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Paleckio tarybos
Paleckiui, žinoma, iš pareigos reikia ra

šyti apie vadinamąsias darbo žmonių tary
bas. Jis tą reikalą geriausiai ir išmano, nes 
pirmininkauja aukščiausiajai tarybai, kuri 
rankų pakėlimu priima iš Maskvos atsiųs
tuosius įstatymų projektus. Pagaliau jis yra 
tų visokių tarybų lyg ir viršininkas. Todėl 
„Komunisto“ žurnalo Nr. 2 ir giria jas.

Kol jis sako, kad tik dabar visi turi teisę 
demokratiškai rinkti tas tarybas ar būti j 
jas renkami, tol mes neturime jokio noro 
leistis su juo į ginčus. Kaip ten buvo anais 
laikais, tai jau nebe tiek svarbu. Juk kas bu
vo, tai pražuvo. Svarbu, kad dabar tu esi 
tiesiog verčiamas balsuoti ir išrinkti, kas 
partijos numatyta. Dėl to dalyko nebegali 
būti ginčo, nes jis visiems žinomas ir aiškus. 
Nebent tik atkreiptume dėmesį į tai, kad to
kia tvarka nėra demokratiška. Tačiau, kaip 
vėl visi žinome, sovietinės vadinamosios 
demokratijos pats aiškiausias bruožas ir yra 
šokdinti pagal milicininko dirigavimą.

Dėl to daug svarbiau yra išsiaiškinti klau
simą, kiek tos paleckinės tarybos vertos iš 
viso. Paleckis jas vadina valstybės pagrindu. 
Dėl tos Paleckio vadovaujamos pačios aukš
čiausios tarybos mes esame labai blogos 
nuomonės. Ji turėtų reikšti seimą, parlamen
tą, įstatymų leidžiamąją įstaigą. Vadinas, ji 
turėtų kalbėti ir veikti rinkėjų vardu, ginti 
Lietuvos reikalus, rūpintis jos žmonių gėro
ve. Tačiau kai Paleckis sukviečia tuos savo 
atstovus priimti kurio nors iš Maskvos at
siųsto įstatymo, tai keli iš jų pažiopčioja, ir 
tuo viskas baigiasi. Pažiopčioja visada už 
įstatymo projektą, nes Maskva būtų nepa
tenkinta, jei kuris nors paprieštarautų ar 
kritiškiau pasisakytų. Vadinas, tai jau nebe 
seimas, kuris sprendžia valstybės reikalus, 
bet partijai ištikimi ir klusnūs žiopčiotojai.

O jeigu tie aukštieji tokie, tai už juos ne
gali būti savarankiškesni nė tie mažieji, ku
rie vadinami darbo žmonių deputatų tary
bomis.

Paleckis juos vadina valstybės darbuoto
jais, ir labai gražu, kad jis tokios geros nuo
monės ir apie juos ir apie savo režimą. Bet 
mums atrodo, kad valstybės darbuotojas 
yra ir milicininkas. Tik milicininkų, tur būt, 
per maža, kad jie suspėtų ir parduotuvėse 
tvarkos prižiūrėti, ir žmones į susirinkimus 
ar organizacijas suvarytų, ir pagrasintų vi
siems tiems, kurie nėprenumeruoja laikraš
čių, neperka knygų ar kitaip neremia reži
mo ir nerodo jam visiško klusnumo. Jeigu 
kas iš tiesų visiškai nebeklauso, tai tokiam, 
žinoma, galima ir milicininką pakviesti, kad 
surašytų protokolą. O šiaip, aišku, valdžiai 
geriau, kai tokius visokius nešvarius darbus 
atlieka rinkti žmonės. Paleckis gali juos va
dinti ir valstybės darbuotojais.

Mes, susipažinę su jų pareigomis, priversti 
galvoti, kad tai yra dar viena rūšis partinių 
akių, ausų ir liežuvių, o kartais ir bizūnų.

Skundas ir jo pagrindas
Rusijos rašytojų suvažiavime sakydamas 

atidaromąją kalbą, Solochovas atkreipė dė
mesį į tai, kad užsieniuose yra tokių ponų, 
kurie tik ir stengiasi skleisti visokias pa
skalas.

Keistas skundas, ar ne tiesa?
Gal jis mums keistas dėl to, kad užsieniu© 

se mes visiškai negirdime, jog rašytojai skųs 
tusi dėl Sov. Sąjungoje apie juos skleidžia
mų paskalų. Kalbėk tu ten sau, ką tik nori, 
niekas dėl to nesijaudina. O sovietinis Solo
chovas, matote, nepajėgia išlikti ramus.

Jis, matyt, nujaučia, kad tos užsieniuose 
skleidžiamosios paskalos S. Sąjungos gyven
tojų priimamos už tikrą teisybę. Kalbėk tu 
išsijuosęs tiems gyventojams viena, o jie tiki 
kuo kitu. Tai ir reikia skųstis, kad pastan
gos veltui eina.

Tačiau nebe tik keista, bet ir įdomu, kad 
reikia skųstis ir Šolochovui. Mes įpratome, 
kad Venclova, Mieželaitis, Sniečkus su Pa- 
lėckiu ar Niunka bėga į Maskvą skųstis už
sienyje gyvenančiais lietuviais ir jų daromą
ja krašte įtaka. Visos Sov. Sąjungos mastu, 
šitie juk yra mažiukai, tai jiems reikia kur 
nors ieškoti užtarimo ir suraminimo. Mask
voje bent viešai išsverkia, ir vis tiek jau ge
riau. Tačiau kai Rusijos rašytojų vardu net 
Šolochovas pradeda dejuoti, kažkaip nesma
gu klausytis. Nors eik ir šluostyk ašaras.

Nesutampančios nuomonės dėl
Vilniaus

Buvęs generolas Vitkauskas neseniai rašė, 
kaip jis nepriklausomybės dar laikais įžygia
vo į Vilnių. Savo tuose atsiminimuose jis 
tvirtino, kad tada į atgautąją sostinę neno
rėjo keltis ne tik vyriausybė, bet ir valdinin
kai. Vadinas, išeitų, kad Vilniui valdyti ir 
tvarkyti trūko anuomet žmonių.

0 dabar „Švyturys“ persispausdino žinią 
Įš „XX Amžiaus“, kurioje sakoma, kad vien 
^iauS rr|iesto savivaldybę tuoj suplaukė 
3.000 prašymų tarnybai gauti, kad tokio

TIESOS SAKYTI NEGALIMA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Serbijos (Jugoslavijos) literatūros 
žurnale ,,Delo“ sausio ir vasario numeriuose 
paskelbti jauno, 30 m. amž. mokslininko, 
Zadar universiteto docento Mihajlo Mihaj- 
lov įspūdžiai apie Sovietiją nepaprastai įdo
mūs. Juose taikliai įvertinta dabartinė sovie
tų literatūros padėtis, nuvertintas Sovietpoje 
įvykdytasis nustalinimo vyksmas. Kovo 
12 d- Vakaruose pasklido žinia apie moksli
ninko suėmimą. Pagal „Le Figaro“, Mihaj- 
lovas suimtas kovo 11 d.

Kas labiausiai sukėlė partijos ir Sovietų 
S-gos ambasados pyktį, kas, atrodo, paskati
no konfiskuoti minėtojo žurnalo vasario 
mėn. nr. (su įspūdžių pabaiga), tai Mihajlo- 
vo teigimai apie koncentracijos stovyklų — 
žmonių žudymo vietų ir tautžudystės-geno- 
cido pirmuosius pradininkus. Jis pažymėjo, 
kad, prieš vokiečiams įvedant kacetų siste
mą, sovietai dar 1921 m. netoli Archangels
ko buvo įsteigę pirmąją „mirties stovyklą“ 
— Holmogor. Jos tikslas buvęs fiziškai nai
kinti kalinius. Sovietai buvo ir genocido pra 
dininkais. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą 
jie išgabeno į šiaurės Sibirą įvairias mažas 
tauteles iš Turkijos ir Persijos pasienio sri
čių. Tos tautos Sibire išmirusios lyg musės, 
nes nepakėlusios šalčių. Pagaliau komunisti
nis mokslininkas priminė ir gen Vlasovo ar
miją — tai buvęs vienintelis toks atvejis vi
soje rusų tautos istorijoje.

Prieš komunistų gerą vardą „sutepusį“ 
mokslininką pradėta spaudos kampanija. 
Pradžioje jį puolė jugoslavų partinis organas 
„Komunist“. Kitas žurnalas, „Nin“, Mihaj- 
lovą pavadino „baltagvardiečiu“, nes moks
lininkas buvo kilęs iš senos rusų emigrantų 
šeimos. Jaunasis docentas atsakęs, kad jis 
yra gimęs Jugoslavijoje, tarnavęs kariuome
nėje ir visuomet buvęs Jugoslavijos patriotu. 
Atsakymo nuorašas pasiųstas visai Jugosla
vijos spaudai, bet jos nepaskelbtas.

Privačiuose pokalbiuose Mihajlov pasisa
kęs, kad jis jau daugelį metų rašęs apie rusų 
literatūrą, kad niekas jo nekritikavęs, kad 
jis esąs komunistų partijos narys ir nieku 
būdu savęs nelaikąs antimarksistu. Straips
nius. paskelbus, į jį kreipėsi antikomunisti
nės institucijos ar žurnalai, bet jis atmetęs 
visų jų pasiūlymus.

Tad kaip vertinti M- Mihajlovo suėmimą, 
po kurio, greičiausia, seks byla ir kėlių metų 
kalėjimas? Neseniai paaiškėjo, kad pats pre
zidentas Tito dar vasario 11 d. padaręs prie
kaištų prokuratūrai, nes ji turėjusi nedel-

JAV Kongreso nariai apie Lietuvą ir
Estiją

(E) Ligi š.m. kovo 8 d. imtinai Vasario 
16 Dienos proga apie Lietuvą JAV Kongre
se kalbėjo 29 senatoriai ir 101 Atstovų Rū
mų narys, taigi iš viso 130 Kongreso narių. 
Ligi tos pačios datos apie Estiją, jos nepri
klausomybės šventę (vasario 24) Kongrese 
pareiškimus padarė 6 senatoriai ir 11 at
stovų.

Dėl nacizmo persekiotųjų lietuvių
(E) Jau minėta, kad Vak. Vokietijoje, 

Frankfurte, vasario mėn. įvyko nacizmo 
persekiotų organizacijų suvažiavimas —par
lamentas. Iš lietuvių suvažiavime dalyvavo 
teisininkas J. Kairys. Suvažiavime svarstyti 
atlyginimo nukentėjusiems ir kt. klausimai. 
Dėl lietuvių patirta: jie neturi teisės gauti 
jokio atlyginimo, jei neįrodys, kad buvo na
cių persekioti dėl jų kovos prieš nacizmą 
kaip ideologiją. Įeinantieji į atlygintinųjų 
kategoriją — įrodę, kad jie buvo persekioti, 
nes kovoję prieš nacionalsocializmą kaip ide 
ologiją — irgi nėra pilnai atlyginami. Pvz., 
jie nieko negauna už turtinius nuostolius, 
atsiradusius ne Vokietijoje, bet už jos ribų, 
t.y. vietovėse, kurios 1937 m. gruodžio 31 d. 
nepriklausė vokiečių Reichui.

MIKĖ RAŠYTOJAS K. BORUTA
(E) Dar neseniai atšventęs 60 m. amž. su

kaktį, kovo 9 d. Vilniuje po sunkios ligos 
mirė rašytojas Kazys Boruta.

Galimas dalykas, kad rašytojo mirtį pri
artino ilgametė tremtis Sibire.

Būdinga, kad apie mirusį talentingą rašy
toją paskelbtame nekrologe („Tiesa“, kovo 
11 d. Nr. 58) vėl kalbama apie jo kūryboje 
buvusius „prieštaravimus“. Velionis kovo 
11 d. palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. 
Rašytoją laidojant, kalbėjo E. Mieželaitis, 
J. Baltušis, V. Reimeris, doc. A. Sprindis, 
A. Bernotas ir V. Galinis.

skaičiaus negalima patenkinti ir kad savival
dybė prašo daugiau tuo tarnybų reikalu ne
trukdyti jos. Taigi išeitų, kad norinčių dirbti 
buvo net perdaug. Argi generolas prieš mir
tį būtų pasistengęs dar taip apsimeluoti?

Be kita ko, anie generolo atsiminimai juk 
buvo spausdinami tame pat „Švyturyje“*. 

siant imtis griežtų priemonių prieš Mihajlo- 
vą. Vakariečių nuomone, mokslininko žabo- 
jimas-suėmimas liudija, kiek dar silpna Bel
grado laisvė užsienio politikoje, kaip glau
dūs ryšiai ją vis sieja su Sovietų Sąjunga ir 
kaip nepasiteisina vakariečių viltys, jog Ju
goslavijos režimas einąs laisvėjimo krypti
mi. Kitu atveju Mihajlovas nebūtų buvęs 
apkaltintas paskelbęs „prieš sovietus nu
kreiptas pažiūras“. (Prancūzų ir JAV spau
dos žiniomis, mokslininkas jau tardomas, 
prasižengęs jugoslavų baudž. teisyno 170- 
177 straipsniams — juose nurodoma į „drau 
giškų kraštų, jų atstovų įžeidimą ar pajuo
kimą“).

Mihajlovą suėmus, Jugoslavijoje dabar 
būkštaujama, kad tai galįs būti naujas 
„Djilo atvejis“. Skirtumas tik tas, kad Djilas 
buvo politiku, o Mihajlovas politika nesido
mėjo. Mokslininko suėmimas gali skaudžiai 
atsiliepti į santykius su Vakarų intelektualų 
pasauliu. Stebime ir atgarsius: Vakaruose 
skelbiami intelektualų protestai, Mihajlovo 
suėmimu susirūpino ir austrų rašytojai, 
kreiptasi į tarptautinės rašytojų sąjungos 
PEN sekretoriatą Londone. Rūpestį kelia ir 
tai, kad tarptautinis PEN suvažiavimas 
š.m. liepos mėn. pradžioje kviečiamas kaip 
tik Bled, Jugoslavijoje, ir to kongreso globė
jas — Tito.

