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BE PRIVATAUS GYVENIMO Ar švedai parduos juos?
Normalioje visuomenėje kišimas nosies 

į kitų asmeninius reikalus bei santykius 
laikomas nedoru, smerktinu veiksmu. Žiū
rėjimas pro rakto skylutę jokiomis aplin
kybėmis nėra pateisinamas. Asmeninio gy 
venimo intymumas kultūringose valstybė
se netgi įstatymais apsaugotas. Daugelio 
kraštų konstitucijos laiduoja gyventojams 
jų buto neliečiamumą, korespondencijos 
ir kitokio susižinojimo paslaptis.

Tas dėsnis negalioja Sovietų Sąjungoje. 
Maskvinėje imperijoje tik partijos ir vals
tybės pareigūnų darbas ir gyvenimas yra 
didelė paslaptis. Kiekvienas jų žingsnis 
apgaubtas nepermatomu šydu. Stambieji 
komunistai, milicininkai bei kariškiai gali 
savo butus užrakinti sunkiomis spynomis, 
savo vilas apsitverti aukštomis tvoromis ir 
įelektrintomis vielomis. Eiliniai piliečiai tu 
ri gyventi ir dirbti viešai, kaip vidury gat
vės. Kiekvienas jų pajudėjimas turi būti 
matomas, kiekvienas žodis girdimas. Nuo 
sovietinės milicijos ir partijos neturi gy
ventojų saugoti jokie raktai, jokios sienos. 
Iš tikrųjų, kai viename kambaryje gyvena 
keli vienas kitam svetimi asmenys, o vie
name bute kelios šeimos, raktai ir sienos

BYLA SOVIETŲ DIPLOMATAMS

„Freie Presse Korrespondenz'1' gegužės 
mėn. Nr. 5 rašo, kad 1966 metų pradžioje 
buvusiame koncentracijos lagery Dachau 
sovietų pasiuntinybės Bonnoje nariai užde 
jo vainiką pagerbti ten naciona.socialistų 
nužudytoms aukoms. Po to tuo metu Miun
chene gyvenęs rusas pabėgėlis M. priėjęs 
prie delegacijos vadovo valdininko A. A. 
Konoplankino, pasakė jam maždaug taip: 
„Gražu, kad jūs padėjote čia vainiką at
minimui nacių nužudytųjų aukų. Tačiau 
gal jūs galite man pasakyti, kur aš galiu 
padėti gėlių ant savo tėvo ir senelio kapo, 
kurie buvo išvežti Sibiran ir ten sušaudyti, 
lygiai kaip 40 milijonų kitų žmonių, kurie 
bolševikų buvo rytuose ir vakaruose pa
griebti ir Sibire pasmerkti?"

Kai jis tai pasakė, jį puolė Konoplanki- 
nas ir'keletas jc> palydos narių, partrenkė 
jį ant žemės, trypė, o konsularinis valdi
ninkas Konoplankinas sušuko: „Gerai ir 
teisingai buvo padaryta, kad tavo tėvą su
šaudė, tačiau gaila, kad tavęs nenutvėrė 
ir nesušaudė!“

Vokiečių kriminalinės tarnybos valdi
ninkui teko rusą pabėgėlį M. išlaisvinti iš 
užpuolikų ir pristatyti Miuncheno univer
siteto klinikon ištirti, kur, paties M. teigi
mu, buvo konstatuota vidujinių ir išvirši
nių sužalojimų.

Nukentėjusiojo M. advokatas iškėlė bylą 
sovietų pasiuntinybės tarnautojui Kono- 
plankinui.

Straipsnyje dar rašoma apie sovietų de
legacijos cinizmą: jie padėjo vainiką te
roristinės sistemos aukoms pagerbti, o pa
tys pavartojo linčo teisę prieš žmogų, ku
ris tik paklausė, kur galima padėti vainiką 
pagerbti sovietinės sistemos aukoms, šį 
pikta sovietų reakcija puikiausiai rodo 
biaurią jų sąžinę. C.

Septynios DIENOS
KARINIŲ DALINIŲ KLAUSIMAS

JAV krašto apsaugos ministeris yra pa
reiškęs, kad jei sovietai atitrauks dalį iš 
Rytų Vokietijoj turimųjų savo 20 divizijų, 
tai amerikiečiai atsiims dalį savųjų iš Va
karų Vokietijos.

O sovietai iš tikro atitrauksią 5 divizi
jas ir pasiusią jas į Kinijos pasienį.

INTELEKTUALAI PRIEŠ SUKARNĄ
Indonezijos intelektualai bendru pareiš

kimu reikalauja, kad prez. Sukamas pasi
trauktų, nes jis įkūręs krašte diktatūrą.

Nors jo galia yra sumenkėjusi, bet pa
gal įstatymus prezidento vieta jam priklau 
so iki gyvos galvos.

Didžiausią valdžios galią Indonezijoje 
dabar turi gen. Subartas.

VILTYS INDIJOJE
Po aštuonių mėnesių sausros šįmet anks

čiau negu paprastai užėjo lietūs.
Dėl to tikimasi, kad derlius bus ge

resnis.

U THANTAS SOV. SĄJUNGON
Prieš apsispręsdamas, ar kandidatuoti 

vėl į J. Tautų generalinio sekretoriaus 
vietą, U Thantas važiuos į Maskvą išsiaiš
kinti, kaip sovietai žiūrės į jo kandidatūrą.

Anksčiau sovietai vis reikalavo vietoj 
vieno gen. sekretoriaus sudaryti 3 narių 
komisiją, kurioje būtų po atstovą vakarie
čių, sovietų ir neutraliųjų. 

nelabai kam bereikalingi. Tokiomis aplin
kybėmis nieko nuo smalsių akių ir ausų 
negalima ir bepaslėpti.

Manoma, jog komunistai tyčia tokias są
lygas sukūrė. Kad žmonės negalėtų iš
vengti įtaraus žvalgybininko žvilgsnio, 
dirbdami savo ūkiuose ir ilsėdamiesi na
muose, bolševikai nusavino žemę ir na
mus. Jie sugrūdo žemdirbius į kolchozus, 
o miesto gyventojus — į įmones. Tik re
gistruoti žingsniai apmokami. į brigadi
ninkų dienynus ir kolchozų apyskaitas ne
įrašytas darbas nėra atlyginamas. Dauge
lis sovietinio gyvenimo stebėtojų įsitikinę, 
jog gyvenamojo ploto trūkumas Sovietijo- 
je nebus pašalintas tol, kol valdys komu
nistai. Jie mano, jog partija tyčia tiek ma
žai lėšų skiria namų statybai. Sovietai ne
mano savo gyventojams- leisti pasislėpti 
už keturių buto sienų.

Kad gyvenant, kaip silkėms statinėje 
sukimštiems, kyla įvairių vaidų ir nesusi
pratimų, partijai dėl to galvos neskauda. 
Jai nerūpi, kad žmonės, i.gus metus besi
naudodami viena virtuve, viena prausykla 
ar viena išviete, vieni kitiems kulnus min
do. Dėl to komunistai tik džiaugiasi. Kyla 
įvairūs vaidai ir kivirčai, kurie duoda pro
gos partijai, milicijai, profesinėms sąjun
goms ir net spaudai kišti nosį į privatų bei 
intymų žmonių gyvenimą.

Būdingas pavyzdys, kaip dviejų įmonių 
profesinių sąjungų pirmininkai, abu „vy
resnieji broliai", ir komunistų partijos 
dienraštis, redaguojamas taip pat nelietu
vio, ėmėsi mokyti gražaus sugyvenimo dvi 
susikivirčijusias lietuves moteris. Rodos, 
gėda būtų apie tokius dalykus rimtiems 
žmonėms viešai kalbėti. O zimaninė „Tie
sa“ rado reikalą tuos bobiškus vaidus net 
Stimburio vedamame profesinių sąjungų 
gyvenimo skyriuje aprašyti. Dienraštis ne 
tik nesmerkia kišimo nosies į privatų žmo
nių gyvenimą, bet dargi jį skatina.

Papasakojęs apie Vilniuje, Cvirkos gat
vėje, vienam bute jau septynerius metus 
su šeimomis gyvenančių Gurkšnienės ir 
Stalionienės kivirčus, laikraštis padarė to
kią išvadą: „Jei dėl vaidų negalima na
muose ramiai ilsėtis, dirbti, jei dėl jų ken
čia ne tik suaugusieji, bet įr vaikai, turi
me j austi pareigą padėti..."

Atrodo, jog paprasčiausias pagalbos bū
das tokiu atveju būtų išskirti nesugyve
nančias šeimas, vieną jų perkeliant į kitą 
butą. Tačiau komunistai tiek daug gyve
namojo ploto neturi, kad galėtų juo aprū
pinti dėl ankštos pastogės besivaidijan
čias šeimas. Todėl partijos organas siūlo 
„kritiškai peržvelgti poelgius, sudrausti 
įsisiautėjusį miesčionį“.

Lengva pasakyti sudrausti. Bet kaip su
drausti moteris, kurios ir toliau yra pri
verstos gyventi su šeimomis susispaudu
sios viename bute, naudotis viena virtuve, 
viena prausykla, vienu koridoriumi, ir vi
sažinanti „Tiesa“ negali pasakyti. Paga
liau kas tą „drausminimo“ darbą turėtų 
atlikti?

Dienraštis mano, kad profesinės sąjun
gos. Jis rašo: „Kam kitam, jei ne kolekty-

BAIGĖSI NEONACIŲ KONGRESAS
Karlsruhėje, Vokietijoje, nacionalinė de

mokratinė partija turėjo metinį kongresą, 
kurio metu buvo paryškinta partijos po
litika.

Partijos vadai norėtų, kad būtų išvaryti 
užsieniečiai darbininkai, svetimos firmos 
ir britų ir amerikiečių daliniai.

Ta proga mieste pasireiškė ir antinaei- 
nės demonstracijos.

DE GAULLETS SOV. SĄJUNGOJE
Prancūzijos prez. gen. de Gaulle'is Sov. 

Sąjungoje buvo priimtas ypač iškilmingai.
Lydimas sovietų vadų, jis važinėjo po 

Sibirą. Jam net buvo parodyta, vieta, iš 
kur leidžiamos raketos.‘

SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
Prancūzija ir Sov. Sąjunga pasirašo su

tartį dėl bendradarbiavimo mokslo ir erd
vės srityse.

PRIEŠ SAVUS IR PRIEŠ KOMUNISTUS
Su amerikiečių pagalba kovodama prieš 

nuolat iš šiaurės papildomus ir apginkluo
jamus komunistinius partizanus, Pietų 
Vietnamo vyriausybė verčiama viduje prie 
šintis ir savo budistams, kurie nori nu
versti vyriausybę.

Kadangi kai kuriose krašto dalyse prie 
budistų prisidėjo ir kariuomenės daliniai, 
tai suiminėjami generolai, kurie leido ka
riams sukilti prieš vyriausybę. 

vui, jei ne profsąjungai, geriausiai žinoti, 
kaip gyvena jų nariai... Tokią teisę kolek
tyvas turi...“

Ar tikrai jis turi?
Mums atrodo, jog niekas neturi teisės, 

juo labiau pareigos šniukštinėti, kas vyks 
ta gyventojų virtuvėse įr butuose. Profesi
nės sąjungos sukurtos darbo žmonių rei
kalams atstovauti ir ginti. Sovietai nelei
džia joms vykdyti savo uždavinio, bet nori 
pažeminti iki virtuvinių moterų plepalų 
rinkėjų ir sprendėjų.

Augustinas Upėnas

NAUJA ROTUŠĖS PASKIRTIS

Kauno rotušė netrukus gaus paskirtį 
panašią į bažnyčios: joje bus „santuokos 
rūmai“, tai yra, vieta, kur bus atliekami 
civilinių santuokų formalumai su iškil
mėmis.

Ęompartijos ir komjaunimo veikėjai se
niai deda pastangas civilinių santuokos 
aktų iškilmingumu lenktyniauti su bažny
tinėmis santuokų iškilmėmis, nors ligšiol 
jiems dar nepavyko sugalvoti tam tikslui 
tokių apeigų, kuriose visiškai nebūtų baž
nytinių iškilmių pamėgdžiojimo.

Eilę pastarųjų metų Kauno rotušėje vei
kė Kauno Politechnikos Instituto architek
tūros fakultetas, kuris dabar išsikelia į 
naujas instituto patalpas Tvirtovės alėjoje 
(dabar vad. Jaunosios Gvardijos).

Rotušę dabar vėl apžiūrinėja architek
tai restauratoriai ir tam tikros dirbtuvės 
specialistai atnaujina laiko ar įnamių nu
dilintas jos architektūrines detales. (Elta)

POILSIO KLIŪTYS
Partijos centro komitetas neseniai Vil

niuje paskelbė iškalbingų paraginimų ge
riau. sutvarkyti „darbo žmonių poilsį“. O 
jau po antrojo gegužės sekmadienio tos 
pačios partijos Tiesa aimanuoja, kad vil
niečiai vėl įsitikino, jog jų poilsį žudo 
„kaip prieš metus ar trejus, taip ir dabar 
ta pati nelaimė — transportas!“ Esą, iki 
nuvažiuoji į Verkius, „devyniuose prakai
tuose išsimaudai“, o grįžti atgal — „visas 
malonumas dingo, lyg vėjo nupūstas“. 
Taip esą ne tik iš Vilniaus į Verkius va
žiuojant. O ką jau, esą, bekalbėt apie kitus 
miestus... (Elta)

LAIDO GABALO ISTORIJA
Išnaikinusi privačius amatininkus ir įve

dusi „socialistinę buitinių patarnavimų 
sistemą“, bolševikinė valdžia gyvenimą 
Lietuvoj taip „paįvairino“, kad yra ko ir 
laikraščiuose rašyt. ,

Raseinių gyventoja sausio mėnesio pra
džioj nusipirko televizijos imtuvą. Po ke
lių vakarų imtuvas sugedo. Raseiniuose te
levizijos taisytojų nėra. Parduotuvė suge
dusį imtuvą siunčia Kaunan. Po mėnesio 
grąžina pataisytą, bet,., be laido imtuvui į 
elektros tinklą įjungti. Parduotuvė teisi
nasi, kad iš Kauno taip gavo. Kito tokio 
vielos gabalėlio Raseiniuose negalima nei 
pirkti, nei įsitaisyti. Parduotuvės atstovas, 
nuvykęs Kaunan, ieško to nusimetusio lai
do taisymo dirbtuvėj, bet ten niekas neat
simena, ar toks laidas prie imtuvo buvo, o 
jei buvo, tai niekas nežino, kur jis dingo. 
Taip pirkėja, sumokėjusi gerą pinigą, te
levizija gėrėjosi tik keletą vakarų, o dabar 
turi pataisytą imtuvą, bet neturi kuo pri
jungti jį prie srovės...

