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PO SOVIETINIU
KEVALU
Meno tarnyba liaudžiai ir ponams
.Komunisto“ žurnalas išsispausdino V.
Ulozos straipsnį propagandine antrašte
„Dailė tarnauja liaudžiai“. Jo išvedžioji
mai, kad dabar dailininkai suaktyvėjo,
kad paveikslai pražydo gyvomis, sodrio
mis, saulėtomis spalvomis, — nieko kon
kretaus nepasako, šiaip sau pašnekėjimas,
ir gana. Todėl straipsnio antraštei patei
sinti medžiagą semiamės iš pavyzdžių, ku
riuos jis nurodo, kaip geriausius bolševiki
nių metų darbus. Tik tie pavyzdžiai ir ga
lėtų išgelbėti tvirtinimą, kad dabar menas
yra skirtas nebe ponams, o liaudžiai, štai
geriausiais laikomi darbai kolchozinėmis
temomis: „Kolūkiniame turguje“, „Kol
ūkio arklininkas“, „Kolūkio pirmininkas“.
Kiti gerais laikomi darbai: „Darbininkas“
„1919 metai“, „Pirčiupio tragedija“, „Sė
ja“, „Eglė žalčių karalienė", „Rugio dai
na“, Donelaičio „Metai“,
Baranausko
.Anykščių šilelio“, žemaitės „Rudens va
karo“ iliustracijos.
Kadangi knygos būdavo iliustruojamos
ir nepriklausomybės laikais, tai visos da
bartinės, o ypač klasikų iliustracijos at
krinta, kaip įrodymas, kad tik specialiai
dabar jos tarnauja liaudžiai. Jeigu dabar
tarnauja, tai lygiai taip pat ir anksčiau
tarnavo, taigi čia nieko nėra ypač liaudiš
ka, Kaip netinkamus tam įrodymui atme
tame ir „Rugių dainą“, ir Eglę žalčių kara
lienę“, ir „Sėją“, nes tai nėra jokios liau
diškos naujienos. Be kita ko, sėjos tema
Juozas Zikaras buvo sukūręs meninį darbą
jau prieš daugelį metų.
‘ Seniau, aišku, neturėjome tik Pirčupio
tragedijos, kurią istoriškai patys bolševi
kai sudarė, o menininkai dabar pagražina
taip, kaip partijai naudingiau jos propa
gandai. Naujiena, žinoma, yra ir tos kol
chozinės temos. Bet ir jos atskleidžia grei
čiau liūdnąją gyvenimo pusę. Kas dar at
simena senuosius lietuviškus turgus, tam
Kolchoziniame turguje“ paveikslas galės
kelti tik ilgesį anos laisvos, margos ir tur
tingos praeities, šita prasme toksai pa
veikslas yra liaudiškas, nes jis veikia liau
dies jausmus, nors ir ne ta prasme, kaip
valdantieji norėtų.
Bet ypač išskirtiniu, aišku, reikia laikyti
paveikslą, kur pristatomas kolchozo pirmi
ninkas. Laisvės laikais niekas nepiešdavo
ponų. Jeigu kuris nors ponas ar bajoras už
sakydavo dailininkui nupiešti savo pa
veikslą, tai ir pasikabindavo jį savo na
muose. Tuo nesigirdavo viešai nei dailinin
kas, nei paveikslą užsakęs ponas. O dabar,
matote, ponas kolchozo pirmininkas kaž
kodėl turi būti keliamas ant šakių, jo port
retas viešai rodomas, kaip kažkoks simbo*Tliš. Kas gi čia liaudiška? Kur čia tas meno
liaudiškumas?
Mūsų supratimu, menas priartėtų prie
liaudies tik tada, jei paveikslų temos žmo
nių, o ne partijos vadų širdžiai būtų arti
mos ir jei paveikslai būtų prieinami kiek
vienam liaudies žmogui — darbininkui pa
sikabinti savo bute. Dabar juk taip nėra.
Pagaliau darbininkas nelabai kur ir pasi
kabinti galėtų, kai į vieną butą sugrūdama
po kelias šeimas.

Kelias i piniguočius
Apie Lietuvos sovietinio rašytojo Justi
no Marcinkevičiaus poemą „Kraujas ir pe
lenai“ dabar rašo jau nebe vien tik lietu
viški, bet ir rusiški laikraščiai. Ta Pirčiu
pio tragedijai pavaizduoti skirtoji poema
nagrinėjama ir liaupsinama ypač stipriai.
Taip yra dėl to, kad poema pristatyta Le
nino premijai gauti. Dabar jau tokia ma
da, kad premijai gauti pristatytieji daly
kai turi būti sustiprintai liaupsinami. Tuo
būdu reikia viešai parodyti, kad visa Sov.
Sąjunga tuo darbu džiaugiasi ir kad auto
rius pagrįstai susilauks išrinktojo karūnos
ir pinigų.
Kai jis užsidės tą Lenino premijos karū
ną, tai pinigai, žinoma, jau ateis savaime.
Jeigu pati premija net ir iki paskutinio
rublio būtų prauliota su draugais ir rėmė
jais, bet po to jau kiekviena jo parašytoji
eilutė bus ypač riebiai apmokama. Vadinas,
pasidaręs laureatu, jis bus pagerbtas ir pa
sidarys išskirtingai turtingas. O tai re i škia, kad sovietų valdomoji Lietuva tada
turės dar vieną turtingą poetą.
Kadangi pasaulyje nėra ir nebus visiškos lygybės, tai mes dėl to ir nesipiktina
me. Greičiau džiaugiamės, kad reikalai
taip susideda ir bus vienu lietuviu pini
guočium daugiau (kapitalistu, žinoma,
jues
mes jo nevadiname, nes Lietuva dabar gi,
gi
taip sakant, yra socialistinė...). Mūsų nacionalistinis jausmas diktuoja mums, kad
geriau piniguočius lietuvis, negu koks nors
rusas. Taip pat geriau, kai rusai savo laik
raščiuose dabar iš pareigos giria Marcin
kevičiaus poemą, negu lietuviai girtų ku
do nors ruso darbą.
Tik mums šiek tiek ir gaila poeto Mar-
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PASITARIMAS VAŠINGTONE
KAIP ATŽYMĖSIME LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SUKAKTĮ
Balandžio 11-12 dienomis, dalyvaujant jėgas, administracijos ir kompartijos apa
Lietuvos atstovui J. Kajeckui ir jo pava ratą, kad lietuvių tauta galėtų savarankiš
duotojui dr. S. Bačkiui, Vašingtone įvyko kai ir laisvai apsispręsti bei tvarkytis; tuo
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite jau grąžinti į savo namus ištremtuosius ir
to, Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietuvos į sovietų kariuomenę paimtuosius; tuojau
Laisvės Komiteto ir Amerikos Lietuvių grąžinti tikintiesiems maldos namus ir su
Bendruomenės atstovų pasitarimas. Vlikui stabdyti religijų ir bažnyčių persekiojimą:
atstovavo jo pirmininkas min. V. Sidzi (c) prašyti savo kraštų vyriausybes, kad
kauskas ir vicepirmininkai S. Lūšys ir dr. jos remtų Lietuvos pastangas atstatyti sa
B. Nemickas, Altui — jo pirmininkas L. vo nepriklausomybę ir kad Jungtinėse
Šimutis, vicepirmininkas dr. P. Grigaitis ir Tautose iškeltų Sovietų Sąjungos kolonia
sekretorius E. Bartkus, Amerikos Lietuvių lizmą Pabaltijo valstybėse ir pareikalautų
Bendruomenei — valdybos pirmininkas J. ją pasitraukti. Demonstracijos ir pasirody
Jasaitis ir tarybos sekretorė dr. E. Arma- mai labiausiai koncentruotini birželio 15nienė ir Lietuvos Laisvės Komitetui — .17 dienomis arba artimiausią savaitgalį.
Rezoliucijų ir peticijų pavyzdinius tekstus
pirmininkas V. Sidzikauskas.
Turėdamas galvoje jau dvidešimt penke- paruoš Vilkas ir išsiuntinės pasitarimo da
ris metus trunkančią Lietuvos laisvės kovą lyviams ir visų kraštų Lietuvių Bendruo
ir okupanto provokuojančius iššūkius, prie menės centrams.
3. Pasitarimas prašo laisvųjų lietuvių
vartaujant pavergtuosius lietuvius iškil
mingais festivaliais liaupsinti pavergėją ir spaudą kuo daugiau nušviesti savo skaity
įvairiomis dingstimis masinant ir laisvuo tojams pavergtosios tautos padėtį, sovieti
sius lietuvius prisidėti savo apsilankymu, nius kėslus Lietuvoje ir laisvųjų lietuvių
— pasitarimas:
pastangas Lietuvai padėti.
4. Pasitarimas pritaria Pabaltijo Vals
1. Reiškia griežčiausią protestą prieš te
betrunkančią Sovietų Rusijos agresiją Lie tybių Laisvės Tarybos ruošiamam mani
tuvoje ir reikalauja laisvųjų valstybių vy festui anglų, arabų, italų, ispanų, portuga
lų, prancūzų ir vokiečių kalbomis ir spe
riausybes sudrausti agresorių.
2. Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių or cialiems numeriams „The Baltic Review“,
ganizacijas sudaryti specialius komitetus „Lituanus“ ir „Revista Baltica“, o taip pat
(kur galima, išvien su estais ir latviais) ir rekomenduoja svetimųjų informacijai pa
lankyti savo kraštų centro ir vietos val naudoti E.N.Suduvio „Allein, ganz allein“,
džios pareigūnus bei pasirūpinti iš jų pro Pavergtųjų Seimo „Lithuania“, Lietuvių
klamacijas, skelbiančias birželio 15-17 die K-to Pasaulinei Parodai „Lithuania“, K.
nas Pabaltijo Tautų Dienomis. Kviečia V. Tauro „Guerilla Warfare on the Amber
ruošti demonstracijas, meninius pasirody Coast“, J. Audėno „Twenty Years of Strug
mus, žuvusiųjų partizanų ir Sibiro tremti gle for Freedom of Lithuania“, dr. V. Varnių pagerbimus. Demonstracijose ir susi džio „Lithuania under the Soviets“.
5. Pasitarimas ypatingą dėmesį atkreipė
rinkimuose priimti rezoliucijas ir petici
jas. Rezoliucijomis: (a) protestuoti prieš pavergtųjų lietuvių informacijai, taip pat
Sovietų Rusijos agresiją ir nusikaltimus aptarė JAV-Sovietų Sąjungos naująją kon
Lietuvoje, tremiant jaunimą į Arktiką, Si sularinę sutartį ir ryšium su ja reikalingus
birą ir kitur prievartiniams darbams; žygius Lietuvos teisėms bei interesams ap
prieš rusų gabenimą į Lietuvą ir jų privi- saugoti.
legijavimą; prieš lietuvių darbininkų ir
ypač ūkininkų išnaudojimą ir apiplėšimą;
prieš religijos persekiojimą, bažnyčių už
Pasitarimas praėjo vieningų siekimų ir
darinėjimą, tikinčiųjų niekinimą, tikėjimo sutelktinio darbo dvasia, šūkiu: Reikalau
mokymo draudimą ir dvasininkų trukdy jame Lietuvai laisvės! Kovojame prieš So
mą atlikti religinius patarnavimus tikin vietų Rusijos agresiją ir kolonializmą!
tiesiems; (b) reikalauti Sovietų Sąjungą
tuojau atitraukti iš Lietuvos savo karines
ELTA

f SeįitįįnįoS DIENOS "Į
NEPASISEKĘS SUKILIMAS
BULGARIJOJE
Bulgarijoj buvo sušaudyti bent 4 gene
rolai, tarp jų ir aviacijos viršininkas Trens
kys. Tam tikras skaičius karininkų pabėgo
į Rumuniją ir Jugoslaviją.
Nusižudę centro komiteto narys Todorovas ir transporto viceministeris Makarskis.
Tai pasėkos nepavykusio sukilimo.
Sukilimas buvo organizuojamas balan
džio mėn. pirmojoje pusėje.

