
Nr. 25(866). 1965. VI. 15

<UeWvo».A 
mcionalini 
M.Mažvydo 
<biblioteta>

LIETUVIS
Londonas, 1965 metų, birželio mėn., 15 d. XIX metal

PO SOVIETINIU 
KEVALU

Kai perstatoma, perdažoma ir 
laukiama svečių

Vilniaus miesto partinis sekretorius 
Mackevičius „švyturio“ žurnalo skaityto
jams papasakojo, kaip Lietuvos sostinė 
prieš dideles busimąsias iškilmes pasku
bom keičia savo išvaizdą. Perstatoma, per
dažoma, persodinėjama, įvedamas naujas 
apšvietimas, įrengiamos vitrinos su dia
gramomis apie „lietuvių liaudies pasieki
mus“. Sako, kai viskas bus baigta gražinti, 
tai susidarys įspūdingas vaizdas. O viskas 
turi būti baigta iki liepos dvidešimtosios.

Tada tam tikra Vilniaus dalis turės net 
gražiau atrodyti, negu anie carų laikais 
specialiai statytieji kaimai užsienių sve
čiams parodyti.

Carai, aišku, neturėjo tokių technikinių 
priemonių, kad viskas spindėtų ir žibėtų.

O kai viskas bus baigta ir ateis ta iškil
mingoji diena, tai pro specialius vartus 
Vilniun sužygiuos svečiai švęsti Lietuvos 
pavergimo sukakties. Suvažiuos, kurie dar 
gyvi ir Lietuvoje ar Sov. Sąjungoje gyve
na, atstovai ano garsiojo Liaudies seimo, 
kuris siuntė delegaciją į Maskvą parvežti 
Stalino saulės. Suplauks komunistai ir 
komsomolcai, buvusieji bolševikų partiza
nai ir lietuviškos divizijos vardą nešiojan- 
tieji kariai, garbės svečiai, komunistai iš 
užsienių, o tarp jų, tur būt, bus būrelis ir 
lietuviškų „pažangiųjų“. Bus iškilmingas 
posėdis, bus meninės programos, bus dai
nų ir šokių šventės.

Bet ar dėl to bus taip plačiai ir iškilmin
gai džiūgaujama, kad nuvaryta delegacija 
anuomet parvežė Stalino saulę?

Tai išeitų, kad dėl to.
Ar dėl to, kad anuomet raudonoji armi

ja užėmė Lietuvą, o paskui ir vėl sugrįžo?
Jeigu būtų ne dėl to, tai šventės daly

viams nebūtų numatyta pirmoje eilėje pa
reiga aplankyti „žuvusių dėl tėvynės lais
vės“ karių kapus. Ne, tuose kapuose, aiš
ku, yra palaidoti ne lietuviai, o sovietinės 
armijos kariai, taigi daugiausia rusai. O 
paskui gėlės ir vainikai dar bus dedami 
prie paminklų Leninui, Kapsukui ir Čer- 
niachovskiui. Pridėk prie to dar Muravjo
vą koriką, tai reikalas nebekels jau jokių 
abejonių. Tada bus visiškai aišku, kad Lie
tuva šįkart mini savo okupacijos 25 m. su
kaktį. O ta okupacija jau nebe naujiena — 
jos metu anuomet paminklai buvo statomi 
rusams, dabar tokie paminklai taip pat 
statomi rusams. Statomi ir gerbiami. Sta
tomi ir verčiami gerbti.

Bolševikės smulkios išlaidos
Kokia turėtų būti pavyzdinga sovietinė 

moteris, arba bolševike?
Žinoma, tokia, kurį daug aukojasi ir gy

vena, kaip visi eiliniai žmonės.
Deja, ne visiškai tokį vaizdą susidarome, 

kai „Tarybinės moters“ žurnalo gegužės 
mėn. numeryje skaitome bolševikei Mari
jai Kaiinaitei skirtąjį puslapį. Tai senai 
bolševikei šiandien jau 70 metų, bet ji, sa
ko, visur dar eina, važiuoja, dalyvauja, 
skaito pranešimus. Šita pusė lyg ir būtų 
ideali. Visi senieji bolševikai turėtų rodyti 
pavyzdį ir krutėti iki mirties, ypač jei jie 
gauna pensiją, vadinas, yra aprūpinti.

Taigi, taigi, ta pensija... Pasirodo, Kau- 
naitė savo pensiją atiduoda seseriai. Ati
duoda ji tiek, kad iš tos dalies užtektų pra
gyventi. O sau smulkioms išlaidoms pasi
lieka 30 rublių mėnesiui. Tie 30 rublių ir 
yra vadinamojo socializmo ženklas. Kiek 
gi smulkioms išlaidoms lieka dabar Lietu
vos darbininkui? Kiek tų rublių lieka varg 

■ šui kolchozininkui? Kiek darbininkas ar 
kolchozininkas iš viso gauna pensijos, kai 
sulaukia senatvės?

Daugeliu atvejų, tur būt, negauna nė 
tiek, kiek pavyzdingajai bolševikei Kaunai 
tei lieka smulkioms išlaidoms. O dar sako, 
kad tokių, kaip jos, gyvenimas yra skirtas 
kitiems. Tos sumos smulkioms išlaidoms 
rodo, kad gyvenimas yra skirtas sau.

Bolševikas, kuris žuvo
Zigmas Aleksa-Angarietis, pasirodo, bu

vo toks didelis, tiek užsitarnavęs bolševi
kas, kad 1916 m., kai įstojo į partiją, parti
nis stažas jam buvo užskaitytas nuo 1906 
m. Kaip „Komjaunimo tiesa“ nurodo, jis 
nemaža kentėjo už savo politiką caro lai
kais. Jis, sako, buvo principingas komunis
tinis auklėtojas, kovotojas prieš fašizmą.

Deja, vargšas nesulaukė, kol 1940 m. 
birželio mėn. sovietiniai bolševikai užėmė 
Lietuvą. Tas, kuris tiek smarkiai buvo ko
vojęs už bolševikinę Lietuvą, 1940 m. ge
gužės 22 d. žuvo.

Kur ir kaip jis žuvo? Ar Sibire kelmus 
raudamas?

Aišku, Stalino įgaliotiniai sutvarkė senį, 
kuris, be abejo, negalėjo pakęsti minties,

VLIKO INFORMACIJOS
BARAS

(Elta) Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Gen. Sekretorius Juozas Audė
nas rūpinasi informacijos baru. Eltos In
formacijų Redaktoriaus paklaustas, jis at
sakė į visą eilę klausimų, iškėlė kai ku
riuos informacijos srities darbus ar suma
nymus. Paklaustas apie VLIKo informaci
jos baro bruožus, leidžiamus biuletenius, 
J. Audėnas atsakė:

— Mums rūpi kuo daugiau laisvajam 
lietuviui ir laisvajam pasauliui pateikti ži
nių apie okupanto — Sovietų Sąjungos ža
lą Lietuvai ir sovietų grėsmę pasaulio lais
vei. Juk aišku, kad be laisvės nebus taikos.

— Svarbų vaidmenį atlieka įvairiomis 
kalbomis leidžiami Eltos biuleteniai. Ypač 
sėkmingas yra italų kalba Romoje leidžia
mas ir prel. V. Mincevičiaus redaguojamas 
biuletenis (Elta-Press). Jo medžiagą apie 
Lietuvą labai plačiai naudoja italų spau
da. Vokiečių kalba leidžiamo biuletenio 
(Elta-Pressedienst) nedaug tepanaudoja
ma vokiečių spaudoje. Tačiau jis gerai pa
sitarnauja įstaigoms ir asmenims, kurie 
domisi Lietuvos reikalais ir biuletenio pa
teiktą medžiagą studijuoja.

Mano nuomone, svarbiausias dalykas 
spausdintos informacijos srity yra Eltos 
biuletenių lietuvių ir vokiečių kalba leidi
mas. Lietuvių kalba leidžiamasis savaiti
nis biuletenis (Eltos Informacijos) turi bū
ti pagrindiniu medžiagos šaltiniu kitomis 
kalbomis leidžiamiems Eltos biuleteniams. 
Ne visų įvairiomis kalbomis leidžiamų biu
letenių, kaip ir-lietuvių laikraščių redakto
riai gali turėti tokius gausius medžiagos 
šaltinius, kokius turi ir turės lietuvių kal
ba leidžiamų Eltos Informacijų Redakto
rius. Eltos biuletenio lietuvių kalba svarba 
labai didelė. Jo pateikiamoji medžiaga, 
nors ir ne visai pilnai, bet gana tiksliai 
pavaizduoja okupuotos Lietuvos gyveni
mą. Gaila, kad dalis mūsų spaudos nepa
teikia Eltos medžiagos ar jos dalies savo 
skaitytojams, kurie, apskritai imant, labai 
domisi Lietuva ir jai daromąja okupanto 
žala.

— Ar VLIKo bei Tamstos turimomis ži
niomis, per laisvojo pasaulio radijus tei
kiama VLIKo medžiaga-komentarai veiks
mingi, ar didelis jų poveikis? Kaip Tamsta 
vertini komunistų reagavimą į laisvųjų 
lietuvių radijo balsą, spaudą ir laisvinimo 
veiklą aplamai?

— Taip, pavergtas lietuvis gerai girdi ir 
noriai klauso radijo bangomis laisvųjų lie
tuvių balso. Okupantas pyksta ir neriasi 
iš kailio, ieškodamas kelių ir priemonių 
šiai laisvajai „burnai“ užčiaupti. VLIKas 
kasdieninėmis radijo transliacijomis iš Ro
mos ir Madrido radijo stočių, savo kuk
liais leidiniais (jie patenka ir į žmonių ran 
kas Lietuvoje) palaiko glaudžius saitus su 
pavergtąja tauta. Nesistebime, kad oku
pantas vienokiu ar kitokiu būdu atsiliepia. 
Meš vesime dvikovą vis tvirčiau ir tvir
čiau.

Toliau VLIKo Gen. Sekretorius buvo pa
klaustas apie studijų Lietuvos klausimais 
skelbimą. Kur numatomi skelbti studiji
niai darbai?

— Lietuvos gyvenimo studijomis esu 
ypač susirūpinęs. Jas ruošiu pats, apie jas 
kalbėjau praėj. metų lapkričio 28 d. VLIKo 
Seime, turiu paruošęs ir planą tokioms 
studijoms organizuoti. Jei jų ir nebūtų ga
lima išleisti (pagrindinė kliūtis — tik lėšų 
klausimas), tai jos vis tiek gerai patarnaus 
informacijų reikalams. Mano nuomone, 
studijiniai straipsniai netinka skelbti in
formacijos biuletenyje.

— Kaip Tamsta, Gen. Sekretoriau, ver
tini kitų, ne VLIKo, ruošiamus ar skelbia
mus informacijos leidinius?
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

LIETUVOS BOKSININKAI —
EUROPOS ČEMPIONAI

(E) R. Berlyne gegužės 23-29 d.d. vyku
siose 16-se Europos bokso pirmenybėse iš 
astuonių Sovietų S-gos boksininkų, laimė
jusių aukso medalius, du buvo Lietuvos 
boksininkai: kaunietis Ričardas Tamulis 
ii- vilnietis Danas Pozniakas. R. Tamulis 
(antras pusvidutinis svoris) Europos čem
piono vardą įgijo jau trečią kartą, o D. 
Pozniakas (pussunkis svoris) — pirmą 
kartą. Į 10 aukso prizininkų — čempionų 
skaičių, be aštuonių Sovietų S-gos boksi
ninkų, pateko vak. vokietis ir lenkas.

kad sovietai ir hitlerininkai sudarė sąjun
gą. žinoma, jis gi buvo visiškai jau nebe
reikalingas, savo darbą atlikęs mauras. 
Tada Stalino malonę ir pasitikėjimą jau 
buvo įsigiję tokie lankstūs ešeriai, kaip 
Sniečkus, kuriems vis tiek, su kuo Maskva 
tariasi, kad tik jie gautų gerą vietą

— Jei kas padaroma informacijos srity
je šalia VLIKo — labai gerai. Juo daugiau 
leidinių, juo geriau, tik svarbu, kad jie bū
tų tinkamai paruošti, šia prasme reikia ti
kėtis, kad leidinių autoriai ir leidėjai ben
dradarbiaus su VLIKu.

— Kaip su VLIKo informacijos baro 
bendradarbiais? — toliau klausė Eltos Inf. 
Redaktorius. — Ar numatoma pritraukti 
naujų, kvalifikuotų jėgų?

— VLIKo informacijos tinkle jau yra 
apsčiai naujų ir gerai kvalifikuotų jėgų, 
ypač radijo transliacijų srityje. Visa gerin
ti ir atnaujinti laiko tėkmėje yra pats svar 
blausias ėjimas šiame dinamiškame laik
metyje, — atsakė J. Audėnas.

— Siekiama informacijos sritį plėsti, to
bulinti. Ar numatomi informacijos srities 
Europoje pertvarkymai?

— VLIKo Valdybos nutarta Eltos Infor
macijos Biurą, veikiantį Vak. Vokietijoje, 
iš Reutlingeno perkelti į Miuncheną, šia
me mieste informacijos tvarkytojams bus 
lengviau pasiekiami gausesni medžiagos 
šaltiniai. Teks persvarstyti pateikiamos in
formacinės medžiagos atranką ir pagerinti 
biuletenių spausdinimo priemones. Infor
macijos Europoje pertvarkymas vyks ben
dradarbiaujant VLLKo Valdybai, Eltos 
Draugijos Valdybai ir Eltos Inf. biuletenio 
Redaktoriui. Pertvarkymas turės būti įvyk 
dytas iki š.m. spalio mėn. pradžios.

— VLIKui tenka bendradarbiauti su 
mūsų išeivijos spauda. Kokia Tamstos nuo 
monė: ar toji spauda skiria lietuvių laisvi
nimo kovai pakankamai vietos, ar iš jos 
daugiau lauktina?

