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Politinės atostogos
Vasaros atostogas žmonės paprastai pra

leidžia poilsiaudami. O Lietuvoje jau į ma
dą Įeina kas vasarą ruošti kūrybinio jau- 

'nimo stovyklas — jaunų rašytojų, daili
ninkų, kompozitorių, aktorių, žurnalistų.

Tos stovyklos ir skirtos ne poilsiui, bet 
darbui.

Štai „Komjaunimo tiesa“ rašo, kad ir šį
met prie Kauno marių suvažiavo apie 80 
asmenų tokio jaunimo, kuris, sako, palapi
nėse kartu praleis 10 kūrybiškų dienų.

Kai tokias žinias skaitome, kažkaip 
keistokai atrodo. Šitaip neatrodytų, jeigu 
susirinktų kurios nors vienos profesijos 
jaunuoliai. Jie tada, aišku, turėtų bendrų 
interesų, galėtų svarstyti sau artimus pro
fesinius dalykus. ,

Bet pasirodo, kad ir šitokiai mišriai kom
panijai laikas vis dėlto bus nepaprastai už
imtas. I stovyklą atvažiuos pakalbėti par
tijos ir komsomolo vadai, be to, Paleckis, 
Niunka, Baltušis, Maskvos žurnalistai ir 
t.t. Vadinas, stovykloje nuolat bus politi
nių paskaitų, pranešimų, prakalbų. Per 
tas dešimt dienų stovyklautojams bus pri
kimštos pilnos galvos sovietinės politikos.

Kai šitai sužinome, tai jau ir nebesiste
bime. Juk partijai rūpi, kad tas kūrybinis 
jaunimas nepradėtų užmiršti jos, tai ji ir 
atostogų metu nepaleidžia jo iš savo 
rankų.

Krokodilo ašaros dėl moterų teisių
Iš tiesų biaurūs tie Vakarų kraštai, jei

gu apie juos sprendi iš sovietinės spaudos 
puslapių. Vis nėra ir nėra juose tokio lai
mingo gyvenimo, kokį jį vaizduoja Snieč
kus, Šumauskas ir kiti valdantieji.

O apie tuos biaurius Vakarų kraštus juk 
nuolat kas nors bloga parašoma. Pvz., vil
niškė „Tiesa“ išsispausdino straipsnį apie 
moterų teisių lygybę Anglijoje. Komunis
tinėje Rumunijoje, sako, kur tik paklausi 
apie tas teises, tai visur atsakys, kad mo
terys už vienodą darbą gauna tokį pat at
lyginimą, kaip ir vyrai. O toj Anglijoj...

Taip, iš tiesų Anglijoje nėra tokio įsta
tymo, kuris sulygintų vyrų ir moterų at
lyginimus. Apie tą lygybę pakalbama ir 
vėl užmirštama. Užmirštama, matyt, dėl 
to, kad pats klausimas nėra aktualus. Jei
gu moterims tai rūpėtų, jos, be abejo, rin
kimuose pravestų tokį reikalavimą suly
ginti jas su vyrais. Jos gi sudaro daugumą.

Tačiau kodėl gi joms nerūpi, jei net vil
niškė „Tiesa“ dėl to lieja graudžias ašaras?

Matyt, todėl, kad jos nenori eiti kartu 
Su vyrais prie statybų ir nešioti sunkius 
plytų krovinius, kaip Lietuvoje dabar ar 
kituose komunizmo valdomuose kraštuose. 
Jos pasirenka lengvesnius darbus.

Tiesa, už tuos lengvesnius darbus jos 
gauna mažesnius atlyginimus, bet sočiai 
pragyvena ir dėl to nesuka sau galvos, kad 
negali būti stachanovietėmis.

Kas kita sovietiniuose kraštuose, kur 
net ir sunkiai dirbantysis turi dar pasisuk
ti, kad suvestų galus su galais. Dėl to ir 
moterys eina sunkių darbų dirbti. Dėl to 
ir vilniškė „Tiesa“ apverkia tariamai 
skriaudžiamų Anglijos moterų likimą, kad 
tik Lietuvos moterys nepradėtų skųstis ir 
teisybės ieškoti.

Dėdės Šamo doleriai sovietinėje 
tarnyboje

„Literatūroje ir mene“ Venclova atidavė 
pagarbą komunistinei Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros draugijai jos 50 me
tų, sukakties proga. Jis išskaičiavo daug 
tos draugijos nuopelnų ir prisipažino net, 
kad su malonumu dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais skaitęs jos išleidžiamuosius 
Mizaros, Bimbos ir Prūseikos raštus.

Gaila mums, žinoma, Venclovos, kad jis 
jaunystėje maitinosi tokiais dalykais arba 
kad jis dabar taip šunuodegauja, jei iš tie
sų taip nebuvo.

Bet jo tas straipsnis ne vien tuo įdomus. 
Prisipažinimas, kad jis iš Bimbos ar Miza
ros mokėsi, nekaip atestuoja Venclovą, nes 
mes vis galvojame, kad jis iš jaunų dienų 
yra išprusęs ir turi skonį.

Bet prisipažinimas, kad karo metu ta 
Amerikos lietuvių draugija leido Sov. Są
jungoje gyvenusių lietuvių rašytojų darbų 
rinkinius, jau daug iškalbingesnis. Venclo
va ir jo bendraminčiai nuolat skelbia, kad 
Sov. Sąjungoje jie turėjo net ir karo metu 
geras sąlygas, rašę, literatūros vakarus 
ruošę jr kitaip reiškęsi.

Pasirodo, jie rašė, bet savo darbų nega
lėjo spausdinti. Reikėjo tuos darbus siųsti 
i Ameriką ir prašyti ten išspausdinti.

Ką "gi tai reiškia?
Ar Sov. Sąjunga neturėjo rublių tokiam 

leidimo darbui? Ar nebuvo popieriaus? Ar 
rusiška sovietinė valdžia buvo tos nuomo- 
uės, kad nusispiauti jai į kažkokius lietu
vius pabėgėlius ir į jų raštus?

JAVAI SOVIETAMS
(Elta) Pastaruoju metu Vakarus vėl nu

stebino žinia: Sovietų Sąjunga superka di
deliu mastu Vakarų valstybėse kviečius ir 
miltus. Tik vienoje Kanadoje užsakyta 
daugiau kaip milijonas tonų, iš Argentinos 
laukiama atgabenant milijoną tonų javų, 
iš Prancūzijos — 300.000 tonų kviečių ir 
t.t. Atrodo, kad Maskva pateiks užsaky
mus ir kitiems Vak. Europos kraštams.

Dabar keliamas klausimas: ar tie javų 
užsakymai Vakaruose reiškia menką nau
ją derlių Sovietų Sąjungoje, ar po dvejų 
žemės ūkio krizės metų Sovietai pasiryžę 
užpildyti savo javų atsargas? Vakarų ūkio 
žinovų nuomone, į tai nelengva atsakyti, 
nes nėra žinoma, kokios atsargos buvo 
prieš 1963 m. prasidedant sovietiniams 
sunkumams žemės ūkyje. Taip pat neturi
ma tikslių bei tikrų duomenų apie Sovietų 
Sąjungos 1964 m. derlių. Jei kalbama apie 
136 milijonus tonų, tai tokio kiekio, aišku, 
krašto gyventojams išmaitinti nepakanka.

Sovietų Sąjunga 1963-64 m. rudenį ir 
žiemą Vakaruose buvo įsigijusi 12 mil. to
nų javų, o 1964 m. dar papildomai nupirko 
3,5 mil. tonų kviečių ir miltų. Tuo būdu 
dabar vykdomi sovietų pirkiniai nepasie
kia 1963-64 m. lygio. Žinoma, tų naujųjų 
užsakymų kiekis dar gali pakilti. Tačiau ir 
tuo atveju dar per anksti kalbėti apie 
menką šiemetinį derlių Sovietijoje. Iš ki
tos pusės, niekas negali teigti, kad sovietai 
būtų susidoroję su ūkiniais sunkumais.

Yra nuomonių, kad naujieji javų pirki
mai reiškia norą, esant įtemptai politinei, 
padėčiai, padidinti turimąsias atsargas. 
Pagal „Die Welt“, toks teigimas neteisin
gas, jis netinka net ir tuo atveju, jei sovie
tų įstaigos derlių nuėmus paskelbtų, jog 
visiškai išpildytas pristatymų valstybei 
planas. Juk Sovietų S-gos kom. partijos 
CK plenume (kovo mėn.) javų pristatymo 
valstybei planas 1965 m. iš 65 mil. tonų

buvo sumažintas iki 55 mil. tonų javų. Pa
ties Brežnevo žodžiais, su pristatymais bu
vę sunkumų, ir jie tebuvo išpildyti tik 
1956, 1958 ir 1964 m. Sovietų spaudoje pa
skelbti laiškai liudijo, kad 1964 m. prista
tymų planas teišpildytas nuskrlaudus pa
čius gyventojus — jiems pritrūko maisto, 
be to, daugeliu atvejų pritrūko javų sėk
lai. Todėl, sumažinus pristatymų valstybei 
reikalavimų dydį, Maskva savomis prie
monėmis norėtų maistu aprūpinti bent So- 
vietijos gyventojus.

Maskva, pristatytiems valstybei javams 
padidinusi kainas, galimas dalykas, pakėlė 
kolchozininkų suinteresuotumą didinti ga
mybą. Tai įgalino padidinti ir javų atsar
gas. Vis dėlto javų gamybos sąlygos nege
rėja ir reikalauja intensyvinimo bei naujų 
priemonių kelti gamybai, o tai neįmanoma 
pasiekti greitu laiku. Dėl to Sovietų Są
junga verčiama skubėti į pasaulinę rinką 
ir milijonais tonų pirkti vakarietiškuosius 
javus.

Čia turi lemiamos įtakos ir patys Sovie
tų Sąjungos gyventojai. Nuo 1963 m. sau
sio 1 d., taigi jau prasidėjus žemės ūkio 
krizei, iki 1965 m. liepos 1 d. žemės ūkis 
Sovietuose buvo nusmukęs, tuo tarpu gy
ventojų skaičius nuo 223 milijonų pakilo 
iki 230,5 mil. Pagaliau, siekiant kelti že
mės ūkio gamybą, tenka, be javų, impor
tuoti ir mineralines trąšas, mašinas, įvai
rius įrankius. Tačiau, jei per šių metų pir
mąjį pusmetį sovietų užsienio prekyba pa
kilo vos 3 proc. (ankstyvesniais metais tas 
prekybos pakilimas siekdavo 5,5-11 proc.), 
jau tai žymi ribas sovietiniam žemės ūkiui 
— jis negali pilnai pasikliauti prekyba su 
užsienio kraštais. Visi sunkumai glūdi pa
čioje sistemoje ir neatlaidžiai reikalauja 
iš vadovybės toje sistemoje ieškoti spren
dimų.

SKIRTINGOS STATISTIKOS
„Švyturio“ žurnalas Nr. 13 išsispausdi- voje dar ir žemės ūkį, ir žvejybą, ir gal dar

Į~ SeplųnioS
ASTRONAUTAI NUSILEIDO 
TVARKINGAI

Per 8 paras be vienos valandos ir ketu
rių minučių apskrieję erdvėmis 120 kartų 
žemę, Gemini-5 erdvės laivu skridę astro
nautai Cooperis ir Conradas laimingai nu
sileido.

Dar kartą jie turėjo apsukti žemę, bet 
atsisakyta, nes į nusileidimo vietą artėjo 
audra.

Laiko ilgumu erdvėje jie apie 71 vai. 
pralenkė rusą Bykovskį.

SOVIETAI DĖL GEMINI UŽDAVINIŲ
Sovietų karinis laikraštis „Raudonoji 

žvaigždė“ tvirtina, kad pagrindinis ameri
kiečių dabar skraidžiusio erdvės laivo Ge- 
mini-5 uždavinys esąs pasitikrinti galimy
bes sugauti dirbtinius žemės palydovus ir 
vykdyti žvalgybą iš erdvės. Tam reikalui 
jame naudojamos stiprios kameros, kurios 
su visomis smulkmenomis gali fotografuo
ti miestus, geležinkelius, uostus ir laivus.

Vykdydami žvalgybinius uždavinius, Ge
minio astronautai praskris Kubą 11 kartų, 
Vietnamą 16, kartų ir Kiniją 40 kartų.

Iš 17 uždavinių, kurie buvo duoti atlikti 
astronautam Cooperiuį ir Conradui, 6 bu
vę paruošti gynybos departamento ir lai
komi slaptai.

Gemini darbai iš pradžių buvę civilinės 
organizacijos rankose, o dabar visa atsako
mybė jau esanti karinės aviacijos žinioje.

Astronautai ant nugaros nešiosią kupri
nes su elektrinikėmis, kurios įgalinsian
čios juos pasitraukti nuo savo laivo iki pu
sės mylios tolumo. Šitaip apsirūpinę jie su- 
gausią dirbtinį žemės palydovą Pegasą, iš- 
ardysią jį, paimsią kai kurias jo dalis ir 
grąžinsią žemėn.

Amerikiečiai patvirtina, kad iš tikro Pe
gasus II taip sudėtas, jog jį nesunku išar
dyti. O kai dėl perėmimo dirbtinių žemės 
palydovų, tai iš tiesų sovietai patys 1963 
m. paleido savo Poliot laivą, kurio judėji
mas gali būti tvarkomas (aukštis ir grei
tis). 1964 m. buvo paleistas Poliot II. Bet 
nei Poliot, nei Gemini dar nėra tikę dirbti
niams žemės palydovams sugauti, nors ta 
kryptimi dirbama. O kai dėl amerikiečių 
paslapčių, tai jų. maža tesą, nes rusams pa
siųstas kvietimas atsiųsti specialistų dele
gaciją, kai bus ruošiamasi leisti Gemini-6.

Bet niekas neneigia, kad visokie dirbti-
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niai palydovai gali būti naudojami gyny
bos reikalams.

KAŠMIRO PASIENYJE
Indijos kariniai daliniai peržengė pa

liauboms nustatytą sieną Kašmire ir už
ėmė du pakistaniečių sargybų postus.

Tuo būdu baudžiamas Pakistanas už sie
nos pažeidinėjimą iki šiolei.

