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NEPATENKINTI MUMIS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Po Rygoje neseniai įvykusio tri
jų Pabaltijo respublikų pasitarimo ideolo
giniais klausimais komunistai dar spar
čiau svarsto problemą, kaip greičiau suko- 
munistint Pabaltijo gyventojus. Apie tokio 
„auklėjimo“ kliuvinius ir emigracijos įta
ką kai kurių būdingų minčių „Tiesoje“ 
(107 nr., geg. 8 d.) pateikė LKP CK sekr. 
A. Barkauskas. Pagal partijos reikalavi
mus, Lietuvos rajonuose turįs būti plečia
mas vad. darbinis žmonių auklėjimas. 
LKP pareigūnams patikrinus rajonuose, 
pasirodė, kad dalis „darbingų žmonių“, 
ypač kaime, vis dar reikiamai nedalyvau
ja visuomeninėje gamyboje. Esą, žmonės 
abejingi, o partinės organizacijos, kolcho
zų valdybos iš esmės neveda jokio aiški
namojo darbo. Jei gyventojuose jaučiama 
abejingumo nuotaika, tai, pagal Barkaus
ką, sudaro jau labai rimtą ideologinio dar
bo trūkumą.

Partijos sekretorių kalbose nuolat užtik
si puolimus prieš „imperialistinę propa
gandą“, „emigracines atplaišas“. Pasirodo, 
jų daromas poveikis tiek rimtas, kad pri
pažįstama: tie „emigracijos veiksniai“ už
nuodija žmonių protus, sąžinę. Dabar toks 
skirtumas, kad Barkausko žodžiais, „veiks 
niai“ vis rečiau bandą nuneigti pavergto
sios Lietuvos pasiektus laimėjimus, tačiau 
jie visą ugnį nukreipią prieš komunistų 
nuolat skelbiamą vsd. tautų draugystę, 
prieš komunizmo statybą. Barkauskas tei
gia: „jie visaip stengiasi kurstyti nepasiti
kėjimą broliškomis tautomis, sukelti na
cionalinį uždarumą“. Vadinas, Lietuvos ko 
munistai nepatenkinti, širsta, kad laisva

me pasaulyje gyvenantieji lietuviai trokš
ta laisvos, nepriklausomos valstybės.

Lietuvoje stebimos priešingos partijos 
vedamai nutautinimo, sovietinimo politi
kai pažiūros. Kad taip yra, gali paliudyti 
šie partijos sekr. teigimai: „būtų neteisin
ga manyti, kad jų ideologinės diversijos 
visiškai nepadaro įtakos kai kuriems ne
pastoviems žmonėms. Juk dar atsiranda 
vienas kitas, kuris viską mato tik juodoj 
spalvoj, kuris bando „savaip“ aiškinti par 
tijos politiką... Ne paslaptis — yra dar ir 
tokių žmonių, kuriems viskas, kas tarybiš
ka — bloga, negražu, negera, bet jie seilė
jasi prieš bet kokį skudurą, jeigu prie jo 
prikabintas blizgutis su užsieninės firmos 
ženkliuku“. Jei vienas LKP sekretorių 
tiems „emigracijos veiksniams“ paskiria 
geroką savo straipsnio dalį, jei jis kalba 
apie „vieną kitą“ pasidavusį toms veiks
nių įtakoms, susižavėjusį tais komunistų 
nemėgiamais Vakarų pasaulio skudurais 
(suprask, į Lietuvą pakietėlių forma siun
čiamomis gėrybėmis), tatai reiškia, kad 
partijai vakariečių lietuvių ir aplamai Va
karų įtakos kelia rūpestį. Jei partija kal
ba apie „vieną kitą“ gyventoją, Vakaruose 
gyveną čia lengvai įžiūrės tūkstančius pa
vergtųjų.

Kai įtakos taip skverbiasi Lietuvon, ko
munistams belieka šaukti: dar labiau stip
rinkime internacionalinį auklėjimą, prieš 
bažnyčią nukreiptą agitaciją. Tačiau tas 
pats Barkauskas pripažįsta, kad toji ateis
tinė agitacija vedama silpnai, ji nelanksti, 
be puolamojo pobūdžio.

Kovodami prieš vad. atgyvenas, komu

nistai, Barkausko žodžiais, pripažįsta, kad 
šiuo metu pavojingiausias politinis priešas 
esąs — veltėdis, vagis, kyšininkas, girtuok 
lis (ypač įsigijęs namą ar mašiną — E.), 
chuliganas. Dabar komunistai skatinami 
kovoti prieš tokius, gyventojų „mažmo
žiais“, laikomus pasakymus: „pagalvok tik 
— išgėrė kelis šimtus gramų... pasisavino 
puskilogramį mėsos... išsinešė kelis sausai 
nius“. Tai esančios abejingumo nuotaikos, 
ir tai jau laikoma „priešu numeris pir
mas“. Barkauskas ir kiti partiniai parei
gūnai, aišku, nutyli, kas yra „priešas nr. 
1“ Lietuvoje, kas privedė ir ves prie dar 
didesnių blogybių. Jie įprastiniu būdu te
gali šaukti: auklėkime žmones internacio
nalinėje dvasioje, ir, lyg stebuklingai pa
mosavus, visi trūkumai, ydos išnyksta, lyg 
dūmai.

TASSO PRANEŠIMAS:
TANKAS DOVANŲ

Kaunas, gegužės 8 d. Sovietų armijos 
kariai Kauno dirbantiesiems įteikė perga
lės dienos proga įžymią dovaną. Miestui 
perduota karinės garbės relikvija — sun
kusis tankas Tankų gvardijos pulko, kuris 
1944 m. vasarą pirmasis įėjo į mies
tą, nešdamas jam išlaisvinimą iš fašistinės 
okupacijos. Kovos mašina, su kuria kau
niečiams rišasi tiek atsiminimų, pastatyta 
ant postamento Miesto Istorinio Muziejaus 
sode (buv. Karo Muziejaus sode). Ji tapo 
miesto įžymybe.

Astronautas Cooperis

MASKVA NUSIGANDO 
TIESOS

APSIJUOKĖ SOVIETŲ „TASSO“ AGENTŪRA
Kovo 3 d. Miuncheno (Vokietijoje) lie

tuviai katalikai, švęsdami šv. Kazimiero 
šventę, pasiuntė Šv. Tėvui Jonui XXIII 
raštą, kuriame išreiškė protestą prieš Šv. 
Kazimiero kulto persekiojimą pavergtoje 
Lietuvoje. Tas raštas pateko ir į italų 
spaudą. Jį atsispausdino dienraštis „11 
Quotidiano“, kas netikėtai sukėlė Mask
vos reakciją. Čia pateikiame to straipsnio 
vertimą iš „II Quotidiano“, 1963.V.3., Nr. 
102:

„Sovietų agentūra „Tassas“ balandžio 
18 d. bando paneigti žinią, mūsų paskelbtą 
viena diena anksčiau, apie religijos perse
kiojimą Lietuvoje ir ypač prieš šv. Kazi
miero, lietuvių tautos Globėjo, kultą. Pa
žodžiui minėtos Tasso agentūros komuni
katas sako:

„Romos dienraščio „II Quotidiano“ tvir
tinimas, kad lietuviškos valdžios įstaigos 
uždraudė tikintiesiems švęsti šv. Kazimie
ro šventę, yra prasimanymas nuo pradžios 
iki galo“, — pasakė Tasso korespondentui 
dekanas Alfonsas Syrus, lietuvių katalikų 
Bažnyčios Rietavo diecezijos vadovas. 
Dienraščio žinia, kad Lietuvoje katalikai 
negalėjo švęsti šv. Kazimiero šventės ir 
kad paveikslai buvo išniekinti Kamajuose 
ir Vėžaičių miesteliuose, kurie yra mano 
diocezijos dalis, kurios aš esu vadovas, yra 
grynas ir paprasčiausias prasimanymas. 
Šv. Kazimiero šventė yra švenčiama kovo 
4 d. Tačiau, pagal seną lietuvišką tradici
ją, bažnytinės šventės, kurios išpuola pir
madienį, buvo švenčiamos viena diena 
anksčiau, šv. Kazimiero šventė Vėžaičiuo
se buvo tikinčiųjų švenčiama laisvai sek
madienį. Kunigas Petras Kuzmickas, dio
cezijos vadovas, kurio jurisdikcijoje yra 
Kamajų bažnyčia, pareiškė: „Aš nepaty
riau jokių kliūčių, kiek liečia šv. Kazimie
ro šventę. Jei būtų kas nors panašaus at
sitikę, būčiau buvęs apie tai tuojau infor
muotas“.

Mūsų redakcija, padariusi atitinkamus 
tyrinėjimus, yra įgalinta paneigti decizy- 
viai vaikiškus Tasso tvirtinimus.

1. Il Quotidiano visai nekalbėjo apie 
draudimą lietuviams katalikams švęsti šv. 
Kazimiero šventę, bet paskelbė kai ku
riuos konkrečius faktus apie persekiojimą 
Šventojo kulto, pacituodama kaip pavyz
džius Kamajų ir Vėžaičių bažnyčias, ku
riose buvo sunaikinti šventojo paveikslai.

2. Didžiausi neišmanėliai žino, kad Lie
tuvoje yra šešios diocezijos: Vilniaus, 
Kauno, Telšių, Panevėžio, Kaišedorių ir 
Vilkaviškio. Norint tuo įsitikinti, pakanka 
pasitikrinti bet kurių metų Annuario 
Pontificio (Vatikano metraštis). Lietuvoje 
nėra nei Rietavo, nei Kamajų diecezijų, 
kurios tėra tik paprastos parapijos: pirmo 
ji yra Telšių diecezijoje, kurios Apaštališ
kuoju Administratoriumi yra J.E. Mons. 
Petras Maželis, antroji — Panevėžio die
cezijoje, kurios Apaštališkuoju Adminis
tratoriumi yra J.E. Mons. Julijonas Stepo
navičius, dabar ištremtas. Šiuo metu Pa
nevėžio diecezija yra valdoma Kapitulos 

Vikaro kan. Povilo Bakšio. Taigi Tasso 
cituotos „diocezijos“ su atitinkamais va
dovais yra gryno ir paprasčiausio prasima 
nymo padarinys.

3. Vaikiškas yra Tasso aiškinimas, kad 
„pagal seną lietuvišką tradiciją bažnyti
nės šventės, pripuolančios pirmadienį, bu
vo švenčiamos vieną dieną anksčiau“, nes 
visiems yra žinoma, kad Sovietų Sąjungo
je, taigi ir nelaimingoje katalikiškoje Lie
tuvoje, kur veikia primesta sovietinė įsta- 
tymdavystė, religinės šventės yra darbo 
dienos, išskyrus sekmadienius.

4. Mus stebina faktas, kad atšaukimas 
ateina iš Tasso ir Kremliaus įstaigos drau
gų Puzino ir Rezanovo, rusiškai sovietinės 
imperijos „kulto laisvės“ globėjų, o ne iš 
Lietuvos „laisvos ir demokratinės sovieti
nės socialistinės respublikos“ oficialios 
agentūros. Tai tik parodo, kas ir reikia 
įrodyti, kokiais nepriklausomybės galimu
mais naudojasi Lietuva.

5. Mes patvirtiname faktus, pateiktus 
balandžio 17 d. savo dienraštyje, ir pride
dame kai kurių naujų faktų, kviesdami 
Tasso agentūrą paneigti:

a) Šv. Kazimiero palaikai buvo pašalin
ti iš Vilniaus katedros, paverstos vėliau 
meno muziejumi, ir 1953 m. gegužės mėn. 
perkelti į šv. Petro ir Povilo bažnyčią An
takalnio miestelyje, bažnyčią, kurios kle
bonu yra „bažnytinis“ patarėjas ateisti
nių filmų reikalams, kunigas Tarvydis. 
Be to, Šventojo statula katedros frontone 
yra nugriauta.

b) Tautinė šventovė, skirta Lietuvos 
Šventojo Globėjo garbei Vilniuje, pastaty
ta 1604-1615 m., yra kulto reikalams užda
ryta, ciniškai suprofanuota ir paversta 
ateistiniu muziejumi (žiūrėk Lietuvių ko
munistų partijos organą Tiesą, Nr. 35, 
1962).

Norime tikėti, kad viso to pakaks įrody
ti Tassui apie šv. Kazimiero, Lietuvos Glo
bėjo, kulto persekiojimą, ir pažadame atei
tyje pateikti kitų įrodymų apie religijos 
persekiojimą šiame krašte, be baimės būti 
dementuotais“.

Po šitokių „U Quotidiano“ paaiškinimų, 
mums nėra ką daugiau bepridėti. Tik šia 
proga norėtumėm dar kartą pasakyti, ko 
Maskva labiausiai bijo. Tai tikrovės at
skleidimo Vakarų pasaulio spaudoje apie 
dabartinį gyvenimą bolševikų pavergtuose 
kraštuose. Ypač Maskva labiausiai yra pa
žeidžiama ir jautriai reaguoja, kada palie
čiamas religijos persekiojimas, ką rodo ir 
čia iškeltasis pavyzdys. Maskvai šitokių 
faktų iškėlimas ypačiai nemalonus šiuo 
metu, kada ji propagandiniais sumetimais 
siekia santykių sušvelninimo su Vatikanu. 
Tad šį metą mes kaip tik turime išnaudoti, 
kuo plačiau painformuodami Vakarų spau 
dą apie sustiprintą tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje. Stipriausią iniciatyvą čia turė
tų parodyti lietuvių katalikų dvasiškija, 
nes jai lengviausia yra pasiekti įvairių 
kraštų katalikų spaudą.

ELI

Kyšininkai siaučia, bylos guli archyve

(E) Pavergtosios Lietuvos spaudoje nuo 
lat skelbiamos žinios ir straipsniai apie 
plintantį kyšininkavimą ir nesugebėjimą 
jį apvaldyti. „Tiesa“ (92 nr. bal. 18) net 
per penkias skiltis išspausdino būdingus 
laiškus su komentarais apie „Kyšininkų 
lizdą“. Šį kartą atpasakoti kyšininkavimo 
pavyzdžiai Kauno autobusų parke, kurio 
direktorius — G. Abramovas, o jo pava
duotojas — A. Gundarovas. Norinčios gau
ti darbo autobusų konduktorės turėdavo 
brigadininkei nunešti 2 kg gerų saldainių 
ir butelį vyno. Neduodavai kyšio — išstum 
davo iš darbo. Norint „patepti“ Gundaro- 
vą, tekdavo į voką įdėti 35 rublius. Prof, 
sąjungos pim. Z. Vilkanec bendradarbiams 
aiškino: sauso niekas neklauso... Prof, są
junga skirstydavo butus, tačiau... pareikš
davo: duok 800 rb. ir gausi. Dabar „Tiesa“ 
dejuoja: autobusų parke įsigalėjo baisi 
kyšininkavimo liga.

Kai visi skundai atsidūrė teisingumo 
rankose, tardytojas išdalijo „Liudytojo 
tardymo protokolo“ blankus, pareiškimų 
autorius paleido namo, šie blankų nepildė, 
ir visa'byla... atsidūrė archyve. Dabar jau 
pradėta pulti Kauno prokuratūra.

Į" SeĮilųnioS
GINS „SOVIETŲ S-GOS HEROJŲ“

Kubos Castro Kremliuje buvo apdova
notas „Sov. Sąjungos herojaus“ titulu.

Ta proga Chruščiovas pagrasino JAV- 
bėms, kad jos nedrįstų liesti Kubos, nes bū 
šią susilaukta dar didesnės pasaulinės kri
zės negu praeitais metais.

Savo kalboje jis užkliudė ir Kinijos ko
munistus karo klausimu, sakydamas, kad 
karo metu daugiausia žūsta dirbančiosios 
liaudies atstovų, trokšti karo nesuderina
ma su marksizmu-leninizmu, karu negali
ma pribaigti imperializmo.

NEPASISEKĖ SUKILIMAS

Nuvertus Menderes vyriausybę ir iške
rus jos vadovus, kariniai sluoksniai Turki
joje vėl atleido diktatūrines vadžias ir 
perėjo į parlamentarinę tvarką.

Tačiau esama nepatenkintų ir dabartine 
vyriausybe, ir prieš ją buvo ruošiamas su
kilimas, kuriam vadovavo buvęs pulkinin
kas Aydemiras (jis bandė nuversti vyriau 
sybę ir 1962 m. vasario 22 d.). Vyriausy
bei ištikimi kariniai vadai ir šįkart už
gniaužė sukilimą.

AFRIKOS VIENYTOJAI

Addis Ababoje (Etiopijoje) posėdžiauja 
nepriklausomų Afrikos kraštų vadai, svars 
tydami planus, kaip geriausiai apvienyti 
tą žemyną.

Aiškiausi vienytojai būtų Ganos prez. 
Nkruma ir Egipto Nasseras.

Tačiau nesusipratimą tuojau pasėjo So- 
malijos prezidentas Osmanas, kuris parei
kalavo, kad Etiopija grąžintų jo kraštui 
praeitame amžiuje užgrobtąsias ganyklų 
žemes,

Vokiečių „Die Welt“ dėl amerikiečių 
astronauto Cooperio žygio erdvėje rašo: 
„Ligi šiol į skridimų erdve istoriją buvo 
įtraukti devyni vyrai — keturi rusai ir 
penki amerikiečiai. Dabar prisidėjo de
šimtasis. Tačiau šito vardas jau išliks nie
kuomet nebeišbraukiamas: Gordonas Coo
peris, pirmasis žmogus, kuris, sėdėdamas 
nebeveikiančiais automatais mašinoje, 
pats vienas joje būdamas, sugrįžo į plane
tą, iš kurios buvo pakilęs, žvaigždės ir že
mės akiratis, skyrusieji mirtį nuo gyveni
mo, padėjo jam tvarkytis kelionėje. Orien
tuodamasis pro storą savo erdvės laivo 
langą, šaltakraujiškai jis tvarkėsi, skris
damas visata 28000 kilometrų greičiu per 
valandą. Paskui, kai sugedo to metalinio 
laivo automatai, jis rankomis nustatė 
grįžti reikalingą tikslią 38 laipsnių padėtį. 
Taigi, kai elektronika atsisakė veikti, Gor
donas Cooperis patapo pirmuoju vairuoto
ju erdvėje. Tie devyni vakarykščiai erd
vės lakūnai — nuo Gagarino ir Shepardo, 
pro Grissomą, Titovą, Glenną, Carpenterį, 
Nikolajevą ir Popovičių iki Schirros — 
visi nusipelno didvyrio žymens. O Coope
ris turėtų susilaukti kitokio garbės vardo, 
nes jis juk parodė, kad žmogus valdo ma
šiną“.

Tas išskirtinis laimėjimas rodo amerikie 
čių pajėgumą, o jį prancūzų „Paris Jour“ 
šitaip nusako:

„Gal jau nebe labai toli tas akimirksnis, 
kai J.A. Valstybės pralenks Sov. Sąjungą. 
Demokratinė Amerika visada yra lėtesnė
negu diktatūros, ir jai visada reikia dau
giau laiko, kol įsisuka į ratą. Šitai įrodė 
jau 1914-1918 ir 1939-1945 metų karai. 
Tačiau kai jau kartą pasijudina ir pasie
kia pirmųjų išdavų, tada amerikiečiai jau 
nebesusilaiko ir nugali visas kliūtis“.

ARBA IŠSIBARSTYTI, ARBA 
SŪSIGLAUDINTT

Ryšium su Kanadoje vykstančia visų 
NATO kraštų konferencija britų „The 
Guardian“ rašo:

„Pagrindiniai pavojai, su kuriais susidu 
ria NATO, yra atominių ginklų plitimas 
tarp jos narių ir galimybė Atlanto pasau
liui susiskaldyti į „Amerikos tvirtovę“ 
vienoje vandenyno pusėje ir į „nepriklau
somą Europą“ kitoje pusėje. Tie du pavo
jai turi bendrą šaltinį. Visko esmė yra bai
mė, kad amerikiečių atominiais ginklais 
jau nebe visiškai galima pasikliauti Vaka
rų Europoje ir kad ateityje kuri nors Ame 
rikos vyriausybė gali apsispręsti visiškai 
pasitraukti iš Europos. Vienintelis tikras 
tų klausimų sprendimas būtų NATO pada 
ryti ne savarankiškų kraštų rinkinį, bet 
tikrą Atlanto bendruomenę. Negalima 
laukti, kad šitaip įvyktų per naktį. Tačiau 

DIENOS -|
NEMOKĖS SOVIETAI

J. Tautų organizacija yra susidūrusi su 
finansiniais sunkumais. Ypač didele našta 
gula tvarkos palaikymas Konge ir Vid. Ry 
tuose.

