Bet aš nenusileidau.

— Aš irgi ne dainininkė, dainuoti nemo
ku, o tamsta liepei — padainavau; dabar 
tamsta turi atsilyginti, ką pralošei.

’ — Na, ne klek tepasidžiaugsi tamsta ma
no eilėmis. — Pamatysi, koks aš poetas.

— Pamatysiu... labai noriu kuo greičiau
siai pamatyti...

(Bus daugiau)

tis visomis gėrybėmis, nemokamai maitin
tis valgyklose, net ir drabužius gaus ne
mokamai“. Burokevičius paaiškino, kad 
neverta taip viską suprastinti, nes komu
nistai siekią užtikrinti gėrybių gausumą 
ir vykdysią principą: skirstyti pagal po
reikius.

Varniečiams mielesnės už orkestrą šokių 
plekštelės

(E) Skaitytojos St. Piekienės laiškas 
„Komj. Tiesoje“ (Nr. 59, kovo 22 d.) liu
dija, kad Varnių kultūros namuose susirin
kusiam pašokti jaunimui patrauklesnė 
plokštelių su modernia šokių muzika, kaip 
estradinių orkestrų atliekamoji programa. 
Jaunimas be šokių neturįs kitokių kultūri
nių pramogų.

^x5eKMAl>ĮENIO j
ĖRiivičiAiyZ
GERIAUSIAJAI GERIAUSIA

Jei prisiminsim, kad šį išsireiškimą var
tojame gegužės mėnesio pradžioj, jau bus 
suprantama, kad turim minty Dievo Moti
ną Mariją: juk Jos garbei gegužės mėnesį 
laikomos ypatingos pamaldos.

Bet gal prisiminsim ir Kristaus žodį: 
„Kam tu vadini mane geru? Niekas nėra 
geras, tik vienas Dievas“ (Luk. 18,19). — 
Ir tikrai galima klausti save: ar šalia Die
vo dar gali būti kas nors, apie kurį verta 
kalbėti? Šalia visagalio, aukščiausiojo, 
švenčiausiojo, paslaptingojo Dievo, nuo 
kurio priklauso mūsų esimas, mūsų išga
nymas, mūsų amžinybė? Galima manyti, 
jog visa kita yra menkniekis, kurio never
ta ir minėti, kurs turi dingti tyloj ir už
miršime. Galima manyti, kad visi žmonės, 

-kurių vardai skaitomi Evangelijoj, šalia 
švenčiausiojo Jėzaus vardo, yra vienodos 
vertės, tai yra niekas, palyginant juos su 
Dievu — ar tai būtų Jėzaus Motinos Ma
rijos, ar apaštalo Petro ,ar elgetos Lozo
riaus, ar šventyklos tarno Malkaus vardas, 
žmogus yra niekas prieš Dievą, galima 
manyti.

Bet jau pats faktas, kad Dievas priėmė 
žmogaus prigimtį, parodo, kad žmogus nė
ra niekas. Žmogus turi vertę Dievo akyse 
— tokią vertę, kad dėl jo vertėjo Kristui 
tapti žmogumi, kentėti ir mirti. Ir juo žmo 
gus arčiau prie Kristaus, juo didesnė jo 
vertė. Ir kas gi artimesnis Kristui Jo įsi
kūnijime, negu Jo Motina? Ir kas arčiau 
prie kryžiaus Jo kančioje, negu Ji?

Kai Evangelijoje minimas turtingasis 
jaunikaitis pavadino Kristų (laikydamas 
Jį tik žmogum) „Geruoju Mokytoju“, 
Kristus nenorėjo to titulo prisiimti, nes 
Jo, kaip žmogaus, gerumas yra tik Dievo 
gerumas ir Jo mokslas yra Dievo mokslas. 
Tačiau kad ir žemėje šiek tiek gero yra, 
Kristus tuo nenorėjo paneigti. — Tobulai
geras yra tik Dievas; žmogus gali turėti 
tik to gerumo dalį. Ir, žinoma, daugiausia 
to gerumo turi ta, kuri buvo išrinkta būti 
antrojo Švč. Trejybės asmens, Dievo Sū
naus, Motina. Šalia Dievo Ji yra geriau
sioji!

Žodis „geras“ ar „geriausias“ gali daug 
ką išreikšti; apskritai galima sakyti, kad 
geras yra tas, kurs turi ne vieną, bet daug 
gerų savybių. Gerumas daugiau jaučiamas 
ir suprantamas, negu apibrėžiamas ir iš
reiškiamas. Jei vaikas myli savo motiną, 
kadangi ji gera, jis nevargina sau galvos 
tiksliam apibrėžimui, kuo pasireiškia mo
tinos gerumas. Ji gera, geriausioji iš visų, 
ir vaikas myli ją. Meilė, aišku, turi savo 
priežastį ir savo pagrindą, bet mylinčia
jam dažnai nesvarbu tas priežastis pažinti: 
jis myli, o daugiau ir žinoti nenori.

Ir Dievo Motinos Marijos garbinime ti
kintieji dažnai gal negalės paaiškinti, ko
dėl kaip tik Jai parodoma tokia pagarba 
ir meilė. Kažin kaip lyg ir savaime Jai 
skiriama tai, kas geriausia. Marijos šven
tės paprastai yra mylimiausiosios šventės. 
Meno istorijoj Marijos paveikslai užima 
labai svarbią vietą: užteks paminėti tik 
Michelangelo „Pietą“, ar Sikstininę Mado
ną, ar byzantinų ir rusų Dievo Motinos 
ikonas. Marijos giesmės gražiausios iš re
liginių giesmių; daug poetų ir kompozito
rių paskyrė Jai savo geriausius darbus. 
Iš visų šventovių garsiausios yra Marijos 
šventovės — taip yra visuose kraštuose. 
Marijos garbei pašvęstas gegužės mėnuo, 
nes tas mėnuo laikomas gražiausiuoju 
(Pietų pusrutuly, pavyzdžiui, Jai pašvęs
tas gruodžio mėnuo, nes gegužės mėnesį 
ten žiema). Gegužinės pamaldos vienos iš 
mėgstamiausiųjų katalikų kraštuose: li
turginiu atžvilgiu jos nesvarbios, bet žmo
nės jas labai mėgsta. Bendruomenės sąži
nė neklysta: Jai. geniausiajai, skiriama tai, 
ką geriausio žmonija ir atskiri žmonės 
turi.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — gegužės 3 d., 12.45 vai., 

išpažintys nuo 12.30 vai., St. Elizabeth's 
Rd.
BRADFORD — gegužės 3 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — gegužės 10 d., 12.15 vai. 
BRADFORD — gegužės 17 d.
ROCHDALE — gegužės 24 d., 11.30 vai.
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TREMTINIO DALIA A. MERKELIS

