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Dirbtiniai istorikų pirmeiviai

KOVA IR BUDRUMAS
PASIUNTINYBĖS PATARĖJO V. BALIUKO ŽODIS, PASAKYTAS

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Galios bandymai
Lietuvoje neseniai buvo sušauktas mote

rų suvažiavimas. Aišku, suvažiavimas buvo 
valdiškas, partijos numatytas ir organizuo 
jamas. Bet „Pergalės“ žurnalas ta proga 
prisiminė aną senąjį Lietuvos moterų su
važiavimą, kuris įvyko 1907 metais.

Tik labai gaila, kad žurnalui apie aną su 
važiavimą medžiagos parūpinęs J. Jasaitis 
neišdrįso pasakyti visos tiesos. Jis norėtų 
būti istoriškai teisingas, dėl to paduoda 
pavardes net šiandien ir nemėgiamų žmo
nių. Bet čia pat ir vėl tripinėja apie parti
jos liniją. Pvz., jo tvirtinimu, ano moterų 
suvažiavimo vadovybė patekusi į „pirmei
vių“ rankas. Toks tvirtinimas, aišku, visiš
kai sutiktų su partijos linija. Deja, suva
žiavimo prezidiume, o paskui ir Moterų są 
jungos komitete, sako, aktyviai dalyvavo 
Šatrijos Ragana, S. Kymantaitė, O. Pleiry- 
tė-Vaidilutė. Tai išeitų, kad tos moterys 
iš tiesų buvo „pirmeivės“.

Tokias žinias skelbiant masiniam skai
tytojui skirtame laikraštyje, galima, žino
ma, apgauti. Pvz., apie Šatrijos Raganą 
Lietuvoje niekas šiandien plačiau nieko ne 
žino, taip pat ir apie Pleirytę-Puidienę, nes 
jų raštai neprieinami skaitytojams. Vien 
tik Kymantaitė-Čiurlionienė šiuo atveju 
yra laimingesnėje padėtyje, nes jai dar te
ko šiek tiek pagyventi iš bolševikų malo
nės, susitaikyti su režimu, tai ir jos raštų 
dalis buvo pakartota.

Tačiau „Pergalės" žurnalą skaito inteli
gentai. Jei ir jiems neprieinami Šatrijos 
Raganos ar Pleirytės-Puidienės raštai, tai 
jie, tur būt, ne vienas turi įsigiję dabar 
leidžiamosios „Lietuvių literatūros istori
jos“ jau išėjusius tomus. Bent iš ten jie ži
no, kad Šatrijos Raganą laikyti „pirmeive“ 
reikštų būti net daugiau negu juokingu. 
Tai būtų nesąmonė. Jos ir raštai neleidžia
mi naujomis laidomis dėl jos religinės pa
saulėžiūros, religinio moralizavimo, kaip 
sakoma toje literatūros istorijoje.

O. matote, kai tariamiesiems istorikams 
reikia seną moterų suvažiavimą perimti į 
savo rankas, tai šitam reikalui ir Šatrijos 
Ragana padaroma „pirmeive“... 
-
Mikalda ir jos pranašystės

Viekšnių mechanizacijos mokyklos moki
niai ir Kivylių kolchozininkai sutartinai 
paprašę „Komjaunimo tiesos“ redakciją 
paaiškinti jiems, kas gi buvo ta karalienė 
Mikalda, kuri taip tiksliai nuspėdavusi at
eitį.

Susidomėjimas Mikaldos pranašystėmis, 
matyt, gana gyvas žmonėse, jei prašymas 
paaiškinti atėjo net iš dviejų vietų. O viso
kie spėjimai ir pranašystės parumpa žmo- 
nėms tada, kai užeina sunkūs laikai. Ne
priklausomybės metais juk Mikaldos pra
našystės nedomino platesnių Lietuvos gy
ventojų sluoksnių, nors dabar mokytojas 
Mozūrąitis „Komjaunimo tiesoje" aiškina, 
kad tą karalienę ir jos pranašystes sugal
vojęs kalendorių ir maldaknygių leidėjas 
Jakavičius anais „buržuazijos valdymo me
tais“. Iš tikro knygelės su Mikaldos pra
našystėmis plito Lietuvoje dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Mes čia, aišku, neturime jokio noro aiš
kinti, kiek Mikaldos pranašystės išsipildo. 
Gal Mikalda ir klydo, gal jos pranašysčių 
skleidėjai buvo sukčiai, kaip rašo Mozūrai- 
tis. Visokių yra pranašų, visokių ir sukčių. 
Pavyzdžiui, prieš keletą metų Maskvon 
buvo susibėgusios visos bolševikų mikal
dos ir paskelbusios, kada Sov. Sąjunga pra 
lenks Ameriką ir jos žmonės susilauks ro
jaus. Nors ir kaip garsiai buvo pranašauja
ma, vis tiek niekas neišsipildo, ir žmonės 
netiki, kad išsipildytų. Nevilties apimti, 
jie atsakymų šviesesnei ssvo rytdienai ieš
ko nučiurusiose Mikaldos pranašysčių kny
gutėse.

Iš ko galima padaryti 
„tautų draugystę“

Eišiškių rajone yra Deveniškių kolcho
zas. Tas kolchozas niekuo ypač neišsiskiria 
iš kitų. Bet „Komunisto“ žurnale J. An- 
driuškevičienė nemaža apie jį prirašė.

Ir prirašė, atrodo, ne dėl to, kad tas kol 
chozas buvo vienas iš daugelio atsilikusių 
ir dabar jau truputį pasitempė. Ir ne dėl 
to, kad jam yra vadovavęs girtuoklis pirmi
ninkas. Akstiną parašyti ir papasakoti apie 
tą kolchozą jai davė žinojimas, kad greti
mas baltarusių kolchozas jam padėjo. Kaž
kada davė sėmenų, buvo atsiuntęs mechani 
zatorius, net ir darbininkų. Va, šitas daly
kas, taip sakant, ir privertė rašyti. Kiek 
ten tos paramos ir talkos buvo gauta, ne 
tiek ir svarbu. Bet labai svarbu iš to pasi
daryti plačias išvadas.

Iš tokių dalykų juk nesunku išvesti 
„tautų draugystės“, „nacijų apsijungimo“ 
'r panašias mintis, kurios labai rūpi parti-

1965.IV.3 DBLS METINIO

Nuoširdžiai sveikinu visus, susirinkusius 
į šį metinį DBLS suvažiavimą, ir linkiu 
sėkmės jūsų darbams.

Miela yra dalyvauti DBLS suvažiavi
muose, nes jie pasižymi darbinga nuotai
ka ir šviesiu optimizmu. Čia mes pajunta
me.lietuvišką pulsą, ir čia mes įsitikiname, 
kad, nors ir būdami plačiai išsisklaidę, 
savo siekimais ir darbais sudarome vieną 
glaudžią lietuvišką šeimą. Tebūna todėl ir 
šisai suvažiavimas lietuviškos atgaivos 
diena, įkvepianti mums naujų jėgų ir ryž
to toliau tęsti lietuvybės darbus visuose 
DBLS skyriuose.

Nors mūsų, čia susirinkusių, didžiuma 
esame gimę šiame XX-me amžiuje, tačiau 
likimas mums skyrė eiti tokiais pat keliais, 
kokiais mūsų tėvams teko keliauti, kai 
Lietuva nešė carų vergiją. Kaip anais 
„Aušros" laikais, taip ir dabar mūsų tėvy
nė yra reikalinga mūsų paramos ir mūsų 
nenuilstamo darbo. Ir jeigu mes dirbsime 
taip, kaip dirbo „Aušros“ ir „Varpo“ gady
nės lietuviai, tai, be abejo, mūsų pačių 
pastangos bei laisvojo pasaulio parama su
grąžins Lietuvai laisvę, nes mūsų tautos 
ateitis ir vėl pareis nuo tų pačių sąlygų: 
mūsų pačių ryžto ir mums palankios tarp
tautinės raidos.

Nepamirškime, kad mes dar tebegyvena
me karo paliaubų laikotarpiu, nes po ant
rojo pasaulinio karo projektuojamoji tai
kos konferencija to karo padariniams lik
viduoti ir jo iškeltoms problemoms išspręs
ti taip ir liko lig šiol neįgyvendinta. Tuo 
būdu ir Sov. Rusijos smurto padariniai, 
liečią Lietuvą, laisvojo pasaulio valstybių 
nėra nei pripažinti, nei sankcijonuoti. To
dėl mes privalome nuolatos akylai žiūrėti 
ir, kai yra reikalas, reaguoti prieš bet ko
kias diskriminacines tendencijas Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu. Reikia tikėtis, kad 
ateis pagaliau diena, kai tos visos proble
mos bus sprendžiamos, nes istorija mus 
moko, kad smurto ir jėgos periodai nėra 
amžini.

Nors dabartinė politinė pasaulio padėtis 
dar yra ūkanota, tačiau žinokime, kad ji 
niekuomet nebūva pastovi, taip kaip nieko 
pastovaus nėra šiame pasaulyje. Dabarti
nis Vakarų pasaulio atsargumas ir santū
rumas yra greičiau politinės taktikos, negu 
politinės esmės išraiška. Bet drauge taip 
pat žinokime, kad laisvę niekados nėra 
lengva apsaugoti, o tuo labiau atgauti. 
Churchillis praeito karo metu Britų Parla
mente pareiškė: „Aš turiu jums pranešti 
tik liūdnas žinias. Ir jų bus dar daugiau. 
Bet galiu jus užtikrinti, kad Anglija neka
pituliuos“. Tai buvo pasakyta pačiomis 
tamsiausiomis D. Britanijai dienomis, kai 
ji buvo pasilikusi kovos bare beveik vienui 
viena...

Lietuvių tauta, sunkios okupacinės lete
nos slegiama, pačioje tėvynėje negali vesti 
atviros laisvės kovos. Dešimtmetį trukusi 
atviroji laisvės kova Lietuvos žemėje tu
rėjo pavirsti į tylų, bet atkaklų tautos prie 
šinimąsi okupanto kėslams, siekiantiems 
Lietuvą surusinti. Tikslas išlikti gyvais ir 
išlikti lietuviais yra be galo svarbus reika
las, nes, jeigu ilgainiui rusų nuošimtis Lie
tuvoje pakiltų tiek, kad lietuviškai kalban
čių pasiliktų mažuma, tai tuomet beveik 
visa būtų prarasta. O rusai deda pastan
gas, kad taip atsitiktų. Pagal 1959 m. so
vietų statistiką, rusų nuošimtis Lietuvoje 
yra žymiai pakilęs. Nepriklausomoj Lietu
voj rusų buvo vos apie 2,5 proc., o pagal 
oficialią 1959 m. statistiką jų jau buvę 
8,5 proc. Taigi pavojus lietuvių tautos gy
vybei yra didelis. Ryšium su šiais duome
nimis prisimintina, kad Komunistų Parti
jos XXII-jo suvažiavimo programoje figū
ravo tezė, pagal kurią visos Sovietų Są
jungos tautos ateityje turėsiančios susilieti 
į vieną tautą ir priimti vieną kalbą, kuri 
būsianti, savaime aišku, rusiška. Žinoma, 
tas jų tikslas nėra įmanoma pasiekti ūmai, 
bet visa yra daroma ta kryptimi. Pavyz
džiui, jau dabar Lietuvos istorija nėra 
dėstoma Lietuvos mokyklose kaip atskiras 
dalykas, o tik kaip Rusijos istorijos dalis. 
Kas žino, kaip ilgai dar bus leista dėstyti 
Lietuvos geografija, lietuvių literatūra ir 
net pati lietuvių kalba. Susirūpinti yra 
pagrindo, nes pastaruoju metu vis daugiau 
ir daugiau juntamas sustiprintas rusišku
mo grūdimas į lietuvių mokslą, meną bei 
kultūrą. Kadaise lietuviai komunistai la
bai didžiavosi ir gyrėsi Lietuvos Mokslo 
Akademija, kuri, tenka pripažinti, yra iš
leidusi eilę vertingų veikalų iš kalbotyros, 
archeologijos ir liaudies meno sričių. Deja, 
ir šita lietuviškos šviesos pažiba jau yra 
užgesusi. Okupantas įjungė ją į Maskvos 
akademiją. Dabar ji jau yra tik Maskvos 
Akademijos skyrius. Todėl savarankiškai 
ji jau veikti negali. Lietuvių mokslininkų 
bei rašytojų veikalai negali būti išleisti

SUVAŽIAVIMO PROGA

jos nuožiūra, bet turi būti aprobuoti Mask
vos.

Matant visą šią rusifikacijos eigą bei 
lietuvybės palaipsnišką slopinimą, su liū
desiu tenka konstatuoti, kad, nežiūrint vi
sa tai, laisvųjų lietuvių tarpe atsiranda 
naivių žmonių, kurie šito nepajėgia įžiūrė
ti. Lengvabūdiškai priimdami Sovietų pro
pagandinius triukus už gryną pinigą, jie 
veda diskusijas dėl kultūrinio bendradar
biavimo su Lietuva galimumų. Argi nėra 
pakankamai aišku, kad tos diskusijos pra
sidėjo tik tuomet, kai įš Maskvos buvo 
duotas įsakymas savo agentams sueiti į 
sąlytį su išeivija ir išnaudoti padėtį Sovie
tų propagandos tikslams. Pavergtoji tauta 
čia nieko bendra neturi. Ji tyli, nerodo jo
kios akcijos, o drąsesnieji savo laiškuose 
net nedviprasmiškai įspėja...

Taigi, svarstydami panašius reikalus, 
būkime atsargūs. Žinokime, kad esamomis 
sąlygomis bet koks atviras bendradarbia
vimas su Lietuva nėra įmanomas be oku
panto žinios ir be jo įsikišimo. O pastarojo 
tikslai, kad ir kaip jie būtų užmaskuoti, 
mums yra gerai žinomi. Nesame juk akli, 
kad nepastebėtume kabliuko ant mškerės'. 
Be to, apie Sovietų pažiūras į kultūrinius 
mainus bei apie jų praktišką vertę mes jau 
pakankamai žinome iš ligšiolinio vakarie
čių patyrimo. Mainų dėka Sovietai turi 
puikią galimybę eksportuoti savo komu
nistinę propagandą į Vakarus, o savo pi
liečiams apsaugoti nuo bet kokių nepagei
daujamų įtakų iš Vakarų jie lengvai su
randa būdus. Panašiai yra ir mūsų atveju. 
Mes lengvai galime gauti visus tarybiniais 
laikais išleistus leidinius, bet jokios litera
tūros negalime pasiųsti Lietuvon, išskyrus 
gal komunistines „Laisvę1“ ar „Vilnį“.

Negeresnė padėtis yra ir su turistinėmis 
kelionėmis. Mes, tur būt, visi gerai žinome 
turistams taikomąją rutiną. Už nepapras
tai aukštą kainą jie leidžia turistui pama
tyti Vilniaus miestą, bet ne jo gimtąją tė
viškę. Jis privalo apsigyventi specialiame 
Inturisto viešbutyje, ir jo giminės yra čia 
jam pristatomi, o kad turistas ir jo gimi
nės pasikalbėjimuose nenukryptų nuo te
mos, kultūriniams ryšiams su užsieniu pa
laikyti atstovas nuolatos globoja ir lydi 
juos. Jei kartais turistui leidžiama su pa
lydovu nuvažiuoti į provinciją, tai tokią 
specialią „lošką“ turistas paprastai apmo
ka tylos ar kokiu nors kitu pažadu. Di
džiausia betgi negerovė yra ta, kad turis
tas, nors ir netiesioginiu būdu, yra privers
tas pripažinti okupacinį režimą, nes jam 
neišvengiamai tenka reikalai turėti su 
okupanto įstaigomis bei pareigūnais. Pa
tirtis taip pat parodė, kad viza dažniausiai 
yra duodama tiktai arba palankiai nusi
teikusiems, arba bent nieku nepasireišku- 
siems lietuvybės dirvoje asmenims. To
kiomis aplinkybėmis mūsų priešas siekia 
kuo daugiausia išeivių išjungti iš bet ko
kios aktyvesnės organizacinės veiklos. 
Taigi žala aiškiai yra matoma. Net ir 
okupuotojo krašto gyventojai su nema
žu įtarimu žiūri į turistus, privengdami su 
jais įsileisti į atviras kalbas, nes jie žino, 
kad režimo ausys visur klausosi.

Šiemet sueina 25-ri metai nuo Lietuvos 
pavergimo. Okupantas mėgins šią sukaktį 
panaudoti savo kėslams. Tam tikslui jis 
prievartaus lietuvių tautą „džiaugtis“ 
25-rių metų vergija.»Į šias Lietuvos paver
gimo iškilmes okupantas jau pradėjo kvies 
ti visą eilę lietuvių iš laisvojo pasaulio, 
kad jie, ta proga lankydamiesi Lietuvoje, 
vienokiu ar kitokiu būdu dalyvautų tose 
Lietuvos laisvės šermenų iškilmėse. Prieš 
šias okupanto užmačias pavergtoji lietu
vių tauta negalės viešai pasipriešinti. Ta
čiau mums, laisviesiems lietuviams, būtų 
didi gėda, jeigu mes, neapgalvoję šio rei
kalo, po nekalta turisto skraiste, pasitar
nautume okupantui ir prisidėtume prie 
esamosios padėties lyg ir legalizavimo. Il
gesys ir sentimentai artimiesiems nėra pa
teisinama priežastis pasikabinti ant ruso 
okupanto meškerės ir, kad ir netiesioginiu 
būdu, prisidėti prie jo kėslų vykdymo.

Laisvasis lietuvis neturėtų pamiršti, kad, 
eidamas į bet kokius kompromisus su oku
pantu. išduoda lietuvių tautos siekius ir 
labai skaudžiai pažeidžia Lietuvos intere
sus. Šiandien visa lietuvių tauta, tiek jos 
kamienas, gyvenąs Lietuvoje, tiek jos iš
eivija, išblaškyta po visą pasaulį, likimine 
lemtimi yra įtraukta į tautos egzistencijos 
kovą. Tokios kovos metu paprastai jokie 
privatūs konšachtai su priešu nėra daro
mi. Priešingai, bet koks santykiavimas su 
priešu tokiu metu visame civilizuotame pa 
šaulyje yra laikomas tautos išdavyste.

Mūsų tautos kamienas, ant kurio pečių 
guli sunki okupanto letena, prieš tautos 
naikinimo akciją kovoja, kiek tai jam yra 
įmanoma. Išlikti lietuviu ir išlikti gyvu

Vakarų Vokietijos parlamentas susirin
ko posėdžio Berlyne. Tačiau jis nebuvo 
dar susirinkęs, kai Rytų Vokietijos parei
gūnai jau pradėjo trukdyti susisiekimą su 
Berlynu, o kai prasidėjo posėdžiai, tai virš 
parlamento rūmų ėmė skraidyti sovietiniai 
lėktuvai. Prancūzų „Le Monde“ netiki, 
kad šitai daroma vien tik dėl tų parlamen
to posėdžių, šis laikraštis rašo:

„Rytų Vokietija neturi priemonių, ku
rios leistų jai pasinaudoti didesnio masto 
represijomis. Tačiau kokio gi tikslo sie
kiama dabartinėmis represijomis? Matyt, 
tai daroma tam tikrais keršto sumetimais. 
Jei Bonnos parlamentas nutarė Berlyne 
paposėdžiauti, tai Rytų Berlynas irgi gali 
pasirodyti, kiek jis pajėgus. O gal tai yra 
sovietų bandymas vokiečių žemėje padil
gyti nervus amerikiečiams, kurie spaudžia 
Tolimuosiuose Rytuose? Sunku net įsivaiz
duoti, kad Kremliaus vadai, kurie neskuba 
padėti Vietnamui, dabar pradėtų ginčą su 
amerikiečiais kaip tik tokioj vietoj ir to
kiu laiku, kur jie šiandien gali susilaukti 
visuotinio pasipriešinimo. Tačiau neišjung 
tina ir toji aplinkybė, kad jie čia siekia 
dar ir antrinio tikslo, būtent: išbandyti, 
iki kokio laipsnio sąjungininkai pasiryžę 
ginti savo sektorių Berlyne“.

Vokiečių „Die Welt“ ta proga iškelia 
gerai žinomą tiesą, kaip demokratiniai 
kraštai vis daro nuolaidas diktatūroms, ir 
teisingai įvertina amerikiečių vaidmenį. 
Jis rašo:

„Kai tik iškyla reikalas pasipriešinti dik 
tatūrai, tai tuojau pasireiškia ir varžyma
sis ir keliamas klausimas, ar nebūtų gali
ma nusileisti ir nerizikuoti. Šitaip buvo 
elgiamasi su Hitleriu, o po antrojo pasau
linio karo šitaip elgiamasi su komunizmu, 
kai tik jis kur nors pradeda reikštis. Šitaip 
yra ir šiandien tiek Vietname, tiek ir Ber
lyne. Tačiau visur amerikiečių jėga teikia 
garantiją, kad bus atsilaikyta prieš komu
nizmą. Pastaraisiais metais amerikiečiai ir 
šen ir ten yra pridarę tokių klaidų, kurios 
padėjo priešui pasinaudoti laimėjimais. 
Bet būtų daugiau negu neteisinga dėl tų 
klaidų užmiršti, kokį vaidmenį per pasta

tSęįtįįnįoS DIENOS -Į
kiniečiai nenori

Vietname ir toliau vyksta kovos — ame
rikiečiai bombarduoja komunistinį Šiaurės 
Vietnamą.

