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PARTIJA

NESUTVARKO
MOKSLO METŲ PRADŽIA IR

MOKYKLOS

PARTIJOS RŪPESČIAI

Mckslo metų eigoje mažėjąs moksleivių skaičius Lietuvos mokyklose

(Elta) Rugsėjo 1 d. prasidėjus naujie
siems mokslo metams Lietuvoje, komunis
tų partija, praktiškai vadovaujanti jauni
mo auklėjimo darbui visoje Sovietijoje,
nubrėžė ir Lietuvos mokykloms statomuo
sius uždavinius. Lietuvos kp ck kultūros,
mokslo ir mokyklų skyriui vadovaująs J.
Grigonis „Tiesoje" (195 nr.) paskelbtame
straipsnyje nurodė, kad partija mokyklai
skirianti ypatingą dėmesį, nes tai mokyk
lai priklausąs didelis uždavinys — for
muoti naująjį žmogų (tai naujasis busi
mosios komunistinės visuomenės žmo
gus — E. ).
Lietuvos mokyklos pertvarkomos pagal
chruščiovinį įstatymą „Dėl mokyklos ry
šio su gyvenimu stiprinimo ir dėl tolesnio
liaudies švietimo sistemos vystymo Lietu
vos TSR". Perėjimas į aštuonmetes mo
kyklas neina tokia sparta, kaip nustatyta.
J. Grigonis pripažino, kad praėjusiais
mokslo metais 459 septynmetės mokyk
los buvusios reorganizuotos į aštuonme
tes, o šiais metais jau tikimasi galutinai
pereiti prie visuotinio privalomo aštuon
mečio mokymo. Esą, rugsėjo 1 d. dar 474
septynmetėse mokyklose atidaromos aš
tuntosios klasės, tad jau esąs baigiamas
septynmečių mokyklų pertvarkymas.
J. Grigonis, kaip ir švietimo ministras
M. Gedvilas, nusiskundė lėtais Lietuvos
mokyklų bei naujų priestatų statybos tem
pais. J. Grigonis kalba apie „grandiozi
nius, niekuomet dar nebuvusius statybos
tempus“, pastebėjęs, kad, be naujų mo
kyklų statybos užsimojimo, statomi dar ir
priestatai maždaug 1.000 naujų klasių.
Tačiau „grandioziniai tempai“ eina vė
jais, tai patvirtina ir J. Grigonis.
Kitas uždavinys, kuriuo susirūpinusi
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partija, tai nuolatinė nesėkmė pilnutinai
įgyvendinti visuotinio privalomojo moks
lo įstatymui, kitais žodžiais, ką daryti,
kai ne visi vaikai mokosi ir jų dalis palie
ka mokyklas. Grigonis kritikavo tai, kad
pradinėse klasėse antriesiems metams lie
ka labai daug vaikų (pavyzdžiui, trečioje
klasėje kursui pakartoti buvo palikta
10,4 procento moksleivių). Jo žodžiais,
pernai darbo ir kaimo jaunimo mokyklo
se moksleivių skaičius buvo pasiekęs dau
giau kaip 40.000, tačiau mokslo metų ei
goje šis skaičius gerokai sumažėjęs. Ko
dėl? Grigonio atsakymas: dėl įvairių prie
žasčių. Tad partijos pareigūnai raginami
sukrusti ir ligi rugsėjo pirmosios šį klau
simą apsvarstyti.
Kitas klausimas, kuriam partija skiria
didelę reikšmę, tai vadinamasis mokymas
bendrojo lavinimo mokyklose. Pernai ga
mybinėse klasėse mokėsi apie 20.000
moksleivių, o šiais metais tą skaičių tiki
masi pakelti ligi 37.000. Gamybinėmis bus
visos klasės nuo devintosios. Dabar sie
kiama, kad kiekvienoje gamybinėje kla
sėje visi mokiniai gerai įvaldytų mokslo
pagrindus ir per trejus metus įsigytų spe
cialybę.
Lietuvos partiniai ir valdžios žmonės
jau ne pirmą kartą nusiskundžia įvairio
mis kliūtimis moksleivius siunčiant pa
dirbėti į gamyklas. O priartėjus naujie
siems mokslo metams, rugpjūčio mėn. pa
baigoje buvo sukviesti miestų ir rajonų
aktyvo pasitarimai visuotinio mokymo ir
dirbančio jaunimo mokymo klausimu.
Partijos sekretoriai tuose pasitarimuose
vėl ėjo varovų pareigas, kritikavo įvairias
organizacijas, kurios nesirūpinančios vai
kų, dirbančio jaunimo mokymusi. Kiek
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J. Gutauskas

1917 metais Rusijoje socialinis pavydas
siaubingai išaugo. Lenino pamokslai apie
klasinę kovą ir klasinę neapykantą krito
į palankią dirvą. Nei Leninas, nei jo ne
gausi tuo laiku bolševikų partija negalėjo
patys be pašalinės pagalbos sukurti psi
chologinės atmosferos. Komunizmo per
galę lėmė visa eilė priežasčių, įskaitant
ir priešrevoliucinės Rusijos valdančiųjų
sluoksnių klaidas. Iš Lenino ir bolševiki
nių viršūnių kalbų, iš pačių ano meto įvy
kių aiškėja, kokį didelį vaidmenį Spalio
revoliucijoje suvaidino klasinė neapykan
ta. Dėl tam tikrų susidėjusių aplinkybių
ir dėl sumanaus poveikio į masių psichiką
lengva sukelti jausmą, kuris gali būti iš
reiškiamas šiais žodžiais: „Jei man sun
ku, lai būna sunku ir kitiems“. Visuotinės
nelaimės perspektyva nelaimingam žmo
gui turi milžiniškai patrauklios jėgos.
Žinoma, tenka saugotis per didelių suprastinimų. Būtų neteisinga suvesti Spa
lio revoliuciją tilf į žmonių masių norą
„dvarininkams“ ir „fabrikantams“ atsi
keršyti už praeitį, nors ir savo kančių kai
na. Spalio revoliucijoj, greta visai racio
nalių dalykų, kaip noras išeiti iš fronto
ir gauti žemės, pavydo ir neapykantos
jausminis veiksnys, siekimas bendro val
dymo, nors alkstant ir šąlant, atliko nema
žą vaidmenį.
Tačiau pažadėtoji lygybė pasirodė ne
įvykdoma. Pirmasis „lyginimas“ iš pra
džių nepasisekė. Paskui laimėjimas pakry
po į asmeninį suinteresuotumą — gimė
„naujoji klasė“, dar reiklesnė ir žiaures
nė negu senoji.
Tačiau kas Sovietų Sąjungoje nėra su
sidūręs su žmonėmis , giliai nusivylusiais
ekonominiu ir socialiniu „socialistinės“ vi
suomenės turiniu? Tuo pačiu metu tie nu
sivylusieji kategoriškai paneigia bet kokią
visuomeninę sistemą, kuri leistų atgyti
„kapitalistams“, šiai žmonių kategorijai
Socializmo fikcijos išlaikymas svarbiau
negu šalinimas gerai jiems žinomų visuo
meninių ydų. čia mes turime reikalo su
į praeitį nukreiptos socialinės neapykan
tos pasireiškimu: „Tenebūnie mėnesiais
krautuvėse prekių, bet ir kapitalistų dau
giau nebėra“. Nepaisant panašių revoliu
cinių nuotaikų gajumo, SSSR susidarė pa
radoksinė padėtis. Kapitalistų Sovietų Są
jungoje nėra. Tačiau yra „naujoji klasė“.
Partinės viršūnės, stambūs biurokratai,
specialistai — jie visi, be abejo, yra sovie
tinės visuomenės padaras. Tačiau juos ga
Įima vadinti kuo nori, tik ne darbininkų,
valstiečių ir darbo inteligentijos atstovais.
Paradoksiška gi padėtis yra dėl to, kad
„naujoji klasė“, saugodama gautąsias sa
vo privilegijas, visomis jėgomis ir bet ku
riomis priemonėmis palaiko „socialistinės
beklasinės visuomenės“ fikciją. „Naujoji

klasė“, laikydama savo rankose valdžią
„Markso ir Lenino mokslo“ -vardu, iš es
mės yra didžiausias šio mokslo priešas.
Užtenka perskaityti Lenino „Valstybę ir
revoliuciją“, kad tuo įsitikintum. Jei jis
išeitų SSSR mūsų dienomis su panašia
kalba, tai jam tektų atsiskaityti prieš vals
tybinio saugumo organus. Šiame veikale
Leninas juk nurodė, kad žymaus artisto
uždarbis neturėtų būti aukštesnis už kva
lifikuoto darbininko.
Rusų revoliucijos idėjos užžėlę varpu
čiu, ir Lenino kai kurie žodžiai vėl įgyja
revoliucinio pabūdžio. Kiekvienu atveju
jie gali būti pagrindas kairiajai opozici
jai. Tiems sluoksniams, kurie demaskavo
Staliną, jeigu jie eis ir toliau pasirinktuo
ju keliu, teks norom nenorom atidžiai per
žiūrėti ir Lenino teorijas. Senstančioms ir
aprūpintoms partinėms viršūnėms marksistinis-lenininis pamokslas, nukreiptas į
alkanus, šaukiąs neapkęsti sočiųjų, nau
dingas tik eksportui į silpnai dar teišsivys
čiusius kraštus. Namie „naujosios klasės“
gerovei, kuri išvirto į „revoliucionierių konservatorių“ bendruomenę, lenininis re
voliucingumas pavojingas.
Aišku ir kita. Bendrame skurde neįma
noma socialistiniais šūkiais išsaugoti savo
sotumo ir gerovės.
150.000 PERDAUG

Prancūzijos švietimo ministerija susirū
pinusi, kaip mokyklose sutalpinti netikė
tą mokinių prieauglį — tuos 150.000 euro
piečių vaikų, kurie atbėgo iš Alžyro.
ĮPĖDINIO KLAUSIMAS

Spalio mėn. pabaigoje prancūzai turės
pasisakyti dėl prez. de Gaulle'io įpėdinio.
Norima papildyti konstituciją.
Pagal dabartinę konstituciją, jei prezi
dentas mirtų, jo pareigas per,imtų senato
pirmininkas, kurio uždavinys per 20-50
dienų suruošti naujo prezidento rinkimus.
Susitvarkyti norima, kad Prancūzijoje
nekiltų suirutė, jei iš tiesų Bidaulto ir Sou
stelle'io* vadovaujama Tautinė Pasiprieši
nimo Taryba įvykdytų savo grasinimą nu
šauti prezidentą „kaip pasiutusį šunį“.
KINUOS BOMBA

Amerikiečių patikimi sluoksniai tvirti
na, kad Kinija pirmąją savo atominę bom
bą bandys jau artimiausiais mėnesiais.
Vakaruose jau seniai keliamas klausi
mas. kas bus, kai Kinija įsitaisys atomi
nę bombą.
Kinijos užsienių reikalų
ministeris
marš. Chen Yi. be kita ko, praeitais me
tais yra pareiškęs, kad tada dar mažiau
bebus pavojaus susilaukti karo.

Sovietai Kuboje

tie klausimai kelia rūpesčio, gali paliudy
Sovietų viešą įsipareigojimą ekonomiš
ti ir tai, kad tuose pasitarimuose turėjo kai ir kariškai remti Kubą britų „The Gu
dalyvauti ne tik partijos ir komjaunimo ardian" vertina šitaip:
sekretoriai, mokytojai, vykd. komitetų
„Kai kas teigia, kad arba Maskva suti
pirmininkai, bet ir... namų valdytojai.
ko patenkinti įkyrų Castro vyriausybės
prašymą teikti ekonominę ir karinę para
mą, arba ji, laikydama savo sovietinius
DIPL. ŠEFO MIN. S. LOZORAIČIO
specialistus Kuboje, nori amerikiečius iš
stumti iš Berlyno ar Pietinio Vietnamo.
LAIŠKAS PREZ. DE GAULLETUI
Tačiau gali būti, kad ji, visiems rodyda
Min. Lozoraitis pasiuntė Prancūzijos mas! su savo parama, kurią Sov. Sąjunga
ir šiaip juk teikia, nori, jog Kuba nerei
užs. reik, ministeriui tokį sveikinimą:
Ponui Prancūzų Respublikos Preziden kalautų priimti ją į Varšuvos karinę są
tui ir poniai de Gaulle laimingai išvengus jungą. Kas visai aišku, tai Maskvos nusi
biauraus pasikėsinimo, siunčiu savo ge statymas neduoti visiško įsipareigojimo
Bet Chruščiovas, be abejo,
riausius sveikinimus. Sovietų okupacija ginti Kubą.
neleidžia lietuvių tautai pakelti savo bal bus patenkintas matydamas, kaip nepato
so ir išreikšti šia proga Prancūzijai savo giai jaučiasi Jung. Valstybės, lygiai kaip
draugingus jausmus, kuriais buvo pagrįs dabar jis, turėdamas pašonėje priešo ba
ti nepriklausomos Lietuvos santykiai su zes“.
Amerikiečių „The New York Times“
Prancūzija. Todėl aš Lietuvos vardu reiš
kiu tuos jausmus, linkėdamas Ponui Pre dėl to rašo:
„To sovietų manevro gana neslepiamas
zidentui de Gaulle laimingos ateities ir
pasisekimo ginant laisvės bei teisingumo tikslas yra pažeisti amerikiečių tautinį iš
dėsnius, nuo kurių įvykdymo priklauso didumą ir sukelti pyktį. Dėl to svarbu rū
pestingai apsvarstyti, kokio masto grės
Europos ir visos žmonijos likimas.
mė yra ginkluotoji Castro - Chruščiovo
sąjunga Jungtinėms Valstybėms ir jos kai
W. Brandt atsakė VLIKo Vykd. Tarybai mynams, ir šiuo atveju geriausia, ką mes
galime padaryti, tai stiprinti savo ir bend
(E) Berlyno sienos metinių proga VLIKo rąjį laisvės reikalą, o ne silpninti. Kad
Vykd. Tarybai pasiuntus užuojautos tele Maskva sprogmenų pilname pasaulyje ne
gramą Vakarų Berlyno vyr. burmistrui atsakingu būdu dar padidina padegti skir
Willy Brandtui, rugpiūčio 22 d. raštu iš tų virvagalių skaičių, tai nereiškia, kad
jo gautas atsakymas. Vyr burmistras jo mes turėtumėm imti-vandeniu atskiedinė
paties pasirašytame atsakyme pažymėjo: ti savo sąvokas, kuriomis remiantis eina
„Laisvės kovą vykdančius berlyniečius me į galutinę taikos ir laisvės pergalę“.
sieja kuo glaudžiausi ryšiai su gyvento
Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
jais anapus geležinės uždangos. Siunčia
„Karinio susitarimo reikšmė yra ta,
me geriausius linkėjimus jūsų krašto kad Sov. Sąjunga dabar visiškai ir viešai
ateičiai“.
įsipareigojo išlaikyti Kubos režimą. Ne
paisant ūkinio nualinimo, kurį Castro at
nešė savo kraštui, nepaisant pasipriešini
PET konferencija — rugsėjo 18 d.
mo, kurį jis sutinka iš savo politinių prie
šų ir iš ūkininkų. Sovietų ginklai ir sovie
(E) Devintoji Pavergtųjų Europos Tau
tų pinigai išlaikys jį balne. Jungtinių Vtų sesija atidaroma New Yorke rugsėjo
bių politika jau seniai yra buvusi sulaiky
18 d„ tuo pačiu metu prasidedant ir rude ti komunizmą nuo ano pusrutulio. Dabar
ninei Jungt. Tautų sesijai. PET sesijai
jis ten susirado atsparos tašką. Tačiau
numatyta plati programa. Šiais metais
bandymas jį jėga iš ten išvaryti tik pablo
neįvykstant specialiai PET sesijai Euro
gintų padėtį“.
poje, tokia sesija numatyta sukviesti kitų
metų pavasarį. Rugsėjo 17-26 d.d. Stras- KOKIU PINIGU MOKĖTI SOVIETAMS?
burgo mieste įvyks ir Europos Tarybos
Berlyno britų zonoje yra sovietų kari
posėdžiai.
nis paminklas, prie kurio kasdien vežioja
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SOVIETŲ PARAMA KUBAI

SUIMTAS IR IŠGABENTAS

Maskva paskelbė, kad ji pasiryžusi pa
remti Kubą ekonomiškai ir kariškai.
Tai sukėlė rūpestį Amerikai, kuri yra
įsipareigojusi ginti vakarų pusrutulio
kraštus.
Ta proga pažymima, kad nuo 1960 m.
sovietai yra davę Kubai apie 50-75 lėktu
vų MiG, 500-600 tankų, 500-1000 artileri
jos pabūklų, 500-1000 priešlėktuvinių pa
būklų ir kt.

Italų policija suėmė Georges Bidaultą
ir prievarta išgabeno per sieną.
Bidaultas yra buvęs Prancūzijos min.
pirmininkas, o taip pat OAS vadas.
NESUSIPRATIMAS DĖL KITO U-2

Sovietai pakėlė triukšmą, kad amerikie
čių. žvalgomasis lėktuvas U-2 rugpiūčio 30
d. praskrido Sov. Sąjungos teritoriją.
Amerika paaiškino, kad lėktuvas buvo pa
siklydęs.
„Izvestijos“ tokį aiškinimą atmeta ir
VIENAS VADAS
laiko skridimą provokacija, kai Berlyne
„Komunist“ žurnale išspausdintas N. vykstąs žaidimas su ugnim ir J. Tautose
Chruščiovo straipsnis, kuriame jis siūlo netrukus turėsiąs būti pradėtas svarstyti
ekonomiškai apsijungti visiems komunis nusiginklavimo klausimas.
tiniams kraštams. Visiems jiems vadovau
tų Sov. Sąjunga.
ALKANIEMS PAPENĖTI
Tai reikštų, kad tokiu atveju turėtų at
Prie J. Tautų sudarytas fondas, kuris
sisakyti savarankiškumo ir Kinija, kuri bus panaudojamas, kur būtinai reikės ba
dabar jo siekia.
daujančius papenėti. Amerika duoda 50
mil. dolerių, kiti kraštai mažesnėmis su
PRANCŪZIJOS — VOKIETIJOS
momis.
DRAUGYSTĖ
Sovietai nedalyvauja tame fonde.
Po Vakarų Vokietiją važinėjantį ir vo
kiškai prakalbas apie draugystę sakantį DE GAULLETO UŽSIMOJIMAS
Prancūzijos prezidentą de Gaulle‘į gyven
Hamburge pasakytoje kalboje Prancū
tojai sutinka entuziastiškai.
zijos prezidentas užsiminė dėl prancūzų Ta kelionė yra lyg ir asmeninis užant- vokiečių karinio bendradarbiavimo.
spaudavimas Prancūzijos — Vokietijos
Jo žodžiais, apjungus turimuosius ištek
draugystės.
liūs, mokslo, technikos ir finansines prie
mones, tiedu kraštai būtų tokia pat dide
DR. SOBLEN NEIŠVEŽTAS
lė galybė, kaip ir bet kuri kita pasaulyje,
Dr. Sobleno prašymai palikti jį D. Bri ypač jei dar prisidėtų kiti Europos kaimy
tanijoje buvo atmesti. Jis turėjo būti iš nai.
vežtas atgal į Ameriką, kuri už šnipinėji
mą yra nuteisusi jį kalėti.
— Kenas Tyleris, kuris, dirbdamas filTačiau atgabenus į aerodromą paaiškė
jo, kad jis yra perėmęs barbitūrato ir dėl moms, kur reikia avarijų, sudaužė Hollywoode 144 lėktuvus, dabar Kentuckyje fil
to yra be sąmonės. Nuvežtas į ligoninę.
muojant ne tik sudaužė lėktuvą, bet ir
pats žuvo.
TEISĖ SKELBTI MOBILIZACIJĄ
— Elingene, V. Vokietijoje, buvo kasyk
Prez. Kennedys paprašė kongresą duoti
jam teisę skelbti mobilizaciją, jei kiltų rei lose iškasta dinozauro (priešistorinio mil
žiniško gyvio) uodega.
kalas.
— St. Petersburgo vasarvietėje, Flori
Manoma, kad toks prašymas yra susi
doje, Amerikoje, dėl miego ligos epidemi
jęs su įtampa Berlyne ir Kuboje.
Pirmoji mobilizacija pašauktų 150.000 jos mirė 10 asmenų (ligoninėje yra dar
111).
vyrų papildyti esamosioms armijoms.

