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Lietuvoje kas dvi savaites išeinanti

KOMUNISTINIS JAUNIMO
FESTIVALIS

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Manevrai prie Berlyno

„Šluota“ vadinama satyros ir jumoro žur
nalu.-Vadinas, toje „Šluotoje1’ turėtų būti 
spausdinama juokinga medžiaga. Iš ko jau 
negali padaryti net ir arklinio ar medinio 
juoko, tai turėtų būti atiduodama „Tiesai“ 
ir kitiems panašiems laikraščiams, kurie 
nesiskelbia juokingais.

Deja, matyt, nebėra jau iš ko juoktis, 
nes ir „Šluota" pradeda spausdintis nejuo
kingus dalykus. Apskritai sovietai visada 
tegali sudaryti tik pusę ar dar mažesnę 
dalį juoko. Leidžiama juoktis tik iš mažų
jų liaudies žmonių, iešmininkų, o vadai — 
neliečiami. Kitur juk jumoristų ir satyri
kų akys pirmoje vietoje ir krypsta į vadus, 
nes nuo jų daugiausia viskas priklauso. 
Deja, tik ne sovietuose. Čia vadai yra vi
sagaliai, bet dėl to ir neliečiami. Dėl to ir 
„Šluota“ tiesiog nebeturi iš ko juoktis, nes 
mažieji jau visi, matyt, apjuokti. Tai ji Nr. 
4 išsispausdino straipsnį, kuriame puolama 
kultūros reikalų padėtis nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Senas tai jau dalykas, nes ir pats straips 
nis skirtas Lietuvos pavergimo 25 metų su
kakčiai. Bet, matyt, žmonės vis dar netiki, 
kad viskas buvo taip tragiška, kaip dabar. 
Tai „Šluotos“ straipsnio autorius graibsto 
ištraukėles iš senų lietuviškų laikraščių ir 
jomis muša praeičiai per galvą, žiūrėkite, 
ką pasakė Balys Sruoga dėl kultūros padė
ties, ką rašė net „Lietuvos Aidas“, „Stu
dentų Dienos1, kaip piktai plakė prisitai
kėlius ir karjeristus Maironis!

Tiktai mums atrodo, kad čia nieko nauja, 
viskas seniai žinoma ir nuolat kartojama, 
kad net įkyru. Nors imk ir pasiūlyk žmo
nėms pasinaudoti tuo irgi senu dėsniu: pra
dėti karti senų anekdotų sakytojus! Tik 
nebūtų, kas vykdo korimo darbą, nes su 
valdančiųjų palaiminimu vykdomas čia tas 
įkyrus kartojimas.

Dar nieko labai nesakytume, kai karto
jamos senų laikraščių ištraukos ar koksai 

. “aštresnis Maironio satyros posmelis. To
kių straipsnių rašytojai gal nori net ir pa
tys įtikinti save, kad tose ištraukėlėse su
kaupta visa tiesa, kad nieko kita nebuvo ir 
nėra. O kartoti ir reiškia džiaugtis ar pik
tintis ir įtikinėti save ir gal kitus, jeigu 
bus norinčių tikėti.

Bet ir šitame „Šluotos“ straipsnyje tra
giškiausiai visa propagandos menkybė 
reiškiasi paties autoriaus išvedžiojimuose. 
Jis sako, kad nepriklausomybės metais 
buvę giriamasi didžiuliais dvasinės kultū- 
rps laimėjimais, o nepasirodė pilni Done
laičio, Poškos, Stanevičiaus, Baranausko, 
Vienažindžio kūrinių rinkiniai. Net ir Že
maitės ne visi raštai, sako, buvo išleisti.

Tai, žinoma, yra neginčijama tiesa. Ta
čiau ta tiesa šiandieninei padėčiai galioja 
keleriopai labiau, negu aniems nepriklau
somybės laikams. Mes suprantame, kad 
bolševikams rūpėjo išleisti dar pilnesnį 
Žemaitės raštų rinkinį, nes ji dabar labai 
patogi kai kuriais laiškeliais ir smulkes
niais kūrinėliais, kuriuose pasisakoma 
prieš kunigus, prieš bažnyčią ar prieš val
džią. Tie jos rašteliai, greičiausia, būtų 
išėję ir anais laikais, jeigu juos būtų kas 
nors pasiryžęs išleisti. Bet niekas nesiryžo, 
nes, matyt, nesitikėjo, kad kas nors pirks 
ir kad grįš įdėtasis pinigas. Anuomet gi 
nebuvo tokių valstybinių leidyklų, kurios 
būtinai išleistų viską, kas tik kieno para
šyta nors jr prieš valdžią ar daugumos 
gyventojų tikėjimą. Bet, pavyzdžiui, Bara
nausko kūrinių pilno rinkinio net ir vals
tybinė sovietinė jokia leidykla nėra išlei
dusi per šiuos 25 metus. Daug ko nėra tose 
visose rinktinėse, o, žinoma, nė su žiburiu 
niekur nesurastume pakartoto posmo: 
„Kad tu, gude, nesulauktum, nebus kaip 
tu nori!“ Leidžiamas tik „Anykščių šilelis“ 
ir dar keletas kūrinėlių, tai ir viskas.

Pagaliau turėti pilnus anų senųjų poetų 
kūrinių rinkinius gal reikalinga mokyklai, 
ypač aukštajai, bet ne eiliniams skaityto
jams. Va, kas iš tiesų būtų įdomu skaity
tojams, tai turėti daugiau Vaižganto, Krė
vės, bent šiek tiek Pietario, Šatrijos Raga
nos, nepriklausomybės laikais rašiusių 
poetų ir prozaikų raštų. Oi,’daug dalykų 
būtų su įdomumu paskaitoma, jei tik kas 
nors išleistų!

Mes tikime, kad jei tik kas nors išleistų 
tuos nepriklausomybės laikais ar ir dar 
anksčiau parašytuosius darbus, kuriais 
mes gėrėdavomės, tai skaitytojai visiškai 
nė į rankas nebeimtų Guzevičiaus, Venclo
vos, Mieželaičio, Marcinkevičiaus. Tilvyčio 
ir daugelio kitų šiandieninių.

O jei neišleidžiama, tai ar toks dalykas 
nėra tasai nepakeliamas sunkus akmuo, 
kurį reikėtų pririšti šiandieniniams va
dams ant kaklo ir paskandinti juos su to
kią sunkenybe? Neleisdami naudotis pra-

(Elta) 1962 metais Helsinkyje, Suomijoje, 
įvykęs 8-sis pasaulinis jaunimo festivalis bu-J 
vo žymiai apvylęs organizatorius: Tarptau
tinį Paruošiamąjį Komitetą ir faktinuosius 
ruošėjus — komunistų įtakoje esančius Pa
saulinę Demokratinio Jaunimo Federaciją 
ir Tarptautinę Studentų Sąjungą. Apie nau
jojo festivalio ruošimą iki 1964 m. rudens 
tylėta, ir buvo abejojimų, ar Maskva iš viso 
buvo linkusi juo domėtis ir jam išleisti mili
jonus rublių. Tačiau praėj. metų vasarą jau 
padarytas sprendimas, Maskva paskyrė rei
kiamas lėšas, ir paruošiamieji 9-jo jaunimo 
festivalio darbai jau vykdomi pilnu tempu.

Iš tų darbų tenka paminėti: 1964 m. rug
sėjo 8-10 d.d. Helsinkyje susirinkę 58 kraštų 
130 atstovų nutarė, kad 9-sis jaunimo festi
valis įvyks Afrikoje — Alžire. Sudarytas 
tarptautinis ruošimo komitetas. Šis praėj. 
metų gruodžio 15-18 d.d. tarėsi Alžire- Nu
tarta ypač pabrėžti ,,solidarumą“ ir jį įtrauk 
ti į festivalio pavadinimą. Tuo būdu šis ko
munistų rengiamasis festivalis dabar pava
dintas „IX pasauliniu jaunimo ir studentų 
festivaliu už solidarumą, taiką ir draugystę“. 
Jis numatytas iškilmingai atidaryti Alžiro 
mieste liepos 28 d- ir uždaryti rugpjūčio 7 d. 
Į festivalio tikslus įrašytos frazės apie „soli
darumą su jaunimu ir su Afrikos tautomis, 
su jaunimu, kuris savo kraštuose drąsiai ko
vojo už jo šalių nepriklausomybę“. Jau pra
diniuose pasitarimuose pasireiškė kinų dele
gatų opozicija, jų noras keisti programą ir 
pan. Tai verčia spėti, kad jei kinai pasiryš 
festivalyje dalyvauti, gali atsirasti nesutari
mai tarp kinų vadovaujamų delegacijų ir tų 
grupių, kurios laikomos lojaliomis Maskvai.

Kaip festivalio programa siejama su Mask 
vos atstovaujama užsienio politikos krypti
mi, liudija kai kurie bruožai. Šalia įprasti
nės programos (kultūros, sporto įvykiai, pa
rodos ar sporto varžybos) numatyti susirin
kimai, kurie turėsią demonstruoti solidaru
mą su tautomis, kovojančiomis Konge, An
goloje, Pietų Vietname. P. Afrikoje ir kitur. 
Įvyks solidarumo su Afrikos tautomis diena. 
Atkreiptas dėmesys į rugpjūčio 6 dieną — 
tą dieną minint 20-ją Hiroshimos ir Nagasa
kio puolimo sukaktį, įvyks demonstracija už 
pasaulio taiką, be to, bus jaunimo susirinki
mai, nukreipti prieš atominius ginklus ir 
atominius bandymus Saharoje.

Kiek bus to festivalio dalyvių? Rengėjai 
tikisi, kad iš užsienio kraštų į festivalį at
vyksią 15.000 jaunuolių, o pačių alžiriečių 
skaičius festivalyje galįs siekti 5.000. Visuo
se komunistiniuose ir neutraliuose kraštuose 
šiuo metu vedama gyva agitacija už vykimą 
į Alžirą. Propaganda neaplenkė nė Vak. Vo
kietijos. kur tikimasi suagituoti bent kelis 
šimtus jaunimo. Iš Rytų Vokietijos į Alžirą 
vykstą 500 delegatų. Kuba nusprendė pa
siųsti net 820 delegatų, beveik dvigubai dau
giau kaip 1962 m.

Tenka pabrėžti: įvairių valstybių tauti
niai komitetai yra aiškioje komunistų įtako
je. ELTOS iš Stockholm© gautomis žinio
mis, festivalyje Alžire nedalyvaus nė viena 
tarptautinė demokratinė (nekomunistinė ar 
komunistams simpatizuojanti) organizacija. 
Kai kurios jų atsakiusios neigiamai ir nesu
tiko įeiti j Tarpt. Paruošiamąjį Komitetą.

Tų jaunimo festivalių praeitis bei tikslai 
aiškūs: tai masiniai, komunistų dvasioje 
vykdomi jaunimo susirinkimai, kurių pobū
dis perdėm politinis bei šališkas. Jiems va
dovauja ir pagrindines lėšas parūpina Mask
va. Vienos ir Helsinkio pavyzdžiai buvo ryš 
kūs, ir jie buvo nuvylę ne vieną dalyvių 
tūkstantį.

Tai yra įsisąmoninę ir 9-jo festivalio ren
gėjai. Jie jau dabar festivalį pristato kaip 
„naują, lemtingą posūkį festivalių istorijo
je“, jie nurodo, kad stebėsime „naują orien
taciją“, juo labiau, kad festivalis vyksiąs jo
kiam blokui nepriklausančiame krašte — 
Alžire. Patys alžiriečiai, atrodo, tikisi savo 
pusėn palenkti festivalio vadovavimą, tačiau 
tai jiems vargiai pavyks. Svarbiausia, kad 

sovietai savo žinioje turi finansinę pusę — 
paramą festivaliui teiks didelis „Pasaulinis 
Solidarumo Fondas“, kurį beveik išimtinai 
sudaro sovietų ir Rytų bloko kraštų pinigi
niai įnašai. Be to, atmintina, kad festivalio 
programą bent 80 proc. sudaro komunistai, 
tad ir šioje srityje kontrolė bus jų rankose.

Kokios išvados, žvelgiant į festivalio pa
ruošiamuosius darbus? Jie liudija, kad ren
giamasi visai panašiai, kaip Vienoje ir Hel
sinkyje buvusiems festivaliams. Maskvos- 
Pekino ideologinis konfliktas gali pasireikšti 
ir festivalio darbuose. Jis gali pasirodyti 
net labiau brutalia forma negu antrajame 
Jaunimo Forume, 1964 m. rugsėjo mėn. įvy
kusiame Maskvoje. Tikra, kad Maskva ir 
Pekinas yra pasiryžę plėsti savo įtaką Afri
kos ir Azijos kraštuose. Komunistams drau
giškas Alžiro diktatorius Ben Bella, tikima
si, gali siekti panaudoti sovietų-kinų kon
fliktą savo paties, kaip naujo Afrikos tautų 
vadovo, tikslams.

.Maskva, išleisdama dešimtis milijonų do
lerių. yra pasiryžusi pasipriešinti tiek kinų 
vedamajai Afrikos infiltracijai, tiek ir šeimi
ninko — Alžiro siekimams. Maskva, kaip 
pastebėta, siekia paveikti neišsivysčiusių 
tautų jaunimo, studentų masės. Dėl to jau 
minėtasis „Tarptaut. Solidarumo Fondas“ 
numatąs organizuoti „tarptautines draugys
tės grupes“. Tai būtų amerikiečių iki šiol 
Afrikoje ir kitur naudojamų U.S. Peace 
Corps (Taikos korpų) atitikmuo, ir tai įro
dytų, kad komunistai grįžta prie priemonių, 
kurias jie anksčiau yra kritikavę.

Taigi Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos 
jaunimas, atseit, rytdienos vadai, dabar ga
lės pasirinkti jiems tinkamą Sovietų Sąjun
gos, Kinijos ar Vakarų vadovaujamąjį kelią. 
Sovietų skiriamos milžiniškos lėšos verčia 
daryti išvadą, kad tai pavojingas komunis
tų iššūkis, su kuriuo negalima nesiskaityti. 
Laisvieji Vakarai, aišku, negali imtis papras
tų defenzyvos priemonių. Jie savo pusėje 
turi ne tik intelektualinę, organizacinę, bet 
ypač ūkinę galią. Vakarams, pirmoje eilėje, 
trūksta valios minėtąsias priemones bei ga
lią panaudoti ne gynimuisi, bet stipriam 
puolimui.

eities kultūrinėmis vertybėmis, jie daro 
didžiulį nusikaltimą, padėdami rusams 
skurdinti ir rusinti mūsų tautą. Lietuvių 
literatūros vietą juk užima rusiškoji.

