
Mamnsi
< Lietuvos S 
nacionaline 
M.Mažvydo

LI ETU VIS
JAUNIMO METAI. Nr. 18(910). Londonas, 1966 metų gegužės mėn. 3 d. XX metai

RUSO POLITIKA LIETUVOJE PARTIJA SEKA
Maskva ir jos statytiniai Lietuvoje įvai

riausiais būdais stengiasi pateisinti sovie
tinę okupaciją. Nesunku numanyti, kodėl 
jie taip daro. Nė vienas pavergėjų nėra pa
tenkintas, kai jis vadinamas tikruoju var
du. Ir sovietams daug maloniau, jei apie 
juos kalbama ne kaip apie okupantus, bet 
kaip vyresniuosius brolius, išvaduotojus ir 
panašiai.

Viena sovietinės propagandos suktybių, 
kuria Kremlius teisina laisvųjų kraštų pa
vergimą, yra klasių kova. Esą, visose „bur
žuazinėse“ valstybėse vykstą aštrūs kivir
čai tarp darbo žmonių ir darbdavių, tarp 
neturtingųjų ir turčių. Lietuvoje, ypač po 
antrojo pasaulinio karo, klasių kova įgavu
si žiaurias formas. Turtingieji išnaudoto
jai, pirmoje eilėje kaimo buožės, nenorėję 
paleisti iš savo rankų žemės ir jos atiduo
ti buvusiems bernams ir kumečiams. 
Skriaudžiamųjų žmonių prašomi, sovietai 
atėję jiems į pagalbą ir padėję sutriuškin
ti liaudies išnaudotojus.

Ar gi tai tiesa?
Pirmiausia tenka pastebėti, jog nepri

klausomos Lietuvos kaimas nepažino jokių 
klasių. Atgavusi laisvę, Lietuva panaikino 
dvarus ir jų žemes išdalijo mažažemiams 
ir bežemiams valstiečiams. Tada niekas 
prieš reformos vykdytojus rankos nei gink 
lo nekėlė, nes žemę dalijo sava valdžia ir 
savo krašto bei jo žmonių naudai. Tiesą 
sakant; ir vėliau buvo šioks toks skirtumas 
tarp stambesniųjų ūkininkų ir jų samdinių 
bei vadinamųjų trobelninkų arba kampi
ninkų, bet žymiai mažesnis, negu šiandien 
yra tarp kolchozo pirmininkų, sovchozų di 
rektorių ir kitokių bolševikinių dvarų va
rovų iš vienos pusės ir skurdžių beteisių 
kolchozininkų iš kitos. Nepriklausomybės 
laikais ūkininkų samdiniai ir patys šeimi
ninkai gyveno po vienu stogu, valgė prie 
vieno stalo tą patį maistą, drauge laukuose 
ir namie dirbo. O kai pasitaikydavo blogės 
ni metai, tai per Kalėdas, atsilyginus su 
samdiniais, dažnai ūkininko kišenėje ma
žiau likdavo, negu jo darbininkai gaudavo. 
Šiandien yra atvirkščiai. Kai laukuose ne
uždera, tai pirmiausia nukenčia valstiečiai. 
Jų varovai visada gauna stambias algas. 
Bet niekada nenukenčia didysis buožė — 
sovietinis okupantas. Ne tik gerais, bet ir 
prastais metais jis atsiima pilną savo liūto 
dalį. Atsiima pačiais geriausiais produk
tais ir dar pinigais.

Tiesa, kad lietuviai po karo narsiai gynė 
savo žemę. Bet nuo ko ją gynė? Komunis
tai skelbė, jog žemė atimama tik iš buo
žių, kuriais buvo vadinami ūkininkai, tu
rintieji daugiau kaip 30 hektarų. O viduti
niokai ir smulkieji valstiečiai galėsią ne
trukdomi dirbti savo iš tėvų ir protėvių pa 
veldėtą žemelę. Iš buožių nusavinta žemė

f Se[dųnfoS
BENDRADARBIAVIMO PADĖTIS

V. Vokietijos socialdemokratų ir R.. Vo
kietijos komunistų pasitarimai pasikeisti 
kalbėtojais susilaukė reakcijos.

V. Berlyno parlamento pirmininkas Ger- 
stenmaieris pareiškė, kad komunistų parei 
gūnams negali būti patikrinta saugi kelio
nė į V. Vokietiją. Priešingai, kai kurie jų 
turėtų tuoj būti, areštuoti. Be to, kai kurie 
tų komunistinių pareigūnų yra atsakingi 
už Vakarus norėjusių pasiekti žmonių nu
žudymus.

Reikalą svarstys V. Vokietijos parlamen
tas.
VOKIETIJAI NEPRIIMTINA

V. Vokietijos vyriausybė nepalankiai su
tiko sovietų užs. reikalų min. Gromykos 
pasiūlymą sušaukti Europos saugumo Rei
kalams svarstyti konferenciją, kurioje ne
dalyvautų JAV.

Vokietijos koncleris Dr. Erhardas pareiš 
kė, kad tokia konferencija galėtų būti šau
kiama tik tuo atveju, jei būtų aišku, kad 
tai nėra sovietų pastangos išstumti JAV iš 
Europos.
PER 100 DIENŲ

Nuvertusi vyriausybę, karinė Nigerijos 
valdžia išvaldė kraštą jau 100 dienų.

Didžiausias jos pasiekimas esąs tas, kad 
krašte pasiekta ramybės, ypač vakarinėse 
srityse, kur vis būdavo neramumų.

Sritinės vyriausybės buvo irgi pašalin
tos. dėl to sumažėjęs trynimasis.

NORI PARAMOS BE SĄLYGŲ
Naujai nepriklausomybę gavusių kraštų 

socialistų vadai, susirinkę į konferenciją 
Švedijoje, iškėlė norą, kad parama jų kraš 
tams būtų teikiama be jokių ekonominių 
ir politinių sąlygų.

Azijos kraštų atstovai iškėlė mintį, kad 
kovai su komunizmu geriausias būdas yra 
kurti socializmą.

būsianti išdalyta neturtingiems kaimie
čiams. Bet lietuviai nujautė, kad tai tik 
tušti žodžiai — sukta maskvinė propagan
da. Jie žinojo, kad sovietinis okupantas 
taip kalba tik tol, kol pasiseks jam įsigalėti 
mūsų tėvynėje, o paskui įves tokią pat tvar 
ką, kokia viešpatauja Rusijoje, kad atėmi
mas žemių iš stambesniųjų ūkininkų yra 
pirmas žingsnis į viso krašto sukolchozini- 
mą ir žemdirbių pavergimą. Todėl kova už 
žemę buvo kova už tėvynės laisvę, už jos 
kalbą ir tikybą. Užtat laisvės kovotojų, miš 
ko brolių, partizanų, ar kaip juos bevadin- 
tume, pusėje, šalia stambaus ūkininko ryž 
tingai kovojo buvęs jo samdinys arba ma
žažemis, kuriam bolševikai žadėjo palikti 
žemę. Į ginkluotą pasipriešinimą įsijungė 
ne tik Lietuvos kaimas, bet ir miestas. Par 
tizanų gretose šalia žemdirbių matome mo
kinius, studentus, mokytojus, valdininkus, 
amatininkus, darbininkus, net ir dvasiš
kius. žodžiu, visų klasių bei profesijų at
stovus. Komunistinė propaganda dabar sa
ko, kad jos vadinamųjų banditų pusėje pa
sitaikę darbo žmonės buvę suvedžioti. Iš 
tikrųjų gi sovietų pusėje kovoję lietuviai 
buvo apgailėtinos komunistinės propagan
dos aukos. Jiems buvo įkalbėta, jog reikia 
išnaikinti buožes, kurių žemė amžiais pri
klausysianti buvusiems samdiniams ir jų 
vaikams. Ir kas gi atsitiko? Visi, pasitikė
ję komunistų partija, buvo apgauti. Tuo
jau po ginkluoto lietuvių pasipriešinimo pa 
laužimo buvo pradėti steigti kolchozai. 
Naujakuriai, nesuspėję nuimti nė pirmojo 
derliaus, buvo drauge su jų persekiotais 
ūkininkais suvaryti į bolševikinius dvarus 
ir paversti baudžiauninkais.

Pagaliau kas gi palaužė ginkluotą mūsų 
tautos pasipriešinimą? Gal tie suvedžiotie
ji stribukai, padėję okupantui ginklu ir pro 
vokacijomis persekioti ir žudyti savo bro
lius? Gal tie negausūs komunistai, kalbėję 
ir veikę lietuvių liaudies vardu? Laisvės

SKELBIMAS RUSAMS
Balandžio 13 d. Vilinuje paskelbtame 

„organizuoto darbininkų telkimo ir perkel- 
dinimo valdybos“ skelbime kviečiami dar
bininkai registruotis persikeldinti ne į 
Bratską, ne į Kazachstaną ir ne į geležin
kelių statybas Rusijos šiaurėje, o tik į N. 
Akmenę, Šiaulius ir Alytų.

Tačiau šį kartą skelbimas pasirodė tik 
viename tos dienos laikraštyje — rusiško
je „Sovietskaja Litva“. Tą laikraštį dau
giausia skaito rusai, jie pirmieji bus gavę 
žinią apie galimybę gauti darbo tų mažės 
niųjų Lietuvos miestų įmonėse. Ligi šiol 
tuose trijuose miestuose rusų nuošimtis žy 
miai mažesnis, negu, pavyzdžiui, Klaipė
doj, Vilniuj ar net Kaune. (E)

DIENOS -|
MOLDAVIJOS KLAUSIMAS

Kai sovietai užėmė dar prieš karą Pabal
tijo ir kitus kraštus, tada iš Rumunijos bu
vo atimta Besarabija. Sovietai iš jos pada
rė Moldavijos respubliką.

Tos Moldavijos komunistų partijos su
važiavime jos sekretorius Bodiulas nusi
skundė, kad tam tikras elementas reikalau 
ja „peržiūrėti antrojo pasaulinio karo iš
davas" — atskirti tą teritoriją nuo Sov. Są
jungos.

PASIMATYMAS VATIKANE
Sov. Sąjungos užs. reikalų min. Gromy- 

ką priėmė popiežius Paulius VI. Abi pusės 
pareiškusios savo pažiūras į pagrindines 
pasaulio taikos problemas.

Popiežius apdovanojo Gromyką Ekume
ninei Tarybai prisiminti medaliu ir dviem 
egzemplioriais į rusų kalbą išversto Tary
bos dokumento „Tautų šviesa".

PRANCŪZIJA — RUMUNIJA
Prancūzijos užs. reikalų min. Murville, 

lankydamasis Bukarešte, pareiškė, kad 
tarp Prancūzijos ir Rumunijos yra sudary
ta tvirta ir patvari santarvė.

Ministeris taip pat aplankys ir Bulgari
ją.

NAGASŲ SABOTAŽO VEIKSMAS
Nagaso provincija nori, kad Indija duotų 

jai nepriklausomybę. šiuo metu dėl to 
vyksta derybos. Tačiau kovotojai už nepri
klausomybę tebevykdo sabotažo veiksmus. 
Spėjama, kad jie nuvertė traukinį, kuria
me 100 žuvo, 400 sužeistų. Indijos parla
mente buvo reikalaujama sustabdyti dery
bas ir atsikeršyti.

Min. pirm. Gandi nepritarė tokiems rei
kalavimams.

Traukinių nuvertinėjimas vyksta ir to
liau. 

kovotojus sunaikino, ūkininkus iš gimtųjų 
sodybų išmetė, kankino ir į Sibirą trėmė 
iš Rusijos atsiųsti specialūs NKVD dali
niai. Vadinasi, tuoj po karo vykęs ginkluo 
tas sukilimas nebuvo jokia klasių kova ar 
civilinis karas, bet karžygiškas visos mūsų 
tautos pasipriešinimas okupantui. O išdavi 
kų ir perbėgėlių pasitaiko visur. Jų buvo 
ir lietuviuose.

Augustinas Upėnas

SENATORIUS ATSAKO VENCKUI

Amerikos lietuvių patriotinės organiza
cijos ir pavieniai asmenys įvairiais būdais 
mėgina išjudinti Lietuvos laisvinimo bylą, 
kad ji pagaliau atsidurtų Jungtinių Tau
tų Organizacijoje. Juk mūsų kiekvienas 
kreipimasis ir prašymas padeda tikslą rea 
lizuoti.

1965 m. JAV Atstovų rūmai priėmė mums 
labai palankią rezoliuciją, tad dabar nori
ma panašią rezoliuciją pravesti ir Senate. 
Tačiau atskirų senatorių rezoliucijos yra 
mūsų krašto okupantui pataikaujančio ir 
labai svarbų postą užimančio (Senate Com 
mittee on Foreign Relations) senatoriaus 
Fulbright rankose. Jis iki šiol vis dar ne
duoda eigos mums palankių senatorių rezo 
liucijoms.

Neseniai buvęs Anglijos lietuvis L. Venc 
kus raštu kreipėsi į kelis žymesnius sena
torius, prašydamas juos paspausti senato
rių Fulbright Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalu. Atsakydamas Con
necticut senatorius T.J. Dodd atsiuntė L. 
Venckui šitokį laišką:

„Dėkoju už Jūsų neseną laišką. Kaip 
Jūs žinote, aš seniai remiu tokią politiką, 
kuri siekia Rytų Europos pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo, jų nepriklausomybės ir ap
sisprendimo.

„Ta pati jėga, kuri sutrypė Lietuvos ne
priklausomybę, dabar stengiasi sunaikinti 
Vietnamo nepriklausomybę. Bet kaip lais
vės kibirkštis nemirė lietuviuose, taip ji 
tebėra gyva viso pasaulio vyruose ir mote
ryse. žmogaus natūralus pageidavimas yra 
būti laisvu, todėl visų laisvę mylinčių pa
reiga yra daryti viską, parodyti agreso
riams, jog jų veržimosi politika nepasiseks.

„Pasirinkimas dabar, kaip ir tada, yra 
ne iliuzinis tarp karo ir taikos, bet tikras: 
arba nugalėti agresiją dabar, arba reikės 
ją nugalėti vėliau aukštesne kaina“.