Rašo Komjaunimo Tiesai. Redakcija 
siunčia specialų korespondentą. Byla atsi
duria pas Raseinių kooperatyvų sąjungos 
pirmininką. Tas įsakė Raseinių universali
nei (!) parduotuvei nupirkti Kaune tą 
vielos galą ir įteikti imtuvo pirkėjai. Tai 
įvyko gegužės gale... (Elta)

Emigrantas Maskvon
A. česnavičius, šešerius metus buvęs 

komjaunimo pirmasis sekretorius Lietu
voj, „išemigruoja“ į Maskvą. Mat, nese
niai Maskvoj įvykusio visuotinio rusiškojo 
komsomolo suvažiavimo metu, česnavičius 
tapo įtrauktas į vyriausią komsomolo va
dovybę, vienu iš sekretorių (atseit, centro 
valdybos narių). Dėl to dabar jis atleistas 
iš komsomolo vado (pirmojo sekretoriaus) 
pareigų Vilniuje. Jo vieton pirmuoju sek
retorium dabar bus V. Morkūnas, irgi jau 
šešerius metus išbuvęs vienu vadovų — 
sekretorių, Į Morkūno vietą į sekretorius 
dabar įtrauktas D. Jokūbaitis. (Elta)

— Skrisdami į Persijos sostinę Tehera
ną, amerikiečių keleivinio lėktuvo lakūnai 
pastebėjo keistą reiškinį: Kaspijos jūros 
pusėje, sovietų teritorijoje, pasirodė lyg 
šviesus didelis mėnulis, jis greit bent tri
gubai padidėjo, įsigijo grybo pavidalą ir 
po 10 minučių užgeso.

„Pabaltiečiai stato Švediją į keblią pa
dėtį“, tokia antrašte išspausdino Mainze 
leidžiamasis dienraštis „Allgemeine Zei- 
tung“ birželio 6 d. laidoje savo korespon
dento Skandinavijoje straipsnį. Jame rašo
ma, kad busimasis sovietinio ministerio 
pirmininko Kosygino lankymasis Švedijoj 
meta jau savo šešėlį į priekį. Švedijos už
sienio reikalų ministeris Nilssonas jau pa
reiškė, kad 30.000 pabaltiečių, kurie ant
rojo pasaulinio karo metu pabėgo į Švedi
ją, laikomi ir toliau sovietų piliečiais. At
sikratymas tos pilietybės galimas tik su 
sovietinių įstaigų sutikimu, šis pareiški
mas pabaltiečių, o taip pat ir kitų rytų Eu
ropos pabėgėlių tarpe sukėlė didelį neri
mą. Laukiama, kad artimiausių savaičių 
bėgyje tūkstančiai iš jų reikalaus Švedijos 
vyriausybę peržiūrėti savo laikyseną.

Pradžią šiam staigiam paaštrėjimui da
vė vieno Švedijoj gimusio pabaltiečio pa
šaukimas į sovietų armiją, nors jo tėvas ir 
jis pats jau daug metų yra Švedijos pilie
čiai. Keletą vengrų pabėgėlių, kurie, laiky
dami save švedų piliečiais, apsilankė Ven
grijoj, ištiko toks pat likimas.

.Švedų konservatorių partijos vadas 
Hoimbergas parlamente pareikalavo užsie
nių reikalų ministerį, kad jis Kosygino 
lankymosi metu šį „dvigubos pilietybės“ 
klausimą su juo aptartų ir atleistų šiuos 
pabėgėlius nuo rytų valstybių pilietybės 
(apie kurią jie patys neturi jokio suprati
mo). Torstenas Nilssonas tokią intervenci
ją atmetė ir pareiškė, kad pabaltiečiai turi 
patys daryti sovietų pasiuntinybėje žygių 
dėl sovietų pilietybės panaikinimo. Tai 
reiškia, pastebi laikraštis, kad kiekvienas 
jų turi pirma priimti šios pilietybės toli
mesnę egzistenciją ir sovietų įstaigoms su
teikti apie save smulkiausių žinių. Laik
raštis reiškia abejonę, kad bent vienas ry
tų pabėgėlis rizikuos leistis į tokį žygį.

Iš Švedijoj esančių 30.000 estų, latvių ir 
lietuvių 29.000 jau seniai yra Švedijos pi
liečiai. Daugeliui jų sūnų, kurie yra čia 
gimę ir atitarnavę švedų kariuomenėje, 
susidaro dabar teorinė galimybė, kad jie 
gali būti pašaukti į sovietų kariuomenę.

Pabaltiečiai ir tūkstančiai kitų rytų pa
bėgėlių, kurie jau daug metų gyvena Šve
dijoj ir čia saugiai jautėsi, staiga pasijuto

Neatsidarančios durys
G. Zimanas, vilniškės Tiesos redakto

rius, būdamas New Yorke, stebėjosi lėk
tuvų stoties durimis — esą, tik prisiartini, 
ir pačios atsidaro.

Dabar, gegužės 24, jo redaguojamoji Tie 
sa piktinosi, kad Vilniaus lėktuvų stoty 
esą priešingai, būtent: „durų daugybė, bet 
kol susirasite vieninteles, kurios atsidaro, 
— pačiupinėsite už kelių rankenų“...

(Elta)

PlSU/Ut
— 4 italai gamino auksinius britų suve

renus, britai pakaltino juos nuostolių dary 
mu Britanijos iždui, jie buvo pačių italų 
suimti, bet buvo išteisinti, nes gamino juos 
ne kaip pinigus, o kaip papuošalus.

— Italas, kuris aplenkė kelyje kitą, bu
vo pasivytas, sumuštas ir mirė ligoninėje.

— Interpolas (tarptautinė policija) pa
ieško Dr. Nkrumos, kuris buvo Ganos pre
zidentu, o dabar galįs būti pavojingas su- 
imant, nes galįs turėti ginklą.

— Lankydama Britanijos karališkojo 
Sussexo pulko pirmąjį batalioną, Olandi
jos karalienė visiems 250 vyrų po parado 
nupirko po paintą alaus (ji yra vardinis 
pulkininkas).

— Prieš 9 metus miręs garsusis italų 
dainininkas Beniamino Gigli ligi šiol dar 
vis buvo nemalonėje, nes karo metu bi
čiuliavosi su vokiečiais, buvo jų aprūpi
namas, kai apskritai kraštas beveik bada
vo, bet dabar dėl įvairių politinių sume
timų jau visų širdys atsileido, jo vardas 
nuvalytas, ir jo vardu net aikštė pavadinta 
Romoje prieš operos rūmus.

— Darvine, Australijoje, buvo likviduo
ta kovai su alkoholizmu draugija, nes, pir
mininko pareiškimu, šiame „labiausiai iš
troškusiame pasaulio mieste“ žmonės la
biau linkę gerti, negu sirgti baime, kad rei
kės pagirioti.

— San Sebastiane, Ispanijoje, vyksta 
filmų festivalis, bet tuo metu vieną dieną 
studentai suruošė demonstracijas, ir kai 
policija jas sklaidė, tai buvo sumušti Če
koslovakijos delegatai, kurie atvažiavo į 
festivalį, bet policija patenkinamai pasi
aiškino, ir reikalas taikiai likviduotas.

— Milijonierius Paul Getty prieš 28 me
tus Londone nusipirko seną paveikslą už 
40 svarų, o dabar išaiškinta, kad tai yra 
Rafaelio kūrinys ir jo kaina meno dalykų 
rinkėjų rinkoje galėtų būti ne mažiau kaip 
360.000 svarų ar net dvigubai tiek. 

atsidūrę labai neramioje padėtyje. Laik
raštis klausia, ar pabėgėliai iš Lenkijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos ir Čekoslovakijos 
vis dar tebėra jų ankstyvesnių kraštų pi
liečiai. Dėl tautinių mažumų įjungimo 
klausimo jau ilgesnis laikas esama nuomo
nių skirtumo Švedijoj. Ar šis Nilssono pa
reiškimas yra ženklas, kad pageidaujama, 
jog jie išemigruotų? Jeigu taip, tai kur šie, 
daugiausia jau seni žmonės, turi emigruo
ti? Atgal į Estiją, Latviją įr Lenkiją? — 
baigdamas klausia laikraštis.

Nuo savęs dar reikėtų pridurti, kad Šve
dija buvo vienintelė demokratinė valstybė, 
kuri savo metu prievarta grąžino pabaltie- 
čius į Sovietų Sąjungą. Taigi ir dabar iš 
jos galima visko tikėtis ir laukti. zv

RŪPESČIAIS DĖL KOMSOMOLO

Gintis nuo „buržuazinės idologijos“ įta
kų yra vienas iš labiausiai pabrėžtų ragi
nimų, įrašytų Rusijos komsomolo (kom
jaunimo) suvažiavimo rezoliucijoje. Ta re
zoliucija taikoma ir Lietuvoje veikiančiai 
komjaunimo organizacijai, nes ji yra Rusi
jos komsomolo padalinys.

Rezoliucijoj^ tvirtinama, kad „imperia
lizmas“, esą, „masiškai ideologiškai puola 
tarybinį jaunimą“. Sako, kad „pagrindinis 
šio.puolimo tikslas — pasėti jo tarpe indi
vidualizmą ir visuomeninį pasyvumą, pa
keisti klasinį solidarumą ir atsidavimą 
bendram proletariato reikalui miesčioniš
kos gerovės vaikymui, idėjinį įsitikinimą 
— skepticizmu ir kritikavimu“.

Vyriausio komsomolo vado S. Pavlovo 
kalboj yra paminėtos ir priemonės, kurio
mis tos „nedorybės“ komunistiškai auklė
jamąjį jaunimą pasiekiančios: „spauda, 
radijas, televizija, kinas, turizmas, litera
tūra, muzika, šokiai“.

Nors visi šie dalykai dar labai sunkiai 
ir menkai tepasiekia Kremliaus imperiją 
iš Vakarų, tačiau ir tie riboti sąlyčiai su 
Vakarais privertė komsomolo vadus grieb
tis pavojaus trimitų ir šaukti auklėtinius 
į gynybines pozicijas. Rezoliucijoje pareiš
kia, kad „visa praktinė komjaunimo orga
nizacijų veikla jaunimo komunistinio auk
lėjimo srityje turį būti kupina nesitaiksty
mo su jokiais buržuazinės ideologijos pa
sireiškimais“. Reikalavimas „turi būti“ 
reiškia, kad nėra. Taikstytis ar nesitaiks
tyti, bet bent „paragauti“ tų pasireiškimų 
ištisos jaunimo masės ne tik nesisaugo, o 
puola, „kaip musės į medų“. (Elta)

KARVĖS KOLCHOZO JAVUOSE

Lietuvoj dabar vyrauja įsitikinimas, kad 
paleisti karvę pasiganyti kolchozo javuose 
— ne nusikaltimas, o laimikis. Yra potvar
kis,-kuriuo apylinkių sovietams pavesta 
išieškoti iš kaltininkų nuostolius už nuga
nytus kolchozų pasėlius. Bet retai kas dėl 
nuganymo teapsiskundžia. Kai kur kolcho
zo vyresnybė tuos klausimus paveda spręs 
ti vadinamiesiems draugiškiems teismams, 
nors tokiems teismams nėra duota teisių 
tokias bylas spręsti: jie nuganytojams daž
niausia esti per daug draugiški...

Respublikinio sovieto prezidiumas svars
tė, ką daryt dėl tų nuganymų, bet sprendi
mo nerado. Parašė atsišaukimą kaimų so
vietams, rajonų vykdomiesiems komite
tams (ispolkomams) ir žemės ūkio minis
terijai, — ragina ištirti, kaip pasėlių nu- 
ganytojai išsisuka nuo pabaudų ir nuosto
lių atlyginimo, ir pasiūlyti, kaip galėtų 
būti užtaisytos potvarkio skylės. (Elta)

BUSIMIEJI ŽODYNAI

Nors teorijoj Maskvos valdžia ir įtikinė
ja, kad rusų kalba yra vienintelė geriausia 
ir pakankama priemonė visai išminčiai 
pažinti, bet praktikoje sutinka, kad reikia 
mokytis ir kitų svetimų kalbų, ypač anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbų. Lietuvoj tų 
kalbų mokymasis ir domėjimasis literatū
ra tomis kalbomis irgi nuolat stiprėja. Pa
sigendama .tų kalbų žodynų, ypač dides
nių. Todėl jau rengiasi bent 1968 metais 
išleisti didelius anglų-lietuvių įr prancūzų- 
lietuvių kalbų žodynus. Betgi didžiulis 
(2400 puslapių) rusų-lietuvių kalbų žody
nas vis tiek numatomas Išleisti pirma, 1967 
metais.

Didžiausias Vilniuje žodynų srity dirba
mas darbas tačiau yra didysis lietuvių kai 
bos žodynas, Būgos-Balčikonio pradėtasis 
Lietuvos nepriklausomybės laikais, šiemet 
numatoma išleisti septintasis to žodyno to
mas. Pirmųjų dviejų, priešbolševikiniais 
laikais išleistųjų tomų seniai nebegalima 
gauti. Jie perredaguojami ir bus perspaus 
dinti. Pirmasis tomas jau atiduotas rinkti.

