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PO SOVIETINIŲ 
KEVALU

Senasis darbininko litas ir 
dabartinis rublis

„Švyturio“ žurnalas persispausdino Lie
tuvos komsomolo prieš 25 metus išleistąjį 
atsišaukimą. To atsišaukimo tikslas anuo
met buvo raginti darbininkus kovoti už eko 
nominės padėties pagerinimą. Girdi, pra
gyvenimas brangus, butai nekūrenti, o mes 
alkani tūkstančiais vaikščiojame gatvėmis 
ir veltui varstome įstaigų duris. Tai kovo
kime, sako, reikalaukime visiems ne ma
žiau kaip po litą už darbo valandą, darbo 
savo gyvenamoje vietoje, protestuokime 
prieš negirdėtą brangumą, prieš terorą ir 
Lt.

Gražus laikas prabėgo nuo anų dienų, ir 
kraštą jau 25 metus valdo tie, kurie rašė, 
spausdino ir platino tą atsišaukimą. Dėl to 
labai verta palyginti, ko per tą laiką pa
siekė anuomet į kovą ragintieji darbinin
kai. Ar jie nebešąla?

Kur tau nebešals!
Norint įsitikinti nereikia pakiemiais 

vaikščioti ir tikrinti. Užtenka dažniau pa
skaityti sovietinius Lietuvos laikraščius, 
nes ir juose bent retkarčiais prasiveržia 
šąlančiųjų ir kitaip vargstančiųjų skun
dai.

Tai gal viskas atpigo, bent po 25 metų?
Pavyzdžiui, maistas, drabužiai ir kiti bū

tini dalykai juk tebėra dar vis negirdėto 
brangumo, palyginus su darbininkų uždar
biais.

Dabar, tiesa, viskas skaičiuojama ne li
tais, o rubliais. Bet ar už rublį daugiau nu
perkama, kaip už litą? Kiek gi tų rublių 
gauna darbininkas ne už valandą, bet už 
darbo dieną?

Šitaip belygindami, esame verčiami pri
eiti išvados, kad darbininko gyvenimas nie 
kuo nepagerėjo.

O jeigu taip, tai ar nereikėtų tam pa
čiam komsomolo komitetui su mažomis pa
taisomis persispausdinti aną senąjį atsi
šaukimą ir paskleisti ko plačiausiai po vi
są Lietuvą? Jei dėl pažadų neįvykdymo 
darbininkai ir nesukils ir neišeis į gatves 

t Statančiais, bijodami šaudymų ir kitokio 
teroro, tai bent visi supras, kad viskas bu 
vo ir tebėra melas.

Klaipėdoj medžius kerta,
Maskvoj skiedros laksto

Nesovietiniuose kraštuose laikraščiai daž 
nai net ir per daug stengiasi įtikti skaity
tojams. O sovietiniuose jie privalo įtikti 
visą gyvenimą tvarkančiai partijai, būti 
jos šaukliu. Skaitytojas čia turi pasiten
kinti tuo, kas partijai naudinga, ką jos at
stovai leidžia spausdinti.

Bet, pasirodo, „Tarybinės Klaipėdos" 
redaktorium ’buvo paskirtas kažkoks Mes- 
sie, kuris užsispyręs galvoja, kad laikraš
tis turi patenkinti ne tik partiją, bet ir 
skaitytoją. Todėl tame laikraštyje spaus
dinama nemaža patrauklesnių įdomybių.

Kaip dabar aiškėja, Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas jau prieš me
tus ryžosi aptvarkyti tą redakorių Messie, 
bet jis ir toliau laikėsi savo nusistatymo. 
Praeitų metų rudenį jo laikraštis buvo puo 
lamas per vilniškę „Tiesą“, bet ir tai nepa
dėjo. Pagaliau gruodžio mėn. atsiliepė mas 
kviškė „Pravda“. Po to jau, žinoma, šokosi 
tą reikalą iš naujo svarstyti Lietuvos kom. 
Wtijos centro komitetas, buvo duoti nuro 
tymai Klaipėdos partiniam komitetui, ir 
reikia tikėti, kad tas atkaklusis Messie bus 
palaužtas arba išvarytas strazdų gaudyti. 
Bet, matote, jis apie metus išsilaikė iš vi
sų pusių puolamas ir vanojamas. Išsilaikė 
gindamas nors šiokią tokią laikraščio ne
priklausomybę.

Kadangi daugumas sovietinių laikrašti
ninkų klusniai vykdo partijos įsakymus ir 
neparodo jokio savarankumo, tai, mes, žino 
tna, to klaipėdiškio redaktoriaus laikyseną 
vertiname gėrėdamiesi. Matome iš pavar
dės, kad jis nėra lietuvis, bet gerbiame jo 
Pažiūrą į žmogų. Juk viskas iš to žmogaus 
atimama. ir maitinamas jis vien partijos 
sugromulotomis mintimis. Taigi gerai, kad 
bent vienas redaktorius nori šį tą ir skaity
tojui duoti už jo pinigus.

Bet toje „Tarybinės Klaipėdos" neklus
numo istorijoje yra juk ir dar vienas dė
mesio vertas dalykas. Kas gi šią istoriją 
Paskaitęs dar galėtų sakyti, kad Lietuva 
nepriklauso nuo Maskvos? Kažkur Klai
pėdoje eina smulkus apygardinis lietuviš
kas laikraštėlis, kuris pučia partinę dūdą, 
kaip ir visi kiti. Bet iš tos dūdos pasigirsta 
ir šiaip sau linksmesnių garsų. Tai dėl tų 
garsų, matote, ir šokasi Maskva. Ji tuojau 
tiesia savo nagus sutramdyti, užgniaužti.

Melžėjos pašaukimas
„Komjaunimo tiesa“ riebiomis raidėmis 

išsispausdino trumpą Elenos Rugieniūtės 
istoriją, kaip pavyzdinę kitiems. Mergina 
baigė mokyklą ir nuėjo į kolchozą apskai
tininke.

B

ELEKTROS PANAUDOJIMAS
(Elta) Neseniai nuskardėjo šauksmas: 

1964 m. lapkričio mėn. visi Lietuvos kol
chozai bei sovchozai buvę prijungti prie 
energetinės sistemos elektros tinklų. Dar 
prieš metus Vilniuje leidžiamasis „Komu
nistas" buvo pateikęs pasiūlymus, kaip 
greičiau elektrifikuoti žemės ūkį, ir dabar, 
šių metų „Komunisto" 1 n-ryje, pripažin
ta: daugelis klausimų nebuvo išspręsta, 
„šiuo metu visoje respublikoje neturime 
nė vieno pavyzdingai elektrifikuoto 
ūkio...“

Kur slypi elektrifikavimo, ypač gamy
binių procesų ūkyje, nesėkmės priežastys? 
Pirmiausia, tai pabrėžia ir „Komunistas", 
dar per mažas esamas elektros variklių 
ūkiuose skaičius, taip pat dar mažas ir vi
dutiniškas elektros energijos sunaudoji
mas. Šiuo metu kiekvienas okup. Lietuvos 
kolchozas turi vidutiniškai po 20, o sov- 
chozas — po 60 elektros variklių. 1964 m. 
pradžioje 37 proc. elektrifikuotų kolchozų 
turėjo po 10 ir mažiau elektros variklių, 
iš jų 19 kolchozų turėjo tik po vieną va
riklį, o 14 kolchozų elektros variklių visiš
kai nebuvo. Nusiskundžiama, kad atitin
kamos įstaigos nekreipia reikiamo dėme
sio į ūkių elektrifikavimą, savo gi ruožtu 
dalis ūkių vadovų dar reikiamai neįverti
na elektros energijos reikšmės gamyboje. 
Kaip lėtai dirbama, liudija tai, kad per de- 
vynius 1964 m. mėnesius 235 elektrifikuo
tuose ūkiuose sumontuoti 2.935 elektros 
varikliai, t.y. vidutiniškai po 12 variklių 
vienam ūkiui.

Pažvelgus į elektros energijos panaudo
jimą ūkiuose, išeina toks vaizdas: energija 
dar reikiamai nepanaudojama grūdams 
valyit ir džiovinti. 1963 m„ panaudojant 
elektros variklius, buvo išvalyta 46 proc.

r SęįįtįįnįoS DIENOS -Į
PEKINGAS PUOLA

Kinijos laikraščiai užsipuolė sovietus, 
kaip amerikietiškojo imperializmo rėmė
jus. kai kovo 4 d. sovietų policija išsklaidė 
kiniečius ir vietnamiečius studentus nuo 
JAV ambasados.

Chruščiovą nuvertus, pirmą kartą taip 
smarkiai buvo puolami sovietai.

PADEGTA ATSTOVYBĖ
Bagdade, Irako sostinėje, demonstrantai 

padegė Vokietijos atstovybę. Tuo būdu pa
reikštas protestas prieš Vokietijos nusista 
tymą užmegzti diplomatinius santykius su 
Izraeliu.

FARUKAS MIRĖ
Italijoje mirė buvęs Egipto karalius Fa- 

rukas, pabėgęs iš savo krašto nuo revoliu
cijos.

Jis buvo 44 m. amžiaus.

V. VOKIETIJOS BIZNIS SU RYTAIS
V. Vokietija nusprendė duoti 5 metų kre

ditą visiems Rytų Europos kraštams už jų 
perkamuosius vokiečių gaminius.

Tais atvejais, kai vokiečių pramoninin
kams tenka tuose kraštuose varžytis su ki
tų kraštų valstybės remiamais pramoni
ninkais. kreditai bus duodami iki 8 metų.

Iki šiol Vokietija davė prekes iki 5 metų 
išsimokėtinai Lenkijai, Vengrijai, Rumu
nijai ir Bulgarijai.

KOSMONAUTO PASIVAIKŠČIOJIMAS
Kovo 18 d. sovietai buvo paleidę į erdvę 

savo erdvėlaivį su 2 kosmonautais.
Laivui skrendant apie žemę 17.500 mylių 

per valandą greičiu, kosmonautas Leono
vas buvo išlindęs iš kapsulės ir apie 20 mi
nučių išbuvo lauke, prisirišęs kabeliu.

Išbuvę erdvėje 26 valandas, aplėkę že
mę 17 kartų, lakūnai-kosmonautai nusi
leido, patys vairuodami žemėn savo laivą. 

Tokių istorijų, žinoma, yra tūkstančiai. 
Bet Rugieniūtė, sako, išsėdėjo apskaitinin 
ke ketverius metus, ir jai baisiai nusibodo.

Ar iš tiesų nusibodo?
Tur būt, jai baisiai nusibodo tas labai 

mažas atlyginimas, tai vieną rytą ji ir 
nuėjusi karvių melžti. Pamelžė, pramoko ir 
surado tame melžime pašaukimą, kaip 
mums tvirtina tos istorijos autorius.

Ar gali būti toks pašaukimas, kaip mel
žėjos?

Juokingai atrodytų šiuo atveju kalbėti 
apie pašaukimą, bet mergina, aišku, šį tą su 
rado. Melžėjos juk dabar sudaro lyg ir ba
jorų luomą, jei ir ne pašaukimą. Tiek to 
gal būtų ir tas bajoriškumas, bet melžėjos 
tikrai dabar daug daugiau uždirba, negu 
kas kitas. Vadinas. Rugieniūtė surado dau
giau pinigų.

bendro grūdų kiekio. Elektros energija ne
pakankamai naudojama vandeniui tiekti 
j fermas, per mažai melžiamų karvių fer
mose naudojamas vandens šildymas elekt
ra. Ji nepakankamai naudojama šieną 
džiovinant aktyvia ventiliacija.

Ūkio elektrifikavimo trūkumų esama 
dar daugiau. Pagal „Komunisto“ duome
nis, neretai pasitaiko, kad kolchozo sandė
liuose guli visa eilė nenaudojamų elektros 
variklių, o mašinos ten sukamos trakto
riais arba net rankomis. 1964 m. pradžioje 
visuose kolchozuose buvo 3.350 neveikian
čių elektros variklių, kas sudarė 12 proc. 
viso jų skaičiaus. Daromi rimti priekaištai 
ir elektros įrenginių priežiūrai ar taisy
mui.

Dėl blogos priežiūros elektros varikliai 
ir tinklai genda, trumpėja jų darbo laikas, 
pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Visa tai 
neigiamai veikia kolchozų ar sovehozų 
ūkį. Pagaliau, „Komunisto" nuomone, ap
gailestautina, kad visiškai mažai teikiama 
dėmesio gyvulių ir paukščių švitinimui 
ultravioletiniais spinduliais (kvarco lem
pomis), nors tai puiki priemonė gyvulių 
bei paukščių produktyvumui pakelti.

Žinoma, ultravioletiniai spinduliai nu
skurdusiuose kolchozuose būtų prabangos 
dalykas. Tad tokie siūlymai aiškiai per 
ankstyvi. Jau blogiau, kad elektrifikavimą 
vykdo net dvi organizacijos lygiagrečiai. 
Aplamai, kolchozininkai negali būti pa
tenkinti elektrifikavimui teikiamu dėme
siu. Kai elektra dažnu atveju nepasiekia 
jų pačių gyvenamųjų namų, jie vargiai 
rūpinsis ūkio gamybinių procesų elektrifi
kavimu, jau nekalbant apie paršelių bei 
vištų švitinimą ultravioletiniais spindu
liais.

PASITARIMAI BE PASEKMIŲ
Su Britanijos vyriausybe Londone kelias 

dienas tarėsi sovietų užsienių reikalų mi- 
nisteris Gromyka.

Bet pasitarimai laikomi nesėkmingais. 
Vien tik apsikeista pažiūromis ir Britani
jos užs. reikalų ministeris Stewartas už
kviestas į Maskvą.

Svarbiausia buvo prieiti vienodos nuo
monės Vietnamo klausimu.

