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Laisvinimo reikalai
PASIKALBĖJIMAS SU VLIKo PIRMININKU DR. A. TRIMAKU

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Enciklikos vertinimai
(Elta) Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto Pirmininkas Dr. A. Trima
kas, „Eltos Informacijų" Redaktoriaus pa 
klaustas, kaip Pirm, vertinąs šių dienų 
tarptautinę padėtį, apie tai, kokių esama 
galimybių Lietuvos ir kt. pavergtųjų lais
vinimo bylai patekti į tarptautinius foru
mus, kaip vertintina lietuvių veikla PET 
delegacijoje, atsakė:

Branduolinio karo grėsmės ir jo padari
nių baimė yra pasiekusi šiandien tam tik
ros pusiausvyros. Tiek Vakarai, tiek ir Ry 
tai turi pakankamai visa griaunančių gink 
lų vieni kitiems sunaikinti. Abi pusės tai 
žino ir tariamai tariasi dėl nusiginklavi
mo. Tačiau kadangi nė viena nepasitiki 
antrąja, jų ginklavimasis vyksta toliau. 
Šioji padėtis verčia abu bloku siekti savi
tarpės pakantos ir tariamai taikaus sugy
venimo. Šiuo sumetimu, kad ir neatsisaky 
damos savo politikos pagrindinių tikslų ir 
interesų, JAV ir Sovietų Sąjunga bando 
laikinai sumažinti kai kuriuos trinties taš
kus ir atidėti tolimesnei ateičiai esminių 
problemų sprendimą. Tikimasi, kad laiko 
tėkmėje tos problemos pačios išsispręs ar
ba bent sąlygos joms spręsti palengvės. 
Vakaruose, be to, daug kas mano, kad tau
tinis pradas ir laisvės troškimas, kaip ga
lingesni, yra kartu ir patvaresni, negu ko
munizmas, ir jie laimės. Esą, reikią tiktai 
kantrybės ištverti ir palaikyti draugiš
kus santykius su komunistų pavergtaisiais 
kraštais, keistis su jais kultūrinėmis verty 
bėmis ir kelti savo žmonių gerovę.

Suprantama, kad tokio tarptautinio po
sūkio atveju mums tenka budėti ir pa
tiems savo bylą kelti visur ir kiekviena 
proga primenant ją ir reikalaujant laisvės, 
ar tai kam patinka, ar ne.

Tokia įvykių ir galvosenos raida netei
kia, deja, daug vilčių, kad Lietuvos, kaip 
ir kitų pavergtųjų tautų, laisvės byla greit 
patektų į Jungtines Tautas. Tai betgi ne
reiškia, kad mes neturėtume nieko daryti 
ir savo bylą padėti archyvan. Šia prasme 
darome žygius ir J. Tautų delegacijas in
formuojame apie padėtį Lietuvoje ir apie

1 mūsų tautos pastangas atgauti laisvę.
PET atlieka svarbų darbą ir daug pade

da Lietuvos bylai kelti, jai garsinti ir lais 
vo apsisprendimo teisių grąžinimo reika
lauti. PET kalba visų pavergtųjų tautų 

į vardu, kas liudija, kad nepriklausomybės 
siekia visos pavergtosios Europos tautos 
ir kad vieninga kova yra galima, nežiū
rint skirtingumų. PET, be to, turi išteklių 
ir pajėgų, pasiaukojusį personalą, kuo rei 
kia tik pasidžiaugti.

Užsitęsusi pavergtųjų tautų nedalia ir 
nemažėjančios kliūtys joms atgauti lais
vei pradeda vis labiau slėgti ne vieną ir 
mūsų laivės kovotojų. Tolygiai neigiamai 
juos veikia neįprastos darbo ir gyvenimo 
sąlygos, laikas ir fiziniai negalavimai. 
Nors darbų netrūksta, bet jėgų jau nebe 

...visada užtenka.
Vis dėlto tenka pasidžiaugti, kad Vasa

rio 16 d. minėjimai šiais metais visur pra
ėjo pakilia nuotaika ir aukų buvo surink
ta daugiau, negu pernai. Tai rodo, kad iš
eivija nėra palūžusi. Pasitaikė betgi šen 
bei ten beveik tuo pačiu metu Fronto ir 
Talkos suruošti parengimai ar subuvimai, 
kurie nutraukė dalį visuomenės, tuo suma 
žindami bendrųjų minėjimų apimtį, iškil
mingumą ir aukas. Ateity to reiktų vengti.

— Beje, teko girdėti apie buvusius pa
sitarimus tarp VLIKo ir Pas. Liet. Bend
ruomenės centro — ką apie juos galite pa
sakyti? Tamstos nuomonė apie kitus veiks 
nius? Ar numatoma VLIKas stiprinti, 
pvz., įtraukiant jaunosios kartos atstovus?

PLB vadovai buvo atvykę į New Yorką 
pasitarti su VLIKu dėl bendradarbiavimo. 
Buvo paieškota būdų, kaip tiksliau suri
kiuoti, suglaudinti gretas. PLB, kaip žino
ma, rūpinasi pirmiausia lietuvybės išlai
kymu ir kultūrine išeivijos veikla, bet ne
pamiršta nė tautos laisvės reikalo. Svarbu 
todėl, kad PLB savo šios rūšies žygius de
rintų su VLIKo atliekamuoju laisvinimo 
darbu. Dar geriau būtų, kad PLB surastų 
kelią į VLIKą, tada atpultų ir lygiagrečių 
žygių pavojus. Kol kas tokiai vieningai 
laisvinimo organizacijai trukdo toji aplin
kybė, kad ne visos mūsų politinės grupės 
yra VLIKe.

Su ALT nesame turėję jokių sunkumų 
bendradarbiauti. Neturėtų jų būti nė atei
ty. Ilgametė patirtis rodo, kad šios mūsų 
bendrinės organizacijos sugeba darniai 
dirbti Lietuvos laisvės reikalui ir pasitai
kančius nuomonių skirtumus be vargo iš
lyginti.

Diplomatai daug gali Lietuvos laisvės 
kovai padėti. Pats jų buvimo faktas yra 
reikšmingas, nors jie ir nevisada gali pasi
reikšti, kaip norėtų. Jų veiklos sąlygos 
yra kitokios negu mūsų.

Talkos ir Fronto junginiai turimąsias 

jėgas ir lėšas skiria pirmon galvon savo 
paskirai veiklai, kuri mažiau yra susijusi 
su tiesioginiu Lietuvos laisvinimo darbu. 
Kiekviena betgi veikla, jei ji kelia Lietu
vos vardą, palaiko tautinę dvasią ir puose
lėja tautos meilę, yra vertinga.

Jaunųjų akademikų organizacijos savo 
sudėtimi yra gana margos, ir tai trukdo 
joms * įsijungti į vieną kurį laisvinimo 
veiksnį. Paskirų jų narių talka esame ne 
kartą pasinaudoję, jos tikimės susilaukti 
ir ateityje, šiaip vilkinės grupės turėtų pa 
rodyti daugiau iniciatyvos jaunimui į sa
vo gretas įtraukti, ir tada jaunimas reikš 
mingiau įsijungtų į VLIKo veiklą.

— O kas šiuo metu daroma, siekiant su
stabdyti komunistinę ofenzyvą mūsų at
sparumui palaužti? O kokia Tamstos nuo
monė dėl kultūrinio bendradarbiavimo su 
Lietuva?

Maskvos pastangos mus skaldyti, silp
ninti mūsų atsparumą komunizmo ekspan
sijai ir primesti santykius su pavergėjų 
tarnais nedavė ligi šiol jų pageidaujamų 
rezultatų. Be vieno kito asmens kelionės 
į Lietuvą ir be kelių nevykusių straipsnių 
spaudoje, nieko žymesnio Maskva nėra pa 
siekusi. Vienas laikraščių, kuris paskelbė 
daugiau tokių straipsnių, neteko skaityto
jų paramos. Tai rodo sveiką mūsų visuo
menės nusistatymą. Visa eilė VLIKo ir ki
tų organizacijų pareiškimų, nukreiptų 
prieš sovietinę kultūrinę ofenzyvą, jos 
grėsmę sumažino. šis faktas tačiau ne
reiškia, kad turėtume sumažinti savo bud 
rūmą. Nelaimėję vienu keliu, komunistų 
agentai gali bandyti kitas priemones mū
sų atsparumui palaužti.

Kultūrinis bendradarbiavimas su sovie
tų pavergtąja tauta nebuvo ir nebus įma
nomas, kol Maskva nepašalins kliūčių ir 
varžymo laisvai naudotis laisvojo pasaulio 
ir mūsų išeivijos kūrybiniais laimėjimais. 
Nieko neduos Maskvos patikėtinių bandy
mai suorganizuoti šiuo metu laisvųjų mū
sų menininkų pasirodymus Lietuvoje ir 
komunistinių meno darbuotojų atsilanky
mą JAV ir kituose demokratiniuose kraš
tuose. Visiem pakankamai aišku, ko Mask 
va tuo siekia.

— Kaip atrodo šio meto VLIKo veikla?
Pasaulio politikai keičiantis, tenka ypač 

rūpintis ryšiais su tarptautinėmis ir tauti
nėmis įvairių kraštų organizacijomis, vei
kėjais, spauda, politikais ir viešąja tų tau 
tų opinija. Kadangi J. Tautų Specialioji, 
vadinamoji Dvidešimt Keturių, Komisija 
netrukus numato baigti savo darbą Azijo
je ir Afrikoje, reikia dėti pastangas, kad 
toji pati Komisija nukreiptų savo veiklą 
prieš sovietinį kolonializmą Europoje, tai

r Sę^tįnioS DIENOS -Į
VATIKANO KONSULATAI RYTUOSE?

Tvirtinama, kad Vatikanas svarstąs 
klausimą steigti katalikų kraštuose konsu 
latus, kur dar jų nėra.

Tarp tų kraštų būtų ir Rytų Europos 
kraštai.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ VADUS
V. Vokietijos policija užtiko Hamburge 

uždraustosios komunistų partijos būstinę, 
suėmė kelis vadų ir pasiėmė archyvus.

Tai šlezvigo-Holsteino partijos skyrius.
Policijai svarbiausia išsiaiškinti, iš kur 

komunistai gauna savo veiklai pinigų.

Ko reikalaujama iš kolchozininkų 
Lietuvoje

(E) Po Kaune įvykusio žemės ūkio dar
buotojų pasitarimo, kovo 29 d. priimtame 
kreipimesi (plg. „Tiesa“, 78 nr.) žemdir
biai paraginti pakelti visų kultūrų derlius. 
Nurodyta, kad daug ir gerai teks padirbė
ti didinant mėsos gamybą. Paraginta ypa
tingą dėmesį skirti pieno riebumui kelti. 
Nurodytas ir 1963 m. „Lietuvos žemdirbių 
socialistinis įsipareigojimas“ — kolchozi- 
ninkai verčiami valstybei parduoti 205. 
000 tonų mėsos, 900.000 to pieno ir 60 mi
lijonų kiaušinių (Plg. Centrinės statisti
kos valdybos pranešimą, 1962 m. valstybė 
Lietuvoje buvo nupirkusi: gyvulių ii 
paukščių, gyvo svorio — 213,4 tūkst. to, 
pieno — 759 tūkst. to, kiaušinių — 61,0 
mil. — E.).

Dar keliami tokie varoviški „pageidavi
mai“ — šiais metais iš kiekvieno ha vidu
tiniškai gauti ne mažiau kaip po 10 ctn. 
grūdinių kultūrų (ir po 15 ctn. Vidurio 
Lietuvoje), 16 cnt pupų, 275 cnt kukurūzų 
žaliosios masės, 143 cnt cukrinių runkelių.

NUTEISĖ MIRTI
Ispanijos karinis teismas nuteisė mirti 

komunistų partijos centro komiteto narį 
Julian Grimau, kuris pilietinio karo metu 
buvo Barcelonoje kriminalinės policijos 
viršininkas ir pagal jo nurodymus buvę 
kankinami dešinieji.

Chruščiovas prašė gen. Franko, kad Gri 
mau būtų dovanota gyvybė.

Tiek Chruščiovo, tiek kitų prašymai ir 
protestai buvo atmesti — Grimau sušau
dytas.

„TAIKOS ŠNIPŲ“ VEIKLA
D. Britanijoje antibombininkų suruoštų

jų demonstracijų metu buvo išdalyti tūks
tančiai lapelių, kuriuos išspausdino „Tai
kos šnipai“ ir kuriuose išdavinėjama, kur 
prisilaikys atominio karo metu sritinės 
krašto administracijos.

Lapelius išplatinus, dalis demonstrantų 
buvo užpuolę vieną tokį bunkerį.

BAIGTI PILIETINĮ KARĄ LAOSE!
Britų užsienių reikalų min. lordas Ho

mas kreipėsi į sovietų Gromyką, kad bend 
romis pastangomis būtų užkirstas kelias 
plėstis pilietiniam karui Laose.

NERAMUMAI JORDANE
Jordane prasidėjo riaušės, kurias kelia 

arabų vienybės šalininkai (Nassero).
Karalius Husseinas skubiai pakeitė vy

riausybę.