MIRĖ T. ŠURAVINAS
Teodoras Šuravinas, pedagogas, litera

tas ir grožinės literatūros bei lietuvių tau
tosakos vertėjas, mirė Kaune balandžio 10 
d., baigdamas 77 savo amžiaus metus. Gi
męs Rusijoj (motina lietuvė), augo Jurbar 
ke ir ten jau 1907 metais, būdamas 18 me
tų amžiaus, tapo pradinės mokyklos moky
toju. Tose pareigose ilgą laiką Jurbarke, 
vėliau kitose mokyklose, pasiliko ir visą 
Lietuvos nepriklausomybės metą. 1930 m. 
buvo išleistas jo į rusų kalbą išverstas lie
tuvių pasakų rinkinys, paskui eilė vertimų 
bei skaitinių vaikams ir moksleiviams lie
tuvių kalba. Vėliau yra išvertęs į rusų kal
bą Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, B. Sruogos 
ir kitų raštų. (E)

MAŠINOS
Komunistai biurokratai, įtikinėdami kol 

chozinės sistemos pranašumu, visada pa
brėžia, kad bus išnaikinti visi varginantie
ji rankų darbai, nes žmogaus ir arklio jėgą 
pavaduosiančios mašinos.

Kitaip kalba praktikai. Šiaulių rajono 
Gilvyčių sovchozo direktorius A. Žukas 
„Tiesoj“. (Nr. 66) tiesiai pareiškia, kad su 
traktoriais pusė bėdos, bet visos kitos ma
šinos (kuriomis biurokratai didžiuojasi) 
visiškai netikusios ir nieko jos nepavaduo
ja: „Be išankstinio kapitalinio remonto su 
šiomis mašinomis į lauką negali važiuoti“.

Ūkio direktorius kaltina mašinų gamyk
las. Paminėjęs visos eilės (Rusijos gamyk
lose pagamintų) mašinų vardus, sako, kad, 
jas gavus, „beveik visada tenka iš naujo 
pervirinti kai kurias siūles, glaudžiau su
leisti plokštumas, pakeisti krumpliaračius 
bei žvaigždračių padėtį, permontuoti netei
singai pritvirtintus guolių korpusus, kai 
kada net pakeisti metalo rūšį. Šitokiems 
darbams reikia turėti specialią mechaniza
torių brigadą ir geras dirbtuves“...

Ne veltui kiti siūlo, kad Lietuvoj ar kur 
nors kitur Pabaltijy būtų steigiamas spe
cialus žemės ūkio mašinų fabrikas gaminti 
Pabaltijo kraštams tinkamas mašinas. Bet 
be Maskvos leidimo tokio fabriko įsteigti 
negalima, o Maskvoj toks dalykas į planus 
neįrašytas. . (Elta)

„Besikeičiančioj sovietinėj bendruome
nėj partija seka, ne veda“, — taip teigia ir 
gyvais pavyzdžiais įrodo New York Times 
Maskvos biuro vedėjas NYT Magazine (ko 
vo 27 d.). Partija, sako, tebeturi absoliu
tinį autoriteto monopolį, bet sociologine 
prasme jos politika ir galia menkėja. Par
tija dar įsakinėja, bet vis labiau pasijun
ta turinti įsakinėti tai, ko žmonės nori ir 
ko vis aiškiau ima reikalauti.

Ir Lietuvoj panašus reiškinys ima iš
plaukti paviršiun. Būdingas pavyzdys — 
atsitikimas su Neringos reikalų tvarkymu. 
Neseniai Klaipėdos architektas P. Lapė ne
kantriai per „Tiesą“ kreipėsi į viešumą, 
įspėdamas, kad Neringos vasarvietės ne
leistinai apleistos ir kad reikia gelbėti 
bent etnografinės reikšmės pastatus.

Vos dvi savaitės praėjo nuo to balso iš 
visuomenės, ir pati LTSR ministrų taryba 
Vilniuje paskelbė, kad jau apsvarsčiusi Ne 
ringos miesto (taip dabar vadinamas visas 
ruožas nuo Smiltynės iki Nidos, įskaitant 
ir Nidą) „plėtimo ir tvarkymo“ klausi
mus...

Visų pirma vilniškė vyresnybė pabarė 
vietinį Neringos miesto vykdomąjį komite
tą ir „atitinkamas respublikines organiza
cijas“, kam „per mažai rūpinasi Kuršių 
nerijos gamtos apsauga“. Toliau pažadėjo, 
kad Neringos vasarvietės bus plečiamos ir 

KAPAS BE
Vasario 21 d. rašiau dr. A. Geručiui, Lie

tuvos Atstovui Šveicarijoje: „Kaip gal bū
sit skaitęs „Europos Lietuvio“ sausio 18 d. 
numery, Stasio Kuzminsko straipsniu Ka
pas be kryžiaus esame iššaukti pasisakyti, 
„kada ir kas manoma daryti, kad pamink
las Lietuvos Nepriklausomybės Akto Sig
natarui prel. K. šauliui būtų pastatytas“. 
Iššaukta, gal šiam reikalui spręsti toli
miausia (nes mūsų tikslas — ne tiek Tau
tos Vyrams paminklus statyti, kiek tokių 
paminklų vertus naujos kartos veikėjus ža 
dinti ir ugdyti), ir „artimiausio lietuviško 
kultūrinio židinio — Castelnuovo Don Bos
co lietuvių gimnazijos vadovybė“.

„Esame iššaukti; tad kokios iniciatyvos, 
bet konkrečios, reikia imtis! Gal tokia ini
ciatyva jau ir paimta, tik man nežinoma. 
Todėl ir kreipiuos į Tamstą, Daktare, kaip 
į, mano supratimu, vietai ir reikalui arti
miausią asmenį, teiraudamasis: 1. ar, Jū
sų žinia, yra kas daroma ar manoma dary
ti, kad prel. K. Šauliui būtų pastatytas tin
kamas paminklas? 2. O jei nebūtų nieko da 
romą nei ko konkretaus nenumatyta, ar, 
Jūsų manymu, būtų pravartu, kad, šiais 
lietuviško Jaunimo Metais, Lietuvos Nepri 
klausomybės Signatarui prel. K. Šauliui to 
kį paminklą statyti iniciatyvos imtųs, per 
savo vadovybę, Castelnuovo Don Bosco lie 
tuvių gimnazijos jaunimas?“

Kovo 2 d. dr. A. Gerutis iš Berno atsakė: 
„Nuoširdžiai dėkoju už Tamstos š.m. vasa
rio 21 d. laišką ir už rūpestį paminklu a.a. 
Prelatui Kazimierui Šauliui. Vasario 13 d. 
Ciuriche įvyko Lietuvių Bendruomenės 
Šveicarijoje narių susirinkimas, kuriame 
buvo svarstytas ir paminklo klausimas. 
Valdybai pavesta ištirti visas aplinkybes, 
susijusias su paminklu. Apie Tamstos laiš
ką painformavau Bendruomenės pirminin
ką p. Algimantą Gegecką Ciuriche. Maty
sime, kokia bus jo ir kitų valdybos narių 
reakcija. Savaime kiek abejoju, ar negau
singa Šveicarijos lietuvių bendruomenė pa 
jėgs viena pati pastatydinti paminklą. A.a. 
Prel. Šaulys kaip Vasario 16 Akto signata
ras priklausė visai lietuvių tautai, tad dėl 
jo kapo pagerbimo turėtume šauktis visos 
emigracijos paramos. Tamstos keliama 
mintis labai įdomi ir sveikintina. Gal tik
tai tektų palaukti, kaip pasisakys Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės valdyba, 
kaip tiesiogiai suinteresuota. Ji galės savo 
nuomonę Tamstai pranešti tiesiogiai. Aš iš 
savo pusės nuoširdžiai paremsiu kiekvie
ną iniciatyvą, kuria būtų pagerbta atmin
tis tokio mūsų tautai didžiai nusipelniusio 
vyro, kaip a.a. Prel. Kazimieras šaulys".

Ir, štai, kovo 23 d. Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės, jos pirmininko pi Alg. Ge- 
gecko asmeny, pasisakymas: „...atėjo pas 
mane laiškas iš p. dr. Geručio, kuriam jis 
man apie Jūsų planus dėl Prel. šaulio ant
kapio rašo. Labai džiugu buvo sužinoti, 
kad Castelnuovo jaunimas nori imtis ini
ciatyvos tam reikalui. Aš asmeniškai tam 
reikalui labai pritariu,' nes, kiek aš žinau, 
iki šiol nebuvo žygių ton kryptin pradė
ta. Paminklo statymo reikalu vedu dabar 
pasitarimus su valdybos nariais. Norima 
sudaryti bendrą, Šveicarijos ir Castelnuo
vo Instituto lietuvių, komitetą, kuris būtų 
paminklo statymo vyriausias vadovas. 
Tam reikalui iš Šveicarijos lietuvių pusės 
ieškau dabar kandidatų į komitetą. Tikiuo
si, kad netrukus galėsiu Tamstai pranešti 
rezultatus“.

tvarkomos kaip turizmo ir poilsiavimo vie
tos. Neringos vasarvietėmis, esą, numaty
ta laikyti Nidą, Pervalką, Juodkrantę ir 
Smiltynę...

Vietovių, kurios buvo vasarvietės nuo ne 
atmenamų laikų, dar tik numatymas laiky
ti vasarvietėmis suprantamas tik žinan
tiems, kad nuo rusų antplūdžio Neringa su 
visomis vasarvietėmis yra atsidūrusi „pa
sienio zonoj“, kuriai taikomas tik komu
nistų valstybėse šiais laikais žinomas reži
mas. Praėjus daugiau kaip dviem dešimt
mečiam nuo karo pabaigos, Neringa tebėra 
apgaubta paslaptingu karo meto šydu.

Nors Marių pakrantėj leidžiama gyvent 
ir net vasarot, bet keliauninkui, į ten be 
ypatingo leidimo patekusiam, vis dar gre
sia pavojus pavasarot... kalėjime. Ir su lei
dimais nuvykę tik tam tikromis valando
mis gali apsidairyti juros pakrantėj. To
dėl Neringos vasarvietės jau ketvirtis šimt 
mečio ir nebuvo laikomos tikra to žodžio 
prasme vasarvietėmis. Ar naujasis Vil
niaus valdžios numatymas jas vėl kažkada 
imti laikyti vasarvietėmis pakeis Neringos 
sąlygas, dar neaišku, nes numatoma tvar
kyti daugiausia tik Marių pakrantė. Be to, 
nutarta „likviduoti Neringoje esamas ir už 
drausti steigti naujas poilsiavimo stovyk
las bei organizuoti sporto varžybas, išsky
rus buriavimą“. (Elta)

KRYŽIAUS
Kapas dar vis „be kryžiaus“.
Bet gal lietuviškoji emigracija sukrus — 

ir Vasario 16 Akto Signatarui, prel. K. šau 
liui, pastatys tinkamą paminklą. O tuo ir 
sau paminklą pasistatys!

K. Pranas Gavėnas

NEWS DIGEST
Periodinių antikomunistinių leidinių ang 

lų kalba, rodos, yra jau su kaupu. Bet ne
pasakytume, kad kiek daugiau jų būtų to
kių, kur dažniau būtų iškeliami Lietuvos 
ar viso Pabaltijo klausimai. Daugiausia 
vietos vis skiriama bendrybėms arba didie 
siems sovietiniams kraštams, o apie Lietu
vą, Latviją ar Estiją tik retai tuose įvai
riuose žurnaluose prasmunka kokia žinutė. 
Išimtį tarp jų sudaro gal tik Stewart-Smith 
redaguojamas ir Londone leidžiamas „East 
- West", kuriame nesveriama, ar žinia lie
čia didelį, ar mažą kraštą, svarbu tik, kad 
ji aptartų sovietinę politiką ir sovietinio gy 
venimo reiškinius.

Tur būt, tais sumetimais, kad apie Lietu 
vą būtų pateikiama daugiau žinių, Austra
lijoje jau ketvirti metai eina lietuvio J. P. 
Kedžio leidžiamas ir jo su kitais redaguoja 
mas „News Digest - international“ < žurna
las. Jis išeina 4 kartus per metus.

Iš tiesų žurnale šiek tiek būna ir lietuvių 
parūpinamos medžiagos. Bet apskritai jo 
turinys yra tarptautinis, apžvelgia įvairių 
kraštų komunizmo reiškinius.

Jo kaina metams 12 šil. (adresas: Box 
62, P.O. Belmore, Sydney N.S.W., Austra
lia).

PASAULYJE
— Praeitais metais daugiausia plieno 

svetur išvežęs kraštas buvo Japonija — ji 
eksportavo 10.102.411 metrinių tonų (JAV 
plieno eksportas tesudarė tik 44 procentus 
Japonijos eksporto).

— Londono planuotojai tvirtina, kad 
1985 metais Britanijos sostinė turės 15 mil. 
gyventojų ir dar išsiplės 15 mylių į visas 
puses.

— Houstone (JAV) plastikinę širdį ga
vęs žmogus vis dėlto mirė.

— Prie Berlyno sienos Rytų Vokietijos 
sargybiniai nušovė pabėgėlį, o ties kita 
vieta moteris vis dėlto pabėgo.

— Maskvoje iš ketvirto aukšto krito 
dvejų metų vaikas, bet praeivis pagavo jį.

— Britų komunistų laikraštis pakeitė 
vardą — dabar jis vadinsis nebe Daily 
Worker, bet Morning Star (ryto žvaigždė, 
arba aušrinė).

— Girtas V. Berlyno gyventojas nutarė 
išsimaudyti kanale prie Rytų sienos, komu 
nistai sargybiniai paleido į jį apie 100 šū
vių, ir jis žuvo.

A t A 
Kun. Klebonui PETRUI KLUMBIUI 

Amerikoje mirus, 
brolį Izidorių Klumbį ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Barančiukų šeima
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Iš Lietuvos atėjo žinia, kad neseniai mirė 
Kaune inž. Taujenis. Tikros mirimo datos 
kol kas nežinome.

Inž. Vincas Taujenis buvo gimęs 1890 m. 
balandžio 10 d. Padarbuose, Židikų valse., 
Mažeikių apskr., prie Pikelių miestelio. 
Prieš Pirmąjį karą 1904-11 m. jis mokėsi 
Liepojos komercijos mokykloje. Pradžioje 
šio šimtmečio Liepojoje veikė šios viduri
nės mokyklos: Mykalojaus vyrų gimnazija, 
komercijos ir realinė mokykla ir moterų 
gimnazija su dėstomąja rusų kalba (anks
čiau buvo su dėstomąja vokiečių kalba). 
Mokyklas lankė įvairių tarnautojų ir šiaip 
paprastų žmonių vaikai (rusų, vokiečių, 
latvių, lenkų ir lietuvių tautybių). Lietu
vių daugiausia lankė gimnaziją, jų kiek
vienais metais skaičius vis didėdavo. Mo
kiniai gyveno prie šeimų arba pensionuo
se, po visą miestą išsimėtę.

