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AMERIKA IR EGZILAI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

„Chicago's Sunday American“ paskelbta 
me straipsnyje „The Allen-Scott Report“ 
buvo išreikštas spėliojimas, kad Rytų Eu
ropos egzilinės politinės organizacijos bū
siančios priverstos sustabdyti ar bent 
griežtai susiaurinti savo veiklą sovietų pa
vergtų kraštų laisvei atstatyti. Jų veikla 
jau dabar esanti aprėžiama: tai liudija, 
pvz., ir tas faktas, kad Pabaltijo Namai 
New Yorke uždaromi. Šios raidos priežas
tys esančios šitokios: viena, sutriuškinus 
egzilines organizacijas (if the exile groups 
are squelched, sakoma straipsnyje), bū
sią geresnių šansų susitarti su Chruščiovu 
Berlyno, Kubos ir Centro Europos klausi
mais; antra, pritrūkę pinigų organizacijų 
veiklai palaikyti.

Tiek yra man žinoma apie šį straipsnį, 
kurio teturiu ištraukas, o ne ištisą tekstą. 
Bet ir ištraukų pakanka, kad būtų galima 
susidaryti nuomonę apie „Chicago‘s Sun
days American“ pateiktas idėjas ir jas 
atremti.

Pirmiausia, kaip girdėti, kai kurias Ry
tų Europos egzilines organizacijas finan
suoja ir šiaip remia privati Amerikos 
draugija — Free Europe Committee. Jos 
dėka egzilinės organizacijos dirba didelį 
politinį ir ideologinį darbą, kuris turi svar 
bos ne tik atitinkamų kraštų laisvės bylai, 
bet iš viso laisvės idėjai išlaikyti Vakaruo 
se. Jau dėl to vieno, manau, Laisvosios 
Europos Komitetas turės garbingą vietą 
Amerikos visuomenės istorijoje, kaip vie
na tų amerikoniškų iniciatyvų, kurios su
derina politinį realizmą su kilniais princi
pais. Kai dėl piniginės pusės, aš susidarau 
įspūdį, kad šios akcijos išlaidos, palyginti 
su sovietų ir komunistų leidžiamomis pro
pagandai bei demoralizacijai Vakaruose 
sumomis, nekalbant jau apie sovietų špio
nažą, sudaro, taip sakant, kelis dolerius.

Kai dėl pamaldaus lūkesčio, kad Rytų 
Europos egzilinių politinių organizacijų 
sulikvidavimas padidintų galimumus susi
tarti su Chruščiovu, tai jam paneigti yra 
dar tikslesnių duomenų negu piniginė sri
tis. Eventualus susitarimas su sovietais ne
būtų pirmas. Susitarimų tarp Vakarų ir

AIŠKIŲ DALYKŲ PAAIŠKINIMAS
sovietų jau būta ir dar svarbių. Pakanka 
paminėti Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijas. Pakanka prisiminti Didžio
sios Britanijos premjero Churchillio pa
reiškimą parlamente 1945 m. vasario mė
nesį, kad jis niekam neleidžia abejoti So
vietų Sąjungos duotuoju žodžiu. Ar su
trukdė egziliniai politikai tuos susitari
mus? Ar jie sutrukdė tų susitarimų vykdy 
mą, ar sovietai, kurie juos sulaužė? Ar dėl 
egzilinių politinių organizacijų veiklos 
Churchillis buvo vėliau priverstas leisti ne 
tik kitiems, bet ir sau pačiam laikyti So
vietų Sąjungos duotąjį žodį tuo, kuo jis 
buvo, yra ir bus, būtent, sąmoningu melu, 
pastoviai vartojamu sovietų kontrahen
tams klaidinti?

Taigi, ne dėl egzilinių organizacijų kilo 
konfliktas tarp Vakarų ir sovietų. Ir jų iš
nykimas nepagerintų sąlygų konfliktui ge
ruoju išspręsti. Tarptautiniams konflik
tams ir ginčams spręsti tėra vienas kelias: 
pašalinti jų tikrąsias priežastis. Tardamie
si ar susitardami su sovietais šalutiniais 
antraeiliais ir dešimtaeiliais klausimais, 
Vakarai tiktai rizikuoja būti įtraukti į 
kompromisus, bet neišsprendžia pagrindi
nio konflikto, periodiškai pasireiškiančio 
sovietų parinktoj vietoj ir parinktu laiku. 
Kas sudaro konflikto esmę? Sovietų sieki
mas primesti pasauliui komunistinę san
tvarką, jį „palaidoti“, kaip tai yra pakar
totinai suformulavęs Chruščiovas. Pakeisti 
šios politikos negalima, nes ji yra vienas 
sovietų valstybės ir iš viso komunizmo 
egzistencijos pagrindų. Tačiau galima su
stabdyti jos vykdymą, būtent, Vakarų ka
rinio potencialo grėsme ir morališkai poli
tiniu pasipriešinimu. Ir kaip tik pastaruo
ju klausimu Rytų Europos egzilinės orga
nizacijos yra nemažai nusipelnusios Va
karams. Gindamos savo kraštų teises, jos 
kartu daug padarė tiek Vakarų akims at
verti dėl sovietų pavojaus, tiek išsaugoti 
viešojoj nuomonėj teisingumo jausmui, ku 
rio slopinimas yra svarbi komunizmo ve
damos griaunamosios akcijos priemonė. 
Žinoma, mūsų darbe yra netobulumų, bet 
juos lengva pataisyti. O, antra vertus, ar

vien tik egzilinės organizacijos netobulos? 
Ar neatsirado jos todėl, kad didžiojoje po
litikoje būta „netobulumų“, sukrėtusių ne 
tik Rytų Europą, bet visą pasaulį?

Egzilinės politinės organizacijos yra pa
dariusios žymų įnašą į Vakarų moralinio 
pasipriešinimo komunizmui ugdymą. Jos 
tebėra naudingos ir reikalingos civilizuo
tajam pasauliui ypač dabar, kada sovietai 
vėl stengiasi užmigdyti jo budrumą, apsi
mesdami sukalbesniais. Bolševiko Adžu- 
bėjaus ekskursija į Romą yra vienas to so
vietų vaidinimo aktas. Vakarų pasiprieši
nimas nustotų svarbaus veiksnio, if the 
exile groups were squelched.

S. Lozoraitis
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MIN. K. ZARINŠ PALAIDOTAS
šeštadienį, gegužės 4 d„ Latvių tautinė

se kapinėse buvo iškilmingai palaidotas 
Latvijos Įgaliotas Ministeris D. Britanijai 
Karlis Zarinš, staigal miręs balandžio 29d.

Pamaldose, kurios buvo atlaikytos Holy 
Trinity bažnyčioje, Holborne, dalyvavo 
daugiau kaip 400 latvių ir nemažas skai
čius kitų tautų atstovų bei mirusiojo drau 
gų. Bažnyčioje giedojo trys latvių chorai, 
atvykę iš provincijos ir Londono.

13 vai. laidotuvių procesija pajudėjo iš 
Londono ir per tris valandas pasiekė Brook 
wood vietovę, netoli Lietuvių Sodybos, 
kur labai gražioje gamtoje, tarp beržų ir 
pušų, yra įrengtos latvių tautinės kapinės.

Laidotuvėse dalyvavo keli šimtai latvių, 
tarp jų evangelikų, katalikų ir ortodoksų 
dvasiškiai. Vainikus ant kapo padėjo ir at 
sisveikinimo kalbas pasakė kiti Pabaltijo 
kraštų diplomatiniai atstovai, kuriems te
ko ilgus metus su velioniu bendradarbiau
ti: Lietuvos ministeris K. Balutis ir Estijos 
min. Torma. Tarp nesuskaitomų vainikų, 
kuriuos padėjo latvių organizacijos iš Ang 
lijos ir užsienio, buvo DBLS vainikas, o 
taip pat gėlės ir vainikai nuo tarptautinių 
organizacijų — Laisvosios Europos Komi
teto, PET Londono delegatūros, Baltų Ta
rybos ir kt.

Laidotuvių metu ten pat kapinėse stai
ga mirė kitas, mažiau žinomas latvis.

Italijos komunistai laimi

W. CHURCHILLIS NEBEIS Į 
PARLAMENTĄ

Seras W. Churchillis, kuris yra jau 88 
m. amžiaus, savo rinkiminei apylinkei pra 
nešė, kad jis nebekandidatuosiąs į parla
mentą.

Kai praeitais metais jis krisdamas susi
žeidė, tai dabar nebegali kaip reikiant ju
dėti.

Parlamento nariu jis yra išbuvęs dau
giau kaip 60 metų.

GEGUŽĖS 1 D. PARADAS
Gegužės 1 d. Maskvoje įvyko paradas, 

kurio metu sovietai parodė ir savo rake
tas. Raketų buvo išstatytos 7 rūšys, kurių 
mažiausios apie 20 pėdų ilgio, o didžiau
sios — iki 70 pėdų.

Maskvos radijas po parado paskelbė, 
kad sovietinės raketos esančios pajėgesnės 
už amerikiečių Polarius.

PRANCŪZIJOS POVANDENINIŲ 
PLANAS

Prancūzija pasiryžusi iki 1969 m. pasiga 
minti pirmąjį atominį povandeninį laivą, 
kuris būtų ginkluotas 16 raketų.

Paskui kiekvienais metais būtų pagami
nama po 2 tokius laivus.

Tačiau iki to laiko — jau šiais metais — 
Prancūzija pasigamins atominių bombų, 
kurios bus 3 kartus stipresnės už numes
tąją ant Hirošimos.

KOZLOVAS SERGA
Vakarų spauda išsiaiškino, kad sovietų 

komunistų partijos centro komiteto pirmo 
jo sekretoriaus pavaduotoją Kozlovą išti
kęs smegenų kraujoplūdis. Jis dėl to esąs 
dalinai paraližuotas ir paguldytas ligoni
nėn.

Kiti šaltiniai skelbia, kad jį ištikęs jau 
antras širdies smūgis.

Kaip pirmasis pavaduotojas, jis yra gali 
masis Chruščiovo įpėdinis.

RŪPINASI JORDANU
Įtempta padėtis Jordane kelia susirūpi

nimą JAV-bėms. Manoma, kad visus Vid. 
Rytus gali apimti sąmyšiai, jei būtų nu
verstas karalius Husseinas.

Jordane armija kol kas tebėra ištikima 
karaliui, bet į kraštą įsiskverbia vis dau
giau egiptiečių.

JAV įspėjo Egiptą, Siriją ir Iraką, kad 
jie nebevarytų propagandos prieš Hussei- 
ną.

VISI MOKYS KONGO ARMIJĄ
Kongo vyriausybė paprašė, kad J. Tau

tos ir Izraelis apmokytų jos kariuomenę.
Tai Izraelis apmokys parašiutininkus, 

Italija — aviaciją, Norvegija — laivyną, 
Kanada — susisiekimo personalą, o Belgi
ja ruoš karininkus.

ITALIJOS RINKIMAI
Rinkimuose į Italijos parlamentą val

dančioji krikščionių demokratų partija ne 
teko 13 vietų.

Komunistai surinko 25 procentus visų 
balsų.

BRITAI KRITIKUOJA SAVO 
ŽIAURUMUS

Britų spauda plačiai aptaria Davido Ir- 
vingo knygą apie Dresdeno sunaikinimą 
(„The destruction of Dresden") 1945 m. va 
sario 13 d. Šį beprasmišką žudymą ir grio 
vimą atliko britai.

Dresdene tuomet buvo apie 500.000 pa
bėgėlių. Žuvo apie 135.000 žmonių (Hirosi
moje žuvo 71.379).

Dresdene tada žuvo nemaža ir lietuvių.

CASTRO MASKVOJE
Prieš gegužės 1 d. į Sov. Sąjungą atva

žiavo Kubos Castro.
Jis iškilmingai buvo priimtas Maskvoje 

ir dalyvavo gegužės 1 d. parade.

FRANKO LIGOTAS
Gen. Franko, kuris šiuo metu yra 70 m. 

amžiaus, rimtai sergąs. Dėl ligos jis esąs 
nebepajėgus vykdyti Ispanijos liberali- 
nimo.

Jis sergąs diabečiu ir parkinsonizmu 
(dėl smegenų arterijų sukietėjimo dreba 
raumenys).

Vėl naujas traukinys iš Lietuvos į 
Kazachstaną

(E) Vilniaus radijo balandžio 8 d. žinio
mis, visoje Sovietijoje įsigiję gerą vardą 
pavergtos Lietuvos statybos ministerijos 
organizuojami traukiniai. Jais į Kazachsta 
ną ir kitas vietas gabenami įvairūs Lietu
vos specialistai, jaunimas. Dabar vėl su
darytas traukinys su... klasiniais vagonais 
ir į Kazachstaną būsią gabenama ne tik 
200 statybininkų, bet ir įvairios statybos 
priemonės, buldozeris. Lietuvos statybinin 
kai. pagal radiją, Petropavlovsko srityje 
statysią elevatorių.