...... M.,.;

ma garbės sargyba. Sargyboms pravažiuo
ti buvo nurodytas ne toks viešas kelias.
Dėl to britų „The Times“ rašo:
„Kodėl gi to garbės sargybų ėjimo visai
nesustabdyti? Kodėl rusams ir rytų vokie
čiams neatsimokėti tokiu pat pinigu? Es
minis atsakymas būtų tas, kad ne vaka
riečių reikalas yra atiminėti iš komunis
tų darbą. Sovietinė zona ir Sov. Sąjunga
bando Vakarų Berlyno užsklendimą dar
sustiprinti. Jie privalo už tai pasiimti at
sakomybę, o Vakarų valstybės turi paro
dyti, kad jos visada yra už susisiekimo
laisvę tiek pačiame mieste, tiek ir tarp
zonų. Vien tik tais sumetimais klaida bū
tų visiškai uždrausti sargyboms kasdien
važinėti prie paminklo“.
EUROPA UŽ TAIKĄ

Prancūzijos prez. de Gaulle‘is važinėja
po V. Vokietiją, sakydamas kalbas apie
abiejų kraštų draugystę, kuri nuolat stip
rėja. Dėl to prancūzų „Paris Jour“ rašo:
„Viena, ko prancūzų ir vokiečių tautos
trokšta, tai taikos. Vokiečių - prancūzų
draugystė nemeta jokio šešėlio prancūzųitalų, prancūzų - britų ar prancūzų - ame
rikiečių draugystei. Nė vienas protingas
prancūzas nesitiki susilaukti tokios Euro
p6s, kuriai vadovautų prancūzas, kaip nė
vienas sveiko proto vokietis nesvajoja
apie germanų vadovaujamą Europą“.
NIEKAS NEPAKEIS

Prancūzija turės išsirinkti prez. de Gaul
le‘io įpėdinį.
Ta proga vertindamas jo
nuopelnus ir užsimojimus, prancūzų „L*
Aurore“ rašo:
„De Gaulle'is galvoja apie tai, kas ga
lės atsitikti rytoj, kai jis bus pasitrau
kęs. Jo giliu įsitikinimu, visa, kas jam
lengva dėl turimojo autoriteto, ir nepalygi
narnos įtakos, labai greit pasidarys nebe
galima jo įpėdiniui, vis tiek kas jis bebūtų“.
Prancūzų „Combat“ dėl to rašo:
„Generolo de Gaulle'io niekas nepakeis.
Pakanka vien tik peržvelgti busimųjų
kandidatų vardus“.

paišau l y
— Etiopijos merilų giminės „karžy
giai“ užpuolė Kenijoje turkanų giminės
kaimelį ir visus 32 „priešus“ išplovė iki
vieno.
— Pietvakarių Afrikoje, netoli Ango
los sienos, paaiškėjo 13 susirgimų maru.
— Maniloje, Filipinuose, 48 m. amžiaus
fotografas susiginčijo su šeimininke, o
kai parėjęs namo tą dieną rado užrakin
tas duris, tai padegė namus, kuriuose žu
vo 21 asmuo.
— Darbo dieną švenčiant Amerikoje
žuvo 618 asmenų (iš jų gatvėse ir keliuo
se 468).
— Pro Bad Hersfeldą į Hesseną V. Vo
kietijoje perbėgo du uniformuoti Rytų
Vokietijos vadinamosios liaudies armijos
kariai su visais ginklais.
— Rytų Vokietijos kareiviai nušovė
norėjusį sieną perbėgti žmogų ties Burggrubu ir nušovę nusinešė.
— Du R. Vokietijos gyventojai sunkve
žirniu prasiveržė pro sieną, apšaudomi ta
da šoko į Tetlowo kanalą ir pabėgo nesu
žeisti.
— Nubaustas mirti Leningrado omni
buso šoferis, kuris, sėdėdamas prie vairo,
išgėrė butelį vodkos, įvairavo į gatvės ka
vinę, ir dėl to buvo užmušti 5 asmenys.
— Vakarų Ukrainos kaime Novoje Sielo negalėjo būti parodyta antireliginė fil
mą, nes tuo metu, kai ji turėjo būti rodo
ma, visi gyventojai kartu su komsomolo
sekretorium buvo išėję į bažnyčią.
— Italijoje mirė dvi mergaitės, užvalgiusios neplautų vynuogių, kurios buvo
apipurkštos vabzdžiams atbaidyti nuodin
gu skysčiu (susirgimų žinoma ir dau
giau).
— Amerikiečiai 1962 m. laisvės medalį
paskyrė Jeanui Monnetui, Europos Jung
tinių Valstybių Vykdomojo Komiteto pir
mininkui ir „Europos Ekonominės Bend
ruomenės tėvui“.
— Maskvos radijo pranešimu, Samarkando universiteto dėstytojas išrado sau
lės užvirinamą samovarą (virdulį), kurio
trys veidrodžiai sutraukia saulės spin
dulius.
— Londono požeminių traukinių bilie
tų automatuose vis dažniau randama vie
toj 6 penų įmesta po vokišką pfenigį, ku
ris yra tokio pat dydžio.
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I Atsisveikinimas
PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA PALAIDOTAS LOS ANGELĖJE
m. buvo lietuvių gimnazijos Vilniuje di ARKIVYSKUPAS TEOF. MATULIONIS
PASKUTINIS
PASIMATYMAS SU PROF. MYKOLU BIRŽIŠKA.
rektorium. Vilniuje buvo išrinktas Lietu
VASARIO 16 AKTO SIGNATARAS
Arkivyskupas Teofilis Matulionis mirė
vos tarybos nariu ir 1918 m. su kitais pasi
JO PALYDĖJIMAS Į KAPINIU MAUZOLIEJŲ.
rašė nepriklausomybės paskelbimo aktą. rugpiūčio 20 d- Šeduvoje, Lietuvoje, eida
(Elta) Rugpiūčio 24 d„ paminėjęs gar 1918 m. M. Biržiška buvo M. Sleževičiaus mas 90 amž. metus. Vyskupas — kanki
RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS
bingą 80 m. sukaktį, Los Angeles mieste, kabinete švietimo ministeriu, o valdžiai nys buvo gimęs 1873 m. liepos 4 d. Kada„Vakar devintą valandą vakaro mirė mą j Žalgirio vietovės lietuviškumą, įdė
Kalifornijoje, JAV, mirė vienas iš penkių vėliau pasitraukus į Kauną, liko jos įga riškių k., Aluntos valse., Utenos apskr.,
gyvų likusių Vasario 16 nepriklausomy liotiniu Vilniuje. 1919 m. lenkų kariuome 1900 m. buvo įšventintas į kunigus. Nuo profesorius Mykolas Biržiška“, telefono miai išklausė. Pabaigus atsakė: „Taip,
bės paskelbimo akto signatarų — prof. nei užėmus Vilnių, Biržiška buvo išrink 1910 m. Matulionis klebonavo Petrapily ragelyje išgirdau liūdnus Los Angeles lie idėja gera, remtina. Aišku, mums reikia
Mykolas Biržiška. Pora savaičių prieš tas laikinojo lietuvių komiteto pirminin je, atsiradus komunistų valdžiai, apkal tuvių parapijos klebono kun. Kučingio žo kovoti ne vien dėl tų lietuviškų žemių,
mirtį specialus 80 m. sukaktuvininko pa ku ir ligi 1922 m. vadovavo Vilniaus lie tintas pasipriešinimu, 1923-1925 m. buvo džius. Pranešė apeigų eigą. Mirė savo kuriose dabar gyvena lietuvių dauguma,
bet ir dėl tų, kurios turi mūsų bočių krau
gerbimo komitetas kreipėsi į visuomenę, tuvių tautinei ir politinei veiklai. 1922 m. kalintas Maskvos kalėjime. 1928 m. Popie gimtadienio dieną, rugpiūčio 24.
ju aplaistytą istorinę praeitį, nors šian
primindamas sukaktį ir rugsėjo mėn. pa lenkų ištremtas į nepriklausomą Lietuvą žiaus Pijaus XI slaptai buvo paskirtas ti
Mano kūnu perėjo šalti pagaugai.
baigoje numatytą pagerbimą. Tačiau šiais (pažymėtina, kad velionis, dirbęs Vilniu tuliniu Matregos vyskupu. 1929 m. Ma
Prieš kelias dienas, pirmadienį, rugpiū dien ten lietuviškai kalbančiųjų nedaug
metais prof. Biržišką ištikę širdies nega je, jo kovos sargyboje, jo nebuvo apleidęs tulionis antrą kartą buvo suimtas, išlai čio 20 d., dar jį aplankiau, kaip paprastai, ar visai nėra. Bet kai mes pradėjome ko
kytas 11 mėn. kalėjime ir nuteistas 10 m. prieš tai telefonu paskambinęs, paklau vą dėl Lietuvos sostinės Vilniaus, Vilniu
lavimai jo šiaip stiprų, atsparų organiz jokiomis aplinkybėmis ir savo valia).
mą galutinai pakirto.
Kaune velionis vėl plačiai dirbo moks- sunkiesiems darbams ir išvežtas koncent sęs, ar atsilankymas pageidaujamas, ar je lietuviškai kalbančių irgi buvo nedaug,
labai maža. Paties nupasakota linkmė dėl
Prof. M. Biržiškos netekimas — didelis linėje-visuomeninėje dirvoje. Jis dėstė racijos stovyklon į Solovkų salas. Lietu nesutrukdysiu. Maloniai prašė atvykti. šiaurinės Prūsijos dalies palaikytina, rem
vos
vyriausybei
susitarus
keistis
kali