PASITRAUKĖ CARDONA
Kubos pabėgėlių vadas Dr. Cardona atsi 

statydino ir paskelbė pareiškimą, kad JA- 
V-bės neįvykdžiusios savo pažadų. Prez. 
Kennedys buvęs pažadėjęs išlaisvinti Ku
bą, bet to savo pažado nebevykdąs.

Dr. Cardona jau buvęs tokiam žygiui su
organizavęs savanorius.

gi ir Lietuvoje. Rūpinamės, kad visuose 
tarptautiniuose suvažiavimuose ar konfe
rencijose būtų keliamas Lietuvos reikalas. 
Kova su komunizmu yra visuotinė, toly
giai turime dalyvauti visur, kur galime 
priešui duoti smūgį ir jį versti grąžinti 
mūsų broliams atimtąsias žmogaus teises 
ir laisvę.

Informaciniame darbe esame apėmę pla 
čiausią barą. Reikia savo propagandinį 
darbą tobulinti, ir „Eltos“ biuletenius pri
taikyti užsienio spaudos ir žinių agentūrų 
reikalavimams. Svarbu, kad jie ne tiktai 
parodytų tikrovę Lietuvoje, bet ir savo for 
ma, stiliumi ir kalba skaitytojus patrauk 
tų ir padarytų Lietuvą jiems artimesnę, 
įdomesnę. „Eltos“ biuletenių redaktorių 
talentas juose turėtų laisvai pasireikšti vi
su savo įmantrumu ir kūrybine galia.

Visos laisvojo pasaulio radijo transliaci
jos lietuvių kalba yra Lietuvoje girdimos 
ir mielai klausomos. Nenuostabu, kad so
vietai jas, ypač Madrido, Vatikano ir Ro
mos radijo programas, be pertraukos 
trukdo. Klausytojai tačiau suranda būdų 
ir priemonių joms išgirsti ir suprasti. Jų 
daugis pageidauja pranešimų apie laisvų
jų lietuvių veiklą, jų kūrybą, gyvenimo 
sąlygas ir kokios Lietuvos jie norėtų ma
tyti ateityje, be to, ir Vakarų socialinius 
bei politinius laimėjimus.

Rūpinamės sudaryti prie VLIKo Vykdo
mosios Tarybos dokumentacijos ir tyrinę 
jimų centrą. Jei tai pavyktų, būtų daug 
atsiekta ir patobulinta.

— Ar VLIKas yra numatęs parengti 
svaresnio, studijinio ar kt. pobūdžio vei
kalų? Kaip Tamsta vertinate lietuvių, 
spaudos laisvajame pasauly vaidmenį ke
liant Lietuvos laisvinimo bylos reikalą?

Spaudos vaidmuo yra didžiulės reikš
mės. Norėtųsi, kad ji daugiau apie Lietu
vos laisvės bylą rašytų, plačiau ir dažniau 
laisvinimo problemas diskutuotų ir nebi
jotų skirtingų pasisakymų, kritikos. Tik 
tuo būdu galima laisvinimo darbą suinten 
syvinti ir naujų jėgų pritraukti. Tie pasi
sakymai betgi turėtų būti nauji, skirtingi 
ir konstruktyvūs.

Leidinių klausimas priklauso nuo lėšų. 
Jų, deja, trūksta.

Norėčiau padėkoti visuomenei už ligi 
šiol teiktąją VLIKui paramą, bet taip pat 
prašyti nepamiršti savo vargstančios tau
tos, tėvynės ir jos gyvybinių reikalų, ku
riais rūpinasi VLIKas ir kurie reikalingi 
didesnės ir gausesnės paramos. Nuo visuo 
menės dosnumo priklausys mūsų radijo 
programų į Lietuvą, „Eltos“ biuletenių, ty 
rinėjimo centro ir kitų darbų apimtis ir 
turinys.

Naujoji popiežiaus Jono XXIII enciklika 
susilaukė gražiausių pasaulio spaudos ver 
tinimų, štai amerikiečių „N.Y. Herald Tri
būne“ apie ją rašo:

„Popiežius yra pasiėmęs tokį vaidmenį, 
kuris savo drąsumu, savo humanitariniu to 
liaregiškumu ir neribotu tikėjimu žmogaus 
pajėgumu sukurti žemėje taiką ir reikšti 
tautose gerą valią Vatikano istorijoje ne
turi dar pavyzdžio. Jo už divizijas galinges 
ni ginklai yra tikėjimas žmogiškąja paskir 
tim ir pasiryžimu kovoti, kad ta paskirtis 
būtų įvykdyta“.

Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
„Nors popiežius tiesiogiai kreipėsi į vi

sus tuos, kurie yra pavaldūs jam, bet jo žo 
džiai tinka įtikinti visų religijų žmonėms 
ir bedieviams. Tradicinis bažnyčios moks
las sako, kad dieviškasis įstatymas dau
giau sąlygoja sąžinę už bet-kokią žmogiš
kąją santvarką. Tai ir yra enciklikos es
mė. Ji žmogaus kilnumu laiko viską, kaš 
yra nukreipta prieš rasių niekinimą ir eina 
už tas žmogaus teises, kurios sudaro ketu
rių Atlanto chartos laisvių pagrindus ir 
tuo rodo kartu kelią socialiniam saugu
mui. Jos žodžiuose nėra nieko, prie ko ga
lėtų politikas prisikabinti, bet daug tokių 
dalykų, apie kuriuos politikas galėtų pa
galvoti“.

Net ir komunistinė spauda parodė encik 
likai nemaža dėmesio ir pasidarė savo iš
vadas. štai prancūzų komunistų „L'Huma- 
nite“ rašo:

„Savo atsišaukime išreikšdamas didžio
sios krikščionių daugumos jausmus, popie 
žius kartu apjungia ir tuos visus geros va
lios žmones, kurie kovoja už tai, kad neuž
eitų didysis kataklizmas. Tuo jis stiprina 
juos. Jono XXIII enciklika kalba pati už 
save: ji aiškiai sako, kad nesipriešinama 
gyvesniam materialistų ir krikščionių ben 
dravimui. Priešingai, ji atveria dideles per 
spektyvas bendrai veiklai“.

SUTARTIS, KURI KELIA RŪPESČIUS
Britų „The Times“ rašo:
„Iš pradžių atrodė, kad vokiečių-prancū 

zų sutartis yra ne kas kita, kaip iškilmin
gas ir seniai lauktas susitaikymas su Pran 
cūzija. Tačiau kai subyrėjo Briuselio pasi 
tarimai, tada staiga pradėjo aiškėti, kad ji 
yra rimta grėsmė Atlanto bendruomenei ir 
Vakarų Vokietijos padėčiai joje. Be abejo, 
tie dalykai nebuvo pramatyti. Tai buvo iš

JAUNIMAS NEIGIAMOJ 
APLINKOJ

RAŠO Mečys Musteikis

Kur klysta vyresnieji?
Vyresniųjų klaida, kuri kartais sukelia 

nesusipratimus, yra ta, kad jie į jaunimą 
dar ir šiandien žvelgia iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų perspektyvos. Vyresnieji no 
retų matyti jaunimą su tokiu pat idealiz
mu ir entuziazmu veiklai, koks buvo nepri 
klausomos Lietuvos laikais. Anuomet jau
nimas juk buvo pats judriausias veiklos 
elementas. Ypač studentai, kai jie sugrįžda 
vo į savo tėviškes vasaros atostogų metu. 
Jaunimas pats organizuodavo įvairių šven 
čių minėjimus, ekskursijas, vaidinimus, ge 
gūžinės ir t.t. Pats išpildydavo parengimų 
programas, dažnai patys skaitydavo pa
skaitas ir kt. Vyresniesiems čia tekdavo 
dažniausia tik žiūrovų ar globėjų vaid
muo. šitokį jaunimą vyresnieji norėtų ma 
tyti ir šiandien. Bet kai to nemato, tai kai 
tina jį nepatriotiškumu, nutautėjimu ar 
panašiai. Jaunimas dėl šitokios „atestaci
jos“ jaučiasi užgautas, nesuprastas ir kar 
tais dėl to vengia bendravimo su vyres- 
niasiais.

Šiuo atveju vyresnieji kalti, nes nede
da pastangų suprasti jaunimą. Nepagalvo
ja, kad dabartinis jaunimas nepriklauso
mos Lietuvos negalėjo pažinti taip, kaip 
vyresnieji ją pažįsta; kad dabartinis jauni 
mas išaugo svetimoje aplinkoje, apsuptas 
kitataučių, jau nuo pat mažens veikiamas 
neigiamų įtakų, gniuždančių idealizmą. 
Kad kai kuriais atvejais jaunimas yra 
praradęs nuovoką vertybių gradacijoje ir 
kad čia reikia ieškoti pagrindinės nesusi
pratimų kaltės.

Kas jaunimą išmušė iš pusiausvyros?
Aplamai, pokario metas Vokietijoje, kur 

buvo apsistojusi mūsų tremtinių didžioji 
dalis, turėjo labai daug neigiamos įtakos 
visam jaunimui; tiek vokiečiams, tiek ir 
tremtiniams, bet ypač pastariesiems.

Praradus savo žemę po kojų, sunki kova 
už būvį, už kasdieninės duonos kąsnį nu
stelbė idealistinius pasireiškimus. Prie to 
prisidėjo ir gyvenimas UNRRAos bei IRO 

dava politikos, į kurią vis suka Bonna. Už
sienių reikalų ministerio Dulleso mirtis nu 
traukė buvusį tamprų asmeninį ryšį tarp 
Bonnos ir Vašingtono. Kennedžio atėjimas 
į valdžią dar padidino nuotolį“.

Nurodęs de Gaulle'io iškilimą ir Adenau 
erio suartėjimą su juo, laikraštis darosi to 
kią išvadą:

„Vienintelis pavojus yra tas, kad visa 
įvykių raida įgalino Adenauerį pasilikti ei 
ti pareigų. Tai jis sau ir gardžiuojasi min
tim dar vėlų rudenį susitikti su Chruščio
vu ir tuo susidaryti sau pagrindą dar to
liau valdžiai išlaikyti savo rankose“,

IDEALISTAI AR SABOTAŽO 
VYKDYTOJAI

šveicarų „Basler Nachrichten“ laiko idea 
listais pacifistais tą britų sąjūdį, kuris ruo 
šia demonstracijas ir reikalauja Britaniją 
atsisakyti atominių ginklų. Tačiau Velykų 
metu suruoštosios demonstracijos parodė 
kitokį to sąjūdžio veidą. Laikraštis rašo:

„Velykų žygio metu užpuldami civilinės 
gynybos slaptąjį centrą, jie pasirinko visiš 
kai naują kryptį. Jei iki šiol jie savotiškai 
reiškė protestą, kad D. Britanija ginkluo
jasi atomu, tai velykiniu tuo gynybos cent 
ro užpuolimu pasirinko naują tikslą, bū
tent: atominio užpuolimo metu D. Britani
jos gynybą ir tvarką sugriauti, arba, ki
tais žodžiais tariant, krašte sukurti sąmy
šį. Dėl to atkrinta bet koks idealistinis pat 
riotinis motyvas, ir bent dalis tų pakulinė
mis mėlynomis kelnėmis vaikinų ir mergi
nų išvirto į sabotažo vykdytojus“.

Britų „The Guardian“ nurodo:
„Jeigu bunkeris iš tiesų yra sritinio šta

bo būstinė karo metui, tai jis gali būti tai
kinys, kurį rusai ar kas kitas gali norėti 
pulti“.

JEVTUŠENKA IR TIRONIJOS 
ĮRODYMAI

Sovietų pareigūnų ir spaudos dabar puo
lamasis poetas Jevtušenka pranešė Ameri 
kai, kad jis sveikatos sumetimais nebega
lės atvažiuoti, kaip buvo sutarta. Ameri
kiečių „N.Y. Herald Tribūne“ dėl to rašo:

„Mes labai gerai suprantame. Ta jo liga 
Rusijai reiškia baisią tragediją, o likusiam 
pasauliui pavojų. Jei tironija paplinta vie 
noje pasaulio dalyje, tai ji ima grėsti ir ki
tai“. '

stovyklose, atnešęs naują, labai nesveiką 
įtaką — gyventi iš kitų malonės. Negalė
dami gauti darbo, iš kurio galėtų natūra
liai pragyventi, žmonės pasidavė to laiko 
aplinkybėms ir dvasiai — laukti ar ieškoti 
paramos. Anuomet dienos pašnekesiai sto 
vykiose dažniausiai lietė klausimus: „Ką 
šiandien duos?“, „Ką šiandien dalija?“ 
ir t.t.

Didžiajai emigracijos bangai praėjus, V. 
Vokietijoje paliko daugiau silpnos sveika
tos žmonės, kurie negali dirbti ir užsidirb
ti. Jie priversti ir šiandien pragyventi iš 
valstybės pašalpos, kuri nėra didelė. To
dėl šiems žmonėms ir šiandien aktualus 
klausimas; kur gauti kokios paramos, kad 
galėtų geriau pragyventi.

