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PO SOVIETINIU KEVALU
EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Komunistinės valdžios Vilniuje leidžia
masis dienraštis Tiesa kasdieną skelbia re
dakcijoje gautųjų laiškų skaičių. „Vakar 
redakcija gavo 81 laišką“, pavyzdžiui, už
rašoma virš skaitytojų laiškų skilties. Kar
tais tokių laiškų skaičius prašoka 100, ret
karčiais nepasiekia 70, bet dažniausiai gau 
tųjų laiškų yra aštuoniasdešimt ir keli. Vi
sų tų laiškų redakcija, aišku, nespausdina. 
Keturių, kartais šešių puslapių dienraš
čiui tam pritrūktų skilčių. Bet kone kasdie
ną po vieną ar du laiškus paskelbia, o, be 
to, dar santrumpų iš kelių tolimesnių laiš
kų. Tai savotiškas vox populi, kitaip sa
kant, liaudies balsas, ryškiai ir gana įdo
miai atspindintis dabartinę Lietuvos kas
dienybę, buitinius žmonių rūpesčius, išky
lančius gyvenimo sunkumus, mažus 
džiaugsmus ir spręstinas problemas.

Eilutės iš vilniškės Tiesos skaitytojų laiš 
kų maždaug aiškios be paaiškinimų, žiups
nį jų čia ir paberiame.

*

— Iš Kapsuko (buv. Marijampolės) man 
buvo pasiųsta skubi telegrama — Tiesos 
redakcijai rašo vilniškis A. Abraitis. — 
Adresas nurodytas visiškai tiksliai. Į Vil
nių telegrama atėjo per pusantros valan
dos. Tačiau aš ją gavau tik po trijų parų, 
nors nuo ryšių skyriaus (t.y. pašto) iki ma 
no namų vos keli šimtai metrų. Netrukdy
čiau redakcijos, jei galvočiau, kad tai atsi
tiktinumas. Besiaiškindamas tokio „ope
ratyvumo“ priežastis, susidūriau su ryši
ninkų abejingumu, šaltumu. Ten net nesi
teikė pasiaiškinti.

— Maršrutu Vilnius - Panevėžys auto
busu išvykome į Panevėžį. Po poilsio Uk
mergėje autobusas vėl pajudėjo. Kondukto 
rė pastebėjo, kad trūksta vieno pagyvenu
sio keleivio. Vairuotojas sustabdė autobu
są ir palaukė, kol grįžo žmogus, nors pagal 
instrukciją galėjo to ir nedaryti. Malonu, 
kad taip elgiamasi,— rašo J. Vasauskas.

*

— Lietuvos televizija paruošė laidą apie 
Rudaminoje restauruojamus (t.y. atnauji
namus) traktorinius rėmus. Gamyklai ne
pagailėta pagyrimų. Tačiau tikrovė kiek 
kitokia. Gaunamus restauruotus rėmus 
dažnai neįmanoma panaudoti, — skundžia 
si vieno Klaipėdos rajono kolchozo me
chanikas M. Šeškas.

*

— Grįžęs į savo gimtinę, Akmenę, ra
dau iškirstą didelį šimtametį parką, — ra
šo A. Mačiulaitis. — Buvo labai puiki poil
sio vieta. Dabar čia auga krūmokšniai. Į 
pietų pusę nuo Akmenės buvo puikus miš
kelis.,o iš kitos pusės beržynėlis. Juos taip 
pat iškirto ir panaudojo kurui.

♦

— Mano nuomone, nors mūsų liaudis 
dabar kultūringa, kai kurie šiuolaikiniai 
eilėraščiai nemažam skaičiui žmonių — kie 
tas riešutas, — konstatuoja pavardės ne
pasirašęs vabalninkietis.

— Reiktų griežčiau kovoti su sukčiais,— 
rašo V. Pūras, — kad pardavėjas, apgavęs 
pirkėją 10 rublių, daugiau papeikimų nie
kuomet negautų: jį reikia šalinti iš darbo.

*

— Chuliganizmas ir biurokratizmas — 
tai visuomenės parazitai. Chuliganizmui 
daromas galas. Spauda ryžtingai turi ko
voti ir prieš biurokratizmą, — galvoja J. 
Didjurgis.

*

— Avalynės atelje (t.y. batų dirbtuvė), 
esanti Kaune, Mickevičiaus g. 38, spalio 
pradžioje priėmė užsakymą pasiūti auli
nius batus. Po mėnesio dar negatavi. Lap
kričio 21 dieną užsakymas jau atliktas. Pri 
simatuoju. Ir mano džiaugsmo kaip nebū
ta. Batus lengvai galima apsiauti ir nu
siauti be rankų pagalbos. Vienas aulas su
siūtas kreivai, kitas žymiai platesnis už pir 
mąjį. Vienas padas raudonas, kitas pilkas, 
—iš Kaišiadorių rajono Tiesai guodžiasi P. 
Liukaitis.

*

— Man priklausomos spaudos dažnai vi
siškai negaunu, — paštininkais skundžiasi 
vilnietė E. Šimkūnaitė. — Ne visada pasie
kia ir man siunčiama korespondencija.

•
— Teko važiuoti dizeliniu traukiniu Vil

nius-Klaipėda iki Plungės, — savo kelio
nių įspūdžius Tiesos redakcijai pasipasako
ja A. Povilaitis. — Traukinys eina visą 
naktį, tačiau ne tik kad atsigulti, bet ir 
žmoniškai atsisėsti negalima. Traukinyje 
šalta, sustojimai nepranešinėjami, tamso
ka. Ruože nuo Šiaulių traukinys tampa 
priemiestiniu. (Stojama prie kiekvieno 
stulpo)... Traukinio Vilnius-Alytus vago
nai pakeisti priemiestinio tipo kietais vago 
nais, o dar vėliau šis traukinys paverstas

STATYBOS
Nesiseka okupuotos Lietuvos statybi- 

bininkams. Kai kitos žinybos pusmetinius 
ir metinius planus su kaupu įvykdo, trys 
statybos ministerijos velkasi toli atsiliku
sios užpakalyje. Jos niekaip nepajėgia su
sidoroti su Maskvos padiktuotomis užduo
timis. Trūksta savo darbą suprantančių 
statybininkų, stinga statybinių medžiagų, 
o labiausiai stokoja pakenčiamos organiza
cijos. Nereikėtų iš šitų faktų daryti išva
dos, jog tos užduotys arba planai yra mil
žiniški. Toli gražu ne. Ir šimtaprocentiš- 
kai juos išpildžius ar net viršijus vis tiek 
nebūtų patenkinti visi mūsų krašto žmo
nių, gyvulių, įmonių ir kiti poreikiai. Bet 
kai planai ne tik kad neįvykdomi, o tiesiog 
sužlugdomi, padėtis darosi katastrofiška, 
gresianti žymiai pakenkti ne tik žmonių 
sveikatai, kas Maskvai mažiausiai rūpi, 
bet ir žemės ūkio bei pramonės gamybai. 
O čia yra toks reikalas, kuriam okupantas 
negali būti abejingas. Pavergtųjų kraštų 
žmonės yra pati pigiausia prekė Sovietijo- 
je. Tuo tarpu pienas, sviestas, mėsa, grū
dai, įvairūs prietaisai ir mašinos yra labai 
vertinami. Užtat kai paaiškėjo, kad staty
bos šlubuoja, Maskvos interesų saugotoja 
okupuotame krašte — komunistų partija 
pakėlė didžiausią triukšmą. Ji spalio pra
džioje sušaukė Vilniuje statyboms vado
vaujančių žinybų ir asmenų suvažiavimą 
ir įsakė: „Statybos organizacijos kartu su 
subrangovais ir užsakovais turi nedelsiant 
numatyti konkrečias priemones, kad kiek
vienas atiduotas objektas būtų laiku baig
tas“. Už šio įsakymo net ir pavėluotą 
įvykdymą pažadėtos išmokėti šimto pro
centų dydžio premijos.

Liūdna statybų padėtis Lietuvoje ne da
bar paaiškėjo. Rugpiūčio 14 d., minint sta
tybininko dieną, buvo daugiau aimanų ir 
raudų, negu džiaugsmo ir pagyrimų. O to
kiomis progomis juk priimta tik girtis ir 
didžiuotis nuveiktais darbais. Zimaninėje 
Tiesoje statybininko dieną išspausdintame 
trumpame žodyje statybos ministras Sa
kalauskas paskelbė aliarmuojančius fak
tus. Jis rašė: „Daugiau kaip trečdalis or
ganizacijų neįvykdė pusmečio plano ir li

Septynios DIENOS
MIKĖ

JAV mirė Stanislovas Mikolaičikas, ka
ro metu vadovavęs egzilinei Lenkijos vy
riausybei, 1945 m. grįžęs į kraštą su vilti
mi padaryti įtakos komunistiniam režimui 
ir kurį laiką ėjęs ministerio pirmininko pa
vaduotojo pareigas, bet 1947 m. vėl pasi
traukęs svetur, kai grėsė pavojus jo gyvy
bei.

Taip pat JAV mirė garsusis Walt Dis
ney, pirmasis pradėjęs gaminti mikimauzi 
nes filmas ir filmų pasaulyje susilaukęs pa 
saulinio garso.

ĮVYKIAI KINIJOJE STEBINA
Vakarų pasaulį stebina tai, kad dabar 

raudonoji gvardija kaltina „pasukimu į ka 
pitalistinį kelią“ kaip tik tris tų didžiųjų 
savo partijos vadų, kurių 1964 m. penki bu 
vo išrinkti artimiausiais Mao Tsetungo tal
kininkais.

Didžiausią valdžią po Mao dabar turi 
krašto apsaugos ministeris Lin Piao. Kol 
kas dar nepuolamas ir min. pirm. Čou En- 
lajus, bet ir jis nebegarbinamas.

Iš to daroma išvada, kad Mao Tsetungas 
dabar nutarė remtis nebe tiek partija, kiek 
kariuomene. Tai partijos vadai stengiasi 
išlaikyti savo padėtį, dėl to jie ir puola
mi.

PRANCŪZIJOS KAIRĖ SUSITARĖ
Prancūzijos socialistai, radikalieji socia

listai ir komunistai sutarė veikti bendro
mis jėgomis artėjant rinkimams.

Panašus susitarimas yra buvęs prieš dau 
giau kaip 30 metų, kai kairiosios partijos 
kartu su komunistais buvo sudariusios 
liaudies frontą.

KAS GALI PRIKELTI STALINIZMĄ?
Albanijos komunistų partijos laikraštis 

skelbia, kad jis gavęs iš Sov. Sąjungos 
„tikrųjų komunistų“ atsišaukimą, kuriame 
raginama organizuoti ir nuversti dabartinę 
biurokratinių revizionistų valdžią.

Naujoji partija, sako, atstatytų tikrąjį 
komunizmą, koks jis buvo Stalino laikais, 
ir jai padėtų Albanija ir Kinija.

priemiestiniu. Geležinkelių valdyboje kai 
kas, matyt, nesupranta, kad priemiestiniai 
traukiniai skiriami pervežti keleiviams iš 
priemiestinių zonų į stambius miestus ir 
atgal. Nei Alytus, nei Klaipėda nėra Vil
niaus miesto zonoje.

—M.V. 

ko valstybei Skolingi darbų už beveik du 
milijonus rublių. Kai kurios statybinės or
ganizacijos dirbo nerentabiliai, neįvykdė 
darbo našumo kėlimo užduočių. Neįvykdė 
7 mėnesių plano ir ministerijos pramonės 
įmonės. Statybininkams jos liko skolingos 
13,3 tūkstančio kubinių metrų langų blo
kų, 3,8 tūkstančio kubinių metrų grindų 
lentų“ ir t.t. Kas dėl to kaltas? šiaudinis 
ministras Sakalauskas išdrįso ne tik savo 
žinybas kaltinti, bet paieškoti kaltininkų 
ir aukščiau. Jis mano, kad ministerijai 
skiltieji planai yra per dideli, nerealūs. Sa 
kalauskas savo samprotavimus toliau taip 
dėsto: „Statybos darbų planavimo siste
ma dar nėra tobula, nėra tvarkoma moks
liniais pagrindais, paremta realiomis gali
mybėmis. Dažnai lemia atskirti žinybų sub 
jektyvus požiūris. Tokį padiktuotą pianą, 
ypač jeigu jis žymiai didesnis, negu lei
džia sąlygos, statybininkams įvykdyti ne
lengva“. Kas gi tuos planus diktuoja?

Atsakymas aiškus ir trumpas — Mask
va. Pagirtina Sakalausko drąsa pirštu pa
rodyti tiesiog į Kremliaus rūmus. Bet ir 
jis pats rūpinasi tik savo parapijos, t.y. 
statybininkų reikaliukais. O viso okupuoto 
krašto mastu į šį reikalą žiūrint, Lietuvai 
tuo geriau, juo didesni planai jos staty
boms skiriiami, o ypač gyvenamųjų namų 
statyboms. Todėl skųstis reiktų ne dėl pla 
nų didumo, bet kad atimamos galimybės 
tiems planams įgyvendinti, kaip, pavyz
džiui, išsiuntimas gegužės ir birželio mė
nesiais keleto šimtų statybininkų specia
listų į žemės drebėjimo sugriautą Tašken
tą jo atstatyti. Išvykdami jie su savimi pa 
siėmė geriausią techniką. Statyboms Uz
bekistano sostinėje vykdyti visos medžia
gos siunčiamos iš Lietuvos. O juk anuomet 
jau buvo aišku, jog statybos namuose la
bai šlubuoja.

Jei Lietuvos komunistų partija nebūtų 
visiškai aklas Maskvos įrankis, bet nors 
kiek rūpintųsi ir savo šalies reikalais, ji 
su visais trimis statybos ministrais užpro
testuotų prieš Lietuvos statybininkams 
mokamus pernelyg žemus atlyginimus. To
limojoje šiaurėje bei rytuose ir net kai

POŽEMINIŲ BANDYMŲ VARŽYBOS
JAV ir Sov. Sąjunga paskubom vykdo 

atominius bandymus požemiuose, norėda
mos patobulinti raketų atominius smaiga
lius.

