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Po sovietiniu kevalu
Kuo kultas Lankauskas?

Jaunąjį rašytoją Lankauską jau vanojo 
visi partiniai ir sovietinės rašytojų sąjun
gos pareigūnai.

Žinoma, jis nusidėjo bolševikams. Ne
norime ir mes teisinti jo, nes tada dar dau
giau puolančiųjų gali susirasti. Sakys: žiū
rėkite, Lankauskas įtiko buržuaziniams 
nacionalistams! Tačiau pažiūrėkime, kas 
gi dabar dar puola jį ir dėl ko? štai „Kom 
jaunimo tiesoje“ jo adresu viename nume 
ryje išspausdinti net trys puolamieji laiš
kai, tarp jų mokytojo Morozovo ir parti
nės komjaunimo organizacijos sekreto
riaus Butkevičiaus. Argi mes norėtume, 
kad jie paglostytų Lankauską? Jis gi savo 
romane pasakė atvirai daug teisybės. Argi 
neteisybė, kad senieji nepriklausomos Lie
tuvos seniūnai buvo išvežti į Sibirą, o jų 
vietoje pastatyti batsiuviai? Arba gal me
las, kad raudonarmiečių suneštosios dul
kės tebeguli ant medžių lapų? O rusams ir 
komunistams ta teisybė nepatinka, žmo
nės ją žino ir gali žinoti, tik draudžiama 
kalbėti, svarstyti ir įsisąmoninti. Jie tie
siog ne tik nekenčia, bet ir bijo, jei kas 
nors balsiai ima kalbėti nesikoliodamas 
apie nepriklausomą Lietuvos respubliką 
ir apie viską, kas su ja susiję.

Nihilizmas ir praeitis
Vilniškė „Tiesa“ išsispausdino E. Mie

želaičio kalbą, kurią jis pasakė rašytojų są 
jungos valdybos plenume. Skaitant ją, ne
sunku pastebėti, kad ir Mieželaitis nesi
jaučia per daug didelis, nors jis ir puola 
savo jaunesnįjį draugą Lankauską.

Tačiau labiausiai įsidėmėtinas Mieže
laičio visos kalbos sakinys bene bus šitas: 
„Jaunesnės menininkų kartos, norėdamos 
įnešti savo indėlį, toliau praturtinti nacio
nalinės kultūros tradicijas, neprivalo ni
hilistiškai užbraukti viso to, kas iki jų bu
vo padaryta“.

Taip, taip, teisybė čia pasakyta didelė.
Deja, kaip tik Mieželaičio bolševikai ir 

neprisilaiko šito patarimo. Argi ne jie bu
vo išbraukę iš apyvartos didžiąją dalį lie
tuvių literatūros? Kaip kirviu nukirto Vy
dūną, Šeinių, apkapojo net Vaižgantą ir 
daugelį kitų, ir reto jų bepasirodo vienas 
kitas kūrinys. Ar tai nėra gi priešinga 
Mieželaičio taisyklei? Ar, pagaliau, ir Lan 
kausko puolimas nėra priešingas tvirtini
mui, kad nihilistinis praeities išbraukimas 
yra kenksmingas?

Marksas ir dabartiniai sovietai
„Tarybinės moters“ Nr. 5 rašydamas 

apie Karolio Markso pedagogiką, doc. St. 
Tarvydas nurodo, kad tas marksizmo teo
rijų kūrėjas skaitęs Homero poemas, 
„Nibelungus*1, „Gudrūną“, „Don Kicho
tą“, „Tūkstantį ir vieną naktį“, Šekspyrą, 
Dantę. Pats skaitęs ir savo dukteris skati
nęs skaityti. Dantės „Dieviškąją komedi
ją“ net atmintinai mokėjęs.

Tarvydo akimis žiūrint, štai koks jis 
šviesus buvo žmogus.

Jei jis tas knygas skaitė, žinoma, švie
sus buvo.

Tačiau kas būtų, jei mes Marksą perkel
tume į šių dienų Sov. Sąjungą? Jeigu jis 
pradėtų deklamuoti Dantės „Dieviškąją 
komediją", ar neimtų Chruščiovas su Ilji- 
čiovu pulti jo už simpatijų rodymą katali
kybei? Už „Nibelungus“ ir „Gudrūną“ gal 
būtų galima jį pakaltinti vokišku naciona
lizmu, o už Homero poemas — atitrūkimu 
nuo kasdienybės, nuo kolchozinių rūpes
čių, nenoru įsigyventi į sovietinius auto
rius.

Jei Marksas puolamas nesutiktų prisipa
žinti kaltu, tai galėtų kartais būti ir po 
Markso...

Castro Sibire
Kaip iš sovietinės spaudos pranešimų 

matome, Kubos diktatorius Castro buvo 
nugabentas ir į Sibirą. Gal jis girdėjo ir 
apie Sibiro vergų stovyklas, tai iš „vyres
niojo brolio“ galės pasimokyti, kaip jas 
tvarkyti. O gal jis turi padėti atremti pa
saulyje plačiai pasklidusias žinias, kad to
kios stovyklos buvo ir iš dalies tebėra. 
Dabar, žiūrėkite, net Castro pažvejojo ten, 
kur, sakysim, mūsų tautiečiai buvo kanki
nami ir badu mirė. Pro kur jis važiavo, bū
riai darbininkų atėjo jo pasveikinti. Žiū
rėkite, žiūrėkite!

Tačiau ar jūs, skaitydami tokias žinias, 
nepagalvojate, kad tiems būriams darbi
ninkų buvo įsakyta susirinkti ir pasveikin
ti Chruščiovo draugą? Aišku, tokia mintis 
negali būti svetima.

— JAV-bių keliuose per 1963 m. pir
muosius 3 mėnesius žuvo rekordinis skai
čius žmonių — 11.630.

MIRĖ POPIEŽIUS JONAS XXIII
Šv. Sostą išvaldęs 5 metus, birželio 3 d., pirmadienį, mirė 81 m. am

žiaus popiežius Jonas XXIII.
Popiežius Jonas XXIII buvo didelis reformatorius. Be kitų dalykų, 

jo laikais iškilo klausimas krikščionių bažnyčioms suartėti ir buvo 
sušauktas visuotinis Katalikų Bažnyčios suvažiavimas, kuris dar nė
ra pasibaigęs.

LAISVOSIOS BAŽNYČIOS TYLA
šitokia antrašte straipsnį išsispausdino 

Italijos nacionalistinės pakraipos savaiti
nis žurnalas „II Borghese“ balandžio 25 d. 
Jis parašytas dalinai remiantis ir lietuvių 
katalikų raštu Šv. Tėvui Jonui XXIII ry
šium su šv. Kazimiero kulto persekiojimu 
Lietuvoje. Straipsnis yra įdomus, nors pa
rašytas aštria forma, o dalinai ir nevisai 
tiksliai, ką pabaigoje mes patiksliname.

Straipsnyje rašoma:
„Pirmieji „religinio atlydžio“ tarp Vati

kano ir komunistų pasaulio rezultatai tik
rai nėra pozityvūs. Italijoje komunistai 
dalija prie bažnyčių apologetinius lapelius 
apie Joną XXIII, priskirdami Popiežiui 
intenciją „pabrėžti reikalą atsisakyti senų 
antikomunistinių kryžiaus žygių, išeiti iš 
ekskomunikų epochos ir ieškoti pokalbyje, 
„atlaidume labiau negu žiaurume“ (kaip 
yra kaip tik pasakęs Popiežius) kelio, ku
ris įgalintų žmoniją atitolinti nuo savo 
galvos atominės katastrofos grėsmę“. Tuo
se pačiuose italų komunistų partijos lape
liuose minimas ir Adžubėjo lankymasis Va 
tikane, tvirtinant, kad „nors išeidami iš 
skirtingų ideologinių pozicijų, katalikai ir 
komunistai gali ir privalo susitikti“.

Komunistų valdomuose katalikiškuose 
kraštuose taktika yra radikaliai priešinga: 
sakoma, kad, kai ukrainiečių Bažnyčios 
Primas Arkiv. Slypij sutiko grįžti Romon, 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos ak
tyvistai buvo suvaryti į daugiausia katali
kų apgyventus kvartalus, kur daugelis ku
nigų yra gatvių šlavėjais, ir užsiundyti 
šaukti: „Ar matote? Jūsų „ganytojai“ jus 
apleido, grįžta sau laisvi į Vatikaną, o jus 
palieka varge...“ šitokie yra pirmieji re
zultatai nuolaidų, kurios apstulbino katali
kus ir nuliūdino didžią dalį dvasiškuos ir 
vyskupų, ypač kad persekiojimas Bažny
čios už geležinės uždangos tęsiasi moksline 
taktika dviem kryptimis: marksistiniu 
jaunuomenės auklėjimu ir dvasiškijos 
skaldymu.

Niekas šiandien nedrįsta atidengti šios 
naujos Tylos Bažnyčios dramos: bevelija
ma tylėti ar nuslopinti Rytų katalikų 
skausmo šauksmą, prisidengiant patogia 
irenistiško konformizmo skraiste. „Moks
linis“ komunizmo persekiojimas yra virtęs 
lyg kokiu tabu: kalbėti apie jį viešai 
laikoma daugiau negu nepagarbiu dalyku. 
Dėl to vienas Rytų vyskupas yra parašęs: 
„Ne mes esame tikroji Tylos Bažnyčia, nes 
mes liudijame kasdien ir mūsų balsas šau
kiasi dangaus. Laisvųjų kraštų Bažnyčia 
yra Tylos Bažnyčia, jeigu tikintieji, turė
dami viską, tyli šios didžios dramos aki
vaizdoj“.

Vienas kunigas, taip pat iš komunisti
nio krašto, pasakė:

„Dešimt metų svajojau apie Vakarų 
laisvę, svajojau apie laisvą Bažnyčią. Ir 
štai, esu čia vos mėnuo, ir man jau užteko, 
kad apsispręsčiau vėl grįžti Tylos Bažny
čios prieglobstin. Grįžtu į ten. Kodėl? To
dėl, kad Tylos Bažnyčios kančios man yra 
mažiau skausmingos, negu laisvosios Baž
nyčios tyla“, štai šios skaudžios politinės 
padėties opiausia vieta: tyla Bažnyčios, ku 
ri džiaugiasi laisve, kuri gali kalbėti gar
siai ir šaukti, nesibijodama persekiojimų 
nei siaubingų politinės policijos įsibrovi
mų naktimis, nei kraujo praliejimo. Vaka
ruose viešpatauja tyla: už bronzos vartų 
(Vatikano vartai) bevelijama tylėti ir nu
tildomi „rėksniai“, kurie nori priminti 
kasdieninę kunigų kankininkystę Chruš
čiovo Rusijoje, Kadaro Vengrijoje, mažoje 
katalikiškoje Lietuvoje, apskritai visur, 
kur tik plevėsuoja raudonoji vėliava.

Kad tyla yra dienos šūkis, tai parodo ki 
tas įvykis, kurio niekas nepaminėjo var
dan ano triumfuojančio „atlydžio“ paci
fizmo. Tai įvyko prieš gerą mėnesį: praei
to kovo 4 dieną, kai į Miuncheną susirin
ko Bavarijoje gyveną lietuviai tremtiniai. 
Jie pasiuntė Popiežiui laišką, kuriame aiš
kiai išdėstė komunistų vykdomus „naujus 
persekiojimus“ Lietuvoje“.

(Toliau pateikiamas to laiško tekstas, 
kuris jau buvo spausdintas „Europos Lie
tuvyje“).

Praėjo daugiau kaip mėnuo, bet pasau
lis vis dar laukia, kol galės susipažinti su 
šiuo įsakmiu tremties lietuvių protestu. 

Dar daugiau, praslinkus keturioms die- 
noms po to, kai šis laiškas buvo parašytas, 
kad paragintų laisvąjį pasaulį netikėti 
„gražiais N. Chruščiovo žodžiais apie tai
kų sambūvį“, sovietų ’diktatoriaus žentas 
Adžubėjus peržengė bronzos vartus, kad 
būtų priimtas Popiežiaus specialioje au
diencijoje. Kas žino, kur atsidūrė katalikų 
lietuvių protestas, kas žino, ką bus at
sakęs koks Valstybės Sekretoriato raštinin 
kelis, kad bent kiek „nuramintų“ tuos, 
kurie drąsiai demaskuoja „naują komunis 
tinį persekiojimą“ visiškame ideologinia
me atlydyje. Jei to nežinoma, galima leng
vai įsivaizduoti, atsimenant, kad šios die 
nos šūkis yra knarkti.

(šveicaras)“

Tačiau neteisingai spėliojo „H Borghe
se“ žurnalas, jog Bavarijos Miuncheno lie
tuvių katalikų raštą tematys koks raštinin 
kelis, š.m. balandžio 29 d. per Lietuvių 
Sielovadą Vokietijoje gautas iš Apaštališ
kojo nuncijaus K. Bafile raštas, kuriame 
sakoma:

„Kun. Dr. Aviža, Miunchen 2, Unterer 
Anger 17, kartu su kitais pasirašiusiais 
lietuviais ponais pasiuntė Šventajam Tė
vui laišką, kuriame išreiškia rūpestį reli
giniu katalikų gyvenimu tėvynėje.

