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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Ką reiškia būti ištikimu 

enkavedistui?y
Jonas Vildžiūnas dabar Lietuvoje yra 

gana didelis vyras. Rusų pavedimu jis, 
taip sakant, burmistrauja Vilniuje. Jam 
toje vietoje įsitaisyti, be abejo, padėjo da
lyvavimas sovietiniuose partizanuose karo 
metu. Taip sakant, už nuopelnus žmogus 
gavo riebią vietą.

O jis dabar ,.Pergalės" žurnale pasipasa
kojo apie tas dienas, kai jis už kitus buvo 
žymiai mažesnis, kai 1940 m. birželio mėn. 
įsitaisė Panevėžyje. Ten jau buvo įsitaisęs 
naujas, bolševikinis apskrities viršininkas 
ir naujas policijos vadas. O Vildžiūnas bu
vo atsiųstas enkavedisto-čekisto parei
goms. Čia jis pasirinko sau bendradarbių 
ir pradėjo gaudyti „liaudies priešus“.

Kaip dabar iš jo atsiminimų nuotrupų 
matome, po karo taip aukštai iškilti jam ir 
bus dar padėjęs tas čekistavimas, ne vien 
tik vėlesnis partizanavimas. Visi tie, kurie 
bolševikams įsigalėjus anuomet Panevėžy
je užėmė kur kas, rodos, aukštesnes vietas 
už Vildžiūną, visi jie šiandien, matyt, turi 
pasitenkinti mažesniu kąsniu. O Vildžiū
nas, matote, aukštybėse!

Jo tiesioginis viršininkas anuomet, ma
tote, buvo Sniečkus. Tai jei Sniečkus įsa
kymais suiminėti, kankinti, žudyti, į Sibi
rą vežti lietuvius nusipelnė prieš Maskvą 
teisę būti Lietuvos gubernatorium, tai ko
dėl gi jo įsakymus Panevėžyje vykdžiu
siam Vildžiūnui nebūti dabar Vilniaus 
burmistru?

Iš tiesų kodėl gi ne!
Jei ne tokie Vildžiūnai, tai ir Sniečkus 

būtų turėjęs daugiau vargo įgyvendinti 
sovietiniam rufeų režimui Lietuvoje, Snieč
kus jam liepė surasti ir suimti gen. Čapli
ką, tai klusnusis Vildžiūnas surado ir su
ėmė. Gal ir be Sniečkaus tiesioginio įsaky
mo vėliau jis suiminėjo tokius patriotus, 
kaip Elisonas ir kitus, nors prieš juos ne
turėjo jokių kaltės įrodymų, kaip dabar 
pats pasakoja.

~ ' Zo<TžIu,~Jiš'Tiūšiaubė Panevėžį ir už tai 
fobar gavo sau už nuopelnus karaliauti 
Kinių. O tie nuopelnai kruvini ir purvini. 
Gerai tik. kad dabar bent šiek tiek išsipa- 
sakoja tokie nusipelniusieji: žmonės aiš
kiau žinos, su kuo turi reikalą.

Nebe tie jau geri laikai!
„Švyturio" žurnalas persispausdino lie

tuviškos nepriklausomos spaudos 1940 m. 
vasario mėn. paskelbtąją žinią, kad vokie-
čiai turgaus dienomis ateina iš Reicho į 
Švėkšnos turgų ir nusiperka maisto pro

duktų ir medinių klumpių.
Aišku, ta sena žinia buvo perspausdinta 

tam, kad šį tą pasakytų dabartiniam skai
tytojui. Deja, šįkart mums reikia labai di
delių pastangų, kad atsektume, kur čia 
šiandien taikoma. Ar „Švyturys“ nori pasi
džiaugti, kad vokiečiai mažiau turėjo už 
lietuvius ir maisto ir apavo? Gali būti, bet 
toks noras rodytų redaktorių nesiorienta- 
vimą. Tuo juk būtų iškeliama nepriklauso
moji Lietuva.

Net ir Jokios minties neturint, žinutė vis 
tiek bado akis šiandieniniam skaitytojui. 
Pavyzdžiui, skaitytojas lengvai pagalvos, 
argi šiandien galėtų vokiečiai ateiti per 
seną ir prisivalgyti dešrų, kaip anuomet? 
Pirma, jų dabar niekas neleistų praeiti, 
greičiau įkištų į kalėjimą už peržengimą 
sienos, pradėtų tardyti ir nuteistų kaip 
šnipus. Antra, jei jie ir ateitų,'tai vis tiek 
negautų pigiai prisivalgyti dešrų.

Dabar jau nebe tie geri laikai, kaip prieš 
dvidešimt penkerius, metus!

Niekai ir lieka niekais
Ana, „Komjaunimo tiesa“ išsispausdino 

B, Jonuškos reportažą iš Kupiškio rajono 
vėl apie „didvyrišką" komunistų praeitį. 
Pasirodo, ten nepriklausomybės laikais irgi 
būta kelių komunistuojančių. O iš dabarti
nio reportažo išeitų, kad tas mažas būrelis 
ne tik buvo, bet ir dirbo, atlikinėjo „didvy
riškus“ darbus. Jie. kaip matome, net tris 
kartus buvo iškėlę raudoną vėliavą! Kartą 
prieš gegužės pirmąją iškėlė telegrafo stul
pe prie vieškelio. Kitą kartą naktį prieš 
atlaidus tokią pat vėliavą iškėlė švento
riaus medyje. O trečią kartą tiek jau įsi
drąsino, kad vėliavą net užtempė ant stogo 
Mokyklos, kurioje tuomet vyko jaunimo 

■į Pasilinksminimas.
Ar jums neatrodo, kad tai labai didvy

riški darbai?
Iš aprašymų išeitų, kad iš tiesų turi būti 

didvyriški. Kokie nors kiti tų komunistė
lių darbai neminimi. Vadinas, tuo vėliavų 
kabinėjimu ir reikšdavosi visa veikla. To
kia „veikla“ ir dabar dar didžiuojamasi, taip pat stebimės bolševikų nepajėgumu 
Po tiek daug metų, kaip kažin kuo rimtu, kritiškai žiūrėti j savo šalininkų praeitį.

O mes nesusilaikome nesišypsoję, skai- Niekai juk ir lieka niekais.

VINOGRADOVĄ PAKEIČIA ZORINAS
13 metų išbuvęs sovietų ambasadorium 

Prancūzijoje, Vinogradovas atšaukiamas. 
Jo vietoj atsiunčiamas Zorinas.

Iš sovietinio taško žiūrint, Vinogradovas 
pasitarnavo suartindamas Prancūziją su 
Sov. Sąjunga.

tydami apie tokius vaikiškus žygius. Kartu

LIETUVOS
(E) Vasario 3-4 d.d. Vilniuje įvykusia

me moterų suvažiavime pasakytose kalbo
se moterys pavaizdavo kai kuriuos būdin
gus Lietuvos, jos buities, kultūros ar ūkio 
gyvenimo bruožus. Min. pirmininko pava
duotoja organizacinio komiteto pirm. L. 
Diržinskaitė pagrindinėje kalboje („Tie
sa“, vasario 4 d. Nr. 28) pažymėjo, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 5 mokslų dakta
rės, 240 mokslo kandidačių, dirba daugiau 
kaip 50 profesorių ir docentų, be to, 6.000 
moterų yra inžinerijos-technikos gretose. 
Ji dar pastebėjo, kad pernai 10.000 pramo
nėje dirbančių moterų tapo kvalifikuoto
mis darbininkėmis.

Tai statistiniai duomenys. O kokia tų 
moterų buitis, jų darbo sąlygos, moterų 
rūpesčiai? Čia vėl leiskime kalbėti režimi
nei pareigūnei L. Diržinskaitei: „Lietuvos 
moterims neretai tenka pasitenkinti mažai 
kvalifikuotu, vadinasi, ir mažiau apmoka
mu darbu“. Jos žodžiais, įmonių vadovai 
dar mažai domisi, kaip moterys gyvena, 
kokie jų rūpesčiai... Ji pakartojo žinomus 
trūkumus: plataus vartojimo prekės būna 
menkos kokybės, mažai siuvama patogių 
ir gražių rūbų mažiesiems... Daugiau rei
kia gaminti šaldytuvų, sintetinių balinimo 
ir skalbimo priemonių, siūti naujų ir mo
dernių drabužių. Svarbi pastaba: „daugiau 
reikia rūpintis moterimis, dirbančiomis 
naktinėse pamainose“.

Tiesa, pripažinta, kad šių dienų Lietuvo
je visiškai likviduoti infekciniai susirgi
mai, kaip maliarija, poliomelitas, tracho
ma ir kt., dabar susirūpinta visiškai likvi
duoti tuberkuliozę, bet, teigiama, daug 
esama trūkumų kaimo sanitarinėje kultū
roje. Pateiktas pavyzdys: Molėtų, Pasvalio, 
Kupiškio rajonuose 1964 m. nepastatyta 
nė viena pirtis. Tenka daugiau skirti dė
mesio kaimo gyventojų medicininiam ap
tarnavimui. Nesą tvarkoje, kad tėra vieni 
motinos ir vaiko poilsio namai Palangoje.

Kas vargina Lietuvos moteris? Prieš mo
terų suvažiavimą buvo apklausta daugiau 
kaip 3.000 moterų, ir iš jų 70 proc. skundė
si: jas daugiausia vargina namų ruoša, sto- 

f Sep/yn/oS
ARABAI PRIEŠ V. VOKIETIJĄ

Arabų kraštų ekonominės vienybės tar
nyba, kuriai' atstovauja JAR (Egiptas), 
Jordanas, Irakas, Sirija ir Kuwaitas, pa
prašė arabų kraštų lygą peržiūrėti preky-
binius arabų kraštų ryšius su tomis valsty
bėmis, kurios prekiauja su Izraeliu.

Nors taryba nori pritaikyti tam tikras 
priemones visiems su Izraeliu prekiaujan
tiems kraštams, bet pirmiausiai bus per
žiūrėti santykiai su V. Vokietija.

PARTIJOS SUSIRINKO MASKVON
Dar Chruščiovo numatytasis ir paskui 

atidėtasis komunistų partijų atstovų suva
žiavimas pagaliau susirinko Maskvoje.

Jame nedalyvauja Kinijos, jos sąjungi
ninkų Tolimuosiuose Rytuose ir Rumuni
jos komunistų partijų atstovai.

MIRĖ AUSTRIJOS PREZIDENTAS
Mirė Austrijos prezidentas Dr. Adolfas 

Schaerfas.
Jis buvo 74 m. amžiaus ir prezidentavo 

nuo 1957 m.

BENDRA POLITIKA IR GYNYBA
Europos Ekonominę Bendruomenę suda

rantieji šeši kraštai netrukus pradės svars
tyti Europos bendros politikos ir gynybos 
klausimus.

Kadangi toje Bendruomenėje tikimasi
vėliau turėti ir Britaniją, tai jos vyriausy
bė nuolat bus supažindinama su pasitari
mų eiga.

DIDŽIAUSIAS BOMBARDAVIMAS
Amerikiečių ir Pietų Vietnamo oro pajė

gos kovo 3 d. puolė su daugiau kaip 160 
lėktuvų du taikinius šiaurės Vietname.

Tai kol kas buvo didžiausias puolimas 
nuo to laiko, kai amerikiečiai nutarė bom
bardavimais bausti š. Vietnamą už komu
nistinių partizanų užpuldinėjimą amerikie
čių bazių P. Vietname.

MOTERYS
vėjimas eilėse, pagarbos pirkėjui stoka. 
Neretai moterys neranda vaikams avaly
nės, rūbelių ir kitų reikalingų prekių. Tai 
vyksta dėl netvarkos prekyboje. L. Dir
žinskaitė skundėsi ir restoranų, valgyklų 
darbu — juose „sugaištama daug bran
gaus laiko, siauras valgių pasirinkimas, 
trūksta patiekalų iš daržovių, maistas ne 
visada šviežias, skanus“.

Kolchozuose moterys sudaro pusę visų 
darbingų kolchozininkų ir pusę visų sov- 
chozų darbininkų. Daugiau kaip 3.000 že
mės ūkio sepcialisčių — moterys, iš jų — 
38 kolchozų pirmininkės ir trys sovchozų 
direktorės.

Švietimo srityje — čia moterys sudaro 
80 proc. visų švietimo darbuotojų. 1964 m. 
Lietuvoje buvo išleista 42 pavadinimų ori
ginalios literatūros vaikams ir 65 pavadi
nimų verstinės. Moterų suvažiavime L. 
Diržinskaitė nusiskundė tos literatūros te
matika bei mažu patrauklumu.

Suvažiavime buvusiose diskusijose H. 
Korsakienė („Tiesa“, vasano“5 d. Nr. 29) 
pasigedo moterų rašytojų vaikams ir jau
nimui skirtoje literatūroje. Ji dar nurodė, 
kad „pradės veikti jaunojo žiūrovo teat
ras“ (beje, nepr. Lietuvos laikmečiu Jau
nųjų Teatras veikė Kaune 1933-1934 m. ir 
turėjo didelės reikšmės lietuvių teatrų rai
dai — E.).

Buities klausimais kalbėdama šiaulietė 
M. Kerienė teigė: žema gaminių kokybė 
esanti todėl, kad „darbininkas materialiai 
nesuinteresuotas gaminti aukštos kokybės 
avalynę“. Viena iš penkių mokslo daktarų 
Lietuvoje — V. Zelionkaitė, dirbanti Kau
no Politechnikos Institute, nurodė, kad 
ypač buitinėje chemijoje Lietuva atsilie
kanti nuo kitų respublikų.

Religija — tai sritis, kuriai vis teikia
mas rimtas dėmesys. Moterų suvažiavime 
L. Diržinskaitė priminė, kad „religingos 
motinos reikalauja savo ateistus vaikus 
pakartoti santuoką bažnyčioje, krikštyti 
vaikus“, o karvių melžėja B. Liubertienė 
iš Kretingos rajono pripažino: nemaža mo
terų tebeklaidžioja religinėse tamsybėse...

DIENOS -|
SUSIRĖMIMAS MASKVOJE

Ligi šiol buvo daug duomenų tikėti, kad 
dėl kai kurių įvykių pasaulyje Maskvoje 
būdavo ruošiamos demonstracijos prie ati
tinkamų kraštų ambasadų su valdžios ži
nia ir pritarimu.

Tačiau kovo 4 d. azijatus ir afrikiečius 
studentus prie JAV ambasados pasitiko 
raitoji, pėsčioji policija, o vėliau buvo at
siųsta dar karių.

Demonstracijai vadovavo kiniečiai.

BAISYBĖ SNIEGO
Kovo mėn. pirmosiomis dienorriis Brita

niją buvo užvertęs sniegas.

PASAULYJi
— Neuwildfleckene, V. Vokietijoje, apie 

30 vaikų buvo nugabenta į ligoninę, nes jie 
žaidė su pasiutusia lape.

— Chicagoje, JAV, 2 metams kalėjimo 
nuteistas 25 m. amžiaus vokietis’Mayeris, 
kuris sovietų agentams Rytų Berlyne par
davė 15 amerikietiškų pasų .

— Komsomolas pasiryžęs šią vasarą pa
siųsti į Kazachstaną 40.000 studentų dirbti 
žemės.

•— Italijoje gripas palietė jau šimtus 
tūkstančių (vien Milane daugiau kaip 
100.000).

— Montrealyje, Kanadoje, dideliuose 
gyvenamuose namuose įvyko sprogimas, 
dėl to kilo gaisras, ir žuvo 28, sužeista per 
50 asmenų.

— Į vakarus nuo Čilės Ramiajame van
denyne užtiktas kalnas su dviem viršū
nėm, vandenyno dugne iškilęs 3.175 m.

— Sulaukęs 74 m. amžiaus. Santa Moni- 
coje, Kalifornijoje, JAV, mirė „Dicko ir 
Doofo“ filmų laibasis herojus Stanas Lau- 
relis (storasis Oliveris Hardys mirė 
1957 m.).

— V. Vokietijoje jau yra įrengta dau
giau kaip 30.000 orinio pavojaus sirenų.

— Britanijos kalėjimuose sėdi apie 
7.000 asmenų už skolas.

— Norėdamas patraukti jaunimą, Pary 
žiuje amerikiečių protestantų klebonas 
prie savo bažnyčios įsteigė naktinį klubą.

— Londone statybos rangovas mirda
mas pagal testamentą paliko 3.800 svarų 
suruošti baliui savo buvusiems draugams 
ir bendradarbiams, ir vienintelė sąlyga — 
baliuje visiškai nekalbėti apie dosnųjį ve
lionį.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pavojai ir viltys
Nemaža laisvųjų Azijos ir Afrikos kraš

tų palaiko glaudžius santykius su Sov. Są
junga ir komunistine Kinija Ar tai turėtų 
reikšti, kad jie pasiduoda komunistinei įta
kai? Tokių nuomonių, aišku, yra. Pavyz
džiui, Pakistano prezidentas Ajubas Cha
nas dabar lankysis Pekinge ir Maskvoje. 
Ar tokioms kelionėms nereikia teikti jokio 
dėmesio? Britų „The Guardian“ rašo:

„Prez. Ajubo kelionė į Pekingą ir tuo 
pat metu Maskvoje įvykstąs komunistinių 
partijų suvažiavimas aiškiai rodo, kas da
rosi. Savo laikymąsi Pietų Vietname ame
rikiečiai teisina baime, kad dar vienas 
kraštas gali atitekti komunistams. Bet juk 
metai po metų ta įtaka eina niekais. Saky
sim, kad J. Valstybės pasitrauks, ir Siame 
įvyks revoliucija. Tačiau kiek dėl to bus 
kaltas amerikiečių pasitraukimas, o kiek 
tai, kad didžiąją dalį pokario metų Siamą 
valdė plėšikai ir apgavikai? Ar J. Valsty
bės pagaliau gali ir pasilikusios išlaikyti 
tokius režimus sėkmingiau už čiang Kaiše- 
ką Kinijoje arba įvairius Pietų Vietnamo 
valdančiuosius? Bet toks klausimas neduo 
da pagrindo nusiminti. Juk tie patys moty
vai — troškimas būti nepriklausomais ir 
tautiniams interesams teikti pirmenybę — 
europiečius privertė pasitraukti iš Azijos, 
o dabar prez. Ajubą verčia keliauti į Pe
kingą, rumunus verčia šalintis Maskvos, o 
burmiečius be jokios pagalbos iš šalies ko
voti su savaisiais komunistiniais sukilė
liais. Taigi, kad Burmai tiktai toks tebūtų 
komunizmo pavojus, kaip Pietų Vietna
mu!!“

FANATIKO TRAGEDIJA
JAV viešai susirinkime buvo nušautas 

kraštutiniųjų negrų vadas Malcolmas X. 
Jį nužudė tokie pat kraštutinieji negrai. 
Ar tai turėtų reikšti, kad čia tragedija iš
tiko už savo platesnes teises kovojančią

NAUJA PASKIRTIS
((Elta) Vilniuje leidžiamame „Literatu 

ros ir Meno“ savaitraštyje (52 nr.) archi
tektūros m. kandidatė A. Jankevičienė tei 
gia, kad pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir 
susikūrus „socialistinei visuomenei“, dau
gelio paminklų paskirtis jau ėmusi nebe
atitikti nūdienos reikmėms. Ji pažymėjo: 
„Šiandien mums nereikalingos viduram
žių rotušės, cechų namai, vis mažiau ir 
mažiau kas bepasigenda kulto pastatų“. 
Toliau nurodoma, kad paminklų pritaiky
mas „šiuolaikinei paskirčiai“ turįs didelę 
svarbą ir jų apsaugai. Tiksliai panaudoki
me architektūros paminklus, ir juos ap
saugokime — tokia vedamoji A. Jankevi
čienės straipsnio mintis.