ATĖNUOSE VIS NERAMU
Kairieji suruošė Atėnuose didžiules de

monstracijas su šūkiais prieš karalių ir mi 
nisterį pirmininką ir su reikalavimais grą
žinti krašto valdyti Papandreou.

Demonstracijos išvirto į riaušes su bari
kadomis.

ATIDĖTA KONSULATŲ STEIGIMO 
SUTARTIS

Pasitarimai dėl konsulatų steigimo tarp 
Sov. Sąjungos ir JAV buvo pradėti 1959 m. 
Maskva susitarimą patvirtino jau 1964 m. 
Bet JAV-senatas nutarė tą reikalą atidėti.

Tokiai sutarčiai reikalinga dviejų treč
dalių balsų, bet nemanoma, kad tiek būtų 
surinkta.

LIETUVIS ALFONSAS STONIS 
SUŠAUDYTAS

„Izvestijos“ paskelbė, kad sušaudytas 
lietuvis Alfonsas Stonis, kuris padėjęs na
ciams išžudyti šimtus žydų ir kitokių so
vietinių piliečių karo metu.

NAUJA KONSTITUCIJA PRIIMTA
Rumunija priėmė naują konstituciją, iš 

kurios išmesti visi Sov. Sąjungos „nuopel
nai“ ir pagal kurią kraštas bus vadinamas 
nebe „Liaudies respublika“, bet „Socialis
tine respublika“.

RIBBENTROPAS NENORĖJO KARO
Žurnalas „Novy Mir“ spausdina sovietų 

diplomato Berežkovo atsiminimus, ku
riuose tvirtinama, kad vokiečių užsienių 
reikalų ministeris Ribbentropas stengęsis 
perkalbėti Hitlerį nepradėti karo prieš so
vietus. Tokį karą jis laikęs beprotybe.

no keliais atžvilgiais įdomų pasikalbėjimą 
su sovietiniu Lietuvos ministeriu pirminin
ku Šumausku. Tur būt, pats įdomiausias 
dalykas yra tas, kad visas pasikalbėjimas 
lyg ir nugręžtas veidu į svetur gyvenančius 
lietuvius, čia jis linki jiems geros sveika
tos, džiaugsmo ir asmeninės laimės. Tokie 
linkėjimai, žinoma, taikomi vien tiems, ku
rie jam atrodo dori, vadinas, kurie arba 
pritaria Šumausko valdžiai Lietuvoje, ar
ba ramūs sėdi ir nepajudina nė piršto ko
voti prieš ją.

O tiems, kurie su ta valdžia kovoja ir ją 
kritikuoja, jis skiria didžiąją dalį savo at
sakymų. Pvz., jis stengiasi įrodyti, kad iš 
tiesų ne bolševikai naikina lietuvių tautą, 
kaip mes pasisakome ir įrodinėjame. Net 
700 tūkstančių gyventojų, sako, sunaikino 
vokiečiai ir vietiniai buržuaziniai naciona
listai. Daug gyvybių, sako, nusinešusi aštri 
klasinė kova po karo. Šitose sunaikintųjų 
kategorijose šumauskui ir turėtų sutilpti 
visi Lietuvos nuostoliai žmonėmis. Tačiau 
kur gi dingo, pavyzdžiui, išvežtųjų katego
rija? Kiek buvo išvežta 1941 m., kiek per 
įvairiu: išvežimus po karo? Kiek dar ir da
bar išvežama jau nebe tokiomis prievartos 
priemonėmis?

Jeigu Šumauskui rūpėtų teisybė, tai jis 
tų lietuvių negalėtų užmiršti, . kai kalba 
apie nuostolius žmonėmis. Tada, žinoma, 
smarkiai sumažėtų tie nuostoliai lietuvių 
tautai, kuriuos padarė naciai, bet sunki kai 
tės našta užgriūtų ant sovietinių šumausku 
pečių ir ypač ant sąžinės.

Bet Šumauskas, matyt, nori būti nekal
tas, švarus, nesunaikinęs daugelio lietu
vių, ir dėl to mes juo ir jo aiškinimais ne
begalime tikėti. Nebetikime jau ir tada, 
kai jis kalba apie didesnį cukraus suvar
tojimą kaime, apie šilkuose paskendusias 
kaimo moteris arba apie išaugusią gamy
bą. Nebetikime, nes iš tiesų Šumausko ir 
visokie gamybos palyginimai kažkaip per
dėm paviršutiniški ir nesiderina su kitų 
skelbiamaisiais duomenimis. Ana, gi Snieč 
kus neseniai „Pravdoje“ rašė, kad jo mask 
viniai ponai pasiskaitytų, ir tvirtino: dabar 
Lietuva per savaitę pagamina tiek, kiek 
nepriklausomybės laikais per metus.

Toks jo palyginimas, greičiausia, turėjo 
ypatingą tikslą. Jis Sniečkui galėjo būti 
naudingas ten, kur lietuviai nepaskaito. 
Deja, tą jo išpūstą tvirtinimą trumpai pa
kartojo ir vilniškė „Tiesa“.

Na, o kaip gi lygina Šumauskas? Kas iš
eina iš jo palyginimų?

Jis tvirtina, kad kiekvieną savaitę Lie
tuvos pramonė pagamina tiek bendrosios 
produkcijos, kuriai išleisti 1940 m. reikėjo 
net keturių mėnesių. Vadinas, Šumausko 
gamyba yra maždaug 12 kartų mažesnė 
negu Sniečkaus.

Kuris gi tų ponų, prastai šnekant, me
luoja?

Reikia manyti, kad abudu.
Bet mes, per daug skubėdami darytis iš

vadas, galėtume irgi apsirikti ir be reikalo 
juos apkaltinti. Sniečkus, aišku, turėjo gal

ką nors, ko mes nežinome. Ką dėl to sako 
Šumauskas?

Dėl žvejybos jis pasinaudoja gana įtar
tinu palyginimu. Sako, čia mes kelis kartus 
pralenkiame Angliją, JAV ir Prancūziją. 
Vadinas, kaip nori, taip sau galvok. Bet 
kadangi Lietuvos gyventojai tos žuvies ne 
kažin kiek sunaudoja, tai, tur būt, pagal 
tai ir išvadas reikėtų darytis. O kai dėl že
mės ūkio, tai Šumausko statistika čia la
bai aiški. Jis juk sako, kad žemės ūkio 
bendroji produkcija pastaraisiais metais 
maždaug pusantro karto prašoka prieška
rinį lygį. Taigi kaip mes besikankintume 
su visais tais gamybos padidėjimais tiek ir 
tiek kartų, vis tiek dar Šumausko laimėji
mai daug kartų menkesni už Sniečkaus, 
štai tau ir statistikos ir laimėjimai! Juk 
abudu jie kalba apie tą pačią Lietuvą.

O jeigu šitaip.'tai ką ten bereiškia tvir
tinimai, kad anglai perka lietuviškas stak
les, amerikiečiai dviračius, švedai drena
žo vamzdžius ir t.t.! Lietuva juk nepre
kiauja su užsieniais. Vadinas, Maskva duo
da žaliavą ir paima už ją gerą kainą. Pas
kui Maskva pasiima gaminius ir primoka 
už pagaminimą tiek, kiek leidžia jos di- 
džiarusiška, imperialistinė, bolševikiška 
širdis. Matyt, šitai turėdamas galvoje, Šu
mauskas laiko didele laime dirbti ir gyven
ti puikioje, neišardomoje tautų šeimoje, 
kurios esančios lygiateisės. Jeigu ne ta 
„šeima“, kurioje didysis ima, o mažasis tu 
ri vis duoti ir duoti, tai Šumauskui nebūtų 
reikalo girtis. Tada kiekvienas lietuvis 
pats spręstų, kiek jis kur pasiekė. Tokiu 
atveju, be abejo, Šumauskas nevaldytų ir 
neturėtų progų girtis ne tik gamyba, bet 
ir išleidžiamaisiais specialistais, bibliote
komis ar knygų daugumu. Kiek gi tų Lie
tuvos pinigais išmokomų specialistų lieka 
krašte, o kiek turi išvažiuoti? Kiek biblio
tekose yra knygų, kurios žmogų šviečia, o 
ne tokių, kuriose stengiamasi tiesiai ar ap
sukui prakišti režimo idėjas?

Tokių knygų, kuriomis partija nesuinte
resuota, Lietuvoje dabar beveik neišeina. 
Vadinas, visas tas tankus bibliotekų tink
las tarnauja daugiau ne lietuvių tautai, 
bet partijai. Tas pat su knygomis, su kino 
filmomis, su teatrais. Viskas tai „mylimai 
partijai“.

Atsakymo Venclova nedavė, kaip ten iš 
tikro buvo. Bet gerai nors, kad jis dabar 
visa burna pradeda šnekėti, jog šitaip bu
vo. Tas šnekėjimas rodo, kad gerai nebu
vo, kad doleriai turėjo padėti pasirodyti 
sovietinių lietuvių raštams. Tie patys Dė-
dės Šamo doleriai, kuriuos venclovininkai 
dabar mums prikaišioja, nors ir nepagrįs
tai.

Padidėjo bažnytinių krikštų skaičius 
Sovietuose

(E) Sovietinėse civilinės metrikacijos įs
taigose atliekamos vad. vardynos įgyja 
daugiau iškilmingas formas. Tačiau, kaip 
apgailestaudamas pranešė maskvinis laik
raštis „Sovietskaja Rosija“, Sovietų Są
jungoje pastaruoju metu pakilęs krikštų 
bažnyčiose skaičius. Laikraščio nuomone, 
krikštų skaičiaus padidėjimas tenka sieti 
su įsisenėjusiomis tradicijomis. Esą, krikš
tai bažnyčiose kiek sumodernėję, esama
šilto bei šalto vandens, tuo tarpu civiliniai 
vardynų (krikštų) aktai esą beformiai ir 
nepatrauklūs.

JAV Kongrese apie Pabaltijį

(E) šiemet, minint Pabaltijo valstybių 
pavergimą birželio mėn. ir Pavergtųjų 
Tautų liepos mėn., JAV Kongrese Pabalti
jo kraštų likimą priminė daugiau kaip 200 
Senatorių ir Atst. Rūmų narių.

Iš Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
veiklos

(E) Rugpiūčio 6 d. Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas dalyvavo Bendroje JAV Kongre
so Sesijoje JAV Prezidento Balsavimo 
Teisės įstatymo pasirašymo proga. Tą pa
čią dieną Kajeckai dalyvavo Užsienio Kul
tūrinės Parodos atidaryme, surengtame 
Federal Aviation Agency Administracijos, 
Dulles aerodrome, kur, tarp įrengtų 16 
valstybių vitrinų, yra ir Lietuvos vitrina. 
Vitrinos įrengimu rūpinosi Vašingtono 
Liet. B-nės Apylinkė.

— Lietuvos Atstovas J. Kajeckas rug
piūčio 15 d. dalyvavo Lietuvių .Dienoje, 
Lakewood Park .Pennsylvanijos valst., ir 
pasakė atitinkamą kalbą.

Apie lietuvių suvažiavimus šveicarų 
spaudoje

(E) šveicarų dienraštyje „Neue Zuer- 
cher Zeitung“, rugp. 11d. laidoje paskelb
ta A.G. žinia „Lietuviai egzlyje“. Čia pa
minėti Vasario 16 imnazijos sodyboje įvy
kusi 12-ji Liet. Studijų Savaitė ir Vokieti
jos Lietuvių Suvažiavimas. Pažymėta, kad 
Savaitėje buvo dalyvių iš Europos valsty
bių, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australi
jos. Nurodytos žymiųjų Savaitės svečių 
pavardės. Savaitės bendroji tema ir trum-
pai atpasakotas priimtos rezoliucijos turi
nys. Apie S. Savaitę ir Liet. Suvažiavimą 
rašė ir visa eilė Vak. Vokietijos laikraščių.

Kauno, Klaipėdos jaunimas siunčiamas į 
šiaurės „romantiką“

(E) Keli jaunimo, įvairių darbininkų- 
specialistų transportai rugpiūčio mėn. iš 
Kauno, Klaipėdos ir kt. miestų „savano
riais“ išvyksta darbams į Sovietijos šiau
rės taigas. „Komj. Tiesa“ (rugp. 14 d. Nr. 
158) pranešė, kad vienas lietuviško jauni
mo transportas iš Kauno į Šiaurę išvyko 
rugpiūčio 13 d. „Savanorių“ su komjauni
mo kelialapiais tarpe buvo 17 įvairių įmo
nių darbininkų (šaltkalviai, suvirintojai, 
mechanikai ir kt.). Laikraščio korespon
dento S. Karbovskio žodžiais, tie „romanti
kai jau kelyje“. Jų tarpe ir kelios mergi
nos kaunietės, be specialybės. Esą, joms 
neverta nusiminti, nes, nors jų laukiąs sun 
kus darbas, bet „juk ten, tiesiant geležin
kelį. galima įsigyti įvairias profesijas“. 
Lietuvos jaunimas tiesiąs geležinkelį per 
taigą — jis sujungsiąs Archangelską su 
miško eksploatavimo rajonais, be to, reikė
sią statyti ir gyvenamuosius namus. Girdi, 
tegul neliūdi, nepasiruošę kelionei, nes 
rugpiūčio 27 d. iš Kauno į Archangelsko 
sritį vyksianti kita jaunimo grupė.

Lietuviai studentai stato kiaulides 
Kazachstane

(E) Rusai korespondentai komjaunimo 
laikraštyje giria lietuvius studentus, pirmą 
kartą dirbančius Kazachstano plėšinių že
mėse. V. čegajevas „Komj. Tiesoje“ (rugp. 
10 d. Nr. 155) džiaugiasi lietuvių studentų 
patvarumu bei pūslėtomis rankomis. Esą, 
jų tempai — kaip senbuvių. Lietuviai dir
ba brigadose, kuriose rasi įvairių tautybių 
jaunimo. Darbo jiems netrūksta, nes tenka 
dirbti ir naktinėse pamainose ir sekmadie
niais. Lietuviai studentai Kokčetavo srity
je, Ruzajevo rajone pirmiausiai turėjo pa
statyti 1.700 vietų kiaulidę. Darbo pradžia 
buvusi sunki, nes patyrusių statybininkų 
brigadoje tebuvę du trys žmonės. Taigi 
buvę pūslių, stigo ir medžiagų, bėgiota po 
„instancijas“, reikalauta įvairiomis kalbo
mis: rusiškai, kazachiškai, totoriškai. Be 
kiaulidės, Lietuvos jaunimas dar įpareigo
tas pastatyti 56 vietų vaikų darželį, visą 
eilę gyvenamųjų namų ir net ligoninę. Če
gajevas baigia: „lietuviai visus darbus ski
ria savo respublikai, kuri atsiuntė juos pa
talkininkauti į plėšinius“.