Jo šventenybės valstybės sekretoriatas 
prašo pranešti laišką rašiusiems, kad jų 
raštas pasiekė aukštąjį adresatą ir kad 
Šventasis Tėvas turi nuolat prieš akis 
skaudžią Bažnyčios padėtį Lietuvoje ir ne
siliauja meldęs jėgos bei stiprybės už Kris 
taus karalystę kenčiantiems žmonėms“.

(ELI)

r Sepfrp/os DIENOS ~|
DE GAULLETO SĄLYGOS

Spėjama, kad Prancūzijos prez. de Gau- 
lle'is, kai liepos mėn. lankysis Vokietijo
je, pareikalaus Dr. Adenauerį pasirinkti: 
arba tegu jis sutvarko vicekanclerį prof. 
Erhardą,, kuris kelia klausimą priimti D. 
Britaniją į Europos Ekonominę Bendruo
menę, arba Prancūzija pasitrauks iš tos 
Bendruomenės.

ALŽYRAS NACIONALIZUOS ŽEMES
Alžyro vyriausybė pasiryžusi nacionali

zuoti visas europiečių valdomąsias žemes. 
Europiečiai neturės teisės turėti žemės.

Taip pat būsiančios nusavintos ir didžių 
jų žemvaldžių muzulmonų žemės.

LIKO 80
Paskutiniojo karo metu labai sumažėjęs 

stumbrų skaičius šiuo metu vėl esąs padi
dėjęs iki 80.

Jie buvo laikomi jau užtvarose, bet da
bar paleisti į girias.

Keliuose esą pavojingi, nes labai ne
mėgsta motorizuotų priemonių garso.

BRITŲ POLITIKA DĖL P. AFRIKOS
Britų vyriausybė, kaip pareikšta parla

mente, pasiryžusi ir toliau tiekti Pietų Af
rikai ginklus, kaip ir iki šiol, nes tai ma
žina Britanijoje nedarbą.

Kad prekybai su Pietų Afrika nebūtų 
pakenkta, Britanija nepasiryžusi boikotuo 
ti to krašto ar oficialiai smerkti jo vidaus 
rasistinės politikos.

SAVIVALDA KENIJAI
Britai suteikė savivaldą savo kolonijai 

Kenijai (vėliau kraštas gaus visišką ne
priklausomybę).

Išrinktas parlamentas, ir sudaryta vy
riausybė, kuriai vadovauja Kenijata (tas 
pats, kuris buvo nuteistas ir laikomas kalė
jime už Mau-Mau organizavimą).

IŠTREMTI DĖL PALAIDO GYVENIMO
Lenino vardo sporto stadione Maskvoje 

įvyko teismas, kuris, 2000 asmenų minios 
palydimas, nutarė išsiųsti 5 metams iš 
Maskvos tris jaunuolius.

Jie buvo kaltinami lošimu, drabužių su
pirkinėjimu iš užsieniečių ir mainykavi- 
mu svetima valiuta.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Afrika juda
Po Etiopijoje įvykusios konferencijos Ai 

rikos laisvųjų kraštų vadai paskelbė atsi
šaukimą, kuriame ypač pabrėžiamas relka 
las tame žemyne susitvarkyti su kolonia
lizmu ir kai kuriuose kraštuose valdančių
jų baltųjų mažuma. Dėl to britų „The Gu
ardian“ rašo:

„Daugumas stebėtojų pripažins glau
džios atskirų kraštų vienybės vertę Afri
kos ekonomijai ir sutiks, kad mažumos 
valdymas yra pasenęs dalykas ir anksčiau 
ar vėliau turės pasibaigti. Tačiau jie gali 
kelti klausimą, ar Afrikos vadams šian
dien tie dalykai tikrai yra pirmaeiliai. 
Kolonializmas ir neokolonializmas dauge
liui Afrikos kraštų pasidarė atpirkimo 
ožiu išpirkti nesugebėjimui išnaudoti ge
riausias progas. Tos progos, reikia pasaky
ti, yra ribotos. Tačiau Afrikos vadai susi
rinkę svarstė ne tai, kaip atitaisyti, kas bu 
vo užleista. Jie buvo visiems žinomi hero
jai, pasiryžę nusimesti baltųjų valdžią, 
ypač kai Gana parodė pavyzdį. Nors tas 
dalykas jau daug kur įgyvendintas, jie ir 
toliau tebegyvena tuo, Afrika dar neturėjo 
pakankamai laiko iškelti į viršų naujosios 
kartos vadų, kurie pajėgtų į Afriką žiūrėti 
jau nebe kaip į rasių kovos lauką“.

Taip pat blaiviai vertindamas afrikiečių 
nusistatymą, britų „New Statesman“ rašo:

„Adis Abeboje susirinkę Afrikos vadai 
priėjo išvados, kad patogiausias būdas su
daryti naujai Afrikos vienybės organizaci
jai yra sudraminti savo kolektyvinę lai
kyseną prieš kolonializmą ir apartheidą. 
Negalima nė laukti, kad patenkinti sau il
sėtųsi prieš imperializmą kovodami val
džios pasiekusieji politikai, kai Pietų Ro- 
dezijos reikalus dar tebetvarko baltieji, 
kai portugalai tebelaiko kolonijas Angolo
je, Mozambikoje ir Gvinėjoje, o Pietų Af
rikoje apartheido jungas primetamas 12- 
kai milijonų neeuropiečių. Gyvendama 
nauju jėgos pajutimu, suprantama, nepri
klausomoji Afrika jaučiasi įpareigota pa
laikyti išsivadavimo judėjimą, kol žmonės 
atsikratys svetimųjų ar mažumos val
džios“.

Prancūzų „L'Aurore“ konferencijoje ir

KOSMONAUTAI NEŽUVO
„Journal-American“ paskelbė, kad ke

letas sovietų kosmonautų žuvo erdvėje, ir 
išvardijo net tris pavardes.

„Izvestijos“ tokią žinią pavadino „fan
tastiniu išradimu“ ir išsispausdino tų tri
jų vyrų fotografijas. Vienas jų, Genadijus 
Michaiiovas, pasisakė, kad jis nesąs net 
kosmonautas.

KURDAI IEŠKO UŽTARĖJŲ
Irako kurdų vadas Talabanis atvyko į 

Egiptą išsiaiškinti, ar ateityje jo tautelė 
negalėtų įsijungti lį Jungtinę Arabų Res
publiką.

Kol Iraką valdė gen. Kassemas, kurdai 
kovojo prieš jį ir jo armiją, reikalaudami 
autonomijos. Savo gyvenamąją sritį fak
tiškai maždaug jie ir valdo. Jų yra apie 
milijonas.

MONGOLIJA IEŠKO PARAMOS
Komunistinė Mongolijos respublika ieš

ko užsieniuose paramos.
Ji pasirašė sutartį su J. Tautomis, iš ku

rių gaus pradžiai 107.000 svarų.
Mongolija taip pat esanti pasiryžusi siųs 

ti studentus eiti mokslų į Britaniją ir 
Prancūziją.

P AiSĮAlUiL Y Ji
— Paminėti slavų apaštalams šv.šv. Ki

rilui ir Metodijui, kurie XI amžiuje prade 
jo skelbti krikščionybę slavų kraštuose, 
Vatikanas išleidžia 3 pašto ženklus — 30, 
70 ir 150 lirų vertės.

— Rytų Pakistane per didžiulę audrą 
žuvo apie 10.000, nesurandama apie 10.000 
ir be pastogės liko apie 2 mil. žmonių.

— Lisabonoje (Portugalijoje) sugriuvo 
prieš 2 metus statyta geležinkelio stotis, 
užmušdama 52 ir sužeisdama 61.

— Newtowne, Britanijoje, jaunavedžiai 
turėjo pramiegoti savo namuose ant čiuži
nio, nes šiukšlininkai paėmė ir išvežę su
degino jų naują lovą, kuri stovėjo kartu 
su sena vonia netoli šiukšlių statinės (vo
nios jie nebepaėmė, nes pritrūkę vežime 
vietos, o lova ten buvo pastatyta, kad kiti 
atvažiuotų jos nuvežti į jaunavedžių na
mus).

jos pasisakymuose įžiūri naujų sąmyšių 
pradžią. Jis rašo:

„Kas slepiasi už to Adis Abeboje sutar
tojo atsišaukimo? Didžiuliai sunkumai, ko
vos dėl valdžios ir ypatingi sujudimai, ko 
nepajėgia nė pats tas atsišaukimas užslėp
ti. Juodosios tautos — anglofilai ir franko- 
filai — nenorės pakęsti dominavimo ara
biškųjų valstybių, kurios bandytų primesti 
joms savo pranašesnę civilizaciją. Tą va
landą, kai skelbiami afrikiečių vienybės 
pagrindai, prezidentas Nasseras dar neži
no, kas išeis iš jo Jungtinės Arabų Respub 
likos, kurios sudarymą dar gali subarstyti 
nauji įvykiai. Afrika yra atsidūrusi nacio
nalizmo sąmyšių viduryje. O visa kita tėra 
tik svajonės“.

AR SOVIETAI TIKRAI UŽ TAIKĄ?
Sov. Sąjunga ir kiti komunistiniai kraš

tai atsisakinėja mokėti J. Tautoms priklau 
santį įnašą. Dėl to šveicarų „Basler Nach- 
richten“ rašo:

„Pinigas yra karo nervas, kaip sako se
nas priežodis. Pinigas yra taikos nervas, 
kaip dabar pabrėžia J. Tautų ūkio komisi
ja, kuri bergždžiai stengiasi išspręsti nesu 
sipratimus dėl mokėjimų, nes tas dalykas 
gresia visai organizacijai atsidurti prara
joje. Tai reiškia, kad Maskva tuose stikli
niuose rūmuose verčiasi vien nevertingu 
akių dūmimu. Paskutiniu metu buvo daro
mos net nuolaidos ir viliojami tie rubliai. 
O šitaip vyksta tuo metu, kai Sov. Sąjun
ga visame pasaulyje garsinasi, kaip pirmo
ji taikos saugotoja. To linkėtina ir jai ir J. 
Tautoms. Tačiau negalavimų šaknys sie
kia giliau negu tik vien tuščia piniginė, ir 
net dabar išgelbėtos J. Tautos bus tik be
kraujis pastatas, kuris iš viso nebegalės 
prisiimti sau didesnės naštos“.

POLITIKA IR SPORTAS
Pasisakydamas prieš sporto olimpiados 

ruošimą Berlyne, švedų „Dagens Nyheter“ 
rašo:

„Jeigu Rytų Berlyno įstaigos net nu
spręstų prestižo sumetimais nuversti sie
ną, kad įvyktų olimpiada, tai tada galėtų 
susidaryti galimybė, kurios nevertėtų pa
likti neišnaudotos. Tačiau klausimas, kiek 
plačiai rusai domisi protingu susitarimu 
dėl Berlyno ir ar jiems tik ne daugiausia 
rūpi išjungti iš Vakarų Berlyno vakarie
čius“.

NAUJA BYLA LIETUVOJE IR VĖL — 
SUŠAUDYMAS

(E) Gegužės 7-8 d.d. Kėdainiuose vyko 
išvažiuojamoji Aukšč. Teismo sesija, pir
mininkaujant L. Miežėnui, nagrinėjusi bu
vusio „buržuazinių nacionalistų gaujos“ 
dalyvio Prano Prūsaičio bylą. Pagal „Tie
są“, Prūsaitis su bendrais buvo pasižymė
jęs žudynėmis, smurtu, plėšimais Kėdai
nių, Ariogalos, Radviliškio rajonuose. Ge
gužės 8 d, teismo nuosprendžiu Pr. Prūsai
tis nuteistas sušaudyti. Kaip ir kitais pa
našių bylų atvejais, paskelbta, kad nuo
sprendis buvęs galutinis ir neapskundžia
mas.

Praėjusią žiemą nukentėjo gulbės
(E) Vilniaus radijas gegužės 11 d. skel

bė: į miškus, giraites jau susirinko beveik 
visi Lietuvoje gyvenantieji sparnuočiai. 
Tačiau pripažinta, kad praėjusioji šalta 
žiema labai nuskriaudė gulbes. Jų tegrįžo 
tik ketvirtadalis. Dabar gamtos mėgėjai 
prašomi labiau sustiprinti Lietuvoje gy
venančių gulbių apsaugą.

DBLS Manchesterio Skyriaus sekretorių 
p. ANTANĄ JELOVECKĄ 

ir
p-lę ROMĄ VAICIKAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikiname ir linkime daug laimės.

Skyriaus Valdyba ir nariai

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
kasininką

p. ANTANĄ JELOVECKĄ 
ir

p-lę ROMĄ VAICIKAUSKAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, 

sveikiname ir linkime daug laimės.
Klubo Valdyba ir nariai

Hmm..........................................nulini..........miniu
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BALTOSIOS PELYTĖS IŠARDĖ
KOMUNISTŲ MITINGĄ...

Jau buvome nurodę komunistų pastan
gas diskredituoti užsieny apsigyvenusius 
lietuvius. Jau keli metai, kai Lietuvoje 
pastiprėjo okupantų diriguojama akcija 
prieš „liaudies priešus, fašistus, nacių iš
peras, banditus" ir t.t., kas, išvertus | lie
tuvių kalbą, būtų prieš patriotus, partiza
nus, dvasiškius, kankinius dėl laisvės, dėl 
tėvų žemės. Tokia pati pastiprinta akcija 
pradėta ir prieš pasitraukusius į laisvuo
sius kraštus lietuvius. Matyt, mūsų veikla 
užsienyje Maskvai smarkiai nepatinka, 
kenkia jų planams ir užmačioms. Užsienio 
komunistų partijos gavo (sakymą pasitemp 
ti, „padidinti darbo našumą“, kad kenks
minga Maskvai pabėgėlių politinė veikla 
būtų, jei nesustabdyta, tai bent susilpnin
ta, priešiškos propagandos nuslopinta.