NAUJOS GAIRĖS ATEISTAMS
Kaip bus ateityje formuluojami santy

kiai tarp valstybės ir Bažnyčios už geleži
nės uždangos, pradeda aiškėti iš straipsnio 
Vengrijos komunistų partijos ateistiniame 
žurnale „Lilagossag“, kuris pasirodė kaip 
tik tuo laiku, kai Vakarų spauda rašo apie
sovietų, o ypač vengrų komunistų pastan
gas pagerinti Santykius su Vatikanu ir Va
karais.

Atpasakojęs santykių tarp valstybės ir 
Bažnyčios istoriją nuo 1948 m., kada ko
munistai pavergė Vengriją, ir pažymėjęs, 
kad, nusavinus žemę, Bažnyčiai buvo nu
kirstas pajamų šaltinis, laikraštis sako, 
kad Vengrijoje pradėjo sėkmingai reikštis 
„taikos kunigų“ sąjūdis. Tam pritarusi 
liaudis. Katalikų Bažnyčios atvira rezis
tencija pasibaigusi, bet, gaudama padrąsi 
nimų iš užsienio, „klerikalų reakcija“ vis 
dar buvo gyva. Čia laikraštis randa reika
lo paminėti kunigų patarimus religinėms 
apeigoms krikštynose, vedybose ir laido
tuvėse.

„Būtų nerealu galvoti, kad tikėjimą, ku
ris egzistavo tūkstančius metų, galima bū
tų panaikinti vienu rankos mostelėjimu. 
Tikėjimą reikia palaipsniui keisti tikrai
siais komunizmo principais. Mes turime 
dirbti su ta prielaida, kad religija, tikin
tieji, bažnyčios ir kunigai bus dar ilgą lai 
ką mūsų tarpe“ — sako „Lilagossag“. žo
džiu, religija bus toleruojama iki to laiko, 
kol ji bus eliminuota.

Laikraštis pažymi, kad ne visi kunigai 
ligšiol pasirašė Valstybės-Bažnyčios sutar
tį. Bet iš Bažnyčios vadovybės reikalauja
ma daugiau: „pozityvių darbų, kurie tar
nauja Bažnyčios, mūsų partijos ir valsty
bės interesams“. Kitais žodžiais tariant, iš 
Bažnyčios bus reikalaujama, kad ji pati iš 
sikastų sau duobę.

Lenkijos įmonių rykštė — antvalandžiai
(E) Lenkijoje pagal „Polityka“ savait

raštį dar 1919 m. buvo įvesta 8 darbo va
landų diena ir 46 vai. darbo savaitė. O da
bar? Pagal valst. statistikos biuro duome
nis, antvalandžiai valstybės pramonės įmo 
nėse sudaro 4,76 proc. viso atliktojo darbo, 
o vienas pramonės darbininkas vidutiniš
kai per metus turi 97 antvalandžius. Len-
kų politinis savaitraštis širsta, kad Pabja- 
nice mieste esama įmonių, kur daug darbi
ninkų per metus turėję 1.800 antvalandžių. 
kitaip tariant, jie atidirbę 9 papildomus 
mėnesius.

Krikščionių demokratų su kitomis vidu
rio partijomis valdomoji Italija yra po šio 
karo pasiekusi didžiulės pažangos. Tačiau 
dabar pasibaigusiuose rinkimuose į parla
mentą komunistai ir kraštutiniai dešinieji 
susilaukė tam tikro laimėjimo — padidino 
savo surenkamųjų balsų skaičių. Dėl to 
amerikiečių „The New York Times“ rašo: 

„Komunistai laimi kiekvienuose rinki
muose. šįkart jie pasiekė naujų aukštu
mų, surinkdami 25.3 procentus visų balsų. 
Kai nėra kruopščiai atliktos analizės, tai 
tuos 2.6 procentus padaugėjusių balsų, pa 
lyginti su 1958 m., galima aiškintis kaip 
nors kitaip, o ne tuo, kad už juos balsavo 
naujieji rinkėjai. Apie 1.750.000 jaunų rin 
kėjų buvo įtraukta į rinkėjų sąrašus, ir 
dėl to nerimą kelia spėjimas, kad šitiek 
daug jų gali būti balsavę už komunistus“.

Britų „The Times“ rašo:
„Dar rimtesnis dalykas, kad kas ketvir

tas italas rinkėjas yra komunistas. Išvada 
būtų ta, kad dar reikalingesnė pasidarė vi 
duriniųjų srovių koalicija. Tai reiškia, kad 
daugelis italų norėtų įsijungti į komunis
tinį bloką. Tokia žinia gali tik šiurpą kelti 
Italijos bendrininkams šešių bendruome
nėje. Kas dabar gali pasakyti, kur sekantį 
kartą pakryps nuomonės toje Italijoje ir 
kur jos nuves ją?“

Šveicarų „Tribune de Geneve“ komunis 
tų laimėjimą norėtų įžiūrėti katalikų baž
nyčios paramoje krikščionims demokra
tams. Laikraštis rašo:

„Parama, kurią Romos Bažnyčia teikė 
krikščionims demokratams, nedavė nau
dos“.

Bet gal aiškiausiai priežastis iškelia bri 
tų „New Statesman“, kuris rašo:

„Dešiniojo sparno liberalų laimėjimo ga 
Įima buvo laukti. Įsiutinti Fanfanio nacio
nalizacijos programos, socialinės gerovės 
ir kontroliuojamos ekonomijos, pramoni
ninkai, kaip ir galima buvo laukti, vargu 
begalėjo balsuoti už jo partiją, ir jie atkri 
to. Prie komunistų laimėjimo prisidėjo 
įvairios priežastys. Jaunuosius balsuotojus 
galėjo patraukti partijos vado padėtis tarp 
tautiniame komunistų pasaulyje. Popie
žiaus enciklika Pacem in Terris kai ku
riems katalikams balsuotojams — ypač mo 
terims tokiuose namuose, kuriuose vyrai 
jau buvo komunistai —davė pagrindo pati 
keti, kad dabar jau leistina balsuoti už ko 
munistų partiją“.

Įdomų dalyką iškelia ir britų „The Guar 
dian“, kuris rašo:

„Komunistai susidarė pagrindą laimėti 
tokiame krašte, kuris yra dabar turtinges

P A!S A'U L YJi
— Venezuelos policija suėmė italų tar

nautoją, kuris savo žinioje turėjo už 230. 
000 svarų platinos, atgabentos iš Romos 
(231 kilogramas svorio).

— Prancūzų modernisto Leger paveiks
lų paroda buvo suruošta Maskvoje, bet so
vietai nebeleido parodos ruošti Leningra
de ir grąžino paveikslus Prancūzijon.

— Turkijoje gimė ketvertukai; vaikų 
vardai: Saulė, Mėnulis, žvaigždė ir Jūra.

— Geriausiai apmokamas žmogus — 
General Motors of Amerika pirmininkas 
Donneris, kuris per 1962 m. gavo 791.475 
dolerius atlyginimo (282.669 svarai).

— Japonijos komunistų partija atsisa.- 
kė platinti sovietų priežiūroje leidžiamąjį 
tarptautinį komunistinį žurnalą, nes jame 
užsipuolami kiniečiai.

— Sardinijoje, Italijoje, termitai su
graužė ištiso kaimo pastatų medines dalis, 
ir gyventojai buvo priversti išsikraustyti.

— Alleghanyje, V. Virginijoje (JAV), 
laivyno raketų centre įvyko sprogimas, 3 
asmenys sužeisti, 10 nesurandami.

— Kai metiliniu alkoholiu apsinuodiję 
mirė 20 asmenų, Ispanijos policija tikrina 
gėrimų daryklas, ir keletas asmenų jau 
buvo suimta.

— Chruščiovas priėmė Čekoslovakijos 
karinę delegaciją, vadovaujamą krašto ap 
saugos ministerio Lomskio.

— Langewinkelio kaimas (V. Vokieti
joje) nutarė persikelti pusantros mylios to 
liau, nes dabartinėje vietoje nepakenčia
mą triukšmą kelia prancūzų aviacinės ba
zės lėktuvai, o už persikėlimą turės mokė
ti V. Vokietijos krašto apsaugos ministe
rija.

— V. Vokietijos specialistams pasisekė 
iki 65 mylių aukščio iššauti trijų fazių ra
ketą ir parašiutiniu būdu nuleisti ją (tai 
patobulinta V-2, kuri bus naudojama erd
vės tyrimams ar kaip raketa prieš rake-
tas).

— Prisigėręs zoologijos sodo lankytojas 
Kopenhagoje, Danijoje, kažkaip įsibrovė į 
vilkų narvą, rytą buvo rastas apdraskytas 
ir nugabentas į ligoninę. 

nis, negu prieš keletą metų galėjo kas sva 
joti. Italija išgyveno ekonominius pasikei
timus, ir jos gyventojai susilaukė moder
nios pramoninės valstybės. Bent Europoje 
šita ekonomijos rūšis, kaip taisyklė, suda
ro komunistams tvirtesnį pagrindą iškilti, 
negu ūkiškai atsilikusiuose kraštuose“,

KO CASTRO NUSKUBĖJO MASKVON?

Vakarų spauda ypač daug vietos skiria 
pusiau netikėtai Kubos Castro kelionei Į 
Maskvą. O kelionės būta šiek tiek netikė
tos, nes šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ 
rašo:

„Castro atvažiavimas pro uostamiestį ir 
patį reikšmingiausią karo laivyno atspa
ros tašką tolimoje šiaurėje — pro Mur
manską — sovietų visuomenei buvo pa
skelbtas tik paskutiniu akimirksniu. Gal 
čia suvaidino savo vaidmenį saugumo su
metimai, o gal ir pats Castro atsisakė sve 
čiui priimti nustatytosios tvarkos ir kumš 
čiu naudodamasis išsireikalavo teisę pro 
ten atvažiuoti. Kai kurios aplinkybės kaip 
tik kalba už tai, kaip, pavyzdžiui, be jokio 
pasiruošimo atliktosios sutiktuvės sekma 
dienio rytą ir beveik dvigubai ilgiau negu 
reikia jo išbuvimas ten, kuris Maskvos bu 
vo išnaudotas pasipuošti“.

Ko jis ten nuvažiavo? Prancūzų „Le Fi
garo rašo:

„Castro aiškiai buvo linkęs pats vado
vauti Havanoje gegužės 1 d. iškilmėms, ku 
rloms šįmet buvo ypač rūpestingai ruošia
masi. Tačiau Chruščiovas bus priėjęs tos 
nuomonės, kad didesnės reikšmės turės 
Castro dalyvavimas gegužės 1 d. Maskvos 
Raudonojoje aikštėje, o ne Havanos „Pla- 
za Civica“, ir Castro negalėjo išdrįsti at
sisakyti. Daugiau negu tikra, kad Chruš
čiovas šį bąrzdotą buvusį sukilėlį panau
dos kaip kokį tūzą savo ėjimams komunis 
tų kraštų nesusipratimuose“.

O britų „The Sunday Times“ rašo:
„Labai galimas dalykas, kad Kubos Cas 

tro kelionė į Maskvą turės didesnės reikš 
mės, negu vien tik atstatyti pasitikėjimą 
tarp jo ir Chruščiovo. Gali būti, kad abu 
vadai pilniau negu kada nors iki šiol ap
svarstys, kur ir kaip pradėtinas komunisti 
nis puolimas Lotynų Amerikoje. Tuo tarpu 
kiti Vakarų’kraštai palieka su milžiniška 
komunizmo grėsme Lotynų Amerikoje su
sidoroti J. Valstybėms, kurioms čia kaip 
tik ir nesiseka susitvarkyti“.

Sovietai nebijo vakarietiškojo twisto

(E) „Izvestijos“ paskelbė straipsni apie 
Rytų-Vakarų ideologinį karą, kuriame tei
giama, jog Vakarų valstybės nedrįsta už
pulti branduoliniais ginklais Sov. Sąjun
gos, tačiau mėgina sužlugdyti komunizmą 
twistu.

Ten pat teigiama, jog Vakarų valsty
bėms nepavyko mėginimai susilpninti 
SSSR galybę ūkio ir politikos srityse, to
dėl toliau nepametama viltis laimėti kultū
riniame fronte. Vakariečių protestai dėl 
tariamojo abstraktaus meno persekiojimo 
Sovietijoje tesąs „tik bandymas žvejoti 
drumstame vandeny“.

Neturėdami galimybės panaudoti bran
duolinį ginklą, vakariečiai mano nugalėti 
komunizmą twistu, tačiau ir šis ginklas ne 
bus sėkmingesnis už „Polaris“ raketą — 
rašo „Izvestijos“.