— Apskritai imant, — atsakė J. Audė
nas, — laisvoji lietuvių spauda yra kovin
ga Lietuvos priešų — Sovietų Sąjungos ir 
komunizmo atžvilgiais. Tačiau kartais joje 
pasitaiko ir žalingų dalykų, kai pasišauna
ma niekinti ar užgaulioti pirmaujančius 
asmenis ar institucijas ir kai visai neana
lizuojami patys darbai. Sovietinė ir proko
munistinė spauda tokius nuvertinimus la
bai piktai panaudoja Lietuvos nenaudai. 
Tektų pageidauti, kad mūsų spauda kuo 
daugiau koncentruotųsi labiau apnuoginti 
bolševiką ir jį iš visų pusių plakti.

Baigiant pasikalbėjimą, Eltos Inf. Re
daktorius pasiteiravo apie J. Audėno, kaip 
VLIKo informacijos baro vairuotojo, pa
geidavimus lietuvių visuomenei.

— Pageidauju, kad lietuvių visuomenė 
jai pateikiamas informacijas apie Lietuvą 
ir apie visos tautos vedamas kovas Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti gerai įr 
atidžiai skaitytų, jomis tikėtų, nes tai, kas 
pateikiama, yra tiesa. Jei kas rastų netie
sos, tegul atitaiso. Šiuo keliu einant, skai
tytojai geriau pajustų pavergtos tautos 
skausmingai plakantį pulsą ir savo dar
bais bei aukomis aktyviau jungtųsi į Lie
tuvos laisvinimo kovą.
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— Sovietų paleistoji Luna 6 prašovė 

100.000 mylių pro mėnulį, nors buvo taiky
ta į jį.

— Vajuje „Brot fuer die Welt“ surin
kusi pinigų, Vokietijos evangelikų Bažny
čia 933.000 markių paskyrė Tanzanijoje 
(Afrikoje) steigti medicinos centrui ir 
švietimo įstaigai ir statyti 420 lovų ligo
ninei.

— 19 m. amžiaus anglei Rowstow buvo 
padarytos keturios kojų operacijos — ji 
buvo 198 centimetrų ūgio, o dabar sutrum
pinta iki 180 centimetrų,

— Milane (Italijoje) pas dailininką po
licija surado 60 netikrų (padirbtų) pa
veikslų; Florencijoje ryšium su ta istorija 
suimtas kitas dailininkas; abu jie priklau
sė gaujai, kuri praeitais metais pasaulyje 
pardavė už tikrus savo pagamintas kopi
jas italų meistrų daugiau kaip tūkstantį 
Europoje ir JAV.

— Taifete (Formozoje) nuteistas mirti 
kinietis, kuris pardavinėjo narkotikus.

— Honkonge 4 kiniečiai buvo nuteisti 
kalėti, nes įvežė dvi su puse tonos opiumo 
ir morfino (už apie 260.000 svarų vertės).

— Garsusis sovietų slaptosios policijos 
viršininkas Ivanas Serovas išmestas iš ko
munistų partijos.

Liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Jurgį Kernazicką, 

mirus jo mylimai žmonai.

A. J. Bartnikai

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Astronautai erdvėje
Du amerikiečių astronautai buvo paleis

ti į erdvę ir tvarkingai grįžo į žemę. Tas 
skridimas davė progos spaudai pasisakyti, 
kaip ji šį žygį vertina. Ne, tai nėra vien 
žaidimas, štai britų „The Guardian“ rašo:

„Gemini 4 grįžo į žemę be jokių kliūčių, 
arti tos vietos, kuri buvo numatyta jam 
nusileisti. Kovo mėn. Voschod II nusileido 
apie 800 mylių toliau negu reikėjo. Majo
ras White nardė erdvėje padedamas lėktu
vų naudojamo reaktyvinio pritvirtinimo. O 
majoras Leonovas plaukiojo prisirišęs ka
beliu. Rusai tai atliko pirmieji. O ameri
kiečiai, reikia teisybės vardan tai pasaky
ti, padarė truputį geriau. Tas palyginimas 
rodo, kad varžybos erdvėje tebevyksta, ar 
tai patiktų mums, ar ne. Istoriškai žiūrint, 
tai yra nesąmonė, ir tiek amerikiečiai, tiek 
rusai tarpais pripažįsta, kad šitaip yra. 
Chruščiovas prieš porą metų entuziastiš
kai pasisakė už tokias varžybas erdvėje, o 
apie tą patį laiką prez. Kennedys pabrėž
tinai siūlė kartu dirbti erdvės tyrimo dar
bą. Bet iš to nieko neišėjo, ir būtų nerealu 
darytis prielaidas, kad artimiausioje atei
tyje būtų kas nors šia kryptim padaryta. 
Bendradarbiaujant tektų pasidalyti žinio
mis ir apie tuos įrengimus, iš kurių iššau
nama, tačiau raketos, kurios dabar neša 
erdvės laivus, gali nešti ir šaudmenis. Ru
sai dar su dideliu įtarimu tebežiūri į ga
limybę išduoti paslaptį, kaip jie iššauna“.

Tas varžybas laikydamas būtinumu sau
gumo pusiausvyrai išlaikyti, vokiečių „Die 
Welt“ rašo:

„Amerikiečiai, matydami antrosios pu
sės pasisekimą, nutarė paskubinti vykdyti 
savo programą. Nors astronautų McDivitt 
ir White skridimas buvo numatytas rude
niui bet jie buvo paleisti dabar. Skelbia
ma, kad pats prez. Johnsonas pareikalavo 
leisti juos į tą pavojingą kelionę. Vado
vaujantiems amerikiečiams kaskart vis aiš 
kiau darosi, kad erdvės užkariavimas yra 
žymiai didesnės reikšmės, negu vien tik 
prestižas. Mes gyvename atominiame am
žiuje. Atomu apsiginklavusios didžiosios 
galybės palaiko pusiausvyrą. O jei tik Sov. 
Sąjunga technikos pranašumu pralenktų

f SeptųnioS DIENOS ~Į
KARIAMS PERDAVĖ VALDŽIĄ

Su komunistiniais partizanais ir su ko
munistiniu Šiaurės Vietnamu kariaujan
čiame Pietų Vietname valdžia nuolat kei
čiasi — čia ją perima kariai vieni iš kitų, 
čia ji perduodama civiliams ar vėl grįžta į 
karių rankas.

Šįkart ministeris pirm. Quatas paskelbė, 
kad jo vyriausybė atsistatydina ir prašo 
karius perimti krašto valdymą.

ASTRONAUTAI PASAKOJA
M j r. White pareiškė, kad už erdvės laivo 

jis menkai tejautęs greitį ar kokį nors kri
timo jausmą. Jautęsis natūraliai ir gailėję
sis, kad reikia grįžti į vidų. Iš tų aukštybių 
jis matęs žemėje laivus jūroje, miestus, 
aerodromus ir ežerus Texase.

Kelionėn į erdves jis buvęs pasiėmęs šv. 
Kristupo medaliką, kryžių ir Dovydo 
žvaigždę.

Erdvėje jie turėjo susitikti su jų laivą 
išnešusios Titano raketos antrąja faze, bet 
tai nepasisekė dėl nevienodo greičio (tokie 
susitikimai bus reikalingi, jei žmonės skris 
į mėnulį ir norės grįžti į žemę; nesusitikę 
erdvėje su iš žemės atskridusiu erdvės lai
vu ir nepersikėlę į jį, jie turės amžinai 
likti erdvėje).

Nusileisdami į atmosferą, jie matė gra
žias šviesas.

MINUTEMANAI
JAV, daugiausia Kalifornijoje ir Viduri

niuosiuose Vakaruose, veikia privati parti
zaninio apmokymo karinė mokykla. Jai 
vadovauja Minutemen organizacija, kuri 
sudarinėja fanatiškų antikomunistų gru
pes tam, sako, atvejui, jei komunistai no
rėtų perimti krašte valdžią.

Grupės turi savo ginklus ir šaudmenis.
Tokia grupė pastaruoju metu buvo už

tikta miškuose netoli Vašingtono vykdanti 
pratimus.

DINGO VISI LAIPSNIAI
Nuo birželio 1 d. Kinijoje panaikinti visi 

karių laipsniai — maršalų, generolų ir t.t. 
Tiek eiliniai kariai, tiek ir karininkai dėvi 
vienodą uniformą be jokių ženklų.

Dabar jau įsakyta, kad ir kreipiantis 
vadintis nebe laipsnio pavadinimą sakant, 
bet „Drauge Čangai“, „Būrio vade čan- 
gai“, ,.Drauge būrio vade“ ar tiesiog 
„Drauge kovotojau“. 

erdvėje, tai ta pusiausvyra būtų suardyta 
Vakarų nenaudai“.

Prancūzų „Combat“ irgi rašo:
„Kai dabar abi didžiosios galybės yra 

jau atominių ginklų srityje priėjusios tik
rą akligatvį, tai erdvės tyrimų technologi
ja pasitarnaus kaip saugumą patikrinąs 
veiksnys. Jei tik kuris nors kraštas čia 
pradėtų pirmauti, tai būtų sugriauta ta 
baime paremtoji pusiausvyra, kuria dabar 
laikosi pasaulis“.

Tie skridimai, žinoma, yra nepaprastai 
brangūs, dėl to prez. Kennedys ir siūlė 
kartu dirbti. Jie sunkiai pakeliami abiems 
kraštams, bet sunkiausiai Sov. Sąjungai, 
kur žmonės dar vis tebeturi žemą pragyve
nimo lygį. Taigi pačių amerikiečių „New 
York Times“ ir rašo:

„Gemini skridimo vienas dėmesio ver
tas ženklas jau matyti: svetur daugėja 
balsų, ar verta dar toliau tęsti tas bran
giai kainuojančias ir beprasmiškas varžy
bas erdvėje tarp JAV ir Sov. Sąjungos. 
Jau net ir komunistinės Čekoslovakijos 
laikraštis šitaip parašė“.

Žinoma, Vakaruose teigiamai žiūrima į 
amerikiečių skridimus. Pvz., šveicarų ,,Na- 
tionalzeitung“ šitaip rašo:

„Dar daug kas nesupranta, kodėl JAV 
savo erdvės skridimus vykdo šitaip viešai. 
Sako, rusai gudresni, nes jie gali nuslėpti 
nepasisekimus. Tačiau žaidimas „atviro*- 
mis kortomis“ irgi turi savo pranašumą. 
Jei toksai viešas bandymas pasiseka, tai 
jis turi didesnės reikšmės, kai visi žino. 
Toks bandymas pasidaro lyg ir viso kraš
to nuosavybė, ir mokesčių mokėtojams 
būna aišku, kas daroma su jų pinigais“.

O italų „Messagero“ rašo:
„Dabar JAV su didesniu pasitikėjimu 

galės žiūrėti į ateitį, nes Gemini skridimas 
yra tasai žingsnis, kuriuo pralenkiama 
Sov. Sąjunga. Tie du vyrai erdvėje iš nau
jo mezga dvasinę draugystę tarp žmonių 
ir tautų. Net ir politikos vykdytojai kelia 
žvilgsnį į dangų pasekti drąsiųjų vyrų li
kimo. Nyksta tada ideologiniai nesusipra
timai, nesveiki nuomonių skirtumai ir 
prieštaravimai“.

MAGNA CARTA SUKAKTIS
Britai iškilmingai paminėjo 750 metų 

sukaktį savo žymiausiojo viduramžių feo
dalinių teisių kodekso „Magna Carta liber- 
tatum“ (Didžioji laisvių charta), kurią 
1215 m. iš karaliaus Jono Bežemio prievar
ta išgavo sukilę prieš jį dvasiškiai ir pa
sauliečiai didikai.

Charta patvirtino didikų įvairias laisves.

TITO RYTŲ VOKIETIJOJE
Jugoslavijos prez. Tito lankėsi Rytų Vo

kietijoje ir buvo iškilmingai priimtas.
Tai sukėlė nepasitenkinimą Vakarų Vo

kietijoje.

KOMUNISTAI NEPAJĖGS PERIMTI
VALDŽIOS

Buvęs Dominikos respublikos preziden
tas Bošas tvirtina, kad sukilime komunis
tai negali perimti valdžios, nes jų per ma
ža yra.

Dominikos revoliucija esanti tokia pat 
tipiška, kaip ir kitų kraštų revoliucijos 
Lotynų Amerikoje.

STUDIJA APIE TAUTINI KLAUSIMĄ 
PIRMOJO PASAULINIO KARO METU
švedų dėstomosios kalbos universiteto 

Abo (Turku), Suomijoje, moderniosios is
torijos profesorius B. Colliander paskelbė 
š.m. pirmojo ketvirčio leidinyje „Actą Aca- 
demiae Aboensis“ antrą ilgesnę studiją 
apie tautinį klausimą pirmojo pasaulinio 
karo metu. Autorius išsamiau aprašo lie
tuvio J. Gabrio vadovautosios „Tautybių 
Sąjungos“ Lausanne mieste, Šveicarijoje, 
nudirbtą informacinį darbą ir kritiškai 
apibūdina patį Gabrį kaip konspiratorių.

Prof. Colliander, pereitų metų pabaigo
je lankęsis Berne, pasinaudojo Dr. A. Ge
ručio turimais Juozo Gabrio memuarų 
rankraščiais ir kita medžiaga apie „Tauty
bių Sąjungos“ veiklą Šveicarijoje 1915- 
1919 metais. Profesorius rašo išsamų vei
kalą apie tautų apsisprendimą ir netrukus 
vėl atvyksta j Berną.

— Tassas praneša, kad Azerbaidžane 
160 m. amžiaus sukaktį atšventė Šivali- 
Baba Muslimovas, seniausias Sov. Sąjun
gos gyventojas.
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AKIMIRKOS ,'.,
BRONYS RAILA

APIE ATSISKYRUSI DRAUGĄ

Pasitaiko keistokų nelaimių, kaip man 
su Pulgiu Andriųšių. Ilgus metus buvo ge
ras, artimas pažįstamas, beveik draugas, 
toks malonus, grynas ir aukštaitiškas, o ir 
mudviejų pažiūros į blaivybės naudą vi
suomet tvirtai sutapdavo. Tačiau po Ant
rojo Pasaulinio Karo, kiek patyriau, jis 
jau du kartu buvo ant manęs supykęs, ir 
stiprokai. Ir abu kartu tuomet, kai aš ma
niau, kad tik juokauju. Matyt, mudviejų 
juokavimo bangos ilgis ne tas pats. Tuo 
nenoriu pasakyt, kad mano ilgesnis ir ge
resnis. Mano, tur būt, blogesnis, bent taip 
vis atsitikdavo. Ir nors ne kartą norėjau, 
bet visada po to bijojau rašyti ką nors 
apie Pulgio Andriušio humoreskas, lyrines 
apysakas ar romanus. Ką žinai, vėl jis su
pyks...