Išsigandusios mūsiškių komunistų gre
tos iš kailio neriasi, stengdamosios ką nors 
naujo išgalvoti prieš pabėgėlius. Bet ką tu 
čia jiems prikiši! Gyvena sau žmonės, tarp 
savęs pasiginčydami ir vis Tėvynės neuž
miršdami, vis prieš komunistus... Tai ir 
atsiminė vargšeliai dar Hitlerio įkurtą po
litinę partiją — nacionalsocialistus ir ėmė 
triūbyti, kad, girdi, visi pabėgėliai tai tik
ri naciai, kurie ne tik visi blogi žmonės 
esą, bet net ir žydus naikinę... Pavardė
mis ėmė vardinti, knygeles spausdinti; 
mūsų ministerial, kariai, net ir vienas vys
kupas, girdi, žydus naikinę...

Nors tie jų tvirtinimai Ir nelabai pavo
jingi, amerikiečių visuomenė jau neblogai 
vietinius savo krašto „išdavikus" pažįsta, 
tačiau mūsų organizacijos ir spauda kartą 
neteko kantrybės ir nutarė išeiti su savo 
priešginkllu. Proga pasitaikė gegužės 19 
d„ kai komunistinis „Komitetas prieš na
cius nusikaltėlius“ sušaukė dideliame Či
kagos viešbutyje mitingą. Lietuviai ir kitų 
tautų pabėgėliai, susibūrę antikomunisti
nės akcijos grupėje, nutarė tą mitingą boi 
kotuoti. Tūkstančiai susirinko į Čikagos 
centrą, ir kiekviename kampe stovėjo mo
terys su pluoštais antikomunistinių lape
lių, kuriuos dalijo praeiviams. Gal trys 
šimtai lietuvių su tvarkingais plakatais 
rankose žygiavo pro viešbučio duris. Dau
gumas jų buvo jauni Čikagos universitetų 
studentai, kurie mūsiškiams demonstra
cijos vadams daug rūpesčio sukėlė. Vis, 
matote, jaunas ir karštas kraujas, sunkus 
suvaldyti. Bijota, kad nebūtų kokių nors 
nedrausmingų susistumdymų su mitingan 
besirenkančiais senukais lietuviais ar sto
rom, brangiai pasirėdžiusiom žydėm.

Šitame mitinge, kaip atrodo, didelį vaid
menį vaidino vietiniai komunistai lietu
viai ir žydai. Bet jokių fizinių grumtynių 
nebuvo. Viskas darė gerai organizuotos ir 
disciplinuotos demonstracijos įspūdį. Pla
katai baltomis raidėmis juodame fone 
skelbė tokius šūkius: „Raudonieji vampy
rai trokšta kraujo“, „Sovietai nužudė 50. 
000 lietuvių“, „Sovietų draugai — Ame
rikos priešai“. Kiti plakatai buvo padidin
tų fotografijų pobūdžio, vienoje Stalinas 
su Hitleriu, kitur vaizdai iš Pravieniškių 
ir Rainių skerdynių.

Prieš prasidedant mitingui, lietuviai ko
munistai, sustoję saugioje už policijos nu
garų grupelėje, su didžiausia pagieža ste
bėjo tvarkingai vaikščiojančius savo tau
tiečius; ten buvo vadeivos Kubilius, Jo- 
kubka, Margeris ir vienas Bridgeporto bat 
siuvys, kuris, nebeišlaikydamas savo pyk
čio, buvo nugirstas sakant kitiems: „Tik 
susemt visus, žalčius, ir sunaikint“... Ži
noma, kaip sako priežodis, „Jei kiaulė ra
gus turėtų j— visą pasaulį išbadytų“...

Įdomiausias tačiau akimirksnis įvyko 
pačioje mitingo salėje. Jau gerokai įpusė
jus durnoms šnektoms, staiga viena mo
teris, pašokusi nuo kėdės, ėmė klykti ir šo
kinėti, kaip apsėsta. Netrukus ir kita ir tre 
čia. Vyrai pradėjo po salę bėgioti, po kėdė 
mis landžioti. Policija, kurios, kaip papras 
tai tokiuose parengimuose, nemažai būna 
pakviesta apsaugai ir tvarkai išlaikyti, jau 
beveik už ginklų griebėsi, toks baisus 
triukšmas kilo. Pamažu paaiškėjo, kad čia 
nei bombų nėra, nei muštynių, o tik gal 
dešimtis gražių, baltų pelyčių. Viena su
mani latvaitė jas atsinešė į šį susirinkimą 
ir tinkamu metu paleido į laisvę. O, žino
te, išlepintos žydaitės bijo šitų nekaltų gy
vulėlių. Taip ir suiro visas masinis mitin
gas; kol tas pelytes išgaudė, savo krauge
rišką pyktį ant jų išliejo, kol policija jas 
visas, į dėžutę sudėtas išnešė, kaip kaltės 
įrodomąjį daiktą, tai nei laiko, nei noro 
neliko daugiau kalbų beklausyti. Minėtoji' 
latvaitė, kad jai dievai atlygintų, ponia 
Dagmara Valens, latvių laikraščio kores
pondentė, buvo patraukta į teismą. Reika
lauta ją suimti, tačiau policija ją paleido 
už 15 dolerių užstatą. Paklausykite dabar, 
kokios ponios ją apskundė ir pasirašė 
„complaintą“, ogi, ponios Gassman, Liber
man, Budov, Emijanitov... Ui, gevalt!

Čia ir kyla klausimas, koks gi nelabasis 
traukia tą nelaimingąją tautą prie komu
nizmo. Ir dar Amerikoje! Mūsų tautiečiai 
tai vargšai, kurie dirbo sunkiai, būdavo 
išnaudojami, vargo visokiose skerdyklose 
ir fabrikuose. Jei jie, apakę, buvo propa
gandininkų pavilioti, tai dar vis supranta

ma, jei ir nepateisinama. Bet ko tiems 
auksu ir lašiniais aptekusiems semitams 
trūksta? Ko jie veržiasi nestumiami į kil
pą, kas bepaaiškins?

Prieškomunistinė demonstracija pavyko 
labai gerai; daug žmonių, saulėta diena, 
puiki tvarka. Tačiau reikia manyti, kad to 
kių demonstracijų reikės dar ir daugiau, 
nes ką mūsų priešai pradeda, tai taip leng 
vai rankų nenuleidžia. O aišku, kad jų di
džiausias tikslas tai sugriauti vakariečių 
eiles iš vidaus, išsklaidyti, supiudyti arba 
diskredituoti pabėgėlius, kaip svarbiau
sius jų nusikaltimų liudininkus, o vėliau 
jau siekti pripažinimo jų užkariautų teri
torijų, naujųjų kolonijų ir dominijų. Rei
kia vilties ir darbo, kad bolševikams tas 
nepavyktų,

Dr. V. Alseikienei 80 m. amž.

(E) Lietuvoje, Kaune, gyvenančiai akių 
gydytojai med. Dr. Veronikai Janulaitytei 
Alseikienei gegužės 12 d. sukako 80 m. am 
žiaus. Gimusi 1883 m. Malavėnuose, Šiau
lių apskr., sukaktininkė mokėsi Šiauliuo
se, Mintaujoje, mediciną studijavo Berne, 
Vienoje ir Berlyne, gaudama medicinos 
daktaro laipsnį. Vilniuje jos iniciatyva 
1918 m. įkurta Lietuvių sanitarinės pagal
bos draugija, o šioji įsteigė Vilniaus lietu
vių ligoninę ir polikliniką. Joje ir priva
čiai Dr. Alseikienė dirbo ligi 1931 m. Tais 
metais įsikūrusi Kaune, Dr. V. Alseikienė 
čia gyvena iki šiol, dar ir dabar dirbdama 
savo profesijos srity.

LIETUVIAI PAKVIESTI DĖSTYTI VAKARŲ VOKIETIJOS 
UNIVERSITETUOSE

(ELI) Prof. Zenonas Ivinskis nuo ba
landžio 1 d- yra pakviestas į Bonnos uni
versitetą svečio profesoriaus teisėmis 
skaityti Lietuvos istorijos kurso. Vasaros 
semestre (nuo geg. 1 d.) jis jau skaito 
apie Lietuvą viduriniais amžiais ir semi
nare nagrinėja Vokiečių ordino ir Žemai
čių klausimą.

Tą džiugų istorinį įvykį verta specialiai 
paminėti dviem sumetimais. Viena, lietu
vis profesorius iš vokiečių universiteto ka
tedros dar niekada nebuvo skaitęs ištiso 
kurso apie Lietuvą. Antra, šis lietuvių 
profesoriaus pakvietimas liudija, kad Vo
kiečių Federalinė Respublika ir jos moks
lo žmonės yra pasukę gera kryptim išly
ginti toms skriaudoms ir žaizdoms, kurias 
vokiečiai yra padarę Lietuvai kaizerio lai
kais I Pasaulinio karo metu, Hitlerio lai
kais, kai II Pasaulinio karo metu naciai 
pirmiau padidino Stalino apetitus užgrob
ti Lietuvą, o paskiau patys stengėsi ją pa
versti kolonijine provincija. Lietuva prieš 
vokiečius niekad piktų norų neturėjo ir su 
pagarba žiūrėjo kaip į geros organizacijos 
pažangią tautą. Visi lietuviai gražiai mini

ŠIAPUS IR ANAPUS

Žmonija nuo seniausių laikų jaučia, kad 
žemėje gyvenančiam žmogui svarbiausias, 
bet drauge ir sunkiausias uždavinys yra 
suprasti, koks yra santykis tarp šiapus ir 
anapus, ir surasti kelią tai savo gyvenime 
pritaikyti.

Visose religijose ir ideologijose šiapus 
ir anapus problema užima centrinę vietą. 
Nuo jos negali išsisukti nė komunizmas. 
Anapus esančio tikslo siekimas, komunis
to (bet ir kiekvieno kitokio materialisto) 
supratimu, nesiderina su jo dabartiniais, 
konkrečiais, žemiškais uždaviniais, todėl 
antgamtinei religijai ten negali būti vie
tos, ja reikia nusikratyti, reikia su ja ko
voti.

Kiti tikisi laimėti sau anapus, paskelbę 
karą iki sunaikinimo visam, kas yra šia
pus. Kai kurios senosios graikų sektos, 
manichėjai, budistai ir visokie gyvenimo 
pesimistai, žiūri į medžiagą kaip į kokį 
esmėje blogą dalyką, su kuriuo padorus 
žmogus negalįs nieko bendra turėti.

Abu kraštutinumai, jei jie gyvenime 
pritaikomi, žaloja pačią žmogaus prigimtį. 
Kiekvienoje žmogiškoje būtybėje jungiasi 
du pradai: dvasinis ir medžiaginis. Todėl, 

šitokius praeities faktus: kunigaikščio Al
brechto laikais pirmoji lietuviška knyga 
išėjo Karaliaučiuje, pirmasis didysis lie
tuvių poetas Donelaitis gyveno Prūsuose; 
pirmasis žymus lietuvių dainų tyrinėtojas 
Rėza buvo Karaliaučiaus universiteto pro
fesorius; caristinės spaudos draudimo 
priespaudos (1864-1904) metu lietuvių 
knygos ir laikraščiai buvo spausdinami 
Prūsuose. Tai buvo didelio kaimyno rei
kalinga pagalba mažai skriaudžiamai tau
tai.

Todėl labai malonu, kad po daugelio 
metų teigiamą susidomėjimą Lietuva ir 
kultūringų santykių gerą pavyzdį Vaka
rams duoda Bonnos universitetas, pasi
kviesdamas prof. Z. Ivinskį.

Be prof. Ivinskio, dar ir Dr. Daina Au- 
gustaitytė nuo gegužės 1 d. pakviesta 
Miuncheno un-to slavistikos filologijos ka
tedroj pas prof. Koschmiederį pirmąja (iš 
penkių) asistente Filosofijos fakulteto sla
vų ir baltų filologijos seminare. Šiuo laiku 
Dr. D. Augustaitytė ruošia lietuvių kal
bos vadovėlį vokiečiams. 

kas atima ar jėga nuslopina žmogaus dva
sinį polėkį, daro esminę žalą jo žmogiška
jai prigimčiai: žmogų pastato šalia gyvu
lio arba jį paverčia besielės mašinos rate
liu. Panašiai, kas neapkenčia žemiškų po
linkių ir mano turįs kovoti su visu, kas 
žmoguje medžiagiška, esmiškai žaloja pa
čią jo prigimtį: žmogų laiko tokiu, koks 
jis nėra, ir priveda jį prie nevilties, galuti
nio nusivylimo.

Auksiniu vidurio keliu veda žmogų per 
gyvenimą Kristaus skelbtoji evangelija. 
Ji nereikalauja nuslopinti į prigimtį įdieg
tus palinkimus, bet leidžia juos tvarkingai 
ugdyti ir naudoti. „Visų pirma ieškokite 
Dievo karalystės, o visa kita (ką valgysite, 
ką gersite ir t.t.) bus jums pridėta“.