Šitokioj aplinkoj jau ilgą laiką auga ir 
jaunimas. Jo galvosenai ir aplamai dvasi
niam formavimuisi toji aplinka padarė di 
dėlės žalos. Aplinkos veikiamas, jauni
mas taip pat paprato „imti“, laukti, „kas 
ką duos“. Per tai neišsivystė jo iniciatyva, 
jo supratimas, kad reikia ir pačiam kai 
ką duoti, kad dažnai reikia ir asmeninės 
aukos, kad yra daug aukštesnių dalykų, 
kaip materialinis apsirūpinimas; kad prie 
tų aukštesnių dalykų priklauso ir tam tik 
ra duoklė savo tautos reikalams.

Kokia nauda būti kataliku ar protestantu?
Šitokia dvasia persisunkę nemažai jau

nimo atvyksta ir į Vasario 16 Gimnaziją. 
Daugeliu atvejų atvyksta ne todėl, kad čia 
yra reikšmingas lietuviškumo židinys, bet 
kad nemokamai moko ir išlaiko. Vadinas, 
yra materialinės naudos. Yra tėvų, kurie 
tik šituo motyvu remdamiesi siunčia į čia 
savo vaikus, jiems neišaiškindami, kokios 
vertybės šioje gimnazijoje reikia labiau 
vertinti: materialinės ar lietuviškumas. 
Šiuo atveju čia yra vėl vyresniųjų (tėvų!) 
kaltė. Todėl nenuostabu, kad šitokia dva
sia dalį jaunimo (ne visus!) lydi ir per vi
są gimnazijos mokymosi laiką. Tokiu bū-

(Nukelta į 4 psl.)
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TOLIMOJI AMERIKA
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ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERAKovo 30 d- Čikagoje įvyko premjera dviejų naujai pastatytų nedidelių operų: Pietro Mascagni „Cavalleria Rusticana“ ir Ruggiero Leoncavallo „I Pagliacci“, arba, kaip įprasta vadinti, „Pajacų“, šiais pastatymais lietuvių opera dar kartą suži bėjo, kaip neginčijamai darniai veikiantis ir nepaprastai darbštus organizacinis vie
netas, o lietuviškoji Čikagos visuomenė suplaukė-sulingavo, nepaisydama nei am
žiaus, nei pasaulėžiūros, nei partijų, nei kitokių skirtumų, bendrai pasidžiaugti, atsigaivinti, džiaugsmo ašaros slapčiomis nubraukti. Negalėjai nuvaldyti grynai nuo širdaus pasididžiavimo ir graudumo jausmo. Kiek čia seniai, Dieve mano, mūsų tėvai rinkdavosi rūpestingai beržinėmis šiuo tomis išvalytuose klojimuose, kur, kietuose suoluose susispaudę, stebėdavo kokią nors „Ameriką pirtyje“! O štai šiandien mažas būrelis išeivių, vos apšilusių svetimame krašte, išsinuomoję salę pačiame gražiausiame Čikagos „Magnificent Mile“, Mičigano ežero karališkame rajone, name, kuris pavadintas „Fine Arts Building“, siurbia į savę didžiuosius senosios Europos muzikinius lobius; ir viskas savo lais- valaikinėmis jėgomis, niekam nė ačiū!Čikagos visuomenė greit išpirko visiems trims spektakliams bilietus, ir premjeroje buvo matyti visa ar beveik visa Čikagos lietuviškoji grietinėlė su savo šilkais, savo minkais ir iš kirpyklos lango išimtomis šukuosenomis. Pertraukų metu buvo jaučiama, kad trūksta vestibiulyje erdvės pasivaikščioti, kur galima būtų ir pamatyti ■ ir pasirodyti. Tačiau tai nebuvo esminis trūkumas. O ir apskritai ne apie trūkumus rašysime.Pagrindinis operų pastatymo kaltininkas yra Aleksandras Kučiūnas, operos sambūrio meno vadovas. Gausūs ir gerai išmankštinti chorai yra nuopelnas Alice Stephens, Alfonso Gečo ir Fausto Strolios. Operos režiserius — Kazys Oželis. Dekorą cijos — Vytauto Virkau. Organizacinė pusė guli ant pečių operos valdybos, kurios pirmininku yra Vytautas Radžius. Nuolatinis akompaniatorius — jaunosios kartos atstovas Alvydas Vasaitis. Nesuskaitysime darbo valandų, įdėtų visų choristų ir ypačiai solistų. Nenutraukiami susirinkusios publikos plojimai bandė jiems kompensuo ti visą nuovargį, visas išlaidas, visą įdėtąjį darbą, bandė jiems pasakyti, kad či- kagiečiai myli ir gerbia juos, besiaukojančius menui ir kultūrai, o kartu ir lietuvybei.Abiejose operose pagrindinę rolę atliko Stasys Baras, mūsų pirmaujantis tenoras ne tik čia, laisvoje pusėje, bet, galimas

daiktas, ir visame lietuvių pasaulyje. Vienas prieš dvejus metus iš Lietuvos atvykęs inteligentas pasakojo, kad nei Kaune, nei Vilniuje šiandien neturima didelio gerų tenorų pertekliaus, o, susižavėjęs Baro Pajacu, jis ir tiesiog pasakė, kad Lietuvoje tokio, kaip Baras, šiandien nėra.Kitas pagrindinis mūsų operų ratas buvo Algirdas Brazys, sužavėjęs ypač savo laisva, profesionaline laikysena scenoje. Nelengva jo ir rolė Pajacuose — Tonio, kupriaus juokdario.Danutė Stankaitytė, Rusticanos pagrindinė solistė, pradžioje jautėsi nelaisvai savo meilės, pavydo, keršto, gailesčio ir kitų sunkiai perteikiamų jausmų mišinyje, tačiau savo partiją atliko užtikrintai daug žadančiu, stipriu sopranu. Pajacų Colum- biną spektakliuose atliko simpatiška ir populiari Prudencija Bičkienė, o viename — Kristina Bartulienė. Kitose rolėse: Roma Mastienė, Aldona Stempužienė, Alvina Giedraitienė, Genovaitė Peškienė. šiek tiek mažesnės rolės vyrams teko Juliui Savrimavičiui, Leonui Sodeikai (tos pačios garsiosios vargonininkų, chorvedžių ir solistų giminės nariui). Jo debiutas buvo sutiktas šiltai ir padrąsinamai. Reikia manyti, kad ir Savrimavičius ir Sodeika dar bus matomi ir ateities pastatymuose. Vyrų prieauglio reikalas nėra jau toks geras. Be jau suminėtųjų mūsų žvaigždžių moterų pasaplyje, Amerikos lietuviai turi gan daug priaugančių solisčių, rimtai besimokančių ir ambicingų. Jau populiarėja Nerija Linkevičiūtė, Laima Bildušienė, Birutė Kemežaitė, Genė Antanaitytė, Kojelienė ir kitos. Chorų eilėse irgi pilna daug žadančių jaunų sopranų ir altų, tuo tarpu vyrai, jau daug maž veteranai mėgėjai, kartais mėgsta ir parūkyti per daug ir stik liukėlį pakilnoti.Reikia tikėti, kad mūsų lietuvių opera dar ilgus metus gyvuos ir dar daug pateiks mums dvasinio atsigaivinimo ir pasi- tiems, kurie rašo, tenkinimo progų.Kalbėdami apie operą, neturėtume pamiršti ir kitos, ne taip meniškos, bet labai reikalingos pusės — tos dolerinės. Paskutinį pastatymą įgalino 12-kas mecenatų, paaukoję išlaidoms padengti ne mažiau po 100-tinę. Bankininkas Mackevičius drėbte Įėjo 500, o kitas — Gribauskas — 300. Sep tyniolika rėmėjų davė po 50 dolerių, o aukotojai po mažiau. O visur pribūnantieji, visiems duodantieji Marija ir Antanas Rudžiai, vadinami operos globėjais, greičiausia, padengs nuostolius, jei tokie bus, ir po spektaklių pavaišins dalyvavusius. Rudžiai Čikagoje bene bus toks pat veiksnys, kaip Varkalos Londone — organizaci jose gyvi ir su pinigine ne per kieti.Kad tik jų daugiau būtų!

EUROPOS LIETUVIS

tas, nei kiti Daukšos darbiems anuomet .skirtosios didžiausia jų reikšmė šian

Prieš 350 metų mirė kanauninkas Mikalojus Daukša, pirmasis katalikiškų knygų rašytojas Lietuvoje, kurio didžiausias dar bas yra didžiulės pamokslų knygos —„Pos tilės“ vertimas.šiandien nei bai nebeturi reikšmės. Patidien — tai kaip didžiulio šaltinio lietuvių kalbos tyrinėtojams. Turint tokius šaltinius, kaip Mažvydo „Katekizmą“ ir Daukšos „Postilę“, tyrinėtojams aiškėja, kokį ke lią lietuvių kalba praėjo iki šios dienos per tuos ilgus amžius, kuria linkme vyko visi keitimaisi.Tačiau Daukšos „Postilė“ turi labai pat riotišką prakalbą. Tiesa, taikantis prie anuometinės dvasiškijos, ta prakalba rašy ta lenkiškai. Bet jos dvasia — požiūris į tautybę, į gimtąją kalbą — yra iškalbingai lietuviška. Joje juk rašoma:„Kuri pasaulyje pagaliau yra tokia men ka ir niekinga tauta, kuri neturėtų šių tri jų, lyg įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Amžiais žmonės kalbėjo sa-

vo gimtąja kalba, visados rūpinosi ją išlai kyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios niekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sa voji kalba. Tąja kalba paprastai yra rašo mi įstatymai, jąja leidžiama tautos istorija, savi ir svetimų tautų veikalai, jąja aptariami valstybės reikalai, atliekami visi reikalai bažnyčioje, tarnyboje ir namuose“.Arba kita tos prakalbos ištrauka:„Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairu mu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės' ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą — sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą — sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“.Minėdamas Daukšos 350 metų mirties sukaktį, Pedagoginis Lituanistikos Institu
Naujas vadovėlis

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖPedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje išleido Leonardo Dambriūno Lietu
vių kalbos sintaksės trečiąją laidą.Tiems, kurie kadaise yra mokęsi lietuvių kalbos sintaksės mokyklose, šis vadovėlis sudarys progos pakartoti ir prisiminti, kas jau primiršta. Kas nuolat turi reikalo su raštu, sunku, žinoma, užmiršti pačius pagrindinius dalykus. Tačiau svetur gyvenant, naudojantis knygomis svetimakalba, nejučiomis pradeda kai kas apdilti vėlis yra darbas rinktinio specialisto — ir maišytis. Todėl atsigaivinti, atsišviežinti visada gera. Bet kiek gi čia bus mūsų to kių, kurie įsigys šį L. Dambriūno vadovėlį ir vėl pastudijuos sintaksės dalykus? Be abejo, toks pakartojimas primirštųjų daly kų būtų geras ir net reikalingas visiems

tuvių Fondas ir Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris.L. Dambriūnas yra vienas jaunėlesniųjų mūsų kalbininkų, išėjęs mokslus nepriklausomoje Lietuvoje ir dirbęs dėstytoju universitete. Svetur gyvendamas, nors ir neturėdamas tinkamų sąlygų, taip pat atliekamu laiku dirba kalbos mokslo tiriamąjį darbą, kartu redaguodamas ^-„Gimtosios kalbos“ žurnalą. Todėl ir šis vado-

Bet ar tam tikslui buvo šis vadovėlis kartojamas nauja laida? Aišku, kad ne. Jis buvo kartojamas, kad, pirmiausia, turėtų iš ko pasisemti žinių Pedagoginiame Lituanistikos Institute besimokantieji. Mums čia, Europoje, tas vadovėlis pravers tiems, kurie neakivaizdiniu būdu naudojasi to paties Instituto dėstomaisiais mokslais, o paskui ir visiems tiems, kurie savaitgalio lietuviškose mokyklėlėse jau yra priėję tokį mokslo laipsnį. Manome, kad jis bus pravartus ir lietuviškoms Europos gimnazijoms. O tiems, kurie galvoja, kad jų augantieji vaikai turės kada nors moky tis taisyklingo lietuviško rašto, galėtų jau dabar šiuo vadovėliu apsirūpinti. Kas gi žino, ar kada nors bebus išspausdinta ketvirtoji laida? Šiai laidai lėšų yra davę Lie

mokslininko ir praktiko.Beskaitant šiame vadovėlyje taisyklėms paremti pateikiamuosius pavyzdžius, kyla vis dėlto viena prašalaitiška mintelė. Iš kur gi paimti visi tie sakiniai? O gi iš Vaižganto ir Maironio, Krėvės ir Žemaitės ir kitų rašytojų raštų ir liaudies kūrybos— pasakų, dainų. Deja, tik keliose vietose nu rodyta, iš kur tai paimta. O atrodo, kad būtų labai sveika buvę prie kiekvieno sakinio pažymėti, kas gi šitaip yra pasakęs. Jei kada nors gal tai būtų buvęs nelabai reikšmingas dalykas, tai šiandien toks žymėjimas galėtų būti ypač reikšmingas. Perrašinėdamas ir nagrinėdamas tuos vadovėlyje pateikiamuosius sakinius, mokinys kartu pasidomėtų, kas gi čia šitaip yra pasakęs. A, sakytų, čia Maironis, o čia Vaižgantas šitaip gražiai pasakė. O jei mo kinys pradės domėtis, kas šitaip pasakė, tai gal pasiims Maironį ir Vaižgantą, arba gal jų raštuose netyčia užtiks tuos pačius sakinius, ar gal tyčia jų paieškos. Argi tai nebūtų gera? Man atrodo, kad būtų gera.Beje, vadovėlio karna 2.50 dol. K. Abr.
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tas Čikagoje dabar gražiu didelio formato leidiniu pakartojo tą garsiąją prakalbą, Aleksandras Dundulis iš naujo ją išvertė. Domas Velička leidinį suredagavo. Viršelio antraštę ir prakalbos teksto pradinę raidę nupiešė to Instituto studentas Uosis Juodvalkis. Studijėlę apie žemaičių kanau ninką Mikalojų Daukšą, jo gyvenimą ir raštus parašė Instituto studentė Dalia In- dreikaitė. Svarbiausia — lėšų davė kun. B. Sugintas ir Vilniaus Krašto Liet. Sąjun gos Čikagos skyrius.Be šių minėtųjų dalykų, leidinyje dar turime medalinį atvaizdą vysk. M. Giedraičio, kuris Daukšą skatino dirbti ir išlei do jo verstąją „Postilę“, Daukšos „Postilės“ dedikacinio puslapio atvaizdą, Labu- nauskio epigramą, „Postilės“ puslapio atvaizdą ir Mažvydo „Katekizmo“ pirmojo puslapio atvaizdą.Tuo leidiniu pagerbtas Daukša, bet kartu, be abejo, išpopuliarinama ir ta garsioji patriotinė jo prakalba.Institutas, kaip matome iš šiame leidinyje išspausdintojo sąrašo, kai ką ir daugiau jau yra išleidęs ir dar daugiau užsimojęs išleisti, vis lituanistikos dalykų.
K. Abr,