Bet prez. Johnsonas pasiūlė be jokių są
lygų svarstyti Vietnamo klausimą.

Tačiau Kinijos komunistai atmeta tą pa
siūlymą. Jie sako, kad amerikiečiai nori, 
jog Pietų Vietnamo sukilėliai nusiginkluo
tų ir dėl to amerikiečiai galėtų ramiai pa
silikti.

NESUSIPRATIMAI PRIE BERLYNO
Kadangi paprastai Bonnoje posėdžiaująs 

V. Vokietijos parlamentas nutarė bent 
trumpam susirinkti Berlyne, R. Vokietijos 
pareigūnai ir sovietai pradėjo šaltąjį karą.

Kelis kartus buvo sustabdytas susisieki
mas su Berlynu autostradoje. Sovietų lėk
tuvai sukiojasi arti vakariečių lėktuvų, 
kurie skrenda į Berlyną. Be to, lėktuvai 
siuvo ir apie parlamento rūmus, kai prasi
dėjo posėdžiai. Buvusi paleista ir serija 
šūvių.

SOVIETŲ LAIVAI BUS ATSAKINGI
J.A.Valstybės pakaltino sovietus už tai, 

kad jų laivai maišosi ten, kur yra susitelkę 
daugiau amerikiečių laivų — Atlanto, Ra
miajame vandenyne, Viduržemio jūroje.

yra jo vyriausias tikslas. Kovodami už ne
sužaloto tautos branduolio išlaikymą, tuo 
pačiu, nors ir netiesiogiai, jie kovoja ir už 
savo tautos laisvę bei nepriklausomybę.

Lietuvos išeivija turi daug geresnes są
lygas. Ji gali vesti atvirą organizuotą kovą 
už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės at 
statymą. Mes. lietuviai išeiviai šiame kraš 
te, atrodo, neturime priešų, kurie grasintų 
mūsų tautinei egzistencijai, — nebent to
kiu priešu pavadintume savo pačių apsi
leidimą bei apsnūdimą. Lietuvių tautos ko
va už laisvę kiekvienam lietuviui turi būti 
šventa kova, nes tai yra kova už pagrin
dines žmogaus teises. Toji kova yra brangi 
visiems žmonėms, kurie tokias teises verti
na. Mes, kurie naudojamės laisvės palai
ma, gyvendami šiame krašte, turime parei 
gą ja pasinaudoti, kur tik galime, kad tuo 
būdu paremtume savo brolius ir ištiestu- 
me jiems pagalbos ranką. Ši ir yra pagrin
dinė lietuvių išeivių misija laisvame pa
saulyje. Ši yra taipgi misija, tam tikra 
prasme, ir Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos bei jos suvažiavimų. 

rąjį dvidešimtmetį amerikiečiai yra suvai
dinę pasaulyje priešindamiesi komuniz
mui. Kaip Vašingtono vyriausybė supranta 
šitą savo vaidmenį, rodo šiomis dienomis 
paskelbtasis gynybos ministerio McNama- 
ros pasisakymas dėl Jungtinių Valstybių 
galios .Jis nurodė, kad bombonešiais ir ra
ketomis Jungtinės Valstybės daugiau kaip 
tris kartus stipresnės už sovietus, ir taip 
pat davė suprasti, kad dėl sovietų grėsmės 
Europos saugumui būtų pavojinga ati
traukti iš Federalinės Vokietijos ten laiko
mąsias šešias divizijas amerikiečių. Dabar
tinės Ulbrichto priekabės dėl vokiečių par
lamento posėdžių sostinėje yra, aišku, vyk
domos ne tik su sovietų žinia, bet ir su jų 
parama, o tai pabrėžtinai rodo būtiną rei
kalą palikti amerikiečių dalinius Europos 
žemyne“.

KREMLIAUS ANTISEMITINĖ POLITIKA
Amerikiečių „N.Y.Herald Tribūne“ rašo: 
„Jungt. Tautų žmogaus teisių komisija, 

kuri posėdžiauja Ženevoje, liudininkų pa
rodymais toliau įrodinės oficialųjį sovieti
nį antisemitizmą. Izraelio aukščiausiojo 
teismo teisėjas Kaimas Cohenas pabrėžė, 
kad sovietų valdantieji milijonui Sov. Są
jungos tikinčiųjų žydų taiko dar griežtes
nes prievartos priemones, negu kitoms re
liginėms bendruomenėms. Rusų ortodoksų 
bažnyčiai ir baptistams visoms religijoms 
taikomieji suvaržymai leidžia maždaug 
dviems tūkstančiams tikinčiųjų turėti baž
nyčią ar vienuolyną. Tačiau, teisėjo Cohe- 
no parodymais, visoje Sov. Sąjungoje iš vi
so tėra tik 90 sinagogų — maždaug 15.000 
tikinčiųjų viena. Rusijoms žydams nelei
džiama organizuotis, kaip kitų tikėjimų 
bendruomenėms, ir turėti kokių nors ryšių 
su užsienių kraštų sinagogomis. Dėl tokių 
kaltinimų SSSR vargu gali trūktelėti pe
čiais ir sakyti, kad tai tik grynas nesusi
pratimas, ar suversti kaltę tam tikriems 
atsakingiems žmonėms. Reikalas čia siekia 
fiaug giliau, negu vien biurokratų kabinė
jimasis dėl macų kepimo ir žydiškų knygų 
platinimo. Atsakomybė už šį persekiojimą, 
antižydišką politiką krinta Kremliui“.
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Iki šiol buvo užregistruoti 6 tokie atsiti
kimai.

Kadangi sovietų laivams maišantis ame
rikiečių laivams sunku ir rizikinga manev
ruoti, dėl to sovietai įspėti, kad jie patys 
bus atsakingi už nesusipratimus ar nelai
mes.

KINIEČIŲ SUSIDŪRIMAS SU 
AMERIKIEČIAIS

Kinijos žinių agentūra paskelbė, kad ki
niečių lėktuvai susidūrė su amerikiečių 
lėktuvais ties Hainano sala Kinijos jūros 
pietuose. Amerikiečių lėktuvas buvęs nu
muštas.

Amerikiečiai nepripažįsta, kad toks susi
dūrimas buvo, bet amerikiečių lėktuvai 
jau kelis kartus susitiko su priešo lėktu
vais, puldami šiaurės Vietnamą.

RUOŠIASI ATEIČIAI
Nepaisydama visų susisiekimo trukdy

mų su Berlynu, V. Vokietija pasiryžusi dar 
šiais metais pradėti Reichstago-parlamen- 
to rūmų atstatymo darbus sostinėje. Dar
bas turėtų būti atliktas per 4 metus ir kai
nuos apie 10 mil. svarų.

Rūmuose užteks vietos posėdžiauti visos 
Vokietijos atstovams.

KINIJOS STUDENTAI GRĮŽTA
Daugiau kaip 30 Kinijos studentų grįžo 

namo iš Sov. Sąjungos (iš viso kiniečių ten 
studijuoja apie 90).

Jie buvo nepatenkinti smegenų plovimu 
ir pastangomis priversti juos dirbti prieš 
savo kraštą .
AMERIKIEČIŲ VILKSTINĖ PRALEISTA

Norėdami išbandyti galimybes susisiekti 
su Berlynu, amerikiečiai pasiuntė keturio
mis vilkstinėmis kovos tvarka pėstininkų 
batalioną.

Sovietai praleido vilkstinę be jokių truk
dymų.

O vokiečiams ir toliau tebetaikomos ilgo 
tikrinimo priemonės.

Su liūdesiu pranešame, kad balandžio 6 d. 
Gautingo sanatorijoje mirė mūsų brangus 
bičiulis, žurnalistas, ilgametis ELI redakt.

Palaidotas balandžio 10 d. Gautinge.

MEČYS MUSTEIKIS.

ELFB Valdyba

.. .
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Apie 59 metus naujasis Judiejos guber
natorius Portius Festus Cezarėjos kalėjime 
užtiko kalinį, vardu Paulių, kurį ten dve
jus metus kalino jo pirmuonis Feliksas.

Portius Festus pranešdamas karaliui Ag- 
ripai, kuris buvo žydas, apie Paulių, šito
kiais žodžiais apibendrino situacija:

„Čia yra žmogus, kurį Feliksas paliko 
kalėjime. Kai aš nuvykau į Jeruzalę, žydų 
vyriausi kunigai ir vyresnieji man jį ap
skundė, reikalaudami, kad jį pasmerkčiau. 
Atsakiau, kad pagal romėnų papročius ne
galima apsmerkti, kol apskųstasis nebuvo 
suvestas su kaltintojais ir jam nebuvo leis
ta pasiteisinti. Taigi jie atvyko čia su ma
nimi, ir aš nedaviau jiems laukti. Sekančią 
dieną, sėdėdamas teisėjo kėdėje, įsakiau 
atvesti tą žmogų. Jo kaltintojai, kurie ap
link jį stovėjo, nebegalėjo jo apkaltinti, 
kaip aš tikėjausi, jokiu kriminaliniu nusi
kaltimu. Jų nesutarimas su juo lietė jų pa
čių skrupulus ir mirusį žmogų, vardu Jė
zus, kurį Paulius paskelbė esantį gyvą“.

Ką pasaulinis valdovas Portius Festus 
tarnybiniu pareigingumu pranešė savo tie
sioginiam viršininkui, tą faktą žymiai 
smulkiau apaštalas Matas užrašė savo 
evangelijoje, vadovaudamasis religiniais 
motyvais:

„Praėjus subatai, kai aušo pirmoji sa
vaitės diena, atėjo Marija Magdalena ir 
kita Marija pasižiūrėti kapo. Ir štai pasi
darė didelis žemės drebėjimas, nes Viešpa
ties angelas nužengė iš dangaus, prisiarti
nęs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo. Jo 
pavidalas buvo kaip žaibas, ir jo drabužiai 
kaip sniegas. Jo pabūgę, sargai ėmė drebė
ti ir pasidarė kaip mirę. Atsiliepdamas an
gelas tarė moteriškėms: Jūs nebijokite, nes 
aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kurs buvo 
prikaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis 
prisikėlė, kaip yra sakęs. Eikite ir pažiūrė
kite vietą, kur Viešpats buvo paguldytas“ 
(Mato 28,1-6).

Tie, kurie abejoja Kristaus prisikėlimu, 
vis dėlto turi sutikti, kaip tvirtina Fran
cois Mauriac, kad kelias sekančias savaites 
po mirties jo mokiniai tikėjo jį matę, su 
juo kalbėję, su juo susitikę aiškiai nurody
tose vietose: sodžiaus kelyje, paežerės sode 
ar net uždarame kambaryje, kur Kristus 
valgė ir netikinčiam Tomui liepė pirštais 
paliesti rankų, kojų ir širdies žaizdas.

Kristaus prisikėlimas pakeitė mokinių 
galvosenoje gėdos ir papiktinimo kryžių į 

P
vilties šaltinį, kuriuo ir šiandien gaivinasi 
tikintieji.

Temperamentingasis Paulius, pats ma- 
žiausiasis. kaip jis save vadino, tarp apaš
talų. rašė korintiečiams:

„Aš jums padaviau visų pirma, ką ir 
ėmiau, kad Kristus numirė už mūsų nuo
dėmes, kaip sako Raštai; kad buvo palai
dotas ir kad prisikėlė trečiąją dieną, kaip 
sako Raštai; kad pasirodė ketui ir po to 
vienuolikai. Paskiau jis pasirodė daugiau 
kaip penkiems šimtams brolių vienu kartu, 
kurių daugelis tebėra gyvi iki dabar, o kai 
kurie užmigo. Paskui jis pasirodė Jokūbui, 
paskui visiems apaštalams. Visų paskiau
siai jis pasirodė man, lyg ne laiku gimu
siam, nes aš esu mažiausias tarp apaštalų, 
kurs nesu vertas būti vadinamas apaštalu, 
nes aš esu persekiojęs Dievo Bažnyčią“ 
(1 Kor 15, 3-9).

Kaip atidžiai Paulius dėstė savo tezę!
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Yra žmonių, kurie gėrisi Kristaus švel
nia filosofija, pamokslų poezija bei gražia 
gyvenimo programa. Jie su Matu Arnoldu 
galvoja, kad tobulumo bei tikėjimo kelias 
yra saldus ir lengvas.

Tokie žmonės susižavėję skaito Kristaus 
pamokslo ant kalno idiliškas frazes, tačiau 
skubiai užverčia Šv. Rašto vietas, kur jo 
kalba griežta, šiurkšti ir užsimenanti kan
čią, —„kad jam reikia eiti į Jeruzalę, daug 
kentėti nuo vyresniųjų, Rašto žinovų ir 
vyriausiųjų kunigų, būti nužudytam ir 
trečią dieną prisikelti“ (Mato 16,21).

Pradžioje netikėjo šiai Kristaus prana
šystei nė pats Petras, pastebėdamas: „Nie
ku būdu, Viešpatie, tai tau neatsitiks!“ 
Petras negalėjo įsivaizduoti, kad švento 
gyvenimo kelio Mokytojas kam nors už
kliūtų ir būtų mirtimi baudžiamas. Tačiau 
Kristus jam atsakė šiurkščiai ir griežtai: 
„Eik už manęs, šėtone! Tu man papiktini
mas, nes tu mėgsti tie tai, kas Dievo, bet 
kas žmonių“ ‘(Mato 16,23).

Tie, kurie Kristaus žodžiuose ieško tik 
poezijos, idiliškų vaizdų ir dvasinio paki
limo, kaip Persimainymo Kalno dalyviai, 
ignoruoja pagrindinį evangelijos elementą 
— kančią ir kryžių. Kai kurie, nesidomė
dami kančia ir biaurėdamiesi kryžiumi, 
nueina iki šių dienų naujos religijos kūrė-

EUROPOS LIETUVIS
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jo, skelbiančio, kad Kristus nebūtų miręs 
ant kryžiaus, jei to nebūtų pramatąs ir 
pranašavęs...

Tikintieji yra kryžiaus žmonės, tačiau 
jie nėra nei bailiai, nei defetistai. Jie ne
gali sutikti su hindų tvirtinimu, kad žmo
gaus buitis esanti beviltiškai vargana ir 
kad vienintelė viltis ir paguoda — pabėgti 
nuo šios egzistencijos į busimosios nirva
nos idealą.

Antra vertus, prisikėlimas nėra tikinčių
jų tikėjimo kulminacija. Ne nirvana su sa
vo tuštuma, bet dangus yra mūsų tikslas, 
kur, J. M. Gillis žodžiais betariant, Kris
taus šviesoje mes matysime šviesą, kur 
mes žinosime, kaip mes esame žinomi.

3 ----------

Mums, lietuviams, prisikėlimo mintis 
itin prasminga ir stiprinanti.

Kai metų metai laukiniais žirgais bėga 
skuba, palikdami visų pasaulio kraštų ka
pinėse palaikus ir juostančius kryžius, — 
mes apie Lietuvą — tėviškę ir motiną — 
galime su Bern. Brazdžioniu pasakyti: 
„Tavo skausmo nemunai, tavų vargų du- 
nojai pasaulio teka sąžinėn srove, kaip gin
taras, tyra“.

Kai gimtosios žmės gyvas ilgesys auga, 
keroja ir kai sieloj pabunda toks didelis ir 
toks sunkus“, poetas rinktiniais žodžiais 
išsako savo „lietuvišką tikėjimą“:

Aš tikiu — dangaus paguoda 
raudančion žmogaus širdin ateis 
Po šaltuoju gruodžio gruodu 
ir pJ vasaros vidurnakčio skliaustais.

Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų, 
ne valdovų šio pasaulio parašais — 
aš tikiu sunkiųjų metų
Dievo žodžiais — pranašais.

Aš tikiu — ne veltui vargo žemėj plūsta 
skausmas rykšte ugnine — 
aš tikiu dangaus galybių siųsta 
sielai kenčiančiai išganymo žinia.

Ir ji bus balta kaip Užgimimo snaigė 
vidury mirties žiemos,
ir ji bus Prisikėlimo varpas tam, kurs 

taigoj 
meilės maldoje rymos.

Kai ta kaitri, kaip „karšta padangės 
saulė“, žinia sutirpins „kaip vašką, vergo 
pančių geležį1“, —

po nuodėme numirusiam pasauly
Dievo dienos žemiškais žiedais pražys.

(Dangaus paguoda)

Kristaus prisikėlimo šventės byloja ne 
tik apie kančią ir kryžių, bet ir apie mir
ties pergalę bei prisikėlimą.

Kaip prasminga, kad pilkų dienų kasdie
nybę stipriai supurto Kristaus prisikėlimo 
griausmas ir leidžia žmogui atsikvošėti; 
kad įgalina jį susimąstyti; kad atgaivina 
jo žemiško gyvenimo ir antgamtės vizijos 
viltis.

tU,/_
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VELYKOS — GYVYBĖS ŠVENTĖ

„Tai diena, kurią mums padarė 
Viešpats“

Visuotinė mirties baimė mus visus yra 
užvaldžiusi. Toji baimė mėginama užmirš
ti ir užtušuoti įvairiausiais būdais, bet tai 
yra tik tuščios pastangos ir savęs apgaudi
nėjimas. Mes žinome ir jaučiame, kad 
kiekvienas širdies suplakimas mus kaskart 
artina prie amžinybės. Ir vėliau ar anks
čiau turėsime patekti į vieną ar į kitą am
žinybę: amžinybę dangaus laimėje ar į 
amžinybę kančioje. Kiekvienas, kuris gi
mė, turės mirti, turės išvysti amžinybę — 
tokią amžinybę, kokią užsitarnavo šiame 
gyvenime. Toji visuotinė mirties baimė 
slegia mūsų širdį, lyg anas akmuo ant 
Kristaus kapo. „Ir kas atris tą sunkų ak
menį?“.

Velykų rytą prieš mus stovi Kristus ir 
sako; „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“.

Keista Jo kalba, ir negirdėti žodžiai. Mes 
gi tikime į Jo žodžius, nes jei Kristus ne
būtų prisikėlęs, tuščias būtų mūsų tikėji
mas ir gyvenimas be prasmės. Bet Jis pri
sikėlė, o su Juo kartu prisikeliame ir gyve
name mes. Velykų rytas duoda mums gy
venimo jėgos pakelti kasdieninius gyveni
mo vargus ir rūpesčius, nes Kristaus žo
džiai „aš esu gyvenimas“ ne be prasmės 
ištarti. „Aš gyvenu, ir jūs gyvenate many
je“. Susirišimas su Kristumi, gyvybės ku
nigaikščiu, mums duoda drąsos. „Aš galiu 
visa tame, kuris mane stiprina“. Šventoje 
vienybėje su Kristumi per tikėjimą, malo- ji spaudiniai ir fotografijos turi būti grąžin 
nę, meilę mes sugebame savo gyvenimą ti. ar padovanojami Pasaulio Lietuvių Ar- 
prasmingai gyventi ir visas uždedamąsias chyvui, kuriame ir kiti panaudos mokslo 
pareigas kantriai ir su meile atlikti. studijoms.
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Didįjį Penktadienį, Jėzaus mirties dieną, 
atrodė, viskas yra prarasta. Atrodė, veltui 
Jo mokslas, veltui darbas, pažadai ir net 
stebuklai. Prisikėlimo rytas grąžino visą 
džiaugsmą ir laimę. Velykų rytas — gyvy
bės ir gyvenimo šventė. Iš tuščio kapo vil
tis spinduliuoja. Emauso mokiniai atgauna 
prarastąją viltį, apaštalas Tomas įtiki, visi 
apaštalai sustiprėja Dievo Karalystės pa
žaduose. Kapas Kristaus nesulaikė. Ir 
šiandien todėl visi kapai mums kalba apie 
mūsų prisikėlimą amžinybei. Prisikėlęs 
Kristus nurito visuotinės 
akmenį nuo mūsų širdies.

Per gyvenimo nakties 
Per gilias katakombas į
kovą į laimėjimą. Per kančią į džiaugsmą. 
Kito kelio nėra. Tai yra mūsų krikščionių 
Kelias į prisikėlimą.

mirties baimės

tamsą į šviesą, 
aukštybes. Per

K. V. K.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — balandžio 16 d. D. Penkta

dienį 5 p.p. Išpažintys ir šv. Valanda, 
Sacred Heart, Merė 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 Avė.

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

BRADFORD — balandžio 18 d, 12,30 v.© 
NOTTINGHAM — balandžio 11 d., 12,30.
BOLTON-— Antrąją Velykų dieną, 10 vai., 

St. Patrick s bažn. (Great Moor St.).
MANCHESTER — balandžio 25 d., 10.30 v.
ROCHDALE — balandžio 25 d„ 12 val.
BRADFORD — gegužės 2 d., 12.30 val.