Bet dabar pasitaikė proga ne kūrybinė, 
o iš memuarų srities, ir mano baimės jaus
mas nebeveikia. Tai jo „palaidi prisimini
mai“ apie įžymųjį lietuvių dramos režisie
rių Romualdą Juknevičių, 32-juose pusla
piuose išspausdinti anąkart mūsų minėta
me literatūros metraštyje „Pirmoji pradal
gė“. Tai buvo rašinys, mane didžiai sudo
minęs ir labiausiai patikęs visoje knygoje.

Prašau apysakininkus ir poetus atleisti 
šią silpnybę, bet tokios rūšies memuarai 
man labai patinka. Žinoma, patikimas dar 
nebūtų joks argumentas, bet aš mėginčiau 
įrodinėti, kad kultūrinio mūsų gyvenimo 
praeities atsiminimai ir smulkesni aprašy
mai yra įdomūs, reikalingi, vertingi ir bū
tini dabar, kol liudininkai ne visi išnyko.

Tokie memuarai geriau ir vaizdžiau, ne
gu sausos studijos (kurių irgi dar trūksta) 
atpiešia laisvosios Lietuvos kultūrinio gy
venimo atmosferą. Jie atskleidžia ano me
to mūsų dvasinio ir kultūrinio akiračio 
įvairumą, gyvumą ir individualines spal
vas. Ir jie padės išsaugoti lietuvių kultū
ros istorijai tai, kuo nesidomi okupantai, 
kurių tikslas išbraukti iš mūsų kultūrinio 
laisvo gyvenimo viską, kas jiems nepatar
nauja, dar dažniau karikatūrinti, purvinti 
ar tiesiog meluoti ten, kur neįmanoma vi
siškai nutylėti.

* * *

Ir štai Andriušis mums vaizdingai at- 
piešė anuos jaunųjų Lietuvos teatrininkų 
laikus ir juose savo draugą Romą Juk
nevičių (dažnai mūsų jau Jukna vadintą), 
kuris buvo artimas draugas ir daugelio ki
tų, anuomet studijavusių vaidybos mokyk

lose, ar prof. Balio Sruogos įsteigtame uni
versiteto Teatro Seminare, kurį lankė dau
giausia studentai humanitarai, norėdami 
arčiau pažinti teatro meną ar besiruošian
tieji tapti teatro kritikais.

Andriušio piešinys vienas plačiausių ir 
geriausių, kokį teko skaityti apie pernai 
per anksti pasimirusį mūsų teatro režisie
rių. O Romas Juknevičius buvo išsiskyręs 
iš kitų, kaip pats kūrybingiausias ir pajė
giausias lietuviškos scenos meistras. Ne
priklausomos Lietuvos teatrą sukūrė ir ja
me pasireiškė keletas vyresnių rusiškos 
mokyklos režisierių: K. Glinskis, A. Sut
kus, B. Dauguvietis ir ypač daug naujo vė
jo atnešęs ir visa pakopa mūsų dramos 
teatro lygmenį kilstelėjęs Andrius Oleka- 
Žilinskas. Po to pradėjo rastis jaunųjų, 
kaip Algirdas Jakševičius (pačioje jaunys
tėje miręs šiltine), Ipolitas Tvirbutas, Juo
zas Miltinis (prancūzų mokyklos), J Mon
kus, J. Blekaitis ir kiti. Jų tarpe Romual
das Juknevičius bematant iškopė į vado
vaujančią vietą, pasireiškęs Klaipėdos te
atre, paskui Kauno ir galiausiai Vilniaus.

Kiek laisvosios Lietuvos teatras pasiekė 
vos per porą dešimtmečių, sovietinė oku
pacija mums nedavė pajėgesnių režisierių 
per 25 metus, nors, kaip iš spaudos atrodo, 
keliolika gabių aktorių išaugino, kas yra 
natūralu.

Andriušio „palaidi prisiminimai“, be 
abejo, nepateikia visiškai pilno Juknevi
čiaus, kaip režisieriaus ir aktoriaus, pa
veikslo, bet kaip žmogų jį atvaizduoja la
bai gyvai ir spalvingai. Taigi, pusiausvy
ros nėra: pašalinis skaitytojas iš to apra
šymo daug geriau pažins ir supras Jukne
vičių, kaip frantą studentą, rafinuotą mies 
čionį, šaunų bohemininką, nuolatinį išdai
gininką ir visų Bachuso gėrimų žinovą, 
nuolat lydimą savo „propagandos minist
ro“ ir kiek mažesnių gabumų išdaigininko 
Juozo Grybausko. Bet tie asmens ir įvai
rių lakūdravimų apipiešimai ne tik labai 
pagyvina tam tikrą „teatrinę atmosferą“, 
bet ir padeda arčiau prieiti prie sudėtingos 
ir visokiais talentais apdovanotos jaunojo 
režisieriaus asmenybės.

Iš dalies kaip aktorių ir specialiai kaip 
sceninio gyvenimo kūrėją-režisierių, An
driušis kiek plačiau apibūdina Juknevičių 
Hejermanso „Vilties“, G. Hauptmanno 
„Prieš saulėleidį“, A. Gustaičio „Slogu
čių“ pastatymuose, „Žmogus po tiltu“ ir 
„Palangos“ vaidmenyse. Liko nepanagrinė- 
ti ir net nepaminėti kiti ryškūs ir labai žy

mūs Juknevičiaus pastatymai, kaip „Vin
cas Kudirka“, Ibseno „Nora“, Kleisto „Su
kultas ąsotis" ar Billingerio „Auksinis 
miestas“. Visi jie laikomi stambiais Lietu
vos teatro pasiekimų stulpais.

Romas buvo gabus ir visada labai origi
nalus ir kaip aktorius, nors pats dažnai 
vaidinti nemėgo. Ir beveik netikėčiau, kad 
Pulgis būtų pamiršęs jo pirmąjį stambų 
vaidmenį A. Olekos-Žilinsko „Milžino pa-

* * *
unksmės" pastatyme, per kurį Juknevičius 
išlaikė brandos egzaminus pirmaeilio ak
toriaus rangui.

Tiesa, šio veikalo autorius B. Sruoga su
kūrė pirmą originalų ir kitonišką, negu 
įprasta, karaliaus Jogailos personažą. Ne 
kaip tik silpnavalį, lenkams parsidavusį, 
beveik išgamišką lietuvį karalių, bet gana 
išmintingą, viską suprantantį senį, gilų 
savo gimtinės patriotą, ateitį pramatantį 
valstybininką, jautriai išgyvenantį, ken
čiantį, tragišką, ne paniekos, o daugiau 
užuojautos keliantį žmogų. Tada dar žalias 
jaunuolis, Juknevičius pasigėrėtinu ryšku
mu ir įtikinamumu suvaidino senį Jogailą, 
kaip lygiai įdomiai tame pat spektaklyje 
pasirodė Jogailos vėliausios žmonos Sofi
jos vaidmenyje totoriško kraujo lietuvaitė 
Kalinaitė (vėliau ištekėjusi už baritono 
Mažeikos ir pasitraukusi iš scenos).

Norėčiau vienu prisiminimu papildyti 
Andriušio minimus legendarinius Juknevi
čiaus sugebėjimus suruošti aktoriams ir 
svečiams balius po kiekvienos premjeros. 
Jei premjera gerai pasisekdavo, balius vi
sada būdavo nepaprastai šaunus.

1942-44 metų laikotarpyje man pirmą ir, 
tur būt, paskutinį kartą gyvenime teko 
Lietuvoje verstis viena labai sunkia, bet ir 
malonia profesija: būti specialiu recenzen
tu ir apžvalgininku Šiauliuose leisto ir S. 
Miglino redaguoto, skaitytojuose . tuomet 
gana populiaraus „Tėviškės“ savaitraščio. 
Smulkiai aprašydavau visus Šiaulių dra
mos teatro ir operetės spektaklius ir laikas 
nuo laiko būdavau komandiruojamas pa
važiuoti į Kauną ir Vilnių plačiau pasidai
ryti, kas dėjosi mūsų didžiuosiuose ir pa
jėgiausiuose teatruose.

1944 m. pavasarį, berods, gegužės mėne
sį, specialiai nuvykau į Vilnių pamatyti 
naujausią Juknevičiaus premjerą— „Auk
sinio miesto“ pastatymą. Įspūdis buvo 
stambus: premjera praėjo didžiausiu pasi
sekimu, kaip sostinės teatrui pridera, di
dingai, su prožektorių šviesų puotomis ir 
kitais Romo visada mėgtais technikiniais 
įmantrumais, o ir kūrybinės scenos meno 
kibirkštys ne kartą sužėrėjo daugumos 
jaunų aktorių pasirodymuose.

Deja, jau tuomet tą spektaklį manyje 
temdė kitos nuotaikos. Karas rytuose blo
gai ėjo, nacių esesininkai Vilniuje buvo

pradėję apgulos stovį prieš gen. Plechavi- straipsnyje taip pat atidengiama paslaptis, 
čiaus Rinktinės dalinius. Visi lietuviai bu- kad Antanas Jasmantas yra mūsų žymusis
vo įerzinti, neramūs, nervingi. Ir tuojau po 
premjeros prasidėjo didelis balius. Akto
riai, visas teatro personalas, geras pluoštas 
„spaudos atstovų“ ir svečių, taipgi pora 
vokiečių karininkų iš Vilniaus komisaria
to. Užkandos nedaug ir nekokia. Burokė
liai, silkės ir šiaip kas gintis nuo bado. 
Jokių tauresnių gėrimų, tik vietinė lietu
viška baltoji. Bet užtat pilnos ropinės ir 
didumo it statinaitės, ir taurelės ne pirštu
ko gilumo, o maždaug bokalai.

Pirmoji baliaus valanda buvo tyli ir la
bai nuobodi. Nusibodo, tur būt, ir abiem 
vokiečiams, ir jie greit išėjo. Tada bema
tant įvyko sprogimas: visa salė sujudo, 
suulbavo, sutraškėjo, ropinės ištuštėjo, ir 
aš niekad nebūčiau patikėjęs, kad taip 
greit visiems galima pasigerti. Tada Gry
bauskas užšoko ant paaukštinimo ir atliko 
programą: karikatūriškai imituodamas ka
riaujančių valstybių vadus, jų tarpe ne tik 
Staliną, bet ir Hitlerį. Salė kvatoja, šūkau
ja, net stiklinės ima skraidyti viršum gal
vų. „Fantastiškos džiunglės“, sako priešais 
sėdintis A. Rannitas, kažinkaip čia atsidū
ręs iš Kauno. Ir mano kaimynas aktorius 
J. Palubinskas neišlaiko: pagriebia bokalą 
ir tvoja į grindis, bet šis nedūžta, storo 
stiklo. Tada jis vėl pakelia bokalą ir abiem 
rankom iš visų jėgų tvoja dar kartą, ir šis 
subyra į šipulius. Ir man juokiasi: kad 
daužyt, tai daužyt, juk jau viskas aplinkui 
dūžta ir taip...

Tas balius truko ligi penktos valandos 
ryto ir daugeliui svečių buvo priverstinis, 
nes per karą naktį civiliams buvo drau
džiama vaikščioti. Jo vaizdai buvo sunkiai 
aprašomi, makabriški. Taip švęsti premje
rą gali tik arba perdaug laimingi arba be 
galo nelaimingi žmonės, kurių nervai ne
beišlaiko.

Paryčiu grimavimosi kambaryje sutinku 
Juknevičių. Jis čia kiek flirtavo su akto
rėmis. Pamaiviška šypsena, bet ramus, ly
gus, marškiniai ir švarkas švariausi, lyg 
ką tik iš valyklos. Susėdame pasišnekėti. 
Ne apie teatrą, bet apie gerus studentiškus 
laikus, apie kitus auksinius miestus: Pary
žių, Berlyną, Kauną.

Žiūriu ir matau: jis beveik visiškai blai
vas. Štai menas ir valia būti išmintingu 
triukšmingiausio baliaus šeimininku...

filosofas ir daugelio gilių filosofinių veika
lų autorius prof. Dr. A. Maceina. O toks 
atidengimas, žinoma, vien tik kelia dar di
desnį susidomėjimą šia eilėraščių knyga.

Knyga 96 puslapių, jos kaina 3.00 do
leriai.

Tikimės netrukus galėsią plačiau supa
žindinti skaitytojus su A. Jasmanto poe
zija.

MIRĖ LIŪNĖ JANUŠYTĖ

(E) Vilniuje po sunkios ligos gegužės 
6 d. mirė rašytoja Liūne Janušytė. Ji, gi
musi 1909 m. Kretingoje, buvo lietuvių 
tautinėje veikloje, spaudoje pasižymėju
sio, savo metu į Rusiją dėl lietuviškos veik 
los ištremto varpininko dr. Felikso Janušio 
duktė. Janušytė studijavo Kauno universi
tete, spaudoje reiškėsi nuo 1926 m., gyve
no ir Paryžiuje. Pirmasis jos feljetonų rin
kinys pasirodė 1935 m. „Tiesa“ nekrologe 
(geg. 7 d. Nr. 105) pažymėjo, kad jau anuo 
met Janušytė „aštriai plakė buržuazijos 
atstovų karjerizmą, jų moralinį išsigimi
mą“. Esą, jos kūrybai ypač reikšmingi bu
vę 1940-41 metai. Ji įsijungusi į sovietinį 
gyvenimą (kritiko B. Babrausko žodžiais, 
jau 1940 m. ji „pasižymėjo nepriklausomo
jo gyvenimo iškoneveikimu“). Rašytoja, 
kaip feljetonistė, buvo žemoko lygio. Bū
dinga. kad sovietiniu laikmečiu tepasirodė 
(1964 m.) vos vienas, jau skelbtų humoris
tinių kūrinių rinkinys „Iki pasimatymo“. 
Pokario metais L. Janušytė parašė keletą 
knygų jaunimui, nesėkmingai dirbo dra
maturgijoje ir. pasak „Tiesos“, „didelį dar 
bą nuveikė kaip vertėja", išvertusi Fade- 
jevo „Jaunąją gvardiją", Ilfo-Petrovo, 
Bubionovo ir kt. knygas. Savo buvusiai 
bendardarbei užuojautą pareiškė „Tiesos“ 
bei „Šluotos“ kolektyvai. Liūne Janušytė 
gegužės 7 d. palaidota Vilniaus Antakal
nio kapinėse.

