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Po sovietiniu kevalu POPIEŽIUS JONAS XXIII
Vargas su didvyriais

Kai bolševikai pastarojo karo metu stū
mėsi j Vakarus, dzūkų žemėje, pasirodo, 
keletas jų padėjo galvas.

Na, padėjo tai padėjo. Koks čia lietuvių 
reikalas? Rusai žuvo, tegu rusai sau do
misi jais.

Tačiau gegužės 22 d. „Tiesoje“ V. Mik- 
laševičius rašo, kad ten žuvo keletas to
kių, kurie po mirties buvo didvyriais pava 
dinti. O tokius Lietuvoje mirusius bolševi
kai būtinai nori užkabinti lietuviams ant 
kupros. Jeigu Molodych žygiavo per Dzū
kiją ir gavo didvyrio vardą, tai kiekvie
nam dzūkui jis turi jau būti ir už tėvą mo 
tiną brangesnis ir labiau gerbiamas ir 
branginamas.

Juo blogiau dzūkams, kad jų žemėje 
mušdamiesi su vokiečiais žuvo kiti du did
vyriai — Jemeljanovas ir Tonkonogo. Tas, 
kuris iš tų didvyrių dar gyvas, atvažiavo 
ir gal vėl atvažiuos. O su Dzūkijoje miru
siais okupanto didvyriais, pasirodo, kele
riopai didesnis vargas. Suvažiuoja čia jų 
visi giminės, visus reikia priimti ir pa
gerbti. To dar maža! Mokyklų mokiniai 
verčiami su tais giminėmis susirašinėti ir 
rinkti apie anuos didvyrius visokias ži
nias.

Kieno didvyriai, o kas jais rūpintis ir 
gyventi turi!

Trumparegiškumas
Vilniaus konservatorijos dėstytojas Než- 

novas gegužės 17 d. „Komjaunimo tiesoje“ 
prieš savo skaitytojus puola Vakarų dra
maturgus. Sako, žiūrėkite, amerikietis 
Tennesse Williamas skelbia žmogaus pri
gimties žemumą. Williamas Sarojanas 
skatina žmones tikėti laiminga proga. O 
prancūzas Beketas skiepija pasyvumą.

Mes sakytume: kas gi čia bloga? Tegu 
sau skelbia. Jeigu mesime žvilgsnį į anks
tyvesniuosius dramaturgus, tai paaiškės, 
kad ne tokie linksmi, kaip bolševikai no
rėtų, buvo ir Ibsenas, ir Hauptmanas, ir 
net rusas Čekovas. Anie visi išsiteko. Tai 
išsiteks ir tie. Tai ko čia šokinėti?

Na, žinoma, kai Nežnovas ima viską op
timistišku socialistinio realizmo masteliu, 
tai suprantama, kad tada viskas tuose pra 
keiktuose Vakaruose turi būti negerai. 
Deja, toks visokeriopas įvairumas tik Vaka 
ruošė ir galimas, kur yra laisvė. Vakarai 
už tą laisvę ir kovoja, kad niekas su jokiu 
masteliu nematuotų, kaip reikia žiūrėti į 
gyvenimą.

Norėtume galvoti, kad Nežnovo mintys 
yra ryški bolševikinio trumparegiškumo 
išraiška, ir mums labai gaila, kad žmonės 
gali tokie trumparegiai būti.

Ieško draugų
Gegužės 21 d. vilniškėje „Tiesoje“ Sta

sys Šarūnas lyg ir Ameriką atrado. Pasi
naudodamas kažkurio užsieniuose leidžia
mo lietuviško laikraščio vienu sakiniu, jis 
pasidarė išvadą, kad lietuviai veikėjai yra 
apmokami Amerikos valstybės departa
mento ir dėl to negali turėti savo nuomo
nės. Tas atradimas kelia Šarūnui ne 
džiaugsmą, o pasibiaurėjimą.

O mums atrodo, kad jis turėtų džiaug
tis. Jeigu tas departamentas taip lengvai 
gali papirkti, tai tie veikėjai gali pasidary
ti nebepavojingi ir nebegadinti bolševi
kams nervų. Deja, iki šiol Lietuvos bolše
vikai vis dar tebejaučia, kad tie veikėjai 
tebėra savarankiški ir pajėgūą Maskvos 
gauleiteriams įvaryti baimės.

Kita vertus, ar pats Šarūnas rašinėja 
tik ne už rusiškus maskvinius rublius? O 
jei taip, tai ar jis neieško tik tokių pat par 
sidavėlių, kaip jis ir kiti Lietuvos bolševi
kai? Jis, matyt, galvoja, kad juo daugiau 
tokių parsidavėlių, tai juo smagiau...

Susitraukusi enciklopedija
Kiek jau metų, kaip buvo nutarta išleis

ti sovietinę lietuvišką enciklopediją? O, 
jau gana daug! Buvo nutarta, buvo paskir 
ti ir redaktoriai, suregistruoti bendradar
biai, paruoštas planas. O paskui visas su
judimas baigėsi. Maskva, matyt, nuspren
dė, kad Lietuvai tokios enciklopedijos ne
reikia, ir jos nebus.

Dabar vilniškė „Tiesa“ skelbia, kad bus 
išleista bent mažoji enciklopedija. Ar tik
rai ji bus išleista? Iš pasisakymo galima 
suprasti, kad ta enciklopedijėlė bus per
dėm propagandinė. Ji turės įteisinti sovie
tų valdymą, parodyti vadinamuosius lai
mėjimus ir atsiskaityti su priešais. To
kiam reikalui gal Maskva ir duos leidimą. 
Jei duos, mes nesistebėsime. Tačiau didžio 
ji enciklopedija jau susitraukė iki mažo
sios. O mažajai bereikia susitraukti iki 
šnypšto...

Iškankintas ligos, popiežius Jonas 
XXIII mirė. Mirė Angelo Giuseppe Ron- 
calli, kuris, išrinktas popiežium, pasirinko 
Jono XXIII vardą, mirė Romos vyskupas 
ir Jėzaus Kristaus vikaras, šv. Petro įpėdi
nis, apaštalų princas, visuotinės Bažnyčios 
vyriausiasis ganytojas, Vakarų patriar
chas, Italijos primas, Romos provincijos 
arkivyskupas ir metropolitas, Vatikano su
verenas, praeitų metų lapkričio mėn. su
laukęs 81 m. amžiaus, o popiežium išrink
tas 1958 metais.

Tačiau žinantieji sako, kad tas daugelis 
titulų buvo tik titulai. Kas jis iš tiesų esąs, 
pasakęs netrukus po to, kai buvo išrinktas. 
„Aš esu jūsų brolis. Esu visų žmonių bro
lis“.

Atrodo, kad tuo savo pasisakymu jis ir 
vadovavosi. Jam perėmus šv. Sostą, daug 
kas pasikeitė. Jo noras buvo palaikyti ko 
glaudžiausius ryšius su žmonėmis, pasi
kalbėti su kiekvienu, kuris tik nori. Bū
damas popiežium, apie 140 kartų lankė 
kalėjimus, bažnyčias, mokyklas, našlaičių 
namus. Jis nuėmė draudimą žmonėms lan
kytis Vatikano soduose, kai ir jis ten bū
davo.

To nusistatymo vadovautis didžiausiu 
demokratiškumu ir prieinamumu veda
mas, jis darė didžiulės įtakos visam pasau
liui, ne vien tik katalikiškajai bendruome
nei, kurios skaičiuojama apie 550 milijo
nų. Jis paskyrė pirmuosius kardinolus Af
rikai, Japonijai ir Filipinams. Jis pradėjo 
gydyti krikščioniškųjų bažnyčių „skanda
lingas susiskaldymo žaizdas“. Daugiau 
kaip 500 metų Katalikų Bažnyčia neturėjo 
ryšio su anglikonais, o popiežius Jonas 
XXIII priėmė Canterburio arkivyskupą— 
anglikonų Bažnyčios galvą. Jis sujudino ir 
žydų širdis, išmesdamas iš mišių liturgijos 
juos įžeidžiančius žodžius. Valdydamas šv. 
Sostą, yra paskelbęs dvi visuotinai ypač 
reikšmingas enciklikas. Pirmoji jų — „Mo 
tina ir Mokytoja“ — skirta socialiniams 
klausimams. Socialinius klausimus katali
kiškuoju požiūriu iš pagrindų yra nusa
kiusi popiežiaus Leono XIII enciklika 
„Rerum Novarum“ (apie naujus dalykus). 
Bet socialinis gyvenimas nuo ano meto 
yra daręs pažangą, ir net kitos naujesnės 
enciklikos, kuriose tas klausimas kelia
mas, yra kiek atitrukusios nuo šių dienų 
gyvenimo. Todėl ta naujoji popiežiaus Jo
no XXIII enciklika yra Katalikų Bažny
čios požiūris į dabartinę socialinio gyveni
mo plėtrą.

Popiežius Jonas XXIII buvo ir taikos 
apaštalas, ne kartą pasisakęs prieš karines 
priemones tarpvalstybiniams santykiams 
tvarkyti. Taikai ir tautų santykiams ap
tarti skirta jo naujausioji enciklika „Tai
ka žemėje“ (Pacem in Terris).

Pats didžiausio užsimojimo jo darbas 
yra Visuotinis Bažnyčios susirinkimas. Ne 
daug tų susirinkimų Bažnyčia yra turėju
si, ir jie dažniau vis būdavo šaukiami, kai 
reikėdavo aptarti ir pasmerkti kurią nors 
hereziją. šįkart Susirinkimas vyksta kito
kiomis sąlygomis. Jis sušauktas ne herezi- 
joms pasmerkti, bet su intencija siekti 
krikščioniškųjų bažnyčių vienybės, aptarti 
galimas liturgines reformas, vadovavimo 
decentralizaciją ir religinę laisvę. Klau
simai tie, aišku, ne lengvai sprendžiami, 
bet popiežiui Jonui XXIII rūpėjo per tą 
susirinkimą atgaivinti Bažnyčią, duoti jai 
naujos dvasios, leisti pasireikšti įvairiaip 
galvoj antiem Bažnyčios kunigaikščiam ir 
paskui apjungti visas sroves ir sroveles.

Gimė jis Sotto ii Monte kaime netoli 
Bergamo, Alpių papėdėje, didelėje žem
dirbio šeimoje. Ta kaimietiškąja kilme jis 
didžiavosi iki savo gyvenimo galo, ir ji bus 
turėjusi nemažos įtakos jo veiklai. Kai 
„Izvestijų“ redaktorius Adžubėjus aplan
kė jį, šio žmona nusistebėjusi popiežiaus 
rankomis: kokios jos esančios puikios, 
kaip rusų kaimiečio! Kai popiežius vėliau 
nugirdęs apie tą prasitarimą, jis nuošir
džiai džiaugęsis ir sakęs: „Argi ne gražų 
dalyką ji pasakė? Mano rankos yra kaimie 
tiškos. Tai tikras komplimentas“.

Kai kalbama apie popiežių Joną XXIII, 
nuolat prisimenama ta jo kilmė ne kaip 
koks nors neigiamai išskiriantis dalykas, 
bet kaip tam tikras posūkis į paprastumą 
Katalikų Bažnyčioje. Tada pažymima, kad 
Bažnyčia jau turi kardinolų nebe vien tik 
aristokratiškosios kilmės asmenų, bet ir 
kaimietiškosios, kokios buvo popiežius Jo
nas XXIII, ir darbininkiškosios. Vadinas, 
Bažnyčios viršūnėje esama įvairiausios kil 
mės vadovų, ir jų įtaka reiškiasi, ir Baž
nyčios susirinkimo uždavinys būtų iškel
ti viską ir apvienyti.

Angelo Giuseppe Roncalli — popiežius 
Jonas XXIII jau 1904 m. buvo paskirtas 
savo gimtosios Bergamo srities vyskupo 
sekretorium ir tas pareigas ėjo 10 metų. 
Tada jis buvo ėmęsis mokslininko - tyrinė
tojo darbo: nušvietė kai kuriuos savo vys

kupijos istorijos dalykus. Karo metu ten 
pat Bergame ėjo ligoninės kapeliono pa
reigas ir dėstė kunigų seminarijoje. 1921 
m. buvo perkeltas į Romą iš pradžių va
dovauti Bažnyčios misijų draugijai, o 1925 
m. jau pakeltas į arkivyskupus ir paskir
tas apaštališkuoju vizitatorium, o vėliau 
delegatu į Bulgariją. 1935 m. perkeliamas 
apaštališkuoju delegatu Graikijai ir Tur
kijai. Tą dešimtmetį eitosios pareigos jam 
leido gerai pažinti rytietiškąsias bažny
čias.

1944 m. popiežius paskyrė jį nuncijum į 
Prancūziją. Tuojau po karo Prancūzija iš
gyveno tam tikrą sąmyšio laikotarpį — vi
sokie pokariniai atsiskaitymai su tais, ku
rie su kuo ėjo. Buvo šaukiama, kad būtų 
pašalinta net 30 vyskupų, kurie ėjo savo 
pareigas Vichy vyriausybei valdant. Nun
cijus Roncalli pats išžiūrėjo visų bylas, už
truko prie to darbo 10 mėnesių ir tik 3 
vyskupams pasiūlė pasitraukti.