— Rytų Berlyne areštuoti du britai ir 
vienas amerikietis.
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XII LIET. STUDIJŲ SAVAITE
150 DALYVIŲ IŠ KELIŲ KONTINENTŲ

Rugpjūčio mėn. pradžia laikytina Euro
pos ir užjūrio lietuvių sąskrydžio diena 
Vokietijoje, Vasario 16 Gimnazijos sody
boje. Rugpiūčio 1-8 dienomis j Huettenfel- 
dą iš įvairių kontinentų, žinoma, daugiau
sia iš Europos, skubėta dalyvauti 12-je 
Lietuvių Studijų Savaitėje. Ir iš tikrųjų 
patvarioji Studijų Savaičių Vokietijoje 
tradicija visiškai pasitvirtino ir net su 
kaupu: šiais metais joje dalyvavo net apie 
150 dalyvių — jų buvo ne tik iš Vokietijos, 
bet pirmą kartą itjn gausiai iš Anglijos 
(daugiau kaip 20, tarp jų visas būrys jau
nimo), iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Belgijos, Olandijos, 
net iš Vak. Berlyno. Stud. Savaitėje pirmą 
kartą tiek gausiai dalyvavo JAV lietuviai 
(New Yorkas, Čikaga, Cleveland, net Los 
Angeles ir kt. miestai), buvo ir Australijos 
lietuvaitė (šiuo metu studijuojanti Heidel
berge), sakoma, buvo ir Pietų Amerikos 
atstovų, šioje Savaitėje itin stipriai pasi
rodė jaunimas, jo atstovų buvo iki trečda
lio visų dalyvių.

Tai džiugūs reiškiniai. Tai liudija, kad 
Europos lietuviai gyvai domisi kultūra, 
kad jos atstovai iš tikrųjų kūrybingi (pa
kanka pažvelgti į buvusias paskaitas), kad 
PLB Vokietijos Kr. Bendruomenė su jos 
Valdyba sugeba paremti, globoti svarbias 
kultūrines apraiškas bei sukviesti daugelio 
šimtų lietuvių suvažiavimą (jis vyko rug
piūčio 7-8 dd.). Negalima nepabrėžti kelių 
organizacijų, Stud. Savaites rengiančių 
triūso bei nemažų pastangų — tai liečia 
ypač Liet. Fronto Europos Bičiulius, Vo
kietijos Liet. Studentų S-gą, Vokietijos 
Ateitininkų Sendraugių ir Studentų S-gą, 
Evangelikų Jaunimo Ratelį ir Skautų Vyr. 
Rajoną. Stud. Savaitės ruoša, netenka abe
joti, pareikalavo daug laiko, gal ir pasi
šventimo.

Jau minėta, kad Stud. Savaitei baigian
tis į tą pačią Vasario 16 Gimn. sodybą su
gužėjo Vokietijos (ir kitų kraštų lietuviai) 
į suvažiavimą. Jų buvę net iki 800. Tai 
retas reiškinys, dėl to pagirtina PLB Vo
kietijos Kr. Valdyba ir reiškiamas dėkin
gumas vokiečių valdžiai, tam suvažiavimui 
(ir Stud. Savaitei) nepagailėjusiai nema
žos finansinės paramos. Vis dėlto abejoti
na, ar Suvažiavimą vertėjo suplakti su 
Stud. Savaitės paskutinėmis dviem dieno
mis (netiko ypač stipriai akademinė V. 
Banaičio paskaita apie sovietų ūkio politi
ką Pabaltijy). Taip pat apgailestautina,

VYT. ALSEIKA, Vokietija

kad tiems 800 lietuvių (jų buvo ir iš Olan
dijos) nesugebėta ar nesuskubta parengti 
reikiamos kultūrinės programos. Tai buvo 
proga, kurią reikėjo išnaudoti ir ypač, kai 
tuo metu į Huettenfėldą buvo suvažiavę 
rinktiniai lietuvių intelektualai Europoje 
ir trys lietuvių solistai.

Stud. Savaitę, taip pat pirmą kartą, 
šiemet pagerbė keli įžymūs mūsų bažnyti
nio, diplomatinio ir visuomeniškai politi
nio pasaulio atstovai, — tai Europos lietu
vių Vyskupas dr. Pr. Brazys, MIC, Lietu
vos Diplomatijos šefas min. St. Lozoraitis 
(iš Romos buvo atvykęs su visa šeima) ir 
Vliko Valdybos ir Lietuvos Laisvės Komi
teto narys dr. K. Čeginskas, nenuilstamas 
buvusių Savaičių paskaitininkas (jis atvy
ko vietoje numatytojo prelegento dr. A. 
Damušio). Kitų svečių pavardes išskai
čiuoti užimtų per daug vietos. Trumpai ta
riant, jie atstovavo minėtų kraštų lietuvių 
bendruomenei ir aplamai laisvame pasauly 
įsikūrusiam lietuvių išeivių elitui. Buvo ir 
nemaža įvairių kraštų dvasininkų — kata
likų bei evangelikų.

Kaip įprasta, Stud. Savaitė buvo gausi 
ne tik dalyviais. Joje buvo pateikta visa 
eilė, šį kartą — devynios svarbios paskai
tos, buvo keletas meno programos dalykų. 
Paskaitų moderatorium buvo dr. J. Gri
nius, meno programai vadovavo Alina Gri
nienė, technišką komisiją sudarė studen
tai R. Baliuljs, V. Bartusevičius ir I. Nat- 
kienė. Pamaldas laikė kun. dr. St. Matulis 
iš Londono, o paskutinę Savaitės dieną — 
Vyskupas dr. Pr. Brazys, MIC. Evangelikų 
dalyvių dvasinius reikalus tvarkė kun. J. 
Stanaitis.

Visos Stud. Savaitės bendroji tema buvo 
,.25 metus lietuviai priešinasi pavergėjui“. 
Iš šių rėmų tebuvo iškritusios tik dvi pa
skaitos — prof. J. Ereto ir prof. A. Macei
nos. Visos paskaitos — jos parengtos 
kruopščiai, buvo akademinio lygio — sekė 
tokia tvarka: pirmasis, rugpiūčio 2 d. kal
bėjo prof. Z. Ivinskis tema „Pabaltijo ir 
TSSR santykiai 1917-1940 m.“, tos pačios 
dienos vakarą rašytojas R- Spalis iš Angli
jos kalbėjo apie lietuvių literatūros balan
są per 25 metus. Rugpiūčio 3 d. buvo vėl 
dvi paskaitos: iš JAV atvykusio dr. K. Če
ginsko — „Lietuvių kovos ir pastangos at
gauti tėvynei laisvę“ ir kun. dr. J. Vaišno

ros „Tautiškumo problema sovietinėje teo
rijoj ir praktikoj". Rugpiūčio 4 d. kalbėjo 
prof. dr. J. Eretas apie Mažųjų tautų ir 
valstybių vaidmenį, vakare įvyko laužas. 
Rugpiūčio 5 d. prof. dr. A. Maceina palietė 
sunkią „Kultūros sekuliarizacijos “ (supa- 
saulinimo) temą, o vakare įvyko linksma- 
vakaris. Rugpiūčio 6 d. min. St. Lozoraitis 
kalbėjo tema „Nuo Atlanto Akto iki Pa
vergtųjų Tautų Savaitės", vakare įvyko 
Tėvynės Valandėlė su Literatūros Vakaru. 
Rugpiūčio 7 dieną buvo Vysk. dr. Pr. Bra
zio kalba tema „Krikščionybės likimas 
mūsų tautoje“, po pietų — V. Banaičio pa
skaita apie sovietinę ūkio politiką Pabalti
jy, vakare trijų solistų koncertas, pagaliau 
rugpiūčio 8-ją, paskutinę dieną, įvyko iš
kilmingos Vyskupo dr. Pr. Brazio atnašau
tos pamaldos ties Gimnazijos rūmais ir 
Stud. Savaitės uždarymas. Paskiromis die
nomis dar vyko įvairių organizacijų posė
džiai, rugpiūčio 3 ir 5 dd. įvyko mok. F. 
Skėrio vadovaujamos ekskursijos į netoli
mus Wormso ir Heidelbergo miestus ir 
Schweitzingeno pilies parką.

Iš paskaitų labiausiai pagrindinę temą 
atitiko min. St. Lozoraičio, dr. K. Čegins
ko, prof. Z. Ivinskio, R. Spalio, kun. dr. J. 
Vaišnoros ir V. Banaičio paskaitos. Min. 
St. Lozoraitis plačiai apžvelgė tarptautinę 
padėtį, nurodė į tarptautines konferenci
jas, išanalizavo Atlanto Aktą (Chartą), iš 
kurios daug laukta, bet, kai Sovietams pa
daryta eilė nuolaidų, tas Aktas, pagal Lo
zoraitį, „iš anksto paruoštu sovietų planu 
buvo sumindžiotas“.

Atlanto Akto dėsniai ir šiandien dar te
bėra pažeidžiami. Savo paskaitą Lozoraitis 
baigė žodžiais: „Vak. Europa dar nesiryžta 
tinkamai pasisakyti dėl sovietinių provo
kacijų, jas pasmerkti (čia turima galvoje 
komunistų minėtas okupacijos 25-čio su
kaktis). Juo labiau tad mes privalome, 
stiprinti mūsų darbą Lietuvos išlaisvini
mui, veikti kiek tik galime į tarptautinę 
viešąją nuomonę, ieškoti politinės para
mos Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
bylai ir — svarbiausia — ją patys remti 
be kompromisų, be dvejojimų, remti mūsų 
absoliučiu įsitikinimu, kad ji yra teisinga, 
ir mūsų neišsenkama viltimi, kad mūsų 
tauta atgaus jai priklausančią laisvę“.

Dr. K. Čeginskas, pasinaudodamas įvai
riais dokumentais ir pacituodamas pačių 
sovietų šaltinius, įrodė, kad lietuvių pasi
priešinimas okupantui prasidėjo nuo pačių 

pirmųjų pavergimo dienų. Per abi okupa
cijas lietuviams teko kovoti vieniems, ak
tyviai ir vėliau pasyviai. Dr. Čeginskas pa
teikė daugelį tos rezistencijos pavyzdžių. 
Pabaigoje jis apžvelgė išlaisvinimo jr kt. 
organizacijų veiklą laisvuose Vakaruose.

Prof. Z. Ivinskis, dabar Bonnos universi
teto profesorius, pažymėjo, kad santykiai 
su Sovietų S-ga visoms trims Pabaltijo 
valstybėms buvo maždaug vienodi. Ivins
kis nurodė į Sovietų su Pabaltiju sudary
tąsias sutartis ir pastebėjo, kad sovietai 
labiausiai žiūrėjo savų, ypač saugumo in
teresų. Jis pabrėžė, kad Sovietai savo poli
tika net suvienodino buvusius kiek skir
tingus trijų Pabaltijo valstybių interesus. 
Jis nurodė ir įdomų faktą, kad anuo metu 
(1917 m. ir vėliau) Vakarai nepasitikėjo 
Pabaltijo valstybėmis, jis atkreipė dėmesį 
į Vakarų klaidas ir baigė paskaitą, pabrėž
damas, kad dabar ne metas mums kaltinti 
dėl padarytų klaidų ar dėl bolševikų nepa
žinimo anuometinius lietuvių politikus.

Kaip paprastai, visus dalyvius domino 
rašytojo R. Spalio paskaita — šiemet jis 
padarė lietuvių literatūros 25-čio šiapus ir 
anapus geležinės uždangos balansą. Spalis 
priminė, kad iki 70 proc. lietuvių rašytojų 
pasitraukė į Vakarus. Jis nurodė į rašyto-

(Nukelta į 3 psl.)

NEKALTIEJI
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„Palaiminti nesuteptos širdies, nes 
jie matys Dievą“ (Mat. 5.8)

Širdis šv. Rašto prasme yra žmogaus 
centras, drąsos ir ištvermės šaltinis, šir
dis yra ta žmogaus sritis, iš kurios išeina 
visi sprendimai ir darbai ir visą žmogų 
lenkia veikti. Viešpaties Kristaus sakymu, 
širdis yra visas vidujinis žmogus, priešin
gybė išoriniam žmogui.

Kas Dievą garbina širdimi, priklauso 
prie tikrųjų Dievo garbintojų, širdies mal
da iškyla aukštai ir skiriasi nuo lūpų mal
dos, kurioje širdis dažniausiai toli nuo 
Dievo, širdimi žmogus asmeniškai susitin
ka savo Viešpatį, ir Dievas susitinka su 
žmogumi jo esmės centre. Jei širdis Dievui 

atidaryta — žmogus yra pajėgus priimti 
Dievo žodį, taipgi net tyliausius paragini
mus dieviškos malonės. Geroje širdyje ap
sigyvena šviesios mintys ir sprendimai, 
kilnūs jausmai ir tvirti pasiryžimai. Širdy
je gi, kuri yra bloga, įsikuria pavydas, 
abejojimai ir netikėjimas, kurie žmogų 
užkietina ir jame pikto tvirtovę stato. Šir
dis padaro žmogų piktą arba gerą. Teisin
gai pasakyta Patarlių knygoje: „Visu rū
pestingumu saugok savo širdį, nes įš jos 
eina visas tavo gyvenimas". Kai Dievas, 
viso mūsų gyevnimo Viešpats, mūsų šir
dies reikalauja savo tarnybai, Jis nori viso 
žmogaus, ir visiškai „neužkietinkite savo 
širdžių...“

Kristus mums atskleidžia visą Dievo tie
są ir tuo pačiu nori, kad mes tikrajam Die
vui visą savo gyvenimą atiduotume. Ne 
kiekvienas gali ypatingus darbus atlikti ir 
heroiškas aukas atnešti Dievui ir žmo
nėms. Tačiau kiekvienas gali gerą širdį tu
rėti ir savo Sutvėrėją širdimi garbinti. Jei 
žmogus po sunkaus darbo ir vargo tuščiu 
tinklu namo grįžta, Viešpats Dievas pri
ima jo gerą valią, širdį ir užskaito už dar
bą ir pasisekimą. Tai yra taip pat, ką Šv. 
Povilas savo laiške Korintiečiams aiškina: 
„Jei išdalinčiau visą mano lobį beturčiams 
valgydinti ir jei išduočiau savo kūną sude
ginti, bet neturėčiau meilės, nieko man ne
padeda“ (IKor. 13.3).