Tačiau daugelis kraštų nesumoka jiems 
tenkančios įnašų dalies. O Sovietų atstovas 
dabar pareiškė, kad jo kraštas ir kiti so
vietinio bloko kraštai mokės savo dalį tik 
tada, kai nuspręs, kad reikalas pateisina
mas. .

CHRUŠČIOVAS NEPASITRAUKS
Iš Chruščiovo neaiškaus prasitarimo Va 

karų spauda buvo pasidariusi išvadą, kad 
jis pasitrauks ar bus pašalintas.

Dabar jis pasisakė, kad jo padėtis esanti 
gera ir kad tie spėliojimai nepagrįsti.

AFRIKIEČIAI PRIEŠ KOLONIALISTUS
31 Afrikos krašto vadai planuoja kari

nėmis priemonėmis panaikinti kolonijinę 
tvarką Portugalijos valdomoje Angoloje ir 
„sudaužyti kolonijines tvirtoves“ Pietų 
Afrikoje ir Pietų Rodezijoje.

Tam tikslui vykdyti Sudanas pasiūlė ba
zes pogrindžio kovotojams apmokyti, 
Uganda — tinkamą vietą armijai apmoky
ti, o visi turės tuos žygius paremti pini
gais.

APIPLĖŠIMAS VIDUDIENĮ
Šalia nuolat įvykstančių keisčiausių va

gysčių ir apiplėšimų, Londone gegužės 24 
d., kai visi dirbantieji užkandžiavo, susto
jo automobilis prie sandėlių, kur laikomas 
lydytas auksas, pritrenkė išlipę vagys vie
ną likusį nešiką, pasikrovė pusę tonos auk 
so plytų (40 plytų po 28 svarus) ir dailiai 
išvažiavo.

Paimtojo aukso vertė — 200.000 svarų.

tai turėtų būti galutinis sąjungos siekimas, 
ir dabartinė politika privalėtų būti suka
ma to siekiamojo tikslo kryptimi“,

NEVAISINGA SANTARVE

Dėl prancūzų-voklečių santarvės sutar
ties šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ 
rašo:

„Tiems Vokietijos parlamento posė
džiams, kuriuose buvo svarstomas sutar
ties tvirtinimo klausimas, trūko pakilios 
nuotaikos, kuri rodytų, kad atėjo ypatinga 
valanda. Po pastaraisiais mėnesiais vyku
sių ginčų ir ginčelių dabar džiaugiamasi, 
kad sutartis pagaliau įteisinta. Tačiau jau 
vien tik paviršutiniškai pažvelgus į tą lai
kotarpį, kuris prabėgo nuo sutarties pasi
rašymo, nesunku pasidaryti išvadas, kad 
ji vargu ar davė kokių nors vaisių. Nepasi
tvirtino viltis, kad dvišalė sutartis galės 
būti lyg ir aplinkinis kelias j didžiuosius 
tikslus, kai nepasisekė užsimojimai įgyven 
dinti politinę Europos sąjungą. Tų naujų
jų planų įgyvendinimas nė kiek nepasistu- 
|mėjo Į priekį. Apie tikrąją santarvę tarp 
Paryžiaus ir Bonnos pastarosiomis savai
tėmis vargu iš viso gali dar būti kokios 
kalbos“.

KAI REIKIA GIRTI IR KAI REIKIA
VERSTI

Išrinkus naująjį Olandijos parlamentą, 
nepriklausomasis olandų laikraštis „Alge- 
meen Dagblad“ rašo:

„Ketverius metus išvaldęs De Quay mf- 
nisterių kabinetas gali aiškiai pasakyti, 
kad už jo politiką rinkėjai daug plačiau 
pasisakė, negu prieš rinkimus daugelis 
galvojo. Tokios rinkimų išdavos leidžia 
darytis išvadą, kad sudarymas panašios 
vyriausybės ateičiai turi labai gerų 
šansų“.

O tuo tarpu Turkijoje vėl buvo bandy
tas ruošti naujas perversmas prieš pusiau 
diktatūrinę vyriausybę, ir dėl to britų 
„New Statesman“ rašo:

„Pakardamas Menderes ir padarydamas 
iš jo kankinį, prezidentas Gurselis tik pa
blogino reikalus. Pakaltinimas jo korupci
ja neįtikino turkų visuomenės. Gal Men
deres ir buvo demagogas, bet ne kyšinin
kas. O ir demagogas jis ne ką tebuvo di
desnis už dabartinį ministerį pirmininką 
Inonų. Menderes šmėkla dar gali nesun
kiai nuversti režimą“.

PASAULY.
— Į Everesto kalną kopusieji du ameri

kiečiai pasiekė viršūnę, bet nušalo kojų 
pirštus.

— Per savaitę Kalkutoje (Indijoje) cho 
lera mirė 146 (o iš viso 982).

— Grįždamas į Jomaligo salą Filipinuo
se, apvirto laivas su 42 keleiviais, kurių 
22, kaip atrodo, surijo rykliai, 5 išžvejoti 
mirė, o 15 išlaikė 3 dienas, kovodami su 
rykliais.

NORI LAISVOS NUO ATOMINIŲ 
BOMBŲ ZONOS
Sov. Sąjungos vyriausybė įteikė J.A. Vals
tybėms, D. Britanijai ir kitiems suintere
suotiems kraštams notas, siūlydama Vidur 
žemio jūros srityje sudaryti laisvą nuo ato 
minių ginklų zoną.

PAMESTASIS ŽMOGUS

Atiduodamas būtiną duoklę dabartinei 
akcijai dėl laisvės literatūrai ir menui su
varžymo, rašytojas Bieliauskas parašė 
„Švyturio“ žurnalui vedamąjį, žiūrėkite, 
sako, Vakarų menas pametė žmogų, dabar 
ieško jo ir neranda. Menas ten, girdi, su
niekintas, subiaurintas, sulygintas su 
kramtomąja guma. O sovietinis menas, 
štai, tas tai didelis, tas tai kaujasi už revo
liuciją ir už žmogų. Ar tai tiesa?

Bieliauskas šįkart nekalba pavyzdžiais. 
Tai nesinaudosime pavyzdžiais ir mes. Tik 
pabrėšime, kad Bieliauskas vis dėlto ne
pajėgia įrodyti, kad jo sovietinis žmogus 
yra toks, kokio mes norėtume. Bieliauskas 
juk su neapykanta sako, kad naciai sude
gino Heines, Manno ir Feuchtvangerio 
knygas, o dabartinis Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų vadas ir Berlyno burmist
ras išliko gyvas. Vadinas, Bieliausko so
vietinis žmogus turėtų trokšti ir labai 
trokšta Brandto mirties. Taigi neapykan
tos kupinas turėtų būti ir mene vaizduo
jamasis žmogus. Bet tai juk žvėris, o ne 
žmogus.

Taigi išeitų, kad kaip tik sovietai pa
metė žmogų ir dabar vis stipriau reikalau
ja garbinti ir kelti į aukštybes žvėrį.

1
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SEKMINĖS
Aš Jau dabar neatsimenu, ar labiau lauk 

davau Velykų, ar Sekminių, Gal Velykų, 
nes Jų laukdavau žiemą ir gavėnios metu, 
kada visas ir mano ir visų kitų gyvenimas 
buvo uždaras. Kitaip buvo su Sekminėm: 
pavasaris žydėjo visoj savo pilnumoj, ir 
žmonės buvo paskendę jo darbuose. Netu
rėjome laiko laukti Sekminių. Visi krutė
jo: moterys triūsė daržuose, vyrai žiūrėjo, 
kad visi pasėliai būtų laiku ir tinkamai 
jsėti, o mažieji baigė savo darbą mokyklo
je ir žiūrinėjo, kur reikės gyvulėliai ga
nyti per vasarą.

Sekminės tai buvo lyg ir poilsis po 
įtemptų pavasario darbų, tai buvo pava
sario šventė, kurios proga plačiai atidary
davo langus ir duris, plaudavo ir vėdinda
vo savo gryčias. Tai buvo lyg ir apsišvari
nimo šventė. Juk visą šaltą žiemą žmonės 
negalėjo langų atidaryti, savo buto ir kitų 
pastogių tinkamai išvėdinti, visų žiemos 
liekanų-dulkių išvalyti. Tai buvo tradicinė 
ir tinkama šiam reikalui proga—Sekminės. 
Svaru turėjo būti per Sekmines lietuvio 
pastogėje. Žmonės norėjo, kad pavasaris 
būtų ne tik laukuose, bet ir jų gryčiose.

Vyrai, atitrūkę nuo skubių pavasario 
darbų laukuose, stvėrėsi savo kiemus ap
švarinti. Juos nugrėbdavo ir nušluodavo. 
Visus ūkio padargus sudėdavo j savo vie
tas, kad jie nesipainiotų po kojų. Takus 
pabarstydavo švariu geltonu smėliu.

Mergaitės griebdavosi tvarkyti savo dar
želius, kurie paprastai būdavo palangėse: 
paruošdavo- gėlėms žemę, pasėda
vo ir pasodindavo naujų gėlių ir padary
davo kitų reikalingų patvarkymų. Mat, gė
lynai ir darželiai buvo mergaičių žinioje ir 
jų priežiūroje. Jos didžiuodavosi gražiais 
savo darželiais, Juose dažnai svajodavo ir 
laukdavo savo princo atjojant...

Ne tik gryčią, duris, bet ir vartelius pa
puošdavo berželių šakomis. Būtinai berže
lių, nes kitokie žalumynai ar kitų, kad ir 
gražiai susprogusių, medžių šakelės čia 
netiko. Berželis kažkaip buvo susigyvenęs 
su lietuvio dvasia ir su Sekminėmis. Sek
minės būtų ne Sekminės, jei ūkininko gry
čia ir varteliai būtų papuošti kuo kitu, o 
ne gražiai susprogusių jaunučių berželių 
šakelėmis. Visa lietuvio ūkininko sodyba 
buvo pasipuošusi ir šventiškai nusiteikusi 
per Sekmines.

Jaunimas taip pat laukė Sekminių: tai 
proga pailsėti po įtemptų pavasario darbų 
ir pasilinksminti. Jau kokią savaitę prieš 
Sekmines vyrai nueidavo kuri vakarą i 
mišką ir nusikirsdavo porą aukštų laibų 
berželių. Iš jų padarydavo kur nors kaime 
supynę. Ten rinkdavosi jaunimas per šven

tęs ir supdavosi. O vakarais kur nors kai
me surengdavo pasišokimą.

Sekminių laukė ir piemenys, kurių gy
venimas nebuvo jau taip labai sunkus, bet 
nuobodokas, ypač vienkiemiuose, kur gy
vulių bandas jie turėjo atskirai ganyti. 
Vargas jiems buvo dar ir dėl to, kad rei
kėdavo paprastai anksti keltis. Jaunas 
žmogaus organizmas nori ilgiau pamiego
ti, nori kiek ilgiau patįsoti savo šiltoje lo
velėje, o gyvulėliai prašosi j ganyklą. Kar
vės ir avys, kad ir alkanos, bet ramios 
tvartuose guli ar stovi ir laukia savo ga
nytojo. Bet jau tos žąsys... rėkia visais bal 
sais. Rodos, kokį šimtą dienų jos nelesu- 
sios ir negėrusios.

Sunku buvo piemenėliui keltis anksti 
rytą, kai jį keldavo. Kitaip buvo per Sek
mines. Jis prašydavo, kad tą rytą ypač 
anksti prikeltų, gal dar ir saulutei nete
kėjus. Mat, Sekminės, tai piemuo negalėjo 
pamigti.

Piemenys šiai šventei ruošdavosi jau iš 
anksto: pasidarydavo sau gražių švilpynių 
su vienu, dviem ar net trimis balsais, kad 
išginę gyvulius ankstų Sekminių rytą ga
lėtų sau linksmai pasišvilpinti. Ir nežinia 
kartais, kas tą rytą anksčiau suskambėda
vo Lietuvos laukuose: ar piemens švilpy
nė, ar graži vyturėlio giesmelė. O gal abu 
savo švilpavimus pradėdavo kartu. Bet 
jau miegaliui tai buvo gėda pasirodyti tą 
rytą su gyvuliais laukuose, kuris išginda
vo juos Į ganyklą paprastu laiku — jau 
saulutei patekėjus ir gerokai į aukšti už
kopus. Tokį piemenį paprastai spirgučiu 
apšaukdavo, ir ilgai visi laukai skambė
davo:

— Valio balio Žaliausko piemuo spirgu
tis valio balio!

Sunkiau buvo įžiūrėti tuos piemenis, ku 
rie gyveno ir gyvulius ganė miškingose 
vietovėse. Kartais sunku buvo ir įžiūrėti, 
ar kaimyno piemuo gano, ar dar ne. Ki
taip buvo Suvalkijoje, kur reta miškų, kur 
lygumos ir lygumos, čia savo kaimyną ga
lėjai ir už kilometro matyti. Piemenys ne
praleisdavo progos savo bendro darbo 
draugus miegalius spirgučiais apšaukti. 
Jau prašvitus jie tik ir dairėsi, kurio ūki
ninko piemenį galėtų apdainuoti. Nors pie 
menys stengdavosi ir anksti atsikelti ir 
anksti savo kaimenę į lauką išginti, tačiau 
kasmet pasitaikydavo miegalių. Sekminių 
rytmetį Lietuvos laukai skambėdavo tais 
piemenų spirgučiais, jų švilpynėmis ir vy
turėlių giesmėmis. Gražūs tai buvo rytme 
čiai ir nuotaikingi: pilni jaunatvės ir 
džiaugsmo. Kartais net gražaus sąmojaus, 
kurį piemenys išreikšdavo savo paprastu
mu ir atvira vaikiška širdele.

Pirmiausia piemenys gindavo karves į 
ganyklą, nes jos iki gerų priešpiečių turė
jo gerai priėsti ir jas reikėjo apvainikuoti. 
Šiai dienai paprastai turėdavo atskirą ga
nyklą. Joje kitu metu neganė ir saugojo 
Sekminėms.

Vainikus pindavo jau iš vakaro. Pinda
vo juos iš jaunų berželių šakučių, o kad 
vainikai gražiau atrodytų, įdėdavo geltonų 
pienių žiedų. Vainikus užrišdavo karvėms 
ant ragų.

šitaip papuoštas ir gerai priganytas kar 
ves apie 9-10 valandą gindavo iškilmingai 
namo. Karvės, gerai priėdusios, viena pas
kui kitą ramiu žingsniu eidavo namo. Pie
muo paprastai pliauškindavo botagu, o at
silikusiai ar iš rikiuotės išklydusiai kar
vutei sudroždavo rykšte. Mat, botagu tą 
rytą karvę mušti nepritiko,

šeimininkė pasitikdavo piemenį ir kar
vių kaimenę prie vartų. Gėrėjosi gražiai 
papuoštomis ir sočiai priganytomis karvė
mis ir savo rūpestingu piemenėliu. Pieme
nys šia proga gaudavo dovanų: naują ke
purę, kietą sūrį, keletą kiaušinių ar ką 
nors kita.

Tada prasidėdavo piemenų šventė. Jie 
susimesdavo būrin, girdavosi, kuris anks
čiausia atsikėlė, kuris gražiausiai savo kar 
ves papuošė, kurį piemenį spirgučiu ap
dainavo, apžiūrinėjo savo dovanas ir džiau 
gėsi jomis.

Šventės paprastai neapsieina be puotų. 
Tad ir piemenys tokią puotą keldavo, bet 
tik atokiau nuo kitų akių: kur nors pakrū
mėje ar kitoje nuošalesnėje vietoje. Pir
miausia bandydavo kąsti kietą sūrį, nes 
norėjo sužinoti, kurio šeimininkė stipriau
sia: juk tik stipri šeimininkė duoda pie
meniui kietą sūrį. Kiek pajuokos ir paže
minimo, kurio sūris buvo minkštas! O kiek 
pasididžiavimo šeimininke ir pasitikėjimo 
savimi, kurios sūrio nė vienas piemuo ne
galėjo įkąsti: šeimininkei ačiū, o piemeniui 
didelė garbė. Toks piemuo ilgai Sekminių 
sūrį atsimindavo ir su pasididžiavimu apie 
tai kitiems pasakodavo.

Tolimesnei puotai kuris nors apsukres
nis piemuo nukniaukdavo iš virtuvės kep
tuvę, nudžiaudavo kur nors taukų ar svies 
to, ir, susikūrę iš sausų šakelių ugnį, kep
davo jie kiaušinienę ir puotaudavo.

Prof. J. Balys pasakoja, kad kai kur Lie 
tuvoje piemenys prasimanydavo ir kito
kių valgių. Jie kepdavo piemenų kugelį, 
kurio kepimo būdas buvo žinomas tik pie
menims, čirškindavo bulves po žalia velė
na ar kepdavo „seną varną“. Sako, kad šie 
piemenų gaminti valgiai buvę labai ska
nūs, ir visi su pasigardžiavimu juos val
gydavę. Bet tai jau senesnių laikų valgiai.

Sekminės — Bažnyčios gimtadienis. Kai 
tik šv. Dvasia nusileido ant ano nežymaus 
Kristaus sekėjų būrelio, Bažnyčia pradėjo 
rodyti gyvybės ženklus, augti, veikti, šv. 
Dvasia išsiskleidė ant jaunos Bažnyčios, 
kaip kadaise, pasaulio sutvėrimo metu, ji 
sklendeno virš naujai suformuotos žemės, 
nešdama jai tvarką, damą, grožį, kai visa 
pradėjo augti, bujoti, žydėti, nešti vaisių.

šv. Dvasios veikimo dirva yra taip pat 
kiekviena Dievo sutverta ir Dievo besiil
ginti siela. Kilni siela veržiasi į šviesą ir 
skaudžiai išgyvena tamsą. Ir tačiau kiek 
slegiančios tamsos yra žmoguje ir aplink 
jį. Kiek klausimų be atsakymų, kiek dejo
nių be paguodos, kiek kentėjimų be pras
mės, kiek tamsių naktų be žvaigždžių!

Tokias naktis apšviesti ir tamsumas iš
sklaidyti gali tik tas, kuris vadinasi Švie
sos Dvasia. Su jos visagaliu žodžiu „Tepa
sidaro šviesa“ iš nebūties nakties pasida
rė pirmoji būties diena. Jos veikimu tam
sybių apsupta siela randa kelią į šviesos 
šaltinį. Jos apšviestame kelyje ašarų pa
kalnės keleivis jau iš tolo mato kliūtis ir 
gali jų laiku pasisaugoti. Jos įtakoje ne
nykstančio gėrio trokštanti širdis paruo
šia savyje dangiškoms dovanoms tinkamą 
vietą.

Šv. Domininko įpėdinis, domininkonų 
ordino viršininkas pal. Jordanas, gulėjo 
ligos patale. Sekminių dieną jo bendrabro- 
liai susirinko prie sergančiojo lovos ir 
prašė jį tarti jiems keletą šventinės paguo 
dos žodžių. Kadangi Jordanui buvo sunku 
kalbėti, paprašė, kad jam paduotų stiklą 
vandens. Paėmęs vandenį išpylė ir stiklinę 
pripylė vyno. Visi nustebę klausė, ką tai 
reiškia. Pal. Jordanas atsakė: „Norėda
mas į šį indą įpilti vyną, turėjau iš jo iš
pilti, kas jame prieš tai buvo. Šiandie 
apaštalai buvo pripildyti Šventosios Dva
sios po to, kai jie atsisakė savo dvasios. 
Eikite ir jūs panašiai elkitės“.

„O šviesa ir Paguoda, ar tu buvai skir-

Daug buvo gražių Sekminių papročių se
nesniais laikais, kai Lietuvoje dar buvo 
kaimai. O kaimai turėjo bendras ganyk
las, kur karves sugindavo visas pulkas pie
menų. Bet ilgainiui kaimai išsiskirstė į 
vienkiemius, išnyko bendros ganyklos, iš
siskirstė piemenys, o su jais išnyko daug 
gražių ir nuotaikingų Sekminių papročių. 

ta aniems laikams, tik aniems Kristaus 
mokiniams? Ir ne mums, ir ne visiems, 
kurių siela budi ir paguodos laukia? Ma- 

Jį no jėgos baigia išsekti slegiančioje nakty. 
f je: o, nešk šviesos, kol akys tamsoje neap- 

ako. Jos ašaroja ir budi „(vokiečių poetė 
Annette von Droste-Huelshoff).