Bet ar kas nors išleistų tuos praeities li
teratūrinius turtus, jei niekas nevaržytų?

Žinoma, kad išleistų. Iš pirmos dienos 
susikurtų kooperatinės ar privačios lei
dyklos, ir knygynų vitrinose pasirodytų 
daugybė knygų tokių lietuvių autorių, ku
rių daugelis lietuvių dabar jau net vardų 
nežino.

O, matote, tasai „Šluotos“ tariamasis 
juokdarys dar šneka niekus! Jo intencija, 
be abejo, visiškai aiški: pridengti dabar
ties biaurius nusikaltimus prieš lietuvių 
kultūrą, kuriuos ir šiandien tebevykdo bol
ševikai.

Naujoji Berlyno krizė reikalauja atsaky
mo, kodėl taip yra ir ko iš to galima laukti. 
Ar tai tik manevrai, nervų gadinimas, ar
toksai dalykas, kuris netrukus galės būti 
pataisomas? Olandų „Algemeen Handels- 
blad" rašo:

„Vakaruose beveik visi vieningai suta
ria, kad Vakarų Berlynas neturi patekti 
į komunistinės įtakos sferą. Jis turi būti 
glaudžiai susijęs su Vakarais. Norint, kad 
visada taip būtų, reikalingos tam tikros 
sovietų nuolaidos. Bet kol Bonna nėra pa
siryžusi dalyvauti šituose veiksmuose, kur 
reikia duoti ir imti, kur reikalas sukasi 
daugiau apie Demokratinės Vokiečių Res
publikos pripažinimą, tol iš rytinės pusės 
nėra ko laukti, kad ji padarytų ką nors 
Vakarų Berlyno padėčiai sustiprinti. Dėl 
to ir Bundestago posėdžiai Vakarų Berly
ne yra beprasmiškas dalykas“.

Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ gal
voja, kad šiuo metu ne pats Berlynas yra 
visa ko centras. Jis rašo:

„Komunistų vykdomieji trukdymai yra 
greičiau politinė demonstracija, o ne noras 
sudaryti aštrią krizę. Tačiau pasaulinės 
politikos laukuose gana aiškiai pastebimas 
tam tikras ryšys tarp įvykių Europoje ir 
Azijoje, dėl to galima įsivaizduoti, kad į 
amerikiečių rodomuosius Maskvai ženklus 
Vietname sovietai kaip tik atsako Vašing- 
tonui savais ženklais Berlyne. Bet ameri
kiečių didelis patvarumas abiejose vietose 
yra nepalyginamas su sovietų tuo bandy
mu spausti Europoje ,kad Šiaurės Vietna
mu! palengvėtų našta, ir paaštrėjimas so
vietų ir amerikiečių santykių Vakaruose 
reiškia kartu nesusipratimų padidėjimą 
Azijoje tarp sovietų ir kiniečių“.

Panašios nuomonės yra ir prancūzų „Le 
Figaro“, kuris dėl Berlyno rašo:

„Tiek iš vakariečių, tiek iš sovietų pra
nešimų matyti, kad karinis susidūrimas 
dėl Berlyno nebus plečiamas. Sovietų gene
rolas Grečka Rytų Berlyne prasitarė, kad 
represijos bus taip rūpestingai tvarkomos, 
jog jokiu būdu neperžengtų nustatytosios 
ribos. Taigi sovietų ir rytinių vokiečių ka
riniai manevrai sudarė progos sovietams 
ir vakariečiams pradėti, diplomatinius ma
nevrus, kurių metu Sov. Sąjungai paaiškė
jo, kad vakariečiai nepasiduos. Patriotinė

f SefilųnioS
URAGANO AUKOS IR NUOSTOLIAI

JAV Viduriniuosius Vakarus nusiaubė 
uraganas.

Mažiausiai bent 250 žmonių žuvo, apie 
20.000 neteko pastogės, ir pridaryta di
džiulių nuostolių.

Nukentėjusias valstijas aplankė prez. 
Johnsonas.

SEKANTIS RUMUNIJOS UŽDAVINYS
Rumunijos komunistų vadams pasisekė 

palaipsniui atgauti daugiau nepriklausomy 
bės nuo Maskvos ir stipriau supramoninti 
kraštą.

Bet Rumunija dabar ruošiasi per sekan
čius penkerius metus sumoderninti savo že 
mės ūkį. Jau ir dabar ji yra vienintelis so
vietinis kraštas, kuris ne tik nebuvo pri
verstas pirktis užsieniuose duonos praei
tais metais, bet dar Sov. Sąjungai paskoli
no 400.000 tonų.

PASIVAŽINĖJIMAS PO RYTŲ
EUROPĄ

Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Stewartas išvažiavo į Jugoslaviją, megzda- 
mas geresnius santykius su komunistiniais 
Rytų Europos kraštais.

Iš ten važiuoja i Čekoslovakiją. Rudenį 
lankysis Lenkijoje.

NENORI MATYTI
Balandžio mėn. pabaigoje Vašingtone tu 

rėjo lankytis Pakistano prez. Chanas, o bir 
želio mėn. pirmomis dienomis Indijos min. 
pirm. Šastris. Bet prez. Johnsonas staiga 
atsisakė tų pasimatymų.

Spėjama, kad čia kaltas Chano flirtas 
su Pekinu ir Maskva ir Indijos vyriausy
bės kritiškas požiūris į amerikiečių politi
ką Vietname.

PASIUNTINYS NEPAGEIDAUJAMAS
Britų vyriausybė išsiuntė į Vietnamą ir 

Tolimuosius Rytus savo atstovą Walkerį 
aiškintis padėties.

Jis norėjo apsilankyti ir Kinijoje, bet Ki 
nijos vyriausybė pareiškė, kad tais reika
lais pasiuntinys nepageidaujamas.

Taip pat ir J. Tautų gener. sekretorius 
U Thantas buvo įspėtas nesivarginti ir ne 
gaišti laiko kelionei į Pekingą.

DIENOS -į
PER DAUG SKUBUS IŠRADIMAS

Sovietų astronomas paskelbė, kad jo ob
servatorijai pasisekė radijo ženklais susi
siekti su kažkurioje planetoje gyvenan
čiais aukštos civilizacijos gyvūnais.

Vakarų astronomai tą išradimą sutiko 
labai abejingai, nes radijo ženklai nebūti
nai reiškia, kad kažkas tyčia juos siunčia 
(tokie ženklai gali būti girdimi ir tada, kai 
du erdvės kūnai prasilenkia). Vėliau ir 
Maskvos astronomijos institutas pareiškė 
abejones ir nurodė, kad dar reikia atlikti 
daug tyrimų, kol bus galima ką nors aiš
kesnio pasakyti.

CABOTO LODGES MISIJA

Prez. Johnsonas siunčia asmeninį savo 
atstovą Cabotą Lodgę supažindinti Austrą 
lijos, N. Zelandijos, Filipinų, Formozos, Ja 
ponijos ir Korėjos vyriausybių su ameri
kiečių politika Vietname.

Su ta politika jau supažindintos NATO. 
Cento ir SEATO sąjungoms priklausantieji 
kraštai.

Neišrinkti Neringos ir Lapių kandidatai

(E) Kaip ir reikėjo laukti, Lietuvoje ko
vo 21 d. įvykus rinkimams į vad. deputatų 
tarybas, paskelbus rinkimų rezultatus 
(„Tiesa“,1 kovo 26 d. Nr. 71), bendras bal
savime (į įvairias tarybas) dalyvavusių 
skaičius siekė tarp 99,84 ir 99,96 proc. Į 
vietines tarybas iš viso išrinkta 35.575 de
putatai, jų tarpe 15.361 moteris, arba 43.2 
proc., kom. partijos narių ir kandidatų 
išrinkta 13.839, arba 38,9 proc., nepartinių 
— 21.736, arba 61.1 proc., darbininkų ir 
kolchozininkų — 22.816, arba 64,1 proc.

Pagal oficialų pranešimą, balsavusių 
prieš kandidatus į deputatus įvairioms ta
rybom (rajonų, miestų ir kt.) bendras skai 
čius siekė 3.826. Paskelbta, kad vienoje rin 
kiminėje apygardoje rinkimams į Nerin
gos miesto 'Tarybą ir vienoje apygardoje 
rinkimams į Kauno ra j. Lapių apylinkės 
Tarybą „iškelti kandidatai į deputatus ne
gavo absoliučios daugumos balsų ir nebuvo 
išrinkti deputatais“.

vokiečių Bundestago parlamentarų de
monstracija ypatingu būdu parodė, kaip 
labai sovietai ir Vakarų sąjungininkai ver-
tina kiekvieni savo vokiečius. Taip pat vi
siems buvo parodyta, kiek jau giliai siekia 
Vokietijos padalijimas“.

Amerikiečių „New York Times“ svarsto, 
kad vis dėlto ir toks tariamasis žaidimas 
dėl Berlyno yra pavojingas. Jis rašo:

„Sovietai taip dažnai trukdo susisiekimą 
su Berlynu, kad tiesiog galima tai palygin
ti su karo šokio apeigomis, kurių metu 
ietis nebūna metama ir niekam nepataiko
ma. Tačiau vieną dieną gali kam nors pa
slysti ranka, ypač tokioje vietoje, kur rei
kalas eina dėl gyvybinių interesų ir kur 
atominės galybės stovi viena prieš kitą“.

Kaip pats Berlynas yra ne pagrindinė 
priežastis visam sovietų sujudimui, o tik 
išraiška kitur esančio skaudulio, britų 
„Daily Telegraph“ rašo:

„Federalinės Vokietijos vyriausybė pri
pažįsta ypatingą Berlyno padėtį, dėl to 
Berlyno atstovai Bundestage neturi teisės 
balsuoti. Tai yra logiška kliaudis, bet teise 
posėdžiauti Berlyne jau ir anksčiau buvo 
naudotasi. Bet Federalinės Respublikos 
vyriausybė anuomet Vakarų sąjungininkų 
buvo įspėta per dažnai tuo nesinaudoti. O 
viskas, ko vokiečiai nori, tai baigti tą keis
tą Berlyno padėtį“.

MIN. S. LOZORAITIS VLIKE 
IR LIETUVOS DELEGACIJOJ 

PAVERGTŲJŲ SEIME

Kovo 6 d. Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos šefas min. S. Lozoraitis, lydimas Lie
tuvos Gen. Konsulo V. Stašinsko, dalyvavo 
Vliko Valdybos posėdyje, o kovo 9 d. Lie
tuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo posėdyje.

Buvo pasidalyta informacijomis apie 
Pietų Amerikos lietuvių kongresą Brazili
joj, apie lankymąsi pas Urugvajaus Užsie
nių reikalų ministrą, pas Kolumbijos pre
zidentą bei užsienių reikalų ministrą, ap
skritai, apie Lietuvos reikalų padėtį P, 
Amerikoje. Vliko pirmininkas V. Sidzi
kauskas pranešė apie Pavergtųjų Seimo 
atstovų lankymąsi Valstybės Departamen
te ir pas senatorius bei kongresmanus. 
Min. S. Lozoraitis papasakojo apie savo vi
zitą aukštiesiems Valstybės Departamento 
pareigūnams. Abeji buvo patikinti, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių politika so
vietų pavergtosios Europos atžvilgiu nėra 
pasikeitusi. Buvo taip pat aptarti kai ku
rie konkretūs darbai ryšium su Lietuvos 
laisvės kovos 25 metų sukaktimi.

Min. S. Lozoraitis išskrenda į Europą 
balandžio 11 d. (ELTA)

PAŠA U Lm.li
— V. Vokietija per 5 metus už tvarkingą 

važinėjimą „Gatvės riterio“ titulu apdova
nojo apie 11.000 motoristų.

— New Yorke iš varžytinių buvo par
duota už 105.000 dolerių kaklinė grandinė
lė su 29 briliantais, kurią Rusijos caras 
Nikalojus II buvo padovanojęs savo brolio 
dukteriai princesei Irinai, kai ji tekėjo už 
kunigaikščio Jusupovo.

— V. Vokietijos paštas išleidžia 15 pfeni 
gių pašto ženklą paminėti 75 metų sukak
čiai, kai buvo pradėta švęsti gegužės pir
moji.

— Occhio Bello, Italijoje, du žvejai, tė
vas ir sūnus, Po upėje sugavo 125 kilogra
mus svėrusi eršketą.

— 7 mėnesius kalėjimo Rosenheime, V. 
Vokietijoje, gavo 33 m. amžiaus prancūzas, 
kuris prisistatė kaip gydytojas ir ilgai dir
bo gydytojo darbą ligoninėje.

— Prancūzų technikai tuoj pradės ban
domuosius gręžimo darbus tunelio, kuris 
jungs Prancūziją su Anglija ties kanalu.

— V. Vokietijoje 1964 m. parduota 9,7 
mil. lošimo kortų.

— Seniausias JAV gyventojas sulaukė 
118 m. amžiaus (jis yra juodukas iš Ten
nessee) .

— Amerikiečiai 1964 m. sutaupė 29 tūks 
tančius milijonų dolerių (didžiausias skai
čius bet kada pasiektas taikos metu).

— „Kazachstanskaja Pravda“ rašo, kad 
konditerijos gamyklos inžinierius nuteis
tas mirti, o jo 10 bendradarbių nuo 2 iki 
15 metų kalėti, nes nusuko valstybei apie 
28.000 svarų.

— Britų laikraščiai su pasigardžiavimu 
aprašinėja istoriją alkoholiku išvirtusio 
šuns Patsio, kuris ligi šiol kasdien išlakda
vo po 4 painius alaus, pagiriodamas sirg
davo, prieš atidarant barą nekantriai dras
kydavo duris, kad greičiau būtų įleistas 
atsigaivinti, o dabar veterinoriaus priežiū
roje pradedamas gydyti.