Vilniuje mirė prof. v. Sezemanas(E) Kovo 30 d. Vilniuje staiga mirė Vilniaus V. Kapsuko vardo universiteto profesorius, filosofas, Vosilijus Sezemanas. Gimęs 1884 m. gegužės 30 d. Viborge. Mokslus gilinęs visoje eilėje universitetų, 1923 m. buvo pakviestas Lietuvos Universiteto (vėliau —Vytauto Didž.) humanitarinių mokslų fak. filosofijos katedros e. ord: profesorium, 1928 m. pakeltas į ord. prof. Antrajame bolševikmetyje jis išbuvo kelis metus ištremtas į Sibirą, iš kurio vėl grįžo į Vilnių. („Tiesos“, 78 nr„ teigimu, velionis iki pat mirties aktyviai dirbo mokslinį tiriamąjį darbą). Gilus filosofas, Sezemanas yra praturtinęs lietuvių filosofiją. Jis gilinosi ir į gamtos mokslus, ypač biologiją. Parašė daug mokslo veikalų, paskelbė mokslinių straipsnių. Balandžio 2 d. palaidotas Karių kapinėse Vilniuje.
„Draugystės šventė“ šakiuose(E) Siekiant Lietuvos gyventojus artinti su įvairių sovietinių respublikų žmonėmis, kovo 30-31 dd. Šakiuose buvo surengta vad. draugystės šventė, dalyvaujant 8 broliškų tautų'“ atstovams, jų tarpe net iš Gruzijos, Kazachijos. Svečias buvo mokslus einąs jaunimas. Pagal Vilniaus radiją, visas miestas gyvenęs „didele draugystės dvasia“, ir su svetimų kraštų moksleiviais kultūros namuose buvęs surengtas šakiečių susitikimas. Svečiai dar buvo nugaben ti ir į Kudirkos Naumiestį.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje 

TAUTVAIŠIENĖ

(5)Grįžę iš darbo, šiame plytų pastate jautėme malonų baltųjų lentų kvapą, ir vėjas čia nesiveržė pro sienas. Vaikai buvo susigūžę ant narų, ir mums atrodė, kad esame išsigelbėję nuo sušalimo.Anksčiau atvykusieji stipresni už mus suomiai išsikasę sau gyvenamąsias patalpas (jurtas) aukštesnio kranto smėlyje.Tundrą apdengė suledėjęs sniegas, ir darbus reikėjo vykdyti kitokiomis priemo nėmis. Žmones sukinkė į nekaustytas roges. Kad jos geriau slįstų, ant pavažų pylėme vandenį, kad apšaltų ledu. Roges, prikrautas kuro, iš tundros vilko prie rogių šonų ir jų priekyje įkinkytos moterys ir keli vyrai. Žmonės slinko aklinai aptū- lotais veidais, tik apledėjusios akys buvo matomos. Galvą supą skudurai nuo kvėpa vimo sušaldavo į ragą, tuo būdu apsaugodami veidą nuo žiaurių vėjų. Aprangai su naudodavome viską, ką tik turėdavome: pagalvėles, antklodes, įvairiausius aprangos gabalus, vyniodemi juos kitą ant kito. Taip apvyniodavome, ir kojas, kad nenušaltų.Greit išsibaigė anksčiau parūpintos kuro atsargos. Reikėjo ieškoti už kelių kilometrų, net kitose salose.Pilstančias vandenį nešėjas vėjas aptaškydavo, apšarvuodamas jas ledo šarvais. Vandeniui vežti indas užšaldavo. Ledą reikėjo nutirpdyti.Kelios brigados, maišydamos sniegą su vendeniu, šiuo mišiniu „tinkavo“ kontoros, ligoninės ir viršininkų pastatus. Iš ledo dėjo antruosius langus, kad apsaugotų pastatus nuo vėjo. Dirbančiųjų barakams

apšildyti neskyrė nei laiko, nei žmonių, o po darbo neturėjome jėgų.Samanuotojai su kabliais rankose plėšė sušalusias samanas ir krovė jas į kūgius. Daugelis atplukdytų sielių įšalo upėje. Rąstus teko laužtuvais iš ledo išlaužti ir rąstų bėgiais tempti į salą. „Vziali, vziali, silno, silno, op!“ (Imam, imam, stipriai, stipriai, op!) — visą laiką skambėjo šiaurės vėjo nešami šauksmai.Nežiūrint žiaurių šalčių, statyba tęsėsi. Statydami pastatą mokyklai, pradėjome suprasti, ką bolševikų spauda dažnai skelbdavo, kad „ir čia, toli šiaurėje, petys į petį, su neapsakomu entuziazmu statomas naujas ir gražus gyvenimas laimingam tarybų žmogui...“ Laikraščiuose būdavo rašoma ir pasakojama, kad darbą at lieka entuziastingasis komunistų jaunimas, o mūsų moterų-vergių darbo niekas neminėjo.Gavome žinių, o vėliau ir susitikdavome su suomėmis ir lietuvėmis iš Janos upės deltos. Iš jų patyrėme apie nepąprastai žiaurų ir nežmonišką jų likimą. Atėjo žinių iš toliau, iš pagarsėjusio Komsomols- ko, iš Verchojansko, nuo Vorkutos. Vėliau, man esant Vilniaus persiunčiamajame kalėjime, mačiau kalinamųjų mases, vežamas Volgos-Dono Kanalo kasti. Dar vėliau gavome laišką iš Akmolinsko plėšiminių žemių, kur taip pat dirbo mūsų moterys ir vyrai su tokiu pat „pakilimu“, kaip mes.Apie lietuvių ir suomių, nuvežtų j Janos upės žiotis, žiaurų likimą štai ką dar papildomai tenka pasakyti. Nuo Lenos žio čių, apie 300 km į rytus, į jūrą įteka savo žemupyje išsišakojusi ir išsiplėtusi Janos upė, kurios žiotyse sovietų valdžia įrengė 

kitą žvejybos bazę. Jana teka Verchojansko srities teritorija, yra šalčiausia Sibiro vieta, nes čia ilgą laiką ir pastoviai laikosi dideli šalčiai — iki —70 C (—94 F). I Janos žiotis žvejybos įmonių statyti ir užsimoto žvejybos plano vykdyti buvo nuvežta nemaža lietuvių ir suomių, taip pat, kaip ir mes, neaprūpintų klimatą ir šalčius atitinkančia apranga, avalyne ir stip resniu maistu. Nuvežtųjų daugumą sudarė moterys (net ir su mažais vaikais). Į Arktį juos, kaip ir mus, vežė Lenos upe. Nuo Lenos negalėjo jų nuvežti tomis pat priemonėmis iki Janos žiočių — juos turėjo paimti didesni jūros laivai. Be to, tuo metu jūroje plūduriavo ledai. Seklus pakraštys ir ledai neleido jūrų laivui priplaukti arčiau kranto.Janos žiotims skirtus žmones iškėlė į tuščią, be jokios pastogės ir užuovėjos jūros krantą, ir juos nepasiruošusius pasitiko šalčiai ir žvarbūs vėjai. Nelaimingieji turėjo laukti, iki buvo surastos priemonės jiems nugabenti į tolokai jūroje stovėjusį laivą. Žmonėms su savo manta ir tik savo jėgomis reikėjo kartis į laivą siaurais laipteliais. Daug laiko praėjo, iki žmonės persikėlė į laivą. Šalčiai buvo baisūs ir spirgino be paliovos. Kiek tuo laiku žuvo žmonių, niekas neskaičiavo. Gyvieji, atvykę į vietą, nespėjo pasistatyti pastogių ir įsirengti jurtų. Kelyje į Janos žiotis žuvo apie 70 proc. vežamųjų vergų. Štai ką mes sužinojome apie Janos tragediją.Greit ėmė trumpėti dienos, bet darbo laikas netrumpėjo. Dirbome prie sniego šviesos.Mažon raštinėn neįsileisdavo alkanų, stingstančių nuo šalčio eilėje stovinčių žmonių; kruvinai uždirbtus rublius darbininkai gaudavo pro mažą langelį. Po ilgo, sunkaus darbo tamsoje ir sniego pūgose dar išstovėdavome ištisas valandas prie to mažo langelio.Darbininkai, šeimų tėvai, pagal maisto korteles patys pirkdavosi duoną vaikams ar kitiems šeimos nariams, kurie dėl nesveikatos ar aprangos stokos neįstengdavo nulipti nuo narų. Ant narų vis gausėjo gulinčių ir nebepajėgiančių vaikščioti žmo nių skaičius.Laikinoji iš lentų pastatyta ligoninė sau sakimšai prisipildė. Gydytoja ir abi felče

rės buvo jaunos ukrainietės. Mūsų tarpe buvo dvi dantų gydytojos, du medicinos studentai, kelios gailestingosios seserys, bet šie specialistai turėjo dirbti ne ligoninėje, o žvejyboje ir prie statybos.Nunešiau duonos kampclTšlltine susirgusiai jaunai gailestingajai seseriai iš mūsų pastogės. Ligoninės langelis buvo upės pusėje. Upė dar nebuvo galutinai užšalusi. „Žiūrėk, žiūrėk, ten stovi atplaukę Amerikos laivai, greit keliausime“, — drugio kre čiama, džiaugsmingai kvatodama, kliedėjo ligonė. Iš tikrųjų upėje stovėjo pasivėlavęs išplaukti garlaivis.Kartą dirbau padėjėja prie krosninin- ko. Buvo statomos krosnys iš plytų viršininkų namuose, ligoninėje ir raštinėje. Meistras, senyvas lietuvis-ūkininkas J. iš Marijampolės, niekados savo gyvenime nestatęs krosnių; bet buvo sumanus vyras, ir todėl gavo tokį ypatingą darbą. Buvome dvi jo padėjėjos: aš ir kita moteris, dar jauna dviejų 5-6 metų amžiaus vaikų motina. Padėjėjoms (valdininko žmonai ir mokytojai) reikėjo paruošti iš pakrantės pristatytas molis (atšildyti ir išminkyti), nešioti plytas, piauti malkas, kūrenti geležinę krosnelę ir kt. Ypač sunku buvo dideliame šaltyje statyti dūmtraukius, nešioti sunkius kibirus ant stogo, kur vėjas žiauriai švilpdavo, o sušildytas molis bematant sušaldavo. Mūsų senyvąjį meistrą dar bų vedėjai visaip ragindavo paskubėti, suteikdami jam teisę gauti duonos 100 gramų virš normos ir žadėdami išrašyti aprangos gabalą. Ir padėjėjų „neužmiršo“: man leido nusipirkti 10 numerio vasarinius kaliošus (besigrūsdama prie duonos, aš juos vėliau pamečiau); antrajai padėjėjai leido nusipirkti vata pamuštas kelnes. Jai tai buvo didelis laimikis, nes reikėjo nuo šalčio gelbėti dvejetas vaikų.Mūsų būklė staiga pradėjo blogėti. Vėjas nesustodamas pradėjo žarstyti kietai sušalusį sniegą ir viską be gailesčio šluoti. Bet tai dar nebuvo „purga“. Spalio pabaigoje sutrumpino mums darbo valandas, bet tuojau sumažino ir duonos bei kitų produktų normas.Apsirūpinti vandeniu pasidarė sunkiau: kibirų buvo maža, eketės toli upėje, sniegas prie namų buvo nešvarus. Vėliau, nau dojant ledą, reikėjo jo ieškoti sniego ne- 

