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Poetai ir veidmainiai
Turime aiškių žinių, kad Vilniuje lei

džiamasis ir užsieniuose gyvenantiems lie
tuviams skiriamasis „Tėvynės balsas“ Lie
tuvoje neplatinamas. To laikraščio uždavi
nys yra šviesti rambius mūsų smegenis, 
pratinti juos prie dabartinės komunistinės 
santvarkos Lietuvoje, pakritikuoti, o ne 
kartą ir pašmeižti mus prieš mus pačius.

Dėl to mums lengva suprasti, kai tasai 
„Tėvynės balsas“, šalia medinės propagan
dos ir degutinių šmeižtų, išsispausdina ko
ki Lietuvoje gyvenančių rašytojų eilėraštį 
ar prozos gabalą. Juk tų rašytojų ir proza 
ir poezija negali rodytis be tam tikros do
zės propagandos. Vadinas, tokie užsigar- 
džiuoti skirtieji grožinės literatūros daly
kai taip pat derintųsi su visu laikraštėlio 
planu, su jo uždaviniais.

Tačiau, mūsų nuostabai, pastaruoju me
tu „Tėvynės balsas“ vis dažniau persi
spausdina kūrinius tų poetų, kurie gyvena 
svetur ir Lietuvoje privalo būti nežinomi. 
Štai buvo pristatyti vis su pluoštu eilėraš
čių Juozas Mikuckis, Antanas Rūkas, Hen
rikas Radauskas ir kiti. Aišku, laikraštėlis 
skiriamas mums, ir gal būt jo redakto
riams nelabai tedreba rankos iš baimės, 
kai jie varto tų poetų rinkinius ir nusira
šinėja atskirus eilėraščius spausdinti.

Bet mums sunkokai suprantama tų re
daktorių logika.

Žinoma, jie tuo nori parodyti, kad pri
pažįsta mums teisę skaityti svetur gyve
nančių savo poetų kūrybą ir gėrėtis ja. Ne 
tik pripažįsta, žiūrėkite, bet dar ir pristato 
tame laikraštėlyje, kuris skirtas mums ir 
slepiamas nuo Lietuvos skaitytojų. Bet kas 
gi yra tie jie ir ko vertas tas jų pripažini
mas?

Tie jie juk yra grupelė sovietinei propa
gandai dirbančių asmenų, kurie gauna nu
rodymus, kaip geriausia būtų mus vilioti, 
kaip geriau vaidinti sovietinius nekaltus 
avinėlius. Propagandos specialistai, tur 
būt. įsitikino, kad vis dėlto patraukliau 
vaikščioti ne išverstais kailiniais, kaip 
anksčiau. Tai šekit jums bent jūsų pačių 
poetai, kuriuos mes ne tik pakenčiam. bet 
gerbiam ir mylim ir jums leidžiam skai
tyti.

O mes, svetur gyvenantieji, galvojame, 
kad tas mostas yra baisiai menkas ir nie
kingas. Poetai ir prozaikai rašo tam, kad 
būtų skaitomi, mūsų atveju, visų lietuviš
kai mokančių skaityti. Vadinas, jeigu sve
tur gyvenantieji poetai rašo, leidžia savo 
poezijos rinkinius ir yra priimtini visiems 
lietuviams, tai jų poezija turėtų atvirai 
pasiekti ir tą didžiumą skaitytojų, kurie 
gyvena Lietuvoje. Mes tą poeziją skaitome 

’"'iš rinkinių, dėl to mums nebėra didesnio 
reikalo skaityti dar ją iš to „Tėvynės 
balso“.

O jeigu jūs. vyručiai, esate tokie pado
rūs, tai išleiskite mūsų tautiečiams Lietu
voje dailias Mikuckio, Rūko, Radausko ir 
kitų talentingų poetų rinktines tokiais pat 
tiražais, kaip ir Lietuvoje dabar gyvenan
čių poetų. Tada mes patikėsime, kad spaus
dinimas „Tėvynės balse“ tų svetur gyve
nančių poetų kūrybos nėra biauriai veid
mainiškas reikalas.

Dabar juk Lietuvoje perspausdinami 
darbai tik tų svetur gyvenančių autorių, 
kurie yra artimi komunistams. Jeigu tie 
komunistuojantieji būtų bent talentingi 
poetai ar prozaikai, tai numotume ranka 
dėl jų ir tylėtume. Deja, tarp tų svetur gy
venančių komunistuojančių lietuvių juk iš 
tiesų nėra nė vieno nei poeto, nei prozai
ko. Visi jie tose rašto srityse yra daugiau
sia tik pėckeliai.

Žalia ir iškepta duona
Kaip „Švyturys" nurodo, prieš 25 metus 

„XX Amžius“ rašęs, kad Kauno parduotu
vėse vis dažniau pardavinėjama žalia duo
na. Tada laikraštis spėliojęs, argi iš tiesų 
ir kepyklas būtų palietęs malkų trūkumas.

Kad anuomet šitaip buvo, žinoma, nema
lonu. Būtų geriau buvę, jei žmonės visada 
būtų gavę gerai iškeptą duoną. Tik mes. 
apgailėdami tuos Kauno gyventojus, ku
riems anuomet teko žalia duona maitintis, 
vis dėlto galvojame .kad šiuo metu padėtis 
irgi nėra geresnė. Gal duona ir geriau iš
kepama. nors sovietiniuose Lietuvos laik
raščiuose prasmunka ir panašių skundų, 
kaip prieš 25 metus. Tačiau tos duonos yra 
mažiau, kaip anuomet!

Ar tai nebado redaktoriams akių?
Žalią duoną prieš valgydamas dar gali 

pasikepinti. O ką gi daryti, kai nėra ko 
kepinti?

„Trys muškietininkai“ Klaipėdoje
(E) Vasario mėn. Klaipėdoje įvyko A. 

Durnas „Trijų muškietininkų“ premjera. 
Veikalą pastatė Klaipėdos teatro vyr. re
žisierius P. Gaidys. Spauda praneša, kad 
veikalas žiūrovams patikęs.

DARBININKAI
MIESTE IR KAIME

(Elta) Šių dienų Lietuvos pramonę tvar
ko Maskva. Trūkstant racionalių planų 
pramonei vystyti, ji sutelkiama keliuose 
miestuose. Štai, režiminis Vilniuje leidžia
masis mėnesinis žurnalas „Liaudies Ūkis“ 
R. Blažio straipsnyje (š.m. 1 nr.) turi pri
pažinti, kad trys ketvirtadaliai pramonės 
sutelkta penkiuose stambiausiuose mies
tuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pane
vėžyje ir Šiauliuose) ir tik ketvirtadalis 
tenka mažiems ir vidutiniams miestams. 
Kaimo vietovėse gyvena 57,2 proc. visų 
Lietuvos gyventojų. Gyventojų tankumas 
— 44,5 žmogaus viename kv. km. Čia dar 
pridurtina, kad iš kaimo vietovių gaunama 
daugiau kaip pusė viso natūralaus gyven
tojų prieauglio — jis atitinkamai papildo 
Lietuvos darbo jėgos išteklius.

R. Blažys nurodo, kad visai eilei Lietu
vos rajonų esąs aktualus reikalas iš žemės 
ūkio į pramonę pervesti ne tik natūralų 
kaimo gyventojų prieauglį, bet ir dalį da
bartiniu metu žemės ūkyje užimtų gyven
tojų. Tokia tendencija — keltis dirbti į 
pramonę — Lietuvoje pastebima jau eilė 
metų. Pagal R. Blažio duomenis, per pas
kutinius penkerius metus iš žemės ūkio į 
kitas šakas kasmet pereina dirbti daugiau 
kaip 16.000 darbingų gyventojų. Iš jų dau
giau kaip 2/3 sudaro asmenys, nedalyvavę 
kolchozuose arba tik nežymiai prisidėję 
prie kolchozinio darbo. Čia daroma išvada, 
kad šių dienų Lietuvoje sparčiai mažėja 
gyventojų skaičius, dirbusių „asmeninia- 
me-pagalbiniame“, kitaip tariant, priva
čiame ūkyje, tuo tarpu kolchozininkų įtrau 
kimas į kitas ūkio šakas vykstąs lėčiau.

Teritorinis pramonės išdėstymas esąs 
veiksnys, į kurį tenka atsižvelgti, kai no
rima pagerinti kaimo gyventojų „užimtu
mą“ vadinamoje visuomeninėje gamyboje.

APIE „DIPLOMATUS BE KRAŠTO“
(E) Vak. Vokietijos spauda (Essene ir 

kituose Šiaurės Reino-Vestfalijos miestuo
se) vasario mėn. paskelbė Londono bend
radarbio straipsnius apie „diplomatus be 
krašto“. Pasak laikraščių, dar nepriklau
somybės laikais akredituoti Pabaltijo vals
tybių diplomatai gyvena Londone, turi dip
lomatų pasus bei naudojasi jiems teikia
momis privilegijomis. Apie Lietuvos Atsto
vą B. Balutį rašoma: „Bronius Balutis, ryž 
tingas ir judrus 85 m. amžiaus asmuo. Lie
tuvos vyriausybės Nepaprastas Pasiunti
nys ir Įgaliotas Ministeris, suprantama, 
palaiko ryšius diplomatų sluoksniuose“. 
Balutis gyvenąs Londono Vakarų dalyje. 
Be patarėjo V. Balicko, pasiuntinybė ne
turinti jokio personalo, ir jai tenka verstis 
su kukliomis lėšomis. Pasak vokiečių spau
dos londoniškį atstovą, Vasario 16 d. proga 
B. Balutis buvo surengęs priėmimą. Abu 
diplomatai turį daug darbo, nes jiems ten
ka globoti apie 15.000 Anglijoje gyvenan
čių tautiečių. 15 min. atstu nuo ministerio 
Balučio būstinės gyvena Estijos pasiunti
nys, 68 m. amž. Torma. Kiek toliau įsikū
ręs laisvosios Latvijos atstovas Teodors 
Ozolinš. Esą, išeiviai baltai tikisi sugrįžti į 
jų laisvas tėvynes, ir jie didžiuojasi, kai jų 
diplomatai lygiomis teisėmis kartais daly
vauja ir priėmimuose britų karalienės 
rūmuose.

VLIKas REAGAVO I BRITŲ BBC 

IŠSIŠOKIMUS
(E) BBC (British Broadcasting Corpora

tion) Londono politinių žinių komentato
rius Maurice Latey, darydamas Rytų Eu
ropos politinę apžvalgą, pateikė savotišką, 
pavergtosioms tautoms žalingą pasiūlymą. 
Komentatoriaus nuomone. Rytų Europos 
tautos jau esančios gerai ir gražiai susigy
venusios su Rusija, ir, kad būtų išvengta 
balkanizacijos, joms jau esąs pats laikas 
sudaryti Commonwealth. Tai, esą, būtų la
bai įspūdingas visų Rytų Europos tautų 
apsijungimas.

Į šią prokomunistinę nesąmonę griežtai 
reagavo Londone leidžiamasis dienraštis 
„The New Daily“. Vedamuoju straipsniu 
dienraštis labai griežtai pasisakė prieš to
kius nevykusius BBC komentatoriaus išsi
šokimus, tvirtai pabrėždamas, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija kruvinai kovojusios ir ko
vojančios dėl savo laisvės ir nepriklauso
mybės, laisva valia niekad nesutiksiančios 
su komunistine Rusija sueiti į bet kurios 
formos Commonwealth.

Šiuo reikalu iš savo pusės VLIKas pa
siuntė BBC komentatoriui Latey nusiste
bėjimo ir protesto laišką, o dienraščiui 
„The New Daily“ už gražų ir teisingą Pa
baltijo tautų reikalo gynimą — padėką. 

Pokariniu laikotarpiu pirmenybė buvo tei
kiama dviem didiesiems Lietuvos mies
tams — Vilniui ir Kaunui. Juose sutelkus 
daugiau kaip pusę visos pramonės, aišku, 
sparčiai kilo ir gyventojų skaičius. (At
mintina, kad Klaipėdon suplaukė ypač 
daug rusų, ukrainiečių ir kt. darbininkų ir 
tai neišvengiamai turėjo atsiliepti gyven
tojų sudėties vaizdui — E.). Tiems mies
tams augant, nežymiai vystėsi kiti miestai, 
o kai kuriuose iš jų, palyginus su prieška
riniu laikotarpiu, gyventojų skaičius net 
sumažėjo.

Klausimas, kuris rūpi „L. Ūkio“ ir, žino
ma, aplamai ūkio bei pramonės planuoto
jams. tai kaip tolygiai visoje respublikoje 
išdėstyti pramonę? Tas pramonės išdėsty
mas bei plėtimas mažesniuose miestuose, 
kaip teigia R. Blažys, siejamas su reikalu 
įtraukti į visuomeninę gamybą visus ne- 
kolchozinio sektoriaus gyventojus ar, kaip 
teigiama, „namų ir asmeniniame-pagalbi- 
niame ūkyje*“ dirbančiuosius. Planuoto
jams rūpi tos gyventojų dalies kokybinė 
sudėtis ir jos judėjimo (mobilumo) nusta
tymas. šiuo klausimu atliko tyrinėjimus — 
apklausinėjimą Lietuvos Mokslų Akademi
jos Ekonomikos institutas. Iš bendro 114 
miestų ir miesto tipo gyvenviečių skai
čiaus tyrimo objektais buvo paimti du vi
dutiniai miestai (Ukmergė ir Tauragė) ir 
vienas mažas miestas (Širvintai).