PASAULIO LIETUVIŲ ISTORIJA IR 
TALKA JAI

Vincentas Liulevičius rašo Pasaulio Lie
tuvių Istoriją, kurioj bus surašytą lietuvių 
emigracijos priežastys, kiekvieno krašto, 
kuriame gyvena lietuviai, lietuvių įsikūri
mo sąlygos, religinė bei kultūrinė veikla ir 
pagalba Lietuvai. Darbas jau įpusėtas.

Minėtam veikalui medžiagos rinkimas 
yra sunkus ir negreitas, nes beveik nėra 
studijų ar monografijų. Beveik kiekvieną 
faktą reikia studijuoti. Kurie norėtų tą 
darbą palengvinti, prašomi jam paskolinu 
istorinių leidinių bei istorinės vertės turin
čių fotografijų.

Medžiagą siųsti Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo adresu: 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Illinois 60629, USA. Lydraštyje 
siuntėjai prašomi nurodyti, ar siunčiamie-

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
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Morta pasisuko į Arvydą.
—- Kad valstybė paremia, nėra ko pri

kišti. Tavo žmona už mane negimdė. O kai 
dėl tavo kolektyvo, tai ką jis man davė? 
Dėl jo būčiau išdvėsusi badu su visais vai
kais. Ubagų kolūkis... Tuščių pažadų mai
šas, daugiau nieko. „Rytoj bus geriau, ry
toj bus geriau“. Kada tas rytojus ateis? 
Gal kai mūsų nebebus. Šuniui į uodegą to
kį rytojų! Aš ir mano vaikai norime šian
dien gyventi.

— Taigi, ir kunigai žada teisingiesiems 
dangų po mirties, — atsiliepė kažkas iš 
vidurio.

Tarp susibūrusių buvo kelios moterys, 
viena iš jų — Magdė Raudenikienė. Vien
plaukė, netvarkingai užsagstyta šimtasiū
le, smakras nuveltas paišais. Matyt, kaip 
ruošėsi, taip ir atlėkė, viską metusi. Greta 
jos stovėjo kalvis, atkišęs plokščią, sveikai 
raudoną veidą, kuriame, be pasigardžiuo
jančio smalsumo, daugiau nieko nesimatė. 
Magdės gi veizolai žybčiojo tokiomis pikto
mis patyčiomis, kad Arvydas krūptelėjo, 
susidūręs su jos žvilgsniu, ir nesąmoningai 
aplėkė akimis susirinkusius; pasijuto kaip 
žmogus, einantis per lieptą: staiga neteko 
pusiausvyros, griebėsi už turėklų, bet tu
rėklų nebuvo... Antano Grigo nematyti ir 
nebus — išvažiavęs į Viešvilę. Tadas su 
juo kartu. Martynas... Praėjo pro šalį kaip 
niekadėjas. Maža, labai maža tokių, kurie 
stotų šalia petys į petį ir atremtų abejin
gus, daugumoje priešiškus žvilgsnius, įkai
tintus Mortos išpuolio.

— Taip, iki šiol gyvenote nepavydėtinai,
— kimiai pratarė Arvydas, palydėdamas 
pirmuosius žodžius rimbo smūgiu per aulą.
— Aš pilnai suprantu Rimšienės nepasiti
kėjimą. Iš tiesų, reikia būti visai bukam 
arba fanatikui, kad tikėtum amžinai ta pa
čia malda, matydamas, jog ji neveda į iš
ganymą. Pirmiausia žmogui reikia duonos, 
o ne tuščių žodžių. Pažadais žąsies nenu
penėsi. O jūs buvote taip penimi. Auginote 
grūdus, bet negaudavote jų, o jei gaudavo
te, tai po žiupsnį, ir tie patys blogiausi — 

pasturlakai, nes geriausius pirmininkai, 
norėdami įsiteikti vyresnybei, išgrūsdavo 
su gurguole. Paskui įvairūs mokesčiai už 
vaismedžius, pieno, vilnų prievolės. Net 
kiaulės odą reikėdavo atiduoti. Valstietis 
buvo karvė, kurią visi melžė, bet niekas 
nešėrė. Tai ko stebėtis, kad vargšė už
trūko?

— Užtrūko! Gerai kalbi, bral, pirminin
ke, — riktelėjo Pomidoras, įsitaisęs po 
Raudonikio pažastimi.

Visi pritariamai suklego. Net Magdė nu
sišiepė nustebusi: kurgi dabar tas mandra- 
pypkis suka?

— Taip buvo, — tęsė Arvydas, padrą
sintas pagyvėjimo. — Bet dabar kiti pote
riai. Vyriausybė ir partija padarė išvadas 
iš klaidų. Dabar jūs parduodate produktus 
valstybei ne už kapeikas, o tvirta kaina, 
kvaili mokesčiai panaikinti, prievolės vėl, 
ir lašinėlius po senovei valgote su skūrele. 
Gal neteisybė?

— Šito neužginčysi, — atsiliepė iš karto 
keli balsai.

— Na mat! Vadinasi, galima gyventi ki
taip, negu gyvenote — geriau. O kodėl taip 
nėra? Kodėl mūsų kolūkis tebetripinėja 
vietoje? Rimšienė pasiuntė kolektyvą šu
niui į uodegą. O gal jis, tas jūsų kolekty
vas; iki šiol ten ir buvo? — Pasigirdo nesu- 
tartinas, bet nuoširdus juokas. Arvydas 
lengviau atsikvėpė. — Gal ne pats kolekty
vas, o kolektyviškumas, vienybė, susiklau
symo jausmas. Prisiminkime kai ką iš Liep 
girių kolūkio istorijos. Buvo toks pirmi
ninkas Tautkus. Pats gėrė ir kitus girdė už 
jūsų pinigus, o jūs tylėjote. Atėjo kitas 
toks pat, tik praktiškesnis — Bariūnas, — 
apvaginėjo kolūkį, vėl niekas nė šnypšt. 
Skundėtės, verkšlenote už akių, keikėtės, 
matydami, kaip kolūkis su kiekviena die
na žemyn, o pirmininko mūriukas aukštyn. 
Argi tai kolektyvas?

— Ką mes galėjome padaryti, — atsirito 
iš būrio sunkus atodūsis.

— Reikėjo prisitaikius nudobti, gyvate, 
— Gaigalas sugriežė dantimis, pakėlė šakę 
ir atsivedėjęs su tokia jėga suvarė ją į 

diendaržio mėšlą, kad kotas ilgai tirtėjo 
kaip gyvas.

— Ne! Kam? Yra galingesnė jėga už ta
vo šakę, Gaigalai, — kolektyvas! Reikėjo 
bandyti žmogų įtikinti, paveikti, prabilti į 
sąžinę, o jei tas nepadeda, čiupti už ran
kos ir atiduoti, kam pavesta tokiais pilie
čiais rūpintis.

— Nučiupsi tokį už rankos, tamstyte! 
Slidi žuvis...

— Taigi, Jurėno nugara plati...
— Ar mums tokio reikėjo? Užkorė rajo

nas ant sprando, o paskui kad apsiraitė ap
link sprandą, smauglys, nenukrėsi... — su
ūžė žmonės.

Arvydas ne iš karto atsakė: susijaudini
mas užgniaužė gerklę, nes pajuto tarp sa
vęs ir žmonių tą nematomą laidą, kuriuo 
nutekėjo srovė, maitinama vieno šaltinio.

— O ar bandėte nukrėsti? Ar bent vie
nas pirštą pajudinote, kad atsikratytumė- 
te niekšu? Vienas kitas pasiskundėte Ju
rėnui, ir tai prie progos, bet vieningai, drą
siai nesiryžote paimti jaučio už ragų. O 
reikėjo sušaukti susirinkimą, iškloti visą 
teisybę Bariūnui į akis, ir išvyti iš pirmi
ninkų, kol dar nenuvarė kolūkio nuo koto. 
Juk matėte, kas tai per žmogus. Deja... 
Dabar visų gerklės plačios, o tada lindėjo- 
te kaip žvirbliai žabuose.

— Katinas įvijo, bral, kaip nelindėsi...
— Bijojote? Ko? Nebent netekti ramy

bės. Bet ne, ne čia šuo pakastas. Jums tie
siog nerūpėjo kolūkio reikalai. Drebėjote 
ne dėl kolūkio likimo, o dėl savo varganų 
arų — kad, neduok Dieve, užsirūstinęs pir
mininkas nepermatuotų, o, radęs daugiau, 
nenurėžtų ruoželio, kad nematytų, kai kar
vę [leidžiate į visuomeninius dobilus... 
Sprindžiu žemės gyvenot, mano mieli, tru
piniais, o tikrąją duonos davėją, savo mai
tintoją motiną — kolūkinę žemę spardėte 
kojomis. Štai ji ir nusigręžė nuo jūsų. Bet 
motina lieka motina. Ji visuomet priims 
savo vaikus išskėstomis rankomis, jeigu 
jie panorės grįžti į jos glėbį.

— Gražiai čiulba, — šūktelėjo Raudoni- 
kienė, bet jai niekas nepritarė. Žmonės sto 
vėjo rimti, susimąstę, net Gaigalas, užsi

gulęs ant šakikočio, klausėsi liežuvį pasi
dėjęs ir jau neberodė geluonies. Tik Lapi
nas muistėsi kaip uodų apipultas, nepaste
bimai slinko prie būrio ir galop su juo su
siliejęs nardė tarp žmonių ir kažką kuždė
jo kiekvienam į ausį.

Tuo tarpu ties kiemu sustojo Roko Go
jelio furgonas. Grietinvežys nušoko nuo 
savo sosto, užmetė vadeles ant tvoros ir 
kreivomis takso kojomis nuvinguriavo prie 
susirinkusių.

— Tik pagalvokim sveiku protu, — tęsė 
Arvydas. — Visuomeninės žemės ūkyje 
beveik penkiasdešimt kartų daugiau, negu 
daržų. Vadinasi, kiekviena šeima gali gau
ti penkiasdešimt kartų daugiau pajamų, 
negu iš arų. Tai turtas, draugai, milijoni
nis turtas! Mūsų rankose didžiulis lobis, 
tik reikia jį paimti. Vienas, du nieko nepa
darys, kaip nepadarė ir Bariūnui. Reikia 
imti visiems, kolektyvui. Dauguma tai su
pranta. Štai Maironys arba Kepaliai. Kaip 
vienas pardavė antrąsias karves, beveik 
visi išvežė mėšlą, o kaimo negalima už tai 
pagirti.

— Taukaskūriai!
— Liaukis! — Arvydas piktai pažvelgė 

į Gaigalą. — Juokinga! Apsigimę žemdir
biai, o nesupranta, kad žemė neduos, jeigu 
jai neduosi. Manote, man reikia jūsų mėš
lo? Aš atvažiavau ir vėl galiu išvažiuoti, ir 
dargi ne tuščiomis, kaip Bariūnas. Bet nu
siraminkite, esu ne iš tokių, man rūpi ne 
savo kišenė, o jūsų likimas. Žmones api
plėšti nereikia būti agronomu.

— Ot, pavyzdžiui, — atsiliepė Robinzo
nas. — Niekas apie tamstą taip negalvoja, 
tamstyte.

— Taigi, kas vagina?
— Ar mes ką...—sujudo žmonės: nema

ža nemielo, nelimpančio prie širdies buvo 
prisiklausę apie naują pirmininką, tačiau 
niekas negalėjo prikišti, kad jis nesąžinin
gas žmogus.

Staiga į priekį išsiveržė Gojelis.
— Ko norite iš pirmininko, Dzievo žmo- 

neliai? — Grietinvežys atsilošė, prisimerkė 
kaip gaidys giedodamas. Trumpas pilvotas 
liemuo siūbavo ant laibų kreivų kojyčių 
lyg ant spyruoklių.—Geras pirmininkas Be 
dievis, komunistas, o labiau žiūro Dievo 
įsakymų už mus. krikščionis. Paėmė kar
ves — ir gerai. Ima mėšlą — ir tas gerai. 
Sekmas įsakymas moko: nevok! Nevoktai, 
bet kaip išlaikytai antrą karvę? Nebūtai 
godus, vėlgi — kai daug turi, daugiau ir 
nori...

— O kas kolūkio grietinę geria tiesiai iš 
bidono? — paklausė tylenis Gumbas, tuo 
išsemdamas dviejų dienų limitą. — Aną 

dieną užtikau, važiuojant per Kotmiškes...
— Pavalgyti prie stalo ne nuodėmė...

— sumurmėjo Gojelis sutrikęs ir nėrė at
gal į žmonių būrį.

— Ar vidurėliai jau priprato, Gojeliau- 
sias? — paklausė Petras Inteligentas.

— O tu, bral, paėjėk prieš vėją pagrio
viais, kur jis pravažiavo, ir sužinosi. .J

1Per kiemą nusirito sutartinas juokas.
Gojelis prasispaudė pro žmones ir, timp

čiodamas smunkančias kelnes (diržo neuž- 
sijuosdavo praktiškais sumetimais), nuke- 
pėstavo prie vežimo, užšoko ant bidonų ir 
nutarškėjo sau.

— Kvailas senis, — paleido pridurmu! 
Raudonikienė.

— Kvailas, bet pasakė teisybę, jedriona 
paika, — atsiliepė Kleme Stribokas. — Pir
mininkas mums blogo nenori, iš pat pirmos 
dienos pasirodė.

— Ot, pavyzdžiui, tamstyte, — pritarė 
Robinzonas. — Ne Tautkus, ne Bariūnas, 
ne Martynas. Rūpinasi. Daug kas gailisi 
Martyno — kaip žmogus, neblogas, nepa
sakysi, — bet, prisiminkim, kokius jis ru
gius davė už darbadienius, tamstyte, šiukš 
les, pasturlakus. Auginome duoną kitiems, 
kaip čia gerai mūsų draugas pirmininkas 
pasakė, o patys jos neturėjome. O Toleikis 
šit iškeitė visiems šiukšles į gerus grūdus, 
kilogramas į kilogramą. Valgome duonutę, 
tamstyte, — ir skani, ir nesukritusi, ir tarp 
dantų negrikši. Ne, toks žmogus neapgaus, 
tokiu vyru galima tikėti, tamstyte. O be 
mėšlo mūsų žemelė bergždžia. Ir čia teisin
gai pasakyta, tamstyte.

— Žmonės, kuriems rūpi daugiau, negu 
savas kiemas, nekelia triukšmo, — atsakė 
Arvydas, įdėmiai stebėdamas Lapiną, ku
ris malėsi būryje, pusbalsiu kažką aiškin
damas, ir ne vienas veidas sakė, kad jis 
randa pritarėjų. — Vandenį drumsčia sa
vanaudžiai, išnaudotojai, o tamsuoliai 
jiems pritūravoja. Parazitai, įpratę misti 
svetimo prakaitu, kelia triukšmą dėl mėšlo 
šakės, nes jiems patogiau, kad kolūkis silp
nas. Nors atsisakėte pavienio ūkininkavi
mo, bet Liepgiriuose buožės tebeauga 
samdiniai jiems tarnauja.

— Kaip tai — samdiniai? — nusistebėjo 
Lapinas, iš viso vieko stengdamasis išju
dinti aprimusius žmones. — Visi dabar be
žemiai, visi lygūs, visi vienam Dievui te- 
tarnaujam, pirmininke.

— Kaip manai. Rimša? — Arvydas pa
sisuko į priebutį. — Ar vienam 
tarnauji, ar ir Lapinui padedi?

(Bus daugiau)
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Atrodo, kad tie du dalykai ir buvo lyg 
pagrindinės balandžio 3-4 d.d. įvykusio 
DBLS Suvažiavimo ašys, apie kurias dau
giausia sukosi visos kalbos. Lietuva ir mū
siškis .čia, svetur, gyvenąs jaunimas.

Suvažiavimą atidarė DBLS Pirmininkas 
inž. J. Vilčinskas, pasveikindamas gerą 
orą atvežusius atstovus ir pasidžiaugda
mas, kad paklausė kvietimo ir atvyko ke
letas jaunimo atstovų.

Jis taip pat priminė, kad nuo paskuti
niojo Suvažiavimo iki šiol esame netekę 
kelių žymių vyrų, tarp jų Vliko pirmojo 
pirmininko ir Nepriklausomybės akto sig
nataro prof. Stp. Kairio ir žymiojo not- 
tinghamiškio veikėjo, Suvažiavimų nuola- 

, tinio dalyvio viršilos Kazio Deveikio. Mi
rusieji pagerbiami susikaupimu.

Suvažiavimui pirmininkauti pakviečia
mas Vikt. Ignaitis, sekretoriauti S. Kaspa
ras ir inž. A. Vilčinskas.

Žodžiu Suvažiavimą sveikina ir kalbą 
dėl mūsų politinės laikysenos pasako Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas (kalba 
spausdinama atskirai), Sielovados D. Bri
tanijoje ir vysk. Dr. P. Brazio vardu kun. 
Dr. S. Matulis, MIC, organizuoto jaunimo 
vardu — skautų rajono vadas J. Alkis. 
Raštu sveikino Škotijos lietuvių vadas 
prel. J. Gutauskas.

Telegrama pasveikina vienas DBLS stei
gėjų, pirmasis pirmininkas ir garbės narys 
p. B. Varkala.

Mandatų ir nominacijų komisijon pasiū
lomi K. Klegeris, K. Bivainis ir V. Zdana
vičius.

Praeito Suvažiavimo protokolą perskaito 
J. Zokas.

Po to DBLS Pirmininkas inž. J. Vilčins
kas daro pranešimą iš Sąjungos veiklos ir 
kartu apžvelgia politinę padėtį ryšium su 
komunizmo susiskaldymu (spausdiname 
atskirai).

Po šio pranešimo priimtos pasiūlytosios 
rezoliucijos: J. Tautoms dėl teisės lietuvių 
tautai apsispręsti, dėl ekskursijų į Lietu
vą ir dėl laikysenos Vilniuje ruošiamųjų 
iškilmių atžvilgiu (paskutiniosios abi at
spausdintos praeitos savaitės „Europos 
Lietuvyje“).

Iš Iždininko V. Strimo pranešimo paaiš
kėja, kad net ir kuklios DBLS pajamos ne- 
visos buvo sunaudotos. Reviziją vykdęs T. 
Vidugiris pateikia aktą, kuriuo patvirtina
ma tvarka sąskaityboje.

Kaip spausdinamieji pranešimai, kalbos 
ir rezoliucijos rodo, Suvažiavime iki šiol 
didžiausia, tur būt, duoklė buvo atiduota 
politinei pusei, kviečiant dorai laikytis, ko
voti ir būti budriais savo krašto reikalu.

O su Tarybos Pirmininko Dr. S. Kuz
minsko pranešimu prasideda antroji dalis 
— pasidalinimas nuomonėmis jaunimo 
klausimu.

Dr. S. Kuzminskas nurodo, kad Taryba 
priėjo sprendimo: Suvažiavimas turi svars
tyti jaunimo reikalus. Dėl to apžvelgęs pa
čios Tarybos darbą, sustoja ties jaunimu. 
Apie jaunimą beveik visada būdavo kal
bama. Deja, vis būdavo nurodinėjama, kad 
kliūtis ką nors tuo reikalu pasiekti yra pi
nigai, kurių vis trūkdavo. Šiandien, prie
šingai, pinigų jau turime, bet nežinome, ką 
daryti. Teko pavažinėti ir pasikalbėti su 
lietuviais, bet niekas aiškesnio atsakymo 
neturi. Būtų lengviau, jei lietuviškąjį jau- 
nimą galėtume suskirstyti kategorijomis— 
kurie nemoka lietuvių kalbos, bet norėtų 
išmokti, kurie moka ir t.t. Bet tokių kate
gorijų nėra. Nei vyresniųjų, nei jaunimo 
negali kategorijomis suskirstyti. Vieni tė
vai muša vaikus, kad jie kalbėtų lietuviš
kai, ir kartais niekas iš to neišeina. Kiti ir 
nemušami ateina į lietuvių tarpą. Koloni
jose, kur yra tam reikalui atsidėjusių žmo
nių, ten mūsų reikalui bus naudos, o kur 
nėra, ten blogai. Pvz., Nottinghame yra 
žmonių, kurie juda ir judina. Bradforde 
reikalai kitaip atrodo, ten darbas vyksta 
daugiau individualiai. Kol tam tikri asme
nys buvo, tol gerai buvo, o kai jie išvažia
vo, tai ir šviesa nyksta. Manchesteris irgi 
juda. Bet mums reikia vienos stiprios jau
nimo organizacijos, kuri vestų. Tačiau ne 
tik jaunimas, bet ir senieji byra (jie gi 
augo Lietuvoje, žino, kas ji yra, bet vis 
tiek byra). Šiandien dirba vien skautų or
ganizacija, bet ne visi jai priklauso (dėl 
to net ir tam tikro priešiškumo yra tarp 
organizuotųjų ir neorganizuotųjų, ir tai 
kenksminga, bet čia kalti vyresnieji). O 
kaip sukurti vieną tokią aktyvią organiza
ciją? Reikia nutarti: šie metai iki sekančio 
suvažiavimo tegu būna jaunimo darbo 
metai.

