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TAUTA ATSPARIAI LAIKOSI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

SUNKIAI VYKSTA PUOSELĖTI KOMUNISTINES TRADICIJAS, ŠVENTES
(Elta) Komunistai Lietuvoje susirūpinę 

naujųjų, bolševikinių tradicijų kūrimu. 
Tam reikalui skaitytojų pasisakymams 
nemaža vietos paskyrė „Literatūros ir Me
no" savaitraštis, balandžio mėn. vidury 
suorganizavęs specialų pokalbį tiek dėl 
naujųjų tradicijų, tiek ir dėl ateistinės, 
priešreliginės propagandos būdų ir užda
vinių. Pokalbyje dalyvavę lietuvių liau
dies kūrybos, istorijos ir etnografijos žino
vai, ateistiniai agitatoriai, kultūros dar
buotojai ir saviveiklininkai jau pačioje 
pradžioje (pedagoginio inst. dėst. P. Pe- 
čiūros žodžiais) pripažino, kad tas naują
sias, komunistines tradicijas Lietuvoje 
įvesti nevyksta, kad jos dažniausiai pažy
mimos atsitiktinai ar net visai užmiršta
mos. Net dažnai niekas nežino, kaip rengti 
tas naująsias šventes. Joms sudaryti pa
siūlyta nustatyti tvirtas kalendorines 
datas.

Kiti nurodė, kad nesą galima sutikti su 
tais, kurie siūlo kurti naujas tradicijas, 
atmesdami turtingą praeities tradicijų pa
likimą. Reikia, pabrėžta, atrinkti tai, ką 
liaudis per ištisas epochas esanti sukūru
si gero, šviesaus, ir tai pritaikyti šiai die
nai. Doc. Z. Slaviūno nuomone, reikia at
mesti nepriimtinas senąsias tradicijas, 
reikia atrankos ir, esą, reikia duoti papro
čių, tradicijų pakaitalą, kuris padėtų ugdy 
ti komunistinę etiką ir moralę. Tas pats 
Slaviūnas dar nusiskundė, kad Lietuvoje 
dar esama maža spausdintų liaudies kūry
bos, papročių šaltinių, kad čia tenka trauk

ti talkon Mokslų akademija, rašytojai, dai 
lininkai, kad specialus centras turįs rū
pintis naujų tradicijų puoselėjimo klausi
mais. Tad jis pabrėžė, kad tos naujos tra
dicijos neturėtų įgauti kosmopolitinio po
būdžio neigiama prasme, tad jos turėtų 
būti siejamos su liaudiškomis-tautinėmis 
tradicijomis.

A. Vyšniauskaitė, istorijos mokslų kan
didatė, nusiskundė, kad neturima senųjų 
papročių rinkinių ir kad politinės ir moks 
linės literatūros leidykla jau nuo seniau 
delsia išleisti jai įteiktą panašaus pobū
džio knygą. Esanti tik Istorijos instituto 
Archeologijos-etnografijos sektoriaus pa
ruošta knyga „Lietuvių etnografijos 
bruožai“.

Naujomis tradicijomis susirūpinę apta
rė ir naujųjų vestuvių, laidotuvių papro
čius. Nusiskųsta, kad vadinamosios kom
jaunuoliškos vestuvės dažnai būna šablo
niškos, neįdomios. Laidotuvių papročiai, 
pasirodo, esą viena jautriausių vietų, nes, 
esą, kaip tik čia „su savo paslaugomis daž 
niausiai skverbiasi bažnyčia“.

Daryti priekaištai Lietuvoje kurian
tiems rašytojams, poetams, kompozito
riams. Vis trūksta gerų proginių dainų, 
muzikos. Pasak Liaudies meno rūmų di
rektoriaus S. Sverdiolo, kai užpernai bu
vęs paskelbtas proginių dainų konkursas, 
tai jame dalyvavo tik vienas poetas... 
Kraštotyrininkų d-jos pirm. A. Stravins
kas mano, kad daug galėtų padaryti, ugdy 
darni naujas tradicijas, tos d-jos nariai, o

žurnalo „Meno saviveikla“ redakcijos ats
tovas A. Vengris iškėlė būdingą dalyką — 
kultūrinis darbas kol kas Lietuvoje nesąs 
reikiamai koordinuotas.

Prieita nuomonės, kad reikalinga kurti 
organizacinis centras, kad tenka ieškoti, 
tradicijas kuriant, subtilių formų. Pajudė
ta tik mirusiųjų pagerbimo srityje, nes, 
esą, šiuo metu Kultūros ministerijoje jau 
ruošiamas Mirusiųjų dienos minėjimo pro 
jektas. Jau kitas klausimas, ar tas pro
jektas pavyks įgyvendinti.

Gegužės 1-ją: valio, ura ir da zdravstvujet
(E) Gegužės 1-ją, pagal įprastą tvarką, 

Lietuvos miestuose buvo organizuojami 
paradai, minėjimai, mitingai. Vilniaus Le
nino aikštėje (b. Lukiškių) žygiuojant su
varytiems darbininkams, moksleivijai ir 
kt„ tribūnoje stovėjo visi svarbieji parti
jos, valdžios pareigūnai su A. Sniečkumi, 
J. Paleckiu ir M. Šumausku priešaky. Pa
sak Vilniaus radijo, kiekviena kolona, pra
žygiavusi pro tribūną, sušukdavo tai va
lio, tai — ura ar da zdravstvujet. Žinoma, 
gegužės pirmosios proga darbininkai, kol- 
chozininkai buvo verčiami visus planus 
viršyti, kelti darbo našumą.

BYLA UZ KRYŽELIUS
RELIGINIAI SIMBOLIAI PRILYGINTI ŠAUNAMIESIEMS GINKLAMS

Italijoje lankėsi lietuvių „katalikų“ grupė 
(E) Gegužės mėn. pradžioj Italijoje lan

kėsi 10 asmenų iš Lietuvos atvykusių „ka
talikų' ‘grupė. Jų tarpe buvo vienas kuni
gas, Rumšiškių klebonas, drauge ir Kauno 
kun. seminarijos profesorius Žemaitis (sa
lezietis), apie 60 m. amž. Iš Romos Eltai 
pranešta, kad lietuviškieji turistai neban
dę susisiekti su vietos lietuviais.

Tiesa apie agentus

Lietuvos komunistų dvisavaitinis ilius
truotas žurnalas „švyturys“, leidžiamas 
Vilniuj, paskelbė, kad netrukus bus tei
siami kun. Antanas Šeškevičius, Eufrozi- 
nija Kolesnikova, Elena Dulko ir kiti as
menys, tarp kurių dar minimas lietuvis 
kunigas Jonas Danyla. Jie visi kaltinami 
už spekuliaciją religinio kulto dalykais, 
kuriuos jie siųsdavę iš Lietuvos, padėję 
siųsti ir platinti tarp tikinčiųjų ir ištrem
tųjų Sovietų Sąjungos gyventojų Sibire, 
Altajaus krašte, Kirgizijoj ir kitur. Nors 
iliustruoto straipsnio „Kryžiaus žygis ar
timo kišenėj“ nežinomasis autorius nau
dojasi teismo tardymo medžiaga ir kai ką 
iškreipia, tačiau iš straipsnio aišku, kad ti
kinčiųjų padėtis Sovietų Sąjungoj nevienu 
atžvilgiu panaši į tą, kuri buvo senojoj Ro
mos imperijoj.

Iš minėtojo straipsnio žurnale matyti, 
kad svarbiausias bylos kaltinamasis lietu
vis kunigas Ant. Šeškevičius yra apaštalas, 
kuris Gerosios Naujienos viltį stengėsi 
skleisti tarp plačiosios Rusijos išblaškytų 
Azijoj katalikų. Jis yra jėzuitų kunigas, 
gimęs 1914 m. Lietuvoj, įstojęs į jėzuitų or
diną 1934 m., atlikęs noviciatą Pagryžuvio 
vienuolyne (Lietuvoj) ir aukštuosius moks 
lūs išėjęs Austrijoj. 1944 m. jis grįžo į Lie
tuvą, pradėjo pastoracijos darbą Šiauliuo
se, čia tarp lietuvių jaunimo buvo suda
ręs „Jėzaus Širdies garbės sargybos“ bro
liją, kurią sovietinis laikraštis vadina 
slapta antisovietine organizacija. Už šitą 
pastoracinį darbą 1949 m. NKVD kun. A. 
Šeškevičių ištrėmė į koncentracijos stovyk
lą Sibire. Per „atodrėkį“ 1956 m. jis buvo 
paleistas grįžti į Lietuvą. Tačiau prisimi
nęs, kokį vargą kenčia komunistų ištrem
tieji Azijos srityse, jis nutarė laisvu noru 
išvykti pas tuos tikėjimo brolius į Altajaus 
kraštą.

Apsigyvenęs Slavgorodo mieste ir pama
tęs, kad tikintieji neturi jiems brangių 
krikščioniškų simbolių — kryželių, meda
likėlių, paveikslėlių, statulėlių, — jis sten
gėsi jais aprūpinti žmones, prašydamas jų 
atsiųsti iš Lietuvos. Šiuo tikslu jis buvo 
susirišęs su tikinčia ruse E. Kolesnikova 
ir gude E. Dulko, gyvenančiomis Vilniuje, 
ir kunigu jėzuitu J. Danyla, gyvenančiu 
Jiezne. Kai kun. A. Šeškevičiaus religinę 
tarnybą komunistai pradėjo persekioti Al
tajuj, jis persikėlė į Kirgizijos Kanto mies 
tą. Čia jis dirbo cukraus fabrike ir aptar
navo tikinčiuosius panašiu būdu kaip Al
tajuj. Apie tą jo tarnybą sovietinis laik
raštis rašo: „Pripažindamas dangiškąją 
vyresnybę, Šeškevičius nesiskaitė su že
miškąja valdžia. Religines apeigas jis pa
prastai atlikdavo darbo metu, versdamas 
tikinčiuosius nuolatos daryti pravaikštas“. 
Tai reiškia, kad tikintieji brangindavo to 
kunigo patarnavimus ir mielai lankydavo 
jo laikomas šv. mišias ir sakomus pamoks
lėlius. Jis, matyti, turėjo nemažą autorite-

nizacijos. Susekę kunigo religinę veiklą 
Kanto cukraus fabrike, komunistai 1961 m. 
suruošė kun. A. Šeškevičiui parodomąjį 
teismą, kuris nutarė ištremti apaštalą iš 
to rajono ribų. Tada kunigas persikėlė į 
Ošos srities Tauridės rajoną ir toliau apaš
talavo. Bet ir čia jo religinę veiklą komu
nistai susekė, ir pagaliau policija nutarė 
suimti.

Po to prasidėjo didelis tardymas. To pa
sekmėje kun. A. Šeškevičius buvo apkal
tintas organizatorium spekuliacijos, nes 
buvę konstatuota, kad už parduotas tikin
tiesiems devocionalijas jis pinigus slaptai 
siųsdavęs į Lietuvą, kad čia būtų parūpin
ta kryželių, medalikėlių, rožančių, kuriuos 
sovietinė valdžia Lietuvoj viešai pardavi
nėti draudžia. Kad kun. A. Šeškevičiaus 
veikla atrodytų nusikaltama ir griaunanti 
sovietinį režimą, „Švyturio“ žurnalas iš
spausdino foto nuotrauką, kurioj matyti 
policijos konfiskuoti ir sumesti į krepšį 
mediniai ir metaliniai krucifiksai ir ma
žytės statulėlės. Iš pridėto fotografinio są
rašo daiktų, kurie viename siuntiny buvę 
siunčiami į Altajaus kraštą kun. A. Šeš
kevičiaus nurodymu, matyti ir kiti sovieti
niam režimui pavojingi daiktai: paveiks
lėliai, maži metaliniai kryželiai, medalikė- 
liai, rožantėliai, retežėliai. Kur bent šiek 
tiek pagerbiama žmonių sąžinė, ten val
džia į tokius simbolius nekreiptų nė dėme
sio, bet Sovietų Sąjungoj už juos keliamos 
baudžiamosios bylos, kaip už slaptą speku
liaciją šaunamaisiais ginklais.

Sovietinis žurnalas rašo ir apie didelį 
pelną už minėtuosius simbolius. Tam įro
dyti jis sako, kad devocionalijų pardavė
jui už siuntinį likdavę 90 rublių pelno se
na valiuta (dabartine valiuta tai sudarytų 
9 rb„ arba oficialiu sovietiniu dolerio kur
su — 3 dol.). Jei būtų galima tikėti komu
nistinio žurnalo kaltinimais, tai kun. A. 
Šeškevičius persiuntęs kun. J. Danylai 
apie 200 tūkstančius rublių. Šitaip atrody
tų ta „didelė“ spekuliacija, kuri vargiai pa
dengtų devocionalijų pagaminimo ir per
siuntimo išlaidas. Bet už tai „pažangiau
sios ir turtingiausios“ šalies žurnalas gra
sindamas rašo: „Šeškevičius, Kolesnikova, 
Dulko ir jų bendrai netrukus stos prieš 
teismą. Tiesa, jie visi staigiai susirgo sun
kia liga — atminties susilpnėjimu. Bet vis 
nauji ir nauji jų nusikaltimų įrodymai, 
vis nauji ir nauji jų tamsių darbelių liu
dininkai, reikia tikėtis, padės jiems prisi
minti tai, ką jie taip atkakliai stengiasi už
miršti“.