Kai dėl JAV, tai jos dar nesančios tik
rai nusistačiusios, ar vykdyti tą patobuli
nimą, bet ir jos nenorinčios atsilikti nuo 
varžybų,

RODEZIJA BUS RESPUBLIKA
Rodezijos min. pirm. Smithas pareiškė, 

kad jo krašte negalios įstatymas, duodąs 
kiekvienam žmogui teisę balsuoti, nei kol 
jis ir nei kol dabar Britaniją valdąs Wilso- 
nas bus gyvi.

Su Britanija jis daugiau nebesitarsiąs, 
kol ją valdys Wilsonas. O kadangi Rodezi
jos klausimas perduotas tvarkyti J. Tau
toms, tai ji pasiskelbsianti respublika.

KNYGA BUS IŠKARPYTA
Žuvus prez. Kennedžiui, jo žmona pakvie 

tė žurnalistą Manchester! parašyti knygą 
apie prezidento paskutines dienas, mirtį ir 
apskritai tų dienų nuotaikas.

Bet kai knyga buvo baigta ir už didelius 
honorarus atiduota leidyklai ir žurnalams, 
prezidento našlė per teismą pareikalavo su 
stabdyti spausdinimą. Tačiau dabar jau 
sutarta, kad žurnalas „Look“ iš nupirkto
sios spausdinti dalies išbraukys kai kurias 
vietas, kurios sudaro nepalankų įspūdį 
apie prezidentienę.

KALTI SENI KALĖJIMAI
Ryšium su dažnais pabėgimais net ir il

giems metams nuteistų kalinių, lordo 
Mountbatteno vadovaujama komisija pa
tikrino kalėjimus, išsiaiškino atskirus pa
bėgimo atvejus ir paskelbė, kad dėl to kal
ti pasenę ir nepritaikyti padaugėjusiam 
įnamių skaičiui laikyti kalėjimai.

Tokias sąlygas turint, negalįs pabėgti 
tik tas, kas nenorįs. Išvada būtų: statyti 
skubiai modernų ir saugų kalėjimą bent 
svarbiausiems kaliniams Isle of Wight sa
loje.

VYSKUPŲ SINODAS
Popiežius kviečia naująjį vyskupų sino

dą pirmajai sesijai rugsėjo 29 d. - spalio 
24 d.

Be to, bus sudarytos dvi pasauliečių ko
misijos. 

kuriose sovietinėse Europos respublikose 
statybininkai žymiai daugiau uždirba. Di
desniais uždarbiais jie yra viliojami apleis 
ti savo kraštą ir vykti į „plačią tėvynę" 
laimės ieškoti. Išreikalavimas Okupuotos 
Lietuvos statybininkams didesnių uždar
bių būtų jiems žymiai geresnė dovana, ne
gu pabėrimas visos krūvos beverčių meta
linių blizgučių ir popierių, garbės raštais 
vadinamų.

O pažadas „išmokėti šimto procentų 
dydžio premijas už atidavimą naudotis

SVEIKINIMAI IR PAGEIDAVIMAI
Vykdydama Vliko seimo pavedimą, Vil

ko valdyba skelbia šiuos priimtuosius pa
reiškimus:

Seimas sveikina naująjį Vliko pirminin 
ką ir valdybą ir kviečia juos s unepalau- 
ką ir valdybą ir kviečia juos su nepalau- 
tuvos nepriklausomybės atstatymo.

Lietuvių tautos valia, — ilgus šimtme
čius reikšta būti laisva ir nepriklauso
ma valstybe, pakartotinai paskelbta 1918 
m. vasario 16 d. deklaracijoj, vienbalsiai 
patvirtinta Steigiamojo Seimo, krauju at
pirkta nepriklausomybės kovose, 1941 me
tu sukilime ir partizanų žygiuose, — te- 
skatina visus į vieningą darbą iki nepri- 
klausjomos demokratinės Lietuvos atsta
tymo. šios kovos pasisekimas priklausys 
ne tik nuo besikeičiančių tarptautinių są
lygų, bet taip pat ir nuo pačių lietuvių pa 
siryžimo ir susidrausminimo šioje kovoje.

Seimas kviečia Vliko valdybą jungti vi
sas vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
pajėgas šiam pagrindiniam tikslui — Lie
tuvos nepriklausomybei atstatyti.

Seimas pritaria Clevelande priimtajai 
rezoliucijai dėl santykiavimo su pavergto
sios Lietuvos gyventojais ir kviečia visas 
lietuvių organizacijas derinti savo veiks
mus su joje nustatytais principais.

Seimas ragina Vliko valdybą ir tarybą 
išsamiau informuoti visuomenę apie Vil
ko uždavinius ir darbus ir palaikyti glau
desnius ryšius su visuomenės organizaci
jomis, rengiant pokalbius Lietuvos laisvi
nimo klausimais.

PASAtLYjfi
— Jau 358 metai, kai britai svarsto, kad 

reikėtų pereiti prie dešimtinės pinigų sis
temos, o dabartinė svarų ir penų sistema 
įsigaliojo karaliaus Offos laikais, VIII am
žiuje, ji buvo perimta iš romėnų.

— 60 m. amžiaus sukakties proga Sov. 
Sąjungos komunistų partijos generalinis 
sekretorius Brežnevas apdovanotas Sov. 
Sąjungos didvyrio titulu.

— Sov. Sąjunga prižadėjo šių metų pra
džioje duoti Egiptui tarp 200.000 ir 800.000 
tonų kviečių.

— Nuvertinus rupiją ir pakėlus mokes
čius, iš Indijos pradėjo bėgti ten dirbę ar
batos augintojai.

— Susitarę su britais, vokiečiai konfis
kavo 28 tonas Muenchene pagamintų Rode 
zijos užsakytų pinigų.

— Beždžionikės Bimbo, kuri, pabėgusi 
iš lėktuvo, jau seniai gyvena Londono aero 
dromo sandėliuose, vis dėlto nutarta pasi
gailėti — ji nebus nušauta.

— Apie 25 darbininkai, daugiausia mo
terys ir merginos, Nottinghame (Britani
joje), gruodžio 22 d. pietų metu išėjusios 
taip užšventė, kad grįžo į darbovietę — ba
tų fabriką — visą valandą pavėlavę, ir 
jiems buvo uždaryti fabriko vartai, nebe
tinka, sako, prie mašinų leisti, tik vėliau 
po vieną buvo įleisti atsiimti atlyginimo.

— Medžiokliniai šunes atsivijo lapę iki 
Chesterio (Britanijoje) zoologijos sodo, la
pė įbėgo į raganosio gardą, šunes iš pas
kos, bet miegojęs raganosis pašoko, pik
tas pasisukiojo ir išvijo juos, o lapė atsi
dūrė beždžionių garde ir pagaliau dingo.

— Kadangi Kongreso partija nutarė ne
besiūlyti jo kandidatu į parlamentą, tai bu 
vęs komunistuojantis Indijos krašto apsau 
gos ministeris ir Nehru draugas Krišna Me 
nonas išstojo iš partijos ir kandidatuos į 
parlamentą kaip nepriklausomas.

— Kiniečiai ištrėmė tris sovietų žurna
listus.

— Kalėdoms nebebuvo atidaryta Berly
no siena, nes Rytų Vokietijos valdžia rei
kalauja pasirašant susitarimą pripažinti 
ją-

— JAV duoda 530.000 tonų grūdų Pakis- 
tanui ir 900.000 tonų Indijai (Indijai padi 
dintas kiekis, kai pažadėjo duoti ir Sov. Są 
junga).

— Mentone, Prancūzijos Rivieroje, iš 
statybos vietos naktį dingo didžiulis kelia
masis kranas.

— Prez. de Gaulle'io patvarkymu, tarp 
kitų paleistas Alžyro sukilimo dalyvis gen. 
Challe (iš nuteistų už nusikaltimus Alžyre 
3.420 kalėjimuose liko tik 68). 

antrajame šių metų pusmetyje visų gamy
binių galingumų ir statybos objektų, ne
priklausomai nuo anksčiau nustatytų jų 
atidavimo terminų", yra ne kas kita, kaip 
premijos už apsileidimą. Ateityje statybi
ninkai neturės jokio noro plėšytis dėl pla
nų įvykdymo. Iš tikrųjų koks reikalas 
nertis iš kailio, kad laiku būtų atiduoti 
statybos objektai naudojimui, jei už pa
vėluotą jų atidavimą galima gauti dvigu
bą atlyginimą... Augustinas Upėnas

Seimas ragina Vliką sudarančias orga
nizacijas siekti savitarpinio jungimosi ir 
jaunimo įjungimo į Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Seimas pritaria Vliko valdybos paruoš
tosioms gairėms reikšmingai minėti Lietu 
vos nepriklausomybės atstatymo sukaktį 
ir kviečia valdybą jas išryškinti bei, sude 
rinus su kitų veiksnių programomis, pa
skelbti visuomenei.

Seimas reiškia pasitenkinimą Tautos 
Fondo, jo pirmininko ir valdybos darbu 
ir ragina Vliką sudarančių organizacijų 
vadovybes toliau remti Tautos Fondo pas
tangas sutelkti kiek galima daugiau lėšų 
Lietuvos laisvinimui.

(ELTA)

Danija - pavyzdys
Rugsėjo mėnesį būrys žemės ūkio dar

buotoju iš Lietuvos lankėsi Danijoj, (Dar
buotojais vadinami ne darbininkai, o aukš 
tesni vadovybės pareigūnai). Keliauninkų 
vadovas Valstiečių Laikraštyje (sp. 12) pa 
rašė įspūdžius, kokių apie Daniją — pri
vačių ūkių kraštą — Lietuvoj jau beveik 
30 metų viešai niekas nedrįso papasakoti. 
Sako:

— Danijos gamta labai artima mūsų 
respublikos gamtai... Danai — darbštūs 
žmonės. Tai ryškiai krinta į akis, pasižiū
rėjus į sodybų, miestų bei priemiesčių vi
lų aplinkos sutvarkymą... Mes buvome už 
sukę į vieno fermos darbininko butą, lan
kėmės kelių fermų savininkų namuose. 
Nors baldai ir ne visur modernūs, bet jie 
gražiai sustatyti, lovos dailiai paklotos, 
kambariuose jauku ir švaru. Fermų kie
mai prie tvartų bei sandėlių išpilti skalda 
arba išžvyruoti... Mašinų stovėjimo pašiū 
rėse bei sandėliuose gana tvarkingai sudė
tas inventorius bei darbiniai įrankiai pa
gal rūšis tam tikrose jiems skirtose vieto
se, išvalyti...

Nupiešęs patrauklų Danijos ūkininkų 
- privatininkų gyvenimo vaizdą, pasakoto
jas rado tenai — ypač dabartiniam chuli
ganizmo siautėjimo metui — pamokomą 
ir jaunimo auklėjimo pavyzdį:

— Jaunimas Danijoj pratinamas prie 
darbo ir tvarkos jau nuo mažų dienų. O 
kai kuriose šeimose, kaip mums pasakojo, 
net praktikuojama vaikams mokėti už at
skirus namuose atliekamus darbus, pavyz
džiui, indų plovimą, kambario sutvarky
mą ir panašiai. Už šiuos pinigus vaikai ga 
Ii nusipirkti sau skanėstų arba kitų reik
menų, arba, tėvams leidus, nueiti į kiną. 
Jie laiko, kad tas teigiamai veikia dabar
tinį vaikų auklėjimą, sudaro tam tikrą ma 
terialinį suinteresuotumą, o iš kitos pusės, 
verčia vaikus galvoti, kad pinigai savaime 
neateina, kad juos reikia užsidirbti.

Kaip tyčia, šalia to pasakojimo, deda
mas ir kitas papasakojimas — iš Mažei
kių rajono, apie Domo Derkinaičio sody
bą. Derkinaitis, jau 60 metų amžiaus, „Ke
lio į komunizmą“ kolchozo melioracinių 
įrengimų prižiūrėtojas, irgi panašiai darbš 
tus, kaip danas: savo sodybinį sklypą pa
vertė parku, „tarsi dailininkas sukūrė 
nuostabų peisažą gyvoje gamtoje“. Tiesa, 
ne dabar jis tai padarė: „Juk sodybą jis 
puošė visą savo gyvenimą“, rašo korespor 
dentas. Tik, kas Danijoj taisyklė, Lietu
voj dabar reta išimtis, kad tokios priva- 
tininkiškos sodybos dar nesuniokiojo kol
chozo planai ir iš Derkinaičio kol kas to 
sklypo neatėmė. (E)

Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

mūsų skyriaus nariui p. St. KOTAVICIUI, 
jo mielam tėvui mirus Lietuvoje.

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ir nariai

1



EUROPOS LIETUVIS Nr. 1(943). 1967. I. 3

Palik asaras Maskvoje
LIETUVIŲ VEIKALAS VOKIEČIŲ’ PUBLIKAI

Vokiečių knygų rinkoje neseniai pasiro
dė B. Armonienes ir A. L. Nasvyėio kny
gos „Palik ašaras Maskvoje'* vertimas, 
t eisę vokiškai laidai įsigijo F. Ehrenwirtn 
leidykla Miunchene, kuri lietuviams paian 
kių aplinkybių dėka nepagailėjo laiko ar
čiau susipažinti su ketvirtąja ,,Leave 
lour Tears in Moscow*' laida.