(18)

A. Smetonai ir jo šeimai, laukiant vizų, 
laikas labai pamažu slinko. Ypač pačiam 
A. Smetonai, kurio laisvė buvo suvaržyta. 
Kad laikas būtų naudingiau ir prasmin
giau praleidžiamas, A. Smetona su A. Va
lužių, palydovo lydimi, kasdien vaikščio
davo po įvairias Berlyno dalis, susipažin
dami su jo žymybėmis ir kultūrinėmis ins
titucijomis. Būdamas didelis gamtos, o 
ypač gyvosios, mėgėjas, A. Smetona net 
du kartus aplankė akvariumą ir zoologijos 
sodą. Jis taip pat norėjo aplankyti įvairius 
muziejus ir meno galerijas. Tačiau ir mu
ziejai ir galerijos buvo uždaryti ir apsau
goti nuo subombardavimo. Tik neseniai 
pradėtas rengti Jūros Muziejus buvo ati
darytas. Jį belankant, A. Smetonai kilo 
įvairių minčių apie augančią Vokietijos 
karinę jėgą.

— Vaikščiojome po visokius skyrius, 
net galva ima svaigti, — rašo A. Smetona. 
— Matyti, Vokietija pasiryžusi tapti jūros 
galybe, dėl to smarkiai nusistačiusi prieš 
Didžiąją Britaniją, apkėtusią savo laivynu 
visas marias ir okeanus.

Aplankė ir buvusius Vokietijos kaizerio 
rūmus, dabar paverstus muziejumi ir vi
siems prieinamus. Jie labai erdvūs, su dau 
gybe priestatų. Lankytojams jų įdomybes 
aiškina prižiūrėtojas, senas, įsitarnavęs 
karys, krūtinę apsisagstęs įvairiais garbės 
ženklais.

— Žvalgomės, klausomės aiškinimų, dai 
romės, stebėdami paveikslus, kaizerių ir 
jų šeimų portretus, gobelenus, freskas ir 
statulas, — rašo A. Smetona. — Gal apie 
dvi valandi pabuvę, įdomių dalykų įspū
džių nuvarginti, grįžtame namo. Tik mažą 
dalį rūmų tespėjome apžiūrėti. Ar du kar
tu esame lankęsi ir Sieges Alėjoje Tier- 
gartene. Bus koks kilometras ilgumo, abi 
pusės nustatytos Prūsijos ir Brandenbur- 
gijos valdovų statulomis. Vis kunigaikš
čiai, hercogai, karaliai, pradėjus vienuo
liktu ar dvyliktu amžiumi, o šalia jų dar 
kokių žymių asmenybių biustai. Daugiau
sia Hohenzollernų padermė atvaizduota. 
Įdomu, bet ne visa dailu: tik kai kurios 
statulos padarytos žymių menininkų. Čia 
pat Bismarcko ir Reicho įsikūrimo pa
minklai. Vertas dėmesio didžiuliame Tier- 
gartene Rožių Sodelis. Ten vieną dieną 
saulės atokaitoje esame išsėdėję valandą 
ar pusantros. Rožės labai puošnios ir kva
pios. Čia pat aibės karvelių ir nusipenėju
sių žvirblių. Šie tiek nebaikštūs, kad visai 
arti žmonių straksi, sukasi, laukia duonos 
trupinių paduodami. Ir matyti, kad gauna 
be maisto kertelių. Tiergartenas išvagotas 
ranguotais upeliais, rodos, dirbtiniais. Yra 
viena kita kūdra ir valtelių norintiems pa- 
plaukyti. Laukinių ančių apsčiai — jau
kių, išeinančių ant vejos palesinėti. Sodo 
lankytojai ir joms nesigaili duonos trupi
nių ar kito kurio lesalo.

— Kaip nepasidairius po Karo Muziejų 
Unter den Linden, Zeughaus vadinamą? 
Esame buvę ir čia. Kai dėl Berlyno, tai gal 
neperdidelis pastatas. Visokių karinio po
būdžio skyrių: ginklų istorija, pradėjus vi
duramžiu ir baigiant gyvenamuoju metu, 
įvairių karo trofėjų — ginklų, vėliavų, di
delė salė paveikslų, vaizduojančių Vokie
tijos laimėtas kovas. Vienoje vietoje sudė
tas grobis, paimtas iš dabartinio karo su 
Lenkija: pabūklai, kulkosvaidžiai, kardai, 
Lenkijos kareivių manekenai, žemėlapiai, 
paimtos pulkų vėliavos. Vienoje vietoje, 
rodos, be stogo, Nežinomojo Kareivio Ka

pas, kur savieji ir svetimieji atsilankę pa
lieka vainikų.

— Buvau pažiūrėti ir stadiono, esančio 
toliau, jau beveik miesto pakraštyje. Nu
vykę radome ir daugiau lankytojų. Di
džiulis plotas su aikštėmis ir aikštelėmis, 
keliais ir takais, baseinais. Ir čia mus, vi
są būrį, vedžiojo vadovas. Pats stadionas 
gali sutalpinti šimtus tūkstančių žiūrovų, 
su sėdimomis ir stovimomis vietomis. Vi
sokioms sporto rūšims įrengimai. Matyti, 
ruošiamas stadionas dar daugiau plėsti: 
tuštieji aplinkui plotai valomi, skirstomi, 
tvarkomi. Ar ne 30 milijonų markių ligšiol 
išleista. Bet visos išlaidos, aiškino mano 
palydovas, per vieną pasaulinę olimpiadą 
buvusios pajamų išlygintos. Tai, esą, visa, 
kaip ir kitos paskutinios vokiečių, kaip 
Potsdamo autostrada, Sieges Alėjos per
tvarkymas, Hitlerio sumanymu padaryta.

— Vieną dieną su pik. Valušiu ir paly
dovu geležinkeliu leidomės Potsdaman, 
kur Friedrichas Didysis ir kaizeriai gy
vendavę. Potsdamo maža teturima pana
šumo į Berlyną: vyrauja prancūzų stilius.