(Elta)
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L. ENCIKLOPEDIJOS XXXIV TOMAS LITUANISTIKA ANGLU KALBA

Prenumeratorius jau pasiekė Lietuvių 
Enciklopedijos trisdešimt ketvirtasis to
mas, kuris apima žodžius nuo Vienos kon
greso iki\X spindulių. Šis tomas redaguo
tas P. Čepėno ir žymiai didesnis už kitus 
(640 psl.). Iš visa ko atrodo, kad tasai to
mas yra jau priešpaskutinis. Bet trisde
šimt penktasis dar.nebus visiškas atsisvei
kinimas su Enciklopedija. Dar bus atski
ras papildymų tomas. Be to, dar vis tebe
ruošiama medžiaga XV tomui, kuris turi 
būti skirtas Lietuvai atskirai.

Šisai tomas įdomus, kaip ir visi. Tačiau 
kas jame įdomaus iš lietuviškų sričių?

Žmonės šiame tome pradedami Justinu 
Vienožinskiu, garsiuoju dailininku, kuris 
tuoj po I pasaulinio karo reiškėsi Rokiš
kyje, o vėliau kaip vienas žymiųjų Lietu
vos dailės gyvenimo variklių. Kiek toliau 
turime aptartą rašytoją Vienuolį-Žukaus- 
ką ir jo kūrybą, dailininką R. Viesulą, 
Kernavės kunigaikštį Algirdo sūnų Vigan- 
tą, JAV gyvenantį visuomenininką V. P. 
Vygantą, J. Vigelį, V. Vijeikį, žemaičių 
kunigaikštį Vykintą ir žurnalistą S. Vy
kintą, visą būrį Vilčinskų, tarp jų ir mūsų

MOKYTOJAI LIETUVOJE

Vilniuje dabar yra dvi švietimo ministe
rijos: senoji, tvarkanti bendrojo lavinimo 
mokyklas (ministeris M. Gedvilas) ir nau
ja — aukštųjų ir specialių vidurinių mo
kyklų ministerija (ministras H. Zabulis). 
Tų dviejų ministrų pažiūros į švietimo pa
dėtį nevienodos., Zabulis nuolat primena, 
kad reikia susirūpinti mokymo lygio kėli
mu, o Gedvilas vis dar didžiuojasi tik di
deliais mokyklų ir mokinių skaičiais. Net 
apie mokytojų pasirengimą Gedvilas kalba 
tik didžiaisiais skaičiais. Esą, „Dabar iš 
32.000 pedagogų šeimos 28.000 turi aukš- 

- tąjį, nebaigtą aukštąjį arba specialų vidu
rinį išsilavinimą“. Ir: „kas antras mokyto
jas yra komunistas ar komjaunuolis“...

Ši antroji mokytojų kvalifikacija Gedvi
lui svarbiausia. Pedagoginio mokytojų pa
sirengimo nesiteikia tiksliau paskaičiuoti. 
O iš to, kuo Gedvilas didžiuojasi, matyt, 
kad bendro lavinimo mokyklose (nuo pra
džios iki brandos atestato) yra 32.000 mo
kytojų. Beveik visi jie bolševikinės mo
kyklų sistemos auklėtiniai. Iš jų 16.000 ko
munistai ar komjaunuoliai. Keturi tūks
tančiai mokytojų dar neturi nė „specia
laus vidurinio išsilavinimo“, tai yra, ne
turi net pradžios mokyklose dėstyti reika
lingo pasirengimo (nebaigę seminarijų). 
Gal jiems tą atstoja komjaunuolių bilietai?

Iš kitų 28 tūkstančių nežinia kiek turi 
aukštesnėse klasėse dėstyti reikalingus 
universiteto ar pedagoginio instituto diplo
mus ir kiek tik pabuvojusių tose mokyklo
se. Nutylimas skaičius mokytojų, kurie 
dėsto vidurinėse mokyklose patys tik vi
durinįjį mokslą tebaigę. M. Gedvilas aiš
kiai vykdo maskvinę švietimo politiką, 
kuri tebesivadovauja šūkiu — tegu ir men 
kai, bet kad tik daug. (Elta) 

DBLS pirmininką Juozą Vi.činską, visą 
būrį Vileišių, B. Vilentą, V. Viliamą, Vili
mus, J. Viliušį, tris Vilkaičius, Vilkutai- 
čius, P. Vilūną, Vilučius, Vymrsius... Be 
abejo, išeitų per ilgas sąrašas, jei visus su
minėtuosius norėtume išvardyti. Bet kai 
vartai puslapius, tai ir vėl susigundai su
stoti štai ties Antanu Vireliūnu, mokytoju 
ir visuomenininku, su Virkau, prel. Vir- 
mauskiu, Viršilomis, Viskantomis ir Vis
kantu. Pro Povilą Višinskį tikrai būtų sun
ku praeiti. Trumpas buvo jo gyvenimas, 
bet reikšmingas darbais ir įtaka kitiems. 
Arba pro Andrių Vištelį, kuris „Aušros" 
metais reiškė labai romantiškas idėjas 
(pvz., skelbė, kad net Adomas rojuj lietu
viškai kalbėjęs) ir paliko mums „Op! op! 
Kas ten? Nemunėli! Ar tu mane šauki?“ 
Arba sunku būtų nepasidomėti Vytautu 
Didžiuoju. Tiesiog sunku būtų praleisti 
nepaskaitytą straipsnį apie buvusį minis
ter! pirmininką Augustiną Voldemarą. 
Prieštaringas jis buvo žmogus, bet reikš
mingas. Tačiau, nors jis turi nemaža sekė
jų, deja, ligi šiol ųiekas apie jį juk nėra 
paruošęs ne tik padorios monografijos, bet 
ir bent šiek tiek žmoniškesnio biografinio 
straipsnio!

Iš kitų dalykų šiame tome viskam domi-, 
nuoja mūsų sostinė Vilnius. Apie jį rašo 
net keli atskirų sričių specialistai: A. Sa
lys, A. Bendorius, J. Puzinas, S. Sužiedėlis, 
V. Kulbokienė, A. Mažiulis ir P. Rėklaitis. 
Bet ir jie vieni neaprėpė visų dalykų, kurie 
susiję su Vilnium. Dėl to dar atskirai apie 
Vilniaus akademiją rašo P. Rabikauskas, 
apie Vilniaus bylą D. Krivickas, apie Vil
niaus jėzuitus P. Rabikauskas, apie Vil
niaus kunigų seminariją R. Krasauskas, 
apie Vilniaus lietuvių komitetą V. Kulbo
kienė, apie Vilniaus lietuvių konferenciją 
P. Čepėnas, organizacijas — V. Kulbokie
nė ir J. Vilkaitis, meno mokyklą — P. Rėk
laitis ir V. Vizgirda, miesto ir srities pilie
čių komitetą — S. Žymantas, pilis — P. 
Rėklaitis, pinigų kalyklą — J. K. Karys, 
spaustuves — V. Kulbokienė, universitetą 
— A. Rukša ir J. Rauktys, Vilniaus užėmi
mą — K. Ališauskas, vyskupiją — R. Kra-

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI

Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš
leistos LIETUVOS ISTORIJOS kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.

Nauja ilgo grojimo Aldonos Stempužie- 
nės stilizuotų liaudies dainų plokštelė 
„Dainos“ — kaina 2 sv. 13 šil.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

EUROPOS LIETUVIS

sauskas, Vytauto Didžiojo gimnaziją — V. 
Kulbokienė, apie Vilniaus žinias — A. Ma
žiulis. Enciklopedija, žinoma, ir lieka en
ciklopedija, bet toksai bendradarbių sutel
kimas aptarti Vilniui pristato visus tuos 
straipsnius apie sostinę lyg ir kokią san- 
traukinę monografiją.

Kitos šio tomo vietovės yra ne tokios jau 
žymios Viešintos, Viešvilė, Vievis, Vygriai. 
Vilijampolė irgi, rodos, ne kuo buvo garsi, 
bet iš aprašymo dabar matome, kad senais 
laikais ten buvo skirta žydams gyventi 
(jiems nebuvo leidžiama kurtis Kaune).

Turime čia dar Vilkaviškį, Vilkiją, Vir
balį, Vištytį, Vyžuonas.

Kiti platesni straipsniai lietuviškomis 
temomis yra apie Vietinę Rinktinę, vieti
ninką, Vilkolakį, Viltį, Vyriausiąjį Lietu
vių Komitetą, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, Vyriausiąjį Tribunolą, Vyšnio- 
veckius, Vytauto Didžiojo Universitetą, 
Vytauto pinigus, Vitebsko kunigaikštiją ir 
Vitebsko lietuvių batalioną, Vytį.

K. Abr.

Pasaka komedijoje
Jau seniai Birutė Pūkelevičiūtė gavo 

premiją už savo parašytąją komediją 
„Aukso žąsį“. Premija jai buvo paskirta 
1961 m. PLB jaunimo dramos konkurse.

Premija buvo paskirta seniai, o pati ko
medija išleista tik dabar (1965 m. data) 
Lietuviškos Knygos Klubo. Atrodo, kad 
pirma pagal tą komediją filmas buvo pa
statytas, o tik tada pateiktas ir tekstas. 
Juk tuos pastaruosius kelerius metus bū
relis entuziastų kaip tik ir paskyrė nemaža 
energijos ir kapitalų, kad „Aukso žąsis" 
pavirstų filmu. Dabar filmas jau baigtas ir 
rodomas JAV lietuvių kolonijose, o mes po 
ranka turime tą komediją knygos pavida
lu. Knyga jau iliustruota filmo scenomis.

Komedijos tema nelietuviška. Gali būti, 
kad lietuviškame pasaulyje sunkoka su
rasti, kas patrauktų jaunimą (o Pietaris 
vis dėlto surado, kai rašė „Algimantą“!). 
Bet galį būti, kad mūsų rašytojams vis 
sunkiau apčiuopti lietuviškas temas. Bet 
šis B. Pūkelevičiūtės atvejis lyg ir sakytų, 
kad „Aukso žąsis“ galėjo būti ir visiškai 
lietuviška. Komedijos pradžioje juk pažy
mėta, kad aukso žąsies ir liūdinčios kara
laitės motyvai yra paimti iš brolių Grimų 
pasakų. Jeigu taip, tai juk ir lietuviškos 
liaudies pasakos turi visokiausių fantastiš
kų motyvų, ir kai kurie rašytojai jais mo
kamai pasinaudoja. Bet, žinoma, dėl to lie
tuviškumo dabar galima kalbėti tik teore
tiškai, nes šaukštai jau po pietų: komedija 
buvo premijuota, ir pagal ją jau filmas pa
statytas.

Patsai dalykas yra didelė eiliuota pasa
ka, kuri įvilkta į dramos formą. Toje pa
sakoje veikia karalius ir karalaitė, karali-

Dabar pasirodžiusiame „Lituanus“ žur
nalo 1961 m. žiemos numeryje vėl išspaus
dintas gražus pluoštas lituanistinės medžią 
gos. J. Pivoriūnas rašo apie M.K. Čiurlionį 
kaip individualistą. Istorikas J. Jakštas 
aptaria sovietinio istoriko Pašuto darbą 
apie Lietuvos valstybės susikūrimą. J. Dai- 
nauskas supažindina skaitytoją su Di
džiuoju Vilniaus Seimu 1905 m. Pateikia
ma penketas K. Bradūno eilėraščių.

Apžvalginėje dalyje aptariami pasikeiti
mai sovietų pramonėje, supažindinama su 
sovietų propagandinėmis knygomis užsie
niuose, su S. Vardžio knyga apie Lietuvą i 
po sovietais ir su A. Barono knygos ver
timu.

„The Baltic Review" Nr. 31 taip pat 
duoda lituanistinės medžiagos, šalia M. 
Williams straipsnio apie Baltijos valstybių 
padėtį tuo metu, kai daugelis buvusių ko
lonijinių kraštų pasiekia laisvės, ir A. Bud- 
recko straipsnis apie pabaltiečių žygį į J. 
Tautas, čia turime plačią santrauką Dr. J. 
Savojo knygos apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje.

jos astrologas ir laivyno vadas, kanclerio 
našlė, pilies gydytojas, karaliaus juokda
rys ir dar keletas. Viskas ir vyksta šioje 
komedijoje dėl pasakiškų dalykų. Dvariš
kiai renkasi naktį tartis, kaip kraštą įr ka 
ralių gelbėti nuo pražūties. Karaliaus bėda 
ta, kad jo duktė nepralinksminama, dėl to 
visi, sako, verkia, visiems liūdna. Bet as
trologas pamatė tarp žvaigždžių žąsį ir ki
tus tikina, kad tai padės išvaduoti karaliją 
iš nelaimės. Bet tie aukštieji karaliaus 
dvariškiai, kurie viešo liūdesio metu links
mi ir šokdami rinkosi tartis, kaip karalaitę 
gelbėti, perduodami karaliui nubausti. Tik, 
žinoma, karalius nėra koks žiauruolis: jis 
tik tarpais stengiasi apsimesti rūstuoliu, o 
šiaip yra toks pat pleputis, kaip ir jo dva
riškiai.

Po daugelio, sakytume, nuotykių viskas 
baigiasi laimingai — žąsis pralinksmina 
karalaitę.

Komedija turi pusantro šimto puslapių 
teksto. Vadinas, scenoje statoma, ji turi 
užimti gana daug laiko. Dėl to, aišku, mė
gėjų teatrams nesutrumpinta „Aukso žą
sim“ bus sunkoka pasinaudoti. Tur būt, dėl 
to pati autorė su savo bendradarbiais pa
skubėjo pagal šį kūrinį susukti filmą. Mė
gėjų teatrams dar viena nemenka kliūtis 
būtų: komedijos eiliuotasis tekstas. Jis 
skambus, ritmas ir rimas skanduoja, bet 
dėl to mėgėjui vaidintojui visada yra pa
vojaus išvirsti į deklamatorių. Gerų artis
tų rankose tasai sklandus eiliavimas, be 
abejo, dar pagražins šią pasaką.