SOVIETŲ GINKLAI KIPRUI
Sovietų parama ginklais Kipro salai siun 

čiama pro Egiptą.
Be kitų dalykų, siunčiamos ir priešlėktu 

vinės raketos, kurios būtų pajėgios numuš
ti net amerikiečių žvalgybinius lėktuvus 
U-2.

GEORGIUS-DEJUS MIRĖ
Mirė Rumunijos diktatorius Georgius-De 

jus, kuris pastaraisiais metais buvo išsiko 
vojęs šiek tiek nepriklausomybės nuo 
Maskvos.

CIVILINĖ GYNYBA
Sovietų maršalas Čuikovas paskelbė 

straipsnį, kuriame tvirtina, kad atominių 
pajėgų buvimas verčia pasirūpinti gyven
tojų apsauga visos valstybės mastu.

Tai laikoma dideliu pasikeitimu, nes 
1962 metais marš.Malinovskis sakė, kad 
priešatominės slėptuvės yra karstai.

Paslaptinga latvio Cukurs mirtis
(E) Vokiečių spaudos agentūra dpa ko

vo 7 d. pranešė apie paslaptingą latvio Her 
bert Cukurs nužudymą Urugvajuje, Mon
tevideo mieste. Jis buvo rastas dėžėje su
žalotas ir aštuonis kartus peršautas. Vak. 
Vokietijos ir Šveicarijos spauda teigė, kad 
nužudytasis 64 m. Cukurs karo metu bu
vo įvykdęs nusikaltimų Latvijoje ir Lietu 
voje. Jis dalyvavo fašistinėje „Perkon- 
krust“ organizacijoje. Pagal šveicarų spau
dą, Nuernbergo bylų metu Cukurs buvęs 
kaltinamas 1941 m. prisidėjęs prie 32.000 
žydų sunaikinimo.

Televizijos ėmėjai R. Vokietijoje
(E) Pagal „Neues Deutschland“ duome

nis, 1964 m. Rytų Vokietijoje parduota 
550.000 televizijos aparatų. Televizijos 
ėmėjų skaičius šiuo metu siekia 2,75 mili
jonus. Televizijos ėmėjų skaičius Vak. Vo
kietijoje neseniai pasiekė 13.000 mil., radi
jo abonentų buvo apie 18.000 mil.

Lenkijos miestų gyventojų skaičius
(E) Pagal lenkų paskelbtus duomenis, 

Varšuvos gyventojų skaičius siekia 1,24 
mil. Kituose miestuose šiuo metu gyvento
jų yra: Lodzėje — 740.000, Krokuvoje — 
510.000, Vroclave (buv. Breslau) — 470.000 
ir Poznanėje — 434.000.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kremlius pralaimi Kinijai
Komunistų partijų suvažiavimas Mask- erdvės drabužiais. Tačiau tikrovę vis dėlto

voje buvo šaukiamas su viltimi, kad bus at 
statyta vienybė. Ta vienybė nuėjo vėjais, 
komunistinis blokas suskilo, ir kiniečiai de 
da visas pastangas perimti iš sovietų vado 
vavimą pasaulio komunizmui. Naujieji so
vietų vadai bandė atstatyti senąją padėtį, 
bet vokiečių „Die Welt“ rašo:

„Chruščiovui nuvirtus, Sov. Sąjunga sten 
gėsi atstatyti normalius santykius tarp 
abiejų valstybių, nutildyti Pekingo jau se
niai vykdomus išsišokimus ir net atnaujin
ti subyrėjusią vienybę. Kaip nauji nesusi 
pratimai tarp Maskvos ir Pekingo liudija, 
jai tai nepasisekė. Pekingas daro viską, kad 
ideologiškai nenorintieji nusileisti sovietai 
būtų pažeminti prieš komunistinį bloką, o 
ypač prieš spalvotuosius. Atnaujinami se
nieji priekaištai, kad Maskva išduodanti 
revoliuciją, kartu su Vašingtonu vykdan
ti suokalbį prieš komunistinį sąjūdį ir už
jaučianti Vietname kovojančius amerikie
čius, užuot naikinusi juos. Kaip aiškėja iš 
paskutiniųjų įvykių, savo antisovietiniais 
išpuoliais Kinija jau pasiekė vieno dalyko. 
Komunistiniuose sluoksniuose jau pastebi
ma, kad Chruščiovo įpėdiniai neteko presti 
žo. Per penkis savo valdymo mėnesius ne
susilaukę jokios sėkmės, Brežniovas ir Ko 
syginas buvo tikri, kad pasiseks bent da
bar ta paruošiamoji komunistinių partijų 
konferencija. O konferencija parodė aiškų 
Kremliaus pralaimėjimą prieš Pekingą ir 
tuo padrąsino Kiniją pradėti vėl provokuo
ti sovietus. Taigi Brežniovas ir Kosyginas 
po Chruščiovo nuvirtimo, Pekingo spau
džiami, pirmą kartą yra verčiami pasirink 
ti politinį ėjimą“.

Ar tasai susiskaldymas turėtų reikšti, 
kad komunizmui ateina netolimas galas?

Britų „The Times“ po Maskvos pasita
rimų rašo:

„Ateities istorikai kada nors aptars kaip 
reikšmingiausią tą Maskvoje dabar pasi
baigusį suvažiavimą. Nuo dabar komunis
tai pradeda išgirsti šaukimą sudaryti orga
nizuotą tarptautini sąjūdį. Nutarimas skel
bia, kad kažkada turi įvykti visų partijų 
atstovų pasitarimas tarptautinei konferen
cijai sušaukti. Dėl to beveik jau reikia pa
laidoti viltą, kad tai gali sudaryti sąlygas 
komunistiniam sąjūdžiui apsijungti. Aišku, 
komunistai ir toliau tvirtai laikysis tam 
tikrų doktrinų. Kai kurios žargonu reiš
kiamos doktrinos jau per daug stipriai susi 
jusios su tuo sąjūdžiu, kad naujas galvoji
mas begalėtų atitraukti nuo jų. Bus taip 
pat išlaikyta ir tarptautiškumo mintis, kai 
reikalai bus pakankamai bendri. O kalbos 
apie vieną centrą yra klaidinančios, jeigu 
jos iš viso dar turi kokią nors prasmę. Vi
durio niekas nesilaiko. Tokio vidurio iš 
viso nėra“.

PIRMASIS PĖSTININKAS ERDVĖJE

Dėl sovietų kosmonauto pik. Itn. Leono
vo pasivaikščiojimo erdve britų „The Guar 
dian“ rašo:

„Dešimtajame amžiuje nesunku buvo pa 
tikėti stebuklais (ir gal pasaulis buvo lai
mingesnis dėl savo tikėjimo paprastumo). 
O dvidešimtajame? Kiekvienam vaikui da 
bar savas dalykas yra paveikslai žmonių 

MIRĖ GEN. V. VITKAUSKAS ’

(E) Kovo 3 d. Kaune miręs dimisijos ge
nerolas Vincas Vitkauskas, kaip „tarybinis 
patriotas, komunistas“ kovo 5 d. palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse. Jis buvo gimęs 1890 
m. Vilkaviškio apskr., Užbalių kaime. 1914 
m. įstojęs į Maskvos universitetą, jo nebaik 
gė. nes 1916 m. buvo pašauktas į caro ar
miją. Nepr. Lietuvoje V. Vitkauskas iš
klausė teisės fakulteto kursą Lietuvos uni
versitete, tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
ir buvo paskutiniuoju Lietuvos kariuome
nės vadu. Tai primindama „Tiesa“ (kovo 
4 d.) pastebėjo, kad Vitkauskas buvęs „iš
tikimas Lietuvos liaudžiai“. Tą ištikimybę, 
kitais žodžiais, palankumą sovietams, pa
rodęs jau 1940 metais. Tuo metuVitkaus- 
kas buvo išrinktas į komisiją, kuri vykusi 
atsigabenti „Stalino saulės“ arba, pagal 
„Tiesą“, „vykusi į Maskvą pareikšti lietu
vių tautos norą įsijungti į Tarybų Sąjun
gos sudėtį“.

Nuo 1940 m. iki mirties V. Vitkauskas 
buvo patikimas sovietinis karys, apdovano 
tas Lenino ir kitais ordinais bei medaliais. 
Karo metu atsidūręs Sovietijoje, jis baigė 
sovietų gen. štabo akademiją, dirbo dėsty
toju Aukštojoje karinėje akademijoje Mas 
kvoje, nuo 1950 m. buvo partijoje, tris kar 
tus buvo išrinktas Sovietų S-gos A. Sovie 
to deputatu, iki 1963 m. buvo ir Lietuvos 
A. Sovieto (Tarybos) deputatu. V. Vitkaus 
kas 19 metų dėstė „tarybinį patriotizmą“ 
Kauno Politechnikos institute — ten buvo 
pašarvoti ir jo palaikai.

— Covent-Garden operoje Londone lie
pos 5 d. statomoje „Toscoje“ dainuos gar
sioji Maria Callas, jos pasiklausyti atva
žiuos Britanijos karalienė, ir ložės bilieto 
kaina tai dienai yra 100 svarų.

— Eastbourno (Anglijoje) gyventojai 
advokatą Thomą Inglį laikė visišku vargšu, 
nes jis nuolat krapštydavosi šiukšlynuose, 
o kai jis mirė ir savo įpėdiniams paliko 
73.000 svarų, tai paaiškėjo, kad jis šiukšly
nuose ieškodavo pašto ženklų, ypač užsie
ninių, ir pardavinėdavo juos.

— Septynerius metus be sąmonės išgulė
jęs į galvą sužeistas devynių metų berniu
kas mirė Toulousoje, Prancūzijoje; kad ir 
be sąmonės, švirkštais maitinamas, jis au
go normaliai.

— Zambijoje, Afrikoje, daugelis prieta
ringų gyventojų tiki, kad juos užklups ma
ro epidemija, nes gimęs berniukas jau su 
dantimis, barzda ir ūsais.

— Muenchene, Vokietijoje, policija su
ėmė vokietį, austrą ir tris turkus, kurie per 
Šveicariją ir Italiją gabendavo į Turkiją 
šaudmenis (su šaudmenimis jie ir suimti).

— Ieškodama nelegalios literatūros, po
litinė policija Rio de Janeire knygyne kon 
fiskavo popiežiaus Jono XXIII encikliką 
„Mater et Magister“ (po to knygyno savi
ninkas pareiškęs: „Kokia neraštinga ta po
litinė policija!“).

— Prancūzija praeitais metais pagamino 
daugiau kaip 70,2 mil. butelių šampano 
(per pastaruosius 10 metų jo suvartojimas 
viduj padvigubėjo, o eksportas padidėjo 
80 proc.).

— Gripas reiškiasi Šveicarijoje (užre
gistruota apie 3.000 susirgimų).

sunku apčiuopti. Lengviau patikėti ange
lais, negu svorio nebuvimu. Bet svorio ne
turįs žmogus pasivaikščiojo niekuo ir grį
žo į kapsulę, kurią jis vadina namais. Tuo 
įrodyta, kad žmogus gali erdvėje išsilaiky
ti, saugomas atitinkamų drabužių“. Bet ką 
gi visa tai reiškia, žiūrint kasdieninėmis 
akimis? Laikraštis toliau rašo: „Filosofinio 
optimizmo amžiuje Leonovo pirmieji žings 
niai erdvėje gali būti sveikinami, kaip pir 
mieji žmogaus žingsniai į žvaigždes. O ne
viltim gyvenanti mūsų karta jaučia šalčiu 
nusmelkiančią baimę tų ordų baisių pėsti
ninkų, žygiuojančių erdve ir nieko gera ne 
žadančių. Tačiau ką jie galėtų padaryti? 
Svorio neturinčios bombos ne kažin ką te- 
reikštų. Žinoma, erdvės pėstininkai galėtų 
žudyti vieni kitus, suvesdami ginčų žemėje 
sąskaitas kosminiuose mūšiuose“.

DR. DEVEIKĖ IR LIETUVOS STATUTAS
Gražus S. Vykinto straipsnis apie Devei- 

kę turėtų priminti mums, kad jos darbas 
nėra užbaigtas.

Maždaug prieš metus ji rašė man, kad 
jau baigianti savo pagrindinį tikslą — Lie 
tuvos statuto vertimą. Kartu rodė dideli su 
sirūpinimą dėl jo išleidimo, nes tam rei
kėjo pinigų, o ji pati nebuvo iš turtingųjų.

Ar negalėtų Lietuvių Sąjunga, Europos 
lietuvių padedama, pagerbti velionę ir 
kartu atlikti didelį lietuvišką darbą, išleis
dama statutą?

Jei taip atsitiktų, skirsiu tam reikalui 30 
svarų.

R. Spalis

PROFSĄJUNGŲ KONFERENCIJA
Kovo 21-27 d.d. Brightone, pietų Angli

joje, vyksta tarptautinė Profsąjungų kon
ferencija, kurioje dalyvauja delegatai iš 18 
Europos kraštų. Lietuvius atstovauja J. 
Vilčinskas.

BALTŲ TARYBA
Kovo 14 d. posėdyje Baltų Taryba Lon

done išrinko sekantiems metams naują va
dovybę. Ligšiol pirmininkavęs J. Ranka 
(latvis) savo pareigas perdavė lietuviams.

Šiuo metu Baltų Tarybą sudaro estų, 
latvių ir lietuvių jaunosios kartos atstovai. 
Jų veikla daugiausia reiškiasi kultūrinėje 
srityje. Tarybos ruošiamas trėmimų minėji 
mas Londone įvyks šeštadieni, birželio 
12 d.