Pateikiami ir tokių „tikslingai panau
dojamų“ ir gerai saugojamų pastatų pa
vyzdžiai Vilniuje. Tai Paveikslų galerija 
(buv. Katedra), Karininkų namai (buv. 
vyskupų rūmai), Statybos parodos (buv. 
šv. Mykolo bažnyčia) pastatai. Netolimoje 
ateityje Pažaislio bažnyčioje įsikursianti 
turistinė bazė, ir, kaip dabar su pasidi
džiavimu pastebima, tuo būdu „šis Lietu
vos baroko perlas taps gausiai lankomu 
paminklu, kuriuo galės visi gėrėtis“.

Nusiskundžiama, kad ne visi paminklai 
„tinkamai“ panaudojami. Pasirodo, kad 
vadinamajai šiuolaikinei funkcijai — pa
skirčiai pritaikyta 24 proc. Vilniaus ir 
Kauno architektūros paminklų. Daugelis 
paminklų išlaikė savo paskirtį, atseit, baž
nyčios tarnaujančios savo pagrindinei pa
skirčiai, o tai, šių dienų Lietuvos sąlygo
mis, tenka laikyti „netinkamu panaudo
jimu“.

čia iškeliama ir keletas pasiūlymų,

J. JOHNSTONO ATVIRI ŽODŽIAI
Kovo 1 d. „Coventry Evening Tele

graph" paskyrė vietos DBLS Coventrio 
skyriaus suruoštajam Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui.

Laikraštis ypač atkreipė dėmesį į co- 
ventriškio lietuvių bičiulio J. Johnstono 
kalbą ir į tai, kad jau eilė metų, kaip jis 
kalba lietuvių bylos reikalu.

O J. Johnstonas savo kalboje nurodė, 
kad Lietuva, kurios nepriklausomybės 
švenčiama 47 metų sukaktis, jau beveik 
25 metus yra po sovietų jungu. Tremtiniai 
lietuviai tik šitokiais minėjimais šiandien 
ir tegali reikšti protestą prieš tą okupaci
ją. Tuo pačiu jie primena tautoms, tarp 
kurių gyvena, kad dėl tos okupacijos jie 
negali grįžti. Šiandien, sakė jis, kai tiek 
daug niekų prišnekama apie internaciona
lizmą, vis dėlto niekas neįvertina tos nelai
mės, kurią išgyvena tremtiniai ir okupuo
tosios tautos. 

negrų bendruomenę? Ne, greičiau tai tik 
tragedija kraštutiniųjų fanatikų, kurie 
kursto žudynes. Štai amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„Keistai ir apgailėtinai baigė gyvenimą 
Malcolmas X. Priežastis čia ta, kad jis ne
buvo įsijungęs į savo tautos bendruomenę 
ir jos gyvenimą. Taip pat jis negalėjo su
tarti ir su kitais juodukais kraštutiniai- 
siais. Pasaulį jis įsivaizdavo iškraipytai ir 
niūrų. Būdamas nenuosaikus fanatikas, tą 
pasaulį jis pats darė dar tamsesnį. O da
bar kažkas išniro iš tos tamsumos ir nužu
dė jį. Malcolmo X nužudymas reikalingas 
išaiškinti, kai net ir aišku, kad tai yra fa
natizmo apraiška. Reikia išsiaiškinti fana
tizmo pasireiškimų galimybes ir ginklų pa
naudojimą tam reikalui. Jis buvo nužudy
tas iš keršto tokiu būdu, kokį pats skelbė“.

Amerikiečių „Newsweek* rašo:
„Jis pats išsipranašavo sau galą, taip il

gai ir taip garsiai kalbėdamas, kad žmonės 
net liovėsi klausę jo. Malcolmas X visada 
buvo kraštutinysis kalbėtojas, demagogas, 
kuris kurstė padugnių negrus ir gąsdino 
baltuosius, karštai puldamas „baltuosius 
velnius“ ir agituodamas, kad Amerikoje 
būtų sudaryti ginkluoti Mau-Mau dali
niai“.

ATOSLŪGIS TARP LAISVŲJŲ
Vakarų spauda daug ir ilgai kalbėjo apie 

nesantaiką tarp Prancūzijos ir JAV. O 
prancūzų „Le Figaro“ dabar rašo:

„Atoslūgis tarp Paryžiaus ir Vašingtono 
įvyko, kai gruodžio mėn. amerikiečiai da
vė suprasti, kad nebebus peršamas dau
giašalių atominių pajėgų projektas ir kai 
po to ten apsilankė Coure de Murville‘is. 
Įvyko nuoširdūs pasitarimai. Jie parodė 
pažiūrų vieningumą. Taip pat teisingoj 
šviesoj buvo peržiūrėti skirtingi būdai nu
matytiesiems tikslams siekti“.

kaip tuos architektūros pastatus tinka
miau panaudoti. Esą, „socialistinės visuo
menės“ sąlygose kulto pastatai (bažny
čios) dažnai paverčiami koncertų salėmis, 
muziejais, parodų pavilionais. Girdi, ko
kie nuostabūs vargonų koncertai vyksta 
Rygos katedroje, panašia paskirtimi pasi
žymi ir įvairūs soborai Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Novgorode ir kituose mies
tuose. Nurodomi net užsienio pavyzdžiai 
— esą, ir Londono šv. Jono bažnyčioje 
rengiami simfoniniai koncertai (nepasi
stengta pridurti, kad bažnyčių paskirtis 
lieka ta pati, o koncertai surengiami tik 
ypatingais atvejais — E.).

Sovietų Sąjunga, JAV, Kinija ir Europa 
statistikoje

(E) Sovietų Sąjungos plotas sudaro 22, 
3 ml. kv. km. Pagal 1959 m. gyventojų su
rašymą buvo 208.826.000, pagal 1962 m. 
duomenis (pig. „Die Welt“‘, sausio 4 d.) 
gyventojų skaičius pakilo iki 219,7 milijo
nų (9,2 gyventojai vienam kv. km.). Be 
Azijoje esančių plotų, europinė Sovietų 
S-gos dalis užima 5,57 mil. kv. km. plotą 
su 168 mil. gyventojų (po 30 gyv. vienam 
kv. km.). Jei europinę Sovietų dalį laiky
tumėm atskira valstybe, tai pagal plotą 
bei gyventojų skaičių ji būtų didžiausia 
Europos valstybė.

JAV-bių plotas — 9,4 mil. kv. km. Šių 
metų pradžioje JAV gyventojų skaičius 
pasiekė 193.500.000 (vienam kv. km. ati
tenka 21,3 gyv.). Trečioji valstybė-milži- 
nas — Kinija savo plotu tik nežymiai di
desnė už JAV, pagal 1962 m. duomenis- 
apskaičiavimus gyventojų turėjo apie 700 
milijonų (vienam k v. km. 67 gyv.).

Europos plotas, įskaitant ir europinę 
Sovietų S-gą, siekia 10,5 mil. kv. km. su
601.125.928 gyv. (vienam kv. km. tenka 
57 gyv.). Be europinės Sovietų dalies, Eu
ropos plotą sudaro 4,9 mil. kv. km. su
433.125.928 gyv. Jei neskaityti Rytų bloko 
(vad. satelitinių) kraštų, kurie savo tradi
cijomis, kultūros istorija ir kt. bruožais 
laikytini grynai europiniais kraštais, tai 
Vakarų Europai tenka 4 mil. kv. km. plo
tas su 352.292.945 gyventojais.

Lenkijoje besilanką lenkai paverčiami 
šnipais

(E) Pagal Londono „Sunday Telegraph“, 
Anglijos lenkai, nuvykstu pasisvečiuoti į 
dabartinę „liaudies Lenkiją“, režimo ver
čiami teikti informacijas ar net šnipinėti 
gomulkinės Lenkijos naudai.
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MOKSLAS IR RELIGIJA DIRBTINIS SUSIGIMINIAVIMAS
Kun. Dr. J. Frunskis: — Mokslas ir re

ligija. 144 psl. Išleido: Lietuvių Dienų Lei
dykla, 4364 Sunset Blvd.. Hollywood 29. 
Calif. 90029. Išleista 1964 m. Kaina 2 dol.

Šios knygos 5 p. užtinkame Domicėlės ir 
Prano Gineičių nuotrauką. Po ja stambus 
užrašas: Sibiro kankinių Domicėlės ir 
Prano Gineičių atminimui pagerbti šį lei
dinį skiria autorius ir taip pat tų garbingų 
velionių sūnus dr. Romas Gineitis, savo 
lėšomis prisidėjęs prie šio leidinio pasiro
dymo.

Abu Gineičiai buvo išvežti į Sibirą 1941 
m. birželio mėn. Gineitienė-Martinėnaitė 
sunkioje nedalioje mirė 1941 m. lapkričio 
10 d. Bernaule. Pranas Gineitis žuvo 1941 
m. gruodžio 12 d. vergų darbo stovykloje 
ties Rešotų stotimi, Krasnojarsko apygar
doje. Tad ši knyga svarbi ne vien savo 
tikrai geru ir giliu turiniu, bet ir tuo, kad 
ji kartu byloja sovietinio barbarizmo žiau
rumus ir lietuvių genocidą.

Pratartyje autorius teigia, ne savais žo
džiais, bet tuos žodžius ima iš įžymių 
mokslininkų paskelbtų gilių minčių. Vie
na jų:

„Didieji proto milžinai yra parodę daug 
meilės tikėjimui. Štai prisiminkime keletą 
pavyzdžių. Astronomijos srityje neužmirš
tamą vardą yra palikęs Herschelis (1738- 
1822). Žinomas yra jo posakis:

„Juo labiau plečiasi mokslo laukas, tuo 
ryškesni pasidaro amžinos sutverusios pa
saulį išminties buvimo įrodymai, — tuo tie 
įrodymai gausesni ir neatmetamesni“.

Didysis chemijos mokslo milžinas Jean 
Baptiste Dumas (1800-1884), Sorbonos u-to 
profesorius, kuris nustatė daugeliui ele
mentų atominį svorį ir kuris savo vadina
muoju substitucijos dėsniu prisidėjo prie 
atominės teorijos pagrindimo, prieš mirda
mas pabrėžė, kad „Norint gyventi laimin
gai, reikia gyventi su Dievu“. Jis tvirtino: 
„Aš tikiu į Apreiškimo Dievą, kaip tikiu į 
gamtos ir proto Dievą, nes tai juk yra tas 
pats Dievas“.

Visa knyga kupina panašių definicijų. 
Skaitydamas verti puslapį po puslapio ir 
nepasijunti 144 psl. perskaitęs. įdomumas 
patraukia. Tačiau pajunti, kad trūksta pil
numos ir išsamumo: norėtųsi, kad knyga 
būtų stambesnė, giliau išaiškinanti palies
tus klausimus. Iškeltos mintys kiekvieną 
tikintį ar netikintį privers pagalvoti. Tai
gi autorius toje įžangoje ir vėliau visame 
turinio dėstyme neprikiša savo vardo, sa
vo įsitikinimų, bet byloja seniau gyvenu
siųjų mintytojų ir mokslininkų vardu. 
Tiksliau, autorius žiūri ir mąsto taip, kaip 
mąstė ir kaip tikėjo Dievą savo laiku p 
šauly išgarsėjusios mokslo įžymybės — 
mokslininkai, šis būdas tikrai sveikinti
nas, nes jis labiau pagaunantis ir aiškiau 

įrodantis, labiau sudominąs skaitytoją. 
Kažkodėl pasauly, nevengiant ir mūsų jau
nimo bei senimo, vis labiau plinta nuomo
nė, esą, religija — tai tik senelių ir bobe
lių reikalas. Esą. mokslas tik su pašaipa ir 
gailesiu žiūrįs į tokius tikinčiuosius.

Knygos autorius panaudojo naują būdą 
byloti į skaitytoją ne savo pamokslavimu, 
retorika, bet tą bylojimą perkėlė į buvu
siųjų ir esančiųjų žymiausiųjų pasaulio 
mokslininkų lūpas. Mokslo vyrai patys už 
save kalba, ir tai labiau įtikina skaitytoją.

Štai pavyzdys kaip mokslininkas Ampe
ras savo tikėjimą pabrėžė viešai dienoraš
čio puslapiuose:

„Mano Dieve, dėkoju Tau, kad mane su
tvėrei, atpirkai ir savąja šviesa apšvietei, 
leisdamas man gimti katalikų Bažnyčioje. 
Dėkoju už tai, kad mane atšaukei po mano 
suklydimų; dėkoju, kad juos man atleidai. 
Aš jaučiu, kad Tu, Viešpatie, nori, jog aš 
gyvenčiau ne kam kitam, tik Tau. kad ma
no visi gyvenimo momentai būtų Tau pa
švęsti... O, Viešpatie, leiski man susivie
nyti danguje su ta. kurią man buvai leidęs 
mylėti žemėje.“

Taip mokslininkas rašė mirus jo žmonai.
Tiesa, autorius byloja į skaitytoją trum

pais epizodais, trumpais fragmentais iš tų 
mokslininkų gyvenimo, kurie jį sudomino. 
Jis ir pratartyje sako, kad taip daręs ma
nydamas, jog skaitytojai giliau susidomėję 
religiniu klausimu ir patys galėsią pasiim
ti iš bibliotekos tas knygas ir plačiau įsigi
linti į tikinčiųjų mokslininkų gyvenimą ir 
tuo pačiu pajusti jų gyvenimą ir moksli
nius darbus Dievuje ir su Dievu.

Tokiais ir panašiais teigimais ir rimti
mi dvelkia visa kun. dr. J. Prunskio kny
ga. Knyga nestora, bet kiek dvasinių lobių 
joje sukrauta!

Iš viso šioje knygoje figūruoja 185 moks 
lininkų vardai ir jų pasisakymai. Kai ku
riuos reikia ir paminėti: Ampere, Braun, 
Chardin, Claire-Deville, Cohen, Cotton, 
Einstein. Franklin, Freud, Galilėjus, Gal
vani, Hershel. Huxley, Young, Kantas, 
Kepler, Klopsteg, Kopernikas, Le Verier, 
Marconi, Newton, Ozanam, Paskalis. Pas
teur, Peck, Pijus XI, Planck, Saint-Hillai- 
re. Snow, Voltas, Watt, Zilboorg ir kt.

Baigdamas balsuoju už šią knygą. Kun. 
dr. J. Prunskis panaudojo naują, gerą ir 
įtikinantį dėstymo būdą. Pasirodo, jog ir 
didžiausi mokslo vyrai, tur būt, jų daugu
mas, yra tikintieji, nes jie mato, kad moks 
las eina greta religijos. Juk daugumas 
mokslo atskleidimų bei atradimų veda 
mus į Dievą, arba bent parodo tuos paslap
tingus kelius, kuriais reikia Dievo ieškoti.

VI, Mingėla

„Komunisto" žurnale išspausdintuose 
savo straipsniuose apie kultūrinį S. Sąjun
gom tautų bendradarbiavimą G. Zimanas 
mums įrodinėja, kad tokia tema lietuvių 
literatūroje yra lyg ir naujiena. Vadinas, 
jis norėtų pasakyti, kad tik partijos skati
nami rašytojai ir istorikai staiga pastebėjo 
tą temą. O tai aiški netiesa tol. kol eina 
kalba apie natūralią draugystę.

Dar bolševikai tik ruošėsi gimti, kai tas 
pats Antanas Vienuolis jau rašė gruziniš
kas legendas ir gruziniškus įspūdžius. Jam 
bolševikai ir jų tariamoji tautų draugystė 
negalėjo daryti kokios nors įtakos. Negar
bino tos draugystės nė kiti rašytojai, nei 
juo labiau Lietuvos ar lietuvių literatūros 
istorikai, kol bolševikai nebuvo įžengę 
Lietuvon. Jei kas kur nors buvo minima, 
tai tik kaip faktas, kurio nėra ko išpūsti.

Garbinimą norime šiuo atveju iškelti 
kaip dirbtinumo pažymį, nes šiaip, bent 
rašytojams, kitataučio tema nebuvo sveti
ma. Gal vien tik Vienuolis taip stipriai bu
vo susižavėjęs svetimu kraštu — Gruzija. 
Bet Lietuvos kitataučių juk užtinkame ir 
Vaižganto, ir Krėvės, ir Lazdynų Pelėdos, 
ir kitų raštuose.

O pagal partijos nurodymus į literatūrą 
ateina visiškai kitoks kitatautis. Jis ir at
eina jau kitaip, tiesiog, sakytume, per jė
gą, nebesiskaitydamas su realybe. Be to, 
net ir dabar, kai partija su botagu skatina 
tą draugystę, tik tam tikrų tautybių žmo
nės įeina į literatūrą. Pavyzdžiui, Vaižgan
tui ar Krėvei labai artimi buvo žydai, dėl 
to šie rašytojai ir paliko savo raštuose 
gražų jų paveikslą. Toks dalykas labai su
prantamas ir natūralus, nes Lietuvoje žy
dų buvo ypač daug ir jie gyvai bendravo 
su lietuviais. O kiek gi partijai pasiryžę 
tarnauti Cvirka, Nėris, Venclova, Korsa
kas ar Šimkus apdainavo ar pavaizdavo 
žydus?