Evangelija moko, jog pareigos Dievui 
ir žemiški rūpesčiai nėra du skirtingi, vie
nas nuo kito nutolę keliai, nėra kaip tos 
svarstyklės, kur, vieną pusę spaudžiant, 
antroji kyla į viršų, šiapus ir anapus 
krikščioniui yra vienas ir tas pats kelias: 
žemėje — nuolatinio keliautojo, amžinybė
je — savo tikslą pasiekusiojo arba jį pra- 
žaidusiojo ir dėl to amžinai besigraužian- 
čiojo.

Tikintysis, uoliai atlikdamas savo užsi
ėmimo pareigas, auga tikėjime ir išpildo 
Dievo jam skirtąjį uždavinį, o kas neat
lieka savo luomo pareigų, nusikalsta ir 
prieš tikėjimą. „Jei kas nesirūpina savai
siais ir ypač namiškiais, tas išsigina tikė
jimo ir yra piktesnis už netikintį“ (1 Tim 
5,8).

Ne stebuklų darymu ir ne savęs iš nu
mirusių prikėlimu Kristus atpirko pasaulį, 
bet tapdamas žmogumi, gyvendamas, ken
tėdamas ir mirdamas kaip žmogus, atvėrė 
žmonijai kadaise per jos pačios kaltę už
sklęstus dangaus vartus. Jis tapo tiltu, 
per kurį turi pereiti kiekvienas žemės ke
leivis, jei nori pasiekti savo galutinį tiks
lą — amžinąją laimę.

T. Paulius
Roma.

PAMALDOS

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.
ECCLES — birželio 9 d., 12.15 vai.

SIDABRINIS KUN. DR. J. AVIŽOS 
JUBILIEJUS

(ELI) Žinomas Vokietijos lietuvių Bend 
ruomenės veikėjas, Krašto Tarybos narys 
kun. Dr. Jonas Aviža šiais metais švenčia 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. Kun. J. 
Aviža kunigu įšventintas 1938 m. birželio 
11d. Kaune. Š.m. birželio 17 d. Miunchene 
jubiliatas laikys iškilmingas šv. Mišias. 
Po mišių ruošiama speciali akademija pa
gerbti jubiliatui.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje

TAUTVAIŠIENĖ

(11)

O viršininkų butuose?
Viršininkams iš rąstų statytuose namuo 

se niekas poliarinės nakties metu nei cin- 
ga, nei šiltine nesirgo. Tik sausio mėnesį 
vienas jų buvo gavęs plaučių uždegimą. 
Felčerės lydimi turėjome jį pristatyti į li
goninę, kur jam buvo paskirta vieta.

Paties viršininko kambarys skendėjo 
žvakių šviesoje Ir buvo šiltas, nes visą pa-- 
rą kūrenosi molio plytų krosnis. Ten buvo 
stalas, suolai, geležinė lova. Matėme šiltas 
antklodes, kailinius, iš įvairiausių žvėrių 
plaukų nuveltą avalynę ir tokios pat me
džiagos 'pirštines.

Užstalėje sėdėjo jauna graži mergina, 
valgė saldumynus. Stalas buvo apkrautas 
amerikoniškais konservais, balta duona, 
saldumynais ir net „vodka“. Apie 40 m. 
amžiaus ligonis karščiavo ir sunkiai kvė
pavo. Felčerė rengė ligonį. Mergina buvo 
rami ir abejinga visam tam, kas kambary 
vyko. Ji ramiai užkandžiavo. Toji mergina 
buvo išviliota ir paimta iš išbadėjusio ba
rako, kad viršininkui ilgos poliarinės nak
tys būtų trumpesnės.

Prieškambaryje matėme sūdytos riebios 
žuvies statinę. Alkani palydovai, eidami 
pro šalį, sugebėjo kelias žuvis paimti.

POLIARINĖS GAMTOS YPATUMAI
Nugrūsti į Arktį 1942 m. rugpiūčio mėn. 

pabaigoje, mes neturėjome mažiausios nuo 
vokos, kaip mus pasitiks tolimosios šiau
rės gamta. Mes apie tai net galvoti negal
vojome. Patyrę daug skriaudų iš pavergu
sių mus bolševikų ir savanaudiškų parei
gūnų, mes manėme, kad tik su tuo vienu 
klastingu priešu reikalų teturėsime. Bet 
taip nebuvo. Mūsų laukė dar ir kitas prie
is — šiaurės gamta su visais jos ypatu

mais. Kokie tie ypatumai buvo, jau žino
me. Gamtos šėlstančias jėgas pasiruošę 
žmonės nugali. Mes tuo įsitikinome, maty
dami, kaip atrodė (buvo pasiruošę) privi
legijuoti mūsų pavergėjai. Mes gi prieš 
tuos du mūsų priešus buvome visiški bejė
giai. Kad skaitytojui dar labiau paaiškėtų, 
kokiose sąlygose nutremtiems teko grum
tis, noriu pasakyti nors trumpai apie mus 
pasitikusią poliarinę gamtą.

Spalio mėnesiui baigiantis, paskutinia
jam šviesos ruoželiui pasirodžius ir tuojau 
ir vėl dingus, šiaurėje prasidėdavo polia
rinė naktis, kuri tęsėsi iki sausio mėnesio 
galo. Poliarinės nakties pradžioje saulėte
kis dingsta. Tik vidudieniais išaušta lyg ir 
aušrelė, bet ir ši, kasdien vis trumpėda
ma, gruodžio pradžioje išnyksta. Tuomet 
įsigali visuotinė tamsa be mažiausios proš
vaistės. Tai ir yra poliarinės nakties pra
džia; nakties, kuri čia, pas mus, tęsdavosi 
apie tris mėnesius. Juo arčiau į šiaurės 
polį, juo ilgiau trunka poliarinės naktys, 
pvz., špitzbergene jos tęsiasi visus šešis 
mėnesius. Gruodžio mėn. prasideda bai
siųjų tamsiųjų purgų (sniego pūgų) siau
tėjimai, kurie kartojasi su trumpesnėmis 
bei ilgesnėmis pertraukomis. Mes, vergai, 
buvome blogiausiai aprūpinti, blogiau už 
gyvulius. Todėl poliarines naktis su jų 
žiaurybėmis galėdavo pakelti tik stipriau
sieji, bet tokių buvo labai nedaug. Apie 
poliarinės nakties metu bado ir šalčio siau 
tėjimo pasėkas jau esu pasisakiusi.

Sausio mėn. baigiantis, pietuose ir vėl 
pasirodydavo vos pastebimas greit išnyks 
tantis šviesos ruoželis, prieš tris mėnesius 
reiškęs poliarinės nakties artėjimą ir jos 
įsigalėjimą. O dabar toks šviesos ruoželis 
skelbdavo Arkties nebyliam pasauliui sau
lės šviesos į jį sugrįžimą. Ir dabar, vos tik 
pasirodęs, tas šviesos ruoželis ir vėl tuojau 

dingdavo, tačiau šį kartą jis laipsniškai 
vis išsiplėsdamas ir didėdamas versdavo 
aušros šviesą ilgiau pasilikti, iki pasirody
davo pirmas auksinis saulės spindulys. 
Tuo būdu neskubėdamas į Arktį ateina 
pavasaris, o po jo ir vasara.

Nuo gegužės mėn. pradžios iki liepos — 
šiuos tris mėnesius saulė, visai nenusileis
dama, teikia šiaurės plotams balzganą, 
bet šaltą šviesą. Šiuo metu tundroje sužy
di kai kurios gėlytės ryškiomis spalvomis, 
prisistatydamos be pertraukos besitęsian
čiai dienai, apvaldžiusiai ir nakties metą 
— šiaurės dienonakčiai. Tie augaliukai, 
besigindami nuo šaltųjų vėjų, nedrįsta 
aukščiau nuo žemės paviršiaus pakilti. 
Dienonakčio metu sužydi kiekviena žolelė, 
nors jų žydėjimas trunka tik dvi tris die
nas. Mat, balzgana ir šalta saulės šviesa 
žemę tik per 30 cm teatšildo. Tai taip čia 
šiaurėje kaitaliojasi metų laikai. Jie visai 
nepanašūs į mūsų tėvynės Lietuvos metų 
laikus.

Nėra ant žemės rutulio vietos, kurioje 
nesurastume gamtos grožybių. Taigi ir 
Arkties tundroje jų nestinga. Gyvendami 
kankinių ir paniekintų gyvenimą, mes, 
vergai, matydavome sniegą, ledą, tamsią 
bei pilką pažliugusią tundrą, tirštas mig
las, audringus vandenis; jausdavome ne
gailestingą šaltį, žvarbius vėjus ir nuolat 
greta savęs stovinčią mirtį. Bet vis tiek 
atmintyje pasiliko kai kurie Arkties gro
žio vaizdai.

Kartais, poliarinėms naktims įpusėjus, 
giliai tamsiose žvaigždėtose padangėse vai 
vorykštės spalvomis be atvangos, čia pa- 
kildamos, čia ir vėl nusileisdamos, spal
vingomis skaromis ore žaisdavo šiaurės 
pašvaistės. Tuo metu kai kas ir iš mūsiš
kių pakeldavo akis į šį užkerėtą gamtos 
žaismą. Ir pilnaties mėnulis, nusileidęs 
prie horizonto, atrodydavo mums daug di
desnis, negu gimtajame krašte. Kartais jis 
primindavo mums didelę lempą su plačiu 
oro gaubtuvu, švietusioms sniego nuklo
toms lygumoms, kurios tokiais atvejais at
rodydavo beribėmis. Tuomet mėnulis 
mums, moterims, įkinkytoms į sunkaus 
krovinio roges, apšviesdavo kelią, kad ne- 
paklystume.

Ilgosios poliarinės naktys pavojingos 
net geriausiai aprūpintiems žmonėms. Su 
vadinamaisiais laisvaisiais į šį kraštą at

vykusiais tarnautojais bolševikai sudari
nėdavo tik trejų metų sutartis, nes net 
medicinos specialistai skelbia, kad ilgiau 
pasilikti Arktikoje yra kenksminga svei
katai. Tos rūšies sovietų darbuotojai, ko
munistų partijos tikrieji privilegijuotieji 
nariai, išgyvenę sutartus trejus metus 
Arktyje, gaudavo ilgiausias atostogas bran 
giai savo sveikatai Krymo sanatorijose 
pataisyti.

NUMARINTŲJŲ PLANĄ DIREKTORIAI 
ĮVYKDĖ

Nors gyvi išlikę žmonės ir buvo visiškai 
paliegę, bet jie išlaikė šį baisų bandymą. 
Iš to vergų viešpačiai padarė aiškią išva
dą, kad mes esame ištverminga, šiam dar
bui tinkanti ir, be to, dar nepaprastai pigi 
darbo jėga.

Prasidėjo čia šiaurėje kol kas vieninte
lis susisiekimo būdas „nartomis“ (šunų 
traukiamų rogių vilkstinės). Iš Buluno ra
jono dabar atsigrūdo partijos atstovas ir 
apskrities gydytojas Svinobojev. Atvežė 
pušinių spyglių maišus ir amerikoniškų 
vitaminų. Dabar jau tuščiame barake įren 
gė vietą nešvarumuose pūvantiems ir sun
kiai sergantiems žmonėms.

Įsakė net tris kartus visus varyti į pirtį 
ir nukirpti parazitais knibždančius plau
kus. Pirtyje gruzdino nevirtus žirnius ir 
dalijo juos kiekvienam po šaukštą. Cingai 
ir viduriavimui sulaikyti gėrėme „mar- 
gancovką“ (calium hypermanganicum 
skiedinį).

Maisto produktų į Trofimovską buvo 
atgabenta pakankamai; jais galėtų išmai
tinti visus čia mirusius. Viršininkai nelei
do naudoti kurui sielių rąstų. Pusnuo- 
giems žmonėms nedavė aprangos. Užėjus 
poliarinei nakčiai, sumažino ir taip jau be 
veik bevertį maisto davinį, kurio daugelis 
dargi įpirkti negalėjo.

Jei būtų buvę leista nors kiek aprūpinti 
vaikus ir gausesnes šeimas maistu, suda
rant galimybę įpirkti kad ir tą patį suma
žintą maisto davinį, žmonės nebūtų tiek 
kentėję ir nebūtų tiek daug jų išmirę. Čia, 
šiaurėje, buvo ir miltų ir kitų produktų 
atsargos, nes savo laiku iš Amerikos į uos
tą Tiksi buvo atvežta apsčiai visokių gė
rybių.

Ir čia apsukrūs prekybos vadovai pelnė
si, kartais leisdami pardavinėti be korte

lių vadinamomis komercinėmis kainomis 
(po 80 rublių kilogramui) visai pašvinku
sius lašinius. Jie juto, kad pas alkanus 
vergus atsiras reikalingų rublių.

Vežėme malkas naujai įrengiamoms cin- 
ga sergantiems patalpoms apšildyti. Tose 
patalpose mirtis tęsė savo darbą, skirda
ma silpnuosius nuo stipresniųjų.