Šitaip okupuotoj Lietuvoj vykdoma są
žinės ir religinio kulto laisvė, kurią garan
tuoja „pažangiausia pasauly“ sovietinė 
konstitucija. (ELI)

Ryšium su smarkiai išpūstąja Wynne ir 
Penkovskio byla Turkijos spauda nepati
kėjo teisme skelbiamaisiais dalykais ir nu
rodė, kad Penkovskis yra sovietų žvalgy
bos agentas. O britų „The Times“ taip pat 
rašo:

„Geriausiu atveju Wynne buvo maža
reikšmis laiškų perdavinėtojas. Tai kodėl 
jam buvo suruošta parodomoji byla? Jeigu 
jis tame vaidinime turėjo kokį nors vaid
menį, tai rusai panorėjo savo gyventojams 
per jį duoti tam tikrą pamoką. Rusams tu
ri būti vis iš naujo primenama, kokių ma
nevrų griebiasi imperialistai, kokie biau- 
rūs yra tie tarptautiniai didieji bizniai ir 
kokios supuvusios šnipų skylės yra tos Va 
karų kraštų atstovybės, kurios vieną žmo
gų nuvedė net ir iki tokio nuosmukio, kad 
jis, pavyzdžiui, net raudonąjį vyną gėrė iš 
gerbiamos sovietinės damos batuko. Kitas 
sovietų tikslas gali būti atitinkamu laiku 
Wynne iškeisti į britų kalėjime sėdintį so
vietų šnipą Lonsdale. Labai daug jie lai
mėtų, jei jiems pasisektų padaryti biznį 
dėl to agento, kuris jiems per keletą valan 
dų daugiau galėtų papasakoti apie britų 
kontržvalgybą, negu kiti agentai pajėgtų 
ką nors panašaus patirti ištisais metais".

Net ir labai atsargiai rašydamas, nelai
ko tos bylos teisinga ir britų „The Obser
ver“. Jis nurodo:

„Rusiškasis teisingumo supratimas ne
žmoniškai skiriasi nuo mūsiškio, kuris sa
ko, kad valstybiniai teismai neturi teisės 
skirti didelių bausmių. Wynne gali būti 
kaltas ar ir nekaltas dėl tų nusikaltimų, 
kuriuos jis prisipažino, bet tai, kad jam 
suimtam ilgai nebuvo leidžiama pasimaty
ti su rusų advokatu ar su britų vyriausy
bės atstovu, sako tik viena, kad byla ne
buvo bešališka. Taip pat daugumas byloję 
pateiktųjų įrodymų, britų akimis, atrodo 
nepriimtini“.

kuris sunaikintų paskutinius dar išliku
sius menkus vienybės likučius. Ir nė viena 
pusė neturi ryžto daryti atitinkamas nuo
laidas tikrajai vienybei atstatyti. Laisvojo 
pasaulio strategija ir taktika tada tik gali 
būti veiksminga, jei bus skaitomasi su ta 
naujai susidariusia realybe“.

BERTHOLDO BEITZO MISIJA

Palydėdamas vokiečių Kruppo fabrikų 
atstovą į Sov. Sąjungą, prancūzų „Com
bat“ rašo:

„Aišku, Beitzas matysis su Chruščiovu, 
kuris visada yra rodęs nemaža dėmesio 
Kruppo firmos darbui ir gaminiams. V. 
Vokietija visada bus įdomus partneris ko
munistiniam lageriui ir Sov. Sąjungai ne 
tik todėl, kad ji yra sutartimis susirišusi 
su Prancūzija, bet ir dėl to vadovaujamo 
vaidmens, kurį pagal naujuosius Vašingto
no planus turi Atlanto sąjungoje suvaidin
ti vokiečių kariniai daliniai ir vokiečių 
ginklai. Jau užsimezgusius tarp Bonnos ir 
Maskvos santykius šiek tiek atšaldė V. Vo 
kietijos vyriausybės nusistatymas uždraus 
ti tiekti Sov. Sąjungai plieno vamzdžius, 
Bertholdo Beitzo tarpininkavimas gali iš
sklaidyti nepasitikėjimą ir padėti suartė
ti“.

(E) Prahoje išeinančiame žurnale „Ma- 
gasin aktualit“ įspūdžius iš lankymosi Lie
tuvoje paskelbęs Jan Kudlsček pasakojo

tą ir tarp jaunimo. Komunistinis žurnalas 
dideliu kun. A. Šeškevičiaus nusikaltimu 
laiko tai, kad jo patarimu Kolesnikovos 
duktė Liudmila išstojo iš Kanto miesto 
komunistinio jaunimo (Komsomolo) orga-

apie Lietuvos praeitį, legendas, šiltai pa
minėjo dail. A. Žmuidzinavičiaus kūrybą, 
susižavėjo dailininko originalia kipšų ko
lekcija, dar paminėjo savitus F. Daukanto 
darbus iš gintaro.

KOMUNISTINIŲ BLOKŲ SANTYKIAI
Amerikiečių „The New York Times“ 

rašo:
„Paskutinieji Pekingo pareiškimai turi 

sustiprinti įtarimą, kad komunistinė Kini
ja iš tikro nelabai tėra nusiteikusi rimtai

Kai nusikaltimai ima kartotis
(E) Kalbėdamas Lietuvos A. Sovieto 

diskusijose („Tiesa“, 95 nr. bal. 21), LKP 
CK sekr. A. Barauskas
jei nereaguojama į pažeidimus, 
kartotis. Štai kas įvyko Šeduvos 
ūkio technikume: spiritas, skirtas 
tikslams, buvo pradėtas naudoti 
mams ir net apmokėti už darbus, 
bės lėšomis buvo apmokami
telefono pasikalbėjimai, elektros energija 
naudojama darbuotojų butuose... Antnor- 
minės medžiagos buvusios nurašytos, pa
slėptos į „juodą“ sandėlį, ir tai sudarę pui 
klausias sąlygas grobstymams.

nusiskundė, kad, 
jie ima 

žemės 
mokslo
išgėri-

Valsty-
asmeniniai gydyti savo skilimą su Maskva. Nesunku 

pasidaryti išvadą, kad pasaulyje dabar 
yra du tarp savęs susipykę komunistiniai 
judėjimai — sovietinis ir kiniečių. Nė vie
na pusė nesiima tik atsakomybės žengti tą 
paskutinį ir nebeatšaukiamą jau žingsnį,

LENKTYNIŲ ERDVĖJE KAINA

Amerikiečių astronautui mjr. Cooperiul 
pakylant į erdves, britų „The Guardian“ 
atvirai sako, kad erdvės lenktynėse JAV- 
bės yra atsilikusios nuo sovietų. Bet laik
raštis rašo:

„Šitas dalykas neduoda pakankamo pa
grindo leisti milžiniškas pinigų sumas. 
Jei Jung. Valstybės pirmiau už Sov. Są
jungą pasieks mėnulį, tai tik bus įrody
mas, kad kapitalistinė visuomenė, jei tik 
apsisprendžia, lygiai taip pat įspūdingai 
sugeba pasišvaistyti savo ištekliais, kaip 
ir komunistinė. JAV šį tą laimėtų savo ge
ram vardui, jei amerikiečiai pirmieji pa
siektų mėnulį. Tačiau už tą vardą reikės 
mokėti, tik nelabai matyti, kad Vašingto
ne būtų pakankamai tokių, kurie būtų at
sisėdę ir paskaičiavę, kiek kaštuoja šito
kiu būdu pasiekiamieji laimėjimai ir kiek 
kaštuotų kitokie“.

Jaunimais „kaip papūgos lenkiasi, jei kas

r Sej^įHios DIENOS -Į
MASKVOS IR PEKINGO PASITARIMAI

Kinija ir Rusija pagaliau sutarė, kad 
abiejų partijų aukštieji pareigūnai susitik
tų liepos 5 d. pradėti derybų dėl ideologi
nių nesusipratimų.

Pasitarimai vyks Maskvoje.
Kiniečiai vis dar tebekaltina sovietų ko

munistus, kad jie yra nukrypę nuo pasau
lio komunistų konferencijos nutarimų.

TURI PASITRAUKTI
Pasibaigus Wynne ir Penkovskio bylai, 

sovietai pareikalavo, kad išvažiuotų britų 
ambasados antrasis sekretorius, jūrų lai
vyno karinis atstovas ir dar pora tarnau
tojų.

Jie buvo minimi bylos metu.

BALTŲJŲ - JUODŲJŲ RIAUŠĖS
Birminghame, Alabamos valstijoje (J.A. 

V.), buvo didelės riaušės — susidūrimai 
baltųjų su juodaisiais ir su policija.

Tvarkos palaikyti nusiųsta karinių dali
nių.

Įtempimo esama ir kitose pietinėse vals
tijose.

MAJORO COOPERIO KELIONĖ
Amerikiečių astronautas mjr. Gordonas 

Cooperis gegužės 15 d. buvo paleistas į 
erdvę, iš anksto nustačius, kad jis turi ap
skrieti žemę ne daugiau kaip 22 kartus.

Tą kelionę jis atliko sėkmingai per 34 
valandas. Bebaigiant nustatytąjį laiką, su
gedo automatinė kontrolė, bet lakūnas, 
pagelbstimas dar radiju nuo žemės astro
nauto Glenno, laimingai baigė žygį.

ERHARDAS PAKVIESTAS Į KREMLIŲ
Kandidatu į Vokietijos kanclerius išrink 

tasis prof. Erhardas pakviestas į Kremlių. 
Anksčiau Chruščiovas buvo kvietęs jį, bet 
Dr. Adenaueris nesutiko leisti jam priimti 
kvietimą.

Dabar Erhardas pasiuntė į Sov. Sąjun
gą Kruppo firmų atstovą Beitzą, ir per jį 
Chruščiovas pakartojo kvietimą.

Erhardas labai norįs užmegzti tiesioginį 
ryšį su Chruščiovu,

atkeliavo iš Vakarų“

(E) Dėl lietuviško jaunimo ir vakarie
tiškų įtakų Jurbarke komjaunimo buvo 
suorganizuoti diskusiniai pasisakymai 
(plg. „Komj. Tiesa“, 74 nr. bal. 14 ). Esą,

MIRTIES SPINDULIAI buvo piktintas! kai kurių jaunuolių anoni-
J. A. Valstybių krašto apsaugos ministe- miniais pasisakymais, pvz., „Aš gyvenu 

rija, pasitelkusi mokslininkus specialistus, tik kartą ir noriu, kad mano gyvenimas 
studijuoja mirties spindulių klausimą. būtų kuo lengvesnis. Duokite man pinl- 

Kiek iš pranešimų galima darytis išva- gų...“ O ką jaunuoliai darys su pinigais? 
dą, tą mirties darbą turėtų atlikti ultravio Kiti į tai atsakė: „Geriausiu atveju išleis 
lėtiniai spinduliai, žemę supančioje atmo- užsienietiškiems skudurams ir ūžavimui“, 
sferoje būtų ozone „praduriama“ skylė, ir Vienas Jurbarko jaunuolis, Algis, aiškino: 
tada ultravioletiniai saulės spinduliai to- „Mums patiko... stileiviški drabužiai, 
kiose vietose išdegintų viską. džiazo muzika, vakarietiški šokiai. Argi

palyginsi mūsų batus su importiniais?“ 
CHRUŠČIOVAS ŠVEDIJON Tuo tarpu patikimieji Algiui nurodė: „Kai

Lankydamasis Sov. Sąjungoje, Švedijos kurie žmonės dusdami giria Vakarus. Bet 
užsienių reikalų ministeris pakvietė reikia būti aklam ir nematyti Vakaruose 
Chruščiovą apsilankyti. nedarbo, lūšnų, paprastų žmonių, pasmerk

Chruščiovas sutiko ir atvažiuos apie tų skurdžiam egzistavimui, tragedijų...“ 
spalio mėn. Galimas dalykas, kad tuo pat Vėl kiti jaunuoliai atšovė: „Kas tiesa, tai 
kartu jis aplankys dar Daniją, Norvegiją tiesa. Kartais mūsų produkcijos kokybė 
ir Suomiją. esti bloga...“ Pokalbyje skundėsi ir jurbar

kietės merginos: „Į šokius dažnokai kai 
kurie vaikinai ateina įkaušę. O mes apsi
pratome su tokia padėtimi. Juk tai abejin-

KO VERTA PENKOVSKIO - WYNNE 
BYLA?

Tvirtinama, kad Maskvoje mirti nuteis- gumas... 
tasis Penkovskis yra aukšto rango sovie
tų žvalgybos pareigūnas. Jis esąs buvęs 
karinis atstovas sovietų ambasadoje Tur
kijoje.

Daroma išvada, kad jam buvo pavesta 
suorganizuoti Wynne bylą, duoti progos

P A!S AjUjL Y|Ji
— Britaniją aplankė Belgijos karalius 

nuteisti jį, o paskui iškeisti į Britanijoje su karaliene ir aplankys Graikijos kara- 
25 metams nuteistąjį Lonsdale.

Pakliuvęs į britų rankas, Lonsdale tar
dymo metu turėjo susidaryti vaizdą, kas 
Vakaruose žinoma, 
tuo būtų ypač naudingas.

liūs ir karalienė.
— Skote pagimdė ketvertuką.
— 27 britų verslininkai važinėja po Sov. 