FLIRTAS NERAMINA VOKIETIJĄ
Vis stiprėjantis Prancūzijos flirtas su S.
Sąjunga kelia nepasitenkinimą ir net nerimą V. Vokietijoje.
Tokiu flirtu laikoma didelio nuoširdumo
parodymas, kai iš Prancūzijos važiavo so
vietų ambasadorius Vinogradovas ir prisi
statė jo vieton Zorinas; Paryžiaus-Maskvos
susitarimas dėl spalvotos televizijos; Pran
cūzijos atsisakymas „šešių“ (Europos Eko
nominės Bendruomenės) rėmuose svarsty
ti Europos politinės sąjungos klausimą, kol
nebus galutinai sutvarkyti Bendrosios Rin
MAFIJA NEBE TIEK DAUG ŽUDANTI
kos finansiniai žemės ūkio klausimai ir kol
Kriminalinė stipri Sicilijos organizacija nebus sutarta dėl bendros užsienių politi
Italijoje Mafija keturiose karšto provinci kos ir gynybos.
jose 1960 m. nužudė 107 asmenis, kėsinosi
nužudyti 155.
NEPATENKINTI BRITAIS
1963 m., kai buvo įsteigta komisija tos
Kinijos laikraštis .Liaudies dienraštis“
organizacijos nusikaltimams aiškinti, nu puola Britanijos politiką Vietnamo klaužudyta 86, kėsintasi nužudyti 105. 1964 m. simu ir darbiečių vyriausybę, o taip pat
nužudyta 39, kėsintasi nužudyti 87.
„Tito kliką“ Jugoslavijoje išvadino „žvėTačiau netikima, kad organizacija būtų rimis ir išsigimėliais, kurie skuba į pagal
sunykusi. Galvojama, kad jos nariai laiki bą savo amerikoniškiems ponams".
nai susislapstė ir apstabdė nusikaltimų vyk
Wilsonas esąs paklusnus amerikietiškų
dymą.
jų užpuolikų Vietname politikos įrankis.

IŠVARO GRAIKŲ PILIEČIUS
Turkija nutarė tuojau pat išsiųsti iš sa
vo krašto visus Graikijos piliečius.
Manoma, kad tai yra represija dėl blo
kados, kurią Kipro graikai vykdo prieš tur
kus Nicosijoje. ir bandymas priversti Grai
kiją tartis dėl padėties Kipre.
Graikų Turkijoje dar buvo apie 3.000 (ki
ti buvo jau išvaryti praeitais metais).
cinkevičiaus. Drąsus jis buvo vyrukas, kai
rašė pirmąją poemą — „Dvidešimtą pava
sarį". Drąsus ir tada pagyrimo vertas, nes
dar po truputį šokinėjo prieš režimą. Pas
kui jis nuėjo su vėju ir dar net šiek tiek
toliau. Jis pasidarė patikimuoju, kuris tin
ka sekretoriauti valdinei rašytojų sąjun
gai, ir ištikimuoju, kurį drąsiai galima jau
leisti pavažinėti po svetimus kraštus. O
Lenino premija jam uždės antspaudą vi
sam gyvenimui. Šitas vyras jau neberašys
nė žodžio savo tautos liaudžiai. Jis rašys,
ko nori partija, ko reikalauja jam Lenino
vardo premijos uždedamoji pareiga ir no
ras patogiai gyventi.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kinija nenori taikos
Amerikiečiai bombarduoja karinius tai
kinius Šiaurės Vietname, nes šis remia Pie
tų Vietnamo komunistinius sukilėlius. Ta
čiau amerikiečiai norėtų taikos. Šitaip jau
porą kartų yra siūlęs prez. Johnsonas.
Amerikiečių „ N. Y. Herald Tribune rašo:
„Vašingtonas yra pasakęs, kad jis pra
dės tartis, kai ateis tinkamas laikas. Gal
prezidentas susidarė įspūdį kad toks lai
kas jau atėjo. Būtų gera, kad šitaip ir bū
tų. Anksčiau ar vėliau Pekinas ir Hano
jus susirūpins pasiekti taikos“.
Tačiau taikos nėra. Šiaurės Vietnamą
remiantieji kiniečiai nenori taikos. Atro
do, kad jie net norėtų didesnio karo, į ku
rį stipriau įsiveltų ir Sov. Sąjunga, štai
amerikiečių „The Washington Post“ rašo:
„Žinia, kad Sov. Sąjunga pradėjusi
Šiaurės Vietname įrengimus priešlėktuvi
nių raketų bazei, kelia nerimą, bet nėra
nelaukta. Turint galvoje varžybas pačia
me kmunistiniame pasaulyje, Sov. Sąjun
ga juk negali nusileisti, nepasirūpindama
bent simboliškai prisidėti prie šiaurės
Vietnamo gynybos. Kitaip pasielgdama ji
įduotų raudonajai Kinijai į rankas mirtiną
propagandinį ginklą. O jei taip atsitiktų,
kad Sovietai padėtų Šiaurės Vietnamu!
pulti Pietų Vietnamą, o amerikiečiai pra
dėtų visuotinai pulti Šiaurės Vietnamą,
tada ten tiesiogiai susidurtų abi didžio
sios atominės galybės. Tačiau tikriausia,
kad šitokio susidūrimo pasekmes supran
ta ir Sov. Sąjunga ir J. A. Valstybės“.
Nors ir kritiškiau nusiteikęs dėl ameri
kiečių laikysenos, prancūzų „Combat“ ir
gi reiškia panašią mintį dėl kiniečių noro
užkurti didesnį karo gaisrą. Laikraštis
rašo:
„Jeigu kariauti norintieji Pentagono ge
nerolai tiek toli nueitų, kad nebesitenkintų jau Šiaurės Vietnamu ir pradėtų dau
žyti kiniečių taikinius, tai Pekinas iš tokio
įvykio sugebėtų išsunkti sau ko didžiausio
pelno, tasai dalykas leistų Pekinui išeiti
į tarptautinę sceną. Amerikiečių puoli
mas, galimas dalykas, priverstų Sov. Są
jungą atšaukti savo neutralumą ir galėtų
vėl apjungti vadinamąjį socialistinį lagerį.
O tuo atveju, jei Maskva atsisakytų griež
čiau veikti, tada būtų pagrindo tvirtinti,
kad Kremliuje valdo nusikaltėliški revizionistai, pasaulinės revoliucijos išdavikai
ir kitokie panašūs tipai ir aiškūs „trečiojo
pasaulio“ priešai, panašūs į „amerikietiš
kuosius imperialistus“. Dėl to jau arti
miausiomis savaitėmis pradės aiškėti, ko
kia nesukalbama yra Kinija dėl visų ne
tiesioginių pasiūlymų taikiai išspręsti rei
kalą“.

KAS RUOŠĖ PERVERSMĄ
BULGARIJOJE?
Ryšium su nepasisekusiu perversmu
Bulgarijoje buvę sušaudyti keletas aukš
tųjų karininkų, tarp jų aviacijos viršinin
kas Trenskys. Partijos centro komiteto
narys Todorovas ir transporto viceministe
ris Makarskis nusižudę. Kai kurios žinių
agentūros tvirtina, kad perversmą ruošė
prokinietiškoji opozicija. Bet britų „New
Statesman“ rašo:
„Bulgarijos komunistų partijos pirma
sis sekretorius Todoras Živkovas yra
griežtas žmogus, kuris stipriai remiasi
marksizmu ir stalinizmu. Jo vadovaujama
bulgarų partija paskutinioji Rytų Europo
je atsikratė stalinistinių valdymo metodų
ir stalinistinio palikimo. Tik po sovietinės
partijos XXII kongreso Živkovas pagaliau
buvo iššauktas į Kremlių, o grįžęs pradė
jo rimčiau vykdyti nustalinimą. Tačiu jo
kių politinių laisvių čia nieks nesusilaukė,
ir partijos vadovybė nepasidarė tokia dau
giau nacionalistinė, kaip Vengrijoje ar
Lenkijoje. Ekonomiškai kraštas irgi labai
priklauso nuo sovietų paramos, ypač po

to, kai buvo sustabdytas Stalino laikais
pradėtasis priverstinis pramonės kūrimas.
Taigi šį balandžio mėn. perversmą ruošti
turėjo paskatinti žemas pragyvenimo ly
gis, o taip pat sunki ekonominė padėtis ir
politinis nepasitenkinimas. Visi duomenys
rodytų, kad perversmą ruošti paskatino
vidaus reikalai — noras pagreitinti laisvė
jimą krašte, o ne kažkokio net negirdėto
prokinietiško sparno bandymas išjungti
Bulgariją iš sovietinės įtakos rėmų“.

SIBIRO „ROMANTIKA“ VĖL LAUKIA
200

Lietuvos jaunuolių

(E) Komjaunimo centras Maskvoje kvie
čia Sovietijos jaunimą vykti darbams į to
limąsias sritis, šiuo metu daugiau agituo
jama už Archangelską. „Komj. Tiesoje“
(Nr. 61) paskelbtame komjaunimo centro
komiteto atsišaukime nurodyta, kad „dau
gelis jaunų žmonių, atvažiavusių užkariau
ti šiaurinių šalies rajonų, pamėgo šį rūstų,
pilną romantikos kraštą...“ Dabar Archan
gelsko srityje tiesiami geležinkeliai, ir ten
labai esančios reikalingos jaunos, stiprios
rankos. Dėl to kreiptasi ir į Lietuvos jau
nuolius, komjaunimo narius, kviečiant
juos vykti į šiaurę.
Toliau pažymėta, kad naujakurių nelau
kia miesto komfortas, jų adresuose nebus
net gatvių pavadinimo. Nepaisant anks
čiau buvusių teigimų, dabar jau nurodo
ma, kad „kai kur iš pradžių teks gyventi
palapinėse“. Dar rūsčiau skamba žodžiai,
kad pelkės, šimtametis miškas, upės, tai —
labai sunkiai įveikiamos kliūtys. Todėl ir
komjaunimo kelialapius turį gauti „žmo
nės, kurie neieško gyvenime lengvų kelių“.
Centro Komitetas priėmė nutarimą, ku
riuo numatyta pasiųsti darbui į trestą
„Sevtransstroj“ 200 Lietuvos jaunuolių —
mūrininkų, izoliuotojų, montuotojų ir pa
galbinių darbininkų.

Mokslevių „draugystės“ sąskrydis
Šiauliuose
(E) Kovo mėn. pabaigoje Šiauliuose įvy
ko jau penktas iš eilės tradicinis tarpres
publikinis moksleivių „draugystės sąskry
dis“. Dalyvavo moksleiviai, atvykę iš Kir
gizijos, Kazachijos, Gruzijos, Ukrainos ir
Estijos. Buvo bendras mitingas, padėti vai
nikai karių kapinėse, pagerbiant įvairių
tautų karius, žuvusius „vaduojant“ Šiau
lius. Tokie sąskrydžiai rengiami ir kituose
Lietuvos miestuose, jie vadinami „drau
gystės žiedais“ — tai sisteminga, partijos
skatinama politika ugdyti vad. internacio
nalizmą, suliedinti įvairias Sovietijos tau
tybes.

— Leidimas naudotis televizija D. Bri
tanijoje nuo rugpjūčio 1 d. kainuos 5 sva
rus (dabar kainuoja 4 sv.).
— Jersey saloje dėl rūko sudužo britų
keleivinis lėktuvas, žuvo 26 asmenys.
— Britanijoje suimtas 32 m. amžiaus
gaisrininkas, kuris per 6 metus buvo 549
kartus įsilaužęs į gyvenamuosius namus,
bet neapskaičiuota dar, kiek jis iš to „už
dirbo“.
— Limoje, Peru sostinėje, apie 3000 in
dėnų buvo užpuolę ir norėjo nužudyti vie
tinį vyskupą ir kitus dvasiškius, nes gaisro
metu sudegė jų patrono statula ir net vie
nas jų bendruomenės narys žuvo, norėda
mas išgelbėti statulą; policija atgynė už
pultuosius.
— Obernberge prie Maino, V. Vokieti
joje. iš šoferiams leidimus duodančios įstai
gos buvo pavogta 300 šoferių leidimų blan
ŠIAURĖS VIETNAMAS
kų ir 150 kitokių su leidimais susijusių
TEBEPUOLAMAS
blankų.
Amerikiečių ir Pietų Vietnamo aviacija
ir toliau tebebombarduoja karinius taiki
— Heliopalyje. netoli Kairo (Egipte), vo
nius komunistiniame Šiaurės Vietname.
kietis
Schneideiris nuteistas 33 metams ka
DBLS Coventrio Skyriaus nariui
Laivai atkerta kelius, kad nebebūtų tie
lėjimo ir sumokėti apie 9 mil. markių, nes
kiami ginklai Pietų Vietnamo sukilėliams
jis vadovavęs gaujai kontrabandininkų, ku
TOMUI TOLUŠIUI mirus,
ir žmonių papildymai.
ri iš Egipto išgabenusi daugiau kaip už 11
jo gyvenimo draugams B. Ilčiukui. N.
mil. markių aukso ir vertybinių popierių.
Mockui, visiems kitiems draugams ir
— Keturi jugoslavai iš Zagrebo, tarp jų
pažįstamiems
reiškiame
gilią
užuojautą.
Vilniaus studentai šoka tvistą
viena moteris, užplombuotame prekiniame
vagone per 5 dienas atvažiavo į Niurnber
DBLS Skyriaus Valdyba
(E) Lietuvoje vis puolamas jaunimo tar
gą V. Vokietijoje.
pe įsigalėjęs paprotys šokti moderniuosius
— Colerne. Anglijoje, aviganis šuo mir
šokius. „Komj. Tiesa" (Nr. 66) pateikė vie nBBMBEMnOHMnMnM
tinai užkandžiojo aviacijos puskarininkio
nos žemaitės merginas Jūros, atvykusios į
pusantrų metų dukrelę (jis buvo moko
Vilnių, pasakojimą, kaip jai teko šokti bei
mas policijos tarnybai, bet pasidarė per
stebėti tvistą šokančius, šokių vakaras
A.A. T. TOLUŠIUI mirus.
daug nervingas, tad buvo atiduotas į na
įvykęs Vilniaus universiteto istorijos ir fi
lologijos fakulteto auditorijoje. Jūra, anot kartu su juo gyvenusiems jo draugams mus).
B. Ilčiukui ir N. Mockui
jos pasakojimą pateikusio studento B. Že
— Popiežius Paulius VI paskutiniojo pa
reiškiame gilią užuojautą.
maičio, aiškino, kad ji nesanti nusistačiusi
simatymo metu Italijos kairiųjų socialistų
prieš tvistą, tačiau, jos nuomone, „be saiko
vadui Nenniui padovanojo popiežiaus Jono
A.M. Paulavičiai, V.A. Mineikiai,
kraipytis, o finalui žnektelėti ant grindų
XXIII auksinį laikrodį.
K. Balandis
— į .horizontaliosios projekcijos padėtį“ —
— Velykų savaitgalio dienomis Britani
tiesiog nekultūringa“.
jos keliuose žuvo 109 asmenys.
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EUROPOS LIETUVIS
ŽVILGSNIS Į LIETUVIUS INTELEK TUALUS VAK. VOKIETIJOJE (I)