„Aukso žąsies“ kaina — 2 dol.
K. Abr.
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POPIEŽIAUS JONO MINTYS

Popiežių Joną vargino pontifikalinė 
pompa ir baimino oficialios ceremonijos 
bei kai kurių popiežiškų rūbų papuošalų 
sudėtingumas. Nesivaržė to žodžiais iš
reikšti:

— Esu aprengtas kaip Persijos satrapas! 
— pastebėjo.

* * *

Lankydamas Regina Coeli kalėjimą Ro
moje, popiežius paprašė, kad kaliniai būtų 
išleisti iš vienučių į pagrindinį kalėjimo 
kiemą išklausyti jo kalbos. Kalbos metu 
priminė, kad vienas jo giminaitis buvo su
imtas ir uždarytas kalėjime.

Popiežius prisipažino džiaugiąsis, turė
damas progą aplankyti kalinius:

— Aš atvykau, — kalbėjo, — jūs pama
tėte mane. Aš žiūrėjau į jūsų akis, aš pri
siglaudžiau savo širdimi prie jūsų širdžių. 
Būkite tikri, kad šis susitikimas pasiliks 
giliai įspaustas mano širdyje.

Tarp tų, kuriems buvo leista pasveikinti 
popiežių, buvo du žmogžudžiai. Vienas jų, 
pabučiavęs popiežiaus žiedą, pažvelgė į jį 
giliai liūdinčiomis akimis:

— Ar tie vilties žodžiai, mums pasakyti, 
buvo skiriami tokiam dideliam nusidėjė
liui kaip aš?

Užuot atsakęs, popiežius pasilenkė ir jį 
apkabino.

* * *
Vienas kalinys nupiešė popiežiaus pa

veikslą įr panoro pasitaikiusia proga jam 
įteikti. Tačiau, kai norėjo tai padaryti, pri 
žiūrėtojai jį sustabdė.

Kai popiežius ėjo pro jo vienutę, kalinys 
vėl rodė jam savo paveikslą, tačiau popie
žius vis dar nesuprato, kad tai buvo jam 
paskirta dovana.

Sekančią dieną laikraščiai paskelbė ne
susipratimą ir kalinio nusivylimą. Jonas 
XXIII tučtuojau nusiuntė aukštą dvasi
ninką paimti paveikslo, pavesdamas atsi
prašyti kalinį už skausmą, kurio nenorėjo 
jam suteikti.

Ta proga verta paminėti, kad popiežius, 
aukodamas mišių auką, naudojo tiktai du 
mišiolus; vieną jam buvo padovanoję Me- 
lun'o, antrą — Regina Coeli kalėjimų ka
liniai.

Parengė J. K.

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

Kaimas kryžkelėje
(84)

Gaigalas pritrenktas.
— Kas žinojo, kad pasėlius išars? Apga

vo! O tas posėdis vis vien buvo sušauktas 
ant juoko, rupūže. Nei sprendė, nei balsa
vo. Juk jūsų sėjos planas nebuvo patvir
tintas.

— Nekaltinu tavęs. Klemai. Taip pasa
kiau, norėdamas, kad suprastum: kumš
čiais ir keiksmais nieko nepadarysi. Gyve
nime reikia kovoti, o ne muštis.

— Anąkart prikišote, kad vos nesužlug- 
džiau mėšlo reikalų, tada, Lapino kieme, 
dabar tas posėdis, gyvate... Išeina, kalčiau 
sias Liepgiriuose. — Gaigalas paspringo. 
Bet ne pykčiu, o nuoskauda. Kitas taip pa
sakytų, išplūstų ir, spiovęs į akis, išeitų po 
velniais, tačiau Toleikis... gali, turi teisę 
tai pasakyti. Ne dėl to, kad Gaigalas vilki 
jo dovanotu švarku, žmona sekmadieniais 
pasipuošia Ievos suknele, miega ant Tolei- 
kių matraco. Ne, geraširdiškumu Gaigalo 
niekas nepapirko ir nepapirks. Tėra vienas 
pinigas, kurio vertę jis pripažįsta — teisy
bė. O šitas žmogus atnešė į Liepgirius tei
sybę. Už ją dabar, va, ir sėdi priešais nū- 
skusta galva, pakvipęs vaistais. Per menką 
plaukelį mirtis praėjo pro šalį. Neišsigan
do. Gaigalas negali pasakyti kada, bet vie
ną dieną pajuto, kad širdyje staiga atsira
do šiltas, iki šiol jam pačiam nežinomas 
kamputis, kuriame įsikūrė tas žmogus, ša
lia žmonos ir kūdikio. Net tikram broliui 
Stribokui čia nėra vietos. — Išeina, kal
čiausias Liepgiriuose. Kiti šventi, o aš vel
nias raguotas, — kartoja su augančia pa
gieža, ne puldamas, kaip paprastai, o gin
damasis.

— Pats pasvarstyk. — Arvydo žvilgsnis 
švelnus ir balsas toks pat, bet jo žodžiai 
prislegia Gaigalą kaip pamatų akmenys.
— Ant visų puldinėji, keiki blogybes, o ką 
darai joms pašalinti? Gerai dirbu, pasaky
si? Dėkui už tai. Bet ir Pauga gerai dirba, 
ir Magdė, ir Birutė. Žmonėms reikia pa
vyzdžio. O koks iš tavęs pavyzdys? Pyksti: 
visi blogi, neteisingi. O tu stenkis juos pa
taisyti. Ne neapykanta, bet švelnumu, geru 
žodžiu. Neapykanta niekas žmonių meilės 
nenusipelnė ir nenusipelnys.

— Labai man čia reikia tos jų meilės... 
Cha. vagių meilė...

— Dorus žmones užgaulioji, Klemai. Bet 
atleidžiu jų vardu, nes žinau, kad tokių 
pateptų teisuolių, kaip tu, yra ir daugiau 
mūsų žemėje. Laksto, grūmoja kumščiais, 
šūkauja. Įsivaizduoja esą už visus geriau
si, sąžiningiausi, labiausiai nuskriausti! 
Viską jiems ant lėkštės padėk. O nepadedi, 
mantą į vežimą ir dumia kitur riebesnio 
kąsnio ieškoti. Dedasi teisybės ieškotojais, 
o iš tikrųjų jiems rūpi ne teisybė, o savas 
kailis.

Gaigalas apstulbęs gaudo orą. Rausta ir 
bąla. Gniaužomi kumščiai trata kaip sau
sos šakos po kojomis. Paskui pasvyra visu 
kūnu į priekį lyg žvėris, ruošdamasis šuo
liui. Susiaurėjusių akių ašmenys smogia 
Arvydui, atšoka tarsi nuo akmens ir sutru- 
pėjusios išlaksto į šalis.

— Kas dumia kitur, rupu... kas ieško?..
— iškvėpė pabalusiomis lūpomis.

— Tau geriau žinoti. — Arvydas nu
braukė pižamos rankove nuo kaktos pra
kaito rasą, išspaustą nuovargio. Ilgai tyli, 
sunkiu žvilgsniu spausdamas Gaigalą, ku
ris sėdi ant kėdės priblokštas kaip niekad
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savo gyvenime. — Lengva žmogų nugramz
dinti, bet, prieš parišdaęnas akmenį, pa
galvok, ar jis tikrai to nusipelnė. O jei nu
sipelnė, tai ir pats ar nepastūmėjai jo į pa
kalnę? Aš kalbu apie Šileiką, Klemai. Ne
teisinu jo — menkas žmogus. Bet ir pats 
nesijaučiu prieš jį visiškai švarus. Reikėjo 
su juo atsargiai, iš lengvo, gražiuoju. Ne
įstengiau. Nepatiko jis man iš pirmos die
nos — juk būna tokių žmonių, kuriems iš 
karto pajunti antipatiją? — pasidaviau 
tam prakeiktam jausmui ir, matai, kas iš
ėjo! Tiesą sakant, Šileikai nesu gero žo
džio pasakęs, pakalbėjęs kaip su draugu...

— Kaip su draugu... — Gaigalas pašo
ko. — Šileika — draugas?! Banditas!

— Šileika žmogus, Klemai, visų pirmą 
— žmogus. O iš žmogaus galima padaryti 
ir banditą, ir draugą. Mums reikia ne ban
ditų, o draugų, Klemai. Kuo daugiau turė
sime draugų, tuo puikesnis bus gyvenimas.

Gaigalas atsistojo, lenda už kėdės atlošo, 
ir atatupstas atatupstas iš palatos. Veidas 
ištįsęs. Akyse — baimė ir didžiausia nuo
staba. „Šileikai atleido... Beprotis!"

Užtrenkė duris, tartum iš paskos vytųsi 
alkanų vilkų ruja. Laiptų turėklai. Gatvė. 
Lietaus šlamesys medžių lapuose. Laukai, 
gimtieji laukai. Bekraštis lietaus plakamas 
vandenynas. Gaigalas iriasi pirmyn kaip 
nuskendusio laivo kapitonas, blaškomas 
šėlstančių bangų, širdyje siaučia iki šiol 
nepatirtų jausmų audra.

ŠILEIKA

Antrą savaitę guli lovoje. Nugriuvo gir
tas patvoryje ant lietaus, peršalo — plau
čių uždegimas. Pirmą kartą per paskuti

nius du mėnesius išsipagiriojo žmogus. Kol 
liga laikė prispaudusi patale, buvo vis tie, 
bet štai krizė praėjo, ir Šileika pasijuto 
tartum iš numirusių prisikėlęs. Apžiūri
nėja patręšusius pirštus, čiupinėja įkapes
— žmogus iš kito pasaulio! Iš pragaro su
grįžo... Užsimerkia, veja baisias mintis ša
lin, bet jų, kaip pas šunį blusų — begalės. 
Ir vaizdų. Slenka vienas po kito lyg nenu
trūkstanti filmo juosta. Klaikūs, kruviną 
prakaitą išspaudžią fragmentai. Be jokio 
sąryšio ir logikos. Fragmentai iš pragaro. 
Šileika pas Lapiną. Šileika malūne. Šileika 
pas kiaules. Šileika patvoryje. Šileika, Ši
leika, Šileika. Ir visur draugas butelis, iš
krypę snukiai, plačiai išžiotos burnos. O 
galop — virš galvos pakeltas vėzdas. Smū
gis... Žmogų norėjo užmušti. Gal reikėjo... 
Bet kodėl jis?

— Oi, oi, oi!
Kažkas įėjo. Lyg įr Martyno žingsniai.
— Geriau būč nepasveikęs... — Šileika 

užsimerkia, blaškosi ant pagalvės. Iškreip
tame veide siaubas. Kaip reikės gyventi?
— Duok gurkšniuką. Martynai. Iš proto 
išeisiu.

Nuo durų jokio atsakymo. Tik sunkus 
pailsusio žmogaus šnopavimas.

— Negaliu! Neprisipažinsiu! Vis tiek ne
dovanos. Nenoriu! Nieko nežinau, nema
čiau, negirdėjau. Sodinkit nekaltą į ka
lėjimą.

Sugirgždėjo grindys. Žingsniai artyn, 
ąrtyn.

— Duok! Užmušk. Martynai. Va, palu
bėje kablys. Parišk virvę. Kilpą pats užsi- 
nersiu. Padaryk, giminaiti, malonę. Vis 
tiek Toleikis grįžęs sutraiškys.

■— Cha-cha-cha!
Šileika pašoko, išmestas iš guolio gū

daus kvatojimosi, atplėšė akis. Gaigalas!
— Kaip tu čia?
— Kilpos užnerti atėjau, gyvate. Prašai 

gi! — Pasilenkė prie Šileikos, tiesia leteną. 
Apžėlusią rudais gyvplaukiais, gyslotą. Iš
skėsti pirštai juda kaip šimtakojo čiaupai. 
Ąrtyn, artyn... — Daryk sąžinės sąskaitą, 
bandito snuki!

Šileika atsišliejo pečiais galvūgalio, mos
taguoja prieš save plikomis rankomis. 
Nuoga krūtinė sunkiai kilnojasi, akys iš

sprogusios, iš plačiai pražiotos burnos ver
žiasi gailus unkštimas.

— Bijai mirti, rupūže? O kitą užmušti 
norėjai. — Gaigalo letena nusileidžia ant 
krūtinės, pirštai kaip nuodingos gyvatės 
šliaužia prie gerklės. O įš paskos — žvilgs
nis. Baisus, stingdantis kraują.

Šiieika jau nemostaguoja rankomis, ne- 
unkščia. Tik žiūri stiklinėmis akimis į Gai
galą, suparaližuotas gyvuliškos baimės. 
Amen. Bent greičiau viskas baigtųsi...

Pirštai prišliaužė prie gerklės, apsivijo 
ir, tarsi ko išsigandę, tuo pačiu keliu at
gal... Gaigalas atsitiesė. Kambarys sudre
bėjo nuo velniško juoko.

— Privarei kelnes, žalty marinuotas, a? 
Dabar žinosi, ką reiškia žmogui gyvybė? 
Atsigulk patogiau, nebijok. Niekas nelies. 
Toleikis tau dovanojo. Gyvenk, šliaužiok, 
gyvate, kol šventa žemė nešioja.

— Oi, oi Klemai... — sustenėjo Šileika. | 
Gaigalas sudrimba ant lovos, nukamuo- 3

tas įsiūčio priepuolio. Paskui pašoksta ir, 
žodžio netaręs, metasi pro duris.

Šileika ilgai guli, nepajudėdamas iš vie
tos. „Toleikis dovanojo, Toleikis dovano
jo..." — kruta pamėlusios lūpos, tačiau iš 
mirtinos baimės neatsipeikėjusi sąmonė 
dar nesuvokia pilnos tų žodžių prasmės. 
Pakelia galvą, įsiklauso. Girdėti, kaip nuo | 
stogo bėga vanduo. Kaime gailiai, tęsiamai 
kaukia šuo.