Lietuvos
(vėliau
Vytauto
Didžiojo)
uni

Savo
tykiu,
lengvu
balsu
maloniai
pasakė
nuostolis lietuvių kultūrai. Iš trijų brolių
tina, nors su ja išėjęs viešumon sutiksi
Biržiškų (jie visi didžiai nusipelnę tau versitete buvo rektorium. 1925 m. įkūrus niais, Matulionis, nusilpus jo sveikatai, lauksiąs, prašė atvažiuoti. Nustebau pa daug priešingų balsų, labiausiai iš trum-'
matęs "Profesorių ateinantį iš miegamojo pažiūriu lietuvių“.
tai) Mykolas buvo vyriausias. Gimęs Vilniaus vadavimo s-gą, Biržiška, kaip il 1933 m. buvo grąžintas Lietuvon.
1882 m. rugpiūčio 24 d. Viekšniuose, velio gametis centro komiteto pirmininkas, be
1936 m. velionis lankėsi JAV, susipaži įsisiautusį šviesiai pamargintu chalatu:
Profesoriui pristatydavau įvairių leidi
nis nuo pat jaunystės gyvai dalyvavo lie organizacinės veiklos, skaitė daugybę pas no su lietuvių kolonijomis, savo pamoks mažučiais, tykiais žingsniukais. Iš tolo tie
tuviškoje veikloje. Nors išėjęs teisės kaitų, 1931 m. Vilniaus reikalais važinėjo lais, kalbomis stiprino lietuvių religiją ir sė savo garbingąją ranką, šypsodamasis nių, Jo nepasiekiančių, bet mielai skaito
mokslus, tačiau daugiausia atsidėjo litera po JAV. 1940-1944 m. buvo Vilniaus uni tautiškumą. Nuo 1938 m. Matulionis ėjo neaprašomai draugiška, tėviškai apašta mų; gudiškų spaudinių, Laisvąją Lietuvą
tūros istorijai ir visuomenės darbui. Dėl versiteto rektorium, o 1944 m. pasitraukė oficialo pareigas Kauno metropolijos ku liška šypsena, žiūrėdamas nedidelėmis, ar dar ką. Šiandien atvežiau Argentinoje,
lietuvių veiklos M. Biržiška 1902 m. buvo į Vakarus. Gyvai reiškėsi ir lietuvių rijoje ir tribunole, 1940 m. buvo pakvies amžiaus kiek primerktomis akimis. Be Buenos Aires, neseniai išleistą lenkų laik
rusų laikytas Maskvos Butirkų kalėjime, mokslinėje veikloje Vokietijoje (1946-49 tas vyr. Lietuvos kariuomenės kapelionu. kitko, buvau atvežęs savo dukrelę Birutę, raštį, skirtą Lietuvai, lietuviškiems reika
Vilniaus ir Kauno kalėjimuose. Nuo šio Pabaltijo univer. Hamburge-Pinneberge Pirmoji bolševikų okupacija Lietuvoje atvykusią iš Chicagos, kiek pasikalbėti su lams. Atidžiai pervertė, pasižiūrėjo redak
šimtmečio pradžios velionis visa širdimi prof.), o nuo 1949 m. įsikūrė JAV ir pas vyskupą rado Kaune, šv. Nikalojaus visų ir jos gerbiamu profesorium. Numa toriaus pavardės, gražiai padėkojo. Sakė
buvo įsijungęs į Vilniuje gyvenusių lietu taruosius gyvenimo metus išgyveno Los (buv. benediktinų) bažnyčios rektorium niau, šis atsilankymas nebus ilgas. Kiek perskaitęs grąžins.
Nenorėjau ilgiau varginti. Sakėsi jau
vių veiklą, ir čia jo veiklos pėdsakai labai Angeles, Kalifornijoje.
— jį net čia rusai terorizavo, atsilankyda vienas mudviejų su Profesoriumi susitiki- čiasi apysilpniai, lyg peršalęs, lyg pavaržymūs. Šalia raštų lietuvių literatūros is
Prof. M. Biržiškos parašytų veikalų, mi ir iš Solovkų kalėjimo. Po vysk. Kuk mas-pasikalbėjimas vesdavo vieną po ki
(Nukelta į 5 psl.)
torijos klausimais, vadovėlių, jis redaga monografijų, vadovėlių sąrašas užima tos mirties Apašt. Sostas 1943 m. sausio tos temas. Jis ne tik mielai pasakodavo,
vo, bendradarbiavo visoje eilėje Vilniuje daug vietos. Net ir gilios senatvės sulau 9 d. jį paskyrė Kaišiadorių diecezijos bet pagarbiai išklausydavo mano nuomo
leidžiamų lietuvių laikraščių. Drauge jis kęs, velionis gyvai reiškėsi spaudoje, JAV ordinaru. 1946 m. vėl komunistų apkaltin nės, kartais sutikdamas, kartais daryda
dirbo ir politinį darbą, veikė įvairiose ir Didž. Britanijoje išleido visą eilę kny tas, Matulionis buvo ištremtas ir iki 1956 mas savo pastabas, samprotavimus. Dau
giausia mudviejų nuomonės sutapdavo.
kultūros, šalpos organizacijose. 1915-1922
gų. Jo raštų minėtini: Lietuvių dainų li m. išlaikytas Vladimiro kalėjime. Vėliau Man buvo itin malonu, kad prof. Mykolas
teratūros istorija (1919), Mūsų raštų isto bolševikų jis buvo nutremtas gyventi Še Biržiška visu šimtu procentų pritarė ir
rija (1920, 1925), Vilniaus Golgota (1930), duvoje ir čia mirė, ligi paskutinių gyveni savaip padrąsindamas net rėmė mano
Lietuvaitė laimėjo premiją
mo dienų gyvai galvojęs. Šių metų vasa
(E) Komitetas remti tremtiniams (Ad Lietuvių tautos kelias į naująjį gyvenimą, rio mėn. popiežius Jonas XXIII Matulionį mintis dėl šiaurinės Prūsijos dalies lietu
viškumo, įskaitant Karaliaučių. Jau ne
option Comittee for aid to displaced per 2 tomai (1952-53), pagaliau paskutinės pakėlė į arkivyskupus.
■ vieneri metai tais' reikalais ieškau medžią
sons) praėjusių Kalėdų proga buvo pa velionies atsiminimų knygos iš Vilniaus
Arkivyskupo Matulionio — ilgamečio gos, dėl jos kreipiausi ir į Profesorių.
skelbęs konkursą parengti projektą kalė veiklos metų „Dėl mūsų sostinės“ (1960DVILYPUMAS
dinei kortelei. Konkurso dalyvių tarpe 62). Ligi pat mirties M. Biržiška visus ste bolševikų kankinio mirtį plačiai paminė Naujų duomenų nesuteikė, bet turimomis
„Nes ką aš darau, aš neišmanau; nes ne
buvo ir Birutė Girdvainytė iš Memminge- bino savo nepaprasta atmintimi ir gyvu jo pasaulinės spaudos agentūros, Vak. žiniomis dalijosi nuoširdžiausiai. Kai po
no, Vokietijoje, neseniai laimėjusi antrą dėmesiu lietuvių veiklai visame pasau Europos, JAV, Australijos ir kt. spauda ilgų mėnesių ieškojimų, galvojimų vieną gera, kurio noriu, aš darau, bet darau pik
bei radijo stotys.
ją premiją.
dieną pranešiau Profesoriui radęs atsaky ta, kurio nekenčiu“ (Rom. 7,15). Kaip salyje.
vas šis šv. Povilo skundas žmogui! Kaip
puikiai jis išreiškia daugelio nesibaigian
čią vidaus kovą su savimi pačiu! štai, nu
Ūkis teko Laurynui. Baigė mokslą paviete.
sikaltęs vaikas, priimantis tėvo pamoky
Nenorėjo prie darbo tėvas spausti sūnaus,
mą ir pasižadantis pasitaisyti. Nepraėjo
O matušei, lyg saulė, kaipo pirmgimis švietė.
nė poros valandų, o jis jau ir vėl padarė
tai, ko buvo žadėjęs vengti. Arba: susijau
Per tai, būdavo, vaiko niekados nepabaus.
dinęs ir susigraudinęs nusidėjėlis, išpa
Nieks nesako, kad būtų sau koksai tinginys,
MAIRONIS SS
žįstantis
kunigui savo nuodėmes ir visai
Kaip Mažeikos dykūnai, ką paimsi nuo krašto;
nuoširdžiai besiryžtąs būti geresniu. Kaip
Bet nedaug nusimano, o kitų neklausys;
ilgai tas pasiryžimas tvėrė? Iki pirmos pa
Norints galvą guldytum, jis tau, rodos iš rašto,
sutaikiusios progos! žmogus žino, kas yra
bloga, nenori to blogio ir vis tiek jį daro.
Vis tą patį bevaro: „E, duonelės užteks,
„Aš, tiesa, gėriuosi Dievo įstatymu, žiū
Ir meteliams galelį šiaip be taip gal sumegs!“
rint vidujinio žmogaus, bet matau savo
Tikrą
tiesą
pasakius,
ne
vieni
tik
Atkaičiai:
Šiais Maironio metais minėdami didįjį poetą, pra poemoje (arba eiliuotame romane, jei kam nors šitaip
sąnariuose kitą įstatymą, pasipriešinantį
dedame spausdintis jo „Jaunosios Lietuves“ poemą. geriau patiktų) Maironis mus nukelia į praeitį, čia kai Visur žmonės dejuoja, kad taip ūkis nupuolė;
mano proto įstatymui ir darantį mane be
laisvį nuodėmės įstatymo, kurs yra mano
Maironis yra parašęs net kelias poemas, bet ši laikytina mas, čia dar ir dvaras, čia mokslus einąs jaunimas, čia Laima žmoniška būtų, dirvos deria lig šiolei,
sąnariuose. Nelaimingas aš žmogus! kas
pačia geriausia.
ėjimo į kunigus problemos, čia vėl, štai, žiūrėkite, mūsų Bet geriausias jų sultis siurbia dielės-maskoliai:
mane išlaisvins nuo to maraus kūno?“
Abrusitelių
šerti
pilną
šalį
privarė;
Manome, kad dėl te nerūstaus tie gerbiamieji skai atgimimo laikai ir vaizdai. O kam jau nebeįdomu būtų
(Rom. 7,22-24), Žmoguje vykstanti nuola
Mums
patiems
gi
į
darbą
visur
kelią
uždarė.
tytojai, kurie nelabai linkę i eiliuotus dalykus. Kas jau nei kaimas, nei miestas, tai yra kuo pasigrožėti dar ir be
tinė kova liudija jo dvilypumą. Kūno dar
pradės, tai tikimės, kad ir nebeatsitrauks, kol sulauks to: gamtos grožybėmis ar pačių posmų sklandumu.
bai ir dvasios vaisiai. „Kūno darbai yra
III.
matomi; jie yra: paleistuvystė, susitepi
paskutinės eilutės. Sklandžiai, dailiai eiliuodamas, šioje
Red."
mas,
begėdystė, pasileidimas, stabų gar
Jaunesnysis gi Juozas būdo buvo, ant veido
binimas, žavėjimai, neprietelystės, bar
Gyvas tėvo paveikslas. O jog mokslo nebaidės
niai, pavydai, rūstybės, vaidai, nesutiki
PIRMOJI GIESMĖ
ĮŽANGA
Ir mažam jam nebuvo neapykantoj raidės,
mai, atskalos, neapykantos, žmogžudys
tės, girtuokliavimai, apsirijimai ir į tuos
Kaip Laurynui, tai tėvas jį į Kauną išleido.
I.
Kur šiandieną Jinai?
panašūs dalykai“ (Gal. 5,19-21). Liūdnas
Čia nemaž patarimais ir Juška prisidėjo.
likimas to žmogaus, kurio vidujinėje ko
Miega jos milžinai,
(Buvo geras tai ponas, pačią vedęs gan šauną,
Ar pažinote Rainį, kurs Atkaičiuos gyveno?
voje galutinai laimi blogoji trauka. „Kaip
Po žemių jų ilsis krūtinė!
Bilazaro vienturtę). Jis tai Juozą mylėjo
Bus jau ketvertas metų, kaip našlė jo pati.
aš jums anksčiau sakiau, taip vėl iš anks
Kaip po audrų didžių,
Ir tėvams prikalbėjo mokslan leisti į Kauną.
to sakau: kurie tai daro, tie negaus Dievo
Na, ir buvo gi vyras! Nors prieš mirtį apseno,
Kad ant marių plačių
karalystės“ (Gal. 5.21). Yra būtinas išlais
Lenkės žilo jo plauko giminėlė plati.
Užmiega vilnis paskutinė.
vinimas, būtina pagalba iš šalies. Iš kur
IV.
Dieve, duoki jam dangų! Nieks žmogaus nesutiko,
tos pagalbos galima laukti? Ogi, tik „Die
Kur garsioji šalis,
Kurs ant jo ką galėtų pasakyti piktai:
vo malonė per mūsų Viešpatį Jėzų Kris
Buvo giedras tą metą, bet ankstybas ruduo.
Varius savo vilnis
Patarimo reikėjo ar paskolint skatiko, —
tų“ (Rom. 7.25) gali tą išlaisvinimą, ge
Vyrai kviečius vagojo; paskučiausi vainikai
Lig Dono ir Marių Juodųjų?..
riau sakant, tą pagalbą suteikti. Tada,
Kur daugiausia išminti, kaip ne Rainio takai?
Baigė vysti; priskynus jų saujelę sesuo
Vienas garsas tiktai,
kai žmogus įsitikina, kad jis vienas pats
O kaip ūkį žiūrėjo! Tokio, būdavo, javo
Puošė broliui kepurę; liūdnai švilpė sėjikai.
Vien apžėlę kapai
savo jėgomis negali laimėti kovos su savi
Susidėjęs nerasi, nors apeitum pavietą:
Vis
tai dėjos į galvą mažas Juozas tada:
mi ir kai pasikviečia galingąjį talkininką,
Beliko iš amžių senųjų!
Jo kviečiai, vasarojus lyg kad rūtos žaliavo;
Dievo malonę, tada jo gyvenimas pasipuo
Kaip, bekinkant jam arklius, kudakavo višta;
Miega bočių šalis!
O kaip tankūs! Per žingsnį nematai lyg per skietą.
šia nevystančiais žiedais, kurie yra dva
Kaip
matušė
kelionei
ryšelius
dėstinėjo;
Apsiniaukus naktis
sios vaisius: „meilė, džiaugsmas, ramybė,
Ir mylėjo gi ūkį! Ar svečiai užvažiuos,
Kaip praleido lig tilto ir per visą tą laiką
Tiek amžių kaip jai nebešvinta!..
kantrumas, maloningumas, gerumas, ro
Ar per šventę po pietų su šeimyna visa
Glostė vargšą sūnelį; kaip abudu verkšleno.
Veltui meldi aušros,
mumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas,
Kai išeis apžiūrėti, kaip atrodo laukuos,
„E, jau matus, bent liaukis, vien tik birbinus vaiką“,
susilaikymas, skaistybė“ (Gal. 5,22-23).
Miršta balsas maldos,
Tai jam, būdavo, žodžiai plaukte plaukia tada.
Tam ir yra atgailos sakramentas, kad su
Maldė tėvas nepykdams, vien iš įpročio seno.
Vien gailios tau ašaros krinta!
Vieną kliaudę turėjo (kas gi jų neturėjo?),
klupęs kovoje žmogus turėtų priemonę
Gedimino laikus
pradėti iš naujo. „Taip, sakau jums, bus
V.
Nors jį ponai guodojo ir už stalo sodino,
Vaidelutis garsus
džiaugsmo tarp Dievo angelų dėl vieno
Nuo jo lenkišką žodį nieks išgirst negalėjo,
Prikeltų!., bet kur vaidelutis?
atgailą darančio nusidėjėlio“ (Luko 15,Kiek tai metų praslinko!.. Kiek nubėgo vandens
O jog kalbą sugraibė, kas gi to nebežino,
10). Tam ir yra švč. Sakramentas, kad su
Aukso kanklių balsai
Į
marias
tolimąsias
nuo
to
giedro
rudens,
Ir ne tai patriotas jis ten buvo koksai,
grįžęs nusidėjėlis turėtų kur semtis pas
Nebeskamba visai;
Kad kaip mažas paukštytis, dar nematęs vargų,
Kaip dabar kad išmano vyrai mokslus ištyrę!
tovumo ir ištvermės gerume. Tam ir yra
Ir dainių giesmynas menkutis.
Skrido mažas Juozelis iš tėvučių namų
visa bažnytinė organizacija, kad pagelbė
Bet Rainys taip jau rado; taip kalbėjo tėvai;
O tačiau Lietuva
Į nežinomą šalį tarp žmonių svetimų!
tų žmogui atsitiesti ir išsilaikyti, kad jam
Tai pats Dievas, jam rodės, tokią kalbą paskyrė.
Tik atbus gi kada:
parodytų teisingąjį kelią, kai užpuls abe
Kiek tai skausmo matušei!.. Bet gi švietė tada
Dieve duoki jo sielai karalystę dangaus!
jonės. „Aš esu su jumis visas dienas, iki
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Jai
per
ašarų
miglą
nors
žvaigždė
tolima
Verkė, laidoją kūną, jo kaimynai visi.
pasaulio pabaigai“ (Mato 28,20). Žmo
Kanklių balsą išgirs,
Bent po metų sulaukti tos brangios valandos,
Neberasi šiandieną tokio būdo žmogaus;
gaus dvilypume tik Dievas yra patikimas
Miegąs kraujas užvirs;
Valandos iškilmingos jos nešioto sūnaus,
talkininkas. Pasitikėjimas Dievu yra per
Kita virto gadynė; patys žmonės kiti.
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.
Kad mišias prie altoriaus pirmą kart užgiedos
galės laidas, nes „jis neleis jūsų gundyti
virš jūsų jėgų, bet dar padarys tokią iš
Skausmuos jėgos išaugs,
Ir, jai verkiant iš džiaugsmo, seną galvą suspaus,
II.
eitį iš pagundos, kad galėtumėte ją pakel
Atgimimo sulauks:
Kad net motinos kitos su pavydu sakys:
ti“ (1 Kor. 10,13).
Jau blaivosi orai aptemę.
„O, laiminga Rainienė! Vargo ta nematys!“
Nebe tie ir Atkaičiai! Ar tai Dievas neduoda?
Kun. Bronius Liubinas
Tik j darbą greičiau!
O dabar?.. Kad ateis netikėta mirtis,
Ar perdaugel išmano mokslus ėję vaikai?
Tik mylėkim karščiau!
Teks vienam gal Laurynui jai užmerkti akis!
Lig Sekminių iššluosto paskutinį aruodą;
PAMALDOS
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!
(Bus daugiau)
O paskui kaip maitinas, vienas, Dieve, žinai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 16 d„ 12.15 V.
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Kai Lietuvių viloje valgau pietus ar va
’ karienę, vis dairausi, ar nepamatysiu dau
| giau lietuvių.
k Kai Pop. Pijus XII prieš dešimt metų
į paskelbė urbi et orbi „Exsul Familiae“
•J encikliką, jo troškimas buvo nustatyti kai
g kurias gaires išeivių bei emigrantų pasto
racijai, kad žmonės atsidūrę svetimuose
krašuose, turėtų ne tik savo kunigus, bet
ir pamaldas bei, kur galima, net bažnyI čias. šiais metais rugpiūčio 4-6 d. kaip tik
į ir buvo numatyta Romoje atšvęsti tos
enciklikos dešimtmetį.
Pagaliau atvyksta keliasdešimt Pran; ėūzijos lietuvių su savo kapelionu kun. J.
Petrošiumi, gal kiek gausiau Vokietijos
lietuvių su keliais kunigais ir Tėvu A.
Bernatonių, Vasario 16 gimnazijos moki
niai su keliais mokytojais ir vienas kitas
iš JAV. Taipgi sužinau, kad netoli Termi

EUROPOS LIETUVIS

sų apsilankymą. Po jo kelis žodžius pasa
ko prel. L. Tulaba.
Nors ši akademija skiriama Maironio
garbei, tačiau paskaitininkas turi per 20
min. supažindinti su didžiuoju dainiumi
ir jo kūryba. Prelegentui nelieka ko kito
daryti, kaip pateikti klausytojams pagrin
dinius paskaitos punktus, nepagrindžiant
jų Maironio poezijos ištraukomis.
Tačiau meninė dalis trunka bene dvi
valandas. Gražiai su tautiniais šokiais pa
sirodo Vasario 16 gimnazijos mokiniai,
kurių pasirinkti šokiai ir jų interpretaci
ja bei meninis išpildymas teikia tikro pa
sigėrėjimo. Nors netaip gausiai, bet taipgi
įdomiai savo įnašą įneša Saleziečių gimna
zija. Itin gilaus įspūdžio padaro Maironio
„Lietuva mano“ eilėraščio inscenizavi
mas. Dviem berniukams dainuojant due
tą, visi kiti, baltai apsirengę, plastiškais
judesiais nukelia mus į tėvų žemę.
Maironio eilėraščius deklamuoja p. Ta-

XXIII. Apsirengęs balta sutana, ant pe
čių — stula, ant galvos — balta pijusė.
Tėviškai žiūri į susirinkusius, sveikina
juos ir laimina.
-Iškilminga eisena slenka pro altorių,
šv. Tėvas visą laiką sveikina ir laimina,
o žmonės pagal savo temperamentą ar
šaukia, ar rankomis mojuoja, ar tylomis
seka Kristaus vietininką.
Pagaliau sostas nuleidžiamas prieš popiežiškąjį altorių, Šv. Tėvas atsistoja ir
vikriai laiptais užlipa aukštyn, kur jam
parengtas kitas sostas. Atsisėdęs, prabyla
į susirinkusius pirma italų, paskum pran
cūzų kalbomis. Jis pažymi, kad šių dienų
fenomenas — nomadizmas nuolat stiprė
ja, dėl to ir Bažnyčia stengiasi prisiderin
ti prie laikų socialinės transformacijos.
Reikia, kad visi padėtų emigrantams gi
liai religiškai susiformuoti ir techniškai
bei kultūriškai išsilavįnti, kad jie būtų
naujos bendruomenės pilnateisiais na-
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ni stoties yra užėmę savo pozicijas apie
50 Anglijos lietuvių su kun. Dr. Stp. Ma
tuliu ir kažin kur kaimynystėje — Sale
ziečių gimnazijos mokiniai su savo va
dovais.
Man ypač įdomu susidurti su Vokieti
jos lieuviais. Vienas kitas iš jų laimingai
paspruko iš Lietuvos prieš metus ar dvejis ir gali papasakoti įdomių dalykų apie
gyvenimą sovietų pavergtoje Lietuvoje.
Įdomių žmonių susitinku ir iš Prancū
zijos: dvi lietuvaitės seselės, gyvenančios
atskiruose prancūzų vienuolynuose, Lie
tuvą paliko prieš 25 ar daugiau metų.
Vienos jų ir gimtoji kalba per tiek laiko
nukentėjusi. Tačiau ir jos abi ir seniai
Prancūzijoje gyvenančios ponios džiaugė
si, kad atsirado proga susitikti su savo
tautiečiais ir kartu dalyvauti didingose
iškilmėse.

Iškilmės prasideda

,

Rugpiūčio 4 d. rytą susirenkame Santa
Maria Maggiore bazilikoje, kur sustojame
kartu prie plakato, pažyminčio, kad mes
lietuviai. Lietuvių, pasirodo, nesuvažiavo
daug: man rodos, mūsų galėjo būti vos
pora šimtų. Daugiausia iš visų pasaulio
kraštų suvažiavo italų. Tačiau ir nenuo
stabu: jų kasmet išemigruoja apie pusant
ro milijono, ir jiems malonu aplankyti sa
vo tėvynę, o kartu dalyvauti enciklikos
dešimtmečio sukakties iškilmėse.
Nemaža pamaldose dalyvauja lenkų,
ukrainiečių, vokiečių, vengrų, latvių (ne
tikėtai susitinku su jų sielovados vadovu,
mano geru pažįstamu kun. R. Mutuliu) ir
kitų.
Iškilmingas Mišias aukoja šio suvažiavimo pirmininkas J. Eminencija Kard.
Carlo Confalonieri, o jam asistuoja mūsų
Šv. Kazimiero Kolegijos rektorius prel. L.
Tulaba ir kažin koks kitas nepažįstamas
dvasininkas. Nors esame suvažiavę iš
įvairių kraštų, mėginame lotyniškai gie
doti „Missa de Angelis“, ir mums vyksta
ne taip jau blogai. Po pamaldų Kardino
las sako italų kalba netrumpą pamokslą,
išryškindamas „Exsul Familiae“ encikli
kos reikšmę.
Vakare mes, lietuviai, turime savo at
skirą akademiją S. Dorotea institute, j
kurią atsilanko Ark. A. Samorė, dirbęs
Popiežiaus nunciatūroje neprikl. Lietuvo
je, Lietuvos diplomatų šefas min. St. Lo
zoraitis su ponia, min. Dr. Karvelis, lietu
vių sielovados vadovai ir gražus būrys
lietuvių.
Akademiją pradeda trumpa kalba Ita
lijos Lietuvių B-nės pirm. kun. V. Mince
vičius, dėkodamas visiems už talką ir gau

JURGINIS IR MIKALOJUS KATKUS
Istorikas Juozas Jurginis „Mokslo ir
gyvenimo“ Nr. 7 išspausdino straipsnį,
kuriame reiškiama užuojauta jau miru
siam Mikalojui Katkui.
Jei Katkus nebūtų parašęs „Balanos
gadynės", be abejo, jo vardas nebūtų pla
čiau žinomas. Tačiau Jurginiui Katkus
parūpo ne dėl „Balanos gadynės“. Kat
kus, pasirodo, į senatvę smarkiai ėmė vai
dytis su nepriklausomos Lietuvos parei
gūnais. Dėl to jis buvo baudžiamas ir per
sekiojamas. Iš Jurginio rašymo išeitų,
kad Katkaus nusikaltimas buvo jo skel
biamoji bedievybė ir valdžios kritika.
Kaip tik_dėl to mums baisiai nesmagu
skaityti Jurginio rašinį.
Iš to rašinio matyti, kad Jurginis būtų
norėjęs Katkui laisvės savo įsitikinimams
ir pažiūroms skelbti. Tačiau šiandien lais
vę skelbti savo įsitikinimams teturi tik
viena nedidelė partija. Didžiumai gyven
tojų Lietuva dabar yra baisus dvasinis
kalėjimas.
Tai argi Jurginiui ne gėda iš viso kelti
tokiomis sąlygomis klausimą, kad anuo
met kuriam nors retam žmogui buvo lais
vė apkarpyta? Tokius dalykus būtų gali
ma judinti, jei Lietuvoje dabar visi
džiaugtųsi plačia laisve.

mošaitienė su dukra ir mūsų londoniškis
P. Mašalaitis. Kaip plati Maironio poezi
jos skalė, taip įvairiaspalviais interpreta
cijos niuansais kiekvienas deklamatorius
atgamina šiandien tokią aktualią ir pras
mingą Maironio poeziją.
Po minėjimo instituto sode Italijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba pavaišina
visus dalyvius lengvais užkandžiais. Vėl
proga susipažinti su pirmą kartą sutik
tais lietuviais ar atnaujinti senas pažin
tis. Man suteikia didelio džiaugsmo susiti
kimas su vienuole sės. Barbora Juškaityte, kurią Jurbarko gimnazijoje paskutinį
kartą mačiau prieš kokius 35 metus.
Susitikimas su Šv. Tėvu
Sekmadienį, rugpiūčio 5 d. visi nuo pat
ankstybo ryto skubame į Šv. Petro ba
ziliką.
Moną. Kl. Razminas veža prel. J. Balkūną ir mane. Kadangi, kaip Vatikano radi
jo kalbėtojas, turi teisę važiuoti į Vatika
no valstybės sodą, mes pravažiuojame
pro Popiežiaus gvardijos saugomus var
tus ir įeiname į baziliką pro duris, pro ku
rias dažnai žengia pats šv. Tėvas.
šv. Petro bazilika nepaprastai didelė,
nors dabar jos talpumą sumažino visuoti
nam susirinkimui rengiami suolai viduri
nėje navoje. Tačiau, nors žmonių masės
braunasi į vidų, čia pavyzdinga tvarka:
virvėmis nužymėti specialūs praėjimai,
kuriais į paskirtas vietas eina diplomati
jos atstovai, vyskupai ir didieji svečiai.
Susirandu lietuvius su plakatu ir dai
rausi. Nors popiežiaus altorius netoli, ta
čiau per daugybę žmonių nebus įmanoma
sekti pamaldų eigos. Be to, žmonių spūs
tis ir kaitra tikrai nuvargins. Staiga čia
pat pamatau didžiulę šv. Andriejaus sta
tulą, po kuria paaukštintoj ir aptvertoj
vietoj įrengti suolai. Tur būt, tie suolai
mums, pagalvoju, ir mėginu pro žmones
prasiveržti. Po kelių minučių man pa
vyksta įkopti j paaukštintą vietą, kur su
sirandu tuščią suolą. Duodu ženklą ki
tiems lietuviams, ir dar keliems pavyksta
prasiveržti pro žmonių spūstį.
Šv. Mišias atnašauja kažin koks kardi
nolas. Kadangi mūsų programose pažymė
ta. kad šias Mišias aukos pats šv. Tėvas,
kai kurie pradžioje kardinolą palaiko pa
čiu popiežium.
Kai kardinolas pabaigia šv. Mišias, kai
rėje pusėje išgirstame pradžioje žmonių
ūžesį, paskum — garsų šauksmą: „Viva
Papa!“ Atsisuku ir pamatau įmantriai
apsirengusius vyrus (viso dvylika), ant
pečių iškilmingai nešančius nešiojamąjį
sostą, kuriame sėdi šv. Tėvas Jonas

Iškelta muzikologės J. Čiurlionytės veikla
(E) Vilniaus radijas rugpiūčio 25 d.
transliavo ištraukas iš Balsio baleto „Eg
lė žalčių karalienė“ ir ta proga nurodė,
kad muziką baletui kurdamas Balsys rė
mėsi Čiurlionytės liaudies meno šaltiniais.
Esą, jos turimi liaudies dainų rinkiniai,
tautosaka esąs neišsenkantis liaudies me
no šaltinis lietuvių kompozitoriams.