GRUODAS

Šitaip pavadintas Antano Jasmanto ei
lėraščių rinkinys, kurį išleido Ateitis J.A. 
Valstybėse.

Knyga gražiai išleista. Jos aplankas ir 
iliustracijos yra Pauliaus Jurkaus. Kartu 
knygoje išspausdintas J. B. (ražaičio) 
straipsnis apie Jasmanto poeziją. Tame

G. GALVAI 60 M. AMŽ.

(E) Kovo 3 d. 60 m. amžiaus sukako Ge
diminui Galvanauskui-Galvai. Jis gimęs 
Zizonių km., Vabalninko valse., Biržų aps. 
Ekonomistas, tarptautinio ūkio studijas 
gilinęs įvairiuose užsienio miestuose. Lie
tuvoje dirbo — ūkio, statistikos srityse —
įvairiose ministerijose, buvo prekybos ins
tituto docentu, 1941 m. Biržų miesto bur
mistru. Visos eilės laikraščių, žurnalų 
nepr. Lietuvoje ir išeivijoje bendradarbis, 
1953-1955 m. vadovavo VLIKo Informaci
jos Tarnybos radijo skyriui, šiuo metu gy
vena Čikagoje, JVA.

—

Kaimas kryžkelėje
ROMANAS

JONAS AVYŽIUS------ ------------------ ----------------------------------------- ---- -------------------
(29)

II

Auštant į Akmenės Varčią atėjo trys vy
rai; du be nieko, trečias su karišku krep
šiu nuo vokiškos dujokaukės, prikrautu 
sunkių skambančių daiktų. Pusgyvis dy
kynės kūnas, apšepęs skystais krūmokš
nių gyvplaukiais ir nuverstas didžiuliais 
akmenų skauduliais, skausmingai cypė po 
atėjūnų kojomis. Prie vieno akmens, užsi
glaudęs nuo vėjo, tupėjo kiškis. Jis matė, 
kaip vyresnysis iškratė krepšį, vyrai pasi
ėmė po porą pailgų daiktų, dar kažką ir, 
trumpai pasitarę, išsiskirstė kas sau. Ne
trukus šaltame rytmečio ore nuaidėjo sma
gūs kūjų dūžiai. Jie ritosi per sustingusią 
sniego dykumą, gąsdindami žvėrelius ir 
paukščius, kurie iki šiol nieko panašaus 
nebuvo patyrę. O gera valanda vėliau, kai 
paraudęs dangaus vokas prasimerkė ir pro 
akiratyje padūmavusį blakstienų brūkšnį 
žvilgterėjo saulės kraštelis, toje vietoje, 
kur vyrai darbavosi, pakilo į dangų trys 
dūmų stulpai. Baisus sprogimas sudrebino 
žemę. Kiškis pašoko išmestas į orą begali
nio siaubo, ir nudūmė į dykynės gilumą, 
kūliais versdamasis per apsnigtus kupstus 
ir apsamanojusias akmenų nugaras. Iš 
paskos kaip grankulkės zvimbė kurapkų 
pulkeliai.

Trys vyrai pagulėjo, prisiglaudę prie 
sniego, kol nutilo krintančių skeveldrų 
bumbsėjimas. Paskui susišukavę suėjo į 
krūvą ir, apžiūrėję susprogdintus akme
nis, išsivaikščiojo kas sau. Tekančios sau
lės spindulių užlietą akmenynę vėl pripil
dė sunkus kūjų gaudimas, kuriam pritarė 
žmonių šūkčiojimai, sklindą iš kito pa
kraščio.

Ten visų keturių brigadų vyrai krovė 
akmenis. Plušėjo išsinėrę iš kailinių ir 
šimtasiūlių, nes darbas buvo nelengvas. 
Pirmiausia akmenį reikėjo išlupti iš suša
lusios žemės, prieš tai ją atkapojus kirko- 
mis ir, žinoma, atkasus sniegą. Dažnai pa
aiškėdavo, kad akmuo nusėdęs žymiai gi-

gebi??.

s

liau, negu buvo manyta, ir tekdavo mesti 
įpusėtą darbą.

Kas pusvalandis, kartais greičiau nu
šliaužia per apsnigtą lauką pakrautos ro
gės. Pats smarkiausias arklys suputoja, 
kol išvelka krovinį į menkai pravažinėtą 
keliuką, o juo į vieškelį. Iš čia, pasistūmus 
iki malūno, vėl reikia sukti per lauką, nes 
tvartai, kurių pamatams skirti šie akme
nys, bus statomi buvusiame Lapino sklype.

Statybvietėje žmonių mažiau — po porą 
iškrovėjų iš kiekvienos brigados, — tačiau 
erzelis ne mažesnis kaip akmenynėje. 
Ypač per atvangą, kai nėra nė vieno iš
kraunamo vežimo. Vyrai, suėję į krūvą, 
rūko, kapojas! liežuviais. Petras Inteligen
tas nepraleidžia progos neįsimaišęs su sa
vo politika. Dabar jo jojamas arkliukas — 
Alžyras ir Berlyno klausimas, nes paskuti
nėmis dienomis spaudoje daug rašoma šio
mis temomis. Bet užsienio politika mažai 
ką domina, tad žodis po žodžio nusukama 
kita kryptimi. Kažkas užsimena, kad pa
naikinsią MTS, kitas vėl girdėjęs, jog val
džia keisianti pinigus. O kai žmonės kalbą, 
tai ir iškalbą. Žinoma, žinoma, — šaiposi 
Petras Inteligentas, keršydamas už nepa
garbą jo politiniam išprusimui. — Ar karo 
neiškalbėjo? Dvylika metų malė liežuviais 
vieną ir tą patį — nuo pirmos, nuo pen
kioliktos, nuo pirmos, nuo penkioliktos — 
ir sulaukėte: bumbsi Akmens Varčioje, 
net žemės dreba...

Lapinas sušnypštė kaip įsižiebiąs degtu
kas — akmuo pataikė į jo daržą. Snarg
lius... Kam jau kam, o jam nėr ko spjau
dyti į šulinį, iš kurio geria. Pats, gal būt, 
labiausiai laukia amerikonų: juk siunti
nius iš ten gauna..

Petras juokiasi. Piktai, nervingai, tram
dydamas įtūžimą. Kad jie paspringtų tais 
siuntiniais! Tik pasityčiojimas, daugiau 
nieko. Antai prieš Kalėdas gavo vieną. 
Konservų pora dėžučių, dešros, kumpio 
gabalas, seni pusbačiai. Viskas supeliję, 
sudusę. Parašė, kad nesiųstų tokių dalykų 
— negu kas badu dvesia? — bet po to vėl 
atėjo siuntinys, tik šį kartą jame buvo 
vien maisto produktai. Kvailiai! Galvoja, 

kad mes čia žievę nuo medžių graužiame 
kaip bebrai, tik uždrausta apie tai atvirai 
parašyti, todėl mūsų žodžius reikia atvirkš 
čiai suprasti. Amerika, aukso šalis... Ten 
gera, kur mūsų nėra, o kai nuvažiuojame, 
tegalime pasigirti supelėjusiomis dešromis 
ir senais pusbačiais...

Lapinas rausta ir bala — nebūtų skau
džiau, jeigu tikrą motiną įžeidinėtų. Išsi
gimėlis! Ruskis, matai, jam labiau kvepia. 
O ką jis turi? Atominę bombą? Niekų pais 
talai — amerikonai išrado. Ruskis tik gi
riasi turįs. Meluoja, gąsdina kvailius. Jo
kios atominės bombos nėra. Jokios! Nemo
ka padaryti. Visas jo gudrumas — šimta
siūlė. Tą tai išrado. Ir lengva, ir šilta, ir 
patogi, o svarbiausia siūlių daug: yra kur 
nususėliams utėles veisti...

Dauguma vyrų apsivilkę vatinukėmis, 
todėl Lapino žodžiai juos užgavo, o Burba 
Tinginys Smetona, kuris kartu su malūni
ninku iškrovinėjo Liepgirių brigados ak
menis, ne juokais įsižeidė, mat, neturėda
mas išeiginio drabužio, net sekmadieniais 
nepadėdavo šimtasiūlės ir kiekviena proga 
stengėsi visiems įteigti, kad nėra už ją dai
lesnio ir patogesnio drabužio. Tad, nerink
damas žodžių, kabinasi savo porininkui į 
gerklę, kad miela klausytis. Ana va, kas 
per prašmatnumas — šimtasiūlė jam per 
prasta, po šimt barabonų! Grafas sulopy
tais kailiniais. Nusivilk, ana va, pasirodyk, 
kas po tais lopais. Maž auksinėmis Vilne
lėmis apžėlusi, kad taip alpsti dėl tos savo 
skrandos. Nusimesk, ko bijai? Nenušalsi, 
Mortai užteks...

Lapinas raitosi kaip vijūnas tarp gniauž 
tų. Ir jam nereikia žodžio skolintis, bet ne
bėra kada įterpti, nes Burbai į talką pasi
šovė kiti vyrai, ir dabar jau su ratu neuž
suksi.

— Motiejau, kur smagesnis darbas — 
su Rimšiene po antklode ar akmenėlį ri
tinti?

— Pastatyk puslitrį, išmelsim Dievą 
vėjo.

— Kad jau malūnas sukasi...
— Tikrai, Motiejau? Bėk miltelių sijoti.
Kažkas prisimena Juodmargę (ak, ta 

karve dabar kiekvienas piemuo akis ba
do...), kitas vėl giriasi žinąs Godai žodžio 
vertą jaunikį, kuris sutinkąs paimti žmoną 
be kraičio ir esąs toks geras, kad uošvį 
maitinsiąs vien gulbės pienu ir keptais 
karveliais. Lekia žodžiai kaip šunų gauja, 
apipuola iš visų pusių, verčia ant žemės. 
Nebandyk gintis, geradėjau. Gulėk ir ne
judėk. O pasijudinsi, suleis dantis — sku
telių nesurinksi.

Lapinas susitraukė kaip ežys, sukryžia
vo spyglius — tegu šunes loja, kol atsibos. 
Veide kreiva, netgi abejinga šypsena, ta
čiau viduje gyslelės šokinėja iš pykčio. Jei 
galėtų sprogti, per kilometrą viską aplin
kui nušluotų. Taigi, sulaukė, prigyveno — 
jokios pagarbos gaspadoriui...

— Mandrūs, labai mandrūs. Vienas pa
rodė pirštą, ir kiti tą patį daro. Matyt, esa
te iš- tų, kilusių iš beždžionės, — traukėsi 
šalin šnypšdamas kaip į sniegą numestas 
nuodėgulys, nes čia pat jau stovėjo ką tik 
atvarytas akmenų vežimas ir nori nenori 
reikėjo imtis darbo. Tačiau, eidamas pro 
arklį (o buvo tai Burbos Sartis) nebeišlai
kė nenuliejęs pykčio pertekliaus. Viena 
ranka palenkė arklio galvą, kita išsitraukė 
iš burnos užgesusią pypkę ir išdaužė į Sar
čio kaktą.

— Neliesk! — pašoko Burba. — Mano 
arklys! Savo kuinpalaikių galvas skaldyk!

— Aš ne į kaktą, į žvaigždutę, — nusi
šaipė Lapinas. Palengvėjusia širdimi pa
ėmė svertą, ir abudu vyrai, piktai skers
akiuodami, ėmė triūsti apie vežimą. — čia 
tau ne baraboną mušti, Tinginy. Neapsi
žiūrėsi, geradėjau, užgrius akmuo, ir po 
barzdos.

— Ana va, taip ir bus. Kol čiupinėsies 
apie savo galą, aš savąjį nuspausiu, ir ak
muo nutrėkš tau liežuvį. Ką darysi? Barz
da ataugs, o liežuviai, girdėjau, neatauga. 
Reikės peniukšlio prisiūti.

Atvažiavo iš karto dvejos rogės, o ne
trukus dar vienerios. Aptilo kalbos, juo
kas.. Girdėjosi tik atskiri šūkčiojimai 
(Versk! Prilaikyk! Dar paspausk! Viens- 
du-trys, op!), persipynę su keiksmais, be 
kurių kaime joks sunkesnis darbas neap
sieina. Apsamanoję, tūkstančius metų ant 
vieno šono išgulėję akmenys nenoriai šliau 
žė svertais iš rogių ir, dusliai bildėdami, 
griuvo šalia savo gentainių, su kuriais per 
amžius nebūtų susitikę, jei ne žmogus.

Arvydas iššoko iš rogių, kurios nurūko 
gilyn į Akmens Varčią, ir nuklampojo prie 
Liepgirių grupės. Dvejetas vyrų darbavosi 
kirkomis, o kiti du atkasinėjo sniegą apie 
akmenis. Penktasis sėdėjo ant dalbos ir 

tingiai smelkė cigaretę, vėpsodamas į ne
toliese stovinčias porines roges, į kurias 
trys vyrai rito svertais didžiulį akmenį. 
„Dar vieną darbą sugalvojo šunsnukis... 
Karvides statys. Visą kolūkį sukėlė ant ko
jų. Raštinė pustuštė, apylinkės taryba už
daryta. Jokio atsižvelgimo į inteligentą 
žmogų... Nespėjo užgyti pūslės nuo mėšla- 
mėžės, išvarė prie akmenų, baigsi su ta 
katorga, kita atsiras. Taip ir knieti pa
klausti, pupyte uoga: kas tu, po velniais? 
Darbo inteligentas ar juodas jungo jau
tis?.. Protinis darbuotojas ar grubi fizinė 
jėga?"