LIETUVĖ DAKTARĖ MIUNCHENO UNIVERSITETE
10 METŲ SUKAKTIS LIETUVIŲ KALBOS LEKTORATUI

Europos Lietuvio redaktorius jau beveik
prieš metus paprašė šių eilučių autorių,
kad jis Europos Lietuvio skaitytojams eile
reportažų pristatytų šiuo laiku aktyviai
besireiškiančius lietuvius intelektualus Va
karų Vokietijoje. Šitokia mintis mums taip
pat patiko, tad mielai sutikome su Gerb.
Redaktoriaus pasiūlymu. Tuo tikslu neuž
ilgo buvo užmegzti ryšiai žodžiu ir raštu su
visais intelektualais Vokietijoje, kurių čia
yra nedaug — vos keletas. Visi užkalbin
tieji, išskiriant tik vieną, žodžiu ar raštu
pasižadėjo suteikti apie save pageidauja
mų žinių. Nors iki šiol dar ne visi savo pa
žadą ištesėjo, bet dalį atsakymų jau turi
me, ir pradžiai to pakanka.
Pirmuoju reportažu drįstame, iškelti il
gametę lietuvių kalbos lektorę Miuncheno
Universitete ponią Liuciją BaldaufienęJurgutytę. Ją pasirinkome pirmąja todėl,
kad ji kaip tik šiuo laiku tapo apvainikuo
ta daktarės titulu: š.m. vasario 25 d. Miun
cheno Universitete ji. sėkmingai apgynė
disertaciją „Der Gebrauch der Prc*ncminal
form des Adjektivs im Litauischen“ ir už
tai gavo daktaro laipsnį.
Yra mūsų intelektualų bei visuomenės
veikėjų, kurie mokslinėje srityje (ar visuo
meninėje bei kultūrinėje) daug nuveikia,
tačiau apie jų darbus platesnė visuomenė
nedaug ką težino. Taip atsitinka dažniau
siai dėl to, kad rimti mokslininkai patys la
bai vengia propagavimo, o jų puoselėjama
mokslo sritis esti nepopuliari, netaip greit
atkreipia dėmesį į save platesnės visuome
nės sluoksnių.
Manome, kad prie tokių kuklių moksli
ninkų reikia priskirti ir Dr. L. Baldaufienę-Jurgutytę. Ji gimė 1916 m. rugsėjo 16 d.
veiklių lietuvių šeimoje. Baigusi Panevė
žio mergaičių gimnaziją, studijavo germa
nistiką Vytauto Didž. Universitete huma
nitarinių mokslų fakultete Kaune. Vėliau
studijas gilino Miuncheno Universitete ir
jas baigė vėl VDU filosofijos fakultete,
1943 m. parašiusi diplominį darbą „Kleisto
tiesos ieškojimas“.
Toliau leiskime pasisakyti pačiai Gerb.
Daktarei. Jai pateikėme eilę klausimų, į
kuriuos ji mielai atsakė.
— Nuo kada gyvenate Miunchene?
— Gyvenu Miunchene (ar prie Miun
cheno) jau nuo 1939 m. pavasario, kur bu
vau atvažiavusi studijuoti Miuncheno Uni
versitete. 1940-1944 buvome vėl Lietuvoje,
kur mano vyras — Dr. Edmundas Baldaufas — buvo pradžioj vokiečių kalbos lekto
rium Vilniaus Universitete, vėliau germa
nistikos katedros vedėju Kauno V. D. Uni
versitete. 1944 m. vėl grįžome į Vokietiją,
kur ir ligšiol gyvenu.

MEČYS MUSTEIKIS (ELI)

— Miuncheno Universitete lietuvių kal
bą pradėjau dėstyti 1955 m. pavasario se
mestre. Taigi 1965.V.3 lietuvių kalbos lektoratas galės pažvelgti į savo pirmąjį de
šimtmetį Miuncheno Universitete.
— Kokiu būdu vokiečiai pakvietė Jus
šiam darbui?
— Lietuvių kalbos lektoratą perimti pa
siūlė man Bavarijos Švietimo ministerija.
Jo įkūrimu ir stiprinimu nenuvargstamai
rūpinosi Baltų ir Slavų kalbų filologijos
katedros vedėjas prof. Dr Erwin Koschmiederis.

— Kiek turėjote paskutiniame semestre
klausytojų ir kiek skaitėte savaitinių va
landų?
— Šį semestrą skaičiau 10 savaitinių va
landų ir turėjau 12 studentų.
— Kas lietuvių kalbos mokosi: tik lietu
viai ar yra ir kitataučių? Ar klausytojai
yra tik iš Vokietijos, ar ir iš kitų kraštų?
— Mano studentų tarpe pasitaikydavo
karts nuo karto lietuvių. Bet daugiausia
tai vokiečiai — indogermanistai, slavistai,
germanistai. Lietuvių kalba reikalinga fi
lologams, ypač indogermanistams ir slavistams. Lyginamojo kalbų mokslo klausyto
jų turėjau ir iš užsienio, kartais net tokių,
kurie jau patys profesoriauja, tėvų jėzui
tų, amerikiečių, olandų, prancūzų, suomių,
latvių, lenkų.
— Ar šalia lietuvių kalbos dėstomi ir
kiti lituanistiniai dalykai?
— Mano studentai mokosi lietuvių kal
bos kalbų mokslo reikalams. Bet ir to tiks
lo siekdami ir jam mokydamiesi lietuvių
kalbos, susipažįsta studentai ir su lietuvių
literatūra, kai kurie net susižavi jąja. Pla
nuoju su keliais savo studentais išleisti Sa
lomėjos Nėries eilėraščių vertimą. Turime
ir dvi savaitines valandas, skirtas lietuvių
menui, kultūrai, istorijai. Keturių studen
tų grupė pareiškė norą važiuoti studijuoti
Vilniaus Universitetan, net savo lėšomis.
Mūsų pastangos šiuo tikslu per „Deutsches
Akademisches Austauschdienst“ negalėjo
dar paversti tos svajonės realybe, bet nei
aš, nei mano studentai dar nenustojo vil
ties gauti galimybių nuvažiuoti į Lietuvą
ir studijuoti Vilniaus Universitete.

— Kokias sąlygas suteikia' universiteto
vadovybė lietuvių kalbos paskaitų klausy
— Nuo kada pradėjote dėstyti lietuvių tojams studentams?
— Baltų filologijos studentai turi tas pa
kalbą Miuncheno Universitete?

---------- ROMANAS
(22)
Arvydas nusišluostė rankove šaltą pra
kaitą. Reikėjo ką nors pasakyti tiems su
kvailintiems žmonėms. Prabilti į jų sveiką
protą, jeigu negalima užkariauti širdies, į
sąžinę, nesgi čia susirinko mąstančios bū
tybės, o ne bejausmiai gyvuliai. Kalnų
griūtis užtvenkė upę, ir ji išsiliejo iš savo
krantų, grasindama nušluoti viską, ką su
tiks pakelėje. Reikėjo pašalinti kliūtį, pa
stojusią jai kelią. Žaibiškai, vienu mostu,
nes paskui bus vėlu. Bet kaip? Kur toji
sprogstamoji medžiaga, kuri įstengtų su
griauti užtvaras tarp žmonių? Žodis! Tei
singas, taiklus žodis, kaip netikėtas šūvis,
tiktai jis galėjo priversti žmones atsikvo
šėti. Tačiau tokio žodžio nebuvo. Arvydui
pasirodė, kad, ką bepasakytų, dabar jau
neturėtų jokios reikšmės, ir jį apėmė ne
viltis, toks nusiminimas, o paskui pašoko
toks staigus, visa uždegantis pyktis dėl sa
vo bejėgiškumo, jog bemaž neteko nuo
vokos.
— Nutilkit, kaimene neraliuota! Ko rė
kiate, išvertę gerkles? Gana! — sušuko,
drebėdamas iš įsiutimo. Kažkas bandė už
rikti, bet tuoj užsičiaupė, ir visi nutilę su
žiuro į pirmininką, paveikti ne jo žodžių,
o išvaizdos. Tai buvo ne Toleikis, tas san
tūrus, taktiškas šaltakraujis žmogus, kokį
iki šiol pažinojo. Toleikis negalėjo taip
isteriškai šaukti, kiekvieną žodį palydėda
mas rimbo smūgiu į aulą. Toleikio ramiose
protingose akyse niekam nebuvo tekę iki
šiol pastebėti gyvuliško įniršio, kuris, pa
žemindamas žmogų, priartina jį prie žvė
ries. — Už tokius žodžius, Raudonikien,
tavo vyras, jeigu būtų vyras; tau ištaisytų
kailį. Aš neleisiu savo kolūkyje tyčiotis iš

seminarui. Dar daugiau turi jų Valstybinė
Miuncheno Biblioteka, Osteuropa skyrius,
vadovaujamas Dr. Mach, kuris parūpina
visus naujus leidinius ir palaiko gyvą ryšį
su universitetu, pats skaitydamas paskai
tas „Bibliographische Einfuehrung in die
Ost — und Suedosteuropaforschung". —
Kad lietuvių kalbos studentų skaičius ne
gali būti didelis, universitetas tai žino. Bet
Miuncheno Universitete yra net profeso
rių, kurių klausytojų skaičius ne didesnis,
gal ir mažesnis už lietuvių kalbos lektorato, bet jos visos mokslui reikalingos.