Svarstyti pramonės išdėstymo Lietuvoje
klausiniai
(E) Rugpiūčio mėn. Vilniuje posėdžia
vo Pabaltijo respublikų ekonominė kon
ferencija ir svarstė pramonės išdėstymo
klausimus. Pranešimus padarė Maskvos,
Leningrado ir įvairių Sovietijos respubli
kų mokslininkai. Kalbėta apie ekonomi
nius, geografinius klausimus, pvz„ kaip
Lietuvos teritorijoje racionaliai išdėstyti
pramonę, kaip vystyti miestus, svarstyta
apie Pabaltijo resursus ir pan. Atsižvel
giant į ekonomines, geografines sąlygas
pasisakyta, kad Pabaltijos respublikose
daugiau tinka plėsti tik lengvąją pramo
nę, ypač siekti, kad nebūtų sunkumų ža
liavoms pristatyti.

riais. Priminęs Šv. Šeimą, kuri taipgi bėgo į Egiptą, Šv. Tėvas iškelia kitą proble
mą — nuolatinį darbininkų keliavimą iš
vieno miesto į kitą. Iš čia parapijų parei
ga palaikyti glaudesnį tarpusavio ryšį,
kad tikintieji visur būtų broliškai su
tinkami.
Po Šv. Tėvo kalbos atskirų tautybių ats
tovai įteikia jam įvairias dovanas. Mūsų
atstovai — berods, prel. J. Balkūnas ir
kan. J. Končius — įteikia jam lietuvių
dovanas: dail. Tamošaitienės austą pa
veikslą ir Sibiro mergaičių maldaknygę
italų k.
Paskum Šv. Tėvas grįžta j nešamąjį sos
tą, ir dvylika vyrų išneša jį iš bazilikos.
Kryžiaus keliai
Vakare visi susirenkame apgriautame
koliziejuje.
Vakaras, tamsu,
nors
nepaprastai
tvanku.
Laikome rankose degančius fakelus ir
sekame kryžiaus kelius. Toje' vietoje, kur
senovėje žuvo tūkstančiai gladijatorių ir
krikščionių, kur žemė persisunkusi žmo
nių krauju. įspūdinga klausyti įvairiomis
kalbomis piešiamas kryžiaus kelių stotis.
Lietuviams tenka VII-ji stotis: Jėzus
antrą kartą parpuola-po kryžiumi. Lietu
višką tekstą stipriu, vyrišku balsu skaito
prel. J. Balkūnas iš Amerikos, melsdamas
parpuolusiai Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės.
Kaip smilkalai, kyla mūsų fakelų dū
mai, o baltas šviesos vainikas apipina vi
są koliziejų. Mistiškai skamba giesminin
kų giesmės, kol neprasiveržia griaus
mingu::
— Christus reųua, Christus imperat!..
—0—
Gilus vakaras.
Tačiau Roma nemiega. Dabar ji prade
da gyvenimą. Kai nusileidžia saulė, kai
pradeda sklaidytis kaitra, žmonės išeina
į gatves pasivaikščioti, atsivesti.
Nė aš neskubu į lietuvišką vilą: tiek
įspūdžių, tiek vaizdų, tiek naujų veidų...

DR. A. MARGERIS
LIETUVOJE
DIDŽIAUSIA VEIDMAINYSTE
RAŠO J. GIRDYS

Yra pasaulyje žmonių, kurie žiūri ir
nemato, kurie klauso ir negirdi. Tokį įs
pūdį gavau, kai perskaičiau Amerikos lie
tuvio Dr. Algirdo Margerio knygą „150
dienų tarybų Lietuvoje".
Jis buvo nuvažiavęs ne vieną, bet du
kartu pažiūrėti Lietuvos. Apvažinėjo visą
kraštą, kalbėjosi su žmonėmis, bet nema
tė, kad Lietuva okupuota. Okupuota labai
žiauraus okupanto — sovietinio komuniz
mo. Dr. A. Margeris stebėjo, kaip ten žmo
nės gyvena, bet nematė, kad ten jie prievartaujami, kad ten jiems per prievartą
brukamas rusicizmas. Jis nematė, kad ten
žmonės minta pusbadžiu, minta kasdieni
ne baime būti tremiamais į Sibiro ar- ki
tas sovietinės imperijos koncentracijos
stovyklas. Jis daug ko nematė ir negirdė
jo Man atrodo, kad Dr. A. Margeris iš vi
so nenorėjo matyti tiek dvasinio, tiek ma
terialinio skurdo, kurį atnešė Lietuvon
okupantas, o kartu nenorėjo girdėti ir ne
vilties šauksmo, kuris jau pasiekė net ir
Vakarų pasaulį. Visi jau tai išgirdo ir pla
čiai rašo Vakarų spaudoje, tik vienas Dr.
A. Margeris net ir Lietuvoj būvėdamas
nematė ir negirdėjo.
Ar yra kas nors gražiau, kaip mylėti sa
vo gimtąjį kraštą: džiaugtis jo laimėji
mais ir liūdėti dėl jo nėpasisekimų? Ta
čiau kitaip išėjo su Dr. A. Margerju. Jis
džiaugiasi, kad Lietuva okupuota, kad
Lietuva yra raudonosios sovietinės impe
rijos dalis. Jis matė, kad lietuvių veidai
šypsojosi pamatę Amerikos lietuvius, bet
jis nemetė, kad jų akyse buvo ašaros:
skausmo ir skundo ašaros.
Dr. A. Margeris kalbėjosi su raudonųjų
okupantų padlaižiais,
kaip Paleckis,
Sniečkus ir kiti. Tačiau jis nenorėjo ma
tyti tų žmonių, kurie nori, kad Lietuva
būtų laisva ir Nepriklausoma, jis nenore
jo matyti tų žmonių, kurie ėjo mirti dėl
laisvos, o ne dėl okupuotos Lietuvos.
Malonu skaityti, kai lietuvis gražiai ra
šo apie savo kraštą — apie Lietuvą. Ta
čiau šleikštu, kai rašo ypač lietuvis ir tei
sina jos okupaciją. Teisina raudonųjų
okupantų uždėtą Lietuvos žmonėms bau
džiavą arba faktus paduoda ne tokius, ko
kie iš tikrųjų yra, o iškraipytus, falsifi
kuotus, klasta ir melu paremtus. Jis visas
Lietuvai ir jos žmonėms padarytąsias
skriaudas suverčia Hitleriui ar hitlerinei
Vokietijai, o kartais net ir anų laikų Lais
vos Lietuvos vyriausybei ar tiems žmo
nėms, kurie dirbo Lietuvos gerovei.
Taip, naciai daug Lietuvai padarė
skriaudos. Tačiau mes dar puikiai atsi
mename, kad Lietuvą, o kartu ir visą pa
saulį skriaudė ir į karus įvėlė ne tik Hit
leris, bet ir Stalinas kartu. Ne tik fašiz
mas, bet ir komunizmas.
Hitleris pradėjo grobti svetimus kraš
tus. Neatsiliko nuo jo ir Stalinas. Hitleris
užpuolė Lenkiją iš vakarų, o Stalinas iš
rytų. O kas užpuolė ramią ir gražiai susi
tvarkiusią Suomiją 1940 metais? Stalinas
ir Hitleris pagal pasirašytą Maskvoje su
tartį dalijosi Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Hitleris turėjo koncentracijos stovyklas
pačioje Vokietijoje, o Stalino koncentraci-

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką ai matau —
širdį ver kaip yla:
Numylėto] mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys
DVI CHARAKTERISTIKOS

Skuodo rajono Barstyčių
tarybinio
ūkio Gudalių skyriaus vedėju dirbo M.
Adomauskas. Kaip dirbo? Ogi taip, kad
netrukus jam teko susipažinti su teismo
darbuotojais. Šiuo metu ūkio direktorius
Salučka parašė gap objektyvią charakte
ristiką:
.Iš pradžių M. Adomauskas dirbo ge
rai. Vėliau, susidraugavęs su kai kuriais
darbininkais, pradėjo su tais pačiais dar
bininkais gerti... Palyginus su kitais sky
riais gyvulių priesvoris ir derlingumas ga
vosi mažesnis, negu kituose skyriuose...
Elgdavosi grubiai su darbininkais, kurie
jam nepataikavo. Buvo pastebėta, kad
Adomauskas grobsto visuomeninius paša
rus, padarius inventorizaciją buvo rasta
grūdų trūkumas. Ryšium su tuo... Ado
mauskas Mečys buvo iš einamų pareigų
pašalintas, kaipo netekęs pasitikėjimo.
Direktorius Salučka“.
O kai Adomauskui reikėjo po to įsidar
binti Nemenčinės rajono Paužulių tarybi
nio ūkio skyriaus vedėju, tas pats Saluč
ka. parašė visiškai priešingai:
„Savo pareigas atlikdavo gerai, moka
organizuoti darbą. Girtavimo faktų nepa
sitaiko... Grobstymo faktų nebuvo nusta-

tyta. Nuo 1962 m. vasario mėn. 21 d. Ado
mauskas M. iš darbo išėjo. Direktorius
Salučka“.
Tai štai koks geradaris Salučka! Matyt,
su Adomausku jie abu geri bičiuliai. O
šią bičiulystę reikėtų tinkamai įvertinti!

J. Ražaitis
„Šluota“, 1962 m. Nr. 13
NEGI GRIAUSI?
Pastatas solidus. Po pat langais čiurle
na Neris.
Po pirmojo lietučio, pakrikštijusio nau
ją Kauno „Dailės“ kombinato dirbtuvių
pastatą, pradėjo pleišėti lubų tinkas ir
sienomis nutekėjo vandens čiurkšlės.
— Persikelkime žemiau, — nusprendė
kombinato meistrai.
Būtų persikėlę, tačiau ten dar neįreng
ta elektros instaliacija.
— Tegul atvažiuoja statybininkai! Te
gul užbaigia, ką pradėjo!
Statybininkai atrėžė aiškiai ir tiksliai:
— Ir be jūsų darbo turime!
Tiek daug darbo turi, jog pamiršo čia
įrengti ir ventiliaciją.
Ir stovi dailūs rūmai dailioje vietoje,
pagarsėję statybininkų nebaigtais dar
bais. Jau beveik metai praėjo.
Negi griausi?
Patys sugrius. Nuo lietaus.

J. Starkus
„Šluota“, 1962 m. Nr. 13

jos stovyklų, tik daug baisesnių, buvo pil
nas Sibiras. Ten žmonės mirė, kaip mu
sės, ir į juos niekas nekreipė jokio dė
mesio.
Man rodos, kad teisingai karo metu
žmonės dainavo Lietuvoje:
Dvi švilpynės, vienas tonas.
čia Berlynas, ten Maskva.
Viens randonas, kaip šėtonas,
Kitas rudas, kaip šuva.
Pagaliau Dr. A Margeris turėtų dar at
siminti, kad II Pasaulinio karo pradžioje
ir Stalinas rėmė Hitlerį, o su juo ir visa
komunistų partija. Nuo Stalino neatsiliko
ir Amerikos raudonieji lietuviai, kurie
kažin kodėl mėgsta save net pažangiai
siais vadinti. Man rodos, šiai grupei pri
klauso ir daktaras Algirdas Margeris.
Mes visi dar puikiai atsimenam, kad
Lietuva karo metu labai daug nukentėjo:
daug turto sunaikinta, daug žmonių žuvo
nuo nacių pačioj Lietuvoj, o ir jų koncent
racijos stovyklose
Vokietijoj. Tačiau
daug daugiau žmonių žuvo ir nukentėjo
nuo Stalino ir komunistų partijos. Į nacių
koncentracijos stovyklas
išvežta heli
tūkstančiai, o į sovietines koncentracijos
stovyklas išvežta keliasdešimt tūkstančių,
ne tik suaugusių, bet ir vaikų ir kūdikių
ant motinų rankų. Ir šiandien dar į tas
stovyklas veža, tik kitu vardu. Mat, kon
centracijos stovyklos jau pasidarė trefnas
pavadinimas. Veža tas pats sovietinės im
perijos komunizmas. Tik Staliną pakeitė
Nikita.
Kai paskaičiau knygą ir pasikalbėjau
su kaimynu vilkaviškiečiu, jis .patvirtino,
kad Vilkaviškį uždegė ne vakariniai bar
barai, bet vietiniai komunistai, ir užgesin
tas miestas buvo tada, kai raudonoji ar
mija, o su ja vietos raudonieji pabėgo.
Naciai išžudė daug žmonių. Taip, išžu
dė. Tačiau Lietuvoje pradėjo raudonieji
budeliai: žudė ten, kur spėjo žudyti. Pravieniškiai, Červenė, Telšiai, Raseiniai, Pa
nevėžys, Rokiškis, Zarasai, Petrašiūnai,
Ukmergė, Papilė, Lankeliškiai ir kitos
vietovės pažymėtos lygiai tokiais pat arba
net žiauresniais žudymais. Jų, žinoma,
Dr. A. Margeris nematė ir apie jas nieko
negirdėjo. Pagaliau raudonieji budeliai
kasė duobes ir palei Dr. Margerio tėviškę
— Sarmačinų miškelyje. Jie čia nespėjo
dar nieko nužudyti ir, karui prasidėjus,
palikę tuščias, bet jau iškastas duobes,
pabėgo. Aišku, apie jas Dr. Margeris Irgi
nieko negirdėjo ir nieko nežino.
Dr. A. Margeris gėrisi kolchozais it pa
tenkintas ten nešama baudžiava. Lietuvo
je buvo baudžiava ir senesniais laikais:
lenkiška ir rusiška. Ir daktaras, tur būt,
žino, kad rusiškoji buvo daug žiauresnė
už lenkiškąją, daugiau išnaudojanti bau
džiauninkus. Žmonės džiaugėsi ja nusi
kratę. Lygiai pat tokią baudžiavą dabar
ten eina lietuvis darbininkas: pirma dirbo
ponui dvarininkui, o dabar dirba poniai
partijai ir sovietinei imperijai, kurios bo
sas yra draugas Nikita. Ponas iš baudžiau
ninko atimdavo viską anais senais lai
kais. o dabar neva savanoriškai tenka
viską atiduoti valstybei ir komunistų par
tijai. Turi atiduoti linksmi, su šypsniu
veiduose, o kartais net su muzika. Ir par
tijai visai nesvarbu, ar tas kolchozninkas
pavalgęs, ar alkanas, ar nudriskęs.
Į darbus varinėdavo vadinamieji akamonai, o dabar partija atsiunčia politi
nius agitatorius. Ne vieną, o šimtus siun
čia tu agitatorių, kad tik daugiau naudos
galėtų išspausti iš to vargšo kolkoznikėlio. O kad jie išnaudojami ir mažai apmo- ,
kami, tai labai neseniai pripažino ir pats
sovietinės imperijos bosas Nikita. Tik
Dr. A. Margeris gal ir šito nepastebėjo.
Dr. A. Margeris, nuvykęs į Kauną, pa
matė ir apsidžiaugė, kad griauja kalėji
mą. Taip, vieną nugriovė, bet kiek sovie
tai jų pastatė, tik didesnių ir baisesnių?
Pagaliau ne tik Lietuva, bet visa sovieti
nė imperija yra vienas didelis tautų kalė
jimas, aptvertas spygliuotom vielom. Sar
gai dieną ir naktį budi bokštuose su kul
kosvaidžiais ir šunimis. Kai kur net ir
mūro sienos užtvertos. Saugoja, kad nie
kas iš to kalėjimo nepaspruktų.
Tai 20 amžiaus pasaulio gėda, kuria
džiaugiasi daktaras Algirdas Margeris.
Lietuva, anot daktaro, tai motina. Ta
čiau jis paliko ją ir išvažiavo pas pamotę
— į Ameriką. Jis padarė lygiai taip, kaip
ir tie komunistų vadai, kuriuos teismas
nuteisė ir pasiūlė: arba važiuokite laisvai
į sovietinį rojų, arba sėdėkite čia, Ameri
kos kalėjime. Komunistų vadai pasirinko
Amerikos kapitalistinį kalėjimą. Jie neva
žiavo į sovietinį rojų.
Kai perskaičiau Dr. A. Margerio knygą
„150 dienų tarybų Lietuvoje“ ir pergalvo
jau. man atrodo, teisingai jam pasakė vie
no fabriko darbininkė Lietuvoje, Danutė
šidagytė:
• '
— Ir Amerikoje yra tokių žioplių
žmonių.
Tik, žinoma, kukli mergaitė nedrįso sve
čiui tiesiog į akis pasakyti, kad vienas
tokių yra daktaras Algirdas Margeris.
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tėvyne ir kultūriniu paveldėjimu. Kai ku
riais atvejais priešiškas nusistatymas ga
li sukelti tik priešingumus ir imigrantų
grupė gali atsakyti į tai nacionalistine lai
kysena ir dideliu pasipriešinimu asimilia
cijai.
Mano asmeniška nuomone, pats reikš
mingiausias veiksnys, kuris sulaiko nuo
asimiliacijos, yra tai, kiek imigrantai ver
tina savo senąją tėvynę ir savo kultūrinį
paveldėjimą. Jei pirmoji imigrantų kar
ta savo jausminiais ryšiais tebėra susieta
su praeitimi ir didžiuojasi savo tautybe,
tai labai galimas dalykas, kad ji tą jaus
mą perduos savo vaikams ir kad pastarie
ji eis savo tėvų pėdomis. Kita vertus, jei