— Gana! Parūkykim, — tarė vienas kir- 
kuotojų.—Plušėk neplušėjęs, vis tiek špygą 
gausi.

— Taigi, — sutiko antrasis. — Kruvi
nais Smetonos laikais už tokį darbą po pū
dą mokėdavo ir valgyti duodavo...

— O prie Toleikio gausi po du, — nu
sišaipė pirmasis.

Abu nusijuokė, sužiuro į tą pusę, kur pa
sigirdo artėjantis sniego gurgždėjimas, įr 
čiupo kirkas, kurias ką tik buvo numetę.

Vingėla nerangiai pakilo nuo dalbos.
— Sveiki, vyrai. Kaip sekasi? — užkal

bino Arvydas. — Kur brigadininkas?
Priėjo Grigų Tadas, vienas iš tų dviejų 

vyrų, kurie atkasinėjo sniegą. Antrasis 
buvo Simas Gojelis.

■— Martynas paskyrė mane, — tarė 
Tadas.

— Kur Šileika?
— Serga, — atsiliepė Vingėla. — Vakar 

po pietų pasidarė bloga, o šįryt ne juokais 
surietė vyrą. Pas gydytoją išvažiavo, pu
pyte uoga.

— Aha.. O pats ką čia veiki?
— Kirkuojame, pasikeisdami po vieną. 

— Vingėla nusimovė pirštinę ir pasirody
damas paspaudė delne iššokusią pūslę.

Arvydas pasisuko į Tadą.
— Kiek vežimų jau nuvaryta?
Tadas pasakė skaičių.
— Kai pradėsime vežti išsprogdintus, 

eis greičiau, — pasiteisino.
Arvydas padrąsinamai paplojo jam per 

petį. Tuo tarpu padrioksėjo vienas paskui 
kitą trys sprogimai. Visi krūptelėjo, ap
kurtinti perkūniško trenksmo, ir sužiuro į 
tą pusę. Išgąsdinti arkliai truktelėjo iš 
vietos. Dalbų galai nuslydo nuo rogių, ir 
baigiamas užridenti akmuo nugriuvo ant 
žemės. Vyrai papliupo keiksmais, o vienas 
prišokęs prie arklių, apdaužė juos Per 
galvas.

(Bus daugiau)
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SLAPTAI SUSITARĘ DIDIEJI 
PASIDALIJA LENKIJĄ

Kas viešosios diplomatijos buvo daroma 
pasaulinei taikai išsaugoti, tai gerai žinojo 

■ Užsienio Reikalų Ministerija ir pats res
publikos prezidentas A. Smetona, nuodug
niai informuojamas užsienio reikalų mi
nistro bei kitų aukštesniųjų tos ministeri
jos pareigūnų ir Lietuvos užsienio diplo
matų. Be to, jis atidžiai sekė tuo klausimu 
gerai informuotą anglų ir prancūzų spau
dą. Tačiau, kaip slaptoji diplomatija, tuo
met smarkiai pradėjus klestėti, siekė įžieb 
ti pasaulinio karo gaisrą, tebuvo galima 
spėlioti ir tai tik miglotai, nes slaptoji 
diplomatija, kuri savo žygių negali visiš
kai nuslėpti, stengias savo nedorus kėslus 
pridengti kilnių siekių skraiste.

1939 m. pavasarį Vokietijai įžūliai pra
dėjus grūmoti Lenkijos nepriklausomybei, 
tų pat metų balandžio 6 d. Didžioji Brita
nija ir Prancūzija pasirašė savitarpio pa
galbos faktą in the event of any threat, 
direct or indirect, to the independence of 
either. Į tai reaguodamas Hitleris balan
džio 28 d. nutraukė 1934 m. sausio 26 d. 
pasirašytą su Lenkija dešimties metų ne
puolimo sutartį.

Vakarų Europos politikams atidengus 
savo kortas, prie jų politinio lošimo susi
gundė ir Sovietų Sąjunga. Iš ilgokai nusi
tęsusių pasitarimų patyrus, kad Didžioji 
Britanija ir Prancūzija griežtai atsisako 
jai paaukoti Pabaltijo valstybių nepriklau
somybę, Sovietų Sąjunga pradėjo siekti są
lyčio su Vokietija. 1939 m. balandžio 17 d. 
Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerijos 
valstybės sekretorių baroną Ernstą Weiz- 
saeckerį pirmą kartą vizitavo Sovietų Są-
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RUSINIMAS PER MOKYKLAS
V. Pakalnis, vienos Kauno gimnazijos 

direktorius, sovietinėje spaudoje („Tary
binis Mokytojas" Nr. 25, 1965.IH. 28 d.) 
parašė ilgesnį straipsnį antrašte: „Res
publikos ekonomika —himnas draugys
tei". Sovietams Lietuvos rusinimas supran 
tarnas kaip „draugystė".

Straipsnyje rašoma, kad Lietuvos TSR 
istorijos pagrindinės žinios perteikiamos, 
kai nagrinėjamas TSRS istorijos kursas 
IX-XI klasėse. Sovietinėse Lietuvos istori
jos žiniose nemaža vietos skiriama respub
likos ekonomikai, jos vystymosi istorijai.

V. Pakalnis nepamini, jog Lietuvos isto
rijai skiriama tik keliolika valandų, bet, 
jo paties pripažinimu, didesnioji valandų 
dalis panaudojama įvairiems partijos nu
tarimams respublikos ekonomikos vysty
mui nagrinėti. Stengiamasi propagandi
niais skaitmenimis iškelti į aukštybes eko
nomikos vystymąsi, vadinant tai „tautų 
draugyste“, nors iš tikrųjų tai yra viena 
pagrindinių priemonių Lietuvai rusinti.

Tiesioginei Lietuvos istorijai, liudijan
čiai garbingą jos praeitį, belieka tik kele
tas pamokų, ir mokiniai tik prabėgomis, 
taip kaip diktuoja Kremliaus kolonialistai, 
supažindinami su šimtmečiais laisva ir 
galinga buvusia Lietuva. Visa taį atlieka
ma iš užrašų, nes iki šiol sovietiniams ko- 
lonialistams dar vis buvo pavojinga išleis
ti mokyklinį istorijos vadovėlį. Net suso- 
vietintos Lietuvos istorijos ne visi tomai 
dar pasirodė, nors po kolonialisto įsiverži
mo į Lietuvą jau praėjo 20 metų.

Ne geresnė padėtis ir su Lietuvos geo
grafija. Ją ištiko visai toks pat likimas, 
kaip ir istoriją, šalia daugybės geografijos 
pamokų per eilę metų sovietijai komunis
tų akimis pažinti, IX klasėje yra, berods, 
išskirta 12 pamokų vadinamajai Lietuvos 
TSR geografijai. Yra net mažytis K. Geru
laičio vadovėlis.

Dirbant Klaipėdos Mokykloje Internate, 
teko pavaduoti atostogų išėjusią mokytoją 
Lekštutienę. Ir kaip tik teko IX klasėje 
dėstyti LTSR geografiją. Pasirodo, du treč
daliai pagal programą numatytųjų pamo
kų buvo skirta nagrinėti XX sovietijos 
kompartijos suvažiavimo nutarimams 
apie respublikos ekonomikos vystymą!

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.

ALEKSANDRAS MERKELIS

jungos ambasadorius Berlyne Merekalovas 
ir savo pokalby, be kitko, padarė užuomi
ną, kad nesą kliūčių, kurios trukdytų so- 
vietų-vokiečių santykiams pagerėti. Ka
dangi vienintele tokia kliūtimi galėjo būti 
Sovietų Sąjungos 18 m. užsienio politikai 
vadovavęs žydas Maksim Maksimovič Lit
vinovas, tai gegužės 3 d. jis iš užsienio rei
kalų liaudies komisaro pareigų buvo atleis 
tas, ir tas, šiuo metu labai svarbias, parei
gas pasiėmė pats Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas V.M.Molotovas. Nauja
sis užsienio reikalų liaudies komisaras ge
gužės 20 d., kalbėdamasis su Vokietijos 
ambasadoriumi Maskvoje Schulenbergu 
dėl numatomų Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos prekybos derybų, pažymėjo, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė sutiktų jas pra
dėti, jeigu joms būtų paruoštas tinkamas 
politinis pagrindas.

— Debatai dėl Pabaltijo valstybių vyko 
toliau su Molotovu, — pasakoja Prancūzi
jos užsienio reikalų ministras Bonnet 
George Revue de Paris. — Kartais mums 
būdavo sakoma, kodėl mes taip ilgai gin
čijamės dėl Pabaltijo valstybių, o nesvie- 
džiam jų per tvorą. Tebūnie mums atleis
ta, bet anuo metu dar nebuvo išrasta ir 
priimta tokia patogi geležinė uždanga, ir 
mes tebekovojom, bandydami apginti ma
žųjų tautų nepriklausomybes nuo bet ko
kios hegemonijos.

Vokiečių vyriausybė, dvejodama, kad 
Sovietų Sąjunga kartais nepereitų į Sąjun
gininkų pusę, siekiančią sudaryti vadina
mąjį peace front, darės nuolaidesnė, ir rug 
piūčio 2 d. Ribbentropas Sovietų Sąjungos 
charge d'affaires pareiškė, kad tarp Balti

Visai tas pats, kaip ir vadinamosiose 
Lietuvos istorijos pamokose.

V. Pakalnis rašo: „Kad ekonominių klau 
Simų nagrinėjimas ugdytų tautų draugys
tės, proletarinio internacionalizmo ir pa
sididžiavimo mūsų Tėvyne jausmus, ypa
tingą dėmesį skiriu keturiems Lietuvos 
TSR ekonomikos vystymosi laikotarpiams: 
Lietuvos ekonomika buržuazijai valdant, 
pramonės ir žemės ūkio nuniokiojimas 
Didžiojo Tėvynės karo metu, respublikos 
ekonomikos atkūrimas pirmaisiais pokario 
metais ir Lietuvos TSR ekonomika šiuolai
kiniame vystymosi etape“.

Taigi ekonominių klausimų nagrinėji
mas mūsų kalba turi ugdyti ne tautų 
draugystę, o lietuvių rusinimą, ne proleta
rinį internacionalizmą, o tautinių savybių, 
tautos naikinimą, ne pasididžiavimą savo 
Tėvynei, o vergišką liaupsinimą didžiojo 
brolio — matuškos Rosijos.

V. Pakalnis rašo: „Pokario metais į pa
galbą lietuvių tautai atėjo kitos Tarybų 
Sąjungos tautos ir visų pirma didžioji ru
sų tauta. Iš įvairių sąjunginių respublikų 
į mūsų sugriautąjį kraštą plaukė draugiš
kos pagalbos traukiniai, riedėjo mašinos, 
pakrautos statybine medžiaga, įrengimais, 
staklėmis, mašinomis, plataus vartojimo 
prekėmis, maisto produktais. Į pagalbą 
taip pat atvyko ir specialistai iš kitų bro
liškų respublikų“.

Taigi, didysis „brolis“" — kolonialistas 
rusas pradėjo gelbėti lietuvių tautą. Iš 
įvairių užkariautos Vokietijos uostų į So
vietų Rusiją plaukė laivai su karo grobiu, 
reparacijomis, ir gerai tai mačiau gyven
damas prie pat Klaipėdos uosto. Keliais 
riedėjo triašiai amerikoniški „Studebaker“ 
automobiliai, vežą lietuvius į Sibirą. Lie
tuvos maistas keliavo Rusijos gilumon į 
bado apimtus rajonus. Į pagalbą Sovietų 
armijai, Lietuvą kolonizuojant, atvyko ir 
specialistai-politrukai, enkavedistai, o taip 
pat eiliniai išbadėję „didieji broliai“.

V. Pakalnis rašo: „Kalbant apie respub
likos ekonomikos vystymą, būtina parody
ti plačiai žinomus darbo pirmūnus, išradė
jus ir racionalizatorius. Čia labai svarbu 
šalia lietuvių tautos atstovų iškelti kitų 
tautų gamybos pirmūnus — Socialistinio 
Darbo Didvyrius S. Jevgenjevą. A. Mi- 
chaską, Vilniaus „Puntuko“ gamyklos fre- 
zuotoją drg. K. Mišiną ir eilę kitų. Tai leis 
mokiniams suprasti galingą tautų drau
gystės varomąją jėgą, vystant respublikos 
ekonomiką, keliant lietuvių tautos mate
rialinę ir kultūrinę gerovę“.

Taigi, be svetimšalių kolonialistų Lietu
va neturėtų tariamosios materialinės ir 
kultūrinės gerovės. Priešingai — tariama
sis ekonomikos vystymas yra tik priedan
ga rusinimui vystyti! Tą materialinę gero
vę kelia tik užsienio lietuvių siuntiniai, 
spekuliacija, sekmadienio darbas ir t.t., o 
kultūra tiek nusikultūrinta, jog lietuviu
kams nevalia gerai pažinti savo gimtinio 
krašto istorijos ir geografijos.

V. Pakalnis rašo: „Daugelio tautų daly
vavimas Tarybų Lietuvos ekonomikos vys
tyme apsprendžia respublikos gyventojų 
nacionalinę sudėtį. Tai rodo ir paskutinio 
gyventojų surašymo duomenys. Vien tik 
Vilniuje gyvena 41 tautybės atstovai. Mū
sų respublikos sostinė yra internacionali

jos jūros ir Juodosios jūros nesą proble
mos, kurios Sovietų Sąjunga ir Vokietija 
negalėtų išspręsti: abiems valstybėms esą 
pakankamai vietos prie Baltijos jūros ir 
dėl to rusų interesai su vokiečių interesais 
negalį susikirsti.

Sovietų Sąjungos vyriausybė sutiko pra
dėti derybas, ir rugpiūčio 19 d. Schulen- 
bergas pasiuntė į Berlyną Molotovo jam 
įteiktą nepuolimo sutarties projektą, draug 
pranešdamas savo vyriausybės pageidavi
mą, kad Ribbentropas į Maskvą galįs at
vykti apie rugpiūčio 26-27 d. Gal būt, bijo
dama eventualaus Sovietų Sąjungos vy
riausybės nuomonės pakitimo, vokiečių 
vyriausybė skubėjo, ir jau rugpiūčio 21 d. 
buvo pasirašyta Vokietijos ir Sovietų Są
jungos prekybos sutartis, o rugpiūčio 23 d. 
pradėti pasitarimai dėl nepuolimo sutar
ties. 4 vai. po pietų Kremliuje Ribbentro
pas susitiko su Stalinu ir Molotovu.

