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Rugsėjo pirmąją prasidėjo mokslas vi
sose okupuotos Lietuvos mokyklose. Ne vi
si jaunuoliai po vasaros atostogų sėdo į mo 
kyklos suolą vienodai pailsėję, ne visi vie
nodai nusiteikę. Vieni jų keliavo, sportavo 
ar kitaip pramogavo, kiti sunkiai dirbo. 
Kaip seniau nepriklausomybės laikais bū
davo, taip ir dabar sunkiausiai, tur būt, 
plūšėjo valstiečių sūnūs ir dukros. Dauge
lis, norėdami užsidirbti kokią šimtinę pri
sidurti prie liesų stipendijų, dirbo prie įvai 
rių statybų gimtajame krašte ir „plačioje 
tėvynėje". Jie grįžo į mokyklos suolą vėjo 
ir saulės nugairintais veidais, pūslėtomis 
rankomis, bet storesnėmis kišenėmis, stip
resniais muskulais ir didesniu gyvenimo 
patyrimu. Kaip anksčiau, taip ir dabar yra 
turtingų tėvelių sūnelių, kuriems per vasa
rą nereikėjo sunkiai dirbti. Tai naujosios 
klasės narių vaikai. Jie atostogas praleido 
gal Palangoje, gal Krime, o gal besitranky
dami automobiliais ir beieškodami roman
tiškų nuotykių. Tokie, kaip gyvenimas pa
rodė, nebuvo ir nėra patys uolieji mokslo 
siekėjai.

Malonu buvo išgirsti, kad okupuotame 
krašte labai daug moksleivių, kad Lietuva 
savo mokslo siekiančiu jaunimu užima ant 
rą vietą po Estijos sovietinėje imperijoje. 
Tačiau liūdna, kad ne visiems jaunuoliams 
atviros durys į mokslo šventoves. Partinė 
propaganda tvirtina, kad dabar jaunimui 
visi keliai atviri, kad mokslas nemoka
mas, kad kiekvienas gali pasirinkti tokią 
sritį, kuri jam labiausiai patinka. O vis 
dėlto taip gerai nėra. Kaip anksčiau, taip 
ir dabar niekas mokslo samčiu neprikre- 
čia. Kaip anksčiau, taip ir dabar mokyma
sis reikalauja iš jaunų žmonių didelio ryž
to, nuo daug ko atsisakymo ir, savaime su 
prantama, sunkaus darbo. Kas to nepa- 
būgsta, tas vėliau džiaugiasi prasmingai 
sunaudotu jaunystės laiku, pasiektais vai
siais. Tačiau daugeliui nuoširdžios jų pa
stangos ir šviesios viltys atneša tik kartų 
nusivylimą. Iš keturių ar net penkių jau
nuolių, norėjusių mokytis istorijos, chemi
nio pluošto technologijos, gydomosios me
dicinos ar pramonės planavimo specialy
bės buvo priimtas tik vienas. I Vilniaus 
Dailės ir Kauno Medicinos bei Kūno kul
tūros institutus, į Vilniaus universitetą te
pateko tik kas antras, norįs studijuoti abi
turientas. Tiems, kuriems buvo negailestin 
gai užtrenktos tų mokyklų durys, beliko 
arba pasirinkti kitą specialybę, arba nu
eiti į gamybą ir atsisakyti mokslo, arba su 
menku vilties žiburėliu laukti kitų metų ir 
antrą, o gal jau net ir kelintą kartą ban-

Sutymos DIENOS
MIHAJLOVO TEISMAS

Nuolat susirinkusiųjų plojimų pertrau
kiamas, buvęs universiteto dėstytojas Mi- 
hajlovas teisme tvirtina, kad jis nesklei
džia jokių melagingų žinių apie Jugoslavi
ją. Jugoslavija esanti totalitarinis kraštas, 
nes jame laisve naudojasi tik 6-7 procentai 
gyventojų — tie, kurie yra komunistų par
tijoje.

Jis buvo suimtas ir dabar teisiamas už 
straipsnį, kurį išspausdino užsienių spau
da. Nuteistas metams kalėti.

KAS NUŽUDĖ PREZ. KENNEDĮ?
Nors ne tik JAV policija, bet ir speciali 

komisija pėtvirtino, kad Oswaldas nužudė 
prez. Kennedį, bet dar ir dabar ne visi su 
tuo sutinka.

Advokatas Mark Lane dabar išleido kny 
gą, kurioje įrodinėja, kad į prezidentą bu
vo šauta iš dviejų vietų.

SUBIAUROJO KAPUS
Pekinge, Kinijos sostinėje, yra kapai, ku 

riuose palaidota apie 1000 anglų ir ameri
kiečių.

Raudonosios gvardijos būriai užpuolė 
tuos kapus, nudaužė ir išnešė daugumą pa 
minklų ir religinių ženklų.

ŽUKOVAS GIRIA STALINĄ
Nors Stalinas marš. Žukovą į karo pa

baigą buvo nustūmęs į nežymią vietą, bet 
Žukovas dabar karinės istorijos žurnale 
spausdintuose atsiminimuose pristato tą 
savo buvusį viršininką, kaip tikrą karo 
vadą. Jis davęs teisingus nurodymus Žuko 
vui.

Manoma, kad tokia Žukovo laikysena vi
siškai sutampa su dabartinių krašto vadų 
nusistatymu atitaisyti Stalino gerą vardą, 
nes jis ilgai tvarkė Sov. Sąjungos gyveni
mą, todėl negali būti pristatomas, kaip ne
išmanėlis.

MOKSLEIVIAI
dyti laimę. Partijos mandrapypkiai taip 
guodžia tuos, kuriems nepavyko įstoti į no 
rimąsias mokyklas: girdi, kolchozai ir fa
brikai laukia jaunų darbo rankų. Ir be jų 
sakymo kiekvienas žino, kad laukia. Ta
čiau geriau, kad jaunuoliai ateitų į darbo
vietes ne tik su tvirtomis rankomis, bet ir 
su pilnomis galvomis. Geriau ir įmonėms 
ir rankų bei galvų savininkams.

Kodėl iš vienos pusės kalbama apie pla
čius kelius, o iš kitos — ant tų kelių sta
tomos užtvaros, pro kurias tik apie 20 pro
centų abiturientų teįstengia prasiveržti? 
Sovietiniams planuotojams rūpi patenkinti 
ne piliečių norus ir siekimus, bet partijos 
ir valstybės interesus. Maskva, kuri pla
nuoja ir okupuotos Lietuvos švietimo įstai 
gų darbą, steigia ten ir tokias mokyklas, 
kurios ruošia specialistus arba sovietiniam 
ūkiui, arba propagandiniam darbui. Ji ne
paiso tautinių reikalų ir jaunimo polinkių. 
Užtat pernai labai nemaloniai buvo nuste
binti pirmojo kurso studentų klausinėto- 
jai, kai jie patyrė, jog trečdalis jaunuolių 
yra nepatenkinti pasirinktąja specialybe. 
Nepatenkinti, tur būt, dėl to, kad į nori
mos specialybės mokyklas negalėjo patek
ti.

Labai liūdna, kad sovietinės įstaigos oku 
puotame krašte neįstengia patenkinti jau
nosios kartos mokslo troškimo. Jei iki šiol

DVARININKAI TVARKOSI
— Daro sandėrį perduoti žemę vienas 

antram su visu kaimu žmonių, neįsigilinę 
į padėtį, nepasikalbėję su mumis, — rašo 
Tiesoj Raseinių rajono žemdirbys iš Lab- 
girių.