Apsvarsčius kai kuriuos asimiliacijos
aptarimus, iškyla dar didžiulis klausimas;
Ar asimiliacija yra neišvengiama? Ar ji
būtinai turi (vykti? Ar negalima išvengti
jos?
Aiškus dalykas, kad net ir geriausias
sąlygas turėdama imigrantų grupė negali
niekados atgaivinti visiško praeities gyve
nimo vaizdo savo gimtajame krašte. Visa
da iškyla naujos sąlygos, ir imigrantams
tenka Įsigyti naujų įpročių ir įgūdžių, kad
galėtų prisiderinti prie naujos aplinkos.
Aiškindamiesi istorinius imigrantų gyveni
mo pavyzdžius matome, kad viena sąlygų,
kuri yra pati palankiausia išlaikyti atsi
neštinei tapatybei, yra izoliacija. Aišku,
kad jeigu paimsime grupę imigrantų ir
RAŠO Marina Gorodeckaitė
įkurdinsime tokiose geografinėse sąlygo
se, kuriose jie bus išskirti iš vietinių gy
ventojų, tai pamatysime, kad jų gyveni
mas nepasikeis keletą amžių. Toksai pa imigrantus persekioja jausmai, jog jų kil
vyzdys yra suomių kolonija Kanadoje, mė žemina juos, ir jeigu jie laikosi pažiū
kur žmonės dar tebegyvena taip, kaip bu ros. kad jų tėvynė neturi jiems jokios
vo gyventa prieš 400 metų Suomijoje. To reikšmės, o tasai gi kraštas, kuriame jie
kių geografinės izoliacijos atsitikimų pra yra apsigyvenę, yra didžiulės pažangos ir
eityje būdavo nereta, tačiau labai nepati- pranašumo atstovas, tai labai galimas da
kėtina, kad jų būtų dabar. Kas dabar lykas, kad jie neteks viso savo kultūrinio
dažnai atsitinka, tai kad imigrantai būna paveldėjimo ir sąmoningai ar nesąmonin
įkurdinami tiesios naujojo krašto bendruo gai rems savo vaikų asimiliaciją.
menėje ir priversti gyventi su vietiniais.
Kadangi iš tiesų pagrindinis klausimas
Čia ir iškyla didysis klausimas: kaip ga yra imigrantų vaikų asimiliacija, tai pa
Įima išsaugoti tautinę tapatybę, kai nuo bandysiu sukaupti savo dėmesį ties kai
lat vyksta socialinė sąveika su vietiniais kuriais veiksniais, kurie gali sulaikyti ją.
gyventojais ir kai socialinės sąlygos nuo
Esama dviejų esminių būdų, kurių pa
lat daro poveikio asimiliacijos linkme?
dedama imigrantų grupė gali išlaikyti sa
Kaip jau buvo sakyta, daugumas lietu vo skirtingumus, ir kiekvienas jų reika
vių galvoja, kad nėra vilties, o ypač mū lauja tam tikros nedidelės sąveikos tarp
sų jaunimui. Kai kas galvoja, kad anks pirmosios ir antrosios kartos. Vienas jų
čiau ar vėliau mūsų tautinė bendruomenė yra įprastinis paveldėjimo perdavimas.
svetur dings ir kad nėra kaip to dalyko Tai reiškia, kad vyresnioji karta sten
paveikti. Yra įsivyravusi visuotinė nuo giasi didžiąją dalį savo kultūrinio pavel
monė, kad vienintelė tauta, kuri svetur iš dėjimo, savo atsineštines vertybes ir palaikė amžius, tai žydai, o visos kitos anks saulėjautį perduoti mokydama jaunimą.
čiau ar vėliau buvo prarytos. Toks vaiz Tai gali būti wvykdoma sekmadieninėse
das yra klaidingas, žydai nėra vienintelė mokyklose, kur vaikai išmoksta savo tė
tauta, kuri išsilaikė svetur, ir jie neturi vų kalbos, literatūros ir istorijos, jaunimo
kokios nors magiškos paslapties atsilaiky organizacijose, kaip skautai, kai vaikai
ti prieš asimiliaciją. Istorija žino daug pa dalyvauja tautines šventes minint, ir 1.1.
vyzdžių, kai imigrantai ir kolonistai nesi- Tačiau toks mokymo būdas turės reikš
aslmiliavo. Minėdami tik keletą tokių, mės tik tada, jei tėvai parodys noro ir pa
štai turime vokiečius Australijoje, kinie sirūpins, jog jų vaikai dalyvautų tame
čius Malajuose, anglus Pietų Afrikoje, bendruomenės organizaciniame gyveni
muzulmonus Indijoje, meksikiečius J. me. Kita vertus, toksai mokymas bus be
Amerikos Valstybėse ir taip toliau, ir prasmiškas, jeigu tėvai ir mokytojai nepa
daugumas jų daugiau ar mažiau yra išlai jėgs vaikams įdiegti jausmo, kad tai yra
kę savo tautinę tapatybę daugelį amžių. reikšminga. Neužtenka vien žinių, būtina
Kita vertus, paėmę kolonizacijos ir nuka yra įdiegti tai, išauginti asmenybę, kuri
riavimų istoriją, matome, kad nei nuka vertintų ir brangintų savo praeitį ir kuri
riavusieji nei nukariautieji nesiasimilia- išsiugdytų jausmą, kad štai jis priklauso
vo, bet abeji išlaikė savo skirtingumus. tai grupei, o kitaip visas darbas nueis nie
Iš savo pačių istorijos matome, kad, ne kais. Kitas būdas išvengti asimiliacijos
paisant svetimųjų viešpatavimo, Lietuvo yra auklėjimas šeimose. Man atrodo, kad
je mes išlikome lietuviais.
tasai yra pats reikšmingiausias iš tų abie
Turint tai galvoje, būtina išsinagrinėti jų. Šeima gali gyventi visiškai atsiskyru
tas sąlygas, kurios yra palankios asimilia si, jos vaikai gali niekada nesusitikti su
cijai ar pristabdo ją, kai nėra įmanoma kitokiais vaikais, kaip tik su vietinių gy
izoliacija. Iki šiol man nepasisekė rasti ventojų, tačiau jie gali puikiai išlikti nesi
aiškaus atsakymo į šį klausimą. Sociali asimiliavę ir jausti, kad jie yra kitos tau
nio gyvenimo tyrinėtojų nuomonės skiria tybės, nes jie namuose bus gavę reikalin-,
si dėl to, kurie čia lemtingesni veiksniai gą auklėjimą.
yra, kurie padeda asimiliacijai ar pristab
Panagrinėkime, kas atsitinka su lietu
do ją. Toliau aš pateikiu savo išvadas, iš vių vaikais už namų ribų, sakysim, Angli
nagrinėjusi keletą su šiuo klausimu susi joje. Sukakę penkeris metus amžiaus, jie
jusių šaltinių.
būna siunčiami į angliškas mokyklas, kur
Apskritai galima pasakyti, kad juo di jie išbūna didžiąją dalį dienos. Mokyklo
desnis skirtumas yra tarp imigrantų gru je iš savo mokytojų jie išmoksta ne tik
pės ir vietinių gyventojų, juo ilgesnio lai anglų kalbos ir pagal mokyklos programą
ko reikia, kad ji asimiliuotųsi. Tarp pačių kitų specialių dalykų, bet jiems ten tei
reikšmingiausiųjų skirtumų yra bendruo kiamas ir visas bendrinis auklėjimas pa
meniniai, ypač jei jie yra susiję su pažiū gal anglų standartus. Antra vertus, jie
romis dėl rasinių ir religinių skirtumų. ten bendrauja su savo amžiaus anglų vai
Pagal kai kuriuos socialinio gyvenimo ty kais ir mokosi elgtis pagal tuos dėsnius,
rinėtojus, tai yra patys svarbiausieji kurių prisilaiko to amžiaus vaikai. Būda
veiksniai, kurie neleidžia sutirpdyti imi mi už mokyklos sienų, jie paprastai žai
grantų. Kitas reikšmingas veiksnys, į ku džia su savo mokyklos draugais ar kaimy
rį jie kreipia dėmesio, yra ryšys su savo nais ir sueina į pažintis su jų šeimomis.
gimtuoju kraštu arba kai nuolat užplūsta Taigi visa jų aplinka nuo pat kūdikystės
naujų imigrantų, arba kai yra nuolat ke yra angliška, ir ta aplinka vaike išugdo
liaujančių ir važinėjančių po užsienius. daugelį tokių ypatybių, kurios yra visiš
Tačiau net ir tuo atveju, kai nesama di kai kitokios negu jų tėvų. Tai kas gi tada
dėlių socialinių nei religinių skirtumų ir atsitinka šeimoje? Labai galimas dalykas,
jokių galimybių palaikyti ryšiui su gim kad jau nuo pat ankstyvosios kūdikystės
tuoju kraštu, vis tiek dar esama kitokių vaikai pradeda nebesutarti su tėvais, iš
veiksnių, kurie daugiau ar mažiau pade kyla nesutarimas tarp to,, ką sako tėvai ir
da atsispirti asimiliacijai. Čia kaip tik mokytojai ir ką sako žaidimų ir apskritai
yra būtina panagrinėti socialinius santy draugai. Vaikui susidaro galimybių paly
kius tarp vietinių gyventojų it imigrantų ginti savo tėvus su kitais autoritetingais
bendruomenių. Pagal kai kuriuos tyrinė asmenimis ir pradėti abejoti jų autorite
tojus, vienas reikšmingų dalykų yra tai, tu. Tokia padėtis gali susidaryti net ir ta
kaip vietinė bendruomenė priims atei da, kai tėvų ir mokytojų būna tas pats
vius. Jeigu vietinė bendruomenė nėra nu kultūrinis pagrindas, bet tas nesusiprati
sistačiusi prieš imigrantus ir pajėgia pa mas gali būti didesnis, kai eina kalba apie
kęsti skirtumus ir priimti imigrantus to imigrantus ir jų vaikus. Nesusipratimų
kius, kokie jie yra, suteikdama jiems vi sritis gali būti ten, kur labiau matyti kul
sas normalių piliečių teises, tai tada at tūrų skirtingumai, ir tai gali didėti, kai
krinta spaudimas, kad būtų asimiliuoja- vaikai išauga į paauglius, kada tėvai nebe
masi. Kita vertus, jei vietiniai gyventojai gali jau veiksmingiau kontroliuoti savo
imigrantus priima priešiškai nusiteikę, iš vaikų.
anksto jau susidarę apie juos nepalankią
Anksčiau ar vėliau imigranto vaikas su
nuomonę ir išskirdami juos, tai labai ga sidurs su klausimu, kurią tautinę grupę
limas dalykas, kad ypač jaunoji karta pasirinkti. Šį klausimą jis gali išspręsti
stengsis nuslėpti savo kilmę ir kaip bega skirtingais būdais. Jis gali pasireikšti
lima greičiau asimiliuotis, jog iš vietinių kaip sukilėlis prieš savo tautiečius ir su
gyventojų nesusilauktų persekiojimų. Nė sieti save su to krašto gyventojais, kuria
ra būtina, kad kiekvienu atveju šitaip me jis gyvena; jis gali šlietis prie savo tė
vyktų, tai priklauso nuo to, kokiu laips vų tautiečių ir laikytis jų; arba jis gali
niu reiškiasi tas išskyrimas ir kokio laips pasidaryti abejingas ir nejausti jokio pa
nio yra imigrantų jausminis ryšys su jų linkimo j bet kurią grupę. Mano įsitikini
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mu, nuo tėvų priklauso, kas pasidarys iš
imigranto vaiko. Man atrodo, kad vis
tiek, kokios nepalankios bebūtų sąlygos,
vyresnioji karta didžia dalimi yra atsakin
ga už tai, ar vaikai išliks lietuviais, ar ne.
Tasai būdas, kaip pirmoji karta auklėja
savo vaikus, priklauso nuo daugelio įvai
rių veiksnių, ir atskiri asmenys gali skir
tingai čia pasielgti. Gali būti čia keletas
įvairių atvejų:
a) Tėvai per daug stipriai sieja save su
savąja kultūra, stipriai laikosi savo įsiti
kinimų, tautinių vertybių ir simbolių ir
yra įsitikinę, kad tai yra verčiausia ir ge
riausia. Jie gali būti tos nuomonės, kad
jų pareiga yra griežtai auklėti savo vai
kus, ir jie gali perdėti, auklėdami savo
vaikus pagal savo kultūros standartus.
Tokios rūšies tėvai gali būti garbingai įsi
tikinę, kad jie daro, ką geriausiai gali, ir
kad jie atlieka tuo savo patriotišką parei
gą. Jiems labai tragiška būtų ir neviltis
apimtų juos žiūrint, kas atsitinka su jų
vaikais, nes tokiu atveju vaikas gali nesiasimiliuoti, bet dar daugiau galimybių
gali būti, kad jis išvirs į sukilėlį prieš sa
vo tautiečius.
b) Tėvai gali sąmoningai nejausti ar
nekreipti didesnio dėmesio į didžiąją savo
kultūros ir tradicijų vertę, tačiau jie gali
automatiškai, nesiremdami kokiais nors
stipresniais įsitikinimais prisilaikyti senų
jų normų. Jie gali būti pasiryžę keisti sa
vo tas normas, jei pasikeistų sąlygos ar
jei jie prieitų nuomonės, kad kiti elgesio
būdai yra geresni. Dėl to savo vaikus jie
mokys laikydamiesi senųjų normų, bet
auklėdami įves ir atsitiktinių pakeitimų,
gal ir nesąmoningai, bet matydami, kad
tai patogiau jiems. Tokios rūšies tėvai mo
kys ir auklės savo vaikus, bet nieko ne
skiepys jiems. Išdava bus ta, kad vaikas
išaugs abejingas, neturįs tikro jausmo,
kad jis priklauso savo kilmės tautai, ne
palankias sąlygas turėdamas pasiryžęs
asimiliuotis.
c) Šios rūšies tėvai gali sąmoningai at
mesti savo senąją kultūrą ir visas verty
bes ir bandyti priimti naujojo krašto nor
mas. šia prasme jie gali bandyti kiek tik
pajėgdami pasekti vietinius gyventojus ir
savo vaikus auklėti pagal naująsias nor
mas. Tačiau kadangi suaugusiems jų tė
vams, vis tiek, kaip smarkiai jie besi
stengtų, jau nebeįmanoma visiškai asimi
liuotis, tai nepatikėtina, kad ir jų vaikai
visiškai asimiliuotųsi. Jei tėvai net pakeis
tų savo pavardes, užmirštų savo senąją
kalbą ir slėptų savo kilmę, tačiau vis tiek
dar išliks tam tikrų pėdsakų, kurie vai
kams primins, kad jie yra užsienietiškos
kilmės. Išdava gali būti visiškai priešin
ga. negu norėta: galimas dalykas, kad vai
kas būtų sėkmingai asimiliavęsis, jeigu
jis nebūtų turėjęs tokių sąlygų, kuriose
nuolat vis primenama jo svetimšališka
kilmė. Kita vertus, jei vaikas labai daž
nai susiduria su tokiomis sąlygomis, ku
rios jam primena jo svetimšališką kilmę,
tai jis gali pasidaryti sukilėliu prieš tą
svetimšališką grupę, arba sukilėliu prieš
daugumą, tai priklausys nuo sąlygų
rūšies.
d) Pagaliau esama tėvų, kurie sąmonin(Nukelta į 5 psl.)

GEN. DIETRICH
Kai ateina liepos mėnuo, vokiečiai kiek
vienais metais mini tuos savo didvyrius,
kurie 1944 m. liepos 20 d. suruošė atenta
tą prieš Hitlerį ir kurių daugumas buvo
priversti žūti.
Tartum tam, kad mininčiųjų dvasia bū
tų padirginta, kiekvienais metais iškelia
ma aikštėn su pasipriešinimu Hitleriui su
sijusių dokumentų ar koks pluoštas atsi
minimų.
Šįmet pasirodė nedidelė knygelė „Ar Pa
ryžius dega? — Adolfas Hitleris“. Tai ge
nerolo Dietrich von Choltitzo apyskaita.
Tas generolas 1944 m. rugpiūčio 3 d. bu
vo paskirtas Paryžiaus komendantu. Kny
gelės pavadinimui panaudota Hitlerio te
legrama.
1944 m. rugpiūčio 7 d. von Choltitzas ma
tesi su Hitleriu. Fiureris įsakė jam laiky
tis iki galo, nors jo įgula neturėjo nei tan
kų, nei sunkiųjų ginklų. Pasikalbėjimo
metu fiureris įtūžęs drebėjo visas, todėl
generolas įsitikino, kad į reikalus reikia
žiūrėti realiai.
,
Rugpiūčio 14 d. Choltitzas gavo įsakymą
susprogdinti visas svarbesnes pramonės
įmones Paryžiuje ir apylinkėse. Savo ži
nioje turimosioms naikinimo grupėms jis
liepė laukti tolimesnių potvarkių. Sekan
čią dieną buvo gautas įsakymas susprog
dinti 60 Paryžiaus tiltų. Generolas atsakė,
kad jis neturįs sprogmenų ir tokiam dar
bui paruoštų žmonių. Tą pat dieną į Pa
ryžių buvo išsiųstas pionierių batalionas
su 300 laivyno torpedų. Tada Choltitzas
įtikino bataliono vadą, kad šiuo metu dar
negalima tų tiltų sprogdinti, nes tuo būtų

SEMIRAMIDĖS SODAI
Ar tikrai egzistavo pasakiški Semira
midės sodai?
šiuos nuostabius legendinės karalienės
„kabančiuosius sodus" mini savo kūri
niuose antikos rašytojai Flavijus, Diodoras ir kiti, pasakoję apie „nuodėmingąjį“
Babilono miestą. Herodotas juos buvo pri
skyręs „septyniems pasaulio stebuklams“.
XIX a. pabaigoje vokiečių archeologas
Koldevėjus kasinėjo senovinį miestą. Pie
tinėje jo dalyje jis aptiko savotiško
skliautiško statinio liekanas. Mokslinin
ką nustebino nematyta skliautų forma,
taip pat ten esąs šulinys, kurį sudarė trys
visiškai nematytos šachtos. Matyt, tai bu
vo specialus šulinys su vandens keltuvu,
kuriuo nuolatos buvo varomas vanduo.
Skliautas buvo išdėtas ne tik iš plytų, bet
ir iš akmens. Kruopščiai ištyrus, buvo
nustatyta, kad ši keista konstrukcija,
skirta kažkokiems savotiškiems tikslams,
buvo ne kas kita, kaip Semiramidės am
žinai žaliuojančių „kabančiųjų sodų“ po
grindžio aukšto skliautas, čia buvo įreng
ta sudėtinga vandentiekio sistema. Veš
lūs, apstulbiną sodai ant pastato stogo iš
■tiesų buvo to laiko technikos stebuklas.
Kitu stebuklu buvo laikomas garsusis
„Babilono bokštas". Išlikę karaliaus Nabopolasaro, Navuhodonosoro tėvo, žodžiai
apie bokšto statybą: „jo pamatas pastaty
tas ant požemio pasaulio krūtinės, kad jo
viršūnė pasiektų padangę“. Aprašydamas
„Babilono bokštą“, Herodotas sako, kad
jis kilęs milžiniškomis terasėmis. Kitais
i am