— Ką, Jūsų nuomone, reikėtų daryti,
kad į šią sritį būtų atkreiptas didesnis dė
mesys lietuvių studentų?
— Šis Jūsų klausimas man sunkus atsa
kyti, tai beveik sąžinės dalykas. Aš ne
drįsčiau nė vieno jauno lietuvio, nė vienos
lietuvaitės raginti, jei jie patys nepareikš
tų man noro studijuoti Vokietijoj Baltų
filologiją. Tik tie tegali tai daryti, kurie
ryžtasi ir tikisi likti dirbti mokslo srityje
(turėjau ir aš vieną lietuvaitę studentų
tarpe, ji studijavo Baltų filologiją pagrin
dine šaka, ir mes džiaugiamės, kad ji yra
jau asistente Miuncheno Universitete).
Kas studijuoja Baltų filologiją, kaip jau
minėjau, turi šalutine pirmąja šaka imti
slavistiką arba indogermanistiką. Baigę
šias studijas, negali dirbti mokykloj, nes
šios mokslo šakos V. Vokietijos aukštesnio
siose mokyklose nemokomos. Bet, žinoma,
galėtų daugiau lietuvių studentų filologų
studijuoti lietuvių kalbą kad ir antrąja ša
lutine kalba, lankydami ne pradedamuo
sius kursus, o kalbotyros paskaitas, kurios
jiems labai praverstų, jau mokant lietuvių
čias sąlygas, kaip ir studentai visų kitų kalbą, jų pagrindinėms filologijos studi
filologijų. Baltų filologija gali būti studi joms.
juojama pagrindine šaka, pirmąja šalutine
šaka turi būti studijuojama slavistika ar
— Be dėstymo universitete, ar dirbate
ba indogermanika. Antrąją šalutinę šaką
kitokį mokslinį darbą? Gal galite juos pa
galima pasirinkti laisvu noru. Šalia prof. minėti? Gal turite kekių planų ateičiai?
Koschmiederio, kuris šiemet jau pasitrau
— Be savo paskaitų universitete, ilgesnį
kia, baltų filologijos profesorium universi
tetas paskyrė prof. Dr. W. Wissmanną. laiką rašiau savo darbą „Der Gebrauch der
Tuo būdu galima bus studijuoti ir ateityje Pronominalform dės Adjektivs im LitaūiBaltų filologiją pagrindine šaka ir įsigyti schen", už kurį, kaip Jums žinoma, gavau
daktaro laipsnį. Bendradarbiavau Alfred
šios srities daktaro laipsnį.
Kroener Leidykloj, Stuttgarte, leidžiant
— Ar nėra pavojaus, kad vokiečiai lie jai „Lexikon der Weltliteratur“, aprašyda
tuvių kalbos paskaitas Miuncheno Univer ma lietuvių literatūros dalį. Dirbau keleris
sitete nutrauktų, pvz., dėti per mažo klau metus „Deutsche Forschungsgemeinschaft“
Bonnoje, rašydama apie laikų vartojimą
sytojų skaičiaus?
— Nėra jokio pagrindo manyti, kad vo lietuvių kalboje (įnašas į kolektyvinį dar
kiečių vyriausybė nutrauktų lietuvių kal bą „Laikų vartojimas indogermanų kal
bos paskaitas. Peržvelkime tik į pirmąjį bose“).
Planuoju kartu su prof. Koschmiederiu
dešimtmetį. Pradėjau 1955 m. pavasario
semestre dviem neapmokamom savaitinėm išleisti naują laidą Leskieno „Litauisches
valandom, rudens semestre apmokėjo 2 Lesebuch mit Gramatik“, išleistą 1919 Carl
valandas, 2 skaičiau nemokamai, paskui Winter, Heidelberge, leidyklos ir jau pa
davė leidimą skaityti šešias valandas, kiek senusią. Gal labiausiai džiaugiuos tuo, kad
vėliau — 8 valandas, pagaliau visas apmo rengiu lietuvių literatūros istoriją vokiečių
kamai (tik semestro metu, nes nuo 1955 iki kalba, nes tokios dar neturime. Prof. Kosch
1962 lietuvių kalbos kursas buvo tik kaip miederis prižadėjo pasirūpinti, kad būtų
Lehrauftrag, tada dirbau 8 metus vokiečių išspausdinta.
Domiuosi lietuvių kalbos kirčio ir prie
gimnazijose). 1962 m. balandžio 1 d. buvo
įsteigtas etatinis lektoratas ir pavestas gaidės sistema ir rengiu iš šios srities dar
man. Skaitau dabar iki 12 savaitinių va bą. Tas klausimas yra labai svarbus baltų
landų. Studentų skaičius ilgainiui vis di ir slavų kalbų giminystei nušviesti, bet
dėjo. Įsigijom seminarui nemaža ir lietu tam darbui reikalingi lietuvių kalbos tar(Nukelta į 3 psl.)
viškų knygų, tiek mūsų, tiek kalbotyros

Kaimas kryžkelėje
mums visiems šventų dalykų. Kas jums
davė teisę kitus teisti? Biauru! šlykštu!
Žema! Niekinga! Dykaduonių gauja! Gir
tuokliai! Priprato gyventi tamsoje, kaip
šikšnosparniai, o kai atsiranda žmogus, no
ri įleisti šviesos, supuola visi ant jo. Ko
jūs norite? Kitokio gyvenimo? Lapinai,
kuo tau nepatinka mūsų santvarka, ko šai
paisi iš jos, kritikuoji? Ar Sibiro duona
skanesnė? — Arvydas nutilo, nes pykčio
priepuolis praėjo; jam pasidarė gėda dėl
išsišokimo, kuris dar labiau pablogino
reikalą.
Lapinas tai suprato. Atkuto.
— Kodėl šaipaisi, draugas Toleiki? Nesišaipau. Tarybų valdžia man kaip tikra
motina — myliu. O kai myli, tai ir papla
ki. Ar geras tėvas vaikams neuždrožia,
kad geresni užaugtų? Kritikai ir savikriti
kai visur vieta, draugas pirmininke, visur.
Nuo aukščiausio viršaus iki žemiausios
apačios. Teisybė, prie Stalino reikėjo lai
kyti liežuvį už dantų, už kritiką duodavo
per kepurę, o kartu su kepure dažnai nukrapštydavo galvą, bet dabar nauja val
džia, lenininė. Berijos laikai praėjo. Lais
vė! Sibiru jau nebepagąsdinsi, draugas To
leiki, ir moteriai uždavęs per veidą neiš
liks! sausas, nesvarbu, kad visokeriopai už
ją aukštesnis...
— Užtaigi! — prapliupo Raudonikienė.
— Grasina! Jis man kailį ištaisys. Ne.
prieš mane bizūno nepakilnosi!
— Neišgalvok niekų, Raudonikien. Kam
išverti žodžius? — atsiliepė Arvydas nusi
minęs, tačiau Magdė, nekreipdama dėme
sio į jo pastabą, spiegė toliau:
— Vienai smakras tebėra kraujais apte
kęs, kitą jau nori čaižyti. Turime laimę
ant pirmininkų, nėra ko Dievui skųstis.
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Pirmas buvo girtuoklis, antras toks pat,
tik priedo vagis, o trečias mušeika ir plė
šikas. Atėmė karves, mėšlą, atims ir dar
žus, pamatysit. Nurėdys kaip jaunamartę
pirmą naktį, nespėsim apsidairyti.
— Kad jau nurėdyti, bral. Pabaiga be
pradžios. Visi apdirbti kuo švariausiai.
Šiandien atėmė karves, o rytoj mus pačius
atiduos į ragotskotą.
— Taip ir bus, jei leisimės varomi kaip
galvijai į skerdyklą.
— Tegu jis važiuoja į savo Viešvilę!
— Martyną atgal atstatyti! — vienas už
kitą garsiau rėkavo sodiečiai, neleisdami
Arvydui nė prasižioti.
Vienkiemininkai iš pradžių laikėsi san
tūriai, bet štai į priekį išsiveržė Petras In
teligentas.
— Pirmininke, apgavai mus kaip kvailą
mergą! — šūkčiojo, prilaikydamas skry
bėlę, kuri besigrumiant buvo nuvažiavusi
ant pakaušio. — Reikėjo nuo kaimo pradė
ti, o tu sukurstei vienkiemius, kaip Ameri
ka Europą prieš Hitlerį, ir žiūri iš šono.
Kiauliška, atsiprašant, diplomatija...
— Gaigalas kaltas — pirmas pradėjo!
— Persistengė juodukai...
— Ką juodukai! Laukiniai per laikus
kenčia ir kentės! — sujudo vienasėdininkų
pusė.
O Lapinas kaip šakalas, suuodęs dvėse
lieną, puolė kiek įkabina tenlink, iš kur
vėjas atnešė gundantį kvapą.
— Maironys! Liepgiriai! Kaimiečiai ir
vienasėdininkai! — suriko plačiai ištiesda
mas i šonus rankas, tarsi norėdamas vie
nus ir kitus apglėbti ir broliškai priglausti
prie krūtinės. — Ko mums peštis? Ko nepasidalijam? Išmeskime iš širdžių piktą

pavydo kirminą! Juk ne svetimi, ant tos
pačios žemės gyvename, tą patį vargą
vargstame. Pirmininkai atvažiuoja ir išva
žiuoja, mes gi liekame vietoje.
— Teisingai, Motiejau!
— Ir tas išvažiuos, bral. Prikiaulins ir
išvažiuos!
— Kaipgi, pats sakė, kad gali išvažiuo
ti, ir dar ne tuščias...
— Išskris kaip bitelė ratuotas, o mes
dantis ant lentynos...
— Geradėjas!
— Taigi, sukurstė žmones. Laukia išver
tęs akis, kol susiimsime už krūtinių.
— Žino, velnias, kur du pešasi, trečias
laimi.
— Ne, daugiau mus už nosies nevedžios!
Dabar šūkavimai lėkė iš abiejų pusių,
susiliedami į vientisą ūžimą, kuris ritosi
per kaimą į laukus kaip pavojaus varpo
dūžiai ir šaukė į Lapino kiemą vis naujus
žmones. Takas, skyręs kaimą nuo viensėdininkų, išnyko. Abi stvyklos kaip pra
džioje vėl susijaukė iš vieno, tik dabar la
biau įkaitusios ir suartėjusios. Netgi tie,
neseniai palaikę Arvydą, nedrįso prasižio
ti, o jei kuris ir bandė būti sau ištikimas
iki galo, tai kažką nesuprantamo šūkčiojo
panosėje ir brukosi iš minios į pakraštį.
„Viskas baigta...“ — su siaubu pagalvo
jo Arvydas. Jį suėmė nenugalima pagunda
šokti į balną ir lėkti iš čia, pripažinus vi
sišką savo pralaimėjimą. Tačiau tuo metu
atsitiko nenumatytas įvykis, kuris apvertė
viską aukštyn kojomis. Arvydas nepaste
bėjo, kaip ir kada ji atsirado; jis pamatė
ją grūdantis pro žmones.
— Praleiskit, praleiskit!—dabar jau aiš
kiai girdėjosi jos kimus, tarsi maldaujan
tis balsas, nes žmonės, nustebinti neįpras
to reginio, aptilo ir sužiuro į Birutę. — Aš
parodysiu jums, ką reiškia Lapino skelbia
ma vienybė.
— Birute! — sukliko Morta.
Lapinas pamėlynavo tartum prismaug
tas, akys išlipo ant kaktos.
— Dieve gailestingasai... — sustenėjo.
— Padėkit, gelbėkit! Jai protas susimai
šė...
— Pamatysim, katram iš mudviejų pa
simaišę. Į tvartą, paskui mane!

GERASIS GANYTOJAS
„Aš gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas
duoda savo gyvybę už savo avis... Gerojo
ganytojo mūsų Viešpaties Kristaus atpirk
ta žmogaus siela džiaugsmingai su psalmi
ninku gali sakyti: „Viešpats gano mane:
nieko man netrūksta. Jis nuveda mane prie
vandens, Jis atgaivina mano sielą. Jis ve
da mane tiesiais takais, nes Jis gerasis ga
nytojas. Kristaus nuolatinis rūpestis žmo
nėmis, nes Jis juos myli. „Aš pažįstu savą
sias, ir manosios pažįsta mane“. Jis nėra
samdinys, kurs pamatęs pavojų bėga, bet
tikras gerasis ganytojas, kurs ir didžiau
siuose sunkumuose pasilieka su savo numy
lėtiniais. Ir ne tik pasilieka, bet juos stip
rina, maitindamas savo dievišku kūnu ir
krauju šios žemės kelionėje. Gerajam ga
nytojui rūpi kiekviena atskira siela. Jis
pažįsta, jis mato visus: mato badaujan
čius, jis mato benamius, mato ištremtuo
sius ir kalinius, jis mato našlaičius, ištrem
tuosius, mato belaisvius, be ramybės ir tai
kos ilgus metus gyvenančius, jis mato nuo
jo atsitolinusius, bedievius ir net tuos, ku
rie kovoja prieš jį. Savo dieviškoje meilėje
jis lieka ištikimas ir atleidžiantis kiekvie
nam. Ir jei kas klysta, sąmoningai nuo jo
bėga ar net kovoja prieš jį, jis savo širdyje
atleidžia ir seka, eina paskui juosius, iki
susigrąžina atgalios į savo avidę, nes jis
yra gerasis ganytojas begalinės meilės.
Gerojo ganytojo dieviška akis apžvelgia
visus. Apžvelgia arti esančius ir toli nuo
jo stovinčius. Tai yra visa matanti Dievo
akis. Ji mato nuodėmėje ir nusikaltime,
toli nuo Dievo klaidžiojančio žmogaus skur
dą. Ji mato skaudžiai išardytas šeimas, ap
leistus vaikus. Per visą pasaulį žvelgia jo
rūpestinga akis: „Aš turiu ir kitų avių, ku
rios ne iš šitos avidės, man reikia ir jas
atvesti“. Į tolimą Dievo Karalystės ateitį
žvelgia gerojo ganytojo akis. Gerasis gany
tojas mato minias klystančių, nuo tikro
sios kaimenės atsiskyrusių. Žino jų vargą
ir nori juos sugrąžinti į Tėvo namus, kad
nežūtų iš vargo ir bado.
Kiekvienas žmogus savo kasdieninio gy
venimo kovoje yra reikalingas pagelbstinčios, kelią žinančios ir vedančios gerojo
ganytojo rankos. Visuotinio susirinkimo
mintis ir troškimas — visų krikščionių su
sivienijimas. Sėvo malda padėkime, mels
dami Gerąjį Ganytoją, kad visus atsisky
rusius brolius suvestų į tikėjimo, malonės
ir meilės vienybę, kad būtų viena avija ir
vienas Ganytojas amžinajai ramybei, tai
kai ir laimei.
K. V. K.