Tuščia būtų net pradėti ieškoti.
Nemažiau tuščia būtų kelti klausimą, 

kodėl šitaip yra. Mes gi žinome, kad anti
semitizmas nesvetimas buvo nei Stalinui, 
nei Chruščiovui, nei sovietinei politikai. 
Dėl to, tur būt, net ir toks Sluckis stengia
si nebūti savo raštuose žydas. Partijai ne
reikia tbkios draugystės, kokią iškėlė 
Vaižgantas ar Krėvė. Partija vertina to
kius tik darbus, kaip Žiugždos, kuris su 
žiburiu Lietuvos istorijoje nuolat ieško 
rusų nuopelnų mūsų kraštui, rusų gerada
rybių ir įtakos mums. Partija vertina ir 
Korsaką, kai jis įrodinėja, kad mūsų lite
ratūra yra beveik Puškino, Lermontovo, 
Lomonosovo ar Tolstojaus darbų nuorašas. 
Tokie draugystės propagandininkai juk 
padeda rusams nusavinti Lietuvą. Jei 
Žiugždos ir Korsakai dar ilgiau pasidar

buos šita kryptimi, tai rusiškieji imperia
listai kada nors galės sakyti, kad. štai, jū
sų pačių mokslininkai mums nulietuvino 
Lietuvos istoriją ir lietuvių literatūrą.

Ta kryptim eina ir kai kurie rašytojai. 
Argi Venclova savo „Gimimo dienos" ro
mane sutirpsta ne prieš rusų pulkininką? 
Ar Cvirka ne tada savo raštuose pradėjo 
sėti prorusišką brolybės sėklą, kai tie ru
sai gal ir tiesiai jam pasakė: arba rašyk 
šitaip, arba eik į frontą, kur gal ir galvelę 
paklosi? Kada gi Salomėja Nėris pradėjo 
skelbti prorusišką tautų draugystę, jei ne 
sėdėdama rusų žemėje ir atsiteisdama už 
pragyvenimą sau ir savo sūnui? O Mieže
laičiui ne be reikalo „Broliškoje poemoje“ 
vagonų ratai kartojo begėdišką „rus, rus“. 
Tas gi vyrukas uždirbo savo prorusiškumu 
Lenino premiją.

Vadinas, rusai ne tik verčia, bet ir pa-

BALFo DOLERIAI
Balfas savo šalpos darbų V. Vokietijoje 

nenutraukė ir nemano nutraukti. 1963 me
tų pradžioje BALFas taupumo sumetimais 
uždarė savo įstaigą Miunchene ir pradėjo 
šelpti Vokietijos lietuvius tiesiog iš Centro 
New Yorke. Tų metų bėgyje į Balfo Cent
rą, prašydami šalpos, kreipėsi 865 asmenys. 
Jų tarpe buvo 53 seneliai, 180 ligonių, 45 
invalidai" ir 425 vaikai. Visiems jiems vie
nokiu ar kitokiu būdu buvo stengiamasi 
padėti. Daugelis gavo pinigų, kiti prašė ir 
gavo rūbų, spaudos, afidavitus ir pan. Į 
Balfą kreipėsi ir 12 Vokietijos lietuvių ins
titucijų, kurios apjungė 417 asmenų, iš jų 
57 seneliai, 34 ligoniai, 263 vaikai (Vasario 
16 Gimnaziją įskaitant), ir tiems visiems 
buvo padėta, išleidžiant 26.639 dolerius.

Prisimenant spaudą, reikia apgailestau
ti, kad arba skaitytojų skaičius V. Vokieti
joje labai mažėja, arba nepajėgiantieji su
simokėti prenumeratą tingi parašyti pa
prastą atvirlaiškį į Balfo Centrą (105 
Grand St. Brooklyn, N.Y., 11211, USA) ir 
paprašyti, kad užprenumeruotų kurį nors 
laikraštį. Balfas 1964 metais neatmetė nė 
vieno panašaus prašymo.

Bendroji lietuvių šalpa 1964 metais
Dvidešimt metų veikia Balfas, tačiau jo 

darbas dar nėra nusistovėjęs. Keičiasi Bal
fo šelpiamieji, keičiasi Balfo ištekliai ir jo 
organizacijos žmonės. Reikia džiaugtis, 
kad 1964 metų duomenys rodo, jog Balfas 
dar nesmunka ir nesirengia eiti į archyvą 
ar istorijos puslapius. Balfas tebėra gyvas 
ir nuolat stiprėja. 

pirkinėją rašytojus, kad jie skleistų tokias 
dirbtinės draugystės idėjas. Bet ar galima 
papirkti ir tautą, nė tik atskirus jos 
žmones?

Kiti reiškiniai rodo, kad kol kas dar ne
galima. Tauta jauste jaučia, kad partijos 
tikslas yra palenkti mūsų žmones į rusus 
ar bent apskritai į slavus. Jei rusas dėl to 
labiausiai nemėgiamas, tai įvairiom pro
gom į Lietuvą važiuoja gudai ar vežami 
lietuviai į Gudiją. O kur gi yra latviai ir 
estai? Juk su pirmaisiais mus riša net ir 
kraujo giminystė, o su antraisiais bent 
stipri draugystė.

Dabar tokie ryšiai rusams nepageidau
jami ir dėl to stabdomi. Tačiau atsitikti
niai susitikimai rodo, kad tik čia yra šili
mos kupina, vadinas, natūrali draugystė, 
kuriai nereikia nė propagandos.

Balfo šaltiniai ir šuliniai
Šalpos darbe Balfas visad turėjo ir tebe

turi šulinį be dugno. į kurį galima pilti tiek 
kiek nori, bet kurio nebus galima pripil
dyti, kol Lietuva bus pavergta.

1964 metais Balfas turėjo $106.333 paja
mų ir dar priedu gavo daug įvairių dova
nų rūbais, knygomis, vaistais ir kitomis 
gėrybėmis. Viską daiktan sudėjus, Balfas 
per 1964 metus sukaupė per 200.000 dole
rių išteklių bendrajai lietuvių šalpai. Vis
kas buvo gauta tik iš lietuvių. Taigi Balfo 
šaltinis yra lietuviai.

Geros dalies aukų Balfas negalėjo tvar
kyt taip, kaip norėjo, nes turėjo vykdyti 
aukotojų valią. pvz„ persiuntė 40.058 dol. 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, 4.838 
dolerius Saleziečių mokyklai Italijoje arba 
pagal aukotojų pageidavimus ir prisiųstuo
sius pinigus išsiuntė gėrybių siuntas į už
sienius (1963 metais Balfas turėjo 77.652 
dol. pajamų pinigais, o 1962 metais — 78. 
421). Žymiai didesnės pajamos 1964 metais 
buvo dėl to, kad į JAV Vasario 16 gimnazi
jos direktorius atvyko asmeniškai ir pra
vedė sėkmingą vajų gimnazijos statybai ir 
kad geriau susiorganizavo Chicagos Balfo 
rėmėjai, surinkdami žymiai didesnes su
mas bendrajai lietuvių šalpai.

Balfo šalpa 1964 metais
Balfas pasiuntė Vokietijos lietuviams 

1964 metais beveik 46.000 dolerių, 
džioji dalis atiteko Vasario 16 gimnazijai 
— tokia buvo aukotojų valia, nes ir pini-

(Nukelta į 5 psl.)
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Arvydo veidas ūmai subliūško. Jis įsmei
gė akis į žmoną, ir nuo kieto smerkiančio 
žvilgsnio ją persmelkė šaltis.

— Žinau, tokie dalykai tau nepatinka, 
— pralemeno ji. — Aš nebūčiau... Bet to
kia reta medžiaga... Tu neįsivaizduoji, 
kaip gražiai atrodys, kai pasisiūsi...

— įsivaizduoju. Niekas apylinkėje netu
rės tokios eilutės, kaip mano. Kai sekma
dienį, ja apsivilkęs, eisiu per miestelį., visi 
žiūrės į mane, stebėsis ir girs Toleikienę, 
kad moka puošti savo vyrą...

— Gerai, — pratarė Ieva, vos sulaiky
dama ašaras. — Jeigu tau ta medžiaga ne
patinka, galiu ją grąžinti Strazdienei.

— Teisingai padarysi.
— Keistuolis... Ką nori tuo pagąsdinti? 

Strazdienę? Nebijok, Strazdienė tik apsi
džiaugs, atgavusi atraižą. Tu neperki, ki
tas nupirks ir dar viršaus primokės. Nesu
tvarkysi viso pasaulio, nemanyk. Kol pre
kių trūksta, spekuliacija ėjo ir eis.

— Gal ir tavo tiesa, — šaltai atsakė Ar
vydas. — Nėra blogybės be priežasties. Ir 
ne mano vieno nosiai tą priežastį pašalinti. 
Tam reikia laiko ir bendrų visų pastangų. 
Bet aš noriu išrauti blogybę, aš prašau, 
kviečiu, reikalauju, šaukiu visus į kovą. 
Tačiau kas patikės mano nuoširdumu, jei
gu vienaip skelbsiu, o kitaip darysiu?

— Ak Arvydai! — apmaudžiai sušuko 
Ieva. Nervingai atplėšė spintos duris, įmetė 
atraižą kaip kokį nebereikalingą daiktą ir 
ėmė nukraustyti stalą. — Tu amžinai rū
piniesi kažkuo, dediesi nepatenkintu. Ko 
maža, ko neužtenka? Juk per akis ir duo
nos, ir žmonos meilės, ir kitokio labo.

Arvydas apmetė akimis kambarį.
— Taip, mes neblogai įsikūrę, — pasakė 

su lengva ironija, apžiūrinėdamas baldus, 
tartum juos pirmą kartą matytų. — Jeigu 
tavo supratimu žmogui pakanka „duonos, 

meilės ir kitokio labo“, tai mudu vartomės 
kaip inkstai taukuose. Bet žmogus ne gal
vijas. Jam neužtenka žiūrėti vien savo 
ėdžių.

— Taip, aš žiūriu savo ėdžių, neskrajo- 
ju kaip tu, nematydamas nuogos žemės po 
kojomis, nes prie tų ėdžių pririšti mes visi, 
ir tu pats, nors to nenori pastebėti. Dar 
negimė žmogus, kuris būtų sotus oru. ir 
gražiais žodžiais.

— Savaime suprantama. Ir tu patenkin
ta, kad mūsų ėdžios visuomet pilnos.

— Aš atlieku žmonos, šeimininkės ir 
motinos pareigas. Ko tau daugiau reikia?

Jos logika akimirkai išmušė Arvydą iš 
vėžių; jam dingtelėjo mintis, kad Ieva, gal 
būt, tikrai teisi. Jis — liguistas idealistas 
— reikalauja iš jos kažko nerealaus, ne
įmanomo; gal būt, ir pats gerai nesupran
ta, ko nori.

— Atleisk, nenorėjau tavęs įžeisti. Tu 
gera žmona ir šeimininkė. O jeigu, anot ta
vęs, dėduosi nepatenkintas, tai anaiptol ne 
tavo, kaip moters, atliekamomis pareigo
mis. Tu pati puikiai supranti. Ir ne „dė
duosi“, o nuoširdžiai esu nepatenkintas. 
Nepatenkintas pats savimi, kad neįstengiu 
padaryti tiek, kiek noriu, nepatenkintas 
žmonėmis, kurie pernelyg lengvai žiūri į 
gyvenimą, nepatenkintas iš to kylančiomis 
blogybėmis, pagaliau nepatenkintas tavo 
ribotumu, jeigu nori žinoti. Aš noriu dau
giau duoti gyvenimui, negu galiu, o tu at
virkščiai. Tai, kas man atrodo tik menkas 
trupinėlis, tavo akyse jau aukso gabalas; 
ten, kur mano manymu, tėra laimės užuo
mina, tu matai pilną laimę ir esi patenkin
ta, ją pasiekusi.

— Laiminga aš, patenkinta! Turėk sąži
nę, Arvydai! — pasipiktino Ieva. — Kur tu 
matei tą mano laimę? Per šešerius metus, 
kai bendrai gyvename, nesu ramios valan
dėlės turėjusi. Snūduriuoju kaip kiškis, 
kol šūvis pakels. Tik nežinia ir laukimas, 
laukimas ir nežinia, daugiau nieko.

— Ko gi taip lauki? — kurčiai paklausė 
Arvydas.

— Kol pirmus metus gyvenome Viešvi
lėje, nieko nelaukiau. Maniau, dirbsi, kaip 
dirbęs žemės ūkio vedėju, mudu niekada 
neišsikelsime iš miestelio. Bet per savo lie
žuvį netekai geros vietos, pažemino, paskui 
išgrūdo į kolūkį. O kokį gerą butuką turė
jome! Paviešvilėje paagronomavai porą 
metų, pradėjome įsigyventi, ir vėl kraukis 
mantą, dardėk toliau. O ir čia, ką žinai, 
kiek laiko pagyvensi? Paduos kurią dieną 
komandą — keliauk, palikęs įtręštą daržą, 
suremontuotą trobą... — Ievos balsas su
drebėjo ir nutrūko.

„Nedaug tau reikia iki pilnos laimės“, — 
tarė sau Arvydas. Jis norėjo tai pasakyti 
garsiai, bet susivaldęs beviltiškai mostelė
jo ranka ir nuėjo į darbo kambarį.

Atsigulusi ji ilgai girdėjo už sienos ner
vingą žingsnių taktą. Paskui bilstelėjo už
kliudytas baldas, ir įsivyravo nyki tyla, 
kurią retkarčiais sudrumsdavo kėdės girgž 
dėjimas. Ieva įsivaizdavo jį sėdintį prie ra
šomojo stalo, įsmeigusi protingą žvilgsnį į 
atverstą knygą ir jautėsi vieniša kaip nie
kada. Ji žinojo, kad nesulauks jo nei po 
valandos, nei po dviejų. Jis praleis šią nak
tį ant sofos darbo kambaryje, kaip įprasta 
po panašių pasikalbėjimų, o ji viena prasi- 
vartys minkštoje dvivietėje lovoje, kuri 
naktis iš nakties darosi erdvesnė ir nepa
togesnė.

IV

Nebūtų kvailiai, nevestų karvių, neduo
tų mėšlo ir nieko nepadarytų. Bet kur tu, 
žmogau, rasi tokią vienybę? Maironius su
kurstė tas išgama Gaigalas, Kepalių uba
gai vėl apsalo, užuodę šiaudus, o Liepgi- 
rių nususėliai. Et, ką jiems reiškia tas de
šimt vežimėlių mėšlo prieš kito dvidešimt 
ir dar karvę priedo?.. Pavydas, kerštas val
do žmones. Toleikis gudrus, žino tai, todėl 

ir išplėšė vienam kelias plunksnas, o ki
tam visą gūbrį nurovė. Supiudė, sukiršino 
kiemą prieš kiemą, bijok į gatvę išeiti. 
„Pardavei, ką. Juodmargę, gudruoli, a? 
Cha-cha-cha! Prispaudė kartą ir Lapinui 
uodegąl“ Juokiasi, tyčiojasi toks iš tokio, 
tartum ne bendros nelaimės vaikai būtų. 
Bet ko nori iš žmonių, jeigu namai, ir tie 
neleidžia ramiai pro šalį praeiti? Visos sie
nos nudergtos šūkiais, piešiniais, skelbi
mais. Net storesnis medis, ir tas užkliuvo. 
Jau neužtenka tų, mieste spausdintų, su 
kukurūzais. Patys pradėjo paišyti, derglio- 
ti savus žmones. Pienburniai! Žiūrėk, ne- 
išmetei iš gardų mėšlo, kad jiems prieiti 
būtų geriau, rytojaus dieną tekšt! Grigų 
Tadas ir nupaišo biaurybę su tavo galva. 
Arba turguje pardavei gerą karvę. Ne kol
ūkiui atidavei skolon, o pardavei protingai, 
už tvirtą kainą, grynais. Vėl jiems nepatin
ka, vėl tave klijuoja ant sienos, o Gojelių 
Simas prirašo po apačia tokį dvieilį ar ke
tureilį, kad visi juokiąsi, tik tau vienam 
ašaros byra.

— Et, kam taip... Nereikėjo, Motiejau... 
— išgirdo Šileikos balsą.

— Ko, Viktorai, ko? — sužiuro apniu- 
kusiom akim į Šileiką. Širdis drebėjo, pa
vargusi nuo sunkių minčių.

— Karvės pirmam išvest nereikėjo. — 
Šileika spiovė tingiai maskatuojantiems 
arkliams po kojomis ir stipriai nusikeikė. 
Prakeiktas senis! Šokinėjo kaip gaidys, 
kurstė: neduokim mėšlo, neveskim karvių! 
Atrodė, visus Liepgirius apvers aukštyn 
kojomis — toks narsumas. Pamatė iška
bintą valdybos nutarimą ir susmego lyg 
pernykštis sniegas. Atseit, nežinojau, kad 
bus priimtas toks nutarimas, kad jo ne
duos visuotiniam tvirtinti, nežinojau... Iš
eina — lyg nauja programa, taigi ir įsta
tymas kartu. O prieš įstatymą aš nėjau ir 
neisiu... Ir išgrūdo, sukčius, ant rytojaus 
savo Juodmargę. O paskui jį ir kiti sujudo. 
Lapinas! Jeigu jau Motiejus... Jis žino, ką 
daro... '

— Nereikia užsigauti. Viktorai. Gal ir 
labai noriu gero visiems, bet ką bepadėsi, 
jei rankos sukaustytos? Karvę parda
viau... O ką turėjau daryti? No ne. geradė- 
jau, dar turiu sveiko proto. Gali neparduo
ti tu, Rimšos, va mūsų grietinvežys. — La
pinas bakstelėjo pypkės kandikliu aukš
tyn, kur ant grietinės bidonų-sėdėjo senis 
Gojelis, nuleidęs per aukštą rogių drony- 
čią veltiniais apautas kojas. — Jums kas 

kita. Jūs žmonės. Jums nieko nepadarys. 
O Lapinui nevalia!

— Rimšos tai nepardavė. Mėšlo neduo-5 
da, per juos ir tavo mėšlas nejudintas te
beguli, — numykė Šileika, springdamas' 
pavydu. — O aš savo kūgį sukišau kaip į 
subinę...

— Brigadininkas, valdybos narys. Negi 
eisi priešais? Sukišai, tai sukišai. Gal taip 
ir geriau.

— Juokies? O pats tai laikais savo ma
lūno, su dantimis neišplėši.

— Kiekvienas laikosi savo, Viktorai, 
kiekvienas. Vienas malūno, kitas brigada

Sulig tais žodžiais Rokas Gojelis sustab
dė arklius ir kažką užšnekino. Vyrai pasi
stiebė rogėse ir pamatė ties Krūminių klė
timi Strazdų Vincę. Jis laikė už pavadžio 
žalą karvę, žiūrėjo į trobesio sieną ir ska
niai juokėsi. Atokiau su rykšte rankoje 
stovėjo juodukų brigadininko žmona Gai
galienė, smulkutė išblyškusi moterėlė, it 
taip pat juokėsi.