Sovietinio jaunimo entuziazmas
(E) Iš Maskvos pranešama: susirūpinta 

pažaboti sovietinį jaunimą, nes jis reiškiąs 
per daug entuziazmo kai kuriais meninin
kais, rašytojais, kaip Jevtušenka, Solženici- 
nu ar tapytoju Glazunovu. Jegoričevas „Ko
munist“ žurnale nurodė, kad esanti per daug 
pervertinta meniškoji Solžėnicino novelės 
„Viena diena Ivano Denisovičiaus gyveni
me“ pusė. Jegoričevas, partinio komiteto 
sekretorius, nepatenkintas, kad jaunimas pa
siuntęs protesto raštus vieno maskvinio laik
raščio redakcijai — šioji buvo sukritikavusi 
Glazunovo kūrinius. Dailininkas nepriklau
so sovietų Dailininkų sąjungai, ir jo kūry
boje neatsispindi partijos skatinimas „socia
listinio realizmo stilius“.

F SęįtįnioS DIENOS "Į
ĮSPĖJIMAS KU KLUX KLANUI RUSAI MOKO POLITIKOS

Iš pravažiuojančio automobilio nušovę iš 
demonstracijos vežusią negrus moterį, 
JAV buvo suimti 4 teroristinės Ku Klux 
Klano organizacijos nariai.

Prez. Johnstonas įspėjo tos organizacijos 
narius dėl veiksmų, kuriais trukdoma įgy
vendinti įstatymus.

LENKIJA TARSIS SU EEB
Lenkija Briuselyje pradeda pasitarimus 

su Europos Ekonomine Bendruomene, kad 
jai būtų pritaikytos muitų nuolaidos į Ben 
druomenei priklausančius kraštus išveža
miems žemės ūkio gaminiams.

LAIKYSIS LIGŠIOLINĖS POLITIKOS
Laidojant Rumunijos komunistų parti

jos buvusį pirmąjį sekretorių Georgių- 
Dejį, naujasis sekretorius Ceausescus pri
žadėjo laikytis ligšiolinės užsienių politi
kos.

O svarbiausias ligšiolinės politikos bruo
žas buvo išsikovoti didesnę nepriklauso
mybę nuo Maskvos.

ERDVĖJE IR MĖNULYJE
Amerikiečių astronautai Grissomas ir 

Youngas vienu erdvės laivu per 4 v. 54 min. 
tris kartus apskriejo žemę ir sėkmingai nu 
sileido.

O Rangeris 9 buvo išsiųstas į mėnulį. 
Prieš suduždamas mėnulyje, televizijos 
aparatais perdavė naujų mėnulio pavir
šiaus paveikslų.

NAUJA CEILONO VYRIAUSYBĖ
Ligšiolinė ponios Bandaranaikės vado

vaujama koalicinė kairiųjų vyriausybė Cei 
lone pralaimėjo rinkimus.

Juos laimėjo jungtinė tautinė partija, ir 
ministerio pirmininko pareigas perėmė Se- 
nanajakė.

DUJOS
Vašingtone ir Saigone patvirtinta, kad 

Pietų Vietnamo karinės pajėgos porą kar
tų panaudojo iš amerikiečių gautąsias du
jas prieš Šiaurės Vietnamo remiamus ko
munistinius sukilėlius.

Dujos verčia vemti ir laikinai paraližuo- 
ja kovingumą. Jos buvusios panaudotos 
tais atvejais, kai norėta susigrąžinti įkai
tus ar išlaisvinti kaimą.

Dujos Vietnamo kare
Kovodama su šiaurės Vietnamo remia

mais savo komunistiniais sukilėliais, Pietų 
Vietnamo armija pasinaudojo iš amerikie
čių gautomis dujomis. Nors tos dujos vien 
tik laikinai apakina ir priverčia vemti, bet 
britų „The Guardian" rašo:

„Amerikiečiai tvirtina, kad tasai būdas 
yra žmoniškesnis, negu vartojant kitus 
ginklus, ir jie, žinoma, yra teisingi. Geriau 
juk laikinai apakti ar pavemti, negu gy
vam sudegti napalme arba būti susprog
dintam. Tačiau dujų vartojimas priešta
rauja karo vedimo dėsniams. Nors J. V-bės 
ir nepatvirtino 1925 m. Ženevos protokolo, 
bet vis tiek, greičiausia, jos yra įsipareigo
jusios kuriuo nors kitu dokumentu. Tačiau 
vis tiek, kaip ten būtų teisinamasi dėl tei
sėtumo ir humaniškumo, tasai dalykas ir 
politiškai yra kraštutinė kvailybė. Po pir
mojo pasaulinio karo tik italai Etiopijoje 
ir japonai Kinijoje yra pasinaudoję karui 
dujomis. Dabar Jungtinių Valstybių vado
vai yra nusprendę pasidaryti tokiais pat. 
Bet tai nesunku bus išaiškinti, kaip bal
tųjų pasireiškimą prieš geltonuosius. Jei 
dujas faktiškai panaudojo Vietnamo pajė
gos, šitas dalykas leis sakyti, kad čia azija
tai panaudojami kovai prieš azijatus“.

BRANGIAI KAINUOJANTIEJI 
SKRAIDYMAI

Tik paskraidė erdvėje sovietų Leonovas 
su savo draugu, o štai jau ir amerikiečiai 
įvykdė dviejų astronautų skridimą. Ameri
kiečių „The New York Times“ tuos skridi
mus vertina šitaip:

„Sovietų vyriausybė taip sutvarkė Leo
novo skridimą, kad jis įvyktų truputį anks 
čiau negu amerikiečių Geminio su dviejų 
vyrų įgula. Tie laiko atžvilgiu supuolan- 
tieji skridimai parodo, kokias milžiniškas 
išlaidas Sov. Sąjunga ir JAV turi pakelti 
skridimams erdvėje tobulinti. Aišku, kad 
mūsų planetos reikalavimams patenkinti 
būtų vis tiek, ar rusas, ar amerikietis pir
masis nuskristų į mėnulį ar pabūtų išėjęs 
iš erdvės laivo. Dėl to negalima priskirti

Lumumbos institutas Kenijoje suorga
nizavo pirmuosius trijų mėnesių ideologi
nius kursus partijos darbuotojams.

Nors paskelbta, kad pirmoje eilėje bus 
mokomasi pažinti prez. Kenijatos gyveni
mą, o gal dar Churchillio ir Vašingtono, 
bet su savo kino ir kitokiais aparatais į 
institutą pirmieji susikraustė sovietų vei
kėjai.

ILJICEVAS GAVO KITAS PAREIGAS
Sovietų komunistų partijos centro ko

miteto narys Iljičevas ligi šiol prižiūrėda
vo kultūros reikalus — rašytojus, dailinin
kus, muzikus ir mokė juos partijos linijos.

Dabar jis paskirtas vienu iš užsienių rei
kalų ministerio pavaduotojų.

PASAULYJ
— 1964 m. V. Vokietijoje buvo 930.000 

užsieniečių darbininkų, o šiais metais numa
toma jų skaičių padidinti iki 1.200.000.

— Frankfurte, V. Vokietijoje, 4 metus 
kalėjimo gavo ir tiek pat laiko teisės at
imtos Kurtui Langguthui, kuris 1957 m. 
savo bendradarbį nugabeno į rytinę Vo
kietiją.

— Romoje, Italijoje, gaisras sunaikino 
daugiau kaip 1000 kostiumų, kurie buvo 
paruošti Dino de Laurentiis statomai bib
lijinę tema filmai.

— Kongo vyriausybė išvarė iš krašto 
„Izvestijų“ laikraščio bendradarbį Choch- 
lovą, kuris buvo suimtas už šnipinėjimą.

— Hanau, V. Vokietijoje, du penkiolika 
mečiai mokiniai nuteisti vienas 3 savaitė
mis, kitas 10 dienų išbūti pataisos namuo
se, nes jie kareivinėse pavogė sprogmenų 
ir jais sužeidė 49 mokinius.

— Nuo gegužės 17 d. Britanijoje pabran 
ginami pašto patarnavimai (eilinis laiškas 
galės sverti ir iki 2 uncijų, bet kainuos jau 
4, nebe 3 penus; pabrangsta taip pat siun
tinių persiuntimas, atvirlaiškiai ir kt.).

— Britų ūkininkas Keymeris, protestuo
damas prieš žemės ūkio gaminių kainas, iš
dalijo žmonėms apie 2000 vištų (dar pali
kęs dovanų ministeriui pirmininkui ir že
mės ūkio ministeriui).

— Garsių retenybių rinkėjai jau pasiūlė 
10.000 dolerių už šautuvą, kuriuo buvo nu
šautas prez. Kennedys (šautuvas kainavo 
12.95 dol.), ir pistoletą, kuriuo tą pat dieną 
buvo nušautas policininkas; pinigai eis žu
diko Oswaldo našlei. 

prie garbingų dalykų sovietinių vadovų nu
sistatymo net neatsakyti į prez. Kenne- 
džio ir prez. Johnsono kvietimą kartu vyk 
dyti skridimą į mėnulį“.

EUROPA IR SOVIETAI
Britų „The Economist* rašo:
„De Gaulle‘io pastangos išstumti ameri

kiečius iš Europos sudarė naują progą 
Maskvos vyrams atskirti Vokietiją nuo ją 
saugančių amerikiečių. Tikslas jų yra tiek 
pakirsti Bonnos pasitikėjimą savim, kad 
vokiečiai pradėtų reikalauti sutvarkyti ru
sų-vokiečių santykius, arba būtų bent 
įtvirtintas dabartinis Europos padaliji
mas ir sustiprėtų rusų galia Rytų Vokieti
joje. žinoma, nėra tikras dalykas, kad ru
sams jau būtų aišku, jog jie įveiktų atsi
laikyti prieš amerikiečius Europoje arba 
išstumti juos. Taip pat neaišku, kiek pla
čiai siektų jų bandomoji sukurti prancū- 
zų-rusų draugystė. Tokia draugystė iš tiesų 
maža ką tegalėtų pasiūlyt vokiečiams, kiek 
tai susiję su jų apsauga prieš Rusijos ka
rines pajėgas. O kol kas jų bandymai gali 
prezidentą de Gaulle'į suartinti su prezi
dentu Johnsonu“.

NEGRAI AMERIKOJE
Dėl JAV negrų sujudimo reikalauti sau 

pilietinių teisių ir prez. Johnsono raginimų 
greičiau priimti įstatymą britų „New Sta
tesman“ rašo:

„Kai tik betrūksta, kad prezidentas dar 
įsakytų federalinei kariuomenei užimti pa
čias pietines valstijas, sunku būtų pasaky
ti, ko dar reikia, kad būtų atitaisyta, kas 
prieš šimtmetį buvo klaidingai padaryta. 
Tačiau taip pat tikras dalykas, kad Johnso 
nas yra istorijos įrankis. Pirmieji, žinoma, 
pajudėjo negrai, kurie jau nebenori klūpo
ti ir teisingai pasinaudoja juos taip ilgai iš 
naudojusios baltųjų bendruomenės silpny
bėmis. Taigi Selma, kuri yra buvusi viena 
paskutiniųjų pasipriešinimo vietų sąjungi
nei armijai pilietinio karo metu, dabar jun 
giasi prie tų miestų, kuriuose pasyviu pa
sipriešinimu pasiekiama tai, ko anuomet ne 
įveikė kulkos. Kelias iš Šeimos gali nuves
ti į pergalę“.

KAUNAS DABAR
(Elta) Vilniuje gyvenąs rašytojas Ro

mualdas Lankauskas aplankė Kauną. 
Koks dabar Kauno vaizdas, kuo jis skiria
si nuo Vilniaus, kas daugiausia kreipia 
Kauną aplankiusiojo dėmesį — tai matyti 
iš R. Lankausko įspūdžių „Literatūros ir 
Meno“ savaitraštyje (Nr. 7).

Pagal Lankauską, Kaunas jau pasikeitė 
vaidmenimis su Vilniumi, Kauną galima 
pavadinti jaunimo miestu, nes studentų 
skaičiumi jis gerokai pralenkia Vilnių. Vis 
dėlto, kai vilnietis patenka į Kauną, tai 
pirmasis jo įspūdis ne per geriausias. Pir
miausia, mieste per lėtai vykdomas dujų 
pravedimas, vandentiekis, elektra, kanali
zacija. Statybininkai užbaigia naujus na
mus, bet nesutvarko aplink juos aikštelių, 
ir jose pilna purvo. Prasta Kauno autobu
sų stotis, kuri stovinti jau nuo „neatmena
mų laikų“ — joje pasigendi paprasčiausių 
patogumų ir švaros. Tai vienas keleivio 
pirmųjų neigiamų įspūdžių Kaune.

Vaikštai Kauno gatvėmis ir centrinėse 
miesto gatvėse stebies, teigia R. Lankaus
kas, „kiek daug neskoningų iškabų, neva
lyvai apipavidalintų vitrinų“. Deja, Kau
nas negali pasigirti reklamomis ir iškabo
mis. Iškabų šriftai vienodi, pasenę, dažnai 
pasikartojantys; tą patį šriftą pamatysi 
virš kojinių krautuvės ir virš mėsinės. Iš
kabų autoriai — labai riboto skonio, ne 
dailininkai, bet įvairiausi vertelgos. Dėl to 
Lankauskas ir piktinasi bei klausia: kodėl 
Kauno dailininkams nepasiūloma reikia
mai papuošti Kauno gatves? Gražesnių iš
kabų Kaune yra vos keletas.

Kauno Laisvės alėja vadinama „puikiu 
bulvaru“, ji būtų viena gražiausių gatvių 
visoje Lietuvoje, jei... iš jos išnyktų nesko 
ningos iškabos, nepatraukliai sutvarkytos 
parduotuvių vitrinos, jei virš namų fasa
dų sužėrėtų neoninės reklamos. Lietuvių 
architektai yra pasižymėję interjero (vi
daus įrengimų) srityje, bet, kai vaikštai 
Kauno gatvėmis, tai miesto parduotuvėse 
pastebi apsčiai pigaus, gana miesčioniško, 
provinciališko skonio papuošalėlių, kur, 
Lankausko žodžiais, raibuliuoja įvairios 
stiklinės „grožybės“. Vis neišvengiama 
perkrovimo ir „saldaus skonio“.