To apklausinėjimo duomenys teikia mies 
tų, miestelių, juose gyvenančių pasiskirs
tymo vaizdą (sąvoka — maži ir vidutiniai 
miestai — vartojama, kalbant apie gyven
vietes ir miestus, turinčius iki 50 tūkst. 
gyv.). Taigi 1964 m. sausio 1 d. miestuose 
ir miesto tipo gyvenvietėse gyveno 1.245,1 
tūkst. žmonių, arba 42,8 proc. visų Lietu
vos gyventojų. Iš jų 785,4 tūkst. žmonių, 
arba 63 proc., gyveno 5-se didžiausiuose 
miestuose, kurių gyventojų skaičius suda
ro 50-300 tūkst. žmonių. Mažuose ir viduti
niuose miestuose gyveno 459,7 tūkst. žmo
nių, arba 37 proc. bendro miestų gyvento
jų skaičiaus.

Dėl nekolchozininkų įtraukimo į vietos 
visuomeninę gamybą, pvz., pramonę, dau
giausia kelia dėmesio maži ar vidutiniai 
miestai su 5-25 tūkst. gyventojų — juose 
tokie darbingi gyventojai sudaro nuo 700 
iki 3.000 žmonių. Apskaičiuota, kad kiek
viename tokiame mažųjų miestų atsirastų 
ne mažiau kaip 500 „neužimtų visuomeni
nėje gamyboje“ asmenų.

Kai planuojama didinti mažųjų miestų 
pramonę, pasirodo, susiduriama su stam
bia kliūtimi — ar tokie pramonės darbams 
(pvz., kituose miestuose) tempiami gyven
tojai sutiktų palikti savo gyvenamąsias 
vietoves? Apklausinėjimai parodė, kad tik 
5 proc..tokių gyventojų sutiktų pakeisti gy
venamąją vietą. Kitiems tai neįmanoma 
dėl šeimų, be to, žymi tokių gyventojų da
lis turi savo gyvenamąjį plotą, dar kiti ne
turi jokios specialybės ir pan. Tiesa, iš ap
klaustųjų pareiškė noro dirbti pramonėje 
62,5 proc. tačiau jei net atsirastų pramonei 
plėstis sąlygos, dar tektų rūpintis visų tų 
gyventojų gamybiniu paruošimu, apmo
kant specialybių ir pan. Jų noras dirbti 
pramonėje ar kitoje ūkio šakoje daugiau
sia aiškintinas siekimu padidinti (aiškiai 
skurdžius) šeimos biudžetus.

Rūpestis tolygiu pramonės išdėstymu ir 
naujų darbo jėgos išteklių surinkimu ten
ka aiškinti viena ir pastaraisiais metais la
bai būdinga bei susirūpinimą keliančia 
tendencija: iš mažų ir vidutinių miestų į 
stambiuosius miestus ir net, pasak „L. 
Ūkio“, esančius ir už Lietuvos ribų, išvyks
ta daugiausia kvalifikuoti darbininkai. Į 
jų vietą iš kolchozų suplaukia nekvalifi
kuotieji, bet, gavę patyrimo, ir jie traukia 
į didžiuosius miestus. Dėl to ir toks nely
gus darbo jėgos paskirstymas.

Lietuviškas jaunimas Kazachstano 

šalčiuose

(E) Vilniaus „Tiesa“ informuoja (vasa
rio 14 d. Nr. 37), kad į Ašigolio vietovę 
Kazachstane, Kokčetavo srityje, neseniai 
atvyko nemaža Lietuvos jaunimo. Jis at
liekąs statybos darbus — per trumpą laiką 
užbaigė du gyvenamuosius namus, netru
kus užbaigs dar du, jau pradėjo statyti ele
vatorių. Esą, jaunuolius spaudžia stiprūs 
šalčiai ir dažnai siautėja pūgos, tačiau 
„atkaklūs statybininkai“ vis tiek lieką 
darbo postuose.

— Turkijoje plinta tymų epidemija, ku
ri pareikalavo jau daugiau kaip 300 gy
vybių.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kazokai prie Kremliaus
Pastaraisiais metais sovietai mėgdavo 

suorganizuoti demonstracijas Maskvoje 
ties ambasadomis tų kraštų, kurie neįtik
davo jai. Bet šįkart įvyko kitaip, kai de
monstrantai ne tik daužė amerikiečių am
basados rūmus, bet pradėjo rodyti ir anti- 
sovietines nuotaikas. Kaip seniau būdavo 
ir kaip dabar įvyko, amerikiečių „News
week“ rašo:

„Paprastai minia nustatytu laiku ir nu
statytoj vietoj susirenka, tvarkingai pra
žygiuoja Čaikovskio gatve, nešdama plaka
tus ir šaukdama atitinkamus šūkius, palei
džia keletą akmenų, o kai policija duoda 
ženklą, tai ramiai išsiskirsto namo. Bet tik 
ne šį kartą. Kai demonstrantams buvo duo 
tas ženklas išsiskirstyti, tada įsimaišė rai
toji policija. Atjojo ji tokiais pat širmais 
arkliais, kokiais carų laikais kazokai joda
vo nagaikomis ir kardais švaistydamiesi 
sklaidyti gatvėse minios. Iš tiesų po 1918 
metų tai buvo pirmas kartas, kad Maskvo
je jėga teko malšinti riaušes. Pradėjusi 
švaistytis ir trankytis policija neatlaikė. 
Atsakydama į smūgius akmenimis, plyto
mis ir pagaliais, minia milicijai šaukė: 
„Fašistai!“

Kodėl šitaip atsitiko? Britų „The Guar
dian“ rašo:

Sovietų vyriausybei patikdavo demonst
racijos prieš svetimų kraštų ambasadas 
Maskvoje. Jos būdavo lyg koks smulkus 
diplomatinis ginklas. Kaltė būdavo suver
čiama „visuotinio nepasitenkinimo** slibi
nui, Maskvos gatvės žmogui, o ypač Mask
vos universiteto studentams, kurie iš tikro 
gali būti pasipiktinę, kad J. Valstybių jū
rininkai išlaipinami Lebanone ar kai kas 
nors kita įvyksta. Tik labai abejotina, ar 
jie pajudėtų demonstruoti, jei niekas ne
paskatintų iš viršaus. Tačiau dabar jau 
porą kartų pasirodė tikras slibinas. 1963 
m. gruodžio mėn. afrikiečiai studentai iš
ėjo į Raudonąją aikštę, skųsdamiesi dėl 
elgesio su jais. Dabar daugumą prie J. 
Valstybių ambasados sudarė kiniečiai ir 
vietnamiečiai. Abu tie slibinai gimė vadi
namuosiuose ūkiškai atsilikusiuose kraš

r Se^tįnfoS DIENOS ~~|
PADIDINS PAJĖGAS

JAV nutarė sustiprinti savo pajėgas Pie
tų Vietname pulti taikiniams komunistinia
me Šiaurės Vietname ir komunistiniams 
partizanams Pietų Vietname.

SLAUGĖS BUVO IŠTEISINTOS
V. Vokietijoje buvo patrauktos atsako

mybėn slaugės, kurios nacių laikais Obra- 
waldeje padėjo beprotnamyje išžudyti 
8.000 ligonių.

Teismas išteisino jas, nes jos tik vykdė 
įsakymą, niekur negavo patarimo, kaip 
elgtis, o, be to, daugelis jų viršininkų vaikš 
čioja laisvi ir nenubausti.

VĖL APIE ALABAMA
Alabamos valstijoje, JAV. vėl prasidėjo 

nesusipratimai su negrais .
Ėjusieji reikalauti, kad jie būtų įregist

ruoti balsuotojų sąrašuose, negrai buvo 
žiauriai išsklaidyti (keli pavojingai sužeis
ti) policijos.

Be to, Šeimos miesto 4 baltieji užpuolė 
ir sunkiai sužeidė kunigą Reebą, kuris ne
trukus mirė.

Ta mirtis sukėlė ypač didelį susijaudini
mą Amerikoje. Pirmosiomis dienomis po 
įvykio Alabamos gubernatoriui pareiškė 
savo pasipiktinimą Aliaskos ir Vermonto 
valstybių gubernatoriai.

GINČAS DĖL MOKESČIŲ
Vatikanas spaudžia Italijos vyriausybę, 

kad ji padarytų išimtį ir iš Vatikano neim
tų pagal įstatymą numatytojo pelno mokes
čio. Pagal 1929 m. įstatymą Vatikanas bu
vo atleistas nuo visų mokesčių, bet spaudo
je prasidėjo ginčas dėl 1962 m. įstatymo 
vykdymo. Krikščionys demokratai ir pats 
Vatikanas aiškina, kad tas įstatymas irgi 
yra palankus, bet kairiosios partijos kitaip 
galvoja. Jos net apskaičiavo, kad Vatika
nas skolingas Italijai už pastaruosius 3 
metus 40.000 milijonų lirų pelno mokesčio 
(23 mil. svarų).

PASIMATYMAS BONNOJE
Britanijos min. pirm. Wilsonas buvo nu

važiavęs Į V. Vokietiją aptarti abiems kraš 
tams rūpimų reikalų. Vienas tų reikalų — 
britų armijos išlaikymas Vokietijoje. Bri
tams jis "kainuoja apie 90 mil. svarų kas 
metai, ir jie norėtų, kad Vokietija bent di
delėmis sumomis užsakytų britų gaminių, 
ypač karinių dalykų.

Ta proga Wilsonas aplankė V. Berlyną. 

tuose, kuriuos marksistai laiko revoliuci
niais. Kas tai revoliucijai turi vadovauti, 
tai yra kiniečių-sovietų ginčo esmė. Sovie
tų vyriausybė, gindama J. Valstybių amba
sadą, turi suprasti, kad ji gali būti pakal
tinta nuolaidžiavimu imperializmui. Iš tie
sų, kaip pasakojama, kai kurie demons
trantai šitaip ir pakaltino ją“.

Dėl tariamojo tokių demonstracijų gai
vališkumo ir dėl dabar sovietams pridary
tų nemalonumų šveicarų „National-Zei- 
tung“ rašo:

„Tos „gaivališkos** demonstracijos buvo 
tokios gaivališkos, kad sovietinė valdžia 
dar gerai prieš patį įvykį pranešė ameri
kiečių ambasadai apie galimą užpuolimą. 
Ta valdžia dar buvo tokia maloni, kad net 
pašaukė policiją saugoti. Tačiau išėjo ne 
taip, kaip buvo planuota. Demonstrantai 
pasireiškė ne tik prieš JAV, bet ir prieš S. 
Sąjungą, kad ji savo tylėjimu pritarianti 
J. Valstybėms. Azijatai studentai buvo pa
siruošę antisovietinius plakatus ir šūkius. 
Jei jie visus nurodymus gavo ne tiesiog iš 
Pekingo, tai bent iš kiniečių ambasados 
Maskvoje. Tačiau tai yra pirmas toks kar
tas, kai kiniečių ir rusų ginčas prasiveržia 
Maskvos gatvėse. Padėtis nemaloni, ypač 
sovietų vyriausybei. Kremlius apsijuokino, 
ir užsienių reikalų ministeris Gromyka 
nuskubėjo tuoj į amerikiečių ambasadą 
atsiprašyti ir pažadėti atlyginti materiali
nius nuostolius. Ateityje, aišku, atitinka
mos sovietų įstaigos, prieš duodamos leidi
mą tokioms „gaivališkoms“ demonstraci
joms, pirma turės jau stipriai pagalvoti“.

O kad tokie tariamieji juokai nebevyktų 
prie JAV ambasados, amerikiečių „N.Y. 
Herald Tribūne“ net rašo:

„Aišku, tai nereiškia, kad reikia nu
traukti diplomatinius santykius, nors mū
sų krašte nemaža būtų ir tokių, kurie būtų 
patenkinti tokia kraštutine išdava. Bet 
mes galime atšaukti savo ambasadorių, rei 
kalams tvarkyti palikti reikalų vedėją ir 
pareikalauti, kad sovietai šitaip padarytų 
Vašingtone“.

NASSERAS GRASINA
Prez. Nasseras pareiškė, kad Jungtinė 

Arabų Respublika pripažins Rytų Vokieti
ją ir konfiskuos Vakarų Vokietijos turtą 
Egipte, jei V. Vokietija pripažins Izraelį.

Arabų kraštų specialiam užsienių reika
lų ministerių posėdžiui jis pasiūlysiąs at
šaukti iš Bonnos visų arabų kraštų amba
sadorius ir nutraukti diplomatinius san
tykius.

Kiti kraštai, kurie remia Izraelį, būsią 
įspėti, kad su jais arabai irgi nebeturės 
reikalų.

O V. Vokietija pasiryžusi pagaliau pripa
žinti Izraelį.

VATIKANAS PATENKINTAS
„Osservatore Romano“ pareiškė pasiten

kinimą Britanijos kardinolo Dr. Heenano 
ganytojišku laišku, kuriuo jis įspėjo, tikin
čiuosius liautis ginčytis „madingais“ reli
gijos klausimais ir palikti juos spręsti pa
čiai bažnyčiai.

KONCENTRACIJOS LAGERIAI — 
SOVIETŲ IŠRADIMAS

Jugoslavijoje areštuotas prof. Michailo- 
vas, kurio straipsnis buvo išspausdintas 
„Delo“ žurnale.

Straipsnyje kritikuojami sovietai. Mėgs
tantiems viską išrasti sovietams ten sako
ma, kad ne naciai pirmieji pradėję organi
zuoti mirties stovyklas, o rusai siųsti žmo
nes į Sibirą.

