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Ko Jevtušenka nematė?
Norėdama stipriau pamokyti savo smul

kius „nukrypėlius“ nuo tiesos kelio, vilniš
kė „Tiesa“ persispausdino iš „Izvestijų“ 
Miunchene gyvenančių dviejų vokiečių — 
Širmerių — laišką dabar puolamam poetui 
Jevtušenkai. štai tu, sako, čia būdamas 
nepasikalbėjai su darbininkais, štai tu 
taip pat, sako, neaplankei už 30 km nuo 
Miuncheno esančios Dachau koncentraci
jos stovyklos — gėdingo fašistinio barba
riškumo paminklo.

Jevtušenka, žinoma, yra ir pasiliks kal
tas. Jam niekas neleis pasiteisinti. Mes 
taip pat sakytume, kad su darbininkais jis 
galėjo pasikalbėti, jei turėjo laiko. O jei 
neturėjo, kaip jis pats jau aiškinęsis tiems 
Širmeriams, tai ką gi padarysi. Tačiau 
pats svarbiausias dalykas, tur būt, čia tas, 
kad jis nesurado laiko aplankyti Dachau. 
Mes irgi nenorėtume pateisinti jo. Tokių 
barbariškumą rodančių stovyklų jis galėjo 
prisižiūrėti ir Sov. Sąjungoje iki valios, tai 
tiesa. Jei jis būtų kiek vyresnio amžiaus, 
tai ir pats jau būtų galėjęs pagyventi ku
rioje nors iš jų. Tačiau galėjo, žinoma, ir 
vokišką aplankyti ir palyginti, kurioje pu
sėje yra buvę daugiau to barbariškumo.

Kas yra liaudis?
Pasiskaitę tą vokiečių darbininkų paba

rimą Jevtušenkai, užtinkame kitame „Tie
sos“ numeryje išspausdintą didžiuli Tasso 
reportažą „Pietūs gegužės pirmosios para
do ir demonstracijos dalyvių garbei“.

Kai turi reikalo su nuolat linksniuojamu 
žodžiu „liaudis“, tai tokia reportažo ant
raštė tegalėtų turėti tik vieną prasmę. Ji 
turėtų reikšti, kad po paradų ir demonstra 
cijų liaudis-darbininkai buvo sukviesti į 
sales ir pavaišinti skaniais pietumis. Tie 
patys darbininkai, už kokių aplenkimą ba
ramas Jevtušenka.

Tačiau iš reportažo teksto tuojau aiškė
ja, kad darbininkai-liaudis niekur negavo 
jokių pietų. Jie pranešė pro tribūnas trans 
parentus, pražygiavo kilometrus, pavargo 
ir vos vilkdami kojas išsiskirstė po namus. 
Ten jie dažė bulvę i druską, riekės! duo
nos. O šitie garsieji pietūs su sočiais val
giais ir skaniais gėrimais buvo suruošti 
Chruščiovui su jo draugais iš partijos cent 
ro komiteto, aukštiesiems karininkams, 
Kubos Castrui ir kitiems panašiems paradi 
ninkams ir demonstrantams.

Gerai dar, kad liaudis po tų demonstra
cijų išsivaikščiojo sausos duonos valgyti 
nežinodama, jog tie ponai ten šauniai puo
taus. O jei būtų žinojusi, tai dar skaudžiau 
būtų pajutusi savo nedalią. Kadangi tas re 
portažas paskelbtas tik gegužės 4 d., tai ir 
tas demonstracijų sukeltasis nuovargis ir 
pyktis žmonėms jau buvo praėję.

Nuobodus kartojimasis
Sovietiniai aukščiausieji diktatoriai ir 

mažesnieji jų valdiniai dar vis tebepuola 
labiau savitai pasireiškusius rašytojus ir 
menininkus.

Ta pačia tvarka stengiamasi ir Lietuvo
je susidoroti su visais tariamaisiais nu
krypėliais. Pašūkavo susirinkę rašytojų są 
jungos valdybos plenumo nariai, apkaltin
tieji prisipažino kalti ir prižadėjo pasitai
syti. Ko dar trūksta?

Tur būt, jau nieko, jeigu vėl kas nors ne
suklys.

O ar iš tiesų reikia „suklysti“, kad kiltų 
vėl panaši audra? Mums atrodo, kad ne. 
Jei Maskva vėl sukels koki nors triukšmą, 
tai ir Lietuvoje teks ieškoti kaltininkų, su 
rasti juos ir priversti prisipažinti. Tragiš
ka, dusinanti tvarka, bet tokia ji yra ir 
bus, kol Maskva valdys Lietuvą.

Šimkaus meilė žmogui
Rašydamas dėl radijo ir televizijos, ra

šytojas Jonas Šimkus savo straipsni baigia 
tokiu sakiniu: „Juk mes turime tiek daug 
ką pasakyti ir parodyti, tik reikia kūrybiš
kumo ir meilės žmogui“.

Dėl kūrybiškumo, tai tiek jau to. Bet 
apie Jono Šimkaus meilę žmogui ir mes 
galėtume šį tą pasakyti. Argi ne šitas šne
kėtojas apie žmogaus meilę jau 1941 m. 
birželio mėn. dienomis važinėjo po Kauną 
kartu su enkavedistais ir padėjo jiems su
iminėti ir gabenti lietuvius į Sibirą?

Aišku, kad tas pats Šimkus.
O kai tas pats, tai ko jis čia dar kalba 

apie meilę žmogui? Bolševikinis veidmai
nis, Stalino padlaižys, ir viskas.

Laivais iš Kauno į Klaipėdą
(E) Per Vilniaus radiją pasigirta: iš 

Kauno i Klaipėdą numatoma leisti laivus- 
ekspresus. Jie vystysią 60-65 km greitį per 
vai., iš Kauno į Klapėdą nuplauksią per 4,5 
vai. Toks laivas sustosiąs Nidoje. Kelionė 
į Klaipėdą kainuosianti per pusę pigiau 
kaip vykstant autobusais.

(Elta) Vilniuje įvykusiame milicijos 
žymūnų sąskrydyje daug kalbėta apie nusi 
kaitimus Lietuvoje, apie tai, kad patys 
milicijos darbuotojai dažnai prasilenkia 
su įstatymais, gyventojus suima be reika
lo ir pan. Apie vis gausėjančius nusikal
timus, milicijos vaidmenį būdingų žinių 
skelbia pavergtosios Lietuvos viešosios 
tvarkos apsaugos ministras A. Gailevičius 
(plg. „Tiesa“, 124 nr. geg. 29 d ). Esą, vi
suomenėje, „žengiančioje į komunizmą, 
neturi būti nusikaltimų“, tačiau, pasirodo, 
tų nusikaltimų skaičius nemažėja, o kova 
su jais nesanti patenkinama.

štai, ką tvirtina pats ministras A. Gai
levičius: «... kai kuriuose respublikos 
miestuose ir rajonuose palyginti didelis 
nusikaltimų skaičius. Nemaža ir stambių 
nusikaltimų būna Kretingos, Kėdainių, 
Prienų rajonuose, Vilnaus ir Panevėžio 
miestuose“. Gailevičiaus teigimu, didelę 
dalį nusikaltimų padaro asmenys, nedir
bantieji naudingo darbo. Pagal bolševiki
nę terminologiją, tokie žmonės vadinami 
veltėdžiais, ir, esą, su jais kovojama nepa
tenkinamai.

Kita kategorija nusikaltėlių, ypač bol
ševikams rėžianti akis, tai tokie, kurie dir
ba dėl akių ir visokiais būdais besistengią 
prikišti pirštus prie visuomeninio turto. 
Tai vadinamieji „grobstytojai“, taigi nu
sikaltėliai, ypač įsiveisę kaip tik bolševik
mečio laikmetyje. Dabar Gailevičius nusi
skundžia, kad Lietuvoje per mažai kelia- 

r Sėjėjos DIENOS -Į
PARLAMENTAS NEĮVEIKĖ 
VYRIAUSYBĖS

Plačiai apsvarstęs Keeler-Ivanovo-Pro- 
fumo skandalą, britų parlamentas neįveikė 
nuversti krašto vyriausybės, nors balsuo
jant net 27 konservatoriai susilaikė.

Min. pirm. Macmillanas, kaip paaiškėjo, 
niekur nėra įveltas. Kad jis nepašalino iš 
vyriausybės Profumo kiek anksčiau, tai 
dėl to, kad saugumo tarnybos nepateikė 
jam pranešimų, laikydamos reikalą šiuo 
metu nelabai reikšmingu.

KONSERVATORIAI NERIMAUJA
Nors parlamento rinkimai Britanijoje 

dar gali būti vykdomi ir po metų, tačiau 
dabar valdžią sudarančių konservatorių 
partijos viltys laimėti juos yra gana men
kos, ypač po to, kai jau buvo kelios didelės 
šnipų bylos ir dabar Profumo skandalas.

Todėl gali būti, kad min. pirm. Macmi
llanas pasitrauks ir užleis vietą jaunes
niam asmeniui. Tarp kandidatų į jo vietą 
labiausiai minimas finansų ministeris 
Maudlingas, 46 m. amžiaus.

Su min. pirmininku, kaip spėjama, pasi
trauktų ir keletas kitų vyresnio amžiaus 
ministerių.

SKUNDŽIA CHRUŠČIOVĄ
Kinijos komunistų partija parašė sovie

tų komunistų partijos centro komitetui 
laišką, kuriame tvirtina, kad Chruščiovas
netinka vadovauti partijai ir netikusi jo 
politika.

Kadangi netrukus susirenka sovietų ko
munistų partijos centro komitetas ir, be ki 
ta ko, svarstys ideologijos klausimus, tai 
šis pareiškimas turėtų sustiprinti tuos, ku
rie pačioje Sov. Sąjungoje nepatenkinti 
Chruščiovo politika.

DR. ADENAUERIS DĖL KOMUNIZMO
Minint dešimtmečio sukaktį nuo sukili

mo prieš komunistinį režimą Rytų Vokie
tijoje, kancleris Dr. Adenaueris Vokietijos 
Bundestage (parlamente) pasakė kalbą, 
kurioje pareiškė, kad stalininė politika R. 
Vokietijoje nepasisekė ir vokiečiai nieka
da nesusigyvens su komunizmu.

O palaikymas komunizmo R. Vokietijoje 
dėl to yra tik našta pačiai Sov. Sąjungai.

BAIGĖS GRAIKIJOS
VYRIAUSYBĖS KRIZĖ

Kadangi pasitraukusio min. pirmininko 
Karamanlio partija parlamente sudaro 
daugumą, tai Graikija turėjo sunkumų 
naujai vyriausybei sudaryti.

Tačiau Karamanlis pažadėjo savo parti
jos paramą ir vieną minister} vyriausybei. 
Tuo remdamasis karalius pavedė buvu
siam prekybos ministeriui Pipineliui su
daryti vyriausybę.

BEN - GURIONAS PASITRAUKĖ
Pasitraukė Izraelio min. pirmininkas 

Ben-Gurionas, kuris ėjo tas pareigas nuo 
pat to laiko, kai 1948 m. įsikūrė pati vals
tybė.

Jis yra 76 m. amžiaus. O pasitraukęs dėl 
asmeninių priežasčių. 

ma bylų tokiems asmenims, kurie labai 
kukliai uždirba, išlaiko niekur nedirban
čius žmones, o „stato namą, perka automa 
šiną, žarsto į visas puses lengvai gautus 
pinigus“.

Toliau nusiskundžiama ir sunkiai veda
mąja kova su girtuokliavimu. Čia daugiau
sia naudojamos administracinės baudos, 
bet jų, pasirodo, nepakanka, ir šaukiama
si visuomenės talkos.

Kaip milicijos pareigūnai netinkamai 
eina pareigas, Gailevičiaus pateikiamas 
Kapsuko (buv. Marijampolės) viršininko 
pavad. S. Treščenko pavyzdys. Jam buvę 
pranešta apie grobstytojų lizdą gyvulių 
supirkimo bazėje, apie tai, kaip buvo klas
tojami dokumentai, sudaromas mėsos per
teklius ir jis realizuojamas. Treščenko 
neskubėjęs ir . bylą vedęs net 9 mėnesius.

Milicijos organų darbe Lietuvoje esama 
ir daugiau negerovių, nesklandumo, apsi
leidimo. Štai kas iškelta viešosios tvarkos 
apsaugos ministro: dėl blogai atlikto mili
cijos tardymo kartais nusikaltėliai lieka 
nenubausti, neišaiškinami jų bendrinin
kai, sąlygos, kurios davė jiems galimybę 
nusikalsti. Dar kiti būdingi milicininkų 
tarpe pastebimi reiškiniai: tenka kovoti 
su jų pačių grubumu, kultūros stoka, ne
teisėtų piliečių sulaikymu. Lietuvoje, ypač 
pastaraisiais laikais, padažnėję reiškiniai 
— kova su neblaiviais automašinų vairuo 
tojais; dėl to įvyksta ir didelė dalis auto 
avarijų, nelaimingų atsitikimų. Už eismo

MINDSZENTYS NEKELIAUS ROMON
Tarp Vatikano ir Vengrijos komunisti

nės vyriausybės vyko pasitarimai, kad kar 
dinolui Mindszenčiui būtų leista atvažiuo
ti rinkti popiežiaus.

Vengrijos vyriausybė griežtai atmetė 
reikalavimą leisti kardinolui paskui grįžti 
atgal į savo kraštą. Dėl to kardinolas atsi
sakęs keliauti.

Kard. Mindszentys po 1956 m. sukilimo 
gyvena JAV ambasadoje Budapešte.

PiA'SAULY
— Mirė britų feldmaršalas lordas Alan- 

brookas, karo metu buvęs generalinio šta
bo viršininkas, sulaukęs 80 m. amžiaus.

— Rodgerso ir Hammersteino muzikinis 
vaidinimas „Muzikos garsas“ Broadwaju- 
je, JAV, buvo suvaidintas 1442 kartus ir 
tik tada sustabdytas (pajamų už vaidini
mus surinkta 11.638.482 doleriai).

— Harvado universitetas JAV-se sutei
kė garbės daktaro laipsnius J. Tautų gen. 
sekretoriui U Thantui, kaip sąžiningam 
žmonijos tarnui, savo valstybės sekreto
riui Deanui Ruskui, kaip atsidėjusiam, at
sakingam vadovui šiame pavojų pilname 
amžiuje, ir V. Berlyno burmistrui
Brandtui, kaip „visų mūsų gynėjui laisvės 
sargyboje“.

PATYS NEPATENKINTI STATYBOMIS
STATYBA LIETUVOJE—JI ATSILIEKA IR MENKOS KOKYBĖS

(Elta) Pavergtosios Lietuvos Min. tary
bos pirm. M. šumauskas susirūpino sta
tybininkų darbe pasireiškusiais trūku
mais. Jo stambiausias priekaištas — į sta
tybą įdėtos lėšos negreitai atneša naudą.

įprastu bolševikams būdu, Šumauskas 
(žr. „Tiesa“, 101 nr. bal. 28 d.) gyrėsi, kad 
per praėjusius ketverius septynmečio me
tus (1959-1962) Lietuvoje atsiradę 60 nau
jų įmonių, cechų, o darbo žmonėms staty
bininkai pastatė namų, kurių bendras plo
tas siekiąs daugiau kaip 2 mil. 440 tūkst. 
kv. mtr. M. Šumauskas, nurodęs ir į kitų 
pastatų (mokyklos, kinoteatrai) statybą, 
dar pastebėjo, kad, pagal surenkamojo 
gelžbetonio panaudojimą statyboje, Lietu
va šiuo metu užimanti vieną iš pirmųjų 
vietų visoje Sovietų Sąjungoje.

Pagal Šumauską, šiemet siekiama pasta
tyti daugiau kaip 350 tūkst. kv. mtr. gy- 
ven. ploto (tai reikštų 44 tūkst. gyventojų, 
tuo tarpu, pagal statistinius duomenis, 
1959,1960 ir 1961 metais Lietuvos gyvento
jų skaičius padidėjo 141 tūkst., arba vidur 
kis — po 47 tūkst. per metus — E.). Tai 
tik planai, o atliktieji statybos — monta
vimo darbai per šių metų pirmąjį ketvirtį 
teikia fupesčio ne tik Šumauskui, bet ir 
partijai. Ketvirčio planas teįvykdytas tik 
87 proc., daugelio objektų nebuvo užbaig
ta. Dabar metama kaltė darbų neorgani- 
zuotumui. Pykstama, kad statybininkai su 
montuotojais nedirbę dviem pamainomis, 
ritmingai nedirbama žiemos ar vasaros

saugumą ypač nepatenkinamai kovojama 
Vilniaus mieste, nors čia dirba apie treč
dalis visų Lietuvos autoinspekcijos dar
buotojų.

Tai tik dalis tų negerovių, su kuriomis 
tenka susidurti milicijai, o šios gi parei
gūnai, kaip matyti, patys blogai atlieka 
savo pareigas ar net prasilenkia su įstaty
mais. Tai negerovės, kurių šaknų jau ne- 
beieškoma vad- buržuazinėje praeityje, 
nes jos grynai bolševikinės netvarkos bei 
sudarytų gyvenimo sąlygų padarinys.

šventųjų paveikslai ir vakarietiški filmai
(E) Net šeši „Tiesos“ korespondentai 

lankė naujuosius pastatus Vilniaus Daug
pilio gatvėje (plg. „Tiesa“, 130 nr. birž. 5) 
ir pripažino, kad ten esama daug saulės ir 
jaunų želmenų, viskas kvepia jaunyste, 
bet... trūksta agitatorių. Koresponden
tams nepatiko, kad kai kurių naujakurių 
butų sienose kaba šventųjų paveikslai, ro
žančius, žmonės lanko kiną, bet daugiau 
niekuo nesidomi, neskaito knygų. Pas kai 
kuriuos gyventojus spaudos atstovai pa
matę atverstus albumus su kino artistų 
atvaizdais. Buvo paaiškinta: juk nieko blo 
ga, jei jaunimas žavisi ir užsieniniais fil
mais su kaubojišku atspalviu. Taip — par
tinio dienraščio atstovai paaiškino — tai 
blogai, nes sovietiniai piliečiai privalą do
mėtis sovietiniais filmais, nes juk užsieni
niai skiepiją prievartą ir žemus instink
tus...

Sunku pasakyti, ar atsilankę korespon
dentai sugebėjo įtikinti naujųjų namų blo 
kų gyventojus. Aišku tik, kad šaukiamasi 
draugų agitatorių pagalbos, nes juk tie gy
ventojai Daugpilio gatvėje atstovaują 
daugeliui sluoksnių: čia gyvena gretimos 
grąžtų gamyklos darbininkai ir aerouosto, 
universiteto darbuotojai, šoferiai ir šalt
kalviai. meteorologai ir bibliotekininkai, 
gydytojai ir partiniai darbuotojai.

Komjaunuoliai į Karelijos statybas
(E) Birželio 5 d„ kaip pranešė Vilniaus 

radijas, dar viena Lietuvos komjaunuolių 
grupė išvyko į Karelijos respubliką. Mer
ginos ir vaikinai toje respublikoje tiesią 
kelius, statysią geležinkelį, buitinius pasta 
tus. Kaip ir kituose panašiuose „laisvano
riškuose“ transportuose, ir šį kartą išvy
kusių jų tarpe buvo visa eilė specialistų: 
statybininkų, tekintojų ir kt.

Plečiamas orinis susisiekimas
(E) Nuo gegužės mėn. vidurio iš Vil

niaus aerouosto padidintas susisiekimas 
lėktuvais. į Palangą lėktuvai iš Vilniaus 
dabar skrenda 5 kartus per dieną, į Drus
kininkus — keturis kartus. Nepaaiškinta, 
kad lėktuvais daugiausia naudojasi į Lietu 
vos kurortus atvykę tūkstančiai kitų res
publikų svečių, daugiausia —rusų ar šiaip 
įvairių įstaigų pareigūnai.

Strazdo vardas mokyklai
(E) Lietuvoje birželio 12 d. minėjus kun. 

Williui Strazdo-Strazdelio 200-sias gimimo meti
nes, Rokiškio rajono Kamajų vidurinei mo 
kyklai suteiktas Antano Strazdo vardas.

metu, daugybė objektų, Šumausko žo
džiais, paliekama užbaigti paskutiniame 
metų ketvirtyje, dažnu atveju statybos pa
vėluotai pradedamos. Nusiskundžiama dar 
viena keista praktika: pasibaigė metų 
ketvirtis, bet visa eilė statybų užsakovų 
nebuvo perdavę techninės dokumentacijos 
statybos ministerijai, o šiais metais jos 
neperduotos objektams net už maždaug 
14 mil. rublių, šumauskas čia jau šaukia, 
kad tokia padėtis nepakenčiama, nes sta
tybas, be techninės dokumentacijos, jau 
teksią kelti į kitus metus, o vadovus... 
traukti atsakomybėn. Jau. tenka remtis ir 
pačiu Chruščiovu, kai šis kalbėjęs, kad sta 
tomą daug objektų, bet jie lėtai užbaigia
mi. O Šumauskas Kremliaus valdovą pa
pildė, nušviesdamas Lietuvoje įsivyravu
sias sąlygas: įmonės dažnai statomos per 
10 metų, ir, aišku, įdėtosios lėšos nebegali 
greitai nešti naudos.