— Nuo stoties ligi parko ir palocių apie 
pusantro ar du kilometru. Pakeliui teko 
matyti daug įvairių 17-18 amžiaus namų, 
viena įdomi bažnyčia. Naujų pastatų ne
sutikome. Namai daug mažesni už Berly
no namus. Potsdame dabar gyvenanti kai
zerių išsišakojusi padermė ir šiaip aristo
kratija. Nacių Berlyno jie nemėgsta ir 
tenai tik prireikus tepasirodą. Parkas la
bai gražus, erdvus, prancūzo architekto, 
kaip ir palociai, išplanuotas. Ilga būtų pa
sakoti, ką matėme. Gėlynai ir dabar rū
pestingai tebeprižiūrima. Viename palo- 
ciuje yra paveikslų galerija. Yra Rubenso, 
Rembrandto ir kitų garsiųjų dailininkų 
kūrinių, originalių, bet daugiausia kopijų. 
Rodė mums ir garsųjį malūną, dėl kurio 
Friedrichas Didysis bylinėjęsis su malūni
ninku ir bylą pralaimėjęs. Ketinome ap-

AUKSAS IR
„Europos Lietuvio“ Nr. 14 buvo išspaus

dintas Eltos paruoštas straipsnis „Sovieti
nis auksas“. Jame spėliojamai rašoma, 
kiek kuri valstybė pagamina aukso ir kiek 
turi jo atsargų. Ta proga ir aš noriu tomis 
aukso mintimis pasidalyti su skaitytojais.

Auksas yra minkštas, lankstus ir gražią 
spalvą turįs metalas. Kad jis būtų kietes
nis, vartoti kasdienos reikalams paprastai 
maišomas su kitais metalais (sidabru, va
riu) ir pagal priemaišų kiekį pasikeičia 
spalvą. Auksas buvo žinomas jau labai ži
loje senovėje, ir jį vartojo papuošalams 
dėl tos gražios ir nesikeičiančios spalvos. 
Tai liudija dar prieš Kristaus gimimą gy
venusių karalių išlikę drabužiai ir įvairūs 
dirbiniai. Vėliau jau auksas buvo pradė
tas vartoti ir mainų prekyboje, pradžioj 
paprastais gabalais, vėliau specialiai suka
potais lygiais gabalėliais, pažymint jo ver
tę ir vardą. Taip kilo įvairių pavadinimų 
pinigai.

Pinigų vardų atsiradimą „Keleivis“ 
(1953 m. Nr. 18) taip aiškina: Lietuvoje 
buvo „muštinis“, tai nuo žodžio „mušti“, 
nes pinigus mušdavo,, arba kaldavo. Rusų 
„rublio“ vardas kilo iš žodžio „rubit“, kas 
reiškia „kapot“. Anglų „pound“ irgi reiš
kia tą patį, ką „muštinis“. Pound yra kilęs 
iš žodžio „pounded“, kas reiškia: muštas. 
Amerikos „dollar“ buvo padarytas iš vo
kiečių kalbos žodžio „Thaler“. Toks pini
gas buvo vartojamas šv. Joachimo klony, 

lankyti Reichskanzlei, Hitlerio sumanymu 
įrengtą, ir dar kai ką, bet to kito nebeteko 
įvykdyti...

A. Smetona Berlyno žymybes galėjo lan 
kyti tik savo palydovo dėka. Jis tai darė, 
gal ne tiek norėdamas A. Smetonai malo
numo suteikti, kiek savo nuobodžias pa
reigas paįvairinti ir palengvinti. Su A. 
Smetona lankydamas Berlyno žymybes, jis 
ir pats turėjo progos daug įdomių dalykų 
pamatyti, įvairiau ir smagiau laiką pra
leisti. Pats palydovas buvo gana smagus 
žmogus, o jo pareigos nemalonios ir ne vi
sai aiškios: jis buvo ir A. Smetonos as
mens sargybinis ir seklys. Lankydamas 
Berlyno žymybes, A. Smetona daugiausia 
domėjos gamta ir kultūriniais paminklais.

Tos įdomios išvykos vis dėlto nepajėgė 
prablaivinti slogios A. Smetonos nuotai
kos, palengvinti jo sielvarto ir įvairių rū
pesčių sunkios naštos, kasdien vis labiau 
didėjančios. Vokietijoje jo gyvenimas buvo 
smarkiai suvaržytas, nors tie varžtai ir 
nebuvo žiaurūs: jis nebuvo nei kalinys, nei 
internuotasis, o tik nepageidaujamas ir 
net pavojingas asmuo, kurio laisvė apribo
ta iki minimumo. Vokiečių vyriausybė So
vietų Sąjungai jo ngrąžino tik todėl, kad 
tai būtų buvę priešinga tarptautinei azylio 
teisei ir sudarytų jiems nepalankią pasau
linę opiniją, o, be to, kenktų-jų numaty
tiems Lietuvos atžvilgiu planams, kurie 
netrukus pradėjo ryškėti. Savo antinaciš- 
ku nusiteikimu A. Smetona tiems planams 
buvo pavojingas.

Vokiečiams atsisakius suteikti azylio 
teisę, ir reikalaujant ko greičiausiai iš Vo
kietijos išvykti, o to išvykimo galimybėms 
esant labai ribotoms ir gana problematiš
koms, jos A. Smetonai ir kėlė daugiausia 
rūpesčio, nes laiku neišvykęs, galėjo būti 
internuotas ir net Sovietų Sąjungai ati
duotas.

(Bus daugiau)

JO GAMYBA
Bohemijoj. Kadangi klonis vokiečių kalba 
yra „Thale“, tai „Thaler“ reiškė klonio 
pinigą.

Dabartiniai popieriniai pinigai yra pa
remti auksu arba svetimų kraštų tvirta 
valiuta. Kuo daugiau auksu yra paremti 
pinigai, tuo jie tvirtesni ir brangesni.

Dabar dar susipažinkime, kiek pasau
lyje pagaminama aukso, štai dviejų skir
tingų laikotarpių duomenys. 1908 m.: Afri
koj — 7.983.348 uncijos, JAV — 4.659.360 
un., Rusijoj — 1.497.076 un., Meksikoj — 
1.182.445 un., Indijoj — 504.309 un., Kana
doj — 462.467 un. (Encyclopedia Brita- 
nica).

1930 m. lietuvių spaudos žiniomis kas
met pagamino aukso: Pietų Afrika — 315 
tonų, JAV. — 68 t., Kanada — 57 t., Rusi
ja — 30 t., Meksika — 25 t., Australija — 
15 t., Japonija — 14 t., Britų Indija — 12 
t., Kolumbija — 7 t., Belgų Kongo — 4 t., 
Brazilija — 4 t., Olandų Indija — 4 t.. 
Peru — 3,7 t., Čilė — 3,5 t., Vidur. Ameri
ka — 3 t., Ekvadoras — 2 t., Rumunija — 
1 t. („Karys“ 1930 m. Nr. 12).

Pasaulį valdo auksas, nes už jį visko ga
lima gauti. Nors žinoma, kad yra žymiai 
brangesnių metalų ir mineralų, bet jie ne
turi tokios galios, kokią turi auksas.