Smukę daržovių auginimo reikalai

(E) Balandžio 5 d. Vilniaus radijas, ag
ronomo Jonyno žodžiais, pripažino, kad 
pastaraisiais metais daržovių auginimas 
kolchozuose ir kt. ūkiuose nekilo, tuo tar
pu, kai gyventojų poreikiai esą smarkiai 
išaugę. Latvijoje daržovių išauginama du 
kartus daugiau, kaimynai Lietuvą pralen
kia ir daržovių auginimo mechanizavimo 
lygiu. Dabar prikišta, kad Lietuvoje daržo 
vės, net ir sovchozuose, auginamos mažuo
se plotuose. Tikimasi, kad specializuoti 
daržininkystės ūkiai sovchozuose 1965 pi. 
išauginsią 19.000 to daržovių miestų gy
ventojams, tačiau, pasirodo, kad dabar tų 
daržovių paklausa siekia 30-40.000 to. Be 
to, nemažai daržovių reikia ir jas perdir
bančioms įmonėms. Balandžio 7 d. Lietu
vos spaudoje jau paskelbtas nutarimas dėl 
priemonių daržovių gamybai padidinti ir 
jomis geriau aprūpinti miestų gyventojus. 
Tai vis planavimai ir pažadai, o daržovių 
vis trūksta...

UŽSIENIEČIAI STUDENTAI
Užsieniečių studentų J.A.V. yra 53.107. 

D. Britanijoje 47.520, V. Vokietijoje 25. 
642, Prancūzijoje apie 30.000,
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REŽISIERIAUS TRAGEDIJA
ROMUALDUI JUKNEVIČIUI OKUPUOTOJE LIETUVOJE MIRUS

Teisinėje demokratinėje valstybėje mir
tis yra natūralus dalykas. Tačiau bolševi
kinės diktatūros sistemoje mes nežinome, 
kodėl ir kaip mirė Gorkis, kodėl ir kaip 
mirė Salomėja Nėris, kas atsitiko su Petru 
Cvirka ir daugybe rašytojų bei kitų sričių 
menininkų. Kaip „Elta“ praneša, š.m. ba
landžio 13 d. Vilniuje mirė dramos teatro 
režisierius, artistas ir pedagogas Romual
das Juknevičius. Jis mirė, palyginti, dar 
gana jaunas, nesulaukęs 97 m. Kokia liga 
jis sirgo, kokiomis aplinkybėmis jis mirė, 
mums nežinoma. Bet ir be to mums aišku; 
jis mirė bolševikinės sistemos uždusintas. 
Jis mirė nuo moralinių kančių kaip kūrė
jas ir kaip režisierius.

R. Juknevičiaus gyvenimo kelias nėra 
paprastas. Jis, pagal Adomo Mickevičiaus 
žodžius, buvo gimęs teatro meno kūrėjas. 
1926 m. baigęs Kauno aukštesniąją komer
cijos mokyklą, R. Juknevičius nenuėjo nei 
i bizni, nei i biurokratini darbą: jis nuėjo 
i humanitarinių mokslų fakultetą literatū
ros ir teatro meno studijuoti, čia reikia 
ypatingai pabrėžti didelius prof. Balio 
Sruogos nuopelnus: jis iš Vakarų atnešė 
teatro meno kultūros lygio pakėlimo ilgesį. 
Ir R. Juknevičius nepasitenkina tik B. 
Sruogos teatro seminaru ir Olekos-Žilins- 
ko vaidybos studija, bet, gavęs valstybinę 
stipendiją, 1934 m. išvažiuoja i Maskvą ir 
ten dvejus metus pas žymiausius artistus 
ir režisierius studijuoja vaidybą ir režisū
rą. Didžiausią {taką R. Juknevičiui padarė 
Stanislavskis ir Mejercholdas, du didieji 
rusų teatro teoretikai, filosofai ir prakti
kai — režisieriai. R. Juknevičius susinte
tino B. Sruogos, Stanislavskio ir Mejerchol 
do teatrožiūrą.

Grįžęs J Lietuvą, R. Juknevičius su di
džiausia teatrine aistra šoko į kūrybinį te
atro darbą. Deja, kaip ir kiekvieno revoliu 
elnio kūrėjo pirmieji žingsniai buvo sun
kūs. R. Juknevičiui Kaunas yra uždarytas. 
Jis patenka režisieriumi į Klaipėdą. Kaip 
tik čia jis suspiečia geriausias jaunųjų ak
torių jėgas ir iškyla kaip gabiausias reži
sierius. Jau pirmasis R. Juknevičiaus pa
ruoštas H. Heijermanso „Vilties“ spektak
lis parodė, kad režisierius yra apdovano
tas dideliu kūrėjo režisieriaus talentu. Po 
to dar sukūrė kelis meniškai vertingus 
spektaklius: „Slogučius“, „Mieluosius gi
minaičius“. Naciams okupavus Klaipėdą, 
R. Juknevičius buvo priverstas persikelti 
į Kauną. Kaunas, žinoma, jo nelaukė. Čia 
viešpatavo kita teatrinė kryptis ir dvasia, 
konservatyzmu nudažyta.

Tačiau ir Kaune per trumpą laiką R. 
Juknevičius užkariavo publikos simpati
jas. Publikai jau buvo nusibodęs vaidybi
nis primityvumas ir lėkštumas. R. Jukne
vičius G. Hauptmanno „Prieš saulėlydžiu“ 
Ir M. Pagnolio „Topazu“ parodė mūsų jau-

RAŠO STEPAS VYKINTAS

nųjų artistų kūrybingumą, psichologinį 
gilumą ir individualizmą.

Grąžinus Lietuvai Vilnių, R. Juknevi
čiaus artistų kolektyvas persikėlė į sosti
nę. Deja, ir čia ta viltis, su kuria pradėjo 
režisierius darbą Klaipėdoje, neišsipildė. 
Greit Lietuvą, o kartu ir Vilnių, okupavo 
bolševikai. Jie manė R. Juknevičiaus asme 
nyje rasti puikų bolševikinės propagandos 
įrankį. Deja, jis buvo pirmoj eilėj laisvas 
kūrėjas, režisierius, menininkas, kuris ne
norėjo tarnauti jokiai diktatūrai. Jau pir
mas R. Juknevičiaus spektaklis K. Inčiū- 
ros „Vincas Kudirka“ bolševikams buvo 
peilis į kaklą. Kaipgi Kudirka, lietuvis 
patriotas, antirusininkas gali rusų bolše
vikams patikti! Uždaryti tokį teatrą! Į Si
birą tokį režisierių! Tačiau R. Juknevičius 
duoda kyšį, V. Ivanovo „Šarvuotį“, ir bol
ševikai palieka režisierių priežiūroje dirb
ti. Sunkus tai buvo darbas, pilnas pavojų 
ir moralinių slogučių.

Nacių okupacijos laikotarpis taip pat 
buvo R. Juknevičiui kūrybinės priespau
dos laikotarpis. Pirmiausia, R. Juknevi
čius naciams buvo įtartinas kaip studija
vęs Maskvoje. Be to, jis buvo bolševikų 
išprievartautas ir padarytas bolševikinio, 
maskaradinio parlamento deputatu. Reikė 
jo ne tik naciams, bet ir lietuviškajai vi
suomenei viešai pasiaiškinti. Teatre reikė
jo vaidinti naciams priimtinus veikalus. 
Visa tai sudarė slogią teatro atmosferą. 
Tačiau, nežiūrint sunkiausių sąlygų, R. 
Juknevičius 1941-1944 m. laikotarpyje su
kūrė du gražiausius mūsų teatro šedev
rus: H. Kleisto „Sukultą ąsotį“ ir H. Ibse
no „Norą“. Pastarasis spektaklis liks am
žinas mūsų teatro istorijoje. Čia režisierius 
išgavo iš artistų tokią kūrybinę galią, kad 
pasiekė vaidybinių aukštybių. M. Mironai- 
tė — Nora, H. Kačinskas — Helmeris ir J. 
Palubinskas — Rankas buvo režisieriaus 
R. Juknevičiaus meistriškumo apogėjus. 
Tokių spektaklių nematė nei Maskva, nei 
Berlynas, nei New Yorkas.

Kai įsiveržė antrą kartą į Lietuvą bol
ševikai, R. Juknevičius drįso rizikuoti sa
vo gyvybe ir liko bolševikų okupuotoje Lie 
tuvoje. Jis puikiai žinojo, kad bolševikai 
jam nedovanos už viešus pareiškimus 
prieš bolševizmą. Ir vėl R. Juknevičius 
pradėjo iš naujo kryžiaus kelius, bolševi
kų nutremtas į Telšių provincijos miestelį. 
H. Kačinskui, J. Palubinskui, A. Škėmai 
pabėgus į Vakarus, jau režisierius nebete
ko geriausių artistų. Atskirtas nuo Chada- 
ravičiaus, Mironaitės ir kitų, jis pasijuto 
kaip Krėvės aras, uždarytas j narvą. Jo 
teatro meno polėkiai buvo visiškai suvar

žyti. Jo režisieriaus kūrybinė laisvė buvo 
užgniaužta. Jis turėjo meluoti sau ir ki
tiems. Jis turėjo pasirinkti artistus ne 
tuos, kuriuos jis brangino, bet tuos, ku
riuos jam kompartija paskyrė. Jis turėjo 
pasirinkti veikalus ne tuos, kuriuos jis 
mylėjo, bet tuos, kuriuos jam liepė paruoš 
ti Telšių kompartijos bosas. Vėliau jis bu
vo paskirtas vėl į Klaipėdą. Vadinas, pa
aukštintas: iš Telšių į Klaipėdą perkeltas! 
Tai buvo bolševikinis, sadistinis pasityčio
jimas iš geriausio lietuvių režisieriaus. 
Šitas moralinis persekiojimas, be abejo, 
nepaprastai prisidėjo prie R. Juknevičiaus 
kūrybinio talento sugniuždymo ir fizinių 
jėgų išsėmimo. Nors pastaraisiais gyveni
mo metais jis dirbo Vilniaus teatre, bet 
jau buvo gyvenimo, tiksliau sakant, bolše
vikinės priespaudos naštos palaužtas.

R. Juknevičiaus tragedija yra visų da
bartinės bolševikų okupuotos Lietuvos 
artistų, rašytojų, dailininkų, muzikų, mo
kytojų tragedija. Kur nėra kūrybai lais
vės, ten kūrėjas be laiko užtrokšta. Ir R. 
Juknevičiaus teatrinės kūrybos genijus 
užslopo bolševikinės diktatūros varžtuose.

R. Juknevičius mūsų atmintyje liks kaip 
šviesus lietuvio ir kultūrininko pavyzdys, 
kovotojas dėl tautinės ir asmeninės lais
vės, kūrybinių jėgų žadintojas, ugdytojas 
ir kultūros poreikių didintojas. Jo asmeny 
je Lietuva neteko vienintelio režisieriaus, 
kuris laisvose sąlygose būtų iškėlęs lietu
vių teatrą į pasaulines aukštybes.

Atžymėti nusipelnę dailininkai
(E) Sovietų Sąjungos A. Sovietas už nuo 

pelnus, vystant sovietinę dailę, Sovietų 
S-gos dailininko garbės vardą, šalia kitų, 
suteikė ir lietuvių dailininkui Vyt. Jurkū
nui. Kiti, jau žemesni vardai suteikti dai
lininkams: dailės instituto rektoriui prof. 
V. Mackevičiui, dailininkų s-gos pirm, pa
vaduot. K. Bogdanui ir doc. Br, Vyšniaus
kui.

Velykų švenčių metu garbino 
kosmonautus

(E) Pagal komunistus, kiekviena data 
turi savo tradicijas, išskyrus, žinoma, Lie
tuvoje visą laiką minėtas religines šven
tes. Tad ir šių metų Did. Penktadienį ir kt. 
švenčių dienomis jau tradiciškai minėta 
vad. kosmonautų diena. Lietuvos gyvento
jai buvo verčiami visur klausytis keturių 
kosmonautų pavardžių. Ar verta galvoti 
apie Velykas, kai visas dėmesys buvęs 
nukreiptas į sovietinius žygius erdvės už
valdymo srity?

RiivfCiAig£
IKI PASIMATYMO

„Dar valandėlė, ir jūs jau nebematysite 
manęs...“ sako Kristus apaštalams Evan
gelijoje. Kai žmogus atsisveikina su savo 
artimaisiais, paprastai sako: „Iki pasima
tymo“. Čia glūdi noras pasimatyti ir kar
tu viltis. Mes tikimės, kad žmogus, kuris 
su mumis atsisveikina ir mus palieka vie
nus, kada nors vėl atsiras mūsų artybėje. 
Aišku, dažnai mus lydi jausmas, kad šis 
tik formalus žodis. Dažnai pagalvojame, 
„Iki pasimatymo“ yra įtartinas, neaiškus, 
ar tikrai mums teks dar pasimatyti.