Grįžęs jis sovietams Sąjungą, tirdami galimybes prekybai 
didinti.

— Kas antras šveicaras, kuris veda 
sienietę, pasirenka vis vokietę iš tų, 
rios būna dirbusios Šveicarijoje.

— New Yorke, JAV, metilio spirito pri-

pa-

už- 
ku-

Madrido lietuvių k. programos — 31 m 
banga

(E) Iš tautinio Ispanijos radijo Madride sigėrę, mirė 41, ir iš 31 ligoninėje gulinčių 
transliuojamos programos lietuvių k. nuo 10 sveikata labai bloga.
gegužės mėn. pradžios, su pakartojimais, — Prancūzijoje 1962 m. kino teatrai tu- 
siunčiamos 31 metro trumpąja banga. Pa- rėjo 309 mil. žiūrovų — pats mažiausias
grindinė programa transliuojama 21,35 iki 
21,55 vai. Lietuvos laiku (19,35-19,55 vid. 
Europos laiku), o pakartojimai perduoda
mi 8,25 vai. (6,25 vai. vid. Europos laiku) 
ir 17,40 vai. (15,40 vai. vid. Europos laiku).

skaičius po karo.
— Vienerius metus kalėjime atsėdėti ir 

sumokėti 500 markių baudos turės turkas, 
kuris bandė į Bavariją įgabenti 11 kilogra 
mų opiumo.

1
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SOVIETINIS TERORAS
Svetimuose kraštuose gyvenantieji lie

tuviai neseniai susilaukė atskira knyga Iš
leistų H. Tautvaišienės atsiminimų („Tau
tų kapinynas Sibiro tundroje“). Dabar ta 
pati leidykla — Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Literatūros Fondas 
— išleido naują knygą: Kipro Bielinio 
„Teroro ir vergijos imperija sovietų Rusi
ja“ (knyga 312 puslapių, ir jos kaina 2.50 
dolerių).

Jei anoje Tautvaišienės knygoje turėjo
me daugiau vieno asmens tam tikro laiko
tarpio Išgyvenimus ir pastebėjimus, tai 
šita yra jau bendrybinė. Joje surinkta 
daug duomenų apskritai apie sovietini te
rorą, jo vykdymo būdus ir naikinamųjų 
stovyklų vietas. Pagal autoriaus surink
tuosius duomenis ir apskaičiavimus sovie
tų teroras Lietuvai davė 659.969 žmonių 
nuostolių.

Teroro sistema gimė kartu su bolševiz
mu. Be teroro, aišku, ir bolševizmas nebū
tų įsigalėjęs, nebūtų išsilaikęs ir nebūtų 
nė tiek pasiekęs, kiek jis šiandien turi.

K. Bielinis pirmiausia ir supažindina 
skaitytoją, kaip ta teroro sistema buvo su
kurta, keičiama ir kokius „darbus“ atliko. 
Nors sovietinė spauda Leniną vadina tie
siog gailiaširdžiu, bet jis su Trockiu ir yra 
teroro sistemos tėvai ir gimdytojai. Vos 
tik pasigrobęs valdžią, bolševizmas buvo 
kiek kitoks, negu dabar. Leninas turėjo 
susitvarkyti su tikrais ar tik galimais prie
šais, todėl net išleido savo sudarytiesiems 
sovietams atsišaukimą, kuriame buvo pa
sakyta: „Suimkite ir atiduokite liaudies 
teismui kiekvieną drįstantį kenkti“. O tai, 
kaip K. Bielinis rašo, reiškė linčo teismų 
piršimą. Bet teroras dar nebuvo (teisintas. 
Jis dar vyko revoliucijos garbei ir jos var
du. Tik po 6 savaičių sovnarkomas jau sa
vo nutarimu sudarė Včeką — Rusijos ko
vai su kontrrevollucija Ir sabotažu ypatin
goji komisija, o jos pirmininku paskirtas 
Dzeržinskis. Kadangi komisija buvo atsa
kinga tik partijai, tai partijos nurodymais 
arba būdavo teroro vadžios šiek tiek su
tempiamos, arba atleidžiamos. Sakysim, 
Penzos sovieto pirmininkas galvojo, kad 
jis teisingai suprato Lenino norą, kai pra
nešė šiam, kad už vieną bolševiką sušau
dęs 152 „baltuosius“, ir pasižadėjo dar ge
riau pasistengti. Tai tik rodo, kaip vyko 
siautėjimas.

Včeka vėliau išvirto i kitokių pavadini
mų terorui vykdyti organizacijas. Keitėsi 
ir jų viršininkai, ypač vėliau, kai terbrui 
vykdyti buvo sudaryta galinga apie pusės 
milijono armija, kuri galėjo būti pavojin
ga patiems valdantiesiems. Tačiau kentėjo 
ir liaudis ir net savo nuomonę turintieji 
komunistai.

Pasinaudojant Bojkovo knyga, duoda
ma taip pat medžiagos, kaip sovietiniai 
imtiniai tardomi ir kaip šitokiam darbui 
paruošiami žmonės.

Po šitos plačios ir duomenimis tirštos 
įžangos K. Bielinis nuveda skaitytoją i tas 
imtinių stovyklas, kuriose ir mūsų tautos 
didelė dalis buvo sunaikinta. Kiek jų buvo 
kur, kas į jas buvo siunčiamas, kaip jos 
buvo tvarkomos, kaip žmonės jose skirs
tomi — štai šitie dalykai ir pasakojami 
(vadiniuose skyriuose į vergų stovyklų su
dėtį. Aišku, nutremiamieji, kaip matėme 
jau iš Tautvaišienės knygos ir esame gir
dėję iš kitų šaltinių, nebuvo laikomi be 
darbo, kaip mes tuoj po šio karo Vokieti
joje. Visų laukė sunkus sekinantis darbas 
ir daugelį mirtis. Varydami žmones į tas 
stovyklas, sovietai lengvai pasigamino sau 
pigios darbo jėgos. Tiesa, mirtininkiškos 
sąlygos neleido daug išspausti iš ten laiko
mųjų žmonių. Bet milijonai ir mirtininkų 
šį tą pagamina. Taigi vieni tų mirtininkų 
tiesė geležinkelius, kiti kirto miškus, dir
bo žemę, kasė anglį, statė laivus, sunkė 
naftą.

Ar visi nutremtieji buvo politiniai ar 
kriminaliniai nusikaltėliai? Mes buvome 
liudininkai, kaip tas trėmimų reikalas vy
ko Lietuvoje. Įmonėse, įstaigose, kaimuo
se, valsčiuose — visur buvo sudarinėjami 
sąrašai. Partiniai su vadinamaisiais akty
vistais svarstė juos ir davė NKVD. Bet 
Lietuvoje pradėjusi siautėti NKVD jau 
turėjo ilgų metų praktikos. Ištremti žmo
gui, net masiniams trėmimams ji ilgai ne
sidairydavo pagrindo. Iš pasienių žmonės 
buvo tremiami šnipų pagrindu, o iš bet 
kur — biurokratizmo kritikai, anekdotų 
pasakotojai, net tie, kurie ką nors iš viso 
neatsargiai prasitardavo ar susapnuodavo 
„netinkamą“ sapną ir jį kitiems papasa
kodavo.

Mes turime čia pateikiamas maisto nor
mų lenteles 1930, 1935 ir 1941 ir matome, 
kad jos vis mažėjo. NKVD laikais ne tik 
sumažintas maistas, bet dar ir į 10 rūšių 
paskirtytas. Ką gaudavo rekordininkai ir 
stachanoviečiai, to negalėjo gauti sunkų 
darbą atliekantieji. Paskutinėse eilėse 
maisto atžvilgiu buvo nedirbantieji, inva
lidai, persiunčiamieji, tardomieji ir bau
džiamieji. Apskritai paskatinamųjų prie
monių stovyklose būta net fantastinių. 
Pvz., jei eilinis vergas miręs būdavo rogu
tėmis nutempiamas į kapines ir be karsto 
palaidojamas, tai vergą stachanovietį dė
davo į raudonai dažytą karstą, viršinin
kai sakydavo prie jo kapo kalbas ir laido
jimo ceremonijų metu net pats skyriaus 
įgaliotinis nusiimdavo kepurę...

Mums arčiausiai širdies, žinoma, tie 
knygos skyriai, kurie iškelia mūsų tautie
čių kančias ir pažeminimą tose stovyklo

se. Pavieniai lietuviai atsidūrė stovyklose 
dar pirmaisiais bolševizmo metais. O ma
sinis trėmimas prasidėjo 1941 m. ir paskui 
buvo kartojamas, kai bolševikai vėl grįžo 
į Lietuvą. Tie puslapiai, kur apie lietuvius 
rašoma, mirga nuoskaudomis ir pavardė
mis. O tų stovyklų stovyklėlių daug, ir jos 
visos išvaikščiotos mūsų tautiečių.

Tačiau, minint knygą, neįmanoma visko 
papasakoti. Paliekame tai atlikti patiems 
busimiesiems knygos skaitytojams. O kny
ga, kaip jau minėjome, duoda daug viso
kiausių duomenų, ir parašyta ji gyvai. 
Lietuvis skaitytojas bus dėkingas autoriui 
už tokį kruopštų darbą, atskleidžiantį ne 
tik bolševikinį terorą apskritai, bet ir jo 
atliktąsias baisybes lietuvių tautai naiki
namųjų stovyklų priemonėmis.

K. Abr.

Anekdotai
Pranys Alšėnas yra, tur būt, ar ne visų 

tik svetur išeinančių lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų bendradarbis. Jeigu ir ne visiš
kai visų, tai jo neaprūpinamos išimtys 
tegali būti mažos. Kiekviena tema jam 
gera, kiekvienos jis imasi ir dėl kiekvie
nos turi ką nors pasakyti.

Tačiau, pasirodo, jis kartu yra ir didelis 
juokų, įvairių anekdotų mėgėjas. Tokiais 
anekdotais ir anekdotėliais ilgus metus jis 
yra aptarnavęs kanadiškį „Tėviškės Žibu
rių“ savaitraštį, kuris turėjo įsivedęš (ir 
tebeturi) pastovų tokių dalykų skyrių, ve
damą P. Alšėno. Pastaraisiais metais to
kius skyrius turi jau ir kai kurie kiti lie
tuviški laikraščiai, ir kai kuriuos jų (tarp 
jų ir „Europos Lietuvio“) veda vis P. Al
šėnas .

Suprantama, kad šitaip savaitė iš savai
tės vis suieškant tokios medžiagos, turėjo 
susikaupti krūva tokios medžiagos, ir dėl 
to P. Alšėnui gimė mintis paleisti į žmones 
atskirą juokų-anekdotų rinkinį. Tą mintį 
jis yra įgyvendinęs dar 1962 metais, išleis
damas 1000 šypsnių, 272 puslapių didelio 
formato knygą, kurios kaina yra 3 doleriai 
ir į kurią, kaip skaitytojui pats P. Alšėnas 
tvirtina, yra sukrauta lygiai 1000 tokių 
juokų anekdotų. Ilgesnių tų anekdotų nėra 
čia daug. Daugumas vis trumpi ar trum
poki. Štai, imkite, skaitykite ir juokitės 
visi tie, kuriems nusibodo pilka ir vieno
da kasdienybė!

Savo šios knygos įžangoje Pr. Alšėnas 
teigia, kad kitų tautų pasaulyje tokių rin
kinių esama. Atrodo, kad taip, esama, bet 
irgi nedaug.

Kaip tuo rinkiniu naudotis? Tai, tur būt, 
reikia skaityti viską iš eilės, kasdien po 
tam tikrą dozę, ir juoktis. Nors sakoma, 
kad juoktis sveika, tačiau ir linksmiausi 
plaučiai visos knygos iš karto gali neat

MIRĖ DR. J.' LEIMONAS

(E) Gegužės 4 d. Bostone, JAV, mirė eko-
nomistas ir visuomenės veikėjas Dr. Juo
zas Leimonas. Gimęs 1900 m. Marijampo
lės apskr., velionis vid. mokslus išėjo Ru
sijoje, dalyvavo savanoriu Lietuvos nepri
klausomybės kovose, Šveicarijoje baigė 
ekonominius ir politinius mokslus. Lietu
voje nuo 1928 m. dirbo finansų ministeri
joje, buvo Katalikų veikimo centro direk
torius. Pirmuoju bolševikmečiu kalintas 
Kauno kalėjime, 1941-44 dirbo kooperaci
jos srity. Nuo 1919 m. dirbo ateitininkų ir 
pavasarininkų tarpe, nuo 1928 ligi 1940 m. 
bolševikų okupacijos vadovavo „Pavasa
rio“ federacijai. Dirbo ir kitose organiza
cijose. Tremtyje, Vokietijoje, 1945-46 m. 
pirmininkavo Lietuvių s-gai britų zonoje, 
aktyviai prisidėjo prie Pasaulio Liet. Ben
druomenės įkūrimo. JAV, Bostono mieste, 
reiškėsi visuomenės veikloje, nuo 1951 m. 
redagavo „Vyties“ žurnalą.

laikyti. Vienur kitur recenzentai pasigedo, 
kad tie Alšėno anekdotai knygoje nėra 
kaip nors surūšiuoti pagal jų temas ar ką. 
Tačiau šis trūkumas, atrodo, būtų tiesiog 
neįveikiamas arba ne ką tepadėtų skaity
tojui. Štai mūsų tautosakos tyrinėtojas Dr. 
J. Balys kadaise Lietuvoje buvo paruošęs 
lietuviškų liaudies anekdotų rinkinį, ta
čiau irgi nerūšiuodamas, neskirstydamas į 
skyrius. Kitas anekdotas yra gi toks pasi- 
juokavimas, kuris netelpa į kurios nors 
idėjos rėmus.