Patiriama ir kai kurių žinių apie ateities 
Kauną. Architektai svajoja net apie 14-16 
aukštų namus. Miesto centre jau baigia
mas daugiaaukštis Pramoninės statybos

(Nukelta į 4 psl.)
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2 EUROPOS LIETUVIS

JAUNIMAS LIETUVOJE
STUDENTŲ GYVENIMAS ŠIANDIENINĖJE LIETUVOJE

Apskritai kalbant apie studentų gyveni
mą Lietuvoje, man norėtųsi trumpai nu
brėžti tą kelią, kurį Lietuvos jaunuoliui 
tenka nueiti, kol jis pasiekia aukštosios 
mokyklos suolą.

Kiekvienas vaikas Lietuvoje ir apskritai 
Tarybų Sąjungoje, sulaukęs 7 metų am
žiaus, privalo lankyti mokyklą iki 15 metų. 
Tėvai, vienokiu ar kitokiu būdu sutrukdą 
vaikui lankyti mokyklą, yra baudžiami pi
niginėmis bausmėmis. Mokyklos būna pra
dinės, aštuonmetės ir pilnos vidurinės, ku
riose mokslas iš viso trunka vienuolika 
metų. Tokioje vidurinėje mokykloje moks
lo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 
pirmomis birželio dienomis. Mokslo metų 
eigoje normaliose vidurinėse mokyklose 
mokiniai turi žiemos ir pavasario atosto
gas. žiemos atostogos prasideda pačiomis 
paskutinėmis gruodžio dienomis ir tęsiasi 
paprastai iki sausio 12-13 d. Pavasario 
atostogų laikas svyruoja, bet paprastai 
prasideda taip pat paskutinėmis kovo mė
nesio dienomis ir tęsiasi 14-15 dienų. Va
saros atostogų metu mokiniai yra visiškai 
laisvi. Įvairiose Lietuvos vietose ruošia
mos pionierių stovyklos, kuriose vaikai už 
nedidelį atlyginimą gali praleisti laiką. 
Stovyklos ruošiamos ir prie mokyklų, mies 
te vasarai pasitikusiems moksleiviams, čia 
mokiniai gali sportuoti ir prižiūrimi moky
tojų daro išvykas į įvairias respublikos 
vietas. Mokslo metu mokyklos dirba dau- 
■giausia dviem, o kartais ir trim pamainom. 
Bet paskutiniu laiku stengiamasi prieiti 
prie to, kad mokyklos dirbtų tik viena pa
maina ir kad mokiniai čia pat mokykloje 
galėtų, prižiūrimi mokytojų, ruošti pamo
kas, gaudami mokyklos valgykloje papigin
tus pietus. Apskritai paskutiniuoju metu 
labai sustiprintas chemijos bei tiksliųjų 
mokslų dėstymas mokyklose, nors kreipia
mas dėmesys ir į kalbas. Lietuvos viduri
nėse mokyklose, be lietuvių kalbos, moki
niai jau nuo antros pradinės mokyklos kla
sės mokosi rusiškai, o nuo penktos klasės 
prasideda viena užsienio kalba. Arba ang
lų, arba vokiečių ir retokai prancūzų kal
bos. Iš istorijų mokykloje dėstoma TSRS 
istorija, iš kurios mokiniai ir egzaminuoja
mi brandos atestatui; Lietuvos istorija, vi
duramžių istorija, senovės, naujųjų amžių 
ir naujausių amžių istorijos. Be lietuviško
sios ir rusų literatūros, trumpai praeina
ma ir Vakarų Europos klasikų literatūra. 
Mokyklose veikia paprastai daug būrelių, 
kaip liaudies šokių, dramos, dūdų orkestro, 
jaunųjų fizikų, chemikų, sklandymo ir t.t.

Baigiantis vienuoliktiesiems mokslo me
tams. mokiniai laiko iš maždaug 7 dalykų 
egzaminus brandos atestatui, kuris įteikia
mas iškilmingo akto metu, grojant orkes
trui. Buvusieji mokiniai apdovanojami 
mokyklos knygomis, o komjaunuolius dar 
apdovanoja komjaunimas. Ir mokykla mo-

STUD. W. TOERNER

kiniui išduoda charakteristiką, kurioje ji 
pažymi ar nukreipia mokinį į aukštosios 
mokyklos suolą, arba į gamybą, nes aukš
tosios mokyklos negali priimti visų baigu
sių abiturientų. Po atestato įteikimo vyks
ta išleistuvės, kurios kartais trunka 2-3 
dienas. 1960-61 mokslo metų pabaigoje 
Šiaulių miesto vykdomasis komitetas norė
jo išleistuves uždrausti, nes tėvai nusi
skundė didelėmis išlaidomis: reikia duoti 
pinigus už pačius vaikus, tiems, kurie taip 
pat pirmą dieną dalyvauja, reikia mergi
noms siūti balines sukneles ir t.t.

1959-60 metais Lietuvoje veikė 662 vidu
rinės ir 909 aštuonmetės bei septynmetės 
mokyklos, kuriose mokėsi 440 tūkst. moks
leivių, ir 32 internatai su per 4 tūkst. moks 
leivių. Paskutiniuoju metu iškeltas klausi
mas dėl užsienio kalbų mokymo sustiprini
mo vidurinėse mokyklose. Todėl buvo 
įrengta keletas mokyklų, kaip antai, Vil
niaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla, 
kuriose mokiniai jau nuo pradinės mokyk
los per visus 11 metų kai kuriuos dalykus 
klauso svetima kalba. Buvo įrengti netgi 
vaikų darželiai, kuriuose su vaikais valan
domis buvo žaidžiama, kalbant tik angliš
kai arba vokiškai.

Paskutiniuoju metu baisiai didelį vaid
menį pradėjo vaidinti vakarinės, pamaini
nės ir neakivaizdinės vidurinės mokyklos. 
Jas lankydamas jaunimas dirba arba įmo
nėse, arba įstaigose. Lankydamas tokią mo 
kyklą jaunuolis ar mergina iš darbovietės 
gauna daug lengvatų: jai arba jam reikia 
dirbti tik 6 valandas, o atlyginimą jam su
moka už 8 arba 7 darbo valandas, žiūrint, 
kaip darbovietė dirba; be to, jis gali savai
tės bėgyje pasiimti vieną laisvą dieną, už 
kurią įmonė jam sumoka 50 proc. viduti
nio jo dienos uždarbio, vasarą toks jaunuo
lis iš įmonės visada gaus kelionpinigius į 
vietinius kurortus, už kuriuos įmonė sumo
ka 3/4 kainos, o baigiant vidurinę mokyk
lą ir laikant egzaminus brandos atestatui, 
įmonė jam išskiria, be jo priklausomų, dar 
21 dieną 100 proc. apmokamų atostogų, o 

baigiant aštuonmetę mokyklą — 15 atosto
ginių dienų. Ir apskritai jaunimas įmonėse 
yra labai raginamas tęsti mokslą mokyklo
se, o mokantis įmonė privalo sekti jo pa
žangumą moksle.

Taigi tokiais keliais jaunimas Lietuvoje 
ateina į aukštąsias mokyklas. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia 12 aukštųjų mokyklų, ku
riose 1962-63 mokslo metais mokėsi apie 
30 tūkst. studentų. Norint patekti į aukš
tąją mokyklą, reikia išlaikyti stojamuosius 
egzaminus, o po jų, juos sėkmingai išlai
kius, priėmimo komisija, kuri sudaroma 
fakultetuose, nusprendžia, ar mokinys pri
imamas. Į aukštąsias mokyklas priimami 
tiek komjaunuoliai, tiek ne komjaunuoliai. 
80-85 proc. visų studentų gauna stipendi
jas, o apie 50 proc. aprūpinami bendrabu
čiais. Stipendijos dydis humanitarinėse 
aukštose mokyklose pirmame kurse yra 22 
rubliai, o techninėse apie 28 rublius mėne
siui (1 rublis — 4,40 DM.). Vienas kursas 
turi 2 semestrus, o semestro pabaigoje lai
komos įskaitos ir egzaminai. Semestro pa
baigoje labai gerai išlaikius egzaminus, 
stipendija padidėja 25 proc., o toliau kiek
viename kurse prisideda prie jos apie 2 
rubliai. Paskaitų ir visų užsiėmimų lanky
mas yra privalomas, ir už šios taisyklės 
laužymą dekanatas gali studentą nubausti, 
vienam mėnesiui nutraukdamas jam sti
pendiją. Jei studentas aprūpintas bendra
bučiu, tai jis moka į mėnesį už gyvenamą 
p otą 1,50 rublio. Tie pinigai apima ir švie
są, ir dujas, ir patalinės keitimą. Studentai 
gyvena kambariuose nuo 2 iki 6-7 žmonių, 
bet bendrabučiai paprastai turi patalpas, 
kuriose studentas gali ruoštis paskaitom. 
Iš likusių 50 proc., kurie neturėjo laimės 
gauti bendrabučio, dar apie 20-25 proc. 
gauna iš aukštosios mokyklos butpinigius 
— 3 rublius į mėnesį, bet už tiek pinigų ne
gausi Vilniuje jokio privataus kampo. Pri
vačiai už kambarius studentai moka nuo 
5-10 rublių per mėnesį. Pietūs studentų 
valgykloje, kuriuos sudaro trys patiekalai, 
kainuoja nuo 45 iki 55 kapeikų. Knygų 
mokslui studentai praktiškai neperka, nes 
fakultetų bibliotekos jas nuomoja visiems 
metams (nereikia jokio mokesčio).

Kadangi aš pats studijavau Vilniaus 
Valstybiniame Vinco Kapsuko vardo uni
versitete, todėl toliau tęsdamas savo pasa
kojimą ir norėčiau jį traukti per šio uni
versiteto prizmę.

Taip, kaip druska priklauso prie valgio, 
taip užpaskaitinis aukštosios mokyklos gy- 
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V. RUZGUI 75 M. AMŽ.
(E) Lietuvoje gyvenančiam pedagogui, 

bibliotekininkui ir kooperatininkui Vincui 
Ruzgiui vasario 2 d. sukako 75 m. amž. 
Kaune jis buvo pedagoginio muziejaus 
kūrėjas, nuo 1925 m. — V. Kudirkos bib
liotekos steigėjas, vienas iš Spaudos Fon
do b-vės steigėjų. V. Ruzgas yra dėstęs 
įvairiuose mokytojų kursuose, nuo 1933 
m. leido pedagoginį žurnalą „Mokyklą ir 
visuomenę“, daug rašė kultūros-švietimo 
klausimais. Išspausdino visą eilę veikalų, 
iš jų minėtini: „Gamtos mokslo metodika“ 
(1929), „Vaikų auklėjimas" (1935), „Bib
liotekoms vadovėlis“ (1937), „Gamtos va
dovėlis“ (okupacijų metais leistas V.Alau
šo slapyvardžiu) ir kt. Iš kitų kalbų vertė 
gamtos, matematikos dalykus.

Materialinių gėrybių stebuklingas padau
ginimas yra žinomas seniausiais laikais. Pra
našas Elijas padaugino našlei miltus, skai
tome Šventame Rašte. Pranašas Eliziejus 
pasigaili kitos našlės, padaugindamas aliejų, 
kad, jj pardavus, apsimokėtų savo skolas. 
Panašių atsitikimų užtinkame ir krikščiony
bės gyvenime, kai Šv. Domininkas, Šv. Pran
ciškus iš Asyžiaus padaugina duoną alkstan
tiems broliams.

Duona buvo dauginama, bet žmonės visą 
laiką alko ir dabar tebealksta. Tas alkis ro
do, kad reikia maisto, kuris pasotintų ne tik 
kūno alkj, bet, svarbiausia, žmogaus sielos 
alkį. Duona nėra vienintelis žmogiškojo bu
vimo pagrindas, nes ne vien duona žmogus 
gyvas. Iš to savaime aišku, kad ne vien duo
nos žmogus alksta. Dvasiškai prislėgtas ir 
kamuojamas žmogus niekada nebus visiškai 
sotus... Žmogiškoji duona žmogų pasotina 
tik tuo atveju, jeigu jis kartu valgo ir dan
gaus duonos, mūsų Viešpaties Kristaus pa
liktos-

Jėzus Kristus nepašalino iš žmogiškojo bu 
vimo kūninio alkio, bet pastebėjo, kad pa
laiminti tie, kurie alksta ir trokšta teisybės. 
Teisybė yra jo paliktasis maistas žmogui. 
Susirinkusioms minioms Jis nekartą duoną 
palaimino, kad nealktų, nemirtų. Tačiau, 
artėjant Paskutinės Vakarienės valandai, Iš
ganytojas kalba apie kitokią duoną: „Iš tik
rųjų, iš tikrųjų, sakau jums, jūs manęs ieš
kosite, ne kad matėte stebuklų, bet kad val
gėte duonos ir buvote pasotinti. Darbuoki- 
tės ne dėl žūvančio valgio, bet dėl pasilie
kančio amžinajam gyvenimui, kurio jums
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duos Žmogaus Sūnus... Aš gyvenimo (hie
na. Jūsų tėvai valgė tyruose manos ir mirt. 
Štai yra duona nužengianti iš dangaus, kad 
kas jos valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duo
na, kuris iš dangaus nužengiau*“.

Kristus, padauginęs duoną, kalbėjo apie 
artėjančią valandą — apie Eucharistijos 
įsteigimą, sielos maisto palikimą. Duonos 
padauginimu Jis norėjo ne tik žmogaus kū
ną pastiprinti, bet ypačiai žmogaus sielą pa- . 
sotinti. Kaip iš kelių kepalėlių tūkstančiai 
žmonių pasimaitina, panašiai bus pasotintas 
kiekvienas dvasinis alkis, pakeitus duoną į 
Kristaus kūną ir kraują. Kristus padaugina 
žemišką maistą, bet Jis pasilieka kaip Die
vas-Žmogus duonos ir vyno pavidaluose, 
pasilieka šventoje Komunijoje. Šv. Komuni
ja yru gyvoji sielos duona, padidinanti sie
loje pašvenčiamąją malonę, gaivinanti gerus 
palinkimus, gausiai teikianti veikiamosios 
malonės stiprybės, kuri yra būtina palaiky
ti, tobulinti ir atbaigti malonės gyvenimą.