— Kristaus karaliau... — Morta užsi
dengė delnais veidą.
— Griebkim! Suriškim, žmonės...
Bet niekas Lapino jau neklausė. Žmonės,
triukšmingai klegėdami, užplūdo diendar
žį ir pliūptelėjo paskui Birutę į tvartą. Vėl
supoškėjo kirvaperitėmis atmušamos len
tos, kažkas lūžo, pasigirdo nepikti keiks
mai, juokas, šauksmai („Kelią, kelią! Sau
gokitės!“), ir iš kūtės pasišokinėdamas iš
lėkė Gaigalas, už pavadžio laikydamas įsišėrusią karvę, kuri iš smagumo rietė uode
gą, muistė galvą ir stripinėjo — taip buvo
nusistovėjusi tvankioje tamsioje užtvaroje.
— Tokią gražuolę slėpti! Kur žmogaus
sąžinė? — nusistebėjo Vincė.
— Verkia, jedriona paika! — Kleme Stri
bokas pritūpė ir kepure nubraukė dideles
sunkias ašaras, kurios riedėjo iš dienos švie
sos sudirgintų gyvulio akių.
— Apgavo! — suspiegė Pomidoras.
•

Žmonės Sujudo, sušnarėjo tartum kark
lynas, smarkiam vėjo šuorui įpuolus, ir
dešimtys aštrių, pykčio įkaitintų žvilgsnių
ėmė naršyti kiemą, ieškodami Lapino. Bet
malūnininkas buvo dingęs. Ir Mortos nebe
simatė prie tvoros. Tik ant laiptų trypinėjo
Lukas.
(Jrįgįjr:
— Klausyk, Rimša, — tarė Arvydas. —
Kolūkis perka judviejų karves. Komisija
nustatys, kiek jos vertos. Ateikite su La
pinu rytoj į valdybą paimti kvitų. — Ir,
pasisukęs į žmones, pridūrė:— Liepgiriečiams didžiausia gėda dėl to, kas šiandien
atsitiko. Eikite namo ir greičiau pasisten
kite savo negražią klaidą atitaisyti. Ir tu,
Šileika, su jais. Nemanyk, Maironys už ta
vo brigadą mėšlo neveš.
Šileika nuolankiai išsiviepė ir nuvaryta
kuino žingsniais išlingavo iš kiemo.
Liepgiriečiai paniurę žiūrėjo į Gaigalo
vyrus, kurie, linksmai šūkaudami, traukė
į tvartą atžagarias roges, ir lyg po laidotu
vių po vieną skirstėsi namo. O vienkiemi
ninkai dar ilgai vaikščiojo kaime būre
liais, tarsi per švento Kazimiero — para
pijos globėjo atlaidus, ir savo pergalingai
šviečiančiais snukiais erzino liepgiriečius.
<
(Bus daugiau)
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HITLERIO AKYS TIES KLAIPĖDA

ALEKSANDRAS MERKELIS

Audrai iš pietų praūžus be didesnių
nuostolių Lietuvos npriklausomybei, ne lui buvo paruoštas neutralumo įstatymo
trukus naujos artėjančios audros debesys projektas. 1939 m. sausio 10 d. respublikos
vėl pradėjo telktis vakaruose: kasdien di prezidento A. Smetonos buvo sušaukta Ne
dėjo grėsmė netekti Klaipėdos krašto, ir jo paprastoji Seimo sesija, kurios darbotvar
likimas priklausė nuo to, kaip politiniai kėje, be kitų dalykų, buvo ir neutralumo
įvykiai toliau plėtosis Vakarų Europoje. įstatymo projekto svarstymas. Tą pačią
Vokiečių agresijai didėjant ir be karo lai dieną jį referavo užsienio reikalų minist
mint vis daugiau teritorijos, pavojus ne ras J. Urbšys. Kadangi tai buvo labai svar
tekti Klaipėdos krašto nuolat augo. Vokie bus ir skubus reikalas, tai jis tuoj pat Sei
tijos vyriausybė Lietuvai kaskart darės mo buvo svarstomas ir priimtas. Respubli
įžūlesnė, keldama ją žeminančius reikala kos prezidentui patvirtinus, neutralumo
vimus, kuriuos vollens nollens reikėjo ten įstatymas buvo paskelbtas 1939 m. sausio
kinti, tikintis, kad greit baigsis didžiųjų 25 d. Vyriausybės Žinių Nr. 632.
demokratinių valstybių vokiečiams daro
KLAIPĖDOS NETEKIMAS
mos nuolaidos mažųjų valstybių laisvės
sąskaiton.
1939 m. kovo 12 d. Romoje įvyko popie
Agresija galima sutramdyti griežtumu,
žiaus Pijaus XII-jo intronizacijos iškilmės,
bet ne nuolaidumu. Ir, užuot Hitleriui’ da
kuriose dalyvavo ir Lietuvos užsienio rei
romos nuolaidos mažėjusios, jos tolydžio
didėjo ir savo aukščiausią laipsnį pasiekė kalų ministras Juozas Urbšys. Grįždamas
1938 m. rugsėjo 29 d. Miuncheno sutartyje, iš Romos, kovo 19 d. jis sustojo Berlyne ir
kuria Čekoslovakija buvo priversta Vokie norėjo vizituoti Vokietijos užsienio reika
tijai atiduoti Sudetų kraštą. Tuo būdu vo lų ministrą Joachimą von Ribbentrop, ku
kiečiams buvo atkelti vartai jų svajoja ris per Lietuvos nepaprastą pasiuntinį ir
mam žygiui į rytus — Drang nach Osten. įgaliotą ministrą gen. štb. pik. Kazį Škirpą
1939 m. kovo 14 d. Hitleris su savo kariuo jo pageidavo. Vizito metu Joachim von
Ribbentrop Juozą Urbšį ultimatyviai pa
mene iškilmingai įžygiavo į Prahą.
Vokietijai sužlugdžius Čekoslovakiją, reikalavo, kad Lietuva tučtuojau grąžintų
teoriškai imant, visa Europa atsidūrė vo Vokietijai Klaipėdos kraštą. J. Urbšys
kiečių rankose, ir Hitleris nedelsdamas griežtai atsisakė tuo nepaprastai svarbiu
siekė savo didžiojo laimėjimo visas toli Lietuvai klausimu tartis, nes tam reikalui
mesnes galimybes išnaudoti. Sekanti jo iš savo vyriausybės neturįs jokių įgalioji
auka buvo Lietuva. Klaipėdos krašte vis mų. Tada J. von Ribbentrop pasiūlė J. Urb
labiau įsigalint nacionalistams, siekian šiui susisiekti su savo vyriausybe telefonu
tiems smurtu jį prijungti prie Vokietijos, ir iš jos gauti reikalingus įgaliojimus. J.
Lietuvos vyriausybė, kiek galėdama, slopi Urbšys ir šį pasiūlymą atmetė, motyvuoda
no tuos jų kėslus. Tačiau tos jos pastangos mas, kad tokie svarbūs reikalai negali būti
dėl Lietuvai nenaudinga kryptimi kitėjan sprendžiami telefoniškai. Tuomet J. von
čios tarptautinės politinės būklės silpnėjo: Ribbentrop J. Urbšiui pasiūlė lėktuvu grįž
Klaipėdos naciams, gaunantiems iš Vokie ti į Kauną, pranešti vyriausybei Vokieti
tijos visokeriopą paramą ir tolydžio stip jos reikalavimą, skubiai gauti reikalingus
rėjant, o Lietuvai savo pastangoms iš kai įgaliojimus ir su jais atvykti į Berlyną su
myninių valstybių nesulaukiant jokios pa tarties pasirašyti. Su J. von Ribbentropu
galbos, ji buvo verčiama savo politiką J. Urbšys kalbėjo tik 45 minutes: nuo 12
Klaipėdos krašte keisti ir ją derinti prie vai. 15 min. ligi 1 vai. p.p.
Kovo 21 d., 12 vai. dienos, smarkiai per
bendrosios Vakarų Europos politikos, ku
riai iš vienos pusės vadovavo Didžioji Bri vargęs ir didžiai sunervintas J. Urbšys grį
tanija ir Prancūzija, abi Klaipėdos kon žo į Kauną. Vokietijos pasiuntinys Lietu
vencijos signatarės, o iš antrosios — Vo vai dr. Zechlinas paprašė jį atvykti. Bet
kietija ir iš dalies Italija, taip pat Klaipė jis pažadėjo tik vėliau, nes 1 vai. p.p. turė
jo dalyvauti Ministrų Taryboje, o 2 vai.
dos konvencijos signatarė.
p.p. posėdyje pas prezidentą A. Smetoną.
Vokietijos ultimatumas Lietuvos vyriau- Kiek laikas leido, Užsienio Reikalų Minis
, sybei, kad ji Klaipėdos kraštą grąžintų terija per savo pasiuntinius ir kitokiais bū
Lietuvai, nebuvo jokia ypatinga staigme dais susisiekė su Klaipėdos konvencijos
na, o tik laiko klausimas. Hitleriui paėmus
valdžią į savo rankas, Lietuvos santykiai signatarais ir kaimyninėmis valstybėmis,
su Vokietija pradėjo blogėti, ir svarbiausia kurios bent kiek galėjo lemti, Klaipėdos
to blogėjimo priežastis — Klaipėdos kraš likimą sprendžiant. Italija ir Japonija Vo
tas, kurio likimas priklausė ne tik nuo vie kietijos reikalavimams pritarė, o Didžioji
nos Lietuvos, bet taip pat ir nuo Vokieti Britanija ir Prancūzija apgailestavo, kad
jos ir nuo jo konvencijos signatarų. Hitle taip įvyko, bet jokios paramos nežadėjo.
ris, kurį laiką vengdamas aiškios agresijos, Sovietų Sąjunga laikėsi visiškai nuošaliai.
destruktyviniais nacių veiksmais Klaipė
dos krašte siekė, kad pati Lietuvos vyriau. sybė pradėtų su Vokietija derybas dėl toli
mesnio Klaipėdos krašto likimo. Lietuvos
, vyriausybė su Vokietija dėl Klaipėdos
krašto jokių derybų vesti negalėjo, nes tai
prieštarautų jos konvencijai, tačiau kai
ATSAYMAS T. KRIVICKUI
kurių nuolaidų priversta daryti, vokiečių
vyriausybei savaip aiškinant konvencijos
„Europos Lietuvio“ Nr. 15 (855) užtikau
nuostatus ir tuos savo aiškinimus remiant T. Krivicko straipsnį „Svarūs laiškai ir
smurtu.
Vyties kryžiai“. Perskaičiau jį ir iš karto
Lietuvos vyriausybė, norėdama išvengti pajutau keršto kvapą.
arba bent, kiek galima, sumažinti artėjan
Kokį įspūdį jis padarė man? Iš pradžių
čios karo audros žalą savo kraštui, nutarė, buvo labai keista, paskui pikta, dar vėliau
kilus karui, laikytis neutraliai. Tam tiks- dėl savo silpnos sveikatos norėjau numoti
į tai ranka. Bet jaučiausi, kad T. Krivicko
esu skaudžiai įžeidžiamas prieš „Europos
LIETUVĖ DAKTARĖ MIUNCHENO
Lietuvio“ skaitytojus. Todėl nusprendžiau
T. Krivickui į svarbesnius įžeidžiančius
UNIVERSITETE
priekaištus atsakyti.
(Atkelta iš 2 psl.)
T. Krivickas, liedamas apsimestines aša
mių tyrinėjimai. Nors tokių tyrinėjimų ir ras, giriasi, kad lietuvišką spaudą skaitąs
daug dabar atliekama Lietuvoje, bet vis ilgus metus, bet „Europos Lietuvyje“ tik
dar negana, kad būtų galima iš jų daryti vieną (nottinghamiškį) Joną Strumskį už
tikęs tokius pagyrų straipsnius rašant.
šiuo klausimų išvadas.
Šalia viso to, mes iš savo pusės norėtu ■Vargšas T. Krivickai, per metus užmiršai,
mėm dar iškelti, kad Dr. L. Baldaufienė- kai per laišką lenkei savo žilą galvą dėl
Jurgutytė turį ir labai tvirtą valią. Ji ne pagyrūno Jono Strumskio parašyto straips
palūžo nė jos vyrui prieš keletą metų mi nio! Argi man reikėtų įrodymui iš tiesų
paskelbti T. Krivicko laiškus, kurių turiu
rus, augindama gausią šeimą.
Negalima nutylėti ir jos šalutinės veik apie 20?
los — jos tiesioginio ryšio su lietuviškąja
T. Krivickas garsinasi, kad gerai žinąs
visuomene. Studijų Savaičių dalyviai Vo teismų procedūrą. Dėl to nenoriu smarkiau
kietijoje prisimena ir Dr. L. Baldaufienę, ginčytis, nes manau, kad jis iš tiesų žino,
kaip dažną dalyvę, anksčiau į lietuvišką nes buvo pakviestas ten ir turėjo su teis
sias Stud Savaites atsilankydavusią su vi mu reikalų...
sa savo šeima. *
Dėl T. Krivicko priekaištų man, kad ka
Dar visai neseniai viename tarptautinia ro ir vidaus reikalų ministerių savo straips
me moterų parengime Miunchene, kur nio pradžioje anuomet nepažymėjau, tai
daug darbo įdėjo lietuvės moterys, Dr. L. tik galiu pasakyti, kad kartojimas ir pra
Baldaufienė skaitė reikšmingą paskaitą.
džioj ir vėliau reiškia tik bereikalingą iš
Iš mūsų tautiečių jau ne kartą teko pa plėtimą paties straipsnio. Svarbu, kad iš
tirti, kad L. Baldaufienė dalyvauja ir teis viso paminėjau. O dėl tų ministerių pavar
muose, kaip lietuvių kalbos vertėja, kur džių, tai ir šiandien viešai jų nepasakysiu,
mūsų tautiečiams jau daug gero yra pada nes nežinau, kur tie žmonės yra, ir aš to
riusi ir susilaukusi daug padėkų. Vertė kiais neatsakingais sakymais nenoriu
jauja teismo posėdžiuose ar namuose vers jiems kuo nors pakenkti.
O kai dėl prezidento A. Smetonos parei
dama į vokiečių kalbą lietuviškuosius nuo
status šiuose teismuose: Bayer. Verwal- gų perdavimo St. Seimo pirm. Al. Stulgins
tungsgerichtshof, Landes Socialgericht, kiui, tai atrodo, kad T. Krivickas nori ma
Schoeffengericht.
ne perduoti „Europos Lietuvio“ skaityto
Naujai mūsų Daktarei linkime ir ateity jams, kaip juodžiausią žmogų. Bet T. Kri
je nemažesnės sėkmės bei ištvermės, kaip vicko nurodinėjimai nieko bendra neturi
iki šiol, tiek mokslinėje, tiek ir visuomeni- su tikrove.
Pripažįstu, kad Al. Stulginskis protar
aėje-lietuviškoje veikloje! Ir geros svei
katos.
piais ėjo prezidento pareigas, kol buvo iš-