Taigi žmonės, kurie mėgsta patys juok
tis ir su kitais dar juoku pasidalyti, be 
abejo, Pranio Alšėno knygą ir paskaitys ir 
dar pasidės kitai dienai paskaityti, kad ir 
vėl kada nors būtų ko pasijuokti. (p.a.)

Naujos knygos
Vytautas Volertas UPĖ TEKA VIN

GIAIS. Romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje. 332 psl. Kaina 3.50 
dolerių.

Vacys Kavaliūnas KALNŲ GIESMĖ. 
Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje. 201 psl. Kaina 
2.50 dolerių.

Kotryna Grigaitytė RUDENS SAPNAI. 
Premijuotos poezijos rinkinys. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. 80 psl. Kaina 
2.00 doleriai.

Knyga apie „nuostabųjį kraštą“ — Sibirą
(E) Vilniaus radijas bal. 10 d. pranešė 

apie naujai pasirodžiusį leidinį apie Pietų 
Sibirą. Tai esąs turtingas, daug paslapčių 
turįs kraštas. Dabar pavergtosios Lietuvos 
gyventojai jau galėsią smulkiai susipažinti 
su Sibiru (žinoma, teoretiškai, nes praktiš 
kai tas kraštas jau daugiui gerai pažįsta
mas — E.).

NAUJA „KNYGŲ LENTYNA“

Pasirodė Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos biuletenio „Knygų Lentynos“ 1962 m. 
Nr. 4 (iš viso tai jau nr. 129). Leidžia jį 
dabar V. Saulius.

Šiame numeryje sužymėti 1962 m. spalio 
-gruodžio mėnesių lietuviški leidiniai ir pe 
riodikos žymesnieji straipsniai; taip pat 
išspausdinta ištrauka iš Dr. J. Balio suda
rytojo darbo „Bibliography in the Baltic 
States and their emigration“.

Šįkart Bibliografijos Tarnyba pati kelia 
klausimą, ar „Knygų Lentynos“ leidi
mas būtinas, ar tik pageidaujamas, ar ne
reikalingas. Atsakymas, žinoma, turi būti 
trumpas ir aiškus: kultūringa tautinė ben 
druomenė privalo tokį dalyką turėti. Kas 
jau suregistruota, tai ir išliks padaryta.

Tiesa, vienu metu „Knygų Lentyna“ ėjo 
prie „Naujienų“ dienraščio. Bet tokia prie
glauda atrodytų keliais sumetimais nepa
ranki.

Lietuvaitė — asistentė Miuncheno 
universitete

(E) Dr. Dainė Augustaitytė nuo balan
džio mėn. paskirta vyr. asistente slavų- 
baltų filologijos katedrai Miuncheno uni
versitete. Dr. D. Augustaitytė Miuncheno 
universitete yra gavusi daktaro laipsnį už 
darbą iš lietuvių kalbos fonetikos.

Prcf. Z. Ivinskis Bennos universitete
(E) Atvykęs iš Romos, žinomasis istori

kas prof. Zenonas Ivinskis nuo gegužės 
mėn. pradžios dėsto, svečio profesoriaus 
teisėmis, Lietuvos istorijos kursą Bonnos 
universiteto filosofijos fakultete.

VILNIUJE MIRĖ RAŠYT. K. KIELA
(E) Balandžio 28 d. Vilniuje staiga mirė 

rašytojas Kazys Kiela. Jis buvo gimęs 1898 
m. Biržų apskr., pirmojo pas. karo metu 
Voroneže baigęs mokytojų seminariją, 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir pagal „Tiesą“ bu 
vo įsitraukęs „į kovą dėl Tarybų valdžios“. 
Lietuvoje, pasak dienraščio, jis „buvęs 
persekiojamas“. Literatūros srity Kiela 
dirbo nuo 1926 m„ išleido apsakymus „Li
kimo grimasos“, „Ežeras išskrido“ ir kt„ 
į lietuvių kalbą vertė Gorkio, Žeromskio ir 
kt. kūrinius. 1958 m. buvo išleistas Kielos 
apsakymų rinkinys „Slogi naktis“, o pasta
ruoju metu jis vertęs iš lietuvių į rusų k.

Rašytojas balandžio 30 d. palaidotas 
Naujųjų Rasų kapinėse.

CASTELNUOVO LIETUVIAI 
VOKIŠKOJ KNYGOJ

Vokietijoj plačiai skaitomoj kardinolo 
Carlo Salotti parašytoj Don Bosco biogra
fijoj „Der Heilige Johannes Bosco“ išspaus 
dinta ir Castelnuovo fotografija. Vertėjas 
Castelnuovą pristato kaip Don Bosco gim
tąjį miestelį, bet taip pat maloniai prime
na vokiečių skaitytojams, kad čia yra ir 
lietuvių saleziečių įstaiga, kurioje šiandien 
įsikūrusi lietuvių tremtinių gimnazija.

Persispausdiname naudodamiesi, leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje 1^H TAUTVAIS1ENfe

(9)

Administracija įsakė valyti barakų pa
talpas. Aprangą ir visą kitą mantą įsakė 
išmesti į sniegą ir iššaldyti. Dabar leido 
piaustyti sielių rąstus kurui. Žmonės ėmė 
tempti į pirtį išdeginti drabužius. Stipres
niems davė žvakių, kaip sanitaram ir 
traukikam (tik sanitarai turėjo teisę gau
ti žvakių). Pasipainiojus traukikams ligo
ninėje. dažnokai juos pastiprindavo ame
rikiečių vitaminais.

Pirtis buvo mažytė rąstų trobelė. Prie
menėje nusirengus, drabužius reikėjo ati
duoti. kad išdegintų skardos spintoje, kur 
jos iš apačios dažnokai apdegdavo, o iš 
viršaus tik sušildavo, šaltesnės pirties pa
talpų kertės buvo priledėjusios. Kiekvie
nas pirtyje gaudavo indą su šiltu vande
niu. Čia apsinuogindavo: išsivilkus iš ap
rangos ir skudurų, žmonių kūnai buvo 
įvairiausi: vieni tamsūs, panašūs į griau
čius; kiti išpampę, jų veiduose po oda bu
vo matyti vanduo. Daug kas buvo paženk
linti didelėmis tamsiai melsvomis cingos 
dėmėmis, turėjo dideles atviras žaizdas 
ant kojų ir ant viso kūno.

Žmonės nuo liemens iki kojų aplipę sa
vo kruvinomis išmatomis. Žmonės su su
trauktais sąnariais; žmonės su utėlių liz
dais plaukuose. Nepatyręs neįsivaizduoja 
tų parazitų pavojingumo. Mūsų padėtyje 
pas nusilpusį utėlės taip greit veisėsi, kad 
nustelbdavo tokio nelaimingo pasiprieši
nimą — nusilpęs žmogus patekdavo visiš- 
kon šio gyvio gallon.

Negilios nušalimo žaizdos ir pūslės bu
vo įprastos ir maža dėmesio tesukeldavo.

Didžiųjų šalčių metu kai kurių vergų 
vienur ar kitur vedžiojimas sutrumpinda
vo jų kančias, pagreitindavo jų mirtį. Nu
kankinti žmonės, kaip išmanydami, slaps
tėsi, kad nepatektų j šią pirtį.

Prisimenu kai kuriuos barakuose maty
tus vaizdus, kurių joks žmogus, juos ma
tęs. negalėtų pamiršti. Nors visuose bara
kuose, mūsų kančių patalpose, gyvenimo 
sąlygos buvo beveik vienodos, bet kaikur 
tie vaizdai buvo šiurpulingi. Tamsoje ir 
šaltyje atlaikę baisiąją Arkties žiemą, 
dabar nusilpę ir jau nebepakildami iš savo 
guolių, žmonės merdėjo. Tokius vaizdus 
savo akimis matėme patalpose, kuriose 
buvo sugrūsti suomiai, lietuviai ir žydai.

Į kitų patalpų vidų įšliaužėme pro lu
bas, įtraukdami su savim sausą sniegą. 
Visiškoje patalpos tamsoje židinyje žerp
lėjo žarijos. Visiška tyla. Tik įžiebtos sa
kuotos ir dūmus skleidžiančios skalos 
šviesa krito ant gulinčio vaiko, apšviesda
ma pilką jo veidą ir visiškai juodą nosį. 
Vaikinas, besigindamas nuo šalčio, savo 
galvą buvo apsimaukšlinęs skudurais. 
Ten pat, vidury patalpos, kelios kitos ap
vyniotos galvos buvo palinkusios prie 
gęstančio židinio, kuriame spindėjo kelios 
žarijos. Ir tų žmonių veidai buvo juodi. 
Nuo sakuotų skalų dūmų tie žmonės buvo 
aprūkę ir pajuodavę. Užgęsus skalai, už
degėme žvakę. Mirgėjo apšalusios ir ap- 
šerkšnėjusios sienos ir lubos. Ir čia žmo
nių dalis buvo išmirusi. Likusieji dabar 
turėjo pakankamai vietos ant narų. Vie
name apšerkšnėjusiame kampe kažkas ne
garsiai prašneko. Priėjome.

„Paimkite jį, paimkite ir išneškite, jis 
tingėjo, nepadėjo apsirūpinti kuru ir taip 
dvokia... utėlėtas...“ — buvo girdėti iš 
kito žmogaus, netoli to jaunuolio gulin
čio, balsas.

Žvakės šviesoje pamatėme kampe prie 
apšerkšnėjusių plytų sienos maždaug 17 
metų vaikino sunykusį veidą. Pakėlėme 
skurdžius skarmalus. Jo sulenkti keliai 

buvo kietai pritraukti prie kūno. Taip pat 
sulenktos ir pritrauktos alkūnės; jo guo
lis nuklotas kruvinomis išmatomis. Kai 
tik nešėjos atsargiai prie jo prisilietė, ne
laimingasis pradėjo garsiai vaitoti, nesi
leido pakeliamas. Paėmėme mes jį su vi
sais skarmalais, kuriuose jis gulėjo, užriti
nome jo sulankstytą kūną ant ligoninės 
paklodės ir ištraukėme jį pro lubų skylę. 
Velkamas į izoliatorių mūsų pacientas vis 
vaitojo ir vaitojo.

Mums grįžtant iš ligoninės, daktarė įsa
kė išvežti iš ligoninės mūsų patalpų gy
ventoją valstietę Daunienę, persirgusią 
šiltine. Moteriškė labai prašė:

„Daktare, neišrašykite manęs, man taip 
skauda rankas, aš adatos jose neišlai
kysiu...“

Po persirgtos šiltinės kažin kodėl čia 
visiems geidavo kojų ir rankų pirštus.

„Adatos tu neišlaikysi, bet kastuvą — 
taip“, — atkirto daktarė.

Aš nenoriu ir nedrįstu smerkti dakta
rės, nes ji, jauna gydytoja, negalėjo savo 
sunkių pareigų atlikti tokiose nepaprastai 
sunkiose sąlygose (be reikalingų priemo
nių); tačiau šių žodžių ji galėjo ir nesa
kyti.

Parvežėme moterį-ligonę į baraką. Savo 
dukters Daunienė ant narų jau nebesura
do; jos vienintelis sūnelis Jurgytis buvo 
izoliatoriuje. Kitas 3 metų berniukas, 
prieš čion atvykstant, mirė Altajaus sov- 
choze, kur pati savo rankomis turėjo jį 
užkasti, nes tų, kurie jai būtų galėję pa
dėti, neatleido iš darbų. Jos vyras mirė 
Kansko kalėjime. Penkeriems metams po 
šio įvykio praslinkus, Lenos upėje pasken 
do jos Jurgytis.

Iš to paties trobesio, iš kurio išgabe- 
nom 17 m. utėlėtą ir nusilpusį jaunuolį, 
turėjome išvežti dar ir mirusius. Nors per 
šį laiką buvom pripratę prie minties, kad 
ryt ar poryt mes pačios mirsime, bet aš 
visuomet bijojau prisiliesti prie lavonų. 
Tad susiradau priežastį ir palikau trum
pam laikui savo pareigų draugus. Dabar 
aš dirbau barakų valymo darbus.

Už priešingo namo bestovėdama, ma
čiau, kaip žmonės, ant barako lubų stovė
dami, pro angą, kaip iš šulinio, traukė 
moters G. lavoną. Jos galva buvo neap
dengta. Mirusios veidas buvo didelių 
skausmų išvagotas. Vėjas draikė josios 
plaukus.

Tuo pat metu pro šalį ėjo žvejybos ir 

prekybos direktoriai. Nenutraukdami sa
vo pašnekesio, metė abejingą žvilgsnį į 
tempiamą moters lavoną; jie ramiausiai, 
tarsi nieko nepastebėję, nudūlino toliau. 
Jie gi buvo kits kitam svetimi ir, gal būt, 
bijojo parodyti užuojautos mums, pa
smerktiems žmonėms. Jie gerai žinojo, kad 
prie šios bailių valdžios greit patys gali 
patekti mūsų padėtin.