Ne apie pereito šimtmečio dvarininkus 
jis atsiminimus pasakoja, o apie Labgirių 
sovchozo ir kaimyninio miškų ūkio direkto 
rius 1966 m. liepos 27 d. Sovchozo direkto
rius derasi su miškų ūkio direktorium 
(miškų urėdu) atiduoti urėdui tarp miškų 
esantį žemės plotą ir užželdyti tą plotą miš 
ku. Mat, žemė ten esanti pelkėta, nederlin
ga.

Žemė dabar sovchozo, bet ji yra buvusi 
kelių ūkininkų, kurie per keturias kartas 
toje žemėje gyveno ir neblogai iš jos pra
gyveno. Ir dabar jie ten tebegyvena, nors 
jau tik kaip valstybinio dvaro samdiniai.

Vienas iš tų ūkininkų gavo progos per 
Tiesą pasakyti tiesą: kad ta žemė sunyko, 
pelkėmis virto tik kolchozų-sovchozų tvar 
ką įvedus. Sako, jo prosenelis, kadais grį
žęs atitarnavęs carinėj kariuomenėj 25 me

MIRĖ PAUL REYNAUD
Mirė Paul Reynaud, kuris vadovavo 

Prancūzijos vyriausybei, kai vokiečiai už
ėmė kraštą.

Tada ministerių kabinetas nutarė, kad 
nebėra ko priešintis ir reikia sudaryti pa
liaubas. Su ta mintim nesutikęs Reynaud 
pasitraukė. Jo vietą užėmė Petain, kuris 
po karo buvo nuteistas už bendradarbiavi
mą su vokiečiais.

LAIKINAI PASILIKS
J. Tautų generalinis sekretorius U Than- 

tas pasiryžęs eiti savo pareigas iki gruo
džio mėn. pabaigos. Tada baigsis J. Tautų 
visumos susirinkimas.

Jo tarnybos laikas baigiasi lapkričio 5 
d., bet kol kas į jo vietą niekas nėra pa
siūlęs jokių kandidatų.

POPIEŽIUS DĖL KARO VIETNAME
Enciklikiniame laiške popiežius reika

lauja sustabdyti karą Vietname.
Laiške sakoma, kad pasaulio vadai pri

valo viską daryti, jog karo gaisrai ne plės- 
tųsi, o visiškai išnyktų.

SOVIETAI NEPATENKINTI
Nors sovietai neapkenčia NATO karinės 

sąjungos, bet šiuo metu jie nepatenkinti, 
kad Prancūzija labai paskubom iš jos pasi 
traukia.

Jie galvoja, kad Prancūzijos pasitrauki
mas sudarys sąlygas Vakarų Vokietijai 
stiprinti savo karinei galiai.

PROTESTUOJA NEPATENKINTIEJI
Prancūzijos prez. de Gaulle'is yra liepęs 

amerikiečiams išsikraustyti iš savo kari
nių bazių krašte iki 1967 m. balandžio 1 d.

Kai bazės bus panaikintos, neteks darbo 
apie 18.000 prancūzų. Dabar paaiškėjo, 
kad atleidžiamieji gaus nedideles kompen
sacijas, todėl jie suruošė protesto demonst
racijas. 

buvo jaučiamas didelis mokomųjų ir gyve
namųjų patalpų trūkumas, tai ateityje jis 
dar didės, nes mokslo įstaigų ir bendrabu
čių plotas auga žymiai lėčiau, negu studen 
tų ir moksleivių skaičius.

Kadangi partija ir vyriausybė pasirodė 
nepriaugusios patenkinti reikalavimus, ku 
riuos iškėlė pasiryžęs šviestis lietuvių jau
nimas, tai bent patys gyventojai turėtų vi
somis jėgomis juos paremti. Vietos preky
bos ir pramonės įstaigoms reikėtų pasirū
pinti, jog visos mokyklos turėtų geras vai 
gyklas, kuriose moksleiviai gautų pigius 
arba ir visiškai už dyką sveikus ir skanius 
pietus. Kolchozų, sovchozų ir šiltadaržių 
vadovybės turėtų įvairiais maisto produk
tais pirmoje vietoje aprūpinti mokyklų 
valgyklas. Juk daug svarbiau sočiai pamai 
tinti savo vaikus, negu pripildyti „plačio
sios tėvynės" aruodus. Pramonės įmonių, 
kolchozų, sovchozų ir įvairių visuomeninių 
organizacijų vadovai turėtų surasti pini
gų mokslus einančio jaunimo stipendijom. 
Dalis įmonių pelno privalėtų būti nukreip
ta besimokančiam jaunimui paremti. Į jau 
nosies kartos prusinimą įdėtasis kapitalas 
neš šimteriopus procentus. Tautinius ir 
ūkinius procentus.

Augustinas Upenas

tus, gavęs tenai vieną dešimtinę (1.12 ha) 
žemės, — pelkėtos, krūmais užaugusios.

— Vėliau per žemės dalijimą gavo dar 
dešimt dešimtinių tokios pat žemės, — pa
sakoja labgirietis ir paaiškinęs, kad vėliau, 
perėmus tą žemę jaunesniajai kartai, ji pa 
tekusi į tikrų žemdirbių rankas:

— Iš kartos į kartą sausinama, apvalo
ma nuo krūmynų, ji tapo derlinga. Ne tik 
mano, mano brolių, bet ir keleto kaimynų 
panašiai įgyta žemė sudarė gražų tarpu- 
miškį. Vėliau, susikūrus kolūkiams, atsira
dus traktoriams, mūsų sausinimo sistema 
beveik pranyko. Aišku savaime, žemę 
įdirbti pasidarė sunkiau, ir naudos iš jos 
mažiau. Jau ketvirta žemdirbių karta, pa
dėjusi čia savo jėgas, eina į amžiaus pa
baigą. Penkta jau suaugusi, greit- pradės 
kibti į darbą ir šešta...

Tokią tos žemės istoriją papasakojęs, ra
šo žemdirbys, „Kaip žemelė sunyko“ ir 
kaip dabar dvarininkas rengiasi ją atiduo
ti girininkui... su visais žmonėmis, kurie 
ją per kelias kartas dirbo ir buvo išgerinę.

(Elta)

ISTORIJA SU PIRMININKU

Net ir komunistai Lietuvoje vieni kitus 
cenzūruoja. Pas Jaunimo Gretų žurnale 
dirbantį laikraštininką-komunistą atėjo pa 
siguosti keletas žmonių iš to laikraštininko 
gimtinės. Prašė padėti apsiginti nuo juos 
skriaudžiančio kolchozo pirmininko, dėl 
kurio elgesio jie jau penkeri metai skun
džiasi net partijos centro komitetui, bet 
niekas negelbsti. Mat, pirmininkas irgi ko
munistas.

Laikraštininkas, redakcijoj pasitaręs su 
kitais komunistais, ryžosi patyrinėti padė
tį. Ir atrado, kad tas pirmininkas, jei pra
džioj ir buvęs neblogas, ilgainiui tikrai pa
sidaręs žmonėms nepakenčiamas. Bet ne
spėjo jis nei apgalvoti, ar ir ką apie tai ra
šyti, grįžęs redakcijon jau atrado, jog pir
mininko būta redakcijoj ir reikalauta, kad 
apie jį nieko nerašytų... Netrukus redak
cijoj pasirodė rajkomo sekretorius — ir 
tas ėmė priekaištauti laikraštininkui, kam 
norįs užpulti gerą pirmininką komunistą. 
Nieko nelaukus, ir iš centro komiteto, pats 
žemės ūkio skyriaus viršininkas, pareika
lavęs laikraštininką pasiaiškinti, kas jam 
leido važiuoti kaiman ir kompromituoti 
pirmininką. O Vilniaus rajkomo sekretorė, 
išsišaukusi laikraštininką, ėmė kamantinė 
ti jį patį, kas jis toks, kaip į partiją pate
kęs. ar ko nenuslėpęs ir t.t.