ARKTIKOS
ROBINZONAI
Tai įvyko 1743 m. Netoli Grumanto
(taip vadinosi tada Špicbergenas) krantų
ledai suspaudė laivą. Keturi jūrininkai iš
vyko ieškoti įgulai patogios vietos žiemo
ti. Šautuvas ir 12 šovinių, kirvis, mažutis
katiliukas, 20 svarų miltų, 4 pypkės, ug
niai įžiebti prietaisas — štai ir visa ketu
rių jūrininkų manta. Jiems pavyko suras
ti trobelę, bet, grįžus prie kranto, laivo
jau nebebuvo. Didelė vėtra jį nunešė.
Taip prasidėjo, trukęs daugiau kaip 6 me
tus, gyvenimas ant šalčio sukaustytos že
mės, padengtos storu sniego sluoksniu,
kur neauga net krūmokšniai, kur ištisus
mėnesius nepasirodo saulė, o viešpatauja
tik šalčiai ir pūgos.
Pasibaigus parakui, netrukus baigėsi ir
užmuštų elnių mėsa. Jūrininkams grėsė
bado mirtis. Iš geležies nuolaužų jie pada
rė primityvią kalvę, o iš dviejų elnio ragų
— reples. Taip pavyko pasigaminti pa
prasčiausius medžioklės įrankius, kuriais
užmušė baltąją mešką. Meška buvo jiems
ne vien maistas — iš jos sausgyslių jie pa
sidarė lankui templę, o patį lanką pasiga
mino iš išmestos į krantą medžio šaknies.
Per visą žiemojimo laikotarpį 4 drąsuo
liai užmušė 250 elnių, 10 baltųjų meškų.
Jūrininkai mito žalia šaldyta elniena ir
meškiena, gyveno be duonos ir druskos,
gėrė šiltą elnių kraują.
šeštais metais vienas žiemotojas mirė.
Likę 3 likimo draugai jau nustojo vilties
pamatyti tėvynės padangę. Tačiau juos
išgelbėjo laivas. Taip jūrininkams teko
išgyventi 6 metus ir 3 mėnesius amžino
šalčio ir sniego prieglobstyje, kiekvieną
akimirką kovojant už savo egzistenciją.

duomenimis, jį sudarę 7 vienas ant kito
sustatyti bokštai. Juo aukščiau, juo jie
mažesni buvę. Pačioje viršūnėje, aukštai
viršum žemės, buvusi dievo Mardųko
šventykla, padengta auksu, apdaryta žyd
romis glazūruotomis plytomis. Pagrindinis
bokštas turėjęs 90 m pločio ir tiek pat
aukščio. 33 m tekę pirmajam aukštui, 18
— antrajam ir po 6 kitiems keturiems.
Bokšto statybai reikėję 85 mil. plytų. Pa
sak Herodoto, mačiusio bokštą 458 m. pr.
Kr., atseit, maždaug pusantro šimto metų
po jo pastatymo, iš gryno aukso nulieta
Marduko statula svėrusi daugiau kaip
23.700 kg.
Iš visų pusių bokštą supusi siena, prie
kurios buvę pastatyta įvairių, su kultu su
sijusių pastatų.
Skirtingai nuo egiptiečių piramidžių,
„Babilono bokštą“ statė ne vienas kuris
valdovas, o ištisa jų karta. Ne kartą jis
buvo sugriautas ir vėl atstatytas. Galuti
nai jį sugriovė persų karalius Kserksas.
Bokšto griuvėsiai didžiai nustebino Alek
sandrą Makedonietį, kuris juos pamatė,
žygiuodamas į Indiją. Jo įsakymu, 10.000
karių du mėnesius valė laužą. XIX a. pa
baigoje — po 22 šimtmečių — Koldevėjus
aptiko tiktai didžiulį šio niekam neprilygusio pastato pamatą.

JŪS ATEINATE Į SVEČIUS
Jeigu jūs pateksite į svečius pas gyven
tojus, esančius rytinėje Andų kalnų pu
sėje, tai jums teks parodyti nemaža kant
rybės. šeimininkas, išėjęs iš namų, kreip
sis į jus iškilminga kalba. Jis sako kalbą
pagal tradiciją daugiau kaip valandą, vi
są laiką keldamas balsą. Baigęs prakalbą
pačia aukščiausia gaida, šeimininkas pa
kvies pagaliau jus į savo namus. Tačiau
apeigos tuo nesibaigia. Namuose svečiai
kartu su šeimininkais dar ilgoką laiką
turi garsu apraudoti mirusiuosius.
Kinų ūkininkas pasitinka svečius žo
džiais „Ni čifanta ma". Išvertus juos į lie
tuvių kalbą, jie atrodo šiek tiek juokin
gai: „Ar tu pavalgęs?“ šis sveikinimas
atėjo į dabartinę kinų kalbą iš netolimos
praeities, kada kiekvieno kinų ūkininko
pirma mintis buvo valgis, tiksliau pasa
kius, ryžiai.
I tą sveikinimą reikia atsakyti tais pa
čiais žodžiais. Tokiu būdu bus išreikšta
pagarba namų šeimininkams.
MECHANINĖS ŠIRDIES MODELIS
Ilinoiso (JAV) universiteto biofizikai
pranešė apie įdomų bandymą su šunimi.
Jam operacijos metu buvo pašalinta šir
dis ir vietoj jos prijungtas toks pats dirb
tinis organas. 14 vai. šuo gyveno su dirbti
ne širdimi, pagaminta iš sintetinių me
džiagų — plastmasės. Šuo galėjo loti, lak
ti vandenį. Jis pastatydavo ausis, kai jį
šaukdavo vardu. Vis dėlto gyvulėlis žuvo
nuo šoko, kurio priežasties nepavyko nu
statyti.
Dirbtinė širdis šuniui nebuvo įstatyta'į
krūtinės ląstą, o stovėjo ant operacinio
stalo, šis bandymas turėjo patikslinti su
kurto specialaus siurblio veikimą. Apara
tas pagamintas iš plastmasės. Jo sienelės,
panašiai kaip ir širdies raumenys, yra
lanksčios. Aparato kamerose nėra jokių
judamų mechanizmų arba dalių.

VANDENTIEKIS RAGANOSIAMS
Kenijos draustiniuose, kur gyvena
drambliai, liūtai ir raganosiai, nutarta
įrengti pastariesiems gyvūnams vanden
tiekį. Tai daroma ne vien raganosių kom
fortui — sausringais metais išdžiūvus
pakenkta vokiečių karinių dalinių judėji draustiniuose vandens telkiniams, ragano
šiai dažnai žūva nuo troškulio.
mui.
Rugpiūčio 17 d. Choltitzas įsakė paleisti
šimtus prancūzų „politinių kalinių“. Jis
bijojo, kad gestapas paskutiniu akimirks BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA
niu neišžudytų jų. Dar po poros dienų jo
įsakymu buvo paleisti trys de Gaulle'io
Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė
ministerial, kurie paskubėjo dar prieš ka 1.5.8.
riuomenei įžygiuojant atsidurti Paryžiuje
Mačernis — Poezija — 1.13.0 (špalv.
ir čia buvo atpažinti ir suimti.
iliustracijos).
Rugpiūčio 21 d. į jo štabą prisistatė du
Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos
SS karininkai, reikalaudami duoti išgaben šviesoje. 0.9.0.
ti į Berlyną kai kurias meno brangenybes.
Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Choltitzas išgąsdino juos. Sako, tos bran
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
genybės yra Luvro rūsiuose, o Luvrą jau
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv.
saugoja partizanai. Karininkai išskubėjo iliustr.) 0.14.0
į Berlyną.
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
Po to tuoj buvo gautas įsakymas Pary tant. 1.16.8
žiuje palikti tik griuvėsius. Kad vėl iš ša
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove
lies nebūtų atsiųsta tam darbui kokių tal lės 0.14.8
kininkų, Choltitzas pranešė Speidelio šta
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
bui, kad jau atlikti visi paruošiamieji dar
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo
bai sunaikinti Notre Dame katedrai, Inva nių tarnyboje. 2.11.0
lidams. Triumfo Arkai, Operai, Madelenai
Pranckūnas — Riedmenys rieda.perga
ir Eifelio bokštui. Speidelis atsidusęs ir lei. 0.18.6
pasakęs: „Paryžiuje turime tinkamą žmo
Butkus — Vyrai Gedimino Kal
gų“.
ne. 0.15.0
Tą pat dieną Speidelis gavo telegramą
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6
„Ar Paryžius dega?“ Speidelis susirūpino,
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0
o Choltitzas gavo aviacijos telegramą, kad
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6
tą naktį 90 lėktuvų bombarduos Paryžių.
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen
Choltitzas atsakė: „Nebombarduokite, kol tei. 0.9.6
mano daliniai nepasitraukė; mums dar ne
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
duotas įsakymas trauktis“.
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0
Rugpiūčio 23 d. Choltitzas buvo užsipųl
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora,
tas, kad neevakuavo Paryžiaus, bet sekan
49, Thornton Ave, London, W. 4.
čią dieną jau suskambo varpai, kurie reiš
kė sąjungininkų atėjimą.
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RAŠO KUN. BRONIUS LIUBINAS
EXUL FAMILIA DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS ROMOJE

H

Pasikalbėjimas su Sielovados direktorium tėv. A. Bernatonių

Rugpiūčio 8 d. grįžo iš Romos Vokieti
jos lietuviai, dalyvavę ,.Exul Familia“ en
ciklikos dešimtmečio minėjime. Jau anks
ti rytą Weinheimo stotyje teko pasitikti
Vasario 16 gimnazijos moksleivius - šokė
jus, geriau sakant, dalį jų. Ir iš palydovų
tarpo vienas „nutrupėjo“ — kun. J. Riau
būnąs likosi Romoje pailsėti. Ponios Ta
mošaitienė ir Geležmienė džiaugėsi, kad
visa kelionė laimingai baigėsi. Mokslei
viai, nors po traukiny praleistos nakties,
atrodė žvalūs ir nenuvargę. Pasiteiravus,
kaip patiko Romoje, visi skubėjo atsakyti,
kad mielai tuoj pat grįžtų atgal. Atsisvei
kinimas, pasirodo, ten buvo aplaistytas
ašaromis... O ir naują pakvietimą beturį!
šį kartą kvietėjas arkivysk. Samorė, tarpi
ninkas PLB Italijos Kr. V-bos pirminin
kas kun. Vincas Mincevičius. Reiktų į ten
važiuoti rugsėjo 17 d ’, ir direktoriaus lei
dimas beesąs, tik trūksta pinigų... Kas ap
mokės kelionę?... Gal galėtų kaip nors
PLB V-jos Kr. Valdyba?.. Taip klausimui
atsistojus, skubinausi pasitraukti. O ir
šiaip jau reikėjo vykti namo, nes buvau
pažadėjęs vakare Frankfurte pasitikti Šie
lovados direktorių tėv. A. Bernatonį su ki
tais maldininkais. Nuvykau laiku į Frank
turtą, bet paaiškėjo, kad dar daug per
anksti. Traukinys vėlavo beveik 2 valan
das. Į stotį jis įriedėjo tik apie 20 vai. va
karo. Tas pats, kurį buvau palydėjęs
prieš 7 dienas. Ant langų įrašai: lenkai,
vengrai, kroatai, latviai, lietuviai... Bal
tas skriblius ir kapuciniška barzdelė iš
skyrė Tėv. A. Bernatonį iš minios. Pasi
siūliau panėšėti lagaminą ir ėmiau klau
sinėti:
— Kaip pasisekė kelionė?
— Mūsų 24 kelionė tai labai gerai. O
apie mokinius pats geriau žinai. Ar jie
laimingai grįžo? — atsakymas virto klau
simu.
Paaiškinęs, kad ten viskas tvarkoj, lau
kiau tolimesnių žinių.
— Važiavusių savo priemonėmis buvo
17. Į Romą ir jie atvyko laimingai, o kaip
bus atgal, tai paaiškės vėliau.
— Kur gyvenote Romoje?
— Visi buvome šv. Kazimiero kolegijos
vadovybės globoje. Dalis buvo apgyven
dinta pačioje kolegijoje, dalis jos viešbu
tyje, villa Lituania, o mergaitės pas sese
les dorotietes. Maitinomės visi kolegijoje
ar jos viešbutyje. Viskas buvo turtinga ir
skanu.
— Gal galite, gerb. tėve direktoriau,
bent trumpai pasakyti, ką ten Romoje
veikėte?
— Gerai, bet tik prabėgomis! Vasario
16 gimnazijos grupė iš 34 asmenų nuvyko
Romon jau liepos 31 d. Prieš prasidedant
bendrajai programai, jie uoliai apžiūrinė
jo Romos įžymybes. Mūsų traukinys Ro
mą pasiekė rugpiūčio 3 d. po vidudienio.
Programą pradėjome Romos apžiūrėji
mu, ir tas apžiūrėjimas buvo vis papildo
mas laisvu nuo bendrosios programos lai
ku. Bendroji programa prasidėjo rugp.
4 d. rytą s. Maria Maggiore bazilikoje kar
dinolo Carlo Confalonieri atlaikytomis
šv. Mišiomis ir pamokslu, kuriame buvo
iškelta ,,Exul Familia“ enciklikos reikšmė
ir apeliuota į viso pasaulio episkopatą pil
nai įgyvendinti tos enciklikos nuostatus.
17 vai. įvyko Maironio 100 metų minėji
mas. Jam vadovavo PLB Italijos Kr.
V-bos pirmininkas kun. V. Mincevičius.
Sveikinimo žodį tarė šv. Kazimiero kole
gijos rektorius prel. Dr. L. Tulaba. Pas
kaitą laikė buvęs Maironio auklėtinis
kun. J. Kuzmickis iš Anglijos. Aktorė E.
Tamošaitienė-Gedikaitė su didele ekspre
sija padeklamavo „Jūratę ir Kąstytį“,
„Ant Keturių Kantonų ežero“ ir „Čičins
ką“. Jos paruošti Vasario 16 gimnazijos
moksleiviai Regina Tamošaitytė ir Algis
Vitkus atskirai ir abudu kartu padekla
mavo keletą eilėraščių. Saleziečių moks
leiviai išpildė gražų dainos ir dūdelių
muzikos montažą pagal „Lietuva brangi,
mano tėvynė“ melodiją. Vieną eilėraštį
padeklamavo taip pat Anglijos lietuvis
Mašalaitis. Vasario 16 gimnazijos mažo
sios moksleivės pašoko tautinius šokius
salės scenoje, o didžiųjų grupė turėjo tai
atlikti lauke, nes scena jiems buvo per
maža. Lauke šoko ir saleziečių mokslei
viai. Po programos PLB Italijos Kr. Val
dyba ten pat seselių dorotiečių instituto
parke pavaišino sumuštiniais ir nealkoho
liniais gėrimais.
Rugpiūčio 5 d„ sekmadienį, šv. Petro
bazilikoje po vieno kardinolo celebruotų
šv. Mišių įvyko popiežiaus Jono XXIII
audiencija. Jis pasakė kalbą, suteikė palai
minimą ir priėmė dovanas. Lietuviai įtei
kė: 1. Audinį „žemaičių senkapiai“, pa
gamintą Tamošaitienės iš Kanados. 2. Vo
kietijoj gamintą albumą su įspaustu Lie
tuvos žemėlapiu ir įrašu: „Jo šventeny
bei popiežiui Jonui XXIII skiria ištikimi
tikintieji lietuviai tremtiniai Exul Fami
lia enciklikos sukakties proga, 1962 m.“,
3. H. Motgabienės išaustą tautišką juostą
su įrašu „Jo Šventenybei popiežiui Jonui
XXIII — lietuviai tremtyje“ ir 4. Specia
liai įrištą Sibiro lietuvaičių maldaknygę
I B itališkai.
'
t j
Vakare buvo kryžiaus keliai kolozejuje.