Moters Ganzos iš Klaipėdos sūnus gu
lėjo ligoninėj su nušalusia kojos kulnimi. 
Jos vyras Krasnojarsko vergų stovykloje 
didelį vargą vargo.

Valėme lentų barakus, kurių galinės pa
talpos buvo ypač apledėjusios. Lauke šal
tis siekė —50 C (—58 F). Kai užkurdavo 
geležinę krosnelę, ledas tirpdavo ir van
duo iš lubų srovėmis bėgdavo j patalpą. 
Pirties patalpos buvo per mažos, kad būtų 
galima mūsų valomų patalpų paliegėlius 
visus vienu kartu į jas sutalpinti. Tad liku 
šieji negalėjo niekur nuo varvančio van
dens pasislėpti. Tik grubi ironija buvo 
šilkinis skėtis, kurį ant savo galvos buvo 
išskėtusi viena bejėgė skuduruose gulinti 
moteris. Metėme viltį iššaldyti visų miru
siųjų ir pirtyje patalpintųjų dvokiančius 
skudurus ir drabužius. Šie daiktai mūsų 
nebejaudino, nes pačios buvome užimtos 
savo gyvybės gelbėjimu.

Kai aš išmečiau į sniegą kažin kieno va
tinuką, jis dideliame šaltyje staiga nubalo 
nuo gausybės sušalusių utėlių. Buvo taip 
šlykštu, jog atrodė, kad nustojau kvėpuo
ti. Metant šį vatinuką, iš jo kišenės iškri
to daug sovietų valstybės loterijos bilietų. 
Taigi, vatinukas priklausė tikram Rusijos 
gyventojui.

Nuėjome į kitas patalpas. Ir čia iš apši
lusių lubų varvėjo, bet kiek mažiau, nes 
dalis ledo jau buvo nutirpusi. Su smilks
tančiomis skalomis paskendusios dūmuose 
čia iš lėto, kaip dvasios, judėjo moterys, 
besiruošdamos į pirtį. Netoli nuo ugniaku
ro ant narų krašto gulėjo cingos parblokš
tas vidutinio ūgio kūnas. Kojos buvo už
dengtos, krūtinė ir pilvas ištinę, galva pri
traukta prie kūno, liesos plonos rankos at
rodė lyg pridėtos, pilkas veidas sutinęs, 
akys užmerktos, dantys sukąsti, lūpos ap
kepusios sudžiūvusiu krauju. Matyt, jis 
dar buvo kiek gyvas, nes utėlės knibždėjo 
jo antakiuose, blakstienose, smilkiniuose 
ir ropojo kakta. Prie tokios šviesos mes 
tik tiek galėjome įžiūrėti.

Šiose šiurpiose mūsų gyvenimo sąlygo

se ir mirštančiųjų aplinkoje man beveik 
neteko matyti verkiančių žmonių, bet, jei 
kas pravirkdavo, tokį mačiusieji negalė
davo pamiršti — raudos garsų bei ver
kiančio veido išraiškos. Sukniubusi ant 
šio pusgyvio vaikino, kartodama Eino var
dą, verkė jo motina. Į baraką atėjusi felče
rė ligoniui įšvirkštė vaistų ir tuojau išėjo.

Vėlokai vakare brigadininkas pasiuntė 
mus išvežti tuščiame mediniame pastate 
paliktą nusilpusį žmogų. Šio pastato-bara- 
ko gyventojų dalis išmirė. Likusieji buvo 
išėję į kitas patalpas. Todėl ši patalpa bu
vo ištuštėjusi. Menka žvakės šviesa apšvie 
tė tuščią patalpą. Snieguotoje asloje prie 
užšalusios geležinės krosnelės gulėjo žmo
gysta. Nuslydusi ausinė kepurė atskleidė 
gausių plaukų jaunos moters galvą. Jos 
rankos buvo ištiestos krosnelės link — 
ieškota šilumos išraustuose židinio pele
nuose. Iš aprangos buvo matyt, kad mote
ris bus dirbusi kurį nors svarbesnį darbą, 
nes turėjo vata pamuštas kelnes ir „fufai- 
ką“ (vatinuką). Buvome tik dvi moterys 
— pristatytos. Sukaupusios visas savo jė
gas, užkėlėme nelaimingąją ant antklodės, 
suvystėme, ištraukėme laukan ir paguldė
me ant rogių.

Mes nežinojome, į kurią pusę ją vežti. 
Sniegas, masėmis krisdamas į akis, sunki
no mūsų orientaciją. Žinojome, kad nega
lime jos gabenti į pirtį, nes jau vėlu — 
pirtis nebeveikė, o izoliatorius — sausa
kimšai prigrūstas. Tad vežėm ją ligoninėn. 
Bet ir ligoninėje nebuvo laisvos vietelės, 
■— palikome ją koridoriuje pasodintą ant 
rogių.

Moteris buvo utėlėm aptekusi, cingos ir 
šalčio nukankinta. Ji kalbėjo rusiškai. 
Klausėme: „Kaip tu, šio krašto laisvasis 
žmogus, į čia atklydai?“ Ji sakė esanti iš 
Jakutsko. Prikalbėta čion atvykti. Direk
torius šnekėjo, kad čia esą daug žuvų, už 
didesnes mokėsią daug pinigų, o mažųjų 
esą tiek, kad per jas būsią galima vaikš
čioti. Mieste, esą, stigę maisto, todėl ji pa
klausiusi ir čion, į šiaurę, atvykusi. Žve
jyba buvo nesėkminga: mažai uždirbusi ir 
jau seniai nebegalinti išpirkti maisto kor
telės. Apie žuvį, esą, netenka nė kalbėti. 
Už ją moteris gavusi maistą iš bendro ka
tilo. Šiurpi buvo išvaizda, bet jos balsas 
buvo skambus. Matyt, būta stiprios svei
katos žmogaus. Vėliau aš ją mačiau mi
rusią.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj
LIETUVIŲ TREMTINIŲ ĮSIKŪRIMAS
Suprantama, kad sukomercinto, greito 

tempo, kietame Amerikos gyvenime nau
jiesiems ateiviams, prievarta išblokštiems 
iš savo tėvynės, daugiau ar mažiau auklė
tiems krikščionybės ir humanizmo dvasia, 
buvo sunku priprasti ir įsikurti. Savo mo
ralinėms žaizdoms nugalėti ir vis dėlto įsi
kurti jie išvystę didelę energiją, kokios jie 
nebūtų parodę normaliose sąlygose savo 
tėvynėj. Šitai reikia pripažinti visiems 
lietuviams su labai negausiomis išimtimis. 
Kai kurių tėvų (moterų ir vyrų) energija 
tiesiog mane stebino. Atsinešti sveikos 
psichinės ir fizinės energijos dideli kiekiai 
iš Lietuvos jiems daug padėjo ir padeda. 
Dėl daugumos tremtinių gero arba paken
čiamo įsikūrimo senieji lietuviai, kaip gir
dėjau, pyksta ir pavydi. Tačiau savo dide
lę energiją nevisi suvartojo ir suvartoja. 
Kurie Lietuvoj buvo menkos kultūros, 
silpnų moralinių principų, tie greit „auk
so veršio“ amerikietiškame blizgesy ap
svaigo ir pasiskandino anonimiškoj baloj 
drauge su savo vaikais. Aš jų nemačiau, 
bet dėl jų skundėsi man ir karčiai apgai
lestavo kiti lietuviai.

Gerai Amerikoj ir Kanadoj yra įsikūrę 
Lietuvos viduriniąsias mokyklas baigę 
jauni žmonės. Nors jie aukštųjų mokslų 
nedaug ragavę, jie gana morališkai stip
rūs patriotai — pralobimo vilionės jų ne
daugelį paskandino. Taip pat gerai įsikūrę 
praktiškų specialybių lietuviai — gydyto
jai, inžinieriai, architektai, žymi dalis dai
lininkų, amatininkai, prekybininkai. Sun
kiau buvo įsikurti „nepraktiškų“ profesijų
asmenims — karininkams, teisininkams, 
žurnalistams, kompozitoriams, mokyto
jams, rašytojams, eilei profesorių, kai ku
riems kunigams, trumpai tariant, tiems, 
kurie buvo aukštos kultūros, kurie turėjo 
ja rūpintis ir ją ginti. Lankiausi pas renti
ninkus, buv. aukštuosius karininkus. Jie 
gyvena kukliai, bet gražiai, švariai, nors ir 
su paslėptomis savo vidaus žaizdomis. 
Aplankiau ir porą profesorių, neveiksmin
gų dėl pusiau paralyžiaus. Vienas jų se
nas, kaip ir neįsikūręs, gyvena iš valdiškos 
pašalpos, šiek tiek tautiečių padedamas. 
Nors jų dalia nelinksma, bet jiedu nesi
skundė. Tokių tėra išimtys.

Ar gerai įsikūrę tolsta nuo lietuvių, o 
prasčiau įsikūrę jų laikosi? Tokį klausimą 
mėgsta pozityvizmo paveikti žmonės. Man 
atrodo, kad jis neteisingai statomas. Man 
atrodo, kad lietuvių reikalais išeivijoj rū
pinasi įvairiai įsikūrę. Lankiausi pas vie
ną gražiai įsikūrusį gydytoją, kuris ener
gingai pirmininkauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai. Buvau pas tris 
jaunesnius, gerai įsikūrusius gydytojus, 
kurie dalyvauja lietuvių organizacijų val
domuose organuose arba jiems vadovauja, 
remia savo aukomis lietuvių kultūrinius 
darbus. Kanados Liet. Bendruomenės Val
dybos pirmininkas — agr. daktaras. Girdė
jau apie vieną gydytoją, kuri nusiperka 
lietuvių dailininkų paveikslų, paskaito lie
tuviškų laikraščių, bet nėra paskaičiusi nė 
vienos knygos per daugiau negu 15 metų. 
Lankiausi vieno buv. neaukšto valdininko 
dviaukščiame namely. Jis dabar darbinin
kas, bet jo mokslus einą vaikai — lietuviš
ki ir veiklūs. Prisimenu vieno darbininko 
butą. Prieš išvykdamas į Ameriką, jis bu
vo vedęs austrę, bet pamažu išmokė ją lie
tuviškai, o ji dabar Amerikoj savo ruožtu 
moko savo vaikus lietuviškai, kiek galė
dama.

Iš tų ir kitų pavyzdžių susidariau išva
dą, kad Amerikos kontinente daug kas rū
pinasi lietuvių reikalais ir jiems dirba, 
nors ir skirtingai, pagal savo profesiją, 
pajėgumą, materialinį ir sveikatos stovį. 
Aišku, kad toli gražu nevisi šitaip daro, 
ypač nepakankamai įsipareigoja darbams, 
reikalaujantiems ilgesnės ištvermės bei 
sistemos. Visa tai daug pareina nuo as
mens ir jo šeimos moralinio stiprumo. La
biausiai dirba lietuvių kultūrai tie, kurie 
jau Lietuvoj buvo veiklūs, gyvos dvasios, 
arba tokiais būtų buvę, jei Lietuvoj jie

GARSINIMAS
DĖMESIO ANGLIJOS 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, 
UI., U.S.A.

būtų subrendę. Jiems gana patvariai tal
kininkauja nemažas procentas tų, apie ku
riuos Lietuvoj nieko viešai nebūtume gir
dėję.

Man sakė, kad prieš 10-12 metų lietuvių 
veiklumas ir aukos dvasia buvo didesni. 
Lietuviškos pamaldos, paskaitos, susirinki
mai tada buvo gausiai lankomi, stiprėjo 
senieji laikraščiai ir kūrėsi .nauji. Dabar 
nevienas viešas lietuvių susibūrimas — 
praskydęs, o laikraščiai pradeda stigti 
skaitytojų ir bendradarbių. Tikriausiai tai 
tiesa, nors aš buvusį prie 10-12 metų lie
tuvių pakilimą laikyčiau padidintu aukš
čiau normalaus pajėgumo. Neįprastos ame

RAŠO DR. JONAS GRINIUS

rikietiško gyvenimo sąlygos dilgino ir ska
tino ieškoti moralinės užuovėjos savuo
siuose. Tada nauju kraštu dar nepasitikėta 
ir mažiau turėta nuosavų materialinių gė
rybių, daiktinių „užuovėjų“, kurios reika
lauja aptarnavimo, pririša ir net pavergia. 
Prieš 10-12 metų visi tremtiniai buvo jau
nesni, šeiminės viltys skaistesnės. O tai 
daug reiškia. Tiesa, dabar priaugo jaunų 
žmonių, bet jie kitokesni — savanaudiš- 
kesni, pragmatiškesni, skeptiškesni ir gal 
būt seklesni (ne Europoj mokslus ėję) — 
beveik visi tiksliųjų, technikinių, bet ne 
humanistinių mokslų. Tai vėl daug reiškia,

Amerika veikia prieš save
SU TAIKOS LITUANICA KEISTINA LIETUVIŲ VEIKLOS POLITIKA 
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Tęsdami pokalbį apie Taikos Lituanicą, 
dirstelkime į vadinamojo Dėdės Šamo įvai 
riopą paramą kitoms pasaulio šalims, ne 
Lietuvai.