1953 m. popiežius Pijus XII pakėlė jį į 
kardinolus ir paskyrė Venecijos patriar
chu. O 1958 m. spalio mėn. išrinktas popie 
žium. Išrinktas pasirinko Jono XXIIII var 
dą. Tada jis pasakė: „Aš vadinsiuos Jonu. 
Jono vardas man brangus, nes tai yra ma
no tėvo vardas. Jis man brangus ir dėl to, 
kad tą vardą nešioja ta parapijinė bažny
tėlė, kurioje mes gavome krikštą. Tai var
das, kuriuo daugiausia naudojosi Romos 
Bažnyčios Ganytojai“.

Po jo mirties per 15-18 dienų turi būti 
išrinktas naujas popiežius.

Adomas G. Tūla

LIŪDNASIS BIRŽELIS
Nedainuok, sesut, apie rūtą, 
apie baltą leliją daržely — 
laisvės metų tarytum nebūta — 
vargo piktžolės tėviškėj želia.
Be kovos, neprabilus patrankom— 
laisvės gint lyg nebūtum žadėję — 
kryžiaus ženklu motinų rankos 
Į Sibirą sūnus lydėjo.

Veltui šaukė dvasia Gedimino 
herojų pulkus į kovą, — 
ak, nebuvo kas Lietuvą gina...

Nedainuok apie rūtų darželį — 
liūdnas buvo anas Birželis, 
liūdna dabarties tikrovė...

Vėl puola JAV-se prisiglaudusius 
„nusikaltėlius“

(E) Per radiją ir spaudoje dažnai pasi
rodo pikti puolimai prieš „nusikaltėlius“, 
veikusius nacių laikais Lietuvoje, o dabar, 
kaip gegužės 14 d. pasakojo Vilniaus radi
jas, skelbė „Tiesoje“ St. Laurinaitis (nr. 
111, geg. 14 d.), radusius prieglobstį Ame
rikos dangorėžių paunksnėje. Pagal Lau
rinaitį, JAV-se esą surinkta daug faktų, 
medžiagos apie „budelius“ A. Impulevičių, 
M. Paškevičių, St. Žakevičių, dar paminėti 
„buržuaziniai nacionalistai“ pulk. J. Bobe
lis, maj. K. Palčiauskas, „nacionalistų va
deiva“ Juozas Ambrazevičius, „jo sėbras“ 
— J. Šlepetys ir vysk. V. Brizgys.

S. Laurinaitis atpasakojo JAV pasiro
džiusio Charles Allen, Jr„ leidinio „Nazi 
war criminals among us“ turinį. Laurinai
tis dar pridūrė, kad Allen, Jr„ kalbėjęsis 
tiesiogiai ar telefonu su „hitlerininkų ber
nais“ — dabar Laurinaičiui pikta, kad jie 
visi jiems pateikiamus kaltinimus pavaiz
davę kaip komunistinę propagandą.

JAV pabėgęs karys ne lietuvis, bet—rusas

(E) Gegužės mėn. vidury vokiečių, švei
carų ir kt. spauda skelbė apie į R. Vokieti
ją pabėgusį JAV kapitoną — jis buvęs ki
lęs iš Lietuvos, su motina emigravęs į Vo
kietiją, JAV-se stojęs įi kariuomenę, vėliau 
Vak. Vokietijoje tarnavęs žvalgyboje, šar
vuočių daliny. Kai kurie vokiečių laikraš
čiai skelbė — tai „lietuvis“. „Naujienos“ 
(114 nr., geg. 14 d.) patikslino, kad tikru
moje kap. Svenson, tai — rusas iš Lietu
vos. Jo tėvo pavardė buvusi Serdiukov, ir 
motina ir tėvas buvę rusai, gyvenę Lietu
voje, o, tėvui mirus, našlė ištekėjusi už 
švedo Arno Svenson, kuris įsūnijo jos vai
ką. Į JAV su motina atvykęs iš Švedijos. 
Svensono atvejis primena ir šnipų Sobole- 
vičių istoriją — šie JAV ir kitų valestybių 
spaudoje, dėl jų kilmės, buvo vadinami 
„lietuviais“.

— Sovietų laivu Pobeda atplaukę į 
Graikiją, 6 čekai pasiprašė politinio prie
globsčio ir gavo jį (kiti 5 likę Egipte).

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Jonas
Popiežius Jonas XXIII mirė. Kas jis bu

vo, atsakymą duoda pasaulio spauda, ku
ri visus jo darbus vertina be galo teigia
mai. Štai šveicarų „La Suisse“ trumpai 
ir vaizdingai sako, kad jis yra:

„Jonas Gerasis“.
Britų darbiečių „Daily Herald“ rašo:
„Drąsus ir taurus vyras. Jo atsišauki

mas palaikyti tarp tautų taiką su viltimi 
buvo išklausytas abiejose Geležinės Už
dangos pusėse“.

Prancūzų konservatorių „Le Figaro“:
„Joks kitas popiežius taip ištikimai ne

saugojo tradicijų neliečiamybės, tačiau 
kartu nė vienas taip teisingai nepajuto ir 
savo gyvenamojo meto“.

Italų „Messaggero“:
„Pagrindas, kuriuo rėmėsi Jonas XXIII, 

buvo ne filosofija ir — drįstume pasakyti 
— ne teologija, o meilė. Visa kita buvo ry
tojaus rūpesčiai“.

Austrų „Kurier“ nurodė:
„Kai popiežius miršta, tada uždaromi di

dieji žalvariniai Vatikano vartai, o kol 
Jonas XXIII gyveno, Bažnyčios durys per 
tą laiką buvo plačiau pravertos negu bet 
kada“.

Amerikiečių „New York Times“ šitaip 
jo veiklą įvertino:

„Įžymusis popiežius sukūrė istoriją. Jo 
valdymo metai ilgai bus atsimenami dėl tų 
giliai siekiančių socialinių, politinių ir ūki 
nių gairių“.

Prancūzų „L‘Aurore“:
Didžios širdies, kupinas karšto įkvėpimo 

žmogus, kuris stengėsi sutaikyti ir paska
tinti broliškai sugyventi klases, rases, tau 
tas ir religijas“.

Net ir sovietinė „Pravda“ teikėsi para
šyti:

„Jis aiškiai suprato, kokia baisi katas
trofa ištiktų žmoniją branduolinio karo 
metu“.

Tačiau ar popiežiaus Jono XXIII visi už 
simojimai taip ir pasibaigs su jo mirtimi? 
Dėl to suomių „Hufvudstadsbladet“ rašo:

„Popiežius, kuris perims Jono XXIII po
litinį palikimą, turės prieš akis nelengvą 
uždavinį. Vienu ar kitu būdu jam teks tęs 
ti pradėtąjį darbą“.

Britų „The Guardian“ nurodo:
„Dabar, kai popiežius jau buvo išėjęs į 

pasaulį, sunku bus net įsivaizduoti, kaip 
begalėtų kitas popiežius dvasiškai ir fiziš
kai vėl pasitraukti į Vatikano mūrus“.

Amerikiečių „Time“ taip sieja popie
žiaus veiklą su ateitimi:

„Jonas XXIII pačia geriausiąją žodžio 
prasme buvo revoliucininkas, modernumu 
reiškęsis popiežius. Prastesniam popiežiui 
perėmus valdymą, Bažnyčios suvažiavime 
gali būti apstabdyti keitimosi vėjai, bet 
ne sustabdyti“.

R SeptųnioS DIENOS
PALAIDOTAS POPIEŽIUS

Popiežius Jonas XXIII palaidotas ko pa
prasčiausiomis apeigomis šv. Petro bazili
kos kriptoje šalia kitų 144 popiežių. Vė
liau palaikai bus perkelti kitur.

Laidojimo iškilmės, be kita ko, būsian
čios rodomos ir sovietų televizijoje.

Paliktajame testamente popiežius reiš
kia džiaugsmą, .kad, kilęs iš vargingos, bet 
garbingos šeimos, miršta taip pat neturtin
gas, nes, ką kada nors turėjęs, išdalijęs sa
viesiems, rūpindamasis jų reikalais.

3.000 PALEISTA

Vengrų laikraštis „Kisalpold“ paskelbė, 
kad Kadaro vyriausybė pagal kovo mėn. 
paskelbtąją amnestiją paleidusi 3.000 po
litinių kalinių.

Tarp jų yra keletas žymesnių 1956 m. 
revoliucijos vadų.

NERAMUMAI PERSIJOJE

Persijos sostinėje Teherane ir kitose 
krašto vietose vyksta riaušininkų susidū
rimai su policija ir kariuomene. Esama 
daug žuvusių ir sužeistų.

Riaušes kelia dešinieji, kurie nepaten
kinti šacho vykdomomis reformomis.

„KARŠTOSIOS LINUOS“ KLAUSIMAS

Amerikiečių ir rusų specialistai Ženevo
je priėjo sutarimo, kaip turėtų būti sutvar 
kytas tiesioginės telefono linijos tarp Va
šingtono ir Maskvos reikalas.

Amerikiečiai paruošė planą, ir rusams 
tik reikia priimti.

O jei rusai priims jiį, tai bus pirmasis pa 
siekimas po 15 mėnesių pasitarimų dėl nu
siginklavimo.

Gerasis
„Jerusalem Post“ gailestį dėl jo mirties 

sieja kartu su viltimi. Jis rašo:
„Didelį gailestį dėl jo mirties švelnina 

nusimanymas, kad laikas nebegali būti 
grąžinamas atgal ir kad katalikų Bažny
čioje jo paleistieji gaivūs vėjai pūs ir to
liau, jo įpėdiniui atėjus“.

KEKKONENO PLANAS
Suomijos prezidentas Kekkonenas iškė

lė pasiūlymą Baltijos sritį paversti neato- 
mine zona. Dėl to švedų „Svenska Dagbla
det“ rašo:

„Pasiūlymas yra keistas ir nepageidau
jamas. Suomijos valstybės vyras nori pasi
naudoti iš paviršiaus gana įspūdingu meto 
du — vežimą įkinkyti arklio priekyje, 
šiaurės valstybėms šiuo atveju lemiamas 
dalykas būtų jų laikysena, kad būtų pa
siekta visuotinio nusiginklavimo ir sustab 
dyti atominiai bandymai. Kaip atrodo, po
nas Kekkonenas nekreipia dėmesio į tai, 
kad jam čia, teisingai ar neteisingai, krin 
ta įtarimas, jog jis daro tai skatinamas iš 
šalies“.

KIEK KARTŲ REIKIA ŽMOGŲ 
NUŽUDYTI?

Dėl vis toliau tebevykdomų lenktynių 
ginkluotis atomu amerikiečių „N. Y. He
rald Tribūne“ rašo:

„Lenktynės vyksta dėl to, kas pralenks 
ką savo branduolinių ginklų pajėgumu. Ta 
sai pajėgumas pagal mūsų laikų branduoli 
nių ginklų žodyną būtų aptartinas kaip 
toksai kiekis, kuris reikalingas priešui su
naikinti. O reikalas yra toks, kad mes, abi 
pusės, kiekvienas daugiau jau turime jų, 
negu reikia antrajam sunaikinti. Ar ru
sai tiki, kad jie gali žmogų kelis kartus 
nužudyti? Kokio laimėjimo jie laukia iš 
to, kad jie nužudys jį dar ir antrą, ir tre 
čią, ir ketvirtą kartą? Ar komunizmo tiks 
las yra jau nuėjęs iki kvailybės susidary
ti tokius nežmoniškus perteklius, kuriuos 
būtų galima panaudoti ir prieš mirusius?“

PERSIJOS FANATIKAI
Dėl didžiulių riaušių Persijoje prieš 

kraštą valdantį šachą šveicarų „Journal 
de'Geneve“ rašo:

„Tie fanatikai, kurie apsivilkę juodais 
marškiniais, bėga Teherano gatvėmis prieš 
policijos šarvuočius, yra kraštutiniai deši
nieji, kuriuos maištauti skatina ypatin
gas konservatyvumas. Tiems sektantams 
pasibaisėjimą kelia viskas, kas ateina iš 
svetur. Jie ypač priekaištauja šachui, kad 
jis negerbia nusistovėjusios visuomeninės 
tvarkos, yra pasiryžęs vykdyti esmines re
formas ir abejingas dėl muzulmoniškos re
ligijos mokslo griežtumų“.

PUOLAMAS SIROKIS

Čekoslovakijos žurnalistų kongrese vie
šai primesta min. pirmininkui Sirokiui 
kaltė už tai, kad Stalino laikais buvo su- 
likviduoti čekoslovakų komunistų vadai.

Jį kaltinanti prof. Hiskos kalba buvo iš
spausdinta čekų partiniame laikraštyje 
„Pravdoje“.