Suomė, kurią mes dar prieš dvi dienas 
atvežėme į šias patalpas ir kuri mums pa
sakojo, kaip šauniai ji dirbusi kolchoze 
prie Leningrado, dabar jau buvo čia miru
si. Nuo vandens spaudimo išpampusio vei
do dar nebuvo išnykusi savotiška ironiška 
jos šypsena. Lentpjūvės darbininkas Mar
kevičius iš Dzūkijos taip pat čia mirė. Jis 
nukeliavo pas savo mergaites, kurios čia 
pat mirė. Iš tos šeimos keturių vaikų, tėvo 
ir motinos gyvi teišliko tiktai motina ir 
viena dukrelė Onytė.

Vienas jaunuolis su apšalusiomis kojų 
galūnėmis, neslėpdamas ašarų, verkė savo 
motinos, kuri buvo mirusi vasario mėnesį, 
bet tik dabar jam apie tai buvo pranešta.

Mūsų senasis krosnininkas J., išlaikęs 
žiaurųjį metą, dabar čia, sėdėdamas prie 
krosnelės, kepėsi miltų „lepioškas“ (paplo
tėlius) ir valgė, užsigerdamas pušų skujų 
arbata. Mielasis mūsų meistras J., pakėlęs 
visus sunkumus, išliko gyvas, bet apkurto. 
Tai buvo vienintelis senesnio amžiaus ma 
no čia sutiktas žmogus, kuris išliko gyvas. 
Tai buvo tvirtas kaip ąžuolas, darbštus ir 
protingas vyras; savo ištverme ir nepalau
žiama valia bei viltimi jis pas mus tapo 
tautos atsparumo simboliu.

Atkasant iš sniego mirusiųjų lavonus, 
pradėjo temti. Vėjas vis stiprėjo ir stiprė
jo. Sniegas lipdė akis, šį darbą dirbusieji 
nesuskubo nugabenti vieno lavono į ka
pus, paliko prie ligoninės sienos. Kitą die
ną Buluno rajono viršininkas, pasikvietęs 
kelis darbininkus, pareiškė jiems griež
čiausią papeikimą, kad jie paliko lavoną 
— jį gi žvėrys galėjo sužaloti. Viršininkas 
aiškiai pasakė, kuriuo sovietų sąjungos 
įstatymų straipsniu ir kokia jiems gresian
ti bausmė. Šitas kvailas viršininko pareiš
kimas tiems vyrams buvo tiek netikėtas, 
kad nė vienas jų nežinojo, kaip jam pasi
teisinti.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj (6) Skaitytoju
LIETUVIAI STUDENTAI

Profesorių (jų tarpe nemažai izraelitų) 
skelbiamos teorijos nepratusiems filosofiš 
kai mąstyti lietuviams studentams dažnai 
susuka galvas. Pozityvizmo, neopozityviz- 
mo, empirizmo, sensualizmo, pragmatiz
mo, materializmo, freudizmo, racionaliz
mo. reliatyvizmo, skepticizmo, nihilizmo 
teorijos ir jų atplaišos ne vieno studento 
galvoj sudaro neperžvelgiamus pasaulė
žiūrinius rūkus arba savotišką mišrainę 
be atsparos taško. Iš šio mišinio duoti lie
tuviams ką nors naujo mėgina „Santara“, 
kalbanti dažnai neva visų studentų vardu. 
Rasti naujų idėjų — geras užsimojimas. 
Bet kokias teigiamas idėjas santariečiai 
nori pasakyti, suprasti nelengva, nes jų 
idėjinis šefas, vienas profesorius, turi do
vaną svetimas ar savas mintis dėstyti su
jauktai. Iš to susidaro drumzlinų „trejų 
devynerių“ įspūdis. Be to, santariečiai 
svaido lietuviams dažnai negatyvinius ne
pasitenkinimus. Antai, viena jų vadė, kaip 
pranešė laikraščiai, studentų suvažiavime 
1962 m. lapkričio 25-27 d. gegenusi, kad 
lietuviams studentams pažangą trukdą vy
resnieji.

Tai perskaitęs, nebežinojau, ar ta santa- 
riečių mergelė buvo apsvaigusi, ar ji są
moningai skelbė netiesą. Sakysim, kuo 
reiškėsi pažanga ir trukdymai, kai į stu
dentų suvažiavimo atidarymą tesusirinko 
apie 20 lietuvių studentų, o į baigiamąjį 
balių-šokius atėjo 600 (su visais svečiais)? 
Šitokia „pažanga“ atrodo apgailėtina, bet 
niekieno netrukdyta. Nesidomėjimo, vėla
vimosi, nepareigingumo ir linksminimosi 
„pažangą“ vyresnieji moka neblogiau vyk
dyti už studentus. Ypač vėlavimasis daug 
laiko sutrukdo pareigingiesiems Amerikoj 
(pagirtina, kad Kultūros kongresas prasi
dėjo punktualiai). Taigi ir studentai daž
niau seka vyresniais, negu jų trukdymų 
susilaukia. Ir skautų akademikų ir stu
dentų ateitininkų stovyklose nieko negir
dėjau apie vyresniųjų ar senųjų trukdy
mus. Atvirkščiai, girdėjau nedidelių nusi
skundimų, kad vyresnieji permažai pade
dą ir nedalyvaują studijinėse stovyklose, 
nors tai sakiusieji masinio vyresniųjų da
lyvavimo ir nenorėjo.

Gal, kalbėdama apie pažangos trukdy
mą, santariečių mergelė turėjo galvoj stu
dentų girtuokliavimus ir naktinį padauža- 
vimą? Jei taip, ji turėjo racijos, bet tai ne 
pažanga. Padaužauti mėgo ir Lietuvos kali
mo bernai, o girtuokliavimo yda — sena, 
kaip mamuto dantis. Nuo šitokių „pažan
gų“ organizuoti lietuviai studentai Ame
rikoj ginasi. Kai vienam skautų akademi
kų vadui pamėginau pasiūlyti projektą — 
kada nors suruošti visų lietuvių studentų 
bendrą studijų savaitę, jis tuoj pradėjo 
gintis, kad nebūsią įmanoma suvaldyti ne
klaužadų nuo naktinių pramogų. O stu
dentai ateitininkai net jėga turėjo išpra
šyti nekviestus svečius, studentus sporti
ninkus, kurie „Dainavos“ stovyklon užsu
kę, norėjo girtuokliauti, o neblaivūs net 
buvo pradėję trukdyti paskaitų darbą sa
lėje. Nors abiejose studentų stovyklose va
dovai buvo geri, bet ir jiems, matyt, nepa
vyko suvaldyti visų naktinių padaužų, nes 
per rytines paskaitas buvo galima paste
bėti apsiblaususių ir net snūduriuojančių. 
Ir padorios protingos lietuvių studentės 
nusiskundžia, kad su studentais sunku pa
sikalbėti apie meną, literatūrą, nes jiems 
tai neįdomu. Jie studentes tuoj traukią į 
girtuokliavimus ir kitokias vulgarias „pa- 
žangas“.

Studentų — ateitininkų ir skautų — stu
dijų savaitės man patiko. Abiejose ma
čiau šaunaus inteligentingo jaunimo, gra
žiai lietuviškai kalbančio tarpusavy (tik 
vieną antrą kartą tenugirdau „bajoriš 
kai“-angliškai), lietuviškai dainuojantį, 
lietuviškai posėdžiaujantį ir diskutuojan
tį. Tiesa, lituanistinių žinių, ypač iš nau
jausios lietuvių literatūros, jie mažai tetu
rėjo. Bet vyliausi, kad tų gražių studen
čių ir studentų gera valia paskatins užpil
dyti stambias spragas. Daugiau gražaus 
studentiško jaunimo mačiau ir pažinau 
ateitininkų studijų savaitėse, kur to jau
nimo buvo daugiau, o pats jų tarpe ilgiau 
užtrukau. Ten geriau pažinau du huma
nistinių mokslų doktorantus ir vieną dok
torantę, kurių žodžiai paskaitose ar disku
sijose buvo protingi, nuoseklūs, taktingi. 
Ten eilė vyrų ir mergaičių man paliko 
daugiau negu teigiamą įspūdį.

Ypač atminty įstrigo ateitininkų „talen
tų vakaras“, paruoštas ir atliktas su meile 
ir atsidėjimu. Gal dvidešimt penkerius me 
tus nebebuvau matęs tokios skoningos 
studentiškų jėgų demonstracijos. Ten buvo 
lietuvių poetų ir savo kūrybos deklamaci
jų, ir dainų solo, duetų, sekstetų, ir geros 
piano muzikos. Gailėjaus, kad kai kurie 
tų numerių nebuvo nuvežti plačiau paro
dyti į Detroitą, kur buvo svečių koncer- 
tiškai pastatyta „Aukso žąsies“ iškarpa. 
Ypač reikia atžymėti studenčių sekstetą. 
Jis nedaug dainų dainavo, bet kai kurios 
jų buvo visiškai naujos, niekur negirdė
tos. Ir dainas sekstetas atliko neimprovi
zuotai, padaręs dvi tris repeticijas. Tos 
studentės repetuodamos dirbo kasdien gal 
per visą savaitę. Kad panašiai būtų ruo
šiami visi lietuvių minėjimai ir kultūriniai 
pasirodymai, gal ir jų įtaka jaunimui bū

tų didesnė? Buvo malonu minėto seksteto 
dalį po 3 mėnesių sutikti „Šatrijos“ pobū
vy Chicagoj. Bet čia ir įvyko nusivylimas. 
Ne tiek tomis studentėmis, kiek apskritai 
studentijos elgesiu santykiuose su vyres
niaisiais. Prieš pobūvį visus juoduosius 
darbus atlikinėjo vyresnieji ir vyresnio
sios. Studentai ir studentės atėjo, pašneku
čiavo, atliko, kas buvo programoj numaty
ta, pabuvojo ir išėjo, kaip artistai-tės, pa
likdami „senius“ ir „senes“ baldams su
tvarkyti bei indams plauti. Ar nebėra stu-
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dentuose tiek mandagumo ir paslaugumo, 
kad bendrai visi atliktų tokius darbus? 
paklausiau. Stinga. Dabar studentai mėgs
ta gatava, atsakė. Bajoriški, pagalvojau.

STUDENTAI IR VYRESNIEJI
Be abejo, universitetai to nemoko, bet 

nepagarba ir nepaslaugumas vyres
niems ir senesniems persimeta iš ameri
kiečių gyvenimo į lietuvių jaunimą. „Se
niai“ mažai beverti dėmesio, bet jie turi 
šokinėti apie jaunuosius. Tačiau ši gera 
nuomonė apie save lietuvių studentuose 
man neatrodo pagrįsta. Jų bendros kultū
rinės žinios neplačios ir negilios. Jie giliau 
ir daugiau težino siauroj srity. Į platumą 
jų žinių nekreipė aukštesniosios mokyk
los, o aukštosios jas tik susiaurina. Gal 
todėl pirmųjų semestrų studentai man at
rodė silpnučiukai (sprendžiu ne vien iš 
studentų stovyklų, bet ir iš kitur. Mano 
įsidėmėtų studentų daugumas tur būt bu
vo „ragavę“ europiškos ir lietuviškos pra
džios mokyklos). Nors studentės nešiojo 
įmantrias šukuosenas, kartais dėvėjo tam
sius akinius, o kai kurie studentai vaidino 
nevalyvą pavargimą, kišosi rankas į kiše
nes, bet prie jų pasąmonės, man atrodo, 
glūdėjo šiek tiek menkavertiškumo, susi
tinkant su europiško išsilavinimo vyres
niaisiais. Abstraktinės sąvokos ir protavi
mas jomis studentuose tokie neišvystyti- 
apleisti, kad nevienas studentas, man at
rodė, jaučia instinktyvią baimę pasirodyti 
prieš vyresniuosius kalboj nesubrendusiu, 
be principų. Tai gal viena priežasčių, ko
dėl studentai dažnai vengia susitikti su 
vyresniaisiais lietuviais, nors čia kalta ir 
savęs pervertinimo ir autoritetų negerbi
mo įtaka.

Studentai nori būti savo tarpe, kad vy
resniųjų žvilgsniai kartais nesumažintų jų 
laisvės linksmintis, išgerti, išdaigauti, pa— 
simyluoti, pasibučiuoti. Be to, kolegijos 
ir universitetai juos apkrauna darbais (į 
kuriuos neįpratino aukštesniosios mokyk
los), traktuoja juos kaip mažus gimnazis
tus, kiekvieną valandą tikrina, kad nepra-

=1 IŠKYLA
Pinnebergo apskrities kuratorija „Un- 

teilbares Deutschland“ (nedalomoji Vokie 
tija) pakvietė užsieniečius ir pabėgėlius 
pavažiuoti į Luebeck'ą ir prie „vakarų-ry- 
tų sienos“. Prie Pinnebergo stoties susi
rinko 111 dalyvių — lietuvių, latvių, ukrai 
niečių, lenkų, ispanų ir kongiečių. Trys 
dideli autobusai laukė mūsų. Vienan jų 
susėdo kongiečiai, kurie dirba ir mokosi 
Vokietijoje, antran tik ispanės, o į trečiąjį 
lietuviai, latviai, ukrainiečiai ir lenkai. 
Mūsų autobusu važiavo ir pats apskrities 
kuratorijos pirm. A. Homig ir reikalų ve
dėjas Lange.

Diena buvo graži ir saulėta. Geros nuo
taikos apimti, linksmai kalbėdamiesi, va
žiavome pro švarius, tvarkingus miestu
kus ir kaimus. Po pusantros valandos iš 
aukštumos pasirodė Luebeckas su gražio
mis bažnyčiomis ir septyniais saulės spin
duliuose žibančiais bokštais. Pasiekę dide
lį Holstento restoraną, savo šios dienos 
centrą, susilaukėme palydovų, kurie ap
rodė miestą. Atsitiktinai ar ne, bet mūsų 
grupės vadovas, pasirodo, yra buvęs karo 
metu Kaune, bolševikų nelaisvėje.