PAŠAUTO
— Perthe, Australijoje, buvo nuteistas 

pakarti šešiolikametis berniukas, kuris nu
šovė savo darbdavio — ūkininko žmoną 
(ligi šiol Australijoje dar nebuvo nuteis
tas mirti nė vienas jaunesnis kaip 18 m. 
amžiaus).

— Buvęs Winstono Churchillio asmeni
nis palydovas Edmundas Murrays pasi
traukė iš policijos tarnybos ir nutarė sura
šyti anekdotus, kuriuos jis girdėjo apie sa
vo poną ir iš jo per 14 metų tarnybos 
prie jo.

— Miunchene, Vokietijoje, pensininkai 
paslėpė po lova 25.000 markių ir taupomo
sios kasos knygutes su 1500 markių įna
šais, ir visą tą turtelį jiems išvogė įsiver- 
žusios vagilės, kai jų nebuvo namie.
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STEPAS VYKINTAS

Iš Paryžiaus šiandien atėjo liūdna žinia, 
kad ten vasario 26 d. mirė žinoma visuo
menės veikėja, žurnalistė ir mokslininkė 
dr. Jonė Deveikė. Man ypatingai skaudi 
žinia, nes su velione teko kartu studijuoti, 
kartu dirbti jvairiose tautinėse, kultūrinė
se ir politinėse organizacijose.

Jonė Deveikytė gimė 1907 m. vasario 
13 d. Raguvoje. Jos tėvai buvo turtingi ir 
įtakingi prekybininkai, įsikūrę Ukmergėje. 
Čia ji ir mokėsi gimnazijoje, kurią baigusi 
įstojo į Kauno universitetą, humanitarinių 
mokslų fakulteto istorijos skyrių. Iš uni
versiteto laikų ją prisimenu kaip vieną iš 
energingiausių ir uoliausių studenčių. Ji 
nesirūpino, kaip kitos kai kurios studen
tės, greit ištekėti, bet veržėsi vis plačiau 
ir giliau į mokslą. Jos draugai buvo ne stu
dentai, o profesoriai. Ją vis matydavai tai 
su vienu, tai su kitu profesoriumi bekonfe- 
ruojančią. Voldemaras. Jonynas, Karsavi
nas, Vaižgantas iš tolo stebinčiam atrodė, 
kad yra jos tikri draugai. Ji nepasitenkin
davo vien tik istorijos mokslais, bet studi
javo ir teisių skyrių. 1932 m. ji baigė uni
versitetą ir įsigijo du diplomus: humanita
rinių mokslų fakulteto istorijos skyriaus 
ir tefsių fakulteto. Bet ir tai jos nepaten
kino. 1932-33 m. ji lankė Ecole des Char
tres. Paryžiuje ji įsigijo bene du daktara
tu. Ji čia buvo prancūzų mokslininkų žino
ma kaip tarptautinė istorikė mokslininkė. 
Mokslinę istorinę medžiagą ji rinko ir tyri
nėjo visur: Lietuvoje, Lenkijoje, Paryžiu
je, Romoje, Miunchene, Heidelberge, Lon
done etc. Pastaruoju metu ji dirbo Pary
žiuje mokslinį darbą: ruočė Lietuvos Sta
tuto vertimus į prancūzų, lietuvių kalbą ir 
studijas apie statutą. Svajojo greitu laiku 
savo veikalus išleisti, bet per ankstyva 
mirtis jos planus suardė.

Daktarė Jone Deveikė buvo visuomeni- 
ninkės moters tipas. Ji visur dalyvavo, kur 
tik lietuviški interesai ją šaukė. Jau stu
dentavimo laikais ji pasižymėjo aktyviz- 
mu. Ji buvo viena iš Filiae Lithuaniae 
steigėjų. 1928 m. ji buvo šios studenčių 
korporacijos vicepirmininkė. Ji ir liko iš
tikima Lietuvos duktė — filija. Vėliau ji

JONAS AVYŽIUS >-------------------------------------------------------------- -----------------

Kaimas kryžkelėje
____ .______________--------------------------------------------------------------- ROMANAS

(16)

Strazdų Vincė kikendamas nusivedė kar
vę. Iš paskos nusekė Gaigalienė. Rankoje 
linksmai švytravo rykštė.

— Judu su seniu Grigu dabar karaliai 
Liepgiriuose. — Lapinas pasisuko į Gojelį.
— Išsiauginote gudrius vaikus. Mokyti, 
iltingi. Ima visus ant dančio, skivytai 
laksto. O judu žiūrite ir juokiatės. Nebaisu 
—jūsų nelies.

— Kolgi? — ramiai paklausė Gojelis.
— Namų šuo savų neplauna.
— Na jau, na jau. Motiejau. Matytai 

Grigų Tadą. Veik žentas Rimšoms, o išpai
šė savo uošvienę.

— Išgudrėjai, Rokai, kaip matau, — su
pyko Lapinas. Atsišėrei mūsų molynuose, 
išaugai kelnes. O ar seniai grikių ašakos 
užpakalį draskė?

— Užtaigi, — pritarė Šileika. — Atva
žiuoja kaip kokie ponai ant gatavo. Mūsų 
žemė, pastogė, duona.

— Žinoma, kad taip, Viktorai, žinoma. 
Ką jie atsivežė? Smėlio vyžose? Džiovintų 
grybų maišelį? Utėlių dar. Tą tikrai žinau
— jų perėjūnams netrūksta. O Gojelis šit 
priedų atsivežė dūdą. Jie ten tiek ir težino: 
grajinti ir per darbymetį su bobomis miške 
vartytis. Tinginių kraštas. Apskretėliai!

— Užtaigi. Apsikuopia ir užriečia spran
dus. Apsikuopia! Ar patys? Niekų kalbos. 
Kvailiai apkuopia! Mes! Mūsų žemė! Va 
Strazdas. Neseniai išlindo iš kalėjimo, o 
jau turi užuovėją, gavo karvę. Jei Juodu
kas dar savo bobą užleis, bus pilnas komp
lektas.

— Justinas irgi kvailys, — Šileika už
jaučiamai palingavo arklišką galvą. — To
kią karvę atidavė kolūkiui į skolą!

— Per savo kvailumą ir apgerbiame vi
sokius valkatas, Viktorai, per...

Gojelis sėdėjo, pakreipęs šalių apmutu
riuotą kaklą, ir šypsojosi į apykaklę. Dar 
negimė tas, kas jį spykintų. Nutilo ir Lapi
nas. Atslūgo širdis, išgiežus susikaupusį 
pyktį, prasišvietė galvoje. Pralinksmėju
sios mintys lakstė Viešvilės gatvėmis, kam
šė galvas į krautuves, dairėsi lauktuvių 
dukteriai, Mortelei... Šileika gi snarpsojo 
susikūprinęs. įbedęs rūškaną žvilgsnį ark
liams į užpakalius, kramtė lūpas. Prigyve
no! Kažkoks dzūkas veža tave, brigadinin
ką, pakišęs arkliams po uodega, ir būk ma

veikė „Aukštąjį mokslą baigusių moterų 
sąjungoje". 1934 m. Klaipėdoje ji įsteigė 
Moterų sąjungą. 1940 m. ji suorganizavo 
Vilniuje Filiae Lithuaniae Filisterių sąjun
gą. Prancūzijoje ir Vokietijoje tremties 
metais ji aktyviai dalyvavo bendruomeni
nėje veikloje. 1959 m. ji buvo išrinkta Vo
kietijos Lietuvių bendruomenės Tarybos 
nariu. Tais pačiais metais Vokietijos Kraš
to Tarybos ji buvo išrinkta Garbės Teismo 
pirmininke. Dėl politinių intrigų 1962 m. 
jai buvo sukliudyta kandidatuoti į Tarybą, 
tačiau ji iki mirties domėjosi ir sirgo Vo
kietijos Lietuvių bendruomenės ir Vasario 
16 gimnazijos rūpesčiais.

Kurį laiką dr. J. Deveikė buvo pedago
gė. 1941-44 m. ji dėstė istoriją ir teisių 
mokslą Kauno mokytojų seminarijoje. 
1958-60 m. ji mokytojavo L. Vasario 16 
gimnazijoje ir dėstė Lietuvos ir visuotinę 
istoriją. Pažymėtina, kad ji į pamokas va
žinėjo iš Paryžiaus į Vokietiją ir neėmė 
jokio atlyginimo, gaudama tik faktines ke
lionių ir pragyvenimo išlaidas. Besimokan
čio jaunimo ji buvo labai mylima, nes kiek 
vienam jaunuoliui ar jaunuolei troško tik 
gera. Visa širdimi mylėjo jaunimą ir ska
tino vis labiau ir labiau siekti mokslo 
aukštybių ir gilybių. Ypač rūpinosi jauni
mo lietuviškumo nuoširdumu ir taurumu. 
Tai buvo Adomo Mickevičiaus moters ti
pas: turėjo gerą širdį ir kitus veikė j širdis 
ar į sąžinę.

Dr. J. Deyeikė buvo žinoma ir kaip žur
naliste. Nuo 1947 m. ji buvo Tarptautinės 
žurnalistų sąjungos narė. Ji rašė ne tik į 
lietuvių, bet ir j prancūzų ir kitų tautų 
spaudą. Jos straipsniai ir recenzijos mūsų 
spaudoje dvelkė nuoširdumu, giliu įsijau
timu į dalyką ir gilia meile tiesai ir kultū
rai. Ji nekentė veidmainių, Moljero tartiu
fų, pseudomokslininkų ir karjeristų. Todėl 
ne visiems jos publicistika ar kritika buvo 
maloni. Ji buvo Vaižganto dvasios ir pran
cūzų mokyklos žurnalistė. Deimančiukų ir 
tiesos ieškojimas kartu tryško iš jos 
plunksnos, prisigėrusios prancūziško es
prit. Ji bendradarbiavo „Lietuvos. Aide“, 

lonus. Dar džiaukis, kad išleido. Nebėr va
lios ant savo arklių, savo brigados, pačiam 
ant savęs.

Privažiavo tiltą per Akmenę. Tuoj už 
upės prasidėjo Varnėnų ir Kepalių briga
dos laukai, perskirti vieškelio. Prie tilto 
stovėjo žmonių būrelis ir triukšmingai kal
bėjosi. Gojelis nuo savo sosto pirmas pa
matė Martyno brolį Andrių Vilimą, kuris 
skeryčiojosi rankomis, beviltiškai stengda
masis kažką išaiškinti. Bet jo niekas nesi
klausė. Stumdėsi alkūnėmis, šūkavo kat
ras sau, rodė rankomis vieni į tą, kiti į 
priešingą pusę. Tik Varnėnų brigadininkas 
Jonas Žariūnas stoviniavo nuošaliau, nesi- 
kišdamas į ginčą, abejingai rūkė ir žvilg
čiojo į dešinę vieškelio pusę, kuri jau pri
klausė jo brigadai. Čia gi, per keliolika 
žingsnių nuo kelio, stovėjo nebaigtas vers
ti mėšlo vežimas. Senas kuinas snaudė 
ienose, pakabinęs užpakalinę koją, ir kru
tino atvėpusią lūpą lyg melsdamasis.

— Oplia! Praleiskit. Dzievo žmoneliai! 
— riktelėjo grietinvežys.

Būrelis prasiskyrė.
— Ko pešatės? — užklausė Lapinas. — 

Ar duonos neužtenka?
— Dėl mėšlo susipiovėm. Varnėnai už

darė savo kromelį, — atsakė Andrius.
— Trrr! — Lapinas sučiupo vadžią. — 

Kur velnias neša! Duok žmonėms parūkyti, 
prakeiktas dzūke! Aha... Vadinasi... 
Kaip tai uždarė kromelį?

— Mažas pasienio konfliktas. Kaip nors 
apsieisime be Hamaršeldo pagalbos, — at
šovė Petras Inteligentas, piktai pašnaira
vęs į Lapiną.

— Vyrai... — Lapinas, neišlipdamas iš 
vežimo, atkišo cigarečių pokelį.

Visi susispietė apie furgoną, užsirūkė. 
Tik Nadia Lunova. nebe pirmos jaunystės 
mergina, tačiau dar pakankamai daili, sto
vėjo atokiau ir pasilenkusi krapštė žagaru 
nuo batų mėšlą. Nors ji gyveno Liepgiriuo
se pas apylinkės tarybos pirmininką Dau
jotą, bet dirbo Kepalių brigadoje; jos va
dovaujama cukrinių runkelių grandis kas
met išaugindavo didžiausią derlių kol
ūkyje.

— Tai kas gi susitormozavo, vyrai? Ko 
tokie rūgštūs? — atsargiai paklausė La
pinas.

— Mums, kas mums. Kiek turėjome, iš- 
mėžėme. Gal kas dar kiek turi, bet žmo- 
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„Vaire", „Teisėje", „Trimite", „Laisvoje 
Lietuvoje". „Dirvoje“ ir kt.

Tikrasis Dr. Deveikės pašaukimas buvo 
mokslas. Lietuvos istorija ir mūsų teisės

4-jo Pėstininkų Lietuvos Karaliaus Min
daugo pulko 2-os kuopos viršila Vincas Si
monaitis (tremty Kazys Deveikis) mirė va
sario 16 d. Nottinghame.

Velionis Vincas-Kazys gimė 1903 m. ba
landžio 6 d. Utenos apskr., Molėtų valse., 
Kraujalių k. Kilęs iš vargingos mažažemių 
ūkininkų šeimos, velionis Vincas-Kazys iš 
pat vaikystės dienų turėjo sau ir savo arti
miesiems pelnyti duoną. Jam neteko lanky
ti net pradžios mokyklos. Pašauktas į ka
riuomenę atėjo beraščiu. Iš prigimties bū
damas gabus, darbštus ir sumanus, greitai 
pramoko skaityti ir rašyti ir baigė moko
mąją kuopą.