V. Vytenietis

INŽINIERIŲ PERTEKLIUS
Komunistai su pasididžiavimu ligšiol 

skelbė, kad šiuo metu Lietuvoje studijuo
ja žymiai daugiau jaunimo, negu prieška
riniais laikais, ir kad vien tik inžinierių 
kasmet paruošiama daugiau, negu per vi
są nepriklausomybės laikotarpį.

Bet ar inžinieriai panaudojami raciona
liai? — tokį klausimą svarstė „Techninės 
pažangos klubas“ Vilniuje. Ar nėra jau 
dabar Lietuvoje per daug inžinierių? Dis
kusijų metu paaiškėjo, kad Sov. Sąjungo
je tūkstančiui darbininkų tenka dvigubai, 
o Lietuvoje 1,6-1,7 karto daugiau inžinie
rių, negu JAV, nors ten vienam gyvento
jui kol kas duoda daugiau produkcijos. 
Rezultatas yra toks, kad inžinieriai pa
naudojami ne pagal specialybę. Daugelį 
pareigų, kurias šiuo metu užima inžinie
riai, puikiausiai galėtų atlikti technikai. 
Pasitaiko, kad inžinieriai dirba, — kaip 
rašo „Mokslas ir Technika“, — tiekėjų, 
administratorių ir net buhalterių darbą.

Piliečiai, vykite į plėšinių ūkius
(E) Lietuvos gyventojai darbams toli

mose Sovietijos srityse verbuojami ir per 
laikraščius. Lietuvoje leidžiami laikraščiai 
spausdina tokio turinio skelbimus: „Pilie
čiai! Vyksta organizuotas darbininkų tel
kimas į Celinogrado srities ir Karagandos 
miesto statybas, taip pat galima persikelti 
su šeimomis nuolat gyventi ir dirbti į plė
šinių krašto tarybinius ūkius ir kolūkius“. 
Panašaus turinio skelbimas pastaruoju 
metu paskelbtas „Komj*-Tiesoje“ (Nr. 70, 
bal. 7 d.) ir nurodyti įgaliotinių adresai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžy, be to, patarta kreiptis į visus 
rajonų vykd. komitetus.

LIETUVIŲ IMIGRACIJA I KANADĄ

Kada pats pirmasis lietuvis atvyko Ka- 
nadon — tikrų žinių nėra. Greičiausia, tai 
buvo praeito amžiaus pačioje pabaigoje. 
Pirmieji atvyko ne tiesiai iš Lietuvos, bet 
iš Škotijos, į kur buvo anksčiau nukeliavę, 
kur ir dabar dar yra nemažos lietuvių ko
lonijos.

Iki I-mojo pasaulinio karo betgi lietuvių 
Kanadoje buvo labai nedaug. Daug dau
giau jų atvyko po karo, ypač 1927-1929 m. 
laikotarpiu.

Jų skaičiui padidėjus, tarytum nelaimės 
vardan, Kanadoje prasidėjo didelė ūkinė 
depresija, todėl, kaip visiems gyventojams, 
taip ir lietuviams čionai teko itin sunkiai 
vargti, kai kuriems net alkaniems pabūti.

Dar minutėlei grįžtant prie samprotavi
mų, kada pirmasis lietuvis pasiekė Kana
dos krantus, pasakytina, jog jokių rašyti
nių šaltinių nėra, taip lygiai kaip ir jokios 
Kanados lietuvių istorijos ligi šiol niekas 
neparašė, nors 1952 m. įsisteigus KLB-nei, 
šis reikalas pirmosios Krašto v-bos buvo 
tyrinėtas ir dirva zonduota. Buvo norėta 
sukaupti šiek tiek pinigų tam reikalui, 
apmokėti autoriui už darbą ir duoti jam 
pragyvenimą, kad pastarasis surinktų duo 
menis ir tokią istoriją parašytų. Deja, tai 
buvo tik gražūs norai, ir Kanados lietuvių 
istorijos finansavimas anuo kartu neišsi
galėtas. Galimas daiktas, kad ateityje dar 
kas nors pamėgins šį reikalą iškelti ir jį 
realizuoti. Gal vėlyvesniosios Krašto val
dybos bus sėkmingesnės šį uždavinį įvyk
dyti, kas žino!

Guvaus redaktoriaus Jono Kardelio re
daguojama „Nepriklausoma Lietuva“ buvo 
įjunkusi medžioti ir spausdinti atsimini
mus laikraščio atkarpoje iš senųjų lietu
vių. Tų atsiminimų ir buvo paskelbta 
šiek tiek. Iš tų atsiminimų ir buvo nusta
tyta, kad pirmojo lietuvio pėdos Kanados 
krantuose atsiradusios maždaug 1905 m. 
Ta proga, 1955 m. švenčiant Montrealyje 
3-čiąją Kanados Lietuvių Dieną, ji ir buvo 
susieta tarytum su paminėjimu 50 metų 
lietuvių gyvenimo Kanadoje.

Lietuvių Dienas ruošiant Kanadoje, ku
rios čia „įsipilietino“ ir pasidarė tarytum 
kasmetinės lietuvių suvažiavimo ir sulėki- 
mo dienos, kasmet išleidžiami ir Kanados 
Lietuvių metraščiai — spaudos leidiniai 
knygų pavidalu.

Trečiosios Kanados Lietuvių Dienos 
Montrealyje, įvykusios 1955 m. rugsėjo 
3-5 d.d., metraštyje ir pabrėžta, jog šis lei
dinys išleistas kaip 50-ies metų lietuvių 
įsikūrimo Kanadoje sukakties minėjimo 
metraštis. Pagal Br. Abromonio projektą, 
netgi buvo pagamintas ir Trečiosios Kana
dos Lietuvių Dienos ir 50 metų nuo lietu
vių įsikūrimo Kanadoj sukakties minėji
mo ženklas, kuriame, Gedimino stulpų ir 
Vyties fone įrašas ir data: 1905-1955.

Ta proga metraštyje, pirmam puslapy, 
Montrealio Seimelio Prezidiumo pirminin
kas Stasys Naginionis, kartu su šventei 
ruošti komitetu, pasveikinęs „po platų
jį pasaulį pasklidusius lietuvius“ ir nūn 
suplaukusius Montrealin, apie minėtą su
kaktį šitaip rašė: „...sveikiname pirmuo
sius prieš 50 metų Kanadon atvykusius 
lietuvius, kurie savo stropumu ir sugebė
jimu puikiai užsirekomendavo kitataučių 
tarpe ir paruošė dirvą vėliau atvykusiems. 
Seniau ir dabar, jaunas ar senas, lietuvis 
turėjo ir, ypač dabar, privalo mokėti įsi-

PALEMONAS
Lietuvos istorijoje yra minimas kuni

gaikštis Palemonas. Bet ką jis turėjo ben
dra su ta vietove, kuri turi tą patį vardą? 
Gal Palemone buvo to kunigaikščio pilis?