1904 metais, būdamas pirmoje klasėje, 
apsigyvenau Domicėlės Pacevičaitės pen
sione, Tame pačiame pensione dar gyveno 
K. Jonūnas, Ignas Končius (neprikl. Lietu
voje fizikos profesorius), Adamkavičius 
(neprikl. Liet, generolas), Pr. Gudavičius, 
Vincas Kairys (gimn. mokytojas), Z. Pace- 
vičius (Lietuvoje matavimo inž.), Jeroni
mas Butkus (neprikl. Liet, artilerijos kari
ninkas), Juozas Žemgulys (nepr. Liet, dak
taras, pasitraukiant komunistams iš Lietu
vos, buvo žiauriai nužudytas Panevėžy), 
Juozas Gutauskas (nepr. Liet. vet. gydyto
jas). Metais vėliau apsigyveno vienam 
kambary ten Vincas Taujenis ir Remeikis 
(nepr. Liet, teisininkas), abu komercijos 
mokyklos mokiniai, „švedai“ J. Baltuška ir 
Pr. Rakas (šis, baigęs Ukmergėje keturias 
klases, išvyko dar prieš Pirmąjį karą į Ame 
riką, tapęs vaistininku).

Man dar tebesant antroje klasėje, įvyko 
revoliucija, bet aš tada apie visuomenės 
reikalus bei politiką labai mažai tenusima
niau. Mūsų gimnazijoj streikas įvyko, moks 
las buvo nutrauktas, bet neilgai netrukus 
vėl pamokos prasidėjo. Streikavo komerci
jos ir realinės mokyklos. Didžiojoj gimna
zijos salėj vyko mitingai su revoliuciniais 
šūkiais. Nuotaikos mokinių tarpe buvo pa
kilusios. Salės sienoje kabėjęs didelis caro 
paveikslas buvo supiaustytas. Vienąsyk 
streiko metu kareivių kuopa išvaikė gimna 
zijos mokinių suruoštą mitingą. Buvo net 
sužeistų. Pajutome, kad po to tikyba gim
nazijoj katalikams buvo pradėta dėstyti jų 
gimtąja kalba. Kiek vėliau buvo įvesta ir 
lietuvių kalba po visų pamokų. Kai buvau 
III klasėje, į gimnaziją ateidavo komerci

INŽ. VINCAS TAUJENIS
jos mokyklos mokytojas Baronas dėstyti 
po pamokų lietuvių kalbos. Baronas vėliau 
Lietuvoje buvo Ukmergės gimnazijos direk 
torium. Gimnazijoj dar buvo lietuvis Kaje
tonas Šklėrius, kuris mokė paišybos.

Reakcijai laimėjus, prasidėjo kratos ir 
areštai. Neišvengė to ir mūsų bendrabutis. 
Atsimenu vieną tokią kratą mūsų bendra
butyje. Vieną gražią dieną įsibrauna j mū
sų bendrabutį pristovas su 3 gorodovikais 
(miesto policija). Pradėjo kratyti lovas ir 
paprašė atidaryt lagaminus. Vienam kam
bary gyvenę komercijos mokyklos moki
niai Taujenis ir Remeikis, turėję braunin
gą, suspėjo dar užmest ant aukšto koklinio 
pečiaus viršaus. Policininkas, užsilipęs ant 
kėdės, norėjo pasiekt pečiaus viršų, bet ne
pasiekęs numojo ranka, taip ir liko nesu
čiuptas brauningas. Šiaip bendrabuty nie
ko draustina nerasta. Nežiūrint tai, vis tiek 
buvo areštuotas IV klasės mokinys Jero
nimas Butkus, matyt, buvo šnipų įskųstas. 
Kiek ilgai sėdėjo kalėjime — nežinau, nes 
aš po to neužilgo išvažiavau iš Liepojos.

V. Taujenis 1911 metais baigė komerci
jos mokyklą Liepojoje. 1917 m. baigė mata 
vimo institutą Maskvoje ir durpininkystės 
kursus.

Po Pirmojo karo inž. Vincas Taujenis, 
grįžęs į Lietuvą, dirbo žemės Ūkio Ministe
rijoje, eidamas įvairias pareigas: buvo dur 
pynų ūkio referentu, buvo žemės ūkio tvar 
kymo departamento vicedirektorium, dir
bo Žemės Ūkio Rūmuose ir nuo 1920 metų 
buvo lektorium įvairiose mokyklose bei 
kursuose. Dėstė jis durpininkystę ir žemės 
nusausinimo dalykus {natininkų kursuose, 
Žemės Ūkio Akademijoje ir miškininkų mo 
kykloje. Nuo 1948 metų buvo pakeltas į 
profesorius ir buvo durpių ūkio katedros 
vedėjas.

Inž. V. Taujenis yra daug rašęs spaudo
je savo specialybės klausimais, bendradar
biaudamas Tautos Ūkyje, Technikoje ir 
Ūkyje, Melioracijoje, Žemės Ūkyje. Yra pa 
rašęs kelias savo specialybės srityje kny
gas.

Inž. V. Taujenis Lietuvos nepriklauso
mybės laikais prie Kauno, Palemone, buvo 
nusipirkęs žemės sklypą ir ten pasistatydi
nęs gražų namelį. Antrojo karo metu jo vi- 
lukė sudegė.

V. Taujenis studentų organizacijoms, 
mokslus einančiam jaunimui buvo labai 
malonus ir prielankus, tolerantas ir neiš- 
didus.

Inž. J. Vilčinskas, prisimindamas inž. V. 
Taujenį, rašo:

„Inž. Taujenį pažinau dar vaiku būda
mas, maždaug 1923-25 m., kai jis atvažiuo
davo į Palemoną, kur buvo durpių kasykla. 
Mano tėvas tuo laiku buvo Palemono sto
ties viršininku, o aš dažnai sukinėjausi sto
tyje. Inž. Taujenis ateidavo į stoties virši
ninko kambarį, kai laukdavo traukinio ar 
kai reikėdavo pasitarti durpių pervežimo 
reikalu.

Vėliau, mano tėvui jau išsikėlus iš Pale
mono, inž. Taujenis ten įsigijo žemės skly
pą Ir pasistatė gražų namelį, kuriame gy
veno. Tą namelį matydavau iš traukinio, 
kai pravažiuodavau“.

J. Gutauskas

V. KRĖVĖ IR TEATRAI
Dabartiniai Lietuvos kultūrinio gyveni

mo prižiūrėtojai, greičiausia iš baimės įsi
šokti prieš Maskvos valdovus, ilgą laiką 
buvo „išbraukę“ iš lietuvių literatūros V. 
Krėvę. Tik jam mirus pradrįso atsargiai 
apie jį užsiminti, vėliau ėmėsi išleisti net 
ir kai kurių jo raštų.

Dabar pagaliau V. Krėvė grąžinamas ir 
į Lietuvos teatrus: Vilniaus dramos teatras 
neseniai ėmė vaidinti Krėvės „Skirgailą“, 
o Šiaulių teatras rengia „Šarūną“.

JAUNIMO M.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy

ba JAV išleido „Jaunimo metų kalendo
rių“. Aišku, kad su kalendorium bus pilnes 
ni metai. Tik gaila, kad toksai kalendorius 
išėjo balandžio mėn., kai jau ketvirtadalis 
metų pragyventa be jo. Na, ką gi padarysi, 
kad kažkam, matyt, pavėluotai atėjo min
tis. Tačiau jeigu paaiškėtų, kad toksai ka
lendorius įsigyja populiarumo jaunime, 
tur būt, ateityje jis galėtų ir laiku išeiti ir 
duoti neabejotinų vaisių.

Kas šitame pirmajame yra?
O gi pradžioje Lietuvos himnas, toliau 

Mažosios Lietuvos himnas, posmas iš Mai
ronio „Kur bėga Šešupė“, jo giesmė „Mari
ja, Marija", kalendoriniai vardai su jų isto 
rija, įvairių įsidėmėtinų patriotiškų posa
kių ir eilėraščių, jaunimo metus skelbiąs 
aktas, jaunimo metų programa. Tur būt, 
reikia pasidžiaugti, kad kalendorius yra 
iliustruotas PLB ir PLJ kongresui ruošti 
komiteto ir įvairių komisijų, buvusių prezi 
dentų, buvusių ir esamų PLB pirmininkų 
atvaizdais ir dar lietuviškų tautinių pasi
rodymų fotografijomis. Bet tų fotografijų 
dalis rodytų, kad PLB vadovybė lyg ir sten 
giasi labiausiai iškelti į priekį save ir suda

„Skirgailą" Vilniuje režisavo pats dra
mos teatro meno vadovas J. Rudzinskas, 
nepriklausomybės laikais buvęs aktorius 
Šiaulių ir Klaipėdos dramos teatruose. Jis 
atlieka ir Skirgailos rolę.

Kritikai palankiai vertina Rudzinsko vai 
dinimą, bet apgailestauja, kad „spektaklio 
visuma, jo bendras vaizdas nepakilo iki ra
šytojo veikalo lygio" (Irena Alseikaitė, L. 
ir M., 1966, Nr. 11).

Yra užuominų, kad ar tik nebus meno 
vadovas persistengęs pasirodyt visų iški
liausias tarp... silpnesnių. Esą, „šalia J. 
Rudzinsko Skirgailos nublanksta ir palyda 
ir priešai“, o juk: „Ne, ne tokius priešus 
vaizduoja Krėvė".

Ypač iškalbingos tokios pastabos: „Žiūri 
į J. Rudzinsko Skirgailą ir galvoji: nema
žai Akademinio teatro meistrų, kuriuos ko 
lektyvo vadovybė išleido į poilsį, šiandien 
dar galėjo dirbti. Kiek kūrybingumo, pa
vyzdžiui, parodė teatro veteranai J. Sipa
ris, G. Jackevičiūtė, A. Radzevičius ir kiti 
Dauguviečio jubiliejinio spektaklio mėtų!“ 
(Tas spektaklis buvo neseniai, atseit, tie 
aktoriai dar ir dabar pajėgūs, o jau išleisti 
pensijon).

Išvadoj sako, kad Vilniaus dramos teat
re, ypač „Skirgailos“ pastatyme, „ginčijasi 
du teatrai" (atrodo, kad turima galvoj Ru
dzinskas ir kiti). Deja, sako, ginčijasi per 
daug taikingai, ir dėl to „šio spektaklio vi-

KALENDORIUS
ryti įspūdį jaunimui, kad tai yra pirmaei
lis ir svarbiausias lietuviškas pasiekimas.

Toliau eina apžvalginiai dalykai. Jauni
mas visada trokšta ko daugiausia gyvybės, 
judrumo, sodrumo. O tie apžvalginiai daly
kai, deja, yra pakankamai sausi ir nuobo
dūs (o kai jie santraukiniai, tai ir vaizdo 
kaip reikiant nesudaro). Pavyzdžiui, sky
relyje „Tauta ir valstybė“ parankiota įvai
rių pasisakymų (S. Šalkauskio, A. Macei
nos, F. Kapočiaus, deja, net viena grubi 
klaida įvelta, nes „Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus“ priskirta muzikui J. Gudavi
čiui, kas yra aiški netiesa: tos dainos lie
tuvišką tekstą yra davęs Margalis - šnapš- 
tys).

Mūsų praeities, kultūrinio gyvenimo ap
žvalgos irgi bus sunkiai įsimenamos, kas 
jas skaitys. Kai kurie mūsų gyvenimo san
traukiniai aptarimai net ginčą galėtų kelti 
dėl savo to siaurumo.

Kalendoriaus gale dar turime adresus 
diplomatinės tarnybos, PLB, spaudos, lei
dyklų, radijo valandėlių ir jaunimo metų 
ir kongreso vadovų.

Kaina 1 dol. K. Abr.

suma atspindi aktorinės vaidybos ir režisū 
ros susmulkėjimas, paviršutiniškumo ten
dencijos, kurios jaučiamos pastaraisiais 
metais ir apie kurias jau ne kartą buvo kai 
bama“. (Elta)

KODĖL KRISTUS ĮŽENGĖ Į DANGŲ
Įvairiose Šv. Rašto vietose duodama ne

maža priežasčių, kodėl Kristus įžengė į 
dangų:

1) Kaip žmogus jis įžengė į dangišką gar 
bę, kurią jis pelnė savo gyvenimu ir mirti
mi: „Argi nereikėjo, kad Kristus tai kentė
tų ir taip įeitų į savo garbę?“ (Luko 24, 
26). Šv. Paulius priduria: „Jis pats save 
pasižemino, pasidaręs klusnus iki mirčiai, 
mirčiai gi kryžiaus. Todėl ir Dievas išaukš 
tino jį ir dovanojo jam vardą, viršesnį už 
Visus vardus“ (Pilyp. 2, 8-9).

2) Įžengė, kad būtų mūsų tarpininkas 
amžinajam Tėvui: „Kristus Jėzus yra, kurs 
numirė, kursai dargi ir prisikėlė, kuris yra 
Dievo dešinėje, kursai ir užtaria mus“ 
(Rom. 8, 34). Šv. Jonas mums primena: 
„Jei kas ir nusidėtų, tai mes turime pas 
Tėvą užtarėją Jėzų Kristų, teisųjį“ (1 Jo
no 2,1).

3) Įžengė, kad patrauktų mūsų širdis ir 
parengtų mums vietą: „Mano Tėvo namuo
se daug buveinių. Jei taip nebūtų, būčiau 
jums pasakęs, nes aš einu jums vietos pa
rengti. Kada aš būsiu nuėjęs ir prirengęs 
jums vietos, vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas 
save, kad, kur aš esu, ten ir jūs būtumėte“ 
(Jono 14, 2-3).

4) Įžengė, kad atsiųstų savo Bažnyčiai 
šv. Dvasios: „Jums geriau, kad aš einu. 
Nes, jei aš neeisiu, Ramintojas neateis pas 
jus, o jeigu aš nueisiu, aš jį jums atsiųsiu“ 
(Jono 16,7).

Kai mes kalbame, kad Išganytojas sėdi 
Dievo dešinėje, mes neįtaigojame, kad Die
vas, kuris yra dvasia, turėtų rankas. Tą žo
dį vartojame perkelta prasme pažymėti, 
kad Kristus kaip Dievas yra lygus Tėvui, o 
kaip Žmogus yra išaukštintas virš visų an
gelų ir šventųjų:

„Ją jis parodė Kristuje, prikeldamas jį 
iš numirusiųjų ir pasodindamas jį savo de
šinėje danguje, aukščiau visų kunigaikštys 
čių, valdžių, galybių, viešpatysčių ir viso
kio vardo, kurs minimas ne tik šiame pa
saulyje, bet ir būsimame“ (Efez 1, 20-21).

Pagal C. Hart — J. K.