Baigęs privalomą karo tarnybą, pasiliko 
tarnauti liktiniu ir visus 17 savo karinės 
tarnybos metų atliko 4-me Pėstininkų L. 
K.M. pulke. Eidamas liktinio puskarinin
kio pareigas, nenustojo lavintis ir moky
tis. Lankė bendrojo lavinimosi kursus ir 
išlaikė egzaminus iš 4 klasių gimnazijos 
kurso. Daug skaitė ir rašinėjo korespon
dencijas „Kariui". Nesitenkino vien savo 
tiesioginių pareigų atlikimu, bet laisvalai
kiais dirbo kaip instruktorius L. šaulių 
Sąjungoje ir ugniagesių komandose. Buvo 
drausmingas, darbštus, sumanus ir giliai 
tautiškai ir valstybiškai susipratęs karys. 
Buvo mylimas ir gerbiamas savo valdinių 
ir viršininkų.

Rusams bolševikams okupavus Lietuvą, 
iš kariuomenės buvo paleistas kaip „liau
dies priešas“. Buvo gavęs darbą durpyne, 
bet kaip sąmoningas lietuvis darbininkas 
bolševikams buvo ir čia nepageidaujamas. 
Dėl to iš darbo durpyne buvo atleistas. Tik 
kaitaliodamas gyvenamąją vietą išvengė 
ištrėmimo Sibiran.

gaus nepapiausi, jei neduoda, — pasišovė 
aiškinti vienas iš Varnėnų brigados, su
minkštintas cigaretės. — O Kepaliai va 
pyksta. Kaip vaikai. Tu neduodi, ir aš ne
duosiu. Vaikiškas reikalas... Aš sakau, ko 
ten dairytis į šonus. Kiekvienas darykim 
kaip išmanom, ir bus tvarka. Tegu bež
džionės pamėgdžioja...

— Mažum ir už darbadienį pagal tavo 
principą dalinsim. Skatikiausias? — įsiter
pė Petras Inteligentas. — Pilsim į maišus 
visiems iš eilės. Kam klius, kam neklius...

— Žariūnas kaltas! — atsiliepė Nadia.
— Brigadininkas! Mėšlo neturime... Kur 
tam neturime. Mėšlas iki lubų prisimynę, 
no, kaip patarlės sako, nei pats suėsiu, nei 
kitam įdėsiu. Palaukit, ateis ruduo — pa
tiems atsirūgsite. Girdėjote, kad naujas 
pirmininkas žadėjo už darbadienius mokė
ti pagal brigadų derlių?

— Riekitės, riekitės, — suniurnėjo Ža
riūnas. — Blusos vis vien nepakaustysit.

— Nėr čia ko laiką gaišinti, Petrai. — 
Nadia ėmė atsisagstyti šimtasiūlę. — Eik 
versti vežimas. Su Varnėnai pats pirminin
kas susitvarkys. Išlįs liberalas tau pro 
gerkles, Žariūnai. Atsakysi už netvarką.

Žariūnas numetė nuorūką ir, susirietęs 
į lanką, ilgai ir įnirtingai trynė tą vietą 
koja.

— Tu Strazdų Vincę į atsakomybę 
trauk, kai mielės pradės kelti. Ne ant to 
žiojiesi, vištos koja. Blusos vis vien nepa- 
kaustysi...

Petras Inteligentas paraudo, išsitiesė 
kaip spyruoklė.

— Be diplomatinių gudrybių, žariūniau- 
sias. O ir tu, brigadininke, — Petras pasi
suko į Andrių. — Atsimink, jei nepaspausi 
Varnėnų konsulo, ir jis neišjudins savo 
Kamčiatkos, Kepaliai irgi nebeduos mėšlo.

— Girdėjai, Andriau? — nusijuokė La
pinas. — Tai išgąsdino! Jis neduos, kas ati
duota! Cha-cha-cha! — Uždūmė pypkę ir 
nutilo, paskendęs tirštam dūmų debesy. 
Krenkštė, stenėjo, slapčia žvelgė kažkur į 
laukus, pilnas neramaus laukimo. Ir su
laukė.

— Kas atiduota, gali būti ir atsiimta. Iš 
krūvelių surinkti lengviau, kaip iš tvarto 
išmėžti. Bet kai pradės, rinkti Inteligentas, 
tai ir kiti neatsiliks, — pamatysite. — Pet
ras peršoko. griovį ir pašaipiai kilstelėjęs 
skrybėlę, nuėjo prie vežimo.

Andrius persimainė. 

istorija buvo jos tyrimo plotai. Daugelyje 
tarptautinių mokslo kongresų posėdžių ji 
skaitė pranešimus apie 1447 m. Kazimiero 
privilegijų svarbą, apie XVI a. bajorų su
nykimą. Krėvės aktą. Ji išspausdino The 
Lituanian Diarchies (Slavonic Review 
1950). The Legal Aspect of Last Conver
sion in Europe 1952 etc. Daugelis jos moks 
lo darbų liko rankraščiuose.

Negailestinga vėžio liga per anksti pa
kirto šią didelę asmenybę, tikrąją Lietu

KAZYS DEVEIKIS

— Petrai, grįžk, šuns kaili, — pašaukė 
išsigandęs. — Velniai parautų! Nekiršink 
žmonių, Inteligente.

— Matai, Lapinai.. .— Žariūnas beviltiš
kai numojo ranka. — Kaimas privirė ko
šės, o laukiniams reikia kabinti.

— Kaip tai?
— Nesuk uodegos. Nevežate mėšlo. Ma

no brigada nusižiūrėjo į jus, sustreikavo, 
o dabar vėją kelia Kepaliai... Blusos...

— Ką padarysi, Jonai, ką? — gailiai nu
traukė malūnininkas. — Kaimas per lai
kus kaltas. Tokia mūsų dalia. Bauskit, ką 
padarysi... — Nulenkė galvą, paklusniai 
atstatydamas pečius nematomam smūgiui, 
nežymiai kumštelėjo Šileikai ir paslėpė 
šypsnį ūsuose. Linksmi velniukai šoko 
akyse, net kibirkštys skilo.

Buvo pasinešę į pavasarį, bet vėl pridri- 
bo, šąla, — atsiliepė Šileika nusižiovau
damas.

— Pridribo, Viktorai, ir dar dribs, oi, 
dribs, minėsi mano žodį. Prieš laiką kaili
nių nepadėsi, geradėjau, ne...

Ib abudu lyg susitarę prajuko ilgu už
krečiančiu juoku.

Kaimas matė, kaip Lapinas išvedė savo 
Juodmargę. Vakare grįžo su pilna uore 
šieno: pirkęs kažkur už Viešvilės pas toli
mą giminaitį. Kai visi sumigo, iškrovė ve
žimą, ir pasirodė, kad uorėje besama tos 
pačios Juodmargės, kurią ryte artimieji 
buvo išverkę į paskutinę kelionę. Tačiau 
apie stebuklingą karvės sugrįžimą niekas 
nežinojo, išskyrus Mortą. Jau prieš tai da
lis šieno buvo nuversta nuo lubų ir sukrau
ta tvarto gale, kur stovėjo Lapino gyvu
liai. Už tos pašaro sienos ir įsikūrė Juod
margė. Morta ją šerdavo, melždavo. Lukas 
tik galvą kraipė: taip nelauktai pieno pa
daugėjo! Gal būt, ir Lapinienė šį tą numa
nė. Bet ne jie, tiedu žmogaus šešėliai, Mor
tai rūpėjo: Birutė tartum kita pasidarė. 
Jau nebešoko į akis, nekurstė prieš Mortą 
seserų, nesimeilino Lukui ir netraukė per 
dantį Lapino, kaip iki šiol darydavo, norė
dama įskaudinti motiną, o susimąsčiusi ty
lėjo ir niauriai žvilgčiojo į šonus. Morta 
jau kartą matė tokią dukterį. Tai buvo 
prieš kokį trejetą metų. Abudu su Lapinu 
tada skaudžiai iškaršė jai kailį, kad nesi
klaususi įstojo į šokių ratelį, susideda su 
komjaunuoliais. Kurį laiką slankiojo kaip 
dabar, šnirpšdama po nosimi, o vieną die
ną vėl atgavo savo charakterį ir. įžūliai 
žiūrėdama motinai į akis, pasisakė įstojusi 
į komjaunimą.

.. Morta baigė melžti antrą karvę. Tuoj 
eis į slėptuvę pas Juodmargę. Tuo metu 
kažkas įėjo į tvartą. Morta panarino galvą 
ir melžė toliau Karvė nebeatleido pieno, 
bet Morta vis iek traiškė. Ji jautė į save 
nukreiptą svil nantį žvilgsnį. Kaktą išmušė 
prakaitas, pirštai drebėjo.

— Ko tau čia reikia? — kažkas sveti
mas paklausė jos lūpomis.

Už nugaros sušnarėjo ir nutilo. 

vos dukrą, kuri Lietuvą mylėjo labiau už 
save pačią.

Reikšdamas nuoširdžiausią užuojautą 
savo, šeimos ir visų bičiulių vardu Jos my
limai Motinai, broliams, giminėms ir arti
miesiems. su širdies skausmu išgyvenu šį 
didelį nuostolį mūsų mokslui ir mūsų tau
tai.

Tebūnie Tau, ištikimoji Lietuvos dukra, 
lengva Prancūzijos, laisvės ir žmoniškumo 
krašto žemelė!

Prasidėjus rusų - vokiečių 
karui, stvėrėsi ginklo, suor
ganizavo Pušaloto partizanų 
būrį ir išvalė apylinkę nuo 
rusų bolševikų. 1944 metais 
įstojo savanoriu į Lietuvos 
Vietinę Rinktinę. Buvo pa
skirtas Panevėžio Bataliono 
1-mos kuopos kuopininku. 
Kartu su besitraukiančia Pa 
nevėžio Lietuvių Komendan 
tūra atsidūrė Vokietijoje. Ir 
čia velionis Vincas-Kazys 
nenorėjo padėti ginklo. Bu
vo įstojęs į parašiutininkų 
mokyklą, kad baigęs ją ga
lėtų skristi į Lietuvą ir tal
kininkauti besikaujantiems 
lietuviams partizanams. Ka 
ro įvykių eiga neleido jam 
šio sumanymo įvykdyti.
Tapęs tremtiniu, velionis 

Vincas-Kazys nepalūžo. Gy
vai ir plačiai įsijungė į tau
tinę visuomeninę veiklą sve
tur. dalyvavo organizacijose 
ir spaudoje iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų.

T. V.
_____________________

K. Deveikis savo 
kambaryje. Nottinghame.

— Eik lauk, nesekiojus iš paskos kaip
šuva.

— Užėjau pasakyti, kad nebeitum pas
.Tuodmargę PameHiau  ------------- ------- - .... i

Morta lėtai atsistojo nuo kėdutės. -■
— Visgi suuodei, kale?
— Gali nesivarginti: ir vakare pamelšiu, 

ir pusryčių, šita karvė ne Lapino, ir ne ta
vo. Jos pienas jums nepriklauso. Sukošiau 
jį kartu su kolūkio pienu. Taip bus, kol 
tas ūsuotas sukčius neparduos Juod
margės.

— Kaip? — Morta pastatė kibirą į šalį S 
ir žengė prie dukters. Birutė stovėjo, atme
tusi galvą, visa išvaizda tartum sakydama: 
„Sukapok, jei nori, bet ir mano gabalėliai 
šokinės!“ Morta nusiminusi gniaužė pri
kyštę. Kokie žodžiai galėtų tą pakvaišėlę 
įtikinti? Rodos, surado. Bet ne, ne tai. Vie
nok reikia ką nors pasakyti. — Grigų Ta
das primokė? Paskundei? Nori tėvus pri
girdyti vandens šaukšte? Ko vėpsai, atsta
čius žlibes? Va pienas! Imk, ir tą supilk 
kolūkiui! Juk ir mūsų dvi karvės. Gal pra
dėsi vieną melžti? Kuri geriau patinka? 
Raudonoji ar Beragė? Pasirink. O mažum 
abidvi atiduosi kolūkiui?

— Abiejų niekas neprašo, o vieną ati
duosite. Ir jūs. ir tas ūsuotas tarakonas!..

Morta prišoko prie dukters. Toji sužai
bavo akimis, tarsi ugninį ratą aprėžė ap
link save.

— Kaip?! Ką pasakei?! — Morta suko 
aplinkui, lyg kraują suuodusi vilkė, kalė 
dantimis, tačiau nesiryžo to rato peržengti. 
— Nevisprotė, išgama, biaurybė! Lapiną 
šitaip!.. Savo... Dieve, Dieve... Ar tu žinai, 
ką kalbi, paleistuve? Turėtum tam žmogui 
kojas nuplauti ir vandenį išgerti...

Birutė isteriškai nusikvatojo.
— Ak taip! — Morta puolė per ugninį 

ratą. — še! — Ir trenkė dukteriai į veidą.
— Dar! — Birutė smogė motinai neapy

kanta degančiomis akimis. — Dar!
— Še, kale, še! — Morta suvis paklaiko 

iš pykčio. Puldinėjo apie dukterį, daužė 
kur pakliuvo, o toji nuodingai šypsojosi ir 
šnypštė kaip gyvatė: „Dar! Dar!“ Iš nosies 
pliūptelėjo kraujas. Morta atgniaužė lim
pančius pirštus. Įtūžimas staiga atslūgo, 
kaip ir buvo užėjęs. — Birute, vaikeli...— 
šnibždėjo, jau apgailėdama savo išpuolį.— 
Aš nenorėjau... Nepyk, dovanok savo bjau
rybei motinai...