Statybininkams daromi ir kiti priekaiš
tai. Pvz., ir Šumauskas susirūpinęs klau
sia: kodėl statybininkai vis barami dėl 
blogos darbų kokybės? Atsakymas — 
„vyksta šturmavimas“ užbaigiant ir ati
duodant objektus eksploatuoti. Esama ir 
kitų trūkumų, ir jie visi trukdo vykdyti 
šūkį — statyti sparčiai, pigiai ir gerai. Tai 
yra gražūs žodžiai, skelbti bolševikmečio 
pirmaisiais metais. Artėja 20-čio, pavergi
mo įsigalėjimo minėjimo dienos, ir... sta
tybos srityje nuolat nusiskundžiama — ji 
ir nesparti, ir nepigi, ir negera.

Lietuvos Diplomatijos šefas ir Lietuvos 
ministeris prie Šv. Sosto atskiromis tele
gramomis pareiškė Kardinolui Kamerlen- 
gui B. Aloisi Masella užuojautą dėl Jo 
Šventenybės Popiežiaus Jono XXIII mir
ties.

Kardinolas Kamerlengas Kardinolų Ko
legijos pavedimu bei vardu atsakė S. Lozo 
raičiui ir S. Girdvainiui, dėkodamas už 
užuojautą.

Popiežiui mirus, Kardinolas Valstybės 
Sekretorius ir Romos Kurijos dignitoriai 
(kongregacijų viršininkai, sekretoriai ir 
t.t.) su negausiomis išimtimis, prie kurių 
priklauso Kamerlengas, nustoja savo pa
reigų. Ligi išrenkant naują Popiežių, Baž
nyčios administratyvinę valdžią ir Vatika
no Miesto suverenumą vykdo Kardinolų 
Kolegija, kuriai atstovauja Kardinolas 
Kamerlengas.

MIN. GIRDVAINIS DALYVAVO 
POPIEŽIAUS LAIDOTUVĖSE

Ministeris S. Girdvainis dalyvavo a.a. 
Jono XXIII laidotuvėse ir kartu su kitais1 
akredituotų prie Šv. Sosto diplomatinių 
misijų šefais buvo Kardinolų Kolegijos su 
teiktoj audiencijoj, kurioje diplomatinis 
korpusas pareiškė užuojautą dėl Popie
žiaus mirties.

Pionierių sukaktis ir ką jie verčiami 
atlikti?

(E) Gegužės 19 d. visoje Sovietijoje ir 
pavergtoje Lietuvoje minėta pionierių or
ganizacijos įsteigimo 41 m. sukaktis. Kaip 
ir kiekvienais metais, priminti pionierių 
didvyrių vardai: Pavlikas Morozovas, Ko
lia Niagotinas, Griša Akopianas ir kit. Pa
gal „Lietuvos pionieriaus“ laikr. sekr. L. 
Šileikaitės pasakojimą, Lietuvoje pionie
riai per dvejus metus štai ką turėję nu
veikti: jie išplatinę knygų už 30.000 rublių, 
pasodinę 800.000 medelių ir įvairių krū
mų, 2.056 ha plote auginę kukurūzus, išau
ginę 679.000 triušių, kolchozams atidavę 
118.000 naminių paukščių, surinkę 11.000 
tonų metalo laužo, mokyklose jie buvo ver
čiami steigti Lenino kampelius ir muzie
jus ir pan.

Nusikaltimas: pasistatė namą ne iš darbo 
pajamų

(E) Liūdnas likimas ištiko Liudą Liesį, 
trejus metus gyvenusį Vilniuje su keturių 
žmonių šeima, dirbusį degtinės - likerių 
gamykloje krovėju, sargybos viršininku ir 
uždirbusį per mėn. 80 rublių. Kai Širvintų 
gatvėje išdygęs Liesio dviejų aukštų su 
brangiais baldais namas, patikrinusi spe
ciali komisija nustatė, kad Liesis per tre- 
jud metus sukaupęs turto beveik už 23.000 
rublių. Liaudies teisme buvo iškelta byla, 
ir Liesiui, pagal 1962 m. rugp. 30 d- įsaką, 
jo pasistatytieji namai buvo neatlygina
mai paimti ir perduoti komunaliniam fon
dui.

Partija šaukia: didinkite pieno gamybą 
ir paruošas vasaros laikotarpiui

(E) Gegužės 29 d. spaudoje („Tiesa“, 
124 nr.) pavergtosios Lietuvos KP CK-tas 
ir Min. Taryba savo nutarime nusiskundė, 
kad daugelyje kolchozų ir sovchozų pieno 
gamybos lygis vis dar atsilieka nuo rodik
lių, kurie buvo pasiekti pernai. Susirūpi
nimą sukėlusi pieno gamyba Biržų, Kupiš
kio, Pakruojo, Rokiškio, Utenos ir Zarasų 
kolchozuose ir sovchozuose, kur vidutiniš
kai per parą iš karvės teprimelžiama po 
3-4 kilogramus. Tuose rajonuose pieno su
pirkimas buvo sumažėjęs 29 proc.

Be įvairių varoviškų nurodymų, partija 
su valdžia, žinoma, skatino pasiekti pir
maujančius ūkius, sugebėjusius iš karvės 
per dieną primelžti iki 12 ar net 15-16 ki
logramų. Nutarime dar nurodyti tokie trū
kumai: neleistinai uždelsiamas karvių ker 
girnas ir jų apsėklinimas, ne visuose ūkiuo 
se materialiai skatinamas pieno primelži- 
mo planų viršijimas, o melžėjoms už pie
no primelžimą vis dar mokama neatsižvel 
giant į jo riebumą, ir aplamai silpnai kovo 
jama už pieno riebumo kėlimą. Jau aliar
muojamai teigiama: respublikoje susidarė 
įtempta padėtis su pieno gamyba ir jo su
pirkimu.

Lietuvoje per 400 piliečių, sulaukusių 
100 m. amž.

(E) Vilniaus radijo žiniomis (geg. 19 d.), 
per paskutinį gyventojų surašymą (1959) 
Lietuvoje buvo užregistruota 451 pilietis, 
turėjęs daugiau kaip 100 m. amž. Daugiau 
šia tokio gilaus amžiaus žmonių esama 
Kelmės rajone — kai kurie jų turėję 119, 
120 ar 122 metus amž. Antavilių senelių 
prieglaudoje, prie Vilniaus-Nemenčinės 
plento, gyvenanti 125 m. amž. Ona Minio
tienė pareiškė: krutu neblogai, visados 
buvau sveika, nesirgau, negulėjau nię- 
kada.

1
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P.L.B. Kultūrinė premija
Plonoji Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės kultūrinė premija skiriama Jiems 
(1963) metams pasibaigus, žemiau skel
biamos PLB Kultūros Tarybos priimtos ir 
PLB Valdybos patvirtintos premijos tai
syklės.

1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultūri
niam darbui skatinti ir remti Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Valdyba skiria me
tine 2000.00 dolerių premiją už literatūros, 
dailės ir muzikos kūrinius bei lituanisti
kos mokslo darbus.

2. Premijos gali būti skiriamos už spaus 
dintus ir rankraštinius darbus. Nespaus
dintų darbų rankraščiai turi būti atsiųsti 
PLB Kultūros Tarybos Pirmininkui (Dr. 
Jonui Puzinui, 1311 W. Wyoming Ave- 
Philadelphia 40. Pa.) ligi gruodžio 31 die
nos. Premijuotlnas dailės kūrinys paren
kamas tų metų apžvalginėje lietuvių daili
ninkų parodoje.

3. PLB Kultūros Taryba sudaro specia
listų komisijas premijuotiniems darbams 
atrinkti ir jury komisiją dailės kūriniams 
apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų 
nariais gali būti ir PLB Kultūros Tarybos 
nariai. Komisijos pačios Išsirenka pirmi
ninkus.

4. Komisijoms atrinkus atskirų sričių

PRANO GAILIAUS GRAFIKOS

PASISEKIMAS

(E) Prancūzijos Nacionalinės Bibliote
kos grafikos skyriuje gegužės mėn. atida
ryta šiolaikinės Paryžiaus grafikos paro
da „Gravures ccntemporaires". Išstatyti 
18-kos grafikų estampai. Kaip iš parodoje 
iškabinto dalyvių sąrašo matyti, išrinktųjų 
tarpe yra 10 prancūzų (jų tarpe didelio 
garso vardai, kaip Adam, Buffet, Jean 
Claude), 2 italai (Boni, Lordera), danas 
(Lars Bo), vokietis (Max Emst), brazilas 
(Plza), graikas (Prassinos), čilietis (Mat
ta) ir vienas lietuvis— Pranas Gailius.

Išrinktųjų sąraše kiekvieno grafiko tau
tybė aiškiai pažymėta, todėl malonu rasti 
ir lietuvių tautybės grafiką. Pranas Gai
lius atstovaujamas net 4 šaltos adatos dar 
bais, tuo tarpu kitų grafikų eksponuota po 
2 ar po 1 darbą; tik vieno M. Emsto iška
binti taip pat 4 darbai. Tai dėmesio vertas 
mūsų uolaus žemaičio tapytojo ir grafiko 
Paryžiuje laimėjimas. Dar pažymėtina, 
kad Nacionalinė Biblioteka nupirko du Pr. 
Gailiaus estampus, o j savo „Depot Legal“ 
fondus priėmė 10 darbų. „Depot Legal“ 
(registruoti grafikos kūriniai turi ypatin
gą kolekcinę vertę. Susidomėjusieji Prano 
Gailiaus estampo kūryba gali jam rašyti 
sekančiu adresu: Monsieur Pranas Gai
lius, 6 rue du Sergent Maginot, Paris 16e, 
France.

premijuotinus darbus, PLB Kultūros Tary 
ba, posėdyje sprendžiamuoju balsu daly
vaujant ir komisijų pirmininkams ar juos 
pavaduojantiems komisijų nariams, nu
taria, kurios srities darbui skiriama tų me 
tų PLB premija.

5. Premija gali būti skiriama už literatu 
ros ir muzikos kūrinius ar lituanistikos 
mokslo darbą, spausdintą po paskutinio
sios PLB kultūrinės premijos, skirtos ati
tinkamos srities darbui.

Rankraščiai gali būti premijuoti, jei dar 
nebuvo svarstyti komisijų, skiriant pasku
tiniąją PLB kultūrinę premiją už atitinka
mos srities darbą.

6. Metinė PLB kultūrinė premija gali ir 
sekančiais metais atitekti tos pačios sri
ties darbui.

7. Komisijose, taip pat galutiniame PLB 
Kultūros Tarybos posėdyje, kuriame pa
skiriama metinė PLB kultūrinė premija, 
negali dalyvauti asmenys, kurių darbai 
svarstomi premijai gauti.

8. Jei taikant šias PLB kultūrinės premi 
jos taisykles iškiltų kokių neaiškumų, 
juos sprendžia PLB Kultūros Taryba.

PLB Kultūros Taryba

LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA 
PARYŽIUJE

(E) Dailininkų Prano Gailiaus tapybos 
Ir Antano Mončio skulptūros paroda ati
daryta gegužės 7 d. M-me M.J. Dumay ga
lerijoje Paryžiuje (rue de Bonaparte). I 
parodos atidarymą atsilankė prof. Dr. J. 
Baltrušaitis su ponia. Paryžiaus Liet. Ben
druomenės pirm. kun. J. Petrošius. Lietu
vos Pasiuntinybės sekr. A. Liutkus, Dr. De 
veikė, dail. Kasiulis ir gausus Paryžiuje 
gyvenančių lietuvių bei jų draugų prancū
zų būrys. Vėliau atsilankė Paryžiuje vie
šinti J. Tubelienė. Lankytojai ir kritikai 
Prano Gailiaus ir Antano Mončio kūrybą 
(vertino palankiai.

MOŠŲ KLASIKAI PRISTATOMI 
ITALAMS

Kun. V. Mincevičiaus redaguojama „El- 
ta-Press“ itališkoji laida turi dideli pasi
sekimą, nes jos žiniomis plačiai pasinau
doja italų spauda.

Kun. V. Mincevičius kartu per tą „Elta- 
Press“ pradėjo tarp italų populiarinti lie
tuvių literatūros klasikus. Anksčiau jau 
buvo V. Krėvės, o naujausiame numeryje 
išspausdinta ištrauka iš Šatrijos Raganos 
„Sename dvare“. Taip pat pateikiamas at
skiras straipsnis apie pačią rašytoją ir jos 
kūrybą.

Versta ir viskas paruošta kun. V. Min
cevičiaus.

KAIP SOVIETAI PASIELGTŲ SU 
KSAVERU VANAGĖLIU?

Minėdama Ksavero Sakalausko - Vana
gėlio 100 metų gimimo sukakti, vilniškė 
„Tiesa" išsispausdino V. Miklaševičiaus 
reportažą. Pusė jo skirta Vanagėliui pami
nėti, o pusė — propagandinei dūdai pa
pūsti. Va, sako, jeigu Vanagėlis dabar pa
matytų gimtąjį Simną, tai džiaugtųsi! Ten 
naujų mokyklų esama, ten pirmasis apy
linkės kolchozas buvęs įkurtas. Tačiau ar 
tikrai jis džiaugtųsi?

Mokyklos, žinoma, galėtų jį pradžiu
ginti, bent kol su jomis deramai apsipa- 
žintų. O kokį nors džiaugsmą rodyti dėl to, 
kad Lietuvą vėl užėmė rusai ir atnešė kol
chozinę tvarką su visokiomis nuoskaudo
mis. poetas tikrai negalėtų. Jis gi buvo 
aušrininkas, dirbo lietuvišką darbą ir ru
sų visaip buvo stumdomas. Jam nebuvo 
net leista Lietuvoje mokytojauti. Tai jei 
jis gyvas būtų, greičiau ne džiaugtųsi bol
ševikų įvykdytais pasikeitimais, bet būtų 
jau spėtas Sibire numarinti su kitais lie
tuvių doraisiais patriotais.

Naujas V. Alanto scenos veikalas
(E) Justo Pusdešrio vadovaujamas Det

roito Dramos kolektyvas „Alka“ gegužės 
25 d. labai gerai suvaidino naują stiprų 
Vytauto Alanto veikalą — 2 v. pjesę „Kyla 
vėtra ūkanose“, vaizduojantį partizanų 
žygius Vilniuje antrosios bolševikų oku
pacijos pradžioje. Neseniai 60-ties metų 
amžiaus sukaktį atšventęs rašytojas rank
raštyje dar turi stambų istorinį romaną 
iš Mindaugo laikų ir keletą kitų kūrinių. 
V. Alantas kuria, nežiūrint, kad dirban
čiam sunkoką fizinį darbą sąlygos kūrybai 
ir nėra palankios.

VI ŽODYNO TOMAS
PRIEKAIŠTAI ŠEŠTAJAM LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO TOMUI

(E) Lietuvoje neseniai pasirodė seniai 
lauktasis ir ilgai uždelstasis šeštasis „Lie
tuvių kalbos žodyno“ tomas. Jis apima žo
džius klausyti-kvankinti. Redakcinėje ko
legijoje: J. Kruopas (atsak. red.), Z. Joni- 
kaitė, J. Kabelka, J. Paulauskas, K. Ulvy
das. Tomą redagavo, be nurodytųjų, dar 
N. Grigas, S. Zezytė, A. Kučinskaitė, A. 
Lyberis, B. Tolutienė ir B. Vosylytė.

šį stambų akademinį leidinį (jį išleido 
Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas) „Tiesoje“ 
plačiai įvertino, rasdamas daugiau neigia
mų, kaip teigiamų bruožų, kalbininkas J. 
Senkus (plg. 125 nr„ geg. 30 d.). Jis nuro
dė, kad mokslinė žodyno vertė išliekanti 
šimtmečius, pažymėjo, kad daugelis žo
džių turi ne tik kelias, bet ir keliolika ar 
net keliasdešimt reikšmių (pvz„ ploti —

POPIEŽIAUS GALIA IR NEGALIA
Skaitantieji šias eilutes, tikriausiai, jau 

žinos, kieno rankoms vėl patikėtas Bažny
čios vairas. Vienas popiežius miršta, atei
na kitas; ir taip dieviškoji šv. Dvasios jė
ga veda Bažnyčią su jos vadovais ir tikin
čiaisiais gyvenimo keliu į amžinybę.

Yra žmonių, kurie pervertina popiežiaus 
galias: jis esąs visuose dalykuose kaip as
muo neklaidingas; galįs skelbti tikėjimo 
tiesas, kokios tik jam patinka; jam užten
ka tik tarti žodį, ir karo pavojai išnyksią, 
arba mesti pasmerkimą, ir visas blogis 
pradingsiąs. Visa tai netiesa. Popiežius 
nėra visagalis. Ir jis gali atsidurti pan
čiuose, kaip šv. Petras buvo Erodo uždary
tas į kalėjimą (ApD 12,1-11).

Anuomet „Bažnyčia meldėsi nesiliauda
ma už Petrą Viešpačiui“. Tikinčiųjų mal
dos yra popiežiaus galia. Jis ne sau popie
žius, bet Bažnyčiai. Jei „kur Petras, ten 
Kristaus Bažnyčia“, tai tuo pačiu ir Baž
nyčios vaikai negali jo palikti vieno; jie 
stovi su juo drauge prieš Dievą, nesvarbu, 
ar tai būtų laimės, ar skausmo valandos. 
Jono XXIII šventa mirtis, suklaupus prie 
jo mirties patalo visai Bažnyčiai, buvo aki 
vaizdus to švento bendravimo įrodymas.

Popiežiaus galia yra nuostabioji Dievo 
malonės jėgoje, kuri jį nuolat lydi ir veda. 
Jis tampa įrankiu Dievo rankose. Jei Vieš
pats taip nori, nieko nepadarys Erodas,

22, krėsti — 27 reikšmės) ir... pareiškė 
vieną kitą pageidavimą, o šis išvirto į vi
są eilę priekaitų. Pagal Senkų, žodynas 
galėtų būti pilnesnis, racionalesnis ir nuo
seklesnis. Žodyne liaud. kalbos pavyzdžiai 
dažnai nustelbiami menkaverčių sakinių. 
Per daug žodyne skiriama vietos, teigia 
Senkus, vulgariems saviems ir svetimiems 
žodžiams (pvz., krividyti, kvaraba).

Šalia įvairių netikslumų, vertintojas 
dar turi ir pageidavimų: žodyno leidimas 
turėtų būti paspartintas, turėtų būti dau
giau kreipiama dėmesio į liaudies kalbos 
ir raštų pavyzdžius, vengiama menkaver
čių, banalių sakinių, pagaliau mažiau dė
mesio skiriama liaudies kalbai primes
tiems, ją užteršusiems žodžiams ir saki
niams. 

nors jis Petrą sergėti atidavė „ketveriopa! 
sargybai, kiekvienai iš keturių kareivių“, 
nors Petras turėjo miegoti „tarp dviejų ta 
reivių, surakintas dvejopomis grandinė
mis, ir sargai prie angos sergėjo kalėji
mą“. Angelas išvedė Petrą pro pirmąją įr 
antrąją sargybą ir pro geležinius vartus ir 
grąžino jį laisvą Jeruzalės krikščionių 
bendruomenei. Kiek kartų išvidinis bejė
giškumas arba išorinė prievarta buvo tar
si privedę Bažnyčios instituciją arti žlugi
mo; ir štai kažkaip pavojai išnyko, Bažny. 
čios dvasia atbudo ir tapo dar gajesnė ne
gu pirma. Niekas negali pasakyti, kaip tai 
įvyko, tik gali tarti su šv. Petru: .Dabar 
aš tikrai žinau, kad Viešpats siuntė savo 
angelą ir išgelbėjo mane“.

Bet toje pačioje Dievo skirtoje tvarkoje 
glūdi ir popiežiaus negalia. Tapęs popie
žium, jis pasilieka žmogum su savo gero
mis savybėmis, bet ir su silpnybėmis. Jis 
įstatomas į istorinę situaciją, kuri turi sa
vo reikalavimus. Dažnai ir Dievas palieka 
žmones žmogiškai veikti, viską įjungda
mas į savo amžinuosius planus. Šv. Petrą 
išlaisvino iš Erodo rankų, bet nieko neda
rė, kai jį Romoje kryžiavo Neronas. Ir po
piežių neretai sukausto ligos, o vieną die
ną ir pas jį atsilanko mirtis.

Meldėsi už šv. Petrą Jeruzalės krikščio
nys, meldėsi, be abejo, ir Romos tikintieji. 
Vieni buvo išklausyti, antri ne. Ar dėl to 
reikėtų sakyti, kad maldos Romoje buvo 
nereikalingos? Būtų klaidinga išvada. Mal 
da visuomet reikalinga. Ji reikalinga, kad 
popiežius iš tikinčiųjų gautų sau būtiną 
paramą; ji reikalinga, kad Bažnyčia, rūpin 
damasi savo aukščiausiuoju Ganytoju, iš
reikštų savo pilną Dievo valiai pasivedi
mą, nes ir tikinčiųjų maldos turi savo vie
tą amžinuose Dievo planuose, lygiai kaip 
Jo nepaprasta pagalba ir kaip nuolatinis 
Apvaizdos budėjimas.
Roma T. Paulius
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — birželio 30 d. 11.30 vai.