šeštame kalno pamokslo palaiminime 
Kristus kalba apie tuos, kurie yra nesutep
tos širdies. Tai yra tie, kurie neturi ko 
slėpti —- nei nusikaltimo, nei minties i nu
sikaltimą, tie, kurie prieš Dievą žaidžia at
viromis kortomis iki savo širdies atviru
mo. Žmogus kitame mato tai, kas jam iš
orėje į akį įkrinta, Dievas gi žiūri į žmo
gaus’širdį, į slapčiausius jos kampelius. 
Žmogus todėl Dievui, kaip savo Sutvėrėjui 
ir Viešpačiui, gali tik širdimi priklausyti 
ir jį, Dievą, pirmoje vietoje savo gyvenime 
laikyti, nes be Dievo, tai yra Jo nepalaiko
mas ir užmirštas žmogus nustotų būti žmo
gumi, nustotų savo esmės, iš viso nustotų 
būti, pavirstų į nieką. (Visi sutvėrimai, vi
si žmonės ir tie, kurie Dievą netiki, ir tie, 
kurie jam piktžodžiauja, juokiasi ir nieki
na, ir tie, kurie kovoja prieš jį, visi jie yra 
Dievo rankos palaikomi, nes Viešpaties 
planai žmogui nežinomi ir jo keliai nesu
sekami).

Nekalta, tyra širdimi Dievui priklausyti 
reiškia Dievą pripažinti, jį gerbti ir visą 
savo buvimą ant jo statyti, nes jis yra be
galinis gėris ir meilė, kuria jis žmogų prie 
savęs traukia, pririša žmogaus širdį prie 
savęs ir padaro ją laisvą ir nesuteptą taip, 
kad ji regėtų savo Sutvėrėją.

k. v. k.
gagas

Kaimas kryžkelėje
_______________________________________________ ROMANAS
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V

Balandžio pirmomis dienomis oras ūmai 
atšilo. Atsigręžęs pietys urmu varė nuo 
laukų sniegą. Purvinas vanduo srautais 
kliokė į išsiliejusius griovius, pripildyda
mas kiekvieną kelyje sutiktą duburėlį. Ak
menė ištvino, vietomis per kokį puskilo
metrį išėjo iš krantų, užpildama pievas, o 
Akmens Varčia tyvuliavo kaip ežeras su 
nesuskaitoma daugybe mažų salelių, virš 
kurių isteriškai klykė pulkai pempių.

Pavasaris, pavasaris...
Kaimas gulėjo nuklimpęs purvyne, ta

čiau pavasariškai žvalus, atjaunėjęs po 
įgrisusio žiemos kalinimo. Linksmiau trink 
sėjo trobų durys, žvaliau bliovė galvijai 
tvartuose, suuodę besikalančios žolės kva
pą, smagiau rūko pirkių kaminai, įžūliai 
pūsdami dūmus į žydrą, paukštelių čiulbe
siu žvangantį dangų. Moterys, apsivilku- 
sios senomis, nuo skalbimo sušokusiomis 
suknelėmis be rankovių — įraudusios ir 
šviežios, — plovė langus, dulkino ant tvo
rų sukarstytus žieminius drabužius. Vyrai 
praeidami kalbino jas, glostė pašviesėju
siais žvilgsniais, kitas gi, pamatęs dailes
nę, net sustodavo ir įsistebėdavo kaip į 
vitriną tokiomis akimis, kad gražuolės vei
delis nukaisdavo, o sumišusios rankos pul
davo slėpti nuogus kelius po per trumpa 
suknele.

Pavasaris, pavasaris...
Per kaimą, kaip ir anksčiau, kasdien 

pralėkdavo iš Bukmedžio po kelias maši
nas su rąstais: pavasario purvynas dar ne
įžengė į miškus. Šoferiai sėdėjo prie vairo 
išdidūs, vietoj amuleto pasikabinę žibuok
lių puokštes ir su atlaidžia panieka žvelgė 
į šalikele klampojančius žemės vabalus — 
valstiečius. Per kaimą jie tyčia paleisdavo 
greičiau, o kitas taip įsismagindavo, kad 
purvas švilpdamas čiurkšlėmis švirkšdavo 
iš po padangų, nutinkuodamas ne tik tvo
ras, bet ir arčiau kelio stovinčių trobų 
sienas.

Priemenėje apsivalė šluotražiu purvinus 
batus ir įėjo j vidų. Tirštas garų debesys 
apgaubė jį. Iš pradžių nieko nematė, tik 
balzganą dėmę, kur buvo langas; šleikštus 

šutinamų skalbinių dvokas trenkė į gerklę, 
ir jis užsikosėjo kaip rūkorius, per giliai 
užsitraukęs.

— Kas čia dabar... — sumurmėjo, per
braukdamas delnu sudrėkusį veidą.

— Tu, Arvydai?! Pietų? Vaje! Nema
niau, kad taip anksti pareisi, — prie plytos 
sušmėžavo šešėlis. Sušliuksėjo pilamas 
vanduo, skambtelėjo rinkiai. — Skalbinius 
šutinu. Būk toks geras, padėk ušėtkėlį 
išpilti.

— Duok šen!
— Ką darai? Abu neškim, abu!
— Būta čia ko. Pasitrauk! — Jis pakėlė 

ušėtką už abiejų rankenų ir, sunkiai šniokš 
tuodamas, išvirtavo pro duris.

Kai grįžo, garas buvo perkritęs. Ieva 
tūpčiojo po virtuvę, pasikaišiusi suknelę 
aukščiau kelių. Ji buvo basa, kojos purvi
nos, iki pečių nuogos rankos raudonos ir 
išpurtusios.

— Duris! Duris užkabink! Vaikas išbėgs 
į kiemą.

Arvydas užkabino duris ir, priėjęs prie 
berniuko, kuris taškėsi vandens klane, pa
ėmė į glėbį.

Troboje buvo didžiausia netvarka. Grin
dys primintos, lovos sujauktos, ant stalo 
krūva nuo pusryčių neplautų indų.

— Gal ką reikia padėti? — paklausė 
Arvydas, valydamas nosine purviną vaiko 
veidelį.

— Atnešk, jei netingi, porą kibirų van
dens. Kiaulės dar nešertos. Tik užsikabink 
iš lauko. Vaikas...

— Vaikui reikia daugiau tyro oro, — 
pasakė Arvydas, sugrįžęs su vandeniu. — 
Pažiūrėk, kaip atrodo? Išblyškęs, rimtas. 
Ar toks turi būti penkerių metų berniu
kas? Leisk jį pasimušti su kaimo vaikais.

— Į purvyną! Kad prigertų! — pasibai
sėjo Ieva. — Geriau eik šen, jei toks malo
nus, — bulves kiaulėms sugrūsi, kol 
karštos.

Šutintuvas buvo lygmalas. Bulvės byrė
jo per kraštus. Arvydas gaudė jas karštas, 
susproginėjusias — ir mėtė atgal. Nuotaika 
subiuro. Pasijuto, lyg būtų nusikaltęs kaž
kam, kažką apvylęs, gėdingai prieš kažką 
apsijuokęs. Tas biaurus slegiantis jausmas 
jį apimdavo kiekvieną kartą, kai pareidavo 
namo ir išvysdavo žjnoną, besisukančią ne

pabaigiamų darbų rate. Jo galvoje brendo 
ryžtingas sprendimas, bet jis nebuvo tik
ras, kad tai galutinai išriš keblų klausimą.

— Ieva, — pratarė jis, nepakeldamas 
akių nuo šutintuvo. — Reikia ką nors da
ryti... Tu neturi nė valandėlės laisvo laiko. 
Taip galima visiškai nužmogėti.

— Per tas dvi savaites, kai šeriu verše
lius, neteko dorai paskaityti nė vieno laik
raščio, — atsiliepė ji kandžiai.

— Ir, žinoma, dėl to aš kaltas, — susi
raukė Arvydas. — Bet, rodos, nevariau ta
vęs dirbti kolūkyje?

— Argi aš skundžiuosi!
— Nemeluok. Matau, kiek tau džiaugs

mo iš to. Bet aš dėkingas, labai dėkingas, 
Ieva, kad tada supratai mane!

Ji silpnai šyptelėjo.
— Taip, aš tave supratau.
— Ir aš tave suprantu, Ieva. Tau sun

ku... Tu, gal būt, tada pasikarščiavai... 
Gal norėtum... Mes pabandysim paieškoti 
kitos... — pasakė Arvydas, šlykštėdamasis 
savo nenuoširdumo.

Ieva papurtė galvą, bet jis to nepastebė
jo. Ne, ji nenorėjo atsisakyti veršelių. Ne 
dėl to, kad būtų pamilusi juos. Anaiptol! 
Ji nekentė jų. Penkiasdešimt aštuonios ža
los, margos, raudos būtybės pasitikdavo ją 
tris kartus į dieną įžūliai reikliu bliovimu. 
Jos stumdydavo ją snukiais, kartais išmuš
davo kibirą iš rankų, numindavo koją. 
Viena akimi ji sekdavo savo darbą, kita 
būdavo nukreipta į sūnelį, kuris tuo metu 
strapaliodavo veršidėje. Ją visą laiką per
sekiojo baimė dėl vaiko: jis galį peršalti, 
apsirgti, įlipti pas veršelius,; veršeliai gali 
jį sumindžioti; jis gali išeiti lauk, o ten 
srutų duobės... Jį gali... Gali, gali, gali. 
Šimtai tūkstančiai vienas už kitą baisesnių 
galimumų... Kai liuoba pasibaigdavo, Ieva 
pasijusdavo kaip ligonis, pakilęs iš bevil
tiškos ligos patalo. Ji spausdavo savo ber
niuką prie krūtinės, bučiuodavo ir juokda
vosi, tarsi jiedu būtų perėję pavojingą 
lieptą, kuris tuojau pat sugriuvo. Kažko
kia šviesi aksominė dėmelė judėdavo po 
širdimi, švelniai kutendavo ir versdavo 
šypsotis. Ir ji šypsojosi, jausdama keistą, 
iki šiol nepatirtą pasitenkinimą. Bet užtek
davo pagalvoti, kad po kelių valandų, vis
ką metus, vėl reikės bėgti į veršidę, ir nuo

stabi akimirkos nuotaika išsilydydavo 
kaip žaibas. Ne, darbas kolūkyje tikrai ne
teikė jai jokio džiaugsmo, išskyrus tą pa
lengvėjimo valandėlę, kurią pergyvendavo 
kiekvieną kartą, grįždama namo po liuo
bos. Bet kiek už tai reikėjo sumokėti! Ji 
turėjo anksčiau keltis ir vėliau gulti. Jos 
darbo diena priminė slenkantį konvejerį, 
nuo kurio negalima atsitraukti nė akimir
kai. Jai teko atsisakyti net tų trumpų ato
kvėpio valandėlių, kurias anksčiau praleis
davo, žaisdama su berniuku arba retkar
čiais pasiskaitydama knygą. Tačiau kiek 
vikriai besisuko, neįstengė visur suspėti. 
Ji jau negalėjo kasdien drėgnu skuduru iš
šluostyti grindų, laiku pakloti lovų, su
plauti indų, pagaminti valgio. Į tvarkingus 
namus veržėsi nešvara ir apsileidimas. Ir 
vis dėlto ji nenorėjo skirtis su veršeliais. 
Darbas kolūkyje buvo tarsi kokia grandis, 
kuri jeigu ne tvirčiau susiejo Ievą su vyru, 
tai bent neleido nutrūkti paskutiniam jų 
dvasinio ryšio siūleliui. Arvydą ji dabar 
matydavo dažniau. Jis beveik kasdien už
eidavo į veršidę pažiūrėti, kaip jai sekasi; 
jiedu kartais pasikeisdavo tik keliais žo
džiais, bet Ievai ir to nereikėdavo: jai už
tekdavo išraiškaus gesto, šypsnio, malo
naus žvilgsnio, iškalbingai pagiriančio jos 
darbą, ir ji pasijusdavo gausiai atlyginta. 
Vakarais pradėjo atsirasti bendros kalbos 
apie kolūkio reikalus, o tam dingstis pa
prastai būdavo veršeliai. Per dieną ji tiek 
nusivarydavo nuo kojų, kad baigdavo nu
sirengti pusiau miegodama, tačiau gyvuliš
kas nuovargis nepajėgdavo užgesinti įsižie
biančios vilties kibirkštėlės, kuri jaukiai 
šildydavo širdį, kol užmigdavo.

— Palik mano veršelius ramybėje, — at
sakė ji, maigydama mediniu maišikliu už
plikytus skalbinius. — Aš nebijau darbo. 
Jeigu nebūtų vaiko...

Arvydas nušvito. Jis nelabai tikėjosi to
kio atsakymo.

— Kas tau prikiša tinginį? Vaikeli! Tu 
per daug dirbi! Kaip tik dėl to ir išėjo kal
ba, — tarė jis, stengdamasis neparodyti 
džiaugsmo. — Aplamai, kaimo moteris ap
krauta kaip kupranugaris nešuliais. Namų 
ruoša, darbas kolūkyje, vaikai... Būtų ge
rai kol kas palengvinti bent vieną nešulį 
— vaikus. Verkiant reikia vaikų darželio 
kolūkyje. Deja... visko iš karto neapžiosi. 
Pirma reikia tvirtai pastatyti ant kojų dar
badienį. O be naujų tvartų — kiaulidžių, 
karvidžių, — be rinktinių karvių bandos, 
be aukšto derliaus jo nepastatysi. Oi, kiek 
visko reikia! — Arvydas susiėmė galvą. — 
Bet vaikų darželis ne mažiau svarbus už 
ūkinį pastatą. Įsivaizduoji, kiek jis atpa
laiduotų darbo jėgos gamybai!