Šventoji Komunija yra visokio džiaugsmo 
tyriausias šaltinis, kuris trykšta iš vienybės, 
iš meilės su Kristumi. Šventoji Komunija 
yra garbingo prisikėlimo ir amžinosios lai
mės garantija ir laidas.

Toji duona iš dangaus, šventoji Komunija 
yra amžinosios garbės užtikrinimas. Žmonės 
labai dažnai pamiršta „duonos padaugini
mo“ prasmę. Todėl jie blaškosi alkdami ir 
nelaimingi, nes yra praradę tikrosios duo
nos skonį. Tikrasis javas pelyja, dykumų 
akmenys vis labiau atgyja, bet žmonių alkio 
nenuramina ir jų nepasotina. Maisto pakai
talų labai daug, labai maža tikrojo grūdo 
duonos. Tikrasis grūdas — Kristus. Tikroji 
sielos duona — Kristus. „Kas valgo tos duo
nos, bus gyvas per amžius“. Žmogus nieka
da nebus sotus, nebus laimingas, kai siela 
alksta. O sielos duona yra Viešpats Jėzus 
Kristus.

Kun. V. K-
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — balandžio 4 d. 12,45 vai.

(Išpažintys 12,25), St. Elizabeth's Rd.
DERBY — balandžio 11d. 11 vai. Covent 

of Mercy, Bridge Gate-
LEICESTER — balandžio 16 d. D. Penkta

dienį 5 p.p. Išpažintys ir šv. Valanda, 
Sacred Heart, Mere Rd.

WOLVERHAMPTON — balandžio 17 d. 
D. šeštadienį 5 p.p. Išpažintys ir šv. Va-. 
landa. Balandžio 18 d H vai. Convent of 
Mercy, St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — balandžio 19 d- 12 
val. Sacred Heart, Queen's Ave.

BIRMINGHAM — balandžio 25 d. 11 val.,
St- John's Convent, 19 Park Rd., Moseley. 

BRADFORD — balandžio 4 d., 12,30 v. 
BRADFORD — balandžio 18 d„ 12,30 v. 
NOTTINGHAM — balandžio 11 d., 12,3ft 
ECCLES — Išpažintis balandžio 10 d., 
2,30 vai. Pamaldos balandžio 11 d., 12,15 v.

Kaimas kryžkelėje
----- ---------------------------------- ------------ ---------------------------------------- - ROMANAS

(18)

Pas Rimšą dabar visų girtuoklių kelio ga
las. Lapinas, išsigandęs Toleikio, uždarė sa- 
savo krautuvėlę. Bet prekyba vis tiek eina. 
Per Mortos rankas. Šį kartą Mortos nėra 
troboje. Lukas mielai pasiųstų Striboką vel
niop, bet nedrįsta, o svarbiausia — privengia 
žmonos. Tad kone verkdamas lenda po lova, 
ilgai knisasi tarp skudurų, kol suranda bute
lį, o Stribokas nekantriai lūkuriuoja prieme
nėje. Taigi kad. . su negirtais pusė bėdos. 
Bet va ateis apsipylę akis- Keikiasi, blevyz
goja. Tu jiems prie butelio duonos riekę pa
dėk, druskos, svogūną. Kimba prie vyresnių
jų mergaičių. Dieve mano, suaugusiam ausys 
linksta klausantis, o ką jau kalbėti apie vai
kus ! Bet Morta lyg to nesuprastų.

Lukas išėjo į kiemą- Meškius amtelėjo, 
prisiminęs savo pareigą, ir vėl susirietė pa
tvory. Po tvarto pastoge gulėjo lentų rietu
vė. Lukas čia visuomet ateidavo pasėdėti, 
kai būdavo labai susigraužęs.

Iš čia gerai matėsi malūnas ir šalia kniub- 
santi lūšnelė apsamanojusiu šiaudų stogu, 
kurią surėmė Motiejaus senelis, kai dar ne
turėjo ūkio. Laikui bėgant, Lapinai prasikū- 
rė iš malūno, prisipirko žemės, išsistatė nau
jus trobesius, ir lūšnelė liko niekam neberei
kalinga. Nebent vyrai, laukdami žiemą eilės 
malūne, susimesdavo palošti kortomis. O 
paskui čia susisuko lizdą Lukas su Morta. 
Geras Motiejus. Atidavė mylimą moterį, 
kampą galvai priglausti. Po pusmečio gimė 
svetimas vaikas. Tačiau Lukas ir po šiai die
nai nepyksta už tai ant Motiejaus. Nugrieb
tą pieną pakišo.. Bet ką padarysi? Jei ne 
Motiejus, ir tokio nebūtų kliuvę. O be Mor
tos Lukas neįsivaizdavo gyvenimo. Jis įsi
žiūrėjo ją dar pusmergiaujant, ir nuo to lai
ko kažkoks balsas nuolatos kuždėjo į ausį, 
gundė: „Ji turi būti tavo.“ Ir atiteko jam- 
Per stebuklą. O tą stebuklą padarė Motie
jus. ..Bet laimės vienok neatnešė. ..ne... Bu 
vo, tiesa, laimingas. ..kartą... Kažkur dan-. 
guje griaudė vargonai, giedojo angelai. Ant 
altoriaus, apšviesto žvakėmis, stovėjo kan
čioje sustingęs nukryžiuotasai. Kvepėjo de

gančiu vašku ir smilkilais. Kvepėjo rūtų vai
nikėlis ant kukliai palenktos Mortos galyos. 
Kunigas paklausė ją: „Ar myli savo vyrą“! 
— „Taip!“ — atsakė tvirtai, įsmeigusi su
sikaupusį žvilgsnį į nukryžiuotąjį. Ji tada 
šventai tikėja tuo, ką sakė, ir Lukas be galo 
buvo laimingas. Vienintelį kartą savo gyve- 
nime.

Ašaros užtemdė akis. Užsidengė delnais 
veidą, tartum susigėdęs priešais tupinčio 
Meškiaus. O tas kaltai plakė į žemę uodegą, 
unkštė ir gailiai žvelgė į skriaudžiamą žmo
gų, kurį pats padėjo apgaudinėti.

Susimąstęs klausėsi Mortos, čiulpė tuščią 
pypkę, vis labiau niuro. Prisiminė karikatū
rą ant Krūminio klėties sienos, piktas Biru
tės patyčias ir tyliai sudejavo.

— Susilaukiau... Mano kūno kraujas su
kilo prieš mane. Tikra duktė. Ak Mortel! 
Nežinau, ką duočiau, kad iširtų Birutės ves
tuvės.

— Nereikia pavydėti vaikams laimės, 
Motiejau. Gana patys kaip kokie vagys gy
vename.

— Kada gi pavydėjau savo vaikams, Mor 
tel, kada? Gal Jurgino neleidžiu į mokslus 
ir Mirtai nepridurtu, gal Lukui, kai reikėjo, 
nepadėjau? Jeigu nebūtum norėjus Birutės 
prie namų pasilikti, ir tą būtume tvirčiau 
pastatę ant kojų. Nieko negailiu jiems, nie
ko, nors... kas man už tai? — Užduso, pri
smaugtas nuoskaudos, nes šią valandėlę aiš
kiau, negu bet kada, pajuto likimo bausmę. 
Mat. nuo pat jaunumės mylėjo Mortą, o vis 
dėlto turėjo vesti nemylimą moterį, nes taip 
tėvai norėjo. Jeigu būtų žinojęs, kad ateis 
toks metas, kai turtas, užuot teikęs žmogui 
garbę, taps didžiausia jo paniekinimo prie
žastimi, būtų atsisakęs ūkio, įkalbėjęs Mor
tą. Tačiau kas galėjo viską iš anksto numa
tyti? Tad ir gyveno, vienos neapkęsdamas, 
apgaudinėdamas ir dalindamasis vogčiomis 
laimės trupinėliais su kita. Tik iš pareigos, 
iš noro išlaikyti savo pavardę įsūnijo malū
ne sutriuškinto tikro brolio Ignasiaus sūnų 
Adolių, dešimčia metų vyresnį už Godą, 
abudu vaikus aklai mylėjo ir lepino, bet 
slapukai, sugyventi su mylima moterimi, 

vis dėlto buvo arčiau širdies, negu įsūnis ii 
teisėta duktė. — Duodu nesigailėdamas. Ge
ra darau, o turiu slapstytis ir nuo Rimšos, ir 
nuo žmonių, kad nežinotų mano paramos. 
O už tai toks atlyginimas, kad Jurginas nė 
į mano pusę nenori pažiūrėti,. Mirta, andai 
atostogų parvažiavusi, net apsilankyti neuž
ėjo, o Birutė akimis suėstų, jei įmanytų. Be
trūko žento paišytojo. Bet ir tą jau turime...

— Paršelis... Bent žmonių pasigėdytų. 
Bet ką nori, sakyk, Birutė surado ne šiaip 
sau neštą ir pamestą- Pabaigs savo neaki
vaizdinį, bus agronomas, įstengs žmoną ir 
gražiai aprengti, ir skaniai pavalgydinti. Ne 
kiekvienai prastai mergai išpuola tokia lai
mė, Motiejau.

— Tavo valia, Mortel, tavo.-— Įsižeidęs 
atsuko nugarą ir įsmeigė nuoskaudos kupiną 
žvilgsnį į palėpę. Toje vietoje stogas buvo 
kiauras, matėsi trobos dalis ir kiemo plo
telis.

— Nepyk, durneli, — nusijuokė Morta, 
norėdama išblaškyti Lapiną. — Pamiršau 
apsakyti: vakar buvau sutikusi Toleikį. Ir 
žinai, ką man pasiūlė? Viešvilėje, girdi, bū
sianti tokia paroda, — naminių, ar kaip ten 
jie menininkų. Sako, mano audiniai labai 
ten tiktų. Galėčiau premiją laimėti.

— Apsiskelbk, pasirodyk, — suniurzgė 
Lapinas. — Iki šiol vykdomasis nežinojo, 
kad rajone yra tokia gudri audėja be paten
to. Apsigarsink.

— Mano audiniai visiems patinka- — 
Mortos balse suskambėjo neslepiamas pasi
didžiavimas. — O pasistengus galėčiau dar 
gražiau padaryti. Ir laimėčiau premiją paro
doje, pamatytum!

— Laimėk, laimėk. Tada jie žinos, ko esi 
verta, kiek gali uždirbti, ir užkraus tokį mo
kestį, kad staklėse jau nesėdėsi.

Amtelėjo šuo. Lapinas žvilgterėjo pro sky
lę ir pamatė per kiemą einančią žmoną, kuri 
persikreipusi vilko sunkius krepšius, pilnus 
bulvių.

— Kas? — sunerimo Morta.
— Tsss.
Prieangyje pasirodė Lukas. Pastovėjo, 

užvertęs galvą, tarsi ieškotų danguje paslap

tingų ženklų, pasidairė ir nuėjo prie lentų 
rietuvės.

— Tavo senis atkėblino, — sušnibždėjo 
Lapinas. -—Va atsisėdo prie mūsų. Rūko, 
dūsauja. Užuodi? Skaičiuoja, kiek beliks 
mėšlo, kai Toleikiui normą atiduos.

— Ko jam skaičiuoti. Jis ateis tik pade
juoti, kai bus šaukštai po pietų.

V

Dienai švintant, Arvydas buvo balne ir 
lėkė vieškeliu Viešvilės link, neramiai dai
rydamasis į laukus, snaudžiančius ūkanotoje 
rytmečio aušroje. Žinojo, per naktį niekas 
negalėjo pasikeisti, tačiau jam atrodė, kad 
užtenka pamatyti sniego fone išsirikiavusias 
mėšlo krūveles, ir bus rasta kažkokia išeitis. 
Pamatyti... Na ir keistuolis! Kurgi dings 
tas mėšlas? Juk rieškučiomis nebesusine- 
šios... Aišku, ne. Ir antrų karvių pardavu- 
sieji nebeįsitaisys. Kas padaryta — padary
ta. Ir vis dėlto... Ką pasakys tie, kurie pa
klausė nutarimo, jeigu reikalas neišdegs? 
Jis paliks jų akyse melagis, tuščių pažadų 
žarstytojas, bejėgis -išsišokėlis.

Jis siuntė komjaunuolius per valstiečių 
kiemus ir pats ėjo, užsakinėjo Tadui kari
katūras, plakatus. Simas rašė pašiepiančius 
ketureilius. Darė viską, kad sužadintų žmo
nėse pasitikėjimą rytdiena, pagarbą darbui, 
pasišlykštėjimą primityviam gyvenimo bū
dui. Tačiau, skatindamas kilnius jausmus, 
nevengė panaudoti savo tikslui ir žemiausių 
žmogaus aistrų. Pastatė pavydą prieš pavy
dą, neapykantą prieš neapykantą, tikėdama
sis sumušti vieną kitu, o dabar visi tie sukir
šinti jausmai, tas knibždantis gyvatynas už
grius jį patį.

Slegiamas niaurių minčių, Arvydas per
kirto Varnėnų brigadą, toli aplenkė kaimą 
ir pasuko Maironių link. Nuvargęs arklys 
ėjo žingine, glebiai statydamas kojas. Nors 
iš nakties buvo pasnigę ir lengvai šalnojo, 
bet laukuose jautėsi gaivus artėjančio pava
sario alsavimas. Žvarbus rytmečio vėjas 
dvelkė šviežiais kirtimais, nešė nuo upės ne
drąsų pempių gyvavimą, kuriam pritarė sa
vo įkurtuvių giesmelėmis varnėnai, vilda
miesi, kad nebebus tikrų šalčių, nes gi jau 
kovo vidurys, saulutė kasdien kopia aukš
čiau ir, pasikėlusi į aukštybes, vis plačiau 
šiepiasi žemelei, kaskart šilčiau ją glamonė
dama. Tačiau susirūpinęs Arvydas nematė 
ryto grožio. Bergždžiai žvalgėsi į kaimą, lau
kė — Liepgiriai gulėjo nebylūs, tarsi išmirę, 
nors jau geri pusryčiai buvo.