Birutė stovėjo kaip stulpas. Išbalusiame 
veide jokios išraiškos.

Morta apkabino dukterį per pečius, šluos 
tė prijuoste sumuštą nosį, verkė. Birutė 
įsikniaubė motinai į krūtinę ir taip pat 
pravirko.

— Kodėl mama nemyli tėvulio? Jis toks 
geras .. — kūkčiojo, draskoma nevilties.

— Aš jo niekada nemylėjau, vaikeli.
— Tai kam reikėjo tekėti?
— Taip, šito nereikėjo daryti... — Pa

springo paskutiniu žodžiu ir nutilo. Prisi
minimai pagavo ją ir nunešė kaip srovė 
sausą šakelę. (Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(9)

GRAŽŪS LENKIJOS ATSTOVO

PIRMIEJI VIEŠI ŽODŽIAI

Naujosios vyriausybės pirmasis uždavi
nys buvo paruošti visus reikiamus forma
lumus diplomatiniams santykiams užmegz
ti. Tai buvo padaryta per keletą dienų. 
Lietuvos vyriausybė savo pirmuoju nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministeriu 
Lenkijai paskyrė iki šiol buvusį karo atta
che Berlyne gen. štb. pik. Kazį Škirpą, o 
Lenkijos vyriausybė — F. Charwatą. Ski
riamieji raštai turėjo būti įteikti tuo pat 
metu, būtent: 1938 m. kovo 31 d., 12,30 vai. 
Lenkijos nepaprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris Lietuvai F. Charwatas, įteik
damas savo skiriamuosius raštus respubli
kos prezidentui A. Smetonai, pasakė šią, 
įprastinį diplomatinį mandagumą prašo
kančią ir daug ko gero žadančią kalbą: 
Ponas Prezidente,

Turiu garbę į Jūsų Ekscelencijos rankas 
įteikti raštus, kuriais Ponas Lenkijos Res
publikos Prezidentas mane skiria prie Jū
sų nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu mi- 
nisteriu.

Man ypatingai malonu galint pateikti 
Jūsų Ekscelencijai Respublikos Prezidento 
ir mano vyriausybės nuoširdžius linkėji
mus Jūsų asmeniui ir Lietuvos Valstybės 
laimei ir gerovei.

Turėdamas garbę būti Lenkijos Respub
likos atstovu Lietuvoj, aš'esu griežčiausiai 
pasiryžęs sudaryti tvirtus pagrindus nu
statyti geros kaimynystės santykiams, ku
piniems pasitikėjimo ir nuoširdumo, kurių 
reikalauja tikrieji ir tiesioginiai abiejų su
sisiekiančių valstybių interesai.

Tokia dvasia pradėdamas tas aukštas pa
reigas, kurios man tenka, aš laikau savo 
pareiga Jūsų Ekscelenciją patikinti, kad 
esu savo Vyriausybės nuoširdžių troškimų 
reiškėjas.

Savo jėgų ribose aš kaip tik ir rengiuosi 
išplėsti tos dvasios galimumus ir sukelti 
naujų galimumų. Tas darbas man būtų di
džiai palengvintas, jei, jį dirbdamas, aš ga
lėčiau turėti užtikrintą Jūsų Ekscelencijos 
aukštą paramą ir Lietuvos vyriausybės 
brangią pagalbą.

Priverstinis diplomatinių santykių už
mezgimas su Lenkija A. Smetonai buvo 
vienas pačių skaudžiausių įvykių, o skiria
mųjų raštų priėmimas iš pirmojo Lenkijos 

—nenanrasto pasiuntinio ir įgalioto ministe- 
rio Lietuvai viena iš pačių nemaloniausių 
ir betgi neišvengiamų pareigų. Daugiau 
kaip penkiolika metų gyvendamas Vilniuje 
ir su lenkais turėdamas įvairiausių santy
kių bei reikalų, A. Smetona gerai juos ir 
jų tikrąsias intencijas pažino ir jų tariamu 
nuoširdumu visiškai netikėjo. Jis į Char- 
wato kalbą atsakė santūriai ir mandagiai, 
kiek to būtinai reikalauja diplomatinis pro 
tokolas:
Ponas Minister!,

Turiu garbę priimti iš Jūsų rankų raš
tus, kuriais Jo Ekscelencija Ponas Lenki-

. jos Respublikos Prezidentas Jus skiria 
prie manęs savo nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministeriu.

Aš jautriai atjaučiu tuos linkėjimus, ku
riuos Ponas Lenkijos Respublikos Prezi
dentas ir Lenkijos Vyriausybė, Jūsų Eks
celencijai maloniai tarpininkaujant, teikė
si pareikšti Lietuvai ir jos Valstybės 
Galvai.

Man malonu girdėti Jūsų Ekscelenciją 
pareiškiant tvirtą norą sudaryti mūsų 
abiejų kraštų tvirtus pagrindus santy
kiams, pagrįstiems pasitikėjimu ir nuošir
dumu.

Atlikdami tą misiją, kuri Jums paveda
ma Lenkijos Vyriausybės pasitikėjimu, Jūs 
galite tikėtis Respublikos Vyriausybės pa
galbos ir mano paramos.

Prašau Jus, Pone Ministeri, teiktis pa
tarpininkauti perduoti Ponui Lenkijos Res
publikos Prezidentui linkėjimus, kuriuos 
reiškiu jo asmeniui, lygiai, kaip ir lenkų 
tautos laimei ir gerovei.

Lygiai tuo pat metu Varšuvoje Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris K. Škirpa įteikė savo skiriamuosius

KAI LIETUVIŠKAI NEBEIKERTAMA...

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.

kit-'

Sticatyteju latofad
JIE TIKRAI NESUPRANTA MUSU

Mielasis Jonai,
Nepaprastai apsidžiaugiau gražiu ir la

bai teisingu atsakymu p. P. Seversui Euro
pos Lietuvyje. Man atrodo, kad jie nesu
pranta mūsų ir mūsų siekių. Dar daugiau, 
jie nesupranta ir šiandieninių komunisti
nių kėslų, o gal nenori suprasti. Tik pažiū
rėkim į jų televizijos programą; Panora
moj viskas gražu pas komunistus: ir kalė
jimai, ir tolimieji Sibiro plotai, į kuriuos 
paprastai komunistai siunčia pasmerktuo
sius. žinoma, savanoriškai, kaip Panorama 
rodo. Tik ar taip viskas gražu tiems, kurie 
eina mirti dėl savo krašto laisvės? Kažin?..

Dar kartą ačiū už gražų ir teisingą at
sakymą.

Su geriausiais linkėjimais
Vik. Ignaitis

AR DALYVAVO L. GIRA?

„Europos Lietuvio“ 10 numeryje buvo 
išspausdintas Eltos straipsnis „K. Škirpai 
70 m.“ To straipsnio vienoje pastraipoje 
rašoma:

„...1918 m. pabaigoje būdamas Vilniaus 
karo komendanto padėjėju, drauge su ko
mendantu Liudu Gira ir adjutantu Petru 
Gužu 1919 m. sausio 1 d. pirmą kartą iškė
lė Lietuvos vėliavą Gedimino kalne“.

Vėliava Gedimino kalne tikrai buvo iš
kelta, bet nenorėčiau sutikti su tuo, kad 
tame istoriniame veiksme dalyvavo ir L. 
Gira.

Skaitydami Lietuvos kariuomenės kūri
mosi istoriją, randame, kad pirmuoju Vil
niaus karo komendantu buvo paskirtas L. 
Gira, padėjėju — kar. K. Škirpa, adjutantu 
— k.v. P. Gužas. Tuo laiku Vilniuje jau 
buvo susirinkę daug gabių ir įvairių laips
nių lietuvių karininkų. Taigi ir kyla klau
simas, kodėl komendantu nebuvo paskirtas 
gabus karininkas, o tik plevėsa L. Gira, 
kuris pats prisipažįsta, kad iki to laiko 
niekad nebuvo karininku. Atrodo, kaip jis

visur mokėjo prisiplakti, tai pats ir įsisiūlė 
eiti tas aukštas pareigas. Kar. Grigaliūnas- 
Glovackis savo atsiminimuose rašo, kad L. 
Gira 1918 m. spalio mėn pabaigoje jam pa
sigyręs, jog būsiąs paskirtas Vilniaus ko
mendantu. Tai dar net pora mėnesių prieš 
paskyrimą. Atrodo, kad L. Gira gal kiek 
tiko kabinetiniam darbui, o visą komen
dantūros karinį organizavimą tvarkė jau
nas, gabus ir energingas karininkas K. 
Škirpa.

Dabar dar žvilgterėkime, kiek laiko L. 
Gira buvo tuo pirmuoju Vilniaus komen
dantu. Paskirtas 1918 m. gruodžio 24 d., tų 
metų gruodžio 31 d. susirgo, ir komendan
to pareigas pradėjo eiti kar. K. Škirpa. Tai 
komendanto pareigas teko jam eiti tik apie 
savaitę. Sirgdamas negalėjo pasitraukti iš 
Vilniaus ir pateko į bolševikų kalėjimą. 
Būdamas kalėjime pradėjo kurti eilėraš
čius ir garbinti bolševizmą. 1919 m. vasarą 
L. Gira atvyko į Kauną, kada mūsų vy
riausybė įvykdė pirmąjį apsikeitimą kali
niais su bolševikais.

Toliau pasiskaitykime, ką rašo vėliavos 
Gedimino kalne iškėlimo dalyvis P. Gužas: 

„...1919 metų sausio mėn. 1 dieną, vo
kiečiams baigiant kraustytis iš Vilniaus ir 
15 vai. 30 min. nuėmus nuo Gedimino pi
lies bokšto savo vėliavą, komendanto pa
reigas ėjęs kar. Škirpa įsakė komendantū
ros adjutantui Gužui tuojau vykti į Valsty
bės Tarybos rūmus, Šv. Jurgio g-vė 13 nr., 
ir, išgavus iš rūmų prievaizdos didelę tri
spalvę tautišką vėliavą, skubiai vykti į 
Gedimino kalną. Tuo tarpu kar. Škirpa 
nuvyko už Žaliojo tilto, į artilerijos karei
vines (kur buvo sutalpintos komendantū
ros dalys), paimti garbės sargybą iš 7 žmo
nių. Greitu laiku visi buvo prie Gedimino 
pilies, čia pareikalavus, pilies sargas ati
darė bokšto duris, kur e. komendanto p. 
karininkas Škirpa, komendantūros adju
tantas Gužas ir savanoris Vincas Stepona
vičius triese užlipo ant bokšto viršaus. 
Stipriai pririšę prie vielos vėliavą, pakėlė

ALEKSANDRAS MERKELIS

raštus Lenkijos respublikos prezidentui 
Ignacui Moscickiui. Iš viešbučio į prezi
dentūrą jį atlydėjo protokolo šefas minis
teris Roemeris, o pačiose iškilmėse dalyva
vo užsienio reikalų ministeris pik. J. Be- 
ckas, prezidentūros civilinio ir karinio sky
rių šefai ir kiti aukštesnieji valdininkai.

O UŽ GRAŽIU ŽODŽIŲ — TROŠKIMAS

TURĖTI KAUNO VAIVADIJĄ

Lietuvos Lenkijos santykiuose buvo pra
dėtas naujas istorijos lapas. Jis buvo at
verstas neįprastu būdu, ir sunku buvo nu
matyti, ko visu tuo Lenkija siekia,, ko ji iš 
Lietuvos iš tikrųjų nori. Lenkų ultimatu
mas, kaip ir kiek anksčiau įvykęs Austri
jos prijungimas prie Vokietijos, buvo pa
saulinių įvykių dėmesio centre, ir, visaip 
jį komentuojant, Lenkija daugiau ar ma
žiau buvo smerkiama, nes juo kyląs pasau
linis gaisras buvo ne gesinamas, bet dar 
labiau kurstomas, tautų tarpusavio santy
kiams spręsti naudojant jėgą, o ne teisę. 
Taip elgdamasi, Lenkija sudarė provokaci
ja grindžiamą ultimatumo precedentą, ku
ris juk stipresniojo gali būti ir prieš ją pa
čią panaudotas.

Nors pats lenkų ultimatumas, tereika
laująs užmegzti tik diplomatinius santy
kius, atrodė ir nepavojingas, tačiau juo 
per Lietuvą nuslinko pirmasis jos nepri
klausomybės sutemų šešėlis. Visa tauta jį 
nepaprastai jautriai ir skaudžiai išgyveno. 
Kovo 18 d. šių devynių organizacijų — 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių, 
Lietuvos Šaulių, Lietuvių Tautininkų, Vil
niaus Vadavimo, Jaunosios Lietuvos, Pava
sario, Skautų, Lietuvių Mokytojų ir Vaka
rų — Sąjungų vadovybės respublikos pre
zidentui A. Smetonai įteikė šį savo nuta
rimą:

— Lietuvos visuomeninių organizacijų 
vadovybių atstovai, susirinkę šią dieną 
Kaune, aptarė esamą padėtį, akivaizdoje 
Lenkų Vyriausybės įteikto ultimatumo, 
siekiančio pažeisti lietuvių tautos ir vals
tybės garbę ir laisvę, ir, suprasdami visą 
šio momento reikšmę ir rimtį, visos organi
zuotos visuomenės vardu pažada visomis 
jėgomis ir net gyvybe drauge su vyriausy
be budriai stovėti lietuvių tautos ir valsty
bės sargyboje.