Iš anglų j vokiečių kaibą Armonienes 
ir Nasvycio „Leave Your Tears in Mos
cow" išvertė Wiiheim Hoeck — tas pats, 
kuriam buvo patikėtas W.J. Ciszek ir D.L. 
r iaherty „Witn God in Russia" vertimas. 
Ciszeko knyga, išpopuliarėjusi pirmiausia 
JAV, susiraukė teigiamo atgarsio ir vokie- 
kieėių skaitytojų tarpe: pernai rudeni per 
tris mėnesius buvo parduota 20.000 egz. 
Gal kaip tik šis pasisekimas bus padrąsi
nęs Ehrenwirtho leidyklą įrikiuoti ir „Pa
lik ašaras Maskvoje** į sovietinio režimo 
kankinių prisiminimų eilutę, 1955 m. pra
dėtą vokiečių rašytojo J. M. Bauer vei
kalu ,(Kiek tik kojos išneša“ („So weit die 
iuesse tragen“), veikaiu, kurį šiandien ga 
Įima skaityti įvairiomis Europos kalbom 
ir kurio tiražas yra jau perlipęs milijoną.

„Lass die Traenen in Moskau“ — taip 
vadinasi Armonienes ir Nasvyčio knyga 
vokiškai — skiriasi nuo lietuviškosios 
(Vilties leidyklos) ir angliškosios (Lip
pincott Co.) laidos tuom, kad F. Ehren- 
wiritho leidykla atsižadėjo nuotraukų, ku
rios iš tikro nėra tiek būdingos, jog pakel
tų knygos vertę; vietoj klaidingo žemėla
pio, išspausdinto net ir 4-je Lippincotto 
laidoje, vokiečiai skaitytojai ras kitą, ku
riame Pabaltijo valstybės yra išskirtos iš 
Sov. Sąjungos; taip pat sutrumpinta yra 
knygos pabaiga — išleistos tos vietos, kur 
autorės refleksijos mažiau derinosi su ra
miu, betarpišku vaizdavimu.

Vokiečių knygynų lentynose tikrai ne
stinga veikaių apie Sov. S-gą: nei moksli
nių, su didesniu ar mažesniu nuodugnumu 
parašytų, nei autobiografinių, kuriuose vy 
rauja subjektyvūs išgyvenimai, nei kelio
nės aprašymų. Tad įdomu, kaip bus sutik
ta Vak. Vokietijoj Barbora Armonienė. 
Pirmieji atgarsiai spaudoje buvo padrąsi
nantys. Antai, 1966.X.29 „Stuttgarter Zeit- 
ung“ pastebėjo, kad ,,Palik ašaras Mask
voje“ verčianti daryti palyginimą tarp Sta 
lino ir Hitlerio. „Ši knyga yra kiekvienos 
diktatūros apkaltinimas“. Tai „naujosios 
istorijos dokumentas, kurs apie mūsų me

to gyvenimą daugiau pasako, negu tuzi
nai istorijos knygų“. O Vak. Berlyno 
„Nachc-Depesche" (1966.XI.1) patarė Ar
monienes knygą padaryti ^privaloma lek
tūra visiems laisvojo pasaulio komunis
tams“, nes knygoje atpasakoti faktai vi
siems atskleidžia tikrą sovietų veidą.

Jei iki šiolei taip ir neturėta patrauk
lios knygos vokiečių kalba apie lietuvių 
tautos tragediją, tai dabar „Lass die Trae
nen in Moskau' nevienam paiengvins ieš
kojimą, ką padovanoti pazjstamiems vo
kiečiams švenčių ar kitom progom.

Barbara Armonas / A.L. Nasvytis: 
Lass die Traenen in Moskau. 1939 
- 1960. Meine 20 Jahre in Russland. 
Muenchen: F. Ehrenwirth Verlag 
1966. 216 p. 14,80 DM

J.Md.

KNYGOS MOKYKLOMS
Iš pranešimų laikraščiuose matyti, kad 

JAV ir iš dalies Kanadoje lietuviškoms 
mokykloms jau nemaža buvo išleista va
dovėlių. Deja, jie toli gražu ne visi pasie
kia tokį tolimą kraštą, kaip Britaniją, nes 
čia vis girdėti skundų, kad mokyklom nėra 
vadovėlių... O gali būti, kad mūsiškės mo
kyklos vadovėlių iš viso nevartoja.

JAV LB Kultūros Fondas, tur būt, dau
giausia tais vadovėliais rūpindamasis, da
bar vėl išleido du naujus.

Vienas jų yra J. Plačo sudarytas vado
vėlis lituanistinių mokyklų trečiajam sky
riui ir pavadintas Tėviškės sodyba. Vado
vėlis pripažintas tinkamu vartoti mokyklo 
se, dėl to ir išleistas visuomenės lėšomis. 
Tinkamu jį pripažino Švietimo Taryba. Ji 
sai paruoštas pagal patvirtintas progra
mas. Kaip jo sudarytojas sako, medžiaga 
jam imta iš liaudies kūrybos ir iš Esmai- 
čio ir Zobarsko vadovėlių.

Patogumo sumetimais vadovėlyje duota 
ir gramatikos žinių. Jos, aišku, pravers 
te<n, kur mokiniai neturi atskiro gramati
kos vadovėlio.

Vadovėlis gausiai iliustruotas Z. Sodei- 
kienės.

Vadinasi, vadovėlis yra, tik reikia juo 
naudotis. Jo kaina yra trys doleriai. Kai
na mūsų kraštams gal truputį ir rūgštoka,

JAUN1MINIA1 „AIDAI“

Mes ir savo laikraštyje skaitėme įspū
džių iš Jaunimo Kongreso. Bet tie įspū
džiai tėra tik daliniai ir nesudaro piines- 
nio vaizdo, kas iš tiesų vyko įr įvyko ta
me kongrese, kas ten ką kalbėjo, svarstė.

Ligi šiol daugiausia medžiagos apie Jau 
nimo Kongresą vienon vieton surinko 
„Aidų“ žurnalas. Jo kiek pavėlavęs išeiti 
ir dar padidintas 1966 m. Nr. .7 visas yra 
skirtas Jaunimo Kongreso pranešimams - 
paskaitoms ir įvykiams aprašyti.

Kongrese skaitytosios paskaitos išspaus
dintos H. Nagio (Jaunimo reikšmė tautoj 
ir išeivijoj), A. Sužiedėlio (Lietuvių jauni, 
mas pasaulio idėjų tėkmėje), V. Trumpos 
(Bendruomenė išeivijoje), S. Lozoraičio 
jr. (Žvilgsnis i pavergtą Lietuvą). Jauni
mo Kongreso įspūdžius pateikia A. Liule- 
vičius, plačią apžvalgą keli autoriai, apie 
jaunimo prieškongresinius susitelkimus 
rašo A. Saulaitis, S.J.

bet leidėjai, greičiausia, duotų nuolaidą, 
imant mokykloms didesnius kiekius.

Beje, šis vadovėlis turi gražų kietą vir
šelį.

Kur lituanistiniai dalykai savaitgalio 
mokyklose plačiau išeinami, ten gali labai 
praversti dabar irgi naujai išleistas kitas 
vadovėlis: J. Ambraškos ir J. Žiugždos pa 
rašytoji Lietuvių kalbos gramatika, I da
lis — fonetika ir morfologija. Išleido irgi 
JAV LB Kultūros Fondas.

Šis vadovėlis nebenaujas. Pirmą kartą 
jis buvo išleistas Lietuvoje 1937 m. Dabar 
išėjo jau VI laida. Vien tas laidų daugu
mas rodytų, kad vadovėlis buvo tinkamai 
paruoštas ir net po daugelio metų tebėra 
tinkamas mokyklos ir kasdienos reikalui. 
O tinkamas jis, be abejo, yra tuo, kad ja
me, nors tėra 180 puslapių, duota labai 
daug gramatikos žinių, ko šiaip, ypač se
nesniuose gramatikos vadovėliuose, nebū
davo.

Šios gramatikos kaina yra 2.50 dol.
Abi knygas galima gauti šiuo adresu: 

JAV LB Kultūros Fondas, c/o J. Berta- 
šius, 5348 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60632, U.S.A.

K. Abr.

LIETUVIO SOVIETINĖ GARBĖ

Kauno Medicinos Instituto rektorius 
prof. Z. Jankevičius dalyvavo tarptautinia 
me kardiologų kongrese N. Delhi, Indijoj, 
ir tapo išrinktas į pasaulinės kardiologų 
sąjungos vaidybą.

Vilniškiai laikraščiai, pranešdami tą 
naujieną, pagrįstai pasididžiavo tokiu lie
tuvių kardiologų pripažinimu bei pagerbi
mu. Tik, cituodami indų laikraščio The 
Sunday Standart straipsnio antraštę, at
skleidė, jog kiti nei nepastebėjo, kad ta 
garbė bus tekusi lietuviams. Indų laikraš
tis (angių kalba) rašė, kad „Sovietų kar
diologas mažina mirtingumą".

Prof. Z. Januškevičius kongrese dalyva
vo kaip Sovietų Sąjungos Medicinos Aka
demijos atstovas, narys korespondentas. 
Buvo tokioj pat padėty, kaip ir lietuviai 
sportininkai esti tarptautinėse rungtynėse, 
laimėdami garbę ne lietuviams, o rusams, 
kurių imperijos ženklais („CCCP") esti 
pažymėtos jų uniformos. (ELTA)

UŽRAŠAI GIMTĄJA KALBA

Vilniaus 16-toje vidurinėje mokykloje 
pašalietis negali rasti, kur kas yra, jeigu 
nemoka... vokiškai. Mat, šioje mokykloje 
sustiprintas vokiečių kalbos mokymas, ir 
visi užrašai ant durų uždėti tik vokiečių 
kalba. „Tiesa“ mano, kad tai nereikalingas 
kraštutinumas. Siūlo, kad šalia vokiškų 
būtų užrašai ir gimtąja kalba. Klausimas, 
kokia kalba dabar Vilniuje būtų pripažin
ta „gimtąja“, mokinių, mokytojų ar vy
riausia valdžios gimtoji kalba? (E)

VARTOTŲ KNYGŲ PREKYBA

Vilniaus knygų prekybos valdyba pra
dėjo supirkinėti iš gyventojų knygas ir 
pardavinėti jas kitiems: knygai duodamas 
„antras gyvenimas“.

Si mintis prekybos valdybai kilo, pas
tebėjus, kad daugelio namuose (labai 
ankštuose butuose) nėra vietos įsigytoms 
knygoms laikyti. Kartą perskaitytos, kny
gos guli nenaudojamos, o kiti jų negali 
gauti, nes knygynai nebeturi. (E)

Lietuviai studentai
Šiuo metu Vokietijos universitetuose stu 

dijuoja 46 lietuviai studentai, kurie pri
klauso Vokietijos Lietuvių Studentų Są
jungai. 1967 m. vasarą VLSS Valdyba nu
mato surengti pabaltiečių studentų suva

POP. JONAS IR NAUJI METAI

„1903 m. sausio 1 d.
„Aš išvydau Naujųjų Metų aušrą.
„Sveikinu Viešpaties vardu ir aukoju 

mylinčiai Kristaus širdžiai, kad jie man 
būtų pilni gerų darbų metai, mano išgany
mo metai, kada aš pagaliau pasidarysiu 
šventas. Jėzau, dar kartą amžinai esu Ta
vo.

„Rytdiena — pirmasis mėnesio ir šių 
naujųjų metų penktadienis — yra paves
ta Švč. širdžiai: tai bus nepaprasto uolu
mo ir meilės diena.

.„Neseniai, vos baigęs dvasines praty
bas, pajutau karštą norą sutvirtinti savo 
pasiryžimus ir savo sielą, jau pradedan
čią grimzti į letargą, sustiprinti keliais kil
niais pavyzdžiais, žodžiu, — vėl nuo pra
džios pradėti.

„Nors ir labai nenorėdamas, turiu išpa
žinti savo trūkumus. Esu vargšas nusidė
jėlis, nepaklusnus ir nevertas tarnas. Iki 
akių murdausi puikybėje: esu išdidus, gru 
bus ir nenaudėlis. Mano Jėzau, pasigailėk!

„Prasidėjo Nauji Metai: prasideda įr 
naujas gyvenimas. Mąstau apie rytojaus 
šv. Komuniją, kaip didžiausios reikšmės 
įvykį...

Mlano pagrindiniai nuostatai lieka tie 
patys: nusižeminimas, ypačiai mano kalba 
je, vienybė su Dievu ir Dievo, ne mano, 
valia.

„Tuo tarpu, Jėzau, laukiu Tavęs. Pavar 
gau beklajodamas, tad grįšiu prisiglausti 
prie Tavo krūtinės, pasilsėti ir atnaujinti 
savo jėgas ilgam ateities keliui. Jėzau, aš, 
maža avelė, grįžtu pas Tave. Parenk man 
maisto, nes esu išalkęs!“

Parengė J.K.

žiavimą Huettenfelde, Romuvos sodyboje. 
Studentų Sąjungai vadovauja energingas 
ir žymus Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
darbuotojas stud. R. Baliulis.

(VKVI)
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MUSŲ JAUNIMAS LIETUVOS LAISVĖS SUTEMŲ LAIKAIS

SENOJI IR JAUNOJI KARTOS
RAŠO DR. J. PUZINAS

(Straipsnis spausdintas „Dirvoje" ir J. J. Bachuno išleistas atskira brošiūra)

Pagrindinis mūsų išeivijos tautinės gy
vybės šaltinis yra jaunoji karta, be ku
rios sugriūtų kelių kartų statyti ir, kaip 
mokėta, prižiūrėti lietuvybės rūmai. Todėl 
visai nenuostabu, kad vyresniosios kartos 
akys nukrypusios į jaunimą. Ir kai tik pas
tebima viena kita negerovė jaunimo tar
pe, imama nerimauti. Jaunimas atskiras 
pastabas priima kaip vyresniosios kartos 
atsilikimą nuo gyvenimo, ir tuo būdu sto
jama vadinamon ,kartų dvikovon*. Bėgti 
iš dvikovos arenos vienai ir kitai pusei ne 
būtų riteriška, kovoti tėvams su vaikais 
nepridera, todėl pasirinktinas taikus išsi
aiškinimo būdas — dialogas. .Kartų dviko 
va* normalus reiškinys, kuris vyksta vi
sur ir visada. Kartų tarpusavio santykių 
problema visada yra buvusi daugiau ar 
mažiau aktuali, nėra nustojusi to aktua
lumo ir dabar išeivijos gyvenime. Juk ir 
visos mūsų dabartinės kartos (senoji, vy
resnioji, jaunoji ir jauniausioji) augo, 
brendo ir gyvena skirtingose sąlygose, bu
vo ir tebėra veikiamos įvairių idėjų pa
saulio ir šiaip gyvenamosios aplinkos. To
dėl nereikia stebėtis, kad nevienodai gali 
būti žiūrima į visokius musų tautinio, vi
suomeninio, kultūrinio ir politinio gyveni
mo reiškinius. Net ir tos pačios kartos 
žmonių galvosena, ačiū Dievui, nėra stan 
dartizuota. Tad, jei kartais atskirų kartų 
tarpe ir pasitaiko tam tikros nesantarvės, 
reikia stengtis ginčo objektą apriboti, tar
pusavyje išsiaiškinti ir dvikovos ginklus 
padėti į šalį... Išsikalbėję pamatysime, kad 
abiejų vadovaujamų kartų (vyresniosios 
ir jaunosios) santykių raidoje turime dau
giau siejančių, negu skiriančių veiksnių, 
tik gal prie paties reikalo prieinama skir
tingai.