Kai žmogus ligoninėje atsisveikina su 
sunkiai sergančiu ligoniu ir taria „Iki pa
simatymo“, dažnai tai esti tik mandagumo 
formulė — širdyje galvojama kitaip — 
kažin ar dar teks pasimatyti čia žemėje? 
Žmogus nebeturi tikėjimo tam, ką sako! 
Tai gailestingo melo skraistė!

Kai tūkstančiai lietuvių tremtinių atsi
sveikino su jumis Tėvynėje ir tarė „Iki 
pasimatymo“ — jie šventai tuo tikėjo, 
kaip tiki ir dabar. Jie tik negalėjo nė gal
voti, kad tas pasimatymas taip toli nusi
tęs, bet jie tiki, kad tai tikrai kada nors 
įvyks!

Kristus nenorėjo savo atsiskyrimo nuo 
savo mokinių slėpti po mandagumo for
mule ar gailestingumo melo skraiste. Jis 
žino, kad jo atsiskyrimas apaštalams ir jo 
mokiniams bus labai skaudus ir sunkus. 
Todėl iš anksto jis juos parengia ir atvirai 
pasako, kad jo atsiskyrimas nuo jų yra 
neišvengiamas.

Apaštalai, papratę būti Kristaus artybė 
je, praleidę ilgus metus kartu su Juo, jau
tėsi Jo globoje saugūs, drąsūs ir pasitikį. 
Atėjus kančios bandymų valandai, jie nu
sigando, išbėgiojo kas sau — jų visos vil
tys, atrodė, visai sudužo. Pasaulis ir blo
gis, atrodė, šventė savo pergalės triumfą 
—■ Kristų, apaštalų Mokytoją ir pasaulio 
Išganytoją — Žydų tautos Karalių — jie 
prikalė ant kryžiaus. Ir tikrai — mažą va
landėlę jie nematė Jo. Neturėjo laiko nė 
atsisveikinti, nė „Iki pasimatymo“ pasa
kyti. Užtai koks buvo jų džiaugsmas, kai 
prisikėlęs Kristus pasirodė jiems paskuti
nės Vakarienės kambaryje. „Ramybė jums 
— tarė Jis — Ramybė!“ Ir ramybė pama
žu grįžo į jų širdis, ir per 40 dienų jie 
džiaugėsi prisikėlusiojo Kristaus artuma. 
Bet tai buvo trumpa valandėlė — lygiai 
kaip visas džiaugsmas žemėje yra trum
pas. Kas bus, kai Kristaus nebebus jų tar
pe? Kas ves juos ir kas rodys kelią?

Kristus supranta jų rūpestį ir žino, kas 

laukia apaštalus ateityje, todėl iš anksto 
juos perspėja: „Jūs verksite ir dejuosite, 
o pasaulis džiaugsis". Pasaulis džiaugėsi 
prikalęs Kristų ant kryžiaus, ir todėl jis 
džiaugsis, galėdamas ir Kristaus įkurtąją 
Bažnyčią kaustyti retežiais ir vesti Golgo
tos keliu. Savo galios pajautimas, jėgos ir 
galybės parodymas, suteikia pasauliui 
džiaugsmą. Dėl to jis įniršęs ir stengiasi 
visur savo galybę rodyti. „Mes išnaikinsi
me Kristaus vardą nuo žemės veido!“ šau
kia jie ir to siekia pagrindinai. Visos prie
monės čia jiems tinka: persekiojimai, 
šmeižtai, melas ir smurtas stovi jų tarny
boje. Krikščionys visais laikais stovi ug
nies bandyme. Dažnai atrodo, kad Kristus 
tikrai paliko šį pasaulį priešų galybėje.

Bet Kristus šios dienos Evangelijoje ra
mina savuosius: „Dar valandėlė, ir jūs vėl 
matysite mane!“ Tai amžinasis „Iki pasi
matymo“, kuris suteikia krikščionims vis 
naujų jėgų nenusiminti, nenuliūsti. „Aš 
nepaliksiu jus našlaičiais, sako Kristus, aš 
atsiųsiu Jums šv. Dvasią-Ramintoją-Guo- 
dėją. Ji išmokys jus viso!“ Ir tas prisikėlu
siojo Kristaus pažadas per du tūkstančiu 
jau metų guodžia ir stiprina tikinčiuosius. 
„Gali sau kilti ir ūžti jos vandenys — Ka- 
reivijų Viešpats su mumis“ — gražiai nu
sako lietuvių mėgstama 45-ji psalmė: ,Die 
vas mums tvirtovė ir stiprybė“.

Prisikėlimo šventę visad lydi dangun 
žengimo šventė — šeštinės ir Šventosios 
Dvasios atsiuntimo šventė — Sekminės. 
Krikščionys, iki tol nedrąsūs ir baimingi, 
su ilgesiu širdyje ir sieloje žvelgia į aukš
tybes, kur išnyko jų Išganytojas. Bet jau 
pirmosios Sekminės atnešė jiems tikrą pa
guodą — pažinimą ir supratimą, kad Kris
tus atnešė pasauliui tiesą. Jis nugalėjo pa
saulio pinkles ir viliones. Mes, krikščionys, 
esame tos Kristaus tiesos liudytojais. Ne 
mūsų tai žinia, ne savo tiesas mes liudija
me, bet to, kuris mus siuntė — Dievo! 
Mes atliekame tik savo pareigą, ją savo gy 
venimu perduodami pasauliui. Todėl, žvelg 
darni į Kristų, kuris skelbia apaštalams sa 
vo greitą atsisveikinimą, mes neliūskime 
ir nenusiminkime! „Dar valandėlė, ir jūs 
vėl matysite mane!“ sako Kristus.

Roma, 1963. Mons. CIeRas

STEBINT MAŽŲJŲ BALETĄ

Dukrele, 
šok!

Drebulė šoka prietemio danguj — 
Iškeldama jam baltą kaktą.

Irisai purtos šviesoje — 
Paukštės vejos.
Šok, džiaugsmo liepsnele!
Irisai pupsi vejoje —
Dukrele, 
šok!

Danguolė Sadūnaitė-Sealey
i.................................................... .

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas 
Sibiro tundroje

(7)

Praėjusių metų vasarą Trofimovsko di
rektoriaus žmona su vaikais paskutiniuoju 
prieš didžiuosius šalčius karavanu išvyko 
į Jakutską. šis aukštas partijos pareigūnas 
įkalbinėdavo paskirus salų „nuovadų“ įmo 
nių žvejybos meistrus ir Sagilacho meistrą 
Anjų, kad neįtrauktų į knygas vienos ar 
net kelių žuvų statinių. Tokias neįregist
ruotas statines „kombinuotai“ siųsdavo į 
Jakutską, kur jos tam tikrais būdais patek 
davo į direktorienės ir jos giminaitės ran
kas. Mieste darbo žmonės badavo, žuvį 
greit išpirkdavo, mokėdami po 20-30 rub
lių,už vieną. Bet ir „baracholkoje“ ją par
davinėdavo kartu su senais sudėvėtais as
meniniais daiktais ir daugiausia iš įmonių 
pavogtais gaminiais. Ano meto Rusijoje ir 
dabar šią garsią mugės vietą „baracholką“ 
lankė visų padėčių žmonės, nuo eilinių iki 
aukštųjų pareigūnų.

Tokių žuvies statinių svorį pažįstu iš to, 
kad mes, vergės, jas savo rankomis per
kraudavome ant rogių ir tempdavome san 
dėlin. Nelengva buvo slapstyti pavogtas 
žuvų statines, kurių kiekviena svėrė dau
giau kaip 200 kg. 1947 m. būdama Jakuts- 
ke, pati mačiau Trofimovsko mokyklos ve
dėjo žmonos brolius „prekiaujančius“ mo
kykloms skirtais sąsiuviniais.

Aplamai visi Trofimovsko viršininkai 
buvo gerai įsikūrę, nes jiems, gyvenan
tiems tolimoje šiaurėje, buvo skiriama 
daug įvairios mantos. Visi jie buvo komu
nistų partijos nariai — draugai. Todėl ma
ža nesusipratimų teturėdavo, nes kiekvie
nu atveju mažesnieji nusilenkdavo dides- 
niesiems ir viskas geruoju pasibaigdavo. 
„Neklaidingosios“ partijos nariai visą sa
vo gyvenimą atsimins auksinius laikus ir 
t>us dėkingi tiems savo draugams, kurių 

galios ir įtakos dėka jie buvo pasiųsti į 
Arktį, nes Vakaruose vyko baisūs jiems 
dalykai — vyko žiaurus ir viską naikinąs 
karas.

Kūčių vakaras
Buvo Kalėdų šventės išvakarės. Tai vi

siškos tamsos metas. Šaltas vėjas pradėjo 
pustyti sniegą ir vis smarkiau ir smar
kiau; lauke dirbusius anksčiau paleido iš 
darbų. Norėjome bendrai prisiminti šven
tes.

Prie apšerkšnėjusių ir apšalusių lubų 
skardinė (be stiklo) lemputė užgeso. Ne
buvo žibalo. Statinė su žibalu buvo visiš
kai palaidota sniego pusnyje, šviesai nau
dodavome sakuotų lentų skalas. Šį vakarą 
viena moteris įsižiebė žvakę. Ir aš įsižie
biau savo žvakigalį, kurį buvau gavusi 
prie krosnių statybos.

Ir silpnesnieji, pakilę iš savo guolių, at
sisėdo. Rankpelnio Deveikos šeimos narių, 
motinos ir tėvo, vietos buvo tuščios. Moti
na mirė, o tėvas buvo izoliatoriuje.

Visų mūsų kančios mintys ir mūsų sie
los skrido pas mums brangius žmones, 
esančius toli, labai toli — tėvynėje, Kras
nojarsko stovyklose, Kansko kalėjime, kur 
kentėjo mūsų vyrai ir broliai.

Katalikų papročiu „plotkelių“ vietoje da 
lijomės duona, lauždami ją po trupinėlį 
nuo vieno gabaliuko. Nebuvo tokių žodžių, 
kuriais būtume galėję savo jausmus iš
reikšti. Žmonės meldėsi tylėdami.

Šį vakarą, atrodė, ir ilgiau, ir šviesiau 
kūrenosi mūsų židinys, apie kurį visą lai
ką sukinėjosi ir būriavosi mūsų kambario 
devyni vaikai. Be juoko, be kalbos, be 
džiaugsmo. Deveikos mergaitės jau nebe
pajėgė iš savo guolio pakilti.

Mokytojas Petraitis bandė pasakoti vai
kams kalėdines legendas, kalbėti apie tai, 

kaip švęsdavome tėvynėje, o jo mažoji 
dukrelė, apkabinusi tėvo kaklą, visą laiką 
tyliai verkė.

Iš apšalusių lubų lašėjo vanduo dideliais 
lašais, drėkino narus, ir apšerkšnojusioje 
asloje susidarė ledo grumstų.

Si tylųjį taikos vakarą sutrukdė NKVD 
atstovai. Vienas jų įslinko pas mus, ati
džiai apsidairė ir dingo.

Greit užgeso žvakės, ugniakuras blėso, 
įsivyravo tamsa ir šaltis. Vandens lašai iš 
lubų krito vis rečiau ir rečiau. Tik ant na
rų čia vienoje, čia kitoje vietoje vieni ty
liai meldėsi, kiti vaitojo.

Tą pačią naktį jautėme, kad lauke vyks
ta kažin kas, ko mes nebuvom dar pergy
venę. Buvo ir vėl prasidėjusi žiaurioji šiau 
rėš audra, tamsioji purga.

TAMSIOJI PURGA

Apie trejetą mėnesių tęsėsi poliarinė 
naktis. Dažnai, poliarinei nakčiai įpusėjus 
(kartais antroje jos pusėje), pradėjusias 
siausti nepaprastos jėgos sniego audras 
čia vadina purgomis.

Tai smulkus, į smėlį panašus ir aštrus 
sniegas, žiauraus, nepaprastos jėgos vėjo 
po plačias šiaurės dykumas blaškomas, 
verpetais besisukdamas, tiršta ir tamsia 
mase pripildo orą. Nežmoniškam šalčiui 
spaudžiant, purgos siaučia keletą parų, o 
kartais ir ištisas savaites. Tokiems orams 
užėjus, šviesesnio meto nėra — viskas pa
skęsta tamsoje. Tikra mirtis visiems, tokio 
oro užkluptiems atvirame lauke.

Čia nebuvo galingą audrą trukdančių 
kliūčių. Vėtra pati skynė sau kelią. Ir per 
mūsų sniegu padengtą patalpą ritosi aud
ra. Mūsų patalpose šaltis sumažėjo, nes 
mus visiškai apnešė sniegu. Atrodė, kad 
garrita pasiryžo sukaupti visas savo jėgas 
neprašytiems atėjūnams sunaikinti.