PASITRAUKĖ MINISTERIS
Dar kovo mėn. Britanijos parlamente bu 

vo iškelta, kad gynybos ministeris Profu
mo esąs įsivėlęs į kažkokią istoriją, kurio
je įmaišyta teisman liudininke turėjusi sto 
ti mergina, be to, buvo minima ir sovietų 
jūrų atašės pavardė. Parlamente jis viską 
griežtai paneigė.

Dabar jis laiške min. pirmininkui prisi
pažino, kad tada neteisybę sakęs ir kad 
esąs įsivėlęs į anuomet bandytąją iškelti 
istoriją. Kartu pasitraukė iš ministerių ir 
iš parlamento.

Spauda skelbia, kad toks nemalonus 
įvykis yra pirmas D. Britanijoje.

AREŠTUOTAS DR. WARDAS
Areštuotas Dr. Wardas, kurio namuose 

buvęs krašto apsaugos ministeris Profumo 
ir sovietų jūrinis atašė susitikinėdavo su 
dabar dėl tų įvykių išgarsėjusia Keeler.

Jis pakaltintas naudojęsis nemoraliomis 
pajamomis.

Dr. Wardas yra osteopatijos specialistas, 
gydęs tokius garsius žmones, kaip Chur- 
chillis, milijonierių Gettys, Fairbanks, 
Eliz. Taylor. Be to, jis yra’dailininkas, pie
šęs Edinburgo ir Gloucesterio kunigaikš
čių, princesės Margaretos, lordo Snowdono 
ir princesių Marinos ir Aleksandros port
retus,
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HOUSE UPON THE SAND
Ką gi reiškia: House upon the sand mū

sų kalba? O gi: Namai ant smėlio.
O šitokį vardą nešioja pirmasis Jurgio 

Gllaudos romanas, dabar išverstas i anglų 
kalbą ir išleistas Manyland Books leidyk
los J. A. Valstybėse.

Knygą vertė Raphael Sealey ir Milton 
Stark. Taigi šita to gražaus reikalo pusė 
turi būti puiki, ir dėl to negali kilti jokio 
klausimo. Abu vertėjai —vyrai ne tik pui
kiai pasireiškę vertimo darbais, bet ir Įsi
giję šaunaus patyrimo. Džiaugiamės, kad 
jie, štai, susidėję ir bendrai veikdami, vėl 
vieną naują lietuvio veikalą savo darbu 
išvedė I plačiuosius pasaulinius vandenis, 
kaip mes dabar esame pratę vaizdingai iš
sireikšti.

Labai didelė nuopelnų dalis, be abejo, 
priklauso ir Manyland Books leidyklai. 
Kaip suprantame, ji tam ir Įsteigta buvo, 
kad anglosaksiškajam pasauliui, pirmoje 
eilėje amerikiečiams, perteiktų mažesnių
jų tautų literatūros perlus. Prieš kuri lai
ką ir „Europos Lietuvio“ skaitytojams bu
vome pristatę porą jos leidinių: V. Kudir
kos „Memoirs of a Lithuanian Bridge“ ir 
keturis lietuvius autorius (Baroną, Kati
liški, Landsbergį ir Šeinių) angliškai pri
statanti „Lithuanian Quartet“. Iš spaudos 
esame pastebėję, kad po to buvo ir dau
giau tų vertimų išleista.

Dabar, štai, matote, susilaukėme Jurgio 
Gllaudos ištiso romano. Vartome, žiūrinė- 
jame, skaitinėjame ir džiaugiamės. Viskuo 
vaikiškai džiaugiamės: lietuviškai rašomu 
autoriaus lietuvišku vardu ir pavarde, ap
lanko paskutiniajame puslapyje išspaus
dintąja rašytojo su žmoną fotografija, 
gražiu knygos išleidimu, (rišimu, lietuvio 
ištisu romanu išplaukimu i tuos mūsų mi
nėtuosius didžiuosius vandenis, viskuo ir 
viskuo ir vis vaiko džiaugsmu. Kitaip, tur 
būt, ir negalima pasidžiaugti stambiomis 
kultūros naujienomis kaip tik šituo vai
kišku entuziasto džiaugsmu.

Šįkart reikia džiaugtis ne tik kultūros 
dalykus mėgstančio entuziasto džiaugsmu, 
bet ir lietuvio. Štai, žiūrėkite, mes gi var
tome savo tautiečio Jurgio Gliaudos roma
no anglišką vertimą. Jurgis Gliaudą net už 
tris savo romanus yra laimėjęs „Draugo“ 
skelbtąsias premijas (dabar mus per laik
raščius yra pasiekusios žinios, kad jis lai
mėjo ir šiemetinę „Dirvos“ skelbtąją no
velės premiją). Ką gi kita geriausia versti 
ir kitataučiams pristatinėti, jeigu ne dar
bus tų, kurie visuotinai jau pripažinti?

Taip, žinoma, ir tik taip. Viskas taip, iš
skyrus vieną tragišką esmini dalyką, kuri 
iškelia kaip tik šio romano angliškas ver
timas.

Kaip sakėme, trys Gllaudos romanai lai
mėjo premijas. Jo „Orą pro nobis“ vaiz
duoja tragišką Lietuvos gyvenimo epizodą. 
Jo „šikšnosparnių sostas“ — tragiška iš
karpa iš lietuvių gyvenimo svetur. Jo „Na
mai ant smėlio“ — romanas vokiška tema. 
O mano šventu įsitikinimu, lietuvių litera
tūra išsibaigs jau tada, kai rašytojai pra
dės rašyti svetimomis temomis, kai jų ro
manuose ir apysakose nebebus ne tik Lie
tuvos, bet ir lietuvio. Ties ta vieta mes su 
gailesčiu būsime priversti padėti tašką ir 
pasakyti: čia ir baigėsi mūsų rašto kultū
ra. Jeigu lietuvis po to dar parašys roma
ną ar apysaką net ir lietuviškai, mes ne
begalėsime nuoširdžiai pasakyti: štai dar 
naujas indėlis j mūsų kultūrą.

O tragiška žymė šįkart ir yra, kad kita
taučiams pateikiamas lietuvio parašytas 
nelietuviškas dalykas, to paties lietuvio, 
kuris lygiai taip pat iškilęs yra ir su ki
tais, bet lietuviškais darbais.

K. Abr.

RIMO VAINORIAUS
Nottinghamo laikraščiai pakartotinai 

rašo apie jaunąjį lietuvį Rimą Vainorių, 
kuris baigė sukti 40 minučių ilgio filmą 
„City be my Overcoat“.

R. Vainorius yra Nottinghamo grynojo 
ir pritaikomojo meno instituto studentas. 
Kai jis ryžosi sukti tą filmą, miesto švie
timo komitetas suteikė jam 100 svarų pa-

AR PARTIJA NORI KRITIKOS?
Rašydamas „Literatūros ir meno“ sa

vaitraštyje apie žmogaus laimę, rašytojas 
Alg. Pocius, be kita ko, pažymėjo: „Partija 
kviečia tarybinius menininkus drąsiai ir 
negailestingai kritikuoti mūsų kelyje pasi
taikančias blogybes ir trūkumus“.

Bet ar teisybė, kad partija nori tokios 
kritikos?

Kad tai neteisybė, kiekvienas gali įsiti
kinti pasiėmęs balandžio 2 d. „Komjauni
mo tiesą“, kurioje iš „Komsomolskaja 
pravda“ perspausdintas Oganovo, Penkino 
ir Čikino straipsnis apie rusų poetą Jevtu- 
šenką. Užsienių laikraščiuose išspausdinto 
je savo autobiografijoje Jevtušenka trupu
tį pakritikavo sovietinį gyvenimą. Jis ten 
pasakė, kad revoliucija atnešė liaudžiai 
daug naujų sunkumų ir daug naujų ašarų. 
Taip pat jis ten pasakė: „Rusų liaudis 
įnirtingai dirbo, kad mašinų, traktorių ir 
buldozerių gausmas nustelbtų dejones ir 
raudas, sklindančias iš už Sibiro koncen
tracijos stovyklų spygliuotos vielos“. Dar 
jis ir kitokios tiesos pasakė. Tačiau už tą 
teisybę jį puola ne tik šitie trys rusai. Jį 
puola partija ir vyriausybė, ir jis buvo 
priverstas jau rašyti atgailas.

PROF, V. JUNGFERIUI — 70 M. AMž.

(E) Gegužės 6 d. žinomam lietuvių bi
čiuliui prof. Dr. Vikt. Jungferiui sukako 
70 m. amž. Pirmieji jo ryšiai su lietuviais, 
jį suartinę su Lietuva, buvo 1916 m. Plun
gėje. Gavęs Dr. laipsnį už disertaciją apie 
Lietuvos medžio eksportą, 1925 m. pradėjo 
dirbti Kauno (vėliau — Vytauto Didž.) 
universitete docentu — ligi 1940 m. dėstė 
visuomenės ūkio istoriją, sociologiją ir kt.

Sukaktininkas gerai pažįstamas dauge
liui tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose gyve
nančių lietuvių kultūrininkų, ekonomistų, 
teisininkų. Jo didelis nuopelnas lietuvių
tautai — visos eilės iliustruotų knygų apie 
Lietuvą paskelbimas. Jo raštai pradėti dar 
1918 m. Drauge su prel. K. Jasėnu sukak
tininkas yra išvertęs Daukanto „Būdą“. 
Daugiausia dėmesio verti du prof. Jungfe- 
rio veikalai apie Lietuvą: „Hinter den 
Seen, hinter den Waeldern“ (1932) ir ,,Li- 
tauen, Antlitz eines Volkes“ (1938), dar 
buvo parengęs liet, liaudies dainų verti
mus, rašė žurnaluose, yra kelių poezijos, 
romanų knygų autorius. Šiuo metu prof. 
Jungferis dėsto Erlangen universitete.

FILMAS
ramą. Pirma, žinoma, komitetui buvo pa
teiktas filmo planas su skripto rankraš
čiu, kurį parašė pats R. Vainorius.

Dabar jau ta R. Vainoriaus Susuktoji 
meilės istorija pradeda kelti susidomėji
mą. Filmas nėra komercinis, bet realisti
nis miesto gyvenimo vaizdas, meniškai iš
reikštas. BBC televizija jau yra rodžiusi 
kai kuriuos filmo paveikslus, kai darbas 
dar nebuvo baigtas. Tikimasi, kad dar bus 
parodytos kai kurios scenos. Autorius pa
siryžęs siųsti filmą į Edinburgo festivalį 
pasivaržyti su kitais šios rūšies mėgėjais 
dėl pirmenybių. Jeigu ten bus pripažintas, 
tada šis filmas gali patekti ir į žemyno 
filmų festivalį.

Filmo vaikino vaidmenį atlieka R. Vai
norius, jo partnerė — studentė perse Irena 
Khalatbary.

Tik trys tomai
(E) Iš Vilniaus radijo paskelbto pasikal

bėjimo apie partijos ir Min. Tarybos nu
tarimu numatytą leisti „lietuvišką tarybi
nę enciklopediją“ paaiškėjo, kad jos vyr. 
redaktorius — prof. J. Matulis, kad būsią 
tik trys tomai, kiekvieno tomo apimtis — 
45 sp. lankai, ji būsianti pradėta leisti dar 
šiais metais, užbaigta 1966 m. Kokio pobū
džio būsianti toji „enciklopedija“, ryškiai 
pavaizduoja informacija: to leidinio užda
vinys būsiąs „marksistiškai nušviesti“ so- 
vietinamosios Lietuvos istoriją, revoliuci
nio judėjimo istoriją, lietuvių kalbos,

DEVINTINIŲ PROCESIJA

Šią savaitę katalikų kraštuose ir visur, 
kur tik yra susitelkusios didesnės ar ma
žesnės katalikų grupės, vyksta Devintinių 
procesijos. Didmiestyje jos panašios į di-
dingą triumfo eiseną; kaime tampa iškil
minga ir drauge nuoširdžia palyda garbin
go Svečio, kuris nori pamatyti jų namus, 
palaiminti jų laukus. Procesijos daromos 
ir ten, kur žmonės išdrįsta savintis teisę 
nustatinėti Dievo veiklai ribas; einama 
bažnyčios viduje arba šventoriuje, ypač 
kai jo aukšta tvora atriboja viduje esan
čius nuo nepageidaujamų akių.

Visus veda ta pati išvidinė jėga: širdies 
gilumoje sutelkti pagarbos, meilės, dėkin
gumo, pripažinimo ir išpažinimo jausmai, 
kurie veržiasi išorėn, galinga meilės ugnis, 
kuri sprogdina vidaus varžtus, ir tikėjimo 
dvasios galia, kuri suteikia sielai drąsos 
viešai, draugų ir priešų akivaizdoje, reikš
ti savo vidujinius įsitikinimus.