Pasak dr. Deutsch, rusai išsyk buvę šalti 
ir rezervuoti. Stalinas tuoj atkreipęs dė
mesį į Pabaltijo valstybes, pasiteirauda
mas, ar Vokietija vis dar tebesidominti 
Liepojos ir Ventpilės uostais, ir atvirai bei 
aiškiai pareiškęs, kad nebus prasmės derė
tis, jei vokiečiai dėl to klausimo nenusilei
stą. Ribbentropas paprašęs leisti susisiekti 
telefonu su Hitleriu Obersalzburge ir per 
kelias minutes buvęs sujungtas. Hitleris 
valandėlę padėjęs telefoną, kad pažiūrėtų 
į žemėlapį, ir tuoj pat pranešęs, kad sutin
kąs rytinį Baltijos pakraštį perleisti Rusi
jai. Toji nuolaida tuojau suardžius visas 
kliūtis, ir vieninteliame posėdyje, gana il
gai trukusiame, buvę susitarta dėl visų 
klausimų. Rugpiūčio 23 dienos sutartis ir 
slaptasis protokolas buvę pasirašyti rug
piūčio 24 dienai auštant.

(Bus daugiau)

nio miesto, tautų draugystės pavyzdys“.
Taigi, Vilnius „tautų draugystės“ dėka 

tapo internacionaliniu — surusintu mies
tu. To negana: pagal naujosios TSKP pro
gramos teiginį, taip rašo V. Pakalnis, iš
plėstinės komunizmo statybos laikotarpiu 
vyksta glaudus socialistinių nacijų bendra 
darbiavimo ir suartėjimo procesas.

Taigi, norima visą Lietuvą suartinti su 
Maskva, kad visi lietuviai, susimaišę į „in
ternacionalinį“ mišinį, užmiršę savo tėvų 
kalbą, liaupsintų rusiškai: —Da zdrastvu- 
jet komunističeskij Car Kremlja!

Neišdegs. Aš irgi buvau mokomas 10 me
tų komunistinio kolonialisto mokykloje. 
Tokių kaip aš milijonai, bet mes liksime 
lietuviais!

A. Viluckis

Kainų sumažinimas ir milijardo 
sutaupos

(E) Lietuvoje parduotuvės veikia ir sek 
madieniais (plataus naudojimo prekių — 
jos uždaros pirmadieniais). Balandžio 25 
d. Sovietų Sąjungoje kiek sumažinus kai
nas audiniams, drabužiams, galanterijos 
dirbiniams, fotoaparatams, kaip pranešė 
Vilniaus „Komj. Tiesa“ (bal. 27 d. Nr. 81), 
sekmadieniais parduotuvėse atsirasdavo 
daugiau pirkėjų, nei eilinę dieną. Kaip ir 
reikėjo laukti, režiminis prekybos ministro 
pavaduotojas I. Jasiūnas komjaunimo or
gano atstovui paaiškino, kad kainų suma
žinimas reiškiąs partijos ir vyriausybės 
rūpinimąsi žmonių gerove ir kad tie gy
ventojai tik per vienerius metus sutaupy
sią daugiau kaip milijardą rublių...

Kokios paskirų pramonės prekių kainos, 
jas 10-25 proc. sumažinus? Taigi, vyrų 
tarpe esanti populiari kostiuminė medžia
ga „Rūkas“ (ją gamina „Drobės“ fabri
kas). Iki perkainavimo metras šios medžią 
gos kainavo 30 rublių, dabar — 26 rubliai. 
Audinys suknelei, kainavęs 15 rublių, da
bar kainuoja 11,80 rb. Kaproninės kojinės 
kainavo 2 rb. 80 kap., o dabar jos kainuo
ja du rublius. (Kainų sumažinimas, pvz., 
kostiumų medžiagai — menka paguoda 
gyventojams, nes ir 26 rb. už metrą jau 
sudaro žymią mėnesinio gyventojo biudže
to dalį. Tą patį tenka pasakyti ir apie pal
tų kainas: pvz., vyriškas demisezoninis 
paltas anksčiau kainavo 181 rb. 50 kp., o 
dabar kainuoja 140 rublių — tai suma, ly
gi pusantro vidutinio mėnesinio uždarbio 
Lietuvoje sumai — E.). Iš kitų prekių nu
rodoma į fotoaparatus. „Kijevas — 4“ kai
navo 125 rublius, dabar — 90 rb. Atpigin
tos ir kai kurios importinės prekės.

politechnikos instituto rūmai
(E) Kaune, Žaliakalnyje, gegužės 6 d. 

buvo atidaryti Politechnikos instituto sta
tybos ir santechnikos fakultetų rūmai. 
Juose yra 600 vietų aktų salė. Pagal „Tie
są“ (nr. 105), 40-tyje braižyklų vienu me
tu gali dirbti 1.000 žmonių. Iškilmėse da
lyvavo partijos bei valdžios pareigūnai. 
Tie rūmai esą Politechnikos instituto mies
telio užuomazga — jis užimsiąs 64 ha 
plotą.

(E) Gegužės 5 d. Sovietijoje buvo minė
ta spaudos diena. Ta proga „Tiesoje“ (geg. 
5 d. Nr. 103) paskelbtas CK ideologinio 
sk. vedėjo P. Mišučio straipsnis. Nestebi
na, kai Mišutis teigia, kad „mūsų spauda 
visada buvo ir yra ištikimas partijos gink
las“. Iš tikrųjų, visa Lietuvoje leidžiamoji 
spauda verčiama tarnauti partijos tiks
lams. P. Mišutis pateikia ir leidžiamos bei 
N. Lietuvoje leistos spaudos tiražų duome
nis. Esą, 1940 metais iš viso Lietuvoje bu
vo leidžiama 13 laikraščių 305.000 bendru 
tiražu, 1945 m. — leistas 31 laikraštis, o 
1965 m. — išeina 61 laikraštis, tiražas sie
kiąs 1 milijoną 333.000 egz. Kaip atrodė 
nepr. Lietuvoje leistų laikraščių skaičius? 
P. Mišutis nepaminėjo, tačiau pgl. statisti
kos duomenis (pgl. Lietuvos Žemės Ūkis 
ir Statistika, 1948, psl. 27), 1930 metais 
laisvoje Lietuvoje buvo leidžiami 203 laik
raščiai, iš jų lietuvių kalba — 171. Prieš
kariniu laikotarpiu tas skaičius kiek krito, 
tačiau ir tuo metu jis buvo beveik trigu
bai aukštesnis, kaip 1965 m. Taigi 1938 m. 
laikraščių leista 180 (lietuvių — 150), 1939 
m. — 142 (lietuvių — 118). Laikraščių 
skaičius sumažėjo dėl žinomų okupacijos 
sąlygų tik 1940 m., nes išėjo 38 laikraščiai, 
iš jų 30 lietuvių kalba.

P. Mišutis didžiuodamasis skelbia dabar 
leidžiamosios spaudos tiražų skaičius. 
„Tiesos“ išeina beveik 230.000 egz., „Vals
tiečių laikraščio“ — 146.000, „Sovietskaja 
Litva“ — 50.000, „Czerwony Sztandar' — 
20.000, „Lietuvos pionieriaus“ — 136.000, 
„Literatūros ir Meno“ — 26.000 egz. Ne 
Vilniuje leidžiamų laikraščių ir žurnalų ti
ražai: „Kauno tiesa“ — apie 60.000 egz., 
„Tarybinė Klaipėda“ — apie 40.000, žur
nalas „Komunistas“ — 23.000 egz., „Moks

G. Zimanas apie stalininio laikmečio 
klaidas ir nacionalinę politiką

(E) Vilniuje leidžiamasis partijos orga
nas „Komunistas“ toliau skelbia „Tiesos“ 
vyr. redaktoriaus G. Zimano straipsnius 
apie partijos nacionalinę politiką. „Komu
nisto“ š.m. 4 n-yje Zimanas pripažįsta, 
kad, vykdant partijos nacionalinę politiką, 
esančios galimos klaidos. Pagal jį, Stalino 
„asmenybės kulto laikais buvo padaryta 
daug klaidų ir iškraipymų nacionalinės 
politikos srityje. Nėra jokio abejojimo, jog 
socialistinio teisėtumo pažeidimai, visos 
bylos sufabrikuotos doriems žmonėms nuo 
dijo santykius tarp nacijų, kėlė iš padug
nių vis dar teberusenančius nacionalisti
nius bei šovinistinius instinktus, žalojo 
nacijų savitarpio pasitikėjimą“.

Toliau Zimanas kalba apie sovietų įvyk
dytą įvairių tautų naikinimą: jo žodžiais, 
„Stalino laikotarpiu buvo sunaikintas bal- 
karų, jngušų, čečenų, kalmykų nacionali
nis valstybingumas, buvo griebtasi nepa
grįstų represijų prieš kadrus eilėje nacio
nalinių respublikų... Sunku išmatuoti tą 
nuostolį, kurį padarė visi šie nacionalinės 
politikos iškraipymai...“ Visai nepaminė
jęs lietuvių tautai padarytų skriaudų ir 
nepriminęs, kad buvo (ir tebėra) naikina
mas lietuvių nacionalinis valstybingu
mas, partinis ideologas džiaugiasi, kad tą 
asmenybės kultą likvidavus ir demaska
vus, esą, klaidos jau atitaisomos.

Aktorius apie ambicingus dramaturgus
(E) Lietuvoje toliau vykstant diskusijai 

originaliosios dramaturgijos ugdymo klau
simais, Klaipėdos dramos teatro akt. Vyt. 
Kancleris „Tiesoje“ (nr. 96) pažymėjo, 
kad per visą pokario metą, taigi per 20 
metų, Lietuvos teatruose buvo pastatyta 
kelios dešimtys originalių pjesių, tačiau iš 
jų vos kelios įėjusios į auksinį dramatur
gijos lobyną. Tai B. Dauguviečio „Žaldo
kynė“, V. Miliūno „Marti“ ir J. Grušo 
„Henrikas Mantas“, šie spektakliai dar ir 
šiandien gausiai lankomi. Kancleris nuro
dė į dramaturgo K. Sajos ambicijas — esą, 
prieš vienuolika metų, kai Klaipėdoje bu
vo pastatyta pirmoji K. Sajos komedija 
„Lažybos“, dramaturgas priimdavęs pas
tabas ir pasiūlymus, perrašinėdavęs, bet 
dabar? Dabar K. Saja „pasirengęs muštis 
iki paskutinio kraujo lašo“ ir visą savo 
energiją bei temperamentą skiriąs ne tam, 
kad pataisytų pjesę, o kad įrodytų, jog vis 
kas joje gerai. Kol nesą pasitikėjimo tarp 
teatro ir autoriaus, tol, pagal akt. Kancle
rį, sunku tikėtis, kad atsirastų tikrai aukš
to idėjinio ir meninio lygio spektakliai.

ZERVYNOS
(E) 1963 m. vasarą Lietuvos Kraštoty

ros draugijos Tautosakos sekcija buvo su
ruošus! ekspediciją į Dzūkiją. Tyrinėtas 
girių apsuptas Zervynų kaimas. Neseniai 
išleistas tos ekspedicijos darbas, knyga 
„Zervynos“ (red. kolegija: J. Aidulis, K. 
Aleksynas, E. Dirvelė, vyr. red. V. Milius, 
L. Sauka, A. Stravinskas, N. Vėlius). „Lit. 
ir Meno“ (nr. 17) nuomone, knygos „Zer
vynos““ vertė neabejotina. Tai esąs pavyz
dys kraštotyrininkams (jie dažniausiai ver 
čiami rinkti istorinę medžiagą apie komu
nistų judėjimą — E.). Pažymėta, kad kny
ga išspausdinta rotoprintu. 

las ir gyvenimas“ — 145.000, „Tarybinė 
Moteris“ —184.000, „Žemės ūkis1 — 22.000, 
„Jaunimo gretos“ — 65.000, „Švyturys“
— 50.000, „Genys“ — 106.000, „Šluota“ — 
50.000 egz.

Galima tikėti Mišučio teigimams, kad 
Lietuvoje sugebama išplatinti daug spau
dos (Vilniuje vienam tūkstančiui gyvento
jų — 1.305 egz., esą, Lietuva spaudos pla
tinimo— tiksliau: prievartinio išplatinimo
— srityje yra trečioje vietoje Sovietijos 
respublikų tarpe ir pralenkianti kitus pa
saulio kraštus). Tiražai negali stebinti, nes 
ir nepr. Lietuvos laikmečiu Kaune leistųjų 
kelių dienraščių bendras tiražas siekė iki 
100.000, ūkininkams skirto „Mūsų Ryto
jaus“ buvo spausdinama apie 100.000 egz., 
Kaune leistas „Į Laisvę“ dienraštis 1941 
m. siekė apie 200.000 egz., ir... visa tai vy
ko prieš 25-30 metų.

Pagaliau sena propaganda kalba ir apie 
išleidžiamųjų knygų bei jų tiražų skaičius. 
1964 m. Lietuvoje išleistos 2.042 knygos, ir 
jų tiražas siekęs 14 mil. 150 tūkst. Nuo 
1940 iki 1964 m. iš viso buvo išleista 30. 
440 knygų bendro 208 mil. 732,6 tūkst. ti
ražo. Skaičiai atrodo patrauklūs, tačiau 
ir čia primintina, kad pvz., 1938 m. nepr. 
Lietuvoje buvo išleistos 1.299 knygos — 
netenka abejoti, kad laisvo gyvenimo sąly
gose po 27 metų būtų per metus leidžiama 
ne mažiau kaip po 3.000 knygų. Taip pat 
negalima pamiršti, kiek daug šių dienų 
Lietuvoje išleidžiama grynai agitacinio 
šlamšto, kaip jis brukamas gyventojams, 
kaip liesai bei nuobodžiai atrodo keturių 
puslapių dienraščiai, kaip spauda supan
čiota partinių, maskvinių nurodymų ar pa
vyzdžių ir... kaip ji nemėgiama gyventojų 
masių.