— Ar pas jautį varote? — pasisveikino 
Lapinas.

— Seniai telinga. — atsakė Vincė. — 
Namo vėduos. Kolūkis davė.

— Tau? — Šileika net išsižiojo. — Betgi 
čia Raudonikio Žaloji!

— Dzievuli, buina karvucia, — pagyrė 
Gojelis. — Kiek mokėjai?

Vincė žvilgterėjo į vyrus, paskui į sieną, 
dar į vyrus ir vėl apgedo juokais. Gaigalie
nė jam pritarė nedrąsiu nuoširdžiu kikeni
mu. Gal velnias juos apsėdo? Vyrų akys 
susidomėjusios čiuptelėjo klėties sieną. 
Dvi burnos išsišiepė iki ausų, o trečioji iš
krypo ir permetė pypkę į kitą lūpų pusę.

O, velnias, kad išdirbo! Kartą jau buvo 
pakliuvęs po jų kirčiu — kodėl ne kolūkiui 
pardavė karvę. Primušė prie pieninės sie
nos visiems ant akių. Biauriai išdergė, bet 
išdergė ne vieną, o dabar... Pasigrožėkit, 
mieli kaimynai! Tvarto tarpdurys, toliau 
matyti gardai. Prie durų stovi Morta, ka
ringai įsisprendusi, iššaukiamai atmetus 
galvą. Pabandyk pro tokią krosnį praeiti! 
Motiejus stripinėja priešais kaip žiogelis, 
saldžiai šypsosi, suka ūsą. Niekas nepa
deda.

Po piešiniu Gojelių Simo dvieilis:
Imkit mėšlo, kiek jums reikia, 
bet prieiti, kaip prieiti?

(Bus daugiau)
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JUOZO TŪBELIO SU LENKIJA

SUSITAIKIUSIOS LIETUVOS VAIRĄ

Lenkų ultimatumas Lietuvą užklupo tuo 
metu, kai ministeris pirmininkas J. Tūbe
lis buvo sunkiai susirgęs: nuo persidirbimo 
jis buvo gavęs širdies priepuolį ir 1938 m. 
pradžioje buvo išvežtas gydyti į Šveicari
ją. Jį laikinai pavadavo susisiekimo minis- 
teris inž. Jokūbas Stanišauskis, kuris buvo 
neblogas susisiekimo reikalų tvarkytojas, 
bet silpna vyriausybės galva. Kadangi Va
karų Europos įvykiai sudarė rimtą grės
mę taikai, Lietuva buvo priversta priimti 
lenkų ultimatumą ir revizuoti savo užsie
nio politiką, o J. Tūbelio sveikatos būklė 
maža teikė vilties greit pasveikti, tai buvo 
susirūpinta vyriausybės pertvarkymu. 
1938 m. kovo 20 d. respublikos prezidento 
A. Smetonos patvarkymu, Ministerių Ka
bineto generalinis sekretorius Vincas Ma
šalaitis prezidentūroje sukvietė Ministerių 
Kabineto posėdį, kuriam pirmininkavo 
pats respublikos prezidentas. Visų vien
balsiai buvo pasisakyta už Ministerių Ka
bineto pertvarkymą.

Tuo metu vienu iš svarbiausių vyriausy
bės uždavinių esant diplomatinių santykių 
su Lenkija sutvarkymui, naujuoju ministe- 
riu pirmininku buvo pasiūlytas kun. Vla
das Mironas, vienas iš geriausių lietuvių- 
lenkų santykių žinovų, daręs neoficialių 
žygių tiems santykiams pagerinti. Tą pa
siūlymą gal kiek lėmė ir tai. kad tuo metu 
prezidentūroje maišėsi ir pats kun. V. Mi
ronas, ten būdamas dažnu svečiu. Respub
likos prezidentas A. Smetona tą kandida
tūrą akceptavo ir, kun. V. Mironui sutikus, 
paprašė jį sudaryti naują Ministerių Kabi
netą.

Dar reikėjo atlikti pats nemaloniausias 
dalykas: apie visą tai painformuoti sun
kiai sergantį minister) pirmininką J. Tū- 
belį. Respublikos prezidentas A. Smetona 
apie jį, kaip minister) pirmininką, buvo ko 
geriausios nuomonės, juo visiškai buvo pa
tenkintas, ir tarp juodviejų niekad nebuvo 
jokių nesutarimų. Tačiau sunki J. Tūbelio 
liga ir smarkiai pakitėjusios bei Lietuvai 
grėsmingos politinės sąlygos respublikos 
prezidentą būtinai vertė skirti naują mi
nister) pirmininką. Veikiančios Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos 57 pgf. respublikos 

1—prezidentas Ministerių Kabinetą galėjo pa
leisti, ministerio pirmininko neatsiklausęs.
Tačiau šiuo ypatingu atveju jis turėjo bū
ti bent painformuotas.

V. Mašalaitis tuojau paprašė Kauno 
centrinę telefonų stotį kaip galima grei
čiau prezidentūrą sujungti su Šveicarijoje

jai vadovavusio, teisiniuose dalykuose ar
timiausio respublikos prezidento A. Sme
tonos patarėjo, vieno iš didžiųjų autorite
tinio režimo kūrėjų, padėjusių jam teisi
nius pagrindus, kurie buvo baigti daugiau
sia jo paruošta 1938 m. Lietuvos konstitu
cija. Stasys Šilingas buvo žymus kultūri
ninkas, patyręs valstybininkas, veiklus ne
priklausomos Lietuvos valstybės atstaty
mo ir jos stiprinimo didžiųjų žygių daly
vis. Dėl savo raiškaus savaimingumo St. 
Šilingui sunku buvo tilpti bet kurioje par
tijoje, ir, kelias jų perėjęs, tautinėje vy
riausybėje buvo nepartinis.

Su A. Smetona St. Šilingas buvo pažįsta
mas nuo 1912 m. 1918 m. rudenį jį koopta
vus į Lietuvos Valstybės Tarybą ir netru
kus išrinkus antruoju vicepirmininku, jo 
santykiai su A. Smetona tapo itin glaudūs, 
ir tokiais jie išliko visą Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį. J. Tūbelis ir St. 
šilingas buvo du ministeriai, ilgiausiai iš
buvę tautinėje vyriausybėje, daugiausia 
turį patyrimo valstybiniuose reikaluose. 
Tad ir respublikos prezidentui A. Smeto
nai su jais bendradarbiauti buvo lengva, ir 
tarp jų nekildavo jokių nesusipratimų.

St. šilingo santykiai su kun. VI. Mironu, 
žymiu ir įtakingu tautininkų šulu, smar
kiai pašlijo, kai 1935 m. rugsėjo 13 d. ak
cinės Maisto bendrovės buv. vyr. direkto
riui Jonui Lapėnui (1926-1934), plačiai ži
nomam tautininkų veikėjui, buv. Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos pirmininkui, buvo iš
kelta byla dėl nusikaltimų, padarytų jam 
vadovaujant akcinei Maisto bendrovei. Ją 
kelti skatino ne tiek teisiniu požiūriu gin
čytini J. Lapėno nusikaltimai, kiek opozi
cijos skleidžiamos kalbos, kad tautinė
riausybė kelianti bylas tik opozicijos vei
kėjams, o į tautininkų nusikaltimus žiū
rinti pro pirštus. Kun. VI. Mironas darė 
žygių, kad jo artimiausio bičiulio J. Lapė
no byla būtų numarinta, nes ji esanti iš
kelta ne teisingumo, bet politiniais sumeti
mais.

šis nemalonus reikalas buvo pasiekęs 
net patį respublikos prezidentą A. Smeto
ną, kad jis darytų įtakos teisingumo minis- 
teriui St. šilingui J. Lapėno bylą nutrauk
ti. Tačiau A. Smetona su tuo nesutiko, nes, 
jo nuomone, tautinė vyriausybė, siekdama 
numarinti J. Lapėno bylą, pati save komp
romituotų: tai teismo, o ne vyriausybės

besigydančiu ministerių pirmininku J. Tū
belių. Po keliolikos minučių buvo gautas 
telefoninis ryšys, ir atsiliepė Jadvyga Tū- 
belienė. Paprašius prie telefono J. Tūbelį, 
ji atsakė, kad gydytojų įsakymu ligoniui 
reikalinga visiška ramybė, ir dėl to jo 
trukdyti bet kokiais reikalais negalima. 

.. Vėliau, jei bus galima, ji pati perduos ligo
niui reikalingas žinias. Tada V. Mašalaitis 
prie telefono paprašė respublikos prezi
dentą kalbėti su ponia Tūbeliene. Jam. ma
tyt, šis dalykas buvo nemalonus, ir jis pa
siūlė kun. V. Mironą kalbėti. Ir šiam atsi
sakius. ši nemaloni pareiga teko V. Maša- 
laičiui, turinčiam artimus santykius su J. 
Tūbelių.

Jis ponią Tūbelienę painformavo apie 
susidariusią padėt) ir būtiną reikalą keisti 
vyriausybės galvą, pabrėždamas, kad tatai 
daroma tik laikinai, kol J. Tūbelis pa
sveiksiąs ir galėsiąs grįžti į savo senąją 
vietą. Tas jųdviejų pasikalbėjimas buvęs 
nelabai malonus. Laikinumo momentą V. 
Mašalaitis panaudojęs, kaip diplomatinę 
priemonę padėčiai sušvelninti. Kadangi 
pagal veikiančia konstituciją atsistatydini
mo ir pavedimo naujam kadidatui sudary
ti vyriausybę respublikos prezidento aktai 
nebuvo reikalingi kontrasignacijos. tai tą 
pačią naktį respublikos prezidento J. Tū
belis ir jo sudarytoji vyriausybė buvo at
leisti iš pareigų, ir kun. V. Mironui buvo 
formaliai pavesta sudaryti naują vyriau
sybę.

Kovo 24 d. respublikos prezidentas A. 
Smetona patvirtino šios sudėties naują v' 
riausybę: ministeris pirmininkas — kun. 
Vladas Mironas, žemės ūkio — Juozas Tū
belis, einąs užsienio reikalų ministerio pa
reigas — Stasys Lozoraitis, švietimo mi
nisteris — Juozas Tonkūnas, susisiekimo 
— Jokūbas Stanišauskis, finansų — Julius 
Indrišiūnas, teisingumo — Boleslovas Ma
siulis, vidaus reikalų — pulkininkas Sil
vestras Leonas ir einąs krašto apsaugos 
ministerio pareigas — kariuomenės vadas 
brigados generolas Stasys Raštikis. Iš visų 
ligi šiol buvusių ministerių Kabinetų šis 
buvo pats tautininkiškiausias: be paties 
ministerio pirmininko, penki iš ministerių 
buvo žymūs tautininkų veikėjai: J. Tūbe
lis, J. Tonkūnas. J. Indrišiūnas, J. Stani
šauskis ir B. Masiulis.

Kun. VI. Mirono sudarytame Ministerių 
Kabinete pasigendame Stasio Šilingo, su 
pertrauka išbuvusio apie penkerius metus 
teisingumo ministerių, suorganizavusio 
Valstybės Tarybą ir beveik dešimtį metų 
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reikalas. Jei J. Lapenas nekaltas, teismas 
jį išteisins. 1936 m. balandžio 11 d. Šiaulių 
Apygardos Teismas J. Lapeną nubaudė 8 
m. sunkiųjų darbų kalėjimo ir akcinei 
Maisto bendrovei sumokėti 500.000 litų. 
Apeliaciniai Rūmai jį išteisino, bet Vy
riausias Tribunolas jų sprendimą kasavo. 
Bylai dar nepasibaigus, 1937 m. liepos 24 
d. širdies smūgio ištiktas J. Lapenas mirė. 
Jau po mirties Apeliaciniai Rūmai antrą 
kartą jį išteisino, ir šiuo kartu Vyriausias 
Tribunolas jų sprendimą patvirtino.

Savaime aišku, kad J. Lapėno staigi mir
tis ir jo pomirtinis išteisinimas kun. VI. 
Mirono santykius su teisingumo ministerių 
St. Šilingu galutinai suardė, ir kun. VI. 
Mironas į savo sudaromą Ministerių Kabi
netą nebegalėjo kviesti, o jei ir būtų kvie
tęs, vargu, ar pats St. Šilingas būtų su
tikęs.

Naujasis ministeris pirmininkas kun. 
Vladas Mironas buvo gimęs 1880 m. birže
lio 22 d. turtingų ūkininkų šeimoje Kuo- 
diškių viensėdyje, Panemunio valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, Vilniaus kunigų seminarijoje 
ir Petrapilio Dvasinėje Akademijoje, kurią 
1904 m. baigė teologijos kandidato laips
niu. Trejus metus buvo Vilniaus privati
nių mokyklų kapelionu, o vėliau Vilniaus 
krašto įvairių parapijų klebonu ir Merki
nės dekanu. Jau nuo Mintaujos gimnazi
jos laikų buvo pažįstamas su Antanu Sme
tona ir atvykęs į Vilnių draug su juo dirbo 
visuomeninį, kultūrinį, o vėliau ir politinį 
darbą. Buvo veiklus švietimo, jaunimo ir 
spaudos organizatorius. Daug dirbo ir ūki
nėse draugijose, jas organizuodamas ir 
joms vadovaudamas.

Kun. V. Mironas dalyvavo nepriklauso
mybės žygiuose, artimai bendraudamas su 
A. Smetona. Ir nepriklausomoje Lietuvoje 
jųdviejų keliai neišsiskyrė, bet visą laiką

vy- ėjo ta pačia linkme. 1928 m. sausio 1 d. 
kun. V. Mironas buvo paskirtas Švietimo 
Ministerijos tikybų reikalų referentu, o 
1929 m. gegužės 15 d. — vyriausiuoju ka
riuomenės kapelionu. Kurį laiką buvo ak
cinės Pažangos bendrovės valdybos pirmi
ninkas, o 1930 m. rudenį vienas iš Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos Fondo steigėjų, va
dovybės narių ir nuo 1932 m. jo mecena
tas. 1934 m. buvo išrinktas į Kauno miesto 
tarybą. Kun. V. Mironas buvo švelnaus, 
malonaus, nuoširdaus bei atviro būdo 
žmogus, turįs daug draugų bei bičiulių, o 
priešų — kaip ir nė vieno.

(Bus daugiau)

GRUBI ISTORIJA
Atrodo, kad tokiems jau su vardu sovie

tiniams lietuvių istorikams, kaip Žiugžda 
ar Jurginis, pavedami sudėtingi .uždavi
niai. Pavyzdžiui, parašyti sovietinę proru
sišką Lietuvos istoriją labai sudėtingas už
davinys. Toks sudėtingas, kad net ir jie' 
nevisada pataiko. Arba istorijoje visur 
įžiūrėti lietuvius laiminančią ruso ranką.

O jeigu reikia paskelbti kokią nors isto
rinę keistybę, tai tokiam reikalui panau
dojami jauni, dar plačiau nepasireiškę ir 
nežinomi istorikai. Vadinas, jeigu nepasi
seks triukas, tai niekas dėl to nenukentės: 
tą keistybę bus galima palaikyti istoriko 
nesubrendimu arba šiaip nusipropagandi- 
nimu. O jei pasiseks, tai ir jauno istoriko 
vardas sustiprės, ir bus pasitarnauta pro
pagandai.

Va, „Komjaunimo tiesoje“ ligi šiol dar 
plačiau negirdėta istorijos mokslų kandi
datė E. Griškūnaitė pasiryžo maždaug įro-

Amerika, kuria domimasi ir kuri puolama
(E) Trejus metus JAV-se gyvenęs „Tie

sos“ korespondentas ir partijos pareigūnas 
A. Laurinčiukas parašė neseniai Vilniuje 
išleistą knygą „Trečioji dolerio pusė“ (410 
psi., dail. V. Kalinauskas). Pagal „Tiesos“ 
vertintoją A. Rudzinską (sausio 13 d. Nr. 
9), visi domisi Amerika. Esą. „pasiklausyk 
.Amerikos balso' giesmelių, pavartyk tobu
los spaustuvių technikos priemonėmis iš
margintus. laku žvilgančius žurnalus — 
atrodys, būtų nuodėmė ko nors gražesnio 
ir geisti". Laurinčiukas savo knygoj trum
pai paminėjo ir dalykus, kuriais JAV gali 
didžiuotis: galingą industriją, aukštai iš
vystytą žemės ūkį. automašinų ir televizo
rių gausumą, tobulą vartotojo ir kliento ap 
tarnavimą, tikslią tvarką įstaigose...

Tačiau teigiami bruožai paminėti tik pra 
bėgom. Šiaip autorius, pasak Rudzinsko. 
atskleidęs visą „kapitalistinės Amerikos 
gėdą", kitaip tariant, išryškinęs visas nei
giamybes ir pakartojęs ligšiol propagandi
niais sumetimais skelbtas antiamerikines 
tezes, pvz., kad JAV-se esanti apspiaudyta 
laisvė ar kad „visuomenė darosi vis labiau 
panaši į žvėrių karalystę, kur plėšrūnus 
nuo tarpusavio susinaikinimo gelbsti gele
žinės grotos ir prižiūrėtojo rimbas". Lau- 
rinčiukui prikišta, kad knygoje vietomis 
pastebėtas skubotumas ir padrikumas. Ta
čiau, žinoma, tai nelaikoma žymiais trūku
mais, nes jo knyga... vertinga. Žinoma, dėl 
to, kad jis amerikinį gyvenimą pristato 
kuo juodžiausiomis spalvomis.

dyti, kad Didysis Vilniaus seimas 1905 
metais buvo daugiau ne lietuvių, bet bol
ševikų pasireiškimas.

Tiesa, istorikė tą dalyką sprendžia ne 
tiesiogiai, kaip istorijos mokslui geriausiai 
derėtų, bet daugiau užuominomis. Tada, 
sako, sukilo ir ruošėsi ginklu pradėti kovą 
bolševikai Vilniuj, Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje.

Kokie bolševikai? Kas jų ten buvo pri
kepęs?

Ji mums tvirtina, kad Vilniuje iš tiesų 
buvę kažkokie rusai bolševikai Klopovas 
ir Gusarovas. Gal bolševikai, gal tik vė
liau bolševikais išvirtę, kas čia dabar su
paisys. Juk ta istorikė mums taip pat tvir
tina, kad Lietuvoje tuomet buvo išvystę 
savo veiklą tokie bolševikai, kaip Kapsu
kas, Angarietis, Eidukevičius.