Nuo 1946 metų Jungtinės Amerikos V- 
bės šelpė ištisą eilę tautų ir valstybių skir 
tinguose kontinentuose. Paskutiniaisiais 
duomenimis paramos gavo: Prancūzija vie 
ną su puse milijardo (bilijono) dolerių, 
Italija 424 milijonus, Lenkija 265 milijo
nus, Olandija 227 milijonus, Graikija 210 
milijonų, Indija 839 milijonus, Pakistanas 
440 milijonų, Turkija 356 milijonus ir t.t. 
Iš viso Europa iš JAV gavo pašalpų 45 mi
lijardus (bilijonus), iš kurių 16 milijardų 
karine pagalba, 29 milijardus ekonomine 
parama; Tolimieji Rytai 14 milijardų (bi
lijonų), Afrika bemaž du milijardu, Pietų 
Amerika 7 milijardus (bilijonus). Rašyti 
apskriti skaičiai, nes čia milijonai ar jų 
dalys tėra maži nukrypimai.

Kiekvieną šelpiamąją valstybę nagrinėti 
atskirai mums atimtų perdaug laiko. 
Trumpai žvilgterėkime į Pietų Ameriką. 
Kuboje reikalai visiškai apsivertę aukš
tyn kojomis, nors nuo 1948 metų JAV-bės 
žinojo F. Castro esant komunistu; Meksi
koje plačiai veikia įvairios rūšies komu
nistai; vienoje saloje esančios Domininko
nų ir Haiti valdžios kliburiuoja: Venezue- 
loje nuolatinis komunistų spaudimas, tero 
ras; Gvatemaloje, Hondūre braškantys 
kraštutiniai režimai; Kolumbija pilna 
priešamerikoniškų nuotaikų; Peru tvarko 
karinės jėgos; Čilėje vyrauja braškanti tur 
tuolių grupė; Paragvajuje, Urugvajuje ne
tikrumas, ekonominis slėgimas; Argentine 
je nuolatinės karinės revoliucijos, politinis 
blaškymasis; Brazilija, neseniai iš ameri
kiečių gavusi kelis šimtus milijonų dole
rių, įvairiaip gręžiasi nuo JAV-bių.

Palikę klausimą, kodėl taip yra, galime 
pagalvoti, ar teisingai ieškoma draugu, ar 
visi draugai nuperkami doleriais?

Dabar galime paklausti: kodėl nešelpia
mi tikrieji JAV-ių draugai, griežti bolševi
kinio komunizmo priešai?

Baigiama pamiršti, kad II Pasaulinio 
karo metų JAV-ių bolševikinei Rusijai do
vanota apie 3.000 bombonešių, daugių dau 
gybės kitokio karinio turto. Jų artimos 
draugystės metais, kovojant prieš anuome 
tinį abiejų bendrą priešą Hitlerio Vokie
tiją.

Dabar reikalai pasikeitė. Ir dalis drau
gų pasikeitė. Anksčiau kai kurie buvę 
griežti JAV priešai dabar jų artimi bičiu
liai, sąjungininkai. Sovietų Rusija nurašy
ta priešingųjų pusėn. Ar Lietuva tebėra 
JAV-ių draugų pusėje? Tai yra, ar Ameri
ka mus laiko savo draugų pusėje?

Paskutiniuoju laiku, atrodo, keičiama 
JAV-ių politika. Persvarstomas užsienio 
valstybių šelpimas. Kai kurios iškris. Šal
pos virš’ninkas gen. Lucius D. Clay ieško 
tikslesnio užsienio valstybių šalpos būdo.

I jį kreiptis asmenišku laišku, prašant
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tik ne bendrosios kultūros labui, o specia
lizacijai.

Bet ir dabar lietuvių kultūros bendrieji 
reikalai nėra tokie blogi, nors galėtų būti 
geresni. Jei tikėti laikraščiams, II Kultū
ros kongresas buvęs gausesnis už pirmąjį. 
Anksčiau tokios didelės dailės parodos ne
buvę suruošta ir jokia paroda nebuvus taip 
gausiai lankoma. Per I Kultūros kongresą 
simfoninio koncerto taip pat nebuvo, nors 
buvusi graži dainų šventė. Prieš 10 metų 
nebuvo ruošiami operos spektakliai, bet 
chorai buvę gausesni ir pajėgesni. Tada 
lietuviškų knygų buvo išleidžiama dau
giau, bet nemažas procentas jų būdavo 
perspausdinamos (antrieji leidimai). Da
bar knygų mažiau išleidžiama, bet jos be
veik visos originalios (pirmojo leidimo). 
Dabar šiek tiek gausesni lietuvių autorių 
vertimai į anglų kalbą. Tiesa, sustojo „Li
teratūros lankai“, bet išėjo „Metmens“. 
„Aidų“ žurnalas su savo premijom seno
kai jau atšventė dešimtmetį Amerikoj. 
Prieš 9 metus pradėtas Lietuvių Enciklope
dijos leidimas reguliariai ir garbingai ve
damas prie pabaigos. Nebeskaičiuojant ki
tų gražių kultūrinių darbų, atliktų nuo 
1950 metų, r'eikia pabrėžti, kad tremtinių 
užsimojimais lietuvių išeivijai Š. Amerikoj 
buvo duota aukštesnė kryptis negu anks
čiau. Plačiausiai ji reiškėsi tėvų aukomis 
leisti vaikus į aukštuosius mokslus. Nors 
šios krypties visuomeninių vaisių dar lauk
tina, bet ji paveikė senąją lietuvių emigra
ciją, nes jos vaikų gausiau siekia universi

paremti JAV-ėms draugišką lietuvių Tau
tą, atsakiau. Čia ne vieno asmens reikalas. 
Lengva gauti neigiamą atsakymą, kurį pa
versti teigiamu būtų nemažų sunkumų. 
Nenoriu eiti vienišo šerno, pro tankius eg
lynus besiskverbiančio, taku, kaip jau ne 
kartą mūsų paskiri vaikinai elgėsi ar tebe 
simekaloja. Prie rimto reikalo reikia eiti 
atsargiai, rimtai, bet ir drąsiai. Emigraci
joje veikiantieji lietuvių politiniai viene
tai turėtų pagalvoti ir surasti tiesiausius 
būdus lietuvių politinės veiklos linijai pa
keisti.

Ar lietuviai turi negauti šalpos iš JAV-ių?
Prisiminkime išvardintąsias valstybes. 

Ar jos būtų gavusios pašalpą neprašyda- 
mos? Tiek Bolševikija, tiek Brazilija, ir 
kitos. Ar Amerika, nuvežusi savo gėrybių 
maišus, maldavo priimti milijonines ir mi
lijardines aukas? Tūkstančiai paaukotų 
bombonešių, kalnai braškančių dolerių, 
fabrikų, laivų etc.

Ar lietuviai, Lietuva prašė? Prašė... 
BALFas. Ir gavo! Jo vadovo kanauninko 
Dr. J. Končiaus ir kitų dėka metai iš metų 
naudojasi plačia amerikietiška šalpa BAL 
Fui, lietuviams. Puiku. Garbė ir pavyzdys, 
kaip veikti. Prašant gaunama.

Kodėl šalpos, aukų neprašo mūsų politi
niai vienetai? Bijosi? Ko? Savo šešėlio? 
Lietuviško veiklumo? Konkrečios paramos 
lietuviškiems, kultūriniams reikalams?

Lietuviškai veiklai, lietuvių politinėms 
organizacijoms vadovaujantieji asmenys, 
daugeliu atvejų, turi būti JAV-ių piliečiai. 
Ištikimi JAV-ėms žmonės. Veikdami už lie 
tuviškus reikalus, jie nenusideda ameriko
niškai ištikimybei.

Į reikalą žiūrėtina lietuviškiau: kovo
jant už lietuviškus reikalus, nereikia bijo
tis nusidėti gyvenamosios šalies politinei 
linijai, jei ji nėra palanki mūsų Tautos 
reikalams. Mūsų Tėvynė yra Lietuva, ne 
valstybė, kurioje esame įsikūrę. Ar net jo
je esame atsiradę dėl to, kad toji valstybė 
niekšiškai išdavė mūsų Tėvynę. Pataikau
dami svetimai valstybei, mes nusidedame 
savajai, lietuvių, Tautai. Ir nuo to momen 
to tokie plikagalviai pasidaro savo tautos 
paleistuviais, parsiduodančiais už minkštą 
kilimą, naują automobilį, spalvotą televi
ziją ar už paprasčiausio šnapso stiklą. To
kiems ne lietuvių tautos politinei veiklai 
vadovauti, bet nuošalin pasitraukus supti 
lietuviškai nekalbančius anūkėlius.

Ilgus metus gyvendami svetimame kraš
te, tokie veikėjai vatiškai suminkštėjo ir 
kitos valstybės reikalus ima garsinti kaip 
mūsų reikalus. Pikta, kai kurio nors „po
licinio veiksmo“ metu, amerikiečių kariuo 
menei besimušant kur nors Azijoje, mūsų 
laikraščiai net pirmose puslapiuose deda 
antraštes: Mūsų kareiviai užėmę tokį kal
ną ar pan. Mūsų kareiviai? Kokio pulko? 
Lietuvos Karaliaus Gedimino 1 pėstininkų 
pulko? Lietuviški dragūnai, ulonai ar gu-

tetų. Nors enciklopedija nėra aukščiausias 
intelektualinės kultūros rodiklis, bet vis 
dėlto prieš 1950 m. Amerikos lietuviai jam 
nebuvo pajėgūs.

Dabar svarbiausias klausimas — ateitis. 
Ar Amerikoj mokslus baigę akademikai 
pajėgs perimti vyresniųjų žibintą, kurį 
Lietuvos prieblandoj laiko iškėlę tremti
niai — daugiau humanistinių mokslų atsto
vai? Kas bus su pačiais jauniausiais lietu
viais? JAV ir Kanadoj gimusi arba ten 
pradžios mokslą pradėjusi jauniausioji 
karta kelia gąsdinančio liūdesio. Jau yra 
tremtinių vaikų, sunkiai bekalbančių lietu
viškai. Ar jie tokie negabūs, tapo hebes dėl 
pergero gyvenimo, ar jų tėvai nebesupran
ta, kad, nemokydami lietuviškai, skriau
džia dvasiškai savo vaikus, atimdami jiems 
platesnio pasaulio ir kalbos turtus? Tokie 
faktai liūdnai nuteikia šviesiuosius lietu
vius, nes jie žino, kad kultūrinis smuki
mas blogai paveiks lietuvių pastangas Lie
tuvos laisvei atkovoti. Liūdėti verčia ir se
nųjų ateivių gausus mirimas ir naujųjų 
ateivių perankstyvos, ypač kai kurių veik
lių intelektualų, mirtys.

Tos mirtys liūdnai nuteikia lietuvius, 
nors apskritai amerikiečiai apie mirtį gal
voti nemėgsta, apie ją nekalba ir nuo jos. 
dirbtinai maskuojasi. Pvz., Washingtone 
teko matyti kapines, kur nebėra nė įniru
siems paminklų, jau nekalbant apie ka
pus. Ten tik lygiai nupiautoj žolėj tebuvo 
galima pastebėti nežymias plyteles, ant 
kurių kartais pastatomi vazonėliai su gė
lėmis. O „graborius“, vadinamas laidotu
vių direktorium, lavoną taip išpudruoja, 
išdažo, žandus prikemša pakulų, kad pats 
mirusis savęs nebepažintų arba manytų,

sarai? Vlado Putvinskio būrio šauliai? 
Kokie mūsų kareiviai ar kariai? Nagi, tai 
tūli juodžiai iš Chicagos apylinkių, Kali
fornijos meksikiečiai, Pensylvanijos vokie 
čiai, baltieji jankiai iš Teksas. Bet jie, vai
kine, lietuviai... taip rašo lietuviškos ga- 
zietos. Jas redaguoja didžiosios lietuviš
kos politikos vadovybės rankos. Nei at
šauksi, nei papeiksi.

Jei negrai yra „mūsų“ kareiviai, ką gi, 
kapituliuokime. Amen cimbolams ir birby 
nėms! Tegyvuoja svetimšališkai galvojan- 
tieji lietuviai, tiksliau tariant, lietuviai ka 
butėse. Susirinkime savo pyragus ir iš Al
vito šv. Onos atlaidų persimeskime į Ma- 
jove dykumą su bebaigiančiais nuskursti 
indėnais spygliųjų kaktusų laistyti. Tada 
„mes“ būsime visur, net mirtinai saulės 
išdegintose dykumose. „Mūsų“ neveikian
čių vardų bus pilni šlaitai, ne tik lygumos. 
Visi tekėsime, ženysimės už svetimtaučių, 
galvosime, kalbėsime kaip dauguma daro. 
Ir pratinsimės žiurkes valgyti, kad atėjus 
kiniečiams neturėtume sunkumų. JukJr 
dabar „mūsų“ kareiviai manevruoja Alta
jaus kalnuose, stuobrius kapoja Sibire, pa
galiukais ryžius valgo Korėjoje. „Mūsiš
kiai“ už Kongą galvas guldo. „Mes“, visur 
„rpes“, broliai, broliukai, sesutės, sese
rėnai!