Žmogus nėra gryna dvasia, ir ypač gi
liuose pergyvenimuose jo vidaus jausmas 
palydi išorėje ašaros, džiaugsmo šūkiai ar 
skausmo vaitojimai, laimės šypsniai ar 
nusivylimo gestai. Visiems gerai žinomi 
šv. Tomo Akviniečio sukurtojo himno žo
džiai: „Tantum ergo sacramentum venere- 

-mur cernui“; lietuviškai tą patį išreiškia
me giesme: „Prieš taip didį Sakramentą... 
pulkim ir karštai tikėkim“. Tai kvietimas 
nugalėti nedrąsą, pulti ant kelių prieš Tą, 
apie kurį nepalaužiamas tikėjimas skelbia, 
kad Jis su visa savo dievyste ir žmogyste 
pasilieka Švč. Sakramente.

Vėliavos, balti rūbai, vainikėliai, gėlės, 
orkestro melodijos, giesmių garsai, uždeg
tos žvakės, varpelio skambėjimas, smilka- 

mokslo ir kt. vystymąsi, nušviesti „liau
dies kovą už tarybų valdžią“, įvertinti lai
mėjimus, apibūdinti miestus, kaimus ir... 
pasakoti, kaip jie pasikeitė komunistinio 
režimo metais, dar būsiąs duotas ir perio
dikos Lietuvoje ir lietuvių kalba užsieny
je leidžiamos įvertinimas. O kai bus apra
šomos gyvenvietės, tai pirmoje eilėje tek
sią vaizduoti revoliucinio judėjimo įvy
kiai. Tad, kaip matyti, tai daugiau agitaci
nis, komunistinės propagandos, daugiau 
bolševikų archyvinio pobūdžio leidinys, 
tačiau jokiu būdu ne enciklopedija. 

lai, auksu žėrinti monstrancija — visa tai 
yra ženklai, kuriais žmogus reiškia savo 
pagarbą, dėkoja už gerumą, begalinę 
meilę.

Juk kiekvienam, kuris stengiasi giliau 
suprasti šventąsias paslaptis, aišku, kad 
Tam, kuris yra Viešpats, Atpirkėjas, Ge
radaris, dovanų Dalytojas, žemės kelionė
je Palydovas ir po mirties busimasis Tei
sėjas, jokia teikiamoji pagarba, jokia ro
domoji meilė nebus per didelė. „Kiek gali, 
tiek drįsk giedoti; savo gyrių neprilygs!, 
neužteks tau jo pagirti“ (iš Devintinių mi
šių sekvencijos).
Roma T. Paulius
PAMALDOS
BRADFORD — birželio 16 d., 12.30 v.
ROCHDALE — birželio 23 d., 11.30 v.
WOLVERHAMPTON — birželio 16 d„ 11 

v., St. John's Square.

VOKIETIJOS EPISKOPATO 
LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

Tėvas Alfonsas Bernatonis, Liet. Sielo
vados vadovas Vokietijoje, Velykų proga 
pasveikino Vokietijos vyskupus. Sveikini
mo rašte priminė Lietuvos Bažnyčios ir 
lietuvių tautos persekiojimus. Ypač iškėlė 
Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero kulto per
sekiojimą, kurį komunistai pradėjo 1953 
m., pašalindami šventojo palaikus iš Vil
niaus katedros.

Šį Tėvo A. Bernatonio raštą Vokietijos 
vyskupai jautriai priėmė ir į jį šiltai atsi
liepė: kard. Frings — Koelno arkivysku
pas, Bambergo arkivyskupas, Freiburgo i. 
Br. arkivyskupas, Muensterio vyskupas, 
Passau vyskupas, Eisenstadto vyskupas 
(Austrija), Rottenburgo vyskupas, Mainzo 
vyskupas, Esseno vyskupas, Limburgo vys 
kūpąs, Osnabruecko vyskupas, Aacheno 
vyskupas, Eichstaetto vyskupas ir Spey- 
erio vyskupas.

Visi Bažnyčios Ganytojai užtikrino, kad 
jie savo maldose prisimins žiauriai kanki
namą lietuvių tautą ir mels savo broliams 
ir seserims lietuviams gyvo Kristaus Pri
sikėlimo tikėjimo ir tvirtos vilties.

Vokietijos vyskupai Lietuvos Bažnyčios 
persekiojimą laiko baisiu ir sukrečiančiu. 
Todėl jie mano, kad neužtenka vien pavir 
šutiniškos kritikos, nes ji reikalą dažnai 
padaro nepavojingu ar net nekaltu, ko la
biausiai siekia ir komunistai. Anot Vokie
tijos vyskupų, reikia ir jiems, vyskupams, 
aiškiai prakalbėti, atkreipti laisvojo pašau 
lio dėmesį į komunizmo žiaurumus Lietu
voje, o bedievybės vykdomus religijos per
sekiojimo nusikalstamus faktus Lietuvoje 
drąsiai ir aiškiai pavadinti tam atitinka
mais vardais.

Tokie ir panašūs Vokietijos vyskupų pa
sisakymai religijos persekiojimo Lietuvoje 
klausimu visiems lietuviams, neabejotinai, 
kelia paguodos ir vilčių, ypač II-jo Bažny
čios visuotinio Vatikano susirinkimo Il
sios sesijos akivaizdoje. J.A.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas 
Sibiro tundroje 

TAUTVAIŠIENĖ
(12)

Mirusiųjų lavonai be karstų buvo išsklai
dyti po visą gyvenvietės teritoriją. Jei li
goninėje mirusiam niekas neatnešdavo ap
valkalo, tokius lavonus kapų vietoje pa
likdavo ant sniego visai nuogus. Lavonus, 
paliktus be karstų, čia apgrauždavo balto
sios lapės. Betgi šito Buluno rajono sovie
tinis bonza tarsi nematė.

Vėjas buvo nupūtęs sniegą nuo Marke
vičių 12 metų amžiaus dukrelės lavono. 
Jos veidelyje buvo sustingusi maloni šyp
sena. Motina, pati skursdama, savo duk
ters galvą buvo aprišusi gražia skaryte. 
Vieną mergaitės ranką apgraužė lapės, 
palikdamos sniege kruvinus kūno gabalė
lius su kaulo liekanomis.

Atvežtas į šį kraštą barzdotas dailidė 
rūpestingai švaistėsi kirviu, statydamas 
namelius iš rąstų. Direktorius esąs sakęs, 
kad dailidė tuose nameliuose ir pats ga
lėsiąs gyventi, jei gerai dirbsiąs. Dailidė 
buvo su šeima, kurią jis stengėsi gelbėti. 
Tačiau darbštusis statytojas mirė barakų 
tamsoje ir šaltyje — jo lavonas, žvėrių ap
graužtas, gulėjo sniege be karsto.

Moteriškės, mokytojos iš Leningrado, 
lavonas ten pat gulėjo visai nuogas.

Palaidoti visus mirusius, paliktus atvi
roje vietoje sniege, dar nebuvo atėjęs lai
kas. Kovo mėn. už naujai apstatytos Tro- 
fimovsko gyvenvietės, orams aprimus, po
liarinei saulei apšvietus plačiąsias sniego 
apklotas ir vėjo išlygintas lygumas, galė
jai matyti daug vėjo supūstų, kiek pakilu
sių sniego kupetėlių. Nežinantis, ką tos ku 
petėlės reiškia, jei pasiteirautų, gautų pa
prastą atsakymą, — tai žiauriuoju žiemos 
metu mūsų mirusiems poliarinių vėjų su
pilti sniego antkapiai. Kartais tie patys 
šiaurės vėjai, lyg ir bežaisdami, šiuos snie
go antkapius nupūsdavo, bet ir vėl, lyg 

ir susigėdę tokiu savo darbu, juos naujai 
supildavo ir rūpestingai balta sniego dro
bule apklodavo.

BALANDIS

Šis mėnuo buvo mums visų geriausias. 
Nors šaltis siekė —30 C (—22 F), bet ne
buvo žvarbiųjtĮ vėjų. Sniegas buvo kietas, 
ir kojos jame neklimpo. Saulė švietė, ir 
baltas sniegas skaisčiai mirgėjo. Po polia
rinių naktų išėjusiems iš barakų tamsos 
reikėjo saugoti akis nuo akinančios švie
sos. Šiuo laiku daugelis susirgdė akis. Ser
gąs akimis visiškai nematė ir jautė, lyg 
kietas trupinys būtų į jas įkritęs. Bet, ma
žėjant sniegui, pasirodžius tamsioms vie
toms apnuogintoje žemėje, akių ligos pa
sibaigdavo.

Prasidėjo dažnesnis susisiekimas šuni
mis. Jaunas kajuras, rusas, keliavęs kelis 
šimtus kilometrų, tylomis pasakojo, kad 
jam tekę užsukti į jakutų kolchozą. Norė
jęs jis ten pailsėti, bet gyvenvietė buvusi 
tuščia, be gyvo žmogaus. Jurtose jis matęs 
lavonus. Jam atrodę, kad ten žmonės bu
vę išrauti iš normalių gyvenimo sąlygų, 
jiems atimant paskutines gyvenimui bū
tinas priemones. Kajuras turėjęs palikti 
šią vietą, nes joje žmogui buvę labai ne
jauku. Kiek vėliau paaiškėjo tos gyven
vietės masinio mirimo priežastys. 1941-42 
m. ir Jakutijoje rusai bolševikai įvedė kol
chozinę tvarką. Išmirė ne rusai, bet jaku- 
tai. Tai ko čia buvo bolševikams jaudintis!

Nuo Stolby stovyklos (apie 200 km nuo 
Trofimovsko) kartą atvarė rinktinių vyrų 
būrį. Juos budriai stebėjo, kad su mumis 
nesusitiktų ir nesikalbėtų. Kartais atsitik
tinai prasilenkdami klausdavome: „Pagal 
kurį?“ Tai buvo visiems Sovietų Rusijos 
žmonėms suprantamas klausimas. Atsaky
davo: „Pagal 58-jį“, t.y., kaip „tėvynės iš

davikai“. Nors tikrieji išdavikai buvo juos 
nubaudusieji bolševikai.

šiems vyrams teko kirsti sušalusioje 
žemėje duobes ir palaidoti Trofimovsko 
statytojus, nes mūsų tarpe jau nebuvo žmo 
nių, pajėgiančių tokį darbą atlikti.

Kai kurių giminės savo mirusiems statė 
medinius kryželius. Jei buvo leidžiama 
tiems kryžiams pasilikti, tai buvo priežas
čių: kryžiai buvo tolokai nuo Trofimovsko 
navigacijos kelio ir sunkiai iš tolo įžiūri
mi. Kita vertus, darbininkės vergės, ma
tydamos kentėjimo simbolį — kryžių, 
NKVD agentų galvojimu, nusiramindavo 
ir dėl to našiau dirbdavo. Bolševikų meto
dai pateisino visas kartais neįtikėtinas iš
naudojimo priemones. Bet ir šioje ledo 
dykumoje NKVD agentai atidžiai stebėjo 
kiekvieną vergo judesį. Mokytoja Staniš- 
kienė, kartu su savo vyru tundroje rinkusi 
medžius kurui, mirusiam savo vyrui Sta- 
niškiui pati surado tinkamesnį medį kry
žiui ant jo kapo pastatyti. Kryžiaus užra
šas bylojo apie mirusiojo meilę savam 
kraštui ir didį tėvynės ilgesį. Šį užrašą tuo 
jau suuodė NKVD, ją iškvietė, tardė ke
lias valandas. Tasai tardymas ją taip su
krėtė, kad sugrįžusi negalėjo žodžio ištar
ti.

Mirusiuosius palaidojus, naujai atvež
tus vyrus pristatė prie rąstų iš ledo kirti
mo darbų. Mūsų barako žmonės, iškentėję 
baisų žiemos metą, pradėjo judėti į darbą. 
Kas galėjo pakilti, turėjo dirbti, gaudamas 
dirbančiojo maisto kortelę, kartais dar ir 
Žuvies. Kas tik šiaip taip pajėgė, iš pasku
tiniųjų stengėsi uždirbti rublį, kad galėtų 
nusipirkti maisto. Išalkusius į darbą varė 
badas — kitų varovų nereikėjo.

Ten ir šunims prieš kelionę iš vakaro 
neduodavo ėsti. Alkanais šunimis važiuo
jant, šunys būdavo baisiai pikti. Bėgdavo 
vis greičiau ir greičiau, žinodami, kad se
kančioje poilsio vietoje gaus žuvies. Ke
lionėje kajurai alkanų šunų negalėdavo 
sulaikyti, nereikėdavo jų raginti.

Poliarinės nakties metu žmonės darėsi 
vis tylesni ir tylesni. Sunykusiame kūne 
nusilpo ir dvasinė mūsų gyvybė. Kalbėda
vome dažniausiai tik apie kurą ir duoną, 
ir šiose kalbose reikšdavosi žmogaus no
ras gyventi.

Agitatoriai lankė barakus. Nukamuo
tiems, žiaurių gyvenimo sąlygų sugniuž
dytiems. moraliai sunaikintiems ir artimų
jų mirties pritrenktiems žmonėms tarybi

nės santvarkos garbintojai aiškino kolcho
zų statutus ir sudarinėjo nedideles valsty
binių žvejų grupes. Kartais skaitė praneši
mus net apie tarptautinę padėtį ir, be to, 
dar pliauškė, kad bežuvaudami praturtė- 
sime. Iki šiol mes savo laikrodžius, esą, 
pardavinėję kitiems, bet po žvejybos mes 
tikrai galėsią juos atsipirkti. Tačiau tai 
buvo tik tušti plepalai, neturį jokios įta
kos į mūsų gyvenimą, nes mes turėjome 
daryti viską, ką mums varovai įsakydavo.