Luebeckas nėra mažas, dabar turi 238 
000 gyventojų. Jis įsteigtas 1143 metais 
prie Baltijos jūros, kada čia tuo metu bu
vo pasaulio įvykių centras. Gražus mies
tas, pilnas senų namų ir tradicijų, bet 
daug esama ir modernių pastatų.

Važiuojam per Elbe — Luebecko kana
lą, pro „Varnų kūdrą“, kur daug gulbių, 
ančių. Gulbių daug čia visur, ir palydovas 
siūlo pasiimti su savim nors po vieną, 
liubeckiečiai, sako, bus patenkinti, kad 
sumažės jų skaičius.

Miesto centre ėjome nedidelėmis gru
pėmis apsidairyti. Apžiūrėjome senovišką 
šventos Dvasios ligoninę, kurioj jau nuo 
1280 metų yra senelių prieglauda. Palydo
vas parodė mums vadinamuosius „Stift- 
hof“ — paaukotuosius kiemus. Tai nedi
delės gatvės — kiemai su 2-jų aukštų na
mais. Namai senoviški, bet gerai sutvarky
ti ir prižiūrimi. Tenai mažuose butukuose 
nemokamai gyvena pirklių našlės. Tokių 
„kiemų“ Luebecke yra 30, o jų steigėjai 
ir aukotojai yra buvusieji Luebecko tary
bos nariai. 

leidinėtų paskaitų ir pratybų .Todėl, ga
vęs laisvas dienas, studentas jaučiasi, 
anot vieno lietuvių profesoriaus posakio, 
kaip šunelis, nutrūkęs nuo savo būdos 
grandinės — jis šokinėja ir nebežino, kaip 
savo trumpa laisve pasinaudoti. Todėl re
tas studentas tada tepagalvoja apie rimtą 
darbą savoj organizacijoj, bet daugumas 
metasi į pramogas linksmintis. Į savo susi
rinkimus organizacijoj jie dažnai žiūrį, 
kaip į savo „good time“ (pramoga). Jie 
sudarą valdybas, komisijas, bet jų darbų 
planai dažnai neatliekami. Neretas jų ma
no, kad užtenka pasiskelbti laikrašty ir 
nusifotografuoti (tokį „veikimą“ Amerikoj 
praktikuoją ir senieji), o kitus darbus te
atlieka „kvailesni“, atseit, pareigingesni. 
Ir universitetuose ne socialinėms ir ben
drosios kultūros idėjoms studentai prati
nami, bet siaurai specialybei su amatinin
kišku tikslumu. Štai, kodėl idėjų ir nau
jų sumanymų lietuvių studentams Ameri
koj dažnai stinga.

Viešos ir privačios kalbos apie studentų 
pažangos varžymus yra daugiau blefas, sa
vęs ir kitų apgaudinėjimas, o ne teisybė. 
Pagaliau didelės idėjos taip greit ir taip 
lengvai nekuriamos, kaip kepami blynai. 
Europos universitetai turi šimtametes fi
losofines tradicijas, tačiau ir Europoj šiuo 
metu didelių filosofų ir didelių idėjų stin
ga. O ką bekalbėti apie Ameriką, kur tra
dicijos jaunos, o filosofinis galvojimas ne
vertinamas ir nemėgstamas! Todėl, nors 
nevienas lietuvis studentas tikriausiai 
(bent savo išsiauklėjimu) stovi aukščiau 
už amerikietišką vidurkį, tačiau lietuvių 
studentų suvažiavimas, kurį „Naujienos“ 
mėgino kelti aukščiau Kultūros kongreso, 
naujų idėjų nedavė. To suvažiavimo pre
legentai, tarp kurių kažin kodėl pirmai
siais smuikais grojo santariečių vyresnieji 
vadai, nieko naujo bei pozityvaus nepa
siūlė. Ten jų pažangos niekas netrukdė, 
bet studentai pasiliko beveik tik pasyviais 
klausytojais, lyg suvažiavimo abejingais 
svečiais, o prelegentuose dominavo miglo
ti nepasitenkinimai be aiškių minčių. Ki- 
taiįr-studentų suvažiavimas idėjų savo re
zoliucijose nebūtų slėpęs, kaip jis neslėpė 
savo nepasitenkinimo dėl studentų suva
žiavimo ir Kultūros kongreso programų 
nesuderinimo. O po suvažiavimo pasirodė 
jo dalyvių protestuojanti kritika prieš du 
prelegentu. Tarp kitų viena veikli skautų 
akademikų vadė, maloniai prisimenama 
iš studijų savaitės, po studentų suvažiavi
mo laikrašty kritikavo vieną pagrindinių 
prelegentų, kad jis „nuplėšė iki šiol kelią 
rodančius užrašus, o jų vieton nepastatė 
naujų“. Ji reikalavo, kad prelegentai atei
tų pas studentus su „konkrečiom idėjom, 
planais ir darbais, o ne mosikuodami lai
mėtojų vėliavom, bet tuščiom rankom“. 
Tai buvo vaizdžiai ir teisingai pasakyta.

(Bus daugiau)

PRIE MIRTIES ZONOS a—
Užėjome į įspūdingą St. Marien bažny

čią. Tai didžiausia Vokietijoje plytinė 
bažnyčia. Ją statė dvi generacijos nuo 
1251 iki 1350 m. Šio karo metu, kaip tik 
verbų sekmadienį 1942 m„ ji buvo per 
bombardavimą labai nukentėjusi ir vidu
ryje apdegusi. Bet dabar ji vėl atstatyta. 
Jos 125 metrų bokštas gražina miestą. Dar 
užsukome į rotušę, kuri statyta prieš 7 
šimtus metų. Pietų metu kalbėjausi su 
kongiečiais. Jie neblogai kalba vokiškai, 
daro gerą, inteligentišką įspūdį. Iš pra
džių jie negalėjo suprasti, kad aš esu ne 
„mokytoja“, o moku kelias kalbas. Atrodo, 
kad jų mokytojai vaidina didelį vaidmenį. 
Apie Lietuvą jie nieko nežinojo, tai mes su 
vyru stengėmės juos kuo plačiau painfor
muoti. Ispanės — juodaplaukės, gyvos, 
natūralios ir, lyg atrinktos, visos neaukšto 
ūgio. Dauguma jų dirba šokolado fabri
kuose, siuvyklose. Jos visos jaunos ir 
linksmos.

Popiet sėdam į autobusus ir aplankom 
kareivines. Ten kapitonas mums žemėla
piais ir modeliais išaiškina, kaip čia yra 
su ta žiauriąja „gėdos siena“, kuri Vokie
tiją skaldo į „rytus“ ir „vakarus“, atskir
dama net šeimas. Tik iš rytų pusės niekas 
negali čia laisvai atvažiuoti. Iš vakarų pu
sės nekliudomai visi gali išvažiuoti, tik tu
ri gauti įvažiuoti specialų leidimą iš „ry
tų“. Vokietė, sako, norėjo aplankyti savo 
sunkiai sergančią seserį rytuose. Ji šiaip 
taip išsirūpino leidimą, bet rytų zonos 
kontrolierius tą leidimą sudraskė, ir jai 
nebuvo leista pasiekti sesers. Tokių atsiti
kimų būna čia daug.

Išklausę kapitono aiškinimų, nuvažiavo
me prie „sienos“. Mus lydėjo pasienio sar
gybos jau ginkluoti pareigūnai, ir kiekvie
name autobuse buvo po tokį pareigūną. 
Pasiekus „sieną“, prisijungė teisingumo 
ministeris Dr. Leverenz. Einam čia pat 
plentu. Prie pat sienos skersai plento pa
statyti su kolonomis lyg ir vartai, viršuje 
įrašas: „Atidarykite šiuos vartus!“ Dar 
keli žingsniai ir... stok! Plentas uždarytas 
skersine užtvara, už kurios plentas apleis
tas ir apaugęs žole. Toliau jau negalima 
eiti, nes kiek toliau minų laukas. Dar kiek 
toliau matyti užmaskuotas sovietų stebė

PARTINIAI PRAEITIES ŠEŠĖLIAI

Meteorologas orą nuspėja iš tam tikrų 
kitimų gamtoje, gydytojas nustato ligą iš 
ligonio išvaizdos, elgesio, skundų, pažy
mių. Na, ir kitų specialybių žmonėms tam 
tikri ženklai ir pažymiai daug pasako.

Skaitant vieną ar kitą straipsnį, galima 
apytikriai nuspėti rašančiojo profesiją, 
palinkimus ar net politinius įsitikinimus. 
Pavyzdžiui, jei kas linkęs kitiems įsakinė
ti, k.a.: „Atsakyk, pone X“, „Pakontro
liuok save, pone X“, „Daugiau kontrolės 
plunksnai ir žodžiui“ ir panašiai, tai gali 
spėti, kad rašantysis yra arba karininkas, 
arba diktatūros šalininkas, žinoma, kaip 
kitose specialybėse, taip ir čia diagnozė 
gali būti klaidinga. Pavyzdžiui, rašantysis 
galėjo laikinai netekti pusiausvyros...

Ir ne specialistui aišku, kad p. Mašalai- 
čiui mano kalbos ir raštai nepatinka. Bet 
aš žinau, kad daugeliui patinka. Ir taip 
vėl prieinam prie... skonio reikalo: tas pat 
dalykas vienam patinka, o kitam ne... O 
ar p. M. yra tikras, kad jo „laiškas“ (žiūr. 
„E-L“ Nr. 15 (756) visiems patiko?

Ponas Mašalaitis išjudino gana jautrų 
partiškai politinį klausimą. Skambūs žo
džiai, apeliavimas i tautinius, patriotinius 
ir religinius jausmus faktinės padėties ne
pakeičia. Praeities partiškai politiniais 
klausimais galima būtų daug rašyti, bet 
ar verta? Todėl pasvarstysiu tik p. M. 
„laiško“ mintis.

Vokiečių okupacijos laikais švietimo rei 
kalams Lietuvoje vadovavo profesorius 
Schreinert. Uždarame lietuvių būrelyje 
jis taip yra pasakęs apie nacionalsocialis
tus: „Mūsų partija sudaryta iš trijų rūšių 
narių; vieni į partiją įstojo iš idėjos, kiti 
dėl karjeros, o treti — iš baimės; 'aš pri
klausau prie paskutiniųjų... „Kad taip 
yra diktatūriniuose režimuose, mes jau 
žinojom tautininkų valdymo laikais. Bet 
nacių profesorius tą padėtį labai vykusiai 
apibūdino.

Kai aš kalbėjau apie plaukimą tautinin
kų mados pasroviui, tai turėjau galvoj 
karjeristus ir bailius, kuriems, manau, ir 
p. M. nerodė per daug pagarbos.

Bet briskim giliau į politinę balą. Žmo
gus nėra neklaidingas, nežiūrint kas jis 
būtų ir kokias pareigas eitų. Sakoma, kad 
klysti yra žmoniška, bet nežmoniška yra 
klaidoj pasilikti. Niekas neužginčys tauti
ninkų režimo pridarytų klaidų, ir todėl 
nevertėtų taip įsižeidinėti, jei kas tą faktą 
primena.

Bet aš nieko baisaus nematau paminė
jime tautininkų šalia nacių ir bolševikų 
režimo. Juk visi trys režimai diktatūriniai, 
ir nuo visų trijų esu pats daugiau ar ma
žiau nukentėjęs. Aišku, negalima visų 
diktatūrų laikyti to paties lygio. Net ir tas 
pats režimas gali įvairuoti prie skirtingų 
diktatorių. Pavyzdžiui, juk negali lyginti 

jimo. bokštas, kokių visame pasienyje yra 
500. Ten už jų yra kitas, žiaurus, mums 
keistas ir laisvės nežinąs pasaulis. Visi 
sustoję tylime, žiūrime ir stengiamės 
„suprasti“, bet tai sunku, neįmanoma. 
Mūsų pasienio sargybiniai atsakinėja į 
klausimus. Mano vyras jiems aiškina, kad 
ir mūsų tėvynė Lietuva neša tokį pat 
jungą. Jie tai žino!

Iš čia važiuojam į kitą pasienio vietą: į 
Luebeck-Schlutup. Važiuojame grsžiomis 
vietovėmis, pro miškus, ežeriukus. Bet 
kažkodėl nelinksma. Kai sustojame, mūsų 
pusėj miškas eina iki pat kelio, šalia jo 
gyvenamieji namai ir normalus gyveni
mas. Tuojau prie pat kelio stovi rytų zo
nos spygliuota „siena“, už jos — demar
kacijos linija su 10 metrų platumo išakėtu 
plotu ,kuris, lyg kokia autostrada, tęsiasi 
visu pasieniu, o toliau — tuščias plotas. 
Ten miškas iškirstas; nepaliestas miškas 
tik daug toliau. Rytų pusėje netoli sienos 
namai tušti ir apleisti. Pro žiūronus maty
ti, kaip ten dirba uniformuota darbo ko
manda. Vieni kerta mišką, kiti neša ir ve
ža. Tarp dirbančiųjų stovi vienas kitokia 
negu kiti uniforma, panašia į raudonar
miečių. Jis stebi dirbančiuosius ir dėbteli 
į mūsų pusę. Mūsų pasienio apsaugos ka
pitonas perspėja, kad niekas nežengtų ar
tyn į rytų zonos pusę. Visi tyli, visiems 
aišku, ką tai reiškia.