1
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NAUJASIS VYSKUPAS LANKO
LIETUVIUS J. E. VYSK. P. BRAZYS LANKĖ 

PRANCŪZIJOJE LIETUVIUS

Kovo 26-31 d.d. J. E. Vysk. P. Brazys 
lankėsi Paryžiuje. Naujasis Europos lietu
vių išeivių Ganytojas mūsų tautiečių Pa
ryžiuje buvo labai šiltai ir su dideliu 
džiaugsmu sutiktas.

J. E. Vysk. Brazys kovo 28 d. Paryžiaus 
lietuviams atlaikė pamaldas, kurių metu 
jiems tarė gilų ir įspūdingą ganytojišką 
žodį. Į pamaldas buvo susirinkusi visa Pa
ryžiaus lietuvių kolonija ir net tautiečiai 
iš tolimesnių Prancūzijos vietovių.

Po lietuviškų pamaldų įvyko J.E.P. Bra
zio atvykimo proga priėmimas-vaišės, su
ruoštos Lietuvių Katalikų Misijos Prancū
zijoje pastangomis. Jose, be lietuvių, daly
vavo ir gausus skaičius prancūzų bei kita
taučių svečių. Šio priėmimo metu Prancū
zijos lietuyių vardu J.E. Vysk. P. Braziui 
prisiminimui įteiktas adresas, meniškai pa 
ruoštas dail. V. Kasiulio.

Kovo 29 d. J.E. Vysk. P. Brazys buvo pri 
imtas šv. Sosto Nuncijaus Prancūzijai 
Mgrs. įkartoji ir tą pačią dieną Paryžiaus 
Arkivyskupo J.ĘM. Kardinolo Feltin. Bū
damas Paryžiuje, J.E. Vysk. P. Brazys lan- 
kėsi „La Croix“ redakcijoje, kur turėjo pa
sikalbėjimą. Taip pat buvo priimtas Mns. 
P. Rąmondot — Emigrantų ir Egzilų Kata
likų Misijų Direktoriaus Prancūzijoje.

Kovo 30 d. Lietuvos Pasiuntinybės Pata
rėjas prof. J. Ęąltrušąitis suruošė J. E. 
Vysk. P. Brazio atvykimo proga pietus, ku
riuose dalyvavo Mons. P. Rąmondot — 
Emigrantų ir Egzilų Katalikų Misijų Pran
cūzijoje Direktorius, Mons, de Provenche- 
res — Paryžiaus Arkivyskupijos gen. vika
ras, kun. J. Petrošius — Lietuvių Katalikų 
Misijos Prancūzijoje Direktorius, A. Liut
kus — Lietuvos Pasiuntinybės Prancūzijo
je Sekretorius, A. Venskus — Prancūzijos 
Lietuvių B-nės Krašto Tarybos Pirminin-

kas ir Min. E. Turauskas — Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo (ACEN) Paryžiaus 
Atstovybės Pirmininkas.

Kovo 30 d. Paryžiaus Ateitininkų būre
lis J.E. Vysk. P. Braziui pagerbti suruošė 
priėmimą, kuris įvyko pas B. ir A. Vens
kus. Vysk. P. Brazio atsilankymo Prancū
zijoje proga, Paryžiaus ateitininkai Jo Eks
celencijai įteikė prisiminimui dovanėlę — 
žymesnę dalį O. V. Milašiaus raštų.

Paryžiuje J.E. Vysk. P. Brazys turėjo 
pokalbį-susitikimą ir su Paryžiaus lietuvių 
jaunimu.

Kovo 31 d. J.E. Vysk. P. Brazys, išlydė
tas Lietuvių Katalikų Misijos Direktoriaus 
kun. J. Petrošiaus, Paryžiaus Ateitininkų 
būrelio Pirmininkės B. Venskuvienės, Lie
tuvos Pasiuntinybės Sekretoriaus A. Liut
kaus, Pr. Liet. B-nės Krašto Tarybos Pir
mininko A. Venskaus ir Tėvo G. Sabatai- 
čio, S.J., išvyko toliau į Vokietiją.

B. V.

ŠVENTASIS TĖVAS PAULIUS VI

PAGERBĖ EILĘ LIETUVIŲ

Iš Vatikano Valstybės Sekretoriato per 
Apaštališkąją Delegatūrą Vašingtone pra
nešta vyskupui V. Brizgiui, kad šventasis 
Tėvas Paulius VI suteikė lietuviams šito
kius atžymėjimus: kun. Jonui Kučingiui, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonui Los An
geles, — Jo Šventenybės Rūmų Prelato, 
kun. Kazimierui Dobrovolskiui, Šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje, — Jo Šventeny
bės Rūmų Kubikuliarijaus (Monsignoro), 
Juozapui Kajeckui, Lietuvos Ministeriui 
Vašingtone, — šv. Gregorijaus Ordino Ko- 
mandanto, Simui Sužiedėliui, Ateities Fe
deracijos buv. Vadui, — šv. Silvestro Ordi
no Komendanto, Kęstučiui Vygantui, Pax 
Romans Pirmininkui, — Šv. Silvestro Or
dino Vyčio, Birutei Venskuvienei, Kat. 
Moterų ir Mergaičių viso pasaulio Sąjun
gų Centro Tarybos narei ir Sekcijos už 
Tylos Bažnyčią Pirmininkei, — Pro Eccle- 
sia et Pontifice Ordiną.
Gautuosius iš Vatikano dokumentus vysk. 

V. Brizgys išsiuntė pagerbtiesiems.

EKMADįENIO
RiMČIAOS

PROF. BALČIKONIUI 80 M.

VELYKMECIO ŠALTINIS

Naujas „Šaltinio“ 2 (21) nr. ryškiau at
žymi laisvųjų Europos lietuvių vyskupo 
Prano Brazio, MIC, paskyrimo įvykius ir 
velykines bei Motinos Dienai artimesnes 
mintis. Randame ištisą pop. Pauliaus VI 
kalbą lietuviams, vysk. P. Brazio atsakus 
į aktualius liet, klausimus ir straipsnį apie 
šv. Kazimiero pasiuntinybę, prof. dr. J. 
Ereto svarstymus apie liet, išeivijos — 
tremtinių uždavinius ir galimybes. Dr. S. 
Žibartas pristato Sibiro lietuvaičių balso 
atgarsius Vokietijoje ir Olandijoje. Majo
ras P. Gudelis tęsia atsiminimus apie lais
vės kovų partizanus. Dr. K. Matulaitis, 
MIC, pavaizduoja tautos gaivintoją S.Dau- 
kantą. Yra naujas skyrius jaunimui, kurį 
redaguoja R .Kinka. Be to, vaikams Šalti
nėlis, knygų pasaulis ir plati liet, gyveni
mo kronika. Iš poetų yra K. Bradūnas, V. 
Šlaitas, P. Vaičiūnas, J. Švabaitė ir L. 
Švalkus.

(E) Lietuvoje gyvenančiam prof Juozui 
Balčikoniui, lituanistikos veteranui, kovo 
25 d. sukako 80 m. amž. Daugiau kaip 50 
m. Balčikonis tebedirba lietuvių kalbos ug
dymo ir tyrinėjimo srityje, be to, keliasde
šimt metų paskyrė jaunajai kartai auklėti 
bei mokyti. Gimęs 1885 m. Ėriškių bžnk., 
Ramygalos valse., Panevėžio apskr., Bal
čikonis 1906 m. baigė Panevėžio realinę 
mokyklą, 1911 m. — Petrapilio univ. isto
rijos-filologijos fakultetą. Nuo 1912 m. ak
tyviai veikė Vilniaus spaudoje, pedagogi
koje. 1924-1931 m. buvo docentu Lietuvos 
universitete Kaune, 1945-1960 m. — Vil
niaus universitete lietuvių kalbos katedros 
vedėjas ir profesorius. Jis yra išugdęs ne 
tik daug lietuvių kalbos mokytojų, bet ir 
lietuvių kalbos tyrinėtojų.

Sukaktininko veiklą minėdama, Vilniaus 
spauda („Tiesa“, kovo 25 d. Nr. 70) pažy
mi, kad Balčikonis bene daugiausia yra nu 
sipelnęs lietuvių leksikografijai. Po K. Bū
gos mirties perėmęs didžiojo Lietuvių kal
bos žodyno redagavimą, Balčikonis iš pat 
pradžios pasinėrė į šį darbą. Per nepilnus 
24 Žodyno redagavimo metus (1930-1954) 
šio žodyno kartoteka išaugo nuo 600.000 
iki 2 milijonų lapelių (dabar jų dar dau
giau). Tokios kartotekos pagrindu buvo 
išleisti šeši Lietuvių kalbos žodyno tomai 
(A—K). Balčikonis daug prisidėjo prie 
1954 m. Lietuvoje išleisto (partijos žymiai 
sužaloto) Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyno.

1932-1936 m. Balčikonis išleido penkiais 
tomais J.. Jablonskio straipsnius kalbos, 
rašybos ir kt. klausimais. Nepr. Lietuvos

laikmečiu dažnai pasisakydavo kalbos kul
tūros klausimais. Prie rašomosios kalbos 
turtinimo žymiai prisidėjo Balčikonio pa
sakų ir grožinės literatūros vertimai. Di
džioji vertimų dalis atlikta laisvosios Lie
tuvos metais: Andersono (1918),, Hauffo 
(1921), br. Grimmų (1925) ir kt. pasakos. 
Šių dienų Lietuvoje nepaminėta, kad su- 
kaktininkas prieš I pasaulinį karą yra ra
šęs, spausdinęs eilėraščius Liet. Ūkininke, 
bendradarbiavo Viltyje, Mokykloje ir kt. 
leidiniuose. 1939 m. išleido fotokopiniu bū
du 1598 m. Merkelio Petkevičiaus Katekiz
mą. Nepaminėta nė tai, kad 1947 m. išleis
tas Liet, kalbos žodyno antrasis tomas bol
ševikinės cenzūros buvo smarkiai sudar
kytas.

Sena saksų legenda pasakoja, kad netoli 
vieno miesto stovėjo sena, nežinia kada ir 
kieno . statyta koplytėlė. Buvo kalbama, 
kad iš miesto į tą koplytėlę veda tamsus, 
gilus požeminis urvas, bet niekas iš gyven
tojų nedrįso į šį paslaptingą drėgną ir 
tamsų urvą įeiti ir jį ištirti. Atsitiko, kad 
tame mieste vienas žmogus dėl kažkokio 
sunkaus nusikaltimo buvo pasmerktas 
mirti. Teismas, lyg pasigailėdamas, pridėjo 
sąlygą: jei pasmerktasis ištįrsiąs paslap
tingąjį urvą, jam bus dovanota bausmė ir 
jis bus paliktas gyvas. „Daugiau jau nieko 
neprarasiu", galvojo pasmerktasis, „o ga
liu tik laimėti". įėjo jis į tą paslaptingą 
tamsumą ir pasiekė tikslą — koplytėlę. 
Tuo pačiu buvo atleistas nuo bausmės ir 
džiaugsmingai jis pasakojo didžiai smal
suolių miniai: „Kai aš visiškoje tamsoje 
graibiaus, atsimušinėdamas į sienas ir lu
bas, išgirdau baisų ir piktą šunų lojimą. 
Išsigandau pamanęs, jog teisėjai sugalvojo 
man tokią žiaurią mirtį, kad toje tamsoje 
būčiau šunų sudraskytas. Iš baimės, atsi
mušdamas į akmenis, pradėjau bėgti to
lyn. Staiga prieš mane pasirodė Geroji 
Dvasia. Ji laikė rankoje šviesą ir klausė 
mane, kur aš norįs keliauti. Aš atsakiau, 
jei aš šituo keliu nepateksiu į koplyčią, tu
rėsiu mirti, nes esu nuteistas mirties baus
me. Eik tolyn, tarė ji, tavo laimė išsipildė. 
Aš įėjau į gražius skliautus, kuriuose sto
vėjo apaštalų statulos iš gryno aukso. 
Apaštalai rodė man kelią, ir štai aš laimin
gai pasiekiau koplytėlę, laisvę, gyvybę ir 
gyvenimą“, baigė pasakojimą laimingasis.

Ši legenda tinka Atvelykio sekmadienio į 
lekcijos žodžiams: „Tai yra nugalėjimas, • 
kurs nugali pasaulį: mūsų tikėjimas“. Mes, 
žmonės, labai dažnai savo gyvenime eina
me tamsiu urvu. Mes nematome kelio pas 
Dievą, toje tamsoje griūva ant mūsų gyve
nimo sunkumai visa savo našta, ir labai 
dažnai mes keikiame visą savo gyvenimą 
Mes taipgi esame pasmerkti amžinai kan
čiai, nes nusidėjome. Aplinkinių žmonių 
pašaipa, išjuokimas, pasityčiojimas, kaip 
anas šunų lojimas, mus išgąsdina ir sulai
ko nuo prisiartinimo prie mūsų Viešpaties 
Išganytojo, sulaiko nuo praktikavimo šven 
tų Sakramentų. O tačiau vienintelis, kurs 
mus gali išvesti iš tamsos ir suteikti amži
nąją laimę, yra prisikėlęs Kristus. Jis yra 
toji geroji Išganymo Dvasia, kuri laiko 
šviesą savo rankoje ir tikrąjį kelią mums 
rodo. Mūsų gyvenimo kelią Jis apšviečia 
tikėjimo šviesa.

Prisikėlimo dieną prie tuščiojo kapo mo
terims buvo pasakyta: — „Eikite, pasaky
kite Jo mokytiniams ir Petrui, kad Jis ei
na pirm jūsų į Galilieją, tenai Jį matysite, 
kaip Jis yra jums sakęs...“

Kristus eina pirma mūsų, o mes privalo
me ištikimai sekti Jį, eiti tuo keliu, kuriuo 
Jis mus veda per gyvenimą, imti visus 
mums skiriamuosius kryžius ant savo pe
čių. Tamsus kelias mūs daugiau nevargins, ' 
nes tikėjimo jėga mes pasieksime šviesą, 
amžinojo gyvenimo koplytėlę.

Tai yra nugalėjimas, kurs nugali pasaulį 
— mūsų tikėjimas.