Prieš Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpi Palemono vietovė visai nebuvo žino
ma, nors ji buvo paženklinta caro pamink
lu, stovinčiu prie Kaunas-Vilnius geležin
kelio. Dešimties kilometrų atstume nuo 
Kauno caras vieną kartą buvo išlipęs iš 
savo traukinio, ir toje vietoje buvo tuoj 
pastatytas obeliskas. Jis išliko ligi pokari
nių metų, nors vokiečiai čia pat statė ge
ležinkelio šaką į Gaižiūnus. Netoli caro 
paminklo turėjo būti pastatyta geležinke
lio stotis, ir ją vokiečiai pavadino Gleiwit- 
zo vardu. Atkūrus nepriklausomą Lietu
vos valstybę, ši stotis buvo pavadinta Pa
lemonu.

Maždaug iki 1923 metų visas „Palemo
nas“ buvo mažas medinis barakas, kuria
me buvo parduodami keleiviams bilietai. 
Aplinkiniai kaimai turėjo kitus vardus: 
Neveronys, Naujasodis, Apnarai, žiegžd- 
riai ir Vieškūnai. Išparceliavus buv. gub. 
Veriovkino dvarą Apnarus ir kun. Vailo
kaičiui nupirkus dalį „centro“, čia pradėta 
statyti didelis plytų fabrikas, kuris taip 
pat įgijo Palemono vardą. Po to buvo pa
statyta nauja geležinkelio stotis, o apylin
kėje pradėjo augti miestelis. Tokiu būdu 
nepriklausomybės laikotarpyje Lietuvos 
žemėlapyje atsirado nauja gyvenvietė.

J. V. 

jungti j bendruomenini darbą, nes tik vie
nybėje yra galybė. Ši sena tiesa anuo me
tu sukūrė galingą ir plačią Lietuvą, šian
dien gi ji sugriaus vergijos pančius. Drau
ge ir be pavydo žengdami tuo pačiu siauru 
gyvenimo keliu, neaimanuodami ir pasiry
žę, nuveiksime milžinišką atvadavimo 
darbą“.

Nauja lietuvių ateivių banga į Kanadą 
ūžtelėjo po 2-rojo pasaulinio karo pabai
gos. Tai politiniai tremtiniai, buvę vadin
tieji DP (Displaced persons). Iš viso Ka
nadoje lietuvių kilmės gyventojų dabarti
niu metu priskaitoma tarp 25-30.000 (nors 
niekas čia labai tikslios statistikos neturi).

Senosios ir naujosios lietuvių emigraci
jos atstovų, spėjama, yra tokie patys skai
čiai. Taigi, pusė jų atvykusių prieš pirmą
jį pasaulinį karą ir po jo, kita pusė — pa
siekusių Kanadą 2-rajam pas. karui pasi
baigus.

Didžiausios lietuvių kolonijos Kanadoj 
yra Montrealyje, Toronte ir Hamiltone. 
Po keletą šimtų gyvena Winnipege, Wind
sore, Vancouvery, Sudbury, Londone (ka- 
nadiškajam), Edmontone, Ottawoj ir ki- 
tsjr. Apie 60 proc, lietuvių gyvena dides
niuose miestuose, apie 40 proc. — mažes
niuose ir žemės ūkyje. Manitobos ir Alber
tos provincijose nemaža lietuvių turi savo 
kviečių ir kt. kultūrų auginimo farmas, o 
Ontario provincijoj — Simcoe-Delhi apy
linkėse — nemaža jų verčiasi tabako au
ginimu.

Didesniose lietuvių kolonijose Kanado
je priskaitoma maždau po 7-8.000 lietuvių 
Toronte ir Montrealyje ir tarp 2-3.000 Ha
miltone.

Nors ir nėra sena, tačiau lietuviškoji 
emigracija Kanadoje ūkiškai yra jau su
stiprėjusi ir gražiai besireiškianti. Lietu
vių biznierių skaičius nuolat auga, ir veik
los sritys plečiasi. Išaugo taip pat ir lais
vų profesijų žmonių skaičius, ypač gydy
tojų ir inžinierių, žodžiu, palyginus su ne 
per dideliu skaičiumi lietuvių, vis dėlto 
galima užtikti jau visose veiklos srityse — 
nuo pradžios mokyklos mokytojų iki uni
versitetų profesorių, nuo fabrikų dėrbi- 
ninkų iki didelių statybų vykdytojų. Ir jie 
džiaugiasi galį dirbti kraštui, kuris juos 
priglaudė ir kuris, palyginti, yra gana pa
lankus ir pritariantis mūsų laisvės kovai.

Pastaba: Rašant šį rašinį, pasinaudota 
I-mosios ir III-čiosios Kanados Lietuvių 
Dienų metraščiais ir „Aldais“ nr. 10, 
1957 m.

Kaip „internacionaiistiškai“ auklėjamas 
jaunimas

(E) „Tiesoje“ (Nr. 71, kovo 25 d.) pa
skelbtoji informacija pateikia vaizdą, kaip 
vyksta internacionalinis jaunimo auklėji
mas Zarasų rajone. Pernai, sėją baigus, 
„Pirmūno“ kolchoze buvo suorganizuota 
geriausių kolchozininkų ekskursija į „re
voliucijos lopšį“ — Leningradą. Jie lan
kėsi „Auroros“ laive, buvo supažindinti 
su Leningrade rodomomis „revoliucinėmis 
relikvijomis“. Į Maskvą siųsta komunistų 
veikėjos M. Melnikaitės nuotraukos, do
kumentai.

Kasmet Zarasų ežero saloje rengiama 
internacionalinė jaunimo šventė ir pasi
kviečiamą atstovai iš Latvijos, Baltgudi- 
jos. Sala jau pavadinta .Draugystės sala“. 
Moksleiviuose organizuojamos „broliškųjų 
respublikų“ savaitės. Į jaunimo tarpą pa
kviečiami rusai komunistai, ir jie pasa
koja apie tas nepaprastas dienas, kai 
jiems tekę matyti Leniną... Kiti komunis
tai moksleiviams pasakoja apie keliones į 
socialistinius kraštus (aišku, ne apie išvy
kas į Vakarų pasauli...).