Susimąstę paskui važiuojam atgal į 
Holstentor restoraną. Ten nedidelis orkest
ras grodamas sutinka mus. Mudu su vyru 
sėdim prie didelio stalo, jis kalbasi su ka
pitonu, kuris aprodė kareivines. Kapito
nas pasakoja, kad apie 18 km nuo tos vie
tos, kur mes buvome, stovi sovietų pajė
gos, kurių iš viso Rytų Vokietijoje yra 24 
divizijos. Man teko garbė sėdėti šalia mi- 
nisterio Dr. Leverenz. Jį painformavau 
apie Vasario 16 gimnaziją ir apskritai 
apie lietuvius .Dr. Leverenz sakė, kad jie 
dabar yra pejėgesni paskirti daugiau lėšų 
visokiems kultūriniams reikalams, kaip, 
pvz., ir tokioms ekskursijoms, kaip ši. Jis 
teiravosi ir apie Hamburgo spaudos ben
dradarbį, kuris rašė apie Lietuvą ir Vil
nių. Dr. Leverenz sutiko, kad tas žurnalis
tas rąšo tendencingai. Dr. Leverenz labai

stalininio režimo su chruščioviniu. Vargu 
ar Rusija kada turėjo geresnį, žmoniškes
nį valdovą už Chruščiovą.

Aišku, mes visi nuoširdžiai užjaučiame 
kentėjusius ir kenčiančius tautininkus. 
Bet turim nepamiršti ir kitos medalio pu
sės: diktatūrinis tautininkų režimas pa
ruošė palankią dirvą Lietuvos sovietiza
cijai.

Jei daug tautininkų nukentėjo nuo so
vietų, tai visai suprantama: tai buvo'kerš
tas už komunistų ir sovietų simpatikų per 
sekiojimą. O, be to, juk natūralu, kad po 
13-kos riebių metų ateitų ir liesus... Bet 
neužmirškim, kad lygiai kentėjo ir krikš
čionys demokratai, socialistai, liaudinin
kai ir nepartiniai ūkininkai. Taigi netiktų 
jau taip tragiškai vaizduoti vien tautinin
kų kančias.

Žinoma, nuoširdžiai panarplioję partini 
raizginį, turėsim sutikti, kad tautininkai 
nei geresni, nei blogesni už krikščionis de
mokratus ar socialistus. Skirtumas tik tas, 
kad tautininkai manė, jog jie už kitus ge
resni, pasuko diktatūros linkme ir ėmė ki
tus gniaužti. Tautininkai ėmė gniaužti ki
tas partijas ir jų narius sodinti į kalėji
mus, siųsti į priverčiamų darbų stovyklas, 
ėmė gniaužti Katalikų Bažnyčią, kurią da
bar p. M. taip karštai ir iškilmingai už
stoja...

Vertas dėmesio ir paskutinis p. Mašalal- 
čio sakinys: „Mes labai pageidautume iš 
K. Valterio GRYNAI mediciniškų praktiš
kų patarimų sveikatos reikalais“.

Šiuo sakiniu p. M. įrodė, kad jam neaiški 
moderniosios medicinos sąvoka. Išsamus 
aiškinimas užimtų daug laiko ir vietos. 
Todėl pasitenkinsiu tik trumpom pasta
bom apie šių laikų mediciną.

Dar prieš daugiau kaip 50 metų medici
na buvo suprantama miltelių, tablečių, pi
liulių, mikstūrų, tepalų prirašymu ir pa
guldymu ligonio į lovą. Operacijos, fizio
terapija ir klimatoterapija taip pat buvo 
populiarios. Dabar vis labiau įeina į „ma
dą“ profilaktinė medicina (profilaktika — 
užbėgimas ligoms už akių, apsaugojimas 
nuo susirgimų). Medicinos šaka Public 
Health dabar vaidina labai svarbų vaidme 
nį sveikatos srityje. Masinis peršvietimas 
roentgeno spinduliais, skiepijimai, ligas 
skleidžiančių parazitų naikinimas, van
dens, maisto, gyvenamųjų namų oro ir 
fabrikų sanitarija yra gyvybinės reikšmės 
mūsų sveikatai ir gyvybei. Diabeto klini
kos, nėščiųjų klinikos, šeimų planavimo 
klinikos, antialkoholinės ir antirūkymo 
klinikos dabar jau kasdieninis reiškinys. 
Kartas nuo karto pasigirsta balsų, reika
laujančių organizuoti psichiatrines klini
kas tirti šovinistams ir fanatikams bei dik 
tatūriniams maniakams, kurie yra pavo
jingi žmonijos sveikatai ir gyvybei. Taigi 
dabar sunku žinoti, kur prasideda ir kur 
baigiasi grynoji medicina; taip pat neaiš
ku, kas svarbiau: „grynoji“ ar „negrynoji“
medicina. Šių faktų akivaizdoje turėtume 
sutikti, kad mano straipsniai paprastai 
yra mediciniški, bet dėl jų grynumo tai 
galima ginčytis.. Čia jau skonio dalykas...

K. VALTERIS

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 visut tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

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

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

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

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDERAPARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

"JGGGGGGGGGGGGGG
malonus ir simpatiškas žmogus.

Tuo tarpu salėj prasidėjo pasirodymai. 
Dainavo ir šoko latviai, ispanės, o vienas ' 
ispanas padainavo solo. Ministeris Dr. Le
verenz baigė šią gražią ir įdomią iškylą 
trumpa kalba.

V. čekauskienį
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4 EUROPOS LIETUVIS Jfr. 23(764)'. 1963. VI. 4

Europos lietuvių kronikų DIDYSIS SODYBOS KERMOŠIUS
PASIDAIRYMAI SU AVINO UODEGA IR SALDŽIU ALUČIU

SKOLININKAI PRAŠOMI 
ATSILIEPTI

Suvedus pusmečio sąskaitas, pa
aiškėjo, kad už „Europos Lietuvį" 
ir Nidos Knygų Klubo leidinius 
tautiečiai yra skolingi svaro kraš
tuose apie 1900 svarų, o dolerio 
kraštuose apie 3.500 dolerių.

Kas tik skolingi, prašom susirū
pinti ir išlyginti savo sąskaitas, 
peš ir laikraštis ir knygos turi ir 
toliau eiti.

PINIGAI BE SIUNTĖJŲ PAVARDĖS

Lietuvių Namų Akc. B-vė dažnai gauna 
už „Europos Lietuvi“ ir Nidos Knygų Klu
bo leidinius paštu pinigų. Tačiau perlaido
se paprastai nebūna pažymėta, kas siun
čia.

Dėl to tie, kurie siunčia paštu pinigus iš 
Vokietijos, labai prašomi parašyti ir laiš
kus, kad būtų aišku, iš ko pinigai gauti.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų yra 
pridėję šie tautiečiai: S. Ūsas 3 sv. 15 šil. 
6 p., V. Jasaitis 1 sv. 7 šil., Ed. Migevičius 
1 sv., V. Gugas 14 šil., J. Vadoklis 14 šil., 
J. Zaleckas 10 šil., V. Tamošiūnas 2 dol„ 
V. šėmius 4 šil. ir V. Bumbliauskas 4 šil.

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.

LONDONAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio Įvykių minėjimas Londone ruo
šiamas kartu su latviais ir estais šeštadie
nį, birželio 15 dieną, 7 vai. vak., Estų salė
je, 18, Chepstow Villas, W.11 (netoli Lietu
vių Namų).

Dainuos Londono Lietuvių Choras.
Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

IŠSIUNTINĖTA R. SPALIO KNYGA

Jau atspausdintas, įrištas ir išsiuntinė
tas nariams naujas Nidos Knygų Klubo 
leidinys — R. Spalio novelių rinkinys 
„Angelai ir nuodėmės“.

Kartu išsiuntinėtas ir „Rinktinės“ Nr.

ITALIJA
— Balandžio 1 d. kard. Carlo Confalo- 

nieri, Konsistorinės Kongregacijos Sekre
torius, paskyrė kun. Vincą Mincevičių Lie
tuvių Sielovados direktorium Italijoje. 
Šiuo paskyrimu yra galutinai sutvarkoma 
lietuvių religinė juridinė padėtis Italijoj.

— Kun. V. Mincevičius buvo pakviestas 
darbuotis Studijų ir Dokumentacijos Insti
tute bei Italijos Kr. Dem. įsteigtame Ins
titute Europos Problemoms studijuoti. 
Kun. V. Mincevičius jau padarė išsamius 
raportus apie politinę ir ekonominę Pabal
tijo kraštų padėtį.

13.
Spaustuvė jau yra surinkusi didžiąją 

dalį Juozo Krumino romano „šeštasis me
dis“, Nors romano autorius jau seniai mi
ręs, bet rankraštis kažkur buvo užkliuvęs. 
Romanas stambus, bet NKK pasiryžęs ne
skaidyti jo į dvi dalis, duoti vienoje kny
goje.

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 
paskaita.

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

PASILINKSMINIMAS - ŠOKIAI

Birželio 8 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Val
dyba savo patalpose rengia pasilinksmini
mą - šokius.

Šokiams gros Laukio kapela.
Klubo Valdyba

VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS

Visus Anglijoj gyvenančius skautus-tes, 
visuomenę ir rėmėjus Manchesterio „Živi
lės“ ir „Maironio“ draugovės kviečia atsi
lankyti birželio 22 d. Manchesterin, Black
ley Institute, kur 4 vai. p.p. įvyksta abiejų 
draugovių vėliavų šventinimas.

Po to bus iškilminga sueiga, lauželis su 
Manchesterio vienetų pasirodymu—„Skau 
tų sapnas“. Po to pasilinksminimas.

Blackley Institute galima pasiekti auto
busais 62 ar 75 iki Cannon St., o ten per
sėsti į autobusą 17 ar 63.

Draugovių Vadovybė

— Balandžio 26 - gegužės 10 ^dienomis 
Romoje lankėsi „Lietuvių katalikų delega
cija“ iš 10 asmenų, lydima vieno ruso. Jai 
vadovavo kun. Jonas Žemaitis, buvęs sale
zietis, dabartinis Rumšiškių klebonas ir 
Kauno kunigų seminarijos profesorius. 
Tarp kitų yra pažymėtina Aleškevičiūtė, 
Vilniaus operos solistė. „Delegacija“ slėpė 
savo buvimą Romoje nuo lietuvių ir atsi
sakė turėti su jais bet kokių reikalų. Pa
grindinis tikslas, greičiausia, buvo studi
juoti galimybes užmegzti santykiams su 
Vatikanu tiesiog, be lietuviškos dvasiški- 
jos tarpininkavimo. Tas jai nepavyko, nes 
ne tik kad nebuvo priimti Popiežiaus ir at
vežtą dovaną paliko pas durininką, bet nė 
aukštesnių Šv. Sosto pareigūnų. Gavo tik 
galimybę pamatyti Popiežių bendroje au
diencijoje Šv. Petro bazilikoje.

„Delegatai“ lankėsi Florencijoj, Veneci
joj, Milane, Torine. Visur mėgino gauti au 
diencijas pas kardinolus, tačiau be rezul
tatų, išskyrus Venecijos kardinolą Urbanį. 
Tačiau kai jis sužinojo, kad tai sovietų de
legacija, bet ne lietuvių (jie taip prisista
tė), tada kardinolas labai bendrai tarė po
rą žodžių apie Venecijos santykius su Ry
tais praeityje. .Delegatai“ pasikalbę j imuo 
se su lietuviais nieko nenorėjo kalbėt apie 
Lietuvą, bet apie Sov. Sąjungą ir „taiką“. 
Visai nesidomėjo lietuvių veikla užsieny
je. Negalėjo pasitraukti nė poros žingsnių 
vienas nuo kito. Visur buvo sekami ruso 
Malahovo ir lietuvio politruko Romualdo 
Sprindžiūno, sovietinių kepyklų inspekto
riaus.

„Delegatai“ buvo atsivežę pilnas kišenes 
„taikos balandžių“, kuriuos dalijo visiems 
sutiktiems asmenims. Bendras įspūdis: tai 
buvo sovietams patikimų asmenų būrelis, 
kažkokių Maskvos tikslų siekęs.

Mūsų autobusas sustojo po berželiais, 
kai baruose jau sklido dainos. Kermošius 
jau buvo gražiai prasidėjęs nebe šįryt, bet 
iš vakaro. Alkoholio sunaudojimas vyko 
šauniu tempu — patyrę vyrai pilstė boka
lus: saldus alutis, gardi putelė, ei, lilia, li
lia, liliutė lilia! Kamščiai šaudė. Kai kas 
tempėsi po dėžę gėrimų į pakrūmę.