Neiškentęs laikraštininkas visa tai išlie
jo į pačią... Maskvos Pravdą. Ten laišką iš 
spausdino. Bet dar neaišku, kas ką pri
griebs Vilniuje. Ypač kad UPI (United 
Press International, Amerikos informacijų 
agentūra), pasigavusi tą laišką Pravdoje, 
tą nuotykį perdavė į Amerikos laikraščius.

Amerikos laikraštininkams — spaudi
mas ir grasymas, kad laikraštininkas „nu
žudytų“ savo informaciją, yra baisesnis 
įvykis Lietuvoj, negu, pavyzdžiui, kelių 
šimtų ar tūkstančių žmonių išsiuntimas į 
Sibirą.

Religijos
Vykdydami Lietuvos rusinimą, komunis 

tiniai kolonialistai daug pastangų skiria 
religijai sunaikinti. Jie gerai žino, kad re
ligija yra viena svarbiausių kliūčių jų tiks 
lams atsiekti. Negalima sakyti, jog komu
nistiniai kolonialistai būtų nereligingi: jų 
tarpe yra didelis skaičius ortodoksų tikė
jimo, vadinamųjų „starovierų“ — sentikių. 
Bet vadovaujantieji yra savo noru ar pri
versti tikėti komunizmu, jo štabu-partija.

I užsienį komunistiniai cenzoriai išlei
džia tik vadinamuosius „centrinius“ laik
raščius. O įdomiausia medžiaga spausdina
ma provinciniuose laikraštukuose. Vienas 
tokių yra Klaipėdos „Raudonasis švytu
rys“, vėliau perkrikštytas į „Tarybinę Klai 
pėdą" (jo išeina ir rusiškoji laida su at
skira redakcija —„Sovetskaja Klaipeda"). 
Mėgstami šiame laikraštuke feljetonai, už
gauliojimai katalikų adresu.

Skaitau, jau baigęs studijas, „Tarybinę 
Klaipėdą". Prieš akis iškyla buvęs mano 
chemijos mokytojas Klaipėdos I gimnazi
joje — Normantas, žmogus buvo viengun
gis, geras specialistas, labai įsijautęs aiš
kindavo mums chemijos pagrindus. Buvo 
jau peržengęs penkiasdešimtuosius metus. 
Dėl jo pamėgimo vartoti mažybinį daikta
vardį žemelė jis gavo „Žemelės" pravardę. 
Dar man nebaigus gimnazijos, jis perėjo 
ar buvo perkeltas į suaugusiųjų gimnazi
ją. Prisimenu pagarbųjį mokytoją, kaip su 
gebėjusį mums duoti tvirtas chemijos ži
nias.

Kolonialisto ruporas išspausdino jį iš
juokiantį feljetoną, pagal kurį mokytojas 
Normantas, apžergęs savo penkiajėgį žir
gą (motociklą), sekmadieniais skubąs į Pa 
langos bažnyčią ir t.t. Po šio feljetono mo
kytojo Normanto klausimas buvo svarsto
mas miesto politrukų. Jis turėjo atsisakyti 
mokytojo darbo ir, atrodo, po didelio se
nųjų stalinistų ir jaunųjų komunistų gin
čo gavo pensiją.

Kitą kartą to paties laikraščio vedama
jame užsipuolamas buriavimo Kuršių ma
riose kolega Bladukas, kad jis, būdamas 
komsomolcu, tuokęsis bažnyčioje. Aišku, 
ir jam buvo pritaikytos represijos.

Šitokioms aplinkybėms esant, paskutinį 
kartą Klaipėdos bažnytėlėje lankiausi dar 
būdamas gimnazistu. Vėliau studijos, karo 
prievolė, tai teko keisti taktiką. Kai dve
jus metus buvau Ukrainoje, sovietų armi
joje, iš viso nebebuvo galima nueiti j baž
nyčią, tik mintyse buvo galima sukalbėti 
maldas. Taip ir toliau teko gyventi, iki iš
vykstant į vakarus. Apsilankydavau tik to
limose kaimo bažnytėlėse ir tai labai retai. 
O pačiame Klaipėdos mieste atsargumo su 
metimais teko eilę kartų viešai nusilenkti 
komunistiniam terorui.

Kai mirė mūsų mokyklos -internato rū
bų sandėlininko Ramono uošvis, buvau pa 
kviestas į laidotuves ir labai nustebau, kai 
su velionies palaikais buvo pasukta į baž 
nytėlę. Kaip mokytojas, į vidų nėjau, li
kau laukti gatvėje ir mąsčiau: keista, jo 
duktė buvo anksčiau komjaunuolė, o da
bar tėvą laidoja šitaip. Mirusieji nebepasie 
kiami komunistinių kolonialistų. Mirė Kre 
tingos mieste mano dėdė, kuris, dirbdamas 
zootechniku, užsikrėtė, berods, brucelioze. 
Tai liga, kuri vis labiau kaustė prie lovos, 
ir jis nebegalėjo judėti. Nesirūpino „nemo
kamo gydymo sistema“ sergančiuoju ir 
taip nesulaukęs nė penkiasdešimt metų, 
kelis metus pririštas prie lovos, prižiūri
mas vien savo žmonos, atsisveikino su šia 
ašarų pakalne. Mirė žmogus, net nesužino
jęs, kokia liga sirgo, nepabuvęs nė vienoje 
Sovietijos klinikoje ar sanatorijoje. Lydė
jo jį su dūdų muzika, su kunigu per Kre
tingos miestelį, bet su kitais nėjau į baž
nyčią.

Vienas giminaitis tuokėsi kaimo bažny
tėlėje, pakvietė pabūti liudininku, nuvežti 
lengva mašina. Nuvežti neatsisakiau, bet į 
bažnyčią nėjau. Tik kai atėjo a.a. babūnė 
ir prašė būti kartu prie altoriaus — nega
lėjau atsisakyti. Turiu kolonizuojamoje 
Lietuvoje keletą krikštasūnių kaimo vieto
vėse, bet prieš pat išvažiavimą į Vakarus 
kvietė vieni pažįstami pabūti krikštatėviu. 
Atsisakiau, bet sutikau lengva mašina nu
vežti iki bažnyčios. Ir teko pastebėti, jog 
tą dieną, 1960 m., stovėjo visa eilė taksių 
prie bažnyčios, atvežusių krikštyti vaikus.

Prisimenu mokytoją, kuri laidojo savo 
tėvelį. Nors gyveno Klaipėdoje, tačiau lai
dojo Gargžduose, mat, kapinės pastovios, 
nepaverstos ožkų ganyklomis ar poilsio 
parkais. Komunistiniai kolonialistai net 
mirusiems neleidžia ilsėtis savo žemelėje: 
nuolatos skaitome sovietinėje spaudoje 
skelbimus, kad tokios ir tokios kapinės už
daromos, paverčiamos parku, artimieji 
palaikų perkėlimo reikalu iki tam tikro mė 
nėšio turi kreiptis j ten ir ten. Puikiausias 
pavyzdys yra Klaipėdos kapinės, prie ge
ležinkelio depo — sulygintos buldozeriais 
su žeme! Ant mirusiųjų kaulų išaugs „ko-

klausimas
munistinis parkas". Komunistiniai kolonia 
listai ir mirusiųjų bijo, bijo lietuviškų ka
pų paminklų, kryžių.