I Lietuvą kalbantis Amerikos Balsas se
niai nelietuviškas, jei kada lietuviškas bu
vo. Ką sakyti, ko nesakyti — diktuoja juo
doji ranka. Neleidžia skelbti lietuvio sielai 
mielų, artimų žodžių, ne tik sakinių ar 
minčių; įkiša ir liepia skaityti amerikoniš 
kas naujienas, net iki negrų peštynių su 
baltaisiais. Nesišiauški, nes čia Amerikos 
Balsas! Laisvosios Amerikos balsas lietu
viškai į pavergtą Tėvynę Lietuvą kalban
tis iš laisvojo pasaulio... apie negrus! O 
gal netrukus pradėsime skelbti, kad Ame
rika šelpia lietuvius, remia mus, nes lei
džia lietuvių kalba kalbėti per Amerikos 
Balsą...

Bijomės, kad greta lietuvių pašalpos ne
prašytų kitos pavergtos tautos?

Apkiautimui nėra nei ribų, nei galo. 
Galimas dalykas, dauguma mūsų išmin
čių dūmoja: kad prašo ir gauna kitos tau
tos įvairiose pasaulio vietose tai gerai, bet 
mes neprašykime. Mes ne žydai, ne vokie
čiai, ne brazilai. Sėdėkime voratinkliniuo
se vystyklėliuose, nedrįsdami pasijudinti, 
kad nepajustų mus gyvus esančius. Kad 
atėjęs didysis nesunaikintų krebždėti be
pradedančio. Tūnokime nemurkteldami!

Neduoki, Perkūne dievaiti, mum subraz 
dėjus, pradėtų ir kiti nelaimingieji! Kas 
būtų, jei ir latviai, estai, ukrainiečiai, ru
munai, lenkai, albanai ir kiti pavergtieji 
prašytų paramos ir talkos, jei ne Taikos 
Bombonešio, tai kitokiais būdais, gal Tai
kos Patrankomis, Taikos Šautuvais, Tai
kos Knygomis, Laisvės Raketomis? Vai, 
vai, ką pasakytų Boruchas, Salenderis? 
Siaubas, siaubas trenktų, jei senatoriai su 
generolu nutartų šelpti ne paskirus asme
nis, ne laisvas valstybes, ne dykaduonius 
ar net kietapadžius komunistus, o laisvę 
mylinčius lietuvius bei kitus pavergtuo
sius! Būtų šabas ir gevalt! Ir jie, išmintin
gieji padažai, tokio skanėsio negali duoti 
lietuvių visuomenei, Tautai. Neleistina net 
taip galvoti, nei užsiminti, juo labiau ra
šyti. O, ne, jokiu būdu! Ką gi pasakytų 
vargšeliai bušmėnai, storapilviai mongo
lai, rainieji, margieji, keršotieji ir kitokie- 
ji, Broliai ir sesės lietuviai, būkite geri, 
kantrūs. Kelkitės ar melskitės, o laimės 
valandą jūsų (ir mūsų, kaipgi) trokštamo 
ji Laisvė vis tiek ateis, anksčiau ar vėliau. 
Tik nepalūžkime, nepasiduokime, tikėki
me pasaulio gera valia, žmonių ir išmin

kad jis atjaunėjo ir niekada nesirgo. Bet 
už tai „saldusis“ „direktorius“ ir lupa do
leriais! Todėl gyvi vidutiniai amerikiečiai 
ir dreba, kad darbo nenustotų, kad skolos 
staigiai neprislėgtų, kad juodžių priartė
jimas namo nenupigintų, kad „Šerų“ ver
tė nenukristų, kad koks padauža nesuva
žinėtų, kad liga neapniktų, kad ilgai sirgti 
netektų prieš mrtį, kad būtų pinigų gra
žioms laidotuvėms, nors ir žino, kad pa
slaugusis „direktorius“ lavono vidurius 
prikimš druožlių, o giminės stengsis kuo 
greičiausiai užmiršti.

šitokios baimės veikia ir lietuvius, bet 
jie savo mirusius labiau gerbia už ameri
kiečius. Sprendžiu iš lietuvių katalikų ka
pinių, kurias man teko aplankyti prie 
Toronto. Nors kapinės neseniai pradėtos, 
bet jų paminklai gražesni ir įvairesni ne
gu kanadiečių kapinėse. Bet, svarbiausia, 
iš vieno kapo mačiau, kad artimieji miru
sio kaulus ten atkėlė iš toli, nes žmogus 
buvo miręs tada, kai lietuvių kapinių prie 
Toronto nebuvo. Tai liudija patriotini ry
šį su lietuviais. O savų mirusių prisimini
mas yra dvasinio veiksmo jėga. Ji nuo 
mirties neapsaugo, bet ji grąžina i tikrąją 
realybę, kurią amerikietis dažnai maskuo
ja dirbtiniu juoku. To mokosi ir lietuviai. 
Bet jie taip pat jaučia supramoninto ir 
sukomercinto gyvenimo netikrumą. Kaip 
vienas lietuvis teisingai yra pastebėjęs, 
(6-7 ha) ūkininkas Lietuvoj jautėsi sau
gesnis ir laisvesnis negu doleringas lietu
vis laisvės krašte. Tą netikrumą dar pa
didina ir svetima žemė su nekritišku 
žvilgsniu į sujauktas vertybes, nes mir
ties šešėlį stengiamasi užmiršti.

(Bus daugiau)

čių sąžine. Aukščiausiasis mūsų neapvils, 
o mes su juo. Valio! Triskart valio, valio, 
valio!..

Nepriklausoma Lietuva rėmė tautines 
mažumas

Paprotys kartais virsta neatskiriamu da 
lyku. Net iki maldos lygio prisivaro. Tibe
to pamaldieji suka tarškalynes, lyg malo
ninius žaisliukus. Juo daugiau ištarškina, 
juo daugiau maldų, juo šventesnis. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse gyvenantieji 
(net lietuviai), kalbėdami apie nepaprastą 
tos šalies laisvę, gerumą, prieina iki tokių 
deimantiškų blizgesių: čia, girdi, Amerika, 
laisvas kraštas: gali pėsčias eiti, gali auto
busu važiuoti. Arba meno parodoje, apsi
dairęs, ar pašaliečiai negirdi, pusbalsiu 
prasitars: kadangi čia laisvas kraštas Ame 
rika, tai pasakysiu, kad man tas paveiks
las nepatinka: nesuprantu, ką juo dailinin 
kas norėjo pasakyti. Arba kitas laisvės pa
vyzdys: Iš darbo atleistasis guodžiasi: nie
ko nepadarysi, čia laisvas kraštas; bosui 
nepatikau, tai ir atleido. Arba ilgus metus 
apdraudos pinigus mokėjusiam pasenus ar 
pradėjus sirgti iš tos apdraudos kompani
jos gauna pranešimą, kad jam apdrauda 
nutraukiama, nenurodant priežasties. Ne
bandyk skųstis: gausi iš anksto paruoštą 
atsakymą.

Leidimas spausdinti lietuviškai, rengti 
šventes ir sukviesti Į lietuvišką parengimą 
tūkstančius žmonių, kur savieji pabend
rauja, nėra išimtis, nei didelis laisvės pa
vyzdys. Amerikiečiai gerai žino, laikas su
mals šiandien dar kitaip kalbančius, gal
vojančius; jei ne šioje, tai sekančioje, ar 
dar kitoje generacijoje. Dideliame, verdan 
čiame katile išlikti nenuplikintam žirniui 
sunku. Vis tiek kada nutirps jį dengiantis 
atsparumas. 180 milijonų valstybei, saky
sime, 1.000 tautiniais rūbais apsirėdžiusių 
ir vienokius žodžius dainuojančių lietuvių 
jungtinis choras nesudaro nė mažiausio pa 
vojaus. Priešingai, po to net anie daininin
kai pradeda sakyti: ar aš tau nesakiau, 
kad čia laisvas kraštas, čia, žmogau, Ame
rika; čia leidžiama net savas dainas dai
nuoti.

Savo pirmame laiške klausiau, kuo, 
kaip JAV-ės remia lietuvius, lietuvišką 
veiklą. Atsakymas, maždaug toks: niekuo.

Kaip buvo elgiamasi Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kuri toli gražu ne visų lietuvių 
statoma pasaulinės laisvės simboliu. Kaip 
gi statysi, kad ne tik pajūryje, laivams 
įplaukiant į lietuvišką uostą, bet nė vieno 
je žvejų prieplaukoje nebuvo laisvės statu 
los. Ir lietuviai su kiekvienu nusišnypšti
mu nekartodavo: čia, brolau, laisvas kraš
tas; nori šnypšt’esi, nori nesišnypšti. Ne
priklausomoje Lietuvoje laisvę geriau ir 
plačiau juto ne tik lietuviai, bet net tauti
nės mažumos.

Nepriklausoma Lietuva gryna., stambia, 
tvirta lietuviška valiuta, Lietuvos litais, 
gausiai bei dosniai rėmė Lietuvoje gyve
nančias mažumas, jų kultūrini veikimą, jų 
gimnazijas ir kt. Pašalpas gaudavo žydai, 
lenkai, vokiečiai, rusai, latviai ir kitos Lie 
tuvoje gyvenusios mažumos. Ar turtingo
ji, laisvoji, mielaširdingoji, skriaudžiamų
jų, nelaimingųjų globėja Amerika (Jungti 
nės Amerikos Valstybės) negali prilygti 
buv. Nepriklausomai Lietuvai?

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ALIUMININIŲ INDŲ REMONTAS

Mažą skylutę aliumininiuose ir minkšto 
metalo induose galima užtaisyti, užpla
kant ją ant priekalo plaktuku.

Taip sutaisyti kibirai ir kiti buitiniai 
reikmenys tinka naudojimui net keletą 
metų.

3
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Europos lietuviu kronikų SUJUDIMAS DERBYJE
LONDONAS

PER SEKMINES SODYBON
Sekminių pirmąją dieną (birže

lio 2 d., sekmadieni) autobusu eks
kursija ruošiama 1 Lietuvių Sody
bą nuo Lietuvių Namų Londone.

Autobusas pajudės 9 vai. rytą.
Prašom ko greičiausiai užsirašy

ti 1 Ladbroke Gardens (telefonu 
PARk 2470).

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 26 d., sekmadieni, 4 vai. p.p., 

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo (Parapijos) salės patalpose rengiamas 
Motinos Dienos minėjimas.

Minėjimą rengia Londono šeštadieninė 
mokykla. Šios mokyklos mokiniai kviečia 
savo mamytes ir visą londoniškę lietuviš
ką bendruomenę atsilankyti į šj minėjimą.

ANGLUOS ATEITININKŲ DRAUGOVĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Trądicinis ateitininkų draugovės Įkūri
mo metinis susirinkimas vyksta Lietuvių 
Sodyboje lietuviško sąskrydžio metu per 
Sekmines ir šiais metais. Jis bus Lietuvių 
Sodyboje pirmąją Sekminių dieną. Visi at
eitininkai prašomi taip susitvarkyti, kad 
galėtų dalyvauti susirinkime. Smulkesnė 
susirinkimo darbotvarkė bus pasiųsta kiek 
vienam atskirai.

Draugovės Valdyba

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

QGGGGGGGGGGGGGG
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, Avia 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. ACO 4374

9GGGGGGGGGGGGGG

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. Paslunčiame 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
NOTTINGHAM© AVINAS IR SURIS

Nottinghamo lietuviškoji kolonija paju
da Sekminėms į Lietuvių Sodybą birželio 
1 d., šeštadieni, 12 vai. ekspresiniu auto
busu nuo Skills garažo. Kaina suaugu
siems 30 šilingų, o jaunimui iki 15 m. am
žiaus — tik pusė kainos. Visi kviečiami 
skubiai registruotis.

Nottinghamas ir šįmet pasiryžęs Sody
boje pasireikšti. Pavyzdžiui, bus vežamas 
ir Sodyboje kepamas avinas. Nottinghamo 
lietuviai su savo svečiais prie laužo ten 
pat ir suragaus tą avinioką.

Loterijai vežamas sūris, gamintas specia 
listo iš Lietuvos. Tai jau pagal paprotį, ku
ris būdavo žinomas atlaidų metu Lietuvo
je.

Nakvoti Sodyboje moterims ir vaikams 
bus kambarys, o vyrams — šienas ir šiau
dai.

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Minėjimą šiemet suruošė Derby Lietu
vių Katalikų Parapija. Jis tikrai labai ge
rai ir gražiai pavyko. Reikia • tik pasi
džiaugti, kad vietos lietuviai, įvertindami 
tos dienos tikrąją reikšmę, gausiai į šį mi
nėjimą atsilankė.

Atvykusiems gilų įspūdį padarė gėlių 
gausumas ir gražūs šventųjų paveikslai, 
specialiai tai dienai paruošta mūsų šeimi
ninkių S. Sarapinienės ir M. Raulinaitie- 
nės.

Minėjimo pradžioje buvo pasveikintos ir 
gėlėmis apdovanotos čia pat buvusios mo
tinos. Joms gėles prisegė mažosios A. Ur
bonavičiūtė ir M. Bendikaitė. Toliau Para 
pijos maršalka J. Levinskas davė trumpą 
paskaitėlę.

Po paskaitėlės buvo pagerbtos mirusios 
ir ištrėmime vargstančios lietuvės moti
nos, uždegant žvakutes ir minutės susikau 
pimu. J. Valantinaitė pianinu paskambino 
keletą lietuviškų kūrinėlių, o A. Urbonavi 
čiūtė padeklamavo jausmingą eilėraštuką.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
J. Levinskas

CORBY
PAMALDOS

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

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS
& 

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

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

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.