— Lapino Meškius... — šnibžda. — Ma- -j 
ne iškauks... — Užsitraukė antklodę ant 
galvos, vėl nubloškė, drebėdamas sužiuro
į langą. Kieme sušmėžavo žmogaus šešėlis. | 
Rodos, ir šuo iš paskos... — Lapinas! Už- 
sklęskit duris! Greičiau, greičiau. Nereikia 
Lapino! — Atsisėdo lovoje, kabinasi kaž
kam nematomam į petį, stumia nuo savęs. 3 
Šaltas prakaitas apšovęs kaktą.—Nereikia .2
Lapino... nereikia... nereikia...

Priemenėje subildėjo žingsniai, brakšte
lėjo durys. Įėjo Vingėla. Prie slenksčio nu- jį 
siėmė kepurę.

—'■ Lapinienė mirė.
— Am... amžiną atilsį... — iškvėpė Ši- 

leika, nuversdamas nuo krūtinės antkapio 1 
akmenį.

(Bus daugiau) 3

2
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j* * JAUNIMAS,
Paskutiniuoju metu vėl dažniau spaudo

je užtinkami pasisakymai lietuviško jau
nimo klausimais. Pats jaunimas bando 
kritiškai persvarstyti savo padėtį. Savęs 
pačių vertinimas siekia nuo gryno gyni
mosi iki visiško savęs apkaltinimo. Išei
ties, neskaitant bendro pobūdžio siūlymų, 
dar nematyti.

Vis dėlto sveikintinas dalykas, kad jau
nimas savo padėtį ir savo santykius su 
vyresniaisiais taip gyvai svarsto. Svarsty
mą apsunkina tas dalykas, jog niekas ne
gali tiksliai pasakyti, koks jaunimas iš vi
so turėtų būti. Vertinama pagal įvairius 
savo susikurtus mastelius, tad nevisada 
tam tikram jaunuoliui lengva atitikti vi
sus reikalavimus.

Apskritai apie lietuvišką jaunimą sako
ma, kad jis aktyviai nedalyvauja lietuviš
kose organizacijose ir parengimuose, ne
mėgsta paskaitų, o mėgsta vien šokius, pa
silinksminimus, nugėrimus. Tai reikėtų 
laikyti tikra tiesa, nes, pvz., jei į prieš tai 
ruoštąją paskaitą atsilanko du šimtai jau
nuolių, o į vėliau vykstančius šokius pus
antro tūkstančio, tai išvada aiški, arba be
veik aiški.

Kodėl betgi taip yra? šios problemos 
nėra nei naujos, nei jos ribojasi vien lie
tuviais. štai vokiečiams kyla ta pati prob
lema. Kitur irgi panašu, nekalbant jau 
apie kitas organizacijas, kaip profsąjun
gos, studentų ir kt. organizacijas, kurios 
nuolat skundžiasi menku dalyvavimu.

Klausimas būtų, ar šokiai išreiškia šių 
laikų nuotaikas, siekimus, ar tai tik pa
prastas malonumų ieškojimas? Ar tai nė
ra iliuzijas pamėlusio jaunimo reakcija 
prieš pasaulį,- kuriame yra tokia akivaizdi 
praraja tarp žodžių ir darbų, tarp pažadų 
ir ištesėjimo? Ar tai nėra bėgimas nuo 
paskaitininkų ir kalbėtojų, nuo žmonių, 
kurie mano turį teisę ir sugebą pamokyti 
ir papamokslauti, kurie su aiškiu defektu 
savo pačių išsiauklėjime bando mokyti 
jaunimą ir labai nustemba, jei niekas iš 
to neišeina?

Ar tik jaunimas neieško draugystės, su
pratimo, vietos, kur galėtų būti žmonėmis, 
laisvai pabendrauti? O visokiuose paren
gimuose bet koks pasireiškimas yra už- 
gniaužiamas.

Šokiai, dainos, pasilinksminimai priklau 
so jaunimui, jie yra jo dalis. Tačiau būtų 
kažkokia netvarka, jei jaunimas, ypač stu
dentija, atsiduotų vien tik pasilinksmini
mams ir malonumams, jei nenorėtume 
neigti bet kokių aukštesnių žmogaus 
pradų.

Organizacijos, dažnai nežinodamos men
ko dalyvavimo priežasčių, bando įvairiais 
būdais pritraukti jaunimą. Verbavimas 
yra leistinas, bet kai peržengiama tam tik
ra riba, tos pastangos pasidaro abejotinos. 
Pvz., ką būtų galima pasakyti apie vieno 
anglikonų pastoriaus metodą pripildyti 
bažnyčią? Jis paskelbė iš sakyklos, kad 
sekantį sekmadienį po pamaldų dalysiąs 
veltui Šv. Raštą ir „Lady Chatterleys 
Lowers“. Arba kad ir bandymas vien šo
kiais ir kitokiais pasilinksminimais pa
traukti jaunimą.

Kokios tad priežastys galėtų būti, ku
rios neleidžia lietuviškam jaunimui veik
liau pasireikšti lietuviškose organizacijo
se? Priežasčių yra tiek vidinių, tiek išori
nių, ir tai ne viena. Čia bandysime pažvelg 
ti į porą šių kliūčių.

Visose moderniųjų laikų organizacijose 
aktyviai reiškiasi tik maža registruotųjų 
narių dalis. Kaip tyrimai rodo, šitas men
kas domėjimasis nėra joks blogas ženklas, 
joks krizės ženklas, o tik normalaus, ra
maus visuomeninio gyvenimo vystymosi 
pasėka (nebūtinai gero ir siektino kokių 
nors vertybių prasme). Jeigu dalyvavimas 
organizacijose padidėja arba visiškai su
mažėja, tai tas parodo krizės buvimą, ne
normalią padėtį.

Jeigu mes lietuviškose jaunimo organi
zacijose matome tokius pat reiškinius, 
kaip ir kitų kraštų jaunimo organizacijo
se, tai tas parodo lietuviško jaunimo di
delį įsijungimą į gyvenamojo krašto visuo
menę ir savo padėties visišką nesuprati
mą, nes lietuvių visuomenės padėtis nėra 
jokiu būdu normali, nėra saugi. Pačioje 
Lietuvoje tautai yra daroma visokeriopa

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
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester.

ŠOKIAI IR
žala, tremtyje atsidūrusi tautos dalis turi 
grumtis su kitokios rūšies pavojingomis 
kliūtimis. Dėl to bet koks ramus, savimi 
patenkintas gyvenimas yra neįmanomas, 
jei nenorima visiškai atsisakyti lietuvišku
mo. Kaip išdava šios krizinės padėties lie
tuviškos organizacijos turėtų būti pilnos 
„susipratusio“ jaunimo. Jeigu jos yra pus
tuštės ir iš tų dar tik keletas rimtai dirba, 
tai tas parodo, kad mūsų kritiška padėtis 
visai nėra jaučiama.

Šitą suaugimą su kraštu gerai charakte
rizuoja neseniai skaitytas vieno jaunuolio 
pasisakymas. Būtent, klausimas, ar nerei
kia mums būti dėkingiems tiems kraštams, 
kurie mus priglaudė, ir todėl nuo bet ko
kių didesnių akcijų atsisakyti, nes, girdi, 
šios vaišingos šalys gali įsižeisti, pamanyti, 
kad mes esame nepatenkinti. (O turime 
būti patenkinti; turime žygiuoti į Vašing
toną). Suprantama, kad žmogus, atsidūręs 
svetimoj aplinkoj, trokšta būti pripažin
tas, o tam pripažinimui įsigyti jis turi 
uoliai pildyti visas pripažintąsias normas. 
Ir jis jas pildo ne vien 100 proc., bet 150 
proc. Amerikiečiai ir kanadiečiai čia yra 
kur kas uolesni negu europiečiai.. Mums 
vis sukelia šypsulį kolegos iš Amerikos, 
kurie, sakysim, pradėjus kalbą apie JAV 
politiką, dėl kurios mes turime savo abe
jonių, kiekvieną kritišką pasisakymą ver
tina kaip asmenišką įžeidimą ir nori visais 
būdais (ir nevykusiais: „O vokiečiai turė
jo koncentracijos stovyklas“) ginti dabar 
vedamąją politiką. (Peršasi paralelė su iš 
Lietuvos atvykusiais jaunuoliais, kurie ir
gi bando ginti rusus).

Taigi iš Amerikos kontinento ateina 
daugiau nekritiškos nuotaikos. Šalia noro 
būti gerais amerikonais, kartu eina įr dė
kingumo jausmas už, palyginti, neblogą 
materialinį gyvenimą ir tik už tai.

Dėkingumas yra geras dalykas, bet jis 
turi ir savo ribas, kurios yra nustatytos 
žmogaus vertės. Būti dėkingam už gerą 
gyvenimą bei priėmimą ir dėl to atsisaky
ti visų pastangų, kurios kliudo tapti „tik
ru“ amerikonu ar pan., būtų lyg pirmgi- 
mio teisės išmainymas į grikių sriubos 
lėkštę.

Kita visuomenėje glūdinti priežastis, 
neleidžianti jaunimui organizacijose pla
čiau pasireikšti, yra apskritai pastebima 
solidarumo stoka. Pagrindinis kiekvienos 
organizacijos reiškimasis grindžiasi jos 
narių solidarumu. Ji gali efektyviai reikš
tis tik tada, jei dauguma narių bendrai, 
solidariai dirba nustatytų tikslų kryptimi, 
jei dauguma narių jaučiasi vienas su kitu 
susieti vienodų vertybių saitais.

O šiais laikais yra sunku išvystyti bet 
kokį solidarumą, kadangi žmonių judėji
mas yra žymiai didesnis negu bet kada 
anksčiau, ir tai tiek horizontalinis, tiek 
vertikalinis. Vietos atžvilgiu žmonės daug 
mažiau pririšti, dažnas aplinkos, draugų 
keitimas, ir tai per didelius nuotolius, pa
daro žmogų daugiau nepriklausomą nuo 
draugų ir pažįstamų, suardo esamus ry
šius, išjudina. Pozicijos atžvilgiu šiais lai
kais kiekvienas bando atskirai pakilti. Ne
žiūrint į kitus, neieškant pagalbos iš kitų, 
bet pats vienas, alkūnėmis, be atodairos 
stengiasi pagerinti savo esamąjį būvį.

Tas viskas nelabai palankiai atsiliepia į 
solidarumo išvystymą organizacijos narių 
tarpe.

Kita daugiau vidinė jaunimo susilaiky
mo priežastis yra stoka fantazijos (imagi
nation). Truputis fantazijos paprastuose 
lietuviškuose dalykuose! Tikrai yra daug 
nuoširdžių lietuvių studentų, kurie tikrai 
ką nors veiktų, jei jiems ateitų į galvą, ką 
jie galėtų padaryti.

Per didelė orientacija į vyresniuosius 
yra nenaudinga. Jie klausimus sprendžia 
savaip — tas jaunimui nevisada priimti
na, nevisuomet patinka, ir jie kaltina vy
resniuosius nesupratimu ir t.t. Mūsų prob
lemom nėra gatavai išspręstų atsakymų, 
kiekviena karta turi jas iš naujo persvars
tyti ir duoti atsakymus į tuos klausimus 
ir pagal tai elgtis, prireikus ir prieš vy
resniųjų norus bei pageidavimus.

Nepakankamai dalyvaujama organizaci
niame gyvenime dalinai ir todėl, kad mū
sų organizacijos nevisai atitinka šiuos lai
kus. Jos visos daugiau ar mažiau savo šak
nimis ir struktūra yra senesniųjų laikų 
padaras. Jokių pagrindinių pasikeitimų 
nematyti.

Šioje vietoje reikia prisiminti siūlymą 
organizacijų veiklos sugyvinimui mažinti 
pačių organizacijų skaičių, geriausiai iki 
vienos. Aišku, mes gyvename nenorma
lioje, ypatingoje situacijoje — bereikalin
gas jėgų skaldymas yra negudri laikysena, 
ir manoma, kad reikėtų turėti „vieną fron 
tą“ kovoje su priešu ir visais sunkumais. 
Tačiau, siekiant vieno ir panašaus tikslo, 
gali būti daug kelių ir būdų jiems siekti, 
žmonės su įvairiais palinkimais ir išsila
vinimu ras sau atitinkamas organizacijas.

Reikalavimas vieno fronto yra tapęs pa
vojingas, nes kas tada bus, jei po kiek lai-, 
ko pamatysime, jog jis mus nuvedė klai
dingu keliu? Kas atitaisys tą žalą? Todėl 
reikalinga daugiau organizacijų, susigru- 
pavimų, kurie varžydamiesi siūlytų mums 
kelius ir metodus ir taip vieni kitus Jcriti-

FANTAZIJA
kuodam! kontroliuotų. Taip pasitaikiusios 
klaidos greitu laiku gali būti atpažįstamos 
ir pataisomos. Žinoma, tai nereiškia, kad 
turi vykti tarpusavio peštynės. Viskas tu
rėtų vykti kultūringa forma.

Tad atrodo, kad dar ilgai turėsime dau
giau organizacijų. Bet mes matome, kad 
jaunimo organizacijos nepatraukia jauni
mo, o jei ir patraukia, tai neskatina pras
mingai veikti. Mes matome, kad minėji
mai ir parengimai tokia forma, kokia jie 
mūsų ruošiami, nėra tinkamas būdas su
žavėti jaunimui. Bet ką mūsų fantazija 
prieš tai gali pastatyti? Save pačius ar ki
tus reikia kaltinti? Kaltinti „miglotą men
talitetą“, „laiko dvasią“ ar ką nors kita? 
Ruošti šokius?

Vyresnieji kelią ir uždavinius vargu ga
li parodyti, nes jie retai tiki tuo, ką sako, 
ir dar rečiau gyvena tuo, kuo jie sakosi 
tikį. Tai matyt ir iš to, kaip jie tautos gy
vybinius klausimus sprendžiant pasimeta 
savo smulkiuose interesuose, kurie yra to
kie menki, neįdomūs.