K. V. K.

Lietuvių kalbos srities disertacijos
(E) Vilniaus universitete Istorijos ir filolo

gijos fakulteto taryboje kovo mėn. pabaigo
je apgynė disertacijas filologijos mokslų kan 
didato laipsniui įgyti: Aldona Paulauskienė 
(jos disertacijos tema: „Dabartinė lietuvių 
literatūrinės kalbos veiksmažodžių veikslai“) 
ir Vitas Labutis (jo tema: „Dabartinės lie
tuvių kalbos dalelytės“).

------------------------------------------------------------------------------------------------ --- -------------—

■Laisvojo Pasaulio Jaunimui
LIETUVOJE MIRĖ J. FLEDŽINSKIS

(E) Neseniai Lietuvoje, Skaudvilėje, mi
rė Jonas Fledžinskis. Jis buvo gimęs 1885 
jn. ir šią vasarą būtų sulaukęs 80 m. amž. 
Velionis yra studijavęs komercijos moks
lus Petrapilyje ir Berlyne. 1919 m. iš Rusi
jos grįžęs į Lietuvą, Fledžinskis kartu su 
žmona pavyzdingai vedė Ginkūnų ūkį 
(ties Šiauliais), atitekusį iš žmonos tėvo 
grafo Zubovo, ir dirbo kooperacijos srity
je. Buvo Šiaulių srities vartotojų bendro
vių sąjungos, vėliau Žemės ūkio koopera
tyvų sąjungos „Gamintojo“ pirmininkas. 
Iki 1941 m. buvo Žemės Ūkio Rūmų Kaune 
pirmininku. Po antrojo pasaulinio karo 
gyveno Skaudvilėje ir dirbo kolchozų at
skaitomybėje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Komitetas, susirinkęs pirmojo 
1965 kovo 27 d. Jaunimo Centre, Chicago- 
je, JAV, apsvarstęs 1966 Jaunimo Metų 
prasmę ir Kongreso tikslus bei uždavinius, 
pradėdamas savo darbą, kreipiasi:

į laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą, 
kviesdamas jį savo jaunatvės idealizmu 
bei entuziazmu tiesti kelius tarpusavio 
bendravimui bei bendradarbiavimui plėsti, 
išeivijos lietuvių tautinei gyvybei ugdyti 
ir Lietuvos laisvės kovai laimėti,

į laisvojo pasaulio lietuvių bendruome
nes, organizacijas, spaudą ir radijo valan
dėles, prašydamas jaunimui dėmesio, jo 
siekimų supratimo ir visokeriopos para
mos.

Posėdžio dalyviai: Komiteto Prezidiu
mas: pirmininkas A. Zaparackas (Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV pirm., PLB atsto
vas), vicepirmininkai G. Gedvilą (Santa-

Kongreso 
posėdžio

ros-Sviesos Fed. atstovas), V. Kleiza (JAV 
LB Centro Valdybos narys, PLB atstovas), 
G. Musteikytė (LSS Skaučių Seserijos at
stovė), R. Staniūnas (LST Korp! Neo-Li- 
thuania atstovas). Nariai: V. Kamantas 
(PLB atstovas), R. Kviklytė (Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV atstovė), G. Rinkū- 
naitė (PLB ir Kanados LB atstovė), K. 
Sabaliauskaitė (Š. Amerikos Liet. Fizinio 
Auklėjimo įr Sporto Sąjungos atstovė), V. 
Šiaulys (Stud. Ateitininkų Sąjungos atsto
vas), A. Šileika (Toronto Liet. Studentų 
atstovas), kun. K. Trimakas SJ (PLB at
stovas), V. Vijeikis (LSS Skautų Brolijos 
atstovas), E. Vilkas (LSS Akademinio 
Skautų Sąjūdžio atstovas), Svečiai: St 
Barzdukas (PLB Valdybos vykd. vice 
pirm.), B. Nainys (JAV LB Chicagos apg. 
pirm.).

Chicaga, 1965 m. kovo 27 d.

JONAS AVYŽIUS------------------------------------------------------------------ -------

Kaimas kryžkelėje
jie gatavą

spiegiamai

atvangą Ar

(21)
Lukas timptelėjo kelnes, susirietė, vėl 

timptelėjo ir nieko neatsakė.
— O tu, Prunce, kieno žabus kapoji?
Tasai išsišiepė, patenkintas, kad užkal

bino, ir priėjo arčiau.
— Fisiems kapoju, fisiems, — atsakė 

savo keista tartimi. — Pataryk alaus — 
ateisiu. Ruplis už tieną.

— Nenormalų žmogų, ir tą išnaudojate. 
Gėda! — Arvydas pervėrė smerkiančiu 
žvilgsniu sumišusius žmones. — Kaip ma
tai, Lapinai, yra samdinių. O kur yra sam
dinių, yra ir buožių. Bet buožė ne vien tas, 
kuriam kiti veltui daržus nuima arba už 
alaus kaušą žabus kapoja. Sakysim, žmo
gus dirba kolūkyje tik dėl vardo, kad ne
atimtų arų ir, kur beprieidamas, grobsto 
kolūkinį turtą. Kaip tokį pavadinsime? 
Tinginiu, vagimi? Bet vogti jis netingi, o 
vogdamas negalvoja, kad ką apvagia, nes 
kolektyvinio turto jis nelaiko nuosavybe. 
Toks tipas, draugai, yra buožė, nesvarbu, 
ar jis anksčiau turėjo daug hektarų, ar ne
turėjo nė vieno ir bernavo kitiems. Buožė, 
išnaudotojas, ir baigta. Parazitas! Jis dyki
nėja, o tu turi dirbti už jį kaip juodnuga
ris bernas privačios iniciatyvos laikais. Tu 
dirbi ir mažiau turi, o jis, kvailį volioda
mas, kaip iš pieno plaukia.

— Čia tai teisybė! Lapiniausio Godai 
kaip pirštu į akį.

— Kad ir daugiau tqkių ponų yra!
— Taigi, kai niekas nedirbs, nė tam tin

giniui nebus iš ko pasivogti.
— Gudrūs ant kito kailio, rupūžės. Tu 

duodiesi suplukęs, mąšna putoja, kol išva
rai darbadienį, O toks Smetona skruzdžia- 
pautis muša sau baraboną ir šaiposi iš ta
vęs žaltys marinuotas.

— Gal nesišaipo, bral, nu, gyvena minkš 
tai, kaip pyragėlis.

— Tokių pyragėlių, tamstyte, pilną gel
dą prikrautum.

— Eik per kaimą ir dėk kas antrą, jed- 
riona paika.

— O laukinius — visus iš eilės! — pa
šoko Raudonikienė, užsigavusi, nes kam 
jau kam, o jai niekas negalėjo prikišti tin
ginio.

— Kaimas, bral, žino savo vietą, — už
virė Pomidoras, mat, buvo didelis Liepgi- 
rių patriotas, be to, Raudonikio pašonėje 
drąsiai jautėsi. — Kaimas — galva, o kas 
nuo jo atlikę — pasturgalis, uodega nuo 
musių apsiginti.

Tartum žarijų saują supylė Gaigalui už 
apykaklės. Pašoko, lyg ant gyvatės basa 
koja užmynęs, čiupo šakę, o kadangi toji 
buvo giliai įsmigusi ir iš karto nepasisekė 
išrauti, tai dar labiau įsiuto įr prapliupo 
tokiais keiksmais, kad visi susigūžė.

— Kaimo, gagriai, taukaskūriai, — šau
kė, kratydamas šakę. — Vagys, sukčiai, 
tinginiai! Per juos doram žmogui nėra gy
venimo, pasiutkiaulės! Dar čia girsis, gy
vatė rainoji!

Arvydas trenkė rimbu į aulą, norėdamas 
nutildyti kilusį triukšmą ir vėl paimti į sa
vo rankas vadžias, bet buvo per vėlu: visas 
kiemas ūžė, įkaitintas Gaigalo išpuolio; 
tarsi kas nematomu vėzdu pertraukė per 
vidurį minią — rėkaudami, grūmodami 
kumštimis, plūsdamiesi žmonės pasidalijo 
į du būrius ir sustojo priešpriešiais kaip 
perkūnijos pritvinkę debesys. Vienoje pu
sėje kaimas, kitoje — vienasėdininkai. Pir
mieji nuo seno žiūrėjo į vienkiemininkus 
iš aukšto, didžiuodamiesi savo padėtimi, 
antrieji gi taip pat nemėgo liepgiriečių, 
kiekviena proga stengėsi pabrėžti savo ne

priklausomumą, tačiau niekur negalėjo 
apsieiti be kaimo: kaime buvo krautuvė, 
malūnas, mokykla, kolūkio valdyba. Tai 
vis įstaigos, su kuriomis tekdavo labai daž 
nai, jeigu ne kasdien, turėti reikalo. Paga
liau kaimas turėjo koplyčią. Čia kartą me
tuose per švento Kazimiero atlaidus atva
žiuodavo kunigas atlaikyti pamaldų. O 
prie koplyčios buvo ir gražus smėlio kal
nelis, kur vienasėdininkai, užbaigę žemiš
kus vargus, atsiguldavo šalia sodiečių am
žinam poilsiui. Tačiau svarbiausia savitar
pio priešiškumo priežastis buvo ta, kad 
kaimo laukai buvo derlingesni, ūkiai stam
besni, o tokių Kepalių ar Varnėnų, jau ne
kalbant apie Maironis, žemė daugumoje 
prastesnė, sklypai mažesni, taigi ir žmonės 
labiau suvargę. Susitvėrus kolūkiui, abi 
pusės lyg ir suartėjo, tačiau kaimas tebe- 
žvairavo į vienkiemius, po senove iš įpra
timo vadindamas juos laukiniais, šie gi 
savo ruožtu pravardžiavo sodiečius gag- 
riais ir taukaskūriais. O kai dabar taj dau
guma liepgiriečių neturėjo geros širdies 
ant laukinių, kam šie paklausė Arvydo ir 
davė išvežti mėšlą. Tačiau ir vienasėdinin
kai ne mažiau niršo ant kaimo, degdami 
pavydu, bijodami, kad kaimas neišsisuktų. 
Tad nuo rogių, tarp kurių buvo susispietę 
vienkiemininkai (Maironių penketas su ša
kėmis irgi prisijungė prie jų), vienas po 
kito lėkė šūksniai kaip raudonai įkaitę 
akmenys:

— įpratę svetimomis rankomis žarijas 
žarstyti...

— Patys iškeps tose žarijose, rupūžės!
— Per laikus taip, tamstyte: laukinis 

duoda, taukaskūris ima.
— Prie vokiečių visiems alei vieno ge

riausius arklius atėmė, o kaimas išliko pu
siau sveikas.

— Buožės, tamstyte! Mes nuosavu mėš
lu kolūkio dirvas tręšiame, o 
duoną ės.

— Neišdegs, jedriona paika!
Liepgiričių pusėje kažkas 

sušvilpė.
— Draugai!..—šūktelėjo per

vydas, bet tuoj pat jį užrėkė Pomidoro 
falcetas:

— Kad jau išdegė, bral!
— Cha-cha-cha! — kvatojosi sodiečiai, 

pereidami į puolimą, nes laukiniai kol kas 
buvo iššaudę pirmąjį užtaisą. — Bū-bė — 
mėšlo nebėr...

— Gera širdelė — plika rūrelė.
— Išsibraukė laukiniai kaip žarna. Deš

ras kimšime.
— Kvailį ir bažnyčioje muša.
— Ei plikakinkiai! Gal dar ko turite per 

daug — atiduokite.
— Atiduosiu marškinėlius, sau paliksiu 

lopynėlius, — lėkė iš sodiečių būrio paty
čios. O kadangi abi pusės norėjo pasakyti, 
ne klausytis, tai rėkė už kits kitą garsiau 
ir pagaliau priėjo iki to, kad šūkavimai su
siliejo į vientisą nedarnų gaudesį, įr tik 
porą gerklingesnių balsų tebuvo galima 
suprasti.

— Nesidžiaukit, taukaskūriai! — šaukė 
Gaigalas. — Mes pasilikome su lopynėliais, 
gyvatės, o jums marškinius kartu su skūra 
nunersime. Vyrai, ar leisime tiems gag- 
riams tyčiotis iš savęs? — Gaigalas pasisu
ko į savo žmones. — Imkite visi šakes, kin
kykite arklius. Išmėžime kaimą, žaltį, be 
jokių normų iki dugno!

— Pamėgink, jei gyventi nusibodo! — 
suspiegė Pomidoras.

— Velniai seniai laukia tavęs pragare, 
šakes atstatę! — išrėkė Raudonikienė, 
mat, smarkią gerklę turėjo, be to, buvo dar 
neužkimusi, nors be atvangos šūkavo, iš 
visų jėgų palaikydama kaimo pusę.

— Draugai...
— Ir pamėginsime! Vyrai, paskui mane! 

Pirma nuskusime Lapiną su Rimša, rupū
žes, o paskui kitiems imsime lašinius!

— Pirmyn, jedriona paika!
Vyrai atstatė šakes, kaip šautuvus ei

nant į ataką, ir žengė kelis žingsnius. Iš 
paskos pajudėjo vinkiemininkų būrys. So-

diečių pusėje suūžė, sugrumėjo kaip aud
ros verčiamas miškas, sutratėjo tvora. Ke
lių rankose sušvytravo išlaužti statiniai.

Arvydas puolė Gaigalui priešais.
— Atgal, beproti! — Nučiupo už šakės, 

o tuo tarpu Morta prišokusi atsivedėjo ir 
iš viso vieko šveitė Gaigalui pavadžiu. Bet 
Arvydas laiku sugriebė jos ranką, ir virvt- 
galis sudrožė pačiai Mortai per veidą. Iš 
perkirstos lūpos nutįso per smakrą kraujo 
srovelė.

— Motiną didvyrę muša! — sustaugė 
Lapinas. — Daugiavaikę! Ar duosim, žmo
nės?!