Jie gerai prisimena Kauno kapines, ku
riose prasidėjo kauniečių sukilimas prieš 
komunistinius kolonialistus. Buldozeriais 
pamindami visą žmogiškąjį orumą, komu
nistiniai kolonialistai parodo savo tikrąjį 
veidą — gyvuliškąjį. O gyvuliai sutramdo
mi tik jėga, o šitoji jėga auga jų pačių ko- 
lonialistinėje imperijoje.

A. Viluckis

Koncertai ir koncertai
Vilniaus Vingio parke rengia gerų kon

certų, kurių atlikėjams tačiau nuolat 
tenka ne visai sėkmingai rungtyniauti su 
pakrūmėse savus talentus garsinančiais 
girtais „solistais“ ir net ištisais girtaujan
čių „chorais". Kitu metu girtuokliai varžy
bas pralaimi, nes juos nugali... 50 nuolat 
rikdomų radijo garsiakalbių. (E)

A.A. INŽ. KOSTAS KLĖGERIS

196G m. rugsėjo 20 dieną Ketteringo li
goninėje vid. Anglijoje po sunkios opera
cijos mirė inž. Kostas Klėgeris.

A.a. Kostas Klėgeris buvo gimęs 1911 m. 
rugpiūčio 1 d. 1933 metais baigė Kauno 
Aukštesniosios Technikos Mokyklos staty
bos skyrių. 1942 metais įgijo statybos in
žinieriaus vardą. Lietuvoje dirbo Plentų 
Valdybos Kauno kelių rajone, prieš pasi
traukdamas į Vakarus — vyr. inžinieriaus 
pareigose. Atvykęs į Angliją, pradžioje 
dirbo darbininku odos apdirbimo fabrike. 
Pramokęs anglų kalbos, pradėjo dirbti 
vietos savivaldybėje inžinierium asistentu.

Nuo 1949 metų inž. K. Klėgeris buvo 
Liet. Inž. ir Architektų S-gos D. Britanijo
je skyriaus nariu. Jis taip pat aktyviai pa
sireiškė D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
eilėse, organizuodamas ir vadovaudamas 
savo gyvenamosios apylinkės skyriui, at
stovaudamas Ketteringo skyriui DBLS su
važiavimuose ir t.t. Paskutiniame DBLS 
suvažiavime buvo išrinktas DBLS Tarybos 
nariu ir taip pat S-gos patikėtiniu LN B- 
vės akcijoms.

A.a. K. Klėgeris buvo ramaus būdo ir 
šviesaus proto žmogus. Todėl jis buvo ger
biamas savo bendradarbių ir mylimas tų, 
kurie jį arčiau pažinojo. Jis paliko liūdin
čią našlę ir sūnų, kuris neseniai baigė 
mokslus ir dabar yra dantų gydytojas.

J. V.

Dėl mylimo vyro ir tėvo DBLS Tarybos 
nario inž. KOSTO KLĖGERIO mirties 
žmonai Paulinai Klėgerienei ir sūnui 

Romui Klėgeriui nuoširdžią užuojautą 
reiškia

DBLS Taryba ir Valdyba

DBLS Ketteringo Skyriaus nariui 
KOSTUI KLĖGERIUI mirus, 

jo žmonai Paulinai Klėgerienei ir sūnui 
Romui jų gilaus liūdesio valandoje 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

DBLS Ketteringo Sk. Valdyba' ir nariai

Mirus a.La. inž. KOSTUI KLĖGERIUI, 
jo žmonai Paulinai ir sūnui Dr. Romui 

reiškiame krikščionišką užuojautą, 
prisimindami jo uolų lietuviškų 

bažnytinių reikalų rėmimą.
Jonas ir Teofilė Bakaičiai

Mirus mylimam vyrui ir tėvui 
Inž. KOSTUI KLĖGERIUI, 

liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškiu jo našlei Paulinai Klėgerienei ir 

sūnui Romui.
Antanas Žukauskas

A.A. KOSTUI KLĖGERIUI 
' mirus,

jo žmonai Paulinai Klėgerienei ir sūnui 
Romui jų gilaus liūdesio valandoje 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Kirkelioniai

A.A. INŽ. KOSTUI KLĖGERIUI 
mirus,

ponią Pauliną Klėgerienę ir sūnų Romą 
skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.
L. ir B. švalkai

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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LIETUVIŠKO DARBO PRIEKYJE

STASYS KASPARAS
Turime mes savo bendruomenėje tokių 

žmonių, kurie pajėgia ne tik duoną sau ir 
šeimai užsidirbti, bet ir visur pribūti, įsi
pareigoti, dalyvauti, nešti visokią lietuviš
ko darbo naštą ir judinti, traukti į darbą 
kitus.

Va, rytiniame Londone tokį daugiadarbį 
veikėją turime Stasį Kasparą. Kur tik kas 
nors vyksta lietuviška, ten beveik būtinai 
užtiksime ir Kasparą ar pirmininkaujantį 
subuvimui, ar vadovaujantį ekskursiniam 
autobusui, ar renkantį kuriam nors reika
lui pinigus, ar įsileidusį su-kuo nors į po
kalbį ar ginčą, kaip šis ar tas reikalas tu
rėtų būti tvarkomas ar darbas dirbamas.

Kas gi yra šis veiklusis vyras? Kokį ke
lią jis yra praėjęs čia. svetur, mūsų tarpe 
ir mūsų akyse?

Gimęs jis yra 1922 m. rugpjūčio 27 d. 
Vaiguvoje, Šiaulių apskrityje. Į Vokietiją 
patraukė 1944 m. spalio 5 d., frontui stu
miantis priekin. Bet svetimas kraštas suti
ko jį nesvetingai — Stasys Kasparas paten 
ka į naciškąjį kalėjimą Konitze. Išsivada
vęs iš kalėjimo, apsigyvena Dirshau ir čia 
išbūva iki 1945 m. sausio 25 d., kai ir vėl 
tenka paskubomis trauktis tolyn. O kol jis 
buvo Dirshau, tai anuomet pro ten prake
liaudavo nemaža pasimetusių lietuvių, ieš
kančių savųjų ar pažįstamų. Kasparas čia 
apsiprato būti lyg ir žinių centrine savo 
tautiečiams. Susitikinėdamas su pravažiuo 
jančiais, jis paskui galėdavo tiems vėliau 
pasirodantiems pasakyti, kuria kryptim pa 
suko jų artimieji ir paieškomieji.

Iš Dirshau Baltijos pakraščiu S. Kaspa
ras nusistūmė į Neumuensterį Schleswig - 
Holstein provincijoje. Čia jau 1945 m. ge
gužės 3 d. užėjo anglų kariuomenė. Apsigy 
venęs prancūzų lageryje, S. Kasparas tuoj 
patenka į UNRRAos organizuojamąjį re
patriantų lagerį. Lietuvių jame tebuvo tik 
ketvertas, ir jie gavo darbo parengiant re
patrijuoti rusų belaisvius. Baigus repatria 
ciją, stovykla likviduojama, ir S. Kaspa
ras atsiduria Bergenhusene, Eckernfoerde.

Vokietijoje pokario metais S. Kasparas 
įsijungia į lietuvių skautų veiklą jau 1945 
m. (1946 m. dalyvavo Horneburge suruoš
toje skautų vadų „Aušros’1 stovykloje).