Ruošiasi tautinių šokių šventei
(E) Antrajai JAV ir Kanados Lietuvių 

Tautinių Šokių šventei, kuri įvyks š.m. 
liepos 7 d. Čikagoje, intensyviai ruošia
masi. Senokai nustatytas repertuaras, kurį 
visos grupės repetuoja. Užsirašę dalyvauti 
28 grupės suaugusiųjų šokėjų, apie 700 
žmonių ir 10 gr. lituanistinių m-lų bei an
samblių, apie 400. Kad visų grupių jude
siai būtų suvienodinti, šiuo metu yra daro
mi grupių vadovų suvažiavimai. Toks su
važiavimas gegužės 25 d. įvyko Detroite, 
ir jame dalyvavo Clevelando, Rochesterio, 
Grand Rapids, Toronto, Hamiltono ir 
Detroito grupių vadovai bei šventės ren
gimo k-to nariai. Birželio 1-2 d.d. suvažia
vimas vyko New Yorke, birželio 8-9 d.d. 
— Los Angeles ir pagaliau prieš pat šven
tę Čikagoje. Pažymėtina, kad tautinių šo
kių šventę globoja Čikagos miesto bur
mistras Richard Daley.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautų kapinynas
Sibiro tundroje

— TAUTVAIŠIENĖ
(14)

Laiveliai buvo atokiau nuo kranto, nes 
po ledonešio vanduo buvo prie kranto nu
sekęs. Tad mums visoms su savo manta 
(kai kurioms dar ir su savo vaikais) teko 
bristi apie pusę kilometro šaltu kaip ledas 
vandeniu. Ten nuvykusios turėjome iš lai
vų | krantą išvilkt! druską. Žinojome, kad 
naujoje vietoje mes jokios pastogės netu
rėsime. Laivai atsistūmė nuo kranto. Ke
leivės tuščiais ir skausmingais žvilgsniais 
žiūrėjo | kryžių kalnelį, pakilus) aukštoka
me upės krante, šį krantą iš apačios skala 
vo sraunus vanduo, lyg stengdamasis iš
griauti jo pamatus ir norėdamas nušluoti 
nuo žemės veido čia „planingai vykdyto“ 
neapsakomai didelio nusikaltimo pėdsa
kus.

„Cha, cha, cha“, — laivams su aukomis 
tolstant, nusikvatojęs ūkio viršininkas ta
rė: „Nusikračiau to šlamšto (chlamo)". 
Apie tai kiek vėliau mums papasakojo vi
sa tai mačiusios ir girdėjusios moterys.

šioje mūsų paliekamoje vergų stovyklo
je žmogaus kančios, juo ilgiau tęsdavosi, 
juo jis būdavo stipresnis.

Trofimovskas nebuvo tiktai viena įmo
nėlė. Lenos žiotyse veikė dar ir kitos stam 
bios žvejybos įmonės: Bykove ir Tit-Ary. 
„Trofimovskij Zavod“ su centru to paties 
vardo saloje turėjo dar ir poskyrius „učast 
ki" žiose salose: Baragasko. Bobrovsko, To 
mato. Moča. Sagilach ir Onošino. ši pasta 
roji sala buvo pavadinta mūsų direkto
riaus vardu. Kai kurie Trofimovsko po
skyriai, kaip jau minėta, buvo net 200 km 
nuo centro. Visos šios įmonės su tūkstan
čiais vergų ir šimtais tarnautojų priklausė 
didžiuliam žvejybos trestui, kurio valdyba 
buvo Jakutske.

Ji žmonių, tvarkiusių Trofimovsko rašti 

nėję maisto korteles, žinojome, kad vien 
pirmąją 1941 metų žiemą, statant Trofi
movsko įmones, mirė apie 600 žmonių, o 
mes, atvykusios metais vėliau, palikome 
čia tiek pat. Apie 1500 žmonių gyvybių 
kaštavo šis sovietų valdžios „grandiozinio“ 
žvejybos plano vykdymas, neskaitant visų 
tų žuvusių, kurie mirė Lenos krantų miš
kuose. gamindami toms įmonėms statybos 
medžiagą.

Vėliau teko nugirsti, kad žvejyba Trofi- 
movske buvo nesėkminga. Bolševikiniai 
planuotojai buvo apsiskaičiavę. Trofimovs 
ko Jmonės vėliau buvo apleistos ir nustojo 
veikusios.

Nuo 1942 metų rudens iki 1943 metų bir
želio mėnesio mes, lietuviai ir lietuvės, 
bolševikams vergaudami, tęsėme Trofi
movsko „rybozavodo“ žuvies sudorojimo 
įmonės Arktyje statybą. Iki 1947 metų ver 
gavome Sagilacho saloje. Iš viso penkeris 
metus dirbome sunkiausią darbą Arktyje, 
bet, kai pradėjome fiziškai išsekti, mus iš 
darbo atleido, tik ne į Krymo sanatorijas 
sveikatai pataisyti, o ir vėl išgrūdo į Ja
kutiją (vadinamąją jakutų autonominę 
respubliką) tolimesnei tremčiai. Matyt, 
tokia buvo pirmon eilėn NKVD. įmonių 
ir administracijos ir partijos šulų — šios 
vieningos, susiklausiusios išnaudotojų tri
julės — nuomonė, kad mes, lietuvės mote
rys, nesusižavėjome nei jų grobuonišku 
bolševizmu, nei fiktyviu komunizmu, kad 
pasiliekame nepataisomos pavergimo ir 
smurto priešininkės.

1947 m. lietuvių moterų būrelis turėjo iš 
vykti į Jakutską. Bulune visą mėnesį jos 
laukė laivo Lenos pakrantėje. Laukiančias 
moteris nufotografavo aukšto rango sovie 
tinio biurokrato berniukas, pats nenusima
nydamas darąs vergų Sovietijai nusikals

tamąjį darbą. Viena tų nuotraukų pateko 
ir į mano rankas žiauriems laikams, bend
ram vargui ir kentėjimams Arktyje pri
siminti.

MŪSŲ UŽDARBIAI

Ne savo noru atvykę, bet prievarta at
vežtieji j Arktį darbams sunkiai užsidirb
davo pragyvenimui būtinas lėšas. Jau
niems, pajėgiems ir viengungiams sekėsi 
kiek gerėliau, bet didį vargą vargo senyvi, 
mažai uždirbą ir gausias šeimas turį žmo
nės.

Tik pirmaisiais metais prie labai skubių 
baidokų iškrovimo ir ūkio darbų, dirbda
mos brigadoje, moterys užsidirbdavo iki 
150 rublių, o pajėgesni vyrai — iki 200 ir 
net iki 300 rublių mėnesiui.

Pradžioje, skatindami našiau dirbti, 
darbų vedėjai patarė mums patiems užra
šinėti atlikto darbo rūšį ir normas, nes 
mums būsią mokama už darbo normų vir
šijimą (už daiktų pristatymą į atitinkamą 
aukštį bei jų nunešimą į atitinkamo nuo
tolio vietą) pagal valstybės atlyginimo 
normas. Iš tokių paaiškinimų darėme išva
dą. kad čia, Arkties įmonėse, veikia dvejo
pos darbų atlyginimų normos: vietos ad
ministracijos laisva nuožiūra ir valstybės 
nustatytos atlyginimų normos. Kai pagal 
šį patarimą pradėjome užrašinėti, kiek ir 
kokio darbo esame padarę, susidarė dideli 
atlyginimo skirtumai tarp mūsų pačių ir 
darbo davėjų apskaičiuotų atlyginimų. No 
rėdami šiuos skirtumus išaiškinti, darbi
ninkai pradėjo vaikščioti į kontorą. Iš čia 
pasidarė lyg kokios kalvarijos: buhalteriai 
siuntinėjo darbininkus pas atlikto darbo 
apskaičiuotojus. šie pas darbų priėmėjus, 
pastarieji, atsikalbinėdami, kad neturi lai
ko tokiais reikalais gaišti, visą kaltę su
versdavo mūsų pačių žmonėms - brigadi
ninkams.

Eidami nuo Aino pas Kaipą, darbininkai 
gaišdavo brangų laiką, kurio ir be to rei
kėdavo daug praleisti, stovint duonos eilė
je, o svarbiausia — didelis nuovargis kliu
dė dirbantiesiems tokias vaikštynes toliau 
tęsti. Vadinasi. įprastos apgaulės pagalba 
sovietinės valstybės darbdaviai pakeldavo 
darbo našumą be jokio už tai užmokesčio.

Darbo žmogaus pavergėjas, sovietinė 
valstybė, iš menko dirbančiųjų uždarbio 

atskaitydavo dideles sumas visokiems rei
kalams:

1) vieno mėnesio uždarbį privalomai 
valstybinei paskolai, atskaitomai lygiomis 
dalimis per 10 mėnesių; kiekvienas priva
lėjo raštu pareikšti, kad „savo laisva valia 
ir su dideliu džiaugsmu prisideda prie pa
skolos“ (toks buvo iš darbininkų išprie
vartautas melas);

2) kas mėnuo atskaitinėdavo darbo pa
jamų mokestį;

3) specialų karo reikalams ir
4) viengungiams taikomą mokestį; o 

kiek vėliau dar ir
5) „skola“ plėšikiškai valstybei už skur

dų maistą, kurį gavome keliaudami Lena į 
šią žmonių žudymo vietą.

Šios visos išskaitęs sudarydavo apie 25 
proc. mūsų uždarbio. Turint galvoje, kad 
už negalėjimą išeiti į darbą (už poliarinių 
naktų ir baisiųjų sniego audrų nedarbo 
dienas) nieko negaudavome, tai mūsų už
darbius reikia dar gerokai sumažinti. O 
pagalbos jokios iš niekur!

Pasilikusieji barakuose dėl ligos taip 
pat jokios pagalbos negaudavo. Net didžio
sios mūsų tragedijos metu niekas iš Tro
fimovsko administratorių neatėjo į bara
kus pasižvalgyti, kaip atrodo badaujantie
ji vergai ir jų vaikai. Jei kas neišeidavo į 
darbą, administratoriams buvo aišku, jog 
tokį vargšą reikia nurašyti ne į nuostolius 
(valdžia iš to jokio nuostolio neturėjo), 
bet tik dėl statistikos, kad žinotų gyvų 
žmonių skaičių.

Sovietiniams išnaudotojams buvo reika
lingi pajėgūs, ištvermingi ir, anot jų, galį 
kovoti, t.y., sunkųjį darbą dirbti. Mus čia 
tvarkiusieji „svieto lygintojai“ pabėgu
siems dažnai kartodavo tokį posakį: „Val
gai valstybės duoną be naudos“. Užguitus 
ir sunkaus darbo bei žiaurių gyvenimo są
lygų priblokštus žmones Trofimovsko 
„bonzos“ vadindavo „dochliagomis“ (dvė
senomis).

1943 metų vasarą pusgyvius išlikusius 
darbininkus pasiuntė į tolimesnes nuo Tro 
fimovsko centro salas žvejybai bei žuvies 
sudorojimui - sūdymo darbams. Žuvies su- 
dorotojai - sūdytojai uždirbdavo iki 120 
rub. mėnesiui, bet vadinamosios vasaros 
žvejybos ir žuvies sudorojimo sezonas bū
davo trumpas. Vandenims užšalus, žuvies 
sudorotojus paskirdavo į žiemos meto žve

jybos darbus, padarydami juos valstybi
niais žvejais (goslovcy). Juos pamokydavo 
tiesti po ledu 25 metrų ilgio tinklus. Paty
ręs Astrachanės žvejys - instruktorius šio 
darbo mokydavo šalčių ir gyvenimo sąly
gų nuvargintas ir bejėges moteris. Ne vi
sos moterys jo išmokdavo. Tokias instruk
toriai laikydavo sau bausme ir net nelai
me. Tad ir keikdavo šlykščiausiais keiks
mais.

Žiemos meto žvejojimo darbą moterys 
atlikinėdavo grupėmis iš dviejų ir daugiau 
moterų. Jos gaudavo 3 tinklus. Nors admi
nistratoriai brukdavo daugiau tinklų, bet 
moterys kategoriškai atsisakinėdavo. 
Šioms moterų grupėms reikėdavo iškirsti 
eketes ir išiminėti iš tinklų žuvį. Dirbome 
nenormuotą ir nepaprastai varginantį dar
bą, o likusias 12-14 valandų ilsėdavomės. 
Visos savaitės dienos būdavo darbo dienos 
visoje Arktyje, kur dirbdavo vergai ir so
vietų valdžios teroro aukos.

Už sugautosios žuvies kilogramą mokė
davo po 50 kapeikų. Šios rūšies žvejyba se 
kėši tik plonam ledui esant, t.y., iki gruo
džio mėnesio, kol ledas įšaldavo iki 2 met
rų; todėl būdavo labai sunku iškirsti eke
tes ir nebeįmanoma sugauti žuvies.

Tikros žiemos metu, žvejybos sezonui 
pasibaigus, mūsų darbas Sagilacho saloje 
buvo:

1) klaidžiojant po visas salas, ieškoti 
kuro ir surinktus medžio gabalus tempti į 
gyvenvietę ūkio reikalams;

2) iš jakutų žvejojimo punktų rogėmis 
tempti sugautą žuvį į žuvies priėmimo 
punktus, apie 8 km kelio;

3) sudorotos žuvies statines tempti j tas 
salas, prie kurių vasaros metu sustodavo 
laivai jas pasiimti, o iš ten atgal tempti 
druską.

šių varginančių darbų diena iš dienos 
negalėdavome tesėti. Tad mūsų uždarbis 
Sagilacho saloje siekdavo 30-60 rublių mė
nesiui. Be to, darbo apskaičiuotojai nuola
tos sukčiaudavo, sumažindami mūsų už
darbius. To, ką mes čia, Sagilacho saloje 
dirbdavome, negalima įprasta prasme va
dinti darbu. Tai buvo sąmoningas dirban
čiųjų vyrų, moterų ir vaikų kankinimas. 
Šios sistemos trėmimo į Sibirą ir Arktį ir 
žmonių kankinimo planuotojai buvo są
moningi žudikai.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj (9)
Vargiai pagerės krikščioniškos kultūros 

ir Katalikiškos Akcijos reikalai Amerikoj, 
kol nebus atšaldyti ir sušvelninti santy
kiai tarp klebonijos ir geros valios tikin
čių pasauliečių. Kokia kartais ten nežmo
niška užtvara — „klauzūra“, einanti iki 
fariziejiško kietumo, pats mačiau. Kad 
nepadaryčiau nemalonumo tiems, kurie 
man nuoširdžiai padėjo, paminėsiu ne patį 
ryškiausią pavyzdį. Vienas pažįstamas pa
vyzdingas kunigas mane atsiprašė, kad 
negalįs manęs (pasauliečio) įsivesti į sa
vo kambarį, nes „klauzūra“ neleidžianti 
(tur būt, dėl airiškų papročių ar instruk
cijų). Su klebono leidimu jis pats galėjo 
išeiti. Šiaip kunigai-asistentai per nustaty
tas valandas turi „marinuotis“ klebonijoj. 
Su jais pasaulietis tegali pasikalbėti tik 
oficialiame, visų bendrajame, priėmimo 
kambary, kaip įstaigoj.

Miniu šį ir kitus nemalonius pavyzdžius 
ne kam nors įgelti norėdamas, arba rody
damas nepalankumą. Ne, tokių intencijų 
nėra. Ir su klebonais Amerikoj neturėjau 
jokių nemalonumų — trijų buvau priimtas 
labai nuoširdžiai, nekalbant apie Kanadą. 
Užsidarymą klebonijoj miniu, nes Katali
kiškos Akcijos epochoj tai nenormalu. 
Todėl sunki Ateities Federacijos — kaip 
Katalikiškos Akcijos — padalinių padėtis. 
Jie „nereikalingi“ Amerikoj, o kai kuriais 
atvejais net „kliudo“. Ateitininkus ten te
palaiko vis tie patys keli klebonai, kurie 
plačiau žvelgia ir be to paremia lietuvių 
krikščioniškos kultūros darbus. Jie žino
mi iš laikraščių. Ateitininkus dar palaiko 
kunigai tremtiniai. Vienas su daktaro 
laipsniu net iš vikarų išėjo, kad nekliudo
mas galėtų padėti ateitininkams ir ki
tiems. Kitų tremtinių kunigų pagalba atei
tininkams ribota, nes jie pareina nuo savo 
klebono, arba jų amžius nebetinka dirbti 
su jaunimu, ypač Amerikoj bręstančiu. 
Kai kurie patys nenori „persistengti“ — 
šitaip sau turi laisvesnio laiko ir niekam 
neužkliūva. Taigi Likusių idealistų kuni
gų pagalba negali būti žymi.

ATEITININKAI

Ateitininkai sendraugiai dar labiau už
imti negu kunigai, daugumas dėl amžiaus 
nebetinka darbui su jaunimu, dalyvauja 
vyresniųjų organizacijose. Jei nebūtų kelių 
idealistų kunigų, kelių-keliolikos nepa
vargstančių sendraugių, kuriems daug 
patarnauja Jaunimo Centras Chicagoj, 
Putnamo seselės ir „Dainavos“ stovykla, 
šiandien ateitininkai tikriausiai būtų mer
dėjimo stovy. Kiek iš pasakojimų supra
tau, silpniausiai veikia moksleiviai ateiti
ninkai. Jų vasaros stovykloms buvo pri
kišta, kad ten priima kartais nesuvaldo
mus padaužas ir tarpusavy „bajoriškai“ 
tekalbančius. Todėl gerai vadovai darė, 
kad praėjusią vasarą tokių į „Dainavą" 
nebeįsileidę (ko tėvai neauklėjo, stovyklos 
nebeišauklės, bet norintiems gali daug pa
dėti). Už moksleivius geriau veikia stu
dentai ateitininkai. Juose (tarp turinčių 
mokslo laipsnius arba arti jų) yra idealis
tų, sugebančių praktiškai gerai dirbti, gal 
geriau negu Lietuvoj. Pvz., jie patys gerai 
išdirbo programą savo studijų savaitei, su 
vargu surado reikalingus prelegentus bei 
referentus ir ją gerai įvykdė. Tai geras 
pažymys. Bet santykiai su sendraugiais 
nėra visai normalūs. Ateitininkai studen
tai (ne vadai) ir patys privengia sendrau
gių, o šie taip pat, mano nuomone, nepa
kankamai ieško kontaktų. Iš pasakojimų 
susidariau įspūdį, kad studentuose teturi 
autoritetą 2-3 Lietuvos auklėjimo sen- 
draugiai-profesoriai, kurių uždarbiai že
mi. Pagal amerikiečių mentalitetą jie te
vertiną tik tuos sendraugius, kurie dirba 
savo profesijoj ir gerai uždirba, arba ku
rie yra Amerikoj baigę mokslus ir taip pat 
turi geras tarnybas. Bet šios kategorijos 
idealistų skaičius nedidelis (keli-kelioli- 
ka). Kiti jų kolegos arba negali studen

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

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

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

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Todėl jie tuos perdėtus uždarbius turi grą
žinti žmonėms laisvų aukų pavidalais. 
(Tai Amerikoj teisingai nurodo įstatymai, 
numatydami progresyvinius mokesčius ir 
atleisdami nuo jų paaukotas sumas). Ta
čiau ta pagoniška kapitalistinė samprata, 
matyt, giliai yra įleidusi šaknis, nes vienas 
lietuvis išsitarė, ka'd dėl mano kritiškų 
pastabų gydytojienės ir inžinierienės ga
linčios supykti ir nebeleisti savo vyrams 
skirti tų aukų, kaip lig šiol. Rodos, kad į 
šito idealisto norą „keliaklupsčiauti“ nie
ko neatsakiau: žinojau, kad ir „blogo
sios“ ponios toli gražu ne visos — „vėjų 
maišeliai“.

Pažinau juk nemažą skaičių gydytojų ir 
inžinierių, kuriems visuomeniniu ir kultū
riniu atžvilgiais negalima nieko prikišti.
LF bičiulių studijų savaitėj Wasagoj ma-

tams padėti, arba nenori. Iš šios kategori
jos vienas skraido po visą pasaulį Pax 
Romana reikalais, atskrenda ir pas stu
dentus ateitininkus, bet dėl to jis perdaug 
apkrautas darbu. Pažymėtina, kad studen
tai nieko neklausė apie vieną sendraugį, 
vieną pakiliausių lietuvių mąstytojų Eu
ropoj. Nieko neklausė nė tie jauni sen
draugiai, kurie gal to profesoriaus paskai
tomis seniau žavėjosi. Bet apie jį klausi
nėjo ir kalbėjo vyresnieji sendraugiai.

Sendraugiai ateitininkų reikaluose, ypač 
lietuviškuose, geriausiai nusimano. Jie or
ganizuoti gana gerai, nors tai nereiškia, 
kad jie geriausiai veiktų organizacijoj 
(jiems tai ir netiek svarbu, nes darbu ir 
pavyzdžiu turėtų veikti kitus ir kitur). 
Bet nemažas skaičius juose yra pavargu-
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šių dėl tremties, įsikūrimo, pragyvenimo 
ir amžiaus sąlygų. Todėl jų tarpe yra ap
sileidusių (nesumokančių nario mokesčio, 
neatsilyginančių už „Ateities“ prenumera
tą, retai beateinančių į savo susirinkimus 
ir kitur), intelektuališkai sulėkštėjusių ir 
susiaurėjusių. Nebepajėgdami kūrybiškai 
iškelti ir vertinti idėjų, kurias ryškino 
Amerikos ir Kanados sąlygos, sendraugiai 
netiesiog leido silpnėti idėjiniams ir pa
saulėžiūriniams studentų interesams, ku
riems Naujasis Pasaulis nėra palankus. 
Sendraugiai turėjo būti ta socialine ir idė
jine baze, kuria turėjo remtis ir ant ku
rios turėjo augti moksleiviai ir studentai, 
bet ta bazė buvo silpnoka. O jos nestipri
no nė bažnytinės institucijos.