.. -Ties raštine pasivijo vyrų būrelį.
— Kas per iškilmės, Justinai? — kreipėsi 

į kalvį, kuris žingsniavo paskutinis, žiaumo

damas virtas pupas. — Kalvėje darbo nebėr, 
ar ką?

— Einam teatrų pažiūrėti, — atsakė Rau
donikis, aiškiai džiaugdamasis atsiradusia 
proga patinginiauti. — Gojelis šit atbėgo. 
Juodukai, sako, kraustosi iš proto.

Įlėkė į kaimą šūkaudami, švilpdami ir 
dainuodami. Šlubis Vincė sėdėjo antrose ro
gėse ir visai tai linksmybei pritarė lūpine 
armonikėle. Iš paskos važiavo arklininkas 
Stepas Gumbas, už jo Kleme Stribokas, o 
paskutinėse rogėsi sėdėjo Pranas Kukta, va
dinamas Robinzonu. Buvo tai neaukštas, pe
tingas vyras, didelis keistuolis. Prieš trisde
šimt metų mirė mergina, kurią jis mylėjo. 
Nuo to laiko Robinzonas nesiskuta barzdos, 
nesikirpo plaukų, tad per susivėlusius gau
rus tik ilga smaila nosis ir sinuriakių plyše
liai tebuvo matyti-

Keistąją gurguolę vedė pats Klemas Gai
galas. Važnyčiojo stačias, plačiai išsižergęs, 
išpūtęs krūtinę, o piktu džiaugsmu degan
čios akys grasinančiai lakstė į šonus. Išva
žiuodamas paėmė su draugais ant drąsos, 
todėl skruostai raudonavo, kaip šermukšnio 
uoga, o krūtinėje jautė tokią jėgą, tokį pasi
tikėjimą savimi kad pačiam buvo nuostabu.

Iš vieno kiemo išėjo Šileika. Sliūkino kaip 
permuštas. Buvo labai susirūpinęs: niekaip 
nejuda tas mėšlas iš vietos. Eini per kiemus, 
skaliji kaip šuo; prižada, bet niekas nemeta 
iš gardų. Vienam tvartas žemai, o neturįs 
šiaudų pakreikti, kitam kiaulė su mažais 
paršeliais, trečiam vėl kitokia bėda. Išsisuki
nėja. meluoja, o mintis visiems vienoda: gal 
nueis debesys pro šalį...

Šileika prisispaudė prie griovio, pamatęs 
atlekiančius, bet Gaigalas tyčia pasuko ark
lius į jo pusę. Šileika žiojosi kažką sakyti, 
tačiau sniego pliurza užlipdė burną. Taip ir 
stovėjo, kvailai išsišiepęs, išsprogdinęs akis, 
o Maironių vyrai lėkė pro šalį, vienas po ki
to suko į duburką, pilną purvinos sniego ty
rės, ir be pasigailėjimo šventino Liepgirią 
brigadininką.

Paskui Kleme Stribokas užtraukė talki
ninkų maršą, ir su ta daina visi sugarmėjo j 
Lapinų kiemą. Nesidairydami į langus, pro 
kuriuos sužiuro smalsūs, sunerimę veidai, 
greitai šokinėjo iš rogių, raišiojo arklius, r®- 
kosi apie Gaigalą. Kiekvienas turėjo po 
mėšlamėžę šakę, Vincė ir Kleme su Robin
zonu, be to, buvo ginkluoti kirviais, o briga
dininkui per pečius kadaravo drobinis mat-
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Nepriklausomybės sutemos
(11)

1938 m. gruodžio pradžioje B. K. Balutis 
iš Londono buvo iššauktas į Kauną ir netru
kus pakviestas j prezidentūrą. Čia atvykęs 
jau rado Ministrų Kabineto pirmininką kun. 
V. Mironą. Respublikos prezidentui A. 
Smetonai ir ministrui pirmininkui kun. V. 
Mironui apie šį bei tą pakalbėjus, staiga 
ministras pirmininkas sako:

— O visgi tu, Baluti, kraustykis iš Lon
dono Kaunan.. • Matai, čia visokių darbų 
—negaliu jų aprėpti... Mes jau žinome, kad 
užsienio reikalų ministru nenori ir nesutinki 
būti. Gaila. Bet aš Tau turiu kitą pasiūlymą. 
Kaip sakiau, aš negaliu visų darbų valioti- 
Tai mes manome įvesti naują postą — vice
premjerą. .. Gal sutiktum naujai sudaromos 
Ministrų Tarybos ministro pirmininko pa
vaduotoju? ..

V. Mironui savo pasiūlymą išdėsčius, A. 
Smetona, jam pritardamas, šypsodamas lin
gavo galvą, ir atrodė, kad šis dalykas juo- 
dviejų jau seniau buvo apsvarstytas, ir da
bar turėjo būti padarytas galutinis jo spren
dimas, kuriame lemiamas vaidmuo parėjo 
nuo B. K. Balučio. Jis buvo įsitikinęs, kad 

_ daugiau nebebus kviečiamas į vyriausybę, 
paliekant jį diplomatinėje tarnyboje, šio stai
gaus ir netikėto pasiūlymo buvo apstulbin
tas, lyg kas jį šaltu vandeniu būtų apipylęs, 
ir iškart nesusivokė, ką į tai atsakyti. Kad 
laimėtų kiek laiko, reikalingo susikaupti, V. 
Mironą pasiteiravo:

— Kokios gi bus to vicepremjero parei
gos?

— Paprastas dalykas: kur aš negalėsiu, 
mane pavaduosi, — trumpai drūtai atsakė 
V. Mironas.

— Tai, — pastebėjo Balutis, — atrodo 
paprastas, bet ir labai neaiškus dalykas.

— Na, jeigu nori aiškumo, tai galiu pasa
kyti, kad daugiausia reikalo teks turėti — su 
spauda. Pats gi buvai laikraštininku ir re
daktorium, tai lengvai su jais galėsi susi
kalbėti.

JAUNIMAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

venimas šiandieninėje Lietuvoje — studen
tui. Jis turi būti arba geras šokėjas, arba 
aktorius, arba visuomenininkas: įeiti į kom 
jaunimo fakulteto tarybą, arba profsąjun
gą. Be viso universiteto mastu veikiančių 
turelių, kaip antai, dramos studija, pasta
čiusi daugiau kaip 100 spektaklių, liaudies 
dainų ir šokių ansamblio, choro, didelį 
vaidmenį vaidina ir fakulteto būreliai. Ap
skritai, ką bestudijuotų, studentai yra su
skirstyti į kursus, kas yra panašu į mo
kyklines klases; jei kursas didelis, jis skirs 
tosi dar į grupes. Toks kursas ištisus 10 
semestrų kartu mokosi, turi tuos pačius 
dėstytojus, kartu laiko egzaminus ir kartu 
baigia aukštąją mokyklą. Kartais tokiu 
būdu labai draugiškai susigyvena. Taigi 
fakultetas susiskirsto į katedras, o kated
ros į kursus. Toks kursas turi savo seniū
ną, savo profsąjungos pirmininką, savo 
komjaunimo sekretorių. Kursas fakultete 
yra stambus vienetas. Kursai būna geri ir 
blogi. Gerais laikomi tie, kurie gerai mo
kosi, jo dalyviai aktyvūs visuomenininkai 
ir geri aktoriai arba šokėjai.

Mokslo metų bėgyje kiekvienas kursas 
fakultete privalo pravesti vakarą su šo
kiais ir vaidinimais. Vėliau vyksta fakulte
to meninė apžiūra, iš kurios geriausi nu
meriai atrenkami ir su jais fakultetas įsto
ja į apžiūrą, kuri vyksta viso universiteto 
mastu. O pavasarį universitetas paprastai 
varžosi filharmonijos salėje dėl pirmųjų 
vietų su Kauno politechnikos institutu.

Dabar man norėtųsi sugrįžti truputį prie 
dėstymo. Apskritai kalbant apie mokymą
si, reikia pabrėžti, kad aukštosiom mokyk
lom vis dar trūksta knygų, ir kartais būna 
taip, kad užrašai vienintelis šaltinis, iš kur 
jis gali pasimokyti. Dėstytojų pajėgumas 
labai įvairus. Jei palyginsi aukštąsias mo
kyklas, esančias Lietuvoje, su aukšt. mo
kyklom Vakaruose, tai galima pabrėžti, 
kad Vakaruose studentas turi prisitaikyti 
prie profesoriaus (turiu galvoj laiko atžvil
gį), o Lietuvoje atvirkščiai. Studentas 
aukštojoje mokykloje išbūna kasdieną nuo 
6 iki 8 valandų, bet paskaitos taip suskirs
tytos, kad jos laikomos daugiausia prieš 
pietus. Taip, kad po pietų jis turi laiko ne
trukdomai ruoštis kitos dienos užsiėmi
mams. Bet paprastai ruošiama tik dalyki
nė medžiaga, o paskaitos, iš kurių paskui 
reikia atsiskaityti prieš dėstytojus, ruo
šiamos tik prieš įskaitus arba egzaminus, 
kas, aišku, dėstytojams sukelia daug rū
pesčių. Bet studentai yra labai apkrauti 
darbais ir kitaip neaprėpia. Ir apskritai 
tai jau tokia tradicija įsivyravusi.

Man teko čia patirti, kad žmonės domisi, 
kaip žiūri Lietuvos studentas į religiją. 
Pavyzdžiui, man buvo užduotas toks klau
simas: „Ką veikia studentas Lietuvoje sek
madienio priešpietį“. Aš gyvenau bendra
butyje ir pažįstu daugumos studentų nuo
monę ir žinau, ką jie maždaug veikia. Pa
vyzdžiui, mes gyvenome šešiese kambary
je, ir sekmadienis buvo vienintelė diena 
savaitėje, kada mes galėjome išsimiegoti.

ALEKSANDRAS MERKELIS

Šis V- Mirono būsimų B. K. Balučio pa
reigų apibūdinimas galutinai jį parbloškė. 
Apie aštuonerius metus išbuvęs čikagiškės 
Lietuvos ir Amerikos Lietuvos redaktoriu
mi, jis į laikraštininko darbą buvo jau dantį 
atkandęs ir susirgęs laikraštofobija, iš kurios 
ligi šiol vis dar negalįs galutinai pasigydyti. 
Jis buvęs pasiryžęs nuo jam siūlomų parei
gų gintis visomis jėgomis. Bet V. Mironas, 
A- Smetonos pritariamas, šiuo sykiu stengės 
jį suvaryti į ožio ragą. Jis net pabrėžė, kad 
dabar esąs toks metas, jog niekas neturįs 
teisės šalintis nuo reikalingo valstybės 
darbo.

— Skylės danguj nebus ir valstybė' negi 
žus, jeigu Balutįs, grįždamas iš prezidentū
ros viešbutin, netikėtai sau sprandą nusi
suks. .. — išdaigiai atsakė B. K- Balutis, lyg 
pabrėždamas, kad jo vaidmuo nesąs jau toks 
lemiamas.

Tačiau šis išdaigus atsakymas V. Mirono 
nepatenkino, jis delsė į jį atsakyti, ir svarsto
mas klausimas pakibo ore.

Suprasdamas reikalo svarbą ir nesulaukęs 
atsakymo į savo klausimą, panaudojo kitą 
argumentą:

— Šiandien aš negaliu duoti jokio sutiki
mo. Man reikia drūčiai pagalvoti. O, be to, 
turiu grįžti Londonan, kur man reikia su
tvarkyti visa eilė nebaigtų reikalų...

— Tai gerai, — atsakė V. Mironas, — 
važiuok ir pagalvok!

Kviesdami B. K. Balutį ministro pirmi
ninko pavaduotoju, ir A. Smetona ir V. Mi
ronas vadovavęs skirtingais sumetimais. A. 
Smetona tikėjos, kad B K. Balutis, būdamas 
ministro pirmininko pavaduotoju, kaip pa
tyręs valstybininkas, politikas, diplomatas 
ir administratorius, faktiškai ir vadovaus 
Ministrų Tarybai, kaip anksčiau tai darė 
Užsienio Reikalų Ministerijoje, palaikys

Ir, aišku, ta galimybė buvo išnaudota, taip 
kad sekmadienį buvo miegama iki pietų. 
Aš nenorėčiau tvirtinti, kad visi studentai 
užkietėję ateistai, bet su nedidele išimtim 
bažnyčios klausimas yra visai nepopulia
rus studentų tarpe, ir jei kas kaimuose 
atostogų metu ir eina į bažnyčią, tai gal iš 
meilės seniems tėvams. Praeitais metais 
universiteto istorijos-filologijos fakultete 
vienam studentui grėsė būti išmestam iš 
universiteto todėl, kad jis bandė įrodyti, 
jog egzistuoja Dievas. Studentai jį iš pra
džių labai užstojo, bet daugiau iš humaniš
kosios pusės, negu iš kokio nors įsitikini
mo. Vėliau, tam studentui neatsisakius sa
vo pažiūrų, jis buvo dvejiems metams pa
šalintas iš universiteto.

Iš viso mokslas aukštojoje mokykloje 
trunka 3 metus. Mokslo metai prasideda 
rugsėjo 1 dieną ir baigiasi gegužės pabai
goje. Vasarą studentas, turi laisvą, ir atos
togų metu nedirbama ir nesimokoma. Sti
pendija mokama ir vasaros atostogų metu. 
Aukštosios mokyklos turi savo vilas Pa
langoje, kur studentai už labai mažą mo
kestį gali gauti gyvenamąjį plotą su visais 
patogumais, išskyrus maistą.