Pradedant diskusijas, gauna žodį M. Go- 
rodeckaitė. Ji nurodo, kad jaunimą galima 
skirstyti nutautimo kategorijomis. Praei
tais metais ji buvo skautų jaunimo stovyk
loje ir iš dalyvių surinko atitinkamas an
ketas. Organizuotas jaunimas, nors dau
giausia draugų turi anglų, vis tiek turi jų 
Ir lietuvių. Bet maža kas jų mokėsi lietu
viškose savaitgalio mokyklose (jos nepa- 

. stovios ir nuobodžios). Daugumas nieku 
lietuvišku nesidomi (maža dalelė težino 
vieną kurią istorinę lietuvišką asmenybę). 
Daugumas tėvų klaidingai galvoja, kad jų 
vaikai, eidami į mokyklą, turi mokėti ge
rai angliškai. Jaunimas į lietuvius žiūri, 
irad jie būtų apsijungę savo kovai už lais
vę. Visi nori būti suprasti, kad jiems būtų 
daugiau laisvės, mažiau muštro, daugiau
modemiško požiūrio.

SSi

ir savasis
Ji siūlo pasirūpinti socialiniais darbuo

tojais arba jaunimo vadais, kad jie organi
zuotų, palaikytų ryšį tarp tėvų ir jaunimo.

S. Kasparas nurodo, kad Londono jauni
mas kaip tik šiandien išvažiavo į Manches- 
terį. Tikslas — įkurti jaunimo sąjungą. Jie 
ir Nottinghamo neaplenksią, jei ten kada 
bus kas nors ruošiama. Vadų reikia. Londo 
ne, Nottinghame nėra patalpų. Londoniškis 
jaunimas norėtų gauti kambarį Lietuvių 
Namuose. Jie iš tiesų nori turėti laisvės, 
jam reikia padėti patarimais, ir iš jaunimo 
galima būtų susilaukti talkos.

A. Kublinsko nuomone, naujų organiza
cijų nereikia. Yra skautai, jie viską orga
nizuoja ir galėtų apsijungti DBLS rė
muose.

D. Banaitis, pajudina pinigų reikalą, ne
sutikdamas su S. Kasparu, kuris tvirtino, 
kad jaunimo darbui pinigų nereikia. Jis 
pavyzdžiais nurodo, kiek kainuoja.net ir 
vienas atskiras jaunimo pasirodymas. Pi
niginė parama ypač pravarti, kur didesnės 
šeimos ir jaunimas gyvena iš tėvų kišenės. 
Dainuojančiam apylinkių jaunimui labai 
praverstų apmokamas chorvedys.

J. Alkio nuomone, pinigas reikalingas. 
Be pinigų ir skautai per 15 metų nebūtų to 
pasiekę, kas buvo pasiekta. Laisvės jauni
mas nori, ir jis privalo jos turėti, bet turi 
būti ir ribos. Bet jaunimas paprastai žino 
tas ribas. Lietuviškumas jaunime stiprus, 
tik trūksta pasididžiavimo lietuviškumu. 
Vadovai išauga darbe. Didelis rūpestis — 
kaip šeimose išmokyti lietuviškai. Dėl to 
reikia organizuoti mokyklas, kad su jauni
mu būtų galima susikalbėti lietuviškai. 
Skautai irgi nori turėti daugiau vadų, dau
giau žiūrėti savo narių, bet vadų nėra, ir 
dėl to stovyklose nebegalės jau būti ne- 
skautų. Nesantaikos tarp skautų nėra. Jei 
kas negero yra, tai tik tarp suaugusiųjų.

V. Strimas dėl pinigų sako, kad milijonų 
vis tiek neturim. Kai dėl laisvės ir draus
mės, tai jos, sako, eina kartu. O jaunimas 
nemėgsta teroro, nes jis žudo laisvę. Klu
bai — reikalingi.

S. Nenortas nurodo, kad į Europą gali iš 
JAV atvykti lietuvių sporto rinktinė, kuri 
važinėjo į Australiją. Jei taip atsitiktų, tai 
tektų ir mums susidomėti.

Z. Juras sako, kad dėl vaikų lietuvišku
mo turėtų būti apeliuojama į tėvus. O jau 
suaugusius remti finansiškai, jie patys or- 
ganizuosis. Dirbančiuosius su jaunimu rei
kia vertinti, gal ir atlyginti.

M. Gorodeckaitė vėl kelia klausimą, kad 
reikėtų gauti leidimą gimnazijose mokytis 
lietuvių kalbos, taip pat prašyti tėvus, kad 
vaikus mokytų lietuviškai.

J. Lūža kalba apie dvi jaunimo grupes 
— organizuotus (skautus) ir neorganizuo
tus. Organizuoti ruošia sau vadus, bet J. 
Alkis sakė, kad ne visi mėgsta raišioti maz 
gus. Vadinas, ne visi eina ir eis į skautus. 
O kai keliamas pinigų klausimas, tai reikė
tų atsakyti sau, ar norime visus apvilkti 
tautiniais drabužiais, ar kad namie lietu
viškai būtų kalbama? Anksčiau sakyda
vom, kad Lietuvių Sodyba yra maža Lietu
va, bet jau ir skautai renkasi stovykloms 
vietas arčiau savo vadų namų. Be to, jei 
skautai nori dirbti tik sau, tai kas su ki
tais? Dr. S. Kuzminskas siūlo jaunimo me
tus, o aš bent jaunimo Sekmines. Skautai 
nebenori Sodybos, tai kas užims jų vietą?

P. Bulaitis sakosi kadaise siūlęs Sąjun
gai pagloboti jaunimą, bet jam buvę pasiū
lyta nesikišti. Bet tuomet jaunimas dingo, 
o dabar vėl kalbame apie jaunimą. Turė
davau, sako, reikalų su jaunimu, bet tada 
pinigų klausimas nekildavo, jaunimas pats 
tuo pasirūpindavo. Leiskime jaunimui pa
čiam gyventi savo užsidegimu. Jis ras 
draugų, darbo, pats kalbės lietuviškai.

K. Bivainis nurodo, kad Nottinghame 
yra jaunimo, bet reikia patiems prisiauk- 
lėti, reikia vadų. Deja, per daug vien kal
bame. Skautai ir neskautai sutaria. O jei 
vadai nesugyvena, tai jaunimas nekaltas.

J. Alkis pataiso: skautai nesikrato jauni
mo, tik neaprėpia. Mes, sako, išsimėtę, 
trūksta vadovų. Čia turi reikštis skyrių 
iniciatyva, sudaryti sąlygas.

Pasiunt. Patarėjas V. Balickas sako, kad 
Suvažiavimas visų tų jaunimo reikalų ne
gali išspręsti. Galima tik pasidalyti nuo
monėmis, pasiklausyti, kaip kur daroma. 
O apskritai reikia jaunimui sudaryti sąly
gas susieiti (sportas, šokiai ir kt.).

V. Ignaitis pasisako, kad ilgus metus tu
rėjęs ryšių su jaunimu. Kas žmogus, tai 
individualybė. Kiekvienam reikia atskiros 
priežiūros. Tėvai kažin ar atlieka savo pa
reigas. Kanadoje švietimo ministeris įsak
miai reikalavo, kad kitataučiai namie su 
vaikais kitaip nekalbėtų, o tik gimtąja 
kalba. O mes? Kaip „Budėkime“ redakto
rius. jis papasakoja, kaip buvo parašyta 
daugybė laiškų tėvams. Deja, nė vienas jų 
net neatsakė, ko prašomi. Teisingai, reikia 
paliesti ambiciją, ir V. Ignaitis supažindi
na Suvažiavimo dalyvius su įdomiu atsiti
kimu dėl kalbos akcento.

K. Bivainis dar siūlo sudaryti jaunimui 
progų pavažinėti, pabendrauti. J. Bende
rius atkreipia dėmesį į vyresniųjų neigia
mą poveikį, kai jie maišosi tarp jaunųjų 
netinkamai elgdamiesi. S. Kasparas prane
ša, kad Londono jaunimas ruošiasi Sekmi
nėms į Sodybą ir net su pasirodymais. J. 
Alkis primena, kad skautai neatsisako So
dybos.

O DBLS Pirmininkas J. Vilčinskas, da-

jaunimas
rydamas iš diskusijų išvadas, nurodo, kad 
pirmoje eilėje reikia visur pasirūpinti jau
nimui patalpomis ir ne tik Londone. Tik 
turi kas nors vadovauti.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Pirmi
ninkas inž. Stp. Nenortas supažindina Su
važiavimą su Bendrovės reikalais ir padė
tim (pranešimas spausdinamas atskirai). 
Suvažiavimo dalyviai neišlaiko plojimu 
nesutikę žinios, kad Bendrovė neturės mo
kėti valstybinių mokesčių.

Dėl pranešimo nekyla net diskusijos. Tik 
S. Kasparas iškelia pageidavimą, kad da
bar geram kelyje esanti Bendrovė duotų 
kas metai tam tikrą įnašą Tautos Fondui 
(jis siūlo po 30 svarų, kol bus įnešta 300 
svarų suma, nes Tautos Fondas už tiek yra 
pirkęs akcijų). Bet tą -reikalą svarstys ir 
spręs direktorių valdyba.

^Antroji diena daugiau oficiali: rinkimai, 
tvirtinimai.

Suvažiavimas pradedamas atstovams 
grįžus iš pamaldų Lietuvių Bažnyčioje.

Dabar paaiškėja, kad Suvažiavime daly
vavo 11 skyrių atstovų (atstovaujantieji 
397 narius).

Pagal nustatytąją tvarką iš DBLS Val
dybos buvo pasitraukę inž. J. Vilčinskas ir 
P. Mašalaitis. Jie abu perrinkti.

Tarybon išrinkti M. Gorodeckaitė, Dr. 
S. Kuzminskas, K. Bivainis, J. Zaveckas, 
J. Benderius, S. Kasparas ir V. Ignaitis. 
Tarybos Pirmininkas—Dr. S. Kuzminskas.

Revizijos Komisija — T. Vidugiris, P. 
Duoba ir V. Zdanavičius.

DBLS atstovas Baltų Taryboje išrinktas 
DBLS Valdybos nariu.

Tarp rinkimų Suvažiavimas dar pasida
lijo nuomonėmis, pageidavimias ir suma
nymais. Pageidauta, kad šiais metais Sek
minių Sąskrydis būtų jaunimo sąskrydis, 
kuriame kuo gausiau dalyvautų mūsų jau
noji karta. Lietuvių Sodybos Vedėjas J. 
Lūža praneša, kad Sodyboje yra vietos lie
tuviams pensininkams ir kad sąlygos gy
venti palankios. Pareikšta tam tikrų pagei
davimų dėl „Eur. Lietuvio“.

Suvažiavimas pavedė Sąjungos Valdybai 
perduoti nuoširdžius sveikinimus Ministe- 
riui B. K. Balučiui ir darbus baigė Tautos 
Himnu.

Po to įvyko oficialusis Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės akcininkų susirinkimas, 
kuris įstatymų reikalaujama tvarka pa
tvirtino balansus ir atliko rinkimus.

VISAS PELNAS PALIEKA
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS V-BOS PIRMININKO INŽ. STP. NENORTO 

PRANEŠIMAS METINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI 1965M. BALANDŽIO 4D.

Pagal tradiciją mūsų Bendrovės meti
niai susirinkimai yra svarbūs įvykiai ne tik 
Bendrovės; bet ir lietuvių visuomenės gy
venime. Todėl šia proga reikia kreipti dė
mesį ne vien tik į Bendrovės padėtį, bet 
taip pat pasvarstyti ir Bendrovės veiklą ir 
jos įtaką mūsų visuomeniniam gyvenimui.

1964 metai buvo dar vienas žingsnis pa
žangos keliu, konsoliduojant Bendrovės pa
dėtį. Pagal jau nusistovėjusią tvarką, ba
lansas ir pelno ir nuostolio sąskaita už tuos 
metus buvo paskelbta „Europos Lietuvy
je“, ir iš ten jūs galėjote matyti, kad Bend
rovė baigė finansinius metus su 2145 sv. 
pelno. Apyskaitoje taip pat galėjote paste
bėti, kad 1964 metais Bendrovės valdyba 
nutarė padidinti turto nurašymų pozicijas, 
nustatydama padidintas amortizacijos nor
mas spaustuvės mašinoms ligi 20 proc. ir 
baldams ir įrengimams 15 proc. Tokiu bū
du turto nurašymams skirta suma padidė
jo 406 sv. palyginus su 1963 m. ir yra pa
rodyta pelno ir nuostolio apyskaitoje 1014 
sv. Nežiūrint to, pelnas yra 239 sv. dides
nis negu 1963 metais. Toks rezultatas yra 
visiškai patenkinamas.

Minėtasis pelnas yra gautas atėmus vi
sas išlaidas iš gautųjų pajamų visuose fi
ves skyriuose, t.y. Lietuvių Namų, Sodybos, 
Spaudos skyriaus ir Centrinės įstaigos.

Kaip ir visuomet, didžiausią apyvartą 
padarė Lietuvių Namai. Smulkesnė Lietu
vių Namų apyskaita už 1964 metus atrodo 
šitaip:

Pajamos
Nuoma 4361
Gazas ir elektra 107
Baro pajamos 8995

£13463

Išlaidos
Baro prekės 5622
Atlyginimai 1447
Mokesčiai 558
Draudimas 119
Šviesa, šildymas 660
Skalbykla ir kt. 361
Remontai ir kt. 417

£9184

Lieka £4279

Lietuvių Sodybos apyvarta 1964 metais 
padidėjo net 2054 sv. Toks apyvartos padi
dėjimas turėjo padidinti ir pelną, tačiau iš 
tikrųjų pelnas sumažėjo apie 100 sv. Tai 
įvyko dėl padidėjusių remonto išlaidų, ve
dant vandenį į kambarius. Ši operacija pa
didino remonto išlaidas apie 400 sv., paly

MES IR LIETUVA
DBLS PIRMININKO INŽ. J. VILČINSKO 

PRANEŠIMAS 1965 M. BALANDŽIO 3-4 D. D. SUVAŽIAVIMUI

DBLS VEIKLA
Pagaliau mūsų padangė pradeda gied

rėti. D. Britanijoje didėja susidomėjimas 
mūsų veikla; mūsų gretas papildo jaunoji 
karta. Lietuvių išeivijoje plačiam pasauly
je naujų vilčių sukėlė VLIKo apsijungi- 
mas. Laisvasis pasaulis pereina į politinę 
ofenzyvą, tuo tarpu kai komunistų mono
litas pradeda skilti į kelias dalis. Jeigu prie 
to dar pridėsime gražų pavasario orą ir at
einančią Prisikėlimo šventę, tai šiandien 
tikrai turime kuo pasidžiaugti.

Praeitų metų mūsų veikla taip pat pra
sidėjo gražiu sąskrydžiu Lietuvių Sodybo
je, kuris jau tikrai užsitarnavo būti vadi
namas tradiciniu. Po to, išsiskirstę į savo 
kolonijas, dirbome kiekvienas sau, sky
riuose ar pavieniui, susirinkdami kartu 
atžymėti savo tautinių švenčių ar pagerbti 
savo užsitarnavusių tautiečių. Tautinių 
švenčių minėjimus ruošė visi didesni DBLS 
skyriai. Apie tai skaitėme Europos Lietu
vyje.
VLIKui apsijungus, nukrito barjerai tarp 

srovinių susigrupavimų ir D. Britanijos 
lietuvių tarpe. Platesniu pagrindu persi
tvarkė Tautos Fondo Atstovybė, kurios pir 
mininku buvo išrinktas mums jau gerai pa 
žįstamas P. Mašalaitis. Jo atsišaukimas su 
laukė gero atgarsio. Vasario 16 dienos va
jus davė keturgubai didesnę aukų sumą, 
negu ankstyvesniais metais. Prie tų aukų 
rinkimo prisidėjo DBLS skyriai. Pvz., Not
tinghamo skyrius surinko 30 svarų. Nedaug 
atsiliko ir kiti skyriai, kaip Wolverhampto- 
no ar Bradfordo, kurie aukas Tautos Fon
dui renka pastoviai.

Ypatingoje padėtyje yra Londono Cent
rinis skyrius, kuris narių skaičium gau
siausias, surenka nemažai nario mokesčio. 
Bet jo veikla apsiriboja beveik tik biblio
tekos išlaikymu, kuria gali naudotis visi 
šio krašto lietuviai. Biblioteką tvarko pik. 
T. Vidugiris.

Keli skyriai gražiai veikia, ruošdami ben 
dras pramogas bei kultūrinius parengimus 
su kitų tautų išeivių organizacijomis. Lei- 
cesterio skyrius buvo suruošęs meninį pa
sirodymą su latviais ir estais.

Prestono skyrius turi apie 250 knygų bib

ginus su remonto išlaidomis 1963 metais. 
Taip pat padidėjo ir atlyginimai. Todėl ga
lų gale Sodybos pelnas yra šiek tiek mažes
nis, bet visiškai patenkinamas, turint gal
voje atliktuosius pagerinimus.

Smulkesnė Sodybos apyskaita atrodo ši
taip:

£11235

Pajamos
Nuoma ir maistas
Baro pajamos
Įvairios pajamos

7555
4503

308 
£12366

Išlaidos
Maisto produktai 2304
Baro prekės " 2977
Atlyginimai 3638
Mokesčiai 228
Draudimas 61
Šviesa, šildymas 465
Skalbykla ir kt. 132
Remontai 698
Daržai ir paukščiai 327
Transporto išlaidos 210
Įvairios kt. išlaidos 195

Lieka £1131

Spaudos skyriaus apyvarta truputį su
mažėjo, bet pelnas, nors ir mažas, pakilo 
apie 105 sv. šio skyriaus pažanga yra ypač 
džiuginanti. Prieš keletą metų daug kas 
manė, kad Bendrovė neįstengs pakelti 
Spaudos skyriaus nuostolių, o dabar spau
dos darbuotojų pastangų dėka vaizdas vi
siškai pasikeitė, šiandien jau mes esame 
tikri, kad Nida gyvuos dar daug metų ir 
„Europos Lietuvio“ ateitis dar yra užtik
rinta.

Įvertindama spaustuvininkų pastangas, 
valdyba paskyrė apie 3000 sv. spaustuvės 
priemonėms pagerinti, tikėdama, kad toks 
žygis palengvins Spaudos Skyriaus darbo 
sąlygas ir pakels jo našumą. Nors tokia in- 
vestacija gal ir nebus labai pelninga, bet 
tokiu būdu Bendrovė prisideda prie lietu
vių kultūrinės ir visuomeninės veiklos.

Spaudos skyriaus pajamos ir išlaidos 
1964 metais buvo šitokios:

Pajamos
E. L. prenum. ir skelb. 2019
Už Nidos knygas 2523
Įvairūs darbai 1348
Spaudos baliaus pelnas 44 

£5934

(Nukelta į 4 psl.) 

lioteką ir Liet. Enciklopediją, Sheffieldo 
skyrius šiais metais atšventė savo gyvavi
mo pirmąjį dešimtmetį ir šiuo metu turi 
11 narių. Remia Londono Liet, bažnyčią, 
Vasario 16 gimnaziją ir kitus lietuviškus 
reikalus.

Neblogai veikia net toks mažas skyrius, 
kaip Flackwell Heath.

Nottinghamo skyrius yra antras D. Britą 
nijoje pagal savo narių skaičių. Todėl tas 
skyrius yra bene veikliausias. Kitoms or
ganizacijoms apjungti dirba išvien su Ko
ordinaciniu komitetu, kuris pavadintas Jau 
nimo komitetu, nes jame dirba daug jauno 
sios kartos atstovų. Jaunimui susirinkti ir 
pramogoms būtinai reikalingi nuosavi na
mai. Su Nottinghamo skyrium tampriai ben 
dradarbiauja aplinkiniai mažesni skyriai.

Panaši padėtis yra Manchesteryje, kur 
labai dažnai susirenka aplinkinių skyrių 
atstovai. Manchesteris yra geresnėje padė
tyje, nes gali naudotis lietuvių klubo na
mais.

Bradfordo skyrius taip pat yra laimingo 
je padėtyje, kad gali naudotis vietos liet, 
klubo patalpomis, kur ruošia švenčių mi
nėjimus. Jis paminėjo Donelaitį ir atitin
kamu pobūviu pagerbė kūrėją-savanorį, 
dviejų Vyties Kryžių kavalierių Antaną 
Šukį, kuris yra skyriaus pirmininkas.

Pagaliau kita džiugi naujiena: atsikūrė 
Huddersfieldo skyrius! Tos vietovės lietu
viai pajuto, kad DBLS dirba naudingą dar 
bą, ir todėl nutarė prie to darbo prisidėti.

Reikia atskirai pažymėti, kad prie Vasa
rio 16 gimnazijos vajaus prisidėjo daugu
mas skyrių. Aukų atsiuntė ir pavieniai na
riai. Apyskaitą pateiks pik. V. Strimas.

DBLS valdybos nariams nebuvo daug 
progų aplankyti skyrius provincijoje, bet 
ateityje tikimasi tą reikalą pagyvinti.

Mažas mūsų biudžetas neleidžia skirti 
stambių sumų švietimo bei labdarybės tiks 
lams, bet ir tie reikalai nebuvo užmiršti.

DBLS Valdyba stengiasi bendradarbiau
ti su Bendruomenės Valdyba, ir tos veiklos 
pavyzdys matomas čia pat salėje — keli 
B-nės Valdybos nariai dalyvauja suvažia
vime, jų tarpe pirm. J. Alkis. Bendruome
nės Valdyba išstatė čia mokyklų vadovė
lių pavyzdžius, kuriuos galima įsigyti pas 
S. Kasparą.