Nurodydamas sendraugiuose pastebėtus 
trūkumus arba silpnybes, netaikau jų pa
vieniams asmenims, nes juose sutikau 
įvairių užsimojimų asmenų. Vieni atrodė 
nepasikeitę, nors turėjo daugiau neišven
giamų raukšlių, kaip ir manasis veidas. 
Jie tebebuvo seni geri pažįstami arba 
draugai, su kuriais tuoj be varžymosi mez
gėsi reali kalba. Kai kurie jų mane džiugi
no savo dvasios jaunyste. Tarp darbų ir 
vargų jie atrodė dvasiškai paūgėję, nu- 
skaidrėję, didesnės pusiausvyros, veiklūs. 
Tokių asmenų, tikrų asmenybių, sutikau 
tarp senųjų pažįstamų ir tarp jaunųjų, 
tarp ateitininkų ir neateitininkų (kitokių 
lietuvių). Tų pakiliųjų asmenų tarp atei
tininkų sendraugių mačiau daugiau gal 
ir todėl, kad jų tarpe dažniau būdavau.

Savo nenorą bendrauti su sendraugiais 
(ir apskritai su vyresniaisiais lietuviais) 
kai kurie studentai teisino sendraugių 
smulkiais neįdomiais ginčais dėl politikos 
ir kitko. Gal iš dalies šitaip buvo dengia
mas studentų idėjinis neveiklumas ar 
lėkštumas, bet apskritai jų priekaištai sen
draugiams turėjo pagrindo: nesantaika 
tarp vyskupų ir Tautinės Delegatūros Vo
kietijoj, skirtumai tarp Krikščionių De
mokratų ir Lietuvių Fronto buvo perkelti 
į Ameriką ir įpilietinti sendraugiuose. 
Šiek tiek sulėkštėdami kultūriškai, kai 
kurie sendraugiai griebėsi pakaitalo — 
politikos. Dėl to atsirado savieji ir nesa
vieji bei susikūrė šeštasis nerašytas ateiti
ninkų „principas“, kuris nevienu atveju 
organizacijoj ir už jos tapo svarbiausiu. 
Todėl, pradėjus kalbą apie visuomeninius 
lietuvių reikalus ir žinomus asmenis, daž
nai buvo jaučiama, kad veikia šeštasis 
„principas“, kuris turėjo mane apšviesti, 
kas „neklaidingasis“ ir kas „eretikas“. 
Šitaip įsipilietinimas šeštojo „principo“, 
siauresnio už kitus, iškreipia ateitininkų 
tikslus bei pareigas ir skaldo organizaciją. 
Gaila, bet šis „principas“ liks neišgyven
dintas tol, kol nebus vėl suprasta vertinti 
asmenis pagal jų atliktus bei atliekamus 
darbus, o ne pagal žodžius. Tų žodžių vi
sur daug. Tarp jų — smulkių, priekabių, 
tulžingų. Jų nestinga nė ateitininkuose 

sendraugiuose. Nežiūrint šitokių žodžių ir 
veiksmų atnešamo kartumo, ateitininkuos 
kultūriniai reikalai tuo tarpu atrodo ge
resni negu kitur. Gal dėl to, kad dirban
tieji į „neklaidingųjų“ žodžius mažiau be
kreipia dėmesio.

Ateitininkų kultūriniai, pasaulėžiūriniai 
ir organizaciniai reikalai būtų geresni, jei 
būtų tinkamų atsidėjusių dvasios vadų. 
Deja, dabar vieni tik formalūs, o uolesnie
ji nori ateitininkus padaryti brolijomis. 
Niekas neneigia maldos nė religinių prak
tikų (šv. Komunija dabar atrodo dažnes
nė negu Lietuvoj). Bet, kaip man buvo sa
kyta, apleidžiant pasaulėžiūrinį gilumą ir 
kitus kultūrinius interesus, ateitininkai 
nustotų savo veido. Pabrėžiant religinę 
praktiką ir apleidžiant kultūrą, religija 
būtų skiriama nuo gyvenimo (to Skyrimo 
Amerikoj ir Kanadoj perdaug). Nors 
„Ateitis“ iš lėkštumo išeina, pradeda idė
jiškai gilėti ir veiklėti, tačiau ateitininkų 
studentų ir sendraugių asmenyse dar sto
koja idėjinio veržlumo, noro apaštalauti 
tarp kitų savo pavyzdžiu ir savo idėjomis. 
Jie turėtų suprasti, kad reikalingas užsi
darymas ir savų jėgų sustiprinimas netu
rėtų vesti į ramų pasitenkinimą ir tiesos 
turėjimą, bet pažadinti dar didesnį norą 
veržtis į nedraugišką pasaulį. To reikalin
ga Lietuvai ir Amerikai ir Kanadai, šito 
pasigedau „Ateities“ Federacijoj. Neda
rau niekam asmeninių priekaištų. Tuose, 
su kuriais ilgėliau kalbėjausi, mačiau 
daug geros valios ir asmeninio pasiaukoji
mo. Bet ir liūdna buvo, kad kiti jais nese
ka, o nori nešioti prasmingą vardą.

VIENUOLIJOS

Ateitininkų ir apskritai lietuvių kultū
ros stoviui Amerikoj ir Kanadoj daug pa
sitarnauja vienuolijos. Jos tarptautinės, 
bet su lietuviškomis provincijomis. Ir tai 
yra didelė Dievo dovana lietuviams, nors 
tų vienuolynų vedamos įstaigos turi skai
tytis ir su „karaliukų“ geru ūpu, ir su vie
nuolijų nelietuviškais centrais, o vienuo
lės — su svetimtaučiais vyskupais. Pla
čiausiai katalikišką kultūrą užgriebia Ma
rijonai. Nors apie jų prieauglį mažai tegir
dėjau, bet jų globoje veikiantis Lietuviš
kos Knygos klubas, ypač jų leidžiamas 
„Draugo“ dienraštis toli pasiekia. Jis pa
siekia ir namus tų, kurie katalikybe „nesi- 
garsina“, bet brangina lietuvių kalbą, kul
tūrą ir gerą informaciją apie lietuvius. 
Tik vienur kitur girdėjau, kad dienraštis 
perlengvai praeina arba „nuglosto“ kai 
kuriuos opius klausimus, nors kritiškas 
žvilgsnis būtų pravartus.

Didelį darbą nudirbo ir nudirba Jėzui
tai su savo Jaunimo Centru Chicagoj. Vos 
man paminėjus tą vardą Kultūros kongre
se, visa kongresistų salė pasileido ploti. 
Tai buvo akivaizdus ženklas, kad lietuviai 
tremtiniai čia randa tai, ko jie pasigenda 
parapijose. Man sakė, kad su Jaunimo 
Centro įsisteigimu prasidėjęs naujas atgi
mimo tarpsnis lietuviuose. Centras kas
dien juda. Todėl kaimyninių parapijų va
dovai varžą lietuvių Jėzuitų veiklą. Iš pa
čių jėzuitų girdėjau, kad jie galėtų geriau 
dirbti, gal išplėsti savo veiklą į kitus mies
tus, jei naujuose ateiviuose būtų mažiau 
šykštumo ir oportunizmo.

Lyg vidury tarp Marijonų ir Jėzuitų 
stovi Pranciškonų provincija. Ji turi ir ge
ros spaudos, ir rūpinasi lietuvių jaunimu. 
Lankiau jų aukštesniąją mokyklą Kenne- 
bunkporte. Ji atrodo gera, ir kiti man tai 
tvirtino. Tik man sakė, kad per pertrau
kas ir per pramogas moksleiviai kalbąsi 
„bajoriškai“. Aš pats girdėjau, kaip per 
vieną vyresniosios klasės pamoką vienas 
mokinys paklausdavo mokytoją lietuviš
kai, nors pati pamoka vedama angliškai 
(nėra tokios laisvės, kokią turi Vasario 16 
gimnazija). Toks kreipimasis į mokytoją 
— geras ženklas, jei tik būtų ši kryptis 
palaikoma. Dvi kalbas gerai mokėti, nėra
jokia problema jaunam — tik reikia noro. 
Bet ar jo užteks Pranciškonuose, jų moks
leiviuose ir jų tėvuose? Pranciškonų lei
džiamo „Darbininko“ stilių, gerą lietuvių 
kalbą, politines aktualijas, kultūringas 
replikas visi mano sutiktieji gyrė. Tik kai 
kas pasigesdavo bendradarbių įvairumo, 
jų veido ir stipresnio „Kūrybos“ skyriaus. 
Aš pats kėliau klausimą, ar redaktorių 
menkas atlyginimas atitinka jų darbą. 
Mano sutiktieji pažįstami gerai atsiliepė 
apie „Aidus“ kaip gražiausią ir rimčiausią 
žurnalą, bet ir prikišdavo, kad jis pereste- 
tiškas, vengiąs aktualių kontr a veršinių 
problemų.

Apie Immaculatos seseles tik gerai te
girdėjau ir temačiau. Putnamo auklėti
nės, sutiktos Amerikoj ir Europoj, man 
paliko geriausią ir lietuvišką įspūdį. Ir jos 
pačios apie Putnamą gerai atsiliepdavo. 
Be abejo, mergaičių auklėjimui geros įta
kos turi ir Putnamo seselių dvasios vadas. 
Jis tebėra vis toks pat nerimstąs, kupinas 
sumanymų, gyvos dvasios, kaip jaunystės 
gražiausiais metais, nors nacių kaceto kan 
čios ir darbai yra susilpninę jo sveikatą. 
Gerą įspūdį paliko Toronto Immaculatos 
seselės su savo vaikų namais. Tai šviesios 
„darbo pelės“. Jų kai kurios dirba septy
nias dienas per savaitę. Kaip šitokį darbą

nepakankamai brangina lietuviai, kad į 
tokių seselių vedamus darželius neatsiun
čia daugiau lietuvių vaikų (Toronte, ypač 
Montrealy)? Seseles Pranciškietes teužti
kau Rochestery. Lietuviai jomis buvo pa
tenkinti, nes šiais mokslo metais visos mo 
kančios lietuviškai. (Tik nesuprantama, 
kam jos bruka lietuviukams- „bajoriškus“ 
mišolus?).

Deja, to negaliu pasakyti apie Kazimie- 
rietes, nors jose tikriausiai visokių yra. 
Man sakė, kad jos nutaustančios, o kai ku
rios klastingai stengiasi nulietuvinti joms 
pavestus lietuvių vaikus. Kad jose yra ge
rų lietuvių, kurios dėl blogėjančių santy
kių su lietuviais kenčia, pats patyriau per 
du turėtus pokalbius. Kai Kazimieriečių 
centriniame name lankiau mielą motinėlę 
Immaculatą, vieną kongregacijos steigė
jų, kuri ir gilioj senatvėj tebėra gyvos 
dvasios, ten neradau nė vienos seselės, ku 
rios kadaise buvo atsiųstos į Kauno uni
versitetą pagilinti lietuvių kalbos moksliš
kai. Iš centrinio namo jos buvo išsiųstos 
kitur (viena Pietų Amerikoj), nors Mari
jos aukštesniojoj mokykloj jos galėtų su
daryti branduolį lietuvių kultūrai ugdyti. 
Šis faktas man nemažai pasakė apie Kazi
mieriečių užimtą kryptį. Pirmykštė kryp
tis (padėti pirmiausiai lietuviams kultū
riškai) keičiama, nes kongregacijoj didėja 
„bajorių“ skaičius, kurios reikalauja ne 
tik „bajoriškos“ kalbos, bet ir „bajoriško“ 
(lengvesnio) darbo.

Šitoks subajorėjimo (tikriau suburžua- 
zėjimo ir suamerikonėjimo) pavojus dau
giau ar mažiau gresia visų vienuolijų lie
tuviškoms provincijoms. Kai tik į vienuo
lynus pradedami priiminėti „bajoriški“ 
kandidatai, kurie indiferentiškai arba su 
panieka žiūri į lietuvių kultūrą ir reika
lauja daugiau patogumų, tada vienuolynų 
kryptis kinta. Tada pradeda įsigalėti „ba
joriška“ kalba ir buržuaziniai papročiai 
bei pažiūros į vienuolyno uždavinius—pa
togiai gyventi ir nekvaršinti sau galvos, 
kas ten pasauly dedasi, kas labiausiai ten 
pagalbos reikalingas, kaip į tai žiūri ne
viena klebonija. Kad taip būna, liudijanti 
Kazimieriečių ligoninė ir Marijonų jau
nieji, kurie jau ponelius vaidiną. Dėl „ba
jorų“ klausimo, kaip man sakė, nukentėjęs 
skaudžiai ir vienas šviesus pranciškonas, 
kuris buvęs trenktas net į Italiją. Turint 
galvoj šitokius pavojus, geri lietuviai kan- 
didatai-tės lietuviškų .provincijų vienuoli
joms yra svarbūs. Jei vienuolynai buržua- 
zės, lietuvių kultūros ir apskritai kultūros 
reikalai ten blogės.

NAUJOSIOS „KLASĖS“

Amerikoj ir Kanadoj tarp lietuvių ne
mažai girdėjau apie klases arba kastas, 
ypač apie gydytojus ir inžinierius. Matyt, 
kad tos „klasės“ skaldo ir taip jau išblaš
kytus bei suskaldytus lietuvius ir juos pik
tina. Pasakojant apie gydytojų ir inžinie
rių balius ir baliukus, stipriau buvo pasi
sakoma prieš jų žmonas, ypač gydytojie- 
nes. Jos savo perdėtu madų vaikymusi iš- 
spaudžiančios „konkurentėms“ pavydo 
ašaras, žadinančios kitų moterų tuštybę, o 
pačios nedirbdamos kai kurios net savų 
vaikų neišmokančios dorai lietuviškai. Tą 
tuščią „žygį“ į „high society“, kuris joms 
nepasiseks, nutariau šiek tiek paliesti Kul
tūros kongrese. Tada ir įgavau daugiau 
žinių apie tas „naująsias klases“.

Anksčiau žinojau, kad „negalima“ nei
giamai išsitarti apie karininkus ir kuni
gus. Kad ir didžiausias klaidas jie darytų, 
bet vis tiek turi tylėti — kitaip už viešos 
teisybės pasakymą gali gauti per galvą 
nuo paliestųjų arba jų draugų. Pasirodo, 
kad Amerikoj prisidėjo dar dvi neklaidin
gųjų ir „neliečiamųjų“ kategorijos — gy
dytojai ir inžinieriai. Tik Kultūros kongre
sui pasibaigus, vienas pasipiktinęs tautie
tis „Dirvoj“ rašė, kad kongrese esu pada
ręs didelį netaktą — kritikavęs gydytojus 
ir inžinierius. Ir Kultūros kongrese per 
diskusijas man buvo replikuotą: gydyto- 
jienės civilizuotais laikais negalinčios 
vaikščioti nuogos (iš tikrųjų nelinkėjau 
būti nuogoms nei kūniškai, nei dvasiš
kai); inžinierienės ir daktarienės turinčios 
teisę su savo pinigais daryti, ką norinčios.

Tai rodė buržuazinį savanaudiškumą, 
kenkiantį lietuvių kultūrai Amerikoj, ir 
nesąmoningą posūkį į Chruščiovo tezes. 
Todėl reikėjo atsakyti: žmogus ne viską 
gali daryti su savo pinigais, nes, be kita 
ko, dar reikia žiūrėti, kaip ir iš kur jie 
įgyti. O Amerikos gydytojų perdėti už
darbiai yra konjunktūriniai, sukaupti iš 
žmonių nelaimės ir socialinių neteisybių.

čiau gydytojų ir inžinierių, kurie dalyva
vo paskaitose ir organizaciniuose darbuo
se. Kai kurie jų surado laiko parašyti kup
letų, kuriuos nesipuikino patys dainuoti 
prieš „žemesnę“ klasę — prieš kitus stu
dijų dalyvius. Tai buvo puiku ir nieku 
nepanašu į „klasės“ kūrimą. Gydytojų ir 
inžinierių susitikau beveik visur paskaito
se ir susirinkimuose. Jų nemažas skaičius 
dalyvavo ir Kultūros kongrese. Chicagoj 
prie vienos didelės gatvės mačiau vieno 
gydytojo „sodybą", išpuoštą lietuviškai, su 
lietuvišku kryžium. Man sakė, kad jos sa
vininkas vasarą pats organizuojąs vaikam 
aikštelę ir pats juos mokąs, t.y. savanoriš
kai tarnaująs „žemesnei klasei“. Yra vėl 
lietuvių gydytojų, kurie kartais neima ho
noraro už neturtingo lietuvio apžiūrėjimą. 
Pažinau visą eilę inžinierių ir gydytojų 
žmonų, simpatingų ir kultūringų. Gal jos 
negali tiek viešai pozityviai pasireikšti, 
kaip jų vyrai, bet ir jos dirba — viena su 
savo kūriniais dalyvavo Kultūros kongre
so dailės parodoj, kita antroj (jaunesnių
jų) dailės parodoj, trečia jauna sekreto
riavo Kultūros kongreso posėdžiuose. Pa
našių pavyzdžių negalima užmiršti. Tai ir 
Kultūros kongrese pasakiau. Be lietuvių 
gydytojų ir inžinierių būtų daug tamsiau 
Amerikos lietuviuose. Tačiau tai negali 
man sutrukdyti prisiminti kitokių reiški
nių, dėl kurių lietuviai piktinosi. Iš jų pa
sakojimų prileidžiu, kad yra tokių „šiau
dinių lėlių“, kurioms visuomeninės parei
gos ir geras pavyzdys nebeegzistuoja, o te
rūpi jų smagumai savoj „kastoj“. Ypač tų 
ir norėtųsi paklausti: kur procentai už tas 
sumas, kurios kainavo Lietuvai ir lietu
viams už jūsų vyrų aukštesnįjį ar aukštąjį 
mokslą? Ar jūs tokios „nubiednėjusios“?

Prieš Kultūros kongresą ir po jo man 
kartais kildavo mintis: ar tie lietuvių gy
dytojai ir inžinieriai tiek daug uždirba? ar 
jie turi tokį pasisekimą, kaip man sakė? 
Juk ir pats mačiau kai kurių ne tokią di
delę ištaigą. Gal tie triukšmingi baliai ir 
tos prašmatnios suknios su auksiniais ba
teliais tėra reklaminiai blefai tokios pat 
prasmės, kaip Cadilliaco automobiliai juo
dukams? Kitaip, kodėl gydytojų pradėtas 
geležinis Lietuvių Fondas sustojo? Sunku 
patikėti, kad 300 gydytojų ir 400 inžinierių 
Amerikoj ir Kanadoj nebepajėgtų jo tęsti. 
Jei per 3-4 metus pasirodytų, kad Lietuvių 
Fondas buvo blefas arba neapskaičiavi- 
mas, Kultūros kongrese siūliau jį paversti 
judomu fondu. Bet man Lietuvių Fondo 
pirmininkas tikino, kad greit būsią kitaip 
— fondas greit augsiąs. Gal ir taip, ypač 
kai išgirdau, kad du tremtiniai klebonai į 
fondą paaukojo po 1.000 dol. Argi mūsų 
gydytojų ir inžinierių pajamos ir prestižas 
menkesni negu kunigų?

KULTŪROS KONGRESAS

Važinėdamas Kanadoj ir JAV, turėjau 
malonių, darbingų ir liūdnų valandų. Bu
vo ir nemalonių, kai prasidėjo puolimai 
per laikraščius, kad netinkąs kalbėti Kul
tūros kongrese. Dar nebuvau dorai nė „ko
jų sušilęs“ Amerikos žemėj, o jau prasidė
jo pikti „šaudymai“ per laikraščius. Buvo 
labai keista, kai įsikarščiavę „žurnalistai" 
nebeatskyrė net mano pavardės nuo ma
no bičiulio — puolė, kad tik pultų. Nuken
tėjo visai nekaltas šviesus žmogus. Bet 
jam, gal būt, ne tiek nemalonu buvo dėl to 
pavardžių supainiojimo, kiek dėl vilčių, 
kurias jam sugriovė, man nuvykus į Ame
riką, toji polemika, nes „škėmininkai“ 
vartojo tokią brutalią terminiją, kad ji 
priminė buvusių pravardžiuojamų „šliup- 
tarnių“ įkarščius.

Gal daugiau už mane priekaištų ir puoli
mų teko Kultūras kongresui ruošti komite
tui. Stebėjausi jo kantrybe, ypač jo pirmi
ninko, kai sužinojau, kokiose aplinkybėse 
buvo pradėtas darbas, būtent, 7.-8 mėne
siais pavėlavus, nes JAV ir Kanados Liet. 
Bendruomenių valdybos buvo anksčiau iš
rinkusios tokį pirmininką, kuris pusę me
tų nešaukė komiteto posėdžio ir pagaliau 
pats atsisakė. Tada reikėjo, kad kas nors 
komitetui pirmininkautų. Buvo įprašytas 
tas ištvermingas šalto kraujo vyras, kuris 
pareigas „vežė“ iki galo. Jis žinojo nesąs 
tobulas, bet reikėjo. Gal būt, komitetas 
būtų galėjęs nevieną dalyką geriau pada
ryti (sakysim, kitokius prelegentus pa
kviesti, kitaip derėtis su atsisakinėjan- 
čiais paskaitininkais, filosofijos sekciją ar 
dramos vaidinimą suruošti), bet tada gal 
būtų reikėję daugiau laiko, arba kitokių 
asmenų. O su komiteto narių nuomonėmis 
ir neatliktais darbais taip pat reikėjo skai-

(Nukelta į 4 psl.)