Žmogui, patekusiam į tokią audrą, nėra 
kaip priešintis. Tenka lėkti drauge su įsiu 
tusia vėtra, kuri, pagrobusi nelaimingąjį 
žmogų, varo aštrias sniego dulkes į burną, 
akis, nosį, smaigsto visą kūną adatomis, 
kol nukankina savo auką. Tik tokios pur
gos metu ant kojų vos stovinčiam vergui 
buvo leidžiama neišeiti į darbą; šiaip dar
bai vykdavo, nepaisant šalčio, vėtros ir 
tamsos,

Keletą parų siautėjo ši didi gamtos jėga. 
Mūsų kuro atsargos buvo mažos, bet vis 
tiek per šį laiką buvome keletą kartų už- 
kūrę židinį. Aptašėm narus, durų rėmus. 
Stalo ir suolų nebuvo, — būtume juos su
naudoję kurui. Galop nebepajėgėme at
stumti durų, nebegalėjome prieiti prie 
sniego ir pasigaminti iš jo vandens.

Užsitęsusi šiaurės vėtra ir poliarinė nak 
tis, esant mums tokioje padėtyje, stipriai 
veikė į smegenis. Ypač jaunesnieji kalbėjo 
be ryšio, kliedėjo, ieškojo seniai suvalgy
tos duonos, kai kurie pyko ir įtikinamai 
šnekėjo, kad kažin kokie gelbėtojai mus 
visus būrinėmis rogėmis išgabens iš šiau
rės.

Pagaliau, tarsi pavargusi, vėtra sumažė
jo. Mus atkasė žmonės, kurių durys nebu
vo sniego užverstos. Kas dar pajėgė, ėjo 
parnešti duonos sau ir vaikščioti negalin
tiems.

Jakutai tiki, kad purga nurimsta tik ta
da, kai pasiima savo auką.

Antrame mediniame barake gyvenusi 
moteris-mokytoja dirbo duonos kepykloje. 
Ji turėjo tokį darbą, apie kurį tik sapnuo
ti tegalėjome. Kepykla buvo tik apie 20 
metrų nuo barako. Kalėdų naktį ji turėjo 
kepykloje dirbti. Norėdama atžymėti šven 
tęs, ji apsirengė užsilikusiais, maiše laiko
mais, gražiausiais savo drabužiais. Žadėjo 
draugams nunešti kokį duonos gabaliuką 
bei rūgštaus mielių vandens. Durys buvo 
sniego užverstos. Nelaiminga moteris, bi
jodama prarasti gerąjį darbą, už sienos 
gyvenančių žmonių patariama, pasidarė 
sienoje skylę ir išėjo į darbą. Kepykla bu
vo juk čia pat.

Šiaurės vėtrai aprimus, buvo atkastos to 
barako durys. Atėjęs kepėjas ieškojo savo 
darbininkės, kad eitų dirbti, nes Kalėdų 
naktį į kepyklą ji nenuėjo.

Pavasarį medžiotojai rado ją tundroje 
sušalusią. Vėjo varoma ir nešama, ieškoda 
ma kepyklos, ji bėgo kartu su vėtra apie 
porą kilometrų sniego pusnimis. Drabužiai 
nuo krūtinės buvo nuplėšti, nes purgoje 
mirštantiems, esą, būna šilta. Jos penke- 
rių metų sūnelį priglaudė S-nė, stipresnė 
moteris, globoti drauge su savo dukrele.
Neatlaidžiai dūksta tamsioji purga. Mūsų 

patalpų gyventojai, atrodo, geriau laikosi 
nei kitų, nes vis bendrai rūpinosi kuru, 

Be to, mūsų tarpe buvo keturi suaugę vy
rai, kurių vienas turėjo kirvį.

Poliarinės nakties antroje pusėje padė
tis ūmai pradėjo blogėti, nes šiemet purga 
siautė tik su trumpomis pertraukomis.

Nusilpimas ir šiltinė guldė iš eilės vieną 
po kito. Vėtrai kiek aprimus, nutarėme 
silpnuosius vežti į ligoninę. Sergančius ap
vyniojome antklodėmis, ištraukėme pro 
prieangio lubas ir suguldėme į plikas 
roges.

Sniego audra ir vėl stiprėjo. Netalpios 
ligoninės koridorius ir keturi kambariai 
buvo pilnutėliai. Ir ten buvo šerkšno kam
barių kampuose ir sijų tarpuose, bet, nors 
ir silpnai, patalpos buvo apšviestos, kūre
nosi molio plytų krosnys. Moterys, gavu
sios darbą ligoninėje po stogu, buvo lai
mingos. Sušildytomis plytomis jos šildė li
gonius ir tuo jiems padėdavo.

Ligoninėje iš už sienos buvo girdėti 
triukšmas. Pravėrėme duris ir tamsoje pa
matėme moteris, besistengiančias išlaikyti 
ant grynų lentų gulintį karščiuojantį vy
rą. Mes jį pažinojome, — tai buvo jaunas 
pianistas iš Klaipėdos.

Keliaujant Lena, kartą karavanas susto
jo. Mus išvarė į taigą parinkti kuro virtu
vei. Miške užtikome skudurinėse palapi
nėse gyvenančias suvargusias apiplyšusias 
moteris. Vienos virė, kitos srėbė vandenin
gą žuvies sriubą. Jų judesiai buvo lėti, 
akys be gyvybės ir liūdnos. Moterys ne
kreipė į mus dėmesio. Milžiniškoje taigoje 
retai sutinkamus žmones — moteris užkal
binome, bet jos mums neatsakė. Turėjome 
skubėti su kuru. Grįždami matėme žmo
nes dirbančius prie naujos statybos. Mes 
tų žmonių nebijojome, bet mus nukrėtė 
šiurpas, kad ir mūsų bus toks pat likimas. 
Anuomet šis, dabar sergąs, jaunuolis pa
klausė čekistų viršininką: „Kur mus veža 
ir ką mes po šios kelionės veiksime?“

„Esu komunistas, komunistai žodžių vel
tui nesvaido; savo garbės žodžiu užtikrinu, 
kad nukeliavę dirbsite savo specialybėje“, 
— „mandagiai“ šypsodamasis atsakė če
kistas. Nuvykus į Trofimovską, šis jaunuo
lis tuojau buvo paskirtas į žvejybą, į šiau
rės vėjuotus ir šaltus vandenis.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj (2) Skaitytoju (tuskai
Nutolus nuo dangoraižių ir dangoraižė- 

lių centro, paprastame Amerikos mieste 
tuoj prasideda didžiuliai priemiesčiai. Jie 
tokie milžiniški, tartum visi didieji mies
tai ir tebūtų iš vienų priemiesčių. Ypač 
Detroitas ir Chicaga sudaryti iš tokių ne
apžvelgiamų priemiesčių, kur dauguma 
vienas į antrą panašių mūrinių ir medinių 
namų teturi du (neretai vieną) aukštus, 
vis tiek, ar tie namai stovėtų prie nuogų 
plačių gatvių (krautuvių-krautuvėlių, val
gyklų ir smuklių rajonuose), arba tarp 
medžių, toliau nuo gatvės (gyvenamuose- 
rezidenciniuose kvartaluose). Tai standar
tinės masinės statybos rezultatas. Todėl 
šituos gyvenamus trobesius galima įsigyti 
nuosavybėn dažnai taupiai gyvenančiai 
šeimai. Tarp šitų namų namelių jūros daž
nai buvo galima matyti įvairiausių konfe
sijų bažnyčių (daugiausia gražių sinagogų 
mačiau New Yorke). Tarp šitų šventovių 
tik keletą temačiau originalesnių ir gra
žesnių. Šiaip jau kai kurios tų bažnyčių — 
tik didesnės salės. Viduje jos paprastai 
švarios, su patogiais suolais sėdėti ir klū
pėti. Tarp mano lankytų lietuvių bažny
čių — didžiausia Šv. Kryžiaus šventovė 
Chicagoj. Bet jos architektūra neoriginali 
ir nelietuvio projektuota, senųjų ateivių 
aukomis pastatyta. Gana originali man at
rodė neseniai pastatyta lietuvių bažnyčia 
Masphete. Ją suprojektavo lietuviai daili
ninkai, kaip ir Marquett parko lietuvių 
bažnyčią, nors dėl kai kurių šios bažny
čios originalumų yra abejonių. Kad ir ne
tekta originali, bet daili, lietuvio architek
to suprojektuota, naujoji Clevelando lie
tuvių bažnyčia. Tik gaila, kad dar ir da
bar, kai lietuvių architektų yra daug, lie
tuvių klebonai bažnyčias mieliau nori ati
duoti svetimtaučiams. Gal šie moka ge
riau prisiplakti, bet jie toli gražu ne archi
tektūros genijai. Jų statytos svetimtaučių 
bažnyčios, kurias man teko matyti, daž
niausiai yra imitacinės, sekančios kokį 
nors Europos istorinį stilių (gotiką, bizan- 
tiką, romaniką). Nuo imitacijos nėra lais
va nė paminklinė-tautinė katalikų švento
vė Washingtone, nors jos pavienios koply
čios gražios. Ten savos koplyčios įrengi
mui lietuviai kunigai ketina išleisti apie 
300.000 su viršum dolerių. Bet ar tai nėra 
reprezentacinė prabanga, kai stinga pini
gų aktualesniems kultūriškai religiniams 
reikalams, kunigai nusiskundžia naujųjų 
ateivių nedosnumu?

Taigi, tie priemiestiniai didmiesčiai su 
savo bažnyčiomis bendrąja išvaizda ne
daug kuo skiriasi nuo nedidelių miestelių 
— vienur ir kitur vyrauja tie dviaukščiai 
ar vienaaukščiai namai. Ir vienur ir kitur 
kartais medinių namų pobūdis paslepia
mas, juos apmušus plytų imitacijos danga
lu. Tik miesteliuose gal mažiau visokių 
reklaminių iškabų, blėčių, geležų ir vielų, 
nors krautuvių langai vienur ir kitur ne
tvarkingai prikimšti prekių ir stiklai iš 
vidaus apklijuoti dideliais plakatais, skel
biančiais kainas ir nupiginimus. Ir did
miesčiuose ir miesteliuose, tur būt, nešva
riausia ir brangiausia įstaiga — kirpykla, 
kur vyro plaukų nukirpimas svyruoja 
tarp, 1,5-2 dol. Kur reikia mokėti 3-5 dol., 
ten esą švaru.

Tačiau tie Amerikos ir iš dalies Kana
dos priemiestinių didmiesčių monotoniš
ki namai iš vidaus patogūs gyventi, kad 
juose žmonės užmirštų visus darbus-jo- 
bus ir visą pasaulį. Mačiau kelių lietuvių 
gydytojų naujus, puošniai ir patogiai 
įrengtus, bet jų išvaizda nedaug kuo skyrė
si nuo kaimyninių namų. Tai leidžia ma
nyti, kad namai statomi panašūs ne tik 
dėl komercinių sumetimų, bet ir dėl dau
gumos amerikiečių konformizmo — gy
venti ir galvoti, kaip daro dauguma, ver
čiau savo nuomonę paslėpti ir kitų minti
mis nesidomėti, tegalvoti, kad blogai, kai 
kas nepatenkintas ima bruzdėti. Taigi ši
tuose namuose-nameliuose iš lauko klesti 
konformizmas, o iš vidaus auga egocentriz- 
mas, nesidomėjimas pasauliu ir nevaly

vumas. Tai atitinka vieną svarbiausių 
amerikiečių principų — take it easy (elkis 
laisvai). Po visokių skubėjimų tuose na
muose jie tuoj išsirengia, voliojasi ant 
grindų kilimų su vaikais prie televizijos 
ir net susideda kojas ant stalo. Lietuvių 
namuose temačiau tik vaikus, besivolio-
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jančius ant kilimų prie televizijos, kly- 
kiančius ir protestuojančius, kai tėvai juos 
varė nuo aparato, nes programa ne vai
kams buvo skirta. Nemačiau lietuvių, ke
liančių kojas ant stalo, nors man sakė, 
kad tokių esą. Yra taip pat to nevalyvo 
„take it easy“ įpročio susikišti rankas į 
kišenes. Tai pastebėjau ir kai kuriuose 
lietuvių profesoriuose — per paskaitas su
sikišę abi rankas į kišenes, jie demonstra
vo savo perdėtą laisvę