Nusileido šakės, pakelti vėzdai. Visi su
stingo, kur kas stovėjo. Savitarpio ginčas 
akimoju buvo pamirštas (o tokių ginčų 
Liepgirių istorijoje yra buvę nemaža, ir 
dauguma jų baigdavosi muštynėmis). įkai
tę žvilgsniai dar tebeliepsnojo įniršiu, rei
kalavo suvesti sąskaitas, tačiau dabar jie 
nukrypo į kitą taikinį — Arvydą.

— Rimšien, žiebk atgal! — suklykė Rau
donikienė. — Matai, koks caras. Atvažiavo 
čia moterims snukių daužyti.

Raudonikis, visą laiką kantriai tylėjęs, 
pagaliau nebeišlaikė.

— Nutilk, žmona! Namo, einam namo!
— sustenėjo, blykšdamas ne tiek iš pykčio, 
kiek iš baimės. — Kas ką muša? Niekas 
nieko nemuša... Namo, žmona.

— Ko tu prabilai, asile nelaimingas? — 
pašoko Raudonikienė, nes žodžiu niekam 
skolinga nelikdavo. — Manai, kad partinis, 
tai turi tokį pat užstoti? Nendrele nurėdy
ta! Kas man iš tavo partiškumo, avingalvi! 
Tikras partinis aukštai sėdi, tūkstančius 
ima, o tu geriausią karvę... Užsičiaupk!

— Motiną didvyrę, tarybinių kareivių 
augintoją! — savo ruožtu antrino Lapinas
— Tai jau matos, tai jau matos, koks gėris 
mūsų laukia toliau.

Sodiečiai pritariamai suūžė. Vienkiemi- 
ninkai iš karto nesusigaudė, kas ir kaip, 
nes per sąmyšį gerai nepastebėjo viso įvy
kio, tad sutrikę žvalgėsi tarpusavyje, gūž
čiojo pečiais, kiti keiksnojo panosėje, o 
vienas kitas nepastebimai atsiskyrė nuo 
būrio ir vėžliu slinko į liepgiriečių pusę.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės
(14)

Voldemarininkai kovoje su A. Smetona 
daug tikėjosi iš vokiečių vyriausybės, ta
čiau tuo savo tikėjimu buvo skaudžiai nu
vilti. Toliau Tilžės gestapo viršininko jų 
ryšiai nepasiekė, ir iš to, ko buvo prašę, 
tepažadėta tik menki trupiniai. Voldema
rininkai prašė pinigų, ginklų ir įtakos, kad 
būtų pakeistas kariuomenės vadas gen. S. 
Raštikis. Tilžės geštapo viršininko prane
šimu, vokiečių vyriausybė tepažadėjus jų 
veiklą kiek pinigiškai paremti, ginklų ne
duosianti, o kariuomenės vadu gn. S. Raš
tikiu vokiečių vyriausybė esantį visai pa
tenkinta.

Voldemarininkų koalicija su katalikais 
ir liaudininkais gąsdino komunistus, kurie, 
ligšiol ir vienus ir antrus plūdę, vilku 
staugdami, dabar pragydo lakštingala, vi
liodami juos į koaliciją prieš voldemari- 
ninkus, jų manymu, ruošiančius kelią vo
kiečiams Lietuvą okupuoti. Tuo reikalu 
LKP CK 1939 m. vasario 4 d. atviru laišku 
kreipėsi į liaudininkišką ir katalikišką vi
suomenę.

— Jau ne vieną kartą esam kreipęsi į 
liaudininkišką ir katalikišką visuomenę, 
Siūlydami bendrai veikti už liaudies ir mū
sų krašto reikalus, — pradedamas atviras 
laiškas. — Nors daugelyje vietų komunis
tai bendradarbiavo su liaudininkais, o kai 
kur ir su katalikais, tačiau tikro vieningo 
veikimo visos katalikų organizacijos Lie
tuvos maštabe nebuvo. Dėl šio kaltos yra 
liaudininkų ir katalikų organizacijos vado
vybės, atmetusios tą bendradarbiavimą, 
nežiūrint į vietos liaudininkų ir iš dalies 
katalikų reikalavimus įvykdyti bendrą vei
kimą. Tuo tarpu susidaręs bendradarbia-

Arturas tikrai nenori lietuvinti
Atsakymas Klaipėdos krašto vokiečių „Memeler Dampfboot“ redakcijai

Vasario 20 d. Nr. 4 Klaipėdos krašto vo
kiečių „Mėmeler Dampfboot“ pasirodęs 
straipsnis „Arturas nori vokiečius sulietu
vinti“ išreiškia nepasitenkinimą šių metų 
pradžioje lietuvių spaudoje atspausdintu 
straipsniu „Grįžusio iš Lietuvos jaunuolio 
pasisakymas“, kuriame buvo bandoma paro
dyti, kad reikia daugiau rūpintis dabar iš 
Lietuvos atvykstančiomis šeimomis, ypač 
jaunimu . Vokiečiai-klaipėdiečiai, pasirodo, 
atsidėję seka lietuvių spaudą ir reaguoja net 

,ftį straipsnį mokinio, kuris į jokius politinius
‘ ginčus nenori būti įtrauktas.

Pirmiausia dėkoju už gana „švelnų’" toną 
ir „pamokymus“, tik, gaila, jie man nėra 
priimtini. Kai kurie mano pasakymai klai
dingai ir iškreiptai buvo suprasti. Pavyz
džiui, aš rašiau: „Tai dažniausiai jaunuo
liai, kurių tėvai kada nors gyveno prieškari
nės Vokiėtijoe ribose, kaip Maž. Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto gyventojai, arba vadina
mieji Volksdeutsche“. O „Memeler Dampf
boot" šneka tik apie Maž. Lietuvos ir Klai
pėdos krašto gyventojus. Tačiau negalima

* nuslėpti, kad ir Klaipėdos krašte apie 50 
proc. gyventojų, ypač kaimiečiai, laikė save 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą lietuviais. 
Tai ar dabar norėsime juos suvokietinti, ka
dangi jie turi vokiečių pilietybę? Kas jau
čiasi vokiečiu, tegu neužsigauna, niekas ne
bando jo paversti lietuviu, bet mums rūpi 
žmonės, kurie dar laiko save lietuviais, tik 
negauna progos tuo pasireikšti. Iš viso, atro
do, ir „Memeler Dampfboot“ neskiria dvie
jų tokių svarbių sąvokų (Begriffe): piliety
bės ir tautybės. Pvz., Didž. Lietuvos vokie
čiai, kurie ilgą laiką draugiškai gyveno kar
tu su lietuviais, taip suaugo su jais ir jų rū
pesčiais, kad dauguma, ypač kaimuose gy
venančiųjų, laiko save lietuvių tautybės, o 
dabar dar labiau naujai atvažiavusieji.

Apie klaipėdiečius mažiau nusimanau, ka
dangi pats esu kilęs iš Suvalkijos, o ne, kaip 
„Memeler Dampfboot“ klaidingai galvoja, 
iš Maž. Lietuvos. Bet visiems gerai žinoma, 
kad nemaža dalis klaipėdiečių su mumis 
bendrai eina ir su mumis mielai bendradar
biauja. Juk negalima nuginčyti, kad apie 80 
proc. Klaipėdos krašto gyventojų kilme yra 
lietuviai, tiktai jų dalis per šimtmečius pa
tapo vokiečiais, kaip Didž. Lietuvos vokie
čiai dalinai lietuviais, nors pavardės, net ir 
suvokietintos, turi aiškiai lietuviškus ka
mienus.

Tai aš miniu todėl, kad mano pavardė 
„Memeler Dampfboot“ yra pėr vokišku dar 
tapti lietuviu. Už tai jie mane pavadino kon 
.vertitu. O jeigu jau taip, tai mano seneliai 
kalti, nes jau jie geriau lietuviškai kalbėjo 
nei vokiškai. Tik aš nesuprantu, kodėl pcr- 
sivertėliais vadinami Simonaitis; Stikliorius, 
Endriukaitis, juk jų pavardės skamba visai 
lietuviškai. Jeigu pagal pavardes „Memeler 
Dampfboot" persivertėlius renka, tai tikrai 
didžiausia dalis vadinamųjų „vokiečių“ iš 
Klaipėdos krašto yra tokie, nors jų pavar
džių lietuviškos galūnės ir atmestos. Už tai, 
gal būt, jie taip rūgščiui ir reaguoja, jei jie 
lietuviškai užkalbinami ar, gink Dieve, dar 
netyčia lietuviais pavadinami.

Buvo iškeltas pasiūlymas Friedlande karts 
nuo karto kam nors iš PLB Vokietijos Kraš- 
o Valdybos ar Tarybos aplankyti atvažia- 
b?SIUS 'š ^'etuvos. Nesuprantama, kas čia 

£8a- Juk mes, atrodo, gyvenam demokrati 
joje, Ir organizacijoms čia nėra uždrausta

ALEKSANDRAS MERKELIS

vimas vietose atnešdavo nemaža naudos 
kovoje už liaudies ir mūsų krašto reikalus. 
Pakanka paminėti tik Suvalkijos valstie
čių kovas, Kauno darbininkų streiką 1938 
m., lenkų ultimatumo dienas, kad būtų ga
lima teigiamai įvertinti tą bendradarbia
vimą.

Kadangi valstybiškai ir tautiškai nusi
teikusiai visuomenei, komunistų vadina
miems liaudies priešams, buvo gerai žino
ma, kad komunistai, prisidengdami Lietu
vos nepriklausomybės ir kitų opiųjų liau
dies reikalų gynimu, siekia sovietinės san
tvarkos ,tai LKP CK savo atvirame laiške 
prisipažįsta, kad jie neslepiu esą socialisti
nės sovietų santvarkos šalininkai. Jie galį 
tik pritarti katalikiškame Panevėžio Garse 
pareikštoms mintims dėl galimo katalikų 
ir komunistų bendradarbiavimo. Šis LKP 
CK atviras laiškas dėl bendradarbiavimo 
su liaudininkais ir katalikais prieš volde- 
marininkus buvo šaukštas po pietų, nes 
voldemarininkų koalicija su krikščionimis 
demokratais ir valstiečiais liaudininkais 
jau buvo suirus, iškilus voldemarininkų 
ryšiams su vokiečių nacionalsocialistais. 
Tačiau komunistai būkštavo dėl galimo 
voldemarininkų pučo ir jam atremti ieško
jo talkininkų.

— O jei vis dėlto voldemarininkų pučas 
įvyktų, mes kviečiame ne abejingai laiky
tis jo atžvilgiu, o aktingai su ginklu ranko
se išstoti prieš jį.

Nors LKP CK tą laišką vadina atviru, 
tačiau jis laikytinas slaptu, nes jo tėra iš-

veikti. PLB Vokietijos Krašto. Valdyba yra 
teisinis organas ir registruotas Weinheim/ 
Bergstrasse apylinkės teisme. Jei kas save lai 
ko vokiečiu, tai tegu mandagiai savo įsitiki
nimą pareiškia, ir bus atliktas reikalas, o 
kiti, gal būt, apsidžiaugs, išgirdę Vakaruose 
lietuvių kalbą. Aš pats atsimenu, kaip mes 
apsidžiaugėme kunigui Jaekel prakalbėjus 
lietuviškai. Be to, atvažiuoja taipogi ir miš
rių šeimų iš Lietuvos, o šiuos grynakraujus 
lietuvius PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
gali ir būtinai turi priimti. Leiskite patiems 
žmonėms apsispręsti, kokiai bendruomenei 
jie nori priklausyti, tai bus tikrai demokra
tiška! Pagal „Memeler Dampfboot’“ išeina, 
kad lietuviai neturi teisės savo žmonių pri
imti, o iš kitos pusės jie nori tikrus lietu
vius ir lietuvaites greitu laiku suvokietinti. 
Kur čia šovinizmas? Kiekvienas gali pasi
likti geru Vokietijos piliečiu, atlikti savo pa
reigas ir dar rasti laiko ir noro padėti pa- 
vergtajai Lietuvai. Imkime pavyzdžiu Ame
rikos lietuvius; jie visi yra Amerikos pilie
čiai ir atlieka piliečio pareigas, bet nepa
miršdami Lietuvos ir jos laisvinimo bylos. 
Kodėl neįmanoma tai Vokietijoje?

„Memeler Dampfboot“ mano, kad pasa
kymas „Tik nedaugelis Lietuvos vokiečių 
yra tikri vokiečiai“ erzins sovietus ir jie ne
išleis likusiųjų. Pirma, sovietai skiria piliety
bę nuo tautybės. Jie patys sako: Tarybų 
Sąjungos pilietis, bet tautybės lietuvis. Ant
ra, kas jau neišvažiavo iki dabar, tikriausia, 
ir nebegalės išvažiuoti. Laikraštis galvoja, 
kad atvažiavusieji, bendraudami su lietu
viais, tik per ilgesnį laiką tegalės išmokti vo
kiškai. Tai dalinai tiesa, bet vyresnieji, ku
rie anksčiau nemokėjo vokiečių kalbos, var
giai ar ją kaip reikiant išmoks, o jaunesnieji 
ir pas mus jos išmoksta. Jie, baigę Vasario 
16 Gimnaziją, gali daugiau atsiekti, nei vo
kišką „Foerderschule“ baigęs, nes ten tik vo 
kiškai kalbėti ir rašyti pramokoma. Ją bai
gus, beveik neįmanoma pereiti į vokiškas 
gimnazijas, nes daugelis jaunuolių jau būna 
per seni, o stojant į 5 ar 6 gimnazijos klasę, 
neįmanoma moksle kitų prisivyti. Lieka tik 
vakarinės arba specialios mokyklos. „Foer
derschule“ baigęs gali tik amato dar mo
kytis.

„Memeler Dampfboot“ sako, kad maža 
kas apverkia lietuvių kalbą. Tai netiesa. Aš 
pažįstu daugelį, kurie savo tarpe mielai lie
tuviškai šnekasi ir net savo vaikus moko lie
tuvių kalbos. Žinoma, kiti gėdinasi ja nau
dotis, bet gal jie Lietuvoje gėdinosi vokiš
kai kalbėti?