Jaunimas pats sau uždavinių, išsikelti 
dar nesugeba. Visuomenėje vykstant prieš 
solidarumą besireiškiančiam vyksmui, 
prieš solidarumą, kuriuo remiasi organi
zacinė veikia, jaunimas, įsijungęs į norma
lų krašto gyvenimą, užmiršta savo tautos 
tragišką padėtį ar neįsijaučia į ją ir, štoko 
damas fantazijos, negalį savo veikloje rea-
lizuoti jam miglotai atrodančių religinių 
ir tautinių idealų.

V. B. (iš „Ateitin!“)

PASAULIO LAIVAI
Pasaulyje yra 40.860 prekybinių laivų, 

didesnių kaip 100 brutto registrinių tonų 
(BRT) talpos. Bendras visų laivų tonažas
— 153 mln. BRT. Apie 30 proc. visų laivų
— kuro ir geriamojo vandens tankeriai. 
Pagal laivų tonažą pirmąją vietą užima 
JAV — 23 mln. BRT. Toliau seka Didžioji 
Britanija — 21,5 mln. BRT, Norvegija — 
maždaug 14 mln. BRT, Librija — apie 11 
mln. BRT, Japonija — 10 mln. BRT, TSRS
— 9 mln, BRT.

Dažnai bruto registrinės tonos neteisin
gai suprantamos; kartais manoma, kad tai 
yra laivo svoris tonomis. Registrinė tona
— talpos matas. Brutto registrinis tonažas 
yra viso laivo talpa, o netto registrinis to
nažas-— tik sandėlių talpa. Viena regist
rinė tona lygi 2,83 m3.

VEŽIKAI AR AUTOMOBILIAI?
Prancūzų statistika nustatė, kad praėju

sio šimtmečio pabaigoje Paryžiaus gatvė
mis paprastas vežikas važiuodavo 9 km/ 
vai greičiu. Tuo tarpu automobilių viduti
nis greitis tose pačiose gatvėse pernai te
siekė 7 km/val. štai ką reiškia didmiesčių 
kamšatis.

JAPONIJOS ŽURNALAI
Pagal leidžiamų mokslinių ir techninių 

žurnalų skaičių pirmąją vietą pasaulyje 
užima Japonija — iš viso 2337 pavadini
mai.. Iš šiol skaičiaus 550 žurnalų tenka 
gamtos mokslams, 478 — medicinos, 818 — 
statybai, 395 — žmės ūkiui. Likusieji žur
nalai skirti kitoms mokslo ir technikos ša
koms. Apie trys ketvirtadaliai žurnalų iš
eina japonų k., 11,6 proc. — angliškai,
2.4 proc. — kitomis Vakarų kalbomis, o
8.4 proc. žurnalų leidžiama keletu kalbų.

BRIGADININKAS KALTAS
Atsivėrė akys Lietuvoje ir tiems, kurie 

prieš 25 metus buvo nuoširdžiai įtikėję, 
kad bolševizmas visiems atneša ramią ir 
aprūpintą senatvę.

Pensininkas iš Šimkaičių, susitikęs Jur
barke savo jaunų dienų draugą, dabar irgi 
pensininką, buvusį 1940 metais Šimkaičių 
valsčiaus „ispolkomo“ pirmininką, sako:

— Tu, Inocentai, kadaise kūrei Šimkai
čiuose tarybų valdžią. Sakei — gyvensim, 
turėsim ramią senatvę. Tu pats nežinojai, 
ką žadėjai... (Tiesa, 1966, Nr. 86).

Tas priekaištingas senis buvo taip pati
kėjęs anų laikų pažadais, kad 1944 metais 
net rusų armijon su sūnum buvo išėjęs tos 
„ramios ir aprūpintos senatvės“ užsitar
nauti.

Dabar gauna senatvės pensiją, bet iš jos 
vienos pragyventi nėra kaip. Tebeturi seną 
vienkiemio trobelę, turėjo ir karvę. Bet už 
pašarą kolchozas pareikalavo išaugint plo
tą cukrinių runkelių. Pats, 69 metų, su 67 
metų žmoną bandė auginti, bet nepajėgė: 
runkeliai menkai teužderėjo ir liko nenu
imti. Tad ir pašaro karvei negavo. Turėjo 
ją parduot, ir atėjo „sauso pasninko" lai
kas.

Vaikščiojo tas pensininkas į rajono val
dines ir partines įstaigas, bet ten nusiplovė 
rankas garsiuoju bolševikiniu samprotavi
mu — kas nedirba, tas ir nevalgo. Apsi- 
skundė Tiesos redakcijai Vilniuje. Iš Vil
niaus nusiųstas korespondentas atrado,

Anais senaisiais laikais...
J. GUTAUSKAS — VORONEŽĄ PRISIMINUS

Jau daug nubėgo vandens ir laiko, jau 
praslinko 50 metų nuo Lietuvos mokslei
vių tremtinių įkurdinimo Voroneže.

Norėtųsi paskutinį kartą prisiminti to 
įsikūrimo visas geroves ir blogybes.

1915 m. rugpiūčio pradžioje patrankų 
gaudimas ėmė smarkiai artėti iš vakarų 
pusės. Tėvų noras buvo, kad mokslus ėjęs 
jaunimas, Rusijon evakuotas, galėtų moks 
lą toliau tęsti.

Nutarėm su broliu pasitraukt į Rusiją. 
Liepos mėnesio pabaigoje nuvykome į Vil
nių. Mieste radome atvykusių daugiausia 
moksleivių iš Suvalkijos ir šiek tiek įvai
rių aukštųjų mokyklų studentų. Jau buvo 
suorganizuotas Lietuvių centro komitetas 
nukentėjusiems nuo karo šelpti. Komiteto 
vadovybė buvo: M. Yčas, kun. Olšauskas, 
teis. A. Tumėnas ir kiti. Komitetas darė 
žygius išvežti moksleivius į Rusįją. Buvo 
numatyta ir vieta — Voronežo miestas. 
Evakuaciją pagreitinti dar paskatino pasi
reiškusi mieste šiltinė. Kiek prisimenu, 
mirė šiltine stud. Juodišius. Buvo ir dau
giau susirgimų. Su broliu Antanu persi
galvojome — jis sutiko grįžti tėviškėn, nes 
tenai jau trūko darbo jėgų. Iš Vilniaus jis 
pėsčias parėjo namo, šeima, sulaukusi 
tvirto darbininko, džiaugėsi. Mieste jau
sklido visokios aliarmuojančios žinios 
apie fronto artėjimą. Buvo suformuotas 
vienų moksleivių ilgas ešalonas iš gyvuli
nių vagonų. Iš Vilniaus ešalonas išvyko 
1915 m. rugpiūčio 5 d. Į Voronežą atėjo 
rugpiūčio 8 d. Apie to meto Voronežą gim
nazijos steigėjas M. Yčas taip rašė savo 
prisiminimuose: „Voronežas buvo tai ne
paprastas rusų miestas. Jis buvo mokyklų 
centras ir apskritai mokslo centras, toli 
pralenkdamas kitus to laiko gubernijos 
miestus“.

Moksleiviai buvo apgyvendinti keturių 
aukštų bendrabuty Staro-moskovskaja gat 
vėje ir dar kitame Nikitino gatvėje. Rug
piūčio 16 d. gimnazijoj prasidėjo mokslas. 
Mokiniai buvo iš įvairių Lietuvos gimna
zijų, daugiausia iš Suvalkijos. Bendrabu
čiai darė nejaukų įspūdį, nes tie namai ne 
tam reikalui buvo statyti. Buvo didelių ir 
mažų kambarių. Dideliuose kambariuose 
buvo apgyvendinta po 10-12 mokinių, ma
žesnius kambarius užėmė vyresnieji moki
niai. Valgykla buvo bendra. Iš pradžios 
mokiniai buvo lyg ir patenkinti bendrabu
čio tvarka.

Ilgainiui tarp mokinių ir bendrabučio 
vadovybės pradėjo rastis nesklandumų. 
Prieidavo net iki šiurkščių susidūrimų. 
Turėjau laimę, apie porą savaičių pagyve
nęs bendrabuty, prisiglausti vieno chemi- 
ko-bakteriologo ruso šeimoje, taigi išven
giau bendrabučio idilijos. Buvau jau aš
tuntoje klasėje. Mokslas gimnazijoj prasi
dėjo 1915 m. rugpiūčio 16 d. Daugiausia 
mokinių buvo iš Marijampolės, Vilkaviš
kio ir Šiaulių gimnazijų. Viskas buvo dės
toma rusų kalba. Gimnazijos mokytojų 
dauguma buvo lietuviai. Kiek prisimenu, 
Šepetys dėstė vokiečių kalbą, K. Šakenis 
— kosmografiją aštuntoj klasėj, J. Balči
konis žemesnėse klasėse lotynų kalbą, Špo 
kevičius — geografiją, Z. Žemaitis — ma
tematiką, Pržemeneckis — matematiką, 
J. Jablonskis — lietuvių kalbą lietuviams. 
Gimnazijos direktorius buvo rusas Slaš- 
čevskis, kuris VIII kl. dėstė lotynų kalbą. 
Istoriją ir rusų kalbą dėstė rusai, prancū
zų kalbą irgi rusė. VIII klasėje iš 42 mo
kinių buvo 2 rusai, 1 vokietis, keli žydai, 
o visi kiti lietuviai.

kad iš tikrųjų „aprūpintoji senatvė“ ne
kaip atrodo. Net išgirdo, kad:

„Dažnas senis prisimena kolūkiui atida
vęs akėčias, plūgą, arklį, vežimą“...

Tačiau tai, girdi, menkniekis, nes dabar 
gi traktoriais laukus dirba!

„Bet“, korespondentas užstoja buvusius 
ūkininkus: „tie seniai atidavė saviems ko
lūkiams žymiai brangesnį turtą — nepa
mainomą meilę žemei“...

Čia tie užstojamieji seniai turi pataisą 
korespondento išvedžiojimams: jų meilės 
niekas nepaėmė, o paėmė pačią žemę. Tos 
tiesos Tiesa nedrįso tiesiai paminėt. Apie 
neva atiduotą meilę deklamuoja.

Betgi Tiesa atrado tikrą šių dienų tiesą, 
kad senatvės sulaukęs žemdirbys, netgi bu
vęs uolus bolševikinės valdžios gynėjas, 
šiandien karčiai priekaištauja esąs apgau
tas. Tik ir vėl Tiesa vengia kalbėt apie tik
rąją tokio „senatvės aprūpinimo“ priežas
tį. Vietoj to, korespondentas ieškojo, ant 
kieno galvos būtų galima suversti bolševi
kinės santvarkos kaltę. Ir rado: kaltas bri
gadininkas! Išuostė, kad brigadininkas ka
ro metu neskubėjo rusų kariuomenėn, tai 
iš karto padarė išvadą, kad jis ir dabar ty
čia „gyvenimą gadina“! Caro laikais rusų 
biurokratija gynėsi nuo priekaištų garsiuo 
ju pasiteisinimu — „iešmininkas kaltas“. 
Dabar partijos laikraščio redakcija gina sa 
vo biurokratiją panašiu pasiteisinimu — 
„brigadininkas kaltas“. (E)

Pamažu visą tremtinių gyvenimą ėmė 
diktatoriškai ir sauvališkai tvarkyti Lie
tuvių Draugijos centro komiteto nukentė
jusiems nuo karo šelpti įgaliotinis kanau
ninkas K. Olšauskas. Pavyzdžiui, 1915 m. 
rugsėjo pradžioje jis pašalino 6 ar 8 vyres
niųjų klasių mokinius iš bendrabučio, tuo 
pačiu ir iš gimnazijos už tai, kad jie nesu
tiko vaikščioti rytais ir vakarais į Olšaus
ko nustatytas pamaldas. Kai sudarytoji 
keliolikos pedagogų komisija susirinko 
posėdžio ir kai buvo iškeltas klausimas, 
ar galima religiniais sumetimais pašalinti 
našlaičius mokinius iš bendrabučio, išlai
komo valstybės lėšomis, to paklausimo au
torius Olšauskas pavadino bedieviais, ci- 
cilikais, tvarkos ardytojais. Netrukus mo
kytojai Z. Žemaitis ir J. Jablonskis buvo 
išbraukti iš komisijos narių.

Olšausko veikloje netrukus pasireiškė ir 
didelio masto materialinių nesusipratimų. 
Jis kas mėnuo gaudavo bendrabučiams iš
laikyti po 110, 120, kai kada iki 150 tūks
tančių rublių, už kuriuos anais laikais ga
lima buvo mokinius-tremtinius aprūpinti 
netgi prabangiai. Tuo tarpu pradėta juos 
maitinti šykščiai, menku, dažnai net apge- 
dusiu maistu. Vėliau, atliekant reviziją, 
konstatuota, kad Olšauskas dosniai švais-
tė pinigus jaunoms moterėlėms už jų ta
riamai atliekamus komitetui darbus.

Mokiniai nerimavo, bet bijojo viešai 
skųstis: Buvo sudaryta mokinių delegaci
ja, kurios pirmininkas kreipėsi į apsilan
kiusį Voroneže Centro komiteto pirminin
ką M. Yčą, reikalaudamas padaryti visam 
tam galą ir leisti mokiniams prisidėti prie 
bendrabučių tvarkymo. Nemaža drąsos 
reikėjo ir su pačiu Yču griežtai kalbėti: 
juk jis buvo Valstybės Durnos narys, Ko
miteto pabėgėlių reikalams pirmininkas, 
gimnazijos steigėjas ir savininkas.

Delegacijos reikalavimus Yčas priėmė 
pusiau rimtai, pusiau juokais: jis nemėgo 
griežtų žygių.