Atvykęs 1947 m. rudenį į Britaniją, dir
ba žemės ūkyje ir gyvena Ewerby hostely- 
je prie Sleafordo. Čia jis įsijungia į DBL 
Sąjungą. Vėliau perkeliamas į Sleafordo 
hostelį ir tuo metu užmezga stiprią gimi
nystę su lietuviška spauda: pradeda rašinė

ti anuometiniam „Britanijos Lietuviui”. 
Plunksnos darbo ryšiai su spauda jo vis 
stiprinami, ir pastaraisiais metais, tur būt, 
neišeina nė vienas „Europos Lietuvio" nu
meris, kuriam S. Kasparas nebūtų parašęs 
ar reportažo apie kurį nors lietuviško gyve 
nimo įvykį, ar neiškėlęs kurios nors rimtos 
ir svarstytinos minties straipsnyje.

1949 m. apsigyvenęs Nottinghame, jis 
tuojau skuba į miestą sutraukti daugiau 
lietuvių — buvusių savo likimo draugų, ku 
rie dar buvo pasilikę žemės ūkyje. Jis su- 
ieško keliolikai vyrų darbo ir kur apsigy
venti ir tuo prisideda prie lietuviškos ko
lonijos augimo. Čia 1950 m. jis išrenkamas 
DBLS Nottinghamo Apygardos Valdybon, 
o 1951 m. ir skyriaus valdybon. Darbai ir 
pareigos daugėja, kai Nottinghamo lietu
viai 1950 m. Įsisteigia Savišalpos kasą sa
vo susergantiems paremti ir kultūrinei 
veiklai plėsti ir apsirūpinti patalpa sa
viems subuvimams. S. Kasparas ne tik įsto 
ja į šią kasą, bet įeina ir į valdybą ir daly
vauja jos darbuose. Kasa tuomet įsijungia 
į Sycamore Community Centre ir įsigyja 
teisę naudotis jo patalpomis. O tokias są
lygas susidarius, išnaudojama proga jau 
pasikviesti Bradfordo vaidintojų grupę.

Apie tą patį laiką S. Kasparas įsijungia 
stipriai ir į politinę veiklą. 1950 m. įstoda
mas į Liet. Rezistencinę Santarvę. Kol tos 
organizacijos leidžiamoji „Santarvė” bu
vo spausdinama rotatorium ten pat Not
tinghame. jis prisideda prie jos spausdini
mo. 1953 m. persikėlęs į Londoną, įsijun
gia į LRS Londono branduolį, o kai bran
duolys persiorganizuoja į skyrių, tai S. 
Kasparas nuo 1955 m. pirmininkauja jam.

Londone jis 1953 m. perima DBLS I sky 
riaus vadovybę ir pirmininkauja tam sky
riui iki 1964 m. pavasario, savo tais veik
los metais suorganizuodamas keliolika eks 
kursijų į Lietuvių Sodybą, surengdamas 
ketvertą Dariaus-Girėno minėjimų ir glau
džiai visuose veiklos baruose bendradar
biaudamas su kitomis lietuviškomis orga
nizacijomis. 1961 m. dalyvauja DBLS veik
loje dar ir kaip vyriausiosios valdybos na
rys ir kaip tik tokiu metu, kai Lietuvių Na 
mų Bendrovės veikla buvo susvyravusi ir 
buvo svarstomas klausimas parduoti Lietu 
vių Sodybą. S. Kasparas piestu stojo prieš 
tokią mintį, kuri, žinoma, vėliau atkrito.

Persikėlęs į Londoną, S. Kasparas pakei
čia ir, kaip sakoma, savo stoną. 1954 m. jis 
veda lietuvaitę Angeliką Liaudenskytę. 
Kasparai susilaukė ir sūnaus Laimučio, 
kuris vejasi tėvą. Tačiau tas tėvas nuosta
biu ištvermingumu ir toliau tebėra toks 
pat darbštus lietuviškoje veikloje. 1957 m. 
jis išrenkamas į D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybą ir joje ei
na sekretoriaus pareigas iki 1960 m. gegu
žės 29 d. Po mažos pertraukos 1962 m. ko
vo 31 d. vėl išrenkamas ir eina tas pačias 
sekretoriaus pareigas, vesdamas visą susi
rašinėjimą su kitomis bendruomenėmis, 
su centru JAV, persiųsdamas įvairias au
kas ir rinkdamas jas Vasario 16 Gimnazi
jai ir kitiems reikalams, platindamas lietu 
viškus mokyklinius vadovėlius, rūpindama 
sis siuntiniais Seinų lietuviams, rengda
mas Vasario 16, Rugsėjo 8, Trėmimų mi
nėjimus kas metai, ar tokius specialius gra 
žius subuvimus, kaip mūsų garbingojo ve
terano P. Bulaičio sukaktis, ar platinda
mas „Pasaulio Lietuvį”. Darbus tokių žmo 
nių sunku apskaičiuoti ir išvardyti. Saky
sim, kad ir tie siuntiniai Seinų lietuviams. 
Reikia, kad kas nors kalbintų ir judintų, 
nes tik tada lietuviai susiunčia siuntiniam 
rūbų. Taip pat reikia, kad kas nors pasi
naudotų kuria nors proga ir parinktų pini
gėlių atsiųstiesiems rūbams persiųsti. Ši
tą darbą ir atlieka S. Kasparas, ir jam ma 
lonu, jei kur nors subuvime į jo ištiestąjį 
aukų lapą tautiečiai įsirašo savo pavardes 
su atitinkama aukos suma ar sumele. Ma
lonu, nes tai juk reiškia plačiai supranta
mą lietuvišką reikalą. S. Kasparas dėl to 
negali atsisakyti jokių pareigų — jos visos 

reikalingos lietuviškam reikalui.
Dėl to jis yra dar (nuo 1963 m.) Tautos 

Fondo atstovybės narys šiame krašte. O 
kaip gi, tokia atstovybė turi būti ir rinkti 
pinigus labai svarbiems lietuviškiems rei
kalams. Jis n^o 1954 m. yra įsijungęs į 
Sporto ir Socialinio Klubo veiklą rytinia
me Londone, nes tasai Klubas palaiko ir 
remia lietuvybę. 1957-58 m. jis ir pirminin
kauja Klubui, c paskutiniais metais eina 
komitete jaunimo reikalams nario parei
gas. Jį Klube pamatysi vis bent porą kartų 
per savaitę (jam dar tenka rūpintis ir gėri 
mų reikalu Klube, ne tik jaunimu).

Jis dar dirba ateitininkuose. Jis dirba 
Parapijos komitete jau nuo 1954 m., 1957 - 
59 m. komiteto pirmininko pavaduotoju, o 
nuo 1960 m. — pirmininku. Pirmininku bū 
ti, žinoma, nereiškia naudotis vien vardu 
ir garbe. Pirmininku būti pažodžiui reiš
kia žiūrėti, kad bažnyčia ir klebonija būtų 
gerame stovyje, kad sklandžiai eitų para
pijos administraciniai reikalai. Stasys Kas 
paras šitų reikalų ir žiūri.

POP. JONO ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS

Kai būrelis piligrimų atvyko iš jo gim
tinės Bergumo į Romą, jų atstovas prabilo 
į Joną XXIII šiais žodžiais:

— Kaimelis, kuriame Jūsų Šventenybė 
gimėte, vis dar stinga daugelio patogumų, 
ir piligrimai, atvykstą jo aplankyti, gero
kai vargsta. Pavyzdžiui, mes neturime ge
rų kelių. Iš tiesų užtektų vieno žodelio vir
šininkams.