DBLS Valdyba užsisakė 500 egz. knygu
tės anglų kalba „Lithuania“, kuri galės tik 
ti tiek lietuviškai nekalbantiems lietuviu
kams, tiek anglams, norintiems susipažinti 
su mūsų krašto istorija, geografija, kultū
rine ir politine padėtimi. Knygutė dabar 
jau spausdinama. Jos kaina — 1 šil. Kny
gutės leidėjas — PET organizacija.

Anglų labdarybės organizacija Lifeline 
šio mėnesio pabaigoje ruošia kavalkadą, 
kurios metu rinks provincijoje ir Londone 
aukas pabėgėliams, dar tebesantiems Vo
kietijoje, šelpti. Mūsų nariai kviečiami tą 
darbą paremti.

Kaip ligšiol, DBLS Valdybos nariai daly
vavo kitų organizacijų (tarptautinių ir tau 
tinių) veikloje, kur tik yra galimybė kelti 
mūsų tėvynės laisvės bylą. Du Valdybos 
nariai nuolat dalyvauja PET Londono Dele 
gatūroje. Stebime pasaulio įvykius, nes 
nuo jų priklauso Lietuvos išsilaisvinimas.

KOMUNIZMO PADĖTIS IR 
MŪSŲ KRAŠTO ATEITIS

Praeitą savaitę Brightone įvyko tarptau 
tinė profesinių sąjungų konferencija, ku
rio j e. dalyvavo 18 Europos kraštų atstovai: 
vokiečiai, austrai, italai, prancūzai, belgai, 
anglai, šveicarai, švedai ir mes, rytų Euro
pos egzilai. Visos žinomesnės anglų Trade 
Unions atsiuntė savo atstovus, tarp jų buvo 
angliakasių lyderis Sam Watson ir buv. 
TUC narys Jim Crawford. Iš Tarpt. Prof. 
Sąjungų Konfederacijos buvo atvykęs T. 
Barry-Braunthal.

Konferencijoje buvo diskutuojama mono 
litinio komunizmo krizė, rusų-kiniečių kon 
fliktas ir kokios dėl to galės būti pasekmės. 
Ar tai atsilieps į padėtį Rytų Europoje?

Nesutarimai tarp kiniečių ir rusų kilo 
tuoj po Stalino mirties, nors sėkla tam ne
sutarimui buvo pasėta anksčiau, kai rusai 
po komunizmo priedanga panoro užvaldyti 
pasaulį. Tas konfliktas pradėjo aiškėti 1957 
metais, bet reikėjo dar kelerių metų, kol 
jis visiškai išsivystė. Dabar jis pastebimas 
visose srityse: Vietnamo kare, varžybose 
dėl įtakų Azijoje ir Afrikoje, įvairių tau
tų komunistų partijose, komunistų prof
sąjungose ir t.t. Nesutarimo priežasčių yra 
keletas, bet svarbiausia bene bus pavydo 
jausmas tarp tautų, kurios yra turtingos 
ir nori būti dar turtingesnės, ir neturtingų, 
kurios ir komunistų tarpe yra skriaudžia
mos.

Susidarė vadinamasis policentrizmas, t.y. 
komunistų partijų vadovavimas iš kelių 
centrų: Maskvos, Pekingo, Belgrado, Hava 
nos. Rusai nebegali naudoti visų komunis
tinių partijų savo užsienio politikos tiks
lams.

Susidariusia padėtimi pasinaudojo Rytų 
Europos satelitinės valstybės, ypač Rumu
nija, išsikovodamos sau šiek tiek nepriklau 
somybės ekonominės politikos srityje. Ru
sai buvo priversti atsisakyti nuo centrali-

(Nukelta į 4 psl.)
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Lieka £272

ir Spaudos sky 
kitomis smul- 

visas Centrinės 
dar reikia pa- 
centro išlaidas.

Lietuvių Namų, Sodybos 
riaus apyvartų likučiai su 
kiomis pajamomis sudaro 
įstaigos pajamas, iš kurių 
dengti įvairias Bendrovės
Centro apyskaita yra vadinama Pelno ir 
Nuostolio Apyskaita, ir 
prie balanso:

VISAS PELNAS PALIEKA

1430
3164

88
775 
160 
45

£5662

Išlaidos
Pop. ir knygų įrišimas 
Atlyginimai 
Elektra
Ekspedicija ir paštas 
Remontai, transp. ir kt. 
Įvairios išlaidos

s(L
f*

ji yra pridedama

Pajamos

r
F '
s

Išlaidos

Iš Lietuvių Namų 4279
Iš Sodybos 1131
Iš Spaudos skyriaus 272
Telefono pajamos 59
Depozito s-tos palūkanos 97
Prekybos sk. pelnas 120

£5958
Z

Turto nurašymai 1014
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praėjusių metų — 4125 sv. — ir keliama į 
balansą, kaip likutis sekantiems metams, 
sumai 6270 sv. 
rezervan).

Balanse yra 
1000 sv. buvo 
kesčiams. Kadangi ir 1964 metais panašią 
sumą reikėtų skirti tam reikalui, tai praei-

(1000 sv. perkelta mokesčių

paminėtą, kad 1963 metais 
atskirta valstybiniams mo-

Maskvos ranka Internacionale

SS

1964 metų rugsėjo 28 dieną suėjo 
100 metų, kai buvo įsteigta Tarptautinė 
Darbininkų Sąjunga, vadinama Socialistų 
Internacionalu.

Socialistų Internacionalo sukakties pro
ga Maskvoje prapliupo Chruščiovas su 
Kremliaus bolševikais. Šis buvęs Stalino 
didysis opričnikas skelbia bolševikams bū
dingą melą, kad Socialistų Internacionalą 
įsteigė Marksas. Betgi istorijos tiesa yra 
kitokia. Ne Karolis Marksas įsteigė socia
listų Internacionalą, kurį, deja, po per
traukų naujai atkurtą Leninas paneigė.
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i
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įsteigdamas vadinamąjį III-jį Maskvos In
ternacionalą, kurio didieji tikslai yra: ne
priklausomų valstybių klasta bei apgaule 
valdžios grobimas, genocidinio teroro prie
monėmis tautų pavergimas ir kolchozinės 
badmirių baudžiavos įgyvendinimas. Taigi 
jau dėl to, kad pirmasis, arba tikrasis, In
ternacionalas savo esme yra griežtai prie
šingas Lenino Internacionalui. Kremliaus 
bolševikams turėtų būti gėda šią sukaktį 
minėti, naudojant vardą Markso, kuris sa
vo ideologija, mokslo darbais bei veikla 
yra bolševizmui priešingas.

Kas gi Socialistų Internacionalą įsteigė? 
Savu laiku Markso ir Engelso skelbtasis 
Komunistų sąjūdis neišlaikė reakcijos smū 
gių. Europos kontinente tatai buvo pasek
mė 1848 metų revoliucijos žlugimo, o emi
gracijoje Komunistų Sąjungoje Londone 
įvyko lūžis. Po šio tiek emigracijoje, tiek 
kontinente (Europoje) Komunistų Sąjun
gą patsai Marksas rado nebepasiekiančią 
savo tikslo, ir dėl to ji susilikvidavo. 1851 
m. sausio mėn. Marksas rašė gyvenusiam 
Manchestery Englesui: „Patinka man izo
liacija, kurioje mudu abudu dabar esame, 
— izoliacija nuo viešumos“. Engelsas į tai 
atsiliepė: ,,Nuo šiol esame atsakingi tiktai 
patys sau“.

Nuo 1851 m. sausio mėn. Marksas dirbo 
„British Museum“' bibliotekoje, ir šio dar
bo vaisius buvo jo didysis veikalas „Kapi
talas“. 12 metų Marksas dirbo vien istori
jos ir ekonomikos mokslų srities rašytojo- 
kūrėjo darbą.

Kaip jau rašėme, Tarptautinę Darbinin
kų Sąjungą arba Socialistų Internacionalą 
įsteigė Anglijos (Londono) darbininkai, 
susitarę su Prancūzijos (Paryžiaus) darbi
ninkų atstovais. Būdinga, kad šiai Sąjun
gai įsteigti didysis ir lemiamas veiksnys 
buvo ne darbininkijos siektino socialinio 
teisingumo tikslas, o politiniai tautų lais
vės motyvai. Tatai buvo rezultatas Angli
jos ir Prancūzijos darbininkijos pasipikti
nimo dėl Lenkijos-Lietuvos padalinimo ir 
barbariško Rusijos elgesio, malšinant 1863 
metų sukilimą Lietuvoje. Anglijos darbi
ninkų prof, sąjungų (Unijų) iniciatyva 
1863 m. balandžio 28 d. Londone Šv. Jokū
bo salėje įvyko viešas susirinkimas, pirmi
ninkaujant radikaliai demokratinio, nusi- 

tų metų pabaigoje neapmokėtų valstybinių 
mokesčių suma, parodyta balanse, siekė 
2000 sv.

Tokia didelė skola valstybei susidarė, nes 
mūsų Bendrovė pradėjo klibinti valdžios 
įstaigas, kad mums būtų pripažintas Mutu
al Trading Company (tarpusavio prekybos 
bendrovės) teisės, šiomis dienomis tokios 
teisės Bendrovei pripažintos, o tai reiškia, 
kad Lietuvių Namai jokių valstybinių mo
kesčių ateityje nemokės. Kadangi šis pri
pažinimas.liečia ne tik ateitį, bet ir praeitį, 
tai ne tik tos 2000 sv. skolos valstybei ne
reikės mokėti, bet dar bus Bendrovei grą
žinta apie 180 sv. už laiką nuo Bendrovės 
įkūrimo.

Nors didžiausią dalį darbo šį reikalą 
tvarkant atliko mūsų revizoriai, tačiau val
dyba taip pat gali su visais pasidžiaugti, 
kad pagaliau pavyko išpainioti ilgus metus 
diskutuotasis klausimas dėl valstybinių 
mokesčių mokėjimo. Didžiausios įtakos 
šiam reikalui išspręsti turėjo ligšiolinis fi
ves veiklos socialinis pobūdis, o ypač pra
eitų metų Suvažiavimo priimtoji rezoliuci
ja, pagal kurią akcininkai atsisakė nuo di
videndų mokėjimo. Kol Bendrovė tvarky
sis taip, kaip ligi šiol, tol Bendrovei ir pel
no mokesčių mokėti nebereikės. Tokiu bū
du Bendrovė sutaupys kasmet apie 600 sv. 
Tas klausimas išspręstas be jokių didelio 
masto pakeitimų bei persitvarkymų, ir tai 
reikia laikyti vienu svarbiausių darbų mū
sų Bendrovės istorijoj.

Be abejo, dabar,jau visiems aišku, iš 
kur valdyba gavo tokias dideles sumas in- 
vestacijoms spaustuvėj ir Sodyboj. Kaip 
buvo jau minėta, spaustuvės (ruošimas atsi 
ėjo apie 3000 sv., o Sodybos vilos atremon- 
tavimo ir įrengimo darbai — apie 1550 sv.

Didžiausią dalį Sodybos vilos remonto 
kainos padengė pati Sodyba. Praeitų metų 
bėgyje buvo .pasirašyti malūno ir papildomo 
sklypelio žemės pardavimo dokumentai ir 
gauta 776 sv. Tokiu būdu dabar Sodyba tu
ri ne tik beveik naują vilą, bet taip pat ir 
galimybę gauti vandentiekio vandenį, kurį 
vandens kompanija įsipareigojo prijungti 
per metus nuo žemės pardavimo.

Balanse žymesnių pakeitimų nėra, išsky
rus Sodybos kainos pakilimą. Šis įkainavi- 

NE KAROLIS MARKSAS ĮSTEIGĖ SOCIALISTŲ INTERNACIONALĄ
Taigi, šiuo ir buvo įsteigta Tarptautinė 
Darbininkų Sąjunga, arba Socialistų Inter
nacionalas.

statymo istorijos bei politinės ekonomijos 
univ. profesoriui Eduardui Spenceriui 
Beesly. Susirinkimas pareiškė solidarumą 
sukilimui Lietuvoje ir nutarė reikalauti iš 
Anglijos valdžios ginkluotos intervencijos 
prieš Rusiją. Buvo išrinkta delegacija, ku
ri susirinkimo reikalavimą pateikė lordui 
Palmerstonui. Delegacijai buvo pareikšta, 
kad intervencija yra negalima be Prancū
zijos dalyvavimo. 1863 m. liepos 22 d. toje 
pat salėj įvyko susirinkimas jau su iš Pa
ryžiaus atvykusiais darbininkų delegatais.

Sekančią dieną prof. Sąjungų Tarybos
prancūzų delegacijai suruoštame priėmime 
buvo nutarta išrinkti 5 narių Komitetą, 
kad paruoštų anglų darbininkų atsišauki
mą į Prancūzijos darbininkus, kviečiantį 
pastoviai bei solidariai bendradrabiauti, 
pabrėžiant, kad pirmaeilė šio bendradar
biavimo sąlyga turi būti rūpestis teikti pa
galbą kovojančiai Lenkijos-Lietuvos liau
džiai. Atsišaukimą paruošti buvo pavesta 
Odgeriui. Atsišaukimas buvo paruoštas, 
atitinkamame susirinkime patvirtintas ir 
pasiųstas Paryžiun. Paryžiaus darbininki
ja ne tiktai palankiai atsiliepė į atsišauki
mą, bet ėmėsi labai veiksmingos akcijos. 
Buvo paruošta peticija Napoleonui III-jam 
ir surinkta net 6467 peticiją remiančių pa
rašų. Deja, peticija valdžios pareigūnų net 
nebuvo priimta dėl to, kad pagal konstitu
ciją peticijos gali būti teikiamos ne kara
liui, o Senatui. Nuo šiol praėjo dar 8 mė
nesiai, iki į Londoną buvo pasiųstas Pran
cūzijos darbininkų atsakymas į anglų dar
bininkų atsišaukimą. Atsišaukimą į Lon
doną atvežė delegacija, šiuo metu sukili
mas Lietuvoje jau buvo bepribaigiamas. 
Savo atsiliepime Prancūzijos darbininkai 
taip rašė: „Sukilęs kraštas (Lenkijos-Lie
tuvos) vėl yra kruvinuose vystykluose, o 
mes pasiliekame tiktai bejėgiais stebėto
jais. Bet jausmas, kuris mus riša, yra ge
resnės ateities didysis laidas tautoms iš
laisvinti. Kraujuotų karūnų krauju pasru
vusiais veidais karaliai ilgiau nesidalys 
tarpusavy tautų, didikų grobšumu, žiaurių 
karų naikinimu. Vienos tautos pavergimas 
graso kitų tautų laisvei. Vardan savosios 
garbės kiekvienas laisvas žmogus, arba 
kiekvienas žmogus, kuris trokšta būti lais
vas, privalo padėti pavergtiems savo bro
liams“.

Šis atsiliepimas buvo perskaitytas susi
rinkime, įvykusiame 1864 m. rugsėjo 28 d. 
šv. Martyno salėje Londone. Čia akliama- 
cijos būdu buvo priimta sekanti rezoliuci
ja: „Susirinkimas, išklausęs mūsų brolių 
prancūzų atsiliepimą j mūsų atsišaukimą, 
dar kartą reiškia sveikinimą. Jų programa 
yra dirbančiajai liaudžiai naudinga, dėl to 
ją priimam tarptautinės Sąjungos pagrin
du ir sudarome Komitetą, turintį teisę ko
optuoti kitus narius, kad būtų paruoštas 
šios Sąjungos statutas bei regulaminas“.

EUROPOS LIETUVIS

būdu pagyvinti ir plėsti pačią B- 
šiais laikais nedaro jokios pažan- 
negali tikėtis ilgai išsilaikyti.
tradiciją Bendrovės ir DBLS val- 

asmenų.

mas atliktas valdybos posėdyje, atsižvel
giant į rinkos kainas ir į prieš porą metų 
gautus pasiūlymus, kai aplinkybės reikala
vo galvoti apie Sodybos pardavimą. Kaip 
matyti iš balanso. Sodybos kaina nustaty
ta 17500 sv.

Bendrovės Centro Įstaiga, be kitų tei
kiamųjų patarnavimų, dabar jau gali pa
dėti ir prekybos srityje, ypač siunčiant siun 
tinius artimiesiems. Pradžia jau padaryta, 
ir pelno iš tokių patarnavimų per metus 
buvo gauta 120 sv. Toks mažas pelnas rodo, 
kad stengiamasi patarnauti žmonėms, ne
siekiant daug pasipelnyti. Tikiuosi, kad lie 
tuviai tai įvertins ir ateityje plačiau tais 
patarnavimais pasinaudos.

Prekybos skyrius yra viena iš tų naujųjų 
sričių, kuriomis domisi Bendrovė. Mes ne
galime sustingti ir stovėti vietoj. Reikia ieš 
koti naujų būdų ir kelių paįvairinti veiklai 
ir tokiu 
vę. Kas 
gos. tas

Pagal 
dybos yra sudarytos iš tų pačių 
Praktika rodo, kad tokia tvarka yra geriau 
sias būdas šioms organizacijoms glaudžiai 
ir sklandžiai bendradarbiauti. Ši tvarka 
taip pat užtikrina visokeriopą Bendrovės 
paramą visuomeninei veiklai. DBLS ir fi
ves veikla taip tampriai siejasi, kad sunku 
būtų šiandien įsivaizduoti DBLS be Bend
rovės ir atvirkščiai.

Nors Bendrovės padėtis šiuo metu gali 
atrodyti visai patenkinama, bet tai dar ne
reiškia, kad jau galima atleisti diržus ir at
sikvėpti. Įsiskolinimas per praeitus metus 
nedaug tesumažėjo, o nemaža suma buvo 
išleista pagerinimams. Tačiau yra daug vii 
čių, kad ateityje Bendrovė pajėgs žymiai 
sparčiau skolas lyginti. Iš lietuvių depozi
tai ir toliau priimami, mokant 6 proc. pa
lūkanų (iš jų atskaitomas valstybinis mo
kestis). Jei lietuviškų depozitų susirinktų 
pakankamai, tuomet galima būtų pagalvo
ti apie atmokėjimą 8800 sv. paskolos fi
nansinei firmai.

Taigi Bendrovei kelias ateičiai yra gana 
aiškus: kaupti rezervus skoloms atmokėti; 
gerinti turimąsias priemones ir ieškoti nau 
jų veiklos sričių; kreipti dėmesį į priau
gantį jaunimą ir jį treniruoti užimti vie
toms Bendrovės vadovybėj; ir pagaliau 
bendromis jėgomis su DBLS tęsti lietuviš
ką darbą.

Karolis Marksas šiai sąjungai steigti 
ruošoje nedalyvavo. 1864 m. sausio mėn. 
jisai grįžo iš kelionės Vokietijon ir Olandi- 
jon. Jau Olandijoje jautėsi nesveikas, Lon
done liga kartojosi, ir iki balandžio pra
džios negalėjo dirbti. 1864 m. rugsėjo 28 d. 
Marksas gavo laišką iš Premerio, kuris 
Marksą kvietė atvykti į susirinkimą, įvyk
siantį 8 vak. valandą šv. Martyno salėje. 
Marksas į susirinkimą atvyko, bet, pagal 
jo paties žodžius, čia buvo tiktai „bežadė fi 
gūra estradoje“. Vėliau Komitete Interna
cionalo statutui paruošti dalyvavo ir Mark 
sas. Šį Komitetą, kuris buvo pavadintas 
Laikinąja Centro Taryba, sudarė 32 nariai, 
ir jų eilėje Marksas buvo paskutinis. 
Marksas buvo išrinktas ir į Pakomitetį 
(Subcommittee), kuris paruošdavo svar
biąsias bylas Tarybai spręsti.

Internacionalo veikloje K. Marksui teko 
griežtai susikirsti su Proudohno šalinin
kais — anarchistais, nepripažįstančiais 
valstybės dėl to, kad valstybė varžo žmo
gaus laisvę. Dėl Lenkijos-Lietuvos padali
nimo Pr.oudohnas, pvz., sako taip: „Lenki
ja suardė valstybių pusiausvyrą Europoje, 
ir dėl to jos padalinimai buvo pačių lenkų 
išprovokuoti ir tiktai padarė galą Lenkijos 
anomalijai. Nei senovės, nei viduramžių, 
nei naujų laikų istorijoj nėra kito tiek pa
grįsto šios egzekucijos pavyzdžio“. Skel
biamą Europoje pasipiktinimą dėl Murav
jovų ir Bergų žiaurybių sukilimo metais 
Proudohnas smerkė labiau, nei pačias žiau 
rybes, kurioms pagaliau netikėjo. „Rusija 
— sakė Proudohnas — per tris metus pa
darė daugiau savo liaudies pažangai, savo 
valdymo sistemos pagerinimui ir dėl to vi
sos Europos saugumui, negu lenkai atliko 
per 8 šimtmečius'*. Šitaip rašė Proudohnas 
tada, kai sukilimas buvo bepribaigiamas ir 
Lietuvoje bei Lenkijoje žvygavo kartuvės. 
Marksas dėl brošiūros, kurioje Proudoh
nas skelbė šį savo nusistatymą Lenkijos 
klausimu, pabrėžtinai pareiškė, kad joje 
Proudohnas „atskleidė kretino (idioto) ci
nizmą caro garbei“.