Knyga apie Kennedy Vengrijoje
(E) Vak. Vokietijoje išleista Hans Habe 

knyga apie prezidento Kennedžio mirties 
aplinkybes ,,Der Tod in Texas“. Tai di
džiausią pasisekimą Vengrijoje turinti Va
karuose išleista knyga — per tris dienas 
jos išparduota 50.000 egz. Iš kitų užsienie
čių knygų antroje vietoje atsidūrė J. P. 
Sartre naujoji knyga „Les Mots“ ‘su išpar
duotais 20.000 egz.

PASAULYJ!
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XXXII TOMAS
Lietuvių Enciklopedijos, va, jau išleis

tas ir išsiuntinėtas prenumeratoriams tris
dešimt antrasis tomas, kuris pradedamas 
vokiškuoju Tuebingenu ir baigiamas lie
tuviais Valeikomis. O jeigu jau yra Valei
kos, tai reiškia, kad jau pabaiga visiškai 
matyti. Kiek dar bus tomų? Tur būt. pora. 
O paskui dar teks palaukti papildymų, 
kur turės būti surašyti šiuose visuose to
muose netyčia praleisti dalykai ar tie žmo
nės ir daiktai, kurie anuomet, atskirus to
mus leidžiant, nebuvo dar priaugę iki en
ciklopedijos — žmonės tik atitinkamam 
tomui išėjus pradėjo reikštis, reiškiniai tik 
po to įvyko ir t.t.

Prenumeratoriai, aišku, dar atsimena, 
kad jiems trūksta penkioliktojo tomo, 
skirto Lietuvai, kuris dar ir iki šiol vis 
nespėjamas išleisti, dar jam iš bendradar
bių tebelaukiama medžiagos. Kai jis išeis 
ir visi papildymai, o taip pat tie dar liku
sieji pora tomų, tai reikalas bus baigtas. 
Tada, kaip spaudoje skelbiama, leidėjas 
J. Kapočius projektuoja dar išleisti kelių 
tomų lituanistinę enciklopediją anglų kal
ba. Tos busimosios anglų kalba leisimosios 
enciklopedijos reikšmę, žinoma, kitaip ir 
aptarti teks. Šita lietuviškoji reikalinga 
mums. O ana busimoji — didžiulės reikš
mės reprezentacinis dalykas užsienių uni
versitetinėms ir kitokioms bibliotekoms, 
užsienių mokslo žmonėms, kurie domisi li
tuanistika ar kuri reikalinga jų studijoms 
ar moksliniam darbui valstybininkams, 
mūsų draugams kitataučiams.

Jeigu ji mums ir ne visiems bus reika
linga, bet tegalės būti išleista tik tuo at
veju, jei dabartiniai ir dar nauji prenume
ratoriai parems išleidimą.

Kai bus paskelbtas tos naujosios encik
lopedijos prenumeratos vajus, dėmesį į ją 
turėtų atkreipti ir tie tėveliai, kurių vai
kučiai jau nebemoka lietuviškai. Jei ištrū
ko vadelės iš rankų, tai dar gi galima nors 
tokiu būdu jaunose širdyse palaikyti bent 
lietuvišką gyvybę! Taip, tas, žinoma, kai
nuos pinigą. Bet už dyką, sako, ne visada 
ir pagaliu per galvą gausi.

Bet grįžkim prie šito tomo. Svarbiausia 
— pažiūrėkim, kas jame yra lietuviška, 
pirmoj eilėj skaitytina, kuo širdis atgai- 
vintina ir smalsumas patenkintinas.

T raidės nebe kažką čia jau ir turime. 
Tuebingenas, kuriuo tomas pradedamas, 
yra vokiškas, kaip pačioje pradžioje minė
jome. Bet jame savo pėdsakus yra palikę 
ir mūsų lietuvaičiai. Čia gi lietuvaičiai 
studijavo jau XVI amžiuje, tarp jų buvo 
ir vėliau savo darbais išgarsėjęs vysk. 
Merkelis Giedraitis. Vėliau, jau po šio ka

ro. Tuebingenas ypač buvo garsus lietu
viška veikla.

Tuchačevskis, Tucholskys, Tuscono mies 
tas... Taip, Tuscone gyvenama lietuvių, 
Tugan-Baranovskio knygos buvo verčia
mos į lietuvių kalbą. Tūkstantis ir viena 
naktis (arabų pasakos) buvo ir tebėra ver
čiama ir skaitoma lietuviškai. Vadinas, ir 
tokie bendriniai dalykai dažnai susiję su 
Lietuva ar lietuviais. Bet puslapius bevers 
darni tuoj netrukus užtinkame biografinius 
duomenis apie prel. Ladą Tulabą, apie ra
šytoją Antaną Tūlį, pik. Juozą Tumą ir 
mūsų didįjį Vaižgantą — Juozą Tumą, di
dįjį rašytoją, veikėją. Jis čia ypač plačiai 
pristatomas.

Toliau Tumasonis, Tumėnai (net šešetas 
jų), Tumienė, Tumosa. Tunelis (taip, Lie
tuva juk irgi turi tunelius),. Tunka (tai 
kaimas Sibire, kur daug lietuvių buvo nu
tremta po 1863 m. sukilimo). Tunkūnas, Tu 
pikas, Turauskai, turizmas (Lietuva irgi 
vykdė turizmą, ir straipsnyje pateikiama 
gausybė duomenų iš šitos srities, net sma
giai įspūdingų duomenų).

Ypač didelių T raidės lietuviškų stamb- 
menų ir toliau jau nebėra. Bet. žiūrėkite, 
štai, dar Turniškės, kur 1938 m. buvo pra
dėta hidroelektrinės stoties statyba, kuri, 
deja, nebuvo baigta. Dar Turovas su Tu- 
rovo-Pinsko kunigaikštija, Tursučiai, Turu 
ta, Turžėnai, Tuskenis, Tvarauskas, Tvar- 
kūnas, Tverai. Tverečius. Tverės kunigaikš 
tija ir du mūsų išgarsėję teatro žmonės 
Tvirbutai. Plačiai aprašyta lietuviška tvo
ra ir pabaigia mūsų dėmesį lietuviškajai 
T raidės medžiagai.

Nuostabus dalykas, kad visa U raidė vis 
dėlto tokia skurdi. Ji visa kaip stovi enci
klopedijoje nepareikalavo nė 300 puslapių. 
Bet enciklopedijoje ir ja pradedamieji kai 
kurie žodžiai sukelia didelį mūsų dėmesį. 
Čia gi (telpa toje raidėje ne tik Ubiškės baž 
nytkaimis, bet ir Ukmergė, garsus apskri
ties miestas, ir ne mažiau garsi Utena, jei 
Užpalių ir negalėtume sulyginti greta. Čia 
taip pat ir Upytė, išgarsėjusi senojoje Lietu 
vos istorijoje, ir mūsų universitetų istorija, 
ir lietuviški uostai, ir visas būrys iškilių
jų lietuvių.

V raidės turime jau gerą gabalą. Toje 
šios raidės dalyje turime pristatytų nema
ža iškilesniųjų ir iškiliųjų lietuvių. Čia yra 
pristatomi Vabalai, Vadopalai, Vaicekaus
kai, Vaičaičiai (pradedant dailininku ir 
baigiant poetu), rašytojas Vaičiulaitis. Vai
čiūnai (muzikas, kunigas, rašytojas, gydy
tojas), Vaičiuška, Vaičkai, Vaidotas, Vaikš 
norai, Vailionis, Vailokaičiai, Vainauskai, 
Vaineikiai, Vainiūnas, Vainorai, Vaišniai,

EUROPOS LIETUVIS

Vaišnoros, Vaitiekūnai. Vaitkevičiai, Vait- 
kai ir dar visa eilė įvairių sričių pasireiš
kusių lietuvių kartu su vyskupu Valan
čium. Kas jie kuris buvo ar yra, žinoma, 
enciklopedijos prenumeratoriai tik pama
žu išnagrinės ir apsipažins.

O garsiausia vietovė, žinoma, čia aprašo
ma yra Vabalninkas, daugybės garsių žmo 
nių gimtoji vieta.

Tomą dėdami į lentyną, džiaugiamės kar 
tu su visais prenumeratoriais, kurie irgi 
jį šiomis dienomis taip pat sklaidė, skaitė, 
rado nuostabių dalykų, užmezgė naujas pa 
žintis ir praturtino savo žinojimą. Džiau
giamės dar ir tuo. kad šitoks užsimhojimas 
išleisti enciklopediją buvo įvykdytas, ne tik 
užsimotas.

K. Abr.

KUN. DR. J. VAIŠNORAI 60 M. AMŽ.

(E) Šių metų pradžioje 60 m. amž. su
laukęs kun. dr. Juozas Vaišnora yra pasi
žymėjęs mokslo srityje ir laikytinas vienu 
iškiliųjų lietuvių intelektualų laisvuose 
Vakaruose. Gimęs 1905 m. apie Marijam
polę. Vaišnora 1927 m. buvo padaręs vie
nuoliškus įžadus ir 1927 m. pasiųstas studi
joms į Romą. 1927-1937 m. gyvendamas 
Romoje, įsigijo filosofijos ir teologijos dak
taro laipsnius. 1932 m. laikinai grįžęs į Lie
tuvą, buvo įšventintas kunigu. Nuo 1937 m. 
Lietuvoje vadovavo Lietuvos marijonų 
provincijai. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 
kun. dr. Vaišnora įvairiose pareigose dirbo 
Vokietijoje ir Austrijoje, Apaštališkoje lie
tuvių delegatūroje ir buvo Skautų S-gos 
dvasios vadovu. Pašauktas į Romą, kun. 
Vaišnora lig šiol dirba kaip generalinis ma
rijonų prokuratorius ir Vienuolių kongre
gacijos prie Šv. Sosto patarėjas.

Sukaktininkas plačiai reiškiasi visuome
nės gyvenime, moksle ir spaudoje. Kaip 
įžvalgus spaudos žmogus, gerai mokąs sep
tynias svetimas kalbas, be lietuvių spau
dos, jis dar rašo kitataučių žurnalams ir 
kitiems leidiniams. Dažnai paliečia religi
jos persekiojimą pavergtuose kraštuose. 
Kun. dr. Vaišnora yra pateikęs daug svar
bios medžiagos teologijos ir Bažnyčios is
torijos klausimais Liet. Enciklopedijai. Vi
suomeninėje veikloje Vaišnora daugiau 
kaip 10 m. buvo Skautų S-gos dvasios va
du, dalyvauja įvairiose konferencijose, 
skaito mokslo paskaitas. Yra išeivijoje at
kurtos L. Katalikų Mokslo Akademijos 
centro valdyboje. Iš kun. dr. Vaišnoros gi
liomis studijomis paremtų darbų reikia pa
minėti kapitalinį veikalą „Marijos garbini
mas Lietuvoje“.

KUN. B. SUGINTUI 70 M. AMŽ.

(E) Neseniai sulaukęs 70 m. amžiaus 
kun. Benediktas Sugintas buvo pagerbtas 
Čikagoje. Kaip kun.. visuomenininkas ir 
Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje ypatin
gas rėmėjas, B. Sugintas yra išskirtina 
asmenybė. Gimęs Vytogaloje, Skaudvilės 
vaisė., Tauragės apskr., Sugintas nepr. Lie
tuvos laikmečiu buvo veiklus visuomeni
ninkas. 1931-1937 m. gyvenęs Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste, kun. Sugintas buvo pasi
žymėjęs religinėje, visuomeninėje srityje. 
1937 m. grįžęs į Lietuvą sukaktininkas jau 
anuomet gyvai reiškėsi, rinkdamas aukas 
statomai bažnyčiai. 1949 m. atvykęs į JAV, 
Čikagą, kun. Sugintas visu nuoširdumu ir 
energija įsijungė į labdaros darbą. Jis pa
rūpino leidimus atvykti į JAV daugiau 
kaip 400 lietuvių išeivių. Tačiau pats žy
miausias ypačiai brangintinas idealistine 
prasme Suginto nuopelnas — tai aukų rin
kimas lietuviškiesiems švietimo židiniams 
laisvajame pasaulyje: Vasario 16 Gimnazi
jai Vak. Vokietijoje ir saleziečių gimnazi
jai Italijoje, be to, Punsko gimnazijai Len
kijoje. Su nepaprastu pasiaukojimu rink
damas vieno dolerio aukas iš lietuvių švie
timo židiniams remti sukurtų būrelių na
rių. nepaisydamas įvairių sunkumų, nuo 
1952 m. iki šiol jis toms mokykloms remti 
surinko didžiulę 130.000 dol. sumą. Tokio 
pasiaukojimo išeivių kultūrai remti pavyz
dys yra nepaprastai retas. Tad kun. B. Bu
dintas yra iš tikrųjų nusipelnęs visų lie
tuvių pagarbą.

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.
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ČIURLIONIO LIET, MENO ANSAMBLIO

25 VEIKLOS METAI

(E) Sausio 15 d. Lietuvių Tautinio Meno 
Čiurlionio vardo ansamblis paminėjo 
25 m. veiklos sukaktį. Jis įkurtas 1940 m. 
sausio 15 d. Vilniuje ir pradžioje veikė 
kaip šaulių S-gos Vilniaus Rinktinės cho
ras. Choro vedėju ir vadovu-chormeisteriu 
buvo ir iki šiol ansamblio siela tebėra muz. 
Alf. Mikulskis. 1940 m. birželio 15 d., so
vietams užplūdus Lietuvą ir likvidavus 
Šaulių S-gą, Vilniaus Rinktinės vyrų cho
ras. moterų kanklininkių orkestras (jam 
vadovavo Ona Mikulskienė) ir tautinių šo
kių sambūris susibūrė j vieną vienetą ir 
pasivadino M.K. Čiurlionio Liet. Tautinio 
Meno Ansamblio vardu. Jo tikslas buvo ir 
tebėra: skleisti ir ugdyti lietuvišką dainą, 
tautinius šokius, drabužius ir lietuviškus- • papročius.