Popiežius nusišypsojęs atsakė:
— Kaip jūs žinote, šiame pasaulyje yra 

du autoritetai: Dievas ir cezaris. Kada jie 
sutaria, yra puikus dalykas ir mane pripil
do džiaugsmu. Tačiau kai jie pradeda prak 
tikuoti do ut dės (aš duodu, kad tu duo
tum), popiežius to negali leisti.

Kai generolas de Gaulle'is lankėsi Romo 
je, žurnalistams suteiktoje audiencijoje 
reporteris leido sau prašyti popiežių pasi
kalbėjimo su Prancūzijos respublikos pre
zidentu santraukos.

Pop. Jonas griežtai atsakė:
— Jaunasis žmogau, jūs turite būti nau

jokas savo profesijoje, jei nežinote, kad 
niekas neklausinėja popiežiaus. Paprastai 
popiežius klausinėja.

Tačiau audiencijos pabaigoje, nenorėda
mas nepatyrusio žurnalisto palikti susirū
pinusio. Jonas XXIII priėjęs nuoširdžiai 
su juo pasikalbėjo.

Tūlas italų žurnalistas užsispyręs klūpė
jo, kai popiežius teikė jam kai kurių ins
trukcijų.

— Kelkitės ir atsisėskite šitoje kėdėje!
— Šv. Tėve, man visai patogu klūpėti. 

Aš esu papratęs prie pozicijos, kurioje bū
davau Pijaus XII akivaizdoje.

— Atsiklaupus tinka melstis, bet ne 
dirbti.

Kai vis dėlto žurnalistas ir toliau klū
pėjo. pop. Jonas griežtai įsakė:

— Kelkitės ir atsisėskite! Jei jūs neatsi- 
kelsite, aš išeisiu iš kambario.

Kai Mgr. Roncalli buvo Apaštališkuoju 
Delegatu Graikijai, Atėnuose siautė baisus 
badas, kuris ištiko miestą pirmaisiais karo 
metais, šimtai lavonų buvo surenkami gat 
vėse.

Mgr. Roncalli suorganizavo pagalbos pro 
gramą. Vieną dieną kun. Leibel, kapuci
nas. kuris buvo atidaręs badaujantiems pa 
galbos centrą, supykęs jam nurodė, kad 
tūlas Atėnų pirklys pasakiškomis kaino
mis pardavinėjo džiovintus vaisius ir mil
tus. Savo sekretoriaus lydimas, busimasis 
popiežius privertė atidaryti sandėlio duris, 
už kurių buvo pasislėpęs šis skrudžas, ir 
drąsiai pagrasino jam fizine bausme, pri
versdamas pardavinėti prekes įmanomo
mis kainomis.

Parengė J.K.

„DIRVOS“ PREMIJA V. ĄLANTUI
„Dirvos" novelės konkursą (250 dolerių) 

šiais metais laimėjo Vytautas Alantas.
Novelė pavadinta „Viskas galėjo ir ki

taip susiklostyti“.

NAUJAS „SPORTO“ NUMERIS
JAV buvo jau 1959 m. pradėtas leisti 

„Sporto" žurnalas. Sakytume, labai gyvai 
lietuvišką sportinį gyvenimą pristatąs žur 
nalas, ir čia nuopelnų didelė dalis, tur būt, 
tenka jo redaktoriui Kęstučiui čerkeliū- 
nui.

Anuomet buvo išleista to žurnalo 15 nu
merių. O po ketverių metų pertraukos da
bar pasirodė vėl „Sporto“ Nr. 1(16) ir dar 
šiais metais žada pasirodyti kitas numeris.

Kadangi tiek Britanijoje, tiek Europoje 
yra sporto entuziastų, jiems būtų verta su
sidomėti šiuo žurnalu. Administracijos ad
resas: J. Sodaitis, 87-85 95th St., Woodha
ven. New York 11421. Redaktoriaus adre
sas: 91-30 221 St., Queens Village, New 
York 11428.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
~ROMANAS

(96)

Arvydas žvalgėsi į šalis, norėdamas išsi
blaškyti, nuslopinti augantį priešiškumo 
jausmą, tačiau nieko nematė, tik kresną 
plačiapetį Martyno liemenį. Nugara! Marš
kiniai išpūsti vėjo kaip parašiutas. Biauri 
voro nugara. Kur jis matė panašią nuga
rą? Sūrus prakaito kvapas, šienas... Ak, 
taip — Šileika! „Įdomu, kiek toli jiedu nu
ėjo?“ Arvydas įsisiurbė akimis į palenktą 
Martyno sprandą — sveiką, stipriai įdegu
sį saulėje. Gal šią naktį (pagaliau ar būti
nai naktį?) jį glostė tos pačios rankos, ku
rios dar taip neseniai glamonėjo ir jį, Ar
vydą... Glostė... Ar tik glostė? Gal jo vei
das tebedega nuo jos bučinių...

Arvydas sukando dantis. „Tebesu ligo
nis. Sveikas žmogus nepamestų galvos".

Martynas sulėtino greitį.
— Antai sklypai. Galėsime nulipti, — 

šūktelėjo; grįžtelėjęs per petį.
— Nereikia. Į Akmens Varčią! — suriko 

Arvydas. Jis norėjo išlošti laiko: reikia pa 
imti save į rankas.

Pravažiavo sklypus, malūną ir pasuko 
kairėn žolėtu lauko keliuku link Varčios.

Akmenynė buvo neatpažįstamai pasikei
tusi. Karšta vasaros saulė išdžiovino ba
las, ir dabar tiktai kur-ne-kur telkšojo bliz 
ganti duburio akutė, apsupta aukšta 
šiurkščia pelkynų žole, iš kurios kyšojo pil 
kos didesnių akmenų nugaros. Skurdūs 
krūmokšniai, į kuriuos žiemą buvo nema
lonu pažiūrėti, vešliai žaliavo, praturtinda 
mi ir puošdami varganą gamtovaizdį, ku
ris vienok neatrodė nuobodus ir savaip 
jaudino širdį savo šiurkščiu laukiniu gro
žiu.

Martynas paguldė motociklą ant šono ir 
nuėjo paskui Arvydą Varčios pakraščiu. 
Oras čia buvo drėgnesnis, vėsesnis, pro
tarpiais padvelkdavo dumblių kvapu. Įkai 
tęs dangus skambėjo nuo įvairiabalsio 
paukštelių čiulbėjimo, kurie, atrodo, sulė
kė čia iš visur tik tam, kad savo dainelė

mis išlygintų gamtos skriaudą, padarytą 
šiam varganam žemės kampeliui.

Arvydui grįžo savitvarda, sugebėjimas 
save kontroliuoti. Jis atsisėdo ant akmens. 
Greta buvo kitas, toks pat plokščias ir pa
togus sėdėti akmuo. Arvydas parodė jį 
Martynui, tasai linktelėjo ir taip pat atsisė 
do. Akmenys buvo apsamanoję ir šilti. 
Kaip du jaukūs prieš saulę užsnūdę gyvu
liai. Už pečių alksnių krūmas vikšrų ap
graužtais lapais. Priešais balų žolė, apsi- 
blaususios duburių akys ir akmenys, ak
menys, akmenys. Ir visur, kiek žvilgsnis 
aprėpia, krūmokšnių puokštės. O toliau 
horizonte, iškopęs iš daubos ir tartum pa
sistiebęs ant nematomų pirštų galų — kai
mas.

— Tu norėjai kažką svarbaus pasakyti, 
Martynai.

■— Man reikia išvažiuoti iš Liepgirių, 
Arvydai.

Arvydas ūmai pasisuko į Martyną. Tasai 
sėdėjo nusigręžęs.