JONAS AVYŽIUS-------------------------------------------------------------------------------------------

Kaimas kryžkelėje
(73)

Jiedvi pasuko prie sekančio stendo. Mor
ta Išsiblaškiusi klausėsi Švelnytės aiškini
mų, mechaniškai pritardama galvos link
čiojimu, nors iš tikrųjų nieko nesup’rato. 
Per visą pasikalbėjimą neištarė nė vieno 
rišlaus sakinio; tik mikčiojo, raudo, ginda
masi nuo klausimų vienskiemeniais „taip“ 
arba „ne", ir meldė Dievą, kad greičiau ją 
paleistų švelnytė. Pagaliau atsisveikino. 
Eidama pro šalį, žvilgterėjo į savo stendą, 
ten pamatė porą merginų, kurios įdėmiai 
apžiūrinėjo audinius (jos, ne kieno nors 
kito, audinius!); kojos susipynė, kaip paku 
lose, smaugiantis dusulys užkimšo gerklę. 
Morta instinktyviai sugriebė Martyno ran
ką ir, iš visų jėgų tramdydama prasiver
žiantį jausmų antplūdį, išėjo į gatvę.

— Matai, kaip tave pagerbė, — tarė 
Martynas.

— Karšta... Pavargau. Nebegaliu dau
giau... — sušnibždėjo Morta.

Priešais parodą buvo nedidelis skveriu- 
kas. Beveik tuščias. Jiedu nuėjo prie arti
miausio suolelio ir atsisėdo senos akacijos 
paunksmėje, nors buvo vėsu, nes pakilusi 
saulė dar nespėjo įkaitinti žemės, ir apla
mai gegužės mėnuo nepasižymėdavo karš
tomis dienomis.

— Tau pasisekė, Morta. Galėsi austi Dai 
lės kombinatui. Ten neblogai užmoka. Bet 
ne tai svarbu. Svarbu, kad žmogus suranda 
savo vietą gyvenime. O tavo vieta prie stak 
lių, juk taip, Morta? — paklausė Martynas. 
O kai ji nieko neatsakė ir toliau sėdėjo, su
spaudusi degantį veidą delnais, žiūrėdama 
kažkur sau po kojomis, jis pridūrė: — Bet 
pasakyk, kaip tie tavo darbai pakliuvo į pa 
rodą?

— Toleikis... — pratarė ji, džiugiai nu
stebusi, tartum tame vieninteliame žodyje 
netikėtai būtų suradusi visų paslapčių 
raktą.

„Vėl Toleikis. Jo nėra, o aidas atsišau
kia...“ Martynas norėjo atsakyti, bet tuo 
metu pamatė, kad Mortos nugara mėšlun
giškai trūkčioja.

Martynas sučiupo moterį už pečių ir pa
suko į save. Ji žiūrėjo į jį rasotomis akimis 

ir nieko nematė. Ją draskė nesuprantamas, 
už tai baisus juoko priepuolis.

— Aš maniau... kvailė... paims... nuva
rys į miliciją... — vapėjo, kiekvieną žodį 
palydėdama kvatojimosi protrūkiu. — Su
laikys, klausinės... Cha-cha-cha! O čia... 
Takeliai, kaklaraištis... Cha-cha-cha! Vil
nius... respublikinė paroda... Na ir kvai
lė... kvailė... kvailė... Cha-cha-cha!

— Apie kokią miliciją kalbi? — Marty
nas papurtė Mortą. — Nusiramink. Į mus 
žmonės žiūri.

— Žmonės? Kokie? Ar čia yra žmonių?
— Ji dar kvatojosi, bet jau be pakvaišėliš- 
ko temperamento, vis lėčiau, ramiau, kol 
nutilo, nualinta priepuolio. Minutėlę sėdė
jo, sunkiai alsuodama, panarinusi galvą, 
paskui pasisuko į Martyną ir uždėjo ant 
kelio ranką. — Aš viską pasakysiu, Mar
tynai. Gal jau žinai, bet vis tiek pasakysiu.
— Ir ji stebėtinai ramiai papasakojo apie 
savo pasikalbėjimą su Šileika.

Martynas klausėsi nutirpęs. Taip, viskas 
taip, kaip spėliojo. Bet kam reikėjo iš
sklaidyti iliuzijas?

— Kodėl man tai kalbi? — piktai pa
klausė. — Nueik ir pranešk milicijai.

— Aš niekada nieko neskundžiau, o jei 
pasakiau, tai todėl, kad kitaip negalėjau. 
Negalėjau, Martynai. Pats žinai mano gyve 
nimą. Tiek metų su Lapinu... Mylėjau... 
užjaučiau... nepaisiau žmonių kalbų... 
Buožė? Viešpatie, kuo gi kaltas, kad tėvas 
turto tiek paliko? Sūnus banditas? Bet ar 
tėvas gali atsakyti už savo vaiką ir dar ne 
tikrą? Jūs jį plūdote, žeminote, niekinote, 
o aš gailėjausi. Bet va atėjo Toleikis. Tas 
atsitikimas su karve, Birutės išėjimas. 
Tarp mudviejų atsirado plyšys, ir su kiek
viena diena platyn platyn... Paskui ta bai
si vestuvių naktis. Viešpatie, Viešpatie... 
Nebuvau mačiusi, kad žmogus taip neap
kęstų kito žmogaus! Jis niekada nemylėjo 
žmonių, bet anksčiau jį supratau. Adoliaus 
mirtis, prarastas turtas... Buvo už ką... 
Turtas... Kas nenori turto, Martynai? Tik 
ar galima dėl to kitą skandinti? Tą naktį, 
kai sudegė Gaigalai, aš susidūriau su juo 
priemenėje. Jo drabužiai dvokė žibalu. Ta
da blogai nepagalvojau, o dabar suprantu, 

kodėl jis dvokė žibalu... — Morta kalbėjo 
tyliai, protarpiais stabteldama ir lyg prilai 
kydama įsibėgėjusią mintį. Su kiekvienu 
žodžiu jos balsas darėsi lengvesnis, žvales
nis, dinamiškesnis, kaip žemėmis aplipęs 
akmuo, riedantis į pakalnę.

Martynas sustingęs žiūrėjo į sodelio gi
lumą. Susipynę medžių šešėliai. Baltai da
žytų suolelių eilė. Gelsvu smėliu nubarsty
ti takai, gintariniai takai, ir viename iš jų 
toks pat gintarinis vaikų vežimėlis, mote
ris, o iš paskos marga balandžių procesija.

„— Tokiu būdu, draugai, pereiname prie 
sekančio dienotvarkės punkto. Pakvieski
te Martyną Vilimą... Sėskitės, draugas 
Vilimai. Ten, ten, arčiau durų...“

Išnyko sodelis, susipynę medžių šešėliai, 
gintariniai takai su marga balandžių pro
cesija. Rajkomo posėdžių kambarys. Par
ketas. Žmonėmis apsėdęs ilgas stalas. Ir su 
sipynę žvilgsniai kaip spygliuotos vielos, 
skiriančios nuo tų žmonių jį, Martyną.

„— Svarstomas Martyno Vilimo klausi
mas. Žodis priklauso draugui Jurėnui...“ 
O gal Navikui? Gal Alseikai? Nesvarbu 
kam, svarbu, kad priklauso žodis, ir jis bus 
pasakytas:

„— Vilimui buvo draugiškai patarta, 
stengtasi padėti, bet į mūsų, vyresniųjų 
draugų nuoširdžias pastangas jis pažiūrė
jo nedovanotinai lengvabūdiškai. Dar dau
giau — jis tiesiog ignoravo partijos nuro
dymus. Ir štai rezultatas: artinasi žiema, o 
kolūkis nesudėjo pakankamai siloso, pieno 
ir mėsos paruošų planams gresia visiškas 
sužlugimas. Ar būtų taip atsitikę, jeigu Vi
limas nebūtų sąmoningai — aš pabrėžiu šį 
žodį, nes, kaip vėliau pamatysime, jis savo 
vietoje, — jeigu nebūtų sąmoningai sužlug 
dęs kukurūzų sėjos plano? (Juk kukurū
zai šiemet nuostabiai gerai užderėjo!) Ne, 
nebūtų taip atsitikę, draugai biuro nariai. 
Vilimas neatsitiktinai priėjo kelio galą. 
Nepamanykite, draugai, kad, naudodama
sis senais metodais, ieškau priešų draugų 
tarpe. Ne! Aš nenoriu įtarti tavęs, Marty
nai Vilimai, bet kaip užmerkti akis prieš 
faktus? O faktai štai kokie. Kai tu pirmi
ninkavai, buvai iškėlęs savo pusbrolį Šilei
ką brigadininku. Paskui paaiškėjo, kad To 
leikį sumušė (o gal ir norėjo visiškai už

mušti?) ne kas kitas, kaip minėtas tavo gi
minaitis. Tai vienas faktas. Tu artimai 
draugauji su Goda Lapinaite. O kas jos tė
vas, nekalbant apie socialinę padėtį praei
tyje? Padegėjas ir Toleikio sumušimo ini
ciatorius... Pakanka šių dviejų faktų, ger
biami biuro nariai, kad būtų aišku, kokio
se nusikalstamose rankose atsidūrė parti
nis bilietas...“

Martynas atsipeikėjo. Spygliuota žvilgs
nių užtvara išnyko. Pro šalį motina stūmė 
gelsvą vežimėlį. Nuo ryškių giedro rytme
čio spalvų skaudėjo akis.

— Turiu greitai važiuoti namo, Morta. 
Galiu parvežti, jei nori.

Vakare įvyko kolūkio valdybos posėdis. 
Niekam, išskyrus patį Martyną, buvo ne
aišku, kam jis reikalingas: Arvydas įnešė 
nemaža pataisų į sėjos planą, bet nesuspė
jo jo patvirtinti valdybos posėdyje, o sena
sis plano variantas, kurio dabar prireikė 
Martynui, buvo patvirtintas dar prieš at
einant Toleikiui pirmininkauti.

Martynas, nedrįsdamas pakelti akių, pa
aiškino, ko sukvietęs vyrus. Valdybos na
riai iš karto suskilo į dvi dalis. Abu Grigai 
ir Gaigalas su Pauga šoko prieš Martyno 
pasiūlymą laikytis senojo sėjos plano, rei
kalaudami patvirtinti Arvydo variantą, o 
Andrius Vilimas ir Jonas Žariūnas, abejin
gi visokiems posėdžiams ir nutarimams, lai 
kėši nuošalyje, manydami, kad neverta be- 
svarstyti tai, kas kartą apsvarstyta ir pa
tvirtinta. Prie jų prisijungė ir rajkomo įga 
liūtinis Navikas, nes taip pat dalyvavo po
sėdyje.

— Aš, kaip rajkomo atstovas, palaikau 
draugo Vilimo poziciją, — kalbėjo jis. — 
Toleikis savivaliavo, iškraipydamas valdy
bos patvirtintą planą. Mes, komunistai, nū
nai prieš bet kokią diktatūrą ir demokrati
nių principų pažeidimą.

— Mes tavo principais neužkulsime vi
ralo, gyvate! — pašoko Gaigalas.

— Taigi, kad jį kur kots, — nebesusival- 
dė ir Grigas. — Bepiga ant svetimo pilvo 
žirnius sėti, kai pats nei piausi, nei kuisi.

Navikas išraudo iki ausų.
— Inžeidinėjate? — paklausė vos girdi

mu balsu, tačiau apsimestiniame ramume 
griaudė perkūnija. — Aš atėjau ginti teisin 
gų interesų, nukreipti, patarti, padėti, o 
jūs, kolūkio partinės organizacijos sekreto 
riau, vietoj to, kad paremtumėte partinę li
niją, padedate ją iškreipti.

Grigas pabalo, žiojosi kažką sakyti, bet 
už akių užšoko Gaigalas.

— Kas iškreipia, rupūže? Kodėl mes 
kreivi, o tu tiesus, po velnių? Iš kur atsira
dai toks teisuolis?

— Klemai! —šūktelėjo Grigas išsigan
dęs.

— Partijos linija aiški, — kad būtų ko 
ant duonos užtepti. O tau nesvarbu, gyva
te, ką mes piausim, nes, nors badu dvėstu- 
me, tu savo algą gausi.

— Klemai!
— Baigiau! — Gaigalas atsistojo, su 

triukšmu pastūmė į šalį kėdę ir nuėjo prie 
durų. — Kelkit šunų balių be manęs. Mai- 
ronys jame nedalyvaus.

Navikas pašoko, tartum norėdamas vy
tis Gaigalą, ir vėl atsisėdo. Ant stalo padė
tos rankos drebėjo.

— Ne mane inžeidė — partiją, rajkomą, 
draugą Jurėną, — pratarė kimiai. Jo žvilgs 
nis apėjo stalą, akimirkai sustodamas ties 
kiekvienu, ir visu sunkumu užgriuvo Gri
gą.

Tasai bejėgiškai mostelėjo ranka.
— Gaigalas toks žmogus, kad jį kur 

kots... O dėl manęs, tai ar aš prieš senąjį 
kukurūzų planą? Komunistas esu, supran
tu rajkomo rekomendaciją. Bet iš kur pa
imti žemės? Ant vieškelio nepasėsi...

Naviko akys sublizgėjo.
— Atsiras žemės, draugas.
— Atsiras, — pakartojo Martynas.
— Bent aš nežinau tokių fondų, — atsi

liepė Tadas. — Gal Dievas iš dangaus ko
kį maišą numes...

— Jeigu būtų žemės... — dusliai prata
rė Grigas. Jam buvo gėda pačiam savęs.

— Jau kalbėjome, kad atrasime. Atrasi
me, pirmininke?

Martynas linktelėjo. Keista — nors jiedu 
nebuvo susitarę, bet abudu galvojo tą pa
tį: kol kas neverta atskleisti savo sumany
mo iki galo.

Po posėdžio Navikas priėjo prie Marty
no ir karštai paspaudė jam ranką.

— Sveikinu.
— Su kuo?
— Vyras esi, Martynai. Neapvylei drau

go Jurėno.
Martynas šiurkščiai ištraukė delną.
— Nesidžiauk, dėl kukurūzų neišarsiu 

pasėlių, kaip jūs to norite, —pasakė piktai, 
pats netikėdamas savo žodžiais.

— Tavo reikalas, draugas. Labanaktis. 
Iki rytojaus.

Martynas nieko neatsakė. Jis manė, kad, 
atsiklausdamas valdybos narių nuomonės 
ir gavęs daugumos pritarimą, galės suvers
ti ant kitų pečių dalį atsakomybės, tačiau 
nors ir atsitiko taip, kaip norėjd, širdyje 
buvo neramu, labai neramu. Suprato, kad, 
norėdamas išlikti sausas, įbrido dar giliau 
į balą, ir dabar, ko gero, neišsikapstysi, ne
susipurvinęs iki ausų.