Tačiau apie tai aš, tur būt, neturėčiau 
rašyti. Mūsų žmogus, žinoma, nugeria, bet 
apie žinomus dalykus nėra ko rašyti, ir ne 
atsimenu, kad išlydėjusieji ir sutikusieji 
man būtų davę tokių instrukcijų. Tai pa
lieku geriančiuosius ir ieškau kermošiaus. 
Tiesa, mūsų bičiulis tvirtina, kad šeštadie
nį jį gegutė užkukavusi kaip tik padedant 
sunešti atvežtųjų gėrimų dėžes. O jei taip, 
tai išeitų, kad ne linai derės, ne aguonos 
gražiai žydės, ne kviečiai duos puikų der
lių, bet šito svaiginamojo skystymėlio ligi 
kitų Sekminių sunaudosime pažymėtinus 
kiekius. Kitaip ir gegutė galėjo gi kitą lai
ką pasirinkti prasižioti, jeigu jau ji tokia 
dora pranašė ir kitokių dalykų mums lin
ki.

Pats didžiausias savo patrauklumu ker
mošinis dalykas, be abejo, buvo tas not- 
tinghamiškio avino kepimas. Tačiau kai 
mes pasiekėme Sodybą, avinas jau seniai 
buvo su visomis ceremonijomis iškeptas, 
prakalbomis ir dainomis pasūdytas ir su
valgytas. Liko tik vakarykščiai šaunūs 
įspūdžiai, kaip Alfonsas Norkus jį kepė, 
kaip viršila Kazys Deveikis nepagailėjo 
prakalbai gražiausių žodžių, kaip visi vai
šinosi ir dainas dainavo. Dabar tik tie, ku
rie nematė visų ceremonijų, dar mėgsta K. 
Bivainiui užsiminti, ar jis nepalikęs bent 
uodegos pagraužti. Aviną, žinoma, reikia 
valgyti tuoj iškeptą, o ne atšalusį, ir jeigu, 
sako, jūs būtumėte buvę, kai T. Vidugiris 
pjaustė ir dalijo, taip, tada būtumėte galė
ję paragauti. O dabar jau šaukštai, kaip 
sakoma, po pietų.

Pačiu vidudieniu aptyla dainos. Kermo- 
šininkai renkasi prie bijūnais papuošto pa 
šalėje altoriaus, ir kun. J. Budzeika, MIC, 
atlaiko pamaldas. O po jų daugumas būre
liais ir pavieniui pabyra visais pakraščiais 
pasigėrėti saule, kurios netemdo šiandien 
joks debesėlis, vėjo ošimu ir žemės, krūmų 
žalumu.

Turėdamas prisakymą aprašyti visus 
įvykius, skubu kramtyti savo atsineštinį 
duonos kąsnį, kad tik nepabėgtų koks nors 
reikšmingas dalykas nepastebėtas. Pietų,

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

Rašyti:
Sealey, 21, Albert Terrace, Buckhurst 

Hill, Essex.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DĖMESIUI
Rugpiūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d. Chicago- 

je (JAV) įvyksta Amerikos ir Kanados 
lietuvių gydytojų ketvirtasis suvažiavi
mas, kuriame bus paminėta Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 50 metų veiklos 
sukaktis.

Suvažiavimo metu manoma įkurti Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjungą, todėl 
norima susisiekti su laisvojo pasaulio lie
tuviais gydytojais ir gauti iš jų pritarimą.

Būtų gera, kad lietuviai gydytojai, gyve
ną jūsų krašte nepertolimoje kaimynystė
je, suvažiavę pareikštų pritarimą minėtos 
Sąjungos įkūrimui.

Dar geriau, jei susirinkę gydytojai įkur
tų savo draugijas ir prisiųstų į suvažiavi
mą savo atstovus, kuriuos, kaip mielus 
svečius, maloniai priimtų ir globotų Chi- 
cagos lietuviai gydytojai, pasirūpindami 
jų apgyvendinimu ir lietuvišku vaišingu
mu.

Be abejo, ir pavienių lietuvių gydytojų 
atsiliepimai būtų labai vertinami, nes atei 
ty būtų galimybė bendradarbiauti, susira
šinėti ir pasiųsti Lietuvių Gydytojų Biule
tenį. O pastarojo tikslas kaip tik ir yra 
palaikyti ryšį tarp lietuvių gydytojų, iš
blaškytų po visą pasaulį.

Laiškus prašoma siųsti neatidėliojant 
Dr. V. Taurui, 2652 West 59th. Street, Chi
cago 29, Illinois, USA.

Amerikos Liet. Gydytojų Sąjungos V-ba.

sako, vis tiek neprisigrūsi (o avino, kaip 
jau sakiau, nottinghamiškiai nepaliko). 
Užkramtęs ir vėl dairausi. Keletas vyrų 
aikštėj spardo kamuolį. Senelė stumia ve
žimėlį, kuriame jos sūnaitis sėdi ir taip 
pat, matyt, dairosi įvykių. Ežero pakraš
čiais juda marguoja vieni tolyn, kiti artyn 
į rūmus. Staiga pasigendu to garsiojo So
dybos Princo, kuris paprastai svečius su
tinka ir palydi. Kiti šunes šiandien sukio
jasi, dideli ir maži, o Princas, pasirodo, pa
čiam tolimiausiam gale nuošalėje išsitie
sęs. Pasikarkite su visais tais svetimais 
šunimis!

Vyrai vėl traukia sutartines, ir didėja 
judėjimas rūmuose. Kas pietauja, kas bu
teliuką geria, kas išsitiesęs saulės vonias 
ima. Tada įvykių ieškodamas užsuku į to
limesnę nuošalę apžiūrėti, kokiomis knygo 
mis B. Daunorienė apsikrovusi stalus. Sta 
lų bent keli, knygų daug. Deja, žmonės už
imti...

Kol dar salėje nešokamas tvistas, apžiū
rinėjame G. Grigaravičiūtės-Johnstonie- 
nės paveikslų parodą — gėlių dailybę, na
tiurmortus, vaizdus ir tautinių drabužių 
švitėjimą piešiniuose. Čia pat ir dailininkė 
su būreliu bičiulių ir pažįstamų, dėl to kal
ba dar stipriau nukrypsta į meno dalykus. 
Be kito ko, G. Grigaravičiūtė-Johnstonie- 
nė ne tik pati piešia, bet Coventry miesto 
dailės institute ir kitus moko piešti.

Jau saulutė krypsta i vakarus. Garsėja 
sutartinės. Tuomet per aikštę, ij rūmus ar 
iš rūmų, pradeda prabėgti tautiniais dra
bužiais apsirengusių jaunųjų londoniškių. 
Pagaliau jie visi, tas visas būrelis, susibė
ga aikštelėje ir pradeda tautinių šokių pro 
gramą. Čia pat ir jų vadovė ir mokytoja 
P. Nenortienė seka jų žingsnius, o aplinkui 
didelį ratą sudaro žiūrovai. Gražu!

Nuploję šokėjams, vėl trypinėjame su 
pažįstamais, aptardami naujienas. Iš tiesų 
ar tikrai pernai buvo daugiau lietuvių su
važiavę? Mažėjam ir mažėjam, sako. Tik
rai mažėjam, nors S. Kasparas tvirtina, 
kad jis pats savo akimis matęs statistikas, 
kurios rodančios, kad vien tik Londone 
yra apie 2000 neįsipilietinusių lietuvių, o 
nemaža jau turime ir įsipilietinusių. Kiek 
jų suvažiuos dar kitais metais?

Kai taip persimetame vis nuomonėmis, 
tai pakartotinai iškyla klausimas, ar į šį 
Sekminių tradicinį kermošių suvažiuojan
tiems dar nebūtų galima ko nors daugiau 
duoti. Niekas negali sakyti, kad neduoda
ma. Už barų vyrai ir vėjuotą dieną sukasi 
suprakaitavę. Tačiau to prakaito, sako, 
kai kam maža. Nottinghamas atsiveža ir 
kepa aviną. Tai, sako, tikrai kermošinis da 
lykas, ir jei man būtų leista pridėti savo 
nuomonę, tai abi rankas pakeičiau ir už 
nottinghamiečių išradingumą ir už tokius 
avinus. O kodėl kiti negalėtų atsivežti nors 
kopūsto, kaip sako K. Bivainis? Ką su tuo 
kopūstu reikėtų daryti, ar jį virti, ar jį 
kepti, niekas, tur būt, nežino, ir ne tai svar 
bu. Kopūstas čia, tur būt, eina pavyzdžiu, 
kad tokio išradingumo dar reikėtų.

Laikas eina visą laiką. Kai šaunusis 
jaunimėlis sujunda rodyti tvistinį išradin
gumą ir lankstumą, tada jau dairomės, ar 
ne laikas būtų, broliukai ir sesutės, namo, 
namo? Tėvelis su dirželiu ir močiutė su 
rykštele, rodos, nelaukia, bet ką gi darysi? 
Pagirdyti buvome šauniai, pinigėlių pali
kome vieni daugiau, kiti mažiau, tai ir ga
na. Rytoj, kaip daina sako, nebe šventa. 
O jeigu reikės privaišintiems eiti, tai ir

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.

šventes teks prailginti. Todėl namo, namo, 
broliukai ir sesutės, namo.

įsėdęs autobusan pradėjau perkratinėti 
savo sąžinę. Ar aš viską būsiu atlikęs taip, 
kaip pageidaujama? Ar savo rašymu nepa
piktinsiu kurio nors mažutėlio ar didelio, 
blaivo ar girto, kurio nors viršininko, po
litinio darbuotojo ar šiaip eilinio ramaus 
lietuvaičio? Ar būsiu čia aprašęs viską 
taip, kaip tokiais atvejais derėtų?

Rododendrais žydi pakelės. Žalia, žalia, 
žalia. Vėjas žaidžia pievose. O mano širdis 
nerami. Jeigu paukščio sparnus turėčiau 
ir mokėčiau padangėmis skraidyti, tai, tur 
būt, šiame tradiciniame kermošiuje dauge
lio dalykų nebūčiau matęs. O būčiau pa
matęs, ko nemačiau.

O gal kitais metais man ir pasiseks šim- 
taprocentiškai atlikti uždavinį, kai vėl su- 
sivažiuosime į Sekminių kermošių.

O dabar, broliukai ir sesutės, namo. Ker 
mošius baigtas.

K, Barėnas

VOKIETIJA
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS ANNABERGE

Nuo balandžio 27 d. iki gegužės 1 d. An- 
naberge, Pabalt. Krikšč. Stud. Sąjungos 
namuose, vyko Liet. Ev. Jaunimo Suvažia
vimas, kuriame dalyvavo per 30 lietuvių 
jaunuolių iš įvairių Vokietijos vietovių. 
Dalyvių sudėtis buvo labai įvairi: dalis at
vykę Vokietijon prieš daugelį metų, kita 
dalis jau gimę Vokietijoj, dar kiti gyvena 
Vokietijoj nuo 1958 metų (iki tol gyvenę 
Lietuvoje). Suvažiavime dalyvavo ir gru
pė Vasario 16 Gimnazijos mokinių su ev. 
tikybos mokytoju ir Jaunimo Ratelio va
dovu Fr. Skėriu.

, £
salia suvažiavimo vedėjo kun. J. Urdzės, 

kaip referentai dalyvavo kun. žm. M. Ki- 
lienė ir teol. stud. P. Cibitis. Suvažiavimo 
tema: „Kristus kasdieniniame gyvenime“.

Suvažiavimą atidarė kun. J. Urdzė. Po 
to sekė teol. stud. P. Cibičio paskaita: 
„Ateizmas, religija, Kristus“.

Kitą dieną (sekmadienį) įvyko rūmų 
koplytėlėje pamaldos, kurias pravedė kun. 
J. Urdzė. Paskaitą skaitė kun. žm. M. Ki- 
lienė. Referentė apibūdino svarbiausias 
įtakas, kurios veikia žmogų, ir, duodama 
eilę praktiškų pavyzdžių iš gyvenimo ir 
mokslo, parodė, kad Kristus kiekvieną 
žmogų gali pakeisti ir suteikti jam gyveni
mo prasmę.

Tenka pažymėti, kad kun. žm. M. Kilie- 
nė lietuvių ir vokiečių ev. visuomenės dar 
be yra daug nusipelniusi ir mėgstama.

Balandžio 28 d. dalyviai suruošė ekskur 
siją prie Rheino ir aplankė Vak. Vokieti
jos sostinę Bonną. O vakare visi gavo pro
gos pamatyti religinio ir mokslinio turinio 
filmą „Nematomąjį išradėją“. Šalia filmo, 
dalyviai turėjo progos pasigėrėti kun. žm. 
M. Kilienės šviesos paveikslais iš jos šei
mos gyvenimo ir kelionės įspūdžių.

Suvažiavusių nuotaika buvo labai gera. 
Pasimatyta, kartu pasimelsta ir pagiedota 
gimtąja kalba ir pasidalyta mintimis. Su
važiavimo dalyvius džiugino graži miškin
ga Annabergo aplinkuma ir gardžiai gami
nami kun. žm. V. Urdzienės lietuviški val
giai. Dalyvavo ir (Talis jaunuolių tėvelių, 
kurie, įskaitant mokyt. Fr. Skėrį ir Dr. A. 
Koenigą, prisidėjo prie Biblijos valandė
lių.

Suvažiavimas iškilmingai baigtas kun. 
J. Urdzės žodžiu, maldomis ir užbaigos 
giesme. Petras Cibitis

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje.

pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas ______ ___
medžiagų vyriškiems Ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
šveicariškos kašmiro 

„Babuškl“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

Odos. Avalynė. Apatiniai.
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU

Dabar jau galime siųsti Į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

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

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-

grynos vilnos

kainoraščiai, 
lietuviškai.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų Informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

1.
2.
3.

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

Kew-Surrey.
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