PASINAUDOKIME PROGA
Kas nori įsigyti gražiai išleistas ir įdo

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

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

2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
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tytis. Antai, JAV Liet. Bendruomenės Val
dyba į komitetą buvo delegavusi asmenį, į 
kurį buvo dėta daug vilčių, bet kuris pasi
rodė nepajėgus bendram organizaciniam 
darbui. Jis davinėjęs komitetui įvairių pa
siūlymų, bet pats pasiimtos jaunimo sek
cijos nesuorganizavo: nesuderinęs studen
tų suvažiavimo su Kultūros kongreso pro
grama, bet, kultūros kongreso datai priar
tėjus, iš piršto išlaužęs pretekstą, iš ko
miteto pabėgo, o JAV Bendruomenės Val
dyba tai sankcionavo ir darbui kito as
mens nebedavė. Stebėjausi, kaip galimi to
kie žaidimai. Tai buvo panašu į intrigėles, 
bet ne į rimtų vyrų darbą. Be to, ir JAV 
Liet. Bendruomenės Valdybos referentas 
kultūros reikalams pasirodė labiau tinka
mas kitokiais „darbais“ užsiiminėti, negu 
komitetui savo pagalbą pasiūlyti.

■ Ar, turint galvoj žinomas ir nežinomas 
kliūtis bei „pagalius“, II Kultūros kongre
sas pavyko? Pirmiausia principiškai, pa
vyko tuo, kad įvyko, šituo faktu jis paliko 
viltį, kad bus kitų kongresų, gal dar geres
nių, tobuliau paruoštų, jei Kultūros komi
sijai reikalingi bendradarbiai neatsisaki
nės uždelsdami. Neįvykimas būtų sumen
kinęs gerus pasiryžimus ateičiai, o padidi
nęs partikuliarizmą, kurio Amerikoj per
daug. Akivaizdžiai nebuvęs I Kultūros 
kongrese, negalėjau su juo palyginti ant
rojo. Jei tikėti laikraščiams, U Kultūros 
kongresas pavyko. Jie dėjo tokias antraš
tes: „Pavykęs Kultūros kongresas“ (Vie
nybė), „Kultūros kongresas pralenkė vil
tis“ (Draugas). Net „Naujienos“, kurios 
pradžioj boikotavo, po kongreso dviem at
vejais grįžo prie jo, cituodamos mano pa
skaitos joms labiausiai patikusias vietas, 
o kitas, kad ir nesuprasdamos gerai, sten
gėsi kritikuoti. Tai reiškė, kad tam laik
raščiui buvo nebepatogu nepainformuoti 
savo skaitytojų ir visą kongresą suvesti į 
nieką. „Dirva“ Kultūros komisijos pirmi
ninko pranešimą persispausdino visą, o 
manojo — davė santrauką su citatomis. 
„Darbininkas“ išsispausdino abiejų pra
nešimų santraukas su citatomis. „Aidų“ 
žurnalas buvo pažadėjęs išspausdinti vi
sas Kongreso paskaitas ir žymią dalį jau 
išspausdino. Pagaliau praėjus dviem mė
nesiam po Kultūros kongreso, 1963 m. sau
sio pabaigoj „Naujienų“ dienraštis per aš
tuonis numerius išspausdino 
ilgą straipsnį, kuriame mano 
paskaita buvo komentuojama

tas iš Maironio. Į kur labiausiai kreipti
nas dėmesys ir pastangos, daug nurodė II 
Kultūros kongresas savo rezoliucijose. Tik 
ten nebuvo įsakmiai pabrėžta kokybės pir
menybė prieš kiekybę. Bet tiek asmenų, 
tiek darbų kokybė yra pirmosios svarbos 
uždaviniai. Tik asmenybės, tik pranašes
nieji asmens bei jų darbai, palaikomi visų 
kitų lietuvių, teduoda vilčių ateičiai, kol 
Lietuvai vėl bus atgauta laisvė. Ne be rei
kalo Kultūros kongresas savo rezoliucijų 
pradžioj kvietė „nesitenkinti esamos pa
dėties išlaikymu, bet pereiti į dinamišką 
ofenzyvą visose kultūros srityse“. Kongre
sas tenurodė mokslinių lituanistinių vei
kalų aktualumą. Bet toji ofenzyva turėtų 
reikštis ir kitokiame moksle. Reikia vei
kalų visose humanistinėse ir religijos sri
tyse, nes jie rodo pakilumą ir padeda kul
tūriškai kilti kitiems. Mirusių asmenų vei
kalai apie mirusius žmones, kaip pasakė 
vienas žymus lietuvis, nedaug tepakels. 
Reikia sudaryti paskatų ir galimybių kū
rybiškos dvasios gyviesiems lietuviams.

RECEPTAI

K. Gineičio 
kongresinė 

. _________ _______ .__ _ ir kultūrin
gai kritikuojama. Šitaip tas dienraštis, 
piktai rašęs prieš Kultūros kongresą, po jo 
savo komentarais skaitytojuose gyvai pa
laikė mintis, kurios buvo keltos kongrese, 
bet kitos spaudos beveik buvo nepaste
bėtos.

Ką akivaizdžiai pats patyriau Chicagoj 
1962 m. lapkričio 22-25 d.? Tada II Kultū
ros kongreso pradedamajame ir baigia
majame posėdžiuose Jaunimo Centro salė 
buvo pilna. Sekcijų posėdžiai buvo taip 
gausiai lankomi, kad kai kurių patalpose 
dalyviai netilpo. Paskaitos ir pranešimai 
buvo diskutuojami. Kultūros komisijos 
pirmininko ir mano paskaita kelis kartus 
buvo pertraukta plojimų. Mano paskaitos 
tekstas buvo du kartu rotatorium multi
plikuotas ir parduotas. Parodos (dailės, 
architektūros, spaudos) buvo gausiai lan
komos, nors patalpos parodoms buvo arba 
ankštos, arba nepritaikytos. Simfoninis 
koncertas buvo geras. Taigi II Kultūros 
kongresas pavyko. Jis galėjo būti dar gau
sesnis ir geresnis, jei Cicero parapijos pa
ralelinės iškilmės nebūtų, atitraukusios 
asmenų ir jei studentų suvažiavimo pro
grama būtų buvusi sujungta su Kultūros 
kongresu (dėl to nesuderinimo studentai 
savo rezoliucijoj išreiškė nepasitenki
nimą).

Ir Kultūros kongrese ir gausiuose mano 
turėtuose pokalbiuose svarbiausia dvilypė 
tema buvo nutautimo grėsmė lietuviams 
JAV ir Kanadoj ir lietuvių kultūros išlai
kymas bei pažanga. „Tik žemei tėvų nega
mink svetimųjų dievų“ didelėmis raidė
mis skelbė Kultūros kongreso šūkis, paim-

Kodėl Kultūros kongresas savo rezoliu
cijose apsiribojo nurodymais bei kvieti
mais, bet nesileido į kasdieniškus recep
tus? Man atrodo, kad beveik kiekvienas 
tų nurodymų yra receptas, jei įsipareigo
tų didžiuma Amerikos lietuvių, ypač tie, 
kam tie nurodymai taikomi. Deja, tie lie
tuviai prašo receptų, bet nori, kad kiti 
tuos receptus įvykdytų, o patys dažniau
siai neketina įsipareigoti. Todėl labai kon
kretūs receptai sudūžta dėl savanaudiško 
partikuliarizmo. Antai, vienas šviesių in
žinierių su savo vienminčiais buvo pasiū
lęs pirkti prie Clevelando prieinantį didelį 
ūkį ir ten įsteigti kompaktinę lietuvių ko
loniją. Receptas buvo geras, bet jo nepa
rėmė pakankamas skaičius žmonių. Kad 
jis buvo ir pelningas, dabar daug kam 
aišku, nes miestas išsiplėtė į tą pusę ir 
žemė ten keleriopai pabrango. Dabar, kai 
daugelis naujųjų ateivių-tremtinių jau tu
ri nuosavus namus namelius, anoks dide
lis projektas gal nebegalimas. Bet dar įma 
nomi mažesni. Tai pats mačiau Wasagoj, 
kur Toronto lietuviai turi savo vasarna- 
miukų. Ten vienoj antroj gatvėj jie be
veik dominuoja — visur matyti lietuviški 
ženklai ir girdėti lietuviškai kalbant. Tarp 
tų lietuvių net kanadiečiam nebejauku, 
nes lietuviškai nesupranta ir todėl nori 
keltis į kitas gatves, kaip girdėjau.

Šitaip reiktų elgtis visur. Sakysim, da
bar jau prasigyvenę lietuviai, bendrai su
sitarę, galėtų miestuose nusipirkti nedidelį 
žemės sklypą, jame pastatydinti kelis na
mus, arba vieną didelį namą su keliais 
arba keliolika nuosavų butų. Visi sutiks, 
kad šitokios salos lietuvybei reikšmingos. 
Bet pamėgink jas realizuoti! Tuoj atsiras 
šimtas motyvų prieš — sklypas nepatinka, 
darbovietė bus pertoli, nemėgstu gyventi 
krūvoj su kitais, čia būtų perdaug davat
kų, žmona su to šeima nedraugauja, ano 
vaikai labai išdykę, tos nosis man nepa
tinka ir t.t. šitaip partikuliarizmas su- 
griaužia gimstančius planus.

Nuosekliai galvojant, kitas receptas bū
tų kovot su tuo savanaudišku partikuliariz 
mu. Bet kas kovos, kad jis didžiumai labai 
saldus, o artimo tautiečio rūpesčiai bei 
interesai nesvarbūs, ypač kai kipšas net 
žymiems asmenims taip maloniai kutena 
širdį pasakyti: „Ne! Aš kitaip noriu“. To 
pasėkoje (neminint smulkesnių dalykų), 
BALFas varžosi dėl aukų su Religine šal
pa, dar neįsibėgėjusį milijoninį Lietuvių 
Fondą nori nurungti 300.000 dol. fondas 
dekoruoti koplyčiai amerikiečių bažnyčioj 
Washingtone, kai tuo tarpu „Dainavos“ 
jaunimo stovykla neturi nė koplyčios. Bet 
pamėgink šitokiam reprezentaciniam ak
menų puošimui nepritarti, kai-būsi apšauk 
tas kenkėju, gal eritiku arba panašiai!

Buvo vienas receptas išlaikyti prie žur
nalų 1-2 apmokamus šviesuolius-humanita 
rus, kad jie savo mintimis ir darbu gaivin- . 
tų reikšmingesnes organizacijas ir Liet.

Bendruomenę. Bet tuoj pasigirdo balsai: 
mes sistemingai neištesėsim, atsiras nauji 
„nepakeičiamieji“, senekūros... Didelis 
receptas—milijoninis Lietuvių Fondas, ku
rio indėlių procentai eitų bėgamiesiems 
kultūros reikalams. Bet kiek lietuvių prie 
jo prisideda? Jei šis fondas nebus realizuo 
tas per 3-4 metus, pasirodys, kad juo kai 
kas pasireklamavo, pasėdamas dar vieną 
nusivylimą nepavargstančiuose idealis
tuose. O pozityvizmo paveiktas sociologas 
dar juos prislėgs, nes statistikos rodan
čios, kad išeiviai... kad jų kartos... Bet, 
žmogiškus faktus pakėlęs į fatalistinius 
principus, tas sociologas pamirš pasakyti, 
kad tremtinių-išeivių asmenybės yra daug 
praturtinusios savų tautų ir bendrąją kul
tūrą.

Yra receptas, kad visa lietuviška spau
da laikytųsi paveldėtos krikščioniškos hu
manistinės etikos normų ir jų šviesoj kri
tiškai vertintų technikinės, beprincipinės, 
komercinės civilizacijos reiškinius, šitaip 
skaitytojuose būtų ugdomas principingu
mas, nes kitaip žmonės, ypač jaunoji kar
ta, pradės labiau siūbuoti negu pūkeliai 
nuo vėjo dvelkimų — nebeskirs nei kur 
tiesa, nei kur reklaminis melas. Bet kam 
etikos normas priminti arba dar jas ginti, 
kad kai kam patogiau jų visai nesilaikyti 
bei gynėjus išjuokti, nes sugadinta ar ne
sugadinta sava prekė tėra produktai, kaip 
vitriolis ir cukrus? Tai viena priežasčių, 
kodėl lietuviai iš amerikiečių kultūros 
mieliau savinasi neigiamybes negu teigia
mybes.

Receptas yra šeimos židinys, kuriame 
žmona-motina pasilieka tol, kol vaikai 
bent baigs pradžios mokyklą. Aišku, to
kia šeima turės gyventi kukliai, bet už 
tai išaugs sveikas jaunimas, ypač jei tėvas 
negers, perdaug nesikrapštys prie žolės 
laistymo bei kitų smulkmenų, o suras lai
ko lietuviškai pasiskaityti, nuo mažens 
pasikalbės su jais apie lietuvių reikalus. 
Bet kiek lietuvių tokį, receptą sistemingai 
vykdo, kai „baisiai“ norisi vis ko nors 
daugiau nusipirkti, į baliukus dažniau nu
eiti ir pas save juos suruošti, o vaikus vie 
nūs vis dažniau pasiųsti į rūsį arba kitur, 
kad galvos nekvaršytų! Šitaip yra su re
ceptais ne tik Amerikoj, nes savanaudiš
kumas ir asmeniniai patogumai galingesni 
už pareigas.

Svarstant receptus, mintis nukrypdavo 
ir nukrypsta į pranašesnius asmenis, as
menybes bei jų šeimas. Nevieną jų ma
čiau. Pvz., Amerikoj sutikau senų išeivių 
jauną dukrą, kuri seniau nemokėjo lietu
viškai, o dabar jos nebeatskirsi nuo trem
tinių dukterų, nes ji išmoko lietuviškai ir 
kultūriniuose sambūriuose dalyvauja. Pa
žinau jauną matematikos daktarą, kuris 
profesoriauja universitete. Jis — kuklus, 
bet nemažai išmano ir kitose (ne savo spe
cialybės) srityse. Jis nevengia auklėti 
moksleivius, kurie išminties daugiau turi 
kojose negu galvose. Kitas vėl — chemi
jos daktaras, bet domisi literatūra ir pats 
parašo. Anokiose merginose ir šitokiuose 
arba panašiuose akademikuose — lietu
vių viltis Amerikoj. Kad tik jie ir jos gi
liau ir plačiau užsimotų! Asmenybės auga 
ne tik savoj tyloj, bet ir visuomenėj.

SUDIEV

Pasinaudodamas Kultūros kongreso ir 
LF Bičiulių sudaryta proga nuvykti į Ame 
riką, norėjau prisidėti prie intelektualinių 
lietuvių jėgų pasikeitimo, padėti intelek- 
tuališkai JAV ir Kanados lietuviams, jų 
gyvenimą konkrečiau pažinti, senąsias pa
žintis atnaujinti bei naujų sumegzti, pa
matyti Ameriką ir jos muziejus. Bet nevi- 
sur suskubau. Neaplankiau nei Omahos, 
nei Los Angeles, nors šis miestas viliojo. 
Man sakė, kad į Californiją vyksta nema
žai jaunų inžinierių, elektronų specialistų. 
Jeigu šie ir kiti jauni žmonės neužmirš 
pareigos atsilyginti lietuviams už tėvų 
aukas, juos leidžiant į mokslus, Californi- 
joj ir Amerikoj tarp lietuvių gali būti 
šviesiau. Tiesa, lietuvių šviesuolių susitel
kimas į Californiją ir Rytų pakraštį (tarp 
Bostono ir Washingtono) lietuviams nėra 
kultūriškai naudingas: lieka „nuskriausti“ 
Detroitas, Rochesteris, Clevelandas, Chi- 
caga, kur nemažai lietuviškų širdžių, bet 
permažai intelektualinių pajėgų. Rytų ir 
Vakarų pakraščiuose išmokslintų galvų 
palyginti daugiau, bet ten stinga nepa
vargstančių širdžių, kurios galvas gai
vintų.

Gaila, kad nebesuspėjau aplankyti visų 
pažįstamų net tuose miestuose, kur buvau 
sustojęs. Kelios laisvesnės ir vizitams pa
togesnės dienos tebuvo likusios po Kultū
ros kongreso. Bet tada netrukus turėjau 
atsisveikinti su Amerika, kur senieji ir 
naujieji draugai bei pažįstami man buvo

tokie malonūs ir paslaugūs. Juos tegalima 
geru teminėti ir ilgai prisiminti.

Bet tie pažįstami (ir nepažįstami) lietu
viai gal nesupyks, kad savo viešnagės įspū 
džiuose bei mintyse pasilikau kritiškas ir 
neišgyriau Amerikos, kur daugelis jų ge
rai ekonomiškai gyvena. Mano pastabose 
nėra noro neigti Ameriką, kuri po antrojo 
pasaulinio karo įgavo tokią didelę įtaką, 
kokios senoji Europa, tur būt, niekada 
anksčiau nėra patyrusi. Ypač Europos 
jaunimas seka amerikiečių madomis. Šis 
sekimas net praeina pro geležinę uždangą. 
Todėl Šiaurės Amerikos ir jos lietuvių at
sakomybė dėl ateities didėja. Džiaugiantis 
Amerikos ekonomine galybe ir technine 
pažanga, kurią sparčiai vejasi Europa, ne
galima tapti neblaiviam. Reikia pačiam 
būti kritiškam ir kitus į tai skatinti, kad 
nuo kultūrinių vertybių būtų galima ge
riau atskirti technikinės sukomercintos 
civlizacijos surogatus, kurie žmones nu
asmenina ir subiologina ne tik Amerikoj, 
bet ir Europoj. Bet Amerika eina techniki
nės ir ūkinės civilizacijos avangarde. Dau
gelis tos civilizacijos reiškinių, problemų, 
silpnybių ir ydų yra Amerikoj ryškesnės 
ir labiau matyti negu Europoj. Todėl Ame 
rikai ir jos lietuviams reikia gilesnio kon
struktyviai kritiško, žvilgsnio apglušinan- 
čiai įvairios rūšies reklamai atsverti ir 
nuo jos apsiginti. Kitaip gali pradėti citri
nos ir apelsinai „augti“ ne tik Amerikos 
fabrikuose, bet ir žmonių galvose. Kai ku
rių lietuvių galvose jie jau auga.

Argi neskaudu, kad nemažai lietuvių 
Amerikoj seka neigiamybėmis, nusigręžia 
nuo krikščionybės principų, nuo lietuvių 
kultūros bei jos kūrybos, užmiršta rusų 
komunistų pavergtą Lietuvą, nueina opor
tunizmo bei išdavystės keliu, nors jiems 
patiems ir Lietuvos būsimai laisvei už vi
sus politinius organus yra svarbesni ener
gingi, principingi, gyvos dvasios, kūrybin
gi lietuviai? Draugai, pažįstami ir nepa
žįstami šviesieji Lietuviai Amerikoj padėtį 
mato ir dėl jos nerimsta. Su jais bendra
vus per keturis mėnesius, atrodo naudin
ga ir reikalinga pasidalyti savo patirtimi 
bei šiais puslapiais pratęsti pokalbius ne 
tik su jais, nors kai ką gal klaidingai su
pratau ir kitaip vertinu negu JAV ir Kana
dos nepavargstantieji lietuviai.

(Pabaiga)

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

KAS GALĖJO PAGALVOTI?

TAZAB & CO. LTD

MOTERS IŠNAUDOJIMAS
Rajėnaitė skundžiasi per „Komjaunimo 

tiesą“, kad jai niekas nesudaro sąlygų 
dirbti ir mokytis. Ji turėtų mesti arba 
mokslą, arba darbą, jei iš jos bus reikalau
jama dirbti visose trijose pamainose. O 
Vilniaus plastmasinių dirbinių gamykla 
kaip tik nekreipianti dėmesio į jos prašy
mus ir reikalaujanti prisilaikyti pamainų.

Mums, žinoma, atrodytų, kad mokyda
masi ji neturėtų dirbti. Tačiau sovietinio 
gyvenimo sąlygos reikalauja dirbti. Šiau
rios tos sąlygos, kai studentas šitaip turi 
verstis. Bet dar bjauriau jos atrodo, kai 
matome, kad ir moterys verčiamos dirbti 
naktimis. Tiesa, sovietai sako, kad jų san
tvarkoje moterys ir vyrai yra lygiateisiai. 
Bet sociališkai pažangiuose kraštuose vis 
dėlto moterims draudžiama dirbti nakti
mis. Taigi ten ginamos jų teisės. O sovie
tai mielai išnaudoja moteris, dangstyda
miesi tariamosios lygybės propaganda.

važinėtis, duos kur patogiai gyventi ir net 
algą duos didesnę, negu Šiauliuose buvo?

Ir kam būtų atėję į galvą, kokias puikias 
išleistuves suorganizuos viršininkui Stri
maičiui? Pagal trijų darbuotojų pareiški
mus iš viršininko fondo buvo išmokėtos 
premijos, kad būtų lengviau išleistuves 
organizuoti.