Čia mes ir pagauname tą istorikę.
Ligi šiol istorija žinojo, kad tie lietuviai 

prisidėjo prie bolševikų tik tada, kai šie 
perėmė valdžią ir galėjo duoti jiems pasi
reikšti. Vadinas, žymiai vėliau negu 1905 
metais.

Taip, tai tiesa, žinoma, bet iš kur tų bol
ševikų istorikei paimti, jei jų nebuvo, jei 
jie D. Vilniaus seime jokio vaidmens ne
vaidino? O jei nebuvo, tai vis tiek reikia 
už ko nors užsikabinti. Gal kartais ir pasi
seks apgauti.

KAI LIETUVIŠKAI NEBEĮKERTAMA...

Jei jūsų jaunimas lietuviškai nepaskai- 
to, sudominkite jį naujai išėjusia anglų 
kalba knyga LITHUANIAN SHORT STO
RIES. Gražiai išleisti mūsų žymesnių rašy
tojų pasakojimai ir legendos. Kietais apda
rais, 280 puslapių. Kaina — 35 ši.

Jei norite jaunimą ar savo draugus ang
lus supažindinti su Lietuvos praeitimi, pa
dovanokite anglų kalba išleistą knygą 
„VYTAUTAS THE GREAT GRAND 
DUKE OF LITHUANIA". Kietais apdarais, 
didelio formato, 209 psl., 36/8 d.

Dar galima užsisakyti SMETONOS mo
nografiją. vieną įdomiausių ir didžiausių 
knygų, pasirodžiusių išeivijoje.

Pavėlavusieji kviečiami atnaujinti lietu
viškos periodikos prenumeratą.

Lietuviškos spaudos ir liet, plokštelių 
reikalais rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

Vakaruose
„Europos Lietuvis", išeidamas tik už ke

lių šimtų km nuo Berlyno mirties sienos, 
ryškiausioje vietoje nušviečia ir įvykius, 
vykstančius Sovietijoje. Pirmajame pusla
pyje užtinkame įdomų, naudingą skyrelį, 
rodantį laikraščio neatitrūkimą nuo kolo
nizuojamos Lietuvos — „Po Sovietiniu ke
valu".

1965 vasario 9 d. laidoje mano dėmesį 
atkreipė pasisakymas jaunuolio, neseniai 
atvykusio (prieš penketą metų) iš rusina
mosios Lietuvos. Straipsnio antraštė — 
„Lietuva ir jos jaunimas".

Tai tema, kuri jau prieš porą metų mane 
jaudino ir kuria dabar laikau savo pareiga 
pasisakyti, nesislapstydamas už slapyvar
džių.

Tenka padėkoti A. Hermanui už žodžius: 
„Mūsų tikslas yra laisva ir nepriklausoma 
Lietuva". Tai drąsūs, atvirai pasakyti Lie
tuvos jaunimo žodžiai, žinoma, galima pa
priekaištauti dėl kai kurhj išsireiškimų: 
„kad jei filmą rodo, kaip „tyraširdis liau
dies gynėjas" nušauna „kraugerį, banditą- 
partizaną" — visa salė iš džiaugsmo šau
kia ir ploja“. Neteko nei rytuose, nei va
karuose žiūrėti filmų, kur žudant žmogų, 
vis tiek, kokie bebūtų motyvai, — būtų 
šaukiama, plojama.

Platesniu pasisakymu bus galima vėliau 
sustoti ties tvirtinimu, kad „daugelis tėvų 
nedrįsta vaikams ką nors prieš komuniz
mą pasakyti, daugelis jaunuolių geriau pa
sitiki partija nei tėvais“. Mielasis Herma
nas rašo: „Jie pastebi komunizmo klai
das". Mano nuomone, komunistų darytieji 
ir daromieji nusikaltimai nėra jokios „klai 
dos“ — tai sąmoninga Rusijos komunistų 
tautų žudymo politika. Per šias „klaidas“ 
buvo išžudyti milijonai Sovietijos žmonių, 
tame tarpe ir rusų.

Nenoriu šia savo kritika atbaidyti Her
mano nuo rašymo. Priešingai, tai turėtų 
būti pavyzdys tiems, kurie tyli, ar net blo
giau — sąmoningai ar nesąmoningai tam
pa Sovietijos propagandininkais.

1963 m. A. Grinienės maloniai pakvies
tas dalyvavau „X Europos lietuvių studijų 
savaitėje" Koenigswinter, V. Vokietijoje.'

Man reikšmingiausioj! dalis buvo nese
niai iš Lietuvos atvykusių studentų W. 
Toerner ir V. Macaitytės pranešimai: 
„Studentų gyvenimas Lietuvoje“. W. Toer
ner pasisakė esąs kilęs iš Karaliaučiaus 
srities, tėvai vokiečiai. Likęs našlaičiu, po 
karo apsigyveno Lietuvoje. V. Macaitytė 
taip pat pabrėžė, jog ne abu jos tėvai lie
tuviai.

„Studentų gyvenimas Lietuvoje“ sudo
mino ir dar porą Vokietijos studentų — iš 
Bonos K. Dikšaitį ir Erlangeno Juodviršį. 
Jie į tą pranešimą atvyko ir po jo išvyko. 
Pasirodo, jog abu buvę Sovietijos studen
tai padarė tokius naivius, statistinius pra
nešimus, jog tą patį galima rasti sovietinė
je spaudoje, ar joje spausdinti. Pridedu 
redakcijai W. Toerner pranešimo santrau
ką „Studentų gyvenimas šiandieninėje 
Lietuvoje“, kuris studijų savaitės rengėjų 
buvo išsiuntinėtas jos dalyviams (jis buvo 
išspausdintas vėliau).

Kaip priešingą pasisakymą siunčiu čia 
savo prisiminimus iš studijų Klaipėdos 
Mokytojų Institute 1951-53 metais (jį irgi 
spausdinsime vėliau).

Pasibaigus Toerner ir Macaitytės pasi
sakymams, prasidėjo diskusijos. Kaip ne
seniai atvykęs iš Lietuvos, pareiškiau, jog 
studentų gyvenimo esmė ne bulviniuose 
blynuose, kuriuos jis kepa, ne pasilinksmi
nimuose dirbant kolchoze, ne kurortavimas 
Palangoje. Man studijuojant studentai bu
vo naktimis areštuojami už tai, jog buvo 
lietuviais, ir t.t.

Paklausiau, ar jie neturėjo tokių prob
lemų, ar šie klausimai per aštrūs čia pa
liesti? Žinoma, buvo išsisukinėjamą, bet 
Macaitytė pagaliau patvirtino, jog bet 
koks patriotinis pasipriešinimas baudžia
mas kalėjimu.

Mano antisovietinį pasisakymą palaikė 
taip pat neseniai iš Lietuvos atvykęs tech
nikumo studentas V. Merkevičius.

Žinoma, kilo sąmyšis sovietinių propa
gandinių vadeivų tarpe, reikia gelbėti pa
dėtį, pasisakymai 2 prieš 2. štai ir išlindo 
yla iš maišo.

Pradėjo kalbėti R. Baliulis, neseniai at
vykęs iš Lietuvos, mokęsis Vasario 16 gim
nazijoje, iš jos pasitraukęs, perėjęs į Goe- 
tingeno vokiškuosius kursus, išlaikęs abi
tūros egzaminus, dabar studijuojantis 
Hamburgo pedagoginiame institute (Toer
ner ir Macaitytė studijuoja Miuncheno 
universitete).

Ką jis pasakojo su ilgomis pertrauko
mis. apie penkias minutes, kiekvienam pa
doriam lietuviui, gyvenusiam prie komu
nistų, galėjo skilvį susukti besiklausant.

Tiksliai užfiksuota yra magnetofono 
juostoje, bet apytikriai štai ką jis aiškino, 
jausdamasis ne savo kailyje: girdi, Lietu
voje yra daugiau techninių mokyklų, jau
nimas turi teisę į mokslą, gauna stipendi
jas ir t.t. Vienu žodžiu, gyrė Sovietiją. Pa
galiau. lyg užtušuoti, pareiškė: „žinoma, 
yra ir blogybių". Kas?

Dėl vėlyvo laiko nebebuvo galima atsi
kirsti dėl šio Sovietijos garbinimo. O se
kančią dieną šis reikalas buvo jau „ne į 
temą". Baliulis liko nepaglostytas. Išda
vos? Toerner padalijo studijų dalyviams 
spalvotų atviručių, vaizduojančių „žydin
čius tarybinius Šiaulius" ir kitus miestus. 
Pasaulio lietuvių seime Toronte Vokietijos 
lietuvių atstovo klaidingai buvo įvertintas 
Lietuvos jaunimas. Tą sudiriguotą išdavą 
panaudojo vilniškė „Tiesa“ savo propagan
dai. 1964 m. vasario 4 d. ji rašė:

„...Čia nacionalistai beveik viešai reiš
kia pasipiktinimą, kad naujai atvykusieji, 
ypač jaunimas, nenori turėti jokių reikalų 
su nacionalistais. Girdi, „jų daugumas sa
vo, dvasia yra lietuviai ir yra išlaikę lietu
višką būdą, tokį, koks šiandien yra Lietu
voje". Laikraštis konstatuoja, kad daugelis 
jaunimo atvyksta ne iš entuziazmo, o tėvų 
spiriami, viską lygina pagal Tarybų Lietu
vos laimėjimus, ne vienas nusivilia, ypač 
mokslą įsigyjant. Nacionalistus piktina ta 
aplinkybė, kad šie jaunuoliai „stipriai pa
brėžia esą lietuviai ir myli savo tėvynę, 
tačiau tokią, kokia ji šiandien yra“. Tai, 
žinoma, vidurius suka ponams iš buržuazi
nės spaudos, bet jie čia nieko padaryti ne
galės. Taigi, nors buržuaziniai nacionalis
tai pučia savo įdubusią krūtinę, nors dek
laracijomis ir garbina laisvąjį pasaulį bei 
„individo klestėjimu“, pateiktais faktais 
jie daugiau negu įtikinamai save panei
gia“.

Apie šituos pirštais suskaičiuojamus 
jaunuolius, kurie atstovauja rusinamajai 
Lietuvai, kitą kartą plačiau.

O 1964 m. rugpiūčio 5 d. „Dirvoje“ skai
tau: „Jaunimo suvažiavimas Vokietijoje". 
Liepos 18-20 d. Bad Godesberge įvyko jau
nimo suvažiavimas, pavadintas kultūros 
dienomis. Jame dalyvavo apie 40 studentų. 
Suvažiavimo metu įvyko L. Studentų Są
jungos susirinkimas, kuriame buvo išrink
ta nauja valdyba: R. Baliulis — pirm., G. 
Bauras — sekr. ir Br. čepulevičius — iždi
ninkas.

Sveikinu! Dar gyvenant kolonizuojamo
je Lietuvoje, komunistėliai mėgdavo tokį 
anekdotą pasakoti: Vienas JAV pilietis — 
bedarbis pavogė bulkutę ir buvo pasodin
tas į kalėjimą, kitas gi, kuris apiplėšė ban
ką — buvo išrinktas į senatorius.

čia gi pilietis, kuris mikčiodamas gyrė 
viešai sovietinę mokslo sistemą ir vien tik 
tai, — buvo išrinktas Vokietijos lietuvių 
studentų sąjungos pirmininku. Reikia ti
kėtis, jog ateityje, nuvykęs į pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą, papasakos apie 
nemokamą gydymą rusinamoje Lietuvoje, 
arba Vokietijos studentai iš pavienių „gry
nai mokslinių — matematinių ryšių“ su 
pavergtosios Lietuvos studentais, kaip tai 
bandoma daryti, pereis į grupinius „moks
linius“ alias „kultūrinius“ ryšius su Krem
liaus kaliniais. O gal ir ne, juk reikės įro
dyti, kad čia kas teigiama, yra netiesa, 
mes patriotai Lietuvos. Rašinys savo tikslą 
bus atsiekęs, bus užkirstas kelias tam, ką 
teisingai nurodė „Darbininkas“ savo 1964 
m. gruodžio 15 d. straipsnyje „Maskvos 
pasikėsinimo prieš lietuvius nauji ženk
lai“, kur tarp kitko rašoma:

„Vokietijoje ima rodytis Maskvos pastan 
gos susidaryti propagandai bazę tarp tų, 
kurie repatriavo iš Lietuvos kaip Vokieti
jos piliečiai. Tokių esą apie porą tūkstan
čių. Jų kai kurie gavo specialius uždavi
nius — perdirbti lietuvių galvojimą Vokie
tijoje, o iš čia plėsti akciją tarp lietuvių 
kituose kraštuose. Prieš porą metų paste
bėtas jų mėginimas lietuvių susibūrimuose 
informuoti apie padėtį Lietuvoje taip, kaip 
informuoja „Tiesa“, „Tėvynės Balsas“ ar 
Vilniaus radijas“.

Malonu, kad tėvų pranciškonų vedamas 
laikraštis šiuos ženklus laiku pastebėjo. 
Tame pačiame laikraštyje mano mama, 
kaip ji sugebėjo, būdama mažaraštė, ke
liais pasisakymais yra demaskavusi komu
nistinius Lietuvos naikintojus.

Bus nuomonių, kad apie tokius dalykus 
nereikia viešai kalbėti, pavojinga. Taip, 
pavojinga. Komunistiniams propagandinin 
kams tačiau nepavojinga. Bet juk reikia 
ir tokių, kurie nebijo stašinskinių žudikų, 
atsiunčiamų dabar vėl į valdžios viršūnes 
iškopusio saugumiečio Šelepino. Mes pasi
tikime Dievu, savo laime, švaria sąžine, 
teisingu reikalu. Mes neįbauginami mirti
mi. nepaperkami ir doleriais — Lietuva 
bus laisva, nerusifikuojama, nekolonizuo
jama, nenaikinama!

Padėk Dieve. Lietuvai!
A. Viluckis, V. Vokietija

(1960 metais atvykęs iš rusinamos, 
kolonizuojamos, naikinamos Lietuvos)

GRIMZTA LONDONAS
Anglų mokslininkai apskaičiavo, kad 

Londonas kiekvieną šimtmetį nugrimzta 
po 22 cm. Žemės sluoknis po „Anglijos 
banko“ pamatais per paskutinius 68 metus 
susmego 17 cm. Taip pat grimzta Taueris 
— Londono kalėjimas. Garsusis Big Benas 
pakrypo 37 cm į šiaurės vakarus ir tuo da
ro konkurenciją kreivam Pizos bokštui.
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LIETUVIU NAMU AKC. BENDROVE** v*
1-2, LADBROKE GARDENS* LONDON, W.ll.

BALANSAS-1964 Ml SPALIO ‘31s DIENAI

1963
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI

1964 1963 1964 
Balansas iTURIMASIS TURTAS Kaina Turto nurašymai

£15,000.

10040

496,

4125b 
1000

1688^

8800 
8441'

1321 
1140'
206-

372&”"”

Registruotas kapitalas-15,000 akcijų po £1 £15,000
Išduota akcijų — 10040 akcijos po £1, 

pilnai apmokėtos 10040
KAPITALO ATSARGA 
Likutis 1963 m. lapkričio 1 d. 11581
APYVARTOS ATSARGA 
Pelnas 5270
Atsarga ateities mokesčiams 2000 7270
PINIGAI, už kuriuos .akcijos dar. nėra, 

išduotos 1686
PASKOLOS- 
Paskola .iš .finansinės, firmos 8800
Paskolos iš lietuvių 

9479 18279
EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI-
Neapmokėtos sąskaitos-.. 1306
Valstybiniai .mokesčiai 1528
Pelno mokesčiai 206 3040

51896

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIl
Mes esamegavę visą informaciją ir visus paaiškinimus, kurie mūsų. įsitikinim 
mai, kaip ir pateikiamos atskaitomybei.-
Mes patikrinome balansą,-ir pridedąmąją;pelno:ir-nuostolio sąskaitą* kurios su

NEKILNOJAMAS TURTAS:
19020 Lietuvių Namai Londone 20058 1038
6415 Lietuvių Sodyba 6415 +11085
3364 BALDAI IR ĮRENGIMAI 7535 4553
1188 SPAUSTUVĖS ĮRENGIMAI 2868 1248
412 AUTOMOBILIS 515___________ 185

30399 37391
INVESTACIJOS

— Educational Unit Trust Fund
PREKIŲ IR PINIGŲ atsargos

583 Gėrimai, maistas ir kt. 818
590 Patalynė, indai ir kt. 590
170 Kuras ir paukščiai 135
410 Spaustuvės medžiagos 485
101 Nebaigti spaudos darbai 118

1061 Skolininkai 1324
120 Paskola 100
45 Depozitai už ei. įrengimus 45

726 Pinigai banke—einamojoj s-toj 1622
2917 Pinigai banke—depozito s-toj 4604

103 Pinigai kasose 103
37225

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai:
V. STRIMAS A. PRANSKŪNAS

j NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS
u buvo reikalingi revizijai. Mūsų įsitikinimu, atskaitomybės knygos buvo laikomos tinka- 

tinka su. atskaitomybės knygomis. Mūsų įsitikinimu ir pagal mums pateiktąją visapusišką

19020
17500
2982
1620

______ 330
41452

500

9944 
51896

informaciją ir pagal mums..duotuosius, paaiškinimus, . anksčiau minėtos apyskaitos teikia Companies Act, 1948, įstatymo reikalaujamus duomenis to įstatymo nustatyta
tvarka- ir balansas duoda,- tikrąJr:teisingą,, vaizdą .apie 
pelną už metus, pasibaigusius tą-dieną.,
47, Oxford Street,, London, W.l.

1964-m., gruodžio 14 d.

Bendrovės padėtį spalio mėn. 31 d., 1964 m., o pelno ir nuostolio sąskaita duoda teisingą vaizdą apie Bendrovės

Kano, Creed, & Co. Auditors. 
Certified Accountants.

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO SĄSKAITA

PELNO/NUOSTOLIO, APYSKAITA-. UŽ METUS LIGI 1964 M. SPALIO 31 Dį-
1963C

6081 
1197-
9021 
205
203 ‘
27’ 

288 
104-

t

1906.

IŠLAIDOS
Turto, nurašymai
Palūkanos už paskolas
Atlyginimas-sekretoriui
Telefonas-
Spauda, paštas ir kt.
Banko mokesčiai
Įvairios įstaigos išlaidos
Revizija ■
Atlyginimas tarnautojams, kurie,yra
B-vės direktoriai, ’ 1624
Atimti-sumas, įtrauktas i apyskaitas. 1624.
Valdybos narių, kelionių išlaidos*.
PELNAS , keliamas - į Pelno/Nuostolio,

Paskirstymo Sąskaitą.

1964.

1014 
1004 
921
211
208

24i 
?57 
104.