„Bet ir Grigas geras. Navikas pakėlė bal
są, ir nuleido sparnus...“

(Bus daugiau)

2



LIETUVIAI EUROPOJE
RAŠO P. GUDELIS

(7)

Kas buvo JAV lietuvių spaudoje rašoma 
prieš paskelbiant „Naujienose“ krašto v- 
bos 1964.X. 12 d. pranešimą „Vasario 16 
gimnazijos reikalu“ — turiu maža duome
nų. Vėlyvesniuose straipsniuose radau, kad 
tuos viešus puolimus pradėjo dar 1963 m. 
„Zanavikų Klubas“ po to, kai Kr. v-ba la
bai nepalankiomis sąlygomis ir be krašto 
tarybos įgaliojimo įkeitė visą turtą, kad 
gautų 500.000 DM paskolą gimnazijos rū
mams statyti. „Dirva“ siūlė sudaryti neu
tralią komisiją, kad patikrintų gimnazijos 
reikalus ir tuo užkirstų kelią tolimesniems 
ginčams. „Drauge" tuo reikalu rašė Gied
raitis. Buvo reikalaujama sudaryti techni
kinę komisiją rūmų statybai prižiūrėti, nes 
Vokietijos įstaigos prižiūri tik pinigus, o jų 
tiksliu sunaudojimu turėtų rūpintis patys 
lietuviai. Gimnazijai remti komitetas Čika 
goję su pirmininku A. Gulbinsku ir reikalų 
vedėju kun. Sugintu ultimatyviai reikala
vo sudaryti platesnę švietimo komisiją. Bet 
į tai nebuvo atsižvelgta.

Praeitais metais „Naujienose“ pasirodė 
visa eilė straipsnių su intriguojančiais pra 
nešimais, k.a.: Zanavikų Klubo „Tvarkos 
ir netvarkos šalininkai“, B.K. Gelažiaus 
„Veikla, kaip pasaka“ (su parašte: „Sa
vųjų tarpe viskas galima, jei tik svetimieji 
nesužino“). Vasario 16 gimnazijos reika
lais rašė taip pat gimnazijos rėmėjas J. K- 
čius ir Pranas Kavaliūnas.

Daugiausia ginčytasi dėl kr. v-bos teigi
mo 1964.X.12 d. pranešime, kad Vokietijos 
valdžios suteiktoji 500.000 DM paskola bus 
vėliau nurašyta. Prieštarauta tą nuomonę 
palaikiusiems kun. L. Jankui ir V. Šimkui 
po jų apsilankymo gimnazijoje 1965 m. ru
denį (Zanavikai, J. K-čius, P. Kavaliūnas). 
Tam įrodyti buvo cituojami hipotekų kny
gų įrašai, kuriais kr. v-ba toms paskoloms 
garantuoti įkeitė viso pasaulio lietuvių au
komis įgytąją Schloss Rennhof sodybą. Bu
vo baiminamasi dėl griežtos įkeitimo sąly
gos, kad, gimnazijai nustojus veikti, vyriau 
sybė gali pareikalauti tas sumas grąžinti. 
Suprantama, kad, negalint grąžinti pinigų, 
ji pasiimtų visą Rennhofą.

Buvo įrodinėjama, kad pavienių pareigu 
nų raminamieji pasisakymai neturi jokios 
galios, ir patariama susirūpinti, kad ta są
lyga būtų suminkštinta ir pakeitimas įrašy 
tas hipotekos knygose. Pasakojama, kad to

LEISKIT ČIKAGON
Va, jau ilgokas laikas, kaip matau, pasi

skaitęs laikraštį, renkamos lėšos rinkti
niams jauniams siųsti į Čikagą. Ir renka
mos ir tarsi pačios renkasi... Iš viso yra 
gera ir džiugu, kad visi petį į skatiką re
mia, penktadieniais, vietoj 2 svarų ant 
alaus ar vodkos, išmesdami tik vieną, kitą 
gi, nors ir prakaituojančia ranka, aukoja 
jaunių kongresui.

Duoda, vadinasi, kas tik kiek gali, ir vie
ni kitus vis pavyzdingai gražiai ragina duo 
ti, duoti ir daugiau duoti. Kiti dar, žiūrėk, 
net bažnyčioj sekmadienį išdrįsta puskro- 
niu mažiau aukų lėkštėn įmest, gudriai spė 
darni, kad gal ir kunigėlis ir Dievas neuž
sirūstins, nepapyks, šį kartą mažesnę 
duoklę gavę.

Taip, pinigėliai renkami, aukos auga, tik 
liūdna, kad nė vienas dar nedrįso pasiūlyt 
tą jaunąjį Dičpetrį į Čikagą nuvežt... O ko
dėl ne?

Nekaltieji skaitytojai, leiskit man pa
klaust, kuo aš blogesnis ar daug senesnis 
už kitus jaunuolius? Tai kas, kad aš su 
barzda? Kiti, žiūrėk, su dantim gimsta ar
ba dar lopšy neatsisėdę prakalbas sakyt 
ima, o vis tiek jų niekas seneliais nevadi
na.

Barzdos, dantys, ilgi plaukai, elektrinių 
gitarų muzikos pamėgimas ir taip toliau 
yra tikriausi jaunystės ir energijos ženk
lai. Aš jums duodu garbės žodį, kad visą 
gyvenimą buvau tik jaunuolis. Nemeluoju, 
tik akiplėšiškai drąsiai pakeliu savo balsą, 
bet dėl to dar nereikia manęs smerkt. Atsi
minkit Maironio žodžius: — Užtrauksim 
naują giesmę, broliai, kurią jaunimas tesu
pras... — Tai, va, jau 1966 metai, vadinas, 
laikas tai naujai giesmei, ir niekas jos taip 
nemokės sugiedot, kaip aš...

Esu, nors tikrai jaunas, bet gerokai apsi
trynęs vyrukas. Tryniausi vienoj vietoj, 
tryniausi kitoj. Na, prisipažinsiu atvirai, 
tryniausi ir trečioj ir ketvirtoj. Bet ar ma
note, kad man tai pakenkė? Visiškai ne. 
Vienas kitas inteligentas prasitaria, kad 
aš, esą, nežmoniškai daug psichozų ir neu- 
rozų turiu. Kas tie psichozai ir neurozai 
yra, aš nežinau. Bet jeigu ką nors bendra 
turi su naujausiu baisiuoju narkotiku — 
LSD, tai, aiškiai sakau, nei LSD, nei kitų 
baisenybių nevartoju. Nebent tik kai dan
tistas smurtu kaukę ant nosies užmovęs 
narkotiškom dujom, biesas, marint mėgi
no...

Siųskit, vyrai, mane į Ameriką, tai aš ir 
už jaunus ir už senus pakalbėsiu. Ir dar 
visas pastangas padėsiu, kad viso pasaulio 
lietuviai suprastų, kokie gudrūs tie Angli
jos lietuviai, tokį barzdotą reikalų tvarky- 

Ktoją ir prižiūrėtoją, tokį su akiniais (vadi-

kį precedentą jau turėjo latviai, bet jie bu 
vo įkeitę tik dalį turto, tai, valdžiai namus 
atėmus, jie dar neišėjo ubagais.

Antras pagrindinis opozicijos kaltinimas 
kr. v-bai buvo, kad ji nesirūpino pakelti 
gimnazijos mokomojo personalo lygį, į ką 
dar 1964 m. jos dėmesį atkreipė pabėgėlių 
ministerijos viceministras (Zanavikai, Ge
lažius, J. K-čius). Kritikuojamas žemas 
gimnazijos mokymo lygis ir pranešama, 
kad dėl to patys mokytojai siuntė savo vai 
kus į vokiečių gimnaziją. Įrodinėjamas 
skirtumas su latvių gimnazija, kurios visi 
mokytojai cenzuoti, todėl jos brandos ates
tatai pripažįstami, o Vasario 16 gimnazi
jos absolventai turi laikyti baigiamuosius 
egzaminus prie Švietimo Ministerijos at
stovų. Todėl buvo reikalaujama sudaryti 
autoritetingą švietimo komisiją, į kurią įei 
tų įvairių organizacijų atstovai. Priminta, 
kad net pačioje krašto taryboje dr. J. Nor- 
kaitis reikalavo praplėsti šv. komisiją, bet 
nebuvo kitų paremtas.

Didelių ginčų sukėlė kun. L. Jankaus 
straipsnis „Dirvoje“ apie 1965 m. rudenį 
gimnazijos išgyventą krizę. Pasiremiant 
kr. tarybos kontrolės komisijos 1965.IV.26- 
30 d. protokolu, buvo įrodinėjama, kad, 
priešingai, gimnazija turėjo per 111.000 
DM perteklių. Sąmatos duomenimis buvo 
apskaičiuojama, kad tos sumos turėjo pa
kakti gimnazijai išlaikyti. Todėl gimnazi
jos vadovybei nebuvo reikalo ieškoti pasko 
los pas privačius asmenis ir kad prieš kont 
rolės komisijos IV.30 patikrinimą tokia 
paskola knygose nefigūravo.

Plačiai atpasakojamas kr. t-bos IV.30 - 
V.2 posėdžiui pateiktojo kontrolės komisi
jos protokolo svarstymas. Komisija rado 
netvarkos atskaitomybėje ir pateisinamų
jų dokumentų stoką, pastebėjo, kad išlai
dos daromos vieno asmens, be valdybos nu 
tarimo, ir kad, priešingai taisyklėms, išlai
dų s-tos pasirašinėjamos taip pat tik vieno 
asmens. Dr. J. Norkaitis siūlęs pasamdyti 
vokietį sąskaitybininką atskaitomybei pa
tikrinti, bet ir šis jo pasiūlymas nebuvo pri 
imtas. Kontrolės komisijos protokolas pa
tvirtintas su pastaba, kad v-ba pateiks vė
liau paaiškinimus t-bos prezidiumui. Ka
dangi „tautos priešai“ ir be to aprašinėja 
spaudoje įvairias negeroves, nutarta apie 
kontrolės komisijos surastuosius trūkumus 
niekur neskelbti. Vieton to suredaguoti at-

• ••
naši, beveik keturiom akim) žvalgą, tokį 
liežuvingą šauklį atsiuntę. O jei įvyktų ne
laimė, nes gi Čikaga jau visam pasauly ži
noma, kaip gangsterių lizdas, jei užpultų 
mane kokie nelabi Al Kaponės palikuonys, 
tai ką, manot, kad tas blogis neišeitų į ge
ra? O gi išeitų. Užpultas automatais gink
luotų gangsterių arba kad ir tik paprastais 
senoviškais skustuvais apsiginklavusių 
gatvės žulikų, aš imčiau taip garsiai lietu
viškai rėkt, taip smarkiai šaukt pagalbos, 
kad ne tik susproginėtų visų kriminalų au
sų būgneliai, bet ir įvyktų vadinamasis 
tarptautinis incidentas. Šitaip, vadinasi, ir 
Lietuvos vardą išgarsinčiau, ir nusikaltė
lius nubausčiau.

Dar kita priežastis, dėl kurios būtų vi
siem tikrai verta mane ten prie Mičigano 
ežero siųst, yra ta, kad aš niekada nesu 
skridęs araplanu. Tai, va, čia proga. Aš pa- 
skraidyčiau, pažiūrėčiau, ką ten tie lakū
nai daro, pasidairyčiau pro araplano lan
gus. O paskui, laimingai grįžęs, gražiai pa
rašyčiau į laikraštį, kad visi galėtumėt pa
siskaityt, kaip žemė iš aukštybių atrodo.

Nekaltieji skaitytojai, jau, tur būt, jum 
visiem aišku, kad daviau daugiau negu 
reikia priežasčių, kodėl man visai nepa
kenktų pasitrint ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese. Bet vis tiek noriu paminėt 
vieną labai svarbų dalyką. Žmona, man be
rašant, per petį patikrinus, ką rašau, sa
ko: — Nerašyk taip, Aliuk. Dar neteisingai 
supras, tai paskui nežinosi, kur akis dėt... 
— Bet aš pagal Maironį. Reikalas toks. Tu
riu tokį, kaip anglai vadintų, „Secret wea
pon“ (slaptąjį ginklą). Nors iš tiesų tai 
joks ginklas, nes ginklai yra ardymo ir nai 
kinimo prietaisai, o manasis atvirkščiai. 
Jei tik pasitaikytų proga paslaptingąjį me 
todą pavartot, visas mandagus ir rimtas, 
tarsi dangiškų migdolų prisivalgiusių, kon 
gresas pavirstų į siaubingą chaosą. Tai 
yra, rinktinių jaunuolių sąskrydis pavirstų 
į maždaug tokią žaliavą, iš kurios buvo 
sukurtas pasaulis.

Ir dar vienas dalykas — būtų labai 
smagu pasiginčyt su jaunių atstovu iš Lie
tuvos...

Siųskit mane, vyrukai. Aš ir apie praei
tį, ir dabartį, ir ateitį, ir, gal būt, net apie 
rojų pakalbėsiu. O kai pasensiu, pinigų tu
rėsiu, pats kokį jaunuolį į Čikagą ar kur 
kitur pasiųsiu. Tad, vyrai, jūs ilgai nedve
joki!, per naktis su žmonom dėl to šilingo 
ar dviejų nesibarkit, o, šaltai visus pliusus 
apsvarstę, kreipkitės į DBLS valdybą ir 
aiškiai pasakykit:

— Dičpetrio mum tik ir trūko... Būti
nai jį į Čikagą... O jei ne, tai...

Al. N. Dičpetris

sišaukimai į visuomenę šelpti gimnaziją ir 
netikėti „šmeižtams“.

Užkirtus kelią tolimesnei pašaliečių kri
tikai, vis dėlto nutarta prašyti PLB cent
ro v-bą paskirti komisiją, su viltimi, kad, 
patikrinusi reikalų padėtį, ji užkimš bur-

atskleisti lietuvių visuomenei vargingos 
gimnazijos mokinių būklės ir tam tikrais 
atvejais neteisingai nušvietė esamą padė
tį“.

Gimnazijos rūmų statybai kr. v-ba buvo 
sudariusi statybos komisiją, bet jos nariai

nas „šmeižėjams“. „O jei jie ras ir dau
giau, dar didesnės netvarkos? Kas tada?“ 
pranašiškai baigia savo straipsnį B. Gela
žius.