Mokiniai, po derybų' su Yču nepajutę 
padėties pagerėjimo, rodos, 1916 m. vasa
rio 20 d. vadinamajame Gruzavos bendra
buty surengė didelį mitingą ir nusiuntė 
delegaciją Olšausko pakviesti. Šis, tikėda
mas, kad gimnazijos direktorius padės su
tvarkyti susirinkusius, atvyko į mitingą 
kartu su juo. Direktorius griežtu tonu pa
klausė, kas čia rengia neteisėtas „schod- 
kas“, kelia maištą. Pirmininkavęs moki
nys P. Čerkeliūnas atsakė, kad jie čia nori 
svarstyti su įgaliotiniu Olšausku savo kas
dieninius reikalus, ir pasiūlė direktoriui 
nesikišti į nešvarius komiteto darbus. Di
rektorius sumišo ir tuojau pabėgo. O Ol
šauskas turėjo išklausyti daugelį rimtų 
priekaištų, į kuriuos, deja, neatsakė. Pre
zidiume dalyvavo: Vokietaitis, Tumėnas, 
Endzulaitis.

Mitingas praėjo labai pakilusiu ūpu, 
mokinių minia buvo tiesiog įelektrinta. 
Kun. Razumas, bekalbėdamas ir gindamas 
mokinių reikalus, užšoko net ant staliuko. 
Tai buvo labai malonus jaunas kunigėlis 
liberalinių pažiūrų/ Vėliau dar teko su 
juo susitikti Petrogrado priemiesty. Lietu
voje nebesusitikau.

Po to susirinkimo ir buvo suplanuota di
delė kompanija prieš „revoliucionierius“. 
Olšauskas susitarė gu direktorium, ma
tyt, davė jam sąrašą 32 žmonių, kuriuos 
reikia išguiti iš gimnazijos, kad po to juos 
automatiškai galima būtų išmesti iš ben
drabučių. Gimnazijos raštvedys Kancleris 
buvo geras žmogus. Jis slaptai parodė vie
nam mokiniui tą sąrašą, rodos, kad pir
moje vietoje ten figūravo poetas Julius 
Janonis, Br. ir Vit. Serbentai, P. Čerkeliū
nas ir eilė kitų. Direktorius net pamokų 
metu įsakė įškvietinėti į jo kabinetą nu
matytuosius mokinius, visaip juos tardė. 
Buvo aišku, kad jis ruošės kelioms dešim
tims mokinių ir kai kuriems mokytojams 
iškelti politines bylas. Kilo didelis neri
mas. Kai kas mokinių stengėsi pasitraukti 
iš Yčo gimnazijos, persikelti į kitą.

Laimei, direktorius pasirodė nedidelio 
gudrumo žmogus. Pedagogų tarybai ener
gingai įsikišus ir pradėjus kamantinėti 
patį direktorių dėl „bylos“, jis nepasiruo
šęs pradėjo nei šį, nei tą pasakoti ir susi
painiojo. Visa tai buvo įrašyta į protoko
lą, ir direktorius išryškėjo, kaip grynų gry 
niausiąs papirktas pastumdėlis. Dėl 'visa 
to jis gėdingai, slaptai, be mokslo apygar
dos globėjo žinios pabėgo iš gimnazijos di
rektoriaus pareigų ir paties Voronežo. Jo 
vieton buvo paskirtas žinomas pedagogas 
Jonas Mašiotas.

Atėjo 1916 m. pavasaris. Komitetas pa
rūpino pasibaigus mokslo metui už 12 ki
lometrų nuo Voronežo vasarvietę — dva
riuko centrą, nacionalizuotą iš vokiečio, 
vardu Jurjevka. Mokiniai galėjo visą va
sarą praleisti ten ir sveikatą taisyt. Pra
leidau ir aš porą savaičių. Mergaitės taip 
pat turėjo ant Doneco upės kranto vasar
namį.

Gyvenant vasarnamy, neapseita ir be 
įvairių įvykių. Taip vieną gražią liepos 
mėn. dieną pradėjo piltis dūmai iš grįtelės

(Nukelta į 4 psl.)
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Europos lietuviu kronikų Skaitytoju, tatokai
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-ON-TRENT — liepos 3 d., 12.15, 

vai. Tunstall.
NOTTINGHAM — liepos 3 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje. Vaikų Pirmoji Komunija.
BIRMINGHAM — liepos 10 d., 11 vai., 

21 Park Rd.
NOTTINGHAM — liepos 10 d., 12.30 v. 

St. Patricks bažn.
BRADFORD — liepos 17 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — liepos 24 d., 12 vai.

LONDONAS
JAUNIMO ATSTOVAI Į KONGRESĄ
D. Britanijos jaunimo delegacijos pir

mininkas Romas Kinka birželio 17 d. iš
skrido į New Yorką. Iš ten jis vyks į Dai
navos Studijų savaitėje jaunimo stovyklą, 
po to dalyvaus kongrese. Jis išbus JAV iki 
spalio 1 d.

Atstovai Rimgaudas Kalibatas ir Vikto
ras Lagūnavičius išvyko birželio 24 d., kad 
suspėtų dalyvauti Jaunimo kongresinėje 
stovykloje Dainavoje.

Birželio 26 d. išskrido Gajutė Valterytė 
ir Kunigunda Kaminskaitė, o birželio 28 d. 
Irena Jokubaitytė, Reda Daunoraitė ir Bi
rutė Liūdžiūtė.

PARAŠŲ RINKIMAS PETICIJAI 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Parašų rinkimas baigtas gegužės 15 d. 
Jeigu kas dar turite, nebesiųskite, nes per 

'vėlu.
Parašų surinkta D. Britanijoje 2500. 

Daugiausia surinko Londbnas —475, Not- 
tinghamas 320, Rochdalė 220, Bradfordas 
200, Coventrys 160, Herefordas 125, Der
bys 120, o kitos vietovės mažiau.-

Ta proga reikia pažymėti, kad „Europos 
Lietuvio“ leidėjai maloniai sutiko atspaus 
dinti parašams rinkti formas ir jas išsiun
tinėjo su E.L., padengdami visas išlaidas.

Nuoširdus ačiū visiems, o ypač kruopš
tiems parašų rinkėjams.

St. Kasparas

KUNIGUNDOS KAMINSKAITĖS 
LAIŠKAS

Būdama pakeliui į Jaunimo Kongresą, 
K. Kaminskaitė atsiuntė Bendruomenės 
Valdybai šį laišką:

„Norėčiau išreikšti gilią padėką Jums ir 
taip pat Lietuvių Bendruomenei už tą pa
ramą mūsų kelionei.

„Tikiu, kad dalyvavimas kongrese 
mums atneš daug vertės ir naudos ir kad 
grįšiu geresnė negu išvažiavau, kaip sa
koma.

Baigdama dėkoju vėl Jums ir visiems 
geraširdžiams ir tikiu, kad Ang.ijos lietu
viai iš mūsų turės naudos, o ne nuostolio.

Stengiuos parašyti Europos Lietuviui, 
Budėkime ir Šaltiniui ir t.t.“.

' ' Kunigunda Kaminskaitė

AUKOS JAUNIMO KONGRESO VAJUI
Per R. Kalibatą gauta T. Vidugirio au

ka 5 sv. ir J.P. Nasvyčio 5 sv.
Šia proga primename, kad visi, gavę 

aukų lapus, kurie yra numeruoti ir reika
lingi atskaitomybei, prašomi grąžinti šiuo 
adresu: S. Kasparas, 32 Puteaux House, 
London, E. 2.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KASININKĖ

IŠVYKO Į JAV
Elena Bliūdžiūtė birželio 17 d. išvyko 

aplankyti savo giminių JAV ir Kanadoje. 
Be to, ji dalyvaus pirmajame Jaunimo 
Kongrese Chicagoje ir Dainų šventėje. 
Žada išbūti JAV 3-4 mėnesius.

KASTULĖ NOREIKAITĖ IŠVYKO 
ATOSTOGOMS I J.A.V.

Birželio 16 d. Kastulė Noreikaitė išskri
do į JAV atostogoms. Ji dalyvaus ta proga 
JAV ir Kanados Dainų šventėje Chicagoje.

EKSKURSIJA Į HASTINGO PAJŪRĮ

Liepos 10 d. rengiama į ten ekskursija. 
Vienas autobusas jau pilnas. Užsakytas 
antras, tad visi norintieji važiuoti prašo
mi skubiai užsirašyti, sumokėdami kartu 
pinigus, pas kleboną J. Budzeiką, MIC, ar
ba pas S. Kasparą ar Baltic Stores — Z. 
Jurą.

Išvažiuojama nuo bažnyčios 8.30 vai. ry
to, tuojau po Mišių, punktualiai. Kelionės 
kaina 12/6 šilingų.

VORONEŽĄ PRISIMINUS

(Atkelta iš 3 psl.)
netolimam kaime. Grytelė nedidelė, nu

drėbta iš molio, baltai dažyta, šiaudiniu 
stogu. Tarpe tų namukų buvo sukrautos 
kviečių kiaugelės, visų metų derlius. Buvo 
pavojus kviečiams sudegti. Mokiniai, pa
stebėję gaisrą, puolė gesint (rusai kaimie
čiai pravardžiuodavo mokinius „žerebčiki“ 
— eržilukai). Bobos ir vyrai visai nemė
gino gaisro gesint, tik vaikščiojo su ikono
mis rankose aplink kauges. Gaisras įvyko, 
tur būt, dėl kiauro pečiaus arba kamino. 
Kai gaisras pasibaigė, boba išsitraukė iš 
pečiaus duoną, kuri buvo dar nevisai iš
kepus.

VOKIETIJA
— Aktorius Albinas Gedvilą skrenda į 

Kanadą pas savo brolį Montrealyje.

NCTTINGHAMAS
PIRMOJI KOMUNIJA

Liepos 3 d. Jaunimo Židinyje 11 vai. bus 
lietuviams vaikams Pirmoji Komunija, 
kurių žada būti septyni.

MANCHKSTERIS
VISUOTINIS PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS
Liepos 2 d. (šeštadienį) Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba šaukia 
visuotinį pusmetinį Klubo narių susirinki
mą1. Narius prašome gausiai susirinkime 
dalyvauti.

Susirinkimo pradžia 5 vai. p.p.
Klubo Valdyba

SKAUDŽIOS BIRŽELINĖS

Skaudūs birželio įvykiai čia visuomet pa 
minimi pasiruošus. Jie rengiami koordina
cinio komiteto, kas jau savaime apjungia 
visą organizuotą Manchesterio lietuvišką 
visuomenę.

Minėjimo pirmoji dalis pradėta eisena 
prie Paminklinio kryžiaus. Dalyvauja bū
relis tautiečių ir organizacijų nariai. Prie
šakyje eisenos nešamas kryžius, jį seka 
tautinė vėliava, po jos vainikas, kuris pa
dedamas už žuvusius tautiečius žiauriomis 
birželio dienomis. Po vainiko žygiuoja 
„Ramovėnai" su savo vėliava, po jų Živi
lės ir Maironio draugovių skautų vėliavos, 
o po jų būrelis tautiečių. Visos vėliavos 
perrištos gedulo juostomis. Prie Paminkli
nio kryžiaus kun. V. Kamaitis pasako įs
pūdingą kalbą, primindamas tautos Gol
gotos kelią, žiauriuosius kankinimus bei 
persekiojimus, kurie tęsiasi iki šių dienų. 
Baigiama Marija Marija giesme.

Antroji minėjimo dalis tęsiama Klube. 
Minėjimą čia praveda Klubo pirm. V. 
Kupstys, pakviesdamas paskaitai DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Jalovecką. 
Paskaitininkas prisiminė praeities skau
džius įvykius, krašto okupaciją, žudymus 
ir trėmimus ir apgailestavo, kad po 26 me
tų dalis tautiečių lyg ir nebenori prisimin
ti, imame apsamanoti, sako kalbėtojas, tik 
kažin, ar samanoja keliai ir takeliai, iš
mindžioti Sibiro taigose, kažin, ar kas pa
deda ten žuvusiems vainiką? Mes čia tai 
privalome padaryti, kaip iki šiol darėm, — 
organizuotai.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Koordinacinio komiteto iniciatyva, or

ganizacijų atstovai buvo pavaišinti kavu
te. Kaip tokiai dienai tinka, nei dainos, nei 
muzikos Klube nebuvo girdėti.

A. K.

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent, 

moka 7% (grynais) .
už investavimus 5 metams ir ilgiau 

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

Vilų pirkimo, nuomavimo, taip pat ir vi
sokiais kitais reikalais Ispanijoje prašo
me kreiptis į mūsų atstovą ten:

Palanga Properties Ltd.,
24 Calle Monasterio de Poblet, 

Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

— Antanas ir Bronius Žvirbliai gavo 
pakvietimą apsilankyti Kanadoje pas savo 
sesutę bei kitus gimines ir pažįstamus.

—- Irena Šiugždaitė atskrenda į Leben- 
stedtą aplankyti savo senelių — Kaliavų.

— Lenkų tautybės pabėgėliai Hambur
ge šventė 1000 metų krikščionybės lenkų 
tautoje sukaktį. Buvo iškilmingos pamal
dos, kurioms vadovavo vysk. Johannes 
Rudloff, Hamburge reziduojantis Osna- 
bruecko vyskupo pagelbininkas, prel. Ed- 
vai das Luboviecki, Tėvas Bernhard Deter- 
mann, S.J., Tėvas Stanislaw Skudrzyk, 
kleb. Guenter Franz ir kun. V. šarka, ku
ris lenkiškai pagiedojo lekciją. Pamaldos 
buvo pagrindinėje Hamburgo katalikų baž 
nyčioje. Lenkai suvažiavo iš Hamburgo, 
Schleswig-Holsteino ir Niedersachseno ir 
pripildė savo žmonėmis didžiulę bažnyčią. 
Skambėjo melodingos lenkų bažnytinės 
giesmės prie specialiai išstatyto Švč. Mer
gelės Marijos Čenstachavos paveikslo.