apneštose vietose. Keli nuvargę žmonės, eidami iš darbo, sniego dykumose paklydo, girdėjome jų .pagalbos šauksmus. Mūsų patalpų asla, sienos ir lubos apsitraukė storu šerkšno sluoksniu. Žiaurūs ponai ne leido pasitraukti iš darbo ir apsirūpinti kuru. Sielių rąstus ir lentas saugojo ginkluoti sargybiniai. Mūsų kambario gyvento jai nutarė kiekvienas paeiliui savo dienai parūpinti kuro, kaip šiame krašte dažnai sakydavo, „kaip kas sugeba“, ir iš ryto bei vakare užkurdavo krosnį (barabaną). Kar tais malkų pristatytojai slaptai už duoną „išnuomodavo“ roges. Kūrendavom, kol vanduo užvirdavo. Židiniui užgesus, tuojau atslinkdavo šaltis. Nusimetę skudurinius dar snieguotus viršutinius drabužius, lipdavome ant narų į kiekvienam skirtą pusmetrio guolio vietą ir apsiklodavome tais pačiais drabužiais. Buvo ir neturėjusių ko pasikloti. Šie suguldavo ant plikų narų.Ir mūsų kambario gyventojai vis silpnėjo Su mumis gyveno darbininko Deveikos šeima: tėvas, motina, du paaugliai ir trys mažos mergytės. Motina jau nebepakildavo. Tylios išblyškusios mergaitės vis rečiau išlįsdavo iš savo tamsaus kampo pasišildyti prie trumpai besikūrenančios ugnelės. Dirbantieji (tėvas su dviem vyresniaisiais vaikais) už uždirbtus pinigus nepajėgė nupirkti maisto visiems šeimos nariams.Išvirto mūsų kambario stipriausias vyras Vitkauskas, buvęs tarnautojas iš Šiaulių. Draugai atgabeno jį iš darbo pusiau paralyžuotą, beveik be kalbos. Visai be jėgų gulėjo tarnautojas Motiekaitis iš Panevėžio, dviejų mergaičių tėvas. Jo žmona negalėjo išeiti iš barako, nes neturėjo žiemai aprangos. Ir jie negalėjo išpirkti viso kortelėje pažymėto davinio.Prie židinio šviesos kai kurie raišiojo bei žiūrinėjo prasidedančios cingos sutrauktą odą. Tai šiaurės ir dabartinio mūsų skurdaus gyvenimo liga.Greit pasirodė visai aiškūs tos ligos požymiai: melsvos spalvos dėmės, negyjan- čios žaizdos ant kūno ir kojų. Kai kurių visas kūnas apsidengė tokiomis žaizdomis, kraujavo dantų smegenys, stiro kūnas, kankino kruvinoji.(Bus daugiau)
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PAVASARIO MALONUMAI IR PAVOJAI ---- -—
Jau šeši mėnesiai, o gal ir ilgiau, kaip 

nebuvau didesniam mieste. Nebeatsime
nu, ar pavasari miestuose paukščiukai gie 
da, ar ne. (Apie žvirblius geriau nekalbė
kim. Kas jie per paukščiukai — nei jokios 
sąžinės, nei jokio savęs ir kitų pagarbos 
jausmo nerodo; ir žiemą, ir vasarą ant te
atrų stogų krykštauja pešasi, nekaltų pra
eivių skrybėles neaiškia medžiaga bombar 
duoja... Mano žodyno paukščiukų skyriuj 
žvirbliams vietos nebuvo, nėra ir nebus). 
Suprantu, kad miestuose yra daug kito
kios rūšies paukščių, bet, kadangi cenzo
rių myliu, neprašykit, kad apie juos pra
dėčiau šnekėti. Kalbu apie paprastus 
paukščiukus — tokius, kurie žiemai artė
jant išneša kudašių per jūras marias j vi
sokias džiungles ir panašias nemalonias 
vietas. Sakau: nemalonias, nes jeigu 
džiunglės būtų tokios malonios, tai .ar jie 
kiekvieną pavasari grįžtų? Aišku, kad ne. 
Taigi, kvaili, nors ir gražūs, paukščiukai 
tūkstančius mylių plasnoja, gal būt, net 
sunkiai alsuodami ir, tikriausia, pakeliui 
kentėdami badą, o galų gale vis dėlto 
grįžta...

Sakė toks prietelius, kuris paukščiukus 
studijuoja (tuos paprastus), kad — nors 
jų galvutės ir mažos — jie nekvaili. Esą, 
ilgesnėm kelionėm pasiruošia į plunksnas 
prisikišdami blusų. Netikiu. Žvirbliai gal 
ir kiša sau į plunksnas visokius mikrosko
pinius gyvūnėlius, daug kartų esu juos 
matęs dulkėse besikrapštant, bet paukščiu 
kai —■ ne. O, be to, tik įsivaizduokit per 
Atlantą beplasnojantį nabagėlį. Sakykim, 
įsinorėjo pasistiprint. O kaip jis tas blusas 
sugaudys? Nėra kur nutūpt, o plasnot nu- 
stot irgi negali. O ir blusos energingi gy
vūnėliai: kandžioja, šokinėja...

Ne. Man atrodo, kad prietelius žiauriai 
apsirinka. Jeigu sakytų, kad daugelis 
paukščiukų sprandus išsinarina bemėgin
dami stiprintis neramiom blusom, tai su
tikčiau. Aš manau, kad ne tik daugelis 
paukščiukų pakeliui badu miršta, bet ir 
daugelis blusų, neatsargiai šokinėdamos, 
įkrenta į vandenyną ir žūva. O galėtų pa
mėgint nešokinėt, ką gi — ir maisto yra, 
ir tarp plunksnų, tur būt, nešalta. O 
džiunglėse blusom turėtų būt ne blogiau, 
kaip ir Europos dulkėse. Nei dramblių, nei 
liūtų jom nereikėtų bijot. Na, bet tokia 
jau blusų prigimtis.

Prieš porą dienų staigiai pabudau penk
tą valandą ryto. Girdžiu — nepaprasti 
garsai. Paklausiau viena ausim, kita ir su 
sijaudinęs ėmiau budinti žmoną. Menki 
juokai: pernai darbininkai gatvėj baisiau
sias duobes iškasė, vamzdžių vamzdelių į 
jas pridėjo ir vėl užkasė. Nenoriu sakyt, 
kad airiai blogi darbininkai, ne, ne čia rei 
kalas, bet, orui atšilus, palijus visko gali 
būti. Tie vamzdžiai gal kiek pagrimzdo, 
žemė gal kiek susmuko ■— labai lengvai 
tokie seni namai gali pakrypti, subraškėti, 
sulūžti...

„Mirdza, greičiau pabusk“, sakau, „vis
kas labai keistai girgžda...“

Bet žmona, dar gerai nepabudusi, tik nu 
sijuokė. „Nesapnuok“, tarė, „ne namas 
girgžda, o paukštytės čiulba. Pavasaris“.

Taigi. Moterys tokias paslaptis instink
tyviai, net akių neatidariusios supranta. 
Tik keista, kad jos viską sumoterina, su 
mažybina. Tikriausia, moterų kaltė, kad 
žodžio „žmogus“ daugiskaita yra „žmo
nės“, o ne „žmogai“.

Pasiverčiau kelis kartus ir, nors nepra
tęs vidurnakčiais keltis, kranksėdamas įli
pau iš lovos į kelnes ir išėjau pasidairyti. 
O tų sparnuotų gyvūnėlių... Ir zoologijos 
sodų narvuos tokių nebuvau matęs. Tik 
švilpauja, gurguliuoja, kiti, lyg plaučių 
uždegimu susirgę, dusliai kosti, dar kiti 
nesuprantamom kalbom, gal būt, džiung
lėse nugirstom, kažką rimtai šūkauja... 
Tikras susirinkimas. Tik be prezidentų ir 
kitokių nepaprastai garbingų kalbėtojų: 
visi, nors ir ne vienu balsu dūduoja.

Kartą, kitą apėjau miestelį ir, nutaręs 
į paukščiukus pažvelgt artimiau, grįžau 
namo paieškot kokių kruopų ar žirnių ar 
ko nors panašaus, kuo būtų galima pamė

ginti prisijaukinti plunksnuotą padarą. 
Nieko tinkamesnio neradęs, pasikišau po 
pažasčia baltos angliškos duonos kepalėlį. 
Bet vėliau, pusryčių metu, žmona mane 
pabarė:

„Tai ką“, sako, „paskutinį duonos kąsnį 
iš namų išnešei... Koks tu menininkas, 
kad tavo galvoj tik paukštytės čirpsi... 
Jeigu tikrai jas papenėti nori, tai eik, pa- 
kask daržą, paieškok sliekų. Duona men
kas maistas— proteino reikia... O dabar, 
matai, visi alkani. Sviesto be duonos ne
valgysi...“

Nusinešiau kepalą į aikštę prie bibliote
kos ir ėmiau viliot. Bet paukščiukai — ne 
vištos, nepašauksi: „kut, kut, kut...“ Aiš
ku, galima pašaukt ir, tiesą pasakius, ap
sidairęs, ar nėra žmonių, pašaukiau. Bet 
nieko neišėjo. Džiunglėse nuo žmonių at
prato, tai dabar tik medžiuose šokinėja ir 
dainuoja. Na, bet priskrido žuvėdrų. Aki
plėšos tos žuvėdros: tiesiog iš rankų duo
ną išplėšė. Ir klykdamos, kad, rodos, kas 
jas smaugtų. Bet irgi įdomūs paukščiai. 
Didelės, kaip vištos. Gal būtų visai pravar 
tu prisijaukinti.

Taigi, pavasaris... Ir suskrido paukščiu 
kai iš tolimiausių pasaulio kraštų. Bet ir 
kitokių gyvių daugiau atsirado. Vos tik 
saulutė pasirodė, jau, žiūrėk, laukuose 
traktoriai barška, stambiakrūtės prancū
zės, rankoves atsiraičiusios, gėlių daržuos 
juokiasi, auksiadančiai italai ledus parda
vinėja. Kaip tikras magnetas ta saulė. Kur 
tik pažiūri: viskas juda kruta.

Ir tų jaunikaičių, kurie, atrodytų, nela 
bai mėgsta judėti — daugiau atsirado. 
Tai, žiūrėk, tingiai eina pasivaikščioti prie 
viešbučių virtuvių, tai mėgina sušildyti 
jaunus kaulus pajūrio drėgname smėly
je... Bet dar per anksti vargšeliam: nors 
viešbučių durys gražiai naujai išdažytos, 
virtuvės dar tuštokos. Virėjai tepradeda 
darbuotis. Dar nėra likučių nekirptabarz- 
džiams.

„Geriau eik nusiprausti“, sako virėjai, 
ramiai šluostydamies! riebius pirštus į ne 
švarias prijuostes.

Gal tie jaunikaičiai pajūry ne kaulus 
šildo, o svarsto, ar bristi į šaltą jūrą pasi- 
praust, ar ne...

Taigi, magnetas — saulė. Vos tik pasi
rodė, o jau, žiūrėk, cibuliukai stiebiasi, na
mai auga, beveik nepažįstami žmonės sku
biai vedasi, viskas juda, kruta, knibžda. 
Net paprasti žmogeliai, kurie jau seniai 
vedę ir namų nemėgina statyt ir cibuliukų 
labai labai nemėgsta, atrodo, pasitempia 
pasistiebia, lyg kažkokia jėga būtų juos už 
pakaušių pagriebus, ir dabar traukia į 
tarpplanetines erdves. Eina galvas atmetę 
gatvėm, kaip kokie saulės kareiviai, ir 
šypsosi. Vien malonumas, manytum, pava
saris. Bet kartais būna ir atvirkščiai. Kaip 
tam sliekui... Žiūriu — toks nedidelis 
spalvotas paukštelis kažką labai energin
gai iš dirvono tempia. Aišku, kad slieką. 
Nedidelis dainininkas, bet pasiryžęs — 
kulnus į vagą įrėmęs tempia. O tas slie
kas, kaip prie žemės pririšta guminė vir
vutė — ilgėja, bet nenutrūksta. Ėmiau gal 
vot, kad gal reikėtų sliekui padėti, ir jau 
norėjau varyti begėdį lakūną šalin, bet 
atsiminiau, ką žmona apie proteiną sakė. 
O, be to, kažkaip nepatogu į gamtos reika
lus kištis. Aišku, kad paukščiukas labai 
negražiai elgiasi, šitaip užpuldamas be
dantį kirminėlį, bet kaip čia dabar žmo
gus, nei iš šio, nei iš to, uždrausi paukš
čiukui pusryčiauti! Nutariau galų gale, 
kad ne mano reikalas, bet, kaip tyčia, tą 
akimirką sliekas nutrūko, paukščiukas 
prarijo ir nuskrido.

Taip gamta kartais išsprendžia- savo pro 
blemas be žmogaus pagalbos. Pusė slieko 
žemei purent, pusė paukščiukui. Bet pir
miausia abiem teko paprakaituot. Tiesą 
pasakius, buvau ir aš bepradedąs prakai- 
tuot: pavasaris ar ne — pilvo problema, ar 
mano pilvo, ar kitų, yra rimtas reikalas. 
Net ir kiniečiai tai pripažįsta. Tik pagal
vokit — kiniečiai! Ir oda jų kitokios spal
vos, ir akys kažkaip kreivai primerktos,

manytum, kad kitokios rūšies gyviai. Bet 
ne: susirūpinę pilvais ir tiek... Net vienas 
jų poetų sako: „Pripildytas pilvas yra di
dis dalykas — visa kita tik prabanga“.