Tai buvo lyg ir vyriausybės padrąsini
mas tautos garbę pažeidžiantį, ir. jos laisvei 
grasantį ultimatumą atmesti. Tačiau vy
riausybė, remdamasi visomis prielaidomis, 
buvo priversta jį priimti. Savo pasiryžimą 
tautos bei valstybės laisvei ginti visuome
nė reiškė, gausiai aukodama 1935 m. įsteig 
tam Ginklų Fondui. Per pastarųjų porą 
metų jam buvo suaukota keli milijonai 
litų.

Tautą budriai stovėti savo laisvės sargy

boje dar labiau vertė netrukus išryškėjęs 
lenkų klastingumas, Lietuvą priverčiant 
tą ultimatumą priimti. Jų žygiai Vilniaus 
krašte anaiptol nerodė, kad lenkai tuo ulti
matumu būtų siekę Lietuvos-Lenkijos san
tykių pagerėjimo. Priešingai, jie tuos san
tykius dar labiau blogino. 1938 m. gegužės 
18 d. Vilniuje buvo uždaryta Lietuvių 
Mokslo Draugija, ir jos mokslo rinkiniai 
konfiskuoti. Vilniaus krašte pradėjo smar
kiau siausti lietuvių kultūrinės veiklos 
persekiojimas. I Lietuvos vyriausybės pro
testus buvo atsakoma, kad tai esąs vidaus 
reikalas ir Lietuvos vyriausybė neturinti 
teisės į jį kištis.

Ypatingu įžūlumu pasižymėjo Lenkijos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas minis- 
teris .Lietuvai F. Charwatas. Jis 1938 m. 
gegužės 3 d., lenkų tautinės šventės proga, 
Metropolio viešbučio salėje pasiuntinybės 
personalui ir svečiams suruošė iškilmingus 
pietus, kurių metu pasakė kalbą, baigda
mas ją tostu:

— Kad mes, Rzeczpospolitos pasiunti
nybė Lietuvoje, taptume ko greičiausiai 
Kauno vaivadija!

Pagaliau 1938 m. lapkričio 25 d. Lenki
jos vyriausybė privertė uždaryti Vilniaus 
Vadavimo Sąjungą, turėjusią apie 25.000 
narių ir apie 700.000 jos Fondo rėmėjų, 
Vilniaus pasų savininkų. Ir vienos ir kitos 
organizacijos nariu buvo ir pats A. Sme
tona.

— Ko taip laukė mūsų pietų kaimynas, 
kas itin skaudžiai buvo pajusta visų mūsų 
patriotų — įvyko, — rašė prof. kun. F. 
Kemėšis paskutiniajame Mūsų Vilniaus 
23-24 numeryje. — Vilniaus Vadavimo Są
junga uždaryta! VVS buvo tai visos tautos 
minčių ir troškimų sintezė. VVS uždaryta, 
bet idėja lieka gyva. Jokia jėga neišplėš 
jos iš tautos sąmonės ir širdies. Jokie iš
viršiniai formalūs aktai negalės pakeisti 
tautos nusistatymo. Nebeužtvenksi upės 
bėgimo... Tauta turės surasti tokią ar ki
tokią savo aspiracijoms išeitį. Jei čia vis
kas būtų prislopinta, veikimas pratrykš iš
eiviuose, kur tik yra lietuvių būreliai.

Vos praėjus keliems mėnesiams po ulti
matumo įteikimo, ėmė ryškėti Lenkijos im
perialistinės užmačios, ir juo toliau, juo 
labiau jos didėjo. 1938 m. lapkričio 29 d. 
Čekoslovakiją privertus Vokietijai atiduoti 
Sudetų kraštą, Lenkija ta proga pasigrobė 
Tešino sritį, tuo paaštrindama savo santy
kius su Vokietija, siekiančia visos Silezi
jos. Lenkijos imperialistinės lenktynės su 
Vokietija nieko gero nežadėjo nei pačiai 
Lenkijai, nei visai Europai. Užuot rūpinu
sis savo valstybės saugumu, organizavus 
atsparą prieš galimą Vokietijos antplūdį j 
Rytus, Lenkija taikstėsi, kur čia daugiau 
svetimų žemių pasigrobti. Lenkija savo 
klastinga politika ir intrigomis trukdė ir 
nuo 1934 m. veikusiai Pabaltijo Santar
vei, kuri draug su Lenkija galėjo tapti 
svarbiu veiksniu Rytų Europos politikai, 
saugumui ir taikai.

(Bus daugiau)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
K. V-šis anądien (11.23 Nr. 9) per „Euro

pos Lietuvį“ išvadino mane artilerijos 
puskarininkiu.

Man, žinoma, vis tiek, ar jis mane vadi
na artilerijos, ar vadintų pėstininkų, kava
lerijos ar aviacijos puskarininkiu. Mano 
atveju pakėlimai į puskarininkius reiškia 
paaukštinimą, nors ir nenusipelnytą, nes 
tokio laipsnio niekada nesu užsitarnavęs. 
O šitaip nepelnytai paaukštinti juk reiškia 
žmogų paglostyti, nors, sakau, net ir ne
pelnytai.

K. V-šio intencija, aišku, buvo kita, bet 
tai nesvarbu. Kas būtų gal kiek svarbiau, 
tai kodėl, būtent, jis mane priskyrė į arti
leriją, kodėl ne į aviaciją, į kavaleriją, į 
pėstininkus, ryšininkus ar kitokius dali
nius? Jeigu aš bandyčiau pradėti spėlioti, 
tai sakyčiau ,kad jis pats yra tarnavęs ar
tilerijoje ir kad ten puskarininkis jam ne
maža yra įkyrėjęs, varinėdamas arklių 
ruošai ar pastatydamas kokiai valandėlei 
pastovėti su šautuvu...

* * *

Kitas dalykas — tai tos K. V-šio klikos 
ir diktatūros.

Jeigu būtų diktatūra, tai kalbos apie bet 
kokias klikas savaime atkristų. Kur gi K. 
V-šis dar matė ar girdėjo, kad šalia dikta
tūros būtų kokia nors kita klika? Pati dik
tatūra jau yra tam tikros klikos kietas val
dymas. Bet valdžią savo rankose turėda
ma, tokia diktatūrinė klika kitų klikų jau 
nepakenčia. Nors tesu K. V-šio pakeltas 
tik į puskarininkius, bet tiek suprantu.

Aš ne apie tokias klikas kalbėjau. Aš 
kalbėjau apie klikas, kurios yra susidariu
sios mūsų demokratiškai besitvarkančioje 
bendruomenėje ir nuodija aplinką.

Nežinau, ar K. V-šis priklauso kokiai 
nors klikai. Jeigu priklauso, tai ir jam de
rėtų pasvarstyti savo pozicijas ir eiti dirb
ti teigiamo darbo.

Be to, turiu pripažinti, kad savo laiške 
K. V-šis yra gerokai primalęs sunkiai at
sekamos prasmės teiginių. Pavyzdžiui, jis 
kalba apie psichologiją žmonių, kurie grie
bia už gerklės misterį Browną už jam tei
sėtai patikėtus pinigus, ir tą reikalą čia 
pat jungia su sava pastoge ir aplinka prie 
alaus stiklo. Koks čia Brownas minimas, 
kas jam griebia už gerklės, kuriuo būdu iš 
jo buvo gauti pinigai pastogei įsigyti, už 
kieno pinigus geriamas tas alus — nieko 
nesuprantu, nors dabar jau esu oficialiai 
pakeltas.

Dėl to sakyčiau, vyručiai, rašydami sa- 
kykitės aiškiai, ką norite pasakyti, nes 
puskarininkis iš tiesų gali pavaryti į ark
lidę. Viešas pasigyrimas, kaip K. V-šio, 
kad „Ir ką čia kvailas žmogus viską supra
si, jei esi tamsus kaip naktis!“, dar neduo- 

ją į bokšto stiebo viršų. Iškeltoji vėliava 
pagerbta šūvių saliutu. Po saliuto visi vė
liavos pakėlimo dalyviai triskart sušuko: 
„Valio, Nepriklausoma Lietuvai“1 Toliau 
visi dalyviai kitas kitą karštai sveikino, 
atlikus tokį svarbų ir istorišką darbą. Po 
to karininkas Škirpa pasakė kalbą, tarp 
kitko primindamas, kad šiandien atliktas 
svarbus istoriškas žygis. Po kelių šimtme
čių Lietuvos verguvės, pirmąkart senosios 
sostinės, Gedimino pilies bokšte, tapo iš
kelta Lietuvos vėliava. Nors gal priešai ją 
neužilgo ir nuplėš, bet tai niekis. Vis tiek 
pirmasis žygis atliktas. Sugrįžus mums į 
Vilnių, ji vėl bus pakelta ir tada jau amži
nai plevėsuos Vilniaus ir visos Lietuvos 
garbei ir pasididžiavimui. Gedimino pilies 
bokšte buvo palikta garbės sargyba iš sar
gybos viršininko karo valdininko Jono 
Nistelio ir sargybinių-savanorių: Stasio 
Butkaus, Miko Slyvausko, Albino Raubos, 
Romualdo Marcalio ir Prano Plauskos. Ki
ti grįžo atgal“ („Savanoris“ psl. 76).

Kaip matome, aprašyme išvardyti visi 
vėliavos iškėlimo dalyviai, bet L. Giros ta
me skaičiuje nėra. Be reikalo tik L. Girą 
keliame į padanges ir dar norime suteikti 
jam tokią garbę, kurios jis visiškai neuž- 
si tarnavo.

V. Vytenictis

ŠERNAS UŽĖJO MEDŽIOTOJŲ KLUBAN

Joks medžiotojas negalėtų taip papasa
koti tokio nuotykio, kaip iš tikrųjų įvyko 
Italijos provincijoje Undine. Ten siaučiant 
sniego pūgai, stiprus šernas, ieškodamas 
kaime maisto ir užvėjos, stuktelėjo savo 
snukiu į vieno namo duris. Joms atsida
rius, šernas įėjo vidun, o ten buvo medžio
tojų klubas ir jame susirinkę medžiotojai. 
Niekas taip greitai nesusivokė, kaip tas 
šernas. Jis lyg pajutęs, kur jis papuolė ir 
kuo tas viskas gali baigtis, spruko pro du
ris atgal ir dingo nakties tamsumoje.

O medžiotojai net nesuspėjo šautuvų 
pasiimti.

J. C.

da teisės regzti kažkokius tariamai mįslin
gus sakinius ir siųsti juos laikraščiui, kaip 
didelės išminties ar visuomeninio sąmonin
gumo įrodymą!

Va, man rodos, S. Kasparas (turiu gal
voje jo pasisakymą „E.L.“ III.2 Nr. 10) tai 
aiškus ir taiklus, nors mūsų nuomonės gal 
šiek tiek ir skirtųsi.

Manau, kad jis nesupyks (o gerus žmo
nes pykdyti labai nemalonu ir nuostolinga, 
nes tuo būdu būtų nenaudingai gaišinama 
jų energija), jei aš kai kur su juo vis dėlto 
nesutiksiu.

Apskritai su juo daug kur sutinku. Ta
čiau mūsų nuomonės išsiskiria, kai jis ima 
kalbėti apie mūsų spaudą ir jaunimą. S. 
Kasparas norėtų, kad apie jaunimą vis 
lakstytų korespondentai, rašytų ir fotogra
fuotų. Jo galva, tai paskatintų jaunimą da
lyvauti spaudoje.

Norint rašyti, reikia turėti arba idėjas, 
kurios pristatomos skaitytojams, arba dar
bus, įvykius, kurie aprašomi. Idėjų, atrodo, 
mes čia jau beveik pilni, visiškai sočiai jų 
turim. Reikia tik joms vykdytojų./Pats ge
riausias dalykas ir būtų, jei jaunimas verž
tųsi tų idėjų vykdyti, reikštųsi darbais, 
kurie verti pristatyti per spaudą skaityto
jams.

Jeigu tokių darbų yra, tai jie turėtų pa
siekti spaudą.

Bet niekaip nesutikčiau su S. Kasparu, 
kad būrys korespondentų turėtų bėgioti 
paskui jaunimą ir saugoti, ar jis kartais 
nepanorės sužaisti bilijardo ar stalo teniso, 
ar nepradės repetuoti šokių. Jei tik pradės, 
tai tuojau suspraksi fotografijos aparatai, 
skubiai rašomi reportažai, ir sekančią sa
vaitę bent koks pusė „Europos Lietuvio“ 
puslapio išeina primargintas gražiausių 
žodžių ir paveikslų iš jaunimo gyvenimo.

Toks pasielgimas būtų nedovanotina pe
dagoginė klaida, jaunimo cackinimas, per
dėtas lepinimas. Dėl to visom keturiom 
prieštarauju tokiam dalykui. Papirkinėji
mas yra žalingas, todėl nesistenkime tai 
daryti. 

* * »

O konkrečius jaunimo darbus reikėtų iš
kelti lygiai taip pat, kaip ir senimo.

Tik reikėtų išsiaiškinti ir susitarti, kas 
bus tie fotografai ir reportažų rašytojai. 
Jeigu mes turime kur nors komercinį laik
raštį, kurio leidimas finansiškai apsimoka, 
tai įsakymo keliu įpareigokime jo reporte
rius, aprūpinkime juos fotografijos apara
tais, ir tegu jie rašo ir fotografuoja, ir rei
kalas bus išspręstas.

Bet ar mes turime tokį laikraštį? Ar 
mes turime tokių reporterių?