— Bet moterims dėl to nepasidarys leng 
viau, — atžariai pasakė Ieva. „Jis vėl apie 
savo tvartus, karves, gamybą...“

— Kodėl nepasidarys? Pasidarys, pama
tysi. Kol kas neturime vaikų darželio, bet 
galime sugalvoti ką nors panašaus. Saky
sim, organizuoti per darbymetį kolektyvi
nę vaikų priežiūrą brigadomis. Manau, bū
tų nesunku vienai moteriai prižiūrėti kokį 
dešimt vaikų?. Ne, iš tiesų! Juk tai visai 
nebloga idėja! — Arvydas susižavėjęs nu
sijuokė ir klausiamai pažvelgė į žmoną.

— Na jau! — Ieva papurtė galvą. — Aš 
nenorėčiau, kad kokia ten boba rikdytų 
mano vaiką. a®,,

Arvydas paniurti'-
— Ne boba, o tokia pat motina, kaip tu,

— atsakė suirzęs.
Jį apėmė nemalonus jausmas, kurį kiek

vieną kartą patirdavo, aštriau susįkirtęs 
su žmona, o ypač kai jos nuomonė jam pa
sirodydavo pernelyg primityvi. Tai buvo 
kažkoks gėdos, gailesio, įsižeidimo, apmau
do kratinys. Bet Arvydas nesigilino į tą 
jausmą, nenagrinėjo jo, o stengdavosi grei
čiau užsimiršti, pasinerdamas nesibaigian
čiuose kolūkio reikaluose. Tad ir dabar, 
laukdamas, kol susierzinimas praeis, jis 
ėmė galvoti apie artėjančią pavasario sėją. 
Kai Ieva pakvietė valgyti, jis jau buvo pir
mykštėj nuotaikoj ir be jokių įžangų krei
pėsi į žmoną. Jam atrodė, jog apie tai, kam 
yra pasiryžęs, reikia kalbėti trumpai, aiš
kiai, be jokių pagražinimų. Jis beveik ne
tikėjo, kad Ieva jį supras, tačiau iš anksto 
buvo nusprendęs neprimesti jai savo va
lios.

— Klausyk, Ieva, — tarė jis kiek galint 
abejingesniu balsu. — Paskaičiuokime, 
kiek mums išeina pragyvenimas.

Ji apstulbusi pažvelgė į jį. Kelias aki
mirkas sėdėjo pražiota burna, laikydama 
prie lūpų pilną šaukštą. Sunku buvo pati
kėti savo ausimis, kad tai jo žodžiai. J o, 
kuris niekada nesidomėdavo jokiomis kai
nomis, jokiais pirkiniais, išskyrus savo 
knygas! Per šešerius bendro gyvenimo me
tus ji nė karto negirdėjo, kad jis būtų pa
klausęs, kiek sumokėta už tą ar aną daik
tą. O kai ji kartais apie tai užsimindavo, 
tai jis abejingai mostelėdavo ranka arba 
susiraukdavo, tarsi sakydamas: „Nesuk 
man galvos. Mano reikalas uždirbti, o tavo
— protingai išleisti.“

— Keista... — sumurmėjo ji, neatsito- 
kėdama iš nustebimo. — Aš juk nevedu 
buhalterijos. Antra vertus, kaip galima 
viską suskaičiuoti? Pienas neperkamas, la
šiniai vėl, daržas... Nesuprantu. Jei manai, 
kad... per daug išleidžiu, tai žinok — ant 
knygutės padėta aštuoniolika tūkstančių.

— Aštuoniolika tūkstančių! Mes mili
jonieriai, vaikeli! — šūktelėjo jis, dirbti
nai nustebęs. — Bet kol kas nelieskime mi
lijonų — pakalbėsime apie kasdieninę 
duoną.

(Bus daugiau)

2



Nr. 35(876). 1965. VIII. 31 3EUROPOS LIETUVIS
SS

Nepriklausomybės sutemos BUVAU PASMERKTA
(32)

JUSTO PALECKIO BYLA ALEKSANDRAS MERKELIS
Vilniaus ir jo srities grąžinimas Lietu

vai buvo nepaprastai reikšmingas ir džiu
ginąs įvykis, nustelbęs grąžinimo sąlygas, 
kurios Lietuvos nepriklausomybei buvo 

K pražūtingos. Svarbiausias dalykas buvo 
. pats Vilniaus Lietuvai grąžinimo faktas, ir 

dėl jo veržės džiaugsmas, bet jis nebuvo 
toks didelis ir entuziastingas, kokio tikėjos 
Sovietų Sąjungos vyriausybė. Daugiausia 
studentijai tą džiaugsmą reiškiant, beveik 
visai nebuvo iškeliami Sovietų Sąjungos 

‘■'nuopelnai, kurių tariama dėka Vilnius 
Lietuvai grąžinamas. Iš tų džiaugsmo po- 
reiškių atrodė, kad Vilniaus grąžinimas 
priimama ne kaip dovana, bet atgavimas 
to, kas teisėtai Lietuvai priklauso.

Savo džiaugsmą išreikšti studentai ir 
organizuotoji Kauno visuomenė spalio 10 
d. susirinko į Karo Muziejaus sodelį, kur 

? į susirinkusius prabilo Karo Muziejaus 
viršininkas gen. Vladas Nagevičius. Po jo 

. kalbos organizuotai buvo žygiuojama į 
prezidentūrą. Prieš prezidentūrą esanti 
aikštė buvo sklidina žmonių su organizaci
jų vėliavomis. Laisvas tebuvo tik iš Vil
niaus gatvės į prezidentūros rūmus priva
žiavimas. Paskutinis į šį sambūrį atžygia
vo Justas Paleckis, vedinas keliasdešimt 
žmonių, ir sustojo privažiavimo vidury. Į 
prezidentūros balkoną išėjus valstybės 
prezidentui Antanui Smetonai su vyriau
sybės nariais, susirinkusieji sugiedojo tau
tos himną.

Paskutiniesiems tautos himno garsams 
nuskambėjus, pirmasis prabilo Justas Pa
leckis. Jis, išbalęs ir susijaudinęs, keliais 
sakiniais, isteriškai šaukdamas, pasakęs, 
kad lietuvių tauta dar nėra pareiškusi sa
vo padėkos Sovietų Sąjungai už jos suteik- 

. tą dovaną — Vilniaus grąžinimą, toliau 
dar isteriškiau pradėjo rėkti, kad lietu
vių tauta neturinti teisės įžengti į Vilnių, 
kol jai vadovaująs A. Smetona, praliejęs 
daugiau kraujo, negu jo buvę pralieta ne
priklausomybės kovose. Po šių žodžių A. 
Smetona iš balkono pasišalino. Švilptelė
jus, keletas saugumo valdininkų puolė prie 
Paleckio, bet vidaus reikalų ministras K. 
Skučas šūktelėjo, kad policija pasitrauktų, 
ir J. Paleckiui liepė toliau kalbėti. Tačiau

XII LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ
(Atkelta iš 2 psl.)

jų pastangas Lietuvoje, į tai, kad iki 1962 
m. originalių pirmojo leidimo knygų Vaka
ruose gyveną lietuviai rašytojai išleisdavo 
daugiau negu pavergtoje Lietuvoje. Raš. 
R. Spalis kritiškai vertino vieną bruožą iš
eivijoje: literatūros konkursų jury komisi- 

Bjas sudaro dažniausiai vienos pasaulėžiū
ros asmenys, o to neturėtų būti.

Teoretiniais šaltiniais paremta buvo 
svarbi kun. dr. J. Vaišnoros paskaita. Jis, 
įvairiomis citatomis pasirėmęs, įrodė, kad 
tautybių reikalai Sovietuose pirmiausia 
palenkti Komunistų partijos interesams. 
Vaišnora plačiai nušvietė sovietų vykdo
mąją nutautinimo, rusinimo, kolonizacijos, 
genocido politiką. V. Banaitis, pasirėmęs 
gausiais statistiniais šaltiniais ir jo paties 
kruopščiai atliktais apskaičiavimais, kal
bėjo ape sovietų ūkio politiką Pabaltijy — 
tą politiką faktiškai diktuoja ne ūkiniai 
apskaičiavimai, bet komunistų sauvalė. 
PJgal Banaitį, patys sovietai turės kada
nors suprasti, kad Pabaltijo pavergimas 
bei ūkinis išnaudojimas jiems neapsimoka. 
Esą, Pabaltijys aiškiai gravituoja į Vaka
rus, bet ne į Sovietų Sąjungą.

Likusios trys paskaitos ne visai buvo su
sietos su pagrindine S. Savaitės tema, ta

is, čiau savo ruožtu jos buvo įdomios jr da
lyvių išklausytos su nemažu dėmesiu. Prof. 
A. Maceina pažymėjo, kad, jo nuomone, 
kultūros sekuliarizacija yra normali kultū- 

& ros eiga, kultūra yra netekusi sakralinio 
pobūdžio. Prof. dr. J. Eretas, kaip papras
tai, kalbėjo patraukliai, šį kartą apie ma
žųjų valstybių vaidmenį. Eretas išnagrinė
jo mažųjų tautų ir valstybių privalumus ir 
pažymėjo, kad mažosios valstybės pagrin- 

Idas yra teisė, o jos brangiausias turtas — 
kultūra. Profesorius ragino ruošti planus 
Ketvirtajai Lietuvai. Jo žodžiais, „mes 
jiems, t.y. Ketvirtosios Lietuvos gyvento
jams, sudarysime tokias sąlygas, kad kiek
vienas pilietis galėtų maksimaliai išvysty
ti savo privalumus, kai tauta savo kokybe 

| sieks to, ko ji negali atsiekti skaičiumi*.
Esą, kiekvienos mažos tautos tvirčiausias 

į’ ginklas yra jos teisė egzistuoti, ir jos — 
Ikaip natūralios tautos teisės — niekas iš 

jos negali paveržti. Europos lietuvių Vys
kupas dr. Pr. Brazys, MIC, savo kalboje 
kreipėsi ne tik į Stud. Savaitės dalyvius, 
bet ir drauge tuo metu suplaukusius kelius 
šimtus lietuvių iš Vokietijos ir kitų kraš
tų. Jis priminė reikalą remti Vasario 16 
Gimnaziją, dėkojo JAV lietuviams už lig
šiolinę paramą, kėlė reikalą išlikti sąmo
ningais lietuviais. Kalbėdamas apie krikš
čionybės likimą lietuvių tautoje. Vyskupas 
krikščionybės persekiojimą Lietuvoje su
lygino su persekiojamu Kristumi. Jis pa
brėžė, kad lietuviai turėtų vengti nevilties 
nuotaikų ir įsisąmoninti, kad tauta turi 
teisę ir pareigą būti laisva.

Po visų paskaitų paprastai sekdavo itin 

šis vos šiaip taip beįstengė pasakyti vieną 
sakinį, kad tik liaudies sudaryta vyriau
sybė turinti teisę įžygiuoti į Vilnių. Iš ki
šenės ištraukęs padavė arčiau stovėjusiam 
policininkui suglamžytą mašinėle rašytą 
popieriaus lapą, adresuotą respublikos 
prezidentui. Jame parašyta maždaug tas 
pats, kas Paleckio buvo pasakyta. Po šiuo 
raštu niekas nebuvo pasirašęs. Numatytos 
iškilmės netikėtai baigės, ir susirinkusieji 
iš prezidentūros aikštės skirstės, it musę 
kandę, šis nelemtas įvykis sukėlė įvairių 
kalbų ir spėliojimų, tačiau greit buvo, pa
mirštas, jį nusmelkiant kaleidoskopiškai 
besikeičiantiems vidaus ir užsienio politi
kos įvykiams.

Man, tuomet esant vyriausybės oficiozo 
Lietuvos Aidas vyr. redaktorium, atrodė, 
kad šio mįslingo įvykio negalima tylomis 
praleisti. Kitą dieną Lietuvos Aido dieni
nėje laidoje buvo atspausdintas vedama
sis, pasmerkiąs nelemtą J. Paleckio žygį ir 
pabrėžiąs, kad taip tegali elgtis nebesusi
vokiąs ką darąs ar svetimiesiems tarnau
jąs už judošiaus grašius. Po kelių dienų 
Lietuvos Aido reporteris J. Beleckas, savo

VYTAUTAS DAINAVIS ANTRASIS LAIŠKAS

Los Angeles negrai .
Tautinė Gvardija įsijungia į kovas Negrai šaudo į visus, kas ne juodi

Rugpjūčio 14 d. naktį Los Angeles gavo 
tūkstančius papildomų Tautinės Gvardijos 
karių. Dalis atskraidinta iš tolesnių Kali
fornijos vietų lėktuvais.

Valstijos gubernatoriaus padėjėjas G. 
M. Anderson paskelbė suvaržymus (cur
few) neramumų vietovei, draudžiančius 
vietose vaikščioti nuo 8 vai. vak. iki saulės 
patekėjimo. Neklausantieji buvo areštuo
jami.

Beveik visą naktį vyko susišaudymai. 
Nušauta keletas juodųjų. Nežuvo nei vie
nas karys ar policininkas.

gyvos, kartais ir per ilgos diskusijos. Jos 
išryškindavo ar papildydavo visų paskai
tininkų mintis. Diskusijų nebuvo po Vysk, 
dr. Brazio kalbos ir V. Banaičio paskaitos. 
Beje, su paskaitų mintimis lietuvių visuo
menė turės progos susipažinti spaudoje, o 
gal ir atskirame leidinyje.

Rugpiūčio 8 d. uždarymo posėdyje mo
deratorius dr. J. Grinius perskaitė visų 
paskaitų santrauką. Toliau duotas žodis 
šeimininkui — Vasario 16 Gimnazijos di
rektoriui kun. Br. Liubinui, Diplomatijos 
Šefui min. St. Lozoraičiui, Vliko atstovui 
dr. K. Čeginskui, o .baigiamąjį žodį tarė 
rengėjų vardu prof. Z. Ivinskis.

Min. St. Lozoraitis pareiškė pasitenkini
mą Savaite, paskaitomis, diskusijų lygiu 
(jos buvo lojalios, demokratiškos), dr. Če
ginskas pabrėžė kūrybos ir tautinio solida 
rūmo bruožus Savaitėje. Visi dalyviai pri
ėmė Rezoliuciją, kuria jie pasveikino tau
tiečius okupuotame krašte, išsisklaidžiu
sius tremtyje, nulenkė galvas prieš padė
tas aukas rezistencijoje, pareiškė tikėji
mą ir tvirtą viltį į tautos laisvę ir nepri
klausomybės atstatymą, pabrėžė, kad visų 
mūsų jėgos rikiuojamos drauge su visais 
išlaisvinimo veiksniais.