Netrukus sudarė ir iš lietuvių kolchozą 
„Rybak“ (žvejys), o iš suomių „Severnyj 
Put“ (Šiaurės kelias). Vėliau kolchozų 
centras buvo Bobrovske, apie 70 km nuo 
Trofimovsko.

Iš kitų žmonių sudarė tris ar net ketu
rias valstybinių žvejų grupes. Mažąsias 
grupes žvejojimo metu, žiemą žvejojan
čius po ledu arba laivais, buvo lengva va
rinėti net už kelių šimtų kilometrų ieško
ti žuvingesnių vietų.

Atrinkę pajėgesnius jaunuolius ir mer
ginas, į paruoštas roges pasiėmę maisto 
(vienam mėnesiui), kirvį, nuvalkiotą pa
lapinę, žvejybos priemones ir paskyrę šiai 
grupei vadovą iš tundros gyventojų, išva
rė į neištirtas Lenos deltos salas. Ši grupė 
turėjo ten pasilikti tam tikrą laiką stebėti, 
kada upė išmeta ledą, ištirti ir surasti lai
vams sustoti tinkamas pakrantes, nuo ku
rių galima būtų tiesti tinklus po ledu. Men 
kai aprūpintiems žmonėms šis uždavinys 
buvo labai pavojingas, nes, ledui pajudė
jus, pakilęs vanduo dažnai apsemdavo to
kias neištirtas salas. Ir Trofimovsko kai 
kurių salų viduryje pakilesnėse vietose 
gulėjo milžiniški taigos medžiai, kuriuos 
kažin kada vanduo yra palikęs, kai tos sa
los buvo apsemtos.

Išalkę žmonių organizmai buvo reikalin
gi maisto, ir, kaip visi poliarinės gamtos 
gyviai, laukte laukėme, kada išeis ledas, 
kad galėtume pasigauti žuvies.

GEGUŽĖJE

Suminkštėjusiame sniege giliai įsmuk
davo ir labai sušlapdavo kojos. Saulei ir 
vėjui sutartinai naikinant sniegą, tundro
je pasirodė samanoti lopiniai. Ore skraidė 
žąsų, ančių, gulbių, žuvėdrų, įvairių kito
kių paukščių būriai, ieškodami lizdams 
vietos. Kadangi saulė nenusileido, tai išti
sas paras be pertraukos girdėjome paukš
čių įvairiabalsį krykštavimą.

Jakutai, valstybiniai medžiotojai (bolše
vikai šiaurės gyventojų medžioklės verslą 
suvalstybino, pačius medžiotojus pavers
dami valstybiniais), pradėjo medžioklę, 
grįžo iš tundros apsikarstę paukščiais. Me
džiotojams buvo uždrausta nušautus 
paukščius pardavinėti bei keisti į kitus 
daiktus, nes juos reikėjo atiduoti valsty
bei. Vilkėti baltųjų lapių (pesec) kaili
niais medžiotojams taip pat buvo drau
džiama.

Didesniems šalčiams praėjus, sniego au
droms tik retkarčiais bepasikartojant, nu- 
kasinėjome sniego kalnus nuo barakų du
rų, atkasdami langelius. Dabar, dienos 
šviesai įsiveržus į barakus, mūsų patalpos 
buvo drėgnos ir labai dvokė.

Kur gi dingo tie mūsų nelaimės draugai, 
kurie taip neseniai, dar tik prieš kelis mė
nesius, čia gyveno, judėjo ir dirbo, kaip 
darbščios skruzdės?

Metėme lauk viską, kas buvo supuvę. 
Šie barakai buvo vienintelė mūsų pastogė, 
kurioje slėpdavomės nuo žiauriausios 
gamtos, vieta, kur ant plikų lentų gulda
vome atsikvėpti nuo sunkaus katorgos dar 
bo (malkų vežimo, patiems įsikinkius į ro
ges) ir gaivindavome skaudančius raume
nis. Tačiau ir čia būdavo ne poilsis, nes 
aplinkuma dirgindavo jausmus ir kiek
vieną apnikdavo sunkios mintys. Geriau 
būdavo lauke vilkti sunkųjį jungą ir pa
vargti, kad nepajėgtum ir galvoti.

Administratoriai buvo patenkinti mūsų 
iki šiol atliktais darbais. Žiauriąją Arkties 
žiemą jie peržiemojo gerai, sveikutėliai, 
anot rusų, — „kaip agurkai“.

Statybos planą jie, esą, patenkinamai 
įvykdė; sielius iš ledo išlaužę ir salon su
dėję. Taip su pasididžiavimu kalbėjo di
rektorius, pabrėždamas, kad naujai stei
giamos žvejybos įmonės Bykove. Tit-Ary, 
blogai dirbusios, palikdamos lede sielius, 
kurių rąstus vanduo atnešęs arti Trofi
movsko. Direktorius įsakė ruoštis gaudyti 
pro mus plaukiančius rąstus. Be to, kas 
dar gyvas, turįs pasiruošti žvejybai, kuri 
prasidėsianti ledonešiui pasibaigus. O apie 
šimtus žuvusių žmonių direktorius nė ne
užsiminė. Ir čia planas su kaupu buvo 
lengvai įvykdytas.

Dalį žmonių, ledui dar neišėjus, išvarė į 
tolimas šiaurės salas, kad ten iki ledonešio 
pasiruoštų žvejybai.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj (7) VASARIO 16 GIMNAZIJA
Taigi, po studentų suvažiavimo labiau 

pasitvirtino mano pastebėjimai, kad Ame
rikoj pranašesnieji lietuvių studentai bei 
akademikai turi gerų norų ir dirba kiek 
galėdami kultūringai, lietuviškai. Jie ne
nori atsiskirti nuo vyresniųjų ir net nuo 
„senių", yra patenkinti, kad šie padeda 
savo idėjomis bei pasiūlymais, nors santa- 
riečių vadai stengiasi didinti tarp lietuvių 
tarpą, kurį, be to, yra išryškinęs naujas 
gyvenimas Amerikos kontinente.

Tai pažymint, reikia pasakyti, kad stu
dentai yra nepatenkinti smulkiomis parti
nėmis polemikomis ir nesavo partijos as
menų juodinimu. Ir „Dirvos" redakcijoj 
tai sakiau ir kitiems pakartojau: perdaž- 
nas asmenyse neigiamybių „išradimas“ ir 
blusinėjimas išeivijos sąlygose pasidaro 
antipatriotiniu veiksmu. Juodų blusų vi
sur ir prie geriausių norų pasitaiko. Bet, 
šaudant iš kulkosvaidžių ir patrankų į 
„blusas“, lengva nušauti ne tą taikinį. Kai 
lietuvių jaunimas išeivijoj nepažįsta oku
puotos Lietuvos, mažai tepažįsta lietuvių 
šviesuolių išeivijoj, kuriančių savajai kul
tūrai, jauniesiems susidaro įspūdis, kad 
lietuviuose tėra „blusos“, o į jas dažnai 
šaudyti iš kulkosvaidžių atrodo kvaila. 
Todėl neinformuoti jaunieji lengvai links
ta padaryti išvadą, kad tokiais lietuviais 
neverta domėtis. Rūpintis tokia „blusin- 
gos“ Lietuvos laisve jie verčiau palieka 
„senių hobby“, o sau skiria „good time“. 
Nesakiau, kad nereikalinga faktų ir idėjų 
rimta kritika. Tai pažymėjau ir Kultūros 
kongrese. Bet kas kita įkyri polemika su 
asmenų „kočiojimu“. Juk sunkiau lietu
viškos knygos rimtą recenziją parašyti ir 
pigu piktą straipsnelį apmesti. Šitokio 
žurnalizmo tipingą pavyzdį pademonstra
vo „Laisvoji Lietuva“. Dorai nepaskai- 
čiusi mano bičiulio puikios knygos, pri
skyrus! ją man, šovė iš patrankos į mane 
ir dėl tos knygos ir dėl Kultūros kongre
so. Kaip panašus žurnalizmas gali įkvėpti 
studentams lietuvišką patriotizmą? O stu
dentų tarpe yra tikrų deimančiukų, o jų 
gyvenime yra žymiai rimtesnių problemų.

SPECIFINĖS JAUNŲJŲ PROBLEMOS
Minėjau santykius su vyresniąja karta, 

socialinių ir humanistinių idėjų stoką, bet 
nemažiau aktualios lietuviams Amerikos 
kontinente studentų perankstyvos vedy
bos ir mišrios šeimos. Pagal amerikietišką 
madą dauguma mergaičių stengiasi anksti 
susirasti ,,boy-friendą“ ir ištekėti dar ne
baigusios bakalaureato, t.y. beveik gim
nazistės. Panašiai elgiasi ir studentai — 
susižada anksti, kartais dar be bakalaure
ato ir, jį gavę (ir negavę), veda, nors lie
tuviuose tebėra sveika tendencija, kad stu
dentas labiau subręstų, vestų vėliau, ga
vęs bent „magistrą“, t.y. visai baigęs aukš
tąjį mokslą. Bet ir šitoks dažnai nieko nė
ra susitaupęs sunkesnei gyvenimo pra
džiai. Peranksti vedusį arba turi remti tė
vai, arba pats „jaunasis“ turi uždarbiau
ti ir mokytis. Gal todėl ir vestuvės tarp 
Amerikos lietuvių, kaip man sakė, tam
pančios kermošium — svečiais kviečiami 
ne tiek giminės ir artimieji draugai, kiek 
mažai pažįstami turtingieji, kurie atneša 
brangesnių dovanų.

Jei, anksti vedęs, magistro ir daktaro 
laipsnių nebesiekia (ar to nebepajėgia), 
jaunoji žmonelė stropiai žiūri, kad jos jau
nas vyras nenutoltų nuo jos gūžtos, kur 
pradeda atsirasti vaikų ir naujų rūpesčių. 
Be to, darbovietėj neseniai baigusis turi 
geriau pasirodyti darbe, kad save pateisin
tų, ir įsigyja socialinių pareigų palaikyti 
kontaktus privačiai su darbo kolegomis, 
su jais „paūžti“, lankytis į jų klubus. Tai 
atima pinigų ir laiko, kurio Amerikoj nie
kam neperdaug dėl to „rush, rush!“ Tai 
priežastys, dėl kurių, anksti vedę ir moks
lus baigę, užmiršta lietuviškas organizaci
jas, kuriose anksčiau dalyvavo. Šis užsi
darymas savo „šiltoj“ gūžtoj yra nuostolis 
ir jų dvasiniam subrendimui ir organiza

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

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

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokė j imo 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:
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cijoms. Man skautai akademikai reiškė 
viltį, kad tokie lietuviai savo siaurumą 
pamatys ir vėl pradės aktyviai dalyvauti 
skautų vienetuose, kai paaugs jų vaikai. 
Duok, Dieve, kad taip būtų.

Kita problema — mišrios santuokos, 
kurios „nuleidžia kraują“. Mačiau lietu
vių studentų, vyrų, kaip ąžuolų, vijokliais 
besiglaustančių prie išsidažiusių amerikie
čių, kurios juos pasigavo sužadėtiniais ir 
„husbandais“. Šitie dingsta lietuviams vi
sai. Girdėjau visą eilę žymių šeimų lietu-

RAŠO DR. JONAS GRINIUS

vaičių, kurios dingo iš lietuvių horizonto, 
kaip -į vandenį. Per mano viešnagę Ameri
koj „nusiskandino“ ir viena jauna daini
ninkė, kuri jau dveji-treji metai dainavo 
soliste lietuvių koncertuose. Ši žinia Lie
tuvos patriotams lenkė galvas. Koks nuos
tolis — tos kultūringos lietuvių „pasken
duolės“ ir tie nudžiūvę „ąžuolai“! Kas dėl 
to kaltas: ar tėvų ydos, ar vaikų neįjungi- 
mas į vienaamžių lietuvių sambūrius, ar 
ankstybų vedybų paprotys, ar lietuvių stu- 
dentų-vyrų žema kultūra, grubumas, su- 
lepšėjimas? Mačiau šaunių lietuvaičių, 
turinčių 25 ir daugiau pavasarių, kurių 
„sulepšėję ąžuolai“ dar nepastebėjo. Ma
čiau ir panašaus amžiaus nevedusių vyrų. 
Bet vis dėlto mergaitėms svarbiau ištekėti, 
nors nebūtina: laimė — neapskaičiuojama 
iliuzija. Tos dar neištekėjusios lietuvaitės 
buvo tikrai kultūringos. Matyt, kad jos ne 
tik šiltoj gūžtelėj matė savo „išganymą“, 
anksti „nesikabino vyrams ant kaklo“, nes 
mačiau jų parodose ir koncertuose, cho
ruose, studijų savaitėse ir pats jų paslau-_ 
gumą patyriau. Koks būtų nuostolis, jei 
lietuviai šių nepastebėtų, o leistų sveti
mam „vagiui“ jas pasigrobti!