Artėjant pirmam Internacionalo Kon
gresui, kuris įvyko 1866.IV.8 Ženevoje, 
Marksas parašė Laikinosios Centro Valdy
bos instrukciją, pateiksimą Kongresui. Čia 
buvo pagrindinai išanalizuota ano meto 
tarptautinė padėtis, iškeliant pirmon eilėn 
pavojų, kurį sudaro darbininkijos sąjū
džiui Rusija — „Ši rūsti, atsilikusi azijati- 
nė imperija'1, „ši imperija galėtų būti su
tramdyta — rašė Marksas — tiktai atsta
tant Lenkijos-Lietuvos valstybę demokra
tiniais pagrindais“. Būdinga, kad šiame 
sakinyje Marksas praleido žodį „ir socia
liniais“, kurį vėliau pridėjo Prancūzijos ir

MES IR LIETUVA
(Atkelta iš 3 psl.)

zuotų planų COMECON — Rytų Europos 
kraštų ekonominės sąjungos. Mažesnės tau 
tos išsikovojo sau veto teisę šioje organi
zacijoje. Tuo pat metu jos pradėjo plėsti 
savo prekybos santykius su Vakarų Euro
pos kraštais.

Vakarų Europos spaudoje paplito gan
dai. kad įr Pabaltijo respublikos kai ką lai 
mės. Buvo sakoma, kad Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje bus pravesta žemės reforma, 
išdalijant žemę ūkininkams. Kiti laikraš
čiai rašė, kad Pabaltijo respublikos galės 
užmegzti tiesioginius prekybos ryšius su 
Vakarų Europos valstybėmis. Tos žinios ta 
čiau ligšiol nepasitvirtino.

Sov. Sąjunga, nebūdama tikra dėl padė
ties Tolimuosiuose Rytuose, rodo noro su 
tvarkyti santykius Europoje. Pirmą kartą 
nuo 1958 metų Sov. Sąjunga dabar siūlo 
Vakarams derybas dėl Europos problemų ir 
viešai pasisako, kad ji yra nepatenkinta 
Jaltos susitarimo pasekmėmis.

Tuo būdu susidaro galimybės Rytų-Vaka
rų valstybių deryboms dėl Vokietijos ir gi
miningų problemų. Kaip atrodo, tokioms 
deryboms abi pusės ruošiasi. Per derybas 
turėtų iškilti ir Lietuvos laisvės atstatymo 
klausimas.

Reikia būti realistais ir nesitikėti, kad 
laisva ir nepriklausoma Lietuva, tokia, ko
kią mes turime vaizduotėje, atsiras per vie 
ną naktį. Lietuvių tautai ir išeivijai prieš 
akis dar stovi dideli uždaviniai. Išeivija tu 
ri suprasti, kiek pasikeitė tėvynė per pasta 
ruosius 20 metų, ir giliau pastudijuoti ke
lią, kuriuo Lietuva turės žengti į demokra
tinę santvarką.

Kaip Brightono konferencija parodė, lais 
vosios Europos darbo žmonės yra pasiruošę 
padėti Rytų Europos tautoms žengti pir
muosius žingsnius demokratinės santvar
kos kryptimi. Tereikia įtikinti Kremlių, 
kad laisvė Rytų Europos tautoms taip pat 
reiškia taiką pasaulyje, kurios žmonija 
taip labai trokšta.

Šveicarijos atstovai prieškongresinėje Lon 
dono. Konferencijoje.

Lenkijos-Lietuvos valstybės atstatymo 
klausimas betgi dėl prudonininkų opozici
jos buvo iš Kongreso darbotvarkės išim
tas; buvo nutarta prijungti prie protokolo 
vokiečio Bekerio pasiūlytą deklaraciją: 
„Kadangi Tarptautinė Darbininkų Sąjun
ga siekia darbininkų klasės išlaisvinimo, 
— taigi kovoja prieš bet kokią priespaudą, 
siekiant įgyvendinti visų žmonių ir tautų 
lygybę, dėl to lyginai taip siekia prašalinti 
carizmo įtakas ir atstatyti socialinę ir de
mokratinę Lenkijos-Lietuvos valstybę“.

Marksas ne kartą naudojo progas, ,kad 
pabrėžtų Lenkijos-Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo būtinybę: „Europai ten
ka pasirinkti viena iš dviejų — azijatiško
ji barbarija, maskolių vadovaujama, kris 
ant jos galvos, arba turi būti atstatyta 
Lenkijos-Lietuvos valstybė“.

Internacionalo Kongresas, įvykęs Baze
lyje 1869 m. spalio mėn., Marksui veikiant, 
prudonininkus pasmerkė, bet brendo kova 
su Bakūnino krypties anarchistais. Inter
nacionalo Kongresas Hagoje 1872 m. ir Ba
kūnino šalininkus, Marksui reikalaujant, 
iš Internacionalo pašalino. Po to Interna
cionalo vadovybė buvo perkelta į J. A. 
Valstybes. Įvyko dar Kongresas Ženevoje 
1874 m., sekantis Philadelphijoje ir vėliau 
Internacionalas nustojo veikęs. Internacio
nalas buvo atkurtas II-jo vardu Kongrese 
Paryžiuje 1889.VII.14. Jo veikla dėl karo 
nutrūko. Po II D. Karo S. Internacionalas 
atsteigtas 1951 m. VII Frankfurto Kongre
se, kuris deklaravo, kad „socializmas pa
siekiamas per demokratiją, o demokratija 
įgyvendinama per socializmą“. 1953 m. įvy 
kusiame Kongrese Stockholme nutarta ne
pripažinti Pabaltijo valstybių inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. Dėl to ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partija priklauso S. In
ternacionalui ir yra jame atstovaujama 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos delega- 
tūros. 1964 metų rugsėjo 5-6 dienomis 
Briuselyje įvykusiame jubiliejiniame (100 
metų sukakties) S. Internacionalo Kongre
se Lietuvos Socialdemokratų Partiją atsto
vavo ir Tribūnoje dalyvavo Delegatūros 
nariai Jonas Glemža ir Juozas Vilčinskas; 
be to dalyvavo Povilas Juknevičius (Belgi
ja), Jonas Petraitis (Vokietija). Pro gar
bės Tribūną žygiavo šimtatūkstantinė or
ganizuotos tarptautinės darbininkijos eise
na, trukusi net keturias valandas.

Tatai įrodo, kad demokratinio socializ
mo sąjūdis auga, apimdamas naujus kraš
tus, laimėdamas naujas vietas valstybių 
valdžiose, o S. Internacionalas tampa de
mokratinio socializmo pasauliniu parla
mentu, kuris lems tautų ir valstybių ateitį 
jų kovoje dėl nepriklausomybės ir demo
kratinės santvarkos.

Chruščiovas su Kremliaus bolševikais 
Socialistų Internacionalo sukaktį minėjo, 
tarsi nujausdami bolševikų partijos čingis- 
chaniškai sovietiškos diktatūros galą.

J. Va.
Redakcijos pastaba: Minint Soc. Int. 100 

metų sukaktį Maskvoje, Chruščiovas su 
rimta veido išraiška ir su pasididžiavimu
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PROF. V. RUOKIUI 80 M. AMŽ.

(E) Prof. Viktorui Ruokiui kovo 11 d. su 
kako 80 m. amžiaus. Gimęs 1885 m. Dau
bariškio vsd., Daugėliškio vlsč., Švenčionių 
apskr., V. Ruokis dar ir šiandien Žemės 
ūkio akademijoje vadovauja dirvožemio 
katedrai. Doc. V. Danilevičius „Tiesoje“ 
priminė, kad V. Ruokis buvo pirmasis, pa
rašęs lietuvių kalba vadovėlius busimie
siems žemės ūkio specialistams. Jau 1920 
m. buvo išleista V. Ruokio „Neorganinė 
chemija', ..Analizinė chemija' (1922), 
„Organinė chemija“ (1923) ir kt. Vėliau jis 
parašė stambius veikalus: Dirvožemio moks 
las (1930 ir antra laida 1959), Pietų Lietu
vos dirvožemiai (1939). Nors, Danilevi
čiaus teigimu, kūrybingiausi Ruokiui buvę 
„tarybiniai metai“, tačiau didžioji jo vei
kalų dalis pasirodė 1920-39 m.

Sovietiniu laikmečiu V. Ruokis toliau dir 
ba dirvotyroje, tebevadovauja dirvožemi- 
ninkų ekspedicijoms. Jau atiduotas spau
dai jo naujas veikalas „Kristalografija ir 
optinė uolų mineralogija“, o po poros me
tų numato baigti autobiografinį veikalą 
„Žemės ūkio gamybos ir mokslo keliu“. 
Sukaktininkas yra pirmasis chemijos, mi
neralogijos, geologijos ir dirvožemio moks 
lo terminologijos lietuvių kalba kūrėjas, be 
to, yra sudaręs Lietuvos dirvožemių klasifi 
kaciją. V. Ruokis dalyvauja ir visuomeni
nėje veikloje.

Ką veikia Vilniuje įsikūręs A. Morkus?

(E) „Komj. Tiesa“ (nr. 31) informuoja, 
kad prieš metus iš JAV į Lietuvą grįžęs Al 
binas Morkus ėmė ruošti antrą novelių rin 
kinį „Susitikimas“ (pirmasis buvo „Bal
tasis miestelis“). Esą, ir naujame rinkiny 
Morkus nagrinėjąs „jį jaudinančias emi
grantų gyvenimo problemas“. Pastaruoju 
metu jis baigiąs versti į lietuvių kalbą vie
no anglų rašytojo romaną „Mido prisilie
timas“.

Kodėl Otto Redeckis grįžo į Lietuvą?
(E) Otto (dabar Otas) Redeckis iš Prienų 

..Komj. Tiesos“ skiltyse papasakojo, ko
dėl jis, buvęs repatriantas, 1940 m. išvykęs 
iš Lietuvos, karo metu vėl joje atsidūręs, 
prieš kelerius metus atvyko į Vak. Vokieti
ją ir neseniai vėl grįžo į Lietuvą. Jis pasa
kojo apie stovyklas, apklausinėjimus ir, 
svarbiausia, blogą nuotaiką Vokietijoje. 
Dirbo Solingene ir kitur ir gerai uždirbda
vęs. Kodėl jam nepatiko Vokietija? Jis jo
je jautėsi svetimas, negalėjęs pritapti prie 
„kapitalistinio gyvenimo būdo“, erzinusios 
revanšistinės nuotaikos, esą, žmonės žali? 
nęsi vienas kito. Jis vis rašęs į Vilnių bei 
Maskvą ir tik po dviejų metų pastangų ga
vęs leidimą grįžti.

Prisiminimai revoliucijos muziejuje

(E) Vasario mėn. pabaigoje ir kovo mėn. 
pradžioje Vilniuje vyko seminaras komjau 
nimo rajonų komitetų pirmiesiems sekre
toriams. Išklausę visą eilę paskaitų ir pra
nešimų, seminaro dalyviai nuvyko į revo
liucijos muziejų ir čia turėjo susitikimą su 
J. Paleckiu. A. česnavičium, M. Gedvilu ir 
V. Niunka. Paleckis, Gedvilas ir Niunka pa 
šakojo apie 1940 m. įvykius Lietuvoje ir 
kaip buvo sudaryta vad. Liaudies vyriau
sybė. Tai buvo informacija „iš pirmųjų 
šaltinių“.

60 m. aini. sulaukęs akt- Alf. Radzevičius
— pensininkas

(E) Lietuvoje paminėta aktoriaus Alfonso 
Radzevičiaus 60 m. sukaktis. Jis debiutavo 
1929 m. Kauno Valst. teatre, kurį laiką dir
bo Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje, vėl Kau
ne ir nuo 1950 m. galutinai liko Vilniuje. 
Per 36 darbo teatre metus A. Radzevičius 
atlikęs daugelį įsidėmėtinų vaidmenų.

Radzevičius Kauno dramos teatre 1947- 
1950 m. pastatė visą eilę veikalų. Jis dabar 
dirba radijo ir televizijos pastatymuose. Ra
dijo klausytojams žinomas kaip „dėdė Ste
ponas“ „Subatvakariuose“, A. Radzevičius 
jau išėjęs į pensiją, galutinai perėjo į televi
zijos teatrą.

pasakė, jog „didysis K. Marksas buvo rusų 
revoliucionierių pirmuoju atstovu Interna
cionale“, nors visiems yra žinoma,' kad K. 
Marksas buvo vokietis. O svarbiausias mi
nėjimo kalbėtojas B. N. Ponomarevas savo 
ilgoje kalboje išsireiškė, jog komunistų pa
saulyje „šiuo metu veikti tokio tipo centra
lizuotai organizacijai, kaip Internaciona
las, nėra dirvos“.

Kaip žinoma, Pirmąjį Internacionalu 
įsteigus, K. Marksas buvo paskirtas vokie
čių sekcijos korespondentu. Jam griežtai 
pasisakius prieš rusų imperializmą, ir ne
atsiradus iš rusų socialdemokratų tarpo to
kių, kurie lygiai griežtai pasisakytų už Ru
sijos pavergtų tautų laisvę, Internaciona
las pavedė K. Marksui vadovauti ir rusų 
sekcijai, šiuo metu rusų komunistiniai va
deivos yra tiek įsipareigoję tęsti buv. carų 
imperialistinę politiką, kad jiems taip pat 
nėra vietos Internacionale. Tą padėtį Po
nomarevas išaiškino žodžiais, jog kom. 
Internacionalui veikti nėra dirvos. Telieka 
veikti tik demokratinių socialistų Interna
cionalui, su centru Londone, kuris tęsia 
Pirmojo tradicijas.

: x... v

4



Nr. 16(857). 1965. IV. 13 EUROPOS LIETUVIS 5

Nepriklausomybės sutemos Skaitytųjų CaiSkai
(13)

SU „BENDRU ŽYGIU“ IS KLAIPĖDOS 
IR SU SSSR TAUTŲ KULTŪRAI 

PAŽINTI DRAUGIJA IŠ SOVIETŲ 
ATSTOVYBĖS

Tokių koalicinės vyriausybės šalininkų 
buvo ne tik opozicinėse partijose, bet jų 
ėmė rastis pačiuose tautininkuose, kurie 
savo profesija buvo labiausiai artimi ka
talikams. Ministras pirmininkas kun. Vla
das Mironas, seimo nariai — prel. Juozas 
Laukaitis, kan. Juozas Bikinas ir kun. My
kolas Gylys — buvo didesni ar mažesni 
koalicinės vyriausybės šalininkai. Tuo rei
kalu ministro pirmininko kun. V. Mirono 
kai kurios užuominos buvo daromos ir pa
čiam respublikos prezidentui A. Smetonai, 
tačiau jis tokiai koalicijai buvo priešingas 
ir to priešingumo kai kuriuos argumentus 
išdėstė Seime, savo inauguracinėje kalbo
je. Jis, be kitko, pabrėžė, kad mažos vals
tybės svoris santykyje su kaimynais pri
klausąs ir nuo jos valdžios tvirtumo, o kad 
ji būtų tvirta, privalo būti vieninga, išma
ninga ir darbinga. Tad A. Smetona šali
ninkas visų kūrybinių jėgų konsolidacijos, 
arba glaudos, bet ne koalicijos, aprėpian
čios partijų talką.

— Tautinė valdžia, kaip rodo mūsų pa
tyrimas, niekur nevengia imti valstybės 
aparatan pasiruošusių žmonių iš įvairių 
srovių, — kalbėjo A. Smetona. — Jų yra 
daug visokiose atsakingose vietose. Koali
cinė vyriausybė pas mus. kaip ir daug kur 
kitur, yra įrodžiusi savo nesugebėjimus. 
Europos žemyne ji reta kur beišlikusi, ir 
kur išliko, ten smarkiai negaluoja. Tai ar 
būtų išmintinga grįžti prie to, kas yra gy
venimo atmesta? Iš dabartinės Europos 
įvykių aišku, jog partinės talkos valdžios 
pavojinga dargi didžiai ir stipriai valsty-

MANO
1951 m. birželyje, po septynerių metų 

mokslo laisvosios Lietuvos laikais buvusio
je Vytauto Didžiojo gimnazijoje, įsigijau 
sovietinį brandos atestatą. Gimnazijos rū
mai tebebuvo tie patys, statyti nepriklau
somos Lietuvos laikais, vieni didžiausių 
Pabaltijyje. Tačiau užėjus sovietams daug 
kas pasikeitė. Vytauto Didžiojo užrašo 
vietoje tekyšojo geležiniai virbai. Ir tie ke
li mokytojai, kurie dirbo laisvosios Lietu
vos laikais, 1948-49 metų vežimuose į Sibi
rą prie mano akių buvo išvežti. Taip ir li
ko giliai sąmonėje pavardės tų, kurie buvo 
tik mokytojai, vien mokytojai. Jokie nusi
kaltėliai, tik lietuviai. Gimnazijos direkto
rius Trukanas, anglų kalbos mokytojas 
Užpurvis, mokytojų šeima Žukauskai, mo- 
kytojas-matematikas Skirmantas, tuose pa 
čiuose rūmuose dėstęs senas klaipėdietis 
mokytojas Bajoras, dirbęs pradinėje mo
kykloje. Keista, bet po 15 metų gerai prisi
menu pavardes ir klasės draugų Raudonio, 
Lapinsko, kurie taip pat dingo Sibiro glū- 
durnose.

' Grįžo po daugelio metų paliegęs į Klai
pėdą pas savo šeimą direktorius Trukanas, 
gavo darbą techninėje bibliotekoje. Po po
ros metų, komunistinių lagerių iškankin
tas, mirė kepenimis. Teko girdėti, jog grįžę 
iš Sibiro Bajoras, Užpurvis, tik neturi tei
sės gyventi Klaipėdoje. Ar tai tiesa? O kur 
tie, kurie negrįžo, kurie liko amžinu paša
lu padengtoje Sibiro žemėje, kurių įr kapo 
ateinančios kartos neberas, taip kaip buvo 
rasti tik nežinomų žmonių pelenai, nužu
dytų Dachau, Auschwitz ir kitur?

Ateis laikas, jog ir Sibiro kapinynai bus 
atrasti, o jų budeliai patraukti atsako
mybėn.

Lenkiu galvą prieš šiuos Sibiro kanki
nius.

Šitokioje aplinkoje baigus vidurinę mo
kyklą, teko apsispręsti, ką studijuoti. Ma
ma norėjo, kad studijuočiau mediciną, tap
čiau daktaru.

Tais laikais dar nebuvo taip sunku įstoti 
medicinos studijuoti, nors ir nebuvau kom- 
somolcu. Iš viso tais laikais buvo maža 
komsomolcų.

Apsisprendžiau likti prie tėvų, čia pat 
Klaipėdoje stoti į aukštąją mokyklą — 
Mokytojų Institutą, gamtos-geografijos fa
kultetą.

Reikėjo pristatyti įvairiausius pažymėji
mus studentų priėmimo mandatinei komi
sijai.

Komisijos dieną pavieniui ėjome į Insti
tuto direktoriaus kabinetą. Didelėje patal
poje sėdėjo daugiau kaip dešimt asmenų.

Opiausias klausimas buvo, iš kur paties 
tėvas prie Smetonos Klaipėdoje pasistatė 
namuką. Atsakiau, jog mano tėvas, būda
mas batsiuviu, ilgus metus dirbdamas nuo
savoje dirbtuvėlėje, susitaupė, nerūkė nei 
gėrė. Be to, Klaipėda juk buvusi mažoji 
amerikėlė. Apskritai, aš dar vaikas buvau, 
visko nežinau. Žinau, kad jokių darbinin
kų nesamdė ir neišnaudojo.

Be to, sakau, 1940 m. mano tėvai iš Klai
pėdos repatriavo į sovietinę Lietuvą, oasi- 
traukė nuo Hitlerio persekiojimų. Tas tai 
jiems patiko. Be to. lietuvių kalbos dėsty
tojas Skeivys užsistojo ir pareiškė, kad jis 
žinąs mūsų namuką — nedidelis, sovietų

ALEKSANDRAS MERKELIS

bei. Šiandien ne toks laikas, kad Lietuva 
galėtų žaisti koalicijų žaismą, nuo kurio 
yra atsisakę visi mūsų kaimynai.

A. Smetona geresnę tautos ateitį matė 
jos konsolidacijoje, jos glaudume. Jam val
dyti ne tik numatyti, bet ir galėti sudaryti 
krašte gerą tvarką, kuria remtųsi valdžia. 
Jo pradėta skelbti tautinė konsolidacija 
buvo ne kas kitas, kaip jo skelbiamos tau
tinės vienybės modifikacija, lyg jau ir šio
kia tokia evoliucija į koaliciją. Nors politi
nės partijos ir buvo uždraustos, tačiau fak
tiškai jos veikė ir pastaruoju metu siekė 
opozicinės koalicijos, kuri kovoje su tauti
ne vyriausybe būtų veiksmingesnė. Keletą 
metų tokią koaliciją bendro fronto vardu 
siekė sudaryti LKP CK. Jo siūlomoji koali
cija buvo labai paprasta: vandenį drums- 
kime bendrai, o žuvis gaudykime atskirai. 
Tad nenuostabu, kad ir Krikščionių Demo
kratų Partijos ir Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos centrinės vadovybės į komunistų 
siūlomą bendrą frontą nė mažiausio dėme
sio nekreipė ir jokių derybų tuo reikalu 
nevedė. Tik vienur kitur provincijoje ko
munistams pasisekė užmegzti kontaktą su 
kai kuriais minėtų partijų žmonėmis, ma
žai tesioriėntuojančiais esamoj politinėj 
padėty.