Todėl pabandysiu žvilgterėti į praeitį ir 
buvusias ibei esamas gyvenimo sąlygas, 
vienaip ar kitaip įtakojusias bei formavu
sias jaunąsias kartas. Kiek daug skirtumo 
buvo ir tebėra tarp praeities ir dabarties, 
bet kiek daug ir vaizdžių paralelių. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, jaunoji kar 
ta jau visai nebeprisiminė Lietuvos sveti
moje rusų valdžioje, jie jau nebežinojo, 
kad lietuviai mokytojai buvo priversti 

mokyti svetimųjų vaikus Rusijoje ar Len
kijoje, o Lietuvoje mūsų jaunimą mokė 
svetimieji ir svetima kalba. Jaunoji kar
ta tik iš savo tėvų pasakojimų girdėjo 
apie atkakliąsias lietuvių kovas dėl savo 
krašto ir spaudos laisvės. Aukštesniojo ir 
aukštojo mokslo anksčiau lietuviams tek
davo siekti svetur. Ten ilgesnį laiką besi 
mokydami, nemaža dalis jaunimo, negalė 
darni gauti darbo savame krašte, pasilikda 
vo gyventi, sukurdavo mišrias šeimas ir 
dingdavo saviesiems. Visai kitaip yra bu
vę nepriklausomoje Lietuvoje, kada jauni
mas augo ir brendo savųjų tarpe, kada 
jie mokėsi ir auklėjosi savosiose mokyklo 
se. Tuo metu nebūta jokio pavojaus nu
tausti. Visai su skirtingomis problemomis 
susiduria mūsų jaunimas emigracijoje, 
kur jis mokosi svetimose mokyklose ir 
kur juos veikia gyvenamoji aplinka. Čia 
ir nutautimo pavojai dideli. Tai žvilgterė
kime į kelių kartų jaunimo tautinio bren
dimo sąlygas carinės Rusijos okupacijos 
metu, nepriklausomoje Lietuvoje ir čia, 
emigracijoje.

Nedidelį kultūrinį kraitį paveldėjo jau
nosios kartos iš jungtinės Lietuvos ir Len
kijos valstybės, nes jų tėvai turėjo vilkti 
sunkią baudžiavos naštą. Ta našta dar la
biau pasunkėjo, kai rusai okupavo Lietu
vą ir čion perkėlė dar nežmoniškesnius 
baudžiavos papročius, kur valstietis, kaip 
koks daiktas, galėjo būti pardavinėjamas, 
išmainomas, niekinamas. Baisi buvo jauni 
mo dalia, kai tekdavo išvykti rusų kariuo
menėn net 25-riems metams. Tik Užnemu 
nėję, kuri priklausė Varšuvos kunigaikš
tijai, po 1863 metų caro vietininkui Var
šuvoje ir vėliau generalgubernatoriui, lie
tuvių valstiečių padėtis buvo geresnė, nes 
ten jau anksti buvo panaikinta baudžiava 
ir žmonės išsiskirstė viensėdžiais. Kitose 
Lietuvos dalyse baudžiava tepanaikinta 
1861 metais ir valstiečiams duota teisė iš
sipirkti žemę. Tačiau baudžiavos panaiki
nimas ėjo labai iš lėto, todėl valstiečių pa 
dėtis ilgą laiką nepagerėjo. Po nepavyku
sio 1863 metų sukilimo lietuvybės ir kata
likybės persekiojimas dar labiau sustiprė 
jo: mokyklos imta dar sparčiau rusinti, 

tik Žemaičiuose kurį laiką buvo leista dės 
tyti katekizmą ir lietuviškai; uždrausta 
lietuvių spauda lotyniškais rašmenimis, 
užgniaužtas lietuvių inteligentų tautinis 
judėjimas. Tik Užnemunėje padėtis buvo 
KieK lengvesne: nors ten veike ne patys 
spaudos draudimo nuostatai, bet 1666 me
tais Veiveriuose įsteigtoje mokytojų semi 
narijoje buvo dėstoma ir lietuvių kalba. 
Marijampolės ir Suvalkų gimnazijose, ku
rias lankė daugiausia lietuvių vaikai, taip 
pat buvo mokoma lietuviškai. Todėl Už
nemunėje ir tautinis susipratimas pirmiau 
šia ėmė augti, čia atsirado ir visa eilė vei
kėjų, kurie XIX amžiaus gale spietėsi ap
link Aušrą, Varpą, Apžvalgą, Tėvynės Sar 
gą ir kitus laikraščius.

Kitose Lietuvos dalyse tik po 1905 metų 
revoliucijos pradžios mokyklose leista mo 
kytis ir lietuvių kalbos, bet gimnazijose 
buvo dėstoma tik rusiškai. Kad ir varžo
mas, bet lietuvių moksleivių tautinis su
sipratimas brendo Šiaulių ir Mintaujos 
gimnazijose, Seinų ir Žemaičių kunigų se
minarijoje Kaune. Aukštuosius mokslus 
einąs jaunimas spietėsi į studentų drau
gijas Maskvos, Petrapilio, Tartu univer
sitetuose, Krokuvoje ir Varšuvoje, Fribur 
ge, Zueriche ir kitur. Atsirado studijuojan 
tiems šelpti draugijų: Motinėlė Ameriko
je ir Kaune, Žiburėlis Vilniuje ir Kaune, 
Parama — Krokuvoje. Kūrėsi ir mokslei
vių organizacijos: Ateitis, Aušrinė. Lietu
vių inteligentų skaičius labai sparčiai au
go, atrodė, kad jie, grįžę Lietuvon, taps 
šviesiais žiburiais ir mokslu bei kultūra 
nušvies tamsią Lietuvos padangę. Deja, 
vyresniosios kartos veikėjai buvo labai ap
vilti. Daugumas Rusijoje ir iš dalies Len
kijoje išėjusių mokslus negrįžo Lietuvon. 
Vieni pasiliko dėl to, kad buvo išsirinkę 
tokią mokslo šaką, kuria buvo sunkiau 
verstis Lietuvoje, kiti aiškinosi, jog ir ne
gyvendami Lietuvoje galėsią būti naudin
gi savam kraštui, kad pralobę grįšią namo 
ir padėsią savo tėvynei atsigauti. Taip at
sirado svetur prokurorų, teisėjų, gydyto
jų, inžinierių. Tačiau, deja, greitai jie ėmė 
tirpti svetimųjų tarpe. Sukūrę svetimas 
šeimas, nutraukė ryšius ne tik su kraštu, 
bet net ir su tėvais bei giminėmis. Mišrios 
šeimos likimo taisyklė paprasta: vedi sve
timame krašte ir ten palieki gyventi — ta 
vo vaikai tik labai retais atvejais išliks lie 
tuviais, vedi ar išteki už kitos tautybės 
žmogaus savame krašte — šeima bus lie
tuviška. Ir taip dingo svetimose jūrose 
gausūs išmokslintų lietuvių būriai Rusijo
je ir Lenkijoje. Nebesirodė jie lietuviško
je spaudoje, neberėmė, kad ir žadėję, lietu 
viškų reikalų. Statistika pasibaisėtina: nuo 

1880 iki 1910 metų, tai yra per 30 metų, 
aukštuosius mokslus buvo baigę apie 3000 
lietuvių, bet Lietuvon tegrįžo dešimtoji 
dalis, atseit, apie 300...

Lietuvių tautinį darbą dirbo daugiau
sia tie sviesuoiiai, kurie buvo susispietę 
apie Aušrą, Varpą ir Tėvynes- Sargą. Iš 
Rusijoje baigusių aukštuosius mokslus Lie 
tuvon tegrįžo dalis medicinos gydytojų, 
dantų gydytojų, vaistininkų, advokatų. Po 
1905 metų revoliucijos, kada ir pradžios 
mokyklų mokytojais galėjo būtį lietuviai, 
darban buvo įsijungę ir mokytojai. Ano 
meto spauda šaukte šaukė, kad moksius 
baigęs jaunimas grįžtų Lietuvon ir sus
tiprintų gana retas lietuvių šviesuolių gre 
tas, bet tas šauksmas nedaugelio tebuvo 
užgirstas.

Kaip ir visais laikais, taip ir anuomet, 
lietuvių jaunimas, bestudijuojąs Rusijoje, 
entuziastingai pagaudavo naujus mestus 
šūkius ir gyvai reaguodavo. Nemaža lietu 
vių studentų metėsi į revoliucinį sąjūdį ir 
kartu su savo kolegomis rusais bei kitų 
tautybių jaunimu stojo kovon prieš caro 
valdžią. Anuomet buvo net mados dalykas 
priklausyti socialistams. Jiems priklausė 
eilė ir vėliau tapusių gerais katalikais, pa
vyzdžiui, socialdemokratai Julius Gravro 
kas ir Mykolas Biržiška ir t.t. Darė įtakos 
ir kitokie rusų įpročiai. Tarp kita ko, ne
maža dalis Rusijoje studijavusių lietuvių 
iš ten parsivežė Lietuvon ir barzdas, ku
rias gražiai išnešiojo nepriklausomoje Lie
tuvoje, o kai kurie jas išsivežė gyvi išlikę 
ir į Vakarus. Iš daugelio tokių lietuvių 
barzdočių tepriminsiu visiems gerai žino
mus mokslo, politikos, literatūros ir visuo 
menės žmones, štai jie: dr. Jonas Basana
vičius, visi trys broliai Biržiškos (Myko
las, Vaclovas ir Viktoras), generolas Jo
nas Bulota, diplomatas Valdemaras Čar
neckis, teisininkas Motiejus Čepas (ir jo 
sūnus dr. Vytautas Čepas nedrąsiai ir čia 
tęsė barzdinę tradiciją, nors mokslus jau 
buvo išėjęs Vakaruose), fizikas Vincas Če 
pinskis, gydytojas Eliziejus Draugelis, Jo
nas ir Martynas Yčai, kalbininkas Jonas 
Jablonskis, rašytojas Adomas Lastas, miš 
kininkas Povilas Matulionis, prezidentas 
Antanas Smetona, teisininkas Kazys ir fi
losofas Stasys Šalkauskiai, teisininkas 
Stasys šilingas, matematikas Zigmas Že
maitis ir daugelis kitų. Būdinga, kad čia 
amerikiečių bytnikų barzdelės nedaugelį 
lietuvių užimponavo...

Pirmasis pasaulinis karas labai susilp
nino lietuvių inteligentines pajėgas. Ne
maža inteligentų dalis, jų tarpe dar nese
niai baigę aukštuosius mokslus, buvo eva
kuoti ar patys pasitraukė Rusijon, kiti li
ko Lietuvoje, ypačiai Vilniuje. Ir vieni ir 

kiti buvo užsigrūdinę lietuvybės kovoto
jai. Lietuvoje pasilikę atkakliai grūmėsi 
su vokiečių okupacine valdžia ir siekė Lie 
tuvos nepriklausomybės. Jų pastangos bu 
vo vainikuotos 1918 metų vasario 16 die
nos aktu.

Daugeliui atrodo, kad tai buvo senosios 
ar bent vyresniosios kartos pastangos. Iš 
to akto signatarų tik dr. J. Basanavičius 
tuo metu ėjo 66 metus ir Narutavičius bu
vo įkopęs į 55 metus, o kitų amžius svyra 
vo tarp 45 ir 25 metų. Kad būtų vaizdžiau, 
signatarus palyginsiu su žmonėmis, čia, 
Amerikoje, dar tebedirbančiais jaunimo 
tarpe. Pvz., Steponas Kairys turėjo 41-rįus 
metus, kaip kad dabar Vytautas Vardys ar 
Algirdas Landsbergis;, dr. Jurgis Šaulys 
ėjo 38-sius metus, panašiai kaip dabar 
Kostas Ostrauskas, Valdas Adamkavičius, 
Rimvydas Šilbajoris; Mykolas Biržiška 
dar nebuvo sukakęs 35-rių metų, kaip kad 
dabar Vytautas Kavolis; Aleksandras Stul
ginskis buvo bebaigiąs 32-sius metus, pa
našiai kaip Kęstutis Keblys, Algimantas 
P. Gureckas ar Antanas Sužiedėlis; Pra
nas Dovydaitis ėjo 31 metus, kaip ir čia 
Arūnas Liulevičius, Arvydas Barzdukas 
ir t.t. Jokūbas Šernas buvo 29-rių metų, 
Petras Klimas 26-tų ir pats jauniausias 
akto signataras buvo Kazys Bizauskas, 
dar nesukakęs 25 metų amžiaus, kaip kad 
Antanas Mažeika, Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei apginti pirmininkas, ar Al 
gis Zaparackas, Pasaulio Jaunimo Kongre 
so pirmininkas.