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR ALTA
Visų organizacijų lietuviams svarbiau

sia — Lietuvių Bendruomenė. Nors JAV ji 
veikia, bet visų paramos dar vis neturi. 
Man sakė, kad Washingtone šviesios lietu
vių galvos savo apylinkės dar vis neturi, o 
įvairiaspalviai partiečiai nevisi vienodai 
palankūs. Gal dėl to ir dalies ateitininkų 
sendraugių veiklumas Bendruomenėj ne
didelis. Kai kurie ALTos šulai per „Nau
jienų“ dienraštį prieš ją tebekovoja kaip 
liūtai, kiekviena proga vis šaudo iš kulko
svaidžių į dar nenušautus, vis tebejudan- 
čius „niekšus“ bendrųomenininkus ir 
„frontininkus“. Gal dėl to jos ir Kultūros 
kongresą boikotavo, nes jį ruošė Bendruo
menė, o ruošimo komitete, rodos, buvo ne
daugiau kaip vienas „frontininkas“.

Lietuvių delegacijos pas JAV preziden
tą sudarymo užkulisiai, ALTos suvažiavi
mas, parodęs tos organizacijos nepajėgu
mą reformuotis (ir naujas prezidiumas 
buvo sudarinėjamas apie 3 mėn.), pasėjo 
daug kartėlio tarp Liet. Bendruomenės rė
mėjų ir lietuvių jaunimo. Kai man stu
dentai sakė, kad vyresnieji nenorį su jais 
bendradarbiauti, jie nurodė i ALTos užsi
kirtimą neprileisti naujų jėgų. Gal stu
dentai dėl bendradarbiavimo klydo (jie gi 
auklėjami, kad jaunimas geriausiai išma
no), tačiau dėl ALTos elgesio jų nuomonė 
sutapo su eilės vyresniųjų. Net stebėjaus, 
kad senyvo amžiaus asmens, kurie būtų 
turėję ginti esamą padėtį, kalbėjo prieš 
ALTą. Girdi, kam Bendruomenė lietuvių 
suaukotus pinigus turi perduoti ALTai, 
kad ji pati juos gali sunaudoti Lietuvos 
laisvės reikalams, arba atiduoti tiesiog 
VLIKui be tarpininkų? Bendruomenės 
darbininkus piktina tai, kad ALToj yra 
įsigalėję „nepakeičiamieji“ ir savotiškos 
sinekūros — buvo mokami pinigai Infor
macijų biuro vedėjui ir reikalų vedėjui, o 
matomos naudos — beveik jokios.

Per eilę metų Informacijos biuras neiš

leidęs jokios vertingos knygos apie Lietu
vą (gal išskyrus kokią brošiūrą), o ALTos 
buvęs reikalų vedėjas pavergtoj Lietuvoj 
(komunistų žurnale „Pergalėj“) išspaus
dinęs pamfletą, kur iškraipytais vardais 
išjuokti ALTos ir kitokie lietuvių politi
niai vadovai. Vien Informacijų biurui iš
laikyti per 10 metų išleista gal daugiau 
negu 100.000 dolerių. O kur reikalų vedė
jas, kuris dėl autokratiškų papročių ALT
oj net neatsakydavęs į klientų raštus? Kur 
ALTos kelionių ir kitokios išlaidos? Iš ki
tos pusės ALTa negalinti, o VLIKas nepa
jėgiąs derinti Lietuvos laisvės reikalų vi
soj Pasaulio Lietuvių Bendruomenėj. Yra 
Kanada, Pietų Amerika, Australija ir Eu
ropos kraštų, kur tais reikalais tesirūpina 
Lietuvių Bendruomenės, renkamos sąmo
ningų lietuvių demokratiniu, visiems pri
einamu būdu, o ne kažin kokiais susitari
mais tarp partijų ir grupių, kurioms dau
gumas lietuvių nepriklauso. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Centro Valdyboj 
(Kanadoj) girdėjau vieningą nusistatymą, 
kad prie jos reikia sudaryti komisiją, kuri 
derintų pavienių kraštų Lietuvos laisvės 
reikalus, kaip kultūros reikalams yra kita 
komisija.

Bet taip pat buvo girdėti balsų, sakan
čių, kad naujos komisijos sudarymu P.L. 
Bendruomenė būsianti supolitinta, o VLI
Kas atsidursiąs šešėly. Prieš tai buvo ar
gumentuota: Bendruomenė naujo politinio 
atspalvio neįgausianti, nes demokratinis 
principas: „laisvė asmenims, laisvė tau
toms“ ir dabar savaime suprantamas vi
sose demokratiškose lietuvių organizacijo
se. Jos visos (išskyrus komunistus) nuo 
seniai pasisako už Lietuvos laisvę, dėl jos 
dirba, bet niekas to nelaiko politika. Visa 
kultūrinė veikla ir kūryba gaivina visų 
bendrą siekimą — laisvės Lietuvai! Kodėl 
tat P.L. Bendruomenė neturėtų derinti šį 
bendrą visų išeivių uždavinį? O VLIKui 
gali būti patogiau bendradarbiauti su vie
na PLB komisija negu su keliais veiks
niais. Bet visa išeivių Bendruomenė nega
li besąlyginai kitų klausyti, arba įeiti į 
ALTą. Panašiai galvojant, nebuvo užmirš
ti eventualūs sunkumai. Buvo taip pat sa
kyta, kad ALTos vardas, turėtas lig šiol 
oficialiose sferose, vertintas teigiamai ir 
išnaudotinas Lietuvos laisvės reikalams. 
Tai buvo papildyta nurodymu, kad ALTa 
ir Bendruomenė JAV gali dėl to susitarti, 
bet iš Bendruomenės negalima reikalauti 
ALTai subordinacijos: Bendruomenė ren
kama demokratiškai, visiems atvira, o AL
Ta ne. Šitaip galima sutraukti mintis, kel
tas susirinkimuose ir pasitarimuose, ku
riuose teko dalyvauti. Bet ar ALTos „bo
sai“ supras, kad jų „liūto dienos“ atrodo 
praėjusios dėl tos pačios organizacijos ne
paisymo momento reikalavimų? Dabarti
nė jos laikysena šaldo patriotų energiją ir 
norą jai aukoti.

Bendruomenės įvairiems vadovams, ku
rių energijos „Naujienos“ dar vis nepajė
gia „nušauti“, būtų daug lengviau, jei 
Amerikos lietuviai nebūtų „nubiednėję“. 
Nors jie turi gerų uždarbių, savų namų ir 
pinigų bankuose, bet nepajėgia daug kas 
užsimokėti solidarumo mokesčio 2 dol„ ki
taip tariant, elgetos dalies. (Gal reiks pa
šalpą organizuoti iš Europos invalidų?). 
Kai kas siūlo tokiems „vargšams“ per rin
kimus leisti balsuoti, solidarumo mokesčio 
nesumokėjus, o reikalingus veiklai pinigus 
rinkti banketais. Nors tai Bendruomenės 
apylinkėms, kaip bendrinės organizacijos 
padaliniams, nebūtų nuodėmė, bet ir joks 
pakilimas. Šito nuosmukio Bendruomenė 
dar vis vengia, kad ir nuolaidžiaudama vi
sokiems „suelgetėjusiems“ oportunistams. 
Liet. Bendruomenės vienas žymus judin
tojas man su skaudama širdim rašė: „No
rėdami taikos ir paramos, dabar jau ir 
prie žmonių silpnybių taikstomės. Mano
me, kad šis kelias geresnis, nors iš esmės 
tai oportunizmo kelias... Bendruomenė tai 
kovojanti lietuvybė. Bet kokia gali būti 
kova, kad daug kam tos lietuvybės nerei
kia. Štai kur mūsų didžioji nelaimė“. Su
pratau: bajorais broliai nori tapti, nors iš 
tos tuštybės monų pasiliks tik pelenai.

Jei Amerikos lietuvių didžiuma mažiau 
lankstytus! prie „aukso veršių“, _L. Bend
ruomenė būtų turtinga ir daug padarytų. 
Antra vertus, jei mažiau būtų lietuviškų 
organizacijų, įvairiems nepavargstantiems 
palengvėtų, svarbiausia —susitaupytų lai
ko ir pinigų. Man sakė, kad viename Cle- 
velan'de esą 53 organizaciniai vienetai, 
nors užtektų 5-10 kartų mažiau. Chicagoj 
tų organizacijų dar daugiau. Todėl reiktų 
susiglaudinti. Sakysim, BALFas, Lietuvos 
Dukterys, Birutietės turi vienodus (šal
pos) tikslus. Kodėl jos negalėtų sudaryti 
vienos organizacijos? Kodėl kitos organi
zacijos neturėtų susilieti? Bet pamėgink 
tik patarti susiglaudinti! Net nuvargusieji 
tuoj puls įrodinėti, kad glaudinti ir keisti 
negalima. Tuoj bus užmiršta, kad organi
zacijų kreipimasis vis į tą pačią visuome
nę aukų ilgainiui įkyri. Todėl ir laukiama, 
kol jėgos, paskirstytos tarp daugybės or
ganizacijų, išseks.

(Bus daugiau)

Po nepavykusių abiturientų egzaminų 
Vasario 16 gimnazijoje, savaime supranta
ma. kilo gilus susirūpinimas jos gerašir
džių rėmėjų tarpe. Yra visa eilė asmenų, 
kurie norėtų žinoti tikslius duomenis apie 
gimnazijoje dirbančius mokytojus. Čia 
paduodamos žinios iš 1963-64 m.m. pra
džios.

Vasario 16 gimnazijoje dirba 12 lietuvių 
mokytojų ir 4 vokiečiai.

MOKYTOJAI LIETUVIAI:
Direktorius: Bronius Liubinas (39 m.), 

katalikų kunigas, baigęs teologijos moks
lus popiežiškame Grigaliaus universitete 
Romoje licenciato laipsniu ir šv. Rašto 
studijas popiežiškame šv. Rašto institute 
Romoje licenciato laipsniu. Eina direkto
riaus pareigas nuo 1962 m. spalio 15 d. 
Dėsto IV ir V klasėse lotynų kalbą ir VI 
klasėje Lietuvos istoriją.

Inspektorius: Alfonsas Krivickas (44 
m.), dailininkas, baigęs Taikomosios Dai
lės Institutą Kaune. Dėsto dailę visose kla 
sese, 4 visuotinės istorijos pamokas ir 6 
pamokas Lietuvos istorijos. Vasario 16 
gimnazijoje mokytojauja nuo 1953 m.

Katalikų kapelionas: kun. Jonas Riau- 
būnas (36 m.), popiežiškame šv. Griga
liaus universitete baigęs filosofiją baka
lauro laipsniu, teologiją licenciato laips
niu ir Bažnyčios teisę licenciato laipsniu. 
Šalia tikybos dar dėsto lietuvių kalbą I-je 
klasėje, visuotinę istoriją III-je klasėje 
ir Lietuvos istoriją IV-je klasėje. Vasario 
16 gimnazijoje dirba nuo 1962 m. gegu
žės 1 d.

Berniukų bendrabučio vedėjas: Tautvy
das M. Gailius (40), studijavęs 4 semest
rus Erlangene ir 3 semestrus Heidelberge 
kūno kultūrą, anglistiką ir pedagogiką, 
šalia savo darbo berniukų bendrabutyje, 
dėsto kūno kultūrą berniukams ir anglų 
kalbą žemesnėsėse klasėse. Vasario 16 
gimnazijoje dirba nuo 1953 m. liepos 16 d.

Mergaičių bendrabučio vedėja: Eliza 
Tamošaitienė (39 m.), mokiusis Tauragės 
mokytojų seminarijoje ir Klaipėdos muzi
kos mokykloje. Šalia mergaičių bendrabu
čio vedimo, dėsto mergaitėms kūno kultū
rą ir vadovauja tautinių šokių rateliams. 
Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 1961 m. 
vasario 1 d.

Saliamonas Antanaitis (69 m.) yra bai
gęs Friburgo universiteto (Šveicarijoje) 
Matematikos-Fizikos fakultetą licenciato 
laipsniu. Dėsto matematiką VII, VIII ir IX 
klasėje ir fiziką nuo V iki IX kl. {skaityti
nai. Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 1951 
metų.

Jonas Dėdinas (40 m.), kat. kunigas, 
Liuveno universitete (Belgijoje) įsigijęs 
visuomenės mokslų licenciato laipsnį. Dės
to I-je klasėje lietuvių kalbą nemokan
tiems lietuviškai kalbėti, nuo II iki VI kl. 
matematiką, VII ir VIII kl. filosofiją ir 
VI-VII kl. visuomenės mokslą. Prižiūri 
pamokų ruošimą. Vasario 16 gimnazijoje 
dirba nuo 1959 metų.