..Lietuvoje sovietų ir vokiečių okupacijos 
metais Ansamblis buvo aplankęs 20 vieto
vių. surengė 80 koncertų, be to, su 75 reli
giniais koncertais dalyvavo 22 bažnyčiose. 
1944 m. Ansamblis pasitraukė į Austriją, 
Vieną. Kun. F. Gurecko remiamas, An
samblis vėl susibūrė į vienetą ir 1944 m.
spalio 29 d. surengė pirmą viešą koncertą 
Vienos Koncertų Rūmų Mozarto salėje. Vė
liau Ansamblis persikėlė į Kempteną ir 
Partheneną, Austrijoje, ties Šveicarijos 
siena. Vokietijai kapituliavus, 1945 m. ge
gužės 10 d. Ansamblis koncertavo Feldkir- 
che prancūzų kariams. Po koncerto An
samblį globon perėmė Prancūzijos I Armi
jos vadas gen. Lattre de Tassigny. 1944- 
1949 m. laikotarpy Ansamblis Austrijos ir 
Vokietijos miestuose, lietuvių telkiniuose 
buvo surengęs 424 koncertus. Su koncer
tais Ansamblis išpopuliarėjo prancūzų ir 
amerikiečių karių tarpe. Įdainavo juostose 
dainas Vienos Mokslo Akademijoje, Stutt-
garto, Miuncheno ir Paryžiaus radiofonuo
se. Su koncertais aplankyti 122 Austrijos 
ir Vokietijos miestai. Ansamblio būstinės 
buvo, be Vienos, Parthenen, Feldkirch, 
Bad Dietzling (visi Austrijoje), Dettingen, 
Wuerttemberge (ties Metzingen),

Stp. Nsvyčio, K.S. Karpio pastangomis 
1949 m. Čiurlionio Ansamblis persikėlė į 
JAV, Cleveland, ir šiame Ohio mieste te-. 'ft'® 
beveikia ir šiandien. Nuo 1949 m. vasaros 
iki 1965 m. sausio 16 d. 20-je JAV ir Kana
dos miestų surengti 238 koncertai. Visuose 
25 metų koncertuose (816) buvo 221.415 
klausytojų, suvažinėtos 27.923 mylios. Per 
visą laikotarpį Ansamblio koncertų klau
sėsi 441.485 klausytojai. Per jo bendradar
bių eiles perėjo 602 asmenys. Sausio 15 d. 
įvyko sukaktuvinė akademija Clevelandfc^, 
gegužės 9 d. įvyks jubiliejinis koncertas.

JONAS AVYŽIUS................................................................................... ........... ......... "—■

Kaimas kryžkelėje
.  ___________________— ROMANAS

(17)

...Jiedu gulėjo šieno uorėje. Pasaulyje 
nieko daugiau nebuvo, tik jiedu, karšta 
vasaros saulė ir nuo jos spindulių apiblu
kęs dangus. Dar tas vaistažolėmis kvepian
tis šienas. Šiltas, meiliai šnibždantis, gro
jantis žiogais.

„— Jums reikia pasisamdyti kitą mergą, 
Motiejau. Aš turiu išeiti“.

— Niekur neisi, Mortel, niekur. Spiaut 
man ant tėvų draudimo! Važiuojam rytoj 
į Viešvilę, paduosim užsakus...

— Ne. Motiejau. Nenoriu kad per mane 
netektum ūkio. Pamirškim viską ir eikim 
katras savo keliu...“

Buvo balta bemiegė birželio naktis. Pas
kui rytas. Ji brido su lauknešėliu papie
viais. Vienmarškinis bernas smulkiu mo
terišku veidu pustė dalgį. „Padėk Dieve, 
Lukai!“ Daug žadančiai nusišypsojo ir pra
ėjo, pabrinkusi nuo svetimo vaisiaus. Jis 
žiūrėjo įkandin, kaip prieš saulę apspan
gęs. Iš perpjauto piršto lašėjo ant žolės ug
niniai kraujo lašai.

...— Taip, šito nereikėjo daryti, — pa
kartojo Morta. — Bet kuri merga nori likti 
su vaiku?

— Tai žmonės ne tuščiai kalba? Lukas...
— Ak, gana! Nutilk!
— Lapinas! — Birutė sudrebėjo, sugrie

žė dantimis. — Oi. kaip neapkenčiu to 
biaurybės !

— Nusiramink. Tu per kvaila viską su
prasti. Lapinas tau gero nori, vaikeli. Pyks 
ti, kad neišvedė Juodmargės. Kam? Juk ta 
karvė tau pačiai atiteks. Lapinas atiduoda 
pasogai...

— Man? Už ką? Kas jo prašo!
— Vaikeli, suprask... Tu jam nesve

tima...
Birutė staiga taip smarkiai pastūmė mo

tiną, kad toji vos nepargriuvo. ir atatupsta 
atatupsta ėmė trauktis iš tvarto. Tarpdu
ryje susisuko vilkeliu, lyg patekusi į smar
kų vėjo sūkurį, paskui atitrūko nuo nema
tomo saito ir tekina pasileido į daržinę. 

Užlėkė kopėčiomis kaip voveraitė pušies 
kamienu ant nampusės, užsiėmė barą nuo 
vidurio ir tol plušėjo, šokinėdama apie ri
tinamą šiaudų volą, kol devyni prakaitai 
išpylė, o širdis atlėgo, nualsinta įsiūčio 
šuoro. Privarė iki balkio, iš visų jėgų pa
stūmė — vieną galą, per vidurį, kitą galą, 
—paskui įsibėgėjusi smogė pečiu, o kadan
gi volas jau buvo persisvėręs per šalinės 
kraštą, tai galop atitrūko, ir, šniokšdamas 
kaip upė per akmenis, nusirito į tuščią dar
žinės tarpą. Birutė kartu. Į orą ūžtelėjo 
dulkių debesys, pienių pūkeliai, mėtinis 
pelynų kvapas.

Birutė išsikapstė iš šiaudų krūvos (bus 
vakarienei pašerti...), užrakino daržinės 
duris, apsipraususi sniegu ir, nugaudžiusi 
nuo drabužių šiaudagalius, išėjo į kaimą.

— TaLduktė, tai vaikas. Užsirakinėja 
nuo tikrų tėvų, kaip nuo kokių neprietelių, 
— prisivijo ją Mortos balsas.

— Žinoma, — nusišiepė pati sau. — Kas 
man gali uždrausti užrakinėti savo tėvo 
daržinę...

Kolūkio valdybos kieme nieko nesusiti
ko. Apsidžiaugė. Skaitykloje irgi nebuvo 
pašalinių žmonių. Tadas sėdėjo, apsikrovęs 
knygomis, ir kažką užsirašinėjo į storą są
siuvinį. Veidas rimtas, antakiai mąsliai su
raukti. Mokslininkas... Bet štai pamatė 
Burutę, ir akimoju visi mokslai išdulkėjo. 
Pašoko, ištiesė abi rankas per stalą. Veidas 
raibuliavo, virpinamas nesuvaldomos šyp
senos, kaip vėjo sujudintas ežero paviršius 
saulėtą vasaros dieną.

— Biručiuk! Iš kokio dangaus nukritai? 
Eik šen, padėsi mokytis. Vakar laukiau, 
laukiau skaitykloje iki vėlumos — neat
ėjai. Toks tavo elgesys, mano žmonele, 
trukdo vyrui studijuoti žemės ūkio moks
lus, — postringavo, sodindamas ją šalia 
savęs.

— Vakar nenorėdama apmoviau — kar
vė veršiavosi, — pasiaiškino Birutė.

— Gerai, kapituliuoju prieš veršį. — Ta
das pakėlė rankas, paskui apkabino Bi
rutę per pusiaują ir padėjo galvą jai ant 
peties.

Taip jiedu sėdėjo kurį laiką. Susiglaudę, 
kalbėdamiesi žvilgsniais, pirštų paspaudi
mais, šypsenomis. Tačiau Birutė jau atsi
peikėjo, švelniai veržiasi iš Tado glėbio, 
stumia jį nuo savęs. Širdis dunda kaip ar
tėjantis traukinys. Bet ne nuo susitikimo 
svaigulio, ne iš laimės, o išgąsdinta min
ties, kuria vedina čia atbėgo. Užsimerkė, 
lyg šokdama į šaltą vandenį. Tuoj tuoj vis
ką Tadui papasakos. Viens, du, trys! Ne, 
dar akimirką, dar antrą. Nors kol suskai
čiuos iki šimto...

Tadas, nieko neįtardamas, žaidžia jos ka
somis: surišę galus, užmetė sau ant spran
do; traukiasi su visa kėde atbulas ir Biru
tę tempia.

— Į kilpą pakliuvai, vyruti. Baigta! — 
juokiasi. — Dabar jau niekur nepabėgsi.

Birutė žiūri jam į akis. Dideles, pilkas, 
kaip nuakėtas arimas. Prieš kelias dienas 
jiedu įsikalbėjo apie didvyriškumą. Prisi
minė perskaitytas knygas. Korčiaginą, 
Melnikaitę, Medesjevą, Jaunosios Gvardi
jos didvyrius. Birutė gailėjosi per vėlai gi
musi. žinoma, ir mūsų laikais žmogus ga
lįs tapti didvyriu — juk tokių tūkstančiai 
šalyje, — tačiau ne tas pat, ar paaukoti gy
vybę kovos lauke, ar nusipelnyti šlovę dar
bu. Tadas tikino, esą, žmogus, nesavanau
diškai atiduodąs visas jėgas žmonijai, tam 
tikra prasme netgi pranašesnis už tą, kuris, 
pagautas akimirkos nuotaikos, uždengė 
krūtine priešo kulkosvaidžio ambrazūrą, 
nes jo visas gyvenimas tartum nepaliauja
mas mūšis, ir neištverminga, tvirta valia 
neapsikausčiusi asmenybė neišlaikys tokio 
mūšio iki galo. Taip tai taip, Birutė, bet aš 
galiu kiek noriu iš kailio nertis, neiššoksiu 
aukščiau už gero kolūkio blogą melžėją... 
Ne, tikras didvyriškumas ne gerai dirbti, 
o aukotis.

Dabar jai buvo gėda savo žodžių. Juk 
niekas nereikalauja nei gyvybės, nei gar
bės. Reikia tik vieno — pasakyti tiesą. Ir 
tai ne svetimam, o mylimam žmogui. Nesi
ryžta... Ji, toji pati, riesykį svajojusi apie 
žygdarbį! Didvyrė...

— Ko taip žiūri? — Tadas pagaliau pa
stebėjo jos pasikeitimą.

— Ar tu tikras, kad aš... Rimšaitė? — 
paklausė pašnibždomis.

— Kas man darbo, kas tu per viena. — 
Tadas nusikvatojo, čiupo ją į glėbį ir lūpo
mis užspaudė lūpas. Karštas bučinys ap
svaigino, pritrenkė kaip trumpas elektros 
išlydis.

— Pasitrauk, Tadai. Paleisk...
— Tu Birutė buvai, esi ir būsi man tik 

Birutė, — kužda jis, glamonėdamas. Suriš
tos kasos nusmuko jam ant pečių, tartum 
varine virve suveržė abudu. — Aš nieko 
daugiau nenoriu žinoti.

— Mano gyslose baltas kraujas. Ką tu 
žinai, gal aš atsigimusi į malūnininką? — 
ne kalba, o kruviną širdies žaizdą drasko.

— Aš nieko nenoriu žinoti, — pakartojo 
jis, bet jau paleido ją, ima nuo sprando va
rinį kasų vainiką, atrišinėja mazgą. — 
Hitleris sprendė apie žmones pagal kraują, 
o mes reikalaujame iš žmogaus tik vieno 
— kad jis būtų tikru žmogum.

— Aš nesu tokia, Taduk. — Jos akys 
bailiai slepiasi po stalu, sunerti pirštai tra
ta, gniaužo delnu kelį. — Aš netikęs žmo
gus. Matyt, Lapinas manyje atsiliepia...

„Dabar jau galima pradėti apie Juod
margę. Kaip žinojo, kad paslėpė, kaip tylė
jo, padėjo tėvams (tik ne Rimšai) apgau
dinėti kolūkį... Su namais, tada, aišku, bus 
baigta. Bet gal tą mazgą seniai reikėjo 
perkirsti...“

— Netikras žmogus! Mano saulutė netik
ras žmogus! Tai maž tu iš alavo, kaip An
derseno kareivėliai, ar plastmasinė? Leisk, 
pasižiūrėsiu iš arčiau, kaip atrodo mano 
netikras žmogelis... — Tadas uždeda ran
kas Birutei ant pečių, juokiasi. Akys spin
duliuoja neišsenkama meile ir pasitikėji
mu. Laimingas! Nė nenujaučia, kad ji lai
ko užantyje akmenį. Tuoj išsitrauks ir 
smogs į saulėtą veidą, o gal ir į pačią šir
dį. O tada?.. Kas žino, kas bus tada... Gal 
nieko, bet kol jis čia, toks laimingas, pasi
tikintis, ji negali prisipažinti tesanti tik 
alavinis kareivėlis.

Birutė puolė jam ant kaklo, prisiglaudė 
prie krūtinės. Gilus atodūsis išsiveržė pro 
pabąlusias lūpas, ir tai buvo viskas, ką ji 
įstengė pasakyti.

Meškius išpuolė priešais, unkšdamas pul 
dinėjo ratu, bučiavo rankas, pašokęs net 
lyžtelėjo veidą, už ką gavo lazda per kuprą, 
tačiau smūgis buvo daugiau draugiškas, 
negu piktas, tad ištikimas gyvulėlis tik 
džiaugsmingai sulojo, persivertė kūliais ir 
nurūko į tvartą. Žinojo, gudruolis, kuo ga

lima pradžiuginti savo gaspadorių...
Lapinas nusekė iš paskos. Magaryčios 

maloniai kaitino krūtinę, veidas švietė, 
kaip Velykų rytas. Ne tuščias grįžta. Turi 
šį tą už ančio savo Mortelei. Ir naujienų 
neblogų parneša. Ir išsiilgęs, tarsi ištisus 
metus nebūtų matęs.