Kaip žinia, 1918 metų lapkričio 23 dieną 
vyriausybė išleido atsišaukimą, raginantį 
jaunimą stoti savanoriais į organizuoja
mą kariuomenę Tėvynės laisvės ginti. Ir 
su kokiu jaunatvišku užsidegimu stojo į 
savanorius mūsų kaimo ir mokyklų jau
nimas, iš Rusijos grįžę moksleiviai ir ka
riai. Sunkią kovą net su trimis priešais
— bolševikais, bermontininkais ir lenkais
— savanoriai laimėjo. Jie savo drąsa ir 
krauju įpynė į Lietuvos laisvės kovų gar
bės vainiką istorijon įrašytus laimėjimus 
ties Radviliškiu, Širvintomis, Giedraičiais 
ir kitose kovų vietose. Tai buvo pats did- 
vyriškiausias nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis, kada buvo sutelktos visos jė
gos savarankiškumui užtikrinti. Be tų lais 
vės kovų nebūtų buvę ir nepriklausomos 
Lietuvos. Ir kas gi dalyvavo tose lais
vės kovose? Be įvairaus amžiaus vadų, ka
riuomenės branduolį sudarė mūsų jauni
mas, metęs arklą laukuose, padėjęs knygą 
ir iš vyresniųjų gimnazijos klasių stojęs 
savanoriais į kariuomenę, partizanus ar 
šaulius. Ir 1923 metais bevaduojant Klaipė 
dą jaunimas sudarė daugumą.

(Pabaiga sek. nr.)

2



Nr. 1(943). 1967. I. 3 ___ EUROPOS LIETUVIS 3

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

U
Mielas Redaktoriau,

atsimenu, vienintelė vieta, kur pakliuvu
sį į rankas laiKraštį padoriausiai paskaly
davau, būdavo dantų gydytojo laukiama
sis. Keikia laukti, o laukti juk reiškia, kad 
net ir pusvalandis išvirsta į marias laiko. 
Be to, dantų gydytojo laukiamasis yra to
kia vieta, kur visi beveik be išimties dū
sauja. Aišku, jei dūsauja, tai dar nereiš
kia, kad visiems būtinai labai sunkus gy
venimas, kad širdį spaudžia bėdos bėdeies. 
Kitas gal ir jokių bėdų neturi, o dūsauja 
tik dėl to, kad laukia gydytojo grąžtas. O 
kai prisiverti laukdamas skaityti laikraš
tį, tai tasai grąžto baisumas netaip sunkiai 
ateina.

* * *

Šventės yra kita proga daugiau laikraš
čių perskaityti. Ypač tokios šventės, kaip 
Kalėdos, kada nėra šviežių laikraščių.

Kalėdos, žinoma, yra krikščioniškai ge
ros valios žmonių šventė. O ką gi iš tikro 
reiškia gera valia? Kai vieni būna pertekę, 
o kiti skurde maudosi, ar tai yra geros va
lios įrodymas?

Tai ir laikraščiai Kalėdų proga lyg tyčia 
iškelia to gyvenimo tarp geroves ir skurdo 
palyginimus. Pavyzdžiui, viename jų klau
siama, kas gi yra neturtas. Indijoje, sako, 
neturtas yra, kai šeima miega ant plikos 
žemės arba mieste ant šaligatvio. Britani
joje, kai trys vaikai naudojasi viena lova; 
Švedijoje, kai trys vaikai naudojasi vienu 
kambariu. Tanzanijoje tai reiškia dubenė
lį kukurūzų košės; Italijoje tai reiškia spa- 
gečius be sūrio, o JAV — mėsos kepinį be 
sviesto.

Vaizdingi palyginimai!
* * *

Kalėdos yra tokios šventės, kada visi 
stengiasi būti labiausiai patenkinti ir kaip 
beįmanoma laimingiausi. Net ir neturtin- 
giausieji, jei kitaip negali, jau iš anksto 
taupo po truputėlį, kad savuosius galėtų 
pradžiuginti, kad būtų bent iš ko jiems pa
tiekti tomis dienomis skaniau, nekasdieniš
kai pavalgyti. Juk ir mūsų kaimo žmonės 
kiaules plaudavo dažniausiai prieš Kalė
das, kad būtų dešrų, kad iki soties visi pa
valgytų.

Deja, ir tokių didelių švenčių metu žmo
nės turi šiokių tokių trūkumų. Pavyzdžiui, 
anglų laikraščiai ironiškai stebisi, kad jie,
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1930 m. Škotijos Lietuvių švietimo Drau 
gija suruošė pirmąją ekskursiją į Lietuvą. 
Jai vadovavo P. Bancevičius. Dalyvavo 
apie 30 asmenų. Važiavo James Curie & 
Co laivu „Weimar“, kuris iš Leitn uosto 
išplaukė liepos 15 d. 14,30 va.. Į Hamburgą 
atplaukė liepos 17 d., 9 vai. Ten juos pasi- 
tiKo Lietuvos konsulas M. Anysas ir G. 
Galvanauskas. 12,43 vai. išvažiavo trauki
niu iš Hamburgo ir pasiekė Berlyną 16,43 
vai. Ten juos pasitiko atstovas J. Sruoga 
ir keietas studentų. Iš Beriyno išvyko 19 
vai. 30 min. ir liepos 13 d. 8 vai. atvažiavo 
į Virbalį. Geležinkelių stotyje ekskursan
tus pasitiko Vytauto D. Komiteto sekreto
rius mjr. A. Ardickas. Virbalio ir Kazlų 
Rūdos gelež. stotyse svečius pasitiko šau
liai su gėlėmis ir muzika, o Kaune šaulių 
S-gos pareigūnai: doc. L. Vailionis, kpt. 
Gedmantas ir kt. Vėliau visi nuvyko į 
Šaulių S-gos salę, kur buvo suruošti bend
ri pietūs. Po pietų ekskursantai apžiūrėjo 
Pažaislį, o vakare Karo Muziejaus sodely
je prie paminklo žuvusiems kariams pade 
jo vainiką ir išsiskirstė po Lietuvą.

1930 m. buvo minima Vytauto Didižiojo 
500 m. mirties sukaktis. Visoje Lietuvoje 
mūsų galingojo valdovo garbei buvo ruo
šiamos didžiulės iškilmės. Ryšium su tuo 
ir Anglijos lietuvių ekskursija buvo su
ruošta tų jubiliejinių metų ženkle.

1931 m. Lietuvoje buvo pagaminta 85 
tūkstančiai tonų durpių. Iš to kiekio 55 
tūkstančiai t teko ūkio reikalams ir 30.000 
t pramanei ir miestams. Ūkio reikalams 
buvo daugiausia durpių pagaminta Vil
kaviškio ir Marijampolės apskr., o pramo
nės reikalams — Šiaulių apskr.

1931 m. valdiški durpynai davė 77.275 
lt. pajamų, o išlaidų turėta 25.399 lt. Pel
nas — 51.876 lt.

Valdžios nuomojami vandenys davė 
206.857 lt., o žvejybai išleista 10.382 lt.

1931 m. pradžioj Lietuvos Valstybės iž
das turėjo 124,5 mil. litų Skolų, iš kurių 
123,7 mil. lt. buvo užsienio ir 0,8 mil. lt. vi 
daus skolos. Didžiausia užsienio skola bu
vo Amerikai — 62 mil. lt., švedams vadi
namoji degtukų monopolio skola — 40 mil. 
lt., Amerikos lietuviams vadinamoji lais

toji tauta, kurios gyventojui daugiau laik
raščių tenka, negu kur nors kitur pasauly
je, Kalėdų dienomis yra priversti būti be 
laikraščių. Anglai išrado geležinkelius, bet 
Kalėdų metu jie dvi dienas neturi trauki
nių!

Aišku, kad ir laikraščių žmonės ir gele
žinkeliečiai taip pat nori švęsti. Gerai, kad 
tomis dienomis nešvenčia bent dujas ir 
elektrą gaminantieji žmonės. Jei jie visi iš 
karto įsigeistų švęsti, tai mes nei arbatos 
negalėtume išsivirti, o daugumas ir stip
rokai pašaltume.

* * *

Kas būtų, jeigu tokios šventės dažnesnės 
būtų? Ką vargšas žmogus darytų? Sėdėti ši 
taip be darbo valandų valandas yra kaž
koks pasiutimas.

Tiesa, galima paspoksoti į televiziją. Ta
čiau kiek iš jos naudos, ypač švenčių die
nomis, kai reikia daugiau programų ir pra 
dedami rodyti visokiausi niekučiai!

Pats geriausias gyvenimas, man rodos, 
yra kasdieninė rutina: rytą keltis, eiti į 
darbą, vakare namie pasisukalioti, o kitą 
rytą vėl pradėti iš naujo, lyg pagal tvar
karaštį. O jei į tarpą įsimaišo šventa die
nelė — gerai, galima atitrūkti trumpam 
nuo rutinos.

Tavo Jonas

ODA IR PLAUČIAI VIENODAI 
KVĖPUOJA

Dujų apykaita, kuri vyksta pro vieną 
kvadratinį odos decimetrą ir vieną kvadra
tinį plaučių audinio decimetrą, beveik vie
noda. Kai žmogus dirba fizinį darbą, kvė
pavimas per odą dar labiau suintensyvėja. 
Tad kodėl kvėpavimas per odą nėra toks 
svarbus, kaip plaučiais? Pasirodo, plaučių 
paviršius maždaug 50 kartų didesnis už 
kūno paviršių.

MEDONEŠĖS SKRUZDĖLĖS
Pietų Amerikoje aptinkama ypatinga 

skruzdėlių rūšis. Jos panašiai kaip bitės 
renka medų. Skirtumas tik toks, kad skruz 
dėlės laiko medaus atsargas ne aviliuose, 
o savo pilveliuose. Gyvieji medaus „rezer
vuarai“ gyvena atskirose skruzdėlynų „pa
talpose". Jeigu kitoms skruzdėlėms trūksta 
maisto, jos pasinaudoja savo sesių pilve
liuose sukauptomis medaus atsargomis.

vės paskola — 18,5 mil. lt., Anglijai — 1,2 
mil. lt. ir Prancūzijai su Anglija už Klai
pėdos valdymą, iki susijungė su Lietuva 
— 2 mil. lt. Vidaus skolos buvo tokios: ne 
paprasta valstybės iždo krašto gynybos 
reikalams paskola daugiau kaip 700.000 lt., 
valstybės iždo paskolos lakštai — 90.000 lt. 
ir pirmoji vidaus paskola — 8.000 lt.

Už visas iždo skolas 1931 m. išmokėta 
3.404.000 lt. nuošimčių. Iš šios sumos už
sienio skoloms teko 3.403.000 lt. („Tautos 
Ūkis“, 1932 m. Nr. 2).

1929 m. sausio mėnesio pabaigoje susi
rinko Lietuvos aeroklubo kursų pirmoji 
laida. Į kursus įstojo 42 asmenys. Iš jų vė 
liau liko tik 30. Patikrinus sveikatą, pripa
žinti tinkamais Skraidyti tik 5 žmonės. 
Teorinis apmokymas baigėsi birželio mėn. 
pabaigoje. Rugsėjo 14 d. prasidėjo prak
tiškas mokymas ore skraidyti nuosavu 
aeroklubo lėktuvu tipo Alb. B II. Skraidy
mams vadovavo kpt. Garelis. Praktikos 
metu pasirodė skraidyti netinkamas dar 
vienas mokinys, ir liko tik 4. 1930 m. bir
želio 28 d. kursus baigė ir gavo diplomus 
šie asmenys: Jonas Narbutas (baigė pir
muoju), Vytautas Sivinskas, Leonas Pered 
nius ir Tomas Zauka. Jiems suteiktas la
kūno turisto vardas, nustatytas 1919 m. 
spalio 13 d. tarptautinėje aero konferenci
joje.

9 pėstininkų L. K. Vytenio pulkas įvai
rius taktiškus ir tolimojo šaudymo prati
mus atlikdavo Padovinio stovykloje. Ji yra 
12 km atstume nuo Marijampolės miesto, 
pietryčių kryptimi. Iš šiaurės ir rytų pu
sės vietovę gaubia didžiulės ir nepereina
mos Amalių pelkės. O pietinė ir vakarinė 
pusė apsupta kalnelių, kuriuose matyt 
gražios turtingų ūkininkų sodybos. Ne- 
pertoliausia teka gilus Dovinės upelis. Pel 
kėse gausu laukinių paukščių ir žuvų. 
Šventadieniais būdavo vykdomos kareivių 
ekskursijos į apylinkės piliakalnius ir aiš
kinama jų istorinė bei strateginė reikš
mė. Piliakalniuose vyteniečiai užtraukda
vo skambią dainą, kurios galingas aidas 
skrisdavo po plačias ir derlingas Suvalki
jos apylinkes. Jų pasiklausyti susirinkda
vo būriai žmonių.

YRA VAIDŲ AR NĖRA JŲ?
Zarasų apylinkėse lietuviai, matyt, klau

so ir girdi UetuvišKus radijo pranešimus 
iš užsienių. Rajono laikraštis, tuo susirū
pinęs, lapkričio gale įdėjo straipsnį — „at
sakymą j išgirstą per užsienio radiją šmei 
žikišką Kainą“. Ta „šmeižikiška kalba“ 
bus palietusi rusų (senų laikų „burliokų“) 
siautėjimą. Atsakyme „konkrečiais fak
tais" įrodinėja, kad lietuviai, rusai ir len
kai Zarasų apylinkėse esą geriausi drau
gai ir kad „Nesantaikai, tarpusavio vai
dams, kaip būdavo anksčiau, dabar jokios 
dirvos nėra“.

Jeigu iš tikrųjų viskas taip sklandu, ne
beaišku, kam reikalingas tas įrodinėjimas 
vietiniams gyventojams, kurie juk patys 
žino, kaip yra. Pasiteisinimai tik tada rei
kalingi, kai „šmeižikiška“ kalba pataiko į 
opią vietą. O kiekvienas rusų paminėji
mas dabartiniams valdiniams laikrašti
ninkams Lietuvoje yra pats opiausias kaip 
tik dėl to, kad vaidams su rusais tenai da
bar iš tikrųjų „jokios dirvos nėra“: nebu
vo dirvos vaidams ir žalčiui su ežiu, kai 
tas, įsikraustęs žalčio lizdan, džiaugės, kad 
jam patogu, o jeigu žalčiui ežio spygliai 
duria, tai jis galįs kur kitur išeiti...