Nereikėtų pamiršti ir studentų talkinin
kavimo kolūkiuose. Tas talkininkavimas 
būna dvejopas. Būna vadinamosios dviejų 
savaičių darbo stovyklos kolūkiuose. Jose 
dalyvavimas yra laisvas, bet jei studentas 
nori gauti mokslo metų eigoje bendrabutį, 
tai stengiasi jose dalyvauti. Aš pats daly
vavau 1961 metų vasarą Gaurės kolūkyje, 
netoli Tauragės, bet tikrai laikas prabėgo 
geriau negu kokiame kurorte. Mūsų pa
mainoje buvo daugiau kaip 30 studentų, ir 
turėjome du dėstytojus. Sutiko mus kol
ūkis su maršu, gėlėmis, o kolūkio pionie
riai skaitė eilėraščius. Paskui prasidėjo 
didelės vaišės su kugeliu ir alumi, netrūko 
ir degtinės bei vyno. Mūsų pamaina turėjo 
užduotį išlieti naujai karvidei pamatus. 
Padirbėdavom kaip reikiant, bet maistas 
buvo labai geras, o vakarais kolūkio klube 
ruošdavome vakarus su programomis, šo
kiais. net gi buvome literatūrinį teismą 
žemaitės „Marčiai“ suorganizavę. Tos dvi 
savaitės buvo tikrai puikios, o išleistuvės 
buvo dar iškilmingesnės negu sutiktuvės, 
nes joms mūsų merginos netgi tortų pri
kepė.

Kitos talkos būna rudenį, jei blogas oras 
ir kolūkiai negali nuimti derliaus. Tada 
važiuoja visa aukštoji mokykla su vėlia
vomis ir triukšmu. Toje talkoje jau priva
lo kiekvienas studentas būti. Aš taip pat 
dalyvavau tokioje talkoje Labūnavoje, ne
toli Kauno. Išbuvome visą mėnesį, bet kai 
reikėjo grįžti į Vilnių, tai visi apgailesta
vo, kad taip greitai laikas praėjo.

Žinoma, visko ir nesuminėsi. Apskritai 
tai daug karčių valandų turi Lietuvos stu
dentas, bet būna ir tokių šviesių valandų, 
kurių žmogui Vakarų Europoje nesuprasti.

P. S. Šis pranešimas minimas jau „Euro
pos Lietuvyje“ išspausdintame A. Viluckio 
straipsnyje „Klaidinami lietuviai Vaka
ruose“. O A. Viluckis į šį pranešimą nuro
do kaip į naivų. 

nuolatinį ryšį su respublikos prezidentu, tu
rės teigiamos įtakos Lietuvos užsienio politi
kai, padės dar labiau Liefuvos valstybei su
artėti su Didžiąja Britanija ir Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis, iš kurių daugiausia 
buvo galima tikėtis paramos.

Ministras pirmininkas kun. V. Mironas 
savo būsimam pavaduotojui pirmon eilėn 
buvo numatęs pavesti spaudos reikalus, ku
rie jau buvo spėję jam įkyrėti ligi gyvo kau
lo. Lietuvos Aidas, kaip oficiozas, iš vyriau
sybės gaudavo nemažą pašalpą, ir ministrui 
pirmininkui, skiriančiam jo vyriausiąjį re
daktorių, buvo pavesta jo priežiūra. A. Sme
tona, išmanus, patyręs ir reiklus laikrašti
ninkas, dažnai per ministrą pirmininką Lie
tuvos Aidui darydavo rimtų priekaištų. 
Spaudos klausimais A. Smetonos ir kun. V. 
Mirono nuomonės buvo skirtingos: kas pir
majam buvo grubia neleistina stambmena, 
tas —antrajam dėmesio neverta smulkmena. 
Tai greit patyrė ir B. K. Balutis.

Po pasitarimų prezidentūroje kitą dieną 
B. K- Baluti% Lietuvos Aide pamatęs tarp 
reorganizuotos vyriausybės narių fotografi
jų ir savąją su po ja nurodytomis pareigo
mis, buvo labai nustebęs ir baisiai supykęs, 
nes jokio aiškaus sutikimo nebuvo davęs ir 
neautorizavęs savo fotografijos dėti į laik
raštį. Jau minėtame man laiške pastebi, kad 
tas įvykis jo santikiuos su V. Mironu nieko 
gero nelėmė net ir tuo atvėju, jeigu būtų su
tikęs su jo propozicija. Skubiai sugrįžo į 
Londoną, tvirtai pasiryžęs po tokio inciden
to greičiau visai pasitraukti iš Užsienio Rei
kalų Ministerijos tarnybos ir iš diplomato 
pareigų Londone, negu būti ministro pirmi
ninko pavaduotoju.

Tas nelemtas įvykis galutinai sužlugdė res
publikos prezidento A. Smetonos seniai 
puoselėtą viltį kada nors B. K. Balučio su
laukti vyriausybėje, o gal net ir jo sutikimo 
jai vadovauti.

Čia iškelta vyriausybės reorganizacijos 
priežastis buvo ne vienintelė ir, gal būt, ne 
pati svarbiausia- Ją skatino didėjanti opozi
cija prieš tautinę vyriausybę ir pačioje Lie
tuvių Tautininkų Sąjungoje besireiškianti 
nauja kryptis.

(Bus daugiau)

S&aityt&ju taukai
MŪSŲ TAUTOS ATEITIS

Daug buvo rašyta, svarstyta, sumanyta 
ir net pradėta, bet vis kažkaip išeina — 
šnipšt.

Jonas (Redaktoriaus draugas) dejuoja, 
dūsauja; dr. Valteris aiškina, įrodinėja; va
dovybės kursto ir ragina, bet vis kažkaip 
išeina šnipšt.

Arba ne iš to galo pradedama, arba ne
nuoširdžiai, tik sau nuraminti ir kitiems 
parodyti, kad, va, rūpinamės, nemiegame, 
dirbame.

Tautai išeivijoje skirta mirti, jei jos se
kanti karta nebus ta pati tauta. Mes ma
tome, kad iš mūsų pastangų, tegul ir labai 
teisingų ir nuoširdžių, išeina labai neaiš
kūs rezultatai ir tikslo tikrai nepasieksi
me. Atimk jaunajai kartai gimtąją kalbą 
ir savo tautos istorijos pažinimą, ir tauta 
bus pasmerkta išnykti.

Leiskite man pacituoti kun. Prano Ga
vėno žodžius. Jis yra naujasis Saleziečių 
gimnazijos ir Castelnuovo instituto direk
torius. Jis rašo: „Kun. Petraitis man pati
kėjo 59 berniukus, čia susibūrusius iš Vo
kietijos, Anglijos, Belgijos, Italijos, Venecu 
elos ir JAV-bių. Beveik visi jie lietuviška 
pavarde, betgi naujieji pradžioj tik mažu 
nuošimčiu kalbantys lietuviškai, o lietu
viškai skaityti bei rašyti visi nė kiek ne
įveikiantys. Tokiems lietuviška knyga — 
nesuprantama paslaptis. Tačiau visi, ap
skirtai imant, tvirtai užsispyrę savyje ati
taisyti tą nežmonišką skriaudą, kurią 
jiems yra padariusi tremtis ir svetima, ne
lietuviška aplinka. Net esi priverstas jau
dintis, kaip tie „angliukai“ ar „vokietu
kai“ net antakius suraukia kalboj ieško
dami lietuviško žodžio, kurį iš jų pagrobė 
ar svetimtautį niekinąs kryžiuotis, ar visa 
vien tik ant savo kurpaliaus lempiantis 
anglas bei prancūzas, ar net... savo gimto
sios kalbos išsižadėjęs lietuvis. Kaip sma
giai jie traukia šaunias Lietuvos partizanų 
dainas, šoka tautinius šokius, deklamuoja, 
vaidina! Kiek vargo jiems, kol ištaiso sveti 
mųjų sugadintą liežuvį, ir kiek kantrybės 
auklėtoj ams.

„Jaunimas, kaip ir ribota mūsų patirtis 
liudija, lietuvybei dar nėra visiškai žuvęs. 
Tad dar neišblėsusi ir atgimimo viltis. Bet
gi pavojus nutausti kasdien didėja. Tik lie 
tuviška mokykla gali dar sustabdyti šį ne
išvengiamą nutautimo procesą.

..Plačiai kalbama apie Tautos Fondą. 
Sveikas, naudingas dalykas. Betgi svar
biausias mūsų tautos fondas — jaunimas. 
Su juo — užtikrinta ateities viltis; be jo 
— visi kiti mūsų, kad ir gausūs, fondai 
skirti žlugimui. Tad sumaniausia kad ir 
medžiaginius šaltinius daugiau nukreipti 
gyvan tautos fondui — jaunimui.

..Kol bus lietuviško jaunimo, tol dar bus 
galima tikėtis tautos prisikėlimu“...

štai aukso žodžiai! Jie parašyti ne pro
pagandai, ne populiarumui įsigyti, ne biz-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS !

Mielas Redaktoriau, 
lietuvikam laikraščiui, aišku, labiausiai 

turi rūpėti lietuviški reikalai. Pavyzdžiui, 
gydytojų atlyginimų klausimas, bent Euro
poje, neturi jokių lietuviškumo atspalvių. 
Kiek gi mes čia tų lietuvių gydytojų turime! 
Daug mažiau negu lašas jūroje. Keletas lie
tuvių gydytojų Vokietijoje, tur būt, pora 
Britanijoje. Dėl to, nors dabar, pavyzdžiui, 
britų spauda, televizija ir radijas nuolat kal
ba apie gydytojų keliamąjį triukšmą dėl at
lyginimų, mums, sakyčiau, tai gana neįdo
mus klausimas. Nei mes jiems pridėsime, 
nei atimsime-

Bet kai matau, kad kiti kalba, tai ir aš po
rą žodžių pasakysiu.

Žinoma, gydytojo darbas yra labai atsa
kingas. Labai atsakingas. Nors pripažįstu, 
kad lygiai labai atsakingas darbas yra ir au
tobuso šoferio, ir traukinio mašinisto, ir 
vaistininko, bet gydytojams pripažįstu tam 
tikrą atsakingumo pirmumą. Jie gi gelbsti 
žmogaus gyvybę, remontuoja jo sveikatą.

Deja, kiek gi yra gydytojų, kurie tikrai 
rūpinasi žmogaus sveikata ir jaučia atsako
mybę, o ne čiupinėja savo kišenėje šlaman
čius pinigus?

Atvežtas į Britaniją, kilnodamasis iš vie
nos vietos į kitą, praleidau pro savo sveikatą 
bene penkis gydytojus, neskaitant atsitikti
nių. Žinote, iš jų buvo tik du rūpestingi, vie
nas jų senukas, o kitas jaunuolis. O visi ki
ti... Na, geriau nekalbėkime, kokie buvo tiė 
visi kiti. Visi kiti dažnai, sakyčiau, pavojin
gesni žmogaus sveikatai, negu girtas auto
buso šoferis. '

* * *

Tiesa, kad gydytojai skundžiasi, jog jie 
turi perdaug tų gydomųjų, dėl to ir būna 
priversti rašyti receptą, kai tik pamato pa
cientą įeinant pro duris.

O kas gi dėl to labiausiai kaltas?
Didžiausia dalimi jie patys. Jie yra apsi- 

nio sumetimais, bet tikrai nuoširdžiai lie
tuvių tautai išeivijoje gelbėti.

Mūsų vaikai, kurių amžius yra tarp 8 - 
15 metų, turi kiekvienais metais daugiau 
kaip 8 savaites atostogų. Ką jie per tą lai
ką nuveikia, pasiekia sveikatos ar tautos 
gerovės atveju? Nieko! Visiškai nieko!

Pasvarsčius kun. P. Gavėno žodžius, ky
la mintis: kodėl mums skubiai nesudėti fon 
do, aukų, palapinių, lovų ir nepasiųsti kas
met vaikų pas tėvą Gavėną atostogų?

štai čia ir būįų visų sąjungų, fondų, va
deivų, Vlikų pareiga — sukelti lėšas, pa
kelti viltį, užtikrinti tautai atgimimo šalti
nį. Tai didelis darbas, bet nėra darbo, ku
ris būtų per sunkus tautos gyvybei išlai
kyti.

Tik siųskime prašymą pas kun. P. Gavė
ną, Urbaitį, pradėkime talką, ir jei jau se
niai nebegalime apsijungti su visame pa
saulyje išmėtytais giminėmis bei pažįsta
mais, tai leiskime nors mūsų vaikams, kas
met suskridusiems iš viso pasaulio kraštų, 
vykdyti tą apsijungimą.

Suradę kelią tautos gyvybei pratęsti, 
mes patys pajusime, kad ir mes turime tiks 
lą, turime svarbų uždavinį, ir gyvenime 
pajusime prasmę, o ne merdėjimą. Jei pa
vyktų šis planas, ar nebūtų tai didžiausia 
paguoda mūsų senajai kartai, kuri baigsis 
su Lozoraičiu, Sidzikausku, Balučiu ir kt.

V. Andruškevičius

DĖL SOVIETŲ IR DĖL JAUNIMO
E.L- Nr. 12 kovo 16 d. Vik. Ignaitis ne

paprastai džiaugiasi ir sveikina su gražiu ir 
teisingu atsakymu P Seversui. Tik, sako, pa
žiūrėkime į jų televizijos programą: Pano
ramoje viskas gražu pas komunistus, ir ka
lėjimai ir tolimiėeji Sibiro plotai.

O ar reikia galvoti, kad komunistai, įsi
leisdami televizijos korespondentus, leistų 
filmuoti tąi, kas bloga pas juos?

Būtų naivu šitaip galvoti. Nors režimas 
gal kiek ir sušvelnėjo po tėvo, mokytojo 
Stalino mirties, bet tikslas tas pats, kaip ir 
Hitlerio — valdyti pasaulį ir kolonizuoti. 
Mirė mūsų krašto jaunuoliai už laisvę, jie 
suprato, kad tas laisvės nevertas, kas negina 
jos, dar tada, kada aš nebuvau gimęs. Jei 
jie nebūtų kovoję, aš gal būčiau sutrūnijęs 
vergų stovyklose su tėvais Sibire ar Vokie
tijoje.