Per žiemos mėnesius miestelis buvo taip 
ištuštėjęs, kad pripratom gatvių viduriu 
vaikščiot. Mat, automobilių beveik nebu
vo, o pasiutę vėjai ne vieną stogą nuplėšė. 
Nedrąsu buvo šaligatviu eit. Ką čia, kokia 
plyta per kepurę trinktels, ir baigta. Bet 
dabar kitokie reikalai. Jau gatvės viduriu 
nebepasivaikščiosi. Aišku, kad saulė mag 
netiška: ir plytos nuo stogų nebekrenta. 
Bet reikia kitaip saugotis. Reikia iš naujo 
išmokti žvilgterėt kairėn dešinėn ir paste
bėt, ar raudonos, ar žalios šviesos... O 
tokius menkniekius yra ypač sunku atsi
minti, kai žmogus esi susimąstęs, dėl pilvo 
paslapčių. Taip ir man vos neatsitiko ne
laimė, kaip tam sliekui, šeštadienį, apsi
krovęs kvapiais sūriais ir panašiais malo
niais dalykėliais, einu su žmona miesteliu, 
galvodamas, kaip gera būtų galėti vien 
visokiom žolelėm maitintis. Išbėgi kur į 
lanką, kaip tikras avinėlis, prisivalgai, 
prisiskini žalumynų, dar gal kokią gėlelę

vietoj saldaus praryji, atsigeri vandens iš 
upelio, ir švilpauk sau. Nei dirbti reikia, 
nei — darbo trūkstant — bado bijoti. O 
dabar, matai, vargsti žmogelis. Kaip skruz 
dėlė, nuolat užsiėmęs. Diena iš dienos pra
kaituoji. Ir dar, ko gera, nervai ima Siū
buot, ir žilas plaukelis ir kitas ūsuos pasi
rodo. O dėl ko visi šitie nemalonumai? Dėl 
pilvo bedugnio. Taigi, galvoju šitaip ir pa
našiai, maisto kupinus krepšius namų 
link vilkdamas, kai staiga žmona mane už 
skverno pagriebia.

„Palauk, Aliau“, sako. Aišku, aš tuoj 
pat labai mikliai sustojau, bet, atrodo, ga
lėjau dar miklesnis būti ir nuo šaligatvio 
visiškai nežengti. Mat, visa eilė automo
bilių irgi sustojo, tik ne visų stabdžiai ge
ri: vieni į kitus, taip sakaųt, trinktelėjo. 
Išlipo iš pirmojo automobilio milžiniškas 
vyras. Keista, kaip toks didelis į tokį ma
žą gali tilpti, bet nieko nesakiau. Nemėgs
tu su piktais žmonėm bendraut.

„Aha“, sako milžinas, „vadinas, tu per 
gatves lakstai! Nori, vadinas, kad krikš
čionys užsimuštų ir kitus užmuštų... Pa
lauk man! Ir nemėgink iš vietos judėt. Ei

nu pakviest policininką...“ Bet policininko 
nereikėjo kviest — pats prisistatė.

„Tamstos vardas, pavardė ir adresas“, 
tarė, išsitraukęs iš kišenės grasinamai juo 
dą sąsiuvinėlį.
„Tai kad labai keista pavardė“, atsakiau. 

„Palaikykit krepšį, aš užrašysiu“.
Kol užrašiau, policininkas pauostė sūrį 

ir suraukęs nosį tarė: „Tai tamstai bus 
pranešta, vadinas, būsi įspėtas, kada at
vykti į miesto salę...“

Šiltai padėkojau, ir nuėjom.
„Matai, kaip negerai, kad nežiūri, kur 

eini, o tik apie paukštytes svajoji...“ tarė 
žmona, kai laimingai parvykom namo. 
Bet, kaip jūs, tikriausia, suprantat, aš ne 
tiek užsiėmęs sparnuočiais, kiek tuo kinie 
čių poetu. Kad jis labai poetiškas — nega 
Ii būt ginčų, bet man atrodo, kad jis rei
kalą neteisingai suprato: ne pripildytas, 
bet tuščias pilvas yra didis dalykas. Ir ne 
tik didis, bet ir didelis. Jeigu netikit — pa 
sižiūrėkit patys, kokie dideli pilvai tų, 
kurie badauja.

Nuoširdžiai jūsų
A.N. Dičpetrls

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,

Sftaityteju, Cau&ai

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmlro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

SV. VERTA NUSIVILTI?

Tik neseniai, lyg „susitarę ir bendrai 
veikdami“, su Jonu išėjome prieš K. Val
terį, „triuškindami“ jo madas ir „madas“. 
O dabar man tenka atsisukti į savo „bend 
rininką“ Joną. Teisingai spauda rašo, kad 
jei susirinko trys asmenys, tai jau yra 
trys partijos. Bet ką gi padarysi — toks 
jau gyvenimas.

Jonas „E. Lietuvio“ nr. 14 „Kasdieniško
se smulkmenose“ viliasi, „kad gal niekas 
nerūstaus“, jei jis kaip „prašalaitis paban 
dys ką nors pasiūlyti“. O jo siūlymai, 
trumpai sutraukus, yra tokie: Londonas 
turėtų imtis sudaryti teatralinę nedidelę 
grupę, kuri su patriotine ir kitokia meni
ne programa pavažinėtų po provinciją, 
tuo pagyvindama sumažėjusių lietuvių ko
lonijų ir sąjungos skyrių veiklą. Ir toliau 
sako: „Man šiek tiek nepatogu prisipažin
ti, kad Londonu vis labiau imu nusivilti“. 
Nusivylimas Jonui kyla iš to, kad Londo
nas, girdi, myniojasi viens kitam ant nuo
spaudų dėl ideologinių skirtumų ar noro 
išsiskirti, pasireikšti, atkreipti kitų dėmė
si bei išgarsėti. Jonui „blanksta“ viltys, 
kad Londonas galėtų iš visų savo kampų 
suburti visas jėgas ir šoktelėti kuo nors 
pozityviu“.

Man, kaip dirbančiam šį darbą jau apie 
15 metų Londone, labai nuostabu, kad Jo
nas nemato, kas yra, ir mato tai, ko visai 
nėra. Jei Jonas būtų ir pakeliui į kurią 
nors planetą, tai vis tiek turėtų žinoti, jei 
bent skaito „E. Lietuvį“. Tiesa, „E. Lietu
vis“ ne visuomet parašo apie mūsų dar
bus, bet bent skelbimai visuomet būdavo 
išspausdinami.

Leiskite, pone Jonai, jus trumpai supa
žindinti su Londonu. Londone, imant tik 
paskutiniuosius 13 metų, veikia choras, 
„Vaidilos“ dramos grupė ir tautinių šokių 
grupė.

„VAIDILA“. Daugiausia noriu supa
žindinti su „Vaidila“, nes čia man teko be
veik visą 13 metų dirbti ar valdybos pir
mininku, ar režisorium, ar artistu, todėl ir 
geriausiai žinau jo darbus ir rūpesčius. O 
jei kas norėtų, tai galėtų gauti pasiskaity
ti ir jo smulkų metraštį su nuotraukomis, 
laikraščių iškarpomis ir visa kita. „Vaidi
loje“ ir buvo ir yra surinktos geriausios 
meninės jėgos iš „visų kampų“ ir yra nu
dirbta per metų eilę milžiniški darbai. 
Vien tik premjerų buvo pastatyta devynio 
lika, o kai kurie dalykai buvo suvaidinti 
po penkis kartus, o kur gi koncertai, minė
jimai ir visokie kitokie parengimai. Savo 
žydėjimo metais „Vaidilos“ metiniuose 
pranešimuose įrašyta 26 parengimai, vadi
nas, išeina kas antra savaitė parengimas. 
Ar galima ko nors daugiau norėti?! Be to, 
dirbo ir kitos organizacijos, tad mūsų salė 
buvo visuomet užimta. Savo metu buvo 
galvota dirbti dviem vaidybos grupėmis, 
bet tai savaime išsisprendė, kada buvo 
įsteigtas Lietuvos atgimimo sąjūdis, bet 
jie nelaipiojo vieni kitiems ant nuospaudų, 
o dirbo ir naudojosi tomis pačiomis prie
monėmis, kaip dekoracijomis ir kita. Pa
staraisiais laikais šios dvi grupės visiškai 
sujungė savo menines jėgas ir jau porą vei 
kalų pastatė. Dar daugiau — artistų davė 
ir Šv. Onos D-ja, buvo ir niekam nepri
klausančių. Darbas eina sklandžiai bei la
bai nuoširdžiai, ir apskritai visos organiza 
cijos viena kitai neatsako jokios galimos 
pagalbos kultūrinėje veikloje. Tai kur čia 
„myniojimas ant nuospaudų“? Nebent, pa
sak K. Valterio, atsiras nuospaudų, kai 
moterys ilgiau panešios smailus batukus.

j,Vaidila“ niekuomet neatsisakė Sąjun
gos skyriams provincijoje duoti meninę 
programą, jei tik jie prašė. Yra apvažinė- 
ta po kelis kartus visos didesnės lietuvių 
kolonijos. Bet, deja, šiuo metu sumažėju- 
sios kolonijos jau nebedrįsta prašyti, nes 
nepajėgia apmokėti kelionės išlaidų. Pas
kiausia iškyla buvusi į Nottinghamą; ten

suvažiavo ekskursijos net iš tolimesnių ko 
lonijų, tai į tas kitas kolonijas su tuo pa
čiu veikalu jau nėra galimybės nuvažiuoti. 
Pereitais metais su gan pasisekusiu vei
kalu jau niekas neprašė, o didelis įdėtasis 
darbas tik vieną kartą parodyti nepilnai 
salei yra per skaudu.

Gal jūs, pone Jonai, galėtute iš aukšty
bių nusileisti ir susipažinti su mėgėjo ar
tisto vargais ir išlaidomis, o tuomet be rei 
kalo neieškosite jų nuospaudų užminti, bet 
pradėsite juos užjausti. Vidutiniam veika
lui pasiruošti reikia padaryti 20 repetici
jų, kurias galima įspraūsti ne mažiau kaip 
j 6 mėnesius. Toliausiai gyvenantis artis
tas repeticijai sugaišta 5 valandas, vadi
nas, iš viso veikalui 100 valandų. Kelionei 
toks artistas išleidžia 4 šil., kas sudaro 4 
svarus. O kur kitos išlaidos, kurių negali
ma parodyti, kaip užvalgyti ir pan., kas 
žymiai prašoksta kelionės išlaidas! Jei su 
veikalu važiuojame į provinciją, o artis
tas dirba savaitgaliais, jis nustoja 10-12 
svarų. Jei susumuosime visų veikalo ar
tistų išlaidas ir laiką, gausime labai gra
žius skaičius. O iš veikalo mes padarome 
pelno iki 5 sv. arba nieko. Pvz., pasiruoši 
mui „Mokyklos draugų“, kurie specialiai 
buvo pastatyti Sąjungos dešimtmečiui, ar
tistai turėjo 17 sv. asmeniškų išlaidų. Tie
sa, iš Sąjungos tada gavome 10 sv. pašal
pą, bet tai bene buvo vienintelė.

Taigi matome, kad mėgėjo artisto pasi
aukojimas yra neįkainojamas. Reikia ne
užmiršti, kad tie patys žmonės dirba daž
nai vadovaujamąjį darbą kitose organiza
cijose, chore ir kitur. Truputį skaudu, kad 
toks pasišventimas yra ne tik ignoruoja
mas, bet dar puolamas, prikaišiojamas.

Kad darbo rezultatai yra dabar sumažė
ję, tai ne aptingimas ar „myniojimas ant 
nuospaudų“, bet narių senas sąrašas, iš 
kurio yra likę vienas viršuj, du viduryje 
ir vienas apačioje (neperdedant).

CHORAS. Tebūna man leista primin
ti ir chorą, kuriam dabar vadovauja J. 
černis. Jis yra vadovavęs ir pirmiau, be 
to, su choru yra dirbęs ilgesnį laiką V. 
Mamaitis. Choras buvo ir yra Londono pa
žiba, be jo nėra apsiėję nė vienas tautinis 
minėjimas Londone. Jis yra davęs daug 
koncertų tiek Londone, tiek provincijoje, 
dainavęs radiofone, neretai tarptautiniuo-- 
se festivaliuose ir anglų visuomenei. Jis 
ir dabar užangažuotas į provinciją — de
da visas pastangas geriau pasiruošti. Cho
ras buvo daugiau remiamas bažnyčios ir 
sąjungos, bet, mano manymu, nepakanka
mai. Žinoma, ir čia veikia choristų sąra
šas, bet daroma, kas dar įmanoma pada
ryti.

Man esant arti choro ir sielojantls jo 
gyvenimu, niekad neteko girdėti, kad mo
terys išeitų iš repeticijų, kurios be per
traukos esti 2-3 kartus per savaitę, verkda 
mos su „nutryptomis nuospaudomis“, nors 
choristus sudaro sąjungos, Lietuvos atgi
mimo sąjūdžio, Vaidilos, šv. Onos, skautų 
nariai ar šiaip parapijiečiai, čia niekuo
met nekalbama apie „partijos bilietą“.