Tokia veikla dar nesitenkinama. Štai 
komjaunimo komitetas nutaręs steigti in
ternacionalinį klubą ir jau gavęs atsaky
mą iš Pskovo ir kitų vietų. Prie šio komi
teto sukurta vyresniųjų taryba, o šiai va
dovauti apsiėmė sena komunistė — pensi
ninkė Jekaterina Čemodanova.

Diplomai knygoms
(E) Sovietijoje kasmet rengiami kon

kursai atrinkti geriausiai išleistoms ir api 
pavidalintoms knygoms. Iš Maskvoje pri
statytų 695 knygų (Lietuvai atstovavo 35 
leidiniai) pirmojo laipsnio diplomais įver
tintos dvi Lietuvoje išleistos knygos: S. 
Budrio knyga-albumas „G. Jokūbonis“ ir 
knyga vaikams „Gulbė — karaliaus pati“ 
(dail. A. Makūnaitė). Lietuvoje^suruošta
me panašiame konkurse (žiuri komisijai 
pirmininkavo dail. prof. V. Jurkūnas) pir
mojo laipsnio diplomai paskirti 17-kai 
knygų, tarp jų, be Maskvoje atžymėtų, 
dar J. Biliūno „Liūdnai pasakai“ (dail. 
M. Bulaka), Vaižganto .Dėdėms ir dėdie
nėms“ (S. Krasauskas), Lietuvių liaudies 
menui. Skulptūrai ir kitoms.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS

Baltų Tarybos ruošiamasis birželio Iš
tremtųjų minėjimas įvyks šeštadienį, bir
želio 13 d., Estų Namuose Londone. Pro
grama bus paskelbta vėliau.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 3 d„ sekmadienį, 4 vai. po pie
tų, Londono Lietuvių Sporto ir Soc. Klubo 
patalpose (345A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9) ruošiamas motinos dienos minė
jimas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti ir pa
gerbti motinas.

DAR Į PRANCŪZIJĄ

Didž. Britanijos lietuvių ekskursijos, ku 
rią rugpiūčio 16-.23 d. rengia „Šaltinis“ į 

■Liurdą ir kitas Prancūzijos vietas, pirmo
ji grupė jau sudaryta. Tuo pačiu laiku ruo 
šlama antra grupė. Į ją galima užsirašyti 
iki gegužės pabaigos: 21, The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2. Geriausia paskubėti. 
Viskam nuo Londono ir atgal atseina tik 
33 svarai 10 šilingų.

GEGUŽĖS MĖNESYJE
Lietuvių Bažnyčioje per visą gegužę 

darbo dienomis 8 vai., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais 7 vai. vyksta tradicinės iš
kilmingos Marijos šlovei pamaldos.

Gegužės 3 d., 4 vai., Parapijos salėje 
lietuviškoji mokykla pagerbs lietuves mo
tinas.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ

LOTERIJA

Lietuvių Bažnyčios Londone Komitetas 
kiekvienais metais rengia šią loteriją, ir 
jos pelnas skiriamas bažnyčiai išlaikyti.

Bilietai platinami visose lietuvių kolo
nijose. Platina Lietuvių bažnyčios rėmėjai 
ir geradariai.

Arklių lenktynės bus birželio 3 d. Ep
som, Surrey, 3 vai. po pietų.

Bilietų šaknelės ir neišplatinti bilietai 
turi grįžti rengėjui iki gegužės 26 dienos 
šiuo adresu: Lithuanian Church, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Mieli tautiečiai,
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto 
siuntini, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:

M-13
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 
¥2 sv. arbatos, J/2 sv. kakavos, ¥4 sv. pipirų ir lauro lapų, 
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai

nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už 
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai 
vertingų angliškų medžiagų.

V-3
Trys atkarpos po 3 ¥2 jardo kostiuminių, grynos vilnos, 
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su 
Įrašais All Wool Made in England. Viso 10 ¥2 jardų, tik už 

£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir moterims turime ribotą kiekį 
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino i 

nylono labai gražių raštų.
N-4

Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai 
puikios medžiagos tik už 

£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų 

siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės), 
pasiunčiame už £29.0.0, 

tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai, 
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir 

40 svarų. Duodame geras išsimokė j imo lengvatas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
(Tel. SHO 8734) į

SKYRIAI: 121, Middleton Rd., Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, Ill, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario, 

Canada.

EKSKURSIJA SODYBON

Lietuvių bažnyčios Londone komitetas 
rengia ekskursiją j Lietuvių Sodybą per 
Sekmines. Autobusas išvažiuoja nuo Lietu 
vių bažnyčios (21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2) 8.30 vai. ryto punktualiai. 
Užsirašyti galima klebonijoje, pas Kaspa
rą, Baltic Stores (Z. Juras), pas Sporto ir 
Socialinio Klubo sekretorių S. Starolį.

Norintieji važiuoti prašom užsirašyti 
kuo greičiau, kad būtų galima susitvarkyti 
su autobuso užsakymu, nes vėliau būna 
sunku gauti atitinkamo skaičiaus vietų 
autobusų. Numatoma, kad kaina bus ta pa 
ti, kaip ir pernai — 12 šil. 6 penai. Vai
kai, užimantieji sėdimąją vietą, moka pu
sę kainos.

LONDONO JAUNIMAS SODYBON

Londono Tautinių Šokių Grupė jau ge
rokas laikas, kaip turi nusisamdžiusi auto 
busą vykti Sodybon Sekminių išvakarėse. 
Jie ten ruošia šokių vakarą Sekminių iš
vakarėse Sodyboje ir kviečia visą kitų ko
lonijų jaunimą tam metui atvykti Lietuvių 
Sodybon.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR SOC.

KLUBO SEKRETORIUS
Klubo vadovybė pakvietė Klubo sekreto 

rium Stasį Starolį.
Jis eina kasininko pareigas ir Bažnyti

niam Komitete.

NAUJAS T. F. PIRMININKAS

Tautos Fondo Atstovybės D. Britanijoje 
pirmininku išrinktas P. Mašalaitis.

Atstovybės adresas lieka, kaip ligšiol — 
2 Ladbroke Gardens, London, W.ll.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjimas ruošiamas ge 
gūžės 3d., 4 vai. popiet, Lietuvių Klube
(121 Middleton Rd.).

Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai
ta, deklamacijos, šokiai.

Rengia Lietuvių Klubas.