GYVENIMO KIETUMAS
Bet tas natūralistiškai biologinis „take 

it easy“ iš dalies ir suprantamas, turint 
galvoj amerikiečių gyvenimo kietus reika
lavimus, kuriuos fabrikuose, įstaigose, li
goninėse, kolegijose vykdo įvairiausi „bo
sai“. Iš pasakojimų susidariau įspūdį, kad 
plačioji Amerika net panaši į „plačiąją 
tėvynę“. Sovietų Rusiją. Kas čia kompar
tijos narys, beveik tas pats Amerikoj — 
„bosas“. Kad ir kvailiausias „boso“ įsaky
mas, bet jis reikia vykdyti be kalbų. (Ar 
Europoj „bosai“ kitokie?). Dažnai ir ne
mėgink jam ką nors patarti. Ne tavo rei
kalas, jis „geriau“ žino. Geri santykiai su 
artimiausiu „bosu“ labai svarbūs. Jei jie 
bus blogi, jis pasiūlys dirbantįjį atleisti. 
Ir aukštesni pareigūnai dėl to neverks. 
Tiesa, darbų daug, bet ir kandidatų jiems 
nemažai. Todėl beveik niekas nenori būti 
lengvai atleistas iš darbo. O lietuviai 
Amerikoj dirba intensyviai, ypač jei įsigei 
džia pralobti. Be to, kiek galiu spręsti, 
juose pareigingumo jausmas gyvesnis ne
gu amerikiečiuose. Man malonu buvo gir
dėti, kad lietuvės moterys dėl savo sąži
ningumo darbe ypač gerą vardą turi įvai
riose laboratorijose Chicagoj. Todėl jos 
ten mielai priimamos ir šitaip pamažu ne
viena išėjo ar išeina iš fabrikų ir dirbtu
vių. Viena gera pažįstama — našlė, kuri 
baigia į aukštuosius mokslus išleisti tris 
vaikus ir gyvena labai kukliai, iš sunkių 
darbų pakilo iki laborantės, kuri moko 
studentus. Tačiau kai kurie mūsų žymūs 
rašytojai, pavyzdingi gimnazijų mokyto
jai, karininkai, teisininkai tebėra degra
duotų žmonių kategorijoj — po 12-14 metų 
Amerikoj tebedirba sunkų fizinį darbą.

Amerikos gyvenimas kietesnis negu 
Europos pramoniniuose kraštuose gal ir 
todėl, kad Amerikoj uždarbio, naudos ir 
pelrio motyvai turi didesnės reikšmės, o 
socialiniai (solidarumo, pagalbos, užuo
jautos) motyvai mažiau sveria negu Euro
poj. Kai man nevienas aiškino, Amerikoj 
nėra darbo apsaugos įstatymo, kuris nu
matytų, per kiek laiko ir kuriais motyvais 
dirbantysis atleidžiamas, jei niekuo nenu
sikalto darbo drausmei. Pvz., Amerikos 
darbdavys praneša dirbančiajam, kad ry
toj jis nebeateitų į darbą, ir to gana. Nors 
yra 3-6 mėn. laikotarpis, per kurį atleista
jam iš darbo mokama pašalpa, tačiau ta- 
dą jau atsiranda jam sunkumų mokėti pri
vačią ligos apdraudą, sunku išmokėti sko
las už tariamai nuosavus namus ir įvai
rius aparatus, be kurių galima apseiti, bet 
kuriuos įpiršo pirklių agentai, išgirdami 
mokėjimo sąlygas arba pakutendami kvai
lą ambiciją. Todėl uždarbiai labai vertina
mi, o Amerikos doleris yra brangus pini
gas, už kurį be kito ko gali pirktis biologi
nių smagumij ir patenkinti puikybės jaus
mą.

Todėl žmonės dolerius ir taupo. O pama
žu tai virsta šykštumu. Kai santaupų kny-

gutė banke tampa dievaičiu, ištuštėjusi 
siela širdį paverčia akmeniu, kuris leidžia 
užmiršti Dievą, bažnyčią, artimą, savo 
vaikus, savo tautiečius, bet kokią paramą 
lietuvių kultūros reikalams ir savo gimi
nes pavergtoj Lietuvoj. Man buvo vardais 
minimi tokie lietuviai šykštuoliai, pvz., 
kai gerai uždirbąs brolis nėra pasiuntęs 
nė vieno siuntinėlio Lietuvoj vargstančiai 
savo seseriai, nors jai siunčia svetimi; o 
kitas nenuskurdęs dėdė tedavė tik penkis 
dolerius sesers dukrai, iškentusiai Sibiro 
tremty vienuolika metų ir neseniai atvy
kusiai į Ameriką naujo gyvenimo pradėti. 
Man buvo pasakojama, kaip vieno lietuvių 
šviesuolio žmona savo mažametę dukrelę 
per dieną palieka amerikietei auklei (dėl 
to mergaitė silpnai bekalbanti lietuviškai), 
kad tik prie gerai uždirbančio vyro algos 
galėtų prisidėti kokį šimtą dolerių savo 
patogumams.

Be abejo, panašūs pavyzdžiai nesudaro 
taisyklės visiems lietuviams, bet šykštu
mas juose auga ir tampa „dorybe“, kuri 
kieto akmens abejingumu prislegia jaut
riųjų lietuvių širdis ir jų kultūrinius dar
bus. Sakau — jautriųjų, dorųjų, šviesiųjų 
patriotų, nes dažniausiai pas tokius susto
davau. Nors ir kietame gyvenime, šitie 
patriotai nenustoja aukos dvasios — be 
savo uždarbio pareigų, jie dirba lietuvių 
bendruomenei, aukoja lietuvių kultūri
niams reikalams ir siunčia brangius siun
tinius į pavergtą Lietuvą. Kartais jie vi
sas santaupas, siekiančias tūkstančius do
lerių, yra sudėję siuntiniams į Lietuvą, o 
patys likę be namelio arba be tokio reika
lingo automobilio. Man atrodo, kad kar
tais gerieji lietuviai tų siuntinių į Lietuvą 
siunčia net perdaug, užmiršdami, kad ši
tuo tukina ir taip jau nutukusius, bet am
žinai besočius, komunistus.

(Bus daugiau)

Paminėjo V. Putnos 70 gimimo metines

(E) Stalino laikais sušaudyto lietuvių 
kilmės gen. Vyt. Putnos 70-sias gimimo 
metines balandžio 12 d. paminėjo paverg
tos Lietuvos spauda, radijas. „Tiesoje“ 
(bal. 12 d.) Putna pristatytas kaip „įžymus 
tautos sūnus“, didelių gabumų vyras. Dien 
raštis priminė, kad 1914 m., dar 21 m. 
amž., Putna siuntęs tapybos darbus į Vil
nių, Kauną, dalyvavęs Lietuvių dailės 
d-jos parodose. Pgl. L. Encikl. duomenis 
(24 t.), Putna prieš I pas. karą gyvenda
mas Rygoje dalyvavo liet, tautinėje veik
loje. Putnos karinė karjera prasidėjo 1919 
m. LE dar nurodo, kad Putliai rūpėjusi ir 
sava tėvynė — kai lenkai buvo okupavę 
Vilnių, Putna prašęs raud. armijos vado
vybę duoti jam dvi divizijas Vilniui vaduo 
ti, tačiau sovietų vyriausybė nepritarusi. 
Putna buvo laikomas tankų taktikos žino
vu, parašė kelias knygas apie karo žygius. 
Buvo sovietų karo atstovu Japonijoje, 
Suomijoje, Vokietijoje ir Didž. Britanijoje. 
1937 m. iš tų pareigų atšauktas, kartu su 
maršalu Tuchačevskiu apkaltintas ruošęs 
sukilimą prieš Staliną, nuteistas mirti ir 
1937 m. birželio 11 d. sušaudytas. Rehabi- 
lituotas 1958 m. Būdinga, kad „Tiesa“, iš
pūstai iškėlusi tariamuosius Putnos nuo
pelnus komunizmui, nė žodžiu neužsiminė 
apie generolo mirties aplinkybes bei sušau 
dymą. Putną minint Vilniuje apie jį kalbė
jo gen. maj. J. Macijauskas ir kt.

e
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130 mirties nuosprendžių Sovietijoje

(E) Pagal vieno danų laikraščio apskai
čiavimus, nuo 1961 m. gegužės iki šiol So
vietų Sąjungoje įvykdyta daugiau kaip 
130 mirties nuosprendžių. Nuteistųjų mir
ties bausmėmis 60 proc. sudarę, žydų kil
mės asmenys. Tuo tarpu, AP agentūros 
duomenimis, jei palyginti su mirties nuo
sprendžiais JAV-se, jose 1962 m. paskelbti 
47 mirties nuosprendžiai. Iš jų 41 asmuo 
buvo nuteistas už nužudymus.

TAIKOS FANTAZIJA IR PIRMOJI 
KREGŽDĖ

Ar lietuviai bijosi taikos bombonešio — 
Lituanicos? Ar jie veikia prieš save?

Žmonija priešinga naujiems dalykams. 
Priešinga pažangai. Veiklieji būna perse
kiojami už naujas idėjas. Jiems buvo trum 
pinti kaulai, jie deginti ant laužų.

„Mažieji“ nusikaltėliai, beveik nusikal- 
tėliukai, apšaukiami nieko neišmanan
čiais, skleidžiantieji nebūtus, negalimus, 
prasimanytus dalykus. Taip yra buvę, taip 
bus. Radome ir paliksime.

Dažnokai sunku iš karto numanyti, kiek 
naujoji idėja, naujoji teorija, naujosios 
galvosenos pradžia teisinga ar klaidinga. 
Kartais vėlėliau gyvenimas reikalus pa
kreipia visai kitaip. Tada ieškoma kaltinin 
kų teisėjų tarpe, „atkasami“ nekaltai su
šaudytieji ir kartais po šimtų metų jiems 
pradedami statyti paminklai.

Tebūnie garbotieji teisėjai, su dangiškos 
išminties palaima, atlaidūs man, jų apšau
kiamam niekingam nusidėjėliui, už per 
daug skleidžiamas idėjas, sumanymus. Jos 
varginančios veikėjus, užsiliūliavimui be- 
simigdančius.

Prisiimu kaltes iš anksto. Kaltinkite. 
Kaltinkite, bet nepasmerkite. Nė trupučiu
ko nepykstu skyrelio „Kasdieniškos smulk 
menos“ Tavo Jonui, „Europos Lietuvio“ 
nr. 6 (747) 1963 vasario 5 d. pastraipėlę 
pradėjusiam taip: „Algirdas Gustaitis, ma
tai, sugalvojo tokią fantaziją“. Ir tenai pa
kedeno mano Redakcijai pasiųstą rašinėlį, 
vardu Taikos Lituanica. Jisai nepritaria 
siūlymui iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
prašyti aukų lietuviškai veiklai.

Taikos Lituanica, manau, vos bepralindo 
pro Redakciją: išspausdino su dideliu 
šauktuku esančiame Laisvosios tribūnos 
skyrelyje. Bet paskelbė kaip buvo siųsta, 
atmušę „Europos Lietuvio“ nr. 5 (746) 
1963 sausio 29 d.

Dideliausiai nustebau „Europos Lietu
vio“ nr. 8 (749) 1963 vasario 19 d. paskai
tęs K. Valterio neįprastai šiltą pasisaky
mą manuoju adresu. Tur būt, visų geriau
sią nuomonę apie mano menkystę. Kiekvie 
nam spaudoje, visuomenėje dirbančiam, 
bukime atviri, gražūs įvertinimai dažniau
siai priimami nulenkiant galvą. Nesutinku 
su tvirtinančiais, kad jiems visuomenės ar 
spaudos nuomonė nesvarbi. Tada jie meluo 
ja, visuomenę skaitydami neišmanėlių ko
lekcija, o save, netiesiogiai, statydami vir 
šūnėn. Gyvenimui baigiantis ar pasibai
gus, tie iš viršūnių nuolankiai žiūri į tą jų 
laikytą neišmanėlių kolekciją, prašydami 
įvertinimo ar atleidimo.

Kalbant asmeniškai, tokie nelauktai nu
blizginti sakiniai pastato gana keblion pa- 
dėtin, nes jaučiuosi pilnas klaidų ir gyve
nime ir raštuose; per daug staigus ir per 
daug stiprus kėlimas aukštyn plačiose apy 
linkėse kelia pykčio nuotaikas; skaitytojai 
gali pradėti labai kritiškai knibinėti maną 
sias eilutes; o blogiausia — galiu patsai 
pradėti per daug gerai dūmoti apie save, 
kas būtų visiška pražūtis tolesniajam vei
kimui, galvojimui, mintijimui, rašymui. 
Todėl, jei kada nors kas nors manytų su
mesti nuspalvintų eilučių, būkite geri, su
silaikykite nuo komplimentų. Nekelkite 
neverton puikybėn!