Išleistuvės buvo šaunios. Kamščiai laks
tė į šalis. Susigraudinę bendražygiai įteikė 
savo auksinės širdies viršininkui auksinį 
laikrodį už 130 rublių ir su įkvėpimu su
dainavo: „Išgerkim, išgerkim, kad kelias 
nedulkėtų...“

Ir kas galėjo pagalvoti, kad kyšių davė
jai ir sukčiai (kai kurie) nusiminę sėdės 
už grotų, o jų globėjas džiaugsis gerų dė
džių teikiamomis malonėmis ir net pa
aukštinimą gaus.

Kas galėjo pagalvoti, kad ir ministerijos 
darbuotojai nieko nepagalvos?

A. Dzūkas, P. Narbutas, A. Dinas 
Šiauliai - Vilnius.

(Iš „Šluotos“, 1963 m. Nr. 4)

Ir štai V. Strimaitis pasidarė viršininku. 
Ir valdiška „Volga“ jo paslaugoms, kada 
tik reikia ir kur tik reikia, ir išgėrimui ne
tekdavo šykštėtis.

Viršininkui svarbiausia — kad būtų ge
ras kolektyvas. Žemesnieji, taip sakant, 
darbuotojai. Jeigu viršininkas sukalbamas 
— turi būti ir jie sukalbami. Viršininkas 
apsukrus — ir jie apsukrūs. Kas galėjo 
pagalvoti, kad Strimaitis sugebės tokius 
šaunius vyrus savo vadovaujamame kolek 
tyve suburti? O subūrė! Štai, kad ir tiekė
jas Jonas Stulpinas. Atsargines mašinų da 
lis į šoną prakiša, o dokumentuose viskas 
švaru, pavyzdinga. Panašiai „į šoną“ nuke
liavo mašinos „GAZ-51“ kabina. 400 šim
tai rublių jau paties Stulpino, na, žinoma, 
ir dar kai kieno kišenėse.

Baisiai buvo nesmagu, kai Stulpinas val
dišką mašiną sudaužė. Bet nėr to blogo, 
kursai į gerą neišeitų. Mašina buvo kaip 
mat sutvarkyta. Ir kas galėjo pagalvoti, 
kad Stulpinas taip teisingai įvertins virši
ninko pastangas likviduoti šį nemalonumą 
ir paskolins, įsidėmėkite, paskolins savo 
viršininkui Strimaičiui 500 rublių?

O koks turtas kelio meistras Vaclovas 
Vaišvila! Surado kažkur aštuonias „miru
sias dūšeles“, ir plaukdavo jų vardu pini
gėliai visai tvarkingai, pagal algalapius, iš 
pradžių į mažesnę, o paskui ir į didesnę ki
šenę. Vaišvila ne kvailas — nors atestaci
nė komisija ir nutarė, kad jis netinkamas 
kelio meistro pareigoms, bet jis prisimeili
no viršininkui ir „įrodė“ savo tinkamumą.

Nepatiks Strimaičiui koks nors darbuo
tojas— tuoj ima gąsdinti jį tomis vieto
mis, kur pipirai auga. Kam nepatinka — 
viršininkas ranka parodo: čia, štai, durys, 
malonėkite išsinešdinti. Taip vien per 1962 
metus buvo atleisti 59 mechanizatoriai, 23 
etatiniai darbuotojai — kelio meistrai, 
šaltkalviai ir kiti specialistai.

O kas galėjo pagalvoti, kad Šiauliuose 
pradės pagaliau padai Strimaičiui svilti? 
Ir kas galėjo pagalvoti, kad geri dėdės iš 
Automobilių transporto ir plentų ministe
rijos neapleis Strimaičio skaudžioje valan
doje, kad ims ir perkels jį į Vilnių, paso
dins Kelių statybos eksploatacijos ruožo 
Nr. 4 viršininko kėdėn, vėl duos „Volga“

Gintaro muziejus Palangoje
(E) Liepos mėn. Palangoje atidaromas 

gintaro muziejus — gegužės mėn. Vilniaus 
dailės muziejuje buvo atrinkti pirmieji 
eksponatai Palangoje kuriamam muziejui. 
Per Vilniaus radiją gyventojai paraginti 
įdomesnius gintaro dirbinius siųsti į Vil
niaus valst. dailės muziejų, o šis perleis 
Palangai.

GARSINIMAS
DĖMESIO ANGLUOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas Švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
UI., U.S.A.

Neūkiškumas pavergtos Lietuvos 
geležinkeliuose

(E) Su vad. neūkiškumo reiškiniais da
bar Sovietijoje ir pavergtuose kraštuose 
kovoja partinė-valstybinė kontrolė. Per 
Vilniaus radiją nusiskųsta, kad Kaune 
milžiniški cemento kiekiai iš vagonų iki 
šiol iškraunami rankomis, nemechanizuo
tai. O rezultatai pasirodę tokie: per pra
ėjusius metus Kauno geležinkelių valdy
bai už priverstinį vagonų prastovėjimą 
buvo sumokėta 82.000 rb. baudų. Padėtis 
nepagerėjo ir šiemet.

:k:
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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 „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

Kai „iškombinuojamos“ septynios 
pensijos

(E) „Tiesa“ ir „Šluota“ pasipiktino buv. 
„bandito“ Jono Mikelionio poelgiu — jis 
pasidirbdino, lietuvių kalba, Ukrainos 
šachtos vadovybės užmokesčio blankus, 
dar pažymėjimą, kad apakęs darbe, išsi
rūpino — Kaune ir Vilniuje — sau tris 
pensijas, dar po dvi pensijas savo seseriai, 
broliui. Per trumpą laiką Mikelionis, anot 
„Tiesos“ (115 nr. geg. 18 d.), iš valstybės 
pasiėmęs 16.821 rublį. Būdinga, kad Lietu
vos socialinio aprūpinimo įstaigos neat
kreipė dėmesio, jog Ukrainoje, jos šachto
se, vargiai pažymėjimai išrašomi lietuvių 
kalba. Pastaruoju metu J. Mikelionis pate
ko į kalėjimą, o įvairiems pareigūnams 
skelbti papeikimai,

Poniutė ir elgeta
Poniutė: — Kaip tai atsitiko, jog toks 

dar sveikas, stiprus ir apyjaunis vyras, 
kaip tamsta, ne dirbi, o elgetauji?

Elgeta: — Nes tai yra vienintelis užsi
ėmimas, kurį turėdamas vyriškis gali 
kreiptis į tokią gražią ir elegantišką mo
teriškę, kaip jūs, nebūdamas anksčiau jai 
pristatytas...

4
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LENKIJA TARP ROMOS IR MASKVOS (1)

TYLOS AR KOVOS ATOSTOGOM ARTĖJANT
BAŽNYČIA ?
RAŠO Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)

Sunkiai prasilauždamos pro tankias už
tvaras, tegu labai nepilnos ir danžai pavė
luotos, žinios apie gyvenimą anapus gele
žinės uždangos vis dėlto Vakarus pasiekia. 
Kas domisi, gali nemažai sužinoti. Čia pa
teikiame kiek žinių apie katalikybės padė
tį dabartinėje Lenkijoje. Faktų medžiagą 
sudaro tiek paties režimo oficialūs pareiš
kimai, tiek kraštą neseniai aplankiusių va
kariečių stebėtojų duomenys.

Arčiau susipažinti su faktine Lenkijos 
katalikų padėtimi yra pravartu jau vien 
dėl to, kad ji pastaruoju metu labai nevie
nodai vertinama. Vieni teigia, jog Bažny
čia, atsiribojusi nuo tautinio pasipriešini
mo sąjūdžio ir įsipareigojusi santykius su 
režimu tvarkyti pagal normas, galiojan
čias teisėtos valdžios atžvilgiu, pagerino 
savo padėtį ir savuosius interesus pastatė 
aukščiau tautinių. Kiti laikines nuolaidas 
laiko neišvengiamomis ir visiškai pateisi
namomis, jeigu jomis bus užtikrinti ilges
nio nuotolio tikslai, turį gyvybinės reikš
mės katalikiškos tautos ateičiai. Vieniems 
atrodo, jog Bažnyčia Gomulkos Lenkijoje 
jau nebeturi kuo skųstis. Kiti tolydžio kal
ba apie persekiojimą. O kaipgi iš tikrųjų?

Lietuviškuoju požiūriu klausimas dar ir 
tuo svarbus, jog tai kaimyninis kraštas. 
Nors siena ir uždara, tačiau įtakos iš Len
kijos prasiskverbia. Tai viena. Antra, ge
ras pažinimas padėties Lenkijoje gali pa
tarnauti kaip palyginamoji medžiaga tiks
lesniam tos pačios rūšies reiškinių vertini
mui dabarties Lietuvoje. Trečia, tik tokiu 
būdu galima pramatyti padėties raidą tuo 
atveju, jeigu komunistinis režimas Lietu
voje staiga atsisakytų ligšiolinės nelanks
čios stalininės antireliginės politikos ir ją 
pakeistų išmėgintu ir Kremliaus placet 
turinčiu Gomulkos variantu.

Savaime aišku, jog čia tenkinamės tik 
kai kuriais būdingesniais faktais, kurie 
bent iš dalies nušviečia dabartinę Kat. Baž 
nyčios padėtį Lenkijoje.

blausias dalykas — visada išsilaikyti, ne
bijoti ir nepamesti galvos.

Bažnyčios vadovai, kaip sakoma, padėjo 
savo kortas ant stalo ir laukia, jog kiti tą 
patį padarytų. Drauge aiškiai pasakyta, 
koks yra dvasinio' gyvenimo egzistencinis 
minimumas. Sąmoningai norima, jog ko
munistai žinotų ribą, kurios jie negali tikė 
tis peržengti. Ir jie priversti tos ribos lai
kytis, nes nenori daryti kankinių.

Naujoji komunistų kovos taktika siekia 
Bažnyčią apsiausti, uždaryti ją šventovėje 
ir zakristijoj, tyliai užtroškinti. Todėl ten
ka smarkiai kovoti dėl oro. Režimas dabar 
ėmė spausti tokia pačia mokesčių sistema, 
kaip ji naudojama Sov. Sąjungoje. Tie mo 
kesčiai tokie, kad jų tiesiog neįmanoma su 
mokėti. Nepaprastai išpūstais mokesčiais 
apkrauti vienuolynai ir parapinės mokyk
los. Visos seminarijos Lenkijoj šiuo metu 
mokesčių atžvilgiu prilygintos... praban
gos viešbučiams.

Susipažinau, arbatą begerdamas, su 
bendradarbiu. Mat, pritrūko vargšeliui 
pieno, o be pieno arbata jam neskani ir 
tiek .Na, pasidalinau, ir susidraugavom. 
Ir papasakojo jis man apie savo tėviškę.

„Pamatytum, kokie ten fabrikai...“ sakė. 
„Kaip_ Amerikoj... Ir karčiamų begalybė 
— viena prie kitos. Ir tamsiaodžių yra, 
kultūringų, ne vienas dviaukštį automobilį 
vairuoja;..“

Parkų yra jo krašte. Kai kuriuose mies
tuose yra tokių parkų, kad net paklysti ga
lima., ir prūdų tuose parkuose, ir tuose prū 
duose sekmadieniais, kai fabrikuose nerei
kia dirbti, galima pasiplaukioti laiveliais 
ir pamėtyti akmenėliais į pusiau namines 
antis. Ir moterys, sakė, ten gražios»Mat, 
retai saulė pasirodo, dažnai lyja — odos 
spalva šviesi, beveik permatoma. (Aišku, 
įvairių gražinimo priemonių irgi netrūks
ta: visokiausių tepalų, dažų ir panašių...). 
Na, ir higieniškos tos moterys. Dažniausiai 
dar visai jaunos reikalą su dantistais su
tvarko — visus dantis išrauna ir naujus 
įsideda. O tuos galima kas vakaras vande
ny pamirkyti.

Atrodo, kad ten žmonėms ir darbo ne
trūksta, o jei trūksta — tai valdžia reikalą 
taip sutvarko, kad per visai trumpą laiką 
galima praturtėti, tik reikia vieną kitą 
dokumentėlį užpildyti ir pasirašyt pareiš
kimą, kad santaupų neturi. Ir daktarams 
bei ligoninėse nereikia 
geros tos ligoninės... Kartais žmonės išti
sus metus laukia^ kol į jas patenka. Aišku, 
atsitinka, kad vienas kitas belaukdamas ir 
numiršta, bet nieko nepadarysi: žmonės 
labai į jas grūdasi. Mat, tokios puikios ir 
pats gydymas taip sklandžiai vyksta, kad

Bažnyčią gina liaudis
„Jūs negalite įsivaizduoti“, sako minėtas 

kunigas, „kiek nervų kaštuoja gyvenimas 
tokioj sistemoj“. Kunigas kas valandą lau 
kia, kada pasirodys valdininkas ir uždės 
antspaudą ant jo gyvenamojo namo, daik
tų, motociklo, jeigu tokį turi, nurodyda
mas, jog kunigui negalima verstis ūkine 
veikla.

Tik žmonių priešiškos nuotaikos kiek pri ... 
laiko per didelį mokesčių išieškotojų uolu jose,kuo ilgiau^pabūti.
mą. Jeigu tik sumažėtų tikinčiųjų budru
mas, smūgiais pradėtų tiesiog lyti. Vals-

baras, kuriame, kai tėvai alutį sriaubia, 
vaikai gali šiaudeliais visokius limonadus 
pamaišyti.

Taigi, tiki, ir apsuku, o jeigu pasaky
čiau, kad einam pažiūrėti, kaip Ava Gard
ner su kiniečiais flirtuoja, tai pasiustų, ko 
dėl kartu negali eiti. Dvi dienas lietuviš
kai su manim nekalbėtų. Ir gal visą savai
tę vadintų ne vardu, o paprastai neasme- 
niškai žiauriai — tėte.

Nežinau, ką darysiu po metų kitų, kai 
iš draugų sužinos tiesą.

„Tai kaip“, paklausė žmona, „apie Pa
ryžių?“

Įtariau, kad ne Can-Can ją domina, ir 
pasiūliau palaukti.

„Važiuokim geriau susipažinti su lietu
viu“, tariau. Mat, salos vakariniam laik
rašty pastebėjau kuklų skelbimėlį:

— Viešbutis Tauranga siūlo pigų ir pa
togų butą. —

Ne butas domino, bet žodis. Sėdom ant 
dviračių ir numynėm patikrinti. Tikrai, 
nedidelėm raidėm virš durų Tauragės ir 
Palangos santrauka. Ir pats namas kaž
kaip rūpestingai apleistas — visiškai lietu
viškai atrodo.

„Tikriausiai savininkas bus iš Taura
gės“, tariau. „Koks nors vargšelis, kuris, 
visą gyvenimą apie Palangą svajojęs, galų

Vieno kunigo liudijimas
Norint gerai suprasti gyvenimą anapus, 

reikia į jį pažiūrėti tomis pačiomis akimis, 
kaip jį mato ir vertina atitinkamo krašto 
žmonės. Todėl įdomu pasiklausyti įspū
džių, kuriuos parsiveža akyli ir kvalifikuo
ti stebėtojai, nuvykę vietoje susipažinti su 
padėtimi.

Žinomo anglų katalikų laikraščio The 
Tablet atstovas, neperseniausiai lankęsis 
Lenkijoje, rado galimybę plačiau išsikal
bėti su vienu kunigu, kurio atsargius pa
reiškimus lankytojas sakosi galėjęs vie
toje patikrinti. „Taip“, sakė jis. „mums la
bai skaudu būti vadinamiems Tylos Baž
nyčia, kai už tylą kaip tik atsakingi jūs 
laisvuosiuose kraštuose. Mes darome vis
ką, ką galime, kad mus išgirstų, ir tai ne 
mūsų kaltė, jei geriau nepavyksta... Mes 
esame neišvengiamai ne tylinčioji Bažny
čia, bet garsinga ir kovojančioji Bažnyčia. 
Ir mes norėtume, kad jūs Vakaruose dar 
garsiau pakeltumėt balsą: pagarsinimas, 
viešuma — mūsų geriausia apsauga. Vadi
namieji liaudies režimai nieko labiau ne
bijo, kaip tiesos“.

Neturėti jokios politikos, toliau tęsė tas 
pats kunigas, tokia dabar Kat. Bažnyčios 
Lenkijoj tikroji politika. Jis pabrėžtinai 
tvirtino, jog dvasininkija jau eilė metų ne
dalyvauja jokioj pogrindžio veikloj. Tai 
buvo labai sunku įtikinti tuo įtaringą kraš 
to valdžią, kuri sąmokslus matė net ten, 
kur to visiškai nebuvo. Nors kaštavo daug - 
laiko ir lėšų, tačiau dabar valdžia pati tą 
supratusi.

Kunigams dvasinės vyresnybės forma
liai įsakyta laikytis nuošaly nuo bet ko
kios politikos ir atsiduoti išimtinai sielo
vadai. „Negalime remti ir neremtam jo
kios partijos, net jeigu kuri oficialiai pasi
vadintų katalikiška“. Režimas dažnai mė
gino dvasininkiją įspausti opozicijos tar- 
pan, tačiau tos pinklės išvengta. Tikintie
ji supranta kunigų padėtį ir patys pataria 
jiems nevesti polemikos iš sakyklų: „Kam 
save statyti pavojun, kai mes patys žinom, 
kas tiesa ir kas melas. Todėl kalbėkit apie 
Dievą!“

Iš kitos pusės, tikintieji niekad neatleis
tų, jeigu dvasininkija sutiktų leistis į ko
kią nors formalią kolaboraciją, kaip tai da 
ro vad. „patriotai“ kunigai. Kaip tik todėl 
nei „patriotai“ kunigai nei „taikos“ sąjū
dis krašte neturi gero vardo ir nieko ne
laimėjo.

Kultūrinis lygis, atrodo, irgi nežemas 
— net ir kyšiai ne bet kada duodami. Vis- 

tybė viską sukonfiskuotų. Jeigu Bažnyčia *cas. vy^sta Pa®al Ir laisyės daug 
Lenkijoje dar kvėpuoja, tai vien liaudies baimėS;
dėka.

Iš tikrųjų komunistinė priespauda suar
tino Bažnyčią su liaudimi. Jeigu prieškari 
niais laikais kunigas dažnai savo galvose
na priklausė pasiturinčiųjų ar kapitalistų 
klasei, pati kunigystė neretai buvo karje
ra, tai komunistinis perversmas visa tai iš 
pagrindų pakeitė.

Padėtis dabar visai kita. Tarp liaudies 
ir kunigo neliko socialinės užtvaros. Vie
noj pusėj — nuosavybės neturinti vargin
goji liaudis, su ja drauge dvasininkai, dar
bininkai ir smulkieji tarnautojai, kitoj pu 
sėj — valstybė, didysis savininkas, su ko
munistų oligarchija, naujoji klasė, ir tai 
prieš Bažnyčią ir varguolius. Kaip tik dėl 
to kunigo prestižas Lenkijoj niekad nebu
vęs toks didelis, kaip dabar, nei jaučiama 
tokia Bažnyčios įtaka.

Lenkų liaudis gina savo kunigus, diev- 
namius ir nebijo susidurti su policija. 
Ypač režimas bijo tokių konfliktų, kurių 
garsas pasiekia užsienio spaudą. Tatai ver 
čia neretai atsisakyti legalizuoto plėšikavi 
mo. Todėl minėtas šaltinis ir teigia, jog 
užsienio spauda negali daugiau pasitamau 
ti, kaip šaltai ir neperdėtai informuodama 
apie tai, kas vyksta krašto viduje, nes Go
mulkos valdžiai labai rūpi išlaikyti gerą 
vardą kapitalistų pasaulyje, kas ją ir su
laiko nuo smarkesnių susidūrimų.

„Važiuok paatostogaut — pamatysi“, —■ 
tarė.

„Tai iš kur tu esi?“ paklausiau.
„Ar dar neatspėjai?“ sako. „Iš Angli

jos... O tu iš kur?“
Tokių nepaprastų dalykų prisiklausius 

pasidarė lyg ir nejauku aiškinti, kad ir aš, 
taip sakant, iš to paties krašto, tad ėmiau 
ir prisipažinau, kad iš Lietuvos. Bet drau
gas ,lyg pajutęs, kad nepatogiai jaučiuos, 
paramino.

„Nieko baisaus svetimtaučiu būti“, sako. 
„Aš pats pažįstu vieną kitą visiškai neblo
gą žmogelį. Ir angliškai kalbėti moka, ir 
twistą šoka. Vienas net mūsų Teddy-boy 
komandoj buvo...“

Taip padrąsintas, savaime aišku, aš la
bai narsiai prabilau. Visaip melavau, vi
saip mėginau įrodyti, kad esu iš gana nuo
stabaus, nors ir negirdėto, krašto. O ben
dradarbis išklausęs sako:

„Turiu draugelį tavo krašte. Kovno. 
Dažnai susirašinėjam“.

„Tai aš tam miestely gimęs“, aš jam sa
kau. „Kaunas...“

„Labai įdomu“, sako draugas, „bet da
bar Kovno“.