Morta rankiojo nuo mėšlo burokų nuo
graužas ir mėtė į lovį. Buvo vienplaukė, 
aukštą krūtinę megztuku apsitempusi, se
gėjo ankštą, trumpą sijonuką; už tai atrodė 
jaunesnė, negu keturiasdešimt ketverių 
metų, lieknesnė, dailesnio liemens, kurio 
nesudarkė nei dažni gimdymai, nei sunkus 
darbas.

Lapinas priėjo prie moters ir iš užpaka
lio apkabino per klubus.

— Pasitrauk, stainini, — Morta šiurkš
čiai pastūmė jį. — Man ne tas rūpi.

— Meškiau, pasaugok! — §uo klusniai 
išbėgo į kiemą ir atsitūpė prie tvoros. La
pinas siekė Mortos šlaunies, — suėmė pa
šėlusi nuotaika pažaisti, — bet moteris 
piktai atmušė ranką. — Kas pasidarė, Mor
tel? Nemanyk, nesu girtas. O kad mažumė
lę ištraukiau, tai iš džiaugsmo. Laukiniai 
bruzda. Gerai, kad nepasiskubinom. Gal 
viskas pasiliks po senovei. — Mortai nieko 
neatsakius, ištraukė iš vidaus kišenės kaž
ką įsuktą į popierių ir išskleidė prieš akis 
naują šilkinę skarelę. — Čia tau parvežiau 
lauktuvių, moterėle. Matai, kokia gražybė! 
Balta, kaip mėnesiena, šnibžda. Ir gėlės 
baltos, įspaustos. Kai per Velykas užsigob
si, visi Liepgiriai nušvis. Pyksti dar ant sa
vo Motiejaus, ar jau nebepyksti?

Lapinas užmetė skarelę Mortai ant pe
čių. Ji priglaudė skruostą prie švelnaus, 
krautuve kvepiančio audinio ir sunkiai 
atsiduso.

— Mums reikia pasikalbėti, Motiejau.
— Pasikalbėsim, kaip nepasikalbėsim, 

Mortel. — Kietai apkabino moterį ir ūsų 
galiukais pakuteno pasmakrę. Toji iš pra
džių lyg užpyko, norėjo ištrūkti, bet, grei
tai aprimusi, suglebo, pradėjo tyliai kiken
ti ir tol lošėsi, kol aukštelninka pakibo Mo- 
tiejui ant rankų. — Einam ant kūtės kiau
šinių paieškoti, moterėle, einam...

Ant tvarto po grebėstais kabojo keli 
krepšiai vištoms dėti. Palėpėje, nuo kiemo 
pusės, gulėjo šienu užverstas senas arpas. 
Čia jiedu buvo įsitaisę slaptą meilės guolį.

Lapinas nubloškė kailinius už arpo ir, 
nekantriai šniokšdamas pro pasišiaušusius 
ūsus, nuropojo po palėpe, kur jau tvarsėsi 
Morta.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(10)

KAI B.K. BALUTIS ATSISAKO ĮEITI

Į NAUJA VYRIAUSYBĘ

1938 m. gruodžio 11 d. baigės respublikos 
prezidento A. Smetonos prezidentavimo 
kadencija. Lapkričio pirmomis dienomis 
vyko prezidentui rinkti tautos atstovų rin
kimai. Lapkričio 14 d. Seimo rūmuose su
sirinko 120 tautos atstovų naujam prezi
dentui rinkti. 49 tautos atstovų buvo pa
siūlytas vienintelis kandidatas A. Smeto
na. Per rinkimus jis gavo 118 balsų: dvi 
balsavimo kortelės buvo paduotos tuščios. 
Tuoj po rinkimų Kaune buvo iškeltos tau
tinės vėliavos, o rinkimų prezidiumas — 
Antanas Merkys ir Antanas Gurevičius — 
nuėjo j prezidentūrą pasveikinti A. Smeto
nos jo respublikos prezidentu perrinkimo 
proga.

4 vai. p.p. Kauno organizuota visuomenė 
ta pačia proga nuvyko į prezidentūrą res
publikos prezidento A. Smetonos sveikinti. 
Sveikinamąją kalbą pasakė Lietuvių Tau
tininkų Sąjungos generalinis sekretorius 
dr. Simas Janavičius. Į jo sveikinimus A. 
Smetona atsakė šia savo kalba:

Mano širdingiausia padėka Savanoriams 
Kūrėjams, Šauliams. Tautininkų Sąjungai 
ir kitoms organizacijoms, kad šiandien at
nešėte man gražių sveikinimų j Prezidento 
Rūmus. Pritinka jūsų sveikinime valstybės 
palyginamas su laivu, kuris neramia jūra 
plaukia tarp audrų ir viesulų. Jūs pareiš- 
kėte man, kaip valstybės vairininkui, daug 
pasitikėjimo tuo metu, kai tautos atstovai 
Įgaliojo mane vėl septynerius metus vado
vauti Lietuvai. Jei valstybės laivas, tai ži
nia, kaip reikia elgtis tiems, kurie juo plau 
kia: reikia pasitikėti jo kapitonu, jo vairi
ninku. Didelė bėda atsitiktų, jei keleiviai 
per audrą taptų neramūs ir imtų mėtytis 
į šalis. Tada galėtų žūti laivas su vairinin
ku ir su visais, kurie jame keliauja.

Bet mūsų valstybė išmėginta, ne kartą 
jai teko išgyventi sunkių valandų. Lietu
viai buvo ramūs, drausmingi, ir dėl to mū
sų tautos laivas pavykdavo laimingai jo 
vairininkams išvesti tarp uolų ir seklumų. 
Tad ir dabar, kai visas pasaulis nerimsta, 
kai niekur nėra tikro rytojaus, reikia vi
siems atminti, kad audros metu tenka būti 
savo laive kantriems, ramiems ir pasitikė
ti jo vairininku.

Jūs tą tiesą, mieli organizacijų atstovai, 
suprantate, tatai esu čia pat iš jūsų girdė- 

>rs>a-jc*«iĮ žodžius visur lydės 
’ilsų darbai. Tie jūsų žodžiai yra brangus 
fadrąsinimas valstybės vadui jo garbin
goje, bet labai atsakingoje vietoje. Prašau 
tikėti geresnį Lietuvos rytojų, tikėti, kad 
jos vairininkas tyra siela, tvirtu ryžtu ir 
toliau ves tikru keliu tautą, saugos ją ir 
viso krašto nepriklausomybę.

Ir aš jums palinkėsiu, kad, susibūrę or
ganizacijomis, kiekvienas dirbdamas savo 
darbą, kaip ligšiol, taip ir toliau aukštai
vertintute tautos laisvės bylą. Dėl Lietu
vos, dėl mūsų Tėvynės visa, ir turtas ir 
gyvybė, prireikus negaila aukoti. Taip ti
kint ir taip darant, pro darganas ir aud
ras gali būti įmatomas skaistus mūsų 
krašto ir mūsų tautos rytojus.

Mano padėka lydi jūsų sveikinimus. No
rėčiau, kad ji giliai siektų jūsų sąmonę. 
Mūsų akivaizdoje visuomet mūsų Tėvynė.

Respublikos prezidentą A. Smetoną jo 
perrinkimo proga sveikino Suomijos res
publikos prezidentas K. Kailio, Estijos — 
K. Paets, Latvijos — K. Ulmanis ir Nor
vegijos vyriausybės vardu jos užsienio 
reikalų ministeris Michelet.

Visai būtų buvę natūralu ir supranta
ma, kad, A. Smetonai pradėjus ketvir
tąją savo kadenciją, kun. V. Mirono vado
vaujama Ministrų Taryba (taip pagal nau
jąją 1938 m. konstituciją buvo vadinamas 
Ministerių Kabinetas, o ministeris — mi
nistru) būtų atsistatydinus. Tačiau ji vi
sai netikėtai atsistatydino 1938 m. gruo
džio 5 d., 10 vai. ryto. Tuoj pat respubli
kos prezidentas A. Smetona vėl kun. V. 
Mironui pavedė sudaryti naują Ministrų 
Tarybą ir po pusės valandos jis patvirtino 
šios sudėties naują Ministrų Tarybą: mi
nistras pirmininkas — kun. Vladas Miro
nas, užsienio reikalų — Juozas Urbšys, vi
daus reikalų — Silvestras Leonas, krašto 
apsaugos — brig. gen. Kazys Musteikis, 
teisingumo — Stasys Gudauskis, finansų 
— Julius Indrišiūnas, žemės ūkio agr. Ju
lius Skaisgirys, švietimo — prof. Juozas 
Tonkūnas ir susisiekimo — Kazys Germa
nas.

Tame pat Lietuvos Aido numeryje, ku
riame buvo paskelbta naujoji vyriausybė 
ir įdėti jos narių atvaizdai, buvo išspaus
dinta ir žinia, kad Visuomeninio Darbo 
Vadyba patyrus, jog manoma paskirti mi
nistro pirmininko pavaduotojas, kuriuo 
numatomas Lietuvos ministras Londone 
B. K. Balutis. Be to, šalia ministro pirmi
ninko kun. V. Mirono, buvo įdėtas ir B. K. 
Balučio atvaizdas, po juo pažymint, kad 
tai ministro pirmininko pavaduotojas.

Toks staigus ir netikėtas vyriausybės 
pertvarkymas, be abejo, sukėlė įvairių 
gandų ir, žinoma, kai kurių vyriausybei 
nelabai palankių. Kitos dienos Lietuvos 
Aldo dieninėje laidoje buvo paskelbtas 
straipsnelis, siekiąs tuos gandus išsklaidy
ti. Pasak jo, ryšium su vyriausybės per-
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tvarkymu, buvę reiškiama įvairių nuomo
nių: vieni kėlę mintį, kad vyriausybė esan
ti pertvarkoma dėl užsienio politikos mo
tyvų, kiti nurodinėję kitas priežastis, ku
rios tačiau neatitinkančios tikrenybės. 
Svarbiausios priežastys, dėl kurių Minist
rų Taryba persitvarkius, buvusios tos, kad 
ji buvusi nepilna ir kai kurie ministrai bu
vę laikinai einą savo pareigas. Be to, vie
nas ministras buvęs rimčiau susirgęs ir 
negalėjęs tinkamai savo pareigų eiti. To
dėl ir buvus sudaryta naujoji vyriausybė, 
į kurią įtraukta naujų jėgų, naujų asme
nų, kurie savo energingu darbu pagyvin
sią ir vyriausybės darbų eigą.

Iš to straipsnelio visiškai neaišku, kieno 
čia nuomonė reiškiama, o paskutinis ir 
pats svarbiausias teiginys net implikuoja 
buvusios vyriausybės neveiklumą, ir tai iš 
dalies tiesa. Tačiau toks nepaprastai grei
tas, vos pusvalandį tetrukęs, vyriausybės 
pertvarkymas, jau sakyte sako, jog tatai 
nei respublikos prezidentui A. Smetonai, 
nei ministrui pirmininkui kun. V. Mironui 
nebuvo jokia staigmena, kad jam jau iš 
anksto buvo ruoštasi ir pasiruošta, ir dėl 
to jos pertvarkymo procedūra buvo tokia 
trumpa.

Iš visų ligi šiol buvusių tautinių vyriau
sybių ši pastaroji buvo pati silpniausia 
Pats kun. V. Mironas jautė ir to neslėpė, 
kad ministro pirmininko pareigos jam 
sunki ir nepakeliama našta. Ją sunkino 
dar ir tai, kad po Lenkijos ultimatumo St. 
Lozoraitis sutiko tik laikinai eiti užsienio 
reikalų ministro pareigas. Nors krašto ap
saugos ministro ir kariuomenės vado pa
reigos, rodos, lengvai suderinamos, tačiau 
gen. St. Raštikis taip pat tik laikinai tesu
tiko būti krašto apsaugos ministru. Taip 
jis darė, bijodamas, kad, jam tapus krašto 
apsaugos ministru, respublikos preziden
tas kariuomenės vadu gali paskirti ką ki
tą. Be to, dalyvavimas tautinėje vyriausy
bėje tamsino jo didingumo aureolę, kuria 
jį buvo vainikavus opozicija. Žemės ūkio 
ministras J. Tūbelis dėl jį ištikusios sun
kios ligos savo pareigų eiti negalėjo.

Respublikos prezidentas A. Smetona 
daugiausia buvo susisielojęs visais atžvil
giais tinkamu kandidatu ministro pirmi
ninko vietai. Jį rasti buvo nelengva. Iš vi
sų galimų kandidatų A. Smetonai pats tin
kamiausias buvo B. K. Balutis, Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas mi
nistras Didžiajai Britanijai. Tačiau A. 
Smetona, gerai pažindamas B. K. Balutį, 
labai abejojo, ar jis sutiks. Juk daug kar
tų jis buvo kviečiamas užsienio reikalų 
ministru ir visuomet griežtai atsisakyda
vo. Šį reikalą besvarstant su kun. V. Mi
ronu, jiedviem kilo mintis, kad reikia pa

Snaityteju tai&kai
JAUNIMAS IŠ ANAPUS A. Viluckis mini ir 10-tąją studijų savai-

Paskutiniuoju metu „Europos Lietuvy
je" padvelkė labai gaivi ir naudinga srb- 
vė — tai Hermano ir Viluckio straipsniai. 
Jei jie nenustos bendradarbiavę, gal pa
trauks ir kitus. Jei taip įvyks, sveikiau 
bus ir kovai už laisvę ir laikraščiui, kur 
kartais pasirodo gan pridvėsę straipsniai, 
kurie kelia tik erzelį, tuščia nenaudinga 
medžiaga užpildo puslapius.