Tame pat „E.L.“ nr. 8 (749) J. Lūža sky
relyje Skaitytojų laiškai (K. Valterio bu
vo skyrelyje „Laisvalaikio mąstymai“) ra- 
ša, kad tame rašinėlyje metu didelį kalti
nimą Amerikos vyriausybei. Ar nebūčiau 
„tik vieniša kregždė, giedanti savo skundą 
toli nuo Amerikos išeinančiame laikrašty, 
kurio nei Amerikos lietuvių masės, nei, 
tikriausia, State Departamentas neskai
to...“

Galimas dalykas, esu tikrai vienintelė 
kregždė. Ir viena kregždė nėra pavasaris. 
Bet ji gali reikšti tam tikro periodo pabai
gą, arba besibaigiančią žiemą. Jei neat
skris daugiau, jei kuris žymus rašto žmo
gus nepaims tolesnei diskusijų eigai, jei 
nebus plačiau panagrinėta, — taip, bus ga

las tajai idėjai... tuo tarpu, iki kas nors 
kada nors jos neiškeis priminti. Jei lietu
viai užsienyje per greit neišnyks, ji vis 
tiek bus priimta lietuviškos politinės bei 
kultūrinės veiklos pagrindu ne tik JAV-se, 
bet kiekvienoje svetimoje valstybėje, taigi 
ir Anglijoje, ir Vokietijoje, Kanadoje, Ar
gentinoje, Australijoje bei kitur.

Atskleidžiu vieną savo rašymo paslaptį
Per eilę metų, rašydamas įvairiai lietu

vių spaudai, įsitikinau, kad neužtenka iš
kelti naują mintį; ją ar jos tam tikrą dalį 
(jei mintis gali turėti dalį) reikia pastatyti 
keistoje šviesoje, neįprastu būdu; tada ją 
publika ne tik perskaitys, bet atsiras ir dėl 
jos pagalvojančių, pakalbančių, ko gero — 
spaudon parašančių. Tada „negyvas daly
kas“ įgauna pavidalą, kūną ar sielą, gerų 
geriausiuoju atveju kūną su siela, ir l gy
venimą ateina kaip nauja būtybė ar net gy 
venimiškoji būtinybė.

Taikos Lituancoj tokią kontraversinę 
mintį paleidau: iš siūlomos Taikos Lituani 
cos lietuviškiems filmų reikalams papra
šiau dvidešimt procentų. Prileidus, kad mo 
dernus bombonešis gali kainuoti 30 milijo
nų dolerių (sakau: prielaida), lietuv. filmo 
reikalams kas metai būtų po 6 milijonus 
dolerių.

Ant šios meškerės pakliuvo Tavo Jonas. 
Varganam meškeriotojui ir viena žuvis 
yra žuvis, juo labiau iš didžiųjų rūšies, tų 
kur plūduriuoja giliausiuose vendenyse, iš 
kilmingųjų. Kartais jos vedasi ištisą „mo
kyklą“. Ištraukus vyriausiąją, telieka su 
kabliukais žuvų tempimas viršun, ne meš
keriojimas.

Algirdas Gustaitis

DVASIOS BITNIKAS
Kartas nuo karto po gerbiamo p. Valte

rio straipsnių „Europos Lietuvyje“ pasiro
do besipiktiną atsakymai.

Kaip buvęs medicinos studentas, galė
čiau nurodyti šaltinį, kuris vedžioja ger
biamojo daktaro plunksną.

Daktaras, kaip žinoma, negeria, nerūko, 
lūpų nedažo, skrybėlių nenešioja, prieš ma 
das kovoja, žodžiu, šiaušiasi prieš visas šio 
šimtmečio normalybes.

Psichoanalizė žino, kad tokia kova ir nei 
girnas normalybių iškraipo žmogaus dorą 
prigimtį ir išsuka kurį naudingą pusiau
svyros ratelį, kas atsitiko ir su ponu Vaite-, 
riu. Jis nepastebėjo, kaip pats susirgo šio 
šimtmečio mada: jis pasidarė plunksnos 
arba dvasios bitnikas.

Taigi prieš madas kovoja, o pats eina jų 
priekyje. Valio!

Medicinos studentas
(buvęs)

RYTŲ PRŪSIJA

Rytų Prūsijoje prieš karą buvo 4 milijo
nai gyventojų. Po karo pietinė Prūsijos da 
lis buvo priskirta prie Lenkijos, o iš šiau
rinės padaryta „Kaliningrado sritis“, Ru
sijos fed. respublikos dalis. Nuo 1962 m. 
lapkričio mėn., Sov. vyriausybės potvar
kiu, Kaliningrado (buv. Karaliaučiaus) 
sritis priskirta prie Lietuvos ekonominio 
rajono.

Kaliningrado srities teritorija yra 15,1 
tūkst. kv. km., gyventojų skaičius dabar 
tik 600 tūkst.

Sov. Sąjunga yra padalyta į 47 ekono
minius rajonus.

— Mosule, šiaurės Irake, 12 kareivių 
nuteista sušaudyti už tai, kad 1959 m. jie 
padėjo malšinti sukilimą prieš dabar su
šaudytąjį gen. Kassemą.

— Kinija atsisakė įsileisti 13 „taikos 
žygininkų“ (britų, amerikiečių, austrų, 
indų, japonų ir kt.).

— Velykų savaitgalio metu D. Britani
jos kaliuose žuvo 87 asmenys (1962 m. 74).

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti t 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:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
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.

2.
3.

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 kašmirb 

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
SIS

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, 
HI., U.S.A.
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Europos lietuvių kronika Vokietija LITUANISTIKOS STUDIJOS
— Dr. Dainė Augustaitytė ruošia lietu

vių kalbos vadovėli vokiškai kalbantie- Mūsų spauda ir organizacijos pastaruo- Nuo 1962 m. rudens tas institutas pradė-

NORINTIEMS STUDIJUOTI
LITUANISTIKĄ

Nesant galimybių D. Britanijoje suorga
nizuoti lituanistikos kursų pomokyklinio 
amžiaus jaunimui, DBLS Valdyba reko
menduoja jaunuoliams užsirašyti i Litua
nistikos Instituto Čikagoje Neakivaizdini 
Skyrių,

Lietuvių kolonijose D. Britanijoje, kur 
susiras jaunimo, norinčio studijuoti litua
nistiką, DBLS Skyriai raginami papildyti 
savo bibliotekas knygomis, reikalingomis 
studijoms. Knygas, susižinojusi su Sky
riais, parūpins DBLS Valdyba.

Norintieji studijuoti Lituanistikos Insti
tute jaunuoliai gali kreiptis į DBLS Val
dybą su prašymu paskirti stipendiją. Sti
pendijos bus skiriamos pradedant studi
jas, bet pinigai bus išmokami tik sėkmin
gai jas baigus. Jos skiriamos mokesčiui už 
mokslą susimokėti.

Smulkesnių informacijų galima gauti 
DBLS Valdyboje.

LONDONAS
E. GAPUTYTĖS DARBŲ PARODA

Gegužės 3-18 d.d. Centre Charles Peguy 
(16 Leicester Sq., W.C.2, Londone) vyksta 
dviejų dailininkų — Elenos Gaputytės ir 
Andriaus Dzierzynskio — darbų paroda.

Parodą globoja Prancūzijos ambasado
rius D. Britanijai de Courcel.

E. Gaputytė, kaip parodos kataloge pa
žymima, studijavo meną Freiburge, paskui 
Montrealyje, Ontaryje ir dirbo Marcelio 
Glmondo skulptūros atelje Paryžiuje.

Apsigyvenusi D. Britanijoje (St. įves, 
Cornwallyje), su kitais buvo suruošusi 6 
savo darbų parodas, o po keletą savo dar
bų buvo davusi {vairioms parodoms tiek 
Europoje, tiek ir už Atlanto.

60 jos darbų yra nupirkę privatūs ko
lekcionieriai.

Šioje parodoje yra išstačius! 12 darbų.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužinės pamaldos su pamokslu per vi 

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

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba gegu
žės 11 d., 6 vai. vak., naujoj puošnioj City 
Engineer's Canteen and Social Club salė
je, Foieshill Rd., rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje: paskaita, šokiai, dainos ir

loterija. Šokiams nuo 7 vai. gros Johnny 
Rae and His Boys, veiks baras ir užkandi
nė.

Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli 
ir arti prašom atsilankyti.

Salė yra visai netoli, iš miesto centro pa
siekiama autobusu Nr. 20.

Skyriaus Valdyba

CORBY
PAMALDOS

Corby lietuviškos pamaldos bus gegužės 
26 d., 12.30 vai., Occupation Rd.

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
navimu.

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, Avla ir kitų
firmų).

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

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDERAPARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3
ENGLAND

Tel. AGO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

BRADFORDAS
DBLS BRADFORDO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 25 d., 6 vai., Vyties klubo patal

pose šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus 
narių ir tai idėjai prijaučiančių susirin
kimas.

Susirinkime V. Ignaitis padarys prane
šimą apie Sąjungos ir LN b-vės akcininkų, 
metinius suvažiavimus ir numatyta pa
svarstyti kiti aktualūs šių dienų mūsų rei
kalai.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
BRADFORD — gegužės 5 d., 12.30 vai.

MANCHESTERIS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
gegužės 12 d-, sekmadieni, 6 vai. p.p., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose šaukia Skyriaus narių susirinkimą, 
kuriame bus svarstomi įvairūs reikalai. 
Skyriaus narių dalyvavimas būtinas. Be 
to, kviečiame visus lietuvius ir lietuves, 
kurie galėtų būti DBLS nariais. O nariais 
būti gali visi, tik reikia gerų norų. Man
chesterio Skyriaus sąrašai dar nepilni.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
ECCLES —gegužės 12 d., 12.15 vai.

REKOLEKCIJOS

Šiais metais, nors ir pavėluotai, rengia
mos Š. Anglijos lietuviams katalikams re
kolekcijos, kurias sutiko pravesti kun. Dr. 
Stp. Matulis, MIC. Prašydamas ko gausiau 
šiai rekolekcijose dalyvauti. Jų tvarka: 
NOTTINGHAM — gegužės 11 d., 11.15 vai. 
išpažintis ir pamaldos; 4 vai. p.p. — kon
ferencija. Gegužės 12 d., 12.15 vai. — pa
maldos.
HALIFAX — gegužės 14 d., 7 vai. vak. iš
pažintis ir pamaldos St. Columba bažn.
KEIGHLEY — gegužės 15 d., 7 vai. vak., 
St. Anne bažn.
HUDDERSFIELD — gegužės 17 d., 7 vai. 
vak., St. Joseph's bažn.
ROCHDALE — gegužės 18 d., 11 vai. ryto. 
BRADFORD — gegužės 18 d., 4 vai. p.p. 
konferencija ir išpažintis; gegužės 19 d. — 
12.30 vai.
LEEDS — gegužės 19 d., 3 vai. p.p. H. Ro
sary bažn.

Tie, kurie vakarinių pamaldų metu no
rės priimti Šv. Komuniją, prašomi tris va
landas prieš tai nieko nevalgyti.

PAVASARIS BE GĖLIŲ —
NAMAI BE KNYGŲ!

Naujausios knygos:
V. Kavaliūnas — Kalnų giesmė — prem. 

romanas, kaina 0.18.6.
V. Volertas — Upė teka vingiais — ro

manas — 1.5.8.
J. Narūne — Gintaro takais — Lietuvos 

vaizdai eilėraščiuose — 0.14.0.
K. Grigaitytė — Rudens sapnai —prem. 

poezijos rinkinys —0.14.8.
Noreika — Trys velniai — neprkl. kovų 

prisiminimai — 0.7.4.
K. Grigaitytė — Veidu prie žemės —no

velės — 0.14.8.
T. Narbutas —Marijos šventovės Ameri

koje — 0.18.6.
P. Alšėnas —Tūkstantis šypsnių —1.2.0.
Periodika, žemėlapiai, plokštelės.
Rašykite: „Dainora“, 14, Priory Rd., 

Kew-Surrey.

„TŪKSTANTIS ŠYPSNIŲ“ —

nauja knyga.
„Tiems, kurie žemiškojo gyvenimo kely

je juoktis primiršo ir kuriems sunki dalia 
liūdesiu lūpas surakino...“

Galima įsigyti Nidos K.K. Administraci
joj, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll. 
Kaina 21 šil. Paruošė Pranys Alšėnas.
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 GEGUŽĖS 11 D„ ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE, 1, LADBROKE GARDENS, W.ll, ĮVYKSTA 

L.L.M. „DAINAVOS“ SAMBŪRIO RUOŠIAMAS

Pavasario Balius Į
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. GROS PUIKUS ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS. TURTINGA LOTERIJA IR KIT. I

; I Staliukai užsakomi iš anksto tel. Park 247Q Pradžia 7 v.v. H

siems. Pirmųjų puslapių pluoštas jau įteik 
tas Kr. Valdybai.