Kaip minėjau, nesu iš Klaipėdos krašto ir 
pats asmeniškai nepatyriau, kokia ten padė
tis buvo Lietuvos nepriklausomybės laikais. 
Bet, kiek žinau, kraštas turėjo autonomiją 
ir vokiečiai galėjo pasinaudoti daugeliu lais
vių. „Memeler Dampfboot“ skundžiasi, kad 
Klaipėdos krašto vokiškose mokyklose pir
ma svetimoji kalba (Fremdsprache) buvo 
lietuvių, o ne prancūzų ar lotynų. Lietuvos 
vyriausybės tolerantiškiau juk ir nebegalėjo 
pasielgti. Jūs galėjote savose mokyklose vo
kiškai kalbėti ir vaikus mokyti, lietuvių vy
riausybė leido savo kalbą paversti antraeile. 
Kur jūs šitaip galite rasti pasaulyje? Nacių 
laikais Klaipėdos krašte net kalbėti lietuviš
kai buvo uždrausta, net melstis ir Dievą 
garbinti motinos kalba viešai buvo neįmano
ma. šiuo metu Lietuvoje nėra nė vienos vo
kiškos mokyklos, o vokiečių kalba mokoma

sutemos
likęs tik mašinėle rašytas originalas. Gali
mas daiktas, kad jis ir nebuvo pasiųstas 
adresatams. Jis labiausiai įdomus, kaip 
Lietuvos komunistų vadovybės intelekti
nio, moralinio ir politinio mentaliteto men
kystos vaizdi išraiška, visiškas nesiorien- 
tavimas to meto painioje ir grėsmingoje 
Europos politinėje būklėje. Tokia Lietuvos 
Komunistų Partijos vingiuota veikla nega
lėjo patenkinti Sovietų Sąjungos pasiunti
nybės Kaune. 1938 m. ji stropiau pradėjo 
ieškoti artimesnių bei glaudesnių kontaktų 
su lietuviais intelektualais, menininkais ir 
žymesniaisiais visuomenės veikėjais.

To tikslo parankiausiai buvo galima 
siekti per Lietuvių Draugiją SSSR Tautų 
Kultūrai Pažinti, įsteigtai 1929 metais 
gruodžio 8 d. Jog pirmąją valdybą sudarė 
humanitarinių mokslo fakulteto profeso
riai: Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Vin
cas Krėvė-Mickevičius, Ignas Jonynas ir 
Pranas Augustaitis. Ilgiau tai draugijai 
pirmininkavo M. Biržiška, Ig. Jonynas ir 
V. Krėvė-Mickevičius, o pastaruoju metu 
— trumpai Justas Paleckis. Draugija buvo 
kultūrinio pobūdžio, negausi — per dešim
tį metų iš 26 narių nepajėgė išaugti net 
ligi 50. Žymesniuosius draugijos darbus — 
lietuvių parodas ir koncertus SSSR ■— fi
nansiškai remdavo Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerija.

Sovietų Sąjungos pasiuntinybė Kaune, 
atidžiai sekusį Lietuvos gyvenimą, buvo 
įsitikinusi, kad su komunizmu, kurio lietu
viai bijojo, kaip maro, lietuvių tautoje ne
galima sulaukti bent kiek simpatijos. Tad 
pamėginta komunistines idėjas skleisti 
SSSR kultūrinių laimėjimų priedanga. Pa
siuntinybė sudarydavo patogias sąlygas lie 
tuviams kultūrininkams lankyti Sovietų 
Sąjungą ir ten susipažinti su jos kultūri
niais ir kitokiais laimėjimais. Kai kas,. So
vietų Sąjungą aplankęs, ir būdavo sužavė
tas jos kultūrine pažanga. 1938-1939 m. Lie 
tuvių Draugijoje SSSR Tautų Kultūrai Pa
žinti jau aiškiai ir atvirai reiškėsi proso
vietinės tendencijos. Susidarė savotiška 
paradoksinė būklė: kas komunistiška — 
draudžiama ir persekiojama, o kas proso- 
vietiška — legalu ir net kai kurių kultūri
ninkų proteguojama.

Kad dar labiau galėtų kultūrininkus sa
vo pusėn patraukti, Sovietų pasiuntinybė 
jiems ruošdavo gausius pobūvius, kurie pa 
sižymėdavo valgių ir gėrimų prašmatnu
mu. Kartais pobūviai būdavo suruošiami 
ir autoritetinio režimo aukštesniesiems, pa
reigūnams, kurių darbas buvo susietas su 
informacija ir propaganda. Tuose pobū
viuose pokalbiai būdavo santūrūs, korek
tiški, vengiant viso to, kas svečiams ir šei
mininkams būtų nemalonu. Tačiau iš tų 
pokalbių buvo galima susidaryti įspūdis, 
jog Sovietų Sąjungos pasiuntinybė pagei
dauja, kad komunizmąs ir prosovietišku- 
mas nebūtų painiojami: jei Lietuvos val
džia persekioja komunistus, tai jos vidaus 
reikalas, dėl kurio Sovietų Sąjungai nei 
šilta, nei šalta. Tačiau jei Lietuvoje smar
kiau pasireikštų antisovietinės nuotaikos, 
tai jos galėtų skaudžiai paliesti Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos santykius, kurie ligi 
šiol buvo geri, draugiški ir pastovūs. Tų 
santykių gerumas ir pastovumas nuolat 
būdavo pabrėžiamas, lyg duodant įsakmiai 
suprasti, kad būtų vengiama viso to, kas 
tuos santykius galėtų gadinti.

(Bus daugiau)

LEKIA ŠLUOTOS
Australijoje įvyko šluotos mėtymo var

žybos. Dalyvauti jose buvo leidžiama tik 
profesionalams, t.y. namų šeimininkėms. 
Pirmąją vietą iškovojo 24 m. Mrs. Kamp- 
bel, virtuvės reikmenį nusviedusi už 35 m 
ribos. Užklausta, kaip ji treniruojasi, nuga
lėtoja atsakė trumpai ir dviprasmiškai: 
„Paklauskite mano vyro“.

tik kaip antroji ar trečioji svetima kalba. 
Bet imkime kitą pavyzdį. Kokia nesąmonė 
būtų, jei Vasario 16 Gimnazija staiga nusto
tų mokyti vokiečių kalba arba imtų ją kaip 
svetimą kalbą. Tuo tarpu mes laikome tuos 
pačius egzaminus vokiečių kalba, kaip kad 
ir vokiškose valstybinėse mokyklose. Vasa
rio 16 Gimnazijoj tarp abiejų kalbų nei pa
mokų skaičium, nei jų reikšmei jokių skirtu
mų nedaroma. Vokiečiai patys padeda šią 
gimnaziją išlaikyti, už ką mes visi esame vi
sai vokiečių tautai nepaprastai dėkingi ir jai 
mokėsime ateityje atsilyginti. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė nėra užmiršusi, kad lie
tuvių vyriausybė Kaune išlaikė vokiečių 
gimnaziją, neskaitant pradžios ir Klaipėdos 
krašto mokyklų. Taip pat ir vokiečių stu
dentai buvo remiami; atsiminkime tik Klai
pėdos muzikos konservatoriją, kur tiek lie
tuviai, tiek ir vokiečiai buvo laikomi lygia
teisiais ir paremiami.

„Memeler Dampfboot“ primeta, kad ma
no vokiškas pasas yra tik per melą ar suta
pimą gautas, apgaunant vokiečių vyriausy
bę. t.y. Vokietijos konsulatą Maskvoje. Aš 
1944 metais jau gimiau vokiečių piliečiu, ir 
juk aš nekaltas, jei amerikiečiai, laikydamie
si susitarimo su sovietais, iš savo zonos mū
sų šeimą perdavė rusams, kurie vėl atgabeno 
mus atgal į Lietuvą. Mes pasilaikėme vokie
čių pilietybę net ir po Antrojo Pasaulinio 
Karo, nepriimdami sovietų pilietybės. Dėl 
to mums, norint išvažiuoti į Vakarų Vokie-

į KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, reigoti, nelaukiant, kol kas kitas bandys

matai, praėjo ir DBLS suvažiavimas. Kaip 
matau, gražiai buvo pakalbėta ir apie jau
nimą. Gražiai pakalbėta ir gražiai pabaig
ta. Taigi dabar ramūs lauksime kitų metų, 
kol vėl susirinks atstovai ir pakalbės.

Žinau, iš kur visos valdžios paeina, dėl 
to nesiruošiu kritikuoti suvažiavimo. Tik 
man šiek tiek gaila, kad vis dėlto nepriei
ta nieko konkretaus.

O pagailėjęs noriu grįžti prie mudviejų 
su S. Kasparu pasikalbėjimo dėl jaunimo 
„Europos Lietuvyje“. Džiaugiuos, kad S. 
Kasparas parašė. Jeigu jis nebūtų parašęs, 
tai mes nebūtume laikraštyje susilaukę 
dipuko sūnaus J. G. P. ir G. Petrauskaitės 
laiškų!

Nors abiejų šių jaunų žmonių laiškai 
yra nukreipti daugiausia prieš mane, bet 
aš vis tiek džiaugiuos ir, pirmausią, tuo, 
kad jiems buvo akstino parašyti.

O dabar pakalbėkime dar truputėlį.
* * *

Dipuko sūnus J. G. P. su ironijos atspal
viu prikiša V. Ignaičiui ir man, kad mes, 
tur būt, neįkertame angliškai ir todėl ne
galime pasinaudoti tuo, ką apie lietuvius 
kartais parašo bradfordiškis angliškas 
laikraštis.

Ar mes įkertame angliškai, ar ne, tai 
jau, sakyčiau, būtų antraeilis dalykas. Jei
gu mes ir neįkirstume, taigi štai turime 
J. G. P., kuris įkerta. Vadinas, dabar J. G. 
P. ateis tų neįkertančiųjų pavaduoti, kaip 
yra pasižadėjęs. Tai jau gerai, ir taip turė
tų būti. Laikraštis visada yra talkos dar
bas. Negalima juk ir norėti, kad keli žmo
nės visur apibėgiotų ir net perskaitytų vi
sų krašto miestų laikraščius ieškodami, ar 
nebuvo kas parašyta apie lietuvius.

Čia tik įmanoma savo laikraštyje užre
gistruoti svetimuose laikraščiuose iškelia
muosius faktus apie lietuvius, jei kas nors 
susipranta atsiųsti iškarpą, kurioje nuro
domas laikraščio pavadinimas ir data.

Bet dar geriau, kai patys lietuviai para
šo savo laikraščiui, kas verta ir minėtina, 
iš lietuvių gyvenimo.

* * * '

Iš visa ko atrodytų, kad G. Petrauskaitė 
irgi įpras dažniau rašyti.

Tiesa, įpykusi ji norėtų apkrauti mane 
fotografijomis iš jaunimo veiklos. Jei ji 
taip padarytų, tai naudos vis tiek maža te
sulauktume. Aš laikraščiui, tiesa, parašau, 
bet laikraštis nešu. Tas fotografijas, jei
gu jos vertos parodyti viešai, reikėtų nešti 
„Europos Lietuvio“ redakcijai.

Deja, prie fotografijų mūsiškiuose laik
raščiuose reikėtų ir aprašymų. Bet jeigu 
G. Petrauskaitė išdrįso dabar net į ginčą 
veltis, tai ką gi čia jai reiškia kaskart pa
rašyti apie jaunimo susirinkimus, subuvi
mus, planus ir jų vykdymą! Ji' gi ir pati 
Sako, kad, turint gerų norų, viskas galima. 
O parašyti ką nors nėra net viskas, tik da
lelė visko! šitoks jos pasisakymas man pa
tinka.

Jeigu ji ar kas kitas iš jaunųjų imsis 
plunksnos ir pradės rašyti apie jaunimo 
darbus, tada nebereikės pirkti padidina
mojo stiklo ir ieškoti „Europos Lietuvyje“, 
kas čia apie tuos dalykus parašyta. Ji, tie
sa, nemėgtų, kad jai kas nors primestų ko
kią pareigą. Bet aš ir neprimetu. Man tik 
nepatinka, kad ji pati žino, kaip malonu 
visiems išgirsti per laikraštį apie save ge
rą žodį, pati ieško laikraštyje žinių pro pa
didinamąjį stiklą, bet nenorėtų klausyti 
įsakymų ir įpareigojimų. Tačiau išeitį juk 
nesunku surasti: galima gi ir pačiam įsipa- 

tiją, nereikėjo pirma atsipirkti vokiečių pi
lietybės, kaip kad daugeliui kitiems, kurie iš 
atsargumo ar apskaičiavimo priėmė sovietų 
pilietybę. Vokiečių piliečiu pokario metais 
Sovietų Sąjungoje tikrai nebuvo lengva bū
ti, bet už tai dėl išvažiavimo niekas negalėjo 
jokių sunkumų sudaryti.

Bet tai dabar viskas jau praeitis o mes tu
rėtume žiūrėti į ateitį. Mūsų visų bendras 
priešas yra komunizmas, ir jei mes susiskal
dę to paties tikslo sieksime, — o aš manau, 
kad ir jūs siekiate laisvos Klaipėdos, — mes 
savo jėgas tarpusavio ginčuose išsekdinsi- 
me, nieko nepasiekę. Leiskime pirma bend
ro tikslo pasiekti, o tik paskiau tolimesnius 
reikalus apspręsti. Vokietijai reikia gerų kai
mynų, ir juos ji gali surasti Pabaltijo valsty
bėse. O mums reikia vokiečių pagalbos, ne
norint atsidurti tarp slavų žnyplių. Norint 
rytuose išlaikyti pusiausvyrą, reikia, kad vo
kiečiai atgautų 1937 metų sienas. Tai ir 
Vokietijos vyriausybė nekartą pakartojo. 
Tad Klaipėda ir jos kraštas lieka Lietuvai, 
ir kas norės sugrįžti, aš manau, bus mielai 
priimtas, nes vokiečių darbštumas ir kruopš
tumas yra visur aukštai vertinamas. O da
bar mes visi bendromis jėgomis galime pri
sidėti prie Lietuvos atstatymo ir santarvės 
palaikymo tarp visų tautų.

Arturas Hermanas
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos

8 klasės mokinys

įpareigoti.
* * *

Matau, DBLS suvažiavime buvo kalbėta 
apie jaunimo vadus, pinigus jaunimo reika 
lams ir kitus panašius dalykus.