Dalyviai pageidavo, kad ir kitais metais 
— jau trečią kartą iš eilės — Stud. Savaitė 
būtų rengiama lietuviškoje, jaukioje Vasa
rio 16 Gimnazijos aplinkoje. (Beje, buvo 
pageidavimų, kad. esant gausesniam daly
vių skaičiui, tektų skirti daugiau dėmesio 
dalyvių apgyvendinimo sąlygoms, be to, ir 
maisto tiekimui).

Iš meno programos dalykų pati įspūdin
giausia buvo tradicinė Tėvynės Valandėlė. 
Neišdildomą įspūdį paliko kun. prof. St. 
Ylos kalba nuleidžiant vėliavą. Literatūros 
vakare paminėtos kelios literatūrinės su
kaktys (Dantė, Ramonas, 50 m. Milašiaus 
„Simfonijų“ pasirodymo sukaktis), daly
vius nuotaikingai veikė dainos, deklamaci
jos. tautiniai šokiai (juos atliko kelių vals 
tybių lietuviškasis jaunimas). Buvo įspū
dingas, nors su liesoka programa (kur bu
vo skautai?) laužas. Labai vykęs trijų so
listų koncertas — dalyvavo iš Kanados at
vykusi ir laikinai Anglijoje besilankanti 
sol. J. Liustikaitė, JAV lietuvaitė, laikinai 
studijuojanti Europoje — Aušra Vedeckai- 
tė ir iš Angljos atvykęs sol. L. Baltrus 
(Baltrušaitis). Solistai itin geroje formoje 
atliko liaudies dainas ir kai kurių operų 
arijas. Koncertas savo aukštu lygiu lygia
vosi su visa Studijų Savaite. Bendras 
įspūdis — lietuviškosios išeivijos kūrybos 
demonstracija Vokietijoje, su kelių konti
nentų atstovais, buvo vykusi ir suteikė dva 
sinio, kultūrinio peno. Jos tradicija turėtų 
tęstis ir sekančiais ir dar kitais metais, 
nes, pasirodo. Europos lietuviuose energi
jos, atsparumo ir dėmesio kultūrai netrūks 
ta. Būtų blogas ženklas, jei Stud. Savaitės 
nutrūktų ar sumažėtų joms teikiamas dė
mesys. Dabar įvykusi kaip tik teikia gerų 
vilčių ateičiai.

pažiūromis artimas kairiesiems, pranešė, 
kad J. Paleckis per savo advokatą man iš
kėlęs bylą už jo šmeižimą. Man ta naujie-
na buvo tiesiog neįtikėtina: ne Paleckis 
man, bet prokuratūra Paleckiui turėjo kel
ti bylą. Jei J. Paleckis teisme būtų galėjęs 
įrodyti, kad jo fantastiškas prasimanymas 
ne šmeižtas, kuriuo siekiama priešvalsty
binių tikslų, o tiesa, tuomet jam būtų 
buvę prasminga man kelti bylą, kad Lie
tuvos Aidas jį šmeižė. Tačiau prokura
tūra jam kažkodėl bylos nekėlė už viešą 
priešvalstybiniais tikslais respublikos pre
zidento šmeižimą. O toji byla juk daug ką 
galėjus iškelti ir išryškinti.

Čia mano bendrais bruožais atvaizduotas 
J. Paleckio išsišokimas prezidentūroje kai 
kuriais atžvilgiais būdingas.. Jis parodė, 
kad J. Paleckis, be savo atsivestų šalinin
kų, susirinkusiųjų tarpe nerado jokio pri
tarimo ir, užuot pademonstravęs lietuvių 
prosovietiškumą, sulaukė priešingų rezul
tatų. Jis savo svaičiojimais dar labiau pa
ryškino A. Smetonos humaniškumą. Jei 
taip būtų buvę pasielgta su kitu preziden
tu, jis daugiau ar mažiau būtų reagavęs. 
A. Smetona į šį nemalonų įvykį visai ne
kreipė dėmesio, neteikė jam jokios politi
nės reikšmės.

(Bus daugiau)

Maišytos rasės, meksikiečiai, japonai, ki 
niečiai ar jų mišiniai, net baltesni juodieji 
puolami ir šaudomi. Negitai savuosius vadi 
na broliais, savaisiais. Jų krautuvės nera
mumų rajonuose turi iškabas, kad tai sa
vųjų.

— Kodėl turėčiau nežudyti baltųjų, jei 
jie nužudė mano senelę, — pareiškė vienas 
maištininkas.

Radijas ir televizija keletą kartų skelbė, 
jog juos pasiekė žinios, kad neramumai 
pradeda įgauti organizuotą pobūdį. Esą 
negrų, dėvinčių raudonus raiščius ant ran
kų ir kepurių. Iki nors vienas toks nesu
gautas, tai tėra gandas.

Naktį negrų snaperiai nušovė ir negrą 
3 metų vaiką. Kitas vaikas, 5 metų, sužeis
tas kitos kulkos.

Riaušės pradedamos vadinti sukilimu
Kruvinosios riaušės žinių pranešėjų pa

vadinamos sukilimu. Jų nuomone, riaušes 
gali suvaldyti policija. Riaušininkai nede
gina miesto blokais, nešaudo į ugniagesius, 
policiją, kariuomenę.

Negrams žodis sukilimas patinka labiau 
už riaušes.

Iki rugpiūčio 15 d. Los Angeles negrų su 
kilime jau žuvo 28 žmonės, tarp kurių 1 po 
licininkas, 1 ugniagesys (ant jo užgriuvo 
gesinamo namo siena) ir vienas japonų 
kilmės vyras. Visi kiti negrai, nušauti per 
susišaudymus su policija ar sugauti plė
šiant, perspėti nestojo, bėgo ar priešinosi. 
Sužeista kelios dešimtys policininkų, kele
tas karių, apie 700 sužeistųjų yra negrai. 
Areštuota apie 2.300 — visi negrai.

Sukilėliai vartoja trumpų bangų radijo 
aparatus

Rugpiūčio 14 d. naktį įsitikinta, kad su
kilėlių paskiros „smogiamosios“ grupės 
vartoja trumpų bangų radijo siųstuvus ir 
priimtuvus. Jais tarpusavy susižino ir pra 
neša apie pavojus, klausosi policijos trum
pomis bangomis vykstančių pasikalbėjimų 
radiju. Trumpų bangų siųstuvus įsigijo iš
plėšę visas apylinkėse esančias vartotų 
daiktų krautuves, kuriose rado įvairių 
ginklų, durtuvų, peilių, brangenybių ir kt.

Riaušininkai išplėšė visas jiems pasiekia 
mas ginklų krautuves. Apskaičiuojama, 
kad išsinešė daugiau kaip 1.000 šautuvų, 
kai kurie su žiūronais tolimiems taiklie
siems šaudymams. Dar didesnis skaičius 
revolverių ir daug tūkstančių šovinių.

Sukilo neturtingųjų negrų rajonas
To rajono pietinėje dalyje yra Watts — 

neramumų pradžia. Nuo Watts į šiaurę yra 
Florence vietovė, kitoje pusėje Hyde Park. 
Greta Inglewood miestelis, kuriame gyve
na nemaža lietuvių. Prieš keletą metų šių 
neramumų beveik centre savo spaustuvę 
turėjo lietuvių žurnalas „Lietuvių Dienos". 
Dabar jie įsikūrė kur kas geresniame ra
jone — Hollywoodo pietinėje dalyje. Ne
toli jų yra negrų, bet kol kas ten dar ramu.

Watts rajonas yra neturtingųjų negrų 
gyvenvietė. Ten daugiausia visokių nusi
kaltimų. vykdomų negrų prieš negrus. Ten 
gausu prostitučių, bedarbių, beraščių, val
katų.

Negrų gimimų vidurkis yra 40 proc. di
desnis už baltųjų.

Bet Watts negrų rajonas yra nepalygi
namai geresnis už New Yorko Harlem 
„negrų valstybę". Sukilimui prasidėjus, nė 
vienas negrų vadovų, policijos pranešimu, 
nė piršto nepajudino padėčiai sunormuoti. 
O šiandien jau radijas skelbia, kad suorga

ONOS VEVERŽYTĖS, 1965 m. atvykusios 
iš Lietuvos, prisiminimai
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Nakties tyla siautė namuose, tik vėjelis 
pabrazdindavo langą, o aš šokdavau iš 
miego. Atrodo, kad jau čekistai ateina į 
kamerą ir vėl išsirinks kalinius ir ves su
šaudyti. Bet staiga pramerkiu akis, pažvel
giu į langą, matau, kad čia jau ne kalėji
mas ir nematyti geležinių grotų ant langų, 
Miegas vėl primerkia akis, bet mintys vis 
dar negali pamiršti tų kankinančių dienų 
ir naktų. Kiek kartų buvau pabudus, tiek 
kartų pasimelsdavau ir vėl mėgindavau 
užmigti, bet miegoti ramiai negalėjau.

Apie vidurnaktį pasijutau, kad man la
bai bloga. Atsikėliau, norėjau išeiti, bet 
galva jau svaigo, ir aš buvau dar silpnes
nė, kaip prieš kelias valandas. Viduriai 
pradėjo nerimauti. Pirmą kartą geriau pa
valgius, mano skilviui buvo per sunku. 
Dėl to tik prieš aušrą galėjau pasiekti lo
vą ir valandžiukę pailsėti. Taip vargau ke
lias dienas.

Aš buvau suimta 1946 metais, o paleista 
1948 metais. Paleista dar dvejus metus 
turėjau registruotis milicijoj ir buvau jos 
priežiūroj. Nusibodo man ta registracija. 
Dažnai pagalvodavau, kad vėl galį paimti 
ir uždaryti. Partizanai tuo laiku buvo la
bai galingi ir sakė, kad ilgai netruks, 
ateis amerikonai ir Lietuva vėl bus laisva. 
Jie ragino visus stoti į bendrą kovą prieš 
savo priešus ir kovoti iki pergalės. Par
tizanai užpuldavo rusų dalinius ir kartais 
paimdavo jų sandėlius, kuriuose rasdavo 
amerikoniško maisto, konservų ir kitokių 
gėrybių. Partizanų bijojo visi, saugumie
čiai, stribai ir nemažiau rusai. Stribai tai 
buvo civiliai, pagelbinė milicija. Jeigu kur 
užeidavo rusai, tai kiti lauke eidavo sar
gybą, kad jų neužpultų partizanai. Bet 
jeigu tik užeidavo kur keli partizanai, tai 
ir didesnę rusų grupę palaidodavo vietoje. 
Kiek man žinoma, visi jauni vyrai ir mer
gaitės, stojo į partizanus, ir jų daugiau 
susitikti neteko, bet vargu jie visi žuvo. 
Partizanai pasitikėjo laisvojo pasaulio pa
galba ir amerikonų atėjimu į Lietuvą.

Prie Kretingos yra dideli pelkynai ir 
miškai, kur partizanai buvo įsiruošę slėp
tuvę. Į ją buvo galima patekti tik vande
niu. Aplinkui buvo pelkės ir vanduo, o vi
dury apžėlusi krūmais salelė. Toj slėptu
vėj jie jautėsi saugūs. Žiema buvo šalta, ir 
partizanai nutarė, kad reikia pasistatyti 
pečių apšildyti slėptuvei ir išsidžiovinti 
rūbams. Nutarimą turėjo įvykdyti partiza
nas iš tos apylinkės, kuris pažinojo žmones 
ir galėjo žinoti, kas neišduotų. Jis nuėjo 
pas gerą pažįstamą Stasį Vaičiulį, su ku
riuo susitarė, kad jis iki nurodytos vietos 

nizuotas komitetas (įvairių „pažangiųjų“), 
renkantis maistą, drabužius riaušių palies 
tiesiems.

Negrų pasisakymai televizijoje
Radijas ir televizija leido pasisakyti ei

lei negrų veikėjų ir iš masės.
— Jūs leidžiate raketas į mėnulį ir to

liau, o mes norime pagerinti 'savo gyveni
mo sąlygas.

— 40 metų klausau baltųjų. Tegul bal
tieji pradeda klausyti juodųjų!

— Mes (negrai) esame pavargę nelygy
bėje.

— Mūsų nelygybė prasidėjo prieš 400 
metų. Laikas pakeisti padėtį!

— Kas gali sustabdyti šiuos neramu
mus? — Niekas!

— Kaip pagerinti padėtį? — Daugiau 
abipusio supratimo.

Baltųjų pasisakymai
— Dabar turi būti sustabdyti neramu

mai. tik po to galėsime kalbėti, kodėl jie 
kilo ir ką daryti, kad ateityje nepasikar
totų.

— Nesvarbu, kas ką galvojame: žiūrėki
me į faktus, į šaudomus policininkus, ug
niagesius, padegimus, plėšimus, šauksmus 
prieš baltuosius. Žiūrėkime, kas yra šian
dien, ne kas buvo vakar.

— Negrų vadovai netikę, neįstengia su
valdyti savo žmonių.

— Negrų vadovai gaudavo algas iš aukš 
tų baltųjų, kad skatintų už juos balsuoti. 
Kas kaltas?

— Reikia pakeisti esamus tarpusavio ry 
šius. ieškoti daugiau vieni kitų supratimo.

— Los Angeles ir JAV-bių negrai turi 
daugiausia teisių pasaulyje. Kurioje pa
saulio valstybėje negrai gyvena geriau už 
mūsų negrus?

— Juodieji nesimoko, nesilavina ir rei
kalauja lygybės. Mokykitės!

— Apie kokią diskriminaciją kalbate? 
Ar tai ne komunistų išsigalvojimas? Kam 
nepatinka JAV-bės. gali važiuoti iš kur at
vyko jo tėvai ar seneliai. Kelionę užmokė
sime!

Uždaryta 96 mokyklos
Dėl riaušių uždaryta 96 to rajono Los 

Angeles mokyklų, 1 universitetas, kino te
atrai, eilė fabrikų. 6 bankai ir t.t.

15.000 karių ir policija padėtį pradeda 
apvaldyti. 

atveš pečių. Taip ir buvo padaryta. Vaičiu
lis, aišku, nebuvo prileistas artyn. O tas 
Vaičiulis buvo dar jaunas vyrukas, tik apie 
16 metų, tai jam negrėsė pavojus. Bet tuo
met partizanams dienos jau sunkėjo.