Mano tėvai siunčia paketus savo gimi
nėms, moka aukštus muitus rusiškiems ko
munistams ir duoda uždirbti čia persiunti
mu besiverčiantiems agentams. Biznis eina, 
rusai džiaugiasi, gaudami tvirtos užsienio 
valiutos. Džiaugiasi ir paketų persiuntimo 
agentai, storindami savo pinigines tėvynės 
meilės ir pagalbos sąskaiton. Ne tik sostinė
je, bet ir provincijoje, kaip Bradforde ar ki
tur. O rusai perka vagonus užsienyje už mū
sų tėvų sunkiai uždirbtus pinigus ir veža jais 
mūsų dėdes, pusbrolius ir apskritai lietuvius 

jungę į stiprią profesinę organizaciją, kuri 
yra pajėgi diktuoti. Jie dabar diktuoja, kiek 
jiems turėtų būti papildomai mokama ir ko
kios sąlygos sudaromos. O taip pat jie, ne 
kas kitas, apriboja, kiek naujų gydytojų 
gali būti išleidžiama- Vadinas, jie nori turėti 
ko daugiausia gydomųjų ir ko daugiausia 
pinigų.

* * •

Pinigas, sako, pakaria ir paleidžia. Pini
gas, sako, galvažudys.

O kiek gi iš tiesų reikia to pinigo, kad 
žmogus galėtų padoriai gyventi? 500 svarų 
metams? 1000? 15.000?

Na, įsisąmoninkim, ką reikštų žmogui per 
metus paimti ir išleisti tokią vidutiniškai di
delę sumą, kaip 5 000 svarų. Ar šitiek gau
damas žmogus turi už dešimtį valgyti, de
šimt švarkų iš karto vilkėti, prabangiuos 
viešbučiuose miegoti atostogų metu?

Ne, žmogui tiek daug nereikia. Tiek daug 
jam ir neturėtų reikėti, kai daugelis milijo
nų vis dėlto pusbadžiu gyvena. Mes juk gy
vename tokiais laikais, kai nuolat kalbama 
apie naikinimą prarajos tarp turtuolių ir 
skurdžių.

Tavo Jonas

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

BEPRASMIAI ŽODŽIAI

„Komunistas“, „Komunistinė valstybė“, 
„Komunistinė santvarka“ tai bene dažniau
siai dabar pasaulyje linksniuojami žodžiai, 
liudijantieji žmonių neprotavimą.

Jei žmonės nors mažą savo laisvalaikio 
dalį skirtų mąstymams, tai daugeliui kiltų 
mintis skirti partiją nuo partiečių. Tada sa
vaime butų aišku, kad neprotinga yra komu
nistų partijos narį laikyti komunistu, krikš
čionių demokratų partijos narį — krikščio
niu, socialistų partijos narį — socialistu ir 
t.t. Taip pat labai naivu vadinti komunistine 
valstybe tokią valstybę, kurią valdo komu
nistų partija. Siame pasaulyje dar nėra nė 
vienos komunistinės valstybės. Bendruome
nių su komunistine santvarka tai yra, bet 
jas rasi tik vadinamosiose „kapitalistinėse“ 
valstybėse: Izraelyje, Amerikoj.

Tokie netikslumai kyla gal dėl to, kad 
žmonės nesistengia dalykų vadinti jų tikrai
siais vardais. Gal nežino, kaip ką pavadinti? 
Įdomu, ką gi veikia kalbininkai?

į Sibirą, pūsdami dūmus į akis kitiems, kad 
jie savanoriai. * * *

S. Kasparas E-L. kovo 2 d. Nr. 10 galvo
ja, kaip ir aš, dėl jaunesniųjų bent trumpų 
veiklos aprašymų. Mano tėvas skaito, be 
E.L., dar kelis laikraščius, išeinančius Ame
rikoje ir Kanadoje. Aš mačiau fotografijas 
Bradford© lietuvaičių tautiniais rūbais tuose 
laikraščiuose. Taip pat ir vietos laikraštyje 
„Telegraph & Argus“ Vengrijos revoliuci
jos 8 metų sukakties demonstracijoje Brad
forde. Aš mačiau fotografijas taip pat ir 
aprašymus krepšininkių, laimėjusių Brad- 
fordo aukštesniųjų mokyklų rungtynes, kur 
laimėjusios komandos kapitonu yra lietu
vaitė. Bet Vik. Ignaitis, Tavo Jonas ar kiti 
nė neužsiminė, o savo istorijas jie sukuria 
mylių ilgumo. Gal neįkerta šio krašto kal
bos pakankamai, kad galėtų aprašymus iš
versti. Jei taip, tai aš neatsisakyčiau padėti.

Dipuko sūnus J. G. P.

JAUNIMO KLAUSIMU
Perskaičiusi S. Kasparo straipsnį apie lie

tuvišką jaunimą, labai nudžiugau. Pagaliau, 
pagalvojau, nors kas pradeda ir mus su
prasti.

Bet sekančią savaitę atsirado kažkoks Jo
nas, pasiryžęs sunaikinti visas idėjas. Jis tik
rai ne jaunimo Jonas, nes Kasparo žodžius 
išverčia, arba nenori suprasti.

Jaunimas neprašo, kad jiems kas pasam
dytų fotografą. Iš tiesų jie galėtų Joną ap
dengti nuo galvos iki kojų fotografijomis. 
Žinoma, su korespondencija kiek blogiau, 
bet turint gerų norų, viskas galima. Daugu
ma mūsų kalbame ir net skaitome lietu
viškai.

Mes nenorime, kad rašytumėt, ko mes 
nesame padarę, bet jei ką ir padarome, tai 
reikia padidinamo stiklo surasti „Europos 
Lietuvy“ ir jaunimui, ar senimui visuomet 
maloniau, kai išgirsta apie save geresnį žodį. 
Tuomet susiranda geresnis ūpas ir dirbti. 
Bet ne pagal įsakymą, kaip kartais tenka 
girdėti: „Tavo pareiga, tu turi padaryti“.

S. Kasparo straipsnyje buvo daug tiesos. 
Jaunimas be vadovo taip kaip laivas be ka
pitono. Tačiau mes tai patys stengiamės su
tvarkyti. Bet parama ir patarimai visuomet 
laukiami iš visų pusių.

G. Petrauskaitė
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LONDONAS
DBLS TARYBOS POSĖDIS

DBLS Tarybos posėdis šaukiamas Lietu
vių Namuose balandžio 3 d., šeštadienį. 1 
vai. p.p. (per valandą prieš suvažiavimą).

25 METŲ OKUPACIJOS PAMINĖJIMAS
Didž. Britanijos Lietuvių B-nės Valdyba 

rengs 25 metų Lietuvos okupacijos minėji
mą birželio 19 dieną.

DBLS PINIGINĖ APYSKAITA UŽ 
1964 METUS

Pajamos
1. Solid, mokestis: Birminghamo sk. — 

6.0.0, Boltono — 10.6.0. Centrinio —39,10.0, 
Coventrio — 15.0.0, Derby —■' 10.0.0, Flack
well H. — 4.10.0, Halifaxo — 3.0.0, Kette- 
ringo — 4.0.0. Londono I — 5.0.0, Prestono 
— 3.4.0, Rochdalės — 13.10.6. Sheffieldo — 
2.15.0.

Viso 122.0.6
2. S-gos rėmėjų aukos: Varkalienės — 

0.10.0, Parulio 1.0.0, X — 1.0.0, Dr. Valte
rio 1.0.0, Anglijos Lietuvių Klubo Chicago- 
je — 8.15.0.

Viso 12.5.0
3. Kitos pajamos: palūkanos už pasko

lą — 39.5.9.
Iš viso pajamų 173.11.3

Išlaidos.
1. Raštinės — 2.2.1, 2. Kelionės — 12.15.

6, 3. Reprez., atstovav. — 39.5.9, 4. Parama
— 30.0.0, 5. Jaunim., mokyklai — 39.12.0.
6. Kitos išlaidos — 3.16.0.

Iš viso išlaidų 127.11.4
1965 m. sausio 1 d. saldo + 45.19.11

V. Strimas, C. Iždo iždininkas

ŠIAIS METAIS GAUTIEJI PINIGAI
1. Solid, mokestis: Gloucesterio sk. — 4. 

10.0, Sheffieldo — 5.10.0, Flackwell H. — 
3.15.0, Leicesterio — 5.0.0, Mansfieldo — 
5.5.0, Derby — 10.0.0.

2. S-gos rėmėjų aukos: J. Stulgaičio — 
0.5.0, V. Strimo — 1.0.0.

3. Vasario 16 gimnazijai — J. Strumskio
— 3.0.0, Dr. K. Valterio — 3.0.0, D. Ginto
— 0.14.0.

C. Iždo iždininkas

DBLS SĄMATOS PROJEKTAS 1965 M. 
Pajamos

1. Š.m. sausio 1 dienai saldo 45.19.11, 
2. Solid, mokestis — 120.0.0, 3. S-gos rėmė
jų aukos — 5.0.0, 4. Palūkanos už paskolą 
— 47.0.0.

Iš viso pajamų 217.19.11

Išlaidos
1. Raštinės — 5.0.0, 2. Kelionės — 30.0.0, 

3. Reprez.. atstovav. — 50.0.0, 4. Jaunimo 
reikalams, paramai bei šalpai — 120.0.0, 
5. Nemumatyt. išlaidos — 12.19.11.

Iš viso išlaidų 217.
C. Iždo iždininkas

.19.11

KNYGOS LIETUVIŠKOM 
SAVAITGALIO MOKYKLOMS

Pa-D. Britanijos Liet. B-nės Valdyba iš 
šaulio Liet. Valdybos yra gavusi kny
gų lietuviškoms mokykloms.

Dalis jų buvo įteikta Londono Savaitga
lio mokyklos vedėjui kun. S. Matuliui.

Knygos yra išleistos JAV L. B-nės Kultū
ros Fondo. Tai Lietuvos laukai — II sky
riui, Ten, kur Nemunas banguoja — VI sk.. 
Tėvų šalis — VII skyriui ir Gintaras — 
VIII skyriui. Kaina po 21 šil.

Šiose knygose yra atitinkamas Tėvynės

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.

5GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

pažinimo, istorijos ir kalbos dalykų kur
sas. Jos tinka kiekvienam, kas norėtų savo 
vaikus pramokyti lietuviškai ir supažindin 
ti juos su Tėvyne.

Tikimasi dar gauti A. Rinkūno Kregž
dutės.

DBLS Suvažiavime su tais vadovėliais 
bus supažindinti atstovai.

Kas norėtų tų knygų užsisakyti, prašom 
kreiptis į D. B. Liet. B-nės Valdybos sekre
torių: 32 Puteaux House. London, E.2.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškajam 
žodžiui paremti: po 1 sv. 14 šil. J. Petrėnas 
ir P. Senvaitis, 14 šil. J. Bernotas, 10 šil- T. 
Krivickas, 9 šil. J. Cekavičius, 1 dol. kun A. 
Gleveckas, 6 
Stankevičius, 
Pukteris, S. 
M. Randys.

šil. L. Sabanskas, po 4 šil. J. 
J. Vaškelis, J. A- Collins, J. 

Starka ir P. Ginkus. 1 šil.

COVENTRY
GARBĖS NARYS J. JOHNSTONAS

PERRINKTI VADOVAI

Kovo 21d. buvo sušauktas visuotinis DB 
LS Coventrio skyriaus narių susirinkimas, 
kuriame Valdybos pranešimą padarė sky
riaus pirmininkas J. Dimša. prašydamas 
ir ragindamas visus būti vieningais lietu
viais ir kreipti daugiau dėmesio į augantį 
jaunimą, kad jis nenutaustų. Valdybos pa
stangomis metų bėgyje buvo suruošti visi 
svarbesnieji tautiniai minėjimai bei vai
kams Kalėdų eglutė, kelis kartus buvo pa
sirodyta vietinėj anglų spaudoj, ir čia yra 
daug prisidėjęs mūsų bičiulis ir draugas 
J. Johnstonas, buvo aplankyti ir sušelpti pi
niginėmis aukomis ilgesnį laiką sergantie
ji, taip pat nebuvo užmiršti ir mirusieji, o 
išvykstantiems buvo suruoštos išleistuvės 
ir įteikta prisiminimui dovanėlės. Surinkta 
aukų Vasario 16 gimnazijai Vokietijoj ir 
Saleziečių gimnazijai Italijoj, ir bus renka
mos aukos Tautos Fondui. Dabartiniu me
tu skyrius turi 74 narius, kasos padėtis ge
ra.

Už gražų bendradarbiavimą ir prisidėji
mą prie skyriaus veiklos (net savo kalbose 
jis yra pasakęs, kad jaučiąsis lyg lietuvis) 
pirmininkas J. Dimša pasiūlė išrinkti J. 
Johnstoną skyriaus garbės nariu. Pasiūly
mas buvo visų nuoširdžiai priimtas.

Po visų diskusijų buvo perrinkta valdy
ba: pirmininku J. Dimša, sekretorium K. 
Autukas, kasininku B. Paulaitis ir nariais 
G. Johnstonienė, o B. Banys Leamingtono 
įgaliotiniu. Revizijos komisijon — pirmi
ninku A. Adomonis, nariais A. Koncevi
čius ir I. Tamašauskas.

Bažnytiniam komitete pasiliko: pirminin 
ku V. Mineikis, nariais A. Paulavičius ir 
B. Paulaitaitis.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ 
LIETUVON,

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2 Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 10 su puse jar
dų grynos vilnos puikios angliškos 
kostiuminės medžiagos — tik 16 
sv. 15 šil. su pasiuntimu ir muitu.

-uft- -W£.

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.

-J>KV -»HV

ŠEFUI PADEDANT
PALIEKANT BRAZILIJĄ

Gražiai pavykus III Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresui vasario 18-21 dienomis Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, dar keletą dienų 
svečiavausi mielų Brazilijos lietuvių globoje. 
Lankiausi pajūryje, išsitiesusiame Santos 
mieste-kurorte-uostamiesty, maždaug Kau
no didumo (apie trys šimtai tūkstančių gy
ventojų) ir turinčiam serijomis pastatytų ir 
statomų 16-18 aukštų namų. Graži gamtinė 
vietovė.

Iš Sao Paulo, palydėtas inž. Algirdo Idi- 
ko. kun. J. Giedrio, S. Steponaitienės, V. 
Meškauskienės, trejetą valandų laukiau vė
luojančio lėktuvo. Aerodromas pastatytas 
už 100 km nuo miesto vienišoje lygumoje. 
Sakoma, kažkas Brazilijos valdžioje sėdėjęs 
sugalvojo dykumoje turimąją žemę brangiai 
parduoti, buvo pasirašyti raštai, įkurtas res
toranas, laukiamasis be suolų, be kėdžių. 
Daugiau nei malonumas laukti po keletą va
landų vietinių, ne iš kitur atskrendančių 
lėktuvų.