— Kodėl?
— Nesvarbu.
„Nereikėjo klausti — juk aišku..."
— Tegu būna nesvarbu. O kur susiruo

šė!?
— Ir tai nesvarbu.
— Palikim tokias kalbas vaikams, Mar

tynai. — Arvydas atsistojo, sugriebė Mar
tyną už pečių ir atsuko veidu į save. — Sa
kysim, aš žinau, kas atsitiko. Bet kam ši
tokia panika?

Martynas piktai nubloškė į šalį Arvydo 
rankas.

— Nieko nežinai ir negali žinoti, nes 
nieko tokio neatsitiko. Dar neatsitiko...

Arvydas susmuko ant akmens: netikėtai 
prasiveržęs džiaugsmas atėmė kojas ir ran 
kas. Tačiau tai tęsėsi kelias akimirkas.

— Esi vaikėzas. Martynai, — pratarė su 
sitvardęs. — Ne tu jausmus, o tave jaus
mai valdo.

— Kitaip negali būti. Juk aš — Marty
nas. kaip kartą pasakė Goda. Tai ko no

rėti iš Martyno? — Jis paniekinamai nu
sijuokė iš savęs.

— Martynas... Žinoma, ne Jonas ar Se
bastijonas, bet labai klysti, jei manai, kad 
tebesi tas pats Martynas, kurį radau atsi
kraustęs į Liepgirius. — Arvydas numušė 
spriktu vikšrą, užkritusį Martynui ant pe
ties. Neapykanta, bepradedanti užnuodyti 
širdį, tirpo kaip rytmečio rūkas. — Anas 
Martynas nebūtų išdrįsęs ateiti šiandien ir 
pasakyti: „Mums reikia pasikalbėti, Arvy
dai...“

Martynas palingavo galva.
— Viskas prasidėjo kažkaip savaime. 

Mudu to nenorėjome. Aš nekaltas. Nei ji. 
Nei tu, nei Goda. Arba visi drauge kalti. 
Turi nuostabią žmoną, Arvydai.

— Taip, ji gera moteris. — Jis norėjo 
pridurti: aš ją myliu, bet susilaikė. Tur
būt, pamanė, kad tai bus pernelyg inty
mu, o gal išsigando sentimentalumo, kurį 
laikė gėdinga subrendusio vyro silpnybe. 
Patylėjęs pridūrė: — Prisimeni vieną mud 
viejų pasikalbėjimą? Tada aš lengvabūdis 
kai atsiliepiau apie meilę. Ne, meilės nega
lima nustumti į antrą eilę, ji turi eiti kar
tu su viskuo, kas svarbiausia žmogaus gy
venime. Tu tada buvai teisus. Martynai.

— Nors kartą savo kvailame gyveni
me... — Martynas nusijuokė. Su kažkokia 
nedrąsia nuostaba.

— Taip, tu buvai teisus. — pakartojo 
Arvydas, tartum norėdamas atkakliai įsi
kalti šią tiesą.

— Gal būt. Bet kas iš to, jei ji man ne
teisi?

— Kas?
— Meilė. Aš ją ant rankų, nešioju, o ji 

mane purvinomis kojomis apspardo ar
ba... nespardomas turiu bėgti nuo jos kaip 
skalikais užsiundytas žvėris. Man tikrai 
geriau išvažiuoti iš čia, Arvydai. Gyveni
mas ir taip sudėtingas, kam jį dar labiau 
komplikuoti? Išdumsiu kur nors į plėši
nius, greičiau viskas užsimirš. Juk ir vais
medis, persodinamas po kelis kartus į ki
tą vietą, įgauna naujas ypatybes. — Mar

tynas uždėjo delną Arvydui ant kelio ir 
pirmą kartą per visą pasikalbėjimą atvirai 
pažvelgė jam į akis. Jo veide buvo nuošir
dus prašymas, beveik maldavimas.

„Gyvenimas ir taip sudėtingas...” Šven
ta tiesa. Arvydo vaizduotėje _ šmėstelėjo 
scena prie aptvaro. „Važiuok! — norėjo su 
sukti. —Keliauk, kur patinka. Tai pati pro 
tingiausia išeitis visiems trims...“ — „Pro 
tingiausia? Tikrai? O kodėl ne pati leng
viausia, pati paprasčiausia ir kartu pati ne 
teisingiausia išeitis? Silpnų žmogelių išra
dimas, siekiant išspręsti amžino meilės tri
kampio teoremą. Du mylime vieną. Antra
sis pasitraukia, ir apvali porelė be kliūčių 
stato sau laimingą gyvenimą ant pasiauko- 
jėlio laimės griuvėsių". — „Ką aš žinau, 
gal ji su Martynu būtų daug laimingesnė, 
negu su manimi? O Martynas... Ne, viskas 
tik pradžia, mes dar nieko tikro nežino
me...“

Arvydas kelias akimirkas grūmėsi su pa 
gunda, tiktai kelias akimirkas, bet jam pa 
sirodė, kad praslinko visa valanda.

— Sakai. į plėšinius? — Jis paėmė Mar 
tyno ranką, kuri tebegulėjo ant kelio. — 
Ką gi, daug kas išlekia už tūkstančių kilo
metrų gydyti sielos žaizdų. Palieka savus 
liepgirius likimo valiai ir skrenda kaip 
paukščiai į šiltuosius kraštus, lyg čia vie
tos būtų per maža. O mūsų žemelė verkia, 
išsiilgusi darbo rankų. Laimės ieškotojų vi 
sais laikais netrūko, ypač jeigu dar jų tuš
tybei paakinti prisegamas didvyrio var
das. Didvyris... Tikras didvyriškumas dirb 
ti už kapeikas, nežinant, ar tas pačias ru
denį gausi, o nelėkti ten, kur tau žada rie
besnį kąsnį, žmogus, kuris nemyli savo že 
mės. nedaug vertas.

— Nekalbėk! — Martynas suirzęs ištrau 
kė ranką. — Aš ne dėl to. pats žinai.

— Žinoma, ne dėl to, bet koks skirtu
mas, ar tu savo kaimą pameti, ieškodamas 
laimės (lyg ji tik plėšiniuose tesiveistų), 
ar bėgdamas nuo nelaimės? Negi galima 
kažkur pabėgti pačiam nuo savęs? Niekai! 
Gerai pasakei apie vaismedžių persodini
mą, bet ne visai teisingai. Žmogus ne me
dis. Medį išrauna audra, ir jis daugiau ne- 
beprigyja, o stiprus žmogus po kiekvieno 
išrovimo iš naujo suleidžia šaknis ir tampa 
dar stipresnis. Reikia būti stipriam, steng
tis tapti tokiu. O slapstydamasis užuovėjo
se tokiu nepasidarysi. Ne, tu niekur neva
žiuosi iš Liepgirių, Martynai.

Martynas atsistojo.
— Aš nežinojau, kad tu nemyli savo 

žmonos, — pasakė jis su nedrąsia viltimi 
balse.

— Ne, aš ją myliu, Martynai. Bet pasiti
kiu savimi.

— O ja?
— Meilė nuo vieno žmogaus nepriklau

so.
— Manau, apsigalvosi, Arvydai, šiaip 

ar taip būtų geriau man išvažiuoti. Bijau, 
kad vėliau netektų gailėtis.

— Jei gailėsis, gailėsis vienas. Tik vie
nas. Bet ir tas pats be reikalo, nes pats 
bus kaltas.