Naujosios kartos lietuviai, atsidūrę 
tremtyje, verti mūsų didžiausio rūpesčio ir 
pakantumo. Būtų didžiausia ir nedovano
tina klaida suskirstyti juos į baltuosius ir 
raudonuosius. Kietas, neatsargus žodis ga
li atstumti abejojančius, baigiančius pra
regėti, susiprasti.

Reikia prisiminti, kad jaunuolis, atvy
kęs iš Lietuvos, ilgus metus buvo veikia
mas mokyklos, spaudos, radijo ir kitaip. 
Reikia metų, pastabumo ir kitų sąlygų, 
kad pradėtų reikštis ir savaranki mintis 
bei veiklus apsisprendimas.

Prisimenu dar tą Lietuvių studijų sa
vaitę Vokietijoje, kur susidūriau su labai 
„raudona" pora, atvykusia neseniai iš Lie
tuvos. Norėjau pasikalbėti su ja, bet vis 
nepasitaikė proga, tačiau kartą buvau lai
mingesnis — iškeliavom kartu. Deja, su 
mumis vyko ir studentas lietuvis iš Ameri
kos. Karštas vyras, negalįs pakęsti bet ku
rios ružavos nuotaikos. Užuot gražiai pa
kalbėjus, vis kildavo ginčai ir įtūžimas. 
Vėliau nusikratėme amerikiečiu ir jau ra
miai, nesijaudindami pradėjome liesti 
skirtumus ir nuotaikas. Jaunuolis — gry
nas sovietinės mokyklos garsiakalbis, jo 
busimoji — inteligentiška, pastabi mote
ris. Geruoju kalbant, iš moters lūpų pasi
girdo žodis apie komunizmą. Pradžioje tai 
šiaušė vyrui plaukus ant galvos, o vėliau 
ir jis pradėjo pritarti. Žinoma, netvirtinu, 
kad pora per minutę „išbaltėjo". bet įsiti
kinau, kad nevergiškos sielos, aštresnio 
proto jaunimas nėra aklas. Net eilę metų 
kaltieji vergijos pančiai vis tiek būna ne
paprastai trapūs, ir laikas bei tinkama at
mosfera gali užgydyti propagandos padary
tąsias žaizdas.

bandyti jį kviesti ministro pirmininko pa
vaduotoju, kuris buvo numatytas 1938 m. 
Konstitucijos 95 straipsny.

B. K. Balutis 1962 m. balandžio 19 d. 
laiške man pasakoja, kad jau 1938 m. pa
vasarį kun. V. Mironas, sudarydamas vy
riausybę, jį kvietęs užsienio reikalų mi
nistru, tačiau jis nesutikęs, jau nebe pir
mą kartą pareikšdamas, kad toms parei
goms neturįs nei noro, nei ambicijos. Pa
klaustas, kodėl juo nenorįs būti, jis juo
kais atsakęs:

— Mano gyvenimo ambicija yra visuo
met lipti aukštyn, bet ne į tokias aukšty
bes, nuo kurių po kelių mėnesių ar metų 
turėčiau arba pats nušokdamas, ar kitų 
nustumtas, sau sprandą nusisukti.

Svarbiausia priežastis buvus ta, kurią 
B. K. Balutis nurodęs dar 1923 m. Krikš
čionių Demokratų Partijos eminence grise 
kun. Antanui Šmulkščiui, kai jis siūlęs 
jam būti užsienio reikalų ministru, būtent: 
jis nenorėjo būti bet kurios partijos akty
vus politikas. B. K. Balutis minėtame laiš
ke man rašo, kad jis niekuomet neslėpda
vęs savo pažiūrų, kurios visuomet buvo 
tautiškos, arba, amerikietiškai tariant, 
tautietiškos, o pagal Lietuvoj priimtą no
menklatūrą tautininkiškos, tačiau visuo
met buvo linkęs manyti, kad, dirbdamas 
Lietuvai svarbų darbą, galįs būti daug 
naudingesnis, aktyviai nepriklausydamas 
jokiai politinei partijai. Tatai ypač buvo 
svarbu užsienio politikos darbui, kuris, jo 
įsitikinimu, jau pačia savo esme neprivalo 
būti siejamas su bet kuria partija. Tat ir 
kun. V. Mirono gundymams nepasidavė, o 
užsienio reikalų ministru siūlė Juozą Urb
šį, tais laikais, palyginti, dar jauną, bet 
politiniuos ir diplomatiniuos dalykuos pa
tyrusį vyrą, Užsienio Reikalų Ministerijos 
generalinį sekretorių ir Politikos Departa
mento direktorių. B. K. Balutis mėgino 
ministrą pirmininką kun. V. Mironą įti
kinti dar ir tuo, kad J. Urbšio pakvietimas 
užsienio reikalų ministru būtų labai nau
dingas ir tuometinei Lietuvos tarptautinei 
padėčiai, nes laiduotų jos politinį pastovu
mą, kuris, keičiantis kabinetams, užsieny
je sukelia tam tikro abejojimo — kokia gi 
bus tolimesnė Lietuvos užsienio politika? 
Tos politikos pastovumo laidavimas labai 
svarbus dalykas tais jau nervingais 1938 
m., karo audros debesims telkiantis Euro
pos padangėje. Tas pačias mintis, pasitai
kius progoms, B. K. Balutis nekartą dės
tęs ir pačiam respublikos prezidentui A. 
Smetonai.

Ir vienas ir antras sutikdavo su B. K. 
Balučio argumentais, kad J. Urbšys yra 
tinkamas būti užsienio reikalų ministru, 
ypač šiuo nepastovios tarptautinės politi
kos metu.

— Bet, — sako V. Mironas B. K. Balu
čiui, — pagalvok gerai dar ir pats: gal pa
keisi savo nuomonę...

(Bus daugiau)

tę Vokietijoje, studentų pranešimą iš Lie
tuvos. Apie tą pranešimą ir susidarusią 
ten atmosferą noriu plačiau pakalbėti.

Studentų iš Lietuvos buvo nemažas bū
relis, bet pranešimą darė jaunuolis, kurio, 
kaip primena A. Viluckis, tėvai abu vokie
čiai, o pranešėjos — vienas. Kyla klausi
mas, ar savaitės rengėjai pakvietė tuos 
asmenis kalbėti, ar jie patys pasisiūlė, 
kai tuo tarpu būta, ir grynų lietuvių. Ta
čiau tai jau rengėjų paslaptis.

Abu pranešėjai, auginti Lietuvoje, mai
tinami jos duona, eidami joje mokslą, ga
lėjo pajusti jai meilę ir dėkingumą, kartu, 
žinoma, tokį pat jausmą galėjo ugdyti ir 
Sovietų sąjungai, kurios globoje augo. Iš 
kitos pusės, grįžę į tėvų žemę, galėjo būti 
paveikti ir jos didybės. Taigi jų, lyg ir 
neutraliųjų, žodis savaime traukė dėmesį.

Pradžioje jaunuolis pakritikavo sveti- 
mų-tarptautinių žodžių vartojimą studijų 
savaitėje, pamokė ir kitais klausimais. 
Taigi lyg ir patvirtino savo subrendimą, 
kartu prisistatė ir kaip lietuviškos kultū
ros nešėjas, turįs teisę į valdžią. Tai galė
jo būti ir propagandinis triukas, bet kartu 
ir nuoširdus gestas.

Iš kitos pusės auditorijos nusiteikimas, 
mano manymu, buvo kiek archaiškas. At
rodo, kas sakinys, tikėtasi pasipriešinimo 
okupantui, kovos, patriotizmo. Pamiršta, 
kad partizanai išžudyti, tūkstančiais iš
tremti, o likusieji pradėjo kasdieninį pilką 
gyvenimą. Patys pranešėjai nieko bendra 
neturi su didvyriškais polėkiais, neturi gi
lių šaknų Lietuvoje, augę toliau nuo pasi
priešinimo centrų, biurokratinės santvar
kos ugdomi, ėmė viską, ką tik gavo, per 
daug nesirūpindami. Palaiminta jaunystė 
viską lygino. Nepritekliai irgi neperdi- 
džiausia bėda, kad tik būtų triukšmo, šo
kių, pramogų.

Baigus tą pranešimą iš Lietuvos, kilo 
nusivylimas, nepasitenkinimas, nesulauk
ta gilios analizės, gelmių, prasidėjo įtari
nėjimai, ir dar ūžta ilgai .

Ar pranešėjai tikrai užsitarnavo to prie
šiškumo? Ką gi iš tikrųjų jie pasakė? Mė-

LIETUVIAI IR
DAMPFBOOTININKAI

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMO PARAŠTĖJE

RAŠO DR. ANAPUS ŠIŠION,

Jau 12 metų, kai gyvenu Heidelberge, 
pasaulyje išgarsėjusiame universiteto 
mieste. Vasario 10 d. užtikau „Rhein-Ne- 
ckar-Zeitung“ pranešimą, kad Heidelber
ge, karalių rūmų salėje, vasario 21 d. ruo
šiamas Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
minėjimas. Jau vasario 12 d. visas miestas 
buvo nukabinėtas plakatais su gražia, 
grakščia ir patrauklia lietuvaite tautiniais 
rūbais, kuri, laikydama rankoje rožę, kvie
tė kiekvieną praeivį į mūsų tautos šventę. 
Apsidžiaugiau, kad po tokio didelio pasise
kimo pereitais metais Mannheime PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba nusistatė šiais me
tais minėjimą pravesti Heidelberge. Tą 
linksmą žinią pranešiau savo pažįsta
miems, giminėms ir mūsų krašto bičiu
liams.

Apie pačią šventę nieko nerašysiu, nes 
vokiški laikraščiai „Rhein-Neckar- Zei- 
tung“, „Heidelberger Tageblatt“ įr „Badi- 
sche Volkszeitung“ Karlsruhe bei kiti la
bai palankiai dėl jos pasisakė, kartu iškel
dami ir lietuvių tautos likimą, turintį daug 
bendra su vokiškuoju.

Man, kaip mažlietuviui, rūpi kitas klau
simas.

Minėjiman atsilankė apie 1000 žiūrovų. 
Salėje tik 800 vietų, taipgi apie 200 žmonių 
stovėjo ir klausėsi Federalinės Vokietijos 
parlamento viceprezidento dr. Jaeger kal
bos ir žavėjosi mūsų aukšta kultūrine pro
grama. Dalis žmonių turėjo eiti namo, nes 
salė buvo perpildyta. 500 tikriausiai atsi
lankė klaipėdiečių, kurie gyvena Mannhei
me ar jo apylinkėj ir Baden-Wuerttember- 
go krašte. Tai mums labai didelis laimėji
mas ir įrodymas, kad mūsų krašto žmonės 
mielai lanko lietuviškus parengimus, tauti
nes šventes, pamaldas ir t.t. Juk Klaipėdos 
krašto vokiečių, vadinamųjų „Memellaen- 
derių“, laikraštis „Memeler Dampfboot“ 
jau praeitais metais ragino klaipėdiečius 
kvietimų nepriimti, siųsti juos atgal. Jis 
net tvirtino, kad visi taip ir padarė. Aišku, 
tai yra grynas melas ir išsigalvojimas tų 
pačių asmenų, kurie mūsų brangią tėviškę 
nuvedė į pražūtį ir jau 1939 metais perdavė 
Hitleriui, kad ją visiškai sunaikintų.

Šįkart apie 400 kvietimų buvo pasiųsta 
Klaipėdos krašto lietuviams ir susipratu- 
siems vokiečiams, k’tusiems iš mūsų tėviš
kės. Iš jų grįžo tik 5. Ponas Gerwins, lietu
viškai tariant Gervinąs, kvietimo nepri
ėmė ir pats savo ranka užrašė „annahme 
Verweigert“. Matyt, kad analfabetas, nes 
nemoka net dviejų žodžių vokiečių kalba 
teisingai parašyti. Iš patikimų šaltinių gir

ginsiu pakartoti kai kurias ryškesnes 
vietas.

Paaiškėjo, kad studijos universitete su
tvarkytos taip, jog studentas neturi laiko 
asmeniškam gyvenimui. Kiekvienas stu
dentas turi priklausyti kuriai nors savi
veiklos sričiai — sporto, šokių, dainų. 
Griežtai nustatytos veiklos valandos, bet 
pamirštas poilsis. Egzaminui artėjant, per
vargęs studentas mokosi nakties metu, ko
jas mirkydamas vandeny, galvą supdamas 
šlapiu rankšluosčiu. Toks nenormalus gy
venimas gimdo nenormalybes, savotišką 
įtempimą. Nepadarysi minimumo — nu
stosi stipendijos, praleisi saviveiklą — iš
mes iš universiteto, taigi sukis, kaip gali. 
Profesoriai supranta tą tragišką ciklą ir 
kartais padeda studentams skolon duoda
mi užskaitas. Taigi be apgaudinėjimo ir 
universitete sunku verstis.

Iš tos papasakotos dalies jau galima bu
vo pasidaryti išvadą, kad užguitas, suro- 
botintas studentas negali mąstyti, kriti
kuoti ar susimesti į slaptą ratelį. Okupan
tas turi priemonių pašalinti šiam pavojui, 
neduodamas laiko.

Tačiau ir toje atmosferoje nemiršta pa
sipriešinimo dvasia. Anot prelegento, jis 
buvęs liudininkas įvykio, kur lietuvis stu
dentas nepabūgo senato, viso universiteto, 
gindamas Dievo esimą. Rusai studentai 
gynė jį, kaip atsitikusį. Lietuviai tuo tar
pu nedrįso ir žodžio pratarti. Peršasi išva
da: okupantas gali rodyti kilnumo, bet 
vergui tai daryti, matyt, pavojinga.