R. Vokietijos balansas su apie 3 mil. 
pabėgėlių

(E) Gegužės mėn. pradžioje Vak. Berly
ne paskelbta dokumentacija apie R. Vokie
tijos gyvenimo įvykius nuo pastarojo karo 
pabaigos. Nuo 1945 m. iki 1964 m. pabai
gos iš R. Vokietijos ir R. Berlyno į Vaka
rus pabėgo 2.844.430 gyventojų, iš jų 20. 
000 pasirinko laisvę 1961 m. Berlyno sieną 
pastačius. Iš viso žuvo 126 bėgliai (tikrasis 
žuvusiųjų skaičius gali būtį didesnis). Nuo 
1949 m. R. Vokietijoje dėl politinių prie
žasčių kalėjimo bausmėmis nuteista 75. 
000 gyventojų. Nuo karo pabaigos iš Vak. 
Berlyno į rytus pagrobti 889 žmonės. Iš 
180.000 gyventojų, 1945-1950 m. kalėjusių 
R. Vokietijos 15-je koncentracijos stovyk
lų, mirė 89.000. Į Sovietų Sąjungą depor
tuota 31.000. Iš paskelbtųjų žinių dar seka, 
kad valst. saugumo įstaiga turi daugiau 
kaip 17.000 bendradarbių ir 56.000 agentų, 
kurių dalis veikia Vak. Vokietijoje. R. Ber 
lyne kasmet įvyksta 200-250 nusižudymų 
— tai didžiausias nusižudymų skaičius Eu
ropos miestuose. Toks pats nusižudymų 
skaičius ir Vak. Berlyne, nors jame dvi
gubai daugiau gyventojų. Vak. Berlynas 
nusižudymų skaičiumi pirmauja visoje 
laisvoje Europoje.

„LANGAI” LEDUOSE
Kai kurie ruoniai (Phoca hispida) daro 

leduose ventiliacijos angas, kurių skers
mens pakanka nemažam gyvūnui pralįsti. 
Šios angos išlieka, ledui pasiekus net 
2-3 m storio.

Iki pastarojo meto nebuvo aišku, kaip 
ruoniai padaro ir išlaiko tas kvėpavimo 
angas. Buvo galvojama, kad jie gręžia an
gas priekinių galūnių nagais, visam jų kū
nui smarkiai sukantis. Gyvūnai tarytum 
įsigręžia į ledą. Tačiau neseniai atlikti A. 
Pederseno tyrinėjimai ties Grenlandijos 
krantais paneigė šią klaidingą nuomonę. 
Paaiškėjo, kad ruoniai „langus“ lede pa
daro vien kvėpuodami.

Jau rudenį kiekvienas ruonis ploname, 
netoli kranto esančiame lede padaro ištisą 
sistemą angų. Toje vietoje, kurioje ruonis 
nori padaryti kvėpuojamąją angą, jis atsi
stoja vertikaliai vandenyje ir, prispaudęs 
snukį prie ledo, ima smarkiai kvėpuoti. Po 
kurio laiko pasirodo nedidelė anga. Regu
liariai lankydamas visas jo padarytas sky
les, jis ištirpina ant jų susidariusį ledą ir 
kaip galėdamas jas plečia. Iškritęs ir grei
tai augantis sniego sluoksnis jam padeda; 
po sniegu lengviau ištirpinti ledą kvėpavi
mu, o jau padarytos angos ne taip greit už
šąla. Gyvūnas tiek jas praplatina, kad gali 
pro jas išlįsti ant ledo. Gatavas „langas“ 
yra kūgio formos, kurio plačioji dalis at
kreipta į vandenį.

Užsiropštęs ant ledo, ruonis po sniegu 
nutiesia horizontalų tunelį, kuris yra sa
votiškas „miegamasis“. Čia patelė atsineša 
jauniklius. Išgąsdinti žvėrys, garsiai pliauš 
kėdami, sušoka į vandenį. Reikia pastebė
ti, kad baltosios meškos dažnai aptinka 
kvėpuojamąsias angas po storu sniego 
sluoksniu, užkemša jas sniegu, o paskui 
jau letenomis apčiuopia bejėgius ruonius 
ir jų jauniklius.

— „Nedelia“ rašo, kad sovietų chemikai 
išradę sintetinį kaviarą, kurio išvaizda, 
kvapas ir skonis yra tokie pat, kaip ir tik
rojo.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

KADA NEIŠEIS „E. LIETUVIS“ ?
Dėl vasaros atostogų „Europos Lietuvis“ 

neišeis birželio mėn. paskutiniųjų ir liepos 
mėn. pirmųjų dienų (VI.27-VII.3) savaitę.

25 - TOSIOS LIETUVOS OKUPACIJOS 
SUKAKTIS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba rengia 25 metų Lietuvos 
okupacijos sukakties minėjimą birželio
19 d., šeštadieni, 7.30 vai. vakaro, Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A. Victoria Park Road, London, E.9).

Programoje: Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjo V. Balicko žodis; paskaitininku bus 
inž. J.P. Nasvytis, Amerikos lietuvis, da
bar tarnybiniais reikalais esąs Didžiojoje 
Britanijoje.

Be to, šiam minėjimui bus speciali me
ninė programa, kurią atliks Londono Lie
tuviškos Bažnyčios choras, vedamas J. 
Čemio. Jonas Parulis su sūnumi P. Paru
liu atliks muzikinę tos programos dalį.

Šios ypatingos sukakties proga Bendruo 
menės Valdyba kviečia visus lietuvius mi
nėjime dalyvauti.

TĖVYNĖS GINTI IŠĖJO BROLIAI
Londono scenos mėgėjai stato V. Alanto 

2-jų veiksmų pjesę „Kyla vėtra ūkanose“, 
šį partizanų laisvės kovas vaizduojantį 
scenos veikalą pamatysime Sporto ir So
cialinio klubo salėje liepos 3 d., šeštadienį.

Vaidinimo pradžia 7,30 vai. vakaro.

KĄ DARYTI SU MANIFESTU?
Britanijoje gyvenantiems „Europos Lie

tuvio“ skaitytojams su šiuo numeriu iš
siuntinėjamas manifestas anglų kalba.

Labai prašome visus tinkamai jį panau
doti. Kas gali, prašom perduoti laikraš
čiams ar įtakingesniems anglų politikos ar 
visuomenės žmonėms. Kas neturi plates
nių ryšių ar galimybių, prašomi perduoti 
pasiskaityti nors savo darbo draugams 
anglams darbovietėse.

PARAPIJOS DERBY ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI

Pirmająją premiją — 15 svarų — laimė
jo Rūta Demenytė (Nr. 1028, arklys Sea 
Bird II), antrąją premiją — 10 svarų — 
Jonas Dėmenis (Nr. 1221, arklys Meadow 
Court), trečiąją premiją — 7 svarus — 
Jonas Kazikonis (Nr. 1480, arklys S. Say), 
ketvirtąją premiją — 2 svarus — laimėjo 
Šimkevičius, Leicester (Nr. 3891, arklys 
Niksor).

AUKOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 
IŠLAIKYMUI

Minint 25 metų sukaktį nuo Lietuvos 
okupacijos, Demenių šeima Londone pa
aukojo ta proga 5 svarus išlaikyti lietuviš
kai bažnyčiai.

UŽ PAVERGTĄJĄ LIETUVĄ
Lietuvių Bažnyčioje Londone 25 metų 

Lietuvos okupacija Mišiomis, pamokslu ir 
kitomis apeigomis bus paminėta birželio
20 dieną, 11 valandą. Visus kviečiame į 
maldą ir sakramentų už pavergtuosius 
tautiečius. Vienas šv. Mišias užprašė D. 
Britanijos Liet. Bendruomenės Krašto 
Valdyba ir kitas S. Štarolis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 20 d., 12.30 vai., 

St. Ann's bažnyčioje kun. L. Januškos 
primicijos.

ROCHDALE — birželio 27 d., 12 vai.
DERBY — birželio 20 d., 11 vai.
STOKE-on-TRENT—birželio 27 d., 12 v. 

BIRMINGHAM — liepos 4 d., 11 vai. 
WOLVERHAMPTON — liepos 11 d., 11 v. 
NORTHAMPTON — liepos 18 d., 12 vai.

Kingstorpe Rd.

BALTIC STORES
&

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD. 

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

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, RENT, 
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.

NCTTINGHAMAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d. St. Patrick bažnyčioje kun. 
J. Kuzmickis atlaikė mišias kurios buvo 
užprašytos vietos DBLS skyriaus už ken
čiančią Lietuvą ir mirusius seses ir brolius 
Sibire. Kun. J. Kuzmickis pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą, iškeldamas tautos 
praeitį ir Lietuvai padarytąsias žaizdas ir 
atkreipdamas dėmesį į tremtį, kur tėvai, 
auklėdami vaikus, rodo savo silpnumą, 
neišlaiko juose savo gimtosios kalbos ir 
nejaučia pareigos tėvynei.

Vėliau YMCA salėje buvo surengtas 
bendras pabaltiečių birželio įvykių minė
jimas. Pagrindinę paskaitą anglų kalba 
skaitė estų DBES sekretorius V. Partel, 
gimtosiomis kalbomis kalbėjo latvių atsto
vas A. Liepinš ir lietuvių K. Bivainis.

Vėliau buvo koncertas. Latvių mišrus 
choras padainavo 4 daineles, o lietuvaitės 
Kr. Šneliūtės vedamas sekstetas sudainavo 
3 daineles ir Jonas Važgauskas padekla
mavo eilėraštį. Žmonių buvo prisirinkę 
apsčiai.

k. b.

JONINĖS
Nottinghamo Moterų D-ja birželio 19 d. 

Ukrainiečių Salėje, Bentick Rd., rengia 
Jonines.

Bus šilti ir šalti užkandžiai, veiks baras. 
Įėjimas vyrams 1 svaras, moterims 10 ši
lingų.

Kviečiame vietos bei apylinkių tautie
čius. Pradžia: 6 vai.

P.S. Norintieji dalyvauti užsirašo pas 
Damaševičienę, Grokauskienę ir Zavec- 
kienę.

Valdyba

BRADFORD AS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KONCERTAS 

BRADFORDE
Birželio 19 d.. 4.30 vai., Viktorijos salėje 

„Saltaire" komunizmo pavergtosios tautos 
rengia bendrą koncertą.

Koncerto programą išpildys estai, veng
rai. " latviai, lietuviai, lenkai ir ukrainie
čiai.

Po koncerto bus šokiai. Gros lenkų or
kestras „Bajka“.

Baras ir bufetas.
Rūpinamasi, kad būtų vėlesni autobusai 

į Bradfordą.
Kviečiame lietuvius šiame koncerte da

lyvauti
Rengėjai

MANCHESTERIS
OKUPACIJOS MINĖJIMAS

Manchesterio Koordinacinio Komiteto 
iniciatyva birželio 19 d., šeštadienį, rengia
mas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 25 metų 
okupacijos minėjimas, kuriame dalyvaus 
visų trijų tautybių atstovai.

Programoje: 4 vai. po pietų Mostono ka
talikų kapinėse iškilmingas vainikų padėji 
mas prie paminklinio kryžiaus, dalyvau
jant visoms trims tautybėms su savo tau
tinėmis ir organizacijų vėliavomis.

6 vai. po pietų Manchesterio Soc. Klube 
DBLS Centro Valdybos nario A. Pranskū- 
no paskaita ir meninė dalis.

Visus tautiečius maloniai kviečiame į 
minėjimą atsilankyti, o moterys ypač pra
šomos dalyvauti tautiniais rūbais.

Manchesterio Koord. K-tas

WOLVERHAMPTONAS
LAIMĖTAS TURNYRAS

Gegužės 29 d. įvykęs krepšinio turnyras 
W-tone, nežiūrint įvairių kliūčių, praėjo 
gražioje sportiškoje dvasioje.

V. Kelmistraičio treniruojama komanda, 
nors įr buvo apkrauta nuo 12 iki 20 taškų 
kitų komandų, šį turnyrą laimi, tepraloš- 
dama tik prieš vieną Bushburio komandą.

Ji su ta komanda vėl susitiko finale ir 
laimėjo rungtynes 12 taškų. Kaip įteikda
mas taurę komiteto narys J. Haynes pasa
kė, tik žaidėjai, kaip Vilties Kelmistraitis 
ir Manga, gali parodyti tokią kovotojišką 
dvasią. Nors šios komandos vardas C.&B. 
Smith, sakė jis, bet joje glūdi Vilties dva
sia, ir tikrai mus stebina V. Kelmistraičio 
ir U. Mangos energija ir kovingumas. Bū
dami arti 40 metų, sugebėjo savo patyrimu 
įkvėpti kovingumo visai komandai.

J. Burden. Vilties žaidėjas, paliko aikštę 
pirmojo kėlinio gale — sužeista koja Taigi 
pirmoji vieta ir taurė tenka C.B. Smith.

Birželio 19 d., 2.30 vai. po pietų, dvi pir
mosios komandos — C.B. Smith ir Bush- 
bury, vėl susitiks draugiškoms rungty
nėms. Po tų rungtynių bus dar kitos — 
Vilties senių prieš Vilties jaunius.

Visus prašome atsilankyti ir paremti 
Sporto Klubą.

V. Kelmistraitis

Petrui Stančikui, 
sukūrusiam šeimyninį gyvenimą su p-le 

Jean Toogood, 
linki saulėto gyvenimo

P. G. Burkevičius su šeima

EUROPOS LIETUVIS

VOKIETIJA Rimantas Valteris — B.D.S.
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 

EUROPOJ
Šios vasaros Lietuviškųjų studijų savai

tė. globojamą Lietuvių Bendruomenės Val
dybos Vokietijoje, įvyksta rugpjūčio 1-8 
d.d. Huettenfelde, Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. Kadangi šiemet sukanka 25 me
tai. kai Lietuvai pagrobta laisvė, Lietuviš
kųjų studijų savaitėj centrinė tema bus 
„Lietuvių pasipriešinimui 25 metai“. Be 
to, bus kelios paskaitos dabarties bei atei
ties problemomis.