Popiet buvo universiteto didžioje audi
torijoje iškilminga akademija su turtinga 
programa. Salė nebuvo pilna, nebuvo ma
tyti tautybių atstovų, ir tie patys vokiečiai 
labai negausiai dalyvavo. Lietuviai pasvei
kino lenkus raštu ir gyvu žodžiu. Gėles 
prie Dievo Motinos paveikslo lietuvių var
du padėjo Janina Gražulytė su gyd. Lucija 
Pašaitiene.

—. Tėvai Saleziečiai: kun. Petras Urbai- 
tis ir kun. Ant. Tranavičius atvyko iš Ita
lijos automobiliu ir aplankė savo auklėti
nių tėvelius, susipažino su tėvais, kurie no
rėtų leisti savo vaikus mokytis ir atostogų 
į Italiją.

— Lietuvių Sielovada rengia vasaros 
jaunimo stovyklą Austrijoje nuo liepos 
28 d. iki rugpiūčio 17 d. Lbhnburg, netoli 
Salzburg. Numatoma 50 vaikų vietos.

— Lietuvos vokiečiai surengė didelį su
važiavimą Bremene 1966.VI.17-19 d.d.

MINĖJIMAS L1UBECKE
Gražiuose Liubecko lietuvių pakvieti

muose, papuoštuose lietuviškais motyvais, 
vokiečių kalba nurodyta, kad birželio 14 d. 
yra mums, pabaltiečiams, didžiausia gedu
lo diena mūsų istorijoje. Toliau išvardyta, 
kad 1941 m. birželio 13-14 d. naktį nenusi
kaltusių ir taikingų piliečių su moterimis 
ir vaikais prievarta buvo išvežta į Sibiro 
gilumą iš Estijos 10.157, iš Latvijos 15.600, 
iš Lietuvos 38.000. O šiais metais sueina 
25 metai nuo to baisiausio įvykio.

Į Liubecką minėti tos skaudžios sukak
ties birželio 11d. lietuviai, latviai ir estai 
suvažiavo dar ir iš Pinnebergo ir Hambur
go specialiu autobusu, ir kelionės išlaidas, 
P. Liegaus rūpesčiu, apmokėjo švietimo 
ministerija Kielyje. ’Beveik visos moterys 
buvo apsirengusios tamsesniais rūbais, 
kai kurios ir visai juodais, nes tai buvo 
liūdesio, bet ne džiaugsmo diena.

Minėjimas vyko „Logen-Saal“. Pr. Lie- 
gus, mūsų įgaliotinis prie šleswig-Holštein 
krašto vokiečių vyriausybės, sutiko mus, o 
J Pyragas salėje susodino. Salė puošni. 
Scenos dešinėj vokiečių vėliava, o kairėj 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos, visos juodu 
kaspinu perrištos. Susirinkusiųjų buvo 
nemaža, salė beveik pilna. Tarp garbės 
svečių buvo senatorius Groehnkė, pabėgė
lių ir tremtinių įstaigų vedėjas. Ant roja
lio žvakidėje stovėjo trys žvakės — gel
tona, žalia ir raudona. Prieš pat minėjimo 
pradžią jos buvo uždegtos.

Minėjimą atidarė Pr. Liegus. Jis pami
nėjo birželio 14 d. įvykius ir paprašė atsi
stojimu pagerbti išvežtuosius ir žuvusius 
pabaltiečius. Po to A. Smetona išpildė 
Bacho „Toccatą“. Estų vardu kalbėjo 
Moos. Po to „Deutschbaltischen Lands- 
mannschaft“ pirmininkas baronas von 
Buxhoeweden pareiškė gilią užuojautą ir 
užtikrino pagalbą laisvinimo darbuose.

Pagrindinę minėjimo kalbą sakė mūsų 
Dr. P. Karvelis.

Po oficialios dalies Marija Pansė, akom
panuojant S. Lemke, padainavo A. Kača- 
nausko, B. Dvariono, S. Šimkaus, J. Gruo
džio, V. Kairiūkščio bei M. Petrausko kū
rinių. Antanas Smetona išpildė Pr. Chopi- 
no Sonate Nr. 2, b — moli, opus 35. Mūsų 
menininkai turėjo rinktinę publiką.

Uždaromąjį žodį tarė Pr. Liegus. Po to 
sugiedoti estiškas, latviškas, lietuviškas ir 
vokiškas himnai. C.

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS
Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI

KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, Surrey.

NESUSIPRATIMAS AR NEŽINOJIMAS

Prieš atsakydamas Nottinghamo vardu į 
B. Valterienės klausimą: Nesusipratimas 
ar nežinojimas „E.L“ Nr. 25., norėčiau at
kreipti jos dėmesį į šio numerio kroniką, 
kurioje yra taip pat trys pranešimai: „Sū
kurys“ Bradforde, „Joninės“ Nottingha- 
me, Sukaktis Manchesteryje. Visi tą pačią , 
dieną ir tą pačią valandą. Visos kolonijos 
arti viena kitos, atseit, kaimynai. O tai 
galima pastebėti beveik kiekviename 
„E. L.“ numeryje.

Nežinau, kodėl B. Valterienė atkreipė 
dėmesį tiktai į „E. L." 23 numerį.

Šis klausimas yra labai opus. Nors turi
me daug organizacijų, komitetų, partijų 
ir bendruomenę, bet neturime centrinio 
organo, kuris imtųsi tvarkyti šį reikalą. 
Šis darbas būtų gana sunkus, nes ne visos 
lietuvių kolonijos turi savo klubus ar sa
les, kuriomis gali naudotis kada nori, bet 
turi taikytis prie sąlygų.

Prieš porą metų J. Alkis buvo iškėlęs šį 
klausimą LAS visuotiniame narių suvažia
vime, bet niekas nesiėmė daryti kokių 
nors žygių šiuo reikalu.

KONFIRMACIJA LIETUVIŲ
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ 

HUETTENFELDE
Birželio 5 d. Vasario 16 Gimnazijos evan 

geiikų moksleivių kapelionas kun. Juozas 
Urdzė konfirmavo Huettenfeldo bažnyčio
je du mokinius: Edviną Dilbą ir Erviną 
Lengviną.

Pasibaigus iškilmingoms pamaldoms, vi
si moksleiviai su kunigu ir svečiais nusi
fotografavo bažnyčioje ir prie bažnyčios.

Ervino Lengvino tėveliai dar tebegyve
na Venezueloje ir negalėjo dalyvauti sū
naus konfirmacijos šventėje. Tėveliams 
atstovavo teta Marta Nikolajevienė. Dilbų 
šeima, kuri prieš 6 metus yra atvykusi iš 
okupuotosios Lietuvos, buvo gausiai atsto
vaujama. Šeimoje yra 3 vaikai, ir du jų 
lanko Vasario 16 Gimnaziją: Edvinas yra 
4 klasėje, o Zelmutė trečioj.

Po pietų suruošta kukli kavutė savie
siems ir svečiams. Evangelikų Jaunimo Ra 
telio Vadovas mok. Fr. Skėrys tarė įžangi
nį žodį ir pasveikino pilnateisius bažny
čios narius-konfirmantus ir juos abu pri
ėmė Jaunimo Ratelio nariais, paduodamas 
ranką. Kadangi abu konfirmantai dar pri
klauso skautų organizacijai, tai mok. Skė
rys juos prašė visą gyvenimą vadovautis 
šūkiu: „Dievui, Tėvynei ir artimui!“ Tai 
yra žmogaus aukščiausias tikslas gyventi 
visą gyvenimą Dievo garbei, savo Tėvynei 
Lietuvai ir artimui. Ratelio Vadovas įteikė 
taip pat abiems konfirmantams lietuvių li
teratūrine- kalba išleistąjį Naująjį Testa
mentą su juostele ir Biblijos teksto įrašu, 
atlikta Marijos Kilienės dukters Dorothė- 
os. Jis konfirmantams palinkėjo, kad ta 
knyga juos visą gyvenimą lydėtų ir jie abu 
palaikytų tamprius ryšius su mūsų evan
gelikų liuteronų bažnyčia.

Raštu sveikino konfirmantus ir visus 
susirinkusius Marija Kilienė savo ir šei
mos vardu.

Po to kalbėjo kun. J. Urdzė ir gimnazi
jos katalikų kapelionas kun. Jonas Riau- 
būnas. Abu iškėlė glaudų bendradarbiavi
mą tarp abiejų konfesijų šioje mokykloje. 
Ateityje norima suruošti bendrą lietuvių 
evangelikų ir katalikų jaunimo suvažiavi
mą ir tenai gvildenti klausimus, kurie mus 
riša ir kur galėtumėm bendradarbiauti. 
Kun. Riaubūnas įteikė konfirmantams po 
knygą apie šv, Petro gyvenimą.

Po kalbų Zelmutė Dilbaitė pasakė dar 
eilėraštį. Mok. Fr. Skėrys išreiškė padėką 
Dilbų šeimai ir Nikolajevienei, kurios pa
dengė visas su konfirmacija ir kavute su
sietas išlaidas, taip pat visiems, kurie prisį 
dėjo prie šios šventės paruošimo.

Su giesme ir malda, kurią sukalbėjo 
kun. J. Urdzė už mūsų gimnaziją bei mūsų 
tautiečius, išsklaidytus po visą pasaulį, ir 
už mūsų brangią Tėvynę Lietuvą, buvo 
baigta ši kukli konfirmacijos šventė.

Fr. Sk.

MIRUSIEJI

A.A. Vilius Mauraitis, gyvenęs Klaipė
dos krašte, mirė 1966.V.21 d. Kielyje.

A.A. Alma Haackaitė-Grotienė, gimusi 
1901 m. gegužės 17 d. Kuisiuose, Raseinių 
hpskr., mirė 1966 m. gegužės 30 d. Salzgit- 
ter-Lebenstedt.

sisisrmtartarwisisiflnsistJEivi

Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devy nerias — pokells 11/6 
su pasiuntimu — teikia

Z. JURAS
421, Hackney Road, 

London, E.2.
Tel.: SHO 8734

Atsakydamas B. Valterienei- Nottingha
mo vardu, noriu pabrėžti, kad iš Notting
hamo birželio 11 d. buvo net trys išvykos: 
ekskursija į LAS visuotinį suvažiavimą 
Londone, skautų taut, šokių grupės išvyka 
į išvežtųjų minėjimą Leicesteryje ir eks
kursija į V. Galbuogytės koncertą Man
chesteryje.

LAS visuotinis narių suvažiavimas ir 
jaunimo pasirodymas Londone buvo pla
nuotas jau seniai, ir Nott. Jaunimo Komi
tetas apie tai buvo painformuotas prieš 
tris mėnesius. Nott. skautų taut, šokių 
grupė buvo pakviesta šokti į išvežtųjų mi
nėjimą Leicesteryje irgi prieš tris mėne
sius. Ekskursija į Manchester} buvo daro
ma pavėluotai ir paskubomis, todėl buvo 
negausi. Koncerto rengėjai turėjo susisiek 
ti su artimesnėmis kolonijomis daug anks
čiau, ir jeigu mes būtume galėję pakeisti 
savo planus, aš tikiu, kad nottinghamiečių 
būtų atvažiavęs ne vienas, bet du autobu
sai. Vanda yra mums sava, ir mes prisime
name jos pirmuosius žingsnius meno kely
je. Linkiu jai ir toliau versti pradėtąją- 
vagą, o ateityje mes paremsime ją savo lo
jalumu ir katutėmis.

H. Galeras

GIRTUOKLIŲ ŽODYNAI
Didžiausiu gėrimų terminų skaičiumi il

gą laiką didžiavosi vokiečiai. G. Lichten-
bergas (1773 m.) surinko pusantro šimto 
tokių žodžių. Baueris knygoje „Vokiečių 
troškulys“ (1903 m.) pateikia apie 200 
alaus pavadinimų, o H. šraderis surinko 
net penkis šimtus. P. Tichonovas 1891 m. 
Peterburge išleido veiksmažodžio išgerti 
sinonimus (jų susidarė apie šimtą!).

1935 m. Lenkijoje išėjo poeto J. Tuvimo 
surinktas girtuoklių žodynas ir užstalės 
dainos („Polski .slownik pijacki i antologia 
bachiczna“). Jis prašoko visus ankstesnius 
tos srities darbus — žodynas turi apie 
2000 aiškinamų žodžių. Jis prasideda žo
džiu gerti, išgerti sinonimais, toliau eina 
degtinės ir kitų gėrimų pavadinimai, pas
kui išvardinami girtumo laipsniai, įvairios 
gėrimo ceremonijos, smulkiai aprašomi gė 
rimui vartojami indai (taurės, bokalai, 
ąsočiai) ir t.t. Žodyno pabaigoje — spaus
dintų šaltinių sąrašas (434 pozicijos!). 
Autorius mdžiagą rinko iš įvairių raštų, 
pradedant pačiais seniausiais: čia randame 
XVIII, XVII ir net XV a. užregistruotus 
spaudinius, žodynas turėjo didelį pasise
kimą ne tik geriančiųjų, bet ir abstinentų 
tarpe. Pirmasis leidimas jau tapo reteny
be. 1959 m. jis buvo išleistas antrą kartą.

D. G.

DVIEM TŪKSTANČIAMS ROBINZONŲ

Nemaža turistų, panašiai kaip Robinzo
nas, nori praleisti laiką vienatvėje. Grai
kijos Finansų ministerija panoro iš to pa
sipelnyti. Ji paskelbė sąrašą dviejų tūks
tančių nedidelių salų, kurios išnuomoja
mos devyniasdešimt devyneriems metams.

INFORMACIJOS AUGIMO TEMPAI

Maža kas teisingai įsivaizduoja informa
cijos augimo ir plitimo tempus. JAV išei
na žurnalas, kuriame pateikiamos pagrin
dinių fizikos mokslo atradimų apžvalgos. 
Apskaičiuota, kad jeigu žurnalo apimtis 
iki 2000 m. didėtų tokiu tempu, kaip di
dėjo nuo 1945 m. iki 1965 m., tai žurnalas 
2000 m. svertų daugiau, negu visas Žemės 
rutulys.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
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LONDON, W.ll.
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