70

2145

1963

3881
1227

167
5275

66
58 ■ 
41'

\ •

1964J
PAJAMOS
Iš Lietuvių Namų — pelnas • 4279
Iš Lietuvių Sodybos — pelnas ■ 1131
Iš Spaudos Skyriaus — pelnas 272

5682 5682

Telefono ir kt. pajamos 59
Depozito sąskaitos palūkanos 9?
Investacijų palūkanos —
Prekybos Skyriaus pelnas — ------—420—

5440,- 5958 5440? 5958<

1963J

90?'

4128*'

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS- BENDROVĖS- VALDYBOS PRANEŠIMAS

1964 1963
IŠLAIDOS-
Atsarga mokesčiams. 1000 3126

PELNO LIKUTIS? sekantiems metams 1906
keliamas į balansą. 5270

6270 5032

PAJAMOS
Pelno likutis iš 1963 m. XI.1.
Pelnas atkeltas iš Pelno/Nuos- 

tolio sąskaitos

1964

4125

2145

6270

Keturioliktajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris jvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London* W.ll, 1965 m. balandžio 4 d., 2 vai. popiet.
Valdybos nariai: S. Nenortas (pirmininkas), A. Pranskūnas, J. Vilčinskas, J. Lūža, V. Strimas, Z. Juras, P. Mašalaitis.

1964-metų apyskaita ir pelnas rodo, kad Bendrovės reikalai vis gerėja ir progresas yra patenkinamas. Neatskaičiavus valstybinių mokesčių, pelno buvo £2145 (1963 
m. — £1907).

Paskolos iš lietuvių.siekia £9478. Ši suma yra £1067 padidėjusi, palyginus ją su praeitų metų suma. Valdyba ir toliau priima paskolas-depozitus ir moka 6% palūkanų.
Sodybos,įkainavimas padidino balanse kapitalo rezervą. Sodyba yra gerinama ir jos naujai parodytoji vertė, Valdybos nuomone, atitinka dabartinę rinkos kainą.
Šiais metais .balanse ir apyskaitose padidintas turto nurašymo normos. Spaustuvėš mašinoms amortizacija nustatyta 20%, o namų baldams ir įrengimams — 15%. 

1964-jnetais turto nurašymai siekė £1013 (1963 m. — £ 608).
Lietuvių.Namų ir Klubo apyskaitos rodo £4279 perteklių (1963 m. — £3881).
Sodybos ir jos Klubo perteklius siekė.£1131 (1963 m.— £1227).
Spaudos Skyriaus perteklius yra. £272 (1963 m.— £ 167).
Bendrovės ,Centro išlaidos siekė £2799, o pajamos £276. Centras teikia patarnavimus asmenims, norintiems pasiųsti siuntinių savo artimiesiems, sutvarkyti palikimo 

reikalus, ir. kt. Dedama, pastangų patarnavimų skyriaus veiklą ateityje stiprinti ir tikimasi, kad Bendrovės ir bendruomenės nariai ja plačiau naudosis.
Atskaičius, visas .išlaidas ir padarius reikiamus turtoTiurašymus, pertekliaus už 1964 metus išeina £2145. Atėmus £1000 rezervą valstybiniams mokesčiams, gryno 

pelno išeina.£1145 (1963 m. — £999). Prie šios sumos pridėjus likutį iš 1963 metų £4125, į sekančių metų apyvartos rezervą keliama £5270.
Pagal Bendrovės įstatų numatytą tvarką J. Vilčinskas ir P. Mašalaitis atsistatydina iš Valdybos ir sutinka būti kandidatais, renkant naujus Valdybos narius. Bendrovės 

revizoriai Kano, Creed & Co., sutinka tęsti savo pareigas ir jie bus toms pareigoms paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių Įstatymo 159 paragrafu.
Bendrovės, Valdyba reiškia, gilią padėką Bendrovės tarnautojams, talkininkams ir rėmėjams už bendradarbiavimą 1964 m. ir kviečia visus talkon 1965 metais.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS

Šiuo pranešama, kad Keturioliktasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, sekmadienį, 1965m. balandžio 4d.‘, 2 v. p.p., 
sekantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1964 m. kovo 15 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1964 m. spalio 31 d., ir revi

zorių pranešimą.
3. Nustatyti Valdybos narių atlyginimą.
4. Išrinkti Valdybos narius.
5. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1965 m. kovo 9 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

PASTABOS
Akcininkas, turįs .teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
ąkcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką. įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių. 
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti.
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f LAI QYVUOJA !
tau, ne kitam,lijardų tu esi išrinktasis:

be mažiausio įspėjimo ima skaudėt dantys; 
tavo, ne kieno kito, akiniai nukrenta nuo 
stalo kampo ir vienas stiklas subyra į de
šimt ar gal net daugiau dalių; tik tu ir nė 
vienas kitas (iš milijardų) šiuo akimirks
niu yra aplinkos taip meiliai spaudžiamas 
prie paslaptingosios krūtinės, kad štai, be
graibydamas po stalu bent akinių likučių, 
tu susipiaustai sutrupėjusio stiklo gabaliu
kais abi rankas iki nuostabaus nesustab
domo kraujo.

Džiaukis ir laimink tave taip rūpestin
gai (nors gal ir savotiškai) prižiūrinčią, 
taip azartiškai mylinčią aplinką. Ir būk 
dėkingas jai: viską taip paruošt, kad šal- 
dytuviškas šaltis sektų anekdotišką karštį;
kad nekaltai į kavą pilama grietinė per liūdi, jau gali džiaugtis (nes viskas kei- 
akimirką surūgtų; kad po nepaprastai sun 
kios dienos besiruošiant eit miegoti iš sve
timų tolybių atvyktų tik tavęs aplankyt 
neatsimenami draugai ir tau išsibudinus, 
su jais pradėjus susipažint ir susidomėjus,

Kai prieš minutę dar nebuvęs, bet dabar 
jau audringai stiprus vėjas nusineša tavo 
per visas nelaimes ir vargus išsaugotą 
skrybėlę ir įžūliai draiko rūpestingai šu
kuotus plaukus; kai tau ramiai bevaikšti- 
nėjant parko takeliais staiga diena sutems 
ta ir iš viršaus pabyra ne švelnios snaigės, 
o pasiutusiai aštrūs ledo gabalėliai; kai 
tu galutinai bėgčia grįžti (susikūprinęs ir 
be mėgiamosios skrybėlės) purvinais ir 
čiurškiančiais batais į saugiausią ir pato
giausią vietą pasaulyje — į namus ir ner
vingai ieškai kišenėse rakto (nesuranda
mo rakto, gal vėjo nusinešto...); kai, sku
biai plėšdamas /tuo savęs šlapius rūbus 
(nes ledas tirpsta kvailai greit), tu trenki 
skaudžiai pirma dešine alkūne į velniškai 
kietą spintos kampą, paskui kairiu blauz
dikauliu į kažkodėl ne vietoj stovinčio sta
lo koją; kai, pusnuogis ir dėl šalčio nesu
valdomai drebėdamas, tu energingai kni- 
sies stalčiuose — naujų marškinių ir jų 
nerandi; kai vyksta visi šie dalykai ir dar, 
lyg tyčia, prisimeni, kad yra šeštadienio — jie visi dingtų be žinios; viską taip su- 
popietė, o tau būtinai reikėjo pusę dvyli
kos būti kitame miesto gale; kai vyksta 
visi šitie vadinamieji nemalonumai, — ne- 
blokšk lango link vietoj marškinių iš stal
čiaus ištraukto pagalvės užvalkalo ir ne- 
košk pro sukąstus dantis gudiškų nei ang
liškų rinktinių žodžių, o šypsokis, džiau
kis, dėkok Viešpačiui, kad esi toks laimin
gas. Kad aplinka, nežmoniška ir sunkiai 
suprantama aplinka, štai tave taip myli, 
kad jai nėra per sunku viską taip sutvar
kyti, kad (tau besvyruojant tarp įtūžimo 
stenėjimų ir pykčio kikenimų) kažkas ima 
sunkiai, nekantriai, beveik 
į namų duris.

Neskubėk laiptais žemyn 
paslysi ir nulipsi ne taip, 
įprasta) atidaryt durų, o ragauk, ragauk 
pasaulio meilę tau. Ir džiaukis, kad iš mi-

įsakomai belst

(dar ko gero 
kaip žmonių

EUROPOS LIETUVIS

RAŠO AL. N. DIČPETRIS

gerbiamam svečiui per svarbų žandą, ki
ta — išlaikyt pusiausvyrai — iki laikro
džio pasiremdamas į šaltieną, žinok (nors 
būtų taip tamsu, kad ir norėdamas nesuge
bėtum išsibadyt akių), kad viskas vyksta 
dėl meilės. Kad aplinka ne kankina, o gla
monėja tave. Kad viskas yra labai, labai 
gerai. •

Bet jeigu taip įvyktų, kad —; gal vidury 
išmintingo žodžio išsinarinęs žandikaulį — 
tu imtum liūdėt, aš, Aleksandro ir Emili
jos sūnus, tau sakau:

„Džiaukis. Tuoj pat džiaukis. Nes liū
desį visuomet seka džiaugsmas. Nes, nori 
ar ne, tu neužilgo džiaugsies“.

Ir šitaip viskas yra gerai: žmogus, kuris 
džiaugiasi, neturi ko liūdėti. Tas, kuris

tvarkyt, kad ten trūktų, kur trumpa, ir 
ten lūžtų, kur silpna, viską taip sutvarkyt, 
sakau, ir viską vien tik dėl tavęs, — nega
li būt lengva.

Ne tik dėkot, bet ir su ašaromis akyse 
dėkot turėtum.

Tiek darbo, tiek pasiaukojimo, tiek pasi
ryžimo ką nors padaryt, kaip nors tave įti
kint, kad iš visų laimingųjų esi pats lai
mingiausias. Kad aplinka aiškiau negu 
žodžiais prižada — kas bus, kas nebus — 
nepalikt tavęs žiaurioj ramybėj iki paties 
paskutinio galo...

Žinok tad kitą kartą, kai, perdegus elekt 
ros lemputei, tamsoje beieškodamas žieb
tuvėlio, pamerksi pirštus 
dinčio svečio stikliuką 
greitai juos iš stikliuko 
virkščia ranka stipriai,

čiasi), kad tuoj galės — ir ne tik galės, bet 
bus priverstas — džiūgaut.

Štai, kas per stebuklas, kaip visiem turi 
būt aišku, kad ne tik (kaip ne vienas prieš 
mane sakė) viskas išeina J gera, bet ir 
(kaip ne vienas prieš mane nepamiršo pri
dėt) niekas negalėtų būt puikiau.

Tad, jeigu vieną ypačiai nesuprantamą 
dieną tave visiškai be priežasties pakartų, 
arba (kas žino!) dar geriau — pamažu su
kapotų į daugelį bifšteko dydžio gabalė
lių, atsimink, apie ką kalbėjau, ir nebur
nok, o — kad ir paskutine jėga — šūkte
lėk: „Lai gyvuoja!“

Arba, jeigu šitokiam stovyje šūktelėt 
du žodžius būtų nepraktiška, bent murm
telėk:

„Ačiū.“
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

į po dešine sė- 
ir, bereikalingai 
traukdamas, at- 
netyčia, suduosi

BALFo DOLERIAI
(Atkelta iš 2 psl.)

gus daugiausia surinko pati mokyklos va
dovybė. Atskiriems asmenims ar šeimoms 
Vokietijoj sušelpti Balfas išleido 5.725 do
lerius. Be to, Vokietijoj esantiems tremti
niams buvo iš Centro išsiųsta 60 rūbų siun 
tinių, prenumeruota spauda bei siuntinė
tos knygos.

Pavergtojon Lietuvon ir Sibiro lietū- 
■ Viams buvo išsiųsti 248 naujų medžiagų 

siuntiniai 15.317 dolerių vertės. Į Lietuvą 
ris dar negalima pasiųsti spaudos, vaistų 
nei religinių dalykų. Čia galima pažymėti, 
kad Balfo Centras pajėgė teigiamai iš
spręsti visus pagrįstus prašymus šalpai į 
pavergtąją tėvynę.

Lenkijos lietuviai 1964 metais gavo iš 
Balfo 670 siuntinių, kurių dauguma buvo 
su rūbais, kiti su vaistais. Labai daug pra
šymų iš Lenkijos teko atidėti ateičiai, nes 
negalima buvo nustatyti, ar tai lietuvių 
prašymai ir ar pagalba tikrai yra reikalin
ga. Taip pat kartais buvo neįmanoma gau
ti prašomųjų vaistų. Už siuntas Lenkijon 
Balfas sumokėjo paštui 5.000 dolerių, o pa
čios gėrybės (vartoti rūbai) buvo 
per 20.000 dolerių.

Balfas siuntė pinigus ar gėrybes 
rias pasaulio šalis, kur tik atsirado
tančių tautiečių. Taip 1964 metais buvo pa
remti lietuviai: Austrijoj, Australijoj, 
Argentinoj, Belgijoj, Kanadoj, Kolumbijoj,' 
Prancūzijoj, Italijoj, Švedijoj, Venezueloj. 
Kuboj, Izraelyje, Afrikoje ir net JAV; čia 
šalpai išleista 4.134 doleriai.

1964 metais tiesioginei šalpai Balfas iš
leido vien pinigais 77.074 dolerius, net 15. 
000 dol. daugiau kaip 1963 metais.

vertos

į įvai- 
vargs-

Balfo pagalba norintiems atvykti į JAV
Be tiesioginės šalpos. Balfo Centras vi

sais galimais būdais padėjo lietuviams at
vykti į JAV. 1964 metais Balfas sudarė per

Toks bendradarbiavimas - nuodai
ATSAKYMAS PRAVDAI“

'1

300 afidevitų, su kuriais daugelis lietuvių 
galėjo atvykti į Ameriką.

Balto Centras vedė platų susirašinėjimą 
(retai pačias bylas) dėl lietuvių atvykimo 
iš pavergtosios tėvynės, Sibiro ir Lenkijos. 
Baltui talkinant, iš ten į Ameriką atvyko 
keliasdešimt šeimų, kai kurių atvykimas 
buvo plačiai išreklamuotas spaudoj, tačiau 
Balto talka dėl suprantamų priežasčių bu
vo nutylėta.

Visai viešai ir intensyviai Baltas padėjo 
lietuviams atvykti iš laisvųjų kraštų, kaip 
iš Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Pietų 
Amerikos, net iš Kanados. Balto stalčiuose 
dar vis tebėra per 300 imigracinių bylų, 
kurių vienos išsisprendžia, bet tuoj pat 
naujos atsiranda.

Balto problemos
1964 metais Balfo Centras atliko daug 

kitų darbų, kuriuos išvardyti užimtų gana 
daug vietos. Pažymėtinas 1964.XII Balfo 
seimas, įvykęs New Yorke, kuris buvo gau
sus ir parodė daug gyvybės svarstydamas 
Balfo ateitį. Seimas išrinko beveik pusę 
visai naujų direktorių, bet Centro Valdyba 
žymiai nepasikeitė.

Baigiant šį rašinį, tenka pažymėti, kad 
dosnių lietuvių, aukojančių Balfui, yra ga
na daug (vien Brooklyne suaukota per 
7.000 dolerių Balfui). Deja, norinčiųjų su
rinkti tas aukas skaičius nuolat mažėja. 
Tai bus pati didžioji šio meto Balfo prob
lema.

Antroji Balfo problema yra ta, kad ga
vusieji Amerikos lietuvių (Balfo) šalpą re
tai kada gali viešai už ją aukotojams pa
dėkoti; nes dažnai jie yra ligoniai, invali
dai, seneliai, beraščiai. Negali už gautuo
sius iš Amerikos lietuvių siuntinius padė
koti ir pavergtieji lietuviai. Jų vardu per
duoda visiems nuoširdžią padėką Balfo 
reikalų vedėjas. (VKV Inf.)

Kun. L. Jankus

VELYKOMS
šaltam orui esant ir čia ir Lietuvoj, šiuo metu patartina pasiųsti 
RIEBALŲ SIUNTINIUS. Patartina pasiųsti sūdytus lašinius arba rū
kytą šoninę, lydytus kiaulienos 
dešrą. .

taukus, sausą, ilgai išsilaikančią,

■

Pavyzdžiui:
10 sv. geros rūšies sūdytų lašinių,
4 svarai kiaulienos lydytų taukų,
5 svarai sausos, skanios dešros, 
visas išlaidas, £12.19.0.
pas mus užsakyti pagal savo norą

Tokio siuntinio kaina, įskaitant
Suprantama, kad kiekvienas gali
bet kokios sudėties maisto siuntinius.
Be to, užsakytojas gali gauti vietoj, kaip pavyzdžius, rūkytos šoninės, 
sausos dešros ar lašinių įsitikinti, kokios kokybės prekė siunčiama. 
Visų rūšių siuntinių reikalais prašome rašyti lietuviškai žinomai 
siuntinių tarnybos firmai:

W.7.

šeštadieniais kviečiam asmeniškai atsilankyti.

Nuo praeitų metų vasaros Sovietų komu
nistai bando privilioti Vakarų socialdemo
kratų partijas bendradarbiauti. Vasario 4 
d. „Pravda“ išsispausdino vedamąjį, ku
riuo pakartotinai siūlė socialdemokratams 
daugiau ryšių ir nurodė, kad komunistai 
neturėtų traktuoti Vakarų socialdemokra
tų „buržuazijos agentais“. Sov. komunistų 
partijos organas ilgame straipsnyje įrodi
nėjo „liaudies fronto“ reikalingumą ir pa
tarė kitų kraštų komunistų partijoms iš
spręsti, kokiu būdu patogiausia tai įvyk
dyti jų krašte.

Austrijos socialistų „Arbeiter-Zeitung“ 
(vasario 6 d.) vedamajame davė atsakymą 
į tą pasiūlymą, kurį persispausdino ir So
cialistų Internacionalo „SU“ (vasario 20 
d.). Štai jis:

— Komunistai kviečia socialistus bendra 
darbiauti tarptautinėje plotmėje. „Pravda“ 
rašo, kad politinių jėgų svarstyklės pakry
po į kairę. Daugelyje kraštų parlamento ir 
savivaldybių rinkimuose laimėjo _ socialis
tai. Todėl atėjęs laikas komunistų parti
joms prisidėti prie socialdemokratų vienin
gam darbui. Be to, Maskvos komunistų or
ganas tęsia, komunistai ir socialistai „turi 
maždaug vienodą pažiūrą į visą eilę pagrin 
dinių problemų“. Esama šiais laikais so
cialistų, kurie „artėja prie komunistų savo 
pažiūromis tiek užsienio, tiek ir vidaus po
litikoje, ypač karo ir taikos klausimais“.