„Nusilpusį pakelianti, klaidžiojantį at
vedanti, suklydusį pataisanti, puolantį su
laikanti, siekiantį palaikanti, mylintį at
baigianti“ (XI amž. poetas Hildebertas iš 
Tours).
Roma T. Paulius

PAMALDOS
BRADFORD — birželio 2 d„ 12,30 vai. 
NOTTINGHAM — birželio 9 d., 12,15 vai. 
BRADFORD — birželio 16 d., 12.30 v. 
ROCHDALE — birželio 23 d., 11.30 v.
KETTERING — birželio 9 d., 12 v., šv. Ed

vardo bažn.
WOLVERHAMPTON — birželio 16 d., 11 

v., St. John's Square.

Pamaldos Lietuvių Sodyboje
Per Sekmines Lietuvių Sodyboje šv. Mi

šios bus 11.30 v. Pamaldas praves kun. J. 
Budzeika, MIC. Nuo U vai. klausoma iš
pažinčių.

Vladas šlaitas
Apie vidudienį
šitas plynas dangus,
apie vidudienį,
kai debesėliai būna nuo dangaus 

nušluostyti, 
yra graudus ir tuščias: 
kiekvienas mirštantis žmogus 
prieš mirtį su savim pasiima 
po trupinėlį mėlyno dangaus, kaip 

užstatą 
naujam gyvenimui.’

Leisk man būti vienam
šiuo metu,
kai minia išpažįsta tik duoną ir 

mėsą, 
kraują, vyną ir moterį, 
leisk man būti vienam.
Leisk man būti šitam pasauly ir 

nebūti iš šio pasaulio.
Leisk man būti vienam.

Peilio smūgiai žievėj
Metai manęs nepakeitė: 
aš vis toks pat, 
vis amžinasis kūdikis. 
Kas yra metai? Tai tiktai 
lenktiniai peiliai ąžuolo paviršiuje: 
lenktiniai smūgiai blyksteli pavir

šiumi, širdies nesiekę.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje 

■■■■■■■■■■■■■■■■■B TAUTVAIŠIENĖ
(10)

Sanitarės mums rodė kai kurių „prikal
bintų“ tėvų-jakutų vaikus. Jiems cinga 
Iškraipė burnas. Jie vaitodami kvėpavo 
pro sukąstus dantis. Atidarius lūpas, buvo 
matomi kraujuoją dantų smegenys. „Pri
kalbintų" bei suagituotų Sibiro krašto 
žmonių Trofimovske buvo nedaug. Bet čia 
buvusieji riebiais keiksmais apgailestavo, 
kad patikėjo gražiems savo viršininkų pa
žadams ir čion atvyko. „Už ką mes kovo
jame?“ — šnekėjo jie. „Ar ne vis tiek, kas 
mus j ožio ragą lenkia, — privatus savi
ninkas ar darbininkų valstybės direkto
rius?"

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos rėkto 
rius prof. V. Vilkaitis dirbo tundroje prie 
samanų rinkimo. Prieš poliarinėms nak
tims prasidedant, jis ir jo šeima, žmona 
(pedagogė), 12 m. amžiaus sūnus ir 8 m. 
duktė, buvo pasiųsti saugoti susūdytų žu
vų statinių. Sandėlis buvo už kilometro 
nuo naujai pastatytos sodybos. Ten buvo 
vieniša lentų sukalta pašiūrė ir iki pusės 
smėlyje — samanų sargo buveinė.

Direktorius buvo žadėjęs ateityje įreng
ti prof. Vilkaičio vadovaujamą šiltnamį 
Trofimovske, bet tas pats direktorius ne
pasirūpino, kad profesorius išliktų gyvas. 
Profesorius taip pat mirė bado mirtimi, 
besistengdamas jam priklausančiu duo
nos gabaliuku išlaikyti savo vaikų gyvybę. 
Jis mirė cingos susuktais sąnariais, utėlių 
suėstas. Žuvį saugodami Vilkaičiai nega
lėjo jąja pasinaudoti savo ir savo šeimos 
gyvybei išlaikyti.

Kankinio profesoriaus sąnariai buvo 
jau sustingę, bet jis dar su viltimi kalbėjo 
apie paskutinę svajonę, — kad cingos su
suktam, dėžėn patalpintam leistų jam grįž 
ti į savo tėvynę.

Siautėjo vidutinė sniego audra, kai prof. 
Vilkaičio palaikus nutempėme j kapinių 
Vietą ir paguldėme sniege prie kitų nukan

kintų vergų. Tautiečiai išprašė iš direkto
riaus lentų profesoriaus karstui. Jo sūnus 
buvo labai jautrios prigimties. Jis visuo
met stengdavosi kam nors padėti. Jis dir
bo statinių dirbtuvėse. Prie šio darbo bu
vo pristatyti atvežtieji jauni jakutai. Jų 
tėvams išmirus kolchozuose, jaunieji, pa
bėgę į miestą, kur gyveno klajoklių gyve
nimą. Paminėtini jų papročiai: kankinti 
savo draugą, atiminėti alkanam duoną, 
drabužį; muštis, žaloti peiliais ar didelia
me šaltyje kurį nors saviškį išstumti iš 
patalpų. Savo žiauraus meistro jie nebi
jodavo, bet jaunąjį Vilkaitį jie mylėjo ir 
jo neužkabinėdavo, šešeriems metams 
praslinkus, pakrikus'nervams, cingos žaiz
dų nukankinta Jakutske mirė prof. Vil
kaičio žmona.

Po kelių dienų mums pradėjus dirbti li
goninėje, gydytoja liepė nugabenti į bara
ką trijų vaikų motiną, buv. pašto valdi
ninkę Ašmantienę. Moteris buvo visai be 
jėgų, tad mes šiaip taip išsisukome nuo jos 
gabenimo į baraką, susirasdami priežas
čių. Kambarys, iš kurio ji buvo išvežta, 
ištuštėjo. Kol ji buvo ligoninėje, to kam
bario žmonės išsikėlė kitur. Tuo būdu ši 
moteris praktiškai neteko savo vietos. Li
goninės priestatas, kuriame buvo sudėti 
ligonių drabužiai, iki lubų buvo prineštas 
jau kieto susigulėjusio sniego, tad negalė
jome paimti ligonės drabužių. Ir šį kartą 
atsikalbėjome, kad nuogos, be drabužių 
moters mes negalime gabenti.

Ašmantienę atvežė kiti palydovai ir per 
lubų skylę nuleido į mūsų kambarį, nes 
čia per trumpą laiką buvo mirę per dešimt 
asmenų ir buvo apstu vietos. Bet kas ir 
kaip mirštančią galėjo čia slaugyti? Nu
tempėme ją atgal į ligoninę, kur netrukus 
ji ir mirė.

Ir į Arktį atvežta Ašmantienė niekad 
nenusimindavo. Ji dažnai kalbėdavo apie 
save, kad galinti daug dirbti, kad ir įvai
riausius darbus. Besidžiaugdama gautu 

ligoninėje darbu, ji buvo labai patenkinta 
savo vaikų sveikata ir smarkumu. Veža
ma į Trofimovską, ji buvo taip pat geros 
nuotaikos: juokavo ir, kai mus iškėlė į 
krantą, šnekėjo, kad čia pasiliksime tik 
tol, kol atplauks jūrų laivai, kuriais tikrai 
keliausime į Ameriką. Ši moteris tada nė 
nepagalvojo, kad jai teks dėl savo vaikų 
skaudžiai verkti, kai ji kiek vėliau pama
tė, prie ko neišvengiamai viskas ėjo. Ji vis 
dar laikėsi, kad nepakriktų jos nervai.

Ašmantienės kūdikis mirė tuojau, atvy
kus į šį kraštą. Jos 5-rių metų amžiaus 
mergaitė mirė, jai esant ligoninėje. Jos 
vyras buvo Krasnojarsko stovyklose. Tai 
toks buvo šios optimistiškai nusiteikusios 
ir darbščios moters ir jos vaikų gyvenimo 
galas.

Man su kita moterimi teko gabenti sep- 
tynerių metų amžiaus mergaitę į kambarį, 
kur buvo sutelkti vaikai-našlaičiai. Ištuš- 
tėjusioje barako kertėje, žvakės šviesai 
paryškinant aprūkusias lentų sienas, tos 
šviesos prieblandoje tyliai nė nekrustelė
dami vienišai stovėjo keletas vaikų-naš- 
laičių be išraiškos ir vaikiško gyvumo vei
dukais. O čia pat niūri aprišta galva mo
teris kiek pasilenkusi maišė besikūrenan
čią krosnelę. Palikusios mūsų atvežtą mer
gaitę-našlaitę, skubėjome iš patalpos, pa
vadintos „prieglauda“, nes jau per daug 
baisių vaizdų buvome matę. Tačiau dar 
baisesnis jausmas mus apėmė, pamačius 
šios „prieglaudos“ vaikus - našlaičius, 
pasilikusius be tėvų. Mes aiškiai jautėme, 
kad išėjusios už durų palikome ten didį 
šiems našlaičiams bolševikų nusikaltimą, 
bet privalėjome tylėti.

Jei šie vargšai vaikai, išlikę gyvi, pa
augs, tai jiems įkals į galvas, kad jie turi 
garbinti savo tėvų žudikus ir dirbti smur
tininkų naudai.

Saloje, kiek toliau nuo neseniai pasta
tytos gyvenvietės, savo jurtose žiemojo 
jakutų žvejų kolchozas. Pirmais mūsų čia 
žiemojimo metais mes su jais retai susitik
davome. O dabar, orui kiek atšylant, ma
tėme, kad ir šitos stovyklos mirusius tem
pė į kapinėms skirtą vietą. Trofimovsko 
žvejybos įmonėje jakutų nedaug tebuvo. 
Jų žmonos priešindavosi ir j darbus neida
vo. Jos šnekėjo: „Ar tai čia būsiąs tasai 
laimingasis gyvenimas, kurį žadėjo sovie
tų valdžia?“ žemesnieji viršininkai pa
reikšdavo, kad jakutai esą nesusipratusi 
tauta, sunkiai apšviečiama, nors ši tauta 
savo savita kultūra, gal būt, buvo prašo

kusi mokytuosius rusus. Žinau tik tiek, 
kad rusams-bolševikams įsigalėjus, 1939 
metais ir jakutams buvo įbruktas rusiška
sis raidynas. Ir jakutai prieš jų norą buvo 
atgabenti į tolimąją šiaurę. Jie sirgo tra
choma, džiova, kentėjo nuo soliterio ir 
cingos.

Mums kartą teko gabenti jakutą ligoni
nėn. Šis žmogus nenorėjo palikti savo dar
bo dėžutės su įrankiais. Reikėjo ir dėžutę 
su juo gabenti. Bloga rusų kalba jis mums 
aiškino, kad esąs dailidė. Jakutske jis tu
rįs nuosavą namelį ir kad „sachalierų“ 
(mišrių jakutų) „načalnikai“ jį į čia at- 
grūdę, sakydami jam — „eik kur nori“ — 
kartodamas jų žodžius aimanavo ligonis. 
Supratome, kad vienam „sachalierų“ pri
reikė to jakuto namuko.

Begelbėjančioms žiaurių gyvenimo sąly
gų naikinamą darbo jėgą, mums pačioms 
reikėjo nuolat tvarkytis, lopyti savo sku
durus. Mintyse tik duona, kuras ir skudu
rai. Motinoms, be to, rūpėjo apsnigtuose 
barakuose tamsoj nykstantieji gyvieji ir 
mirusieji vaikai. Aš savo rankas vis dar te 
galėjau lankstyti tik iki alkūnių, mano 
keliai buvo patinę ir nelankstūs, galvoji
mas lyg aptemęs.

Dėl maisto stokos visai nusilpusius ir 
sergančius betampydamos į ligoninę, galė
jome geriau pažinti savo gydytoją moterį 
Gryko (ukrainiečių kilmės). Jos tėvai bol
ševikų valdžios buvo išvaryti iš gimtojo 
krašto, o duktė, patekusi į komjaunimą, 
auklėjosi bolševikinėje dvasioje — kitaip 
galvojančių ir sovietų valdžios darbams 
nepritariančių neapykantos dvasioje. Su
sidaręs dvilypumas tarp dabartinio auklė
jimo ir paprasto gyvenimiško žmonišku
mo dažnai reiškėsi gydytojos poelgiuose. 
Mes dar nesupratome, kad sovietų Rusi
jos žmonėms auklėjimu skiepijamos pažiū 
ros bei įpročiai dažnai paprastoje gyveni
mo praktikoje paremiamos dar ir teroro 
priemonėmis. Jei, pavyzdžiui, gydytoją 
atsiuntė į šį baisų kraštą, tai ir ji pati ži
nojo bei jautė, kad ji neturi valdžioje ir 
partijoje pasitikėjimo. Save gelbėdama 
nuo įtarimų, ji ir vergams kartais būdavo 
gana šiurkšti.

Buvo teisiama ligoninės šeimininkė lie
tuvė S. už valstybę niekinančias kalbas. 
Kaltinamoji, visiems girdint, buvo pasa
kojusi apie bolševikų žiaurumus Lietuvo
je, bet teisme gydytoja liudijo, kad kalti
namoji S., jai girdint, nieko panašaus ne
sakiusi. Tokiu savo liudijimu gydytoja 

buvo nusidėjusi bolševizmui. Jei gydyto
jos liudijimas būtų kitoje, daugiau apgy
ventoje vietoje, kur bolševikams būtų pa
togu už tokį liudijimą keršyti, jie gydyto
jai Gryko būtų iškėlę bylą, kaip „tautos 
išdavikei“, gynusiai priešą. Bet čia buvo 
kitos sąlygos — gydytoja buvo nepakei
čiama, todėl pasitenkinta partijos sekre
toriaus Čibiševo griežtu gydytojai įspėji
mu. šeimininkę S. pasmerkė 7 metams į 
darbo stovyklą, atskyrė nuo dukters ir iš
gabeno. Pati pasmerktoji teisme laikėsi 
labai drąsiai, pakartodama teismui, ką bu
vo kalbėjusi. Vadinamasis teisėjas, skelb
damas sprendimą, dar ir nuo savęs pridė
jo: „Užteks jai septynerių metų, ji ir tų 
neišlaikys“ — ciniškai pateisino tokį ta
riamai minkštą sprendimą. Gydytojos at
mintyje iki mirties turėjo pasilikti čia pa
tirti žiaurūs gyvenimo vaizdai. Septyne- 
riems metams praslinkus, gydytoja po as
meninės ir tarnybinės nesėkmės mirė Ja
kutske. Mūsų moterys pasakojo, kad ji 
mirties patale kliedėdama kalbėjo apie 
šalčius ir žiaurius šiaurės vėjus.

Jau saulė šviečia naujai pastatytam 
Trofimovskui. Sniego audros dabar būda
vo rečiau, su didesnėmis pertraukomis. 
Saulės šviesoje jau matėme išlindusius ir 
savo dar sniego dengiamų buveinių sku
durais dėvinčius poliarinį laikotarpį išken 
tėjusius žmones. Apraišiotais veidais, išti
nusiomis kojomis, pasiramstydami paga
liais, per baltai šviečiančio, kietai suplak
to sniego pusnis jie vos-ne-vos judėjo 
duonos parduotuvės link. Šen ir ten jau 
buvo įsikinkę į virves susikūprinę rogių 
traukikai — toliau vykstantieji malkų rū
pintojai, o upės link — ledo kirtikai.

Vis dar negaliu pamiršti mažažemės jė
gų netekusios, dabar kiek atsipeikėjusios 
ūkininkės Augustinienės, susikūprinusios 
moters. Ji krapštėsi sniege, viršininkų at
matų vietoje, kaip alkanas ir išbadėjęs 
šuo. Jos galvos apdangalas buvo glindų 
(utėlių perais) išmargintas. Greit ir ji mi
rė. Ji gulėdavo prie barako sienos, laukda
ma, kad greičiau nukeliautų pas savo mi
rusius vaikus. Jos sūnus ir duktė, smarkūs 
plytų nešikai, jau gulėjo sniege kapinių 
vietoje. Jos vyras ir kitas sūnus mirė Al
tajaus miškų darbuose. Liko tik 12 m. 
Antanėlis, kurį laiką dirbęs žuvininkystės 
kolchoze.

(Bus daugiau)
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Mano viešnage Amerikoj (5)
MOTERYS

Man atrodo, kad vertybių sujaukimas 
ir biologizmas Amerikoj labiausiai atsilie
pia moteryse. Man ypač į akis krito Ame
rikos moterų nevalyvumas ir tuštybė. Kol 
nebuvau matęs Chicagos, buvau manęs, 
kad moterys nuogom šlaunim tevaikščioja 
vasarvietėse. Bet, patekus j tą didmiesti 
vidurvasarį, man buvo šlykštu matyti ap
sinuoginusias moteris. Jų pilkšvos, raus
vos, melsvos ir gelsvos trumpos kelnės 
(vad. shorts) atrodė, kaip apatinės kel
naitės, o pačios moterys — kaip ką tik iš 
lovos išlipusios, bliuzeles užsimetusios ir 
išėjusios į gatves ir krautuves pademons
truoti savo neišpasakytų ..grožybių". Man 
viena lietuvaitė aiškino, kad moterys taip 
nekukliai rengiasi dėl didelio karščio ir 
patogumo. Tačiau toks aiškinimas man 
atrodė tuščias. Juk vyrams saulėje sunku
mus kilnoti, automobilius taisyti, benziną 
pilstyti tikrai būtų patogiau ir vėsiau 
trumpomis kelnėmis. Tačiau savo lašinių 
„grožybes“ tedemonstruoja tik Amerikos 
moterys. (Tuo nenoriu pasakyti, kad vo- 
kiečių-bavarų vyrų demonstruojamos kai
muose odinės kelnės ir plaukais apžėlusios 
šlaunys būtų estetiškesnės. Ir jos jau iš
eina iš mados.)

Apie amerikiečių moteris lietuviai pa
sakojo ir daugiau nevalyvumo pavyzdžių, 
kuriuos pradeda mėgti pačios jaunosios 
lietuvių ponios, lankiusios amerikietiškas 
mokyklas ir anksti susimedžiojusios vy
rus, bet aš tų pavyzdžių nemačiau. Bet 
mačiau senų moterų tuštybės pavyzdį. 
Būtent, sunkiai pavaikščiojančios senutės 
ėjo arba lipo į automobilį išsidažiusios, 
šviesių spalvų suknelėmis ir skrybėlėmis. 
Sakytum, kad šitaip jaunai apsirengusios 
jos vyko pas laidotuvių direktorių, kad 
šio tarnams būtų mažiau vargo jas išgra
žinti karstui. O jaunos mergaitės, sako, 
pradedančios flirtuoti vaikų amžiuje. Dar 
pradžios mokykloj šios paauglės laikan
čios savo garbe turėti draugą (boy-frien- 
dą), kurį mokančios bučiuotis, su juo te
einančios į kiną, kad ten vėl glebėsčiuotųs 
ir bučiuotųsi. O ką jau bekalbėti apie vi
durinių mokyklų mergaites! Šioms nebe
są paslapčių. Jas kai kurios ir praktiškai 
išmėginančios.

Poruotis skatinančios net katalikų vie
nuolės savo mokyklose. Jei į ruošiamą 
mokyklos balių kokia mokinė pasisako ne
norinti eiti, nes neturinti savo „kavalie
riaus“, mokytoj os-vienuolės tokį tai „kvai
lai“ mergaitei surandančios, nors jo išsila
vinimas neatitiktų mergaitės. Amerikoj, 
kaip man sakė, ne tiek svarbu mergaitei 
žmogus, jo būdas ir išsilavinimas, kiek 
svarbu, kad jis vyras ir dar kiek uždirba. 
Man rimta moteris pasakojo, kad dar stu
dentė kolegijoj ji turėjo nemalonumą dėl 
to, jog kolegijos baliuje per šokius ji ne
siglaudė prie lietuvio studento, kuris taip 
pat buvo džentelmenas ir laikėsi deramo 
nuotolio. Po šio baliaus kolegijos kapelio
nas padarė tai lietuvei studentei pastabą, 
klausdamas, ar ji ir jos šokių partneris 
esą normalūs. Pats mačiau ir girdėjau, 
kaip viena graži ir šauni lietuvė studentė 
(ir tikriausiai katalikė) džiaugėsi savo 
nauja suknele prieš tris lietuvių studentus, 
aiškindama, kad ta jos suknelė jai tiktų ir 
tuo atveju, jeigu ji taptų nėščia. Ir tai 
pademonstruodama, ji nė kiek nesivaržė.