Lig šiol studijų savaitėj su paskaitomis 
yra pasižadėję dalyvauti šie prelegentai: 
vysk. Dr. Pr. Brazys, ministras St. Lozo
raitis, prof. Dr. J. Eretas, prof. Dr. Z. 
Ivinskis, prof. Dr. A. Maceina, muzikas 
W. Banaitis, rašytojas R. Spalis ir dar du 
prelegentai, kurių pavardės bus paskelb
tos vėliau.

Paskaitos ir pranešimai su diskusijomis 
stud, savaitėj vyks rytais ir kartais vaka
rais. Popietinis laikas lig vakarienės bus 
rezervuotas organizacijų susirinkimams, 
pokalbiams ir iškyloms. Šių pastarųjų nu
matytos dvi — į Wormsą ir Heidelbergą. 
Savaitės meninėj programoj yra numaty
tas literatūros vakaras ir koncertas.

Įsirašyti į Lietuviškųjų studijų savaitę 
galima per šias organizacijas: Ateitinin
kus, Skautus, Evangelikų jaunimo ratelį, 
Liet. Studentų S-gą Vokietijoj, Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulius ir Lietuvių Ben
druomenės Valdybas. (ELI)

BALFO ŠALPA VEIKIA
Ją gali gauti tik pilna to žodžio prasme 

vargšai mūsų tautiečiai. Yra atvejų, kad 
Ameiikoje gyvenantieji lietuviai, kurie re
mia BALFo veiklą, kartais yra nepatenkin 
ti šalpos paskirstymu Vokietijoje, ypač 
kai gauna verkšlenančius laiškus iš savo 
pažįstamų Vokietijoje. Jie piktinasi, kad 
jo pažįstami per mažai gauna ar visiškai 
negauna. Tokius atvejus tikrina mūsų 
visuomenės veikėjai, ir pasirodo, kad daž
niausiai tie, kurie labiausiai verkšlena, tos 
šalpos nereikalingi. Vokietijoje lietuviai 
stengiasi visus savo vargšus aplankyti, 
juos paguosti, suraminti ir BALFo gėrybė
mis sušelpti.

1965.VIII.15 d. atvyksta į Europą BALFo 
pirmininkas kun.'Vaclovas Martinkus ir 
reikalų vedėjas kun. Lionginas Jankus. Jie 
abu lankysis Vokietijoje. Ketina aplankyti 
pirmiausiai šiaurės Vokietijos lietuvius, o 
vėliau susipažinti ir su kitų lietuvių prob
lemomis Pietų Vokietijoje.

Aplankys didesnes kolonijas: Hamburge, 
Luebecke, Neustadte, Geestachte, Hanno- 
veryje ir Lebenstedte.

„Baltica“ turi reguliarias tinklinio treni
ruotes: kiekvieną pirmadienį nuo 20 iki 22 
vai. 2 Hamburg 13, Bogen Strasse 43, kiek
vieną ketvirtadienį nuo 20 iki 22 vai. 
2 Mamburg-Gross Borstel, Klotzemoor. 
Priimami nauji žaidikai ir žaidikės.

Mergaitės ir moterys pirmadieniais gali 
šokti tautinius šokius ir treniruotis nuo 
20 iki 22 vai. 2 Hamburg 13, Bogen Str.43, 
Helene-Lange-Schule.

Valteris Voitkovičius, radijistas, aplan
kė Aziją, Australiją, Pietų Ameriką, dau
gelį kitų kraštų, šį kartą vyksta pagrindi
nai remontuotu laivu į Čikagą, kur tikisi 
pasimatyti ir šu vietos lietuviais. Jam la
bai įdomu su visų kraštų lietuviais susipa
žinti ir jiems papasakoti apie lietuvių gy
venimą dabartinėje Lietuvoje, iš kur jis 
prieš kelius metus atvyko.

Pijus Natkevičius, ilgametis Danijos gy
ventojas ir pilietis, turėjo seneliams pen- 
sijoną ir dvejus namus. Juos labai gražiai 
tvarkė, bet paskutiniais metais dalį par
davė ir pavedė kitiems, o pats pasitraukė 
į privatų gyvenimą ir dabar laukia savo 
80 metų amžiaus jubiliejaus, kurį ketina 
švęsti dar šiais metais liepos 16 dieną.

Hamburgo vargo mokyklos vedėjas yra 
Leonas Narkevičius. Jam talkininkų ne
trūksta. Tai didelis nuopelnas ir jo žmonos 
Rūtos, kuri gyvenime yra daug mačiusi ir 
Sibire iškentėjusi, moka rimtai pažvelgti į 
gyvenimą.
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S&aityteją laiškai
PO SEKMINIŲ SODYBOJE

Kaip kiekvienais, taip ir šiais metais į 
Sekminių atlaidus į Sodybą atsilankė ne
mažas skaičius tautiečių. Pasitaikė nešalta 
diena. Atsilankė Sodybon į Londoną atvy
kęs Diplomatijos Šefas Min. St. Lozoraitis.

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

Praeitos Kalėdos Rimantui ir jo tėvams 
buvo labai džiugios: gruodžio 21 d. paaiš- 
ėjo, kad Rimantas išlaikė baigiamuosius 
dantų gydytojo egzaminus. Šių metų sau
sio 25 d. Bristolio Universiteto didžiojoj 
salėj buvo iškilmingas mokslo laipsnių su
teikimas spalvingais akademiniais rūbais 
pasipuošusiems diplomantams. Rimantui 
suteikė B.D.S. — tai reiškia Bachelor of 
Dental Surgery (dantų chirurgijos baka
lauras). Dantų gydytojo praktiką Bristo
lyje Rimantas pradėjo sausio 1 d.

Rimanto kelias nebuvo rožėmis klotas; 
jis gimė Kaune 1939 m. sausio 8 d. Vokie
čių okupacijos metu kurį laiką gyvena Ro
kiškyje, kur jo motina vertėsi dantų gydy
tojos praktika. 1943 m. visa Valterių šeima 
apsigyvena Vilniuje. Rytų frontui artėjant 
prie Vilniaus, 1944 m. vasarą Valteriai 
traukiasi vakarų link: per Kauną, Suval
kiją ir per derlinguosius Rytprūsius pasie
kia Gotenhafeną, o iš ten per Dresdeną ir 
Vieną — Nordhausen a/Harz. Po pusme
čio, Vokietijai kapituliavus, jie keliauja 
dar toliau į vakarus — trumpiau ar ilgiau 
sustodami Kassellyje, Oldenburge, Hunt- 
losene, Hamburge ir Pinneberge, o iš čia 
1948 m. pabaigoje atvyksta į Didžiąją Bri
taniją — Birminghamą.

Pradinį mokslą Rimantas pradėjo vokie
čių mokykloj Pinneberge, o nuo 1949 m. 
pradžios tęsė anglų katalikų mokykloj Bir- 
minghame. Po metų, dai- neišmokus gerai 
anglų kalbos, reikėjo laikyti egzaminus į 
gimnaziją („Eleven plūs“). Aišku, neišlai
kė.. Bet Rimantas nenuleido rankų, o pa
dvigubino pastangas: vakarais, tėvo pade
damas, kruopščiai ruošėsi egzaminams į 
aukštesnę klasę. Pastangos buvo ne veltui: 
egzaminus išlaikė ir buvo priimtas į gim
naziją (High School), kurią baigė 1955 m. 
ir gavo G.C.E. (General Certificate of Edu
cation) Ordinary Level. Tais pat metais 
su tėvais persikelia į Herefordą, tęsia 
mokslą vietinėj gimnazijoj ir 1957 m. gau
na G.C.E. Advanced Level. Tais pat metais 
buvo pašauktas atlikti karinę prievolę.

Dar būdamas gimnazijoj, Rimantas sva
jojo apie dantų gydytojo profesiją. Stoda
mas į kariuomenę, pageidavo, kad jį skir-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ 
MANCHESTERYJ

Birželio 26 d. Manchesterio vienetai ruo
šia savo metines. Į šią šventę kviečia visus 
ko gausiau atsilankyti. Skautai ir skautės 
6 vai. vakare renkasi Lietuvių Sociali
niam Klube (121 Middleton Road, Man
chester 8). Po oficialiosios dalies bus Jo
ninių laužas.

RAMBOREES REPREZENTACINIAM 
FONDUI AUKOJO

DBLS S-gos Centro Valdyba £100.0.0, 
prel. J. Gutauskas £5.0.0, J. Verbickas 
£2.0.0, A. Gerdžiūnas 5 šil., P. Navakaus- 
kas 5 šil., A. Paškauskas 10 šil., A. Jelovec- 
kaą 5 šil., S. Lauruvėnas 5 šil., A. Bagačiū- 
nas 5 šil., V. Rudys 2 šil. 6 penus. Visiems 
aukotojams tariame skautišką ačiū.

Rajono Vadovybė

DANIJA
Inž. Česlovas šiiašinskas vadovauja Da

nijos lietuviams. Kopenhagoje gyvena ir 
dirba lietuvaitė vienuolė elžbietietė sesuo 
Michaela Tumosaitė.

Pijus Natkevičius, senas Kopenhagos gy 
ventoj as, geras lietuvių tautos reprezentan 
tas, švenčia 70 metų amžiaus jubiliejų.

PAIEŠKOJIMAI
BANDŽIUS Kazys, tarnavęs pasienio 

policijoj — Tauragės baro, Eičių Rajono 
V-kas, pats ar žinantieji apie jį prašomi 
rašyti: Zigmas Vencius, 6501 Heidesheim, 
Schillerstr. 25, W. Germany.

KNYGUTĖ APIE LIETUVĄ
Pavergtųjų Europos Tautų Asamblėjos 

leidinys „Lithuania“, 48 pusi, knygutė apie 
Lietuvą (anglų kalba), jau išėjo iš spau
dos. Galima gauti DBLS Valdyboje, kaina 
1 šil. Persiuntimui paštu reikia pridėti 
6 penus.

Sodyboje skirta mašinoms aikštelė buvo 
pilna. Tas parodo tautiečių kylančią 
gerovę.

Viena tragedija, kurią reiktų pažymėti, 
tai vis labiau balsiančias kaip vyrų, taip 
ir moterų galvas — visi sparčiai senstame. 
Vystantiems seniams pakeisti turime ne 
per daugiausia jaunimo.

Dienotvarkės programoje buvo įtrauk
tos pamaldos, sportas, o virš programos 
dievaičio Bacho garbinimas.

Buvo laukiama, kad į susirinkusią tau
tiečių minią tars žodį Min. St. Lozoraitis, 
kovotojas politinėje arenoje už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Deja, tas ne
įvyko. nors šių dienų pasaulis turtingas 
politiniais įvykiais.

J. Gutauskas

tų į Dental Corps. Pageidavimas buvo pa
tenkintas, ir, atlikęs 6 mėnesių naujokų 
apmokymą, jis buvo pasiųstas i dantų 
technikų kursus: juos gerai baigęs, buvo 
paskirtas kariuomenės dantų gydytojo 
techniškuoju asistentu Aldershote. Paleis
tas iš kariuomenės, Rimantas grįžo į Here
fordą, pasiuntė prašymus į keletą univer
sitetų ir pradėjo ieškoti laikino darbo. Ne
sisekė, nes tuo metu Hereforde buvo dide
lis nedarbas; todėl Rimantas griebėsi bet 
kokio pasitaikusio darbo: spaudė obuolius 
— gamino obuolių sultis, dirbo laborantu 
vaisių sulčių dirbtuvėj, išvežinėjo Burtono 
kepyklos duoną (buvo „breadmanu“). Tuo 
tarpu pora universitetų „pareiškė apgai
lestavimą“, kad negali jo priimti. Viltys 
tapti dantų gydytoju mažėjo. Ir štai vieną 
dieną pasirodė „Europos Lietuvyje“ žinu
tė, kad mums žinomas verslininkas P.B. 
Varkala ieško tarnautojo. Rimantas tuoj 
pasisiūlė ir buvo priimtas. Ir kai po trupu
tį ėmė apsiprasti su neįprastu darbu, vie
ną dieną gauna pranešimą iš Bristolio uni
versiteto, kad priimtas į Dantų fakultetą. 
Jo viršininkas Varkala, suprasdamas aukš
tojo mokslo reikšmę mūsų jaunimui, pri
ėmė Rimanto atsistatydinimą be priekaiš
tų ir davė savo palaiminimą, pridurda
mas: „Na. ką gi. jei labiau nori žmonėms 
lupinėti dantis, o ne tapti milijonierium ir 
rieškučiomis žarstyti pinigus, tai tvarkoj. 
Linkiu sėkmės!“

Rimantas mažai ką teatsimena iš Lietu
vos gyvenimo; tik viena kita nuotrupa 
įsmigo jo atmintin: Gedimino pilis, Trijų 
Kryžių kalnas ir šis tas iš tėvų ir senelių 
tėviškių. Bet lietuviškumo dvasia dar ne
išblėso. Būdamas gimnazijoj, Rimantas pa
rašė puikų straipsniuką mokyklos leidžia
mame žurnale tema „Suffering Lithuania“ 
(„Kenčianti Lietuva"). Nors Rimantas ne
lankė jokios lietuviškos mokyklos, bet lie
tuviškai kalba, skaito ir rašo. Su lietuviais 
skautais stovyklavo nuo 1953 metų, o pas
kutiniaisiais metais net redagavo tradicinį 
„Taukuotą Puodą“. Šią vasarą Rimantas 
paskirtas berniukų stovyklos viršininku.

ROMOJE APSISTOKITE
„VILLA LITUANIA“

Lankydamiesi Romoje. Italijoje, apsisto
kite Popiež. Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos 
svečių namuose:

VILLA LITUANIA,
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato, 33, 

Tel. 78.90.33). Roma — Italia.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir 

neperdėtą kainą. Pageidaujama, kad dėl 
apsistojimo laiko būtų susitarta iš anksto.

„Vilią Lituania“ Direkcija

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
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Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
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London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
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Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
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Už laikraštyje kieno nors spaus
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dėjai, nei redakcija nesiima atsa-
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