Tikra tiesa, kad daugelyje kraštų socia
listai laimi. Bet klaidinga darytis išvadą,

Paskutinis Princo laiškas
Rašau paskutinį laišką. Rytoj manęs 

laukia Brisiaus likimas. Nors dar ir nesu
laukiau Brisiaus amžiaus, bet turiu užleis
ti vietą jaunesniems. Sako, pasidaręs į se
natvę piktas, nervuotas, užpuolęs nekaltus 
žmones, vaikus ir gyvulius, žodžiu, esu 
pasmerktas. Galėčiau bėgti, slapstytis, bet 
nuo savo likimo niekas nepabėga. Burtas 
yra mestas...

Žinojau, kad esu šiokių tokių šunybių 
pridaręs, bet maniau, kad vis kaip nors iš
sisuksiu. Tačiau kažkaip neramu pasidarė, 
kai atvykęs gerai pažįstamas policininkas 
pradėjo per dažnai mano vardą minėti. 
Padėjęs ant laiptų galvą ir apsimesdamas 
snaudžiančiu klausiausi, kaip jis skaito 
mano mirties sprendimą.

Girdėjau, kaip vienintelę išeitį mano gy
vybei išgelbėti jis siūlė man visam amžiui 
grandinę ant kaklo. Bet šito aš negalėjau 
pakęsti: geriau mirsiu, bet nesiduosiu prie 
grandies prirakinamas. Laisvas, laisvoj 
šaly gimiau, su laisvę mylinčiais gyvenau, 
laisvas ir j kapą nukeliausiu!

Nesigailiu per daug, sakysim, paštininko 
valdines kelnes perplėšęs, nes kiekvienas 
padorus šuo šitaip elgiasi su laiškanešiais. 
Nesigailiu, kad patempiau už kiškos ne 
vieną pro šalį lekiantį dviratininką, nes la
bai nemėgstu vežimų su dviem ratais, ne
svarbu, ar tai būtų motociklas, skuteris, ar 
paprastas dviratis. Vejuosi juos iki uždu
simo. Nesigailiu pagaliau, kad kokiam 
bambatyrui ir už rankos grybštelėjau, kai 
jau per daug draugišką vaidindamas im
davo man ausis glamžyti. Bet labai gai
liuosi tos mažos mergytės, kurią nuo ark
lio ant kieto kelio žemyn galva nusodinau. 
Jos išgąsdintas veidelis buvo nubraižytas, 
kaktoje pūpsojo didelis guzas, o per skruos 
tus riedėjo ašaros. Blogiausia, kad ji ant 
manęs nešaukė ir nesibarė. Kodėl aš taip 
kvailai elgiuosi — pats negaliu suprasti. 
Galiu pakęsti ir svetimą žmogų ir arklį, 
bet kai žmogus atsiranda ant arklio, aš 
imu ir sukvailioju...

Paskutinę naktį mažai miegojau. Pergal
vojau visą savo gyvenimą ir priėjau išva
dos, kad didžiausia šunies dorybė yra išti
kimybė. šiai dorybei aš niekada nenusi- 
kaltau. Mylėjau Sodybą ir ištikimai ją sau
gojau. Visko būdavo, bet aš niekada nesi
skundžiau. Jei pritrūkdavo virtuvėj mėsos 
gabaliuko ar kaulo — pasigaudavau triušį; 
jei mano guolį kartais užimdavo koks pa
vėlavęs juokdarys įnamis — kantriai pra
leisdavau naktį lauke. Net su višta esu 
kartą pernakvojęs, ir nė viena plunksna 
nuo jos pakaušio nenukrito...

Išaušo lemtingas rytas. Vyrai derasi, ku
ris turės mane į miestą gabenti. Matau, 
kad nė vienas nenori. Moterys pradėjo 
ašaroti. Graudu pasidarė visiems. Pareiga 
teko vedėjui. Bet paskutinio atsisveikini
mo ir jis neišlaikė: atidavęs mane ekzeku- 
toriams, greitai nėrė pro duris, kad mano 
balso daugiau negirdėtų.

Norėjau šiame testamentiniame laiške 
išsakyti savo linkėjimus kiekvienam Sody
bos gyventojui atskirai. Bet apsigalvojau, 
kad aš buvau visų šuo, taip kaip pati So
dyba yra visų. Kiekvienas atvykęs šaukė 
mane vardu, lietuviškai kalbino (supras
davau po truputį ifTėnkiškai bei angliškai, 
bet tų kalbų nemėgau), mylėjo. Todėl ir 
mano paskutinis žodis tebūnie visiems — 
mylėkite vienas kitą ir būkite ištikimi sa
vo kraštui taip, kaip aš mylėjau ir buvau 
ištikimas Sodybai ir jos gyventojams.

Jūsų Princas

P.S. žiniomis iš Sodybos, pirmą naktį po 
Princo atsisveikinimo vištidėje apsilankė 
vagys...

GARSAS — ELEKTROS ENERGIJOS 
ŠALTINIS

Šiuo metu amerikiečių mokslininkai sie
kia paversti akustinę energiją, kurią kuria 
reaktyvinių lėktuvų varikliai, elektros 
energija. Tai padarius, būtų sutaupyta be
veik trečdalis kuro, dabar sunaudojamo 
lėktuvuose elektrai gaminti, kartu padidė
tų reaktyvinių lėktuvų skridimo tolis, ka
dangi jiems nebereikėtų eikvoti kuro elekt 
rai.

TYLA PER TRIUKŠMĄ
„Science et vie“ praneša, kad baigiamas 

konstruoti aparatas, slopinantis patalpose 
triukšmą iš gatvės arba kaimyninės patal
pos. Šis aparatas, kurio pagrindą sudaro 
įprastinis radijo imtuvas, reikia manyti, 
bus labai naudingas.

KLIJAI CHIRURGAMS
Japonų chirurgų grupė pasiūlė naują me 

todą sužalotiems vidaus organams sujung
ti. Vietoj daug darbo reikalaujančio susiu
vimo jie pasiūlė suklijuoti juos greitai kie
tėjančiais polimeriniais klijais, kuriuos 
lengva sterilizuoti. Dr. Seidzis Kimatas iš
bandė naują chirurginį metodą su gyvu
liais. Visos gerklėj ryklės ir kraujagyslių 
operacijos, atliktos naujuoju metodu, buvo 
sėkmingos.

IŠAIŠKINTI ATILOS LOBIAI
Viena Vengrijos piemenaitė, ganydama 

žąsis, aptiko mažą puodą su auksinėmis 
monetomis. Šis radinys sudomino Vengri
jos archeologus, nes pasirodė, kad tos auk
sinės monetos buvo nukaltos dar V a„ kai 
Rytuose viešpatavo imperatorius Teodosi
jus II, o Vakaruose— Romos imperatorius 
Valentinas III. Budapešto nacionalinio 
muziejaus specialistai ėmė kasinėti toliau 
ir atrado 286 kitas monetas. Ant tų 46 g 
svorio monetų nukaltas vienas ar kitas im
peratorius, o apie jų vaizdus yra įrašai, iš 
šonų simboliški piešiniai, kurie vaizduoja 
Romą. Manoma, kad monetos buvo nukal
tos Konstantinopolyje. Jos turi žymę O.B., 
garantuojančią svorį ir aukso grynumą. 
Tai greičiausiai yra hunų karaliaus Atilos 
lobiai. Tos monetos buvo gautos iš Bizan
tijos imperatoriaus, kaip duoklė Atilai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.

kad jie tari veikti išvien su komunistais. 
Atvirkščiai, socialistai jau turi pusės šimt 
mečio patyrimą, kad bendravimas su komu 
nistais yra nuodai. Jungtinė veikla su ko
munistais, vadinamasis liaudies frontas, 
niekad ir jokiame krašte nebuvo laimingas 
ir naudingas socialdemokratų partijoms. 
Net Ispanijoje, kur socialistai ir komunis
tai kartu kovojo tris ilgus metus kruvina
me civiliniame kare prieš fašistų diktatūrą. 
Net ten komunistai pasinaudodavo kiekvie 
na proga likviduoti prie jų prisidėjusius ki
tų partijų narius.

Lenino posakis, kad „komunistai privalo 
palaikyti socialdemokratus, kaip virvė pa
laiko pakaruoklį“, yra gerai žinomas. Ko
munistų manevrai tarpkariniam laikotar
pyje su „liaudies frontu iš apačios“, su „sa
lami taktika“ po 1945 metų parodė socialis 
tams, kad vieninga veikla su komunistais 
veda į katastrofą.

Dabartiniu atveju taip pat galima paste
bėti užpakalines mintis. Jie turi galvoje pir 
moj eilėj Italiją, kur Nennio socialistų par 
tija atsisakė ankstyvesnio bendro fronto su 
komunistais ir prisidėjo prie socialdemo
kratų ir krikščionių demokratų, sudaryda
ma centro - kairiųjų koaliciją. Komunistai 
su malonumu suardytų šį susigrupavimą.

Pasitaiko atvejų, kai susidaro ypatinga 
padėtis, kuri priverčia socialistus laikytis 
priešrinkiminio susitarimo su kitomis par
tijomis, įskaitant komunistus. Taip, pavyz
džiui, vyksta Prancūzijos savivaldybių rin
kimuose. Čia de Gaulle‘is suvarė savo opo
nentus į priešrinkiminius susitarimus.

Jeigu mes atmetam bendrą veiklą su ko
munistais, tai tas nereiškia, kad mes pasi
sakome už darbo sąjūdžio nuolatinį skili
mą. Daugelyje kraštų rinkimuose komunis 
tai balsavo už socialistų kandidatus, teisin
gai pripažindami, kad socialistų laimėjimas 
pasitarnaus taikai, pažangai ir krašto ge
rovei. Tokios rūšies vienybė yra reikalinga.

Kai dėl „pažiūrų panašumo“ tarp komu
nistų ir socialistų, tai čia skirtumas yra di
džiausias. Socialdemokratų partijos dar te 
bėra uždraustos komunistų kraštuose. Ten 
tebeviešpatauja vienos partijos diktatūra.

Kiek dėl „suartėjimo“, tai ne socialistai, 
bet komunistai keičia savo nusistatymą. 
Jie truputį suliberalino savo sistemą kai 
kuriuose kraštuose. Tiek Amerikos kapita
lizmas, tiek ir Sovietų komunizmas šiuo 
metu palaipsniui keičiasi, kaip mes tiki
mės, demokratinio socializmo kryptimi.

(j.r.)
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GYVA IŠKASENA
Australijoje yra mažas upeliūkštis Ber- 

netas. Jis teka Kvinslendo valstija 
veik kiekvieną vasarą išdžiūva, 
upelyje gyvena ceratodas.

Prieš šimtą metų buvo laikoma,
žuvis seniai išmirusi. Suakmenėjusios jos 
liekanos būdavo randamos devono perio
do sluoksniuose.

Todėl galima įsivaizduoti, kaip nustebo 
geologai, kai 1871 m. į Sidnėjaus muziejų 
pirmą kartą buvo pristatytas tik ką Ber- 
neto upėje pagautas cetadoras.

Po šio atradimo gyvasis reliktas buvo 
pradėtas kruopščiai tyrinėti. Išaiškėjo, 
kad jis, kaip ir jo iškasamieji protėviai, 
yra dvikvapė žuvis: be žiaunų, jis dar .turi 
kažką panašaus į plaučius, susidariusius 
iš pakitusios plaukomosios pūslės. Tai ir 
padeda cetadorui išgyventi sausras, ku
rioms užėjus kitos žuvys žūva.

Suaugęs cetadoras yra apie 2 m ilgio. 
Jos nugara, šonai ir uodega tamsiai žali, 
visą kūną dengia stambūs žvynai — kiek
vienas žvynas yra degtukų dėžutės dy
džio. Cetadoro pelekai panašūs į ruonio 
plaukmenis — maži, yra labai arti galvos 
ir uodegos ir padeda jam ne tiek plaukti, 
kiek judėti išdžiūvusiu dugnu. Jo dantys 
paslėpti giliai žiotyse, o burna labai maža. 
Jis minta tiktai vandens augalais ir pa
čiais smulkiausiais gyvūnais. Cetadoras 
labai lėtai auga — per metus teišauga 
centimetrą.

Kad ši gyvoji iškasena neišmirtų, ji bu
vo apgyvendinta ir kitose Australijos upė
se. Ją gaudyti griežtai uždrausta.

Štai kaip savo kelionę pas ceratodus ap
rašo australų žurnalo „Vokebaut“ kores
pondentas Haris Froka:

„Mes priplaukėme iki Berneto sietuvos, 
kurioje neseniai buvo pastebėti keli cera- 
todai. Sietuva buvo 200 m pločio ir 250 
m ilgio.

Du mano bendrakeleiviai ėmė mesti vie 
ną tinklo galą, kiti, likę krante, laikė 
antrąjį.

Staiga užvirė vanduo tinkle. Paskui di
džiulis cetadoras išplaukė į paviršių, ap
sivertė viršum pilvu, kuris buvo biaurios 
oranžinės spalvos, nėrė ir, sutelkęs nepa
prastą jėgą, prasibrovė kiaurai tinklą.

Pagaliau mes ištraukėm vieną cerato- 
dą. Palyginus su tais, kuriuos mes matėm, 
tai tebuvo tikras vaikelis. Jis tesvėrė 14 
kg. Atrodo, šis „vaikelis“ buvo persiritęs 
per 50 metų.

Sugautas ceratodas neilgai blaškėsi. Kai 
tik jis buvo ištrauktas iš vandens, jis nu
tilo, tarytum užsnūdo. Nufotografavę žu
vį, mes paleidome ją atgal į vandenį ir po 
kiek laiko pamatėme, kaip ji išnėrė kita 
me krante...
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Europos lietuviu kronikų

LONDONAS
JAUNIMAS TAUTOS FONDUI

Bradforde gyvenanti 17 metų amžiaus 
gimnazijos mokinė Vanda Galbuogytė at
siuntė Tautos Fondo Atstovybei Londone 
savo keturių svarų auką Tautos Fondui. 
Pati dar neuždirbdama, ji pinigus surinko 
iš kišenpinigių, kuriuos Anglijos vaikai pa
prastai kac savaitę gauna iš tėvų. Vieton 
laiško jauna aukotoja parašė ištrauką iš 
savo Lietuvio Paso:

„Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviš
kos knygos yra testamentinis įpareigoji
mas visoms Lietuvių Tautos kartoms.

„Lietuvi! Tavo auka tebūnie Tavo patei
sinimas, kad palikai Tėvynę ir tautą 
tragiškiausioj valandoj“.

Ar ne puikus jaunuolės pavyzdys 
augusiems?

jos

sū-

JAUNIMAS I SUVAŽIAVIMĄ
šeš-

!

DBLS Suvažiavimas, kuris prasidės 
tadienj, balandžio 3 d., 2 vai. p.p.. Lietuvių 
Namuose nemažai laiko paskirs jaunimo 
klausimams svarstyti. Todėl DBLS Valdy
ba ragina savo skyrius sudaryti sąlygas 
vietos jaunimo atstovams kartu su oficia
liais delegatais atvykti į Londoną. I Suva
žiavimą taip pat bus kviečiami jaunimo bei 
skautų organizacijų atstovai bei lietuviai 
studentai.

Visi atvykusieji, jeigu nori, kad jiems bū 
tų parūpinta nakvynė, prašomi iš anksto 
painformuoti DBLS sekretorių.

šeštadienio vakare Lietuvių Namuose 
ruošiamas jaunimui pasilinksminimas.

LINOTIPAS JAU NUPIRKTAS
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė jau yra 

supažindinusi „Europos Lietuvio“ skaity
tojus, kad ji, gerindama savo spaustuvę, 
yra pasiryžusi pirkti žymiai geresnį linoti- 
pą, kurio užtektų ilgesniems metams.

Dabar jau toks linotipas nupirktas, at
gabentas, pastatytas ir paleidžiamas į 
darbą.

Jis su visais matricų papildymais kai
navo daugiau kaip 2.300 svarų. Didžioji da
lis sutartosios sumos jau sumokėta, o liku
sioji bus mokama dalimis per kelis mė
nesius.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

fe Vasario 28 d. įvyko Klubo susirinkimas. 
Jam pirmininkavo P. Mašalaitis, sekreto
riavo V. Zdanavičius.

si,

MIELI TAUTIEČIAI !

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais 
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir 
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į 
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietįial- 
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus 
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10% jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, 
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus 
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai 
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites,

Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 1938 m,

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 12-4 Park St., Sudbury, Ontario
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Savo pranešime Klubo pirmininkas Jo
nas Babilius kaip didžiausią praeitų metų 
įvykį nurodė arkivyskupo, o dabar jau kar 
dinolo J.E. Heennano atsilankymą. Kalėdų 
pietūs buvo surengti pirmi tokie, bet jie tu 
rėjo didžiausio patrauklumo, todėl bus ren 
giami ir per sekančias Kalėdas.

Per metus Klubas išmokėjo 1529 svarus 
skolų. Klubas deda daugiau pastangų suda 
ryti sąlygas jaunimui, kuris daugiau domi 
si sportu. Baigdamas padėkojo visiems, ku 
rie prisidėjo prie Klubo veiklos lankymu, 
dalyvavimu jo veikloje, o komitetui už nuo 
širdų bendradarbiavimą.

Revizijos komisijos pirm. Z. Juras nuro
dė. kad Klubas turėjo pajamų 5456 svarus, 
o išlaidų 4290 svarų. Revizijos komisijos ir 
narių vardu išreiškė padėką pirm. J. Babi
liui ir sekr. S. Staroliui, kurie nepagailėjo 
nei laiko, nei darbo pasiekti tokiems gra
žiems rezultatams.

Nauja Klubo vadovybė: pirmininkas Jo
nas Parulis, vicepirmininkas Justas Černis. 
kasininkas Ignas Dailidė. Revizijos komisi
ja: Zigmas Juras, Juozas Šemeta ir P. Ma
šalaitis. Komitetas: J. Guoga. V. Šalčiūnas, tarpe. Lietuvių spalvos vėl sumirgėjo sce- 
J. Babilius, S. Kasparas. A. Aleksandravi
čienė, A. Dėmenis, B. Namajuškienė.
Senkuvienė, J. Vikanis, K. Blažys.

Klubo patikėtiniais liko P. Bulaitis, 
Domidavičius, J. Šemeta, J. Parulis.

P.

J.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Atvažiavęs lankyti Britanijoje savo 

minių, Lietuvių Namuose Londone viešėjo 
iš JAV atvykęs lietuvis Justinas Kirvelai- 
tis, buvęs „Naujienų“ dienraščio sporto sky 
riaus redaktorius.