Dėl tokio natūralistinio seksualinio auk
lėjimo ir vyrų medžiojimo atmosferos bu
kesnės sąžinės ir kvailesnės lietuvės moti
nos visai pameta drovumą ir galvą. Vie
nas geras lietuvių kunigas man pasakojo, 
kaip skaudu jam žinoti apie kai kurias 
lietuves motinas, kad jos nekukliais dra
bužiais apnuogina savo drovias dukreles, 
žadina nssubrendusiose seksualinį ins
tinktą, moko meilintis vyrams, kad tik su- 
simegztų proga greičiau ištekėti. O kaip 
ten bus vėliau, nesvarbu. Kiti pasakojo 
apie motiną, kuri savo dukrelę išsiųsdino 
į tokio miesto universitetą, kur nėra nė 
vieno lietuvio, kad jos duktė iš nuobodu
mo susirastų kokį svetimtautį ištekėti, o 
pačiai motinai, „pražydusiai“ antrąja 
jaunyste, būtų laisviau linksmintis su 
„bosu“. Pasakojo man ir apie jauną moti
ną, kuri paliko tris savo mažamečius vai
kus vyrui, nes buvo linksmiau susidėti su 
svetimtaučiu. Šitaip smunka lietuvių mo
tinų turėta garbė Šiaurės Amerikos did
miesčiuose. O gal tai reiškiniai ligos, ku
rią gimdo beprincipinė techninė civilizaci
ja, ryškesnė Amerikoj negu Europoj?

ŠEIMA IR LIETUVIŲ KALBA
Dėkui Dievui, kad nevisoms motinoms 

Amerikos svaigalai užmigdo sąžinę ir pro
tą. Kad ir galėdamos eiti uždarbiauti, jos 
vis dėlto pasilieka savo šeimos židiny, 
kad iš mokyklos sugrįžę vaikai rastų tvar
kingus namus, nesidaužytų po gatves, pa
skaitytų lietuviškai, išmoktų lietuviškų 
eilėraščių, kad jų svečiams pasakytų (tuo 
rūpinasi ir senyvos močiutės). Tokiose 
šeimose buvo gyva ir jauku. Ten buvo ga
lima užmiršti liūdnas mintis, sukeltas pa
sakojimų apie lietuvių nuosmukius, men
kystes ir moralines-tautines išdavystes. 
Tokiose šviesiose šeimose, kur abu tėvai 
sielojasi lietuvių reikalais, kur motina pa
reiginga, dar aukštesniąsias mokyklas te- 
belanką vaikai jau domisi lietuvių pas

kaitomis ir susirinkimais. Tose šeimose 
auga lietuvybės viltis JAV ir Kanadoj. 
Pamaina išaugtų gausesnė, jei lietuviškų 
knygelių vaikams būtų daugiau, jei šeš
tadieninės mokyklos būtų stipresnės (kai 
kur tėra tik 2 pamokos lietuvių kalbai, o 
mokyklos sienose nesimato Lietuvos že
mėlapio ir jokio lietuviško paveikslo), jei 
toms vargo mokykloms nestigtų gerų mo
kytojų. jei parapinėse mokyklose būtų 
daugiau meilės lietuvių kultūrai ir kalbai, 
jei studentams būtų lituanistinis bendra
butis, kokį turi studentėms Immaculatos 
seselės Putname. Trumpai tariant, Ameri
kos žemėj daug stabdžių ir atvirų duobių 
lietuvybei.

Ypač skaudu tai, kad jau yra klebonijų, 
kalbančių „bajoriška“ anglų kalba, kaip 
prieš 60-70 m. lenkų. Šitokių parapijų mo
kyklose lietuvių kalba yra pastumdėlė
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arba jos nėra. Tai man sakė nevienas. 
Aiškiai pats mačiau Clevelande. Ten prie 
naujai pastatytos lietuvių bažnyčios man 
buvo sudaryta proga pamatyti parapinės 
mokyklos patalpas. Apačioj, kur per sa
vaitę vyksta amerikietiškos pamokos, kla
sės — puikiausios, geriausios. Bet litua
nistinei šeštadienio mokyklai klebonas te- 
duodąs viršuj klases, kurios nebaigtos — 
durys dar užkalinėtos papkėmis, grindys 
cementinės, suolai prasti, mokyklinės len
tos senos ir nepritaikytos. Už šitokias kla
ses reikią mokėti 700 dol. per metus. Dėl 
šitokio lituanistinės mokyklos paniekini
mo negalėjau nepasakyti savo pasipiktini
mo balsiai, nes man buvo žinoma, kad už 
proporcingai panašią kainą Toronto lietu
viai savo šeštadieninei mokyklai nusisam
do geresnes klases pas svetimtaučius (ka
nadiečių katalikų mokykloj). Clevelandas 
— tik vienas lietuviškos vargo mokyklos 
pavyzdys.

Bet nėra puikūs reikalai nė toj parapi
joj, kurią nevienas lietuvis laikė geriau
sia. Man sakė, kad toj parapinėj mokyk
loj gerai mokoma lietuvių kalbos, kad ten 
seselės tikrai lietuviškos, kad ten aukštes
nioji šeštadieninė mokykla gaunanti ne
mokamai patalpas lituanistinėms pamo
koms. Gražu! galvojau. Bet, nuvykus į tą 
išgirtą parapiją, vaizdas patamsėjo. Pasi
rodė, kad minint tos parapijos klebono 50 
m. garbingą sukaktį, parapinė mokykla 
tik 10-15 minučių programos teatliko lie
tuviškai, o viską kita — angliškai. Tai ir 
pagarba lietuvių kalbai! Per kultūrinę 
pramogą lietuvių klebonui lietuvių kalbai 
nebuvo lygios vietos su „bajoriška“. Ar 
neperdaug bijota vyskupo nacionalistinės 
kurijos?

čia dėl lietuvių kalbos apleidimo para
pinėse mokyklose, čia dėl neapykantos jai, 
čia dėl gerų mokytojų stokos, lietuvių vai
kai šeštadieninių mokyklų nelabai mėgsta 
(jiems darbo daugiau), tarpusavy greit 
griebiasi „bajoriškos“ kalbos. Jie neretai 
vartoja grubią lietuvių kalbą, kreipdamie
si į menkai pažįstamus vyresniuosius „tu“ 
(tu žinai, tu matei). Iš kur tas grubumas? 
Juk lietuvių kalba turi tiek niuansų iki 
„tu“ (tamsta, jūs, pats-pati). Sunku tikėti, 
kad tas „tu“ būtų angliškos įtakos, nes 
„You“ arčiau lietuviško „Jūs“ negu „tu“. 
Jis tur būt paveldėtas iš senųjų ateivių, 
Amerikoj gimusių seselių ir kunigų (ar 
šiuos seminarijose bent kas pamoko lietu
viškai?). Šeimose lietuviai tėvai vaikų 
„tu“ taisydavo į „Jūs“. Tai gerai. Būtų 
dar geriau, jei šitaip darytų ir seselės. 
Tik į jas vaikai dažniau kreipiasi „bajo
riškai“.

Chicagoj girdėjau, kad į lietuvišką „Rū
tos“ draugijėlę Kazimieriečių seselių 
aukštesniojoj mokykloj stoja amerikietės, 
pataikaudamos mokytojoms. Bet dėl to 
maldelės ir kalbos draugijėlės susirinki
muose virstančios angliškomis. Šitaip, 
užuot ugdžiusi meilę lietuvių kultūrai, 
„Rūta“ kartais tampa nutautinimo prie
mone. Ar laipsniškam lietuvaičių nutauti
nimui „Rūta“ įsteigta? Chicagiškiai kėlė 
šį klausimą, o vienas kunigas man sakė, 
kad kitos seselės kartais griebiasi klastos 
lietuviukams nutautinti. Pvz., pradžios 
mokyklos berniukui seselė-mokytoja sa
kanti: „Tu būk John, o ne Jonas, nes Jo
nas neturi švento patrono“. Šitaip apgau
tas vaikas jau prašo tėvų nebevadinti jo 
Jonuku, bet John, — „bajoriškai“ ir „ka
talikiškai“, kaip kadaise lenkų sukvailin
tos moterėlės Vilnijoj.

Taigi turi rimto pagrindo „Dirvos“ tau
tininkai rašyti, kad per parapines mokyk
las nevienur lietuvių vaikai nutautinami, 
nors pavienės lietuvės seselės dėl to ken
čia. Bet ryšium su tuo kilo klausimas, ko
dėl tautininkai nesukuria lietuviams ge
resnių, lietuviškesnių mokyklų. Tiesa, jie 
suskato organizuoti „Neo-Lithuania“ kor
poraciją, kuri praėjusią vasarą turėjo sa
vą stovyklą. Tai gerai. Bet negalima už
miršti, kad tautininkai Bostone negražiu 
būdu suskaldė skautus. Ar tai pedagogi
niai ir patriotiniai motyvai paskatino 
įžiebti skautų brolijoj nesantaiką, kad 
jau pradžios mokyklos lietuviukai šnai

ruotus! vieni j antrus, kaip priešus? Dėl 
to Bostone man lietuviai tėvai skundėsi 
tautininkais, kad jie savo partinius inte
resus jau neša į lietuvių vaikus. Dėl to 
šąlą santykiai ir taip lietuvių tėvų. Ir stu
dentai sako, kad vyresniųjų partiškumai 
tolina nuo lietuvių.

AUKLĖJIMAS IR MOKYMAS
Ar bereikia aiškinti, kad lietuviai tėvai 

Amerikoj ir Kanadoj turi didelių sunke
nybių dėl savo vaikų lietuviškumo ir 
apskritai dėl jų mokymo bei auklėjimo? 
Kaip taisyklė, valdiškos pradžios ir aukš
tesniosios mokyklos esančios prastos. Ge
ros tesančios išimtys ir tai dažniausiai 
aristokratiškuose kvartaluose. Į tokias mo
kyklas sunku patekti, ir dideli nuotoliai 
apsunkina. Todėl daugumas lietuvių nori 
savo vaikus leisti į privačias katalikų mo
kyklas, nors šiose reikia mokėti už moks
lą. Dėl to kartais tėvai keliasi į kitą mies
to dalį, jei prie lietuvių ar tariamai lietu
vių parapijos nėra mokyklos. Tačiau ir 
airiškose katalikų mokyklose mokymas ir 
auklėjimas nevisada geras. Kartais sese
lės (pvz., vienoj Detroito mokykloj) turi 
įvedusios tokią intensyvią religinę prakti
ką, prilygstančią dresūrai, kad tą mokyk
lą baigę vaikai pradeda šalintis bažnyčios. 
Be to, ir katalikų mokyklose natūralisti- 
nė-biologinė kryptis jaučiama. Ji eina iš 
J. Dewey natūralistinės teorijos, kuri te
beturi nacionalinės dogmos prestižą Ame
rikoj, ir iš paties gyvenimo biologizmo.

O jame vaikas ir beūsis jaunuolis — 
didžiosios išminties sostai. Todėl jiems 
amerikiečiai visaip pataikauja, kvailai ti
kėdami, kad nesubrendėliai išmintingesni 
už suaugusius arba kad tą išmintį nešio
ja paslėpę savy. Todėl jie leidžia patiems 
vaikams „auklėtis“, bijodami, kad auklė
jamoji drausmė neįvarytų „kompleksų“ 
(nors kartais tuo pridengiamas tėvų tin
gumas ir pedagoginės nuovokos stoka). 
Prie kokių „perliukų“ kartais prieina 
jaunos mamytės, man pašaipingai pasako
jo viena prancūziškos kilmės, daug pasau
lio mačiusi amerikietė. Jos giminaitė savo 
2į metų dukrelę rytais klausianti: What 
do you want for breakfest? (ką tu nori 
pusryčių?), tartum tokio amžiaus vaikas 
valgiuose geriau nusimanytų už motiną. 
Sako, kad panašus elgesys patinkąs ir 
lietuvių jaunoms mamytėms, ypač toms, 
kurios auklėjime vadovaujasi daugiau 
instinktu negu protu ir dar kažin ką yra 
girdėjusios apie Freudą ir kompleksus.

Mano dažniausiai sutikti lietuviai tėvai 
kompleksų nebijojo ir žinojo, kad neklau
žadoms kartais galima sukirsti diržu. Tė
vai nusiskųsdavo perdėta laisve vaikams. 
Jie priekaištavo mokykloms, kad jos dre
siruojančios vaikų atmintį, bet apleidžian- 
čios protavimą. Jos duodančios daug, kar
tais perdaug, faktų, reikalaujančios labai 
greit juos'atsiminti, bet neduodančios pa
kankamai laiko vaikui susirasti ryšį tarp 
faktų, tarp priežasties ir pasėkų. Todėl jos 
neįpratinančios vaikų ir jaunuolių sava
rankiškai galvoti. Be to, Amerikos gyve
nimas mokyklose labai giriamas. Tiesa, 
dar nesakoma, kad apelsinai ar citrinos 
augančios fabrikuose, kaip Sovietų Rusi
joj, bet Amerikoj visko, yra ir viskas ge
riausia. Kadangi Amerikoj iš tikro ban
kuose pinigų — kaip šieno, anot vieno lie
tuvio, kitų materialinių gėrybių taip pat 
—perteklius, o vaikams rūpimų smulk
menų — ant kiekvieno kampo, mokytojų 
gyrimams vaikai lengvai tiki. Tai išugdo 
vaikuose ir jaunuoliuose nekritiškumą ir 
savotišką nacionalizmą. (Tokio nacionaliz
mo yra ir Kanadoj). O blogi gatvių ir 
draugų pavyzdžiai, kino filmų kriminalis
tika ir erotika, dėmesį pavergianti televi
zija demoralizuoja jaunimą. Todėl tarp 
šitų veiksnių augančiuose vaikuose ir jau
nuoliuose sunku tėvams kritikuoti neigia
mybes ir ką nors drausti. Tie „išminčiai“ 
tuoj įtars tėvus, arba net viešai pasakys, 
kad esi Amerikos priešas, „oldfashion“ 
(senamadis), „crazy“ (glušas, pusgalvis). 
Minėti veiksniai ir veikia prieš lietuviš
kas tradicijas, prieš principinį padorų 
auklėjimą, prieš tėvų ir vyresniųjų autori
tetą (Amerikoj ne tas autoritetas, kas pro
tingas ir išmintingas, bet kas tai „įrodo“ 
pajamomis ir aukšta vieta).

Nors ir liūdnai apie tokią auklėjimo at
mosferą kalbėdami, mano matytieji tėvai 
rankų nenuleidžia. Savo pavyzdžiu jie 
stengiasi nuo mažens įdiegti gerus įpro
čius, tyčiom patys atsisako leistinų sma
gumų, stengiasi gyventi kukliau, pratina 
vaikus protauti, paaiškina jiems protin
gos drausmės reikalą. Trumpai tariant, 
jie pirma patys tampa tokiais, kokiais no
ri matyti savo vaikus. Be abejo, tai sun
kiausias kelias patiems tėvams. Bet tik jis 
teduoda gerų vaisių: tokių tėvų mano ma
tytieji vaikai beveik be išimties buvo 
mandagūs, tvarkingi, protingi. Ir atvirkš
čiai, mačiau nelaimingų tėvų, kurie ano 
sunkiojo auklėjimo būdo nesilaikė anks
čiau, dabar griaužėsi, kad jų baigiantieji 
subręsti arba subrendę vaikai eina vėjais. 
Aišku, kad prie to prisidėjo amerikietiš
kas auklėjimas ir „take it easy“ gyveni
mas.

DAILUSIS MENAS IR SUROGATAI
Tačiau būtų neteisinga sakyti, kad ame

rikiečiai kultūra nesirūpina. Jie turi pui

kių dailės muziejų, kuriuose pavieniai au
kotojai yra sukrovę daug Europoj pirktų 
žymių dailės kūrinių. Ir tuos muziejus ga
lima lankyti be jokio mokesčio. Tai labai 
puiku. Bet gražiausi muziejai — New 
Yorko Metropolitam ir Washingtono Tau
tinė galerija — lankytojų turi mažiau ne
gu Paryžiaus Luovreo muziejus, kur įei
nant imamas mokestis. Kai kuriuose mu
ziejuose ruošiami geri muzikos koncertai, 
nors J tokias dienas nepatekau. Be to, yra 
gerų koncertų visuose miestuose, ypač 
Bostone ir New Yorke, kur atvažiuojan
čios pasaulio garsenybės. Vasarą taip pat 
ruošiami nemokami koncertai parkuose. 
Mačiau gerą spektaklį Chicagos operoj, o 
Bostone girdėjau vieną radijo stotį, kuri 
duoda geriausią muziką beveik per visą 
parą, žodžiu, gerų meno pasiūlų Amerikoj 
daug — tik eik žiūrėti, klausytis, gėrėtis. 
Ar daug lietuvių šitokiomis pasiūlomis 
pasinaudoja, nežinau, bet yra (be jų daug 
ko ir aš nebūčiau matęs). Tačiau nema
žiau aišku, kad daugiau lietuvių patrau
kia kinas ir televizija. Vaikai Amerikos 
kino filmuose gali žiūrėti bet kokios kri
minalistikos ir seksuali jų — nesubrendė
lių nuo šitos demoralizacijos nesaugo joks 
įstatymas, kaip Vokietijoj. Su panašiais 
filmais į šeimas yra įsibrovusi televizija 
ir beveik per visą parą provokuoja vaikų 
ir tėvų smalsumą. Jos ekranuose gėralų, 
rūkalų ir kito ko įtakingiausios reklamos 
įsiterpia į geriausias programas. Kaip gi 
vaikai ir nesubrendėliai negels šitaip per
šamų „gėrybių“ išmėginti, kad taptų 
„vyrais“ ir „žvaigždėmis“! Šitaip patrauk
lūs kirminai pagraužia liepą — žemosio
mis galingesnėmis pasiūlomis amerikiečių 
perdėtos biznieriškos laisvės neutralizuoja 
ir nuvertina gerąsias meno pasiūlas. Lai
mi žemosios, nes žmogus labiau linkęs į 
blogą negu į gerą, nors amerikiečių auk
lėjime ir šviesuolių galvose dar nėra mi
rusios XVIII amž. (pasenusios) pažiūros 
apie žmogaus gerumą ir jo pažangą.

Apskritai to mažai arba nėra lietuvių 
pažiūrose. Mano matytieji lietuviai ginasi 
nuo netvarkingos televizijos žiūrėjimo ir 
nuo to saugo savo vaikus. Bet man sakė, 
kad yra ir kitaip. Dėl to neretai ir lietuvių 
vaikų mokslas smunkąs. Svarbiausia, kad 
universitetinių metų priaugę jaunuoliai 
jau yra visokių „įdomybių“ matę bei gir
dėję, jų priragavę, kai kurie net persiso
tinę. Tokiems jauniems seniams sunku 
ką nors įdomaus bei vertingo pasiūlyti. 
Jiems apskritai esą nebeįdomu viskas, 
kas neduoda biologinių smagumų arba rei
kalauja pastangų, taigi ir lietuvių kultū
ros apraiškos. Todėl dabartinis lietuvių 
jaunimas neberodąs tokio veržlumo į 
aukštuosius mokslus, kaip prieš keletą 
metų, universitetuose nebelaimįs tiek 
daug pirmųjų vietų. Tai patikslinti man 
buvo neįmanoma. Tik man sakė, kad auk
lėjamasis darbas su moksleiviais ateiti
ninkais ir skautais tampa vis sunkesnis, 
jų eilės retėjančios. Tiesa, atsiranda jau
nų pozityvių mokytojų, baigusių mokslus 
Amerikoj ir Kanadoj. Gal jos ir jie suge
bės pakelti lietuvių jaunimą organizacijo
se ir šeštadieninėse mokyklose?

Palietęs Amerikos meno reiškinius, no
riu pasakyti, kad lietuvių dailininkų pas
tangos duoda nemažai gerų vaisių. Iš au
toritetingų lūpų girdėjau, kad vyresniosios 
kartos dailininkai, brendę Lietuvoj ir Eu
ropoj, niekada taip giliai ir plačiai nebuvo 
įėję į svetimtaučių pasaulį, o jaunieji dai
lininkai panašių pozicijų pasieks. Ir tai 
jau vyksta. Mačiau originalių dailininkų 
kūrinių parodose, privačiuose butuose ir 
pas pačius lietuvių dailininkus, nors šių 
kai kurie dar nėra viešai „pripažinti“. Su
rasdamas laisvesnę valandėlę, gėrėjaus jų 
darbais, kad nors šitaip „atsilyginčiau“ 
už vieno antro neištaigingą gyvenimą. 
Džiaugiaus ir vienos energingos šviesuo
lės darbu skleisti lietuvių dailę tarp savų
jų ir svetimtaučių, nors ir pageidaudamas, 
kad ji savo gražių pastangų daugiau skir
tų dar neišgarsintiems ir „nepripažin
tiems“.