Spaudoje nuo pat metų pradžios buvo 
svarstomas pastebėtasis skirtumas tarp 
Balfo pranešimo, kad išsiuntė gimnazijai 
160.000 DM aukų, o kr. v-bos užpajamuota 
vos 52.000 DM. Todėl buvo reikalaujama, 
kad kr. v-ba paskelbtų minėtąjį kontrolės 
komisijos protokolą, metinę apyskaitą ir 
pajamų-išlaidų sąmatą. Bet ir į tai nebuvo 
atsižvelgta.

Tokiomis žiniomis apie kr. v-bos veiklą 
buvo sudominta JAV lietuvių visuomenė 
prieš PLB Centro v-bos tikrinimo komisi
jos paskyrimą. Po to sekė tikrinimo komisi 
jos pranešimas apie atliktąjį darbą,
inž. V. Adamkavičius sugrįžo iš Vokietijos, 
tai „Dirva“ ir „Naujienos" išsispausdino 
plačius interviu. Rytojaus dieną „Naujie
nų“ redakcija paskelbė, kad nespausdins 
daugiau jokių kontraversinių straipsnių, 
kol bus paskelbtas tikrinimo komisijos pro 
tokolas. Inž. V. Adamkavičiaus manymu, 
jis galėjo būti paskelbtas dar prieš Kalė
das.

Kalėdos praėjo, kaip ir Vietname, ra
miai. Ilsėjosi ginklai ir rašomosios mašinė
lės. Bet ir dviems mėnesiams po tikrinimo 
praėjus, nesulaukta protokolo paskelbimo. 
Patirta, kad dr. P. Karvelis ir dr. P. Radvi
las nesutinka pasirašyti inž. V. Adamkavi
čiaus surašyto protokolo ir rengiasi jį ki
taip suformuluoti.

Tačiau gimnazijos rėmėjai Čikagoje pra
dėjo nerimauti. Rėmėjų būrelių vadovų ini 
ciatyva 1966 m. sausio 7 d. Jaunimo Centre 
buvo sušauktas informacinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo per 200 asmenų. Čia pa
teikiame „Dirvos“ vasario 14 d. 18-tame 
nr. išspausdintojo aprašymo santrauką.

Komisija rado, kad Vokietijos kr. bend
ruomenės turtas Schloss Rennhof apsun
kintas iš viso 620.000 DM skolomis. Dar 
yra vokiečių valdžios 30.000 DM paskola 
(šiai paskolai nerado dokumentų ir negalė
jo nustatyti, kuriomis sąlygomis ji buvo
duota). Yra dar bankinė 6 proc. 50.000 DM 
paskola ir 40.000 DM skola Tėvui Bernato- 
niui. Svarbiausioji 500.000 DM Vokietijos 
vyriausybės paskola apdrausta apsaugine 
hipoteka, kaip kritikai aiškino. Ir TK nera
do jokio raštiško įrodymo, kad toji sąlyga 
bus pakeista. TK buvo pasikvietusi buv. 
latvių mokyklos vadovą kun. Urdzę, kuris 
patvirtino, kad valdžia be jokio pasigailėji 
mo, teismo keliu, išreikalavo iš Latvių Ben 
druomenės panašią paskolą.

TK įsitikino, kad Schloss Rennhof yra 
Vokietijos LB krašto tarybos nuosavybė, 
bet paskoloms užtraukti ji iki šiol nėra už
protokolavusi jokio nutarimo.

Toliau aprašomas moksleivių bendrabu
čio pilies rūmuose skurdus vaizdas. TK na 
riai maitinosi drauge su moksleiviais ir įsi 
tikino: „Badu vaikai nemiršta, bet abejoti
na, ar toks maistas sveikas ir pakankamas 
augančio vaiko organizmui... Yra nesu
prantama ir nepateisinama, kad per metų 
eilę besilankantieji svečiai nerado reikalo 

GYVŪNIJOS RŪŠYS ŽEMĖJE

Žinomasis švedų gamtininkas Carl von 
Linnė pirmasis 18 šimtmečio viduryje su
darė žemės gyvūnijos rūšių sąrašą.

Tai anuomet buvo labai sunkus darbas, 
bet jis vis dėlto pajėgė surašyti 4236 rūšis. 
Atrodo, kad skaičius nemažas. Tačiau vė
liau įvairių kraštų gamtininkai pradėjo ieš 
koti ir surašinėti vis naujų ir naujų gyvū
nijos rūšių. Tų tyrinėjimų rezultatai atro
do maždaug taip: 1870 metais buvo surasta
apie 5000 gyvūnijos rūšių, o 1920 metais 
buvo jau apie 24.000 rūšių. Mokslininkai 
sako, kad dabar kasmet susekama apie 30. 
000 naujų rūšių! Dabar esama apie 2.000. 
000 gyvūnijos rūšių žemėje, bet šis skai
čius irgi nėra galutinis, nes dar yra daug 
vietų, kur tyrinėtojai nėra buvę.

Žinoma, kad didesni gyvūnai žinduoliai 
buvo pirmiausiai surasti, bet ir dabar dar 
kasmet surandama apie 20-30 nežinomų gy 
vulių rūšių. Bet užtai naujų paukščių rū
šių surandama kasmet tik 2 - 3 rūšys, nes 
jie daug sunkiau stebėti ir sugauti. Be to, 
dar kasmet surandama apie 500 ligi šiol 
nežinomų vėžlinių gyvių ir apie 5000 naujų 
nežinomų vabzdžių. Iš šitų 2 milijonų ar 
net 3 milijonų gyvūnijos rūšių mes pažįsta 
me tik mažą dalelę.

Lietuvoje paukščių yra apie 300 rūšių, iš 
kurių apie 180 rūšių perisi Lietuvoje. Miš
kuose gyvena net ereliai, kėkštai, jerubės, 
geniai, slankos, strazdai, pelėdos, gegutės, 
kurtiniai, tetervos ir daugelis mažesnių 
paukštelių.

Pelkėse ir vandenyse prisilaiko ir peri 
gulbės, gandrai, žuvėdros, narai, antys, per 
kūno oželiai, tilvikai, vandeninės vištos, 
gervės ir kt.

Vokietijoje pagal 1939 m. duomenis buvo 
apie 400 rūšių paukščių, 40.300 gyvūnijos 
rūšių, gausiausia vabzdžių — 28.000 rūšių, 
6.900 gyvūnijos rūšių gyvena paprastuose 
vandenyse ir 3.900 rūšių jūros vandenyse. 
Iš visų šių gyvūnų 69.000 rūšių yra mažes
ni kaip vieno milimetro, kurįuos galima pa 
stebėti tik per mikroskopą.

J. čekauskas

nesikišo, nes A. Mariūnas „vienas sauvališ 
kai vykdė visus st. komisijai pavestus dar
bus“. Kr. v-ba buvo nutarusi parangas ati
duoti iš varžytynių, o sutartis pasirašinėti 
dviem st. komisijos nariams. Tačiau 17 pa- 
rangų atiduota be varžytynių, iš jų keletas 
tik vieno Mariūno pasirašytos. Tikrindama 
statybos finansus, TK negalėjo nustatyti, 
kiek tam reikalui buvo iš viso gauta pini
gų. Apytikriai sprendžiant, rūmai kainavo 
per 816.000 DM, o apmokėti trūksta dar 
per 79.000 DM. Tai skolai sumažinti gauta 
mano pirmiau išvardytoji Tėvo Bernatonio 
paskola. Faktiškai turėtų likti skolos 39. 
317,73 DM, bet neapmokėtų sąskaitų rasta 
dar 45.489,48 DM.

Dėl buhalterijos netvarkos TK negalėjo
Kai' net išvesti 1964 m. balanso. Turėjo pasam

dyti Mariūno prieš tai pašalintąjį kr. v-bos 
buhalterį vokietį. Per 10 d. jis sudarė (iš 
prieinamų dokumentų!) balansą su saldo 
1965 metams 17.496,14 DM.

Buvo susipažinta su Mariūno atskaito
mybe ir rasta, kad jis išsirašė sau 22.623,28 
DM, nepalikdamas jokių pateisinamųjų do 
kumentų. Taip pat atskirai patikrintą kun. 
B. Liubino kelionės ir surinktų aukų apy
skaita. Rasta klaidų kelionės išlaidų atskai 
tomybėje. Apskaičiuota, kad per 15 gimna
zijos gyvavimo metų yra išleista arti 4 mil. 
DM. Iš jų suaukota 1.800.000 DM. O gimna 
ziją per tą laiką yra baigę vos 56 mokiniai. 
Toliau pasitvirtino kritikų priekaištai dėl 
gimnazijos beteisiškumo, palyginti su lat
vių gimnazija.

Nustatyta, kad 1961 m. buvo sudaryta 
švietimo komisija, bet per 5 metus ji tesu
sirinko vos 4 kartus ir nepadarė nieko pa
kelti mokymo lygiui. Be to, pati komisija 
neturi teisinio pagrindo, nes nėra numaty
ta kr. t-bos statute.

Išaiškinta, kad Vokietijos pabėgėlių mi
nisterija 1965 m. buvo skyrusi kr. v-bai 
35.000 DM kultūriniams reikalams. Lietu
vių suvažiavimui išleista per 15.000 DM, 
Studijų savaitei — per 6.000 DM, neskai
tant maitinimo išlaidų.

„Baigiant prelegentas inž. V. Adamkavi-

LIETUVA DABAR
KOMUNISTINĖ „RELIGIJA“

Komunistai primygtinai nori išnaikinti 
visas religijas ir žmones padaryti visai ne
tikinčiais. Visi privalo būti sąmoningais ta
rybiniais piliečiais ir žinoti, kad nėra jokio 
Dievo nei velnio, nėra rojaus nei pragaro. 
Taip pagal komunistinį mokslą ir yra. Sau 
jie stengiasi sukurti žemėje rojų, o kitiems 
toje pačioje pasvietėje — pragarą.

Nors ir mažais žingsneliais, bet jie eina 
prie savo tikslo ir jau yra šį tą pasiekę. 
Juk lengviau yra netikėt, negu būt tikin
čiu. Bet kokia religija žmogui yra vis tiek 
šioks toks apinasris. Tiksliau pasakius, api 
nasris žmonių aistroms ir piktiems palinki 
mams. Netikinčiųjų skaičiai nuolat auga.

šešiolika metų išbuvau Sibiro katorgoje. 
Per tą laiką ten nesutikau nė vieno dvasiš
kio ir nemačiau nė vienos šventyklos. Gy
vena čia tautų mišrainė: rusai, ukrainie
čiai, lenkai, vokiečiai, čiuvašai, totoriai, 
lietuviai, latviai, estai, rumunai, moldavai, 
turkai, asiriečiai, žydai ir dar kiti. Šios vi
sos tautybės gniaužiamos, maišomos, ir no
rima iš jų padaryti komunistinę masę. Tai 
masei kuriama komunistinė religija, paki
šami savi „šventieji“, šventės ir apeigos, 
nes, išrovus iš žmogaus tikėjimą, pasilieka 
tuštuma, kurią kaip nors reikia užpildyti 
ir miniai duoti ką nors nauja. Atrodo, kad 
kiekviena sovietijoje gyvenanti tauta su
kurs savitą, remiantis tautos pasakomis ir
senelių papročiais, komunistinę religiją.

DIDŽIOSIOS KOMUNISTINĖS ŠVENTĖS 
žymiausios ir jau nusistovėjusios komu

nistinės šventės tai Gegužės pirmoji, darbo 
žmonių solidarumo šventė, kuri švenčiama 
gegužės mėnesio 1 dieną. Antroji tai Didžio 
sios spalio revoliucijos šventė, kuri švenčia 
ma lapkričio 7 dieną, šios šventės labai iš
kilmingai ir su pompa švenčiamos visose 
tarybinėse respublikose.

Pradžioje švęsti šių švenčių žmonės bu
vo varų varomi. Panaikinus religines šven
tes, priprasta prie komunistinių ir net jų 
laukiama. Laukiama gal ne tiek, švenčių, 
kiek kvietinių miltų. Mat, šių švenčių pro
ga' kiekvienas gauna nusipirkti po 3 kg 
miltų. Eilutėje pastovėsi, bet jau tikrai ži
nai, kad gausi.

Ta pačia proga į krautuves daugiau iš
metama ir kitų prekių. Žmonės taupo ir 
renka pinigus šioms šventėms, nes žino, 
kad vis ką nors gaus nusipirkti. Pirmiau
sia, kas kur bus parduodama, užuodžia 
vertelgos. Pamatei eilėje stovinčius speku
liantus, stok ir tu. Jie su pardavėjais turi 
artimus ryšius ir visada žino, kas krautu
vėje bus parduodama.

NAUJIEJI METAI
Naujieji Metai Lietuvoje yra valstybinė 

šventė ir iškilmingai švenčiama. Reikia gi 
ką nors miniai pakišti vietoje Kalėdų šven
čių. Šion šventėn įvesta eglutė ir Senis Šal 
tis. Tėvai atveda vaikus eglutės ir vaidini
mo pasižiūrėti. Kadangi Senelis Šaltis vai

čius pastebėjo, kad mūsų spaudoje keltos 
mintys, susirūpinimas, kritika gimnazijos 
adresu tarnavo vienam tikslui — užtikrinti 
gimnazijos ateitį ir išbristi iš pasitaikan
čių netikslumų“.

Susirinkimas priėmė šitokią padėkos re
zoliuciją:

„Vasario 16-tos Gimnazijos rėmėjai, susi 
rinkę į Jaunimo centrą 1966 m. sausio 7 d. 
ir išklausę p. Valdo Adamkavičiaus prane
šimą apie esamą gimnazijos padėtį, už jo 
aiškų ir faktais paremtą pranešimą, už 
kantrų ir sąžiningą darbą ir už aukotą 
šiam svarbiam, visuomeniniam reikalui 
brangų laiką ir dideles išlaidas vykstant į 
Vokietiją reiškia nuoširdžiausią padėką.

„Susirinkimui paaiškėjo, kad gimnazijos 
tolimesnei veiklai reikalinga rimta ir au
toritetinga priežiūra, todėl susirinkimas 
prašo PLB Centro Valdybą būti tuo autori 
tetų arba sudaryti nuolatinę komisiją, kad 
ji dėtų pastangas kelti mokyklos vardą ir 
pašalintų esamus nenormalumus. Gimnazi
ja yra visų vieningo darbo simbolis ir lie
tuviškos mokyklos reprezentantas.