Stribams-saugumui labai rūpėjo suži
noti, kur prisilaiko partizanai. Kartą susi
tiko Stasiulis stribą-saugumietį Vaičiulai
tį, kuris Stasiulį pakalbino eiti su juo iš
gerti. Tas jaunas vyrukas, išgėręs samogo- 
no, susiginčijo ir pagrasino, kad pasaky
siąs partizanams, tai tie, sako, tave trupu
tį aptvarkys. Stribas pranešė savo virši
ninkui, vaikinas buvo suimtas ir dar pus
girtis viską išpasakojo, kiek pats žinojo. 
Tada saugumas ir rusų kariuomenė pradė
jo ieškoti. Pajutę pavojų, partizanai mėgi
no prasilaužti, bet jėgos buvo per menkos. 
Vyko žūtbūtinė kova. Pamatę, kad negalės 
atsilaikyti, partizanai prisileido prie savo 
slėptuvės ir susisprogdino. Kiek ten buvo 
partizanų, tai sunku pasakyti, bet iš jų 
tarpo buvo suimti ir sušaudyti Veviržė- 
nuose šie asmenys, visi iš Juodupiu kaimo: 
Pranė žemgulytė, du broliai Žemguliai, 
Pakalniškienė, Pivorius, du broliai Auš- 
kalniai. Jie buvo suimti kautynėse, viešai 
išniekinti, dantys išdaužyti ir kūnai kru
vini. Niekas nedrįso eiti prie jų, nes bijojo, 
kad irgi nesuimtų ir nesušaudytų. Baisus 
vaizdas buvo aikštėje, kai gulėjo partiza
nų kūnai.

Po kiek laiko tai viską nusiautė didelės 
partizanų jėgos. Sunaikino, ką tik pagavo, 
visokius pirmininkus ir saugumiečius, ku
riuos tik galėjo surasti. Visi išbėgiojo, kur 
galėjo. Sakoma, kad tai buvo kerštas už 
žuvusius partizanus. - .

Mano augintinę buvo paėmusi kita mo
teris, nes niekas negalvojo, kad aš kada 
nors grįšiu iš kalėjimo. Sugrįžusi susiieš
kojau. Buvo labai apleista ir net niežais 
išberta. Nors dar buto neturėjau, bet ga
vau prieglaudą pas pažįstamus, kuriems 
pasižadėjau prižiūrėti vaikus. Apšvarinau 
ir išgydžiau savo augintinę nuo niežų. Ji 
jau buvo paaugusi ir pradėjusi lankyti 
mokyklą. Kadangi vaikų neturėjau, tai ją 
mylėjau, kaip savo dukrą, dalijaus! pas
kutiniu kąsneliu duonos ir galvojau, kaip 
pagerinti mūsų gyvenimo sąlygas, ypač 
gauti butą. Bijojau užeiti kur nors i įstai
gą ir prašyti buto, kad vėl nepasiūlytų 
man kalėjimo. Buvo tokių žmonių, kurie 
man prikaišiojo ir tyčiojosi iš manęs. Sa
kydavo, tų anksčiau išnaudoję! kitus, o 
dabar nė pati sau vietos neturi. Esi kaip 
šuva be pastogės.

Atleidžiant iš kalėjimo, man uždraudė 
kalbėti apie kalėjimo režimą ir tardymus. 
Sakė, jeigu ką išgirsime kalbant, tai būsi 
suimta ir daugiau saulės tikrai nematysi. 
Jeigu kas mane klausė, tai niekuomet nie
ko nesakydavau, nes bijodavau, kad nepa
tekčiau į tą rojų, kuriame esu išgyvenusi 
dvejus metus.

Besvarstydama savo padėtį, sumaniau 
užeiti į NKGB paprašyti, kad jie man pa
dėtų suieškoti mano augintinės tėvą Mika
lojų Tikamirovą. Aš daviau jiems savo au
gintinės nuotrauką, kurią paskelbė „Kom
jaunimo Tiesoje“. Tėvas greitai atsirado 
ir parašė, kad atvyksta aplankyti. Jis gal
vojo, kad jo dukra yra žuvusi kartu su jo 
žmona 1941 metais. Po kelių dienų atvyko 
tėvas ir puolė man po kojų, nežinodamas, 
kaip džiaugtis, kad surado dukrą. Sako, 
kokie geri lietuviai žmonės, kad paėmė 
mano dukrą ir išaugino. Jis buvo vyresny
sis kavalerijos leitenantas. Kiek galėda
mas apdovanojo mane ir dukrą, palikda
mas pinigų, kad aš galėčiau ją gražiau pa
puošti ir leisti toliau į mokslą.

Aš jam pasipasakojau savo nelaimes ir 
vargus, jis mane suprato ir pareikalavo, 
kad aš su jo dukra gaučiau butelį. Po kiek 
laiko gavome kambarį ir virtuvę. Tuomet 
jau mūsų gyvenimo sąlygos pagerėjo. Pra
dėjau tvarkingai gauti pinigų už auginti
nę, dar pati truputį uždirbdavau, prižiūrė
dama vaikus. Jis jos į Rusiją nepasiėmė, 
nes jam buvo vis tiek, kur jj begyventų, o 
dar rodos, kad jau buvo sukūręs kitą 
šeimą.

Mano augintinė mokėsi labai gerai. Ji 
baigė aukštąjį mokslą Lietuvoje ir dabar 
yra inžinierė. Ji ištekėjo už lietuvio ir turi 
du vaikus — Rimutį ir Laimutę, ir gyvena 
Rusijoj. Kai jie vedė, aš gyvenau kartu. 
Bet kai jiems buvo pasiūlytas geresnis 
darbas, tai išvyko į Rusiją, o aš į Šilutę 
auginti svetimų vaikų. Esu išauginusi 10 
vaikų ir gaudavau į mėnesį 10 rublių, bet 
maistu ir butu man nereikėjo rūpintis.

(Bus daugiau)

TIK VEDUSIEMS
Amerikos leidykla išleido kalendorių, 

kurio nuplėšiamieji lapeliai išspausdinti 
ant žalio ir mėlyno popieriaus. Kai dienos 
data pažymėta mėlyname lapelyje, pusry
čius privalo paruošti vyras. Žalia spalva 
šias pareigas perduoda žmonai. Kalendo
rius turi didelį pasisekimą, ypač moterų 
tarpe.

SIRGALIŲ NUOSTOLIAI
Po vienų futbolo rungtynių Madrido sta

diono sargai surinko sirgalių užmirštus 
daiktus: 17 laikrodžių, 14 grandinėlių nuo 
laikrodžių. 13 lazdų, 38 skrybėles, 3 mote
riškus batelius.

3
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Europos lioturiu kronika Vasaros stovykla Norvegijoje
LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖ
Pirmomis rugsėjo mėnesio dienomis iš 

Škotijos atvyksta J.E. vysk. V. Brizgys ir 
prel. L. Tulaba.

Didž. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba ta proga rengia Tautos šventės 
minėjimą rugsėjo 5 d., sekmadienį.

Vysk. V. Brizgys laikys sumą ir sakys pa 
mokslą. Mišias už Lietuvą užprašė Bend
ruomenės Valdyba.

Po pietų, 4 vai., Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje (345 A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9) rengiamas Tautos šventės minė
jimas, kuriame dalyvaus abu aukštieji sve 
čiai.

Meninėje dalyje dalyvaus solistė Jani
na Liustikaitė ir mūsų vietinės meninės 
pajėgos.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti pamaldose ir minėjime.

Žmonių patogumui Klubo vadovybė pasi 
rūpins karštais užkandžiais, kad nereikėtų 
važiuoti namo pietų.

P.S. Atsiprašome skaitytojus už praeitą 
kartą paskelbtą klaidingą žinią, kad rug
sėjo mėn. pirmosiomis dienomis atvažiuo
ja Londonan J. E. vysk. P. Brązys. Turėjo 
būti: J. E. vysk. V. Brizgys.

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖ

LAS Nottinghamo skyrius rugsėjo 4 d. 
ruošia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis.
Meninę dalį išpildys J. Černio vedamas 

Londono lietuvių choras.
Minėjimas įvyks Bentick Rd. Ukrainie

čių salėje. Pradžia 6 vai. vak.

Valdyba

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai yra pridėję aukų lietuviškam spausdin 
tam žodžiui paremti: 20 šil. J. Liobė, 15 šil. 
J. Strumskis, po 5 šil. J. Jakimavičius, A. 
Kuzmickas, J. Grablys, J. Zaleckas ir N. 
Žvirblis, 4 šil. K. Paipolas, 1.6 šil. J. Vens- 
kūnas ir 1 šil. V. Paliuškevičius.
SISISISISISISISISISJSSISISIF

> LIETUVIŲ JAUNIMO REIKALU
Lietuviškoje auklėjimo ir mokymo įstai

goje Nottinghame mokslo metai prasideda: 
pradžios mokyklos mokiniams rugsėjo 6 d., 
o vidurinės — gimnazijos rugsėjo 8 d.

Laukiami berniukai iš visos Didž. Brita
nijos.

Skubiai registruoti ir teirautis šiuo ad
resu: Rev. S. Matulis, MIC, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham. Tel. 85738.

Nurodyti kandidato asmens žymes. Pri
siųsti išeitojo mokslo pažymėjimą. Plačiau 
skaityti ankstesniame „Europos Lietuvio“ 
numeryje.

GALIMYBĖ PATEKTI Į OXFORDĄ
Worcester College studentų sąjunga Ox- 

fordo universitete sudarys galimybes vie
nam pabėgėliui ar jaunuoliui iš ūkiškai 
atsilikusių kraštų trejetą metų studijuoti 
Oxforde, pradedant nuo 1966 m. spalio 
mėn. ,

Kandidatas turi būti nevedęs vyriškis, 
kuris 1965 m. gruodžio 1 d. neturės dar 25 
m. amžiaus. Jis turi būti atitinkamai pa
siruošęs studijuoti ir studijoms naudotis 
anglų kalba. Prašymai paduodami iki 1965 
m. gruodžio 1 d.

Prašymus paduoti ir smulkesnių infor
macijų prašyti šiuo adresu: B. Mason, 
Chairman, J.C.R. Scholarship Committee, 
Worcester College, Oxford.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
rugsėjo 11 d., 6 vai. vak., Manchesterio Lie 
tuvių Socialinio Klubo patalpose ruošia

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje bus tai dienai pritaikyta pa

skaita, o meninę dalį išpildys J. Liustikai
tė, kuri šiuo metu praleidžia atostogas at
vykusi iš anapus Atlanto.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius kvie 
čiame kuo gausiau minėjime dalyvauti. 
Vietos bus visiems.

PAIEŠKOJIMAI
VENSKUTĖ Genovaitė, Antano duktė, 

gimusi Lietuvoje 1925 m., kurios paieško 
motina, pati ar žinantieji apie ją prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

BRADFORD AS
BRADFORDO JAUNUČIAI

TELEVIZIJOJE
Rugsėjo 13 d., 6 vai. 45 min., Bradfordo 

jaunučiai šokėjai BBC 1 televizijoje pa
šoks lietuvių tautinių šokių, šokiams vado
vauja O. Peleckienė, o T. Burokas palydi 
juos muzika.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu Bradforde rugsėjo 5 d., 2 vai. 15 
min., vokiečių bažnyčioje (29 Great Hor
ton Rd.).

Kun. A. Putcė
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J MUSŲ KAINOS NESIKEIČIA! J

J Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai J
J siunčiamų į Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai H
J ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas mus užsakomas prekes pj
rJ siunčiame j Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis 
d kainomis, kaip iki šiol.

[įj Mūsų pereitų metų katalogai ir visi spaudoje skelbti 
| specialūs pasiūlymai tebegalioja.

Be to, esame sudarę šiuos du labai vertingus 
m specialius siuntinius:

EVK: 2 atkarpos po tris jardus dviems paltams geriau- 
a sios rūšies eksportinio veliūro, juodos, rudos arba tams, 
a mėlynos spalvos ir 3y2 jardų išeiginei eilutei angliškos
d vilnonės medžiagos su jaustu įrašu Made in England —

All Wool, pageidaujamos spalvos, tik už £20.0.0 su pa- 
d siuntimu ir muitu (to siuntinio normali kaina būtų 50 
d svarų).

MNS: 4 išeiginiai vyr. nailono marškiniai; 4 škotiškos 
J vilnos stori ir šilti vyr. arba moteriški nertiniai ir 4 vil-
J nonės skarelės su didelėm gėlėm tik už £27.0.0 su pa-
d siuntimu ir muitu (šios prekės Lietuvoje labai retos ir
d ypač vertinamos).

„ Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų:

Į BALTIC STORES LTD.
0 (Z. JURAS)
j 421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
n Telef. SHO 8734

SKYRIAI:
j Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
i Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

SISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISI

Jau vienuolikti metai kaip būrelis lietu- i 
vių Vasario 16 Gimnazijos mokinių trau- I 
kia vasaros atostogų metu į šiaurę. Evan- i 
gelikų Jaunimo Ratelio vadovo mokyt. Fr. 
Skėrio tarpininkavimu jie vis kviečiami į : 
Strandheimą, apie 30 km nuo Oslo. Dar nė 
Viena tautybė, išskyrus vokiečius, neturė
jo laimės 11 metų iš eilės didesne grupe pa i 
tekti ten.

Šiais metais į Strandheimą išvyko net 
16 berniukų. Tai buvo didžiausia grupė sto 
vykioje. Išvykę liepos 10 d., ilgą kelionę i 
stengėmės atlikti trumpesniu keliu, vadi
namąja „Paukščių skridimo linija“. Bet I 
vis tiek kelionė užtrunka 30 valandų ir daž . 
ni persėdimai nuvargina.

Puttgardene (prie Danijos sienos) susi
tinkame su italų ir vokiečių grupėmis ir su . 
darome jau 37 vaikų su trimis vadovais i 
grupę. Čia atsisveikiname su savo grupės 
vadovu mokyt. Fr. Skėriu.