(ELTA)

MEDŽIOKLĖS IŠDAVOS
Šį sezoną Lietuvoj numatyta sumedžio

ti 600 briedžių, 5.500 stirnų ir 2.600 šernų. 
Žvėriena atiduodama į mėsos produktų ga 
myklas. Praėjusį sezoną buvę sumedžio
ta 122 tonos mėsos. Medžiotojų esą apie 
15 tūkstančių (tad sumedžiota maždaug 
po porą svarų mėsos per metus). Medžio
jama tik nedarbo dienomis, t.y., sekmadie
niais, neskaitant išimčių didesniems vir
šininkams. (E)

PRASTI ATSAKYMAI
Jau daugiau kaip 20 metų, kai bolševi

kai antrą kartą okupavo Lietuvą. Ar galė
tų dar būti tokių vyresniosios kartos lietu
vių, kurie, praėję Sibirus ir šiaip taip išlikę 
gyvi, šiandien rizikuotų ginti nepriklauso
mybės laikus ir kaltinti dabartinius vadus 
už jų nesirūpinimą savo tautos reikalais? 
Tikresnį atsakymą sunkoka būtų duoti, ta
čiau viskas rodytų, kad dabartinio režimo 
kaltintojų Lietuvoje yra nemaža, Be kita 
ko, tokį įsitikinimą patvirtina ir 1966.XI.13 
„Tiesoje“ išspausdintasis A. Venclovos 
straipsnis „Atsakymas anonimui“. Kažkas 
parašė Venclovai nepasirašytą laišką, ku
riame iškėlė keletą opių klausimų. Kam gi, 
sakoma laiške, savo raštuose ir straips
niuose vis prakiši tendenciją, kad nepri
klausomoj Lietuvoj buvo viskas bloga, o 
dabar tik gera? Autorius kritikuoja dabar
tinę spaudos nelaisvę — negalėjimą paro
dyti tikrą gyvenimą, taip pat tuos lietu
vius, kurie dabar stovi tautos priekyje ir 
nesirūpina savo tautos likimu. „Mes skęs
tame kitų tautų jūroje“, rašoma laiške. 
„Ir paskęsime, kaip paskendo Mažosios 
Lietuvos lietuviai, begarbindami Dievą ir 
kaizerį“, ir t.t.

Atsakymai į tuos klausimus, žinoma, 
verti Venclovos. Jis išsigina, kad kada 
nors būtų niekinęs nepriklausomybės lai
kus. Jis ilgais propagandiniais išvedžioji
mais ir vienui vienu pavyzdžiu įrodinėja, 
kad ir dabar yra spaudos laisvė. Girdi, J. 
Avyžiaus romanas „Kaimas kryžkelėje“ 
aštriai kritikuoja trūkumus, bet vis tiek 
buvo išleistas ir dar premija apdovanotas. 
Nesunkiai jis susitvarko ir su kaltinimu, 
kad priekyje stovintieji nesirūpina tautos 
reikalais ir leidžia tautai žūti. Rūpinasi, sa
ko, kaip gi nesirūpina!

Ar tie Venclovos įrodinėjimai įtikina?
Deja, neįtikina. Jau nebekalbant apie ki

tus Venclovos raštus, vien jo romanas „Gi
mimo diena“ yra šmeižtų rinkinys nepri
klausomai Lietuvai suniekinti. Ne, tokios 
Lietuvos nebuvo, kokią ją Venclova roma
ne pristato. Jo ir kalbos apie dabartinę 
laisvę yra kaip išgverusi dėl per ilgo var
tojimo gramofono plokštelė, girdėta ir per- 
girdėta. O įrodinėjimai, kad apstatytam per 
prievartą visokiais rusiškais didžiaisiais 
broliais yra geriau gyventi, negu mažam 
vaidytis su kitataučiais, tiesiog yra spiūvis 
į veidą net ir sau, jei Venclova dar laiko 
save lietuviu, nes tai yra parodymas, kad 
žmogus nebegerbia savęs, kaip lietuvio.

Tačiau apskritai gal ir gerai, kad Venc
lovai buvo leista nors ir tokiais nestipriais 
argumentais pasikalbėti viešai su tikru ar 
sugalvotu anonimu. Jo argumentų silpnu
mas leis skaitytojui pačiam išsiaiškinti, ko 
Venclova nepajėgia, ir būtent išsiaiškinti 
lietuviškai teisingai.

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.
Tol. ACO 4374

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

Manchester.

CHULIGANIZMO VAIZDAS
RusisKO-boiševikiško „rojaus“ blizginto- 

jai Lietuvoje jau liovėsi besiteisinę, kad 
iš ribų išėjęs girtavimas ir cnuiigamzmas 
esą ne naujo aukiėjimo ir „socialistinio" 
neatsakingumo padarinys, o tik „buržua
zinių įaiKų atgyvena“.

Apie tai prabilo ir rašytojas R. Lan
kauskas (Lit. ir Menas, lapkr. 26). Sako:

„ligą laiką be reikaio buvo vengiama 
kalbėti apie „nepageidaujamus reiški
nius“, buvo stengiamasi daug ką nutylėti 
ir užtušuoti. Atseit, tai „praeities atgyve
nos", apie jas neverta plačiai rašyti, nes 
savaime išnyks. Dabar matom jr supran
tam, kokią žalą atnešė panašios nuotai
kos".

„Prieš keliasdešimt metų mokinys bijo
davo sutikti vėlyvą valandą klasės auk
lėtoją ar direktorių. Jam grėsė elgesio 
(pažymio) sumažinimas arba pašalinimas 
iš mokyklos. Dabar jis nieko nebijo. Jis 
viešai rūko ir apžiūrinėja alkoholinių gė
rimų lentynas. Užsinorės — nusipirks vy
no ir cigarečių. Ne, šitaip neatsakingai 
prekiaujant chuliganizmo ir kitokių nu
sikaltimų sumažėjimo tikėtis neverta".

„Praėjo nemažai laiko nuo nutarimo 
(dėl kovos prieš chuliganizmą) paskelbi
mo, o chuliganizmo atvejų kiek nori .. Va 
kare Vilniaus arba kito stambesnio mies-

SOC1AL1ST1N1S
KIAUŠINIS IR GAIDYS

Visi ūkiai lygūs bolševikinėj sistemoj, bet 
sovehozai, pasirodo, besą „lygesni“ už kol
chozus. Rugsėjo 14 d. Tiesoj vieno paukš
čių ūkio vadovas rašo:

„Rokiškio rajone yra du paukštynai. Už
daviniai jų vienodi — ko daugiau surinkti 
kiaušinių, pagaminti paukštienos ir, be abe 
jo, žiūrėti, kad visa tai ūkiui duotų pelno. 
Tačiau taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio.“

Ir pasakoja, kad kolchoziniam paukšty
nui tenka tik seilę varvinti žiūrint į privi
legijas, kokias turi sovehozinis. Mat, sov- 
chozinis paukštynas priklausąs respubliki
niam paukštininkystės trestui, o kolchozi
nis paliktas verstis „nepriklausomai“. Sov
ehozinis paukštynas gavo teisę parduoti vai 
džiai 750 tūkstančių kiaušinių kaip „dieti
nius“ (po 2 kapeikas brangiau), o iš kol
chozinio už tokią kainą perka tik 31% kiau 
šinių. Todėl, sako kolchozinio paukštyno 
vadovas, „mes iš anksto žinome, kad už to
kius pat kiaušinius, už lygiai tokį pat dar
bą gausime keturiais tūkstančiais rublių 
mažiau“...

Kolchozinis paukštynas negauna pirkti 
mineralinių pašarų vištoms, o be jų — kiau 
šinių lukštai silpni. O juk, sako, senų lėks 
čių šukių trims dešimtims tūkstančių vištų 
negi pririnksi...

Žuvų atliekų (baltyminio pašaro) anks
čiau galima buvo pirkti Klaipėdoj, bet kai 
nos skirtumas — sovehozui 4 kapeikos ki
logramas, o kolchozui 28... Pagaliau ir už

(D

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
DIEVO KARALYSTĖ —

JOS ĮKŪRIMAS IK PASIRODYMAS
„Ir ateis visų tautų pageidavimas."— 

Agėjo 2:8.
„Anuo gi metu Jeruzalę vadins Viešpa
ties sostu, ir visos tautos susirinks į ją 
vardan Viešpaties Jeruzalėje ir nevaiks 
čios paskui savo piktos širdies neiabu- 
mą.“ — Jeremijo 3:17
„Paskutinėse dienose Viešpaties namų 
kainas stipriai stovės karnų viršūnėje".
— Mikėjo 4:1,2.
TYRINĖDAMI dieviškąjį planą, mes 

jau sužinojome šį tą apie „Dievo rūstybės 
dieną“ ir pamatėme, kad ji degins visokią 
nuodėmę ir savimeilę, bet dabar, pasinau
dodami Biblijos šviesa, pažvelgsime į pa- 
pageidaujamąjį įsteigimą Dievo karalys
tės, kurioje visos žemės giminės bus pa
laimintos; nes, pašalinus netikusį esamo
jo laiko ir praeities nusistatymą, bus įves
ta nauja ir daug geresnė tvarka.

Kai gąsdinantys artimos ateities įvykiai 
veda pasaulį į baimę ir išgąstį, kurie gi 
žiūri į tuos dalykus gyvendami „Aukščiau 
siojo slėpynėje“, tie pastebi už priespau
dą debesų skaisčią šviesą, kuri verčia juos 
žiūrėti aukštyn, pakelti savo galvas ir 
džiaugtis, nes jų išgelbėjimas priartėjo, o 
taip pat pagalba visiems, kuriuos Jėzus at 
pirko savo brangiu krauju. Palaiminimas 
ateis ant visų tada, kai „užtekės Teisybės 
Saulė, ir sveikata bus po jos sparnais“. — 
Malakijo 4:2.

Ką mes jau iki šiol aiškinom, yra taip 
aiškiai apreikšta, kad paprastas skaityto
jas galėjo pasinaudoti. Bet dabar mes na
grinėsime dalykus, kurių išmanymui rei
kia nuodugnesnio Viešpaties žodžio ištyri 
mo ir stipresnio tikėjimo, nes svarstysime 
dar nematomus dalykus, į kuriuos įsižiū
rima tik tikėjimo akimis. Juk iš Dievo 
žmonių reikalaujama, kad jie vaikščiotų 
tikėjimu, o ne regėjimu, įr tikėtų tam, ką 
Dievas yra žadėjęs ir ką Jis gali pilniau
siai įvykdyti. —Romiečiams 4:18-21. 

to gatvėse dar pamatysime būrius besibas 
taucių vaiKezų su cigaretėmis dantyse. Jų 
fizionomijos bukos ir jzuuos, jiems nieKO 
nereiškia stuuue.ėti praeivi, JI išplūsti 
arba net paleisti į darbą kumščius, žmo
gus tuii duoti jiems keuą, jei nori sveikas 
grįžti namo. Istisas valandas, net iki vė
laus vidunakčio, tie vaikėzai be jokio 
tikslo (išskyrus narą prisigerti ar ką nors 
užkabinti) valkiojasi gatvėmis, stumdosi 
namų taipuvartese“.

Rašytojas paKaitoja kito asmens tame 
pačiame laikraštyje kertą klausimą: 
„Ar nebūtų geriau, jei visuomenė aiškiai 
žinotų, kur ir kaip, kiek nusikaltimų įvy
ko mieste, rajone, tavo gatvėje“.

Ryšium su tokiu klausimu pažymėtina, 
kad Lietuvoje jau 26 metai gauoja rusų 
bolševikinės spaudos „tradicijos“: apie ne
malonius įvykius laikraščiuose tyla. Tik 
po ilgo laiko kokia nors proga prisimena
ma, kad ten ir ten, pvz., apvirto sunkve
žimis ir žuvo keliolika mokyklon vežamų 
vaikų, kur nors įvyko gaisras ir sudegė 
žmogus, arba pamini ir chuliganus, kai 
po kelių savaičių ar mėnesių teisme vyks
ta byla. Bet tai tik nuotrupos. Šiaip atro
do, kad „tarybiniam rojui" nei automobi
liai susiduria, nei lėktuvai nekrinta, nei 
gaisrų, nei nusikaltimų neatsitinka... (E) 

tiek neparduoda, nes, esą, visas žuvų atne- 
kas sunaudoja trestui priklausantieji paukš 
tynai, t.y. sovehoziniai.

Lempų viščiukams šildyti sovehozas ga
vęs daugiau, negu visas Rokiškio rajonas.

Rokiškio koichozims paukštininkas nega
li suprasti, kodėl taip elgiamasi. Atsaky
mą gaiėtų rasti sovietinėj konstitucijoj, ku
rį ske.bia, kad valstybinė nuosavybė esan
ti tobuliausia socialistinė nuosavybė. Negi 
gali dabar valdžia leisti, kad atiodytų, lyg 
tartum konstitucijoj būtų klaida...

Bet biurokratinė kontrolė nepamiršta ir 
kolchozų. Paukštininkas sako:

„Jei gaidys išsisuka sparną, nusilaužia 
koją, tenka kirsti jam gaivą. Nukirsti ne
sunku, bet kur jį padėti. Ūkiai priversti 
kviesti specialią komisiją, veterinarijos gy 
dytoją, rašyti ilgiausią gaidžio žuvimo ak
tą, o patį gaidį nešti į kapinyną. Kitaip 
pasielgsi — revizorius devynis kailius nu
lups. Panaši bėda būna ir su įskilusiais 
kiaušiniais, kurių vasarą negali nė dienos 
palaikyti“...