Prelegentas patekęs į dainų ir šokių an
samblį. Jei kiti studentai bijodavo vykti 
ūkio darbams, tai to ansamblio studentai 
tik laukdavę jų. Mat, turėję ryšių su ūkio 
pirmininkais, kurie, patys būdami studen
tais, pasirūpindavo, kad studentai neper
sidirbtų. Ansambliui atvažiavus į kurį 
rinktinį ūkį, suvarytos moterys iškeldavo 
šaunią vakarienę. Anot pranešėjo, moterys 
keikdavo atvažiavusius, bet pasipriešinti 
nedrįsdavusios. Kaip minėjau, studentai 
nepersidirbdavo ūkyje, simuliuodami kur 
pajėgdami, bet maitinami buvo puikiai, 
žinoma, kolūkio sąskaiton. Būta ir pramo
gų. Suvarytiems kolchozininkams vakarais 
būdavo skaitomos ateistinės paskaitos. 
Kadangi kolūkiečiai patys neturėjo klausi
mų, tuo reikalu patys studentai slaptai 
primėtydavo lapelių su klausimais į tam 
tikrą dėžutę ir patys atsakydavo į juos. 
Negana to: dažnas studentas atsirasdavęs 
tik iš ryto draugų tarpe su šiaudais ant 
nugaros, o jau vykstant po „darbų“ dažna

Heidelberg, V. Vokietija 

dėjau, kad ponas Gervinąs karui pasibai
gus pateko į rusų nelaisvę. Nuo rusų nu
kentėjęs, ant lietuvių lieja pagiežą ir pyktį.

Ponai Kusch, Kutkat, Meiszies ir Preik- 
schas, gyvenantieji Mannheime, dar „gud
riau" pasielgė. Susitarę jie įdėjo visus 4 
kvietimus į vieną voką ir užrašė šitokius 
sakinius klaidinga vokiečių kalba: „Pra
šom mūsų neužkabinėti, nes mes esame vo
kiečiai ir nuo lietuvių (tarkit: rusų) užtek
tinai nukentėjom“. Čia, matyt, tie ponai 
sumaišė sąvokas. Sakykim, kad Kusch yra 
vokietis, kilęs iš mūsų lietuviško krašto ir 
puikiai kalbąs lietuviškai. Bet tai jam nie
ko nepakenkė ir ateityje nepakenks. O mū
sų tautos konvertitai, klaipėdietiškai sa
kant „išverstskūriai“ Kutkaitis, Meižys ir 
Preikšas, turėtų gėdintis, kad taip pasielgė. 
395 kvietimai klaipėdiečiams į mūsų tau
tos šventę pasiekė adresatus, visi jie mie
lai juos priėmė ir su džiaugsmu atsilankė. 
O tokie trys „išverstskūriai“ drįsta anoni
minį laišką rašyti ir grąžinti kvietimus su 
prierašu. Tiesa, visiems gerai žinoma, kad 
kiekvienas konvertitas, kuris keičia savo 
prigimtąją religiją, yra daug griežtesnis už 
tą, kuris yra toj religijoj gimęs. Šie trys 
grynakraujai lietuviai klaipėdiečiai, kurių 
tėvai ir tėvų tėvai tik lietuviškai kalbėjo, 
pasidarė iš karto grynais „vokiečiais“. Kad 
jie turi Vokietijos pilietybę, tai visiems 
suprantama, bet tautybė jų yra lietuvių. 
O gal būt į juos dar nacių dvasia tebevei
kia?

Pilietybę galima keisti kaip savo marški
nius, bet ne tautybę. Senesnieji Lietuvos 
vokiečiai per savo gyvenimą buvo įsigiję 
net 4 pilietybes. Prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Karą jie turėjo carinių rusų pilietybę. Ne
priklausomybės laikais jie įsigijo Lietuvos 
pilietybę. 1941 metais jie repatrijavo į hit
lerinę Vokietiją ir tuo įsigijo Vokietijos pi
lietybę. Pasibaigus Antrajam Pasauliniam 
Karui jie atsisakė Vokietijos pilietybės, nes 
galėjo įrodyti, kad kilę iš Lietuvos, ir apsi
gyveno užsieniečiams skirtuose lageriuose, 
kurie buvo išlaikomi amerikiečių sociali
nių organizacijų UNNRA/IRO. Iš čia jie 
1947-1952 m. išemigravo į Jungtines Ame
rikos Valstybes, Kanadą, Australiją ir ki
tus kraštus, ten vėl įsigijo pilietybę, dabar 
yra lojalūs tų kraštų gyventojai ir sąžinin
gai atlieka tų valstybių jiems uždedamą
sias pareigas. Didžioji dalis tų vadinamųjų 
Lietuvos vokiečių, kurie išemigravo į kitas 
šalis, laikosi su lietuviais, dirba lietuviš
kose organizacijose, reiškiasi spaudoje ir

(Nukelta į 4 psl.)

mergužėlė raudodavo išlydėdama ansamb
liečius. Taigi vėl išvada: lietuviškas kai
mas „šviesios“ lietuviškos studentijos plė
šiamas, mulkinamas ir tvirkinamas.

Latviai nuvykusiam į Latviją mūsų an
sambliui silkelė didžiules ovacijas, nors 
buvo perspėta, jei kas panašaus pasikartos, 
nei latviai pas lietuvius, nei lietuviai pas 
latvius nebus leidžiami. Išvada: sovietijoje 
meilė tik rusams, kitiems jos nerodyk, nes 
apšauks fašistu.

Klausydamasis paskaitos, stengiausi at
spėti prelegentų charakterio silpnumą ar 
stiprumą, bet negalėjau įtarti jų kuria pa
slėpta mintimi, nes jei jie iš tiesų norėjo 
pagražinti gyvenimą Lietuvoje, tai per 
daug pasakė. Mano manymu, mes, klausy
tojai, nusikaltom, nes neatidžiai klausė
mės.

Gerbiamasis Viluckis mini ir studentą 
Baliulį. Neprisimenu gerai, ką jis minėjo 
savo pranešime, bet, kiek teko su juo su
sidurti, darė malonų, gerą įspūdį. Neseniai 
skaičiau, jei neklystu, kad jis įsteigęs var
go mokyklą ir pats moko joje. Darbai ir 
pastangos išsijoja visus, ir kadaise pasaky
tas koks nors žodis neturėtų likti lyg ir 
stigma. Atrodo, Vokietijoje vyksta kova 
dėl lietuviškos, neparsidavusios sielos, ir 
tai kovai laimėti reikalingi atkaklūs ir ne- 
sufanatinti inteligentai. Tenka susirašinėti 
su kai kuriais tautiečiais iš Vokietijos, ir 
laiškuose kartais suskamba lyg ir nusi
skundimas, kad ir dalyvavę partizanų ko
vose kartais nesutampa mintimis su mūsų 
tremtiniais. Tai jau nemalonus reiškinys, 
rodąs, kad silpnybės nėra lengvai nugali
mos.

Visiškai tikiu, kad tarp atvykusių į Vo
kietiją vienas kitas gal ir turi kurią nedo
rą mintį, bet tokių jau neperdirbsi, per ei
lę metų jie patys išsikristalizuos ir bus ži
nomi. Bet būtų labai neatsargu apkaltinti 
ir tuos, kurie ieško tiesos ar kurie beieško
dami jos yra agresyvūs. Atstumti, užgauti 
lengva, bet laimėti žmonių lietuviškam 
reikalui yra sunkiau, tačiau tuo keliu ir 
reikia sukti.

Įdomus A. Viluckio straipsnis turėtų bū
ti ne paskutinis, turėtų pajudėti ir kiti. 
Jaunimas turėtų plačiai ir atvirai pasisa
kyti, kas jiems rūpi. Tegu ir mus pakalti
na, jei esame verti, bet turime surasti ir 
bendrą kalbą ir bendrą darbą be didžiojo 
brolio piršto ir vadovavimo. Tačiau ven
kime minėti pavardes, nes galima padary
ti nedovanotinų klaidų.

R. S.
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LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS suvažiavime, kuris prasidės šeš
tadienį, balandžio 3 d., 2 vai. p.p., gali da
lyvauti kiekvienas DBLS narys. Balsavimo 
teisę tačiau turi tik skyrių atstovai ir tie, 
kuriems DBLS įstatai tokią teisę pripa
žįsta.

Jaunosios kartos atstovai kviečiami da
lyvauti kuo gausiausiai.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIS KLUBAS RŪPINASI 

JAUNIMO SPORTU
Naujoji valdyba imasi pastangų atgai

vinti sportą. Jau nupirktas antras naujas 
stalo tenisas šalia vieno jau anksčiau bu
vusio.

Visi, kurie mėgsta žaisti stalo tenisą, 
turės dabar daugiau galimybių, kai jau 
yra du stalai.

Numatoma sukviesti jaunimą, kuris do
misi stalo tenisu, ir stengtis sudaryti gru
pes.

Be to, bus svarstomas futbolo, krepšinio 
ir plaukymo klausimas.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 

PRAPLEČIAMA JAUNIMU
Jau sausio 10 d. Bendruomenės Krašto 

Valdyba buvo nutarusi praplėsti savo su
dėtį jaunimu. Dabar tai ir įvykdyta: val- 
dybon pakviesta Birutė Liūdžiūtė, Gražina 
Petrauskaitė, Kunigunda Kaminskaitė, vi
sos iš Londono Jaunimo Valdybos, ir Ro
mas Kinka.

Kadangi Londono jaunimo valdyba pa
laiko ryšį su kitų kolonijų jaunimu, tai ji 
geriausiai galės atstovauti jaunimui ben
druomenės valdyboje.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS ANGLŲ LAIKRAŠČIUOSE
„Stoke Newington Observer“ vasario 26 

d. laidoje išspausdino nuotrauką ir ilgoką 
aprašymą, kaip lietuviai kūrėsi Londone 
ir kituose didesniuose miestuose ir kaip 
buvo švenčiama Nepriklausomybės diena 
bažnyčioje pamaldomis ir minėjimu Spor
to ir Socialinio Klubo patalpose.

PAIEŠKOMAS PINIGŲ SIUNTĖJAS
Iš Vokietijos, Dortmund 10, „Europos 

Lietuvio“ vardu atsiųsta £2.12.5, bet pini
giniame orderyje nenurodyta siuntėjo pa
vardė.

Dėl to siuntėjas maloniai prašomas at
siliepti.

¥ 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 So v. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
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>/2 jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10 y2 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 — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

LIETUVIŠKOS REKOLEKCIJOS
Lietuvių bažnyčioje Londone rekolekci

jas vietiniams ir apylinkės tautiečiams šie
met praves kun. Gintautas Sabataitis, S. 
J. Jos prasidės Did. Ketvirtadienį, balan
džio 15 d. ir baigsis bal. 18, Velykų pirmą
ją dieną. Smulkiau skelbsime vėliau.

LIET. SODYBA PAIEŠKOJIMAI

— Kas norėtų praleisti Velykas Sodybo
je. prašomi nedelsiant apie tai pranešti, 
nes kambarių skaičius yra labai ribotas.

— VI. Velička jau baigė buvusį Sodybos 
„kumetyną“ paversti į gražiai baltuojan
čią vilaitę. Kambarių dekoravimas ir vi
daus bei lauko pagražinimai atliekami sa
vomis jėgomis.

— O. ir J. Bakaičiai naujojo namo (bu
vusio „kumetyno“) apšildymo reikalams pa 
aukojo 25 svarus. Sodyba ir L. Namų Val
dyba reiškia jiems už tai didelę padėką.

— Orui šiek tiek atšilus, Sodyboje pra
dėjo užvažiuoti daugiau lankytojų. Pereitą 
savaitgalį lankėsi Daunorai. Piščikai. Mas- 
teikos, Petrauskai, Makūnas, Lagūnavičiai, 
Vikainiai, Tarulis ir kiti. Velykų laikotar
pyje įvyksta du gausūs pobūviai, kuriuos 
organizuoja vietiniai gyventojai ir organi
zacijos.

MANCHESTERIS
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

HUDDERSFIELDAS

PABALTIECIŲ 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.

EUROPOS LIETUVIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — kovo 28 d.. 12 vai.
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.

DERBY — balandžio 11 d., 11 vai.. Bridge 
Gate.

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.

PRANCŪZIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS PARYŽIUJE

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės ini
ciatyva, Vasario 16 minėjimas Paryžiuje 
suruoštas vasario 27 d.

Jis pradėtas iškilmingu Pr. Liet. B-nės 
Krašto Valdybos pirmininko kun. J. Pet
rošiaus žodžiu. I minėjimo garbės prezi
diumą pakviesti: Gen. Ganeval — Prancū- 
zų-Baltų Draugijos pirmininkas, prof. J. 
Baltrušaitis — Lietuvos Pasiuntinybės Pa 
tarėjas, A. Venskus — Pr. Liet. B-nės Kraš 
to Tarybos pirmininkas, kun. J. Petrošius 
— Krašto Valdybos pirmininkas ir pik. J. 
Lanskoronskis — Krašto Tarybos narys ir 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas.

Gen. Ganeval, buv. Prancūzijos karo ata 
šė Lietuvoje, minėjimo dalyviams tarė 
vaizdų ir jautrų žodį, primindamas savo 
buvojimą Lietuvoje, asmenis ir bičiulius, 
su kuriais ten jam teko bendrauti, iškel
damas lietuvių ryžtą Neprikl. Lietuvoje, 
kad kuo greičiausia būtų atstatytas kraš
tas ir tautos gerovė. Pasigėrėjo ir lietuvių 
pastangomis tremtyje, siekiant Lietuvos 
Nepriklausomybės, ir palinkėjo ištvermės 
ir laisvės siekius sėkmingai įgyvendinti.