Blogai, jeigu neturime, bet, deja, neturi
me. Vadinas, reikia kitokios išeities ieško
ti. O geriausia išeitis būtų, jei pats jauni
mas atliktų tokį pasigarsinimą savo jėgo
mis. Jis, tur būt, iš dalies ir atlieka. O ki
tokios išeities, tur būt, ir nėra. O gal S. 
Kasparas žino, tai kitą kartą galėtų pa
sakyti.

* * *

Man rodos, S. Kasparas klysta, kai sako, 
kad rašymas apie jaunimą paskatintų jau
nimą dalyvauti spaudoje.

Dalyvauti spaudoje gali kiekvienas ta 
kita S. Kasparo iškeltąja prasme, kai kas 
nors kitas apie žmogų ką nors parašo ar 
net jo ar jų fotografiją parūpina. Bet ra
šyti visas jaunimas tikrai niekada nerašys, 
nors ir kažkaip viliotumėm. Jeigu rašys, 
tai tik labai maža dalelytė.

Kaip tą dalelytę pavilioti, aš net ir neži
nau. Ne taip seniai juk ir premijėlės buvo 
paskirtos, o susiviliojo beveik tam tik kar
tui mažas būrelis, ir iš jo po to dalis nuti
lo. Vadinas, nė kuklus pinigas nepajėgė 
atlikti viliojimo darbo. Tur būt, dėl to, kad 
šiandien visi turi pakankamai pinigo ir ne
simuša taip jau dėl to, jog ryžtųsi rašyti.

O kas rašo, tai rašo ir be jokių viliojimo 
pastangų.

Tavo Jonas

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuvių kronikų APIE NESURASTAS MARKES
POTVARKIAI DĖL RENTŲ VOKIETIJOJE VERTI LIETUVIŲ DĖMESIO

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Škotijos lietuviai aukojo per prel. J. Gu

tauską £50, Nottinghamo liet, per K. Bi- 
vainį £30.4.2, Wolverhamptono liet, per D. 
Narbutą £17.16.6, Bradfordo lietuviai per 
A. Šukį £7.18.0, Derby lietuviai per P. Se
rapiną £5.2.0, po 5 svarus — B. Kmieliaus
kas ir S. Pučinskienė, 4 svarus — Vanda 
Galbuogytė, 2 svarus 10 šil. — K. Plukas, 
po 2 svarus — DBLS Fackwell Heath sk., 
J. Strumskis, K. Ežerinskas, A. Misiūnienė, 
Dr. K. Valteris, Dr. J. Mockus, po 1 svarą 
— K. Vitkus, J. Lūža, M. Mikalauskas, J. 
Kutkus, J. Jonkaitis, P. Miklovas, J. Nau
džiūnas, P. Bulaitis, A. Pūkštys, K. Jurka, 
P. Žilinskas, J. Petrėnas.

Visiems aukotojams Tautos Fondo Atsto
vybė nuoširdžiai dėkoja.

LONDONAS
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS 18-TO METINIO SKYRIŲ 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO LONDONE, 
LIETUVIŲ NAMUOSE

DIENOTVARKĖ
šeštadienis, 1965 m. balandžio 3 dieną
14 vai. — Suvažiavimo atidarymas;

1. Prezidiumo rinkimai;
2. Sveikinimai;
3. Mandatų ir Nominacijų komisijos 

rinkimai;
4. 17-tojo Suvažiavimo protokolo skai

tymas;
5. DBLS Valdybos pranešimas:

a) Sąjungos pirmininko,
b) Iždininko;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Diskusijos; apyskaitų priėmimas;
8. Tarybos pranešimas — S. Kuzmins

kas;
9. Diskusijos jaunimo klausimu;
10. Lietuvių Namų B-vės reikalai — 

S. Nenortas.
19 vai. —Vakarienė ir pasilinksminimas.

Sekmadienis, 1965 m. balandžio 4 dieną
9 vai. — Pamaldos.

11 vai. — Suvažiavimo tąsa:
11. Mandatų ir Nominacijų komisijos 

pranešimas;
12. Rinkimai:

a) Valdybos narių,
b) Tarybos,
c) Revizijos komisijos;

13. Sąmata 1965 metams;
14. Klausimai ir sumanymai.

13 vai. — Suvažiavimo uždarymas.
14 vai. — L.N.B-vės akcininkų metinis 

susirinkimas.

LONDONO JAUNIMAS
Londono Jaunimo Valdyba, norėdama 

apjungti Anglijos lietuvių jaunimą, pradė
jo leisti laikraštėli „Karvelis“, trumpą 
jaunimo naujienų lapą, kuris bus leidžia
mas kas mėnesį ir kuriame bus pateikiama 
žinių iš visų kolonijų jaunimo gyvenimo.

Pirmasis numeris buvo išsiųstas nemo
kamai visoms kolonijoms. Taip ir ateityje 
bus daroma. Bet spausdinimo išlaidoms 
bent iš dalies padengti bus mielai priima
mos aukos.

„Karvelis“ leidžiamas anglų kalba vien 
tik dėl to, kad ne visas jaunimas lengvai 
paskaito lietuviškai, o norime palaikyti 
ryšius su visais be išimties.

Norime žinių iš visur, kad visos koloni
jos būtų atstovaujamos ir tuo būdu artėtų. 
Tai laukiame korespondencijų ir aukų, ži
nios ir aukos siunčiamos redaktoriui šiuo 
adresu: 83, Lansdowne Road, London, N. 17.

Londono Jaunimo Valdyba

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., šau
kiamas metinis parapijos susirinkimas Lon 
dono Sporto ir Socialinio Klubo patalpose, 
345A, Victoria Park Rd., E.9.

Visi parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

BALTIC STORES
&

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!

Sutvarkome palikimo reikalus.

MANCHESTERIS
MANCHESTERIS PAVASARIO SĖJOS 

ŽENKLE
Sėk pasėlio grūdus ir dirvos neapleisk! 

— ragino V. Kudirka lietuvius naujai at
gimstančios Lietuvos sėjai.

Manchesterio lietuvių kolonijos lietu
viams ir šiandieną galioja V. Kudirkos 
žodžiai. Tik skirtumas tas, kad Mancheste
rio kolonija yra išsibarsčiusi į paskiras 
apylinkės kolonijas ir net viensėdžius, tad 
pasėto derliaus neįstengia pakankamai su
rinkti. Bet gi manchesteriškiai rankų ne
nuleidžia. Jie verčia vagą po vagos ir beria 
grūdus, kad jaunoji karta ir vėl turėtų ką 
piauti ir sėti.

Pirmiausiai imsime Manchesterio Lietu
vių Socialinį Klubą, apie kurį spiečiasi vi
sa kultūrinė ir visuomeninė lietuviška 
veikla. Klubo pirmininkas V. Kupstys, baig 
damas tvarkyti namų vidaus įrengimus, 
vėl uždusęs bėgioja ir skuba prie naujai 
paruošiamųjų išorės darbų.

Taip pat kas nėra matęs obelies žiedų 
baltumo plaukais sekmadieninės lietuviš
kos mokyklos vedėjo mokytojo D. Damaus
ko! Jis per keliolika metų nepailsdamas 
moko čia gimusius pipiriukus jų tėvų gim
tosios kalbos, Lietuvos geografijos, istori
jos ir apskritai krašto pažinimo. Gal ne vie 
nas paklaus: o kokį jis užmokestį už tai 
gauna? Tenka atsakyti, kad kartais net ir 
ačiū negauna. Bet, pasak jį patį, jam būtų 
didžiausias atpildas, jei, užbaigdami moks
lo metus, tie mokomieji žinos apie savo tė
vų gimtąjį kraštą ir mokės gimtąją kalbą.

Dažnai M.L.S.K. matyti skautų „Mairo
nio“ draugovės draugininkas A. Jakimavi
čius, besitariantis su jaunesniaisiais savo 
talkininkais dėl artėjančios vasaros sto
vyklos.

Manchesteriškiams tenka labai apgailes
tauti, kad prieš kelis metus išėjęs į lietuviš
ką dirvą kultūrininkas A. Pilkauskas žada 
Manchester; apleisti. Jam išvykus, iširs 
moterų sekstetas ir tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovavo Irena Šneliutė. Kalbant 
apie A. Pilkausko šeimos kultūrinę veiklą, 
tenka paminėti, kad Pilkauskienė su savo 
dukrelėmis Irena ir Kristina sudarė mote
rų seksteto pagrindą ir savo sultingais bal
sais nukeldavo į tėvynės laukus. Irena ir 
Kristina su mažomis išimtimis visą laiką 
stovyklaudavo skautų stovyklose. Irena va
dovavo skaučių „Živilės“ draugovei ir ve
dė tautinių šokių grupę. Irenai išvykus, jos 
darbą pasiėmė tęsti sesuo Kristina.

Tenka paminėti jauną ir energingą S. ir 
A. Karnauskų šeimą, kuri vis stipriau ir 
stipriau reiškiasi kultūrinėje veikloje. 
Jiems energingai talkininkauja sūnus Liu
das, kuris šiuo metu Britų armijoje mokosi 
ginklą vartoti, ir dukrelė Laima.

Brandaus lietuviško derliaus žada duoti 
Jokūbaičių, Petrauskų ir ypač Požėrų šei
mos, kurių atžalos sodriai žaliuoja.

O vėl kuriam Anglijos lietuviui nežino
mas DBLS tarybos narys, nuolatinis suva
žiavimų pirmininkas, Manchesterio koloni
jos ramstis, Rochdalės sk. pirmininkas, ne
laimėn patekusių globėjas, nesutariančių 
sutaikintojas D. Banaitis? Jis yra tikras 
šių dienų modernus Kristupas, kuris visą 
lietuvišką naštą neša ant nepavargstančių 
savo pečių. Šią šakotą asmenybę neįmanu 
čia keliais žodžiais apibūdinti. Jis, besiruoš 
damas naujai sėjai, surado bendrą kalbą ir 
su broliškais kaimynais latviais ir bendro
mis jėgomis suruošė Rochdalėj vasario 16 
d. minėjimą. Apvainikavęs pereitų metų 
darbus, dabar ruošiasi DBLS ir LNB nau
jajam suvažiavimui.

J. Grūžtelis
JAUNŲJŲ DĖMESIUI

Nepamirškite, kad balandžio 3 dieną, 6 
vai. vak., Manchesterio Lietuvių Soc. Klu
bo patalpose pavasario proga rengiami di
džiuliai jaunimo šokiai, kuriems gros visų 
mėgiamoji grupė „Some other guys“.

Tad visi iš arti ir toli, sumuštiniai bus 
geri.

Rengėjai:
Jaunieji klubo nariai

NOTTINGHAMAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., 6 vai. p.p., sekmadienį, Uk
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

HUDDERSFIELDAS
PABALTIEČIŲ ŠOKIŲ VAKARAS

Kovo 27 d., 18 vai., Huddersfielde gyve
nantieji pabaltiečiai rengia šokių vakarą 
Fraternity Hall, Alfred St.

Bus paįvairinta programa, loterija, veiks 
baras.

Mielai kviečiame visus lietuvius iš arti ir 
toli atvykti į šį pobūvį.

Jau prieš keleris metus rašėme „Europos 
Lietuvyje“ rentų klausimais Vakarų Vo
kietijos lietuviams. Jau tuomet priminėme, 
kad lietuviai, tapę ligoniais ar invalidais, 
turi patys reikalauti specialiose vokiečių 
įstaigose pripažinti rentas (pensijas). Kas 
šito nedaro, daug praranda.

Nuostoliai, kurių galima išvengti
Teko patirti, kad ne vienas lietuvis ligo

nis ar invalidas, atkreipdamas dėmesį į 
minėtą paraginimą, pradėjo reikalauti ren
tų, ir jos buvo jiems pripažintos, kad ir 
pavėluotai. Rentą pripažinus, ją išmoka 
tik nuo prašymo padavimo dienos, o visa 
žūna, kas priklausė gauti jau anksčiau. 
Tuo būdu dėl pavėlavimo prašymus paduo 
ti lietuviai jau yra praradę daugtūkstanti- 
nes vokiečių markių sumas.

Tačiau drauge taip pat teko patirti, kad 
yra dar ir dabar mūsų žmonių, kurie ren
tas iš vokiečių įstaigų galėtų gauti, bet iki 
šiol dėl apsileidimo ar kurių kitų priežas
čių tuo dar nesirūpino. Tad šia proga norė
tųsi dar kartą paskatinti visus Vak. Vokie
tijos lietuvius ligonius ar invalidus nevil
kinant paduoti prašymus pripažinti rentą.

Kas turi teisę gauti karo invalido rentą?
Geriausias rentas Vak. Vokietijoje moka 

vadinamiesiems karo invalidams ar tiesio
ginėj karo įtakoj netekusiems sveikatos. 
Čia atkreiptinas dėmesys į tai, kad rentos 
pripažįstamos ne vien tik buvusiems ka
riams. nešiojusiems kokią nors karinę uni
formą ir ginklą. Pvz., karo invalido renta 
pripažįstama ir buvusiems paprastiems 
darbininkams, nenešiojusiems jokios uni
formos, kurie karo metu buvo priversti 
fronte kasti apkasus ar dirbti kitus pana
šius darbus ir tų darbų įtakoj neteko svei
katos ar tapo invalidais. Dar neseniai teko 
susitikti vieną tautietį, kuris kaip tik to
kiose aplinkybėse prarado sveikatą, tačiau 
nežinojo, kad už tai gali gauti karo invali
do rentą ir todėl jos neieškojo. Dabar jam 
tokia renta bus pripažinta, bet jis ją galė
jo gauti jau keliolika metų anksčiau; kokie 
milžiniški nuostoliai!