G. Petrauskaitė irgi sako, kad reikia va
dų. Bet ji patikina, kad šita prasme jauni
mas pats susitvarkys.

Tai tik rodo vyresniųjų rūpesčius jauni
mu. Kita vertus, pats jaunimas juda, orga
nizuojasi, bet ir jis turi tam tikrų rūpes
čių. Lietuvybės ateitis, aišku, negali būti 
šiandien svetimame krašte be jokių rūpes
čių pasiekiama.

Jeigu būčiau buvęs DBLS suvažiavime, 
tai tikrai būčiau siūlęs išrinkti ar paskirti 
tinkamą komisarą jaunimo reikalams, tam 
tikrą ryšininką tarp susirūpinusio senimo 
ir susirūpinusio jaunimo. Jisai turėtų ge
rai žinoti, kuo senimas galėtų padėti jau
nimui. Todėl tuos paramos klausimus 
svarstytų ir spręstų kartu, sakysim, su 
DBLS valdyba. Kita vertus, jis, palaikyda
mas tamprius ryšius su abejais, perduotų 
ir vyresniųjų pageidavimus organizuotam 
jaunimui, jei tokių būtų

. Tavo Jonas

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

GĖLĖS

Kas ir kada pradėjo dovanoti gėles — 
nežinau. Aišku tik, kad tai sena ir labai 
paplitusi mada.

Kaip vertinti šią madą? Mano suprati
mu, šios mados vertė priklauso nuo kelių 
sąlygų: ar gėlės pirktos, ar savo augintos, 
ar jos dovanojamos iš pareigos, ar malonu
mo, ar prisimeilinimo — papirkimo tikslu.

Savo augintas, puoselėtas gėles kam 
nors dovanoti be „užpakalinių minčių“ — 
yra gražus mostas: skiri kam nors savo kū
niško ir dvasiško darbo padarinį. Bet pir
kimas ir dovanojimas gėlių, kurios po ke
lių dienų išmetamos į šiukšlyną, — nėra 
sveikos nuovokos pažymys!

Keistas ir liguistas yra įsitikinimas, kad 
dovanoti pinigus ar kokį naudingą dalyką 
esą nemandagu, bet duoti gėles (kartais 
gana brangiai pirktas!) esą ne tik tvarkoj, 
bet net gero elgesio pažymys!.. Tai dar vie
nas puikus žmonių „protavimo“ pažymys!

Šia proga noriu išryškinti vieną daž
niausiai praktikuojamų papročių: įteikimą 
gėlių muzikams, aktoriams įr net politi
kams bei astronautams!) po jų atliktų 
veiksmų bei žygių. Iš esmės tai gal ir ne
būtų didelė nuodėmė, bet tokių apdovano
jimų užkulisiai paprastai būna nešvarūs! 
Priimantieji gėles turėtų įsidėmėti, kad 
gėlės duodamos arba įš pareigos („taip 
priimta daryti“...), arba prisimeilinimo 
tikslu. Parengimo ruošėjai jau iš anksto 
nusprendžia, kas gėles pirks, kas įteiks, 
kaip įteiks ir kada įteiks „žvaigždėms“. 
Trumpai sakant, tai daroma iš pareigos ar 
iš baimės nenusikalsti galingajaį madai. 
Kiti (meilužiai-ės, gerbėjai-os, o taip pat 
norintieji prisimeilinti „žvaigždėms“) siun 
čia gėles, prie kurių prisegtos kortelės su 
pavardėmis. Bet jei susižavėję „žvaigždė
mis“ siųstų gėles anonimiškai, tai būtų 
teigiamas veiksnys: siuntėjai išreikštų sa
vo bešališką pasitenkinimą, o „žvaigždei“ 
tai parodytų, kaip vertinamas jo atliktasis 
veiksmas.

Moterų dauguma Sovietijoje
(E) Iš Maskvos gautomis žiniomis, mo

terų gyventojų yra žymiai daugiau kaip vy 
rų. Iš 229 mil. Sovietų Sąjungos piliečių 
moterų yra 124,6 milijonai ir vyrų 104,4 
milijonai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.
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COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., 6 vai. p.p., Co-operative 
Hall, Walsgrave Rd., DBLS Coventrio sky
riaus valdyba ir bažnytinis komitetas ben
dromis jėgomis rengia Motinos Dienos mi
nėjimą.

Programoje numatoma trumpa paskaitė
lė, šokiams iki 12 vai. gros geras orkestras, 
baras ir užkandinė veiks iki 11 vai.

Visus tautiečius su pažįstamais iš arti ir 
toli prašom atsilankyti. Salė iš miesto pa
siekiama 4 ir 6 nr autobusais. Pelnas ski
riamas Saleziečių Gimnazijai Italijoj pa
remti.

Rengėjai

MANSFIELDAS
PASILINKSMINIMO VAKARAS

Gegužės 1 d., šeštadienf. 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

Skaitytąja taukai
DRAUGYSTĖ

Kai kas rašo, kad Lietuvoj vaišės buvu
sios daug malonesnės negu čia. Jos čia juk 
vyksta pagal šio krašto papročius, tai ir 
nėra taip nuostabu.

Bet man daug nuostabiau, kai mes patys 
čia vieni nuo kitų atšąlam. Kai čia atvy
kom ir buvom išskirstyti po įvairius Ang
lijos kampus, tuojau skubėdavom vieni 
antriems parašyti laiškelius ir pasipasa
koti apie savo pradėtą gyvenimą. Bet juo 
ilgiau gyvenam, juo daugiau vieni nuo ki
tų tolstam. Tai jau tas man nėra supranta
ma. Man atrodytų, kad turėtų būti atvirkš
čiai: kuo ilgiau gyvenam, tuo daugiau tu
rėtumėm suartėti, vieni kitus pamilti.

Bet išgyvenę svetur 20 metų, matome, 
kad taip nėra. Ir kodėl taip yra su mumis? 
Ar ir mes susigyvenam su šio krašto įpro
čiais? Ar vieni praturtėjom, ar kiti nubied- 
nėjom ir jau nebenorim ne tik palaikyti 
pažinties ar draugystės ir nebenorim vieni 
antriems laiško parašyti? Nežinau, gal tie 
palaiko artimą draugystę, kurie gauna pro
gos dažnai susitikti, o ypač prie stiklo alu
čio. Aš esu mėgėjas ko daugiau susirašinė
ti ir pasidalyti mintimis. Čia atvykęs kele
tą metų turėjau progų su daugeliu buvu
sių pažįstamų susirašinėti. Susirašinėda- 
vau su Amerika, Kanada, Australija, Vo
kietija, Belgija, neskaitant jau tų, kurie 
gyveno čia, Anglijoje. O dabar jau to ne
bėra.

Taigi nenorėkim, kad ir jaunimas būtų 
artimas bei patrauklus, kai yra gimęs ir 
augęs svetimoj aplinkoj, jei ir mes, senoji 
karta, jau tolstam vieni nuo antrų.

J. Liobė

ŽMONOS DARBO VERTĖ

Nesinorėtų ryškinti šį reikalą, bet sąži
ningumas ir teisingumas verčia pasakyti, 
kad ilgiausias darbo valandas ir įvairiau
sius darbus dirba mūsų žmonos. Vienas di
desniųjų anglų laikraščio korespondentas, 
Harry Weawer, apskaičiavo, kiek kainuo-

P1IH1IW IIĮĮHl i HĮ'H'i IIĮil lljll iijl l

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

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

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

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

kapitalas!

Sutvarkome palikimo reikalus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAM — balandžio 25 d. 11 vai., 
MANCHESTER — balandžio 25 d., 10.30 v. 
ROCHDALE — balandžio 25 d., 12 vai.
BRADFORD — gegužės 2 d., 12.30 vai.

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

ATITAISYMAS

Skyriaus darbų aprašyme „E.L.“ Nr. 15 
yra įvykusi klaida.

Turėtų būti: revizijos komisija — J. 
Maslauskas, A. Kulikauskas ir J. Sližys; 
šalpos komitetas — S. Sarapinienė, M. 
Raulinaitienė ir A. Valentinas.

Skyriaus nutarta suruošti bendrą Vely
kų stalą.

Parapijos iniciatyva ruošiama Motinos 
diena.

tų, jei reiktų mokėti už visus žmonos at
liekamuosius darbus. t

Pabandysiu čia duoti bendrą šio apskai
čiavimo vaizdą, pritaikęs mūsų gyvenimo 
sąlygas. Imu čia šeimą, kuri turi 2-3 maža
mečius vaikus ir veda namų apyskaitą ar
ba namų kasos knygą.

Neužmirškime, kad žmona-motina dirba 
apie 10-12 vai. į dieną ir septynias dienas 
į savaitę. Atlieka ji šitokius darbus: ji yra 
virėja, virtuvės darbininkė, nešėja (porte
ris), valytoja, skalbėja, siuvėja, auklė, pa
davėja, baltinių lygintoja, batų valytoja, 
vaikų instruktorė ir vadovė, daržininkė, 
šlavėja, dažytoja, kasininkė-sekretorė (laiš 
kų rašymas), mezgėja, katės bei šuns pri
žiūrėtoja, tarnaitė.

Pabandykime dabar įkainuoti kiekvieną 
atliekamąjį darbą savaitės bėgyje. Virimas
— 28 vai. per savaitę, po 5 šil. į vai. 7.0.0, 
namo tvarkymas ir valymas 5 vai. 0.10.0, 
supirkimas, sugabenimas produktų 4 vai. 
0.10.0, virtuvės tarnaitės darbas (bulvių 
skutimas ir t.t.) 5 vai. 0.10.0, siuvimas 4 
vai. 0.16.0, baltinių lyginimas 2 vai. 0.6.0, 
batų valymas 2 vai 0.6.0, padavėja (kel- 
nerė) 10 vai. 1.5.0, skalbėja 4 vai. 0.10.0, 
namų apyvartos sąskaityba 1 vai. 0.4.0, 
laiškų rašymas ir atsakymas 2 vai. 0.8.0, 
daržo arba darželio tvarkymas 2 vai. 0.5.0, 
mezgėja 5 vai. 0.10.0, vadovė rengiant vai
kams pamokas 2 vai. 0.10.0, slaugė (vienas 
sirgo gripu) 3 vai. 0.6.0, šunelio ir kačiuko 
priežiūra 0.4.0. Iš viso per savaitę 14.0.0 
svarų.

Išvadoje pareiškiu, kad vyras, pasirašy
damas vedybų kontraktą, padaro pelnin
giausią gyvenime biznį.

V. Andruškevičius

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG
SATYRINES „AKĖČIOS"

Romuva ir Vaga New Yorke, JAV, išlei
do satyros ir jumoro leidinį Akėčias, kuriose 
pajudinama ir aukštoji mūsų vidaus politi
ka, ir sporto reikalai, ir linkėjimai spausdi
nami, ir feljetonas, ir eilėraščių.

Tokios satyrinės ir jumoristinės literatū
ros pasigendame. Tuoj po karo jos turėjo
me kartais gal ir perdaug. Bet, visiems išsi
blaškius, kažkaip niekas nebeįveikė sukli
juoti apie vieną gerai susiorganizavusį cent
rą visų jumoristų į bendrą talką. O tik tokia 
visų jų talka tegalėtų pagimdyti ir išauginti 
gerą jumoristinį laikraštį ar žurnalą.

Parapijiškumas prasikiša ir „Akėčiose“.
Jumoristinis laikraštis tik tada būtų geras 

ir turėtų pasisekimo, jei jis galėtų nuolati
niais bendradarbiais turėti P. Andriušį, A. 
Baroną, R. Spalį, Ant- Gustaitį, L. Žitkevi
čių ir išvirkščių žinių iš visų lietuviškų kolo
nijų pasaulyje.

Be kita ko, Lietuvių Namų Akc. B-vė yra 
gavusi 10 egz. „Akėčių“ platinti, ir jų kaina 
su persiuntimu yra 2 šil.

EUROPOS LIETUVIS

BRADFORD AS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Val
dyba maloniai kviečia visus Bradfordo ir 
apylinkės tautiečius gausiai atvykti į Klu
bo rengiamąjį Motinos Dienos minėjimą 
pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį, gegužės 
2 dieną. 5 vai. popiet, Klubo patalpose.

Vyties Klubo Vaidyba

VOKIETIJA
Egzilinės spaudos paroda Hamburge

(E) Laisvųjų Žurnalistų Sąjunga nutarė 
š.m. gegužės mėn. Hamburge surengti di
delį pasisekimą kituose miestuose turėju
sią egzilinės spaudos parodą. Joje bus iš
statyta ir lietuvių spauda — laikraščiai, 
žurnalai bei vienkartiniai leidiniai ir kai 
kurios knygos.

K. Olekai — 85 m. amž. ir I. Rugieniui
— 60 metų

(E) Vak. Vokietijoje, Miunchene, gyve
nančiam Kazimierui Olekai kovo 4 d. su
kako 85 m. amž. Gimęs 1880 m. Žardelių 
km., Kudirkos Naumiesčio apskr., sukak- 
tininkas yra žymus ir bene vyriausias Lie
tuvos teisininkas Vakaruose. Nuo 1907 m. 
dirbo įvairiose pareigose kaip teisininkas 
Kaune. 1920-1923 m. dviejuose ministrų 
kabinetuose K. Oleka buvo vidaus reikalų 
ministru. Dalyvavo visuomenės darbe. I ir 
II seimuose buvo krikščionių demokratų 
atstovu.

Balandžio 3 d. 60 m. amžiaus sukako tei
sininkui Izidoriui Rugieniui. Jis taip pat 
pokario metu įsikūrė Miunchene, buvo ilgą 
laiką BALFo įgaliotiniu Vokietijoje, yra 
PLB Vokietijos Kr. Tarybos nariu.

Abu sukaktininkai gyvai reiškiasi lietu
vių visuomenėje.

JONUI MAKAUSKIUI 80 METŲ

(Elta) Visuomenės ir valstybės darbuo
tojui provizoriui J. Makauskiui balandžio 
14 d. sukanka 80 m. Jis gimė 1885 m. Reist- 
rų kaime, Šilalės valse., Tauragės apskr. 
Vidurinius mokslus baigė 1915 m. Vilniuje, 
o farmacijos mokslus — Maskvos universi
tete 1918 m.