Lietuviams buvo skirta 7-toji stotis, prie
kurios prel. J. Balkūnas sukalbėjo atitin
kamą maldą.
Rugpiūčio 6 d. prasidėjo kardinolo Ferretto laikomomis šv. Mišiomis šv. Povilo
bazilikoje, kurių metu visos tautybės sa
vo gimtąja kalba giedojo po vieną Mari
jos giesmę. Lietuviai sugiedojo Maironio
„Marija, Marija". Vakare sporto rūmuose
įvyko iškilmingoji akademija. Pradžioje
sveikino kardinolas Carlo Confalonieri,
Romos burmistras prof. Glauco Della Por
ta ir tarpt. Caritas prezidentas arkivysk.
Ferd. Baldelli. Paskaitą laikė James Nor
ris, ilgametis Tarptautinės Emigracijos
organizacijos pirmininkas Ženevoje. Su
tautiniais šokiais pasirodė: čekai, kroatai,
italai, lenkai, slovakai, slovėnai, ukrai
niečiai, vengrai, vietnamiečiai ir lietu
viai. Lietuviai publikos buvo sutikti su di
dėlių entuziazmu. Plojimas aidėjo šokių
metu ir po jų. Vasario 16 gimnazijos di
džiųjų šokėjų grupė išpildė „Kubilą“ ir
„Malūną“, o mažiukės sušoko „Kalvelį“.
Žiūrovus žavėjo šokių ir šokėjų gyvumas
ir puikūs lietuvių tautiniai rūbai. Čia la
bai akivaizdžiai atsispindėjo simpatingas,
ramus ir kilnus lietuvių tautos charakte
ris. Ne tik publika (jos buvo apie 5.000)
buvo patenkinta šokėjais, bet ir šokėjai
spindėjo džiaugsmu ir, grįžę kolegijon,
kėlė ovacijas tiems, kurie jiems sudarė
galimybę visa tai išgyventi. Aš ir šv. Ka
zimiero kolegijos vadovybė sveikino šokių
mokytoją E. Tamošaitienę, taip gražiai
paruošusią šokėjus,
Rugpiūčio 7 d. — paskutinė diena, lais
va nuo bendrųjų programų, skirta prisi
minti Lietuvos kankiniams. Iš ryto visi
lietuviai nuvyko į katakombas, kur prel.
Dr. Ladas Tulaba atlaikė šv. Mičias ir pa
sakė labai įspūdingą pamokslą, lyginda
mas pirmųjų amžių krikščionybės kata
kombas su dabartine padėtimi Kat. Baž
nyčios Lietuvoje. Moksleiviai buvo pri
imti audiencijoje pas kardinolą Pizzardo.
Tuoj po piet jie. Italijos Lietuvių Bend
ruomenės apdovanoti saldainiais ir visų
palydėti, išvyko atgal į Vokietiją savo
tikrosioms atostogoms. Antroji grupė, ve
dama kun. Dr. V. Balčiūno, aplankė Tivolį ir kolegijos ūkį. Čia ūkio šeimininkas
kun. K. Dabrovolskis visus skaniai pavai
šino. Ypač buvo skanautas! tik pamelžtu
dar šiltu pienu. 20 vai., palydėti kun. J.
Riaubūno ir klieriko Motuzo, ir mes pali
kome Romą. — Baigė tėv. A. Bernatonis

Jaunimo nutautimas
(Atkelta iš 4 psl.)
gai laikosi požiūrio, kad kai kurios jų kul
tūros vertybės yra reikšmingesnės už ki
tas jų vaikų tautinei tapatybei išlaikyti.
Tokie tėvai sąmoningai ir nuoširdžiai
trokšta, kad jų vaikai išlaikytų tautinę
tapatybę ir tautinę dvasią, tačiau jie taip
pat nori, kad jų vaikai sėkmingai įsijung
tų į aplinką. To siekdami tokie tėvai gali
pajėgti pakeisti kai kurias auklėjimo nor
mas, ypač tas, kurios gali pakenkti vaikų
užsimojimams, ir paryškinti tuos auklėji
mo dalykus, kurie yra patrauklesni vai
kams. Ta prasme tėvai perima tam tikrus
bruožus iš aplinkos, kurie padės jų vai
kams užgniaužti savyje motyvus pasida
ryti sukilėliais. Kita vertus, jie pabrėžti
nai diegs savo vaikams savo atsineštinės
kultūros vertę. Trumpai tariant, šios rū
šies tėvai nebus perdaug griežti auklėda
mi savo vaikus, kartais jie vaikams nusi
leis, tačiau, kita vertus, jie aprūpins savo
vaikus kiek begalėdami žiniomis apie sa
vo tėvynę ir pasistengs išugdyti meilę ir
pagarbą labiausiai patraukliems savo at
sineštinės kultūros dalykams. Tai duotų
žmogų, kuris tebebūtų susijęs su savo tė
vais, savo tėvynės kultūra ir kilmine tau
tybe, bet kuris būtų taip pat pajėgus sėk
mingai gyventi tame pasirinktame kraš
te. Vienu žodžiu, tai būtų anglas, ameri
kietis, vokietis, australas ir t.t„ bet lietu
viška širdimi.
Sutraukiant, kas pasakyta, grįžtant at
gal prie klausimo, ar galima išvengti asi
miliacijos, ar ne, mano pačios nuomone,
tai yra pati tinkamiausia forma išvengti
asimiliacijos. Ji nėra lengva, nes iš tėvų
reikalauja didelių pastangų ir kantrybės,
bet man atrodo, kad tai yra pats geriau
sias būdas išlaikyti savo tautybei, kai gy
venama svetur. Jei pajėgtumėm išaiškin
ti tėvams, kad kartais būtina šiek tiek nu
sileisti, norint, jog visiškai nebūtų pra
rasti vaikai, jei pabandytumėm įtikinti
juos, kad būtina yra sukelti vaikų susido
mėjimą savo praeitimi, užuot ryžusis per
daug juos spausti, jei galėtumėm duoti
jaunimui organizacijų ir pramogų, kurios
patenkintų jų poreikius, ir pagaliau jei
duotumėm jiems žinių, jog jie gali didžiuo
tis būdami lietuviais, tai tuo atliktumėm
didžiulį žingsnį užkirsti kelią asimilia
cijai.
Iki šiol esame matę, kad asimiliacija
lietuviams yra didelis klausimas, esame
išsiaiškinę, kas ta asimiliacija yra, pasvarstėme kai kuriuos veiksnius, kurie

ilgoką atsakymą į trumpą klausimą.
Klausiu toliau: — O kokios bendros
dalyvių nuotaikos?
— Visi, kaip jauni, taip ir seni, buvo
labai sužavėti. Laimingi ir dėkingi, kad
galėjo dalyvauti tokiose gražiose iškilmė
se ir pamatyti Romą.
— Paskutinis klausimas: o kaip su fi
nansais?
— 42 dalyviai apsimokėjo viską iš sa
vų išteklių. Vasario 16 gimnazistams ir jų
palydovams — viso 33 asmenims, — kaip
jau minėjau ankstesniame spaudai skir
tame pasikalbėjime, pasiėmiau organizuo
ti finansus aš, t.y. Sielovada Vokietijoje.
Buvo kreiptasi į Balfą ir NCWC, iš šios
prašant $ 1.500. Kan. Dr. J. B. Končius pa
žadėjo iš savo asmeniškų išteklių finan
suoti 10 mažųjų šokėjų kelionę ir pragy
venimą. Taipgi buvo kreiptasi į viso pa
saulio lietuvius per spaudą, prašant aukų.
Su dideliu širdies skausmu turiu pasaky
ti, kad Balfo centro valdyba į prašymą
atsakė neigiamai. Iš NCWC oficialaus at
sakymo dar negauta, nors kan. J. Končius
Romoje kalbėjosi su vysk. E. Swanstrom
ir šis žadėjo prašymą paremti. Į bendrąjį
kreipimąsi pirmieji atsiliepė tėvai jėzui
tai iš Čikagos su $ 10, — , Škotijos lietu
vių kapelionas prel. J. Gutauskas $ 10,
— , A. Lazaitis iš Baltimorės $ 5,0, Pabedinskaitė iš Toronto $ 5. Tai ir viskas iš
Užjūrio. Vokietijoj gauta iš 2040 LS kuo
pos Muenster prie Dieburg DM 42, — ir
iš 8591 LS kuopos Schwetzingen DM 80.
8593 LS kuopa Kaiserslauterne pažadėjo
finansuoti vieno moksleivio išlaidas.
Išlaidų susidarė: DM 3.000 — 2 savai
čių pragyvenimas po mokslo pabaigos H?i
važiavimo Romon; DM 3.004 — kelionės
bilietai; DM 4.000 — pragyvenimas Ro
moje ir kitos išlaidos. Taigi iš viso apie
DM 10.000, arba $ 2.500.
Su tuo balansu baigėsi ir mūsų pokal
bis. Tėv. Bernatonis pareiškė viltį, kad
dar atsiras daugiau lietuvių, suprantan
čių tokio pasirodymo svarbą, ir parems
savo pinigine auka. Jo adresas:
Rev. P. A. Bernatonis
Minnefeld 34
611 Dieburg, West Germany
Galiausiai jis pareiškė savo nuoširdžią
padėką šv. Kazimiero kolegijos vadovy
bei, kunigams, seselėms ir klierikams, ku
rie taip nuoširdžiai priėmė ir stengėsi
visokeriopai pagelbėti.
(ELI)

yra palankūs ar nepalankūs priešintis asi
miliacijai, ir pamatėme, kad jos galima
išvengti net ir labai sunkiose sąlygose.
III
Dabar iškelsime dar labai ginčijamą
etinį ir politinį klausimą, būtent, ar teisė
ta ir verta vengti asimiliacijos.
Didžiųjų tautų požiūriu, neteisėta imi
grantams vengti asimiliacijos. Daugumas
kraštų laikosi nuomonės, kad naujieji
ateiviai turėtų kaip galima greičiau asi
miliuotis ir susilydyti su visa gyventojų
mase. Tokio požiūrio laikosi ne tik gyven
tojai apskritai, bet jį yra'nedviprasmiš
kai išreiškę Jungtinių Tautų atstovai.
Daugumas socialinės srities darbuotojų ir
tyrinėtojų tuose kraštuose didelę dalį sa
vo tyrinėjimų skiria tam, kaip pagreitintų
asimiliaciją. Spaudimas asimiliacijos link
me vykdomas ne tik demokratiniame pa
saulyje, bet taip pat labai stiprus jis ir už
geležinės uždangos, mūsų pačių krašte,
kur žalingą darbą atlieka rusinimas ir išvietinimas. Už to spaudimo asimiliuotis ir
rusintis iš esmės yra ta pati idėja: daug
lengviau yra viešpatauti vienalytei gyven
tojų masei ir valdyti ją, negu įvairiatau
tes grupes. Didieji kraštai nori išvengti
vidaus neramumų, jiems visai nerūpi iš
saugoti kultūrines retenybes, jie nori tu
rėti ramią avių kaimenę.
Kaip lietuviams, mums tenka žiūrėti
atviromis akimis į tikrovę. Mūsų padėtis
yra sunki net ir laisvajame pasaulyje, o
tragiška tėvynėje. Mes esame maža tauta,
ir iš visų pusių mus spaudžia, kad atsisakytumėm savo tautybės.
Kai kas gali net kelti sau klausimą, ar
dar verta kovoti, kai tokia nepalanki pa
dėtis, ar ne geriau pasiduoti ir susigyven
ti su mintimi, kad anksčiau ar vėliau vis
tiek mes mirsime kaip tauta.
Man rodos, kad verta pasistengti ir ko
voti. Šalia to dalyko, kad pagaliau mes
juk esame politiniai imigrantai, šalia tos
vilties, kad mes juk grįšime namo, mūsų
tauta yra lygiai tokia pat gera, kaip ir bet
kuri kita, mes turime teisę būti, ir mūsų
pareiga yra kovoti už teisę sau gyventi.
Pusė mil. maldininkų čenstochave
(E) Rugpiūčio 26' d. Čenstochave, Len
kijoje. buvo susirinkę per pusė milijono
maldininkų, jų tarpe daug jaunimo. Tai
buvęs gausingiausias katalikų visuome
nės susibūrimas Lenkijoje po 1956 m. Ne
paisant pastaruoju metu kiek įtemptos
padėties tarp bažnyčios ir vyriausybės
Lenkijoje, kardinolas Višinskis savo pa
moksle kiek švelniau kritikavęs valdžios
žygius kovojant su katalikų bažnyčia Len
kijoje.

(Atkelta iš 2 psl.)
gęs. Iš ankstesnių Jo pasisakymų žino togų atvykęs jėzuitas tėvas kun. J. Vaišjau: svečių lankymaisi malonūs, bet var nys. Pilna bažnyčia žmonių. Prie Velio
gina. Palinkėję gero poilsio, sveikatos, at- nies karsto garbės sargyba: Los Angeles
sisveikinbme iki greito pasimatymo. O po lietuviai skautai-skautės. Karstas uždeng
keturių dienų Jis jau mirė!
tas lietuviška trispalve. (Pašarvotas buvo
šeštadienį, rugpiūčio 25, skambinau ar tamsiu kostiumu, tautiniu kaklaryšiu, tau
timiesiems. Vieni jau žinojo, kiti nustebę tine vėliavėle, ženkliuku kairiame at
aikteldavo. Ilgėliau kalbėjausi su Broniu lape).
Raila, vienu artimiausių Biržiškų-žyman
Paskutiniai pašventinimai. Lietuvių vi
tų šeimos draugų. Jis nusakė paskutines suomenės atstovai išneša trispalve už
velionies valandas, taip kaip jam buvo dengtą karstą. Lydi Velionies brolis prof.
pranešta. Sakė kalbėjęs su Bernardu Viktoras Biržiška, giminės, Lietuvos gar
Brazdžioniu, tarėsi, kas atsisveikinimo bės konsulas Los Angeles Dr. Julius J.
kalbą pasakys Dailiųjų Menų Klubo, kas Bielskis, vietinių organizacijų atstovai.
Rašytojų Draugijos vardu. Sutarė: Bro
Keletas fotografų. Pora ar trejetas filnys Raila, kaip dabartinis DMK pirmin., muotojų. Daugybė automobilių, laukian
kalbės Dailiųjų Menų Klubo vardu, Ber čių išlydėti į kapines. Laidotuvėms skirta
nardas Brazdžionis — Rašytojų Draugi policija mandagiai dalija prie mašinos
jos vardu. Pageidaujama kalbas sakyti priekinio stiklo priklijuotinus laidotuvių
trumpas, kad neatsibostų publikai. Čia lapelius.
tuoj pat įsiterpiau, klausdamas, kieno iš
Didžiulis autovežimių karavanas pasi
mistu varžomos atsisveikinimo kalbos Di judina.
džiajam Lietuviui mirus, jį palydint Am
Toli užmiestyje kapinės. Kalvarijos ka
žinybėn. Abu tokiu siūlytojų įsiterpimu pinės. Koplyčioje (bažnyčioje) paskuti
buvome labai nepatenkinti: niekingoms nės laidojimo apeigos. Gražų pamokslą
smulkmenoms lietuviai laiko, kaip minkš pasakė kleb. kun. J. Kučingis. Kviečia gi
tasėdžiai amerikiečiai, turi užtenkamai, o minių vardu vieną. Išeina prof. Stasys
kai vienui vienintelį kartą reikia laido Žymantas. Gražiai, ramiai, jausmingai,
jant atsisveikinti Didįjį Lietuvių Kultūri neilgai pakalbėjo. Kalbos įrekorduotos
ninką, iš naujo atgaivintos Nepriklauso Los Angeles lietuvių (Gasparonio). Kal
mos Lietuvos vieną didžiausių Vaidilų, varijos koplyčioje apeigų metu gražiai
prikėlėjų, tai kantrybės nėra! Ar lietu giedojo balsinga solistė Birutė Reivydaitė '
viai nesuka išsigimusios veislės kryptin? Dabšienė.
Visi Los Angeles miesto lietuviai tarsi
Karstas nugabenamas, pastatomas mar
sirgo mirties žinia.
mūriniame mauzoliejuje. Vėliau bus įmū
Pirmadienį, rugpiūčio 27 d., atėjo dar rytas.
liūdnesnės žinios: laidotuvių reikalu susi
Virtinės Kalifornijos lietuvių ėjo ir ėjo
rinkę asmenys nutarė paleisti tik vienui pro karstą. Daugelis su ašaromis. Gili
vieną kalbėtoją!
užuojauta netoliese stovintiems Velionies
Antradienį, rugpiūčio 28 d., kalbėjo Juo artimiesiems giminėms.
zas Andrius, Lietuvių Dienų žurnalo ad
Pora dešimčių ar daugiau vainikų. Pui
ministratorius! Iš Washington, D.C., skam kių. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos var
bino asmuo (pavardė negirdėta), klaus du vainikas geltona-žalia-raudona spalvo
damas apie Profesoriaus mirtį, laidotuvių mis. Lietuvos diplomatams atstovavo kon
eigą ir kt. Kalbėjęsi gana ilgai. Manome, sulas Dr. J. J. Bielskis su ponia.
kad Amerikos Balsas atsiųs savo atstovus
Šimtai Kalifornijos lietuvių tą dieną pa
laidotuvių iškilmių, nuotaikos užrekor- sitraukė iš darbo, kad galėtų atiduoti pa
duoti.
garbą didžio atminimo Lietuvių Tautai
Visi laukia, kurie oficialūs asmenys į nemirštamam prof. Mykolui Biržiškai.
prof. Mykolo Biržiškos laidotuves atvyks.
Lietuvai atsistačius Nepriklausomai, '
Rugpiūčio 29 d. Laidotuvių diena. 10 Jo palaikai, manytina, bus palaidoti Jo
vai. gedulingos Mišios šv. Kazimiero baž taip mylėtoje Tėvynėje.
nyčioje. Mišias laikė kun. kleb. J. Kučin
Oficialiu laidotuvių fotografu, laidoji
gis, asistuojamas dviejų kunigų. Prie var mo tvarkytojų pakviestas, buvo Leonas
gonų Bronius Budriūnas. Patriotišką pa Kančauskas. Vien tik jis padarė kelias de
mokslą pasakė iš Chicagos vasaros atos- šimtis laidotuvių nuotraukų.

PAUKŠČIAI

- MILŽI N A I

Dar palyginti neseniai gyventa paukš
čių, gerokai didesnių už dabartinį Afri
kos strutį. Tai buvo nustatyta bent dvie
jose Žemės rutulio vietose — abiem atve
jais salose.
Įspūdingiausi radiniai aptikti Madagas
kare. Ten rastos milžiniškų paukščių lie
kanos, jų tarpe apdegę kaulai, o tai liudi
ja, kad tuos paukščius dar medžiojo senie
ji salos gyventojai. Mokslui tie paukščiai
žinomi epiornitų vardu. Pirmosios žinios
apie juos siekia XVII a. vidurį. Žinomi
tų milžinų griaučiai ir kiaušiniai. 1850 m.
jų kaulus pirmą kartą į Europą atgabeno
kapitonas Abadis, kuriam pavyko aptikti
ir tų paukščių kiaušinius. Epiornitų kiau
šiniai buvo kur kas stambesni už dabarti
nio stručio kiaušinius. Didžiausio kiauši
nio. kuris saugomas Britų muziejuje, ilgis
34 cm, skersmuo 24,5 cm. Apskaičiuota,
kad tas kiaušinis svėręs 10,46 kg. Palygi
nimui priminsime, kad didžiausio dabar
tinio paukščio, Afrikos stručio, kiaušinis
yra tik 15 cm ilgio ir 10-12 cm skersmens,
o vidutiniškas jo svoris 1,4 kg. Vadinasi,
stambiausių epiornitų (Aepyornis maxi
mus) kiaušiniai svėrė 7-8 kartus daugiau,
negu stručio, ir bent 150 kartų daugiau,
negu vidutiniškas vištos kiaušinis. Epiornitai skraidyti negalėjo, jų sparnai buvo
sunykę. Kūno aukštis siekė 3 m.
Epiornitai galėjo išgyventi iki nesenų
laikų ir pasiekti nepaprasto dydžio dėl to,
kad Madagaskaro saloje iš vietinės fau
nos neturėjo rimtų priešų. Deja, prieš
žmogų jie neatsilaikė. Jie buvo išnaikinti

A. Mačionls

(M. ir G.)

dar prieš atvykstant europiečiams į Madagaskarą.
Neseniai paukščių-milžinų gyventa ir
Naujoje Zelandijoje. Tai dinornitai, pla
čiai žinomi moa vardu. Kai kurios moa rū
šys, pavyzdžiui, Dinorinis maximus, buvo
net daugiau kaip 3 m aukščio. Šiaurinėje
N. Zelandijos saloje moa išnyko maždaug
prieš 300 metų. Manoma, kad sunaikino
juos tenai anuomet stipriai pasireiškusi
vulkaninė veikla. Pietinėje saloje šiek
tiek tų nuostabių paukščių buvo išlikę iki
pat XIX a. pradžios. Tai liudija liekanos
vieno moa egzemplioriaus, rasto 1878 m.
su išlikusiais raumenimis, odos fragmen
tais, akimis, liežuviu ir t.t. Gerai žinomi
ir didžiuliai moa kaiušiniai, kuriuos čia
buviai vartojo vietoj indų. Šiuo metų jau
yra aprašyta daug įvairių moa rūšių
griaučių, yra išlikusių
net keletas
plunksnų.
N. Zelandija yra toli nuo kitų žemy
nų. ir jos fauna iki europiečių atvykimo
buvo labai neturtinga. Tai neskraidančio
paukščio kivi ir senovinio roplio baterijos
tėvynė. Moa ten jautėsi saugiai. Deja, šie
rečiausi gamtos kūrybos šedevrai, kaip ir
Madagaskare, galutinai išnyko irgi dėl
žmogaus kaltės.
Apskaičiuota, kad istoriniais laikais,
nuo XVI a. iki 1905 m„ vienų tik paukš
čių buvo visiškai išnaikinta 139 rūšys, o
apie 100 kitų rūšių jau buvo išnykimo
slenkstyje. Tie skaičiai dabar jau bus pa
senę, juos reikia padidinti. Didžiausią
duoklę atidavė okeaninių salų fauna.