Bet tai nekliudo pasakyti, kad beveik 
ant Visų lietuvių dailininkų savo pragaiš
tingą šešėlį meta komercinis snobizmas, 
kuriam mažai rūpi, ką dailininkas savo 
kūriniu pasako, nes svarbiau, kad jis bū
tų „modernus“, nors tai tebūtų tuščias 
pasimaivymas. Tiesa, lietuvių darbuose 
dar nemačiau tokių „šedevrų“, kaip Gou- 
genheimo muziejuje New Yorke ir Pary
žiaus „L‘Art moderne“ muziejuje, kur yra 
meno patyčių, suvedančių dailininkų dar
bą į beprasmį nieką. Nors lietuviai dar 
„nemoka“ šitaip savo sielos ištuštinti ir 
regimojo pasaulio atošvaisčių sunaikinti, 
bet pastangų šita kryptimi daroma ne
menkų: mačiau darbų dailininkų, kurie iš 
prigimties perdaug jaučia daiktines for
mas ir spalvas, kad galėtų pasidaryti 
abstrakčiai tušti ir nesuvokiami, bet vis 
dėlto ir šitie stengiasi tapti „moderniais“, 
susiabstraktinti iki projektų tekstilės au
diniams, nes šitaip tikisi tapti pripažintais 
komercinių snobų.

AUKŠTASIS MOKYMAS
Aukštųjų mokyklų (kolegijų, universi

tetų ir kitokių) Amerikoj daug. Daugiau
sia remiamos tiksliųjų ir technikinių 
mokslų specialybės. Jose yra pasaulinio 
garso mokslininkų. Humanistiniai moks
lai, kurie krašto kultūrai turi pirmaeilės 
reikšmės, yra apleisti. Mačiau dviejų uni

versitetų slavistikos katedroms paskirtas 
patalpas. Jos man atrodė proletariškos, 
elgetiškos, palyginus su tuo, ką turi privi
legijuotų mokslų departamentai. Supran
tama, kad panašiai traktuojami ir atlygi
nimai tuos mokslus baigusiųjų. Man sakė, 
kad nelygybė šituo atžvilgiu mažėjanti. 
Garsiausi esą privatiniai universitetai 
(jų tarpe katalikų, nors apie šių pirmau
jančias asmenybes negirdėjau). Mokslo 
mokestis ten labai brangus. Todėl reikia 
reto pašaukimo ir gabumų arba doleringo 
studento, kuris „investuotų“ pinigus, siek
damas iki doktorato menkiau atlygina
muose humanistiniuose moksluose. Tokių 
lietuvių labai mažai. Todėl juos reiktų la
bai branginti: kur jie aktyviai pasireiškia, 
ten organizacijų kultūriniai reikalai ge
rėja.

Jei mane kas paklaustų, kaip reformuo
ti mokyklas Amerikos kultūriniam pakili
mui demokratijos principais, skaičiumi ir 
pinigais padidinčiau humanistinių mokslų 
stipendijas. Be to, perorganizuočiau visas 
aukštąsias ir kitokias mokyklas pagal kul
tūrinės autonomijos principus, nes daug 
yra gerų privačių mokyklų, bet negauna 
valdžios subsidijų, kad galėtų atpiginti 
studentams mokslą. Valdžios subsidijuo
jamos, mažiau priklausomos nuo didžtur
čių dovanų, mokyklos galėtų išvystyti di
desnę demokratinę konkurenciją ir gal 
praskaidrintų mintis, kurios dabar sklinda 
iš universitetų. Iš studentų kalbų atrodo, 
kad profesoriai nėra patenkinti Amerikos 
buržuazinio gyvenimo tuštumu ir slaptai 
simpatizuoja socializmui ir net komuniz
mui. Kitaip sunku būtų suprasti, kodėl 
vienas Bostono profesorius per praėjusius 
rinkimus į senatą pastatė savo kandidatū
rą be vilties būti išrinktam. Man lietuviai 
aiškino, kad tuo jis norėjo laimėti laisvą 
propagandą už Amerikos nusiginklavimą 
— visų atominių bombų ir raketų sunai
kinimą. šitoks profesorių pacifizmas (jis 
reiškėsi Toronto universitete prieš Ken- 
nedį ir Kubos krizės metu), aišku, yra 
perdaug malonus Sov. Sąjungos komunis
tams.

Panašios politinės ir kraštutinės skepti- 
nės, chaotinės, filosofinės pažiūros paker
ta studentų dvasinį gajumą bei pastangas 
ieškoti pozityvios tiesos. Iš lietuvių stu
dentų girdėjau, kaip vienas profesorius 
aiškinąs nuosavybės ir vagystės (nusavi
nimo) santykius. Moksliniu atžvilgiu tai 
esąs piniginės perkėlimas iš vienos kiše
nės į antrą. To profesoriaus „išmintis“ 
man pasirodė labai panaši į pozityvizmo 
šulo H. Taine‘o mintį, skelbtą prieš 100 
metų, būtent, kad yda ir dorybė esančios 
panašios, kaip vitriolis ir cukrus, — abu 
cheminiai produktai, šitaip europinio 
mokslo senienos Amerikos universitetuose, 
atrodo, tampa naujienomis, kokių nebe- 
pripažįsta net komunistai, nors šie nori 
būti moksliškesni už visą pasaulį. Dogma- 
tizuojama ir S. Freudo materialistinė teo
rija. Europoj ji atrodo mirusia senute, 
tepalikusia lazdą — metodą kai kurioms 
psichinėms ligoms gydyti. Amerikoj freu- 
dizmas žydi: įvairūs psichoterapeutai daž
nai velnių kompleksus mėgina išvaryti 
doleriniais belzebubais. Man sakė, kad 
siekią garso rašytojai turį aplankyti psi
chiatrą. Kitaip — kokie jie ten rašytojai! 
Lietuviai taip pat šitai darą. Be to, nema
žai lietuvių, baigusių psichologiją, dirba 
gausiose psichiatrinėse ligoninėse. Ar jie 
tiki freudizmu, nežinau. Bet man minėjo 
vieną profesorių lietuvį, kuris sielos ne
berandąs. Iš lietuvių raštų galima spręsti, 
kad ir ,,1‘art pour l‘art“ teorija, atsiradusi 
Europoj prieš 100 metų, dabar Amerikoj 
aistringai tebeginama. Plūdimosi reakcija 
prieš mane dėl A. Škėmos raštų iš dalies 
tai paliudijo.

(Bus daugiau)

Ks. Sakalausko-Vanagėlio 100-ios gimimo 

metinės
(E) Balandžio mėn. ir Lietuvoje paminė 

tos Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 100- 
sios gimimo metinės. 1938 m. Varšuvoje 
miręs, Lenkijoje 35 m. išgyvenęs pedago
gas, aušrininkas, rašytojas, žinomojo 
„Kur banguoja Nemunėlis“ autorius, kaip 
dabar nurodė Vilniaus „Literatūra ir Me
nas“ (17 nr.), visą laiką palaikė glaudžius 
ryšius su lietuvių literatūra, aktyviai da
lyvavo Lietuvos visuomenės gyvenime. 
Vilniškis laikraštis, žinoma, nieko nemini, 
kad Ks. Sakalauskas yra platinęs „Aušrą“, 
„šviesą“, rašinėjo dar 1883 m. „Aušrai“, o 
1905 m., atstovaudamas Lomžos lietu
viams, dalyvavo Didžiajame Vilniaus sei
me. Dauguma 20 amž. pradžios mokyklų 
chrestomatijose ir skaitiniuose išspausdin
tų pasakėčių, eilėraščių, apsakymėlių pri
klausė Sakalausko plunksnai. Dabar Vil
niaus laikraštis tegalėjo pasiguosti, kad 
prieš 100 m. gimęs rašytojas nevengęs at
skleisti socialinius prieštaravimus, kad jis 
stiprinęs „realistines“ lietuvių literatūros 
pozicijas, pagaliau pripažinta, kad kai ku
rie Vanagėlio posmai „savo nuoširdumu ir 
išraiškingumu prilygsta liaudies dainoms 
ir iki pat mūsų dienų gyvi liaudyje“. O 
„Tiesos“ (100 nr.) korespondentas Vanagė 
lyje rado nenuoseklumų: jis, esą, neatsklei 
dęs gilesnių socialinių prieštaravimų...
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LIET. PARAPIJOS AMERIKOJE
Kad lietuvių parapijos Kanadoj ir Ame 

rikoj iš seno buvo ir tebėra steigiamos ne 
vien tik religiniams tikslams, bet kartu ir 
lietuvybei išlaikyti ir savajai kultūrai 
puoselėti, tai tą tiesą jau beveik visi bai
giam Įsisąmoninti ir suprasti. Istorikas V. 
Liulevičius II Kultūros Kongreso metu 
paskaitoj apie Amerikos lietuvių kultūri
nius laimėjimus, pasinaudodamas itin pla
čia bibliografija, paduoda pažymėtinai gra 
žiu pavyzdžių iš lietuviškųjų parapijų 
Amerikoje reikšmės ir jų veiklos. Vieną 
pastraipą čia pacituojame:

„Ir čia net pasididžiuojant reikia teigti, 
kad nuo pat lietuviškųjų parapijų atsira
dimo pradžios atidavė joms savo širdį, 
prakaitą ir kraują tik pilkieji prasčiokė
liai, kurie dirbo sunkiausius ir mažiausiai 
teapmokamus darbus. Jie, atsivežę iš tė
vynės labai stiprią meilę lietuvybei ir ti
kėjimui, negalėjo išsiversti be lietuvių 
kalbos ir bažnyčios. Parapija, bažnyčia, 
bažnytinė salė ir net šventorius buvo di
džiausia ir maloniausia jiems prabanga, 
pramoga, džiaugsmas ir laimė. Ir čia jie 
palikdavo visus savo sielos ir širdies sun
kumus ir skausmus. Ir todėl jie nieko ne
gailėdavo parapijai ir bažnyčiai“, („Ai
dai“, 1963 m. vasaris).

Ne be to, žinoma, kad nesirastų nūdien 
ir tokių lietuvių parapijų (JAV-bėse), ku
rios, lyg primiršo savo paskirtį ir tai, kas 
tas parapijas kūrė, pinigus dėjo, pastatus 
statė ir t.t. Ir šis reiškinys įžvelgiamas ne 
tik čia gyvenančiųjų, bet ir laikinai atkly
dusių lietuvių. Štai, ką pastebėjo keletai 
mėnesių į š. Ameriką iš Vokietijos atvy
kęs Dr. J, Grinius ir ką apie tai jis pasakė 
II Kult. Kongrese (Čikagoj) skaitytoj pa
grindinėj paskaitoj:

„Kalbant apie kultūros židinėlius, turė
tume pasakyti, kad didelį vaidmenį galėtų 
atlikti lietuvių parapijos, jeigu ne tarp vi
sų lietuvių, tai bent tarp tikinčiųjų. Deja, 
žymi dalis tų parapijų neatlieka kultūriš
kai religinių lietuvių uždavinių — nevie
noj vietoj nebepajėgia lietuvių vaikų iš
mokyti lietuviškai melstis ir prieiti pirmo 
sios išpažinties ir komunijos. O tie, kurie 
nebesimeldžia lietuviškai, greit nuskęs 
konformizmo jūroj be naudos ir be garso. 
Ir eilė lietuvių parapijų miršta ne dėl to, 
kad senieji lietuviai miršta, o naujieji pa
bėgėliai įsikuria toli nuo lietuvių parapi
jų. Jos labiau miršta dėl to, kad jų vado- 
vai-klebonai dažnai jau yra mirę lietuvių 
kultūriniam veikimui ir kultūrai apskri
tai. Ar to nerodo faktas, kad į lietuvių pas 
kaitas ir koncertus kunigų atsilanko labai 
mažai?“ („Aidai“, 1963 m vasaris).

Toliau paskaitininkas Dr. J. Grinius, 
pritardamas vysk. V. Brizgio minčiai ir 
raginimui naujiesiems lietuviams atei
viams nebėgti nuo senųjų lietuvių parapi
jų, pabrėžia, jog tačiau kartu reikia reika
lauti, kad tokių parapijų vadovai laikytų
si popiežiaus „Exul familiae“ enciklikos. 
Reikią reikalauti, kad tų parapijų mokyk
los nebūtų renegatiškos, kad parapijų va
dovai būtų gyvi, kad nebūtų dirbtinio at
sivertimo tarp kunigų ir pasauliečių, kad 
pasauliečiai lietuviai nebūtų laikomi sa
votiškais pastumdėliais, teturinčiais teisę 
tik klauptis ir atidaryti savo piniginę. Tos 
parapijos turinčios tapti gyvais kultūros 
židiniais, kokiais yra Cicero, Toronto ir

Pranys Alšėnas

kai kurios kitos lietuvių parapijos. Tik to
kias kultūriškai veiklias parapijas, kurių 
vadovai turi meilės lietuvių rūpesčiams ir 
Lietuvos skriaudoms, lietuviai (pirmiau
sia lietuviai katalikai), turėtų remti, joms 
gausiai aukoti, aplink jas spiestis, nepa
gailėti pusvalandžio ar daugiau laiko ke
lionei šventadieniais, kad su savo šeimos 
nariais-vaikais galėtų dalyvauti savo pa
rapijos pamaldose arba jos kultūriniuose 
pasireiškimuose.

Šiam rašiniui panaudojau citatinės me
džiagos, kad, kalbant apie Kanados lietu
vių parapijas, ypač apie savąją (Šv .Jono 
parapiją Toronte, kuriai priklausau), ma
tytųsi abi medalio pusės. Kiek jau iš cituo
jamų Dr. J. Griniaus pastabų matėme, ne
sunku įžvelgti netgi prašalaičiui (iš kitur 
atvykusiam žmogui), kur ir kurioj lietu
viškoj parapijoj dar tebeprisilaiko „lietu
viškas“ Dievas ir lietuviški papročiai bei 
lietuviškos kultūros puoselėjimas. Žiūrė
kime, Dr. J. Grinius įsakmiai suminėjo Ci
cero (JAV-bėse) ir Toronto (Kanadoje) 
lietuviškąsias parapijas.

Toronto lietuvių kolonija turi tris lietu
viškas parapijas: dvi katalikų — šv. Jono 
ir Prisikėlimo ir vieną evangelikų-liutero
nų — Išganytojo vardo parapiją.

Su džiaugsmu konstatuotinas faktas, 
kad visos trys lietuviškosios parapijos To
ronte yra šimtaprocentiškai lietuviškos. 
Toronto lietuvių parapijose pamaldų nei 
įvairiausių kultūrinių parengimų metu nie 
kas ir niekad negalėtų (jeigu ir norėtų) 
išgirsti kitaip kalbant, dainuojant ar gie
dant, kaip tik lietuviškai. (Tokios parapi
jos — tai tikra žodžio prasme lietuvybės 
išlaikymo ir išsilaikymo židiniai!).

TORONTO LIET. ŠV. JONO 
PARAPIJA

Darbai ir planai
Tos parapijos sena bažnytėlė, o taip pat 

ir po bažnyčia esanti salė, pagal arch. Dr. 
A. Kulpavičiaus planus, prieš keletą me
tų (padaugėjus kolonijoj lietuvių gyvento
jų) buvo pagrindinai pertvarkytos — res
tauruotos, perstatytos, padidintos. Po to 
prasidėjo jų vidaus (ypač bažnyčios) gra
žinimas, puošimas ir dekoracija lietuviš
kais meno kūriniais ir simboliais. Didysis 
altorius kiek iš seniau jau buvo papuoštas 
lietuvio skulpt. J. Vainausko didžiuliu me
diniu kūriniu — Triumfuojančio prisikė
lusio iš numirusių Kristaus statula. Mari
jos altoriuje — to paties skulptoriaus 
Aušros Vartų Marijos medinė skulptūra. 
Kitame gale bažnyčios — dail. skulpt. J. 
Dagio drožta iš medžio paminklinė lenta 
Žuvusiems už Tėvynę. Tautinių švenčių 
metu prie jos padedama gėlių, organizuo
tai susikaupiama ir sugiedamas Tautos 
himnas.

Tačiau paskutiniuoju metu vieną iš di
džiausių bažnyčios puošimo ir gražinimo 
darbų atlikti apsiėmė ir dar tebedirba 
dail. J. Bakis.

Tai jaunas dailininkas (gimęs 1922 m.), 
kurio pagrindinė profesinė dailės sritis — 
keramika, tačiau labai darbštus, ekspan
syvus ir labai savarankiškas savo darbų ir 
kūrybos srityse, puoselėjąs daugelį kūry
bos sričių dailėje.

Apie dail. J. Bakio keramikos darbus 
L.E. trumpai drūtai šitaip rašoma:

„Jo alegorinės ir simbolinės deginto mo
lio skulptūrinės kompozicijos pasižymi 
plastikinių linijų, judesių ir formų ekspre
sija“. Šitoks dail. J. Bakio apibūdinimas 
labai teisingas, tiesus ir taiklus. Mes, to- 
rontiečiai lietuviai, pilnai įsitikinom, ma
tydami jo didelius darbo organizacinius 
gabumus Ir jo kūrinių kompozicinius bei 
praktinius darbo pavyzdžius.

Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažny
čioje (Toronte) jo be galo daug padaryta, 
begražinant ir tobulinant estetinę bažny
čios pusę iš vidaus. Jis labai gražiai ir sko 
ningai padengė bažnyčios stogo (skliautų) 
apatiniąsias lentas iš vidaus faniera, palik 
damas tam tikrą oro tarpą tarp abiejų 
sluoksnių, ir tai padeda žiemą gintis nuo 
šalčio, o vasarą — nuo įkaitusio stogo 
karščio.

Dail. J. Bakiui vadovaujant, bažnyčia 
pagrindinai išdažyta-išdekoruota, prie 
bendros spalvos priderinant altoriaus pa
pėdės, už Dievo stalo esančių kėdžių ir 
kitų dalykų spalvas.

Taipogi dail. J. Bakio sukurtos ir pada
rytos labai išlakių linijų ir patrauklaus 
vaizdo šv. Jono Krikštytojo, dangiškojo 
parapijos Globėjo, ir Šv. Teresėlės kera
mikinės skulptūros, taip lygiai to paties 
kūrybinio stiliaus stacijos (irgi — kera
mika). Stacijose įkūnyta tikra Kristaus 
kančia.

Prieš kurį laiką kairiojoj bažnyčios pu
sėj mažesnieji langai, o taip pat du lange
liai prie Žuvusiems paminklinės lentos 
(bažnyčios gale) padengti dail. J. Bakio 
kūrybiniais skaldyto spalvoto stiklo vitra
žais. Dabartiniu metu rtiošiamas projektas 
ir greitai bus vykdomi meno darbai galu
tinai užbaigiant paminklinę lentą Žuvu
siems už Tėvynę (kaip minėta, skulpt. J. 
Dagio darbas). Norima tą lentą papuošti 
kai kuriomis detalėmis ir žibintais. Be to, 
bažnyčios viduje dar numatoma atnaujin
ti suolus, priderinant jų spalvą prie lubų 
ir kitų medinių bažnyčios vidaus dalių.

Išorėj šv. Jono Krikšt. Bažnyčia puošia
si Dievo Motinos Marijos su Kūdikėliu 
Jėzumi statula (skulpt. Mozeliausko kū
ryba).

Kiti darbai ir planai
šv. Jono parapija (keliasdešimt mylių 

atstumo nuo Toronto) — Springhurste — 
turi ir savo parapijos, galima sakyti, filiją 
bei jaunimo vasarojimo stovyklą, su rei
kiamu žemės plotu, pastatais, jaunimo 
sporto aikštėmis ir t.t.

Tą patį turi ir kita torontiškė lietuvių 
(Prisikėlimo) parapija kiek tolėliau — 
New Wasagoj. Vienai ir kitai parapijai 
tos srities darbo ir jaunimo visiškai pakan 
ka. Abi jaunimo stovyklos vasaros metu 
esti pilnos stovyklaujančio jaunimo.

Vasarojimo metu — sekmadieniais ir 
šventadieniais — pilna besimeldžiančių 
esti ir Šv. Jono Kr. parapijos koplyčia 
Sprinhurste. Ateina vasarotojai ir šiokia
dieniais į rytines šv. Mišias, laikomas 
koplyčioje.

Mat, tenai, Springhurste, yra įsikūręs 
tarytum ištisas lietuviškų vilų miestelis. 
Tenai vasarines vilas turi netoli 200 lie
tuvių.

Nuolatiniu Šv. Jono Kr. parapijos jau
nimo stovyklos vadovu ir jaunimo chorve
džiu yra ir Anglijos lietuviams pažįstamas

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

Paiaiškinimas
Velykinio „Europos Lietuvio“ šeštadalis 

buvo skirtas mano garbei ir šlovei. Tokios 
pagarbos gal ir Chruščiovas nėra susilau
kęs iš „Pravdos“...