Lietuvių skautų organizacija rengia 
stovyklas, dalyvauja su programomis kitų 
parengimuose. O šįkart, gegužės 18 d., visų 
jų pastangomis Derbyje buvo suruoštas 
dainos, šokio ir literatūros vakaras.

Ši organizacija ypatinga tuo, kad jos na
rių yra visose lietuvių kolonijose, ir terei
kia tik gando iš vadų: sujudimas bus ana
me štai mieste! — ir skautai pajėgia ne tik 
patys atsidurti ten, bet dar ir su tėvais, 
kaimynais, kitų organizacijų vadais ir na
riais. žodžiu, ir šį kartą šitaip atsitiko: sė
di kažkur Londone Jaras Alkis, kažkur 
prie Londono Danguolė Sadūnaitė-Sealey, 
kažkur Derbyje Bronius Zinkus ir Gilma 
Zinkuvienė, kažkur Stoke-on-Trente Juo
zas Rentelis, kažkur Mahchesteryje, Brad- 
forde, Coventry ir kitur dar kiti skautų 
vadai ir įvykdė tą sujudimą prieš miegan
čią ramybę — sutraukė į Derbį iš karto ši
tokią gausybę iš visų krašto pasviečių. Jei 
prieš 10 ar 15 metų šitiek be didesnės rek
lamos būdavo kur sutraukiama, tai džiaug 
davomės, bet nesistebėdavome. Tada dar 
ne tiek nedaugei buvo mūsų. O dabar štai 
vadai paspaudė mygtuką, ir plaukia j Der
bį lietuviai dainuodami ištisais autobu
sais. Taip ir sudainavo Londonas ir Roch
dale, Coventry ir Bradfordas, Mancheste- 
ris ir Nottinghamas ir dar tam tikrais kie
kiais kitomis priemonėmis Stoke-on-Tren- 
tas, Wolverhamptonas ir kt.

Jeigu, žinoma, su kuo šį susilėkimą gali
ma lyginti, tai tik su Sekminėmis Sodybo
je, su ta tradicine žalių berželių švente, 
metiniu kermošium.

Žiūrėkite, be skautų vadų, su londoniš- 
kiais atbildėjo DBLS vicepirmininkas P. 
Mašalaitis. Būrelio lietuvių apsuptas vis 
šnekučiuojasi DBLS Tarybos pirmininkas 
Dr. S. Kuzminskas, vis patenkintas, kad 
tiek jaunimo ir senimo susilėkė. Čia Not
tinghamo DBLS galva K. Bivainis su di-

MANCHESTERIS
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — gegužės 26 d., 11.30 vai. 
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PASINAUDOKIME PROGA
Kas nori įsigyti gražiai išleistas ir įdo

mias turiniu knygas, turėtų paskubėti už
sisakyti Amerikos LSS Literatūros Fondo 
leidinius, nuo dabar parduodamus Euro
pos skaitytojams specialiai sumažintomis 
kainomis:

S. Kairys — LIETUVA BUDO — 20 šil.
K. Bielinis — DIENOJ ANT -- 21 šil.
K. Bielinis—PENKTIEJI METAI—21 š.
K. Bielinis — TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUNGA —12 š. 
H. Tautvaišienė — TAUTŲ KAPINY
NAS SIBIRO TUNDROJE — 7 šil.
Užsakymus siųsti: „Darbininkų Balsas“, 

2, Ladbroke Gardens, London, W.U. 

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.

iiih
TAZAB & CO. LTD. |

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
ii” Hi”

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE f|ĮlĮ 

:::::
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

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

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

iii;; Hohner akordeonai. &
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai. :i:

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

..............................................k...:...................................

džiuoju viršila K. Deveikiu. Rochdalės D. 
Banaitis, Coventrio J. Dimša, Birmingha- 
mo Tamašauskas, Derbio J. Levinskas. Ne 
įmanoma ir išvardyti visų. Manchesteris? 
Taip, o gi, štai, Jakimavičius, Murauskas, 
Šablevičius, Pupelis. Bradfordas? Užtektų 
vien praeiti pro didįjį ir šviesųjį savanorį 
Antaną Šukį, kad žinotum, jog už jo yra, 
net turi būti armija!

O žiūrėkite, kiek išsipuošusių lietuvių 
moterų ir mergaičių, žydinčių visais švie
siais pavasariais! O kiek jaunimėlio to švie 
saus, kuris jau lanksčiom kojom tvistą su
geba sukirsti ar tik saldainį dar su pasi
skonėjimu sučiulpti! Sušaukti tą jaunimė
lį, kad jį lydėtų ir senimėlis, štai ir buvo 
tasai džiugus žygis, kuris šimtaprocentiš- 
kai pasisekė. Žygis su tokiu pat ar dar di
desniu pasisekimu, be abejo, galėtų būti 
šiaip ar kitaip kartojamas, jeigu ne Der
byje, tai kur kitur. To skautams ir reikia 
nuoširdžiai palinkėti.

Žinoma, susibėgti iš visur vertė, tur būt, 
patraukliausia žinia — atvažiuoja Londo
no Lietuvių Choras! Kur čia dabar mes 
jau beturime tų chorų? O chorui ir paju
dėti kur nors toliau sunku. O kai šįkart 
Justo Černio vadovaujami choristai sudai
navo Už jūrių marių, Mergužėlę lelijėlę, 
Miškų gėlę, Ramunėlę, Eisim girion pa
klausyti, Susitikti tave norėčiau (su solo 
partiją atlikusiu J. Alkiu) ir Kur bėga 
Šešupė, — katutėms nebuvo galo. Man ro
dos, kad daina apie Šešupę ir Nemuną bu
vo pridėta viršaus, tam šiltam ryšiui tarp

Skaitytoju (tyyftai
KIEK RYTŲ PRŪSIJA TURĖJO 

GYVENTOJŲ?

„E.L.“ nr. 19 buvo išspausdintas infor
macinis straipsnelis „Rytų Prūsija“, ku
riame rašoma, kad prieš karą Rytų Prū
sijoje buvo 4 milijonai gyventojų. Ar ne 
per didelis nurodytas skaičius? Palyginus 
su Lietuva, išeitų, kad Rytų Prūsija turė
jo gyventojų dvigubai daugiau, negu Lie
tuva. Tai ir kilo mintis įsitikinti, ar tikrai 
ten galėjo būti 4 milijonai gyventojų. Rem
damasis vokiečių ir lietuvių statistikos ži
niomis, aš jų randu žymiai mažiau. Aišku
mo dėlei leiskime kalbėti faktams.

Vokiečių pateiktomis žiniomis, Rytprū
sių provincija buvo padalyta į 4 apygardas 
ir iš viso turėjo 37 apskritis (Landkreis) 
ir 5 miestus (Stadtkreis). Apygardų že
mės plotas, gyventojų skaičius ir tanku
mas 1 kv. kilometre: Allenstein —1.154.700 
ha, 549.329 gyv„ tankumas 46,33; Gumbi- 
nnen — 939.702 ha, 544.213 gyv., tanku
mas 58,44; Koenigsberg — 1.464.609 ha, 
916.318 gyv., tankumas 60,42; Westpreu- 
ssen — 295.577 ha, 264.938 gyv., tankumas 
87,07. Bendras Rytprūsių gyventojų tanku
mas 1 kv. km 57,76. 1925 m. Rytprūsių pro
vincija turėjo iš viso 3.854.588 ha žemės ir 
2.274.798 gyventojus.

Dabar dar susipažinkime su tais 5 dides
niais Rytprūsių miestais, kiek jie tuo laiku 
turėjo gyventojų ir koks vietovės pakili
mas virš jūros paviršiaus. Koenigsberg — 
280.903 gyv., pakilimas 5 metrai. Elbing — 
67.048 gyv., pakilimas 10 metrų. Tilsit — 
52.000 gyv., pakilimas 10 metrų. Insterburg 
— 39.500 gyv., pakilimas 30 metrų. Allen
stein — 39.259 gyv., pakilimas 155 metrai.

(Pagrindas: „Deutsches Reichs Adress- 
buch“. Band 5. Berlin 1927).

Dabar susipažinkime su lietuvių spau
dos ištraukomis. Rytprūsiai 1933 m. turėjo 
36.992 kv. km ploto ir 2.333.230 gyventojų. 
Pagal Potsdamo susitarimą Lietuvai ati
tenka nepilnos dvi (Karaliaučiaus ir Gum
binės) apygardos. Matuojant žemės plotu 
Lenkija gauna 21.392 kv. km, o Lietuvai 
atitenka 15.600 kv. km. Kaip matome, Lie
tuvai atitenka žemės plotas mažesnis, bet 
gyventojų, atrodo, tektų maždaug po ly
giai, nes Lietuvos pusėje yra didesni mies
tai Karaliaučius, Tilžė, Įsrutė, Gumbinė, 

dainuotojų ir klausytojų užantspauduoti.
Jau J. Černiui perėmus vadovybę, cho

ras yra porą kartų dainavęs Londone, o 
kelionė į Derbį buvo pirmoji išvyka toliau 
nuo namų.

Reikalai, atrodo, nelabai teigiamai susi
dėjo dėl literatūrinės programos. Iš pulke
lio kviestųjų ne visi galėjo atvykti. Tačiau 
iš viso programa buvo pakankamai ilga. Ša 
lia choro, jos metu V. Galbuogytė padaina 
vo, J. Černiui palydint pianinu (dainavo 
Kas bernelio sumislyta ir Lopšinę). E. 
Lukšaičiui pritariant gitara, šlagerinių da
lykų padainavo L ir K. Šneliūtės ir G. Luk 
šaltytė. V. Šlaito eilėraštį paskaitė V. Gal
buogytė. R. Sealey paskaitė atsiminimais 
ir mokslininko interliudais išmargintą ju
moristinį dalyką apie teatrą (jis bus spaus 
dinamas „Europos Lietuvyje“). Savo pat
riotinių eilėraščių pluoštą padeklamavo L. 
Švalkus. Man buvo suteikta garbė per
skaityti savo „Plaučius“.

Programai vadovavo Jaras Alkis, kuris 
perskaitė dar R. Spalio feljetoną „Paskai
tą“.

Jau šokių metu pasirodė Londono, Man- 
chesterio ir Nottinghamo tautinių šokių 
grupės. Jaras Alkis ypač didžiuojasi jų pa 
sirodymu. štai, sako, kas suburia jaunimą! 
Visi, sako, su noru ir atsidėję dirba, o dirb 
darni bendrauja, o bendraudami lietuvis 
su lietuviu išsilaiko lietuviais.

Aišku, kad gražu, kai dirba.

K. Barėnas

Rudkalnis, Piliava ir kt„ kurie padidina 
gyventojų skaičių. Lenkijos pusėje lieka 
tik du didesni miestai: Elbingą ir Alenštei- 
nas.

(Pagrindas: G. Valančius, „Lietuva ir 
Karaliaučiaus kraštas“. Kirchheim-Teck 
1946 m.).

Palyginę 1925 m. ir 1933 m. gyventojų 
skaičius matome, kad 8 metų laikotarpyje 
Rytprūsiuos gyventojų padaugėjo 58.441. 
Nuo 1933 m. iki karo pradžios praėjo apie 
šešeri metai. Sakysime, kad tų 6 paskuti
niųjų metų laikotarpiu galėjo priaugti pa
našus skaičius žmonių, koks priaugo 1925- 
1933 m. Tai jei prie G. Valančiaus nurody
tojo gyventojų skaičiaus dar pridėsime 
apytikriai 58 tūkstančius, tai gausime skai
čių 2.391.230, kuris parodo, kiek maždaug 
buvo gyventojų prieš karą Rytų Prūsijoje.

1938 m. Vokietija okupavo Klaipėdos 
kraštą su apie 150 tūkstančių gyventojų. 
Juos prijungus prie Rytprūsių, iš viso turė
sime apie 2.541.230 gyventojų. Tai, kaip 
matome, iki 4 milijonų dar daug trūksta. 
Gal kas paaiškintų, kur juos surasti?

V. Vytenietis

AUKSO GAMYBA
Kaip nurodo statistiniai šaltiniai, aukso 

gamyba 1961 m. išaugo lyginant su 1960 m. 
3 proc. ir pasiekė 1079300 kg. Pažymėtina, 
jog net 2/3 šio aukso kiekio išgauta Pietų 
Afrikoje. Pereitais metais čia buvo išgau
ta 712300 kg. aukso, o naujose Oranžo pro
vincijos kasyklose aukso gamyba pasiekė 
217700 kg.

LAISVALAIKIU...
Savo laisvalaikį kiekvienas praleidžia 

kaip kam patinka. Vieni dykinėja, tuo tar
pu kiti...

Muzikas Fridrichas Heršelis poilsio me
tu daug laiko skirdavo astronomijai. Savo 
paties pagamintu teleskopu jis atrado pla
netą Uraną.

Orientalistas P. Šilingas mėgo elektro
techniką. Jis išrado elektromagnetinį tele
grafą.

Rusų laivyno karininkas N. Rimskis-Kor 
sakovas savo pirmąją simfoniją kūrė kelio 
nės į Pietų Ameriką metu.

Žinomas matematikas Čarlzas Dodžso- 
nas (jo literatūrinis pseudonimas Liuisas 
Kerolis) parašė laisvalaikiu savo mažai 
dukrelei knygą „Alisos nuotykiai stebuklų 
šalyje“, kuri teikia džiaugsmą tiek mažie
siems, tiek ir dideliems.
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