Po lenkų ultimatumo to pat siekio ėmėsi 
voldemarininkai, ir jų žygis jau buvo sėk
mingesnis. Po ilgesnį laiką trukusių dery
bų 1938 m. gruodžio 18 dieną Klaipėdoje, 
Biržos kavinėje, susirinko 37 opozicinin- 
kai, kurie įsteigė Lietuvos Aktyvistų Są
jungą. Jos pirmininku buvo išrinktas pats 
tos sąjungos iniciatorius voldemarininkas 
Algirdas Sliesoraitis, o nariais — krikščio- 

STUDIJOS SOVIETIJOJE
valdžios grąžintas po karo. Stipriausiai už
sistojo Instituto part, organizacijos sekre
torius S. Levinas, žydų tautybės. Jis pa
reiškė: „Na ja, jo tėvas visą laiką naujus 
batus gamino, tai galėjo ir susitaupyti“. 
Tuometinis svarbus partijos funkcionie
rius Kairelis, ilgametis Klaipėdos miesto 
partijos komiteto pirmasis sekretorius, nu
tilo. Dabar jis yra Vilniuje administraci
nio skyriaus vedėjas centro komitete.

Buvo toje komisijoje ir daugiau žymių 
partijos ir saugumo pareigūnų, jų tarpe ir 
kareiviška miline Žąsytis, su kuriuo teko 
man susidurti baigus institutą.

Kiek pro mandatinę komisiją nepraėjo 
— nežinia. Mes, kurie praėjome, laikėme 
stojamuosius egzaminus. Į gamtos-geogra
fijos fakultetą buvo priimta apie 40 stu
dentų, jų tarpe tik apie 7 vaikinus. Buvo 
likusios dar kelios tuščios vietos.

Studentas — naujas gyvenimo etapas. 
Daugelis mano, jog, nors sunkiausi, bet 
maloniausi prisiminimų metai yra studijų 
metai, pirmųjų savarankiškų žingsnių, pir
mosios draugystės, meilės metai. Bet tai 
yra ir metai pirmosios atsakomybės.

Dar trumpą laiką instituto komjaunimo 
organizacijos sekretorium buvo augalotas 
sportininkas-boksininkas, baigęs šio insti
tuto istorijos fakultetą — Rudys, vėliau iš
siųstas į Tauragės rajoną, į kolchozo pir
mininkus, kur ir dabar, atrodo, tebesikapa- 
noja po klampynes.

Kas jam nepavyko — agituoti į komjau
nimą. Jo įpėdinei atsidavusiai komsomol- 
cei Domarkaitei nuolatiniais išsikvietimais 
į kabinetą buvo pasisekę net anketas įbruk 
ti į rankas, kad užpildytumėm stoti į kom- 
somolą. Aš ir kurso draugė Stuokutė buvo
me kurso žymūnai, pirmūnai moksle, bet 
nepartiniai. Nuotraukos buvo iškabintos 
Instituto garbės lentoje, o kai baigėme in
stitutą, tai tos įstaigos direktorius partijos 
narys Gerulaitis „Tarybinėje Klaipėdoje“ 
rašė, jog puikiai įsisavino marksizmo-leni
nizmo mokslą studentai, kurių tarpe buvo 
ir mano pavardė pažymėta. Kaip doku
mentus saugau savo sovietinį diplomą su 
pagyrimu ir pažymėjimą su vien labai ge
rais studijuotų dalykų pažymiais.

Sunku buvo išsilaikyti, bet aš ir kurso 
draugas Gaižauskas baigėme šį fakultetą 
ne komsomolcais.

Blogiau buvo su tais, kuriuos buvo gali
ma šantažuoti. Jie buvo priverčiami stoti 
į komsomolą arba išmetami iš instituto.

Prisimenu kurso draugę Kastę Virkelytą 
nuo Plungės, Gondingos krašto. Tėvai kaip 
ūkininkai išvežti Sibiran, o ji išlaikoma 
prie Šilutės gyvenančių giminaičių. Kurį 
laiką pastudijavusi, ji buvo priversta vie
name propagandiniame susirinkime pa
reikšti, jog jos tėvai ir kiti „liaudies prie
šai“ yra „teisingai ištremti iš Lietuvos“. 
Sakė šiuos žodžius mergina kraujais pa
sruvusia širdimi. Po to įstojo į komjau
nimą.

Štai kur Sovietijos studentijos tragiką, 
apie kurią galima romanus parašyti. Kitas 
panašus pavyzdys yra klasės ir instituto 
draugas Knašas. Tėvas Sibire, sūnus įstojo 
į komjaunimą ir net pasirinko studijoms 
rusų kalbą. Kitai studentei, man esant 
II kurse, atrodo, nė tėvų pasmerkimo kai- 

nis demokratas J. Štaupas ir valstietis liau 
dininkas dr. J. Pajaujis, kuris, be to, kaip 
patyręs laikraštininkas, dar buvo paskir
tas propagandos vedėju.

Vokiečių vyriausybei spaudžiant, 1938 
m. lapkričio 1 d. Klaipėdos krašte buvo pa
naikintas karo stovis, ir voldemarininkai 
ten pradėjo įsitvirtinti ir ruoštis versti 
autoritetinį režimą, tikėdamies visokerio
pos paramos iš vokiečių. 1938 m. gruod. 12 
d. Klaipėdoje pradėjo leisti laikraštuką 
Žygis, kurio pirmajame puslapyje paskelb
ti būsimos Lietuvos santvarkos pagrindai, 
dėl kurių esą sutariančios visos visuome
nės srovės. Įsteigus Lietuvos Aktyvistų 
Sąjungą, 1939 m. pradžioje buvo pradėtas 
leisti Bendras Žygis, kurio pirmajame nu
mery išspausdintas būdinga antrašte veda
masis Lietuva bunda. Taigi voldemarinin- 
kų pakvietimas į tautinę vyriausybę jos 
nesustiprino, tik, gal būt, paskatino liaudi
ninkus ir krikščionis demokratus sudaryti 
opozicinę koaliciją su voldemarininkais 
prieš A. Smetonos autoritetinį režimą. Par
tijų, viena kitai įš esmės priešingų, koali
cijoje visą laiką buvo hypokrizės, o dabar 
ji artėjo prie kulminacijos.

Niekam nebuvo paslaptis, kad opozici
nės partijos siekė nuversti autoritetinį re
žimą, jį pakeičiant demokratiniu. Tatai 
buvo siekiama per kariuomenę ar ieškant 
paramos kurioj Lietuvos kaimynėj valsty
bėj, kurios santykiai dėl teritorinių ginčų 
buvo įtempti. Visos tos galimybės buvo iš
naudotos, tačiau be jokios sėkmės. Many
ta, kad jos bus veiksmingesnės, jei bus su
daryta opozicinė koalicija. Komunistams 
nepasisekus, tatai padarė voldemarininkai. 
Ji buvo sudaryta Klaipėdos krašte, kur jau 
nebeveikė karo stovis, ir nebuvo kitokių 
politinės veiklos suvaržymų.

(Bus daugiau)

na nebuvo leista pasilikti studijoms, o gal 
ir jai kategoriškai atsisakius šmeižti savo 
tėvus. Taip vieną dieną buvo pašalinta iš 
pirmojo geografijos kurso studentė Gedvi
lienė.

Beje, tame pačiame kurse studijavo ir 
dabartinis garsus Lietuvos dramaturgas 
K. Saja.

Atrodo, tai studentei buvo primesta, jog 
ji nuslėpusi savo biografiją. Išmetus ją iš 
instituto, ji, kaip apsukri moteris, tapo 
krautuvės vedėja, ten buvo areštuota ir 
nuteista už tariamąją „spekuliaciją“ 8 me
tams kalėjimo. Prieš tai jos vyras Gedvilą 
buvęs plėšikų nužudytas, vėliau ji ištekėjo 
už Instituto ūkvedžio Garnio. „Tarybinė 
Klaipėda“, paminėdama teismo procesą 
prieš Gedvilienę, užsiminė ir tikrąjį pa
grindą, kodėl ši moteriškė persekiojama. 
Esą, jos tėvas Motušas, dabar gyvenantis 
Anglijoje, buvęs kažkoks žymus valdinin
kas ir turtuolis laisvojoje Lietuvoje — 
Švėkšnoje.

Dar pirmaisiais studijų metais buvo areš 
tuoti naktį keletas studentų, niekas viešai 
apie tai nekalbėjo. Tik buvo kalbama, jog 
buvo užsiėmę pogrindine, antikomunistine 
veikla.

Po pusmečio atėjus į auditoriją, studen
tai juokais virsdami pasakoja, kaip vidu
naktį saugumo policija apstojusi institutą. 
Pats direktorius, vien apatiniais apsiren
gęs, turėjęs vesti saugumiečius pas kelis 
studentus, parodyti jų kambarius. Jie bu
vę areštuoti, o instituto bokštelyje rasta 
lietuviška vėliava.

Vakarų Europoje susitikau ir ilgametį 
šio Instituto sargą-kuriką, kuris man smul
kiai papasakojo apie vieną tokį penkias
dešimtųjų metų areštą.

Jau buvęs gilus vidunaktis, kai jį ko
mendantas pažadinęs iš miego ir liepęs 
bėgti į miestą pakviesti instituto direkto
rių. Sužinojęs, kad saugumiečiai kažko ieš
ko, virpančiomis kojomis lipęs pro langą 
tiesiog į gatvę, kad būtų trumpesnis ke
lias. O čia staiga panosėje atsiradęs rusiš
kas automatas ir šūkis „Stoi, ruki verch!“ 
žmogus apmiręs vietoje. Tik po ilgesnio 
aiškinimosi galėjęs eiti.

Rūmai buvę iš visų pusių apstatyti mė- 
lynkepurių saugumiečių su šunimis. Kari
nės mašinos stovėjusios toliau, dėl to ne
buvo girdima, kaip privažiavo.

Vadovaujančias vietas institute buvo už
ėmę svetimtaučiai: S. Levinas — partorga- 
nizacijos sekretorius, marksizmo dėstyto
jai ir tvarkos prižiūrėtojai Strekalov, 
Stribner, rusų kalbos dėstytoja Dreizina. 
Visi partijos nariai. Tuo tarpu iš lietuvių 
pradžioje tebuvo du partiečiai: direktorius 
Gerulaitis ir jo pavaduotojas jaunas mark 
sistas, dabar, berods, Kauno žemės ūkio 
akademijoje — Zakarevičius.

Baigiant institutą buvome skirstomi po 
darbovietes. Vėl reikėjo stoti prieš didžiulę 
komisiją. Pirmąją dieną buvo skirstoma į 
Klaipėdos miestą. Aš. kaip Klaipėdoje gi
męs, ilgametis jos gyventojas, norėjau 
gauti darbą prie tėvų (mano tėvai žemai
čiai). Bet galimybės buvo mažos. Įėjęs pir
mąją dieną į komisijos patalpą, buvau pa
klaustas partinio funkcionieriaus Žąsyčio: 
— Komjaunuolis? — Ne. — Ką, į Klaipėdą

A. VILUCKIS ARBA NEŽINO, ARBA

NENORI ŽINOTI

Europos Lietuvis 11 numeryje išsispaus
dino A. Viluckio straipsnį „Klaidinami lie
tuviai Vakaruose“. Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos Centro Valdyba randa 
reikalo pasisakyti dėl to A. Viluckio dvi
prasmiško, kartais visiškai su tiesa prasi
lenkiančio straipsnio.

Autorių reikia pagirti, kad rūpinasi Vo
kietijos Lietuvių Studentų Sąjunga, jos na
riais ir, kas gražiausia, bando joje „demas 
kuoti komunistinius Lietuvos naikintojus“. 
Būtų labai gera, kad ne tik komunistų su
klaidinti lietuviai studentai Vokietijoje bū
tų A. Viluckio svariais įrodymais dešifruo 
jami, bet ir suaugusieji, kurie daro įtakos 
tokiems studentams.

Perskaičius A. Viluckio rašinį, susidaro 
vaizdas, kad didesnė V. Vokietijos lietuvių 
studentų dalis simpatizuoja dabartiniam 
Lietuvos režimui. Kokia drąsiai teigiama 
nesąmonė!

Cituojame autorių: „Neteko nei rytuose, 
nei vakaruose žiūrėti filmų, kur, žudant 
žmogų, vis tiek, kokie bebūtų motyvai, bū
tų šaukiama, plojama“. Kyla klausimas: ar 
moksleivis A. Hermanas savo straipsnyje 
suklydo, ar Viluckis nori Lietuvos komunis 
tus ginti, teigdamas, kad ten jam tokios rū 
šies filmų neteko matyti? Iš vienos pusės 
to straipsnio autorius gina „komunistinės“ 
Lietuvos jaunimą, o iš kitos šmeižia tą patį 
jaunimą. Koks tai prieštaravimas!

Susidaro įspūdis, kad A. Viluckis pripa
žįsta komunistinį režimą, teigdamas, jog 
ir lietuviai yra „Sovietijos žmonės“. Tokiu 
būdu jis pats tampa „sąmoningu ar nesą
moningu Sovietijos propagandininku“.

Autorius naudojasi rafinuotu minčių dės 
tymo būdu, neskirdamas pagrindinių ir 
skirtingų minčių atskiromis pastraipomis. 
Iš to išeina, kad jis šia taktika naudoda
masis, apgalvotai bando įtarti atskirus Vo
kietijos Lietuvių Studentų Sąjungos na
rius. Neaišku, kur mintis prasideda ir kur 
ji baigiasi, ypač kiek tai'susiję su citato
mis ir jo ameniniais komentarais. Nežinia, 
ar kai kurie teigimai yra cituojami iš laik 
raščių, ar tai paties A. Viluckio nuomonė. 
Mums išeina, kad antrasis atvejis atitinka 
tiesą.

Ryšium su tuo atkreiptinas dėmesys į 
dažnus A. Viluckio savęs apibūdinimus, k. 
a.: „antisovietinis, švarios sąžinės“ ir pan. 
Gal A. Viluckis. pats save tuo bando įtikin
ti? Jis, be to, pasitraukė iš Vasario 16 gim 
nazijos mokytojo pareigų, kai tuo tarpu, 
kas gerai žinoma, lietuvių mokytojų tai 
įstaigai trūksta.

Su tokiais tikrovės neatitinkančiais pra
simanymais A. Viluckis pasitarnauja nie
kam kitam, kaip tik Maskvai!

A. Viluckis nežino ar nenori žinoti Vo
kietijos Lietuvių Studentų Sąjungos tikslų 
ir nusistatymų politiniais, visuomeniniais 
ir kultūriniais klausimais; kitaip gi jis jų 
neapšauktų komunistais ar kokiais Sovie
tijos propagandininkais.

Mes nenumatome ateity daugiau įsileisti 
į jokias diskusijas spaudoje su šiuo neaiš
kiu asmeniu.

Vokietijos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba

A. VILUCKIS KLAIDINA VISUOMENĘ

Širdingai prašyčiau Europos Lietuvio Re 
daktorių išspausdinti mano atsakymą į p. 
A. Viluckio straipsnį „Klaidinami lietuviai 
Vakaruose“ (Nr. 11, 1965.III.9).

1963 m. Europos Lietuvių Studijų Savai
tėj Vokietijoje dalyvavo apie 130 lietuvių 
ir visi su nekantrumu laukė neseniai iš Lie 
tuvos atvykusių studentų W. Toerner ir V.

pats nori? Ką pats! Pačiam pati geriausia 
vieta štai prie Dūkšto, rytų Lietuvoje!

Tik užstojant instituto direkcijai, mano 
paskyrimo klausimas buvo atidėtas sekan
čiai dienai.

Kadangi pagal alfabetą esu vienas pas
kutiniųjų, tai, esant visoms geresnėms dar
bovietėms užimtoms, netikėtai nusišypsojo 
laimė. Man buvo pasiūlyta į Kuršių Nerin
gą, 50 km nuo Klaipėdos, užimti direkto
riaus postą. Sutikau, nepabūgau šio atskir
to kampelio, su kuriuo buvo sunkus susi
siekimas, ypač žiemą. Prieš tai buvau pa
klaustas, ką aš galvoju dėl komjaunimo. 
Atsakiau, kad jeigu matysiu, jog negaliu 
būti geras mokytojas, būdamas ne komso- 
molcas, tai įstosiu.

Taip metus laiko išdirbau viename gra
žiausių pasaulyje gamtos kampelių — Ni
doje septynmetės mokyklos mokymo dalies 
vedėju.

Būdamas jau vakaruose, skaičiau „Tie
soje“, jog Tauragės rajono vadovas Žąsy
tis, kaip ėmęs kyšius iš vad. „buožių“, nu
teistas 7 metams sugriežtinto režimo patai
sos darbų stovyklos, štai likimo ironija. 
Tas, kuris prieš dešimtį metų mane už tai, 
jog nesu komsomolcas, norėjo nugrūsti į 
sugudėjusią Lietuvos dalį, buvo nubaustas 
savo darbdavių. Panašiai atsitiko ir su tuo
metiniu Klaipėdos miesto komjaunimo 
sekretoriumi šlekiu, kuris dramos teatre 
ir „Tarybinės Klaipėdos“ vedamajame ma
ne puolė už tai, kad aš pareiškęs, jog galįs

Macaitytės pranešimų apie studentų gyve
nimą Lietuvoje.

Abu pranešimai buvo bešališki, ir klau
sytojai galėjo susidaryti vaizdą, kokios stu 
dentų gyvenimo sąlygos sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Kad per tokį trumpą (1 vai.) 
laiką kalbėtojai negalėjo plačiai iškelti so
vietinio režimo sąmoningo auklėjimo tik 
kūdikiui gimus, tai suprantama.

Tačiau A. Viluckis surado progą, trejus 
metus tylėjęs, atkreipti dėmesį į save. Mat, 
A. Viluckis jau 1960 m. yra atvažiavęs iš 
„rusinamos, kolonizuojamos, naikinamos 
Lietuvos“. Pirmus dvejus metus sakėsi dir
bęs fabrike, kad pažintų V. Vokietijos dar
bininkiją ir galėtų sekti Lietuvių Bendruo 
menės Vokietijoje veikimą. Jis nepaten
kintas Tarybos, Valdybos, Vasario 16 gim
nazijos Direktoriaus veikla. Juos jam rei
kia pakeisti. Aš organizuoju, sakė, tam dar 
bui tinkamą jaunuolių grupę. T. Jakumai- 
tis, sakė, jau sutiko. Ar aš irgi nenorėčiau 
kartu veikti?

Tokiu pokalbiu susipažinau su A. Viluc- 
kiu. Kadangi atsisakiau prie jo sumanymų 
prisidėti, jis buvo labai nepatenkintas ir 
daug kartų vis klausė mane, kodėl. Paliko 
mane ramybėj iki X Europos Lietuvių Stu 
dijų Savaitės.

Savaitės metu A. Viluckis pradėjo reikš
tis savo siauro protavimo kritika. Klausy
tojai pradėjo iš jo juoktis. Jis nepatenkin
tas atsisėdo. Jis gi padorus lietuvis, pažįs
tąs komunistus, o nors jau treji metai Va
karuose, bet dar vis dėvi komunistine ava
lyne ir dryžuotu kostiumu su raudonu kak 
laraiščiu ir negali nurimti. Man keletą .žo
džių pasakius, nubėgo tekinas prie kalbė
tojo pulto ir pradėjo:

„Baliulis yra sovietinis propagandinin
kas. Jis susitiko su sovietiniu vadeiva Juod 
viršiu...“

Visa salė balsiai sukvatojo, ir nebuvo ga 
Įima aiškiai jo tolimesnių žodžių suprasti. 
„Jūs nenorit manęs čia išklausyti, tai aš iš
einu, bet spaudoje aš netylėsiu“. Taip ir 
paliko mūsų narsuolis auditoriją ir Koe- 
nigswinterį, nors Studijų Savaitė dar tęsė
si keturias dienas. Tad jo teigimas, kad 
nebuvo laiko atsikirsti, yra netiesa.

Tačiau kaip A. Viluckis,.taip ir jo straips 
nis sukelia daug abejonių. Jeigu jis būtų 
rašęs tik man atvykus į Vakarus ir esant 
nesubrendusiam jaunuoliui, nepažinusiam 
laisvųjų Vakarų gyvenimo, tai man būtų 
klaiku. Bet dabar, kai aš gyvenu ne pagal 
A. Viluckio nurodymus, bet dirbu kaip lais 
vas žmogus ir laisvame krašte lietuvių nau 
dai ir jaučiu gyvenimo skirtumą tarp šia
pus ir anapus Geležinės uždangos, tai su 
šypsena žiūriu į siauro protavimo žmones.