Jų Varig lėktuve gauname gerus pietus- 
Ir dar kaip saugodamasis, net dantis plauda
mas virintu vandeniu, rieškutėmis imdamas 
vaistus prieš vidurių pasileidimą, štai, alka
nas žiūrau į kvapnius patiekalus, kvepian
čias virtas morkas, šutintus burokėlius, pu
dingą su kremu. Vos paragauju mėsos, ne- 
liečiu apelsinų sunkos, išgeriu dvigubai juo
dos kavos.

MONTEVIDEO
Aerodrome pasitinka K. Čibiras. Užsimo

ku nedidelę duoklę muitinei. Nešulių ne
žiūri.

Nagi, belaukiantieji dar du Montevideo 
lietuvių veikėjai: J. Jazauskas ir Angelė Ka- 
nopienė. Josios automobiliu, maždaug mu
ziejiniu senobiniu, smagiai pasikratydami, 
vairuojami, kaipgi kitaip, dešinėje pusėje 
įmūrytu apskritimu, mėtomės žvilgsniais 
link miškeliukų, tylaus pajūrio, sklandžiai 
išdėstytų namų ir vilų, plačių smėlio juostų 
kilimėliais, mane beveik įtikinus panašumu 
su Palangos smiltynais pajūryje. Apgyven
dina pas vietinę Placidą-

Nei suliesėjęs, nei papilnėjęs Kazimie
ras Čibiras, šauniai lietuviškus reikalus gar
sinantis, jau paskyręs pasimatymą: laukia 
žinomas urugvajiečių žurnalistas prof. Ro
dolfo Katzenstein. Kavinėje, kur lankosi 
platesniems pokalbiams nusiteikusieji. Man 
duoda keletą pasirašytų klausimų. Jiedviem 
besikalbant, ten pat klausimus užpildau ke
letą puslapių užėmusiais atsakymais. Čia 
pat K. Čibiras juos išverčia ispaniškai, prof. 
Katzenstein viską užsirašo.

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

BARO ATIDARYMAS
Balandžio 10 d. Manchesterio Socialinio 

Klubo Valdyba savo patalpose ruošia nau
jo baro atidarymą. Šeimininkės pavaišins 
skaniais sumuštiniais. Bus ir šokiai. Pra
džia 5.30 vai. vakaro.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

VOKIETIJA
Mirė Bendruomenės veikėjas 
B. Ujedinovas

(E) Vak. Vokietijoje, Dornstadto senelių 
prieglaudoje, kovo 12 d. širdies smūgio iš
tiktas mirė Borisas Ujedinovas. Jis eilę metų 
nuoširdžiai ir atsidėjęs vadovavo Dornstad
to liet, bendruomenės apylinkei, rengė Vasa
rio 16 minėjimus.

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ
Tokiu vardu pasirodė jauno rašytojo Ka

zio Almeno dviejų tomų romanas, kuriuo 
autorius prisistato kaip subrendęs ir kūry
bingai temos medžiagą apvaldęs rašytojas 
Du tomai, 626 puslapiai Tomo kaina 22 
šilingai

Laužai liepsnoja Vakaruos
Lietuvių Skautų Brolijos leidinys, albumi- 

nio formato, iliustracijos iš skautų gyveni
mo. Kietais apdarais, 116 psl., kaina 35 šil. 
Labai vertinga dovana jaunimui.

Šios ir kitos knygos, lietuvių periodika, 
lietuvškos plokštelės ir gintaro puošmenos 
gaunamos pas DAINORĄ, 14, Priory Rd„ 
Kew, Surrey. Telf. RIC. 6377.

VAINIKĄ PRIE NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLO

Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

DIPLOMATIJOS ŠEFAS VYKSTA
PAS LIETUVI ŪKININKĄ

Kitą dieną. 1965 kovo 4 d., su Lietuvos 
Atstovu Urugvajuje A. Grišonu ir tos Atsto
vybės spaudos reikalų atstovu K. Čibiru pas 
mane atvyksta Lietuvos Diplomatijos Šėfas 
Stasys Lozoraitis. Visi važiuojame į užmies
tį susipažinti su lietuviais ūkininkais.

Gražus vynuogių ūkis. Kitokie vaisme
džiai! Kaip Lietuvos dvarelyje, mūro vartai. 
Keletas giesmininkų paukščių čirena prie
butyje, jų linksmiausias lietuviškas dagilėlis. 
Kitas panašus į mūsiškį strazdą, kitas — į 
varnėną. Keletas bičių avilių. Vaišina savo 
gamybos vynu. Šiemet užėjusi ledų kruša 
stipriai apgadino vaisynus. Lietuviai ūkinin
kai Urugvajuje, kaip mūsų lankomieji Kau
simai, įsikuria gerai, pavyzdingai. To didžio
ji paslaptis — kietas, atkaklus, sistemingas 
darbas. Jie reiškia ypatingą pagarbą Lietu
vos Diplomatijos Šefui, labai gražiai prisi
mena gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje 
(iš jos atvykę prieš apie 30 metų), puikiai 
kalba lietuviškai, skaito lietuvišką spaudą. 
Įvairiopai pavaišino, parodė sodus, darbo 
būdus. Valgėme čia pat nusiraškytų vynuo
gių, kriaušių, persikų. Gėrėme vandens, iš 
žemės gilumos atsivaryto vėjo malūnėliu. Iš
vykstantiems įdėjo didžiulę pintinę šviežiu- 
tėlių vynuogių.

LIETUVOS VAINIKAS PRIE 
URUGVAJAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS

PAMINKLO
Lietuvos Atstovybei Montevideo (Uru

gvajuje) viską paruošus, Lietuvos Diploma
tijos Šefas St. Lozoraitis, pasitiktas aukšto 
Urugvajaus Užsienių Reikalų Ministerijos 
pareigūno, Lietuvos Atstovybės automobi
liu nuvyksta į miesto centrą padėti Lietuvos 
vardu vainiko prie Urugvajaus nepriklauso
mybės paminklo (Artigas).

Spalvinga Urugvajaus Respublikos Prezi
dento garbės sargyba aplinkui visą didžiulį 
paminklą. LDS Lozoraitis su Lietuvos At
stovu Urugvajuje A. Grišonu padeda di
džiulį, didesnį už juos, trispalvėmis gėlėmis 
ir su trispalviu Lietuvos geltona-žalia-rau- 
dona šilkiniu kaspinu, ispanišku įrašu, vai
niką. Garbės sargyba atiduoda pagarbą nuo 
gaiš kardais. Iškilmės filmuojamos, fotogra
fuojamos.

Tą ir sekančią dienomis įvykis paskelbtas 
per Urugvajaus radijo stotis ir spaudą-

Anksčiau Lietuvos Diplomatijos Šefą bu
vo priėmęs Urugvajaus Užsienių Reikalų 
Ministeris. St. Lozoraitis turėjo pasikalbėji
mus su svarbiausia Urugvajaus spauda. Taip 
pat įkalbėjo lietuvių radijo stotims-

Kovo 5 d. Lietuvos Atstovybė Urugvajuje 
surengė pagerbimą Lietuvos Diplomatijos 
Šefui. Dalyvavo keliolika aukštų Urugva
jaus Užsienių Reikalų Ministerijos pareigū
nų, einantis JAV-ių Ambasadoriaus parei
gas su žmona, pora JVV ambasados tarnau
tojų ir žymūs urugvajiečių spaudos atstovai.

Kovo 6 d- su Diplomatijos Šefu ir K. Či
biru aplankėme kitą laikraštį. Padarė nuo
traukų.

Vakare pagerbimas lietuvių parapijoje. 
Vaišės, kalbos, sveikinimai. Dideliu pasise
kimu žiūrėtas filmas „Lietuva — Europos 
nugalėtoja“. Įkalbėjimai lietuviškiems ra
dijams.

Iš Urugvajaus išvykau kovo 7 d„ palydė
tas keistos lietuvių ir Lietuvos Atstovo A. 
Grišono ir K. Čibiro- Lietuvos Diplomatijos 
Šefas St Lozoraitis Urugvajuje dar pasiliko 
porai dienų. Pirmadienį (kovo 8 d-) jam ki
tas vizitas.

Urugvajų ir ten gyvenančius lietuvius pa
likau kupinas gražių, širdingų, jautrių prisi
minimų.

Buenos Aires aerodrome nusileidau kovo 
7 d. Pasitiko. „Argentinos Lietuvių Balso“ 
redaktorius K- Norkus, kun. Steigvila, vieti
nis liet, pramonininkas J. Rudėnas. Atrodo, 
Argentinoje bus vėl gausu šiltų nepamiršta
mų įspūdžių.

440 lietuvių jaunimo į Kazachstanu

(E) Kovo 13 d. vakare iš Vilniaus geležin
kelio stoties į Kazachstaną išvyko specialus 
traukinys su 440 įvairių profesijų jaunimo. 
Apie tai pranešusi „Tiesa“ (kovo 14 d. Nr. 
61) nurodė, kad „tai būsimiejį Tarybų Ka
zachstano naujakuriai“.

Jau buvo paskelbta, kad vasaros metu 
darbams į Kazachstano respubliką iš visos 
Sovietuos vyks 40.000 jaunimo. Žinoma, jų 
tarpe bus keli tūkstančiai ir iš Lietuvos.

.,East West Digest” žurnalas Londone
(E) Nuo kovo mėn. Anglijoje pradedamas 

leisti naujas žurnalas „East West Digest“, 
kuris skelbs straipsnius apie Rytų-Vakarų 
santykius ir apie padėtį komunistų valdo
muose kraštuose. Žurnalą leis The Foreign 
Affairs Circle.

PELĖDŽIUKAI AUKLĖS
Beveik visi paukščiai iš pradžių sudeda 

kiaušinius, o paskui juos peri.
O kas gi būtų, jei paukštis imtų perėti, 

tik padėjęs kiaušinį? Tada, tikriausiai, jau 
nikliai būtų skirtingo amžiaus, nes paukš
tis kiaušinius sudeda ne per vieną dieną.

Štai tokie skirtingo amžiaus jaunikliai 
tupi pelėdos lizde. Vieni jau išskristi ren
giasi, kiti vos apsiplunksnavę,'o treti tik iš 
kiaušinių ritasi. Šiaurinės pelėdos, kurios 
veisiasi tundroje, vyresnieji jaunikliai pa
prastai išsirita birželio mėnesį, jaunesnie
ji — liepos.

Motina-pelėda teperi pirmuosius kiauši
nius. Kai išsirita pirmieji jaunikliai, moti
na su tėvu išskrenda medžioklėn (ir net 
toli — 5-10 km nuo lizdo), o kiaušinius šil
do vyresnieji vaikai. Kai išsirita jaunesnie
ji. vyresnieji broliai, kurie jau tada būna 
paaugę, gina juos, atbaidydami priešus.

KAUNAS DABAR

(Atkelta iš 1 psl.) 
projektavimo institutas, o Lenino (b. Vy
tauto) prospekte pagal architektų J. No- 
vako ir J. Barkauskienės projektą stato
mas devynių aukštų viešbutis.

Esą, kauniečiai architektai nepatenkinti 
vadinamaisiais „privatininkais“ ir koope
ratine statyba. Miesto centro pašonėje at
sirado daug mažyčių neįspūdingų namelių, 
o kooperatininkai atakuoją miesto vyriau
siąjį architektą, reikalaudami savo staty
boms patogios vietos arti miesto centro. 
Jei būtų patenkinti kooperatininkų norai, 
tai padidėtų miesto išplanavimo chaosas. 
Siūloma viena išeitis: Donelaičio, Kęstučio 
gatvėse. Raud. Armijos prospekte (buv. 
Savanorių prosp.) dar gausu senų medinių 
namelių, užsilikusių nuo pirmojo pas. ka
ro, kuriuos tektų nugriauti ir jų vietoje 
statyti daugiaaukščius namus. Apleistas 
Kauno senamiestis. Čia namai aptrupėję, 
neperdažyti, apgriuvusios tvoros...

Dokumentacija apie laivais pabėgusius į 
Vakarus

(E) Vak. Vokietijoje, Lueneburgę, vei
kianti įstaiga „Forschungsstelle Ostsee“ ty
rinėja 3 milijonų pabėgėlių, karo metu Bal
tijos jūra pasitraukusių į Vakarus, atvejus. 
Prieš karui baigiantis, tie pabėgėliai buvo 
gabenami į laisvę. Juos išgelbėjo 150 vo
kiečių karo ir prekybos laivų. Daugiausia 
išgelbėta 1945 m. kovo 15 — gegužės 4 d.d. 
30 000 pabėgėlių laivais gabenant žuvo.

" dBI
VORAI — ŽVEJŲ TALKININKAI

Tinklų mezgimas ir taisymas užima daug 
laiko. Vakarų Iriano pakrančių žvejai la
bai lengvai išsprendė šią problemą. Jie pa
daro iš bambuko rėmus ir, nunešę juos į 
džiungles, pakabina ant medžių, kuriuose 
gyvena didžiuliai, panašūs į paukščius, vo
rai. Rytą žvejai parsineša jau gatavus tink 
lūs. Stropieji vorai naktį juos numezga. 
Vienas toks tinklas lengvai išlaiko 2-3 kg 
žuvies.

VAGYS - SIMULIANTAI

Didelius nuostolius padaro Niujorko uni 
versalinėms parduotuvėms ne vagys, o ap
simetėliai, tariamieji vagys. Šių žulikų-ypa 
tybė ta, kad jie simuliuoja vagystę ir ty
čia duodasi areštuojami parduotuvės sek
liams. Po to jie pateikia ieškinį universali
nei parduotuvei už žalą, padarytą jų „ge
ram vardui“. Tokių gangsterių veikia išti
sos gaujos. Per pastaruosius dvejus metus 
jie laimėjo daug bylų ir gavo iš universali
nių parduotuvių dideles pinigų sumas.
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