Lenkijos visuomenė, nujausdama, kad Klai
pėdos ultimatumas yra preliudija Dancigo
koridoriaus ultimatumui, norėjo, kad Lie
tuva Vokietijai priešintųsi.
Tokia lenkų visuomenės galvosena —
tai visiškas realybės pajautimo praradi
mas. Jei dešimteriopai didesnė ir moder
niškai ginkluota Čekoslovakija, neturėda
ma didžiųjų valstybių paramos, nesiprieši
no Vokietijai, tai kaip galėjo tą daryti Lie
tuva. Toks jos žygis būtų buvęs ne kas ki
ta, kaip valstybės savižudybė ir savo tau
tos naikinimas. Joachim von Ribbentrop,
kalbėdamas Klaipėdos likimo klausimu su
J. Urbšiu, šiam, be kitko, primygtinai pa
brėžęs, kad, jei Lietuvos vyriausybė ne
sutiks geruoju Vokietijai grąžinti Klaipė
dos krašto, tai tuomet pradėsianti žygiuoti
vokiečių kariuomenė, ir nežinia, kur ji su
stosianti.
Kovo 22 d. Kauno dienraščiuose buvo
paskelbtas šis vyriausybės komunikatas:
Grįžęs kovo 21 d. į Kauną, užsienio rei
kalų ministras Urbšys referavo. Ministrų
Tarybai, kuri posėdžiavo nuo 14 ligi 19
vai., apie savo pasikalbėjimo su Vokietijos
užsienio reikalų ministru v. Ribbentropu
rezultatus.
Iš to pranešimo paaiškėjo, kad Vokieti
jos užsienio reikalų ministras reicho vy
riausybės vardu pateikė Lietuvos vyriau
sybei reikalavimą grąžinti Klaipėdos kraš
tą Vokietijai, pridurdamas, kad jei tas
grąžinimas galės įvykti geruoju, susitari
mo keliu, tai tokiu atveju Vokietija plačiai
atsižvelgs į Lietuvos ūkinius interesus
Klaipėdos uoste, šitą reikalavimą reicho
užsienio reikalų ministras rėmė tautų ap
sisprendimo principu, pridėdamas, kad
toks reikalo sutvarkymas geruoju patar
nautų būsimiems abiejų kraštų santy
kiams.
Be to, Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras pabrėžė turįs žinių, kad ūpas Klai
pėdos krašte esąs toks, jog reikalinga yra
klausimą, Vokietijos siūlomu pagrindu,
spręsti labai skubiai, kad būtų išvengta
susidūrimų.
Užsienio reikalų ministrui Urbšiui tai
išdėsčius, Ministrų Taryba ilgai svarstė
susidariusią padėtį.
22 vai. į Seimą buvo nuvykęs ministras
pirmininkas VI. Mironas ir užsienio reika
lų ministras Urbšys ir, dalyvaujant teisin
gumo ministrui Gudauskui, informavo Sei
mą apie Vokietijos pastatytus reikalavi
mus Lietuvai. Tuo reikalu pasisakė ir Sei
mo nariai.
Ministrų Taryba, apsvarsčiusi susida
riusią padėtį ir atsižvelgdama į Vokietijos
laikymąsi, sutiko Vokietijos reikalavimą
patenkinti. Klaipėdos krašto perdavimo
reikalams sutvarkyti Lietuvos įgaliotiniai
šiandien išvyks į Berlyną.

(Bus daugiau)

Skaitytoju (tat&kai
rinktas prezidentu. Bet prezidento A. Sme
tonos apsilankymui karo ligoninėj pagrįsti
pasinaudokime „Lietuvos Istorija“, kur la
bai aiškiai pasakyta, kad Aleksandras
Stulginskis buvo Steigiamojo Seimo pir
mininkas (1920-1922 m.) ir antrasis Lietu
vos prezidentas (1922-1926 m.).
Tai iš savo pusės tiek atsakau T. Krivic
kui. Ateityje nerasiu reikalo atsakinėti
jam, nes nenoriu juokinti lietuvių, pilsty
damas iš tuščia į tuščią.

Jonas Strumskis
Redakcijos prierašas. Lietuvių Enciklo
pedija, rašydama apie A. Smetoną, nurodo,
kad jis 1920 m. birželio 19 d. perdavė pre
zidento pareigas Steigiamojo Seimo pirmi
ninkui A. Stulginskiui. Ta data kartojama
ir L. Enciklopedijos straipsnyje apie A.
Stulginskį.

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!

RUSINIMO DUOMENYS
(Elta) Atvykę iš Lietuvos pasikalbėjime
su Eltos atstovu pažymėjo, kad Lietuvai
gresiąs didelis rusinimo pavojus. Jie nuro
dė į tokius duomenis:
1. Rusų kalba, rusiškai komunistinė kul
tūra pradedama vaikams kalti ir skiepyti
nuo pradžios mokyklos pirmojo skyriaus
ir juo toliau, juo labiau stiprinama. Esą,
norima pasiekti, kad žmonės abi kalbas
mokėtų ir lygiai vartotų.
2. Mokyklų vadovėliai — matematikos,
fizikos, literatūros, istorijos ir kitų mokslų
— versti iš rusų autorių. Lietuvių vadovė
lių autorių mokiniai beveik nežino.
3. Bet kurie suvažiavimai ar posėdžiai,
vieši ar uždari, jei tik juose būna nors vie
nas rusas, vedami rusų kalba.
4. Jeigu nori siųsti apdraustą laišką ten
pat Lietuvoje ar net tam pat mieste, paš
tas laišką priima tik tada, kai bent vienas
žodis, t.y. bent miesto ar pašto pavadini
mas, parašomas rusiškai (žinoma, „kiri
lica“).
5. Kai pastatomi didesni fabrikai, kaip
Kėdainiuose ir Jonavoje chemijos fabrikai,
Elektrėnuose (Vievyje) didelė šiluminė
elektros stotis, tomis progomis į Lietuvą
atgabenama tūkstančiai rusų ir nemaža
dalimi net kriminalinio elemento. Tose
vietose moterys turi būti labai atsargios.
Pasitaiko labai daug kriminalinių įvykių.
6. Esama žinių, kad rusiško elemento
gabenimais į Lietuvą ir lietuvių išvežimu
kitur norima sudaryti Lietuvos gyventojų

balansą, kad krašte lietuvių liktų ne dau
giau, kaip 49 proc., o rusų — ne mažiau
kaip 51 proc. Tada mokyklose visi dalykai
bus dėstomi tik rusų kalba.
7. Esą, rusai Lietuvoje visai nemano iš
jos išsikelti. Vienas rusas generolas, išėjęs
į pensiją, buvo paklaustas, gal dabar grį
šiąs į savo tėviškę. Atsakė: „Ja ne durak,
nepojedu tuda golodat“ (aš nekvailas, ne
važiuosiu ten badauti). Jis pasirūpino ir
daugiau savo giminių atgabenti į Lietuvą.
8. Rusams privilegijos: jeigu lietuvis,
atvykęs į miestą, gauna darbą, jis turi būti
čia ir prirašytas. O kad būtų prirašytas,
jis turi susirasti butą, kad kiekvienam šei
mos nariui tektų po 13 kv. metrų gyvena
mo ploto (seniau buvo devyni). Tuo tarpu
jokiam rusui ar jo šeimai, iš kitur atgaben
tiems, šis normavimas netaikomas. Jis kiek
vienu atveju prirašomas, dažnai jam ir bu
tas parūpinamas.
9. Lietuviai, paleisti iš Sibiro (kur, ma
noma, jų yra dar per 100.000), labai sun
kiai gali įsikurti Lietuvoje. Jiems pataria
ma grįžti atgal į Sibirą arba keltis į Kara
liaučiaus sritį apsigyventi tarp rusų.
10. Sibiro atskirose vietose, kur yra
daug ištremtų lietuvių, jiems jokiu būdu
neleidžiama turėti savo vaikams mokyti
lietuvišką mokyklą. Jos neleidžiamos ir
Tilžėje (dabar „Sovietsk“). Kas nori lietu
viškai mokytis, iš Tilžės turi eiti į kitą
Nemuno pusę.

„SĄŽININGAS“ KULTŪRINIS
BENDRAVIMAS — VĖL REAGUOJA
Į RADUO BALSĄ

K. Orento pasaulio rekordas
(E) Vilnietis bėgikas Kęstutis Orentas,
pernai bėgęs 5.000 m distancijoje Maskvo
je, Kijeve ir Tokio olimpiadoje, neturėjo
sėkmės. Kovo mėn. Leningrade įvykusiose
lengvosios atletikos varžybose K. Orentas,
startavęs 5.000 m distancijoje, pirmas bai
gė bėgimą, parodydamas 14 min. 5,4 sek.
rezultatą — tai naujas pasaulio rekordas.
Varžybose sėkmingai pasirodė ir antras
lietuvis sportininkas Ant. Vaupšas, užėmęs
šu 7 m ir 43 cm šuoliu antrąją vietą.
— Soči vykusiose Sov. S-gos jaunių sta
lo teniso pirmenybėse sėkmingai pasirodė
lietuvės sportininkės. Vilnietė Laima Balaišytė laimėjo 27 pergales iš 28 susitikimų
ir tapo absoliučia čempione.

(E) Apie kultūrinius mainus tarp Lie
tuvos ir Vakaruose gyvenančių išeivių
„Tiesoje“ (kovo 31 d. Nr. 75) paskelbtas
būdingas ir, greičiausia, oficialus dienraš
čio vyr. redaktoriaus pavaduotojo S. Lau
rinaičio straipsnis „Naivumas ar kvailių
ieškojimas“. S. Laurinaitis nurodo, kad tie
Vakaruose gyveną lietuviai jaudinasi Lie
tuvos pasiekimais kultūros srityje ir kad
„užsienio lietuvių širdys ištroškusios kul
tūrinių ryšių su gimtuoju kraštu“. Esą,
pastaraisiais metais šie ryšiai yra žymiai
sustiprėję, o „tūkstančiai pažangių užsie
nio lietuvių kultūrinį bendravimą su Lie
tuva laiko pirmaeiliu savo gyvenimo po
reikiu“.
Toliau S. Laurinaitis nurodo į radijo ko
mentatorius (atseit, per laisvojo pasaulio
radiofonus transliuojamas valandėles lie
tuvių kalba — E.). Tų komentatorių buvę
kalbėta apie „kultūrinius mainus“, jie su
tinką priimti iš Lietuvos siunčiamas kny
gas, plokšteles, filmus, bet ir... reikalaują
leisti jiems plūsti Lietuvą. Esą, „tai yra
abipusiškumas“.
Iš tikrųjų lietuviai išeiviai Vakaruose,
per radiją ar per spaudą pasisakydami to
kių „kultūrinių mainų“ klausimais, supran
tama, primena reikalą vykdyti abipusius
mainus. S. Laurinaitis kalba apie išeivių
spaudą ar knygas, kurios „purvais drabsto
naująjį lietuvių tautos gyvenimą“. Čia
Laurinaičiui galima priminti, kad Lietu
voje leidžiamoje spaudoje ar knygose išei
viai niekinami, šaipomasi iš nepriklauso
mybės ir visų siekiančių jos. Tuo būdu ir
iš Lietuvos sklinda šmeižtai, ir jie brukte
brukami išeiviams keliuose kontinentuose,
pvz., per „Tėvynės Balsą“. Dabar S. Lau
rinaitis autoritetingai jr rūsčiai pareiškia,
kad tik kvailiai ar naivėliai galvoja, jog
būtų leista „į mūsų šalį lįsti su nešvankiais
šmeižtais“. Atsakymas aiškus — abipu
siai, lygūs mainai Lietuvoje nepripažįs
tami.
Telieka neaišku, kaip suprasti S. Lauri
naičio, „Tiesos“ ar partijos teigimą: „tai,
ką gražaus ir liaudžiai brangaus yra sukū
rę ir sukurs užsienio lietuviai, susilaukia
ir susilauks pripažinimo bei įvertinimo tė
vų žemėje...“ Jei toji „gražioji kūryba“, o
jos netrūksta, pripažįstama, tai ji — kny
gos, žurnalai, gaidos, dailininkų kūriniai
ar plokštelės — turėtų būti įsileidžiama ir
į tėvų žemę. Jei mainai, jie privalo būti
abipusiai, nes kitu atveju jau turime rei
kalo tik su vienos pusės dovanomis, kurios
nevisuomet pageidaujamos.