Apie mano darbus gali spręsti tie, su ku
riais aš dirbu. O jų yra nemaža. Be to, ma
no darbus Jau spauda yra įvertinusi, ir be 
reikalo A. Viluckis stengiasi lietuvių visuo 
menę klaidinti.

Ričardas Baliulis

Apie „lietuvius Vokietijoje“ Muencheno 
spaudoje

(E) Plačiai skaitomas Muencheno dien
raštis Abendzeitung vasario 25 d. laidoje 
paskelbė Vak. Vokietijos Bundestago vice
prezidento dr. R. Jaegerio straipsnį apie 
lietuvius Vokietijoje. Šiame specialiai rašy
tame straipsnyje dr. Jaeger pakartojo kai 
kurias mintis, kurias jis buvo iškėlęs Va
sario 16 minėjime Heidelberge. Dabar jis 
pažymėjo, kad lietuviai savo šventėje su 
pasididžiavimu prisiminė savo senąjį pali
kimą ir istoriją. Jie taip pat buvo pareiškę 
padėką už jiems laisvojoje Vokietijoje tei
kiamas žmogaus teises. Vokiečių politikas 
teigia, kad visos, ištisai ar dalinai paverg
tos tautos žvelgiančios į naująją laisve bei 
solidarumu paremtą Europą.

būti geras sovietinis mokytojas ir neparti
niu būdamas. Jis taip pat dingo kažkur 
pirmininku viename iš ubagiškųjų kol
chozų.

Likimo atpildo susilaukė ir tūlas Gry
bas, kuris man artimą asmenį koliojo fa
šistu; norėjo išmesti iš darbo. Vėliau gavo 
keletą metų kalėjimo iš tos valdžios, ku
riai tarnavo.

Yra ir liūdnų atvejų, kur nekomunisti
niai funkcionieriai nukenčia. Štai, tur būt, 
daugelis Klaipėdos mokytojų pažįsta mo
kytoją Jaugą, baigusį matematiką Klaipė
dos Mokytojų Institute. Už tai, kad jis ne- 
diplomatiškai stengėsi prasimušti į vaka
rus, jam buvo atimtos mokytojavimo tei
sės, nebuvo leista išvykti į vakarus, nors 
vedė Klaipėdos vokietę.

Nelengvas ir sudėtingas buvo ir mano ir 
mano artimųjų išvykimas į vakarus. Į va
karus atvykau ne geresnio gyvenimo ieš
koti, bet tiesos žodžio pasakyti tų vardu, 
kurie šiuo metu neša didžiausios šiuolaiki
nės kolonijinės imperijos jungą, kurios 
tikslas komunizmo priedanga užvaldyti vi
są pasaulį, jį paversti Rusijos satelitais. 
Satelitai dabar yra net valstybės, todėl ne
stebėtina, jeigu iš baimės, moralinio supu
vimo, pinigų geidulio ar net iš įsitikinimo 
turime satelitų mūsų lietuvių tarpe. Tegul 
jie vieno neužmiršta: neteisų reikalą atsto
vaujantieji sulauks Žąsyčių, Beriju likimo!

A. Viluckis

..'S&a-iSSsiisfSič', irassiSŽŠ
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LONDONAS
REKOLEKCIJOS IR DID. SAVAITĖ

Lietuvių bažnyčioje rekolekcijos ne tik 
Londono, bet ir apylinkių lietuviams pra
sideda balandžio 15 dieną — Did. Ketvirta
dienį ir baigiasi Velykų rytą. Jos vyksta 
šia tvarka:

Balandžio 15 d.. Did. Ketvirtadienį, 10 
vai. ryte pamokslas, 8 vai. vakare šv. Mi
šios, pamokslas ir kitos apeigos.

Bal. 16 d.. Did. Penktadienį, 3 vai. po pie 
tų ypatingos pamaldos su šv. Komunija ir 
pamokslas.

Bal. 17 d.. Did. šeštadienį, 10 vai. ryte 
pamokslas, 8 vai. vakare ugnies, velykinės 
žvakės, vandens šventinimas, šv. Mišios su 
pamokslu.

Velykų rytą 8 vai. Prisikėlimas, Mišios, 
rekolekcijų užbaiga, 11 vai. Mišios su pa
mokslu ir rekolekcijų pabaiga tiems, kurie 
negalėjo dalyvauti anksti rytą. „

Rekolekcijas veda kun. Gintautas Sabai- 
tis, S.J.

Antrąją Velykų dieną Mišios 11 vai. — 
Velykose vakarinių pamaldų nebus.

Išpažinčių klausoma pamaldų metu, po 
jų ir kitu laiku pagal pageidavimą.

Prisikėlimo procesijai prašoma atvesti 
vaikučius. Repeticija bus Did. Penktadienį 
po 3 vai. pamaldų.

VELYKOS IR LIET. MOKYKLA
Atkreipiame tėvų dėmesį, kad Liet, mo

kykloje prie lietuvių bažnyčios pamokos 
bus ir balandžio 11 d. ir bal. 25 d. Toliau 
pamokos kas sekmadienį po Sumos.

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAMO DBLS SKYRIAUS 

VALDYBA
DBLS Nottinghamo skyriaus valdybą su

daro: pirmininkas — K. Bivainis, vicepir
mininkas — J. Šukaitis, sekretorius — E. 
Vainorienė, kasininkas — Kiršinąs, jaun. 
reikalų vedėjas — J. Zaveckas, valdybos 
nariai — M. Janulis ir Br. Čiudiškis.

SKAUTŲ SUEIGA 
IR VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio 19 d., antrąją Velykų dieną, 
3,30 vai., ukrainiečių klubo patalpose (30 
Bentinck Road), kviečiama visų skautų 
sueiga, kurioje bus paminėta Skautų Bro
lijos globėjo šv. Jurgio šventė.

Vėliau, 6 vai., toje pat salėje vyks Mar
gučių balius ir šokiai iki 12 vai. Už gra
žiausiai išmargintą ir stipriausią margutį 
bus paskirtos premijos.

Kviečiame dalyvauti visus.
Jaunimo Komitetas

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

MIELI TAUTIEČIAI

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

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

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

V-3: 101/2 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 išsimokė j imo 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.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1 svarą A. 
Stankevičius, 9 šil. J. Zokas, 1 dol. V. Lo
zoraitienė, po 4 šil. S. Žemaitaitis. K. Vaite- 
kaitienė, E. Katliorius, J. Kiršinąs ir P. 
Veikšra, 1 šil. B. Puodžiūnienė.

J. Čekauskas aukojo 5 dol. spaustuvės 
mašinoms.

DERBY
MOTINOS DIENA

Gegužės 1 d., 6 vai. vakaro, Boyer St., 
Buxton Hotel salėje (salė pasiekiama iš 
Abbey St.), Derby lietuvių katalikų para
pija rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
Programoje: oficialioji dalis, motinų pa
gerbimas ir paskaita. Meninę dalį atliks 
skautų ir skaučių vienetai ir Derbio lietu
vių vyrų kvartetas, vadovaujamas F. Ra- 
monio. Taip pat tėvelių pamokyti į progra
mą įsijungia vaikučiai.

Maloniai kviečiame Derbio ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame minėjime.

Rengėjai

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams laiky 
siu balandžio 19 d„ Velykų antrąją dieną. 
14 vai., Bradforde, Vokiečių bažnyčioje.

Pamaldos bus su šv. Komunija.
Kun. Aldonis Putcė

MANSFIELD  AS
PASILINKSMINIMO VAKARAS

Gegužės 1 d., šeštadienį. 7 vai. vak., Co
operative Hall, Clerkson St., Mansfield, 
Mansfieldo skyriaus jaunimas, priside
dant Nottinghamo jaunimui, Motinos Die
nos proga ruošia pasilinksminimo vakarą.

Mansfieldo jaunimas suvaidins tai die
nai pritaikytą vaidinimą. Be to, bus dar 
įvairi programa.

Vėliau seks šokiai, gausi loterija, puikus 
baras.

Prašome visus Mansfieldo, Nottinghamo 
ir kitų apylinkių lietuvius ir jų draugus su 
šeimom ar pavieniui mus aplankyti ir pasi
džiaugti mūsų atžalynu.

Skyriaus Valdyba
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MANCHESTERIS
MŪSŲ JAUNIEJI

Eilėj Anglijos vietų mūsų jaunieji yra 
jau susitikę, pabendravę. Bet su šiemeti
niu pavasariu iš visos Anglijos suskrido 
jie į Manchesterį atnaujinti pažinčių, pa
buvoti, pasilinksminti. Vietos klubas jiems 
užleido visas patalpas ir prisidėjo, kuo ga
lėjo, kad tik jaunimas laimingesnis būtų.

Tai įvykis, kuris buvo vien pačių jau
nųjų organizuotas, jų pačių pravestas nuo
stabiai gražiai ir tvarkingai. A. Lukšaičio 
kapela (visai moderniška) linksmino visus 
šio laiko šokiais ir dainomis.

Vyresniuosius stebino, kad daugumas jų 
tarp savęs kalbėjosi tik lietuviškai. Ir taip 
londoniškiai, birmingamiečiai, notingamie- 
čiai, bradfordiškiai ir kitų vietovių jau
nieji lietuviai su manchesteriškiais džiau
gėsi savųjų tarpe ir džiugino vyresniuo
sius. Bus kam tęsti lietuviškos idėjos 
darbą.

Verti gražaus pagyrimo šio vakaro orga
nizatoriai: St. Verbickailė, K. Šneliūtė, V. 
Verbickas ir V. Steponėnas.

D. Dainutis

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Pirmąją Velykų dieną Manchesterio Lie

tuvių Socialinio Klubo Valdyba savo patal
pose rengia tradicinį margučių balių. Ski
riamos trys premijos už geriausius (gra
žiausius) margučius.

Gros dar negirdėtas orkestras.
Pradžia 5.30 vai. vakaro.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

BELGIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS LIEGE

Kovo 14 d., sekmadienį, į Belgijos lietu
vių kultūrinio bei tautinio veikimo centrą 
— Liežą iš visų krašto provincijų, atvyko 
gausus tautiečių būrys.

Pamaldas laikė ir prasmingą pamokslą 
pasakė kapelionas J. Danauskas Les Soeu- 
rs de Pauvres vienuolyno koplyčioje, ku
rioje jau eilę metų meldžiasi Belgijos lie
tuviai ir dabar aidėjo tokios brangios 
mums giesmės.

Po pamaldų, pasišnekučiavus „švento
riuje“, svečiai ir liežiečiai susirinko į jau
kiai išpuoštą salę. Minėjimą atidarė Lietu
vių Bendruomenės Belgijoj pirmininkė po
nia St. Baltus. Paskaitoje „Lietuva ir Va
sario 16“ prelegentė trumpai apžvelgė lie
tuvių tautos praeitį ir ryškiai nušvietė 
tremties uždavinius kiekvienam lietuviui. 
Paskaitininke realiai įvertino dabartinę 
okupuotos Lietuvos padėtį ir išreiškė ne
abejotiną viltį, kad Lietuva ateityje vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. „Okupacijos 
ir tironai praeina, kaip neišvengiamas lai
kotarpio blogis, o tautos lieka ir gyvena. 
Valstybės panaikinimas vadinamąja de 
facto prasme niekada nėra buvęs amžinas, 
ir kiekvienas lietuvis turi kovoti ir dirbti 
visomis išgalėmis, kad okupuotoji Lietuva 
vėl prisikeltų naujam gyvenimui“.

Meninėje dalyje susilaukėme malonios 
staigmenos: Marija Pense su lietuvių liau
dies dainomis. Solistė išpildė keliolika mū
sų kompozitorių kūrinių, sukeldama nesi
baigiančių plojimų audrą, švelnus lyrinis 
sopranas, nežiūrint neakustinės salės, 
skambėjo kaip lietuviško pavasario sriau
tas. Belgijos lietuviai reiškia jai viešą pade 
ką, kad nebodama varginančios kelionės, 
atvyko į Liežą ir praskaidrino kasyklų dul 
kių ir liejyklų krosnių karščių užgožtą 
dvasią .

Paskui scenoje pasirodė Spies-Gailiūtės 
sukurtas montažas „Tolimuose keliuose“. 
Keturių asmenų deklamacinis veikaliukas 
sukėlė skaudinantį Tėvynės ilgesį, o Pr. 
Sėlio virkdomas smuikas išspaudė net 
ašaras.

Scenoje išvydome ir pirmininkės Baltus 
dukras — Lilianą ir Danielę su liaudies 
dainų repertuaru. Joms gitara pritarė sim
patiškas jaunuolis belgas — monsieur 
Jean.

Belgijos flamanų provincijos atstovas iš 
Limburgo, Skimbirauskas, kaip ir visada, 
pasirodė su gitara ir vykusiais kupletais. 
Po mažųjų deklamacijos minėjimas baig-< 
tas tautos himnu.

Kada sužinome, jog solistei akomponavo 
olandas pianistas, o šokiams grojo lenkų 
džiasbandas, kyla mielas jausmas, kad Bel
gijos lietuviai, nors ir neturėdami gausaus 
kultūrininkų būrio, vis dėlto veikia, kiek 
jėgos leidžia. Ir pasididžiuoti galima jau 
tuo, kad neturime nei partinių, nei religi
nių grupuočių. Kiekvienas, prisidėdamas 
prie kultūrinio bei tautinio veikimo, pa
miršta savo įsitikinimus, likdamas tik lie
tuviu.

. Minėjimo pelnas — 5000 frankų — buvo 
paskirtas Italijos Saleziečių berniukų gim
nazijai. Sekančio minėjimo (Motinos Die
nos) pelnas bus skiriamas Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje.

E. C.

MADRIDO LIETUVIŲ KALBA 
VALANDĖLĖS BANGŲ ILGIS

(E) Pagrindinė Madrido radijo valandė
lė lietuvių kalba kasdien vid. Europos lai
ku perduodama 7.35-7.55 vai. vak. (Lietu
vos laiku 9.35-9.55 vai. vak.) 31,2 m banga. 
Kiekviena programa kartojama kitą dieną 
8.40 vai. rytą vid. Europos laiku (10.40 ry
tą Lietuvos laiku), 48,84 m banga.

VOKIETIJA
BIRUTĖ GIRDVAINYTĖ ISLAIKė 

EGZAMINUS
Kiekvienais metais prieš Velykas Vasa

rio 16 gimnazijos moksleivija ypač daug 
mokosi, nes prieš prasidedant Velykų ato
stogoms baigiasi mokslo metai, ir daugu
mas vyksta pas tėvelius, kartu veždamiesi 
savo pažymėjimus. Vyresnieji, kuriems 
dar tik vieneri ar dvieji metai liko iki 
brandos atestato egzaminų, kiek galėdami 
rimčiau žiūri į mokslą, nes abitūrą gauti 
nėra lengva, kadangi niekas nepasigailės 
ir nepraleis, jeigu nebūsi pakankamai pasi
ruošęs. Jaunesniesiems dar mažai terūpi 
tolimi egzaminai, bet ir jie prieš Velykas 
labai stengiasi, nes nenori, kad grįžę pas 
tėvus, su kuriais jau taip ilgai buvo nesi
matę. būtų barami dėl blogų pažymių. Vi
siems mokiniams priešvelykinis laikotar
pis yra nelengvas, tačiau ypač sunkus jis 
gimnazijos karūnai — devintajai klasei. 
Devintokai jau gruodžio arba sausio mėne
sio pabaigoj būna parašę brandos atesta
tui gauti rašomuosius darbus ir, stipriai 
mokydamiesi, laukia tos dienos, kada teks 
stoti prieš egzaminų komisiją ir parodyti, 
kad esi vertas ir pakankamai pasiruošęs 
tęsti mokslą universitete.

Ligšiol kiekvienais metais būdavo vis 
keli abiturientai, tačiau šiais metais viena 
tik Birutė Girdvainytė kovo 22 ir 23 dieno
mis stojo į „sunkią kovą" ir ją laimėjo. Su 
dideliu džiaugsmu mokinių buvo sutikta 
žinia, kad Birutė išlaikė ir yra jau nebe 
mokinė, bet studentė.

Birutė Girdvainytė į Vasario 16 gimna
zijos šeštąją klasę įstojo 1961 m. po vasa
ros atostogų. Jos sesuo Gražina jau anks
čiau baigė šią mokyklą. Birutė, kuri gyve
na Memmingene, prieš atvykdama į šią lie
tuvišką įstaigą, lankė ten vidurinę mokyk
lą, todėl iš kai kurių dalykų buvo atsiliku
si nuo savo klasės draugų ir turėjo juos 
pasivyti. Tai nėra lengvas dalykas, tačiau 
Birutė įrodė, kad darbštumu ir uolumu ga
lima daug ko pasiekti. 1961-2 mokslo me
tų gale ji buvo antroji klasės mokinė. At
siekusi tokius rezultatus, nepradėjo „ilsė
tis“, bet ir toliau kruopščiai atlikdavo savo 
kaip mokinės pareigas. Paskutiniuosius 
metus Birutei teko praleisti be klasės drau 
•gų. šitie metai atrodė nepaprastai ilgi, ir 
ji, tikriausia, kartais pagalvodavo, kada 
tas vargas pasibaigs. Prieš pat egzaminus 
dar susirgo matematikos ir fizikos mokyto
jas S. Antanaitis, dėl to baigė ją ruošti kiti 
mokytojai.

Laimingai baigusi egzaminus, Birutė ke
tina vykti į Miuncheną, kur žada studijuo
ti meno pedagogiką. Visi Vasario 16 gim
nazijos mokiniai linki Birutei viso geriau
sio ir daug sėkmės!

Andrius Šmitas
Vasario 16 Gimnazijos VII klasės 

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

2, LADBROKE GARDENS', 
LONDON. W.ll.
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UPĖ l 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.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.

BALTŲ DRAUGIJOS DEŠIMTMETIS
BUS MINIMAS BONNOJE

Balandžio 3 d. Bonnoje įvyko „Baltų 
Draugijos" centro valdybos posėdis, kuria
me buvo aptartas tos draugijos 10 metų 
jubiliejinio parengimo programa. Sukaktis 
bus paminėta Bonnoje lapkričio mėnesį. 
Minėjimui siekiama suteikti platesnės 
reikšmės ir per jį pabrėžti Vakarų Vokie
tijos sostinėje pabaltiečių ir vokiečių tau
tų bendradarbiavimą.

Posėdyje dalyvavo „Baltų Draugijos“ 
garbės pirmininkas ministeris Kraft, val
dybos pirmininkas — Rheinland-Vestfali- 
jos valstybės sekretorius Dr. H. Kehren, 
vicepirmininkas — Dr. A. Gerutis, gen. 
sekretorius — A. Grunbaum ir lietuvių- 
vokiečių sekcijos pirmininkas V. Banaitis.

Sekama Baltų Draugijos „darbo savaitė“ 
rengiama Vakarų Berlyne birželio mėnesį. 
Šio parengimo pagrindiniu kalbėtoju kvie
čiamas žinomas latvių socialdemokratų 
veikėjas Dr. Bruno Kalninš, gyvenąs Stock 
holme. Iš lietuvių referatus laikys Dr. A. 
Gerutis ir V. Banaitis.

Bonnos posėdžio lietuviai dalyviai turė
jo taip pat pasitarimą su prof. Dr. J. Strau- 
chu, Lietuvos vokiečių organizacijos Vo
kietijoje vadovu. Su juo buvo aptarti klau
simai, susiję su glaudesniu bendradarbia
vimu su Lietuvos vokiečiais, gyvenančiais 
Vokietijoje. Prof. Strauchas Lietuvos ne
priklausomybės laikais dėstė Vytauto Di
džiojo Universitete ir buvo vokiečių gim
nazijos Kaune direktorius.

Būdamas Bonnoje, pasiuntinybės patarė
jas Dr. A. Gerutis lankėsi Vokietijos užsie
nių reikalų ministerijoje.

MIRĖ AGR. PRANAS RINKŪNAS
Prieš kiek laiko Kanadoje mirė atsargos 

karininkas agronomas Pranas Rinkūnas.
Gyvendamas Lietuvoje, darbavosi lini

ninkystės srityje ir plačiai dalijosi savosri 
ties patyrimais Lietuvos ūkininke ir Mūsų 
Rytojuje., Ilgą laiką gyveno Pasvalyje, Bir
žuose, Rokiškyje. 1944 m. vasarą pasitrau
kė iš Lietuvos. Atvykęs iš Vokietijos į Ang
liją 1947 m., apsigyveno Silsden hostelyje 
ir dirbo tekstilės fabrike Keighley, kaip ir 
daugelis to paties likimo lietuvių.

Po trejeto metų išvyko į Kanadą, kur vi 
są laiką dirbo ligoninėje.

Mirė staiga darbovietėje, sulaukęs 57 me . 
tų amžiaus. Buvo nevedęs. Turėjo pusbrolį 
su šeima Kanadoje, kuris pasirūpino ir lai
dotuvėmis. Palaidotas Hamiltono miesto, 
Ontario provincijoje, šv. Jono Krikštytojo 
lietuviškose kapinėse.

K. V-šis

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SI?.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. į 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.

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.

Te). 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.
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