„Susirinkimas reiškia padėką būrelių va 
dovams už atliktą darbą. Tolimesniam rė
mimui visus kviečia artimai bendradar
biauti su PLB Centro Valdybos atsakomin- 
gais asmenimis, nes tik organizuota ir ge
rai kontroliuojama parama gali būti gerai 
panaudojama ir naudinga lietuviškam rei
kalui. Šią rezoliuciją pasiųsti PLB Centro 
Valdybai ir spaudai, susirinkimo įgalioti 
pasirašė: prel. M. Krupavičius, T. Blinstru- 
bas, A. Gintneris, A. Gulbinskas, Dr. L. 
Kriaučeliūnas ir J. Janušaitis“.

Baigiant reikia pridurti, kad ir „Dirva“, 
po ilgo delsimo, sausio 28 d. 11 nr. išsi
spausdino Vyt. Giedrimo straipsnį „Vasa
rio 16 gimnazija“ su trumpais išvedžioji
mais apie minėtąjį susirinkimą.

Vyt. Giedrimas savo sausio 28 d. straips
nyje tuo reikalu rašo: „Visuomenės pasiti
kėjimas buvo pakirstas, kai vienur, tai ki
tur spaudoje pasirodydavo kritiški- straips
niai apie gimnaziją. Visuomenės pasitikė
jimą atstatyti negalima tyla ar faktų nu
slėpimais. Priešingai, iškėlimas tikros pa
dėties ir ieškojimas būdų netvarkai paša
linti yra vienintelis galimas kelias pateisin 
ti tolimesnę gimnazijos egzistenciją“.

(Pabaiga)

St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

kams dovanas dalija programos pabaigoje, 
tai visi žiūrovai priverčiami pasižiūrėti ko
munistinės ar net ir ateistinės programos.

Naujųjų Metų eglutes rengia mokyklos, 
įmonės, fabrikai ir organizacijos. Miestų 
aikštėse statomos nukabinėtos įvairiaspal
vėmis elektros lemputėmis ir papuoštos 
blizgučiais Naujųjų Metų eglės.

Visi gyventojai Naujuosius Metus šven
čia ir sutinka labai iškilmingai. Pasikeičia
ma sveikinimais. Gerai išgeriama, nes visi 
gyvena tik su šia diena. Apie ateitį rūpin
tis ir galvoti nereikia, nes už visus galvoja 
partija ir vyriausybė. Žmonėms lieka tik 
gerai pasilinksminti ir pamiršti visas nuo
skaudas ir nepriteklius.

Jaunimas linksminasi ir ūžia. Ar svarbu 
jiems, kad nėra Kalėdų? Yra eglutė, muzi
ka, o Kalėdų Senelį pavaduoja Senelis Šal
tis. Tik šok ir džiaukis... Lietuviškas ka
lėdų Senelis išvytas, o jo vieton neprašytas 
ir nelaukiamas atsirado rusiškas „Dieduš- 
ka Moroz“.
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Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devynerias — pokelis 11/6 
su pasiuntimu — teikia

Z. JURAS
421, Hackney Road, 

London, E.2.
Tel.: SHO 8734
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PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734 
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent, 

moka 7% (grynais) 
ui investavimus 5 metams ir ilgiau 

ir
6% (grynais) 

ui trumpesnius investavimus.
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

3
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Europos lieturiu kronika

LONDONAS
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo B. Kmieliauskas 
2 svarus. TFA nuoširdžiai dėkoja.

PRIĖMIMAS PASIUNTINYBĖJE
šeštadieni, balandžio 30 d.. Lietuvių Pa

siuntinybėje Londone buvo iškilmingai 
(teiktas J.E. Min. B.K. Balučiui aukštas 
Skautų ordinas — Padėkos Ordinas su Rė
mėjo kaspinu už jo ilgametę paramą ir glo 
bą Anglijos Rajono skautiškam jaunimui.

Ordiną įteikė ir tai progai pritaikytą kai 
bą pasakė LSS Anglijos Rajono vadas J. 
Alkis, dalyvaujant šio Rajono skautų va
dovams. Iškilmėse taip pat dalyvavo Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas su po
nia, DBLS pirm. J. Vilčinskas, LNB vyr. 
direkt. S. Nenortas su ponia, LAS pirm. P. 
Mašalaitis ir DBLS Nottinghamo Sk. pirm. 
K. Bivainis. Skautų ekskursijoje iš Vid. 
Anglijos atvyko skautų vadovai Zinkus, 
Maslauskas ir Gerdžiūnas. Skautėms atsto
vavo stud. Kaminskaitė.

LONDONIECIŲ EKSKURSIJA SODYBON 
PER SEKMINES

Ekskursija į Lietuvių Sodybą pirmąją 
Sekminių dieną (gegužės 29 d.) išvyksta 
nuo Lietuvių Bažnyčios (21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2) 8.30 vai. ryto, o 
nuo Lietuvių Namų (1 Ladbroke Gardens) 
9 vai. ryto. Iš abiejų vietovių išvažiuojama 
labai punktualiai, pasivėlavusių nebus lau 
kiama, ir kelionpinigiai negrąžinami.

Užsirašyti visi prašomi galimai greičiau 
pas Baltic Stores (Z. Juras), S. Kasparą, 
Lietuvių Namuose, klebonijoje. Kelionės 
kaina 14 šil. ten ir atgal. Užsirašant pra
šom kelionpinigus užsimokėti.

Vaikams papiginimų negali būti, nes au
tobusas samdomas už atitinkamą nustaty
tą sumą. Jeigu du vaikai galėtų užimti vie
no suaugusio vietą, tada gali gauti pusės 
kainos nuolaidą.

, STUDIJINĖ ANKETA
Šia anketa bandoma daugiau sužinoti 

apie jaunimą, kuo jaunimas tiki, ko jis 
ieško — tai klausimai, j kuriuos Jaunimo 
Metų proga būtų verta atsakyti. Jūsų, jau
nime, stropus atsakymas į šią anketą įga
lins tai atlikti.

Anketoje nereikia žymėti savo pavardės.
Anketoje yra 57 pagrindiniai klausimai 

su daugybe pagalbinių, kurie visi labai įdo
mūs. Tą anketą kviečiamas užpildyti 18-30 
metų jaunimas visame laisvajame pasauly
je. Čia, D. Britanijoje, reikia užpildyti 100 
anketų.

Kadangi atsakymai reikalingi skubiai, 
nes jie turi būti laiku apskaičiuoti, tai an
ketos turi būti kongreso būstinėje ne vė
liau kaip gegužės 17 dieną.

Visi jaunuoliai, gavę šias anketas, pra
šomi kiek galima greičiau užpildyti ir grą
žinti DBLB-nės Valdybos sekretoriui 32, 
Puteaux House, London, E.2 ne vėliau kaip 
gegužės 10 d.

JAUNIMO KONGRESO AUKŲ VAJUS
Savaitės bėgyje prie Jaunimo Kongreso 

Vajaus prisidėjo A. Baranauskas iš Brad- 
fordo 5 sv. (Gajutės Valterytės kelionei), 
rašyt. R. Spalis iš Halifakso 3 sv., St. Kra
sauskas iš Derby 1 sv. 10 šil., P. Šimelis iš 
Londono 1 sv. Be to, gautas iš L. švalkaus 
Northamptono lietuvių aukų lapas su bend 
ra suma 3 sv. 10 šil.

Aukotojams nuoširdus ačiū!
Aukas siųsti PLB Didž. Britanijos Liet. 

Bendruomenės kasininkei E. Bliūdžiūtei, 
36 Blythe St., London, E.2.

DERBY LOTERIJA
Londono Lietuvių Parapijos komiteto 

rengiamosios Derby arklių lenktynių loteri 
jos bilietai platinami visose. D. Britanijos 
lietuvių kolonijose. Komitetas kviečia vi
sus išbandyti savo laimę.

MIRĖ MARIJA SLEZNICKIENĖ
Balandžio 18 d. Bethnal Green ligoninė

je po operacijos mirė Marija Sleznickienė, 
79 metų amžiaus. Palaidota iš Liet, bažny
čios lietuviškose kapinėse balandžio 26 d.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENI, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, buvo malo
nūs aukų pridėti lietuviškam spausdintam 
žodžiui paremti šie tautiečiai: 21 šil. P. Ky
bartas, 15 šil. K. Rudaitis, 1 dol. J. Čekaus- 
kas, 5 šil. V. Kraučiūnas, po 4 šil. J. Jaki
mavičius, L. Nemeika ir K. Savonis, po 3 
šil. J. Kunigiškis, V. Bumbliauskas, P. Mu- 
lerčikas. J. Vaškelis, V. Leliūga, R. Mali
nauskas, V. Budrys, K. Kutka ir B. Šimė
nas.

JAUNIMO SEKMINĖS L. SODYBOJE '
Pramatoma maždaug tokia programa: 

šeštadienį vakare — šokiai ir laužas, sek
madienį — pamaldos, kurias, laikas J. E. 
vysk. P. Brazys, MIC,

jaunmio kongreso atstovų pasitarimas 
su visais jaunuoliais,

Miss „Lithuania" rinkimai,
tautinių šokių pasirodymai — Londono, 

Nottinghamo ir kitų,
sportas — futbolas, stalo tenisas.
Šokiams gros Londono jaunimo muzikos 

grupė „Late Hours“, vadovaujama P. Pa
rulio.

Jeigu oras bus gražus, programa bus pla 
tesnė.

J. E. VYSK. PR. BRAZYS Š. ANGLIJOJE
HALIFAXo lietuviai — šeimos su savo 

vaikais — balandžio 23 d. pasitiko vysk. 
Pr. Brazį St. Columcila bažnyčios šventkie- 
myje, kur mažos mergaitės įteikė jam gy
vų gėlių puokštę. Kun. A. Gerybai klau
sant išpažinčių, Ganytojas aukojo Mišių 
auką gražia lietuvių kalba, asistuojant 
kun. J. Kuzmickiui. Mišių metu V. Galbuo- 
gytė gražiu sopranu įsijausdama sugiedojo 
Avė Maria, Neapleisk mūsų ir Marija, Ma
rija. Pamoksle Ganytojas palietė lietuvių 
gyvenimą svetur ir nurodė katalikiško gy
venimo gaires. Po pamaldų apie 30 lietuvių 
su vaikais laukė Svečio lenkų klubo salėje 
prie pietų stalo. Pirmiausia vaikučių vardu 
Ganytoją pasveikino K. Saukaitė. Po ka
peliono sveikinimo kalbos ilgesnę kalbą pa 
sakė R. Giedraitis, džiaugdamasis su vi
sais, kad sulaukėme savo Ganytojo. Vysku 
pas savo kalboje pabrėžė lietuvių ryšio su 
tauta reikalą. Kvietė visus prie vienybės, 
nes sunku suprasti Dievo planus, kuriuos 
turi mūsų tėvynei. Visi susirinkusieji Ga
nytojui sugiedojo Ilgiausių metų.

HUDDERSFIELDo lietuviai sulaukė Vys 
kupo balandžio 24 d. prie St. Joseph bažn. 
Kai vietos bažnyčios draugiško kun. klebo
no asistuojami vaikai, apsirengę gražiais 
rūbeliais, įteikė raudonų rožių puokštę, 
gražųjį sutikimą nufotografavo vietinio 
anglų dienraščio reporteris.

Iškilmingų pamaldų metu kelias solo 
giesmes sugiedojo V. Galbuogytė. Giedojo 
ir visa bažnyčia, vadovaujant O. Peleckie- 
nei. Po turiningo pamokslo Ganytojas su
teikė lietuvių kalba Sutvirtinimo sakra
mentą vienam suaugusiam ir penkiems 
vaikams.

Iškilmingi ir turtingi pietūs bendromis 
visų pastangomis buvo surengti ukrainie
čių namuose. Juos sumaniai pravedė Br. 
Valkauskas. Vaišėse dalyvavo apie 60 lie
tuvių. Sveikinimo kalbas pasakė kun. J. 
Kuzmickis, St. Joseph bažn. klebonas Rev. 
F. Heeran, lietuvių vardu — J. Račys. Po 
išsamios ir programinės Vyskupo kalbos 
dar sveikino ukrainiečių kunigas, dėkoda
mas už atsilankymą ir aprodydamas nau
jai nusipirktus namus su koplyčia. Visi su
giedojo Ilgiausių metų, o J. Račys dėko
jo visiems, prisidėjusiems prie vaišių su
rengimo, ypač šeimininkėms Lauraitienei, 
Budrienei Valkauskienei ir Valatkevičie- 
nei.

Visiems padarė didelio įspūdžio Ganyto
jo draugiškumas, paprastumas ir domėji
masis žmonių darbo ir gyvenimo sąlygom.

J. K.

DERBY
LAUKIAME VYSKUPO

Vysk. Dr. Pranas Brazys, MIC, vietos 
lietuvius lankys gegužės 14-15 dienomis ir 
praves rekolekcijas.

Gegužės 14 d., 6.45 vai. renkamės Vys
kupo sutikti Bridge Gate prie vienuolyno 
koplyčios, kur Ganytojas praves gegužines 
pamaldas su pamokslu, klausys išpažinčių. 
Kviečiame prieiti, kiek tai galima, visus 
išpažinties šį vakarą.

Gegužės 15 d., 10.45 vai., renkamės iškil
mingai Vyskupo sutikti prie minėtos koply 
čios. Vyskupas suteiks I Komuniją ir Su
tvirtinimo Sakramentą.

Kas nebus atlikęs išpažinties iš vakaro, 
galės atlikti nuo 10.30 vai. ryte.

Po pamaldų Vyskupas aplanko ligonius 
ir vyksta į priėmimą 1.30 vai., 92 Osmaston 
Rd., Derby. Priėmimo pabaigoj, apie 2.30 
vai., bus oficiali ir meninė dalis.

EUROPOS LIETUVIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT — gegužės 7 ir 8 d. re- 

kolekcinio pobūdžio vysk. P. Brazio vi
zitacija. Smulkiau kronikoje.

DERBY — gegužės 14-15 d.d. rekolekcinio 
pobūdžio vysk. P. Brazio vizitacija. Dau
giau kronikoje.

NOTTINGHAM — St. Patricks bažn., ge
gužės 8 d., 12.30 vai.

NOTTINGHAMAS — gegužės 15 d., 11 v., 
Jaunimo židinyje.

KETTERING AS — geg. 22 d„ 12.15 vai., 
vysk. P. Brazio vizitacija ir pamaldos.

BRADFORD — gegužės 15 d„ 12.30 vai.
ECCLES — gegužės 8 d., 12.15 vai.

NOTTINGHAMAS
GEGUŽINĖS

Marijonų Liet. Jaunimo Židinyje vaka
rais 7.30 vai. kasdien atliekamos gegužinės 
pamaldos.