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, albuminio formato, iliustracijos iš skautų gyveni
(A. BRIEDIS)
mo. Kietais apdarais, 116 psl., kaina 35 šil.
Labai vertinga dovana jaunimui.
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
St. Yla — Tikiu Dievą. Didelis maldynas
— 700 psl. su visom maldom ir kt„ kaina
LONDON, W.3
su persiuntimu 50 šil.
Tel. ACO 4374
St. Yla — Dievas Sutemose — 22 šil.
A. Baranauskas — Karklupėnuose. Pre
Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, mijuotas romanas — 18 šil. 6 pen.
St. Zobarskas — Selected Lithuanian
Manchester.
Short Stories — 35 šil.
Šios ir kitos knygos, lietuvių periodika,
lietuvškos plokštelės ir gintaro puošmenos
— Stockholme, Švedijoje, kuosos užpuo gaunamos pas DAINORĄ, 14, Priory Rd„
lė vežimėlyje balkone gulėjusį 3 mėnesių Kew, Surrey. Telf. RIC. 6377.
amžiaus kūdikį ir apkapojo jam veidą.

TAURAS

Seminaras karinio - patriotinio auklėjimo
klausimais
(E) Kovo 26-27 d.d. Vilniuje įvyko se
minaras karinio-patriotinio auklėjimo klau
Simais. Dalyvavo „Žinijos“ draugijos lek
toriai, propagandininkai, karinių komisa
riatų darbuotojai. Skaityta visa eilė paskai
tų. Kaip pastebėjo „Komj. Tiesa“ (Nr. 61),
pagrindinė seminaro kryptis — reikalas
jaunimo masėse skiepyti sovietines kovi
nes tradicijas. „Tiesos“ vyr. redaktorius
G. Zimanas priekaištavo propagandinin
kams, literatams, filmininkams ir kt., nes
jie nepakankamai atskleidžią sovietinių
didvyrių paveikslus. Buvęs Pabaltijo kari
nės apygardos politinės valdybos viršinin
kas, dabar gyvenąs Maskvoje, gen Voroni
nas kalbėjo apie jaunimą, skatindamas
sisteminti karinį-patriotinį darbą ir su vai
kais bei pionieriais.

KALIGULOS LAIVAI
Keturioliktaisiais mūsų eros metais Ro
mos legionierių stovykloje prie Reino bė
giojo 2 metų berniukas, apsiavęs kareiviš
kais batais. Dėl to legionieriai jį praminė
„Batuku“ — „Kaligula“. Tai buvo Romos
imperatoriaus giminaičio, kariuomenės va
do sūnus. Po 23 m. jaunuolis pasidarė im
peratoriumi, tačiau pravardė, atsiradusi
legionierių stovykloje, liko ir įėjo istori
jon. Kaligula pasižymėjo žiaurumu, palai
du gyvenimu ir nepaprastu pinigų švaisty
mu. Todėl atrodė normalu, kad po 4 m. jis
mirė įprasta tų laikų Romos imperatorių
mirtimi — buvo nužudytas. Gal apie jį ne
būtų dabar ir minima, jei jo įsakymu ne
būtų pastatyti du dideli laivai. Netoli Ro
mos, Albanų ežere, meistrai ir vergai su
rentė labai puošnius statinius. Laivus Ka
ligula panaudojo kaip plaukiojančias mei
lės salas — čia jis surengdavo laukines or
gijas. Nežinoma, kodėl jis vėliau įsakė lai
vus paskandinti, tačiau per ilgus šimtme
čius išliko atminimas apie juos. Kartais
žvejai ištraukdavo medžio nuolaužas ir
bronzinius meniškus dirbinius.
1928 m. ežeras buvo pradėtas nusausinti.
Kasdien su vargu pavykdavo nuleisti po 5
cm vandens lygio. Po ilgų pastangų laivai
vėl pasirodė saulės šviesoje, pragulėję eže
re beveik 2000 m. Tačiau karšta saulė ir
sausas oras pasirodė pragaištingi. Laivų
apsaugai buvo pastatytos dvi halės. Italų
mokslininkai restauravo abu laivus, kurių
kiekvienas buvo 30 m ilgio ir 10 m pločio.
Iš viso pasaulio pradėjo plaukti turistai ir
meno žinovai, nes laivai pasirodė itin ver
tingi kultūros istorijos liudininkai. Italai
laikė juos nacionaline šventenybe. Tačiau
tolesnis unikalių laivų likimas buvo liūd
nas: 1944 m. hitlerininkai prieš pabėgdami
sudegino juos. Vandališką įsakymą davė
vokiečių profesorius, meno žinovas, SS ma
joras Hansas Gerhardas Everšas. Taip ga
lutinai dingo vertingas paminklas.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
f

LONDONAS
MŪSŲ RĖMĖJAI
TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS Ketteringo Sk. nariai — 5 sv.. DB
LS Sheffieldo Sk. — 5 sv. 10 šil., Derby Lie
tuvių klubas per dr. J. Mockų — 6 sv Tau
tietis X iš Nottinghamo — 5 sv., A. Stanke
vičius — 2 sv., P. Senvaitis — 1 sv. ir J.
Micuta — 2 sv.
Visiems išvardintiesiems, o taip pat ir
Halifaxo lietuviams, aukojusiems per DB
LS Bradfordo Sk., nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje

EUROPOS LIETUVIŲ VYSKUPO
PIRMASIS APSILANKYMAS
Gegužės 1 d. į Londoną atvyksta laisvų
Europos lietuvių vyskupas Dr. Pranas Bra
zys, MIC. Gegužės 2d., 11 vai., vyskupas
laikys Lietuvių Bažnyčioje sumą, dalyvaus
gegužinėse pamaldose tuojau po jos. Vai
kus, jaunimą ir visus kviečiame prieiti šv.
šv. sakramentų.
Žmonių patogumui po sumos Parapijos
salėje bus bufetas.
14.30 vai. vyskupo priėmimas Parapi
jos salėje. Šalia oficialiosios bus meninė
dalis, kurioje pasirodys mūsų jaunučių,
jaunimo, Parapijos choro ir kitos meninės
pajėgos.
Bažnyčioje ir salėje pageidaujama vilkė
ti tautinius drabužius. Tautiečių laukiame
iš visur. Norintieji nakvoti, praneša klebo
nui (21 The Oval, Hackney Rd., London.
E. 2).
20 vai. Klebonijoje pokalbis gu organiza
cijų ir spaudos atstovais. Tam atskirų pa
kvietimų nebus. Atstovai iš anksto užsira
šo Lietuvių Klebonijoje.

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo
leidinius ar ..Europos Lietuvį“, aukų lietu
viškajam spausdintam žodžiui paremti yra
pridėję šie tautiečiai: 11.6 šil. A. Kuzmic
kas, 10 šil. J. Pakalnis, po 5 šil. A. Jasikas,
A. Pupelis, P. Miklovas, J. Kriščiūnas, K.
Norkaitė ir P. Čeponis, po 4 šil. K. Stepo
navičius, J. Micuta, K. Pocius, K. Mickus,
V. Končius, B. šipkinas ir A. Paulavičius,
1 šil. V. Kukanavičius.

atsisveikinimo vakarą su H. Petrauskų šei
ma gegužės 8 d., šeštadienį, Parapijos sa
lėje, 345A Victoria Park Rd., E.9.
Užsirašyti pas Z. Jurą (Baltic Stores), S.
Kasparą ar klube pas sekretorių S. Starolį. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

SUNKIAI SUŽEISTAS J. PETRĖNAS

Rockbeare, Exeter, gyvenąs lietuvis J.
Petrėnas kovo 20 d. buvo sunkiai sužalotas
automobilio. Jis ėjo į savo darbovietės sunk
vežimį važiuoti į darbą, kai pravažiuojan
tis automobilis užkliudė.
Sužeistasis po operacijų pradeda šiek
tiek taisytis.

COVENTRY
Balandžio 17 d. savo namuose (108 Kings
bury Rd.. Coventry) staigiai mirė Tomas
Tolušis. sulaukęs 64 m.
Velionis buvo nevedęs, giminių Anglijoj
neturėjo, gyveno kartu su artimais drau
gais, buvo tylus ir visų mėgiamas, priklau
sė DBLS Coventry Skyriui ir buvo uolus
bažnyčios lankytojas.
Balandžio 23 d.. 9 vai. ryto, susirinkus
nemažam skaičiui draugų ir tautiečių, po
katalikiškų bažn. apeigų velionis buvo pa
lydėtas į amžino poilsio vietą — į London
Rd. katalikų kapines. Jo kapas buvo gra
žiai papuoštas draugų ir Skyriaus gėlių
vainikais.
Tebūna Jam lengva šio krašto žemė.
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

NOTTINGHAMAS
J.E. VYSK. PR. BRAZIO

LIET. SODYBA

APSILANKYMAS

Gegužės 8 d. J.E. Vysk. Pr. Brazys su
SODYBOJE STEIGIAMAS ŠAUDYTOJŲ
svečiu kunigu atvyks į Nottinghamą ir po
SKYRIUS
rą dienų pabus mūsų tarpe. Apsilankymo
Prie Headley Parke veikiančio Klubo oficiali programa tokia:
Gegužės 8 d., šeštadienį, 4 v. p.p., St. Pat(Lietuvių Sodyboje) steigiamas šaudytojų
DBLS CENTRO IŽDO 1965 METŲ
rick‘o bažnyčioje dvasinis susitelkimas: pa
skyrius
(Rifle
section).
Steigiamasis
susi

PAJAMOS
rinkimas įvyks gegužės 10 d., 8 vai. vaka mokslas, išpažintis, pamaldos. Vakare susi
tiks su organizacijų atstovais.
(Tąsa — žr. E.L. Nr. 14)
re, Sodyboje.
Solid, mokestis
Visi, kurie domisi šia sporto šaka ir no Gegužės 9 d., sekmadienį, 12.30 vai. —
Ketteringo sk. — 4.0.0, Leeds sk. — 10. rėtų įstoti į šaudytojų klubą, prašomi pra iškilmingos pamaldos, giedant vyrų chorui
0.0, Londono I sk. — 5.0.0, Coventrio sk. — nešti Lietuvių Namų sekretoriui iki gegu (kuriam vadovauja A. Maldutis), pamoks
20.0.0.
žės 9 d. Daugiau informacijų bus po stei las ir palaiminimas.
Tuoj po pamaldų visi maloniai kviečia
S-gos rėmėjų aukos
giamojo susirinkimo.
Dr. S. Kuzminskas — 1 sv. jaunimui.
25, 50 ir 100 jardų („22“) mažo kalibro mi į kaimynystėje esančią mokyklos salę,
kurioje bus bendras visų susitikimas su J.
Vasario 16 gimnazijai
šaudyklos darbai jau pradėti.
E. Vyskupu. Visiems besivaišinant. mūsų
Coventrio sk. — 16.2.0.
jaunimas parodys savo meniškus sugebėji
Bradfordo Vyties Klubas — 10.0.0.
mus.
Centro Iždo Iždininkas
Lietuvių Sodybai reikalingi virėja ar vi Abi dienas kviečiu gausiai dalyvauti vi
rėjas ir padėjėjas. Tinkamam kandidatui sus apylinkių, lietuvius.
IŠLEISTUVĖS IŠVYKSTANTIEMS
pastovus
darbas ir geras atlyginimas. Pir
Kun. J. Kuzmickis
AUSTRALIJON
menybė moterims.
Dėl smulkesnių sąlygų rašyti Sodybos
DBLS Londono I Skyrius, susitaręs su
DERBY
D. B. Liet. B-nės Valdyba ir Londono Me- Vedėjui, Headley Park, Bordon, Hants.
Telefonas Bordon 10.
no Sambūriu „Londono Vaidila“, rengia
MOTINOS DIENA
::::::::
Gegužės 1 d., 6 vai. vakaro, Boyer St.,
Buxton Hotel salėje (salė pasiekiama iš
Abbey St.), Derby lietuvių katalikų para
MIELI TAUTIEČIAI 1
pija rengia
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais
Programoje: oficialioji dalis, motinų pa
gerbimas ir paskaita. Meninę dalį atliks
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
skautų ir skaučių vienetai ir Derbio lietu
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir
vių vyrų kvartetas, vadovaujamas F. Rareikalinga.
monio. Taip pat tėvelių pamokyti į progra
mą įsijungia vaikučiai.
Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
Maloniai kviečiame Derbio ir apylinkės
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į
lietuvius dalyvauti šiame minėjime.
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.
Rengėjai

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3!/2 jardų ekstra geros viln. angį,
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10J/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 išsimokėjimo sąlygas.
Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 4938 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.
... .............. .......... ...............