Herta Motgabienė (51 m.) dėsto rank
darbius mergaitėms ir eina mergaičių 
bendrabučio vedėjos pavaduotojos parei
gas. Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 1951 
m. lapkričio 15 d.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios Ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PAMIRŠO

Jau antrus metus visų pamiršta ne ada
ta, o didžiulė stacionarinio krano viršuti
nė dalis riogso geležinkelio stotyje. Visi 
pamiršo, kad už šios dalies atvežimą sumo 
keta daugiau kaip pusantro šimto rublių, 
o už ją pačią — dešimteriopai daugiau, 
žodžiu, visi pamiršo ir niekas nepasiima.

V. Dobrovolskis
Mažeikiai.

Už vyrišką rankinį laikrodį „Rosi j a“ 
Kaltinėnų kultūrinių prekių parduotuvėje 
sumokėjau 45 rb. Vėliau sužinojau, kad šis 
laikrodis kainuoja 32 rublius. Pasirodo, 
kad Kaltinėnų parduotuvės darbuotojai 
po laikrodžių nukainavimo „pamiršo“ pa
keisti kainas. Tas pardavėjų užmiršimas 
man kainavo 13 rb., kurių dar ir dabar ne
grąžino.

K. Latvys
Varniai.

Miesto prekybininkai visiškai pamiršta, 
kad reikia valyti dantis, todėl ir parduo
tuvėse sunku rasti dantims šepetėlių.

J. Buivydas
Telšiai.

PADIRBĖJUS GALIMA PAILSĖTI

Taip pasakė Utenos statybininkai, baigę 
darbus naujoje mokykloje. Darbų užbaigi

Kazimieras Motgabis (64 m.) yra baigęs 
konservatoriją Klaipėdoje. Dėsto muziką 
ir vadovauja chorui. Be to, dar turi 6 lie
tuvių kalbos pamokas II-je klasėje ir 6 
geografijos pamokas I, II ir III klasėse. 
Tvarko gimnazijos knygyną. Vasario 16 
gimnazijoje dirba nuo 1951 m. rugs. 13 d.

Steponas Povilavičius (57 m.), baigęs 
Vilniaus universiteto Humanitarinių moks 
lų fakulteto Filologijos skyrių ir gavęs 
diplomą, dėsto lietuvių kalbą nuo III iki 
IX kl. Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1957 m. gegužės 15 d.

Fricas J. Skėrys (43 m.), baigęs Taura
gės mokytojų seminariją, dėsto evangeli
kų tikybą visose klasėse, vokiečių kalbą 
I, H ir III kl. ir skaičiavimą I klasėje. Taip 
pat moko vokiečių kalbos naujai atvyku
sius iš Lietuvos ir dar nespėjusius susily
ginti su čia gimusiais. Vasario 16 gimnazi
joje dirba nuo 1955 m. balandžio 18 d.

Antanas Viluckis (30 m.), baigęs Klai
pėdos Pedagoginio instituto gamtos-geo- 
grafijos skyrių, dėsto nuo I iki VIII kl. 
gamtą, VI, VII ir VIII kl. chemiją, IV-V 
klasėse geografiją ir rusų kalbą tiems mo
kiniams, kurie ją mokosi vietoj lotynų kai' 
bos. Prižiūri pamokų ruošimą.

MOKYTOJAI VOKIEČIAI:

Heinz J. Baumeister (31 m.), klasikinių 
kalbų studentas, dėsto lotynų kalbą nuo 
VI iki IX kl. Vasario 16 gimnazijoje dirba 
nuo 1962 m. vasario mėn.

Heinz-Otto Haag (26 m.), baigęs kalbų 
institutą prie Heidelbergo universiteto, 
studijuoja ekonomiją Heidelberge. Dėsto 
anglų kalbą nuo V iki IX kl. Vasario 16 
gimnazijoje dirba nuo 1963 m. balan. 23 d.

Ursula Meneke (26 m.) studijuoja Hei
delbergo universitete anglų ir vokiečių kai 
bas. Dėsto vokiečių kalbą VI, VII ir VIII 
klasėse. Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1963 m. balandžio 23 d.

Aloys Weigel (32 m.) doktorantas Peda
goginiame institute Heidelberge. Dėsto vi
suotinę istoriją VIII-IX kl. ir vokiečių kal
bą IV, V ir IX klasėse. Vasario 16 gimna
zijoje dirba nuo 1959 m. lapkričio mėn.

Mokytojų Tarybos sekretoriumi ir šiems 
mokslo metams išrinktas vyresnysis mo
kytojas S. Antanaitis.

(VKV In.)

STATYBA

Kaip jau buvome pranešę, Vasario 16 
Gimnazijos klasėms namų statyba yra 
pradėta. Krašto Valdybos nutarimu suda
ryta statybos komisija iš Aleksandro Ma- 
riūno ir Jono K. Valiūno. Dabar statybą 
veda architektas Karl Hutter, Heppen
heim. Su ankstesniuoju architektu Gustav 
J. Lortz sutartis nutraukta, nes jis netiks
liai buvo įvertinęs statybos kainą ir laiku 
neatliko sutartų darbų. Sutartis nutraukta 
abipusiu susitarimu, sumokant architektui 
Lortz DM. 12.500 honoraro už jo atliktus 
darbus. Architektui Hutter bus mokama 
60 proc. pilno architekto honoraro. Tuo 
būdu sutarties nutraukimas su architektu 
Lortz nuostolių neduoda. Rūmų statyba 
kainuos DM. 790.000. —

mą rodo klasėse iš radiatorių varvantis 
vanduo, nuolat gendantieji kanalizacijos 
įrengimai, sprogusi viena centrinio šildy
mo katilo sekcija ir kiti trūkumai. Taip 
padirbėję, statybininkai ilsisi ir net negal
voja ištaisyti trūkumus.

Utena.

...O neužbaigę pirties statybos 'darbų, 
jau trečius metus ilsisi statybininkai ir 
klausosi, kaip aplinkiniai gyventojai juos 
plūsta ieškodami pirties, kurioje galėtų 
nusiprausti.

O. Bacionaitė
Alytaus rajonas,
Raižių tarybinis ūkis.

Puikiai poilsi su darbu suderina autobu 
sų stoties remontuotojai: pusvalandi pasi- 
krapšto, dešimt valandų pailsi. Tokio dar
bo dėka keleiviai priversti bėgioti aplink 
stotį, kad nesušaltų.

E. Paltorakaitė
Pasvalys.

(Iš „Šluotos“, 1963 m. nr. 5)

Kolchozo pirmininko atlyginimas

Molėtų rajono „Raudonosios žvaigždės" 
kolūkio revizijos komisijos pirm. S. Ra
kauskas „Tiesoje“ (sausio 29 d.) rašo, kad 
jo kolūkio pirmininkas ima atlyginimą 22 
kartus didesnį, negu laukuose gerai besi
darbuojąs kolūkietis. Užpernai buvęs „tei
singesnis" pirmininkas, kuris sau per me
tus prirašydavęs „tik“ 1200 darbadienių, 
buhalteriui leis'davęs prisirašyti 1000, o 
lauko darbininkui-plrmūnui — vidutiniš
kai 300, .
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 24(765). 1963. VI. If

Europos lietuvių kronikų
KADA NEBUS „E. LIETUVIO“?

Nidos spaustuvė šįmet atostogauja kitu 
negu paprastai metu.

Dėl spaustuvės atostogų šįmet „Europos 
Lietuvis“ visiškai neišeis liepos mėn. pir
mąją savaitę.

Kas nori pasinaudoti laikraščio skilti
mis kokiems nors pranešimams tai atosto
ginei ar birželio mėn. paskutiniajai savai
tei, prašome medžiagą prisiųsti jau ne 
vėliau kaip birželio 18 d.

KLAIDINGA STRAIPSNIO ANTRAŠTĖ
Jūsų laikraščio Nr. 19(760), 1963 gegu

žės 7 d., išspausdintame mano rašinėlyje 
padarėte skaudžią korektūros klaidą ant
raštėje. Užvardinau: „Tokia fantazija ir 
pirmoji kregždė“. Jūs, deja, antraštę at
spausdinote taip: „Taikos fantazija ir pir
moji kregždė“.

Kita korektūra mažiau skaudi. Kalbant 
apie J. Lūžos rašinėlį turėjo būti sekan
čiai: Ar nebūsiu „tik vieniša kregždė“; jūs 
atspausdinote: Ar nebūčiau...

Malonėkite atitaisyti.
Su bičiuliška pagarba

Algirdas Gustaitis
Los Angeles, Calif., 1963 birželio 2 d.

P. BUGAILIŠKIS DALYVAUJA 
ANGLŲ PARODOJE

Derby dailininkų rinktinėje metinėje 
parodoje (VI.1-22) dalyvauja P. Bugailiš
kis su 4 aliejaus darbais. Paroda yra Der
by Art Gallery.

P, Bugailiškis dalyvauja jau kelintoje 
anglų parodoje, o taip pat buvo suruošęs 
kelias savo paveikslų parodas lietuviams 
Anglijoje.

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.

V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS 
LONDONO LIETUVIAMS

Gegužės 19 d. Sporto ir Socialinio Klubo 
patalpose padarė pranešimą V. Sidzikaus
kas. Kalbėjo apie Lietuvos laisvės bylos 
reikalą, be to, atsakinėjo į paklausimus. 
Šio pranešimo išklausyti susirinko gražus 
būrelis lietuvių.

PABALTIEČIŲ DEBATAI
Birželio 25 d., antradienį, The Allied 

Circle patalpose, 46 Green St., Park Lane, 
London, W.l, ruošiami pabaltiečių deba
tai (anglų kalba), kuriuose dalyvaus J. 
Vilčinskas, P. Aigars, A. Tonska ir T. 
Preston.

Pradžia 8.30 vai. Įėjimas nemokamas.
Ruošia Tarptautinė Laisvųjų žurnalistų 

Federacija.

PIRMOJI KOMUNIJA LIETUVIAMS
Liepos 21d. Lietuvių bažnyčioje bus pir

moji šv. Komunija lietuviams vaikams. 
Dabar jie paruošiami.

LONDONO PARAPIJOS KOMITETO
RENGTOS DERBY ARKLIŲ

LENKTYNIŲ LOTERIJOS LAIMĖTOJAI
Pirmąją premiją laimėjo bilietas Nr. 

0889, antrąją — Nr. 0536 (D. Velička, Ilke- 
stone), trečiąją — Nr. 1902 (T. Scanlon, 
Corby) ir ketvirtąją — Nr. 3125 (Sležnin- 
kienė, Londonas).

Dalis premijų jau išmokėta, o kiti lau
kiami atsiliepiant.

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 kašmiro 

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos Dienos minėjimas įvyko pasku

tinį gegužės mėn. sekmadienį. Jis prasidė
jo pamaldomis Lietuvių bažnyčioje Lon
done. Klebonas kun. Dr. S. Matulis pamal 
dų metu pasakė gražų pamokslą, iškelda
mas motinos reikšmę,

Po pietų Londono šeštadieninė mokykla 
surengė Motinos Dienos minėjimą. V. Mas 
teika pasveikino susirinkusias mamytes. 
Parodytas vaizdelis „Motina“ (K. Urbonie 
nė). Ji apsupta vaikų, kurie sveikina eilė 
rašČiais (K. Zdanavičius, A. Pukštytė, J, 
Grupilijonas ir K. Dankytė). Pianinu 
skambino P. Aleksandravičius, R. Demeny 
tė ir J. Dėmenis. I. Urbonaitė padeklama
vo „Pasakyk“ eilėraštį ir pašoko. Lietuvių 
bažnyčios chorvedžio J. Černio vedamas 
vaikų choras padainavo porą dainelių. P. 
Nenortienės vadovaujami mokiniai pašo
ko tautinių šokių: Kalvelį, Šustą, Kubilą, 
Žiogelius ir Suktinį. Tautiniams šokiams 
ir baletui grojo J. Parulis.

Po programos visos susirinkusios moti
nos buvo pakviestos prie bendro stalo ar
batėlei, kurią paruošė Tėvų Komiteto kasi 
ninkė A. Aleksandravičienė. Arbatėlės me 
tu padainuota lietuviškų dainų.

NORI PAŽINTI ANGLIJĄ
Vokietijoje gyvenąs liet, moksleivis 

(16 m. amžiaus) norėtų atvažiuoti vasa
ros atostogoms j Angliją pasitobulinti ang 
lų kalboje. Jo tėvai norėtų, kad jis apsi
gyventų angliškai kalbančioje šeimoje su 
panašaus amžiaus vaikais. Mainais jie pa
kviestų vieną iš tų vaikų sekančią vasarą 
į Vokietiją.

Kitas liet, jaunuolis-studentas norėtų 
tuo pat tikslu taip pat atvykti į Angliją, 
Jis yra neseniai atvykęs iš Lietuvos. Galė
tų duoti vokiečių ir rusų kalbos pamokas.

Kas galėtų kokiu nors būdu padėti šiems 
jaunuoliams, prašomi pranešti DBLS Val
dybai.