Pirmiausiai mano mintys krypsta į Jo
ną. Jis man priminė, kad viršininkams ne
tinka tarp savęs ginčytis. Kadangi aš esu 
eilinis, tai jis turi būti viršininkas; o jei 
taip, tai eiliniui ginčytis su viršininku 
nevalia!.. Man telieka paaiškinti bei 
pasiaiškinti.

Jonas sako, kad „...leistis į ginčus vien 
dėl ginčų, rodos, neverta. Tokie dalykai 
turėtų išeiti iš mados“. O aš buvau toks at
silikėlis, kad ne tik nežinojau apie šią ma
dą, bet net nesuprantu, kaip galima gin
čytis dėl pačių ginčų. Bet apie ginčų reikš
mę ir prasmę pakalbėsime kita proga.

Dabar atsakysiu į Jono man mestus 
klausimus ir pasvarstysiu su jais susiju
sius dalykus. Į jo klausimų virtinę galė
čiau atsakyti panašia virtine: jei Jonas bu
vo suvažiavime, tai kodėl nesiklausė, kas 
ten buvo kalbama pelno mokesčio reika
lais ir ką aš siūliau B-vės ekonominės pa
dėties sustiprinimui? O jei klausėsi, tai 
kaip galėjo to negirdėti? O jei girdėjo, tai 
kodėl dabar per laikraštį klausinėja? Aiš
ku, šie klausimai skaitytojui nieko nepa
sako. Todėl, manau, bus tikslu, jei šį reika 
lą nušviesiu plačiau.

Pelno mokesčio reikalas buvo suvažia
vime ilgokai svarstytas, aiškintas ir B-vės 
vadovybė buvo įpareigota daryti visus ga
limus žygius šia prasme ir rezultatus pra
nešti ateinančiame suvažiavime.

Taip vienu sakiniu ir atsakiau į Jono 
klausimus. Bet tuo dar nenoriu baigti; 
man rūpi plačiau pasvarstyti B-vės reika
lus.

Paskutiniame LN B-v-ės suvažiavime 
B-vės Vadovybės ir suvažiavimo dalyvių 
nuotaika buvo pagrįstai pakili. Tai buvo 
istorinis įvykis B-vės gyvenime: juk pir
mą kartą turėjom apčiuopiamą pelną, pir
mą kartą susirūpinom, ką daryti su pel
nu, o Jonas ligi šiol tebesisieloja dėl pelno 
mokesčio!

Džiūgavau ir aš, bet kartu ir nerimasta- 
vau. Juk visos LN B-vėš paskolos yra ne
terminuotos. Jei tik grėstų kokia suirutė, 

(iš Anglijos gyvenimo laikų) kun. kapel. 
B. Pacevičius.

Šv. Jono Kr. parapijos jaunimo stovykla 
Springhurste pavadinta Gerojo Ganytojo 
vardu. Ligi šiol tarp koplyčios ir stovyk
los dar vis buvo du žemės sklypai, pri
klausą privačiam savininkui. Dabar gi ir 
tiedu parapijos nupirkti, šiuo metu tvar
komi dokumentai. Stovyklai pagerinti ir 
administruoti iš parapijos k-to narių pa
skirti: Vyt. Aušrotas, Ed. Miliauskas ir 
K. Kaknevičius. Šių trijų asmenų komisi
jai pavesta rūpintis stovyklos pagerinimu, 
jos praplėtimu bei patobulinimu.

Šv. Jono parapija yra padariusi ir dar 
vieną labai didelį ir pagirtiną darbą — įsi 
gijusi grynai lietuviškas šv. Jono Kr. var
do kapines. Yra sakoma, kad reikia gyven
ti, reikia ir mirti. Taigi dabar lietuviai 
laidojasi ir glaudžia savo kaulus lietuvis 
prie lietuvio. Kapinėse jau palaidota apie 
70 lietuvių. Jų kapai puošiami lietuviško 
stiliaus paminklais. 

jei padidėtų tarptautinė įtampa, tai tau
tiečiai norėtų savo pinigus atgauti ir pasi
rūpinti įvairiomis atsargomis. Ir Britišką
ją! B-vei, paskolinusiai mums pinigus, ga
li staiga prisireikti pinigų nenumatytiems 
reikalams. Kas tada?

Tiesa, mūsų B-vės Vadovybė yra labai 
optimistiška, ir jai „visos jūros ligi kelių“, 
o direktorių direktorius Nenortas visus 
dvejojančius makmiliniškai ramina, kad 
,,We‘ve never had it so good“... Tai tiesa, 
bet neužmirškim ir lietuviškos patarlės: 
„Atsarga gėdos nedaro“!

Mano manymu, pirmiausia reikia stabi
lizuoti B-vės finansinę padėtį, t.y. apsisau
goti nuo galimų netikėtumų.

Suvažiavime aš siūliau (bet, deja, man 
niekas nepritarė!): 1. Bandyti pravesti 
naują akcijų pirkimo vajų, o ypač para
ginti skolintojus savo paskolų dalį pavers
ti akcijomis: 2. Daryti žygius neterminuo
tas lietuvių paskolas paversti terminuoto
mis ir, jei galima, ilgalaikėmis. Gal kas 
paklaus: „Na, ir kas iš to?“ — O gi štai 
kas.

Jei akcijų pirkimo vajus pavyktų, tai 
gal sumedžiotume 3-4 tūkstančius svarų, 
prie kurių pridėję turimąsias sutaupąs ga
lėtume grąžinti neterminuotą paskolą Bri
tų B-vei. Iš to būtų du pliusai: a. Pašalin
tume galimą staigaus pinigų pareikalavi
mo grėsmę, ir b. Nereikėtų kasmet išmo
kėti apie 500 svarų palūkanų.

Jei tautiečiai dalį savo paskolų paverstų 
akcijomis, tai vėl sumažėtų išlaidos palū
kanoms.

Kai B-vės skolintojais liktų vieni tik 
lietuviai, tai galima būtų apeliuoti į juos 
ir prašyti sumažinti palūkanas, pavyz
džiui, iki 4 ar net 3 proc. Tuo būdu vėl su
sitaupytų kasmet vienas kitas šimtukas 
svarų. Sudėję visokeriopai sukombinuotus 
svariukus, turėtume gražią sumą pinigų, 
kuriuos galėtume panaudoti knygoms leis
ti, laikraščiui padidinti ir t.t.

Neterminuotas lietuvių paskolas paver
tus terminuotomis, vėl laimėtume: tik ži
nodami, kiek, kam ir kada reikės mokėti, 
metų bėgyje galim daryti atitinkamas iš
laidas, pvz., pirkti spaustuvei mašinas.

Tokie yra mano — neekonomisto mąsty
mai. Gal kai kurie siūlymai yra netikslūs, 
nenaudingi? Nusimanantieji šiuo reika
lu turėtų patikslinti.

Besąlyginė kapituliacija...
Jei bandyčiau ginčytis su p. B. Navickai

te (žiūrėk jos rašinį „Europos Lietuvio“ 
15 nr., 1963.IV.9), tai gal, anot Jono, ir bū
tų „ginčas vien dėl ginčo“. Iš jos rašto at
rodo, kad ji geriau už mane atsimena, kaip 
mūsų močiutės ir bobutės atrodė ir ką dė
vėjo, ji savo tvirtinimus remia autoritetų 
(kelių senučių!) pareiškimais, ji žino, kad 
kojų sveikatai svarbiau batų kaina, o 
ne jų forma, ji geriau už mane žino, 
kas sveika ir kas ne. Na, tai man belieka 
tik besąlygiškai kapituliuoti ir pripažinti 
jos vispusišką pranašumą...

TERMITAI GAMINA BRIKETUS
Portugalijos kolonijoje Angoloje yra 

rusvųjų anglių klodų, kurie iškyla į žemės 
paviršių. Tačiau tos anglys yra miltelių 
pavidalo ir netinka kurui. Pasirodo, jog 
vietiniai gyventojai kasa anglis tose vieto
se, kurios yra arti termitų lizdų. Čia rus
vųjų anglių milteliai yra susijungę su ter
mitų išleidžiamais syvais ir sudaro stip
rius blokus, kurie labai gerai tinka kūren
ti. Taip Angoloje termitai naudojami kaip 
gamtiniai „briketavimo fabrikai“.

(FELJETONAS)

R. SPALIS

Ak, buvo laikai! Kai pereinamoje sto
vykloje ukrainietis dviratį nusipirko, vos 
nenučiupinėjome padangų iš pavydo. Jis 
sau jau ant dviejų ratų dūmė, o mes vis 
pėsčiomis. Po kelerių metų vienas mūsų 
tautietis net motociklu į Sodybą iškeliavo, 
kaip koks Rokfeleris. Motociklų amžius 
tada vadinosi, bet automobilis buvo nepo
puliarus, net pavojingas. Kai tūlas mūsų 
direktorius įsigijo tokį, netrukus išvažia
vo su juo ir iš Sodybos ir iš vietos. Per 
anksti pradėjo. Dabar jau nieko. Sąjungų, 
Sodybų direktoriai gali ir po dvi mašinas 
turėti, niekas ir nepastebės. Motociklinin
kams tik dabar vargas. Saugotis jiems 
reikia, kad Sodyboje sąskrydžio metu ku
ris automobilis jų nesuvažinėtų. Jie pasku 
tinieji ir iš ten pajuda, kaip atsilikėliai, o 
autobusininkams ir įvažiuoti greit bus už
drausta, kad vietos reputacija nenuken
tėtų.

Bet minko dar nerodykit Sodyboje, per 
anksti dar. Ypač nepatartina visoms pir- 
mininkienėms ir direktorienėms. Žinoma, 
dar po metų kitų tai jau kitas reikalas. 
Keičiasi laikai, ženklų jau yra. Štai net 
dabar ponia Zakabalauskienė, jos bičiu
liams įsigijus naujos markės hilmaną, ki
bo vyrui į krūtinę. Arba nauja mašina, 
arba minkąs. Be vieno ar kito nevažiuoju 
į Sodybą, kad nesudegčiau iš gėdos. Ir ką 
jūs pasakysit! Vyras jaguarą užsakė, bet 
minko dar nedrįso.

O aš dar senų tradicijų prisilaikau — 
autobusą dilinu. Darbas neleidžia keltis į 
kultūrą. Namą turiu, galviją įsigijau, ir 

baigta. Toli iki minko. Net žmona kantry
bės neteko, trokšdama ko nors naujo. Gir
di, aplink civilizacija ir kultūra, o tik mes 
skęstame viduramžiuose, ir žinot, taip 
kiekvieną dieną savo rūkščia išvaizda 
maitina mane. Lūpą virpina, pakampiais 
ašaras barsto, kad susirūpinau nejuokais, 
ko gero, galvoju, sienos pradės drėgti, o aš 
reumatizmą turiu. O nieko naujo neperku, 
ne todėl, kad auksu kojinę maitinčiau, 
bet kad mano profesija nepiniginga. Bis
kvitus guldau į dėžes, apie laimę negalvo
damas, kai ji staiga atliūliavo neprašoma. 
Cholera ją atnešė man! Mano bendradar
bis, prisivalgęs kinietiškų kiaušinių angliš 
kuose pyragaičiuose, pradėjo kojas kraty
ti. Atėjusi pamaina netinka biskvitams, 
rankos per storos, daugiau žemėje negu 
dėžėje jų paguldoma, net manažęris pra
dėjo už širdies graibstytis. Pasigraibstęs 
kartą atplaukė pas mane. Girdi, varyk ant 
valandžius kiek nori. Mokėsime. Aš, sup
rantat, į pinigą nelabai, bet ir čiaudyti į 
jį negaliu. Duoda — imu. Taigi pabučia
vęs žmoną į skruostą, paėmiau pagalvėlę 
ir į fabriką guldyti tų nelabųjų. Miegoti 
irgi negrįžtu. Pertraukos metu, kol maši
nos tepamos, kad nesugriūtų nuo ilgo dar
bo, pasnaudžiu ant dėžių greta jų, kad ne- 
sigaišinčiau. Žinoma, ne be to, visą laiką 
turtėti negaliu, šeštadieniais bitniko uni
forma ateinu namo marškinių pamainyti, 
barzdos nusiskusti, akių vandeniu praska
lauti, kad neužaugtų, o sveikata nieko, 
laiko, pasižiūrėjusi į algos maišelį, nors 
beveik tik biskvitais maitinosi.

Taigi, kad ir nenoromis, turtėjam, žmo
na, suprantama, liuksuso dairosi, ir paju
tau, kad nenulaikysiu jos nuo išlaidų, o 
anksčiau visokio plauko kurstytojus, agen 
tus laikėme per kilometrą nuo namų. Vi
sad durys būdavo dviem spynomis užra
kintos. Bet dabar beturtėdami atleidome 
dangtį: ir su šliurėmis pradėjome vaikš
čioti, ir dantis šepetuku krapštyti, ir kitas 
išlaidas daryti, o agentų pro duris vis dar 
neįleidžiam, ir baigta. Tik vienas jų, šun
snukis, rūsio mažą langelį įžiūrėjo, kad 
pradaras, pro jį tai, prakišęs galvą, gundo 
skalbiančią mano moterį, kaip tas žaltys 
rojuje. Girdi, gėda, madam, visoje gatvė
je šnabždesys, kad divonai pas jus be spal 
vos, kaip tas gatvės grindinys. Tik jūs 
vieni su šepečiu valote, gėdą darydami 
dvidešimtajam amžiui, kaip gi drįstate 
dar gatvėje rodytis!

Na, galvą prakišęs pro langelį, čiulba, 
gieda, kaip ta lakštingala, rodo rojaus 
obuolį, ir neatlaikė žmonos širdis, įleido 
žaltį į vidų, atrakino duris. Sako, rodyk 
savo mašinas! Iš tikrųjų dėl tų mūsų divo- 
nų nėra kas meluoja. Prasta jų spalva. 
Padūmavę kažkaip, nei pilka nei ruda, 
kaip to katino, įkritusio į kaminą. Taigi 
tas žaltys, įtempęs mašinas, rodo vieną 
kitą, pagaliau atitempia tokią tartum sta
tinaitę. Madam, sako, tik vakar iš fabriko, 
net Bukhinghamo rūmuose tokios dar ne
turi, tikras džetas, toks pajėgumas. Iš se
no naują padaro. (Kiek pranašingi buvo 
žalčio žodžiai, tik vėliau pajutom. Jie pa
žodžiui išsipildė). Taigi, girdi, dykai pa
demonstruosiu. Na, elektros dairosi, jun
giklio ieško ir, radęs tokį, įjungė. Apara
tas kad riktels, kad siurbtels, ir iš karto 
du muilo gabaliukai ir šepetėlis, gulėjęs 
ant grindų, kaukdami įšliaužė į jo gerklę, 
net cementinės grindų dalelės sukrutėjo, 

lyg abejodamos ar pajudėti, o kai ir pasi
maišęs katinas vos neįčiuožė į vamzdį — 
įsitikino žmona, kad nejuokai, kad tai ga
lingas padaras, kad Bukhinghamo rūmai 
būtinai apturės tokį.

Išjungęs aparatą, tuo tarpu neatstoja 
žaltys gundydamas. Girdi, madam, kai 
įjungsi salone, dulkelės nebeliks, kilimas 
— lyg naujai pirktas. "Priblokšta žmona su 
pagarba žiūri į tą kubilėlį, agentas mala, 
pasišiaušęs katinas palubėje spjaudo, į 
kubilą žiūrėdamas, ir neatlaikė žmona — 
linktelėjo, pirko džetą. Grynais atskaitė 
iš kojinės. Sumokėjusi pačiupinėjo kvitą 
ir nuėjo divonų naujinti. Įjungė. Na, vėl 
kai riktels poliaris, net sienos pašiurpo. 
Ir iš tikrųjų, lygiai kaip sakė agentas, net 
dar daugiau: kur žmona pervažiavo, ten 
ne tik neliko dulkelytės, bet ir divono vil
nų, vien pamušalas, lyg per gauruotą gal
vą kas skustuvu pertraukė. Kuo greičiau
sia žmona išjungė pragarą ir bijo žemyn 
akių nuleisti. Laukia manęs, o aš, supran
tama, į tą firmą, pas tą žaltį. Atėjo jis, pa
čiupinėjo mūsų kilimą, liūdnai palingavo 
galvą. Džetas, sako, pirmos rūšies, patys 
matot. Ima. Tik, va, sako, kilimas jūsų 
vieni niekai. Second hand. Kaip jums ne
gėda, turint pirmos rūšies džetą, vartoti jį 
ant tokio šlamšto, ant tokio maišo, ką kai
mynai pasakys! Na, žinot, niekina mus 
drūtai, neturim kur akių dėti. Nenusimin
kit, sako, mūsų firma pardavinėja ne tik 
siurblius, bet verčiasi ir kilimais. Atsiųsiu 
jums specialistą. Atėjo žaltys numeris 
antras, atgabeno kilimus. Pirkom, išklo- 
jom, valyt bijom, bet po mėnesio abejojimo 
pradrįso žmona, pertraukė kartą, kitą — 
gaurai vis laiko. Trečią kartą traukiant 
staiga džetas nutilo, nekaukia lyg pasprin 
gęs. Mes vėl pas tą žaltį į firmą. Atėjo, 
pražiojo džeto nasrus, pastukseno, pamai

gė ir, sako, gyvas jis, nieko jam nėra. 
Elektra jūsų niekai, amperai, matyt, ne
atlaikė, vakare nejunkit šviesos, veltui 
pastangos. Visos jūsų vielos supleškėjo, 
jos dar nuo karalienės Viktorijos laikų. 
Kaip jūs galėjot gyventi su tokiu archyvu, 
visai gatvei gėda dėl jūsų atsilikimo, bet 
nenusiminkit, atsiųsim iš firmos specialis
tą, dvidešimtasis amžius padvelks iš jūsų 
namo.

Trečiasis žaltys, apčiupinėjęs sienas, 
nudžiugino mus, girdi, laimę turit, galėjot 
su namu supleškėti, o dabar pirkit žvakes, 
per savaitę turėsit tikrą elektrą. Apsiriko 
žaltys — tik po dviejų ją išvydom. Jau 
prie naujos šviesos atsiklaupiau prieš 
žmoną. Marcelyt, sakau, kišk džetą kur į 
tolimą kampą, kad jį šunes, bet Marcelytė 
ir klausyti nenori. Džeto ūžesys visoje gat 
vėje girdėti, taigi vėl pajudino. Neilgam. 
Dvi savaites be vandens sėdėjom, seni 
vamzdžiai neatlaikė virpėjimo. Dabar na
mo rūsy žalčių lizdas įsikūrė, firma ten 
lyg ir savo raštinę atidarė, visą laiką jų 
kuris nors ką nors krapšto, o kiti irgi dai
rosi, kur kas griūva. Bet kai pajutau, kad 
jau ir tinkas žada pajudėti, naktį, kai žmo
na miegojo, tylomis išnešiau džetą ir pri
glaudžiau jį pas savo overliukerj, didelį 
forinių engėją. Padėkojo jis man ir net 
padėjo persikelti į kitą skyrių, kur dau
giau moka, kur visad antvalandžiai. Pir
momis dienomis, mane sutikęs, pirmas ke
purę kėlė, šypsojosi, vėliau pamiršo tai 
daryti, o po mėnesio nepakako jau jam 
angliškų žodžių foriniams minėti, pradėjo 
rusiškų mokytis.

O aš nieko, atnaujinau namą, galvoju 
jau ir apie automobilį, bet minko dar pa
lauks žmona, kad tik suspėčiau, kad tik pir 
mas su juo į sodybą...
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Teatras — tai aukščiausia kultūringos 
visuomenės meninė išraiška. Jei kas seka 
spaudą, — o daugumas juk skaitome ar 
Pravdą, ar Tėvynės Balsą ar Daily Wor
ker, — tai bus tuo reikalu pasimokęs iš 
laikraštininkų. Jam bus aišku, kad teatri
nis menas buvo sukurtas ne žmonių malo
numui, o jų kultūriniam auklėjimui. Taip 
mano visi žmonės arba bent visi laikrašti
ninkai. O kad jie teisingai galvoja, tai sa
vaime aišku iš pačios teatro kilmės; juk 
pirmuosius dramos veikalus parašė seno
vės graikai. O senovės Graikijoje viskas 
buvo labai, labai rimta ir kultūringa.

Mano kultūrinis auklėjimas prasidėjo 
gana anksti. Kai mažas buvau, tai teatri
nis menas, tur būt, man nepatiko; anais 
laikais net rūbai man nepatikdavo! Bet 
atsitiko taip, kad vieną syki tėvai mane 
nuvedė į kino teatrą. Susėdome didelėje 
salėje. Pasidarė visiems tamsu, o man nuo 
bodu. Kai pagaliau šviesos vėl buvo įjung
tos, tėvai didižai nustebo pamatę savo vai
ką ant kėdės sėdinti, o vaiko rūbelius ant 
grindų gulinčius. Buvau suspėjęs nusi
rengti.