„O koks tavo plunksnos draugo vardas?“ 
paklausiau. „Gal pažįstami...“

„Oleg Karpekov...“
Palingavau galva, kad—gaila, bet nepa

žįstu.
„Tas Kovno ne toks mažas — negaliu 

visų pažint...“
Taigi. Yra, atrodo, vienas kitas svetim

tautis (gal atostogauja) ir Lietuvoj. Nesi- 
remiu vien raudonplaukio bendradarbio 
pasakom. Ką jis žino, kur tas Kovno... 
Tiesa, parodė kelias nuotraukas: tokios 
nuogos betoninės bakūžės, kaulėtos kume
lės roges per sniego kalnus tempia, pasi
šiaušęs gandras ant vienos kojos balan- 

dyt7‘*7ys7ūkst7nčiai*7edeM7ų.MKiekviena S^,ll 
„nuraminta“ višta vidutiniškai per metus 
sudėjo 40 kiaušinių daugiau kaip papras
tai.

KAI TYLĖJIMAS — KIAUŠINIS
Tylėjimas — auksas, sako sena patarlė. 

Yra pagrindo manyti, kad ši patarlė tinka 
ir... vištoms. Čekoslovakijos mokslininko 
Finko nuomone, kudakavimas žymiai su
mažina vištų dėslumą. Prie Libereco mies
to esančioje paukščių fermoje, panaudojus 
tam tikrų hormonų injekcijas, buvo „nutil

kaip kokia maldykla, ir jau iš tolo girdim: 
dūdų orkestras groja.

„Ot, čia tai bus“, sakau rankas trinda
mas. „Išmesim burnelę, kitą. Pasiklausy
sim, kaip, gal dzūkai, lietuvišką džiazą 
pučia...“

Vos įėjom pro duris, tuoj mus pasitiko.
„Ar nariai?“ sako. „Ar kas nors jus 

kvietė? Ar gal ieškot ko nors.
„Mes apsilankyt“, sakau. „Tiesiai iš Eu

ropos,..“
„A, tai labai'gaila“, sako, „negalima...

Veselė...“
„Bet mes svečiai“, sakau. „Labai toli ke

liavom. Būtų linksma modernišką polkutę 
pašokt. Ir dolerių turim...“

„Šori“, sako amerikoniškai, keistai į 
mane žiūrėdamas. „Pasikalbėkit su klubo 
prezidentu...“

Bet prezidentas, atrodo, irgi nenorėjo ti
kėt, kad dolerių yra. (Aišku, kad barzdos 
klausimas... — pašnibždėjo žmona Į ausį).

„Veselė, matote“, tarė, „nieko nepada
rysi... Bet jeigu norėtumėt į visuomenės 
barą...“

O tas visuomenės baras, nors tuose pa
čiuose rūmuose, bet jau visai kitokia vie
telė. Net nepajutau, kaip piniginė iš švar
ko kišenės dingo. Aišku, lietuvių kaltint 
negaliu: tik vienas senas žemaitis ten bu
vo ir tas pats toks sustingęs, kad tik var- Sale nelaimingai atsidūrė Jersey", 
gaiš negalais savo piniginę tegalėjo su- Bet vis dėlto apsirikau. Pasirodė, kad žo- 

nieko mokėti. Ir krapštyt. (Sunkus gyvenimas, sakė, sūnus dis ne lietuviškas, o maoriškas.
vakar kadilokį sudaužė — reiks naują -Gal važiuojam atostogauti į Naująją 
pirkti). Zelandiją“, tariau. „Jeigu tų maorių kal-

Bet svetimtaučius kaltint irgi kažkaip ba taip lietuviškai skamba, tikrai susikal- 
nepatogu. Visi tuos svetimtaučius, kaip bėsim ir dar ko gero rasim, kad jie ne ze- 
kokius niekšus, mala. Klubo vardo nemi- landiečiai, o emigrantai iš Lietuvos pama- 
nėsiu, bet ir Anglijoj girdėjau, kaip lietu- rių“.
viai prancūzus tvarkė: tie prancūzai šio- Bet žmona pasiūlymą labai logiškai at- 
kie, tie prancūzai anokie... Tai jie per nosį metė.
kalba, tai rupūžes valgo... Nesąmonės ir „Neblūdyk“, tarė, „gerai žinai, kad mao- 
tiek. riai yra necivilizuoti laukiniai...“

Nekartą Prancūzijoj buvau: nei jie šio- Tai taip ir nebežinau, kur važiuoti atos- 
kie, nei jie tokie, o žmonės iš stuomens ir togauti. Kažkoks išminčius, rodos, sakė, 
iš liemens. Ar juos galima pulti vien dėl kad viskas keičiasi. Būtų įdomu vėl pasuk
to, kad jie per dienas ir naktis vyną, o ne ti i Filadelfijos pusę — patikrinti, kaip ir 
alutį traukia?. Arba dėl tų rupūžių — išsi- kas ten pasikeitė, pažiūrėti, ar tie dzūkai 
galvojo žmonės. Jie ne rupūžėm stiprinasi, dar pučia dūdas, bet baisu kažkaip. Čia 
o tik jų kojytėm. Pats mačiau ir taip gra- saulė anksti pavasarį pasirodė, įdegiau. O 
žiai atrodė (kaip nykštukių vištų kulšy- Amerikoj, bendradarbis sakė, tamSia- 
tės), kad net pamėginau. Baisiai neskanu, odžiam blogai. Pats laikraščių beveik ne- 
Kaip kieta košė. Ir blauzdikaulių begaly- skaitau, tai nežinau — gal meluoja. Tik- 
bė... O vis dėlto žmonės niekina. Turėtų riausiai meluoja, kur gi čia girdėjot, kad 
džiaugtis, kad kiti tokius neskanius daly- policininkai saulėj įdegusius žmones laz- 
kus, taip sakant, pašalina. dom muštų, arba gaisrininkai vandenį ant

Tiesą pasakius, besvarstydamas, kur va- jų piltų... Nebent čiungą bekramtant pro- 
žiuotL paatostogauti, buvau tiek susigun- tai susimaišė. Tikriausiai meluoja, bet ne- 
dęs prancūzų papeikimais, kad sušaukiau rizikuosiu.
šeimą į konferenciją. . Pagalvojau ir apie Lietuvą. Smagu bū-

„Gal važiuojam“, tariau, „į Paryžių...“ tų Eržvilko gatvelės purvu pabraidyti, 
Žmona tik antakius kilstelėjo. Nežinau, Šaltuonos pašlaitėj „laumės papų“ paieš- 

ar apie stebuklingas sukneles ir nežemiš- koti... Bet ir šitą svajonėlę raudonplaukis 
kas skrybėles, ar apie Can-Can ir kitokius draugas sutvarkė, 
nepaprastus dalykėlius pagalvojo, bet abu 
vaikai ėmė nežmoniškai rėkti:

„Nenoriu prancūziškų varlių... Neno
riu...“

Iš kur jie apie tas varles sužinojo, pats vos...“ 
nesuprantu. „Koklį cirką?“ sakau.

„O kas jums sakė, kad Paryžius Prancū „Tikrai“, sako, „pusė tuzino akrobatiš- 
zijoj?“ paklausiau. kų kiaulių... Ir ratu pabėgo, ir ant užpa-

„Tai kur?“ kalinių kojų atsistojo...“
„Ne Prancūzijoj, ir viskas“, atsakiau. Tai, tur būt, Lietuvon atostogauti neva- 
Ir tiki kūdikėliai. Gerai, kad tiki. Labai žiuosiu. Aišku, būtų įdomu pažiūrėti, kaip 

pravartu, kaip, pavyzdžiui, kai noriu 
žmona į kiną išeiti.

„Kur tu, Aliau?“ klausia.
„Einam alaus paragauti“, atsakau.
„Tai iki“, sako vaikai.

ryto...“ Geriau jau tuomet Anglijoj savaitę kitą
žino, kad j barus vaikų neleidžia. Mano, migla pakvėpuoti.

kad žino, nes šitoj salelėj ne vienas toks

„Ar matei?“ klausia, prieš keletą dienų 
bare susitikęs.

„O ką?“
„Gi vakar ant televizijos cirką iš Lietu-

su jie tas kiaules treniruoja, bet draugam ir 
pažįstamiem pradėjus klausinėt, kaip ten 
buvo, negi pasakosi žmogus apie nenatū
raliai raumeningus kumpius, arba kaip 

.Pasimatysim iš gudriai tie paršai jovalu dalijasi... Ne.

A. N. Dičpetris

FILMAI RAŠO ALĖ RŪTA

Kardinolo Višinskio linija
Apie kard. Višinskį, kuris apskritai lai

komas šiuo metu visos lenkų tautos dvasi
niu vadu, sakoma, jog jis vadovauja, bet 
niekad neveda jokio viešo ar slapto puoli
mo. Jis daugiau tyli. Ginčams spręsti yra 
sudaryta ypatinga mišri komisija, kur su
sitinka Episkopato ir režimo atstovai. Len
kai, esą, puikiai žino komunistų taktiką 
„trys žingsniai pirmyn, du atgal“. Svar-

nesijuokt? Man aišku, kad tos nuotraukos 
ne iš Lietuvos. Lietuviai propagandos rei
kalus geriau supranta: Vytauto Didžiojo 
Muziejus, Pieno Centras, Trijų Kryžių Kai 
nas... Ot, čia tai vaizdeliai. Aišku, kad tos 

mr-TT ti? rr»jT nuotraukos ne iš Lietuvos. Nebent visas
PIGU IR GERAI tris vjete]es per karą subombardavo...

Andriušis ir Radzevičius — Blezdingėlės (Bet ne.., ne..! Tai pesimizmas. Negerai 
prie Torrenso — Liet. įsikūrimas Austra
lijoje — 0.8.0.

Petruitis — Kaip jie mus sušaudė—0.4.0.
Damijonaitis — Aritmetikos uždaviny- semsim).

Parašiau pusseserei Marytei į Klaipėdą. 
Sakau: patark, ką daryt. Čia žmonės ne 
žmonės, o buržujai. Nenori mano raštų 
spausdinti.

Aišku, nerašiau, kad Europos lietuviai 
buržujai. Ne. Labai gražiai mano rašinė-

tokiom mintim pasiduot. O jei ir subom
bardavo — tai kas? Mes visuomet stiprybę 
iš praeities griuvėsių sėmėm, šėmiam ir

nas — 0.2.6.
V. Pietaris — Lapės pasaka — 0.2.6.
Vysk. Valančius — Vaikų knygelė 

0.5.0.
V. Žemkalnis —• Kudirkos Sąjūdis 

0.2.6.
Lietuvos Valstybės Konstitucijos —0.2.6. liūs laikrašty spausdina ir, gal būt, vienas
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių — kitas net ir pasiskaito. Bet Amerikoj — vi- 

0.2.6. sai kitokie žmonės. Mano tėvas, atsisvei-
Swett Marden — Džiaukis gyvenimu — kindamas su Amerikon išvykstančiu prie- 

0.2.6.
Radzevičiūtė — Žemelė šventoji —0.4.0.
J. Jankus — Po raganos kirviu — 0.4.0.

Mauriac — Gyvačių lizdas — 0.9.0.
Biržiška — Vysk. Valančiaus biogra-
bruožai — 0.7.0.
Barėnas —Giedra visad grįžta—0.5.0.
Daubaras — Mėlyna suknelė —0.3.0.

„A gathering of Eagles“ — naujas fil
mas, įdomus jaunuoliams ir vyrams, taip 
pat moterims, nesibodinčioms žiūrėti ka
rių gyvenimo, lėktuvų ir jų paruoštės rim
tiems bei pavojingiems žygiams. Per visą 
filmą imtinai vien lėktuvų vaizdai supinti 
su žmogiška drama, vykstančia vieno la
kūno šeimoj ir drauge jo vadovaujamos 
bazės žmonėse. Iš pradžių filmas nuobodo
kas, bet vėliau darosi patrauklus, ir ga
liausiai, įdomios intrigos įtrauktas, pasi
junti įsisukęs į tau naują, nežinomą ir la
bai įdomų gyvenimo kampelį, kur žmogus 
lieka žmogumi, kenčiančiu ir 
dirbančiu ir suprantančiu kitą, 
vaidmenį atlieka Rock Hudson; 
moteriškas griežto pulkininko
kaikurias vietas atlieka puikiai. Žavi brite 
aktorė Mary Peach, vaizduojanti pulkinin 
ko žmoną. Filmas suktas Kalifornijos lėk
tuvų bazėse, spalvotas.

„Call me Bwaima“, su Bob Hope, Anita 
Ekberg ir Edie Adams. Tai komedija, vie
tomis išvirstanti į šaržą, kuri pajuokiamai 
užkabina komunistus, parodijuoja mokslą 
bei išradimus ir pinigingai publikai pa
traukti įvairiuose kostiumuose rodo gra
žias moteris. Bob Hope pakrečia pokštų, 
bet filmas nuobodokas, nors spalvotas ir 
vaizduojąs džungles su visais jų pavojais. 
Vargiai, ar filmas pateisina save ir ar ver
ta jam gaišinti laiką.

„Fa'ntasia“ — Walt Disney's puikus fil-

mylinčiu, 
Vyriausią 
kiek per 

rolei, bet

F.

teliu, rašė maždaug šitaip:
Nevažiuok, nevažiuok per Atlantą
— jis audringas, gilus ir baisus...
Palydėsi ne tik akuliorius, 
bet ir mantą ir net čebatus...

Bet kai aš ir žmona ten lankėmės, radom, 
kad žmonės, kurie Amerikon išvyksta, ne-

fijos
K.
B._______ ____________  ___
Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, praranda tokių dalykėlių.

Priory Rd., Kew-Surrey. Nuvykom į Filadelfiją.
„Po to baisaus Atlanto“, sakom, „būti-

mas, spalvotas, meniškas, tinkąs bet kokio 
amžiaus žiūrovui. Sudarytas iš ‘kelių atski 
rų dalių, vaizduojančių kaip ir nieką, be 
intrigos, be turinio, bet nepaprastai malo
nu žiūrėti besikeičiančių spalvų ir fantas
tiškų vaizdų derinį. Diriguojant Leopoldui 
Stokovskiui, simfoninis orkestras prie tų 
vaizdų duoda Bacho, Čaikovskio, Stravlns 
kio, Bethoveno (6-toji simfonija), Musors- 
kio ir kitos muzikos. Labai įdomūs vaizdai 
a la baletas „Džiokonda“, taip pat erdvės 
baletas, žemės formavimasis, vulkanai, fan 
tastinis žemės ir gyvūnijos kūrimas ir t.t. 
Daug mitologinių vaizdų. Tai, tikra to žo- - 
džio pasme, fantastiška meninė pynė iš 
spalvų, muzikos, vaizdų, judesio...

The nutty professor“ — komedija su Jer 
ry Lewis, vaizduojanti universiteto perso
nalo ir studentų gyvenimą, žinoma, jį ge
rokai parodijuojant. Pagrindinis veikėjas 
yra prof. Julius Kelp, kurį vykusiai per
duoda žiūrovui aktorius ir šio filmo ga
mintojas, žinomas Amerikoje komediantas 
Jery Lewis. Kaip dažnai Amerikos filmuo
se, taip ir čia profesorius parodomas kvai
lelio vietoje, bet geraširdis, užtat pamils
tamas gražiausios studentės ir, po visų ne
susipratimų bei vargų, — graži pabaiga. 
Bet šiame filme yra dar ir kiek gilesnė 
mintis: būk savimi, netrokšk išorinės jė
gos ar imponuojančio grožio. Neblogas fil
mas jaunimui, nors neišvengta vietomis 
trivialumų.
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Europos lietuvių kronika Rentos ir apgyvendinimas
KADA VĖL PASIRODYS 
„EUROPOS LIETUVIS"?

Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas
kutinis prieš vasaros atostogas. Sekančią 
savaitę laikraščio neturėsime.

Pirmasis poatostoginis numeris išeis lie
pos mėn. antrąją savaitę.

SKOLININKAI PRAŠOMI 
ATSILIEPTI

Suvedus pusmečio sąskaitas, pa
aiškėjo, kad už „Europos Lietuvi“ 
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, 
nes ir laikraštis ir knygos turi ir 
toliau eiti.

LONDONAS
SAVI PAS SAVUS

Lietuvių Sodyboje jau daugėja vasaro- 
jančių lietuvių.

Be kitų, šiuo metu ten atostogas leidžia 
Lietuvių Namų Akc. B-vės pirmininkas 
inž. Stepas Nenortas su ponia ir DBLS C. 
skyriaus pirm. pik. T. Vidugiris.

O Lietuvių Namuose Londone ilsisi ir 
atostogas leidžia nuolat Glasgove gyvenąs 
ir ten režisūra ir kupletų dainavimu tarp 
lietuvių nepailstamai reiškiąsis Domas 
Kaniauskas.

K. VAITKEVIČIAUS KNYGA 
JAUNIMUI

Nidos spaustuvėje dabar spausdinama 
Kazio Vaitkevičiaus apsakymų knyga jau
nimui „Mažieji didvyriai“.

Knyga bus arti 150 puslapių.
Ją norima baigti spausdinti ir įrišti dar 

prieš skautų ir jaunimo stovyklą, kad 
knyga kuo daugiau jaunimo pasiektų.

Apsakymų didvyriai išimtinai yra vai
kai.

LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTĖS
Vaikučių Pirmoji Komunija lietuvių baž 

nyčioje bus liepos 21 d.,. 11 vai. Kviečiami 
ir kiti liet, vaikai, kad tą dieną prieitų šv. 
Komunijos.

Sutvirtinimo Sakramentas čia bus tei
kiamas šiemet, kai atvyks vyskupas. Tiks
lus laikas bus praneštas vėliau. Labai kvie 
Siame visus tėvus pasirūpinti, kad jų vai
kai Sutvirtinimo Sakramentą gautų lietu
vių bažnyčioje. Kurie klebonijai dar nepra 
nešė, tegu skubiai tai padaro.

Iškilmėse žada pasirodyti naujai subur
tas liet, vaikų choras, vedamas muz. J. 
Černio.

Šios iškilmės tegu tampa lietuviškojo at
žalyno šventėmis.

Kun. S. Matulis, MIC

iHHi—
NOTTINGHAMAS LONDONE

Liepos 6 d., šeštadieni, 7.30 vai. vak„ pa 
rapijos salėje, 345 A. Victoria Park Rd., 
London, E.9, nottinghamiečių jaunimas 
drauge su senimu, paruoštas LAS Notting- 
hamo skyriaus, duos įdomią ir įvairią pro
gramą — vokaliniai, instrumentaliniai ir 
baleto numeriai, tautiniai šokiai ir kt.

Po programos šokiams gros gera jauni
mo kapela.
Laukiama visų londoniečių atsilankymo.

PLB Valdyba

iii
MANCHESTERIS

KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba liepos 7 d., sekmadienį, 4 v. p.p., 
savo patalpose šaukia savo narių

Pusmetinį susirinkimą.
Visus Klubo narius ir nares kviečiame 

kuo gausiau susirinkime dalyvauti, kur 
bus svarstomi svarbūs Klubą liečią reika
lai. Be to, visus prašome su savimi turėti 
Klubo nario knygeles, kad užsitikrintu
mėte balsavimo teises.

Klubo Valdyba

PASILINKSMINIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba liepos 6 d., šeštadienį, savo patal
pose rengia Klubo nariams ir svečiams

Pasilinksminimą-šokius.
Šokiams gros Laukio vadovaujama ka

pela ir veiks puikus Klubo bufetas. Narius 
ir svečius prašome dalyvauti ir keletą va
landų praleisti lietuvių namuose.

Klubo Valdyba

ITALIJA
DU NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Šių metų Sekminės Castelnuovo Don 
Bosco įstaigoj liks neužmirštamos itin 
dviem moksleiviams, Arvydui ir Monfre- 
dui šiušeliams, kurie padarė abjūrą ir iš 
evangelikų perėjo į Katalikų Bažnyčią. Są
lyginio krikšto apeigas pravedė ir naujie-- 
siems katalikams pirmąją Komuniją su
teikė kun. E. Giovannini, Vyriausios Sale
ziečių Kapitulos narys.

Berniukų žygiu džiaugėsi tėvelis ir dėdė 
L. Narkevičius, atvykę iš Hamburgo šven
tės proga. T.P.

METINĖ MOKSLEIVIŲ EKSKURSIJA
Birželio 8 d. Castelnuovo lietuviai, pa

čiam įstaigos direktoriui vadovaujant, at
liko metinę iškylą, kuri jau virtusi tradi
cija. Ekskursijos tikslas — susipažinti su 
Torinu. O Torinas — pirmoji susivieniju
sios Italijos sostinė, gražus miestas, pla
čiom alėjom, papuoštas kultūringai tvarko 
mom aikštėm, istoriniais paminklais, mu
ziejais.

įdomus ypač senojo Egipto muziejus 
(trečiasis pasauly), kuris jaunus lankyto
jus nukėlė 5-6 tūkstančius metų į žmonijos 
praeitį. Išdidūs faraonai, pajuodavusios 
mumijos, įvairiausių išvaizdų dievaičiai, 
papirai, „mirusiųjų knygos“, atkurta pira
midė su faraono amžinojo poilsio kamba
riu ir visokie kitokie reginiai dar ilgai pa
siliks jaunoj lakioj vaizduotėj!

Po senienų — modernusis Caselie aero
dromas. Vadovė maloniai sutiko ir aprodė 
aviacijos lauko įrengimus, vieną kitą pri
vatų lėktuvą ir didingus tarptautinius.

Išūžė ilgainiui — ypač tie amerikiečių 
sprausminiai — ne tik ausis, bet ir... pil
vą. Todėl skubiai grįžom miestan, kur, Re- 
baudengo saleziečių įstaigoj, jau mūsų lau 
kė šilti pietūs. Pasistiprinus, aplankyta vie 
tinė didžiulė amatų mokykla su įvairiom 
laboratorijom, kur apie 200 jaunų amati
ninkų ruošiasi tapti amatų mokyklų vedė
jais misijų kraštuose.