TAZAB & CO. LTD.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,
LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje.
Grynos vilnos medžiagų žaketai
tikro avies kailio
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
be pamušalo. Didelis pasirinkimas
grynos
vilnos
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmiro
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

. .............
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PRANAS IVANAUSKAS

Europos lietuviu kronikų

PADIDINTO LAIKRAŠČIO PROGA

LONDONAS
LANKĖSI LONDONE
Buvęs Vilniaus U-to Medicinos Fakulte
to dekanas prof. Med. Dr. Petras Kazlaus
kas su žmona ir sūnum aplankė savo tetą
Londone ir pereitą savaitę išskrido j Pa
ryžių. Po to žada aplankyti Šveicariją ir
didžiausią atostogų dalj praleisti Italijoj.
Sūnų, baigusi gimnaziją Amerikoj, pa
liks Romos Lietuvių Kolegijoj studijuoti.
Pats su ponia grįš j Ameriką tęsti gydyto
jo darbo Marion ligoninėje,

NOTTINGHAMAS

pagrindinius gyvenimo bruožus. Tautinin
kų vardu atsisveikino J. Galbuogis. Pabai
goję visi sugiedojo Viešpaties Angelą.
Už tai, kad velionis buvo gražiai palai
dotas, reikia padėkoti DBLS vietos sky
riaus pirm. K. Bivainiui. kuris nesigailė
jo nei laiko, nei triūso tvarkydamas visus
su mirtimi susijusius reikalus. Velionis
gražiais žodžiais buvo prisimintas ir pietų
metu, kurie tolimesniems svečiams buvo
surengti J. Galbuogio ir jo namų gyvento
jų sutartinėmis pastangomis.
Reikia pažymėti, kad velionio brolis Ju
liūs gyvena Brazilijoje, o kiti trys broliai,
keturios seserys, žmona ir du vaikai Lie
tuvoje.
J. Ks

MAIRONIO SUKAKTIES MINĖJIMAS

Rugsėjo 15 d., 6.30 vai., Meadows Com
munity Centre salėje rengiamas
Tautos Dainiaus Maironio 100 metų
sukakties minėjimas.
Programoje: paskaita, kurią skaitys ku
nigas Jonas Kuzmickis-Gailius, ir meninė
dalis, kurią išpildys jaunimas-skautai. Po
to bus šokiai, kurių metu linksmins K.
Venskaus kapela, veiks baras su užkan
džiais.
Kviečiame visus, senus ir jaunus, iš ar
ti ir toli, padalyvauti!
DBLS Sk. Valdyba
A.A. JONO ŽALOS LAIDOTUVĖS

Rugpiūčio 24 d. Nottinghame po sun
kios ligos mirė taurus ir susipratęs lietu
vis a.a. Jonas Žala.
Velionis buvo gimęs 1901 m. birželio 13
d. Labanoro miestelyje, Utenos apskr., vi
dutinio ūkininko šeimoje. Jonas buvo
pats vyriausias sūnus, augęs kartu su tri
mis broliais ir keturiomis seserimis. 1920
m. rudenį pašauktas į kariuomenę, tarna
vo DLK Gedimino pulke, kur baigė moko
mąją kuopą ir išėjo į atsargą jaun. puška
rininkio laipsniu. Vėliau ėmė dirbti mūsų
pasienio policijoje, kurioje išbuvo iki pat
sovietų okupacijos. Tarnaudamas pasie
nyje, sukūrė šeimą ir susilaukė dukters
ir sūnaus.
Antrojo karo metu pasitraukęs į Vaka
rus ir Lietuvoje palikęs šeimą, pagaliau
atkeliavo į Angliją ir ilgą laiką gyveno ir
dirbo Nottinghame. Visa širdimi mylėda
mas Lietuvą, nesitraukė iš lietuviškos
veiklos: buvo DBLS ir Tautininkų vietos
skyrių narys, dalyvavęs visuose minėji
muose ir parengimuose bei savo aukomis
parėmęs lietuviškus reikalus. Buvo sąmo
ningas katalikas, niekad nepraleidinėjęs
lietuviškų pamaldų. Būdamas mielo ir
tauraus būdo, turėjo apsčiai draugų ir bi
čiulių.
A.a. Jono Žalos laidotuvės surengtos
rugsėjo 1 d. Ypač gausiai lietuvių susirin
ko St. Patricko bažnyčioje, kur gedulin
gas Mišias už velionį paaukojo kun. J.
Kuzmickis. Kai saulei šviečiant artimieji
dideliu lanku apsupo jo paskutinio poilsio
žemėje vietą kapinėse, atsisveikinimo kai
bas po kun. kapeliono pamokslo Lietuvių
S-gos vardu pasakė K. Deveikis, velionio
vaikystės draugas, iškeldamas a.a. Jono

HUDDERSFIELDAS
TAUTOS ŠVENTĖ

Rengiama Tėvų Komiteto iniciatyva
rugsėjo 15 d., 5 vai. p.p., St. Patrick salė
je, Fitzwilliam St., Huddersfield.
Programoje: paskaita, kurią skaitys R.
Spalis, ir vietinės lietuviškos mokyklos
mokiniai pašoks tautinių šokių, kuriems
vadovauja Peleckienė.
Lietuviška muzika, lietuviškas baras ir
užkandžiai.
Kviečiame visus tautiečius ko daugiau
siai dalyvauti šioje šventėje.
Rengėjai *

VOKIETIJA
IŠ VOKIETIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

— Prof. Dr. A. Rukša, gyvenąs Augs
burge, prieš kelis metus išvertė Virgili
jaus „Eneidą“, kuri numatoma išleisti
Amerikoje. Šiuo metu jis verčia kitų ro
mėnų klasikų veikalus į lietuvių kalbą.
Be to, jis daug rašo į „Liet. Enciklopedi
ją“.
— Augsburgo PLB VK apylinkei sėk
mingai vadovauja Dr. S. Seika.
— V. Vokietijoje veikia Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, kuriai pirmininkauja Tei
sutis Povilavičius, inžinerijos mokslų stu
dentas. Jis šią vasarą aktyviai dalyvavo
Baltų Studentų suvažiavime Hannoveryje. Taip pat jis Studijų savaitėje, kurią
surengė PLB V. Krašto Valdyba kartu su
kitomis liet, organizacijomis, laikė paskai
tą apie Maironį.
— Stud. R. Sakalauskaitė, Ing. Godušaitė ir stud. J. Kokštas, Z. Kungys buvo
L. Stud. Sąjungos Vokietijoje pasiųsti į
Jaunimo suvažiavimą Londone.
— Lietuvių skautų veikėjai: T. Gai
lius, stud. Lėnertas, stud. T. Povilavičius,
P. Byrmanas ir P, Vaitiekūnas dalyvavo
vokiečių skautų stovykloje Kietyje. Jie
čia palankiai buvo sutikti ne tik vokie
čių, bet ir kitų tautų skautų. Kai kurie
iš jų nuvyko dar pas Danijos ir Švedijos
skautus.
-w£-
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ŽINAI,

KĄ

DARAI?

Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą
ir persiuntimo išlaidas.
Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.
Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes,
siūlome prieš perkant palyginti mūsų kalnas su
krautuvių kainomis.
štai keletas pavyzdžių.

PAIEŠKOJIMAI

SAKALAUSKAS Raimundas,
gimęs
1926 m. Onuškyje, Trakų apskr., pats ar
žinantieji apie jį prašom parašyti: Mr. A.
Taraila, 50 Edinborough Crt., Toronto 9,
Ont., Canada.
Dviems berniukams prižiūrėti reikalin
ga lietuvė moteris. Patogi proga pasinau
doti geromis sąlygomis vaikus mėgstan
čiai vyresnio amžiaus moteriai ar net ir
pensininkei. Skubiai rašyti: P. Trečiokas,
33 Sutherland Rd., London, W.13.

GGGGGGGGGGGGGGG
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą,
Ir neliks kišenėj kiaura.
Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:
Pageidaujantiems siųsti pasiūtus geros
medžiagos kostiumus, galima per 3-4 sa
vaites pasiūti pagal užsakytojo prisiųstas
išmieras iš pasirinktos medžiagos. Siūti
patartina tik iš labai geros rūšies medžia
gų, nes pasiuvimas kainuoja 8.8.0, o mui
tas yra 3.4.1. Kostiumo medžiagos gauna
mos labai geros rūšies nuo 8.5.0. Pigesnių
medžiagų neapsimoka siūti.

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN S GARDENS
LONDON, W.3
ENGLAND

GGGGGGGGGGGGGGG

BALTIC STORES LTD.
-nhv

ROCHDALE — rugsėjo 23 d.. 11.30 vai.
BRADFORD — rugsėjo 30 d., 12.30 vai.

(A. Briedis)

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų,
Įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių,
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir 1.1.
Visais reikalais prašome rašyti:

(Z. JURAS)
HACKNEY ROAD, LONDON,
Tel.: SHOreditch 8734

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

TAURAS

Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-,
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11,
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, paš
mus — 2 svarai 10 šilingų.

421,

Ne tik „Europos Lietuvyje“, bet ir
kituose lietuviškuose laikraščiuose
protarpiais vis užtiksite žinių apie
Praną Ivanauską, didįjį lietuviškos
spaudos skaitytoją ir jos rėmėją. Ne
tik pats jis skaito, bet užsakinėja ir
apmoka net ir kitiems, ypač neišsigalintiems apmokėti.
Jis yra didelis rėmėjas „Europos
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo. O
štai šįkart 6 puslapių laikraštį turime
taip pat iš Prano Ivanausko malonės.
Iš jo kišenės yra apmokėti papildomi
du puslapiai.
Kas gi yra tas šviesusis Pranas?
Gimė jis 1917 m. lapkričio 17 d. Ra
šeinių apskr., Kražių valse., Šiukštos
dvare — kumečio sūnus. Baigęs pra
džios mokslą, pradėjo piemenauti, o
paskui bernauti pas ūkininkus, kol at
ėjo laikas stoti į kariuomenę. O suta
pęs su kario miline Ivanauskas į ci
vilinį gyvenimą ir jau svetur išėjo
tik karui pasibaigus.
Kad ir žemaitis, karinę tarnybą jis
pradėjo aukštaičių sostinėje Panevė
žyje. Mėgo jis rašinėti ir susirašinėti
į atskirus sąsiuvinius monologus, fel
jetonus, dainas, žodžiu, žmogus buvo
raštingas ir inteligentiškas. Tai kai
smarkiai susižeidė kuopos raštinin
kas, pasišaukė kuopos vadas Ivanauską ir
paskyrė į ano vietą. Sako, gražus rank
raštis, o jei kas bus neaišku, tai padės
kuopininkas. Pavyzdingai darbuodamasis
čia, kol grįžo pagijęs raštininkas, be kita
ko, užsidirbo patį mažiausią kariuomenė
je grandinio laipsnį. Kuopoje jau Iva
nausko niekas nebelaikė be darbo. Jis su
grupe kitų karių buvo išsiųstas į Vilnių
perimti karinės telefonų centrinės. Cent
rinei vadovaudamas užsitarnavo jaun.
puskarininkio laipsnį. Nukeltas dirbti į
štabą, dar prieš rusams galutinai per
imant Lietuvos kariuomenę, buvo pakel-
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tas į puskarininkius. O paskui stumdė vie
ni ir kiti okupantai. Nustūmė į frontą, pa
galiau į Vokietiją. Pasibaigus karui Pr.
Ivanauskas atsidūrė Flensburge, nusikėlė
prie Hamburgo, o 1947 m. rudeniop atva
žiavo į Angliją žemės ūkio darbams. Ta
čiau žemę tedirbo jis neilgai: tik tą rude
nį, žiemą ir dar sekančią vasarą. Jausda
mas, kad dar pakankamai gerai tarnauja

sveikata, jis išsiprašė į kasyklas, kur di
desni uždarbiai. Ten praėjo 10 savaičių
apmokymą kursuose, kur mokoma kal
bos. po to angliakasybos kursus ir Nottingamšyre be jokių pertraukų ar dides
nių sutrikimų šitaip nuo 1948 m. neša po
žemiuose savo kryželį.
Tačiau tie darbai yra dėl duonos. O na
muose Pr. Ivanauskas, apsikrovęs knygo
mis ir laikraščiais, gyvena šviesaus lietu
vio gyvenimą. Jo biblioteką šiandien su
daro jau apie 900 lietuviškų knygų, pra
dedant Liet. Enciklopedija, šv. Raštu ir
baigiant romanais ir poezijos knygomis.
Jau senas laikas, kai į jo kambarėlį tvar
kingai metai iš metų ateina ne mažiau
kaip 10 lietuviškų laikraščių ir žurnalų.
(Pr. Ivanauskas sudarinėja komplektus,
ir iš tos periodikos jau susidaro kita įdo
mi biblioteka). Be to, dar turi susidaręs
daugiau kaip 100 lietuviškų plokštelių rin
kinį.
Bet Pr. Ivanauękas dar žinomas lietu
viuose ir kita ypatybe: negailėti pinigo
spaudai ir apskritai lietuviškiems reika
lams. Jau eilė metų, kai visa eile lietuvis
kų laikraščių jis aprūpina Gautingo sana
torijos lietuvius Vokietijoje. Kai jam bu
vo paminėta, kad ten besigydantiems tau
tiečiams reikėtų lietuviškos muzikos, jis
užsakė už 10 svarų plokštelių.
Jis nėra koks nors knyginis atsiskyrė
lis. Nors tolokai gyvena nuo Nottinghamo, tačau ten jis savas žmogus tarp lietu
vių. Susirinkimas ar minėjimas, liūdnas
ar smagus įvykis lietuvių gyvenime — da
lyvauja ir Ivanauskas. O jei Nottinghame
nieko ypatinga nėra, tai jis sėda į trauki
nį ar autobusą ir atsidurfa kitoje lietuvių
kolonijoje, kur kas nors yra, kur būna su
sibūrę daugiau lietuvių.

GYVYBĖS KAINA

AUKSINĖS MINTYS

„Geras darbas visuomet gaus atpildą“—
„Jis žinomas sukčius! O kuo aš už jį
sako sena anglų patarlė. Šia tiesa nese blogesnis, kad ir mane drįstate kaltinti!“
niai įsitikino vienas anglų miškininkas.
(Iš pareiškimo teisme)
Pats rizikuodamas gyvybe, jis išgelbėjo
„Uždaryta. Pietų pertrauka“.
skęstančią moterį ir jos... šuniuką. Miški
(Užrašas ant valgyklos durų)
ninkas gavo dvi premijas — svarą sterlin
„Jubiliatas
puikiai orientuojasi sudėtin
gų iš Draugijos skęstantiems gelbėti ir 10
svarų sterlingų iš Draugijos gyvuliams gose kibernetikos problemose, mintinai
žino visų futbolininkų pavardes. Jam bū
globoti.
dinga jaunatviška energija. Kaip prieš
trisdešimt metų, taip ir šiandien, jubilie
jaus dieną, jis pasakoja apie tuos pačius
LAIVŲ SUDUŽIMO AMŽIUS
milžiniškus kūrybinius planus. Linkime
ir ateityje taip pat dirbti!“
XVI ir XVII šimtmečius galima pava
(Iš straipsnio, skirto menininkuidinti laivų sudužimo amžiais. Neseniai nu
jubiliatui)
sausinant Zioder-Ze sąsiaurį užtikti 232
„Aš
kyšių
neimu.
Man
juos
duoda
“
laivų likučiai, kurie paskendo avarijų iš
(Iš pareiškimo teisme)
tikti. Daugiausia jų paskendo XVI-XVII
„Mes, spaliukai, ryžtingai renkame po
amžiais. Aptiktieji radiniai teikia turtin
pieriaus
atliekas, domimės tikimybių teo
gos medžiagos tų amžių jūreivystei, laivų
statybos lygiui pažinti ir avarijų priežas rija, puslaidininkių pritaikymu pramonė
je, branduolinėmis reakcijomis ir ionosfe
tims nustatyti.
ros bei stratosferos problemomis“.
(Iš laiško, kurį už spaliukus parašė
jų sąmoningi tėvai ir atsiuntė į re
dakciją)
SUNKOKA KALBA
„Žmogus gali žūti nuo 1,25 litro degti
— Kiek bus penki ir vienas? — klau nės, gyvuliams užtenka dar mažesnės do
sia mokytojas mokinį.
zės. Pavyzdžiui, avinas žūna nuo 400 gra
Mokinys nepajėgė atsakyti.
mų“.
Tada mokytojas vėl ėmė aiškinti:
(Iš A. Bitės brošiūros „Kova su
— Įsivaizduok, kad aš tau daviau pen
alkoholizmu žemės ūkio darbininkų
tarpe“)
kis triušius, o paskui dar pridėjau vieną.
Kiek tu turėsi triušių?
„Roles atliekančių žodžių dėl girtumo
— Septynis.
negalima buvo suprasti“.
(Varėna, laikraštis „Raudonoji vė
— Kodėl septynis?
liava, 1962 m. gegužės 10 d.)
— Todėl, kad aš namuose jau turiu
„Vyksta plati kova su valkataujančiais
vieną.
gyvuliais aiškinamojo darbo keliu...“
(Iš Eišiškių rajono vykdomojo ko
PASIKALBĖJIMAS
miteto 1962 m. V. 10 d. atsakymo
— Aš neprigirdžiu. Kalbėk tamsta gar
Nr. 164 „Šluotos“ redakcijai)
siau.
„Štai pernai žemdirbiai 1,5 ha sklype au
— Aš nieko nekalbu tamstai. Aš tik gino „Vilijos“ veislės bulves ir prikasė
gumą kramtau.
290 cnt. grūdų“.
(Kretinga, laikraštis „Švyturys“,
1962 m. gegužės 19 d.)
KITA PAŽIŪRA Į ISTORIJĄ
„...Aprūpinti projektus pirmosios pagal
Palestinos mokykloje mokytojas aiški bos vaistinėlėmis“.
na senovės žydų karus su romėnais. Mo
(Iš Kretingos MMS administracijos
kinys pasikelia ir klausia:
ir darbininkų kolektyvinės sutarties)
— Pone mokytojau, o kurioje pusėje
Iš „Šluotos“, 1962 m. Nr. 13
tada kariavo amerikiečiai?
AIŠKUS NUOMONIŲ SKIRTUMAS

Direktorius priima dirbti jauną vyru
ką. Kai jau viskas aptarta, jis paklausia:
— O kiek gi tamsta norėsi atlyginimo?
PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
— 150 dolerių savaitei.
— Tamsta juk neturi patyrimo, tai už
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno,
teks 100 dolerių.
jei jas investuosite į
— Kad aš neturiu patyrimo, tai man
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co sunkiau reikės dirbti, — atsikerta nauja
sis tarnautojas.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2,
ENGLAND
Tel. SHOredich 8734
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip
Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY
pat 6%
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo pinigus siųsti šiuo adresu:
reikalus. Smulkesnių informacijų reika
Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koelnlu rašyti:
Kalk, Dieselstr. 40.
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per
Z. Juras. 421, Hackney Rd.. London,
laida
(Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln'
E.2., England.
Konto Nr. 186994,

Pr. Nr. UŽDAVINIO atsakymas: 63 ir 75.
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