Praėjo keleri metai, ir vėl aplankėme 
kino teatrą. Tuo tarpu buvau jau gerokai 
surimtėjęs, šįkart atidžiai stebėjau ekra
ną, įsidėmėdamas visas smulkmenas, ir 
sekančią dieną papasakojau filmos eigą 
savo draugams bei kaimynams. Rodos, fil
mą buvo humoristinė; dar ir dabar atsime
nu vieną sceną, kuri man ypač patiko. To
je scenoje du jūrininkai sumanė įsigyti 
ožką, bet vienas jų dar vis abejingai prieš 
taravo, klausdamas: „Bet kur ožkelė mie
gos?“ „Pas mus“, atsakė kitas. „Ale“, tęsė 
pirmasis, „toks baisus kvapas!“ „Ožka 
greitai pripras“, atsakė jo draugas. Atro
do, kad per tuos keleris metus mano kul
tūrinis auklėjimas buvo prasidėjęs ir žy
miai pažengęs priekin.

Pagaliau, kai buvau pilnai suaugęs, su
žinojau, kad teatras skirstomas į įvairias 
rūšis. Pirmiausia rūšis — tai mėgėjų teat
ras. Senovės romėnuose artistų profesija 
buvo laikoma negarbingu amatu; romė
nams geriau patikdavo, jei mėgėjai pasi
rodydavo scenoj. Ir man patinka mėgėjų 
teatras; mėgėjai stato tragediją, o visa 
publika juokiasi! Gal senovės romėnai gau 
davo malonumo iš teatro; jie buvo nelabai 
kultūringa tauta.

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.

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 (Cyrna, 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. AGO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

R. SEALEY

Mėgėjų teatre kartais atsitinka, kad vai
dinimas nėra tik mėgėjų vaidinamas, jis 
būna dar mėgėjo parašytas. Senovės Sici
lijoje gyveno smarkus valdovas Dionisi- 
jas. kuris nukariavo visas kaimynines 
valstybes. Jis buvo kultūringas tironas. 
Būdamas tironas, jis nukankindavo visus, 
kurie jam prieštaraudavo, ir būdamas 
kultūringas jis atliekamu laiku rašydavo 
dramos veikalus. Vieną kartą pas jį apsi
lankė profesinis dramaturgas. Tironas gra 
žiai priėmė savo svečią, pavaišino jį ska
niai ir pristatė jam savo parašytą trage
diją. Paskui tironas paklausė: „Nu, kaip 
tau atrodo mano tragedija?“ „Liūdnai“, 
atsakė svečias.

Kita teatro rūšis — tai draugiškasis 
teatras. Juo gali didžiuotis tik vienas pa
saulio miestas — Chicaga, ir jis vadinasi 
draugišku, kadangi, pastačius Chicagoje 
dramos veikalą, užtenka „Draugui“ me
džiagos net keleriems metams.

Kai naujųjų laikų technika išrado kine
matografiją, atsiskleidė nauja dirva teat
riniam menui. Tuo būdu atsirado dar vie
na teatro rūšis, kuri vadinama rusiškuoju 
teatru. Jame būna suvaidinamas trijų to
mų rusiškas romanas. Jam kino teatras 
yra reikalingas, nes gyvi artistai nepajėg
tų tokios apimties veikalo suvaidinti be 
ilgų pertraukų. Rodant rusišką filmą, ek
rane matyti keli gražūs kunigaikščiai, vie
nas į kitą vis panašūs, dar gražesni žirgai 
su husarais, pora verkiančių moteriškių, 
eilė elgetaujančių valstiečių ir bent kelio
lika dvikovų. Tuo tarpu praeina viena, 
dvi, trys, keturios valandos, kol žiūrovai 
saldžiausiai atlieka čiū čia liū lia.

Dar viena teatro rūšis — tai pavojinga
sis teatras. Į jį mane nuvedė žmona, rūpin 
damasi mano kultūriniu auklėjimu; norė
jome pasigėrėti, žiūrėdami naujos kome
dijos. Teatro salė buvo erdvi ir puiki; kė
dutės minkštos ir patogios, ir į jas buvo 
įtaisytos tam tikros spyruoklės, kad sėdin
čiajam atsikėlus kėdutė pati savaime at
šoktų į savo vietą. Artistai pasirodė gra
žiai papuoštoj scenoj, o pertraukos metu 
tarp publikos vaikščiojo gražiai papuoštos 
tarnaitės, atnešdamos kavą su užkandžiais. 
Ir mes užsisakėme kavutės, nenorėdami 
atsilikti nuo diduomenės. Tarnaitė mums 
atnešė kavą ant medinio padėklo, kurį pa- 
sidėjome ant kelių. Išgėręs kavą ir pagir
dęs žmoną, atsikėliau padėklo atiduoti, o 
atidavęs atsisėdau ant grindų, nes man 
nepastebint kėdutė buvo atšokusi. Žmona 
ilgą laiką vis prisimindavo tą komediją.

Yra dar kelios teatro rūšys, kaip antai: 
klasikinis teatras, kur visos rolės turi grai 
kiškus vardus, romantikinis teatras, kur 
visos rolės turi prancūziškus vardus, mo
dernusis teatras, kur rolės neturi vardų, ir 
futuristinis teatras, kur nėra rolių. Reikia 
dar paminėti realistinį teatrą, kur veiks
mas vyksta neplautoj virtuvėj, idealistinį 
teatrą, kur veiksmas vyksta danguje, 
egzistencialistinį teatrą, kur veikėjai grin
džia pragarą blogais norais, ir surrealisti- 
nį teatrą, kur nežinia, ar veiksmas vyksta 
danguje, ar pragare, ar virtuvėje. Užper
nai atsirado nauja teatro rūšis, būtent, 
epinis kino teatras. Tais metais jo pirmas 
bandymas pasirodė pavadinimu „Sparta- 
cus“. Pernai to paties turinio filmas pasi
kartojo nauju pavadinimu — „EI Cid“. 
Šiais metais vėl rodoma ta pati filmą nau 
ju pavadinimu — „Trimis šimtais spartie- 
čių“. Sekančiais metais gal sulauksime tri 
jų tūkstančių spartiečių.

Atrodo, kad šių dienų kultūroje teatri
nis menas yra pasiekęs aukštą lygį ir ža
da dar daug duoti vaisių. Vien jaunimo 
santykiai su teatru kelia rūpestį. Juk visur 
priimta, kad moksleiviai ruošia teatrinį 
pasilinksminimą mokslo metų pabaigai. 
Tai prėgai į mokyklą jie kviečia savo tė
vus. Tuo tarpu besiruošdami gudrieji vai
kėzai sumano padaryti tėvams malonią 
staigmeną, o nepasako jiems, kad jie pa
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti j Rusiją, ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

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

Be to, prašome nepamiršti:
1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

tys Vaidins. Pagaliau publikai susirinkus 
užuolaidos būna pakeltos, ir iš visų salės 
pusių girdėti tėviški balsai: „Ale tenai 
manasis!“ Taip atsitiko vieną kartą ir ma
no motinai. Atrodo, kad šalia kultūrinio 
auklėjimo mokyklinis teatras suteikia ir 
vaikams ir tėvams malonumo; ir tas fak
tas turėtų kelti rūpesčių visiems kultūros 
darbuotojams.

Būna, kad romanas perstatomas drami
niu būdu scenoj, ir todėl paskutinis žodis 
atitenka ožkai. Vieną sykį dvi ožkos ėjo 
dideliu keliu, ir jas pralenkė sunkvežimis, 
kuris vežė filmas. Tuo prasilenkimo aki
mirksniu viena filmą nukrito nuo sunkve
žimio, ir ožkos, besilaikydamos seno ožkų 
papročio, suėdė ją. Paskui viena ožka pa
klausė: „Kaip tau patiko?“ Antroji ožka, 
kartodama visų literatūros ir dramos kul
tūrinių žinovų žodį, į tą klausimą atsakė: 
„Knyga patiko geriau“.

Tęsiami „perdirbti“ Erenburgo 
atsiminimai

(E) Maskvos literatūros laikraštis „No- 
vyj Mir“ pavėluotai paskelbė menininkų- 
partijos pasitarime smarkiai pulto rašyt. 
Iljos Erenburgo atsiminimų „Žmonės, me
tai, gyvenimas“ tęsinį. Amerikiečių UPI 
agentūros žiniomis, atsiminimai paskelbti 
atitinkamai „perredaguoti“ ir sutrumpin
ti. Pvz., originale Erenburgas pasakojo 
apie žydų kultūros organizacijų Soviet!joje 
likvidavimą 1949 m. ir apie kai kurių žy
dų rašytojų sušaudymą (vėliau, po Stali
no mirties, jie buvę rehabilituoti). Dabar 
apie tai neužsiminta, bet paminėti atve
jai, kai iš vokiečių stovyklų išlaisvinti so
vietų kariai patekdavo į sovietų koncen
tracijos stovyklas.

MAŠINA - MILŽINAS
Kanados žemėlapyje yra daug „baltų 

dėmių“. Didžiuliai neapgyvendnti plotai 
šalies šiaurėje mažai ištirti. Vasara čia bū 
na labai trumpa, o įvairios gamtinės kliū
tys — balos, upės ir eežerai — apsunkina 
ekspedicijų darbą. Tuo tarpu yra žinoma, 
kad Kanados žemės gelmės slepia daug 
turtų.

Siekiant palengvinti sunkiai prieinamo
se srityse tyrimo darbus, kanadiečiai inži
nieriai sukūrė projektą milžiniškos maši
nos, kuri buvo pavadinta „Didysis ratas“.

Tai tikra judanti sala su 17 m skersmens 
ratais. Nei miškai, nei upės, ežerai, nei le
dynai bus nebaisūs šiam milžinui, jo nie
kas nesustabdys. Keturi didžiuliai ratai 
veš kėbulą, kurio dydis prilygsta keturių 
aukštų namui. Kėbule bus įrengtos gyvena 
mosios patalpos, valgykla, dirbtuvės. Jo il
gis — 42 m. Be to, mašinoje bus sumontuo 
tas dar gręžimo bokštas.

Nepaisant didelio svorio (540 t) ir stam
bių matmenų, „Didysis ratas“ galės važiuo 
ti 60 km vai. greičiu. Įdomu, kad tokiu 
greičiu važiuojant, jis trijų metrų žemės 
plyšius įveiks lengvai, kaip paprastas au
tomobilis nedideles kelio duobutes. Nors 
„Didysis ratas“ svers tiek, kiek 400 lengvų 
jų automobilių, jo ratų slėgimas į gruntą 
nebus didesnis už lengvosios automašinos 
ratų slėgimą.

Ši mašina turės 12 variklių, kurių ben
dras -galingumas prilygs 12 tūkst. AJ. Su 
150 t naudingo krūvio svoriu ji galės atlik 
ti iki 1600 km tolio reisus.

Kanadiečiai inžinieriai mano, ka'd ,,Didy 
sis ratas“ padės pašalinti „baltas dėmes“ 
žemėlapyje. Ateityje dešimtys tokių gigan 
tų vežios geležies rūdą ir kitas iškasenas 
nuo kasyklų prie jūros kranto.

Pasibaigus Lietuvos nepriklausomybės 
kovoms ir paleidus savanorius į atsargą, 
kilo mintis, kad reikia steigti organizaci
ją, kuri rūpintųsi savanorių reikalais. 
Atskiruose pasitarimuose užsimezgė ta 
graži Savanorių Sąjungos steigimo idėja, 
kuri netrukus ir buvo įgyvendinta. Pirma
sis savanorių vardu viešas žodis buvo 
tartas 1925 m., minint Didžiojo Vilniaus 
Seimo 20 m. sukaktį. Valstybės Teatro sa
lėje susirinkusius tautos veteranus Lietu
vos kariuomenės savanorių vardu pasvei 
kino M. Lazauskas.

Atėjo 1926 m., ir savanoriai sujudo or
ganizaciškai veikti. Anuometinės vyriau
sybės žymesni nariai, pvz., Dr. K. Grinius, 
M. Sleževičius ir k., savanoriams pareiškė 
nuoširdų palankumą ir pritarimą. Ragino 
steigti savo organizaciją ir prašė savano
rius, kad joje, šalia savo asmeniškų reika
lų, palaikytų tokią pat dvasią, kokia juose 
degė ginant Lietuvos laisvę nepriklauso
mybės kovose. Ir organizacijos steigimo 
reikalas tiek buvo pribrendęs, kad tų me
tų rugsėjo 5 d. jau įvyko trys savanorių 
suvažiavimai, būtent: Šakiuose — pirma
sis Lietuvos kariuomenės savanorių suva
žiavimas, Kaune — iniciatorių susirinki
mas ir Joniškėlyje — Lietuvos vasaros ry
tų partizanų ir savanorių susirinkimas.

šakių suvažiavime buvo išrinktas orga
nizacinis komitetas, kuriam pavesta susi
rišti su tokiu pat komitetu Kaune ir ben
drai rūpintis savanorių sąjungos organiza
ciniais reikalais. Kauno ir Šakių organiza
ciniai komitetai veikė sutartinai ir kartu 
posėdžiavo. Pirmasis bendras posėdis įvy
ko 1926 m. spalio 9 d.

Po įvykusių suvažiavimų ir susirinkimų 
prasidėjo savanorių sąjungos iniciatorių 
pasitarimai, ir imtasi organizuoti apskri
tyse skyriai. Centre visus reikalus tvarkė 
1926.XI.7 išrinktoji organizacinio komiteto 
centro valdyba, sudaryta iš 7 narių. Iki 
pirmojo savanorių kongreso skyriai susi
organizavo beveik visose apskrityse. 1927. 
1.8-9 Kaune įvyko pirmasis savanorių są
jungos kongresas, kuriame dalyvavo 107 
atstovai. Tuomet buvo išrinkta ir centro 
valdyba, kurią sudarė: J. Čaplikas — 
pirm., K. Matulevičius ir A. Endziulaitis 
— v. pirm., A. Sliesoraitis — ižd., K. Ger
manas ir A. Kažukauskas — sekrt., J. 
Kiaunis, M. Gaidelis, V. Čėpla, A. Prancu- 
lis, J. Pautienius, A. Čėsna, J. Matulionis, 
K. Savickas ir V. Kurkauskas — nariai. 
Tai, matyt, ši data ir laikoma savanorių są 
jungos įsisteigimo pradžia, nes nuo tada 
tik pradėta faktiškai veikti.

Savanorių sąjungos vėliavos projektą 
paruošė Panevėžio skyriaus narys Kamins 
kas, ir tas projektas su mažomis pataiso
mis buvo priimtas. 1929 m. liepos 21 d., 
trečiojo visuotinio suvažiavimo proga, 
Kauno Įgulos bažnyčioje buvo pašventin
ta sąjungos vėliava. Pašventinimo apeigas 
atliko Karo Ligoninės kapelionas kun. A. 
Sabaliauskas-Žalia Rūta. Savanorių vėlia
va buvo tamsiai žalios spalvos. Vienoje 
jos pusėje pirmųjų savanorių ženklas — 
tautinių spalvų trikampis. Viršuje jo įra
šas: „Tėvynės laisvė — mūsų laimė“. Apa
čioje ąžuolo lapai ir skaitmenys 1918-1920. 
Kitoje pusėje Gedimino stulpai. Sąjungos 
vėliavą pasiuvo A. Smailytė.

1931 m. balandžio 18-19 dienomis įvyku
siame atstovų suvažiavime nutarta turėti 
savo metinę šventę, ir pasirinkta gegužės 
11 diena. Todėl, kad 1919 m. gegužės 11 d. 
įvyko pirmasis oficialus Kauno įgulos pa
radas ir pirmoji kareivių priesaika ginti 
tėvynę. Paradas įvyko Rotušės aikštėje, 
kur pamaldas laikė pirmasis kariuomenės 
kapelionas kun. Bumša. O Kauno Kate
droje ta proga pamaldas laikė Žemaičių 
vyskupas P. Karevičius. Pasibaigus pa
maldoms, iš Katedros iškilminga bažnyti
nė procesija atvyko į Rotušės aikštę. Prie
saikos tekstą skaitė pats Žemaičių vysku
pas P. Karevičius. Pirmąjį kariuomenės 
paradą priėmė Valstybės Prezidentas A. 
Smetona, kurį į aikštę atlydėjo min. pirm. 
M. Sleževičius, kar. vadas gen. S. Žukaus

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 kašmlro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuškl“.
Moteriški, vyriški Ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai. 

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

kas ir kiti. Iškilmėse dalyvavo Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos karo misijų atstovai, 
vokiečių generalkomandos vadovybė ir. 
daugelis vokiečių karininkų. Tai buvo, 
taip sakant, viešas pasirodymas ir užsie
nio karo atstovams, kad mes jau turime 
ginkluotą jėgą, kuri sugebės ginti tėvynę 
ir iškovos jai laisvę.

Jau pilnai susiorganizavus savanorių 
sąjungai ir vykdant atstovų nutarimą, pir
moji savanorių šventė buvo minima Kau
ne 1931 m. gegužės 14 d„ per šeštines. Iš 
anksto ryto visas Kaunas pasipuošė tauti
nėmis vėliavomis. Iš Kauno miesto ir aps
krities susirinko apie 500 savanorių, ir 
nuo štabo būstinės prasidėjo eisena J Įgu
los bažnyčią. Savanorių vėliavai su nuo
gais kardais asistavo du savanoriai likti
niai gusaral. Griežė 2 p. pulko orkestras. 
Pamaldas laikė vyr. Lietuvos kariuome
nės kapel. kun. V. Mironas, kuris savo 
pamoksle priminė, kad šiandieną kartu su 
bažnytine švente yra švenčiama ir sava
norių kūrėjų šventė savo pirmajai priesai
kai atminti. Po pamaldų savanoriai, uždė
ję vainiką prie paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės, nužygiavo į Dr. V. Kudir 
kos mokyklos salę iškilmingo posėdžio. 
Pagerbus žuvusius, buvo perskaitytas 
Respublikos Prezidento sveikinimas, žo
džiu sveikino pik. J. Lanskoronskis, ats. 
pik. Itn. P. Gužas ir k. Tą dieną Kauno 
skyrius nutarė pasivadinti kareivio Prano 
Eimučio vardu. Visa šventė praėjo labai 
gražiai ir įspūdingai. Kaip pareiškė Res
publikos Prezidentas A. Smetona, tokios 
savanorių kūrėjų iškilmės turi morališkos 
įtakos mūsų jaunajai kartai, auklėjant 
patriotiškumą. Tai tokie maždaug buvo 
pirmieji Lietuvos kariuomenės savanorių- 
kūrėjų organizacinio darbo metai.

Savanoriai pirmieji laisvu noru aplais
tė savo krauju tėvų žemę nepriklausomy
bės kovose. Jie ir po 20 metų laisvo gyve
nimo pirmieji nujautė brangios tėvynės 
link atūžiančias audras. Ir tų liūdnų įvy
kių išvakarėse, t.y. 1938 m. rugsėjo 8 d„ iš 
visos Lietuvos susirinkę savanoriai prie 
Nežinomojo Kareivio kapo paskelbė tautai 
savo reikšmingą testamentą. Štai jo kele
tą ištraukų:

„...Visi esamų ir būsimų visuomenės 
srovių bei grupių socialiniai siekimai te
būnie persunkti grynu patriotizmu, o poli
tinių kovų aistras tereguliuoja išmintis, 
gera valia ir skaidri Lietuvos meilė“.

„...Mes šaukiame kiekvieną Lietuvos 
žemės sūnų ir dukrą su meile, be paragi
nimų, kiekviena proga atiduoti savo duok
lę Tėvynei, iš peties dirbti ne tik savo, bet 
ir Jos gerovei, laimei ir garbei“.

„...Žuvusių savanorių ir savo vardu 
mes skelbiame didžiausią panieką tokiam 
Lietuvos žemės sūnui ar dukrai, kurie bet 
kokiomis aplinkybėmis atsisakytų šven
čiausių žmogaus teisių laisvai ir nepri
klausomai gyventi, arba bet kuria kaina 
parduotų priešui nors ir mažiausią savo 
Tėvynės reikalą“.

Lai mūsų Garbingųjų Savanorių testa
mentas suartina visus lietuvius ir sujung- 
gia juos bendrai kovai dėl Lietuvos lais
vės.

V. Vytenletls

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 — DIENOJANT — 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.ll.
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LONDONAS
PER SEKMINES SODYBON

Sekminių pirmąją dieną (birže
lio 2 d., sekmadieni) autobusu eks
kursija ruošiama l Lietuvių Sody
bą nuo Lietuvių Namų Londone.