M. SMOLSKYTĖS IR A. KNABIKO 
SUTUOKTUVĖS

Birželio 1 d. Lietuvių bažnyčioje įvyko 
Alfonso Knabiko ir Margaretos Smolsky- 
tės sutuoktuvės. Povestuvinę savaitę jau
navedžiai praleido Lietuvių Sodyboje.

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 
čjami kuo gausiausiai dalyvauti.
Manchesterio Kultūros Koord. Komitetas

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD —birželio 23 d., 1 v. p.p., 

St. Joseph's bažn.
ROCHDALE — birželio 30 d. (ne 23 d„ 

kaip paskelbta š. nr. 2 psl.), 11.30 vai.

NOTTINGHAMAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Sherwood Community Centre vyksta bend 
rai visų pabaltiečių rengiamas

Birželio Įvykių Minėjimas.
Programoje: atskirų tautybių atstovų žo 

dis ir himnai. Pagrindinę paskaitą anglų 
kalba skaitys Dr. St. Kuzminskas.

Meninė dalis: lietuvių tautiniai šokiai, 
kuriems vadovauja V. Gasparienė, latvių 
ir estų — mišrus choras ir dvigubas kvar
tetas.

Važiuoti iš miesto centro už 6 penus bet 
kuriuo Arnold autobusu iki Metropol kino, 
Mansfield Rd.

Pabaltiečių Komitetas

JONINIŲ VAKARAS
Birželio 22 d., 7 vai. p.p., „White Eagle 

Club“, Pelham Rd., Sherwood Rise, ren
giamas Joninių Vakaras. Vakarui paįvai
rinti dalyvaus tautinių šokių grupė, vado
vaujama V. Gasparienės.

Kviečiame dalyvauti Nottinghamo ir 
apylinkės visus Jonus, taip pat visus kitus 
tautiečius prie Jonų pyrago. Salės patal
pos geros. Šokiams gros žinomoji ir puiki 
K. Venskaus kapela.

Jonams asmeniški pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

Rengėjai

BRADFORDAS
TRĖMIMO DIENŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Vyties Klubo salėje bus skaudžiųjų birže
lio trėmimo dienų minėjimas. Programoje: 
A. Šukio paskaita ir meninė dalis.

Maloniai kviečiame visus minėjime da
lyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

PRANCŪZIJA
NAUJA PR. LIETUVIŲ B-NĖS KRAŠTO 

TARYBA
Balandžio 30 d. įvyko Pr. Lietuvių B-nės 

Krašto Tarybos ir Garbės Teismo rinki
mai. Į Tarybą išrinkti: R. Bačkis, P. Kli
mas, pulk. J. Lanskoronskis, P. Liutkus jr., 
J. Mačiukaitė-Matorė, O. Jokubauskaitė- 
Pagnier, kun. J. Petrošius, E. Turauskas, 
E. Vaiciekauskas, B. Venskuvienė, A. 
Venskus. Į Garbės Teismą: prof. J. Baltru
šaitis, A. Liutkus, E. Turauskienė.

Gegužės 19 d. Paryžiuje įvyko naujos 
Krašto Tarybos posėdis. Šio posėdžio metu 
išrinkta nauja Krašto Valdyba: kun. J. 
Petrošius — pirmininkas, B. Venskuvienė
— vicepirmininkė ir sekretorė, P.~Liutkus
— iždininkas. Pr. Lietuvių B-nės Krašto 
Tarybos prmininku išrinktas A. Venskus. 
Į Revizijos Komisiją įėjo: J. Mačiukaitė- 
Matorė, O. Jokubauskaitė-Pagnier ir P. 
Klimas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Pr. Lietuvių. B-nės Krašto Valdyba ge

gužės 5 d. suruošė Motinos Dienos minėji
mą. Po lietuviškų pamaldų, kurias atlaikė 
Lietuvių Katalikų Misijos Direktorius 
kun. J. Petrošius, Paryžiaus lietuviai susi
rinko Motinos Dienos proga bendriems pie 
turns.

Popiečio pradžioje įvyko Motinos Die
nos minėjimas su atitinkama programa. 
Viešnia iš J.A. V-bių J. Tubelienė susirin
kusiems papasakojo savo įspūdžius apie 
lietuvės moters pastangas ir siekius Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo pradžio
je. Paryžiaus lietuvių kolonijos vaikučiai 
padeklamavo pritaikytus Motinos Dienai 
lietuvių poetų eilėraščius.

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 Blblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
UI., U.S.A.

VILNIEČIUS JAUDINO
KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI

(E) Dar kovo mėn. vilniečius buvo giliai 
sujaudinęs toks įvykis („Tiesa“, 71 nr.): 
Vilniaus universiteto docento Petro Petry- 
los sūnus Rimantas, 24 m. amž., vienų na
mų rūsy nužudęs šešerių metų mergaitę 
Jūratę Blagnytę. Rimanto Petrylos, dirbu
sio skaičiavimo mašinų gamykloje ir ėju
sio mokslą Politechnikos instituto filiale, 
nusikaltimas buvęs išaiškintas tik vėliau. 
Nusikaltėlis nusižudė, persipiovęs abiejų 
rankų venas. Vėliau prokuratūra iškėlė to
kias eiliniam gyventojui sunkiai supranta
mas aplinkybes: apie Rimanto nusikaltimą 
žinoję jo tėvai, o motina, mokytoja, su sū
numi susitarusi, kad jis... nusižudys. Pra
džioje jaunasis Rimantas bandęs žudytis 
elektros srove, bet tai nepavyko, vėliau jis 
išgėrė motinos nupirktos degtinės puslitrį 
ir jam paprašius, netekus sąmonės, moti
na sūnui perplovusi rankų venas. Tardo
ma Petrylienė prisipažino nužudžiusi sūnų 
ir patraukta baudžiamojon atsakomybėn, 
o tėvas buvo atleistas iš universiteto.

šiurpaus įvykio finalas įvyko gegužės 
mėn. Lietuvos Aukšč. Teisme. Pagal „Tie
są“ (109 nr.), motina Petrylienė buvo kal
tinama sūnaus nužudymu, o tėvas, kad 
apie nusikaltimą nepranešęs valdžios or
ganams. Abu kaltinamieji prisipažino 
kalti, juos gynė advokatai A. Jakubėnas ir 
B. Širvinskas. Pagal gegužės 9 d. paskelb
tą nuosprendį, B. Petrylienė nuteista tre
jiems metams kalėti, o P. Petryla — me
tams pataisos darbų.

Triukšmas dėl kunigo žodžių stud. Dešrį 
laidojant

(E) Kovo 25 d. laidojant Žemės ūkio 
akademijos stud. Vytautą Dešrį, vėliau 
„Tiesoje“ (plg. nr. 101, bal. 28 d.) prapliu
po triukšmas — rašė laišką velionies drau 
gai, į Kupiškio raj. iškeliavo reikalo tyri
nėti „Tiesos“ korespondentas. Pasipiktin
ta Alizavos klebono kun. Jono Jatulio ka
puose pasakytais žodžiais: velionis buvo 
įstojęs į komjaunimą dėl žmonių akių, jis 
buvo praktikuojąs katalikas, tikėjęs Die
vą... Tai buvęs didelis „šmeižtas“, tad ko
respondentas ištyręs velionies rankraš
čius, kalbėjęsis su tėvais ir priėjęs išva
dos: tragiškai žuvęs jaunuolis buvęs ateis
tas, net ir eilėraščius rašęs apie „sutanuo
tus kranklius“.

Visas triukšmas, partinis pyktis patar
navo dvigubai: velionis studentas dabar 
„rehabilituotas“, kaip šaunus komjaunuo
lis, bet tuo pačiu metu ir išaiškinta klebo 
no „nusikaltimai“ — jis, pasirodo, savo 
metu Adomynės bažnyčioje slėpęs „ban
dytus“ (suprask — lietuvius-partizanus) 
Žilinską ir Karosą, palaikęs ryšius su „žu
dikų vadeiva“ Starkum ir pan. Teisme ku
nigas nubaustas, bet ir atlikęs bausmę, 
kaip dabar teigiama, jis nepasitaisęs. Pa
galiau, ir vėl dejuojama — „vis dar tebėra 
žmonių, kurie pasiduoda tamsybininkų 
prasimanymams“... Išvadoje— korespon
dentas dabar bus sumedžiojęs naują auką 
ir drauge — naują „argumentą“ tiems, 
kurie vis kreivai, su nepasitikėjimu žvel
gia į ateistinę agitaciją.

TWA lėktuvuose Rytprūsiai priskirti
Lietuvai, Vilnius — lenkams

(E) TWA aviacijos b-vės lėktuvų kelei
viams dalinami Europos žemėlapiai, ku
riuose apstu netikslumų. Tuose žemėla
piuose Lietuvai priskirti Rytprūsiai, ta
čiau Vilnius atsidūręs Lenkijos ribose, o 
Kaunas esąs Lietuvos sostine. Atrodytų, 
kad žemėlapio autoriai — amerikiečiai 
simpatijas reiškę lenkams, nes, be Vil
niaus, Lenkijai priskirtos dar Baltgudijoš 
ir Galicijos pasienio sritys, jau seniau pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. Esama ir 
daugiau netikslumų, pvz„ Čekoslovakija 
pažymėta jos prieškarinėse ribose.

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 — DIENO J ANT — 21 šil.
K. Bielinis—PENKTIEJI METAI—21 š.
K. Bielinis — TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUNGA —12 š. 
H. Tautvaišienė — TAUTŲ KAPINY
NAS SIBIRO TUNDROJE — 7 šil. 
Užsakymus siųsti: „Darbininkų Balsas“, 

2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

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.

Prof. Dz. Budriui — 60 m. amž.
(E) Minint ekonomisto, Vilniaus univer

siteto ekonomijos katedros profesoriaus 
Dzido Budrio 60-sias gimimo metines, fa
kulteto posėdyje apie jubiliatą kalbėjo 
doc. J. Tamošiūnas, sveikino vyriausybės, 
mokslo, visuomeninių organizacijų, studen 
tijos ir kt. atstovai. Lietuvos „parlamen
to“ — Aukšč. Sovieto įsaku, Dz. Budriui 
buvo suteiktas nusipelniusio mokslo veikė
jo garbės vardas.

Afrikos studentai ir muštynės Prahoje
(E) Vakarų agentūrų žiniomis, Prahoje 

buvo suimti aštuoni „provokatoriai, chuli
ganai“, ir jiems teks stoti į teismą. Visi 
kaltinami dalyvavę Prahos gatvėse įvyku
siose muštynėse su studijuojančiais užsie
nio studentais, daugiausia atvykusiais iš 
Afrikos. Prahoje buvo ir daugiau riaušių 
— jos buvo nukreiptos prieš komunizmą.

800.000 turistų Sovietijoje
(E) Pagal sovietinio valstybinio biuro 

„Inturist“ paskelbtus duomenis, 1962 m. 
Sovietų Sąjungoje lankėsi per 800.000 tu
ristų iš daugiau kaip 80 kraštų. Daugiau
sia turistų iš Vakarų kraštų atvyko iš Nor
vegijos (75.000 turistų), toliau seka 20.000 
prancūzų, 1.000 anglų ir 17.000 amerikie
čių.

PASAULYJ
— Floridos, JAV, aukštasis teismas su

tiko, kad cigaretes gaminanti firma gali 
būti atsakinga už jos gaminius naudojusio 
asmens mirtį (našlė kaip tik padavė tokią 
firmą teisman, reikalaudama 250.000 dole
rių, bet federalinis teismas buvo išaiški
nęs, kad firma neatsakinga, jei rūkęs žmo
gus mirė plaučių vėžiu).

— Vasario mėn. miręs 88 m. amžiaus 
amerikiečių poetas Robertas Frostas pali
ko turto maždaug už 240.000 dolerių (85. 
700 svarų).

— Miunchene, Vokietijoje, suimta 10-16 
metų amžiaus 10 vaikinų gauja, kuri yra 
apiplėšusi apie 60 įstaigų ir prekių sandė
lių.

— Pekalongano miesto taryba (Javoje) 
nutarė reikalauti, kad kiekviena pora, ku
ri ateina įregistruoti vedybų ar skyrybų, 
turi pristatyti po 25 negyvas žiurkes, nes 
norima ir tuo būdu mažinti žiurkių skai
čių.
KRITIKUOJA PREZIDENTĄ

Didieji Amerikos laikraščiai kritikuoja 
prez. Kennedžio pasiryžimą kelionės į Eu
ropą metu pirmiausiai aplankyti Britani
jos min. pirm. Macmillaną.

Laikraščiai galvoja, kad toks susitiki
mas įvyktų labai nelaiku, kai Britanija 
ruošiasi rinkimams ir kai Britanijos mi- 
nisterių kabinete įvyko skandalas.
VIDURIŲ ŠILTINĖ BRITANIJOJE

Essexe ir kai kuriose kitose Britanijos 
vietose pasireiškė susirgimų vidurių šilti
ne.

Tie susirgimai neturi nieko bendra su 
anksčiau iš Šveicarijos atgabentaisiais li
gos platintojais.

Gydytojai aiškina priežastis.

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.
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