Visi tautiečiai į jas kviečiami.
UŽ MOTINĖLES

Jaunimo Židinyje Liet. Moterų Draugija 
gegužės 1 d. buvo užprašiusi šv. Mišias už 
gyvas ir mirusias lietuves motinas, kurias 
baigiant atliktos gegužinės pamaldos ir at 
kalbėta už motinėles įspūdinga malda.

PAGERBTUVĖS
Gegužės 7 d. Lietuvių Moterų Draugija 

rengia Motinos dienos minėjimą.
Paskaitą skaito kun. A. Geryba.
Programą išpildys A. Maldučio vadovau

jamas dvigubas kvartetas, K. Venckaus 
akomponuojamas, ir K. šnelytės vadovau
jama tautinių šokių grupė.

Bus šokiai ir veiks baras.
Pradžia 5.30 vai.
Minėjimas ruošiamas Ukrainiečių salėje 

(30 Bentick Rd ).
Prašomi dalyvauti vietos ir apylinkių lie 

tuviai.
Lietuvių Moterų Draugijos Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba gegu
žės 7 d., 6 vai. vak., Lenkų klubo naujojoj 
puošnioj salėj, White Friars Lane (netoli 
Gaumont kino), rengia Motinos Dienos mi
nėjimą.

Programoje numatoma trumpa paskaitė
lė, deklamacijos, šokiai ir loterija.

Šokiams iki 12 vai. gros vietinė lietuvių 
kapela, veiks baras ir užkandinė.

Visus tautiečius iš toli ir arti su drau
gais ir pažįstamais maloniai prašom atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klube gegu
žės 7 d. — šeštadienį — rengiamas Motinos 
dienos minėjimas. Paskaitą skaitys kun. J. 
Kuzmickis, o kitą programą patieks Lietu
vių mokyklos mokiniai.

Minėjimo pradžia — 6.30 vai. vakare.
Bradfordiškiai ir kaimynai maloniai 

kviečiami minėjime dalyvauti.
Vyties Klubo V-ba

STOKE-ON-TRENT
VYSKUPO LANKYMASIS

Laisvųjų Europos lietuvių vyskupas P. 
Brazys lankysis gegužės 7-8 d.d.

Gegužės 7 d., 4 vai., rinkitės sutikti- Vys
kupą prie Tunstall Sacred Heart bažny
čios. Vyskupas atvyksta 4 vai. 10 min. ir at 
liks trumpas pamaldas, pasakys rekolekci- 
nį pamokslą, klausys išpažinčių. Galima 
eiti jos ir angliškai. Bus ir kunigas lietu
vis. Kiek tik įmanoma, stengtis visiems at
likti išpažintį šį vakarą.

Gegužės 8 d., 12 vai., prie Tunstall bažny 
čios rinktis pasitikti Vyskupo, kuris atvyks 
ta 12.10 vai. 12.15 vai. Vyskupo šv. Mišios, 
po Evangelijos — Sutvirtinimas.

Iš vakaro nespėjusių išpažinties klauso 
liet, kunigas nuo 11.45 vai.

Po pamaldų Sneyd Arms Hotel Vyskupo 
priėmimas su oficialine ir menine dalimi.

Dėl Sutvirtinimo Sakramento ir kitų baž 
nytinių reikalų kreiptis į kun. S. Matulį, 
MIC, 16 Hound St., West Bridgford, Not
tingham, o dėl priėmimo — į P. Dudėną, 13 
Alexandra Rd., May Bank, Newcastle, 
Staffs.

KETTERINGAS
ATVYKSTA GANYTOJAS

Gegužės 22 d. į mūsų liet, koloniją atva
žiuoja J.E. vysk. Dr. Pr. Brazys, MIC.

Smulkiau lankymosi tvarka ir pamaldos 
bus praneštos vėliau.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba ruo

šia Motinos dienos minėjimą ir kviečia iš 
arti ir iš toli visus lietuvius.

Minėjimas įvyks gegužės 7 d., 6 vai. va
kare, Carrington St., Angel viešbutyje.

Programoje bus paskaita, o šokiams gros 
lietuviška muzika iš Londono. Taip pat bus 
loterija ir veiks baras iki 11 vai.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS SESIJA

1965 m. gruodžio 12 d. išrinktoji PLB Vo 
kietijos Krašto Taryba pirmajam savo po
sėdžiui susirinko Liet. Vasario 16 Gimnazi 
joje, Romuvos pilyje prie Huettenfeldo kai 
mėlio, 1966 m. kovo 30-31 d.d. Posėdyje 
dalyvavo 12 Tarybos narių: J. Barasas, tėv. 
A. Bernatonis, kun. A. Bunga, dr. J. Gri
nius, senj. A. Keleris, stud. Lingė, mok. S. 
Povilavičius, E. Simonaitis, mok. F. Skėrys, 
J. Stankaitis, kun. V. šarka ir inž. J, K. 
Valiūnas. Dėl ligos neatvyko kun. dr. J. 
Aviža ir dr. L. Pašaitienė. Taip pat neda
lyvavo dr. P. Karvelis. Sesijos prezidiu- 
man buvo išrinkti tėv. A. Bernatonis, dr. 
J. Grinius ir stud. A. Lingė. Lingė ėjo sek 
retoriaus pareigas, o Bernatonis ir Grinius 
pasikeisdami pirmininkavo posėdžiams. 
Balsams skaičiuoti išrinkti kun. A. Bunga 
ir mok. Fr. Skėrys, o rezoliucijas ir sveiki
nimus redaguoti pavesta prezidiumui, prie 
jo prijungiant senj. A. Kelerį. Kr. Tarybos 
sesiją sveikino Europos lietuvių vyskupas 
dr. Pranas Brazys, Švietimo komisijos na
rys prof. dr. Z. Ivinskis ir eilė kitų visuo
meninio lietuvių gyvenimo aktyvių repre
zentantų

Apie Kr. Valdybos veiklą pranešė jos 
pirmininkas inž. Jonas K. Valiūnas, o apie 
Vasario 16 Gimnaziją 1965-66 m. jos direk 
torius kun. B. Liubinas. Iždininkas J. Ba
rasas paaiškino balansą, pajamų bei išlai
dų apyskaitą ir sąmatą 1966 metams. Są
matos sumos, kaip ir visuomet, remiasi spė 
jimu, nes iki šiol vis dar negauta'net galu
tinių pranešimų, kokias sumas Gimnazijai 
ir Bendruomenei skirs Federalinė ir Baden 
Wuerttembergo vyriausybės. O kokias su
mas suaukoja rėmėjai, taip pat negalima 
iš anksto tiksliai numatyti. Kontrolės Ko
misija atskaitomybę tikrino kovo 11-14 d. 
Jos protokolą perskaitė prezidiumo sekre
torius A. Lingė.

Apie Garbės Teismo veiklą trumpai pra
nešė jos narys kpt. J. Venckus. Kr. Tary
bos atstovui švietimo Komisijoje dr. J. 
Norkaičiui posėdyje nedalyvaujant, apie 
Švietimo Komisijos vieno mėnesio veiklą 
pranešė jos narys kun. J. Urdzė. Jo prane
šimą papildė buvęs ilgametis Švietimo Ko
misijos pirm. tėv. A. Bernatonis. Ryškiau
sioji Švietimo Komisijos veiklos dalis buvo

ROCHDALE
MIRĖ PETRAS VIRŽINTAS

Balandžio 16 d., išgėręs didelį kiekį vais
tų, apsinuodijo ir patalpintas ligoninėj po 
kelių valandų mirė Petras Viržintas.

Balandžio 23 d. a.a. Petro palaikai, daly
vaujant gausiam lietuvių būriui, buvo at
lydėti į St. Patricks bažnyčią. Kun. V. Ka- 
maitis aukojo gedulingas Mišias ir Rochda 
lės kapinėse prie jo kapo, kuriame ilsisi ir 
jo žmona Anelė, pasakė pamokslą.

A.a. Petras Viržintas paliko 14 m. amž. 
sūnų, kuris mokosi Italijoje — Saleziečių 
gimnazijoj. Velionis giminių Anglijoj ne
turėjo, todėl našlaičiui yra reikalinga sve
timųjų globa ir materialinė parama, kad 
jis galėtų tęsti mokslą.

Laidotuvėmis ir kitais reikalais rūpinosi 
DBLS Rochdalės skyriaus valdyba, todėl 
smulkesnių žinių apie velionį ar norintieji 
paaukoti našlaičiui padėti prašom rašyti 
DBLS Rochdalės skyriaus pirm. D. Banai
čio vardu (31 Selby St., Rochdale, Lancs.).

D.B.

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI
Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš

leistos LIETUVOS ISTORIJOS kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

HUDDERSFIELDAS

Huddersfieldo lietuvių koloniją balan
džio 24 d. aplankė J.E. vysk. P. Brazys. Pa
maldos buvo atlaikytos šv. Juozapo baž
nyčioje.

Pamaldų metu vaikams buvo suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas. Po pamaldų J. 
E. Vyskupas buvo sutiktas su duona ir 
druska priėmimui paruoštoje salėje, kur 
dalyvavo visi lietuviai.

Huddersfieldo DBLS Skyriaus Valdyba 
dėkoja visiems lietuviams už paramą ir da 
lyvavimą.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 14 d. Manchesterio Lietuvių So
cialinio Klubo Valdyba savo patalpose 
rengia Motinos Dienos Minėjimą

Programoje: mokytojo D. Damausko pa
skaita ir jaunųjų deklamacijos. Šokiams 
gros, pirmą kartą, labai gera muzika. Pra
šome gausiai šioje mūsų šventėje dalyvau
ti. Pradžia 6 vai. p.p.

Klubo Valdyba
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ieškojimas direktoriaus Vasario 16 Gimna
zijai. Tėv. Bernatonis yra užklausęs tuo 
reikalu apie 40 galimų kandidatų ir iš visų 
gavęs neigiamus atsakymus. Dabartinės 
sudėties Švietimo Komisija, praktiškai vei
kianti nuo š.m. kovo 15 d., yra gavusi iš 
10 asmenų neigiamą atsakymą. Viso yra 
užklaususi 11 asmenų. Diskusijose direkto
rius Liubinas pasiūlė Kr. Valdybai kreiptis 
į Baden Wuerttembergo vyriausybę, pra
šant bent 12 Vasario 16 Gimnazijos moky
tojų sudaryti pastovius etatus, kaip Baden 
W. kr. tarnautojams. Kr. Taryba šį pasiū
lymą vienbalsiai padarė savo nutarimu. Ti 
kimasi, kad, išrūpinus aiškią padėtį, būtų 
lengviau surasti pastovų direktorių ir kva
lifikuotus mokytojus. Vienbalsiai buvo pri
imta sekanti rezoliucija: „PLB Vokietijos 
Krašto Taryba dėkoja kun. Broniui Liubi- 
nui už jo uolų darbą Vasario 16 Gimnazi
jos direktoriaus pareigose ir prašo toliau jį 
darbuotis šiam lietuvių židiniui Vokietijo
je“.

Krašto Valdyba pranešė, kad iš Federa
linės Vokietijos Pabėgėlių reikalų ministe
rijos yra gauta sugestija įkurti specialią 
tik Vasario 16 Gimnazija besirūpinančią ir 
ją teisiškai atstovaujančią organizaciją. 
Taryba tam klausimui ištirti ir padaryti 
konkrečius pasiūlymus nutarė sudaryti ko 
misiją, kurioje bus atstovai švietimo Komi 
sijos, Krašto Valdybos ir Gimnazijos direk 
torius.

Kr. Taryba nutarė išreikšti PLB Valdy
bai padėką, kad anoji buvo sudariusi ko
misiją patikrinti Vokietijos LB ir Vasario 
16 Gimnazijos atskaitomybei, kartu pa
reikšdama apgailestavimą, kad Vokietijos 
LB iki šiol nėra gavusi jokio oficialaus pra 
nešimo apie tikrinimo duomenis, kai tuo 
tarpu visuomenėje per spaudą yra paskleis 
ta daug įvairaus pobūdžio neįtikimų žinių, 
apkaltinančių tiek visą Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenę, tiek kai kuriuos B-nės ir 
Gimnazijos darbuotojus. Buvo iškeltas taip 
pat pačios Kr. Tarybos narių vidinės draus 
mės, paremtos atsakomybe, klausimas ir 
prieita vieningos nuomonės, kad, darant pa 
reiškimus, nebūtų vadovaujamasi grupi
niais sumetimais, o tiesa ir Bendruomenės 
bei Gimnazijos gerove.

Priėmus rezoliucijas ir sveikinimus, se
sija buvo užbaigta Tautos himnu.

(VKV Inform.)

ROMUVA
PLB Vokietijos Krašto Taryba šfivo sesi

joje 1966 m. kovo 30-31 d.d. nutarė pava
dinti Lietuvių Vasario 16 gimnazijos sody
bą Romuvos vardu.

CHICAGOS „ANGLIKONŲ“ KLUBO 
PERSITVARKYMAS

Nors dažnai girdime apie Anglijos Lietu
vių Klubą Chicagoje ir jo gerus darbus, 
bet vargu ar kur nors oficialiai būtų gali
ma jį rasti, nepasiteiravus buvusių Ang
lijos lietuvių. Jis yra, bet kartu ir nėra. 
Keli žmonės susibūrę sudarė valdybą ir ga 
na sėkmingai veikia jau kelinti metai. To
kios organizacijos su įstatais ir narių kny
gutėm ar nario mokesčiais nėra. O atrodo, 
kad lyg ir reikėtų ir įstatų ar taisyklių, ir 
susirinkimų, ir apyskaitų, rinkimų.

Valdyba per metus kartą surengia šau
nią vakarienę su šokiais B. Pakšto salėje 
ir iš gautųjų pajamų gali skirstyti savo 
nuožiūra pašalpas.

Keli aktyvesnieji buvę Anglijos lietuviai 
valdybai įteikė ilgesnį raštą, nurodydami, 
kad galėtų būti ir kitaip tvarkomasi. Po 
kurio laiko tylos dabar jau kalbama, kad 
netrukus bus šaukiamas anglikonų susirin 
kimas reikalams aptarti ir išsiaiškinti.

ELWE

Vasaros sezonui Sodybai reikalingas vir
tuvės darbininkas - kė. Rašyti: Sodybos 
vedėjui, Headley Park, Bordon, Hants.

PAIEŠKOJIMAI
KAJOKAS Vincas, Petro sūnus, gimęs 

1890 m., jis pats ar žinantieji apie jį prašo
mi rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
cijai.

MARCINKUTĖ Bronė, Juliaus ir Rozali
jos duktė, gimusi 1927 m., pati ar žinantie- | 
ji apie ją prašom rašyti „Europos Lietu
vio“ Administracijai.
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