Apžiūrėjęs Nidos spaustuvę, jis susidarė 
įspūdį, kad ji dabar jau darosi gana pajėgi 
ir moderni spaustuvė.

gi-

PARAMA LENKIJOS LIETUVIAMS
Jau treti metai, kaip siunčiami dėvėtų rū 

bų siuntiniai Suvalkų ir Seinų krašto lietu
viams. Tai Londono lietuvių aukos, kurias 
persiunčia ateitininkų draugovė. Tas dar
bas vykdomas ir toliau, bet kasdien gauna
mi prašymai padėti ne vien tik rūbais, o 
taip pat vaistais bei maistu.

Tad, mieli D. Britanijęs lietuviai, aš tuos 
jų prašymus perduodu visiems- „Europos 
Lietuvio1- skaitytojams, kad ateitų į pagal
bą. Aukas siųsti: Seinų lietuviams, Lithua
nian Church, 21 The Oval, Hackney Road. 
Aukos gali būti piniginės arba daiktinės.

Be to, norėčiau priminti, kad jei kas no
rėtų asmeniškai pasiųsti, mes kiekvienu at 
veju sutinkame suteikti pagalbos prašan
čiųjų adresus.

St. Kasparas

::::

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

EUROPOS LIETUVIS

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį " ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų lietu
viškam spausdintam žodžiui paremti buvo 
malonūs pridėti šie tautiečiai: 2 svarus A. 
Misiūnienė. 1 sv. 14 šil. P. Liesis, 14 šil. B. 
Totoraitis. 12 šil. S. Macuras, 9 šil. K. Sku
dutis, 8 šil. K. Jurka, po 4 šil. K. Blažys. 
A. Šimkus. J. Vasiliauskas, P. Tribuišis, 
V. Karnilaviėius ir K. Levinskas, 1 šil. B. 
Šliogeris.

!■■■■■■■!

NOTTINGHAMAS
TRISPALVĖ TARPTAUTINIAME BARE

Nottinghame yra nusistovėjusi tradicija 
laiks nuo laiko ruošti tarptautinius kon
certus. Šiais metais ji vėl buvo įgyvendinta 
gana plačiu mastu. Parengiamuosius dar
bus atliko net 13 tautybių atstovai, o sce
noje pasirodė 10 tautybių meninės grupės. 
Šie atstovai ir grupės paskyrė daug laiko 
ir įdėjo daug darbo paruošti tokiam milži
niškam pasirodymui, kuriame tik progra
mos dalyvių buvo daugiau kaip 200.

Po gana ilgos pertraukos šiais metais 
lietuviai vėl užėmė savo vietą kitų tautų 

noje, parodydamos Nottinghamo visuome
nei, kad mes ne tik kad dar nesunykome. 
bet net sustiprėjome.

Gražu buvo pamatyti geltoną, žalią, rau
doną šalia amerikiečių, indų, anglų, vokie
čių, ukrainiečių ir kitų. Akiai patrauklios 
lietuvių spalvos ir judrūs mūsų šokiai pa
darė gilų įspūdį publikai, kuri šokėjams 
atsimokėjo pelnytomis ovacijomis.

Šis tarptautinis koncertas buvo pakarto
tas 3 vakarus iš eilės. Paskutinius du va
karus visi bilietai buvo išparduoti dar 
prieš atidarant salę. Darbas. įdėtas ruo
šiantis. nenuėjo veltui. Bent lietuviams 
tikslas buvo pasiektas: nešti trispalvę tarp
tautiniame bare, nepasitenkinant vien mū
sų tautiniais minėjimais.

Po šio pasirodymo iškyla kai kurios 
mintys.

Mūsų jaunimas pasirodė labai drausmin
gas ir pajėgus organizuotis. Be to, jaunime 
jaučiamas tikrai puikus susigyvenimas ir 
pareigos supratimas.

Ar ne laikas būtų truputį atleisti tas 
įtemptas vadžias ir duoti galimybės jauni
mui pradėti ką nors savarankiškai? Prati
nant prie lietuvių kalbos, ar nebūtų gerai 
paskatinti kurti vaidybos grupes? Leisti 
jiems patiems ką nors daryti savo iniciaty
va? Mes turime Jaunimo Komitetą, bet jo
kių naujų projektų nėra! Lengva kaltinti 
jaunimą, kad menkai kalba lietuviškai, bet 
kuo mes jį paskatiname? Neturime čia sa
vo namų, nei lietuvių kalbos pamokų, nei 
kitokių lietuviškų laisvalaikio užsiėmimų, 
kaip, pvz., audimo būrelis, rankdarbių, lie
tuviškos muzikos, lietuviškų raštų droži
nėjimo ir daugybės kitokių užsiėmimų, ku
riuos, esu tikras, visi lankytų.

Jaunimui būtų proga sueiti, pakalbėti ir 
gal sukurti kokią lietuvišką šeimą.

Jaunimo Komitetas turėtų susiprasti per 
leisti dalį savo pareigų jaunesniems ir tuo 
juos įtraukti į visuomeninį darbą. Per ilgai 
vyresnieji stengiasi vairuoti, nesijausdami, 
kad jie ne tik kad nevairuoja, bet tik ne
sąmoningai laikosi užsikabinę už vairo.

H. Gasperas

Ūk
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., 6 vai. p.p., sekmadienį, 
rainiečių Klubo patalpose, žemutinėje sa
lėje, šaukiamas DBLS Nottinghamo Sky
riaus Visuotinis metinis narių susirinki
mas. Bus renkama nauja Valdyba, atstovas 
į DBLS Suvažiavimą, aptariamas pamink
lų statymo reikalas įnirusiems nariams ir 
Lietuvių Namų įsigijimo klausimas Not
tinghame.

Nariams dalyvavimas būtinas. Kviečiami 
ir nenariai, ypač jaunimas.

DBLS Skyr. Valdyba

tautiečiai turėjo

COVENTRY
Vasario 16 minėjimas įvyko vasario 27 

d. jaukioje salėje. Nors 
susirinkti 6 vai. vakaro, bet užsitęsė iki 
8 vai. Bet susirinko nemažai.

Minėjimą atidarė Coventrio skyriaus 
pirmininkas Dimša. Coventrio anglus re
prezentavo J. Johnsonas. Buvo ir mūsų kai 
mynų latvių ir estų atstovai.

Pirm. Dimša apibūdino Vasario 16 reikš
mę. Johnstonas ragino mus nepamesti vil
ties. Sveikino latvių ir estų atstovai. Po to 
sugiedotas Tautos Himnas.

Po to prasidėjo linksmoji dalis — vaišės, 
šokiai, loterija. Ponia Johnstonienė paga
mino skanių sumuštinių. Buvo ir alučio ir 
stikliukų. »

Dalyvis J. K.

PAIEŠKOJIMAI
MASILIŪNAS Kazys, sūnus Jono, ir 

DOČYS Petras, sūnus Igno, patys, ar kas 
apie juos žino, maloniai prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Lithuanian Legation, 17 Essex 
Villas, London, W.8.

KIZOLAVIČIUS Martynas, Vokietijoje 
gyvenęs Flensburgo stovykloje, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti: P. Krugžda. 
8 Stewart St., Mossend. Bellshill, Lanark
shire, Scotland.

CENTRINIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE
RAŠO BR.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba kasmet 
organizuoja vieną didelį Vasario 16-sios 
minėjimą. Vis labiau ir labiau ■ silpstant 
lietuviškajai veiklai atskirose kolonijose, 
teko imtis Kr. Valdybai iniciatyvos, kuri
anksčiau išplaukdavo iš apylinkių ar jų 
susibūrimų. Pirmasis centrinis Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas įvyko 1961 
m. Frankfurte, sutraukęs apie 300-400 da-
lyvių. 1962 metais buvo pasirinktas Stutt- 
gartas. 1963 — Hamburgas. 1964 — Man
heimas, kur susirinko apie 1000 lietuvių 
ir svečių. Šiais metais buvo pasirinktas 
universiteto miestas Heidelbergas. Senos 
pilies Karalių salė suteikė šventei tinka
mus išorinius rėmus. Atėjus lauktajai va
landai, ji buvo sausakimšai prisirinkus 
žmonių (apie 800 vietų).

Minėjimo akademinė dalis buvo pradėta 
ir užbaigta pianisto Antano Smetonos, ku
ris išpildė J. Tallat-Kelpšos. M.K. Čiurlio
nio ir Frederic Chopin kūrinius. Susižavė
ję klausėsi Vokietijos lietuviai ir jų sve
čiai Nepriklausomos Lietuvos prezidento 
vaikaičio virtuoziškos muzikos Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime Heidelberge 
pilies Karalių salėje!

Kun. Dr. Jonas Aviža. PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininkas, tarė atida
romąjį žodį lietuviškai ir vokiškai. Kalbė
damas lietuviškai, pirmininkas pakvietė 
susirinkusiuosius tylos minute pagerbti už 
Lietuvos Nepriklausomybę žuvusiuosius 
karius. Vokiečių kalba pasveikino gausiai 
susirinkusiuosius įvairių tautybių garbės 
svečius, ypač Federalinės V. Vokietijos 
parlamento vicepirmininką ir šio minėjimo 
pagrindinį kalbėtoją dr. Richard Jaeger, 
aukštą Baden-Wuerttenbergo Vidaus Rei
kalų ministerijos valdininką Ministerialrat 
Dr. Manner, apaštališkąjį Protonotarą pre
latą A. Kindermann ir kitus.

Dr. R. Jaeger kalbėjo, kad Lietuvos oku
pacija negali būti pripažinta, kad nueitasis 
lietuvių tautos skausmo kelias skatina lais 
vųjų kraštų žmones teikti lietuviams ypa-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOS REPREZENTACINIAM 
SKAUTŲ FONDUI

Manchesterio Lietuvių Klube ir Vasario 
16-ją minint Manchesteryje buvo suaukota 
skautų reprezentaciniam fondui 2 sv. 13 
šil. ir 6 p.

Mieliems aukotojams reiškiame nuošir
džią padėką.

Rajono Vadovybė

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBYĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Į skyriaus valdybos suruoštąjį Vasario 

16 d. minėjimą, kuris įvyko vasario 27 d. 
ukrainiečių salėje, atvyko gražus būrelis 
tautiečių. Be vietinių, buvo atvykę pavie
niui iš Stoke-on-Trento ir Birminghamo 
lietuvių.

Prie įėjimo visiems šventės dalyviams 
Janina Narbutienė prisegė atlape tautines 
vėliavėles.

Minėjimas buvo trumpu sveikinimo žo
džiu atidarytas skyriaus pirmininko. Turi
ningą paskaitą skaitė V. Kelmistraitis, ku
rios metu buvo pagerbti atsistojimu žuvu
sieji už Lietuvos laisvę.

Po paskaitos sekė G. Kaminskienės va
dovaujamos „Saulutės“ skilties skaučių pa
sirodymas. Programoje buvo darniai sudai
nuota „Vakarų vėjas“ bei suvaidinta „Tei
sybė ir neteisybė". Vaidino Danutė Iva
nauskaitė (Teisybė), Vida Karnilavičiūtė 
(Neteisybė) ir Sigutė Šakalytė (Angelas).

Mažosios deklamuotojos Audrutė Iva
nauskaitė ir Teresytė Drūtytė pasirodė su 
eilėmis.

Liaudies dainelių, palydint akordeonu, 
pagrojo Ramutė ir Joana Drūtytės.

Minėjimo užbaigoje ugningą kalbą pasa
kė Vladas Narbutas. Tada buvo pagerbtas 
plojimu skyriaus gyventojas Nepriklauso
mybės kovų dalyvis Ignas Kiaunė.

Oficialiai minėjimo dalis užbaigta Tau
tos himnu.

Šokiams darniai grojo akordeonu A.Bui- 
vydas, V. Kelmistraitis ir B. Buraga.

Pertraukų metu pakilioje nuotaikoje 
sklido liaudies dainos nuo baro.

DBLS-gos Skyriaus valdyba dėkoja mie
liems tautiečiams, dosniai aukojusiems 
prie įėjimo bei loterijos fantais.

Pelno Tautos Fondui surinkta £17.16.6.
D. N.

PAIEŠKOMI ANDRIAUS KAZICNO 
GIMINĖS

Jau buvo pranešta, kad Stroud mieste 
mirė lietuvis Andrius Kaziūnas. kuris ne
paliko testamento.

Advokatai praneša, kad jo palikimas 
bus perimtas valstybės žinion, jei nesusi
ras paveldėtojų.

Dėl to jei kas žino apie jo gimines užsie
niuose ar Lietuvoje ir turi jų adresus, pra
šom neatidėliojant parašyti Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovei.

DIDYSIS SUSITIKIMAS HEIDELBERGE
LIUBINAS

Nr. 11(852). 1965. III. B

tingą globą. V. Vokietijos vyriausybė tai 
gerai supranta ir didžiadvasiškai remia 
lietuvių tautinio išsilaikymo pastangas. S
Remdamasis prancūzų-vokiečių tautų drau 
gyste, dr. R. Jaeger nurodė, kad ant tų pa-
čių pagrindų galima kurti draugiškus san
tykius ir su kitomis tautomis. Trys pagrin
dinės bendros pažiūros riša vokiečius ir 
lietuvius: 1) Laisvieji lietuviai pripažįsta
Fed. V. Vokietiją kaip teisėtą Vokietijos 
valstybės tęsėją, o Fed. V. Vokietija remia 
visų Pabaltijo kraštų kovą už valstybinę 
nepriklausomybę; 2) abeji teigia laisvo 
tautų apsisprendimo teisę; 3) abeji išpažįs
ta ir kovoja už suvienytą Europą. Be to, 
vokiečius ir lietuvius jungia bendras liki
mas. Abi tautos iš savo praktikos pažįsta 
bolševikinę vergiją ir netiki plepalais apie 
persekiojimų atoslūgį. Baigdamas garbin
gasis kalbėtojas skatino puoselėti jungti
nės Europos mintį, nes senoji tėvynė gali 
tik tada išsilaikyti, jei bus siekiama „di
džiosios tėvynės Europos"!

Lietuviškojo jaunimo vardu kalbėjo Va
sario 16 Gimnazijos VII klasės mokinys 
Andrius Šmitas. Jis lietuviškai ir vokiškai 
pabrėžė, kad ir ne Lietuvoje gimusi jau
noji lietuvių karta jaučias esanti lietuviška 
ir supranta savo šventą pareigą kovoti už 
lietuviškuosius idealus. A. Šmitas nuošir
džiai padėkojo viso laisvojo pasaulio lie
tuviams ir V. Vokietijos vyriausybei, kad 
lietuvių jaunimui yra sudaromos sąlygos 
auklėtis ir mokytis lietuvių Vasario 16 _. ...Gimnazijoje.

Prieš antrąjį pianisto A. Smetonos išstok 
jimą kun. dr. J. Aviža paskaitė visą eilę 
žymių V. Vokietijos pareigūnų ir kitų tau
tų atstovų pavardžių, sveikinusių lietuvius 
raštu Nepriklausomybės šventės proga.

Po pertraukos sekė meninė dalis, atžy
mėta lietuviška daina, muzika, poezija ir 
šokiu. Ją labai sklandžiai vedė Eliza Gedi- 
kaitė-Tamošaitienė. Solistė Aldona Stem- 
pužienė iš JAV dviem išstojimais simpatiš
kai padainavo eilę lietuvių liaudies dainų,
harmonizuotų K. V. Banaičio, V. Jakubėno 
ir D. Lapinsko. Solistę palydėjo 10 Manhei
mo tautinio teatro orkestrantų, diriguo
jant kompozitoriui Dariui Lapinskui. Per
skiriant A. Stempužienės išėjimus, orkest
ras pagrojo intermezo ir vieną vaizdą iš 
D. Lapinsko baleto „Daivos“.

B. Brazdžionio „Be motinos tėvynės" su 
giliu įsijautimu padeklamavo V klasės mo
kinė Aldona Janulytė, o VIII klasės jnolri- 
nė Elza Morozovaitė vokiškai paskaitė Ne
lės Mazalaitės „Legendą apie nežinomą 
kareivį“.

Lietuvių tautiniai šokiai buvo patrauk
liai išpildyti Vasario 16 Gimnazijos šokė
jų. Šį kartą tik vikrusis Malūnas buvo iš 
senojo repertuaro. Bet kad jis žiūrovų la
bai mėgiamas, tai dar kartą paliudijo gai- f 
valingas plojimas į taktą net šokio metu. ■ 
Gracingoji mergaičių Blezdingėlė privertė • 
žiūrovą susikaupti, o trenksmingasis ber
niukų Džigūnas nustebino savo tempera
mentu. pralenkiančiu net Malūną. Pabai
gai sušoktieji „Rugučiai“ simboliškai ap
vainikavo derlingą darbą. Mokytojos E. 
Tamošaitienės vadovaujamai Vasario 16
Gimnazijos šokių grupei tai buvo sukaktu
vinis — penktasis pasirodymas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimuose. Jos pa
ruošti šokėjai dalyvavo 1961 m. Frankfur
te, 1962 — Stuttgarte, 1963 — Hamburge, 
1964 — Mannheime ir šiemet Heidelberge.

Dr. J. Aviža padėkojo kalbėtojams, pro
gramos išpildytojams ir dalyviams, kurie 
buvo suvažiavę net iš labai tolimų vietų — 
iš Belgijos, iš Hamburgo, iš Miuncheno. 
Buvo atstovaujamos beveik visos lietuviš
kosios kolonijos V. Vokietijoje.

Vasario 21 d. priešpietėje Heidelbergo 
bažnyčiose buvo pamaldos už Lietuvą. Ka
talikams laikė Apaštališkasis Protonota- 
ras A. Kindermann šv. Alberto bažnyčioje, 
o evangelikams klebonas J. Urdzė Provl- 
denz bažnyčioje.

Minėjimas išsamiai buvo aprašytas vo
kiečių spaudoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
PRESTONAS— kovo 14 d.. 12.15 vai., St. 

Ignatius bažn.
NOTTINGHAM — kovo 14 d.. 12.30 vai.
BRADFORD — kovo 21 d.. 12.30 vai. 
ROCHDALE — kovo 28 d.. 12 vai.
NORTHAMPTON — kovo 14 d., 12 vai, -t 

Cathedral, Kingstorpe Rd.
GLOUCESTER — kovo 20 d., 12 vai., Lon

don Road.
STROUD — kovo 21 d., 12 vai.. Beeches 

Green.
COVENTRY — balandžio 4 d.. - 12.30 vai., 

St. Elizabeth Rd.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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