NOTTINGHAMAS
TARPTAUTINIS ABN MINĖJIMAS

NOTTINGHAME

Salę pripildė įvairiais tautiniais rūbais 
pasipuošę ir visokiomis kalbomis kalbą 
žmonės. Juos, nors ir svetimus vieni ki
tiems, sutraukė čia ne pažadai puikios mu 
zikos ar skanių išgėrimų, bet meilė tėvy
nei ir pagarba didvyriams, kurie tiek pra 
eityje, tiek ir dabar už ją kovoja. Nesuėjo 
čia profesoriai, generolai ar diplomatai — 
suėjo paprasti žmonės, kurie dar neužmir
šo, kad tebėra tremtiniai. Žmonės jungia
mi vieno tikslo — laisvės savo tėvynei, 
žmonės, kurie dar neiškeitė savo tautybės 
į baltą duoną. Juos pasitiko salėje Anti- 
bolševikinių Tautų Bloko šūkis: „Freedom 
for Nations, Freedom for Individuals“ 
(Laisvė tautoms, laisvė asmenims).

Vėliavomis papuoštoje salėje prasidėjo 
iškilmingas ABN 20 metų sukakties minė
jimas, paskaitant šiai progai atsiųstą Par
lamento nario Sir Kenneth Pickthorn kal
bą. Pagrindinį žodį anglų kalba tarė ABN 
atstovas Didž. Britanijoje M.W. Mykula, 
paaiškindamas ABN tikslus, kovą su komu 
nistais ir atsiektuosius laimėjimus diplo
matiniuose sluoksniuose bei pabrėždamas 
reikalą nepasiduoti komunistų pastangoms 
užliūliuoti pasaulį apgaulingu miegu, iš 
kurio gali būti per vėlu pabusti.

Po jo kalbėjo atstovaujamų tautų at
stovai. Lietuvių vardu Dr. S. Kuzminskas 
trumpai priminė mūsų tėvynės vargus ir 
mūsų tikslus ateičiai, ne vienam ^lietuviui 
išspausdamas ašarą. Oficialiosios dalies 
pabaigoje buvo priimta rezoliucija, kuri 
siunčiama visiems UN atstovams ir kurio
je prašoma atstatyti visų pavergtųjų tau
tų laisvę ir suverenumą ir perspėjama dėl 
rusų imperialistinių tikslų.

Baigus oficialiąją dalį, prasidėjo tarp
tautinė meninė dalis. Gražiai pasirodė du 
latvių chorai, puikus ukrainiečių choras, 
ukrainiečių ir Nott. lietuvių tautinių šokių 
grupės. Pirmą kartą išgirdome Nottingha- 
me skambant mūsų tautinį instrumentą — 
kankles, kurios, pritardamos dainai „Leis
kit į tėvynę...“, nunešė mus mintimis to- 

"li, toli: kur Baltijos jūra plauna Nidos smė 
lėtas kopas, kur tebeošia galingi ąžuolai, 
o Gedimino pilis tebesaugo prabočių besi
ilsinčius kaulus.

H. Gasperas

SEKMINIŲ IŠKYLA
Gegužės 16 d., 12 vai., šeštadienį, iš Wol- 

laton St., Skills Car Park (už kooperaty
vo), išvyksta ekspresas į Lietuvių Sodybą 
— Headley Park. Kelionės kaina tik 35 
šil. asmeniui.

Į Sekminių iškylą kviečiami kartu įsi
jungti ne tik Nottinghamo, bet ir Mansfiel- 
do, Derbio, Leicesterio lietuviai. Prašome 
registruotis neatidėliojant pas vadovą. 
Rašyti šiuo adresu: K.B., 20 Neville St., 
Nottingham. Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

Skyriaus Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Nottinghamo Moterų Draugija gegužės 

2 d. rengia motinos dienos minėjimą 30 
Bentick Rd.

Programoje paskaita, kurią skaitys 
DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivainis, o 
meninę dalį išpildys vietos skautai ir jau
nimas.

Veiks baras, ir bus turtinga loterija. 
Šokiams gros du orkestrai.

Pradžia 6 vai.
Kviečiame visus vietinius bei apylinkių 

tautiečius dalyvauti ir prisiminti — pa
gerbti mūsų motinas.

Valdyba

JAUNIMO VAKARO NEBUS
Dėl susidėjusių nenumatytų sąlygų bir

želio 6 d. Rajono vyresniųjų skaučių Not- 
tinghame ruoštasis balius - jaunimo vaka
ras neįvyks.

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

City Engineer's Canteen and Social Club 
salėje Foieshill Rd. gegužės 2 d., 6 vai. 
p.p., DBLS Coventry Skyriaus Valdyba 
rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje: kun. S. Matulio, M.I.C., pa
skaita, šokiai, loterija ir kt. Veiks baras ir 
užkandinė. Šokiams iki 12 vai. gros John
ny Rae and His Boys orkestras. Salė yra 
visai netoli iš miesto centro ir pasiekiama 
autobusu Nr. 20.

Sekmadienį, gegužės 3 d„ 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioje bus laikomos pamal
dos už mirusias ir žuvusias mūsų tautiečių 
motinas. Visus tautiečius su pažįstamais 
iš toli ir arti maloniai prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai tuojau reikalingi virė
jo padėjėjas(a) ir virtuvės darbininkas.

Galėtų būti ir vyras su žmona. Dėl sąly
gų rašyti vedėjui — Headley Park, Bor- 
don, Hants.

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

NIŪRIOS DIENOS
Mišrūs jausmai švaistėsi po mano sme

genis grįžtant iš paskutiniojo DBLS-gos 
atstovų ir L.N.B-vės akcininkų suvažiavi
mo. Džiugu buvo, kad L.N.B-vė tvirtais 
žingsniais žengia į gerovę, kad pagaliau 
GIEDRIOS DIENOS (žr. „E.L.“ Nr. 13). 
O kai L.N.Bvei giedrios dienos, tai galės 
bujoti DBLS ir lietuviška tautinė veikla! 
Tai linksmoji, šviesioji dalis.

Bet mano džiaugsmą temdė tamsūs ne
laimingumo debesys... Man buvo liūdna, 
nes man prasidėjo niūrios dienos; niūrios, 
nes jaučiausi išvytas (tiksliau sakant — 
IŠRŪKYTAS!) iš suvažiavimo... Tiesa, 
prieš porą metų buvau išrūkytas iš DBLS 
Tarybos, bet dėl to nesijaudinau!