į:

SKĖRYS

MIRĖ TOMAS TOLUSIS

Šiuo metu Vasario 16 Gimnazijoje dėsto
18 mokytojų (įskaitant direktorių), ir jų
tarpe yra 12 lietuvių. Kai kurie jų priskir
tini jau prie „veteranų“, nes šioje Gimna
zijoje išdirbo po 10 ir daugiau metų. Tokiu
yra tapęs ir Gimnazijos Evangelikų Jauni
mo Ratelio vadovas Fricas-Jonas Skėrys.
Balandžio 18 d. sukako lygiai 10 metų, kai
jis moko Huettenfeldo pilies pastate, be to,
tiek pat metų jis vadovauja minėtam ra
teliui, 10 metų kas vasarą mokinių grupę
gabena kelioms savaitėms atostogų į Nor
vegiją, 10 metų jis bendradarbiauja spau
doje, ypač evangelikų leidžiamuose žurna
luose, pagaliau tiek pat metų Skėrys yra
nariu lietuvių Evangelikų Liuteronų Vyr.
Bažnyčios Taryboje.
Vienas veikliausių Vasario 16 Gimnazi
jos auklėtojų. F. Skėrys yra gimęs 1919
metais liepos 2 d. Kalenu kaime, Lauksar
gių valsčiuje, Pagėgių apskrityje, Klaipė
dos krašte.
Baigęs Tauragės mokytojų seminariją,
Skėrys, nuo 1940 iki 1941 m. mokytojavo
Žemaičių Naumiestyje, Tauragės apskr.
Atseit, Skėrys mokytojo darbą pradėjo
prieš 25 metus. Jis Klaipėdos krašte buvo
mokytoju ir vokiečių okupacijos metu, ta
čiau 1943 m. policijos buvo ištremtas į Ry
tų Vokietiją. Jis atrodė esąs nepatikimas
naciams, buvo aiškus lietuvis, gynė lietu
vių teises Klaipėdos krašte. Atsidūręs Bad
Blankenburge, ten dėstė lietuvių repatri
antų mokiniams, tačiau valdiškoje mokyk
loje darbo negavo, nors laisvai moka vo
kiečių kalbą. Vokietijoje jam išdavė sve
timšalio pasą (Fremdenpass). Ligi karo pa
baigos Skėrys dirbo įvairiose įstaigose, o
1953 m. pasišalino iš rytų į vakarų Vokie
tiją ir įsikūrė Mannheime-Friedrichsfelde,
tarnautoju gumos fabrike. 1955 m. balan
džio 18 d. pradėjo darbą Vasario 16 Gim
nazijoje. joje dėstydamas vokiečių kalbą ir

VOKIETIJA
A. A. MEČYS MUSTEIKIS
(E) Balandžio 6 d. Gautingo sanatorijo
je, netoli Miuncheno, miręs laikraštininkas
Mečys Musteikis buvo gimęs 1915 m. Laučiūniškių k„ Salako valse., Zarasų apskr.
Laisvosios Lietuvos metais buvo aktyvus
katalikiškų organizacijų narys. Pirmosios
sovietų ir vokiečių okupacijų metais daly
vavo rezistencinėje veikloje, pirmuoju bolševikmečiu kalintas Kauno kalėjime. Vo
kietijoje visą laiką dirbo spaudoje ir nuo
1954 m. buvo Europos lietuvių informaci
jos (ELI) vedėju. Laidotuvėse, balandžio
10 d. Gautinge, be gausaus Miuncheno lie
tuvių būrio, dalyvavo iš JAV atvykęs velionies brolis dr. A. Musteikis ir iš Švedi
jos — VLIKo Valdybos narys dr. K. Če
ginskas.
GIMNAZIJOS IŠKILMĖS VOKIEČIŲ
LAIKRAŠČIUOSE

Iškilmingai buvo atidarytas ir pašven
tintas Vasario 16 Gimnazijos naujasis
pastatas.
Šventinimą atliko vysk. Dr. P. Brazys,
pasakydamas taip pat ir kalbą iškilmėse.
Iškilmes plačiai aprašė vokiečių laikraš
čiai (turime Fr. Skėrio atsiųstas iškarpas
„Mannheimer Morgen“ ir Mannheimo
„Allgemeine Zeitung“).

BRADFORDAS

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

BRADFORD© VYTIES KLUBAS LEIDŽIA
„BUDĖKIME“ NUMERĮ
Skautų rajono leidžiamasis „Budėkime“
jau kuris laikas išeidinėja Bradforde, nes
jį redaguoja bradfordiškis mokytojas Vik
toras Ignaitis.
Dabar to leidinio pasirodė velykinis nu
meris.
O sekantį jo numerį pasiėmė išleisti —
apmokėt išlaidas Bradfordo Vyties Klubas.

iš Anglijos eina be jokių suvar
žymų. čia Jums mielai patarnaus
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.
M-l mišrus daug kalorijų turįs
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su
pasiuntimu ir muitu.

ATSISVEIKINIMAS
Išvykdami su šeima į J. A. Valstybes ir LIETUVIŠKOS PAMALDOS
atsisveikindami su D. Britanija ir čia pa
liekančiais savo draugais ir bičiuliais tiek BRADFORD — gegužės 2 d., 12.30 vai.
Keighley, kur ligi šiol gyvenome, tiek
Bradforde ir kitur, ypač nuoširdžią padėką
šia proga reiškiame Velykų metu mums MANCHESTERIS
puikias išleistuves suruošusiems p. M. Galvanauskienei, p.p. Tadui ir poniai BurMOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
bams, Balčiūnui ir londoniškiuLK. Plukui.
Gegužės 1 d. (šeštadienį) Manchesterio
Petras ir Elzbieta Tribuišiai
Lietuvių Socialinis Klubas savo patalpose
ir šeima
rengia Motinos Dienos Minėjimą.
Programa: dienai pritaikyta paskaita,
deklamacijos, po to šokiai. Gros švelniai
MANSFIELDAS
malonus orkestras. Pradžia 4 vai p.p.
PASILINKSMINIMO VAKARAS
Gegužės 1 d„ šeštadienį, 7 vai. vak„ Co Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba
operative Hall, Clerkson St., Mansfield,
Mansfieldo skyriaus jaunimas, priside
dant Nottinghamo jaunimui, Motinos Die 5GGGGGGGGGGGGGG
nos proga ruošia pasilinksminimo vakarą.
Mansfieldo jaunimas suvaidins tai die JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
nai pritaikytą vaidinimą. Be to, bus dar — KREIPKIS Į
įvairi programa.
Vėliau seks šokiai, gausi loterija, puikus LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
baras.
2, LADBROKE GARDENS,
Prašome visus Mansfieldo, Nottinghamo
ir kitų apylinkių lietuvius ir jų draugus su
LONDON. W.ll.
šeimom ar pavieniui mus aplankyti ir pasi
džiaugti mūsų atžalynu.
GGGGGGGGGGGGGGG
Skyriaus- Valdyba

aritmetiką žemesnėse klasėse ir visose kla
sėse (ligi 9 kl. imtinai) tikybą evangeli
kams (jie sudaro 25 proc. visos Gimnazijos
moksleivių).
Fricas-Jonas Skėrys yra ne tik nepamai
nomas evangelikų jaunimo vadovas, bet įr
darbšti asmenybė bendrinėje Gimnazijos
veikloje. 10 metų Gimnazijoje gruodžio
mėn. rengiamos Kalėdų Eglaitės, kuriose
atsilanko ir nemažas būrys vokiečių visuo
menės bei netolimų darbo kuopų amerikie
čiai kariai. Bent 7 kartus Skėrys buvo vy
riausias tų Eglaičių rengėjas-organizatorius — treji metai organizavimui talkina
Gimnazijos ateitininkų kuopa. Ne tik Eg
laičių, bet ir kitomis progomis apie Gim
naziją ir iš viso apie lietuvius, Lietuvą, jos
likimą pasirodo gausybė straipsnių įvairių
miestų vokiečių spaudoje. Čia vis Skėrio
nuopelnas, nes jis vienintelis sugeba su
vokiečiais laikraštininkais palaikyti gerus
ryšius. Nenuostabu, kad įvairių iškilmių
metu Gimnazijoje atsilanko iki 10 ar dau
giau vokiečių žurnalistų ir bent keli foto
reporteriai. Dar reikia paminėti, kad sukaktininkas Skėrys palaiko gerus ryšius su
vokiečių evangelikų bažnyčia ir su evan
gelikais visame pasaulyje.
Nuo 1959 m. F. Skėrys vis išrenkamas
į pi .R Vokietijos Kr. Tarybą, vienerius me
tus (1962-1963 m.) buvo Kr. Valdybos sek
retorium, buvo ir PLB Vokietijos Kr. Ta
rybos Įgaliotiniu PLB Seimui. Dar gyven
damas laisvoje Lietuvoje F. Skėrys buvo
šaulys ir priklausė jūros skautams.
šiuo metu be Skėrio sunkiai įsivaizduo
jama evangelikų tremtyje veikla ir ypač
didelis jo įnašas į lietuviško kultūros židi
nio Vak. Vokietijoje propagavimo svetimų
jų tarpe sritį. Jam palinkėsime dar ilgų
veiklos metų Vasario 16 Gimnazijoje.
V. Alseika

Šveicarai apie dail. Ben Shahn

(E) „Neue Zuercher Zeitung“ balandžio
1 d. laidoje, rašydamas apie žinomąjį JAV
dailininką Ben Shahn, pažymėjo, kad dai
lininkas esąs žydas, „lietuvio dailidės sū
nus“, 1906 m. emigravęs į Brooklyną.
Frankurto, Vak. Vokietijoje, leidykla Insel-Verlag numatė dviem tomais išleisti
Ben Shahn kūrybą. Jie įtraukti į „Kuenstler dės 20. Jahrhunderts“ seriją.

Anykščių vynas į Maskvą
(E) Iš Lietuvos pranešama apie didėjan
čią Anykščių vyno paklausą. Neseniai
„Anykščių vyno“ gamykla gavo užsaky
mą pagaminti ir išsiųsti į Maskvą 210.000
litrų lietuviško vyno. Maskvos užsakovams
pasiųsti braškių, serbentų, obuolių natūra
lūs, be to, ir mėlynių, spanguolių spirituoti
vynai. Išsiųstas ir sidras bei putojantis
spanguolių vynas „Svajonė“. Iš viso Mask
vos gyventojams pasiųsta apie penkiolika
rūšių Anykščiuose gaminamo vyno.
Lenkų literatai reikalauja valyti partiją

(E) Reuterio pranešimu iš Varšuvos,
Rašytojų Sąjungos Varšuvos skyriaus su
sirinkime buvo pulta partija, reikalauta,
kad joje būtų įvykdyti valymai, ir pasisa
kyta prieš mirties nuosprendžius ūkinio po
būdžio bylose. Kai kurie rašytojai reikala
vo daugiau laisvės literatūros, kultūros
gyvenime, reikalavo likviduoti cenzūrą.
Opozicinių nuotaikų reiškėju buvo 63 m.
amž. poetas Jan Wyka, buvęs partijos na
riu, dalyvavęs Ispanijos civiliniame kare
ir 1959 m. dėl „anarchistinių tendencijų“
pašalintas iš partijos. Rašytojai pasmerkė
principą bausti mirtimi nusikaltusius dėl
spekuliacijos ir pan. nusikaltimų (mėsos
aferos didysis „kaltininkas“ Wawrzeeki
neseniai buvo pakartas)

— Netoli Addis Ababos (Etiopijoje) 2
žmonės buvo nušauti ir laidojamojo vyro
našlė sužeista, kai pagal tradiciją laidotu
vių metu imta šaudyti.
— Ganos prekybos ministeris atėmė ir
dabar paleido į rinką 72.000 degtukų dėžu
tes, kurias kažkas buvo susidaręs sau at
sargų.
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