Autobusas pajudės 9 vai. rytą.
Prašom ko greičiausiai užsirašy

ti 1 Ladbroke Gardens (telefonu 
PARk 2470),

EKSKURSIJA SODYBON
Visi užsirašiusieji važiuoti į Lietuvių 

Sodybą Sekminių pirmąją dieną turi pri
siminti, kad autobusas išvažiuoja nuo Lie
tuvių Bažnyčios 8.30 vai. ryto punktualiai. 
Pasivėlavusiųjų nebus laukiama, ir kelion 
pinigiai negrąžinami. Be to, primenama, 
kad kurie užsirašė per S. Kasparą, Ig. Dai 
lidę, Klebonijoje ir Baltic Stores (Z. Ju
ras), privalo išvažiuoti nuo Lietuvių Baž
nyčios, o ne nuo Lietuvių Namų.

S. Kasparas

GENOVAITĖS JOHNSTONIENĖS 
PAVEIKSLŲ PARODA SODYBOJE

Vasario 16 d. proga Lietuvių Namų salė 
buvo pasipuošusi lietuvės dailininkės Ge
novaitės Grigaravičiūtės - Johnstonienės 
paveikslais.

Dabar Sekminės — vėl didelė šventė ir 
didelis lietuvių susibūrimas Lietuvių So
dyboje, ir tie, kurie ten bus, turės progos 
pasigėrėti jos darbais, nes Sodyboje ruo
šiama paroda,

Parodoje bus išstatyta daug naujų dai
lininkės darbų.

JAUNIMAS SODYBOJE
Londono liet, tautinių šokių grupė, prieš 

dvi savaites gražiai pasirodžiusi Derbyje, 
per Sekmines žada pašokti kelis tautinius 
šokius Lietuvių Sodyboje.

Iš Bradfordo atvyksta krepšinio koman
da, kuri nori Sodyboje sužaisti krepšinį 
su londoniškiais.

PADAUGĖJO JAUNIMO
Iš N. Zelandijos į Londoną atvyko jauna 

lietuvaitė Nata Liutikaitė, kuri ketina 
taip pat aplankyti kontinentą.

N. Liutikaitė yra žinomo visuomeninin
ko ir N. Zelandijos Liet. B-nės pirmininko 
Č. Liutiko duktė.

L.L.P. DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
ARKLIUS LAIMĖJUSIŲJŲ SĄRAŠAS 
Neverlone — 1345, E. Dragūnas, Covent

ry; Count Albany — 3548, J. Scandys, Lon 
don; Portholon — 4295, M. Gallagner, L. 
and C.; African Dram — 3882; Doudence— 
0872, K. Žeimys; Paper Boy — 2035, L. Aš- 
mega, Sheffield; Relko — 0889; Iron Peg— 
0511, V. Končius, Nottingham; Happy 
Omen — 2730, V.L., Londonas; Coliseum
— 2770, London; Tarqogan — 3125, Slez- 
nikienė, Londonas; Deep Gulf — 4459, J. 
Bakaitis, Kettering; Ragusa — 1902, T. 
Scanlon, Corby; Fern — 1115; Hullabaloo
— 2921, S. Blotnys; The Willies — 2060, L. 
Ašmega; Merchant Venturrer — 0556, D. 
Velička, Ilkeston; The Bo’sun — 0704, F. 
Popeliučka, Nottingham; Fighting Ship — 
2961, I.G. Harvey, London; Corpora — 
0765, Mikalauskas, Headley Park; Singer 
—• 1478, N. Mockus, Coventry; Fair Deci
sion — 1402, Minelkis, Coventry; Final 
Move — 0285, K. Griškonis, Derby; Duda- 
tion — 4055, Baranauskas; Portofino — 
4524, J. Dirvonskis; Credo — 2366, V. Ka
valiauskas, Rochdale; Tudor Gay — 1435, 
N. Mockus; Nil Desperandum III — 4423, 
K. Čečeris, Birmingham; Hanassi — 4244, 
M. Smolskytė; Vakil-ul-Mulk — 3457; Pra
do — 0691, A. Gudliauskas, Nottingham; 
Hyacynthe —4514, K. Everall, Sebright 
Arms; Caravaggio — 0719, V. Steponavi
čius, Manchester; Guenbri — 2492; Coffre 
Fort — 1421, N. Mockus.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 

pelną, jei jas Investuosite 1
BALTIC SAVINGS

&
INVESTMENTS Co.,

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

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir 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.

GAVO RAKTĄ
Dalia Lūžaitė, studijuojanti Londono gai 

lestingųjų seserų kursuose, prieš savaitę 
gavo savo durims raktą.

Pagal anglų papročius, jaunimas iki 21 
metų amžiaus neturi rakto, ir todėl, grį
žus į namus vakare, jiems duris atidaro 
tėvai,

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d., 4 vai., prie Lietuvių Kry
žiaus Mostono kapuose — pagerbimas žu
vusiųjų.

Tą pačią dieną, 6 vai., Lietuvių Sociali
nio Klubo patalpose — kun. J. Kuzmickio 
paskaitą.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai kvie 
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.
Manchesterio Kultūros Koord. Komitetas

SEKMINIŲ PASILINKSMINIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas birželio 2 d., Sekminių sekmadienį, 
rengia pasilinksminimą - šokius. Gros sa
va lietuviška kapela. Šokių pradžia 7 vai, 
vakare.

Manchesterio Klubo Valdyba»
PAMALDOS
ECCLES — birželio 9 d., 12.15 vai.

LEIGH
LEIGH LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Leigh ir apylinkės lietuvių susirinkimas 
šaukiamas birželio 8 d., 5 vai. popiet, 
Leigh Crown Hotel patalpose (įeinama 
pro užpakalines duris).

Susirinkime DBLS Tarybos narys D. 
Banaitis padarys pranešimą apie Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovę, L. Sodybą ir kitais 
svarbiais reikalais.

NAUJOJI ZELANDIJA

ANTIKOMUNISTINĖS
DEMONSTRACIJOS AUCKLANDE

Kaip galime spręsti iš spaudos iškarpų 
ir pranešimų, atėjusių iš N. Zelandijos, Ve 
tykos šiais metais Aucklando mieste buvo 
gan triukšmingos. Pirmąją Velykų dieną 
Aucklando rotušės koncertinėje salėje įvy
ko N.Z. Komunistų partijos suvažiavimas. 
Svečių būta iš gan toli — kom. Kinijos, Al 
banijos ir kitur.

Daugiau kaip pusę valandos prieš kon
ferencijos pradžią salės durys buvo užda
rytos, ir jau tuomet pora šimtų demons
trantų su antikomunistiniais plakatais at
žygiavo prie salės. Sugiedojusi Zelandijos 
ir Britanijos himnus ir pareiškusi protes
tą, ši grupė, kurią sudarė daugiausia prof- 
sąjungininkai ir bažnytinių organizacijų 
nariai, ėmė skirstytis.

Bet tuo metu prie Aucklando rotušės rin 
kosi vis daugiau ir daugiau žmonių. Politi 
niai pabėgėliai iš Rytų Europos buvo ne
patenkinti tokiu, palyginti, neįspūdingu 
protestu. Iš miesto pusės atžygiavus dide
lei grupei studentų, demonstracijos įgavo 
naujos dvasios. Buvo pradėta laužtis vi
dun, dainuoti ir šūkauti kandžias replikas. 
Veltui žmonės laukė komunistų delegacijų 
iš užsienio: jos salėn pateko pro užpakali
nes duris.

Viduje salės, už uždarų, partijos narių 
saugojamų durų, buvo girdėti minios pro
testų šūkiai ir triukšmas. Vidun iš anksto, 
prieš durų uždarymą, buvo įėjusi didoka 
studentų grupė. Pradėjus pristatinėti už
sienio partijų delegatus, plojimas maišėsi 
su protestų šūkiais. Turėjo įsikišti pats N. 
Zelandijos komunistų partijos pirminin
kas G. Jackson, pareikšdamas, kad „tik 
normalios replikos ir įsiterpimai bus tole
ruojami“. Buvo aišku, kad partijos svečiai 
nekaip jautėsi.

Konferencijai baigiantis, susirado dau
giau policijos, plakatų ir žmonių. Galiau
siai komunistėliai, sukaupę drąsą, išsiver
žė lauk. Juos pasitiko salvės daržovių, 
kiaušinių ir vaisių. Kilo susistumdymas ir 
muštynės. Daug kas nenukentėjo, tačiau 
kažkaip sulūžo pora plakatų, pora polici
ninkų pametė šalmus ir du žmonės buvo 
suimti.

Aucklande tokios didelės antikomunisti
nės demonstracijos dar nėra buvę. De
monstracijų įkarštyje tūkstantinėje minio 
je aktyviai reiškėsi lietuvių studentai, jau 
nuomenė, vyresnieji ir viena kita mergina. 
N. Zelandijos spauda, radijas ir televizija 
šioms demonstracijoms skyrė daug dėme
sio. Didžiausias dienraštis „The New Zea
land Herald“ išspausdino trijų skilčių ap
rašymą ir didelę grumtynių nuotrauką, ku
rioje aiškiausiai matyti plakatas su lais
vės Lietuvai reikalaujančiu užrašų.

TRAGIŠKAI MIRĖ BUVĘS 
ANGLIJOS LIETUVIS

Gegužės 9 d. Chicagoje mirtis netikėtai 
išplėšė buvusį Anglijos lietuvį, 34 metų 
amžiaus Vytautą Navicką, kuris tik prieš
porą metų iš Rochdalės atvyko į JAV ir 
apsigyveno Chicagoje.

Dar neišaiškintomis aplinkybėmis jis 
mirė savo darbovietėje, kur ėjo darbų pri
žiūrėtojo pareigas. Fabriko darbininkams 
streikuojant, a.a. Vytas ir kiti trys prižiū
rėtojai tą dieną valė požemyje kažkokio 
rūgščių tanko vamzdžius. Vakare visi grį
žo prausyklon ir išsiskirstė į namus. Ta
čiau a.a. Vytas jų nepasiekė Jis buvo ras
tas negyvas ten, kur dieną dirbo. Spėjama, 
kad velionis dar grįžo į požemį (pit) pasi
imti kokio pamiršto įrankio, bet prisirin
kusių nuodingų dujų buvo apsvaigintas ir 
nebeatsigavo.

Kitą dieną liūdna žinia aplėkė visus 
Chicagoje gyvenančius Manchesterio apy
linkės ir kitus buvusius Anglijos lietuvius. 
Iš Teksas lėktuvu netrukus atskrido ve- 
lionies sesers Genės vyras ir dalyvavo 
laidotuvėse, šeštadienio vakare gausus bū
rys senų ir naujų draugų ir pažįstamų, 
lietuvių ir amerikonų, baltųjų ir juodųjų 
bendradarbių, lankė pašarvotą kūną Ma- 
žeikos-Evans laidojimo koplyčioje.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, gegužės 
13 d. Po gedulingų pamaldų Švč. P. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje Mar
quette Parke, kurias laikė prel. Zakaraus
kas, kūnas buvo nulydėtas į šv. Kazimie
ro lietuviškas kapines, kur tarp gausių 
gėlių buvo matyti ir vienas bendras vaini
kas buvusių Rochdalės ir Manchesterio 
lietuvių.

Velionis Chicagoje paliko žmoną Rosę, 
vos 5 metų dukrelę ir 7 savaičių sūnelį, į 
kurio krikštynas velionis laukė atvykstant 
iš Rochdalės savo brolio Jono.

Anglijoje likusiems velonies tėvui, sesu
tei, broliams ir giminėms buvę Rochdalės 
ir Manchesterio apylinkės dabartiniai Chi 
cagos lietuviai šia skaudžia proga nors ši
tokiu būdu reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir su jais kartu liūdime.

Tebūna Tau, brangus Vytai, lengva il
sėtis Amerikos žemėje.

L. Venckus

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, 
Ul„ U.S.A.

„Jackson“ markės nedidelį elektrinį vi
rimo pečių noriu parduoti liepos pabaigo
je. Kaina apie 20 svarų.

Rašyti:
Sealey, 21, Albert Terrace, Buckhurst 

Hill, Essex.

ATOSTOGOS LONDONE
Londone, prie pat garsaus Kew Botani

kos sodo, ramioje ir gražioje vietoje, gali
te praleisti atostogas lietuvių šeimoje. 
Geras lietuviškas maistas. Suinteresuotie
ji dėl sąlygų prašom rašyti:

Mrs. B. Daunorienė, 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.

ŽUVYS NAIKINA UODUS
Durbane (Pietų Afrika) surastas origi

nalus būdas kovoti su maliarija. I vandenį, 
kuriame dauginasi maliarijos nešėjas uo
das, paleidžiamos tam tikros rūšies žuvys 
— nepasotinamos uodų lervų naikintojos. 
Tokiu būdu jos visai išnaikino uodus šiose 
apylinkėse, ir nebereikėjo apipurkšti van
denį chemikalais.

Balandžio 27 d. Nottinghame vyko dvi
guba šventė. Po pietų, 4 vai,, Moterų Dr-ja 
suruošė vaišes Motinos Dienos proga. Dr. 
S. Kuzminskas pasveikino susirinkusias 
mamytes ir savo brangios motinos vardu 
padovanojo didelę dėžę saldainių joms. 
K. Bivainis kilniais žodžiais prabilo į jas. 
Skautės pasveikino mamytes dainele.

6.30 vai, vakare skautai susibūrė iškil- 
mingon sueigon, į kurią atsilankė nemažas 
būrys tautiečių. Sueiga šaukta ryšium su 
šv. Jurgio diena, šioji sueiga atspindėjo 
didelius laimėjimus ir skautiškus Jubilie
jinius Metus. Vietininkas perdavė s. O. 
Gešvento sveikinimą, o vadeivė pranešė 
apie pakėlimą į vyresniškumo laipsnius 
darbščių Nottinghamo vadovių, sesės E. 
Zaveckienės ir O, Bacevičiūtės. Taip pat

Iškilmingai įteikiamas ordinas K. Bivainiui
sužinojome, kad „Bičių“ skiltis taip smar
kiai veisėsi, jog tapo „Šiluvos“ dr-ve; Va
deivė draugovės vadoves sueigos metu pa
puošė spalvingom pareigos virvutėm. Va
dovių būrelį sudaro: draugininke vyr. sk. 
si. E. Zaveckienė, adjutante vyr. sk. psl. 
O. Bacevičiūtė, kuri ir vienos skilties skil- 
tininkės pareigas eina, skiltininkė sk. B. 
Radzevičiūtė, paskiltininkės skautės E. 
Damuševičiūtė ir T. Zaveckaitė. Trys nau
jos narės, viena skautė ir dvi jaunesnės 
skautės, davė įžodį. Rajono Vadas užrišo 
jaunom skautėm kaklaryšius, draugininke 
Tėvynės ilgesio mazgelį, o vadeivė gero 
darbelio.

Atlikus savo tradicines apeigas, Vietinin 
kas ps. Zinkus pasikvietė skautų būrelin 
K. Bivainį. K. Bivainis yra ilgametis skau 
tų bičiulis ir didelis skautiško jaunimo rė
mėjas ir globėjas. Visus jo gerus darbelius 
čia išvardinti būtų neįmanoma. Už jo ro
domąjį aukojimąsi Brolija vasario 16 d. 
proga apdovanojo K. Bivainį ordinu Už 
Nuopelnus su Rėmėjo Kaspinu. Padėkos 
žodyje K. Bivainis pareiškė džiaugsmą ir 
pasididžiavimą, kuris tenka ne jam asme
niškai, nors ir ordinas jam buvo prisegtas; 
jo žodžiais, tai pagarba visai Nottinghamo 
lietuviškai visuomenei.

S. v.v. si. Algirdas Gerdžiūnas apdova
notas Vėliavos Žymeniu. Brolis Algis ilgus 
metus su atsidėjimu ir dideliu pasiaukoji-
C* ••• *•* *•* •»*
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Svarbi informacija
Geležinkelio stotyje keleivis pribėga 

prie stoties tarnautojo ir skundžiasi: Prieš 
keturias valandas traukinys turėjo ateiti 
iš Šiaulių, o jo vis dar nematyti. Kokiem 
galam jūs dar laikote iškabinę tvarkaraš
čius, jeigu jų niekas nepaiso?

— Klysti, drauge. Mūsų tarybiniai va
dai žino, ką daro. Jeigu nebūtų tų tvarka
raščių, tai iš ko atspėtum, kiek kuris trau 
kinys pavėlavęs?..

Kinų taupumas
Sulūžo Čeno suolelis. Reikės įkalti porą 

vinių, kad vėl būtų galima sėdėti.
— Sūnau, nubėk pas Čižaną ir paprašyk 

paskolinti plaktuką,—liepia jis savo sūnui.
— Hm, plaktukas, tiesa, geležinis, bet ir 

vinys geležinės. Svetimo plaktuko Čenas 
juk netausos. Geriau neduoti, — pagalvoja 
Čižanas.

— Labai gaila, bet plaktuką paskolinau 
Li, tad pasakyk tėvui, kad man labai gai
la, bet jau negaliu jam patarnauti. Gaila...

Kai vaikas papasakojo tėvui, Čenas pa
sipiktinęs tarė:

— Nenori skolinti plaktuko, tad taip ir 
sako, šykštuolis.

— Tai ką dabar darysime, tėte? — susi
rūpino sūnus.

— Na, ką gi, sūnau. Teks vinis įkalti 
savu plaktuku...

mu atlieka pačias sunkiausias pareigas 
metinėse vasaros stovyklose, eidamas virė
jo pareigas. Užtai, kad jis „tyliai“ priėmė 
šį ordiną, broliai vyčiai jį pasveikino pa
siųsdami „raketą“ į „erdves“.

Anglų Skautininkas John Booth apdova
notas ordinu Už Nuopelnus su Rėmėjo 
Kaspinu. Skautininkas Booth, kaip ps. 
Zinkus aiškino, yra pastaruoju metu daug 
padėjęs lietuvių skautams Anglijoje. Jis 
labai domisi ir žavisi lietuvišku skautavi- 
mu. Padėkos žodyje jis pasižadėjo ir toliau 
visom išgalėm remti lietuvių skautus ir 
linkėjo Anglijos lietuvių skautų vadovybei 
ir toliau taip energingai dirbti ir kad va
dovų svajonės dėl savo Tėvynės virstų rea 
lybe.

Visuomenės vardu tarė žodį K. Deveikis.

Iškilmingoji sueiga baigta lietuvės mo
tinos pagerbimu ir Himnu. Vėliavas išne
šus, sekė lauželis, kuriam Nottinghamo se
sės „Bitės“ ir „Ramunės“ labai kruopščiai 
buvo pasiruošusios. Brolių Alkio ir Zin- 
kaus magikos lazdelės akivaizdoj padrąsin 
tos sesės davė programą. „Mamytei“ dek
lamavo B. Radzevičiūtė, „Eiva, Katre, pu
pų kult“ ir „Miškų gėlę“ dainavo Birutė 
Radzevičiūtė ir Onutė Bacevičiūtė, dar 
eilėraštį deklamavo S. Domeikaitė, „Skau-' 
tę ir piemenę“ suvaidino Onutė ir Elenu- 
tė, „Gėles Mamytei“ deki. T. Zaveckaitė. 
Sušokta Kalvelis ir Kepurinė. Skautinin
kas John Booth, Chris Newton ir John 
Marshall, visi trys iš Derby, padainavo 
Derbyshiro skautų dainą apie aviną.

Čia pažymėtina, kad anglų skautų spal
vos yra geltona, žalia, raudona.

Po smagaus lauželio sekė vaišės ir pasi
linksminimas apdovanotojų garbei.

Ramunė
* * *

Gegužės 11 d. „Šiluvos“ draugovė ir bro
liai „žirgai“ sukvietė savo tėvelius vėl į 
Meadow Community Centre patalpas ir 
mažame rately pagerbė mamytes ir tėve
lius. Į šią šeimos šventę buvo pakvietę ir 
kunigus J. Kuzmickį ir Dr. S. Matulį. Bu
vo pakviesti taip pat Vadeivė, Vietininkas 
ir Nottinghamo globėjas K. Bivainis.

Trūko tik asilo...
Studentas, įėjęs į savo kolegų sueigą, 

garsiai pastebėjo:
— Čia tikrai atrodo kaip Nojaus Arka.
— Ne visai, mums trūko dar asilo, — 

atsiliepė vienas iš būrio...

Neatsako už nelaimes
— Norėčiau, kad tamsta, viršininke, pa 

keltumėt man algą, nes aš prieš savaitę 
vedžiau.

— Atleiskite man, aš medžiagiškai neat 
sakau už nelaimingus atsitikimus, įvyks
tančius už mano įstaigos ribų...
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