Kiekvienas mūsų jaučiasi daugiau ar 
mažiau svarbiu, naudingu vienoj ar kitoj 
gyvenimo srity. Dalyvaudamas S-gos ir 
B-vės veikloj, tikėjau, kad atlieku naudin
gą darbą. Tikėjimas buvo toks stiprus, 
kad net pasidariau kankiniu: daugiau 
kaip dešimt metų pakenčiau smaugian
čius tabako dūmus Tarybos posėdžiuose 
ir metiniuose S-gos suvažiavimuose! Bet 
kai jau sulaukėm giedrių dienų, tai mano 
tolimesnės kančios būtų beprasmės. Pas
kutiniojo suvažiavimo įvykiai paskatino 
pasitraukti „į pensiją“. Mat, šio suvažiavi
mo metu pasireiškė kai kurių dalyvių blo
ga valia: suvažiavimo pirmininkas D. Ba
naitis prašė dalyvius susilaikyti nuo rūky
mo. Mano ir kitų nerūkančiųjų pasitenki
nimui vienas kitas pirmininko paklausė. 
Bet suvažiavimo sekretoriatas ir kiti tirš
tais dūmais bandė išrūkyti net patį pirmi
ninką!..

Neparodymas pagarbos visų išrinktam 
pirmininkui nedaro garbės nei atstovams, 
nei suvažiavimui!

BRADFORDAS
MOTINOS DIENA BRADFORDE

DBLS Bradfordo sk. valdyba, susitarusi 
su Vyties klubo valdyba, gegužės 2 d., 6 
vai., Vyties klubo salėje rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje D. Damausko paskaita ir 

kita.
Po programos bus šokiai.
Kviečiame visus vietos ir apylinkės lie

tuvius minėjime dalyvauti.
Rengėjai

VOKIETIJA
NAUJA VALDYBA

Balandžio 15 įvykusiame visuotiniame 
Huettenfeldo apylinkės narių susirinkime 
j Apylinkės Valdybą išrinkti: S. Antanai
tis, J. Jurkonis ir A. Krivickas. Apylinkės 
Valdyba iš savo kasos paskyrė DM100 gim 
nazijos statybai.

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES
and

INVESTMENTS Co.,
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2, 
England, Tel. SHO 8734.

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 51.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Vali jos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Mokytojas kartais nueina šunimis 
vedinas...

(E) Lietuvoje esama įvairių mokytojų, 
o jų pagrindinis uždavinys, pagal mok. A. 
Zabotką iš Skaudvilės, esąs „paruošti jau
nąją kartą gyventi komunistinėje visuo
menėje“. Šis Skaudvilės mokytojas „Lite
ratūros ir Meno ■ laikraštyje (Nr. 13) net 
teigia, kad mokykloje negalį būti nė vie
nos pamokos, kurios neapšviestų tėvynės 
(sovietiškos...) meilės ir tautų draugystės 
idėjos. Ar daug tokių mokytojų? Ne, esa
ma įvairių.

Anot Zabotkos, kaip sakoma, „ir moky
tojas kartais nueina šunimis vedinas“. 
Skaudvilės mokytojui, pvz., atrodo nepa
kenčiama, kai direktoriaus žmona, pali
kusi klasėje vienus vaikus, ramiai iške
liauja į turgų ir kai pedagogas, susiradęs 
pelningesnę vietelę, ramiausiai atsisveiki
na su mokykla. Laiško autorius dar puola 
lietuvius rašytojus, nes jie silpnai atsklei- 
džią mokytojų dvasinį pasaulį, jų pažiūras 
į politiką, meną, literatūrą.

Priekaištai filmams — jie neigiamai 

veikią jaunimą

(E) Partiniai laikraščiai Lietuvoje vis 
dažniau puola ypač JAV pagamintus fil
mus. Esą, jie darą neigiamą poveikį į jau
nimą. „Komj. Tiesoje“ (Nr. 58, kovo 21 d.) 
paskelbtas dviejų partinių pareigūnų laiš
kas. Jie teigia, kad po „Tarzano“ filmo se
rijos atsirado ištisos virtinės berniukų lai
piojančių po medžius...O pamatę (ameri
kiečių gamybos) „Šauniąją septyniukę“ ir 
„7 nuotakos 7 broliams“, esą, daugelis ber
niukų žaisdami paleisdavo kumščius... 
Būdinga, kad smarkiausiai puolamas len
kų gamybos filmas „Namas Žaliojoje gat
vėje“. Pareigūnai nusiskundė, kad per 
pusantros valandos filme parodytos septy
nios žmogžudystės, o salėje... sėdi vaikai 
ir paaugliai. Lenkiško filmo kiekvienas 
seansas, aiškinama, tai kliūtis auklėjant 
augančiąją kartą.

Rūpestis dėl mokinių nubyrėjimo 

mokyklose

(E) Kovo mėn. pabaigoje režiminė Min. 
Taryba svarstė klausimą, kaip sumažinti 
mokinių nubyrėjimą 1-8 klasėse._Nuro- 
dyta, kad „mokslo metų eigoje iš mokyklų 
išstoja gana daug mokinių“ (plg. „Komj. 
Tiesą“, Nr. 66, bal. 1 d.). Nutarime nuro
dyta, kad Švietimo ministerija ir vykd. 
komitetai turį pareikalauti iš mokyklų 
vadovų griežtos atsakomybės už kiekvieną 
iš mokyklos išėjusį mokinį, imtis priemo
nių mokymosi pažangumui pagerinti ir kt. 
Atkreiptas dėmesys, kad kai kuriomis to
kio nubyrėjimo priežasčių yra nepakanka
mas rūpestis ligonių vaikų mokymuisi, 
menkai organizuojamas toli gyvenančių 
mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir kt.

Lietuvoje ruošiami stambūs rusų-lietuvių 

k. žodynai

(E) Šių metų pradžioje Lietuvoje išleis
tas „Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ 
(paruošė D. šlapoberskis, iš viso apie 60. 
000 žodžių) — tai buvo 41-as žodynas, iš
leistas bolševikmečiu ir spaudoje kritikuo
tas dėl įvairių trūkumų. Pagal „Tiesą“ 
(Nr. 69, kovo 22 d.) dabar atiduotas spau
dai V. Vaitkevičiūtės „Lenkų-lietuvių kal
bų žodynas“ (70.000 žodžių), ruošiami 60 
spaudos lankų apimties anglų-lietuvių ir 
prancūzų-lietuvių kalbų žodynai.

Kiek daug dėmesio skiriama rusų kal
bai, liudija paskelbtos naujienos žodynų 
leidimo srity: ruošiamasi išleisti J. Barono 
ir V. Galinio „Rusų-lietuvių kalbų žody
ną“ (80 sp. lankų su apie 80.000 žodžių) — 
tai būsiąs pats stambiausias Lietuvoje iš
leistas žodynas. Lingvistai dar ruošia dvi
tomius lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių kal
bų žodynus. Juose numatoma pateikti po 
100 tūkstančių kalbinių pavyzdžių kiek
viename.
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