Grįžęs į Lietuvą, buvo Vidaus Reikalų 
Ministerijoj Farmacijos viršininku, o nuo 
1924 m. iki 1940 m. bolševikų okupacijos 
turėjo savo „Baltosios Gulbės“ vaistinę 
Kaune, Maironio g-vėje.

Gyvendamas Maskvoje, suorganizavo 
lietuvių vaistininkų draugiją ir jai pirmi
ninkavo. Nepriklausomoje Lietuvoje ilgus 
metus iki pat okupacijos buvo vaistininkų 
draugijos pirmininku.

Būdamas Farmacijos viršininku, daug 
prisidėjo, įsteigiant vaistų sandėlį, labora
torijas, vaistininkų kursus ir kt. Nuo 1919 
m. buvo vienas iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus organizatorių ir Valdybos narių. 
Tremtyje, Hanau stovykloje, buvo LRK 
įgaliotiniu, Vyr. Valdybos nariu. Dabar 
yra LRK įgaliotiniu JAV-se. 1944 m. pasi
traukęs į Vakarus, 1951 m. emigravo į 
JAV.

I politinį darbą įsijungė 1912 m. Mari
jampolėje, ten susipažinęs su dr. K. Gri
niumi, įstojo į Lietuvos Demokratų Parti
ją ir visą laiką tebėra tos partijos tęsinyje 
—Valstiečių Liaudininkų Sąjungoje. Daug 
kartų buvo Centro Komiteto nariu. Demo
kratinių seimų rinkimuose labai aktyviai 
reiškėsi, važinėdamas po kraštą, ypač Že
maitiją su prakalbomis. Jis buvo išrinktas 
į Steigiamąjį ir I ir II Seimus. Antrame 
Seime buvo išrinktas antruoju sekreto
rium.

1950-1951 m. buvo VLIKo ir Vykdomo
sios Tarybos nariu. J. Makauskio pastan
gomis buvo išleista V. Čižiūno knyga „Tau
tinis auklėjimas šeimoje“, kuri ir dabar 
ypač labai aktuali naujoms šeimoms. Buvo 
Akc. „Varpo“ bendrovės steigėjas ir ben
dradarbiavo profesinėje ir ideologinėje 
spaudoje bei Liet. Enciklopedijoje JAV.

Garbingas jubiliatas ir dabar aktyviai 
reiškiasi visuomenės darbe — jis yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos New Yorko sk. iž
dininkas, Tautinės Lietuvių Sandaros at
stovas.

Dalyvauja liet, bendruomenės darbe, ak
tyviai prisidėjo prie Pasaulio liet, bendruo 
menės seimo New Yorke ruošos. Nuo 1952 
m. Varpininkų leidinių fondo ir valdybos 
narys. Sukaktininkas geros sveikatos, tvir
tas ir nepalaužiamas principuose, kruopš
tus visuose lietuviškuose darbuose. Drauge 
su šeima gyvena Brooklyne, N.Y., JAV.

Prof. B. Nerman viešnagė JAV
(E) Iš Švedijos į JAV, į konferenciją Či

kagoje atvykęs prof. Birger Nerman, dide
lis Pabaltijo tautų bičiulis, Čikagoje buvo 
susitikęs su pabaltiečiais. Prof. Nerman. 
archeologijos profesorius (g. 1888 m.), is
torikas ir politikas, savo metu yra atlikęs 
archeologinius tyrinėjimus Pabaltijy. 1938- 
1954 m. jis buvo valstybinio muziejaus 
Stockholme direktorium. Švedijoje, Stock- 
holme, jis vadovauja Pabaltiečių Komite
tui. Drauge su prof. Nermanu į JAV buvo 
atvykęs ir Pabaltiečių Komiteto Stockhol- 
me gen. sekretorius Arvo Horm. Horm yra 
žymus prieškomunistinės veiklos organiza
torius Skandinavijoje.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VARGINANTYS PATOGUMAI

Sukeldami didžiulius dulkių debesis, 
prie kolūkių kontorų stabteli sunkveži
miai, papuošti užrašais: „Buitinio aptarna
vimo kombinatas". Kontoros tarnautojai ir
arčiau dirbantys kolūkiečiai spėja apsupti 
mašiną: „Imk matus — išsižioję!“ „Akor
deono plaučius sulopyk!“, „Motociklą sure
montuok!" Sukrauna šią mantą mašinon, 
ir ji nubirbia sau. Pamatęs vėjo nešamą 
dulkių debesį tolimame lauke dirbantis 
Kolūkietis sušunka: „Bėkim!“ Visi, metę 
darbą, ir pagriebę į ryšulius sudėtus re
monto prašančius daiktus, iš lauko bėga 
prie kontoros. Kol jie nulėkė, nulėkė ir 
mašina. Nieko nepešę, ryšuliukais nešini, 
kolūkiečiai grįžta į laukus.

— Niekis, — sako vietinis optimistas. — 
Rytoj sekmadienis, nepražiopsosim maši
nos.

Iš pat ryto prie kolūkio kontoros susi
renka žmonės su tais pačiais ryšuliais. Vy
rai čiulpia pypkes, moterys šnekučiuojasi. 
Laukia, laukia mašinos ir sulaukia... va
karo. Ir vėl nieko nepešę grįžta namo.

Labai gerai, kad važinėja mašinos į kol
ūkius. Bet jas „tramdo“ geležinė tvarka. 
Jos važinėja darbo valandomis, kai kol
ūkiečiai irgi dirba. O ilsisi kombinatas ta
da, kada ilsisi ir kolūkiečiai. Atrodo, taip 
ir turi būti, bet nukenčia kaimo žmogus.

Kombinato meistrai daug ką moka: ir 
eiklųjį žirgą-motociklą greitai sutaiso, ir 
televizoriaus anteną sumontuoja. Visko 
net neišskaičiuosi... Bet štai kaime mirė 
nagingas dėdė Anupras. Jis ne tik medi
nius šaukštus skaptuodavo, bet ir daryda
vo statines kopūstams, agurkams raugti, 
alučiui laikyti. Vis mažiau tokių Anuprų 
lieka kaime, o šeimininkėms vistiek reikia 
šių medinių daiktų. Tad ko daugiau, jei ne 
kombinato prašysi: „Padaryk medinį 
šaukštą!" O tas kaip kirviu atkerta: „Ne
galiu, nemoku!“ Šeimininkė nenusileidžia; 
„Girdėjau, kad kitam rajone dar yra toks 
nagingas meistras dėdė Anicetas, kaip mū
sų Anupras. Paprašykit jo — išmokys!“

O kombinatas ambicingas, — kaip čia 
dabar juos kažkoks senis mokys! Tad ir 
rūgsta kopūstai bei agurkai senose išklibu
siose statinėse. Nebeilgas jų amželis! O iš 
kur naujas gauti?

Viena bėda — ne bėda, kai dvi susėda
— ir žmogų suėda. Na, gal ir nesuėda, bet 
prikamuoja.

— Ot, kad pagarsėjęs siuvėjas — Palan
gos Juzė vėl atsirastų! Ateitų į namus, pa
siūtų. Tegu jis ir naujoviškas bus, tegu su 
kvitų knygele vaikščios... Ale kur tau! — 
svajoja kolūkietė, žiūrinėdama tik ką nu
pirktą puikią medžiagą suknelei.

— Ko svajoji, mergužėle? — pragysta 
kombinato atstovai, atbildėję į kaimą. — 
Palangos Juzės laikai praėjo. Duok mums
— pasiusim kaip širdelė geidžia!

— Imkit! — paduoda medžiagą raudon
skruostė melžėja.

— Gerai, atvežk į rajono centrą, tada ir 
paimsim! — atkerta jie ir išvažiuoja.

Iš kur tiek laiko bus važinėti į kombina
tą, vėliau — vėl važiuok prisimatuoti. Kur 
buvus, kur nebuvus — kaimo siuvėja Ur
šulė lyg iš po žemių išdygsta: „Girdėjau, 
kad medžiagą pirkai. Pasiūsiu tau, nei 
vaikščioti nereikės — aš pati užbėginėsiu!“ 
Ką gi bedaryti. Siuva teta Uršulė, lupa 
kiek nori, bet kolūkietei netenka laiko 
gaišti.

Ir dar viena bėda ant sprando sėda. Po 
poros savaičių fraEtofistui kombinatas at
veža jo laikrodį.

— Eis? — klausia vyrukas.
— Eis, — prabyla kombinato darbuoto

jas, — kai gausim dalių...
Ir pradeda aiškinti: Vietinio ūkio ir bui

tinio aptarnavimo įmonių aprūpinimo val
dyba ne laiku dalis pateikianti ir t.t. Būtų 
gerai, kad nuo tokių aiškinimų pradėtų ju
dėti laikrodžių rodyklės!

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

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

Laužai liepsnoja Vakaruos

Lietuvių Skautų Brolijos leidinys, albumi- 
nio formato, iliustracijos iš skautų gyveni
mo. Kietais apdarais, 116 psl., kaina 35 šil. 
Labai vertinga dovana jaunimui.

Šios ir kitos knygos, lietuvių periodika, 
lietuvškos plokštelės ir gintaro puošmenos 
gaunamos pas DAINORĄ, 14, Priory Rd-, 
Kew, Surrey. Telf. RIC. 6377.
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kurios aiškios ir be aiškinimų) I
. . .Sš?- fDaug padeda kolūkiečiams rajonų buiti

nių aptarnavimų kombinatai, palengvinda
mi buitinius rūpesčius. Bet šiame patogu
me kyšo dar daug nepatogumų. Daug dar 
reikia pagalvoti ir padirbėti Vyr. gyvento
jų buitinio aptarnavimo valdybai, kad kol
ūkiečiai, net kojos neiškėlę iš kaimo, ga
lėtų sutvarkyti visus buitinius reikalus, 
kad dėl smulkmenos netektų jiems važinė
ti dešimtis kilometrų.

A. Brička
„Šluota“, 1964 m. Nr. 22

ARVYDO SAULĖ

Vilniuje gyvena mažas berniukas —Ar
vydas Lekavičius. Jo tėvelis buhalteris, 
mama prekių rūšiuotoja. Patsai Arvydas 
lanko viduriniosios mokyklos I klasę. Ir 
štai šio nepaprasto berniuko gyvenime at
sitiko neeilinis įvykis. Būdamas dar vaikų 
darželyje, jis nupiešė mėlynakę lėlę tau
tiniais drabužiais. 1964 m. rudenį piešinys 
buvo nusiųstas į tarptautinę vaikiškų pie
šinių parodą Forte del Marmi, Italijoje, ir 
ten gavo aukso medalį.

Laureatas pradėjo piešti, būdamas 3 me
tų. Kaip ir visi vaikai, jis mėgstaj>asakas, 
eiles, dainas. Berniukas iš plastikos lipdo 
įdomias žmonių figūrėles. Visai neseniai 
Arvydas pradėjo lankyti Vilniaus piešimo 
ratelį, kuriame jis pats jauniausias narys. 
Jo pasaulio vaizdavimas šventadieniškas
ir gyvenimiškas.

Visa, kas džiugu, šviesu, ką vaikutis ma
to s;.vo aplinkoje, jis perkelia spalvomis į 
popierių: linksmumą čiuožykloje, išpuoštą 
eglutę, daugiaspalvį akvariumą. Berniuko 
kūryboje jau pradeda reikštis savitos te
mos. Jis mėgsta piešti plačius akiračius, 
šviesiais langais namus, praeivius. Keletą 
kartų jis su tėveliais ar su vaikų darželiu 
buvo nuvykę į Antakalnį, kur statoma 
daug naujų namų. Ir nuo to laiko berniuko 
peisažuose būtinai matyti statybinio krano 
gervė. Berniukas mėgsta dinamiškus pieši
nius: rieda traukinys, virš debesų skrenda 
lėktuvas, į žvaigždes skrieja kosminis lai
vas. Mažojo dailininko darbai spalvingi. 
Jis mėgsta ryškius ir šiltus tonus. Arvydo 
piešiniai pilni saulės. Ją jis vaizduoja vi
sur: besijuokiančią, mirkčiojančią praei
viams, tamsiai auksiniu svogūnu ir minkš
tais gležniais blyneliais.

Vincas Norkus, mažųjų piešėjų ratelio 
vadovas, mano, kad ilgainiui Arvydas ga
lės stoti į Vilniaus aukštesniąją dailės mo
kyklą, kur mokomi gabūs vaikai.

Lietuvos sportininkas—Sovietų čempionas
(E) Maskvoje įvykusiose bokso pirme

nybėse kovo 25 d. Lietuvos sportininkas 
Danas Pozniakas, pussunkiame svoryje nu
galėjęs rusą A. Kiseliovą. laimėjo Sovietų 
Sąjungos čempiono vardą. Sėkmingai pa
sirodė du lietuviai boksininkai: Algiman
tas Zurza ir šiaulietis šaltkalvis Jonas Če
pulis. Jiems teko sidabro medaliai. Rung
tynes aprašiusi „Tiesa" (Nr. 71) pažymėjo, 
kad lietuvis Zurza buvo pralaimėjęs netei
singai ir daugelis žiūrovų sprendimą (ru
sui nugalėjus) sutikę „su gana atviru ne
pasitenkinimu. Jų simpatijos buvo Algi
manto Zurzos pusėje“. Iš 10 naujųjų bokso 
čempionų devyni yra rusai, Maskvos ar 
Rusų Federacijos atstovai, ir vienintelis 
nerusas — Pozniakas.

Kremliuje kyla nauji pareigūnai
(E) Per pastaruosius asmeninius pakei

timus Kremliuje į Sovietų Sąjungos kom. 
partijos organus pateko, be kitų, Podgor- 
nys, šelepinas ir Ustinovas, šis pastarasis, 
buvęs ministro pirmininko pavaduotoju ir 
ilgamečiu ginklavimosi pramonės vadovu, 
pakeltas į partijos prezidiumo kandidatus. 
Ustinovas Vakarų stebėtojų laikomas poli
tiku, kuris galįs ateityje suvaidinti svar- 
besnį vaidmenį. Tas pats liečia patį jau
niausią „kolektyvaus valdymo“ narį — 
46 m. amž. Šelepiną ir ukrainietį N. Pod- 
gornyj.
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