Toliau sekė pik. Lanskoronskio paskai
ta „Vasario 16-ji“. Prelegentas, šalia kitų 
Lietuvos laisvės kovos momentų paskuti
nių 25 metų bėgyje, ypač iškėlė partizanų 
judėjimą pavergtame mūsų krašte ir ra
gino tautiečius ir toliau ryžtingai prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo pastangų.

Meninėje minėjimo dalyje Paryžiaus lie 
tuviai ir jų svečiai prancūzai bei kitų tau
tybių asmenys turėjo malonumo išgirsti 
pianistą J. Soriano (liątuvaitės pianistės 
B. Monstavičiūtės vyrą), kuris išpildė 2 
Chopino etiudus. Minėjimo dalyviai taip 
pat .turėjo estetinio džiaugsmo pamatyti 
scenoje klasikinį baletą — M. Memėnaitė, 
atvykusi studijoms iš JAV, išpildė stili
zuotą lietuvišką šokį „Subatos vakarėlį'. 
Toliau įspūdingai su lietuvių poetų dekla
macijomis pasirodė stud. G. Česnaitė. Pa
ryžiaus lietuvių tautinių šokių grupė jau
natviška nuotaika išpildė Rugučius, Sadu
tę, Malūną, Kalvelį, Kubilą ir Vakaruš
kas.

Po minėjimo įvyko pobūvis, kuriame pa
kilioje nuotaikoje bendrai praleista keletas 
valandų.

Minėjime, be Paryžiaus lietuvių ir jų 
svečių, buvo matyti tautiečių net iš toli
mų Prancūzijos vietovių. i.

PADĖKA

Visiems draugams ir prieteliams, taip 
gausiai aplankiusiems mane ligoninėje ir 
namuose, už gražias gėles bei linkėjimus, 
visiems prisiminusiems mane ligoje tariu 
nuoširdų ačiū.

S. Sarapinienė

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.

DAMPFBOOTININKAI
kultūrinėj veikloj. Ar tai ne puikūs pavyz
džiai. kaip savo gyvenime galima pilietybę 
keisti ir kaip gražiai Lietuvos vokiečiai su 
mumis bendradarbiauja? Taigi ir Kutkai- 
tis, Meižys ir Preikšas lietuviais yra gimę 
ir lietuviais turės mirti. Jau jų pavardės 
sako, kad jie ne vokiečiai. Tegu jie savo 
skūrą keičia, kaip tik išmano, vis tiek tas 
lietuviškas atspalvis pasiliks jiems iki gy
vos galvos. Hitlerininkai 1939 m. smurtu 
užgrobę Klaipėdos kraštą, naikino viską, 
kas tik buvo lietuviška, net kaimų pavadi
nimus keitė. Mažojoj Lietuvoj yra miesčiu
kas Pilkalniai. Hitlerininkai išvertė ir pa
vadino Schlosberg. Iš Kryžkalnių padarė 
Kreuzberg. Galėčiau ir daugiau pavyzdžių 
paduoti, bet tai ne mano šios dienos tema. 
Jeigu mūsų konvertitai Kutkaitis, Meižys 
ir Preikšas neapkenčia lietuvių, tai tegu 
bent savo pavardes keičia. Čia bus bent, iš
jų taško žiūrint, garbingas žestas. Tik ko
dėl jie tai’ neatliko nacių laikais?

Po minėjimo visi lietuviai su savo bičiu
liais iš Klaipėdos krašto ir susipratusiais 
vokiečiais susirinko ,.Ziegler" bravoro res
torane. Tenai susirinko daugiau kaip 350 
žmonių, ir vėl pusė jų buvo iš Klaipėdos 
krašto. Kas ypačiai džiugu, tai kad labai 
daug jaunimo buvo susirinkę iš mūsų tėviš 
kės. Subuvimo metu klaipėdiečiai neprašy
ti ir nesiūlyti padavė vienam lietuviui pa
reigūnui net 20 naujų adresų tų. kuriuos 
kitą kartą reikėtų pakviesti šalia dabar 
kviečiamųjų. Jie visi minėjimu buvo labai 
patenkinti ir prašė, kad ateityje juos visus 
kviestų į lietuviškus parengimus ir tauti
nes šventes. Jaunimas ir visi kiti subuvimo 
dalyviai dainavo, linksminosi ir kalbėjosi 
tarp savęs tik lietuviškai. Tai dar nacių 
nesugadintas jaunimas. Tie jaunuoliai, ku
rie grįžo ar tebegrįžta iš Klaipėdos krašto 
ar Lietuvos, niekuomet nepasiduos nacių 
ideologijai ir tiems dvasiškai nusigyvenu
siems dampfbootininkams Siebert, Kur- 
schat (tarkit Kuršaitis) bei kitiems ir vadi
namiesiems „Arbeitsgemeinschaft der Me- 
mellaender“ taryboms ir atskirų vietovių 
valdyboms. Jie gerai žino, kad velnias, ar 
juodas, ar raudonas, rudas, vis tiek lieka 
velniu, nors jis ir auksiniu liežuviu kal
bėtų.

Visų Klaipėdos krašto vokiečių „Fueh- 
rer'is“ yra buvęs mokyklų patarėjas Ri
chard Meyer. Už Klaipėdos krašto „išvada
vimą“ jam Hitleris įteikė auksinį NSDAP 
partijos ženklą ir apdovanojo jį nacių ordi
nais. Už tai jis dabar gauna didelę pensiją.

Tie vadinamieji Klaipėdos krašto vokie
čiai neturi jokios politinės nuovokos, ir te
gu kiekvienas lietuvis laisvajame pasauly
je žino, kas atstovauja „Arbeitsgemein
schaft der Memellaender“. Tai tie patys 
žmonės, kurie jau 1939 metais daugiausia 
šaukė „Heil Hitler“, „Wir wollen heim ins 
Reich", „Fuehrer befiehl. wir folgen dir“, 
dar ir šiandieną valdo Klaipėdos krašto vo
kiečius. Jie dabar gyvena nebe „Tausend- 
jaehrigen Reich", bet Federalinėj Vokieti
jos valstybėj, čia jie savo burnas aušina ir 
reiškia pretenzijas į lietuvišką Klaipėdos 
kraštą. O visiems žinoma, kad Federalinės 
Vokietijos vyriausybė pakartotinai yra at
sisakiusi Klaipėdos krašto ir kovoja tik už 
1937 metų sienas. JT chartoj irgi pažymė
ta, kad Vokietiją norima atstatyti 1937 me
tų sienose. Taigi Klaipėdos kraštas juk, sa
vaime aišku, yra Lietuvos teritorija, prie 
kurios niekas negali kišti pirštų. O „Ar
beitsgemeinschaft der Memellaender“ be
ria savo ištikimiesiems nariams ir toliau 
smėlį į akis ir pučia miglas. Jie dar ir šian
dieną svajoja apie „Grosdeutschland“ ir 
Drang nach dem Osten. Labai apgailestau
tina, kad yra žmonių, kurie tiki tokiems 
mulkinimams.

Klaipėdos krašto naciai ieško kaltininkų 
dėl savo ūkių, namų, viso turto ir, svar
biausia. savo tėviškės praradimo. Jie tos 
didelės kaltės neprisiima sau. Jie bando 
dalį tos kaltės net lietuviams primesti. Pas
kutiniame „Memeler Dampfboot" numery 
(vasario 20 d.) jie puola savo laikraštyje 
(„Kaeseblatt“, kaip man pereitais metais 
vienas aukštas pabėgėlių pareigūnas vokie 
tis sakė) Klaipėdos krašto lietuvius politi
nius veikėjus, kurie išsėdėjo net po 4 me
tus KZ, ir lietuvius evangelikus krikščio
nis Vakarų Vokietijoje. Jiems net krikščio
nybė nėra šventas dalykas. Pagal juos, mes 
neturime teisės turėti lietuviškų organiza
cijų ir krikščioniškų susibūrimų. Neturi
me teisės melstis ir giedoti bei garbinti 
Dievą savo motinos kalba. Jeigu tie patys 
naciai valdytų Vakarų Vokietiją, tai jie 
jau seniai būtų visus Klaipėdos krašto po
litinius bei lietuvių evangelikų veikėjus iš
varę pro kaminą. To jie dabar negali pada
ryti, nes gyvenam demokratijoj ir galime, 
pagal dr. Jaeger pasakymą, pasinaudoti 
politinėmis teisėmis. Federalinės Vokieti
jos parlamentas savo paskutiniame posėdy
je nutarė, kad užsieniečiams duodama atei 
tyje daugiau politinių teisių, kaip kad iki 
šiol.

„M.D." savo strapsnyje nurodo į 1935 
metus, kai jie turėjo nukentėti nuo Lietu
vos pareigūnų ir negalėjo taip laisvai elg
tis. kaip naciai „Tūkstantiniame Reiche“. 
To straipsnio autorius, tur būt, užmiršo ar 
nenori nurodyti, kad. naciams 1939 metais 
užėmus Klaipėdos kraštą, dalis lietuvinin
kų buvo skaudžiai sumušti, į kalėjimus su
mesti, keletas jų pakliuvo į Kz. Paminėsiu

tik keletą. Sakytojas Kopūstas ir Biblijos 
tyrinėtojas Lenartas Mikas dėl religijos 
mirė Kz. Mano pažįstamus mokytojus Pur
viną Joną ir Šimaitį Eduardą jie per pus
metį likvidavo, Ortsgruppenleiter ir Kreis- 
leiter der NSDAP Klaipėdos krašte reko
menduojant. Kur dingo direktorijos pirmi
ninkas Reizgys Martynas, gubernatūros re
ferentas Gailius Albinas? Apie 50 lietuv
ninkų iš Klaipėdos krašto jie sulikvidavo 
tik už tai, kad šie buvo lietuviai, tarp sa
vęs kalbėjosi lietuviškai, ir už tai, kad 
krikščionių susirinkimuose pasimelsdavo 
lietuviškai. Ar tai buvo demokratija? Tai 
buvo aukščiausio laipsnio diktatūra. 
Dampfbootininkai dėl to nieko nerašo, nu
tyli. Jie neišleidžia nė vieno savo laikraštė
lio numerio, vienu ar kitu būdu neužkabi
nę lietuvių. Tai yra mūsų tautos priešai. 
Man yra žinoma, kad jie su savo „Dampf-
bootu“ landžioja po ministerijas Bonnoje, 
po atskirų kraštų įstaigas ir ten bando ves
ti propagandą prieš mus. Jie kenkia PLB 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei ir Va
sario 16 Gimnazijai, kur tik gali. Jiems ta 
gimnazija rakštis akyse. Paskutiniu laiku 
pradėjo net gimnazijos vadovybę ir švieti
mo Komisiją šmeižti.

Kol tas kiršinantis laikraštis mums ra
mybės neduoda, mes su jais ir su „Arbeits
gemeinschaft der Memellaender“ nesileisi- 
me į kalbas. Tegu jie savo nusikaltimus 
prieš mūsų tautą prisipažįsta atvirai, tai 
mes su jais kitokiu tonu pasikalbėsime. Su 
kiekvienu susipratusiu vokiečiu ir su vo
kiečiu iš mūsų krašto galime rasti bendrą 
kalbą, tik ne su naciais.

Anų dienų Mažoji Lietuva su Klaipėdos 
uostu ir šiandien mums visiems gali būti 
tautiniu pavyzdžiu, nes daugiau kaip 500 
metų buvome nuo savo tautos kamieno at
skirti. Bet ta tautos šaka, nors ir atkirsta, 
nenudžiūvo: vargais sielvartais laistoma, ji 
leido žiedus, skleidė negęstamos sąmonės 
lapus, rūpestingai saugodama protėvių 
palikimą. Nei kryžeivių ordinas, nei „Tūks
tantinis Reichas“, nei jo palikuonys ne
įstengė ir neįstengs mūsų giminaičių lietu
viškos dvasios sunaikinti.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

. NOBELIO TAIKOS PREMIJA
. -daug oru ckaU-ęB-4r-grrCiejęS teigK-

mą, kad žmogus yra protingas gyvulys. Il
gokai tikėjau šiai „tiesai". Bet kai medici
nos studijų metu susidūriau su bepročiais 
ir mongoloidiniais idiotais, kurie savo pro
tu neprilygsta net sumanesniam gyvuliui, 
tai supratau, kad dalies žmonių negalima 
vadinti protingais gyvuliais.

O kaip su likusiais?
Juos (su labai maža išimtimi!) reikėtų 

apibrėžti taip: tai protingi, bet neprotau
jantieji gyvuliai, nes jie kalba nesąmones, 
daro nesąmones, tiki į nesąmones. Ir taip 
yra visose gyvenimo srityse: papročiuose, 
įstatymuose, politikoj, madoj, religijoj ir 
net... moksle! Tam galima btūų duoti daug 
pavyzdžių iš gyvenimo; šiuokart priminsiu 
tik vieną keistenybę — Nobelio taikos pre
miją.

Kasmet kas nors gauna Nobelio taikos 
premiją: apie 15 tūkstančių svarų, arba 
apie 150 tūkstančių DM. TAIKOS premija 
skiriama ir išmokama, kai vienoj ar kitoj 
pasaulio daly vyksta KARAS, kai kenčia 
ir žūsta nekalti žmonės kautynėse, kalėji
muose, koncentracijos stovyklose. Tai jau 
daugiau negu nesąmonė — tai protingo gy
vulio paniekinimas.

Įdomiausia, kad niekas dėl to neprotes
tuoja, nesisieloja, niekas neklausia, kodėl 
karams vykstant mokamos taikos premi
jos.

TEISĖJO PAVADUOTOJAS
Keletas Italijos klubų pastatė prie futbo

lo aikščių po smėlio maišą, ant kurio užra
šė: „Teisėjas“. Maišai skirti apgresyviems 
sirgaliams — futbolo mėgėjams: jie gali 
prieiti prie maišo ir išlieti visą pyktį, su
sikaupusį prieš rungtynių teisėją.
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