Iš ten šaunus pulmanas nuvežė į Salezie
čių Centrą — Valdoką. Čia didinga Mari
jos Krikščionių Pagalbos bazilika su Don 
Bosco karstu-altoriumi, Saleziečių vyriau
siosios vadovybės būstinė, garsioji oratori
ja su klasinėm ir amatų mokyklom, sporto 
aikštės, modernus kino teatras, didžiulė, 
beveik visos Italijos mokyklas mokslo va
dovėliais aprūpinanti SEI spaustuvė, nuo
lat lankomi Don Bosco kambariai su jo pa
liktais atsiminimais...

Betgi dar čia nesibaigia mūsų žygis. Ir, 
štai, pervažiavę Padą, kopiam į garsiąją 
Supergos kalvą, kur, puikiuose požemiuo
se, įrengti Italijos karalių- kapai. Čia ilsisi 
55 vainikuoti ar karaliaus vainiko nesu
laukę karališkosios giminės didikai. O nuo 
kalvos — puikūs vaizdai. Antai, po kojom 
besiraitantis Padas, paskui miestas su baž
nyčių bokštais ir fabrikų kaminais, dar to
liau — baltuojančių Alpių vainikas. Bokš
tų tarpe aiškiai išsiskiria Antonellio bokš
tas ir katedra su šventosios Drobulės kop
lyčios kopula (šią reikės atskirai aplanky
ti, kai Torino Drobulė bus viešai išstatyta, 
sako, šį rudenį). Kairėj — FIAT automo
bilių dirbtuvių stogai, kur prieš kelerius 
metus lietuviai lankėsi ir buvo maloniai su 
tikti.

Pasigrožėję vėl leidžiamės nuo kalno, šį 
kartą į tarptautinę „kalnų parodą“. Tai 
šios rūšies pirmoji ir tikrai originali, prie 
Pado upės atkurtais Alpių vaizdais paįvai
rinta, paroda. Čia gali pasigrožėti kalnų 
viršūnių augmenija (tik, rodos, imtum ir 
nusiskintum tą baltai aksominę Alpių 
žvaigždutę!), ir kalnų sporto apranga, ir 
įvairiausiais alpininkų įrankiais. Čia tau 
prieš akis stačiai į kalną kopia tikri al
pinistai, tenai pro pat nosį prašvilpia plas 
tikiniu sniegu vikrūs pašliūžininkai, čia 
vėl pakyla skubią pagalbą nešąs lengvutis 
helikopteriukas... O aplinkui šnara upe
liai, šniokščia kriokliai.

Niekuomet, rodos, neatsibodėtum. Tik 
kad tas laikas...

Visko prisižiūrėję, prisirinkę visokių rėk 
lamų ir nusipirkę kokį nors suvenyrą, 
linksmi grįžom namo, dėkingi kunigui di
rektoriui už tokią įspūdingą ir tikrai kultu 
ringą ekskursiją. Penk.

PAIEŠKOJIMAI
KOLODŽIŪNAS Bronius Kazys, gimęs 

Kaune 1926 m. balandžio mėn., ir AR
LAUSKAS Kazimieras, gimęs Mosėdyje, 
Kretingos apskr., patys ar žinantieji apie 
juos prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

PLIKAITIS Juozas, kilęs iš Liudvinavo 
valsč., Marijampolės apskr., studijavęs me 
diciną Anglijoj, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

(4) NARKEVIČIUS Stasys ir Elena 
NARKEVIČIENĖ - MEŠKAUSKAITĖ, gy
venę Vilniuj prieš išvykimą iš Lietuvos 
1945 m., prašomi parašyti Stasei Aleksan
dravičienei - Meškauskaitei, Sochaczewska 
8-5, Gdansk - Wrzeszcz, Poland.

Bavarijos Darbo ir Socialinio Aprūpini
mo Ministerijoje įvyko gausus užsieniečių 
patariamosios tarybos posėdis. Posėdyje 
dalyvavo tos ministerijos viceministeris 
Schuetz, direktorius Dr. Hergl, keli refe
rentai, J.T.A. Komisaro Pabėgėlių Reika
lams atstovas Vokietijai Kadosa, amerikie
čių ir vokiečių šalpos organizaciją ir tau
tinių komitetų atstovai. Lietuviams atsto
vavo Iz. Rugienius. Buvo svarstyta eilė 
aktualių klausimų ir reikalų.

1. Svetiniųjų rentų įstatymo 1961 m. pa
keitimai benamiams svetimšaliams (Hei- 
matlose Auslaender) davė mažai teigiamų 
rezultatų. Įstatymo 22 str., kuris iš pirmo 
žvilgsnio atrodo palankus benamiams sve
timšaliams, iš tikro apima tik mažą grupę 
pabėgėlių, tarnavusių vokiečių kariuome
nėje. Visiems kitiems benamiams svetim
šaliams, kilusiems iš kraštų, kuriuose ne
buvo įvesti privalomojo draudimo rentų 
įstatymai, įstatymo pakeitimai yra nepa
lankūs, nes neužskaitoma kilmės krašte — 
mums, lietuviams, Lietuvoje — išdirbtasis 
laikas rentai išsitarnauti. Bavarijos Darbo 
Ministerijos atstovai aiškino, kad įstaty
mas nesąs nukreiptas prieš benamius sve
timšalius, nes jis taikomas ir Vokietijos 
piliečiams pabėgėliams, kilusiems iš kraš
tų, kuriuose nebuvo rentų privalomo drau 
dimo. Vokiečių nuomone, benamių svetim
šalių rentų reikalas turėtų būti tarptauti
niu susitarimu sutvarkytas. Iš viso V. Vo
kietijoje gyvena 8 milijonai asmenų, gau
nančių rentas.

2. įkurdinimo (Eingliederung) benamių 
svetimšalių sektoriuje daug pagelbėjęs sa
varankiškai besikuriantiems naštų išlygi
nimo bankas (Lastenausgleichbank) Bad 
Godesberg. Tas bankas teikia paskolas ir 
benamiams svetimšaliams įsikurti ir butui 
įsigyti. Duodamos paskolos iš 4 proc. iki 
17 metų. Mažai įmonėlei įsisteigti duoda
ma iki DM. 12.000, vidutinei — iki DM. 
30.000. — ir didelei — iki DM. 100.000. — 
Iki 1962 m. gruodžio 31 d- įsikurti buvo iš
duota 19 milijonų markių paskolų, o bu
tams įsigyti 22 milijonai markių. Paskolų 
butui įsigyti L. Bankas dabar neduoda, bet 

VOKIETIJA
KONFIRMACIJOS ŠVENTĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Po ilgo paruošimo ir susikaupimo priar
tėjo konfirmantams iškilminga valanda. 
Konfirmantų buvo 6: Asta Glemžaitė (6 
kl.), Rožė Šteinbachaitė (4 kl.), Algirdas 
Vengneris (4 kl.), Petras Buračas (4 kl.), 
Onutė Pacevičiūtė (3 kl.) ir Algirdas Pa- 
cevičius (3 kl.).

Tai įvyko birželio 9 d. Huettenfeldo 
evangelikų bažnyčioj. Kun. Urdzė, suklup- 
dęs sujaudintus konfirmantus ir, uždeda
mas kiekvienam ranką ant galvos, priėmė 
pilnateisiais nariais į evangelikų bažnyčią. 
Kun. Urdzė pasakė pritaikytą pamokslą. 
Pamaldos baigtos malda už konfirmantus, 
tėvelius, mokytojus, moksleivius ir visą 
gimnaziją, kad ji klestėtų ir ilgai išsilaiky
tų Vakarų Vokietijoje lietuvių jaunimui. 
Pasimelsta ir už geradarius visame Vaka
rų pasaulyje, kurie tą gimnaziją išlaiko ir 
remia.

Po pietų Evangelikų Jaunimo Ratelio 
Vadovo mokyt. Fr. Skėrio pastangomis bu
vo suruošta gimnazijos salėje iškilminga 
kavutė, kurioje dalyvavo apie 70 asmenų, 
tarp jų Kilienė, Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simonaitis, Vasario 16 
Gimnazijos katalikų kapelionas kun. J. 
Riaubūnas, kat. kun. Dėdinas, inspektorius 
A. Krivickas, bendrabučio vedėjai Tamo
šaitienė ir Gailius, mokytojai, ateitininkų 
ir skautų atstovai. Kun. Urdzė pradėjo ka
vutę bendra malda. Kavutę pravedė Fr. 
Skėrys, kuris konfirmantus ir kavutės da
lyvius pasveikino Evangelikų Jaunimo Ra 
telio vardu. Jis įteikė kiekvienam konfir- 
mantui neseniai literatūrine lietuvių kal
ba išleistą Naująjį Testamentą su kun. Ur- 
dzės ir jo įrašais.

Iškilmingumui pabrėžti mažiausios mer
gaitės — pirmosios klasės Kristina Niko- 
lajavaitė padeklamavo „O, Dieve, šventas 
ir teisingas“ ir Brigita Kveksaitė „O, Die
ve, sergėk Tėvų žemę“. 5 kl. mokinys Al
fredas Starukas pagrojo akordionu liau
dies dainą „Našlaitėlę“. Kilienė (kunigo 
Kiliaus žmona iš Lauksargių kaimo, Pagė
gių apskr.) šį kartą apsilankė iš Dunojaus 
krašto, atsiveždama konfirmantų šventei 
savo pačios sukurtų eilėraščių ir giesmių 
lietuvių kalba, kurių viena bendrai sugie
dota. Be to, ji įteikė konfirmantams, kun. 
Urdzei ir mokyt. Skėriui savo dukrelės 
gražiai padarytus šilko kaspinėlius su iš 
Biblijos paimtomis citatomis.

Toliau kalbėjo Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simonaitis ir kun. Urd
zė. Mokyt. Fr. Skėrys tarė baigiamąjį žo
dį, padėkodamas visiems. Ypač padėką jis 
reiškė T. Gailiui ir virtuvės personalui — 
Gundermanienei, Auskalnienei ir Girskie
nei. Raštu atsiųstus sveikinimus ir linkė
jimus perdavė sen j. kun. Keleris, kun. 
Klumbys ir Silalis, kurie negalėjo atvykti.

Šventė baigta malda ir bendra giesme.
A. Hermanais, 8 kl. mokinys

reikalingi paskolų gali jų gauti iš Butų 
Statybos Ministerijos (Bundeswohnungs- 
bauministerium). Paskolų dydis nuo 3.000 
iki 6.000 markių. Prašymai teikiami per 
apskričių valdybas (Landratsamt).

Benamiams svetimšaliams L. Bankas iš 
viso yra išdavęs 41 milijoną markių pasko 
lų. Daugiausia paskolų yra gavę žydai — 
5 milijonus, latviai ir rusai po 3 milijonus, 
bulgarai apie 1 milijoną, o lietuviai tik 
apie 700.000 markių. Palyginus su kitomis 
tautybėmis, lietuviai labai mažai yra pasi
naudoję vokiečių valdžios duodamomis įsi
kūrimo lengvatomis. Šitas faktas liudija, 
kad po smarkiai vykdytos lietuvių emigra
cijos V. Vokietijoje paliktas silpniausias 
lietuvių elementas, nepajėgiantis savaran
kiškai kurtis.

3. Zirndorf prie Nuernbergo yra vienin
telė visoj V. Vokietijoj naujai atbėgan
tiems iš už geležinės uždangos svetimša
liams pabėgėliams stovykla. Joje telpa 
500 asmenų, bet praėjusių metų kai ku
riais mėnesiais ten buvo net 700 pabėgė
lių. šioje stovykloje apgyvendinamas kiek 
vienas svetimšalis pabėgėlis iš anapus ge
ležinės uždangos. Jis čia turi būti, kol iš
sprendžiamas jam politinės globos sutei
kimo klausimas ir sutvarkomi jo dokumen 
tai. Politinės globos pripažinimo reikalas 
dažnais atvejais yra komplikuotas ir ilgai 
trunkantis dalykas. Ne visi pabėgėliai, 
ypač iš Jugoslavijos, pasisako esą politi
niai pabėgėliai. Didelė jų dalis atbėga ge
resnio ekonominio gyvenimo ieškodami 
(dabar Jugoslavijos valdžia leidžia lega
liai vykti į užsienį darbams). Tokiems, 
„ūkiniams“ pabėgėliams dažnai politinės 
globos teisė nepripažįstama. Susidaro 
daug neaiškumų ir-saugumo sumetimais, 
nes sovietiniai kraštai dažnai siunčia šni
pus, kurie apsimeta esą nukentėję dėl po
litinių ar religinių įsitikinimų. Supranta
ma, kad saugumo organam yra labai sun
ku patikrinti, ar pabėgėlis teisybę sako, ir 
dėl to kai kada paliestąjį ištinka labai ne
malonios pasėkos, kai net tikras politinis 
pabėgėlis grąžinamas į jo kilmės kraštą. 
Todėl šalpos ir pabėgėlių organizacijų ats
tovai prašė taikyti ko palankiausius prin
cipus ir prašantiems neatmesti globos. 
Kad ir nepripažinus politinės globos, pabė
gėliams leidžiama V. Vokietijoje gyventi ir 
dirbti. Kol gera ekonominė konjunktūra, 
tai tie žmonės nieko nejaučia, bet jie būtų 
pirmosios nedarbo aukos, ir, greičiausia, 
valstybės organai mėgintų juos iš Vokieti
jos pašalinti. Valstybės saugumo organams 
tenka labai sunkus uždavinys — saugoti 
valstybės saugumą ir nenuskriausti tikro 
politinio pabėgėlio. Įvykus kokiam atenta
tui ar sprogus kur bombai, tuojau apkalti
nami saugumo organai. Kaip kurjozas, bu
vo papasakota Austrijoj buvęs įvykis. Pa

Skaitytąja CatSkai
CHRUŠČIOVO GYNĖJUI

DR. VALTERIUI
„Europos Lietuvio“ 23 nr„ „Skaitytojų 

laiškų“ skyriuje, buvo išspausdintas K. 
Valterio straipsnis „Partiniai praeities še
šėliai“. Skaitau, ir net tikėti nesinori, kad 
p. Valteris šitaip galėtų rašyti. Visos min
tys suklostytos taip, lyg pagal užsakymą... 
Būdinga, autorius tiek pasmerkia tauti
ninkus, kad vargu ką nors daugiau apie 
juos galėtų pasakyti ir mūsų tėvynės oku
pantai. O budeli Chruščiovą, anot lietuviš
ko priežodžio, išgarbino, iškėlė, kaip šunį 
ant šakės, kaip tariamai geriausią ir žmo- 
niškiausią Rusijos valdovą. Lietuviui skau 
du girdėti tokius žodžius, žinant, kad tas 
Tamstos išgarbintasis Chruščiovas dar ir 
dabar vykdo Lietuvoje Stalino pradėtąjį 
fizinį ir dvasinį terorą.

Mano nuomone, kiekviena Lietuvos vy
riausybė, vis tiek iš kokių partijų ji buvo 
sudaryta, šalia gerų darbų, padarė ir klai
dų. Bet ar verta jas kelti? Skaudu pagal
vojus, kad jau 23 metai, kaip mūsų tėvynė 
neša sunkų okupacijos jungą, bet dar vis 
susiranda tremtyje žmonių, kurie, užuot 
jungęsi lį bendrą tėvynės išlaisvinimo dar
bą, randa malonumo blusinėti svetimus 
baltinius. Ar tai tik tokia padėka tėvynei 
už gautąjį mokslą ir dabar turimąją trem
tyje galimybę lengvomis sąlygomis užsi
dirbti sau duoną?

Tarp stalininio ir chruščiovinio režimo 
aš nematau jokio skirtumo. Abudu yra ly
gūs budeliai ir per žmonių lavonus įvėžlio- 
jo į Kremliaus bunkerius. Ar ne Chruščio 
vas išžudė milijonus nekaltų ukrainiečių, 
vien tik dėl to, kad jie nenorėjo eiti į ko
munistinės vergijos sukurtuosius kumety
nus? Anksčiau Chruščiovas nekaltus žmo
nes žudė gal remdamasis Stalino įsakymu. 
O dabar, kai pats tapo Kremliaus kiemsar
giu, tai žudo iš įpratimo, kad galėtų išsilai 
kyti valdžios viršūnėje. O kas išžudė tūks
tančius Vengrijos laisvės kovotojų, ar ne 
Chruščiovas? Lietuvių tautos žudimą pra
dėjo Stalinas, o ar Chruščiovas, atsisėdęs 
į jo kėdę, sustabdė nekaltų žmonių naiki
nimą? Ne. Žudymai ir trėmimai taip pat

bėgėliai tiksliai įrodę, jog jie buvę žiauriai 
persekiojami dėl savo religinių įsitikini
mų, bet kai buvę paprašyti sukalbėti „Tė
ve mūsų“, tai apie tokią maldą nėra gir
dėję.

4. Bavarijoje dar buvo dvi stovyklos, ku 
riose gyveno benamiai svetimšaliai. Iš jų 
Lanshuto stovykla praktiškai jau likvi
duota. Stovykla čia buvo Hoehen kareivi
nėse, ir paskutiniu laiku joje gyveno dau
giausia viengungiai. Pastačius St. Niko
laus namus, visi (56) stovyklos gyvento
jai, išskyrus du, iš stovyklos išsikėlė ir 
apsigyveno tame St. Nikolaus viengun
giams skirtame name. Antroji stovykla 
yra Ingolstadte, kurioje dabar gyvena 77 
asmenys, iš jų 71 viengungis. Ir čia vokie
čių Caritas stato atitinkamus namus, į ku
riuos bus iškelti dar dabar stovykloje gy
venantieji benamiai pabėgėliai.

5. Aprūpinimas butais privačiai gyvenan 
čių benamių svetimšalių. Privačiai gyve
nantieji svetimšaliai, kurie negalėjo išemi
gruoti dėl nesveikatos ar šeimos narių ne
darbingumo (pvz., našlė su mažais vai
kais), gyvenantieji nepakenčiamuose bu
tuose, buvo šalpos agentūrų suregistruoti 
ir perduoti JTA Komisaro įstaigai Bad 
Godesberge. Pasitarimų su Vokiečių vy
riausybe pasekmėje vokiečių įstaigos suti
ko statyti ir šiems pabėgėliams apgyven
dinti socialinius (mažomis nuomomis) bu
tus. Tokių butų reikalingųjų sąrašai iš 
Bonnos yra perduoti kraštų vyriausybėms, 
kurios tikrina vietose ir padarys galutinius 
sprendimus, ši programa dar tik pradeda
ma, todėl, jei atsirastų lietuvių, kurie į 
sąrašus nebūtų patekę, patariama kreiptis 
per vokiečių Caritas arba ir tiesiai į vokie
čių įstaigas (Landratsamt) ir pareikšti 
savo pageidavimus buto gavimo reikalu.

6. Įpilietinimo reikalai. Buvo pranešta, 
kad iki 1961 m. gruodžio 31 d. Vokietijos 
pilietybę gavo 12.971 benamis svetimšalis, 
iš kurių 3.000 gyvena Bavarijoje. Iš viso 
V. Vokietijoje gyvena apie 200.000 benar 
mių svetimšalių. Mažas įpilietintų bena
mių svetimšalių skaičius rodo, kad daugu
ma jų neatitinka įpilietinimo įstatymo rei
kalavimų (gera sveikata, turėjimas pasto
vių pajamų, buto, mokėjimas vokiečių 
kalbos).

7. Kultūrinams ir kulto poreikiams be
namių svetimšalių reikalams Bavarijos 
valdžia 1963 metams biudžeto keliu yra 
paskyrusi tik DM 20.000. — Patys Bavari
jos valdžios atstovai pripažino, kad ta su
ma yra pernelyg maža, ir apgailestavo, 
kad anksčiau šiuo reikalu per mažai buvo 
rūpintasi, o dabar yra sunku didesnių su
mų gauti, nes, ūkinei konjunktūrai stabi
lizavusis, yra tendencija biudžetus ma
žinti. (VKV In.) 

vyksta ir viešpataujant „žmoniškajam“ 
valdovui storžieviui Chruščiovui. Tai neva 
lyvas Rusijos mužikas, kuris, kopdamas į 
Kremliaus sostą ir vėliau jau įkopęs, tiek 
išliejo nekaltų žmonių kraujo ir ašarų, 
kad ne tik jis pats pripamptų, bet ir visi 
Kremliaus pastatai nugarmėtų kaip į be
dugnę. Tik gal žudymo metodai truputį pa 
sikeitė. Stalinas žudė atvirai, o Chruščio
vas dabar savo auką puola kaip pasalinis 
šuo. Atmintina, kad toks šuo, kuris kanda 
iš pasalų, yra žymiai pavojingesnis.

Jeigu žmonės garbina Chruščiovą rusų 
okupuotoje Lietuvoje, tai nieko nuosta
baus. Jie yra priversti jį garbinti. Bet kaip 
suprasti tokį lietuvį, kuris, gyvendamas 
laisvėje, savanoriškai jungiasi į Krem
liaus slibino liaupsintojų gretas? Tai jau 
tikrai kas nors yra netvarkoj. O gal reikė
tų įsteigti psichiatrinę kliniką ir Chruš
čiovo garbintojų protui patikrinti?

V. Vyt.
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