ŠOKIŲ GRUPĖ. Ponios P. Nenortie- 
nės siela sudėta į šokių grupę, kuri taip 
pat dirba ir pasiryžusi savo darbais popu
liarinti Lietuvos vardą. Kad šokių grupė 
dirba gal ir su ilgesnėmis pertraukomis, 
bet tai jau „tvisto“ tokia prigimtis — du 
trys išemigravo, vedė ar šiaip pražuvo, ir 
šokių grupė suiro (laikyti atsarginius čia 
ne taip patogu). Reikia rinkti vėl naujus 
ir iš naujo dirbti, kas reikalauja laiko, o 
ypač vadovės energijos. Bet ir čia negirdė 
jau, kad už „trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą“ išeitų šlubas ar su perskelta gal
va, nors šokėjams tai nebūtų netikėtumas.

Taigi, tai kur čia kam „neužtenka vie
tos“, kur „neišsitenka šalia vienas kito“, 
kur čia-„ideologinis partikuliarizmas, no
ras išsiskirti, pasireikšti, atkreipti kitų dė 
mesį, išgarsėti“? Nebent aš norėčiau at
kreipti dėmesį Jono ir kitų provincialų, ku 
rie per Sąjungos suvažiavimus vis be rei
kalo verkia, kad Londonas nesugyvena. 
Jei iš provincijos atstovų pasakė kas prie
šingą nuomonę, tai tvarkoj, bet jei londo- 
niškis, tai jau „Londonas dega“.

Gana bereikalingų priekaištų! Londonas 
moka gražiai savo nuomones suderinti ir 
dirbti, pradedant Sąjungos valdyba ir bai 
giant smulkiausia organizacija.

Petras Mašalaitis

ATSAKYMAS „TAVO JONUI“

Ei-ei, Joneli, ar Tavo širdis tikrai pir
miau iš džiaugsmo sudrebėjo, o ne, saky
sim, dėl ko kito? Nes nė iš šio nė iš to pa
norėjote mane „gnybti“. O kodėl? Tik to
dėl, kad pradėjote rūpintis, ar užteks Wi
lly Brandtui sekretorių žurnalistams at
sakinėti?!

Nesirūpinkite, Willy Brandt dar šiek 
tiek verčiasi ir dar nedejuoja, tai kam 
Jums jau iš anksto savo galvą kvaršinti ir 
susirūpinusiam spėlioti, „kas gi būtų, jei
gu... oi, kas būtų?!..“ Ar ne geriau ir tik
rai gražiau išeitų ne apie „kas būtų?“, bet 
apie „kas yra“ rašyti?

V. čekauskienė

GARSINIMAS
DĖMESIO ANGLUOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas Švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
Hl., U.S.A.

JUGOSLAVUOS KLAUSIMAS

Didž. Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Šių metų balandžio 2 d. „Europos Lietu

vio" nr. 14 išspausdintas Mečio Musteikio 
parašytas vedamasis straipsnis „Reikia 
laukti progos“. Mečys Musteikis plačiai 
kalba savo straipsny apie aukštąją politi
ką ir kas nori išlaikyti status quo. Deja, 
straipsnis perdėm persunktas būgštavi
mais, nerealiais faktais bei išvedžioji
mais.

Pasirodo, kad Mečys Musteikis tik rašo, 
bet neseka šių dienų komplikuotos politi
nės eigos, čia daug nekalbant apie M. 
Musteikio dėstomąsias nesąmones, apsi
stosiu tik dėl vienos, būtent: „Kituose sek 
toriuose taip pat yra nemalonus status 
quo pasikeitimų Vakarų nenaudai. Pvz., - 
Jugoslavija jau visai atvirai perėjo i 
Maskvos lagerį“. Taip, Jugoslavija ir to
liau lieka socialistine federatyvine respub
lika, bet Jugoslavija yra griežtai atmetusi 
satelitinę santvarką su Sovietų Sąjunga. 
Taipgi Jugoslavija atmetė, kaip valstybi
nę, raudonos spalvos vėliavą ir pasirinko 
mėlyną-baltą-raudoną spalvas. Jugoslavi
ja, kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra pa
sirinkusi tik savitą valdymosi struktūrą. 
Tai kaip čia galima suprasti, kad Jugosla
vija jau atvirai perėjo į Maskvos lagerį? 
Todėl gal Mečys Musteikis, kaip geras ir 
apdairus politikas, teiksis šį reikalą pa
aiškinti. Taipgi „Europos Lietuvyje“.

J. Pyragas, Vokietija

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 17(758). 1983. IV. 23

PRANEŠIMAS SKAUTAMS

Broliai ir sesės,
renkamės Nottinghame 

balandžio 27 d. punktualiai (pradžia 6.30 
vai.) Community Centre, netoli Midland 
geležinkelio stoties. Kartu kviečiame visuo 
menę dalyvauti skautų šventėje.

Rajono Vadovybė

LONDONAS
DEŠIMTMETLNĖ ATGAIVA

Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui, Lon 
dono ir apylinkių tautiečiams šv. Kazimie 
ro Liet, bažnyčioje vėl atbūtos misijos, ku
rias gyvenimiškai, giliai ir patraukliai pra 
vedė svečias iš Romos kun. Dr. Pranas Bra 
zys, Marijonų vicegenerolas. Gausiai lankė 
si tautiečiai ne tik iš paties Londono, bet 
ir iš apylinkės bei tolimesnių vietovių. 
Lietuviškoji šventovė jau gana seniai tiek 
matė tikinčiųjų, kiek per Prisikėlimą. Vely 
koše atsilankė min. B.K. Balutis ir Pata
rėjas V. Balickas su šeima.
Didžiosios Savaitės parinkimas misijoms 

pasirodė visai tinkamas laikas, o tautiečių 
asmeninis j misijas pakvietimas sulaukė 
gyvo atgarsio.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba gegužės 4d., šeštadienį, 6 vai. p.p., 
savo Klubo patalpose ruošia

Motinos dienos minėjimą.
Programoje: paskaita, keletas dainelių 

ir eilėraščiai.
Po programos Klubo salėje bus šokiai, 

kuriems gros lietuviai muzikantai.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra

šomi kuo gausiau minėjime dalyvauti ir 
tuo pagerbti savo gyvas ir mirusias mamy
tes. Klube vietos užteks visiems.

Klubo Valdyba

STOKE-ON-TRENT
PLANAI

Kovo mėn. įvykusiame visuotiniame su
sirinkime stokiečiai perrinko valdybą, nu
sprendė atžymėti Motinos dieną gegužės 
18 d., sudaryti ekskursiją į Sodybą ir su
stiprinti jaunimo globą ir jo suvienijimą. 
Naujon valdybon išrinkti ir pareigomis pa 
siskirstė: pirmininku —- V. Andruškevi- 
čius, sekretorium — J. Rentelis, kasininku 
— K. Kamarauskas, valdybos nariu — P. 
Dudėnas. Ta pati valdyba eina ir tėvų ko
miteto pareigas, tik turi atskirą kasininką, 
būtent, P. Vencaitį. Jo žinioje yra jauni-
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GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužinės pamaldos su pamokslu per vi 

są mėnesį Lietuvių bažnyčioje bus šiokia
dieniais 8 vai., o šeštadieniais ir sekmadie 
niais 7 vai.

MARGUČIAI SU MAGARYČIOM
Margutinį subuvimą su stipria muzika ir 

šokiais šv. Onos Moterų Draugija balan
džio 20 d, surengė parapijos salėje. Rengė 
jos margučiams premijuoti pakvietė klebo 
ną, O. Liūdžiuvienę ir P. Mašalaitį. Pir
mąją premiją gavo J. Černis, o antrąją V. 
Černytė.

PAVASARINIS BALIUS
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 

Sambūris gegužės 11 d., šeštadienį, Lietu
vių Namuose ruošia pavasarinį balių.

Pradžia 7 vai.
Bus geras orkestras, bufetas, baras ir 

įvairių kitokių įdomybių ir įvairybių.

JAUNIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Balandžio 20 d„ šeštadienį,' Lietuvių Na

muose Londono jaunimo tautinių šokių 
grupė suorganizavo savo nariams pasi- 
linksminimą-šokius, kur dalyvavo vien 
tik jaunieji. Buvo taip pat užkandžių, ka
vos ir kt. ir loterija.

Jaunimo grupė nuoširdžiai dėkoja vi
siems, suteikusiems paramą šį pasilinksmi 
nimą ruošiant: DBLS ir Lietuvių Namams 
už 5 sv. ir salę, Londono Socialiniam ir 
Sporto Klubui už paramą 2.2.0 sv., Moterų 
„Dainavos“ Sambūriui už 3 sv„ p. T. Čes- 
nickui už auką 2.8.0 sv., p. Ruseckams už 
1 sv. ir p. V. Ribokui už įvairenybes.

Loterijos pelnas 2.10.0 bus laikomas at
sargoj suruošti ką nors panašaus ateityje.

Grupės sekretorė

Gegužės 18 d., 6.30 vai. p.p., Grand
stand Hotel, Nottingham Rd., Der
by, LSS Anglijos Rajono „Budėki
me“ žurnalas ruošia

Literatūros vakarą,
kurio programos atlikti yra pa
kviesti D. Britanijoje gyvenantieji 
rašytojai. Programoje taip pat da
lyvauja lietuviai solistai, Londono 
Lietuvių Choras, Londono, Man
chesterio ir Nottinghamo tautinių 
šokių šokėjai.

Po programos šokiams gros ge
ras džiazas.

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:

1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.

NOTTINGHAMAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 27 d., 4 vai. p.p., Meadows 
Community Centre, Kirkewhite St., rengia 
mas Motinos dienos minėjimas.

Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskai
ta, o meninę dalį išpildo jaunimas - skau
tai.

Kviečiame dalyvauti Nottinghamo ir 
apylinkės lietuvius.

Nott. Liet. Moterų Draugija

VELYKŲ MARGUČIAI

Antrąją Velykų dieną, nors oras buvo 
šaltokas ir su lietumi, į Margučių balių 
gausiai susirinko Nottinghamo lietuvių šei 
mos su vaikučiais. Buvo svečių ir iš tolimų 
apylinkių.

Susirinkus buvo ko pasidžiaugti. Nuo
pelnai už įdėtą darbą priklauso Mot. Drau 
gijai, kuriai vadovauja B. Oželienė. Salėje 
stalus'puošė netik margučiai, bet sumušti 
niai ir pyragaičiai. Žinoma, vyrai nepasida 
vė be stipresnės ir alučio. Tikrai buvo ma
tyti, kad Velykos.

Margučių komisiją sudarė: K. Paukštys 
(Leicesteris), VI. Končius (Nottinghamas),
S. Ivanauskienė (Wolverhamptonas). Mar
gučių-premijuoti buvo sunešta daugiau 
kaip tuzinas. Bet premijuoti tik trys. I vie 
tą laimėjo Al. Strumskienė, II — L. Liusai 
tė, III — L. Šimkutė. Taip pat pravesti 
margučių žaidimai, skirtos dovanos. Stip
riausias margutis buvo J. Krivicko. Grei
čiausiai suvalgė H. Stulgienė. Buvęs

DERBY
VELYKOS IR TOLIMESNI PARENGIMAI

Velykų I dieną Derby lietuviai atšventė 
labai gražiai ir šeimyniškai, prie bendro 
Velykų stalo. Į šį tradicinį parengimą, ku
rį ruošia vietos DBLS Skyrius, susirinko 
apie 30 lietuviškų sielų. Kaip gražiai ir 
linksmai buvo praleista ta diena, galėtų pa 
sakyti tik tie, kurie ten dalyvavo.

Skyriaus pirmininkas pasveikino visus, 
paminėdamas, kad nors ir ne namuose, ne 
Lietuvoje, švenčiame brangią šventę prie 
vieno stalo, gražiai palaikome savo tradi
cijas.

Kad šis Velykų stalas gražiai pavyko, tai 
tenka padėkoti darbščioms šeimininkėms. 
Pradedant lietuviškos spalvos margučiais, 
visas stalas buvo apkrautas įvairiais val
giais ir papuoštas gėlėmis. Maloni padėka 
tenka S. Sarapinienei, E.M. Levinskienei 
ir L. Gurgždaitienei, kurios viską paruošė. 
Taip pat tenka padėkoti L. Valantinienei ir 
M. Liepinaitienei už kai kuriuos skanės
tus, o M. Raulinaitienei už gėles.

Paįvairinti tai dienai, Sk. pirmininkas 
perskaitė tam tikrus linkėjimus kai ku
riems svečiams, kas sudarė daug juoko.

Į margučių komisiją išrenkami P. Sara- 
pinas, E. Vaitkevičienė ir K. Uosis,, kurie 
darbą su atsidėjimu atliko. I ir II premijos 
atiteko B. ir L. Gurgždaičiams, o kiti du 
margučiai buvo komisijos pagirti, o juos 
numargino E. M. Levinskienė. Stipriausio 
kiaušinio premija atiteko M. Raulinaitie
nei.