šia prasme netgi kolchozų sklypininkai 
yra geresnėj padėty: jie dar gali be komi
sijos savo gaidį suvalgyti arba net ir tur
guj parduoti. (ELTA)

— Vietname amerikietis gydytojas gra- 
binėjosi sužeisto kareivio gerklėje ir kaž
kur iš po liežuvio šaknų jam į saują iškri
to maža šautuvo granata — inčo diametro 
ir dviejų inčų ilgumo, ir kai visi išsigandę 
sužiuro, kai jis sužinojo, kas tai per daik
tas, smuko pro duris, pabėgėjo, padėjo že
mėn ir pats kaip kulka įšovė atgal į opera
cinį kambarį.

Savo mokslumu ar išmintimi niekas ne
galėtų nieko apie tai sužinoti; bet visi, ku 
rie buvo šventosios dvasios patepti, tiki 
galybei Dievo, apie kurį pasakyta: „Nepra 
žuvo nė vienas žodis iš viso to, ką gera jis 
yra kalbėjęs" (1 Karalių 8:56),; šitie pil
nai pasitiki ir kantriai laukia visus paža
dėtus gerus dalykus vykstant.

Pirmame ir antrame Šventraščio Stu
dijavimo tomuose mes įrodinėjome, kad 
„Pagonių Laikai“, — nuo vaizduojančios 
Izraelio karalystės pašalinimo iki Mesiji
nės karalystės įkūrimo, — turėjo pasibaig 
ti po 1914 metų. Po mūsų Viešpaties ant
ro atsilankymo, įvykusio 1874 m., buvo 
laikas „piūties“, kurios pirmesnėje dalyje 
įvyko surinkimas Kristaus jaunosios; vė
lesnėje to priespaudos laiko dalyje bus 
griaunamos dabarties įstaigos ir prisiren
giama įsteigti savo Karalystę. Pasinaudo
dami tad pranašingojo žiburio šviesa 
(Psalmė 119:105; 2 Petro 1:19), pažiūrėki
me dabar į kai kurias pranašystes, kalban 
čias apie šitos Aukščiausiojo Karalystės 
įsteigimą. Ji bus penktoji visuotina že
mės viešpatystė be pabaigos; ir joje bus 
palaiminti visi jos piliečiai. Jos įkūrimas 
buvo pavaizduotas trimitavimu Jubilie
jaus trimitais (3 Mozės 25:9); todėl per 
pranašą Agėjų (2:8) pasakyta, kad paga
liau ji bus pripažinta, kaip „visų tautų pa
geidavimas“.

Dabar atkreipsime dėmesį į įsteigimą 
„Dievo karalystės“, arba „dangaus kara
lystės“; bet atsiminkime, ką jau sužinojo
me iš Šventojo Rašto (skaitydami pirmą
jį Tomą 302-315 psl.) apie tos karalystės 
valdytojus ir kas juos sudarys.

(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 

spaudos šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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LONDONAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS LONDONE

Kalėdų šventės Londone buvo tokios ra
mios, jog, tur būt, pirmą kartą savo gy
venime taikos metu londoniečiai taip pra
leido jas. Miesto susisiekimas buvo labai 
sumažintas, o laikraščių nebuvo net visas 
tris dienas.

Lietuviškoje kolonijoje jos praėjo paki
lioje dvasioje, bet taip pat ramiai.

Kaip, ir visuomet, šventės prasidėjo vi
durnakčio pamaldomis Lietuvių bažnyčio
je, kurias atnašavo klebonas kun. J. Bu- 
dzeika. Pamokslo metu buvo perduotas ka
lėdinis sveikinimas bažnyčios nariams ir 
palinkėta vienybės.

Kalėdų I dienos 11 vai. ryto pamaldose 
dalyvavo Lietuvos Min. B.K. Balutis, Pa
siuntinybės patarėjas V. Balickas su šei
ma ir daugelis tolesnių miesto pakraščių 
lietuviai.

Po pamaldų klebonas pakvietė Ministerj, 
V. Balicko šeimą, choro vedėją J. Cernį, vi
sus dalyvavusius choristus į kleboniją ar
batėlei.

Prie ramios Londono nuotaikos prisidė
jo ir Londono Sporto ir Soc. klubas, kuris 
buvo uždarytas Kūčių ir Kalėdų I dienom.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujųjų Metų išvakarėse Londono lietu
viai susirinko į Sporto ir Socialinio Klubo 
patalpas, kur vyko Naujųjų Metų sutiki
mas. Šių metų sutikimas buvo sujungtas su 
Liet. Atgimimo Sąjūdžio Londono skyriaus 
tradiciniu kaukių balium, kuris praėjo pa
kilioje nuotaikoje, sujungdamas porą šim
tų šeimų j vieną šeimą. Geriausios kaukės 
buvo premijuotos. Pirmąją premiją gavo 
Z. Baublienė („Batman“), antrąją — B. 
Namajuškienė („Senis Besmegenis“).

Šokiams grojo Petro Parulio Late Hours 
kapela. Be to, tenka pastebėti, kad šiame 
vakare ypač aktyviai dalyvavo ir jauni
mas.

1966 metams baigiantis, kapela pradėjo 
groti „Lietuva brangi“. Pradėjus varpams 
skambėti, pasigirdus laivų ir fabrikų sire
noms, P. Mašalaitis sveikino su 1967 me
tais visus lietuvius, kur tik jie bebūtų — 
Lietuvoje, Sibire, saulėtoj Kalifornijoj ar 
Autralijoj, — linkėdamas būti ištikimais 
savo tautai ir Tėvynei.

Žengiant į 1967 metus, tektų pagalvoti 
apie erdvesnes patalpas, nes tokie bendro 
pobūdžio subuvimai sunkiai sutalpina vi
sus.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Sausio 12 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Uk
rainiečių klube (80 Molesworth St.) šau
kiamas DBLS Rochdalės skyriaus narių 
metinis susirinkimas.

Skyriaus narius, N. B-vės akcininkus ir 
visus prijaučiančius prašome gausiai daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Manchesterio Socialinio Klubo Valdybai 
ir nariams nuoširdžiai dėkoju už parėmi
mą manęs sergančio ir atsiuntusiems man 
4 svarus — Kalėdų dovanų.

Tariu lietuvišką ačiū.
Bronius Sagurskis

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS 

ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės'namai“ — B. Bud- 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — sausio 8 d., 1 v.p.p.
BRADFORD — sausio 15 d., 12.30 vai.
CORBY — sausio 15 d., 12 vai., šv. Patriko 

bažnyčioje, šeštadienio popietėje para
pijiečių lankymas.

COVENTRY
LIETUVIŠKOS KŪČIOS

Coventrio Liet. Moterų Komitetas, vado
vaujamas Aldonos Mineikienės, surengė 
lietuviškas Kūčias lietuviams, kuriose da
lyvavo per 70 vietos lietuvių ir svečių iš 
kitur, jų tarpe ir Coventrio DBLS skyriaus 
garbės narys J. Johnstonas.

Gražiai papuoštoje Lenkų klubo salėje, 
iškilmingas Kūčias pradėjo kun. A. Gery- 
ba iš Nottinghamo Jaunimo Židinio, palai
mindamas stalą ir tardamas žodį. Meninė
je dalyje pasirodė L. Švalkaus vaikai, Pau- 
lavičienė ir Gylys, padeklamuodami keletą 
dalykėlių. Vėliau buvo bendrai pagiedota 
ir padainuota.

Kalėdų pirmąją dieną kun. A. Geryba 
atlaikė miesto lietuviams šv. mišias.

JAUNOJI MENININKĖ

Gruodžio 18 d. Lenkų klube įvyko dai
lės darbų paroda, kurią suruošė Lenkų 
Kultūrinis Klubas. Šioje parodoje su savo 
darbais dalyvavo ir dail. Genovaitės John- 
stonienės vyr. klasės mokinės. Gražiai pa
sirodė 15 metų Irena Koncevičiūtė su savo 
jūros vaizdais. Tai gabi ir daug žadanti 
mūsų jaunoji menininkė.

DERBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 18 d. DBLS Derby Skyriaus 
Šalpos Komitetas surengė gražią eglutę vie 
tos lietuvių vaikučiams. Šiame eglutės pa
rengime dalyvavo daugelis vaikučių su tė
veliais ir svečių. Pirmą kartą Skyriaus nau 
jose Klubo patalpose susirinkę, mūsų tau
tiečiai tikrai galėjo pasidžiaugti. Patalpos 
gražiai ir skoningai apkabinėtos papuoša
lais ir balionais, o ir pati eglutė tiesiog 
skendo papuošaluose. Prie eglutės buvo pa 
daryta prakartėlė, prie kurios stovėjo pie
menėliai (Steponas Junokas, Mykolas Ben 
dikas ir Petras Juknevičius) ir vienas an
gelėlis (Irena Bendikaitė).

Skyriaus pirmininkas P. Sarapinas pa
sveikino susirinkusius. Angliškai sveikino 
J. Levinskas. Dar tarė žodį svečias iš Not
tinghamo kun. A. Geryba.

Vaikučiai buvo susodinti prie skanumy
nais apkrauto stalo, kur jie vaišinosi ir 
džiaugėsi. Kalėdų senelis (J. Levinskas), 
lydimas angeliuko ir piemenėlių, atėjo pa
siramsčiuodamas lazda ir nešinas ypač di
deliu maišu. Vaikučiai seneliui atsidėkojo 
dainomis, deklamacijomis arba nors lietu
višku ačiū. Gaila, kad ne visi tėvai stengia
si vaikus pramokyti lietuviškai nors padė
koti.

Dovanas gavo ne vien tik mažieji, bet 
net ir pats Kalėdų senelis — lietuviškų 
„vaistų“ buteliuką reumatui gydyti ir ko
joms sustiprinti, pagal įteikėjo J. Sližio žo
džius ir deklamaciją. Be to, ir mūsų mie
lam svečiui kun. A. Gerybai to vakaro su
sirinkusiųjų aukomis per Kalėdų senelį bu 
vo įteikta kukli dovanėlė, už kurią kuni
gas taip pat turėjo padeklamuoti ir su vai
kučiais sutartinai sušuko seneliui tris kar
tus valio!

Galiausiai mažasis Vytenis Zinkus pia
ninu paskambino keletą kūrinių.

Be to, Skyriaus Šalpos Komiteto narė M. 
Raulinaitienė pasveikinta gimimo dienos 
proga ir apdovanota S. Sarapinienės tortu 
ir gėlėmis.

Už tą gražų parengimą ypatinga padėka 
tenka nenuilstantiems darbuotojams S. Sa- 
rapinienei, M. Raulinaitienei, P. Stanaity- 
tei, M. Šeivai, B. Zinkui, A. Kulikauskui ir 
P. ir R. Popikams.

J. Levinskas

MANCHESTERIS
VAIKŲ EGLUTĖ

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko 
mitetas 1967 m. sausio 7 d., šeštadienį, 5 
vai. vakare, Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose rengia Vaikų Eglutę, 
kurios metu Kalėdų Senelis apdalys vaiku
čius dovanėlėmis. Programą prie eglutės 
atliks skautai. Po eglutės vaikai bus pavai
šinti arbatėle.

Kviečiami tėveliai su vaikučiais į Eglu
tę atsilankyti.

Rengėjai

Italiją užplūdę potvyniai per kelias die
nas padarę daugiau žalos, negu penkerius 
metus trukęs karas. Daug kur dar ir šian
dien matyti ūkių su paskendusia ar vande
ny plūduriuojančia manta ir galvijais; su
gadinta daug įmonių (neskaitant jau meno 
kūrinių); daug gyventojų yra likę be pa
stogės.

Nukentėjo ir vietiniai saleziečiai, ypač 
Florencijoj (kur veda didelį profesinį cent 
rą) ir Venecijoj, šv. Jurgio saloj (mecha
nikos ir spaudos mokykla): apsemtos vir
tuvės ir spaustuvės su visais įrengimais, su 
žaloti mokyklų pastatai, mokiniai perkelti 
į kitas vietas.

Castelnuovo saleziečiai lig šiol nuo pot
vynių nenukentėjo, nes šiaurinėj Italijoj, 
Alpių papėdėj, oras protingesnis, ir iki da
bar jokių pavojų nebuvo. Vaikai irgi links
mi, mokosi ir laukia sniego!

Tačiau potvynių pasekmes jaučia ir tie, 
kurie nėra tiesiogiai nuo jų nukentėję, to
dėl ir mes.

Nors valdžia ir stengiasi išlaikyti pir
mykštes kainas, vis tiek už kai kuriuos pro 
duktus (pvz., benziną) jau reikia mokėti 
daugiau (sako — pašalpa nukentėjusiems 
nuo potvynių), ir kai kurie pragyvenimo 
reikmenys, kaip mėsa, daržovės, vaisiai, — 
brangesni. O visa tai atsiliepia ir į negau
sius mūsų finansus.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie dosnia ran 
ka prilaikys, kad lietuviškasis jaunimo ži
dinys Italijoj nepaskęstų!

Užgimęs Kristus gausiai teatlygina!

K. Pranas Gavėnas
Istituto Salesiano Lituano

Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italy

PRANCŪZIJA
LIETUVĖS TARPTAUTINIAM

KATALIKIŲ SUVAŽIAVIME

Lapkričio 7-9 d.d. Paryžiuje įvyko Pa
saulio Moterų Katalikių Organizacijų 
Unijos (UMOFC) studijų dienos, tema 
„Moteis laisvė šių dienų gyvenime'“.

Siame tarptautiniame suvažiavime da
lyvavo 70 kraštų katalikių organizacijų 
vadovės, atvykusios iš visų pasaulio kon
tinentų. Pasaulio Lietuvių Katalikių Orga 
nizacijų Sąjungai (PLKOS) atstovavo B. 
Šlepety tė-Venckuvienė.

Studijų dienų metu nagrinėtos moters 
laisvės problemos: jvedybiniame, sociali
niame - visuomeniniame ir bažnyčios gyve 
nime.

Lapkričio 10-11 d.d. Paryžiuje įvyko Pa
saulio Katalikių Moterų Organizacijų Uni
jos (UMOFC) tarybos posėdžiai. Juose 
PLKOS atstovavo B. Venckuvienė (iš Pa
ryžiaus) ir V. Lušytė (iš New Yorko).