Karo invalido rentas pripažįsta ir dirbu
siems tiesioginėje karo pramonėje, pvz., 
amunicijos fabrikuose, ir ten praradusiems 
sveikatą. Yra lietuvių, kurie, dirbę šitokio
se sąlygose, gauna paprastą socialinę ren
tą. Bet karo invalidų rentos yra daug di-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VILKIUKŲ STOVYKLA
Stovykla įvyksta balandžio 9, 10, ir 11 

dienomis. Kas vilkiukų nori dalyvauti, 
prašau registruotis iki balandžio 1 d. pas 
ps. J. Maslauską, 7 The Crescent, May- 
field, Nr. Ashbourne.

RAMBOREES PARUOŠIAMOJI 
STOVYKLA

Sekantį kartą susirenkame Mancheste- 
ryj kovo 26 d., 7 vai. vakare, ir, kaip visuo
met, išsiskirstome sekmadienį, kovo 28 d., 
4 vai. p.p.

Kas iš brolių skautų norėtų pastovyk- 
lauti, mielai priimamas.

AUKOS REPREZENTACINIAM FONDUI
Dubickui dėkojame už parėmimą Repre

zentacinio Fondo £1.0.0 auka.

Vasario 16-tąją minint Derby, skautų 
Reprezentaciniam Fondui suaukota 1 sv.

Aukojusiems reiškiame skautišką ačiū.
Rajono Vadovybė

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES JAUNIŲ LAIMĖJIMAS

Šį kartą Vilties jaunieji krepšininkai su
sitiko su Whitmore Y.C. Klubu.

Pirmojo kėlinio metu atrodė, kad žaidy
nės bus sunkios. Whitmore komanda žai
džia įtemptai, ir jų du'jauni indai Narin- 
der ir Sarinder lengvai suranda Vilties 
krepšį...

Bet Vilties žaidėjai tuoj susiima tiksliau 
mesti, naudotis geresniu zoniniu dengimu. 
Vacio Karnilavičiaus, Vilties komandos 
žaidėjo, sūnus Edmundas, atrodo, seka tėvo 
pėdomis. Jis reiškiasi gerai puolime ir gy
nime.

Algis Bondonis labai gerai laikėsi gyni
mo pozicijos. Jonas Pitkevičius labai šal 
tai, bet tiksliai taikė pasuotis su savo ko
mandos žaidėjais.

Jauniai turi dar visą eilę rungtynių. Jei 
jie treniruosis, tai iš jų išeis geras viene
tas. Lygos sekretorius sutiko juos priimti į 
II diviziją kitais metais.

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: E. Karni- 
lavičius — 27; I. McGregor — 10; P. Hay- 
bury — 6; F. Pitkevičius — 2; I. Lewis — 
2; R. Thorley — 4; A. Bondonis — 0; N. 
McGregor — 0.

Bendras rungtynių rezultatas: 23-51 Vil
ties naudai.

Gerą pažangą daro Vytas Bondonis ir 
Petras Pitkevičius, bet šiose rungtynėse jie 
nežaidė

V. K.

MEČYS MUSTEIKIS (ELI)

desnės. todėl tokiais atvejais patartina ir 
verta stengtis, kad socialinė renta būtų pa
keista karo invalido renta.

Naujai įvesti rentų pagerinimai
Laiko bėgyje rentų įstatymai pataisomi, 

papildomi, pagerinami. Nuo 1960 m. Vak. 
Vokietijos karo invalidams, netekusiems 
iki 50 proc. darbingumo, papildomai išmo
kami vadinamieji profesijos išlyginimo 
(Berufsausgleich) priedai. Pvz., jei invali
das (ar sveikatos netekęs), prieš prarasda
mas sveikatą, turėjo gerai atlyginamą dar
bą. tai jam tokie priedai pripažįstami ir 
renta atitinkamai padidinama. Tie priedai 
yra labai nevienodi, nustatomi pagal kita
dos gautojo atlyginimo dydį, tačiau kiek
vienu atveju ir mažiausieji priedai yra pa
kankamai dideli, tad dėl jų rūpintis yra 
verta. Taip pat priedai mokami ir tiems, 
kurie prieš prarasdami sveikatą turėjo 
nuosavą žemės ūkį. kokią įmonę ar kitą 
kokį didesnį turtą, bet karo įtakoj visa tai 
prarado. Nuo 1964 metų tokius „profesinio 
išlyginimo“ priedus pripažįsta ir išmoka 
visiems karo invalidams - rentininkams, 
t.y. ir tiems, kurie yra netekę ir daugiau 
kaip 50 proc. darbingumo.

Išsikalbėjus su keletą lietuvių, kurie 
gauna karo invalidų rentą, paaiškėjo, kad 
jų dalis apie čia minėtuosius rentų pageri
nimus dar nieko nežino ir jokių priedų ne
gauna. nors galėtų gauti. Tam tikslui rei
kia tik nuvykti pas vokiečių karo invalidų 
organizacijos patarėjus, ir šie parašys rei
kalingą prašymą bei patars, ką reikia dar 
padaryti, neimdami už tai jokio atlygini
mo. Ir šiuo atveju nereikia užvilkinti, nes 
rentos padidinimą vokiečių įstaigos tepri- 
pažins taip pat tik nuo prašymo padavimo 
dienos.

Sveikatai dar labiau pablogėjus — renta 
padidinama

Ta pačia proga paliesime dar vieną klau
simą. Yra Vokietijoje lietuvių, kuriems 
yra pripažinta ir išmokama socialinė ren
ta, tačiau dar nepilna. Tai vadinamoji 
„Berufsunfaehigkeits“ renta, kuri pripa
žįstama sveikatai susilpnėjus, negalin
tiems dirbti savo profesijoje, bet lengvesnį 
darbą dar galintiems dirbti. Ilgainiui ne
vienam tokiam rentininkui sveikata labiau 
susilpnėja, dėlto jie jau nebegali dirbti jo
kio darbo, lieka „Erwerbsunfaehig“. Tokiu 
atveju rentininkas taip pat pats turi pa
duoti prašymą su atitinkamu gydytojo pa
žymėjimu rentą išmokančiai įstaigai, pra
šydamas, kad rentą pakeltų. Kol rentinin
kas to nepadarys, renta nebus pakelta. De
ja. yra ir šiai grupei priklausančių mūsų

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

GYDYTOJŲ ATLYGINIMAI

Pastaruoju laiku daug kalbama ir rašo
ma apie gydytojų atlyginimus, darbo sąly
gas ir organizuojamąjį „streiką“ — nu
traukimą sutarties su valstybe ir tuo pačiu 
palaidojimą valstybinio nemokamo gydy
mo. Gydytojai skundžiasi persidirbimu ir 
nepakankamu atlyginimu.

Visuomenėj girdėti daug gydytojus už
jaučiančių balsų; bet yra ir peikiančių: O 
kaip gi iš tikrųjų yra? Visiems aišku, kad 
gydytojai nėra nei mirtinai pavargę, nei 
miršta badu. Bet ginčo esmė yra gilesnė. 
Valdžia, nepatenkindama gydytojų reikala
vimų, labiau skriaudžia ligonius negu gy
dytojus!

Normaliam žmogui sveikata ir gyvybė 
yra svarbiausi, brangiausi dalykai, kurių 
sargyboj stovi gydytojai. Suprantama, kad 
brangiems dalykams saugoti turi būti pa
renkami geri sargybiniai, kurie turi būti 
gerai atlyginami! Užtikrinus gerą atlygini
mą, atsirastų medicinos studijoms daugiau 
gerų kandidatų, iš kurių galėtų būti at
rinkti gabiausi iš gabiausiųjų, geriausi iš 
geriausiųjų.

Šalia gero atlyginimo, valstybė gydyto
jams turėtų parūpinti kuo geriausias dar
bo sąlygas: tinkamas ligoniams priimti pa
talpas ir specialiai paruoštą pagalbinį per
sonalą. Gydytojai neturėtų dirbti su ligo
niais daugiau kaip 30 valandų per savaitę, 
o likusį laiką turėtų sunaudoti tobulintis 
savo profesijoj, sveikai kūno ir proto 
mankštai ir, žinoma, miegui. Tik kūniškai 
ir dvasiškai pailsėjęs, sekąs medicinišką pa 
Žaną, laisvas nuo finansinių, administra
cinių ir kitokių rūpesčių gydytojas gali ge
riausiai padėti ligoniui!

Kokie turėtų būti gydytojams atlygini
mai? Mano manymu, eilinių gydtyojų at
lyginimai turėtų prilygti ministerių atly
ginimams, o specialistams turėtų būti mo
kama ne mažiau kaip ministeriui pirmi
ninkui. Atsiminkim, kad ministeriams ne
reikalinga ne tik aukšto bei specialaus 
mokslo, bet net ir pilno pradžios mokslo!

tautiečių, kurie dėl nežinojimo ar nesuge
bėjimo vis tiek prašymo nepaduoda.

Kur ieškoti patarimo — pagalbos?
Be abejo, sunku yra mūsų žmonėms sve

timame krašte, svetima kalba susigaudyti 
tarp daugybės įvairių įstatymų — para
grafų; kartais nežinia net, nuo ko reikia 
pradėti. Geriausia būtų, jei tokiems klau
simams aiškinti turėtumėm lietuvį teisinį 
patarėją. Šį klausimą buvome spaudoje iš
kėlę jau prieš keleris metus. Deja, lietu
viai teisininkai Vakarų Vokietijoje minė
tais klausimais nesidomi, patys apie tuos 
dalykus neturi reikiamo supratimo (kiek 
iš pasikalbėjimų teko patirti), todėl ir 
tikslių patarimų duoti negali. Per mažai 
dėmesio tam klausimui iki šiol rodė ir 
Bendruomenės vyriausieji organai. Tokiu 
būdu telieka vienas kelias — ieškoti pagal
bos pas svetimuosius, ką ir patariame mū
sų tautiečiams. Reikia pripažinti, kad to
kia pagalba Vak. Vokietijoje yra neblogai 
suorganizuota. Kiekviename krašte (Lan- 
d'e) yra didžiuosiuose miestuose išlaiko
mos specialios teisinių patarėjų įstaigos, 
kurios teikia patarimus ir atlieka kai ku
riuos darbus visai veltui, be atlyginimo. 
Užinteresuotieji šių įstaigų adresus galės 
gauti vietos PLB apylinkių valdybose arba 
tiesiog Krašto Valdyboje. Šalutinėse vieto
vėse patartina kreiptis į artimiausias Ca
rito arba socialinio aprūpinimo (Fuersor- 
ge) įstaigas.

TAUTOS ŠVENTĖ MEMMINGENE
(ELI) Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo minėjimas Memmingene (Vak. 
Vokietijoje) buvo surengtas su turininga, 
įdomia ir iš dalies visai nauja programa ir 
teikė dalyviams bei svečiams gražių įspū
džių. Iš pradžių pasimelsta bendrose su 
vokiečiais pamaldose Marijos Dangun Ėmi
mo bažnyčioje. Kunigas St. Lisauskas lai
kė šv. mišias ir pasakė pamokslą dienos 
tema. Vokiečių klebonas M. Ziegelbauer 
vokiškame žodyje gražiai paminėjo lietu
vių šventę. Buvo giedamos lietuviškos gies 
mes. vargonavo muzikas M. Budriūnas;

Tą pačią dieną pabaltiečių kolonijoje, 
didžiojoje Kultūros namų salėje, įvyko mi
nėjimo aktas, kurį atidarė Memmingeno 
lietuvių bendruomenės pirmininkas kun. 
Dr. J. Petraitis, pasveikindamas gausiai 
susirinkusius svečius lietuviškai ir vokiš
kai. Svečias iš Biberacho, kun. A. Riškus, 
tada pateikėpastabų apteUlėbl"1 
vybę tremtyje. Latvių bendruomenės atsto 
vas A. Vilipsons sveikino žodžiu ir įteikė 
gėlių, o latvių šalpos organizacija „Dauga- 
vas Vanagi“ atsiuntė gražius sveikinimus 
bei linkėjimus raštu.

Meninėje dalyje buvo naujienų. Grupė 
jaunų žmonių, apsirengusių tautiniais dra
bužiais, gražiai išsidėstė St. Kinčino leng- ‘ 
vai dekoruotoje scenoje ir paskaitė Br. Če- 
puievičiaus sudarytą ir A. Vitkaus paruoš
tą istorinį — literatūrinį montažą, pailius
truotą keliais muzikos dalykėliais. Čia vie
ną giesmę jautriai pagiedojo garsėjanti 
šlagerių dainininkė Anelė Valaitytė. Toli
mesnėje eigoje į sceną užkopė jauniausieji 
dalyviai, vargo mokyklos mokiniai ir, mo
kytojos M. Girdvainienės vadovaujami, 
padainavo ir dūdelėmis padūdavo dvi dai
nas. Viena mokinė dar padeklamavo eilė
raštį. Meninę dalį gražiai užbaigė šokėjos, 
pašokdamos Kepurinę. Audėjėlę ir Gran
dinėlę. B. R.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — kovo 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — kovo 28 d., 12 vai
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.
MANCHESTER —Rekolekcijos: kovo 27 d. 

(šeštadienį). 4.30 vai., St. Chad's bažn. 
(Cheetham Hill Rd.); kovo 28 d. (sekma
dienį), 10.30 vai., Notra Dame Seselių 
vienuolyne (Bignor St.). Rekolekcijų ve
dėjas kun. St. Matulis, MIC.
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