Gražu ir malonu buvo matyti linksmus ir 
patenkintus žmonių veidus!

Sekantis parengimas Derbyje bus Moti
nos Dienos minėjimas, ruošiamas gegužės 
11 d. Jį ruoš Derby Lietuvių Katalikų pa
rapija. Vėliau, kaip atrodo, bus skautų ruo 
šiamas literatūros vakaras. Sekminių me
tu Skyrius rengia ekskursiją į Lietuvių So 
dybą. Autobusas jau užsakomas, todėl, kaš 
norėtų dalyvauti, prašomi skubiai pranešti 
Sk. V-bos ar Šalpos K-to bet kuriam na
riui.

J. Levinskas

mui ir bažnyčiai skirtieji pinigai.
Stcke-on-Trent Skyriaus V-ba

PRESTONAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d„ sekmadienį, 3 vai. p.p., 
šaukiamas DBLS Prestono Skyriaus susi
rinkimas. Nesusiritikus atitinkamam narių 
skaičiui, po 1 vai. susirinkimas bus vykdo
mas Vis tiek, kiek būtų narių.

Susirinkimas įvyks pas A. Mameniškį— 
45 Holstein St., Preston.

Prašome visus narius ir nenarius gau
siai dalyvauti.

VMdyba

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 

pelną, jei jas investuosite 1 
BALTIC SAVINGS

&
INVESTMENTS Co.,

421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valljos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokesti, 9%-
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar-
n avimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3. ST. DUNSTAN‘S GARDENS

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

(Atkelta iš 1 psl.)
du dažnai ir pats mokslas lieka jaunimui 
ne tiek savęs lavinimo priemonė, kiek pro 
ga išnaudoti nemokamai gaunamąjį daly
ką. Nėra ko stebėtis, jei dalis jaunimo, ir 
baigusio gimnaziją, nepasireiškia per dide 
liais gabumais, o ypač nerodo idealizmo 
lietuvybei, lietuviškai veiklai.

Aukščiau minėtų ar panašių įtakų vei
kiamas, jaunimas dažnai stato klausimą: 
kokia man iš to nauda? Kai jis kviečia
mas į kokius lietuvių suvažiavimus ar pa
našius parengimus, tai pirmoj eilėj klau
sia, ar nemokamai bus kelionė ir visas iš
laikymas. Jei reikės ir pačiam primokėti 
bent mažą įnašą, kurį nesunkiai galėtų su 
rasti ir savo kišenėje, tai jau ilgai svars
tys, ar „naudinga“ ten vykti... Lietuvišką 
laikraštį ar knygą jie mielai skaito, jeigu 
kas nemokamai duoda ar užsako, bet jei 
reikia pačiam apsimokėti, tai jau geriau 
apsieis be lietuviškos spaudos. Dažnai dėl 
šitokios asmeninės „naudos“ ar „nenau
dos“ jaunimas vengia ir visos bendruome
ninės, visuomeninės, kultūrinės veiklos; 
vengia lietuviškų parengimų, susirinkimų, 
organizacijų.

Pačią nesusivokimo viršūnę lietuvybės 
problemose pasiekė neseniai kai kieno vie 
šumon iškeltas klausimas: „Kodėl būti lie 
tuviu, kokia nauda?“ Nerimta šį klausimą 
iš viso čia minėti. Nėra reikalo į jį nė at

VOKIETIJA
BALTŲ DRAUGIJOS POSĖDIS

Kovo 16 d. Stuttgarte įvyko Baltų drau
gijos visų trijų tautybių sekcijų valdybų 
ir narių susirinkimas. Pranešimą apie nu
matytą šių metų kultūrinę veiklą bei pa
rodas padarė draugijos generalinis sekre
torius A. Gruenbaum. Iš lietuvių dalyva
vo sekcijos pirmininkas dr. A. Gerutis, J. 
Glemža su ponia, J. Stankaitis su ponia ir 
A. Šukys.

Šiemet numatyta suruošti paveikslų ir 
žemėlapių iš 4 šimt. parodą Weinheime, 
kviečiant programą išpildyti Vasario 16 
gimnaziją.

Dr. Dahmen baigia rinkti medžiagą apie 
lietuviškąją muziką ir kompozitorius ir 
išleis baltų muzikos knygą, kurią numaty
ta dovanai duoti radiofonams ir bibliote
koms Vokietijoje ir vokiškai kalbančiuose 
kraštuose. Dr. Dahmen prašo lietuvius, tu 
rinčius bet kokios medžiagos apie lietuvis 
ką muziką ir kompozitorius, tuojau pat at
siųsti. Jei kas galėtų iš dabar leidžiamos 
lietuviškos enciklopedijos išversti muziką 
liečiančius straipsnius į vokiečių kalbą ir 
jam nusiųsti, būtų labai dėkingas.

A. Gruenbaum prašo savo adresus pakei 
tusius draugijos narius atsiliepti: A. 
Gruenbaum, 8 Muenchen-Pasing, Graefstr. 
72.

Dr. Dahmen adresas: Dr. J.H. Dahmen, 
Stuttgart, Suedwestfunk.

ŠVIETIMO KOMISIJOS KREIPIMASIS
Švietimo Komisija, kurią sudaro Lietu

vių Katalikų Sielovados direktorius tėv. 
A. Bernatonis, Lietuvių Liuteronų Sielo
vados vadovas senj. kun. A. Keleris ir Kr. 
Tarybos rinktas atstovas dr. J. Norkaltis, 
ragina lietuvius leisti savo vaikus mokytis 
į Vasario 16 gimnaziją, nes čia yra viso pa 
šaulio lietuvių pastangomis sudaromos tin 
karnos sąlygos auklėti jaunimui lietuviška 
dvasia. Kad lietuviškasis auklėjimas galė
tų būti prieinamas didesniam vaikų skai
čiui, Švietimo komisija, pasiūlė Kr. Valdy
bai įsteigti prie gimnazijos dar ir paskuti
niuosius pradžios mokyklos skyrius. Nau
jieji mokslo metai prasideda balandžio 23 
d. Prašymai dar priimami. Juos reikia 
siųsti sekančiu aclresu:

Privates Litauisches Gymnasium 
6941 Huettenfeld ueber VVeinheim/Bergstr.

Schloss Rennhof.

Verband Auslaendischer Fluechtlinge 
posėdis Bielefelde

ZAF balandžio 6 d. turėjo Bielefelde sa
vo posėdį, kuriame buvo svarstomi žygiai, 
kaip galima būtų paveikti V. Vokietijos 
parlamentą, numačiusį susiaurinti užsie
niečių pabėgėlių teises Vokietijoje ryšium 
su įvykusiu kroatų atentatu prieš Jugo
slavijos konsulatą (prekybos atstovybę).

Joninės ir 1863 m. sukilimo minėjimas
Krašto Valdyba yra nutarusi Vasario 16 

gimnazijoje birželio 22 d. surengti Vokieti 
jos lietuvių suvažiavimą. Čia būtų prie tra 
dicinio Joninių laužo atlikta plati progra
ma, paminėta 100 metų lietuvių sukilimo 
prieš caro valdžią sukaktis, pasidalyta 
mintimis, pabendrauta lietuviškoje dvasio 
je ir pasilinksminta.

Tokio masto lietuvių suvažiavimas Vo
kietijoje, beje, būtų ar tik ne pirmutinis. 
Norintieji dalyvauti, turi iš anksto praneš 
ti, kiek asmenų atvyksta ir ar nakvynė bū 
tų reikalinga, ar ne. (VKV Inf.)

DŽIAUGSMAS LIGONIAMS IR 
SENELIAMS

Miuncheno Lietuvių Moterų Klubo var
du Regina Veršelienė ir Alina Grinienė Ve 
lykų metu aplankė Gautingo sanatorijoje 
besigydančius lietuvius ligonius ir Miun
cheno senelių prieglaudoje gyvenančius lie 

sakyti. Tik kad išryškėtų jo nesąmoningu
mas, mes pridėsime dar porą klausimų: ko 
kia nauda būti kataliku (ar protestantu), 
kokia nauda priklausyti tikinčiųjų bend- 
ruomenei? Kokia nauda atlikinėti religi- 
nes praktikas? Kokia nauda eiti į bažny
čią?.. Bet protingi žmonės tokių klausimų 
juk iš viso nestato, nes priklausymas tiky. 
binei bendruomenei, atlikinėjimas religi
nių praktikų ar lankymas bažnyčios nega- 
Ii būti matuojamas kokia nors materialine 
nauda; tai iš viso nesuderinami dalykai, 
nes tikėjimas iš tikinčiojo pirmoj eilėj rei 
kalauja tam tikros aukos (pvz., laikytis 10 
Dievo įsakymų, mylėti savo artimą ir t.t.).

Tam tikros aukos reikalauja ir bend
ruomenė, kuriai iš prigimties priklauso
me; mūsų atveju — lietuviškoji bendruo
menė, lietuvių tauta, Lietuva. Aukos rei
kalauja šio meto mūsų tautos svarbiausie
ji reikalai — Lietuvos išlaisvinimas, o kol 
tai padaryti neįmanoma, tai bent lietuvy
bės išlaikymas. Šiais atžvilgiais tiesiog 
yra nusikaltimas prieš mūsų prigimtį sta
tyti klausimą: „kokia iš to nauda?..“ Tai 
parodo tik visišką mūsų nesusigaudymą 
vertybių gradacijoje.

Tačiau visos čia paminėtosios ydos mū
sų jaunimo patriotine prasme dar nėra su- 
gniuždžiusios. Greičiau jos yra tik priden
gusios tikrąjį kelią, kuriuo jaunimas turė
tų eiti. (ELI) 

tuvius. Viešnios ligonius ir senelius pasvei 
kino šv. Velykų proga, apdovanojo meniš
kai išmargintais margučiais ir skanėstais, 
tuo netikėtai juos pradžiugindamos.

Lietuviški margučiai tarpt, parodoje
(E) Miunchene-Ludwigsfelde (čia gy

vena įvairių tautybių tremtiniai, nemaža 
ir lietuvių) buvo surengta ir balandžio 12 
d. uždaryta tarptautinė velykinė paroda. 
Ji vyko Caritas-Freizeitheim patalpose, 
joje su velykiniais margučiais, kitais tau
tiniais papročiais pasirodė daug tautybių. 
Didelį pasisekimą turėjo lietuviškieji mar 
gučiai — jų, drauge su lietuviška lėle nuo 
trauka buvo išspausdinta žymiausiame Ba 
varijos ir Pietų Vokietijos dienraštyje 
„Sueddeutsche Zeitung“.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Mokslo metų pabaiga Vasario 16 
gimnazijoje

Pagal nusistovėjusią didžiojoj V. Vokie
tijos dalyje tvarką, mokslo metai baigia
mi Velykų metu. Vasario 16 gimnazijoje 
keliamieji egzaminai prasidėjo kovo vidu
ryje ir tęsėsi iki balandžio 4 d., tuo pačiu 
metu nenutraukiant pamokų. Mokslo me
tų pabaigos Mokytojų Tarybos posėdis ir 
mokslo metų užbaigimo aktas įvyko ba
landžio 4 d. Pradedant VI klase, buvo pa
daryta griežta moksleivių atranka. Moks
lo metų užbaigimo akte buvo paskelbti 4 
geriausieji gimnazijos mokiniai: 1. Alfre
das Starukas, keliamas į V klasę, 2. Pet
ras Vaitiekūnas į IX klasę, 3. A. Alysaitė 
į IX klasę ir 4. A. Hermanas — į VIII kla
sę. Ta pačia proga buvo įteikta buvusio 
gimnazijos direktoriaus A. Giedraičio do
vanos goriausiems vyresniųjų klasių litua 
nistams, kiekvienam po 5 dol.: B. Girdvai- 
nytei (VIII kl. )ir P. Vaitiekūnui (IX kl.).

Iki balandžio 8 d. priimti 22 nauji moki
niai. Tokiu būdu 1963-64 m.m. Vasario 16 
gimnaziją lankys vėl apie 100 lietuvių vai 
kų. Jų didžioji dalis bus žemesnėse kla
sėse. (VKV Inf.)

Abiturientų nesėkmė
Šiais mokslo metais Vasario 16 gimnazi

ja1 neišdavė nė vieno brandos atestato. 
Abitūros kandidatai nepatenkinamai pa
rašė rašomuosius darbus. Blogiausi rezul
tatai atsiekti lotynų ir anglų kalbose ir 
matematikoje. Reikia pabrėžti, kad egza
minų temos buvo ypač sunkios ir mūsų 
gimnazija savo nesėkme nėra vienintelė. 
Kai kuriose vietovėse dėl abitūros egzami 
nų nesėkmės buvo kilę didelių ginčų, pa
siekusių net teismus. Svarstoma galimybė 
iš viso panaikinti egzaminus Vokietijos 
gimnazijose, tuo pasekant anglo-saksų 
kraštus. Atsižvelgiant į egzaminų rezulta
tus, gimnazijoje imtasi griežtų reformų 
siekiant panaikinti nesėkmės priežastis.

(VKV Inf.)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — balandžio 28 d., 12 vai., 72

Mere Rd.
MANCHESTER —• balandžio 28 d„ 10.30 v.
ROCHDALE — balandžio 28 d., 11,30 v.
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