Tarybos posėdžių metu įvyko naujo 
UMOfC Tarptautinio Biuro (egzekutyvo) 
rinkimai. PLKOS atstovė B. Venc'kuviene 
išrinkta trečią kartą iš eilės naujai ketve- 
rių metų kadencijai į UMOFC Tarptautinį 
Biurą (vienintelė iš pavergtųjų tautų ats 
tovių).

UMOFC posėdžiuose lapkričio 12-13 d.d. 
B. Venckuvienė pakviesta pavergtųjų tau
tų klausimų ekspertės pareigoms Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų Unijoje. 
Šiai unijai priklauso 36 milijonai organi
zuotų katalikių moterų.

PR. LIET. B-NĖS SUSIRINKIMAS

Paryžiuje lapkričio 6 d. Prancūzijos LB 
Krašto Valdybos pastangomis sušauk
tas visuotinis lietuvių susirinkimas. Šio 
susirinkimo metu Prancūzijos lietuvių 
jaunimo atstovai, dalyvavę PLJK Čikago
je (E.Liutkutė, P.Puzynaitė, K. Masiulytė 
ir M. Pagnier) padarė pranešimus apie 
kongresą ir pasidalijo kelionės į JAV įspū 
džiais.

Susirinkime dar buvo pasižiūrėta filmo 
iš Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
pės pasirodymų ir vaizdų iš pasaulinio lie 
tuvių jaunimo kongreso.

PR. L. B. KRAŠTO TARYBOS

POSĖDIS

Paryžiuje gruodžio 9 d. sušauktas Pr. 
LB Krašto Tarybos posėdis, kurį pravedė 
Tarybos pirmininkas A. Venskus.

Posėdis pradėtas susikaupimo minute, 
pagerbiant neseniai mirusio žymaus lietu
vio patrioto, diplomato, politiko, buv. Pr. 
LB Krašto Tarybos bei Valdybos pirmi
ninko Eduardo Turausko šviesų atmini
mą.

Posėdžio dienotvarkėje: Pr. LB statuto 
peržiūrėjimo ir papildymo klausimai, Re
vizijos Komisijos pranešimas, Komisijų 
verkios klausimai ir naujos Krašto Valdy
bos rinkimai. Į valdybą išrinkti: kun. J. 
Petrošius — pirmininku, P. Moneys — vi
cepirmininku ir sekretoriumi, P. Klimas 
— iždininku.

V Y T. ŠARŪNAS TRECIASIS LAIŠKAS

Slavų ir rytų Europos istorijos amerikie
čių istorikų draugijos padalinys kasmet su
ruošia konferenciją, kuri šįmet buvo New 
Yorke tik prieš N. Metus. Vieną posėdį pa
skyrė temai: Trys mokslo židiniai — Kije
vas, Vilnius (rašė: Vilno), Praga. Vilniaus 
įkišimas centru tarp ukrainų Kijevo ir če- 
koslovakų Pragos įdomus, bet lietuviui ne
labai malonus. Tiesa, vienu metu žydai Vii 
nių vadino „antrąja Jeruzale“.

Lietuvių katalikų Amerikoje buvimo pa
minklas Nek. Pras. katedroje sostinėje 
Washingtone — Šiluvos koplytėlė (kaina
vusi per 230.000 dolerių) jau ima duoti 
„tautinių“ dividendų. Aukščiausiu Ameri
kos kariniu medaliu apdovanotas pirmas 
marinas, seržantas O'Malley, atėjo į kated
rą su motina ir sesutėmis padėkoti Aukš
čiausiam ir buvo nufotografuotas Šiluvos 
koplytėlėje — meniškai katedros įspūdin
giausioje vietoje. Vietos dienraštis išsi
spausdino nuotrauką per 4 skiltis.

Bostonas iki nesenų laikų buvo „aukš
tųjų intelektualų“ sostinė Amerikoje. Užsi- 
likusios nuotaikos bene paveikė čia apsigy
venusius lietuvius, latvius ir estus susi
mesti Baltijos draugijon, ruošti savo tau
tiečių aukšto muzikos meno koncertų eilę 
žymioje Jordan salėje. Paprastai būdavo 
po 3 koncertai kas metai: lietuviškas, lat
viškas ir estiškas. Anądien tėvas ir sūnus 
Vasyliūnai, smuikininkas Izidorius ir pia
nistas Vytenis, pateikė Mozarto, Brahmso 
ir A. Račiūno kūrinių. Sonatą A minor Ra
čiūnas parašė 1962 m. Vasyliūnai ją pirmą
syk Amerikoje atliko. Vietos spaudoje kon
certai susilaukia įvertinimų. Gaila, kad 
New Yorko, Chicagos, Clevelando, PhHa- 
delphijos, Los Angeles, na, ir Washingtono 
lietuviai nepasekė bostoniečių tautiečių 
kultūrinės iniciatyvos! Kiek baltiečių muzi 
kos ir talentų būtų buvę parodyta atrink
tiems amerikiečiams klausytojams!

Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo komi

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Buvusių Anglijoj lietuvių klubas pradė
jo savo šeštuosius veiklos metus. Klubo 
tikslas yra padėti nelaimės ištiktiems tau
tiečiams, remti Britanijoj ir kitur jaunimą, 
spaudą, aktualius visuomeniškus reikalus, 
Lietuvos laisvės kovą. Jam priklauso visi 
tautiečiai, kurie yra gyvenę po Britanijos 
vėliava.

Šių metų pobūvis atnešė nemaža pelno. 
Gruodžio 4 d. valdybos ir narių susirinki
me pelnas paskirstytas šitaip: 100 dol. Lie
tuvių fondui (jau bus ten 400 dol.), Jauni
mo Centrui 25 dol., Balfui 25 dol., Vasario 
16 gimnazijai 25 dol., Nottinghamo Jauni
mo Židiniui Anglijoje 25 dol., prez. dr. Gri
niaus paminklui 25 dol., A. Kaulėno pa
minklo statybai 25 dol., o „Europos Lietu
viui“ ir kitiems svarbiems reikalams bus 
paskirstyta pagal reikalą. Ypač bus parem
ti skautai Anglijoj ir jaunimo organizaci
jos bei mokyklos. Netoli trijų šimtų dole
rių paskirstyta, o kasoj dar liko keletas 
šimtų nelaimės atvejui.

Susirinkime buvo taip pat išrinkta nau
ja valdyba, kuri jau šitaip pasiskirstė pa
reigomis: St. Matulis — pirmininkas, Br. 
Pužauskienė — vicepirmininkė, S. Poli- 
kauskienė — sekretorė, o gabusis mūsų K. 
Rožanskas — iždininkas, kaip ir visais vei
kimo metais iki šiol, A. Ragauskas — kul
tūrinių reikalų vedėjas. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti: J. Kiburas, A. Rumšą ir Balys 
Brazdžionis. Po to buvo padėkota buvusiai 
valdybai, kuriai vadovavo Paliulis, ir ap
tartas veikimo planas. Bus stengiamasi su
daryti Klubo statutą.

Bal. Brazdžionis pakvietė artimiausioj 
ateity siųsti žinių ruošiamajai knygai apie 
Britanijos lietuvius. Gyvenusieji Anglijoj 
lietuviai turi daug nuotraukų. Medžiagą 
galima įteikti Chicagoje man: 2646 West 71 
St. 60629.

Nutarta artimiausioj ateity surengti vi
siems dirbusiems mažą vakarienę kartu su 
nauja valdyba. Žinoma, didelė padėka pri
klauso ir dirbantiems ir visiem buvusiems 
lietuviams Anglijoj bei jų svečiams, kad 
tuos pobūvius remia.

Yra atsiųsti DBLS blankai-įgaliojimai 
Namų akcijoms perleisti S-gai. Kas tokias 
akcijas turi, prašomi pasitarti su Klubo 
valdyba. Mums tos akcijos nieko jau ne
bereiškia.

Buvęs Klubo pirm. Paliulis pažymėjo, 
kad praėjusieji metai Chicagos Klubui bu
vo kritiški, tačiau viskas baigėsi gerai, kai 
išsiaiškinta veikla. Susirinkimui pirminin
kavo A. Pužauskas, sekretoriavo A. Rum
šą.

Buvę Anglijos lietuviai čia yra įsijungę 
į įvairias organizacijas, įsikūrę neblogiau
siai. bet kartais ištinka ir nelaimių. Žino
mesni veikėjai: A. Pužauskas, K. Rožans
kas, J. Kiburas (pastarasis gabus šaržinin- 
kas ir dekoratorius), S. Kaulėnienė („L. 
Lietuvos“ red. kolegijoj). Jaunimas irgi da 
lyvauja įvairiose organizacijose.

Bal. Brazdžionis 

tete įvyko dalykų, kuriuos vieni vadino kri 
ze, kiti — audra vandens šaukšte. Pasenu
si energija, atrodo, užleido vietą naujai, 
kurios pajėgumą įrodys ateitis. Europai vis 
labiau ieškant savų gilesnių kelių, gali bū
ti, komitetas pajus reikalo vėl grįžti į gai
res perstatančią Europą. Europoje dabar 
nėra kam ginti Lietuvos bylai, o Amerikos 
lietuviai turi savo ALTą (tarybą). Diplo
matas St. Lozoraitis anądien pareiškė: „Pas 
kutinį 20-tį metų Lietuvos byla buvo gina
ma, nekeičiant metodų ir ne visuomet pri
siderinant sparčiai kintančiai žmonių psi
chologijai“. Kai kada, gal ir nepaisant, 
kaip vokiečiai sakytų, politinės „konjunk
tūros"?

Prisiminimuose apie prez. Smetoną jo 
adjutantas V. Šliogeris teigia, kad nepri
klausomų lietuvių nenoras per 18 metų už
megzti santykių su Lenkija turėjęs, be vie
šos (Vilniaus), ir neskelbiamą priežastį: 
,baimę lenkų kultūrinės įtakos“. Jos bijo
jęs prez. Smetona, sakydamas: „Naujosios 
Lenkijos kūrėjas, Pilsudskis-Giniotas, no
rėjo susieti Lietuvą ir Ukrainą su Lenkija 
federacija". Amerikiečiai Ukrainai mini 
100 metų sukaktį savo žymaus istoriko 
prof. Mykolo Hruševskio, parašiusio 10-ties 
tomų Ukrainos istoriją. Įdomu, kad ir šis 
norėjęs Lietuvos - Gudijos - Ukrainos fede
racijos, tik be Lenkijos, nes bijojo lenkų 
(kaip ir didrusių) įtakos. Savo pažiūras iš
dėstė vokiečių kalba Ukrainische Rund
schau žurnale 1909 m. straipsnyje „Ukrai
ne, Weissrussland, Litauen“. Hruševskio at 
minimui ukrainų istorikų draugija išleido 
specialų Ukrainski Istorik žurnalo nr. (1-2, 
1966 m.).

Amerikiečių žydų leidžiamasis Commen
tator savaitinukas rašo: „Rygą šį pavasarį 
lankęs ukrainas nustebęs pasakojo, kad vi
sur girdėjęs vien latvių kalbą. Sako, ir Vil
niuje visi tesikalbą lietuviškai“. Kažin kuo 
atsiremdamas šis ukrainas taip apie Vil
nių sprendė?

PRAGYVENIMO KLAUSIMAI

Pasiremdama Vilniuje leidžiamo Liau
dies Ūkio žurnalo (1966/9) duomenimis, 
vokiečių kalba leidžiamoji „ELTA-Presse- 
dienst" pateikia Lietuvoj atlyginimo mi
nimumą (40 rublių) gaunančio asmens 
mėnesinę išlaidų sąmatą. Maištas — 22,50 
rb„ apranga — r 1,25, butas, kuras, švie
sa, vanduo — 1,79, švaros palaikymas ir 
pataisymai, susisiekimas — 2,38, mokes
čiai — 1,25, kitos išlaidos — 83 kapeikos.

...Negalima nepastebėti buto (?) pigu
mo, taip pat ir mokesčių nedidelės sumos. 
Aprangai 11 rublių per mėnesį irgi ne
daug, bet kai tai yra daugiau kaip ketvir
tadalis pajamų, dalykai pradeda atrodyti 
kitaip. Daugiau kaip pusė (56,2%) paja
mų maistui — žiauru, bet kai tai yra tik 
22 su puse rub.io per mėnesį (75 kapeikos 
dienai), tai vėl neatrodo daug. Keliaunin
kai pasidžiaugia, kad geriausiame Vil
niaus restorane turėję progos papietauti 
už pusantro rublio ar net dar mažiau, — 
nebrangu. Bet kur ir kaip papietautų, jei 
turėtų ištisom dviem dienom tik pusantro 
rublio? Tie duomenys sako, kad gal šiaip 
taip galima verstis bent su 140 rublių pa
jamų per mėnesį. Bet tai tik aukštokų pa
reigūnų pajamos. O su 60, su 40 ir net 
mažiau rublių per mėnesį — minios. (Kiek 
pensininkų, gaunančių 12 ar 15 rublių per 
mėnesį!). Vis dėlto žmonės su tomis paja
momis (ir kainomis) gyvena, ir tai yra 
mįslė, kurios neatspėja nei iš tolo stebin
tieji, nei ten pat vietoj apsilankiusieji. Vie 
ninteL's paaiškinimas ■— slaptažodis, kurį 
visi yra girdėję („kombinuoti“), bet kurį 
panaudoti moka tik apie 25 metus pasimo 
kiusleji, kaip „statomas komunizmas“ (E)

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2, LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain 
by the Lithuanian House Ltd., 1, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll. Tel. 
PARk 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Są
junga ir Liet. Namų Akc. B-vė.

Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; 
dolerio kraštuose — 6 dol. metams; 
Vokietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdina
mųjų skelbimų turinį nei leidėjai, nei 
redakcija nesiima atsakomybės.

4


	1967-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1967-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1967-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1967-01-03-EUROPOS-LIETUVIS-0004