— Vietoje įprastinių laiškais ar kortelė
mis velykinių sveikinimų Lietuvių Kata
likų Sielovados Direktorius Tėvas A. Ber
natonis sveikino visus šiuo būdu ir gimna
zijos namų statybai paskyrė DM. 100, pra
šydamas visus lietuvius, kad prie statybos 
visi prisidėtų savo aukomis.

— Kr. Valdybos sekretorius kpt. J. K. 
Valiūnas, jau iš anksčiau žinomas, kaip ge 
Tas pistoletais šaudyti šaulys, aukščiausio
je vokiečių klasėje normaliais pistoletais 
laimėjo antrąją vietą ir oro pistoletais pir 
mąją vietą.

— Baltrušaitienė, New Yorke, suruošė 
madų parodą gimnazijos naudai. Gavo 
1000 dol. pelno. Pinigai jau gauti gimnazi
joje.
Vasario 16 gimnazijos mokytojų 
pasikeitimai

Iš gimnazijos mokytojų pasitraukia G. 
Cumming, dėstęs vyresnėse klasėse anglų 
kalbą, ir W. Weiland, dėstęs vyresnėse 
klasėse vokiečių kalbą.

Pakviesti ir priimti šie nauji mokytojai: 
Antanas Valuckis — gamtos-geografijos 
mokytojas, Heinz-Otto Haag — anglų kal
bos mokytojas vyresnėse klasėse ir Ursula 
Maneke — vokiečių kalbos mokytoja.

(VKV Inf.)

Statybos pradžia
Vasario 16 gimnazijos naujojo pastato 

statybos darbai jau pradėti. Žemės kasime 
darbus atliko 8591 LS kuopa, vadovauja
ma Kr. Valdybos sekretoriaus inž. kpt. J. 
Valiūno. Rūsio cementavimo darbai pradė
ti prieš Velykas. Iš vokiečių įstaigų staty
bai gaunama DM. 500.000. Likusioji suma 
turi būti sutelkta iš lietuviškųjų šaltinių.
Rekolekcijos

Laikinai Belgijoje gyvenantis jėzuitas 
tėv. A. Kezys pravedė 3 dienų rekolekcijas 
Huettenfelde ir priešvelykinio susikaupi
mo dienas ar valandas visoje eilėje lietu
vių kolonijų: Hanau, Rastatte, Schwetzin- 
gene, Uhlerborne, Kaiserslauterne, Miuns 
teryje prie Dieburgo, Memmingene, Augs
burge, Miunchene ir kitur. Kapucinas tėv. 
Jonas pagelbėjo Š. Vokietijoje kun. V. Šar 
kos parapijoje, o Vasario 16 gimnazijos mo 
kytojas kun. J. Dėdinas talkininkauja 
kun. P. Girčiui Osnabruecke ir apylin
kėse. (VKV Inf.)

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo Ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausių 
pelnų, jei jas investuosite 1

BALTIC SAVINGS
& 

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekviena 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

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

Skulpt. G. Jokūboniui paskirta Lenino 
premija

Balandžio 21 d. Sovietijos laikraščiai 
paskelbė Lenino premijų komisijos (prie 
Min. Tarybos) nutarimą apie premijų pa
skyrimą už 1963 m. kūrinius mokslo, lite
ratūros, meno, muzikos, technikos srityse. 
Už pasiekimus skulptūroje šiais metais 
premiją laimėjo lietuvis skulptorius Gedi
minas Jokūbonis. Jis atžymėtas už pamink 
lą fašizmo aukoms Pirčiupyje. Tai antra
sis lietuvis, gavęs Lenino vardo premiją 
— pernai literatūros srityje buvo apdova
notas poetas E. Mieželaitis.

ju laiku vis dažniau svarsto jaunimo klau
simą. Visi yra susirūpinę tuo, kad priau
gančioji karta mažai pažįsta Lietuvą, ne
pakankamai išmoksta lietuvių kalbos, o, 
kas blogiausia, ne per daug domisi lietuviš 
kais reikalais. Didesnėse kolonijose išlai
komos šeštadienio mokyklos mažamečiams 
vaikams, ruošiami jaunimo suvažiavimai, 
bet svetima aplinkuma, vietinės mokyk
los, kurias jaunimui tenka lankyti, padaro 
savo. Jaunimas nieko negirdi, arba labai 
maža tegirdi apie Lietuvą, todėl nutolsta 
nuo jos. Yra įvairių nuomonių, kaip kovo
ti su šiuo procesu. Pastaruoju laiku lyg ir 
priėjome vieningos nuomonės, kad lietu
vybei skiepyti geriausia priemonė būtų 
lietuviška mokykla, neskaitant pradinio 
lietuvių kalbos mokymo namie.

Negalima tikėtis, kad jaunuolis pamiltų 
Lietuvą ir lietuvybę, jeigu jis nepažins to 
krašto ir nežinos jo praeities ir jeigu jis 
neišmoks lietuvių kalbos. Tą viską galėtų 
duoti lietuvių mokykla, bet visoje Vakarų 
Europoje yra tik viena lietuvių gimnazija 
(arba Italijoje — tik berniukams), kuri 
prieinama tik Vokietijoje gyvenantiems. 
Kituose kraštuose gyvenančiam jaunimui 
tenka mokytis tų kraštų mokyklose ir uni
versitetuose. Jeigu lankydamas pradžios 
mokyklą vaikas turėjo progos šeštadie
niais pasimokyti lietuvių kalbos, tai iki 
jis suaugs, jo žinios tikrai bus nepakanka
mos. Juk ir Lietuvoje, kur vaikai pradžios 
mokyklose mokėsi kasdien lietuvių kal
bos, turėjo savo žinias vėliau gilinti gim
nazijose, o kiti ir universitete. Be pačios 
kalbos mokėjimo, reikia žinoti tautos pra
eitį, jos kultūros istoriją, kad jaunuolis 
pasijustų, jog jis yra tos tautos dalis, ir 
kad jis didžiuotųsi tuo. Kur ir kada tų ži
nių jis gali pasisemti?

D. Britanijoje esančiam jaunimui tas su 
daro tikrą problemą, šio krašto vidurinių 
mokyklų programa yra tiek apkrauta, kad 
ligi 16 metų jaunuolis jokiu būdu negalėtų 
šalia mokyklos mokytis dar lituanistikos 
dalykų. Jis galėtų tuos dalykus pradėti stu 
dijuoti tik baigęs privalomąjį mokslą ang
lų vidurinėje mokykloje. Tie, kurie nueitų 
studijuoti į universitetą, turėtų lituanisti
kos studijas atidėti dar vėlesniam laikui. 
Bet pačioje Anglijoje jaunimas gyvena iš- 
siskirstęs po visą kraštą, todėl kursų su
rengti nebūtų įmanoma. Trūktų taip pat 
mokomojo personalo ir lėšų. Net ir kores- 
pondencinių kursų vietoje suorganizuoti 
dėl tų pačių priežasčių nebūtų galima. Rei 
kia manyti, kad panaši padėtis yra ir ki
tuose Europos ir ne Europos kraštuose. 
Tad kaip suorganizuoti pomokyklinio am
žiaus jaunimui lituanistikos dalykų studi
jas? Geriausią atsakymą, tur būt, duoda 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čika
goje, apie kurį šio laikraščio skiltyse jau 
buvo rašyta.

BUVO
Prieš 400 metų Lietuvoje buvo daugiau 

laisvės, negu Anglijoje. Toks vaizdas susi
daro paskaičius Evelyn Read knygą „Ca
therine Duches of Suffolk" (London, 1962, 
Jonathan Cape, kaina 12 šil.).

Valdant Angliją karalienei Marijai, kuri 
buvo katalikė, kitatikiai buvo persekioja-, 
mi. Todėl Catherine, buvusi Suffolko ku
nigaikščio našlė, vėliau ištekėjusi už Ri
čardo Bertie, protestantė, 1555 metais bu
vo priversta palikti Angliją. Pradžioje ji, 
kaip ir mes, dipukai, apsigyveno su savo 
vyru ir dviem vaikais Vokietijoje. Bet tuo

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.

Kviečiami visų kolonijų lietuviai!
£■■••■■■ j£***:*ji***j*””:j::*””:” j:*:*”;**:**** 

jo neakivaizdinį kursą, kuris yra prieina
mas tiek Amerikoje gyvenantiems jaunuo
liams, tiek kituose kraštuose. Bendrinia
me skyriuje dėstomi būtiniausi dalykai: 
lietuvių kalba, lietuvių literatūra ir lietu
vių tautos istorija. Tas kursas yra taiko
mas tokiems studentams, kurie nėra išėję 
lituanistikos dalykų kitose mokyklose. 
Jis yra išeinamas per 4 semestrus, arba 
dvejus mokslo metus.

Kaip Instituto reguliamine nurodoma, 
dalykų dėstymas vykdojnas lektorių nusta 
tytomis temomis bei uždaviniais, kurie at
liekami naudojantis atitinkamais vadovė
liais bei šaltiniais. Lektoriaus duotąja te
ma studentas parašo darbą ir siunčia jį 
lektoriui patikrinti bei įvertinti. Tokių dar 
bų iš kiekvieno esamojo dalyko per semest 
rą reikia parašyti po 8.

Mokestis už mokslą šio kurso studen
tams Amerikoje ir Kanadoje — 50 dol. me 
tams, kitur — 30 dol. Studentas, negalįs 
nustatyto mokesčio užsimokėti, jo paties 
prašymu nuo to mokesčio gali būti at
leistas.

Bendrinio kurso programa yra pilnai pa 
kankama visiems lietuviams jaunuoliams, 
kurie nori gerai išmokti lietuvių kalbos ir 
susipažinti su Lietuvos praeitimi ir kurie 
nėra pasiryžę tapti lituanistais, tų sričių 
mokytojais. Lietuvių kalbos programoje 
išeinama lietuvių kalbos gramatika: fone
tika, morfologija, sintaksė ir kalbos isto
rija.

Lietuvių literatūros kurse išeinama: tau 
tosaka, rašytinės literatūros istorija, rašti
jos pradžia Lietuvoje, Poaušrio literatūra 
ir literatūra po spaudos atgavimo.

Lietuvių tautos istorijos kursas apima 
laikotarpį nuo priešistorinių laikų iki šių 
dienų. Studentams tenka susipažinti su A. 
Šapokos ir V. Sruogienės istorijos vadovė
liais, o taip pat su kai kuriais vėlesniais 
raštais, susijusiais su lietuvių tautos liki
mu pokariniu laikotarpiu.

Pedagoginis Lituanistikos Institutas tu
ri taip pat ir aukštesnį kursą, kuris yra 
pritaikytas norintiems lituanistikoje spe
cializuotis.

Atrodo, kad pomokyklinio amžiaus jau
nimui pirmasis kursas, rimtai jį praėjus, 
galėtų duoti tiek, kiek lietuvių vidurinė 
mokykla ar gimnazija. Tėvai, kurie turi 
tokio amžiaus vaikų, organizacijų vadovai 
turėtų sudominti jaunimą lituanistikos 
studijomis ir pagal išgales padėti jiems 
išeiti tą kursą.

Jeigu mes norime, kad mūsų jaunimas 
nežūtų savo tautai, jeigu tai siekiama, kad 
Lietuva kada nors vėl būtų laisva, tai tu
rime atkreipti rimtą dėmesį į lituanistikos 
studijas.

J. V.

KITAIP
laiku nebuvo UNRRAos, todėl jiems teko 
gerokai paskursti.

Sužinojo apie tai Lietuvos karalius Žy
gimantas Augustas ir pakvietė ją apsigy
venti Lietuvoje, Kražiuose. Catherine iš 
karto nenorėjo patikėti tokiu pasiūlymu. 
Todėl pirmiau pasiuntė į Vilnių savo vys
kupą William Barlow, kuris taip pat buvo 
pabėgėlis iš katalikiškosios Anglijos. Bet 
pasiūlymas, pasirodo, buvo nuoširdus.

Catherine su šeima buvo Lietuvoje su
tikti, kaip garbės svečiai. Karalius apgy
vendino juos Kražių rūmuose ir sudarė są
lygas patogiai gyventi. Kražių apylinkės 
pabėgėliams labai patiko, nes graži gamta, 
ypač ąžuolai, priminė jiems Angliją. Bet 
Catherinai neilgai teko gyventi Lietuvoje: 
1558 m. lapkričio mėn. karalienė Marija 
mirė. Pavasarį Catherine su savo šeima 
grįžo į Angliją, kuri tuo metu turėjo jau 
naują karalienę, šį kartą protestantę, Elž
bietą.

Mokykloje
Mokytojas: „Ar galėtum pasakyti man, 

Juozeli, kodėl jūrų vanduo yra sūrus?“ 
- Juozas: „Todėl, kad jame plauko daug 
silkių...“
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