Iš pradžių dar kiekviena grupė laikosi 
atskirai, vieni kitus smulkiai iš pasalų ap
žiūri, įvertina ir, gal būt, nuvertina. Juk 
reiks ilgiau kaip 4 savaites kartu gyventi! ' 
Tuoj pat pasireiškia ir tautų skirtingumas. ' 
Lietuviai laikosi gana ramiai, klauso vado ; 
vų paliepimų ir linksta daugiau į nuošalu- . 
mą, o tuo tarpu italai, jau visą parą kelia
vę, šokinėja, triukšmauja, net ir susipeša,'- 
didelis vargas juos tvarkingai išlaikyti.® 
Jiems viskas nauja, turi apžiūrėti.

Laimingai pasiekiame Oslo. NorvegijosJ 
sostinę, kur jau laukia Strandheimo vedė-S 
jas F. A. Frantzen, didelis lietuvių drau-^ 
gas, žmogus, gyvenąs artimui, apdovanotas 
nepaprasta kantrybe ir švelnumu.

Pirmąją dieną susipažinę su Strandhei
mo tvarka, sekančią pradedame stovyklavi 
mą. Jei tik oras leidžia, tris kartus per die 
ną maudomės fijorduose. Irkluoti galima 
visada. Niekas nedraudžia nė žuvauti, nes 
fijorde žuvų visiems užtenka. Nuobodulio 
čia niekas nepajunta. Atrodo net. kad vis 
to laiko per maža. Lietaus metu būname 
žaidimų kambaryj Šiaip visą dieną pralei
džiame lauke. Jūros oras sukelia apetitą; 
valgis geras ir gausus. Kiekvieną dieną ry
tą atlaikomos pamaldos (Strandheimas — 
krikščioniška stovykla), kurias sudaro Bib 
lijos teksto skaitymas, trumpas pamokslas, 
maldos ir giesmės. Po pamaldų skelbiami 
potvarkiai, pastabos, išdalijami laiškai. 
Vakaras, kurio čia Norvegijoje iš tikrųjų 
nėra, nes saulė nusileidžia jau visiems su
gulus, skiriamas programai prie laužo, ar
ba rodoma filmą. Taip slenka dienos, kurių 
čia niekas neskaičiuoja. Laikas nebetenka 
reikšmės. Tik artėjant ekskursijos laikui 
kyla diskusijos, kuri šiandien diena.

Pirmoji ekskursija buvo į Oslo, norvegų 
sostinę, kuri yra prie mūsų fijordo. Aplan
kome ten Holmenkolmen, laivą „Fram“, 
kuris buvo panaudotas Nanseno ir Amud- 
seno ekspedicijoms, „Kon-Tiki“, pagarsėju 
sį Heyerdahl plaustą, Ramiojo vandenyno 
nugalėtoją. Miesto centrą išvaikščiojame 
pavieniui. Miesto centras išpuoštas naujais 
pastatais. Amerikonizmo beveik nėra, o 
Vokietijoje jo net per daug. Užmiesčiai su 
silieję su miškais, kad net namų beveik ne
matyti.

Kita ekskursija buvo į pietinius Norve
gijos kalnus su karališka panorama. Atsi
veria platus akiratis per ežerus ir kalnus. 
Aplankėme ir penktą didumu Norvegijos 
miestą Drammen (tik su 25.000 gyvento
jų). Bet, arčiau susipažinus su šiuo mies
tu, tiesiog sunku patikėti, kad jame maža 
gyventojų. Krautuvės ištisomis gatvėmis, 
ir žmonių jos beveik užkimštos, nes čia yra 
visos apylinkės prekybos centras. Važiuo-

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tarutis. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA —
GERIAUSIA DOVANA

dami 
Seim, 
gamečio jos vadovo, kapo. Nils Seim buvo 
visoje Europoje savo apaštalavimu pagar
sėjęs. Jis buvo įvairių valstybių apdovano
tas medaliais (pvz., Vakarų Vokietijos vy
riausybė jį apdovanojo „Verdienstkreuz 
der Bundesrepublik" ir kitokiais jo veik
los pripažinimais). Jis labai daug padėjo ir 
lietuviams, nemokamai kviesdamas jų vai
kus vasaroti ir apdovanodamas juos me
džiaginėmis gėrybėmis.

Greitai prabėgo dienos. Svarbiausias 
Strandheimo uždavinys yra supažindinti 
jaunimą su Kristumi. Strandheimas pri
klauso tarptautinei organizacijai YMCA- 
YWCA. Per tas keturias savaites bandoma 
jaunimą supažindinti su Kristumi. Kasdie
niniai Biblijos skaitymai ir maldos jau ne 
vienam padėjo rasti Kristų.

Į Strandheimą suvažiuoja neturtingų tė
vų vaikai, ir. gal būt, todėl būna jų tarpe 
ir tikrų neklaužadų, net ir gatvės vaikų. 
Ypač tokį įspūdį daro italai iš Neapolio, 
kurie gyvena labai vargingai, tai jau ir tų 
vaikų gyvenimas yra kova su neturtu. Dau 
gelis net apsirengti neturi pakenčiamai. 
Jie ir elgiasi ne kaip-išdykę vaikai: jų akys

namo sustojame prie dėdės Nils 
Strandheimo stovyklos įkūrėjo ir il-

dar lyg maldauja, bet veido bruožai be lai
ko surimtėję. Jie kažkaip primena užguitą 
šuniuką. Jie nieko gera nelaukė iš artimo 
ir nerodė dėkingumo. Tad nenuostabu, kad 
ši vasara pasižymėjo ginčais ir kartais net 
peštynėmis. Bet tokių vaikų buvo nedaug.

Lietuviai pasirodė kaip mandagiausia ir 
tvarkingiausia grupė. Tą patvirtino stovyk 
los vedėjas mokytojui Fr. Skėriui. Būdami 
didesni ir sumanesni, buvo paskirti į atsa- 
kingesnes vietas, o stovyklos vadovybė bu
vo labai patenkinta jais.

Lietuviukai iš Vasario 16 gimnazijos ge
rai reprezentavo save ne tik liaudies dai
nomis prie laužo, bet ir parodydami gerą 
išsiauklėjimą.

Strandheimas pasižymi tautų įvairumu. 
Tą rodo sekmadieniais plevėsuojančios vė
liavos. Vėliavas keliant buvo giedami ke
turių tautų himnai ir maldos keturiomis 
kalbomis. Frantzui A. Frantzen stovyklos 
metu padėjo penki ..dėdės“, kaip čia vado
vus vadina: norvegas, italas, šveicaras, lat
vis ir lietuvis.

Arturas Hermanas
9 kl. mokinys ir grupės vad. Strandheime

ATOSTOGOS SODYBOJE
« Kai žmogus išsijungi iš kasdieninio gy- 
*venimo, vargęs apvalius metus aprūkusia- 
* me fabrike, ir gauni nors trumpam laikui 

pakvėpuoti tyru oru, tai sustiprėji dvasia. 
Bet ši vasara ypatinga. Kai kurie juk pra
leido atostogas su lietumi. Apie lietų gal- 

, vodamas ir aš važiavau į Sodybą, tikėda
mas, kad reikės praleisti daugiausia laiko 

. prie kaušo alaus.
> šeštadienį perpildytu traukiniu išvykstu 
; iš Nottinghamo. Daugumas tų keleivių 
i vyksta į Europą. Jų tarpe tik aš į Sodybą.

Aš pasuku dar į Lietuvių Namus Londone, 
kur manęs jau laukė A. Pranskūnas savo 
mašina nuvežti į Sodybą. Radau laukiantį 
ir pik. T. Vidugirį, kuris tai atostogų ke
lionei išsiruošęs ne tik pėsčias ar važiuo
tas pasireikšti, bet ir vandeniu: nusipirkęs 
balioninę dviejų vietų valtį, šitaip jis buvo 
pasirengęs žvejoti, ir tas jo laivas vėliau 
buvo pavadintas duona varomu kreiseriu.

Sodyboj, kopiant laiptais, mus pasitin
ka rasotais akiniais, matyt, iš virtuvės iš
trūkęs Sodybos vedėjas J. Lūža su džiaugs 
mu, kad atvežėme gražaus oro ir saulės ir 
pristato Zitai, kad susodintų valgykloje 
pietums. Žinoma, pietūs mums buvo ant
raeilis dalykas, 
giau lietuviškų 
kus, Piščikai, 
Puidokas ir iš 
kai ir kt.

Vėliau apžiūrime tuos iškastus milžiniš
kus žemės plotus rengiamajai šaudyklai. 
Šitai atliko kariuomenė su milžiniškais 
buldozeriais.

Apžiūrime ir gręžiamąjį vandens tieki
mo šulinį, kur deimantinis grąžtas jau įsi
rausęs daugiau kaip 400 pėdų gylyje. Dar
bininkai pasakoja, kad begręždami užtiko 
jau tris uolos sluoksnius.

Pasidžiaugėme ir Sodybos vedėjo suge
bėjimais panaudoti atliekamą to šulinio 
vandenį ežerui. Ežero vanduo jau pakeltas 
iki 2 ir pusės pėdų. Be to, Sodybos vedėjo 
išsitarimu, eina derybos su paskirais ka
riuomenės daliniais išvalyti ežerą ir pri
leisti įvairios žuvies. Už tai pagal susitari
mą apie 20 kareivių turėtų teisę kiekvieną 
trečiadienį po valandą čia pasisportuoti — 
pameškerioti ežere.

Apžiūrėję Sodybą, nutarėme visi lietu-

kai radom valgykloje dau- 
veidų. Čia jau buvo K. Vit- 
Tranavičiai, Vikaniai, St.

tolimos Škotijos Gužaus-

viai okupuoti vakare barą, nes jau buvome 
gerai ištroškę. Bet mūsų pasikėsinimas bu
vo veltui, nes baras buvo laisvas, tik kar
tas nuo karto užeina praeivis ir nusiperka 
limonado ar degtukų dėžutę. Ten susitiko
me ir Sodybos šeimininkę E. Lūžienę, kuri 
švelniu ir maloniu balseliu pasisveikino su 
visais, džiaugdamasi geresne savijauta, 
čia susibūrė visi Sodybos tarnautojai ir 
dalis pensininkų.

Sekmadienį atsikėlėme jau atostogiškai 
nusiteikę. Visiems rūpėjo įšokti į „šiau
dus“, o vėliau susimaišė datos ir dienos, 
nes programa buvo labai plati ir įvairi. Tai 
prie kaušo, tai žvejoti, tai žuvų baliai.

Išmėginome Sodybos sode ir dalgį. Ten 
užtikome piaunanti šieną Sodybos vedėją.

Kai kuriuos mūsų iš pradžių jis pagyrė, 
tačiau vėliau savo žemaitiška tarme pasa
kė, kad šitaip dirbdami daug duonos ne
turėtume.

Beatostogaudami iškėlėme Sodybos Ve
dėjui klausimą, koks tikslas Sodyboj plėsti 
viską, įsileidžiant į klubą anglus, rengiant 
šaudymo, žvejojimo klubus ir kitus pana
šius dalykus. Pasirodo, jis pramatąs, kad 
tuo būdu klubas duos pakankamą pagrin
dą išlaikyti pačiai Sodybai, palengvės dar
bai tarnautojams, atpuls trys darbai vie
nam. Pensininkai seneliai bus apgyvendin
ti laisvai kambariuose, susilaikyta nuo ki
tataučių atostogautojų ir 
vien lietuviais.

Šitaip bediskutuojant ir 
baigėsi gražiosios atostogų
iki pasimatymo sekančiais metais.

K. Bivainis

pasitenkinama

besidžiaugiant 
dienos, dėl to

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — rugsėjo 5 d., 12, 30 v.
— už Tėvynę.

BRADFORD — rugsėjo 12 d., 12,30 vai.
BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12,30 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 26 d., 12 vai.

PASAULY

KONKURSAS KALĖDINIAMS
ATVIRUKAMS GAMINTI

Jau 
me-

B. Armonienė — Palik ašaras Maskvoje
— Sibiro pergyvenimai, 251 psl. — 22 šil.

Dr. A. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
antikristinė dvasia istorijoje, 294 psl. — 
29 šil. 4 penai.

A. Nevardauskas — Pajūriais pamariais 
—gražus mūsų pajūris, 317 psl. — 36 š. 8 p.

Dr. A. Jasmantas — Gruodas — Pirmoji 
Dr. Maceinos eilių knyga, 94 psl. — 22 šil.

K. Almenas — Upė į rytus, upė į šiaurę
— 2-jų dalių romanas, kaina abiejų tomų
— 44 šil.

J. Girnius — Žmogus be Dievo — ši kny
ga skiriama ateizmo filosofinei analizei, 
541 psl. — 39 šil. 6 penai.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija — 
gydytojai apie amžinybės klausimus, 141 
psl., — 14 šil. 8 penai.

Nerimą Narutė — Relikvijos — lyriniai 
natiurmortai, 71 psl. — 14 šil. 8 penai.

St. Yla — Moderni mergaitė — 289 psl. 
Tai plataus užsimojimo veikalas, atsklei
džiąs bręstančios mergaites svajones — 18 
šil. 6 penai.

N. Sūduvis — Vienų vieni — 421 psl., 25 
metai rezistencijoje — 29 šil. 4 penai.

Vadovėliai, žodynai, gintaras ir visa pe
riodika. Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey.

(E) Australijos Liet. Bendruomenės 
nimo Kongreso Centr. Komitetas šiais 
tais ryžosi išleisti net 12 spalvotų kalėdi
nių atvirukų. Tam reikalui paskelbtas kon
kursas, kuriame dalyvauti kviečiamas stu
dijuojąs meną ir kitas jaunimas. Iš atvi
rukų numatomas gauti pelnas skiriamas 
Australijos atstovams, vykstantiems į Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą parem
ti.

— V. Vokietijoje yra jau 43.000 oro pa
vojų skelbiančių sirenų, ir rugpjūčio 25 d. 
jos buvo išbandytos.

— Sao Paulo kalėjime buvo privilegi
juotas kalinys Rubens Fonseca, tai jis pa
sikvietė viršininką ir prižiūrėtoją pas save 
pasižiūrėti televizijos, o kol jie žiūrėjo 
„The Fugitive“ (Pabėgėlį), Fonseca ko ra
miausiai išėjo sau į laisvę.

— JAV gynybos departamentas paskyrė 
21 mil. svarų gaminti naujoms torpedoms, 
skirtoms naudoti prieš atominius povande
ninius laivus.

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, 
D 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.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turini nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

4


	1965-08-31-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1965-08-31-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1965-08-31-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1965-08-31-EUROPOS-LIETUVIS-0004