Martynas nieko neatsakė — jis stovėjo, 
įsmeigęs sustingusį žvilgsnį į tolumoje 
stūksantį kaimą. Ten, susigrūdusių trobų 
kaimenėje, kadaise stovėjo ir jo gimtoji 
lūšnelė. Vien pamatų akmenys belikę. Mar 
tynas užsimerkė, ir iš sąmonės gelmių, 
kaip daug milijonų metų nuglūdintas 
brangakmenis, iškilo tolimos vaikystės 
vaizdas. Ne, tas žmogus nebuvo jo tėvas, 
tėvas buvo seniai miręs. Tas žmogus atėjo 
motinai užsėti sklypo. Jis buvo Sėjėjas. Jis 
brido puria dirva, leisdamas iš abiejų ran
kų pilkšvus grūdų debesėlius, o Martynas 
ėjo greta ir šiaudais atžymėjo biržę. Sėjė
jo kojos buvo didelės, apautos plaukuoto
mis naginėmis, ir Martyno pėdelės šalia jo 
pėdų atrodė kaip pastrigų dyksneliai. Bet 
jiedu ėjo greta — ir tai buvo svarbiausia: 
jiedu abu buvo Sėjėjai. Rudenį tas pats 
žmogus atėjo padėti motinai nuplauti lau
ko. Jis pašaukė Martyną ir parodė ražie
nose keletą įdubimų — didelių ir mažų. 
„Tai mudviejų pėdos. Žmogus, kur bepra- 
eitų. visada palieka gerus arba blogus pėd
sakus. Pėdsakai, ant kurių užaugo toks ge
ras derlius, negali būti blogi“. Tai pasakė 
Sėjėjas. Ir Martynas patikėjo juo. jam bu
vo gera, kad greta didžiųjų pėdų išliko ir 
jo mažosios pėdelės. „Žemę reikia gerbti ir 
mylėti kaip tikrą motiną. Tada ir ji žmogų 
mylės. Ji gyva ir protinga kaip žmogus. Ge 
rai įsiklausyk, pridėjęs ausį, išgirsi kaip ji 
alsuoja". Tai vėl buvo Sėjėjo žodžiai. Ir 
Martynas vėl jais patikėjo.

Ir dabar jis stovėjo, apžavėtas vaikystės 
prisiminimų, kurie iškilo iš užmaršties 
ūkanų kaip užburtos pilies kuorai, ir tarsi 
vėl išgirdo gilų žemės alsavimą, gimtosios 
žemės, kurioje tebėra įspaustos jo vaikiš
kos pėdos ir kuri perdaug sodriai įsūdyta 
prakaitu ir aplaistyta artimųjų krauju, 
kad galėtum lengva širdimi atsiplėšti nuo 
jos krūtinės.

(Pabaiga)

1956 - 1964 m.
Kepaliai - Puvočiai - Vilnius.

2



Nr. 38(930). 1966. IX. 27 EUROPOS LIETUVIS

LIETUVA DABAR ~
PAVERGTOS LIETUVOS VASARVIETĖS

NIDA
Daug kas važiuoja vasaroti Nidon ir 

Juodkrantėn, nes ten lengviau gauti kam
barį. Geriau pasakius, kambario kampą su 
lova. Seniau Kuršių Neringoje civiliams 
lankytis buvo draudžiama, dabar jau ten 
leidžiama laisvai važinėti. Sudaryti planai 
Nidą paversti dideliu miestu ir žymia va
sarviete. Busimasis to miesto vardas bus 
Neringa.

Dabar Nida dar primena žvejų kaimą. 
Bet jau pradeda po truputį augti. Jau atsi
rado ir valdiškų pastatų, krautuvių ir kino 
teatrų. Jūra su giliais krantais ta pati. 
Pliažo smėlis puikus. Tik labai gadina orą 
žuvų perdirbimo fabrikas.

Susisiekimas su Kuršių Neringa geras. 
Daug žmonių vasaroti važiuoja ir Juod
krantėn. Šis kaimelis nepasikeitęs.

Iš Kauno į Klaipėdą Nemunu kursuoja 
gražus garlaiviukas „Raketa". Prabangiai 
įrengtas. Kėdės minkštos, kaip čia autobu
suose. Jis sustoja Nidoje, Juodkrantėje ir

Sjfįaityt&ju taikiai
MANO TIKSLAS BUVO NUOŠIRDUS

Kai dienos rieda vis tolyn, o jaunoji kar 
ta savo mąstysena ir pažiūromis kartais 
nepritampa prie vyresniosios, — susirūpi
nę mūsų veikėjai nutarė šiuos metus pava 
dinti Jaunimo metais. Tiems metams buvo 
parinktas prasmingas šūkis: mūsų darbas, 
mūsų jėgos Lietuvai tėvynei.

Žinodamas, kad gražūs žodžiai tik žo
džiais palieka, pasišoviau prie šių metų 
tikslo realizavimo prisidėti jaunos lietuvai 
tės V. Galbuogytės pristatymu mūsų visuo 
menei. Mano tikslas buvo nuoširdus: įver
tinti tos jaunuolės valingą darbą lietuviš
kos dainos srityje ir parodyti visuomenei, 

- kad ji savo gabumus ir jėgas aukoja tėvy
nei Lietuvai.

Gerai nusimanydamas, kad mūsuose 
tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
yra tūlo psichologinio tarpeklio, vis dėlto 
išdrįsau rizikuoti ir V. G. koncerto proga 
pateikti visuomenei jos, kaip jaunosios kar 
tos atstovės, nuomonę apie apskritai (ne 
Bradfordo) lietuvišką gyvenimą ir nusi
teikimus. Raštu pateikęs jai klausimus, jo
kių sugestijų dėl atsakų į juos nedariau, 
būdamas tikras, kad ji, baigusi anglų gim
naziją ir pati dalyvavusi visuomeninėje 
veikloje, turi savo nuomonę, kuri nebūti
nai atitiktų mano ar kitų galvoseną. Vė
liau, gavęs jos ranka surašytus atsakus, 
nei žodžio nepridėjau, nei išbraukiau. Ar 
jos atsakai man patiko, -— nekomentavau, 
nors jaučiau, kad, kritiškai prieš ją ar jos 
artimuosius nusistačiusiems ir nenorin
tiems jaunimo suprasti žmonėms, jie su
kels nerimo. Deja, niekad negalvojau, kad, 
sudarydamas progą jaunuolei išeiti į sce
nos ir spaudos viešumą, būsiu kai kurių 
ambicingų ir įsikarščiavusių asmenų pa
kaltintas įvedęs ją „į intrigantų, savanau
džių ir girtuoklių kompaniją“. Kas gi šian 
dien intrigas kelia? Sapienti sat!

Kai perskaičiau „Bradfordas kalba" (?!) 
laišką redaktoriui, nepaprastai nustebau:

1) Netiesa, kad laiško autorius bei jo 
bendrai manęs nepažįsta: a) vienas jų at
stovas birželio 5 d., kada turėjau būti už 
keliasdešimt mylių, kvietė mane atvykti 
už poros valandų į klubą „posėdžio“; b) 
tos pačios dienos vakarą aplankiau antrą 
nepatenkintų grupės žmogų pasiinformuo- 
ti ir išklausiau eilę klausimų; c) trečias jų 
atstovas pasikvietė mane į savo namus ir 
reikalavo, kad aš, klausimų autorius, „Eu
ropos Lietuvyje“ atšaukčiau V. G. atsa
kus. Tai padaryti atsisakiau, nes — jiems 
tai turi būti žinoma — joks žurnalistas ne
atšaukia apklausinėjamo asmens žodžių, 
jei jie jam apgalvotai ir neatšaukiamai pa 
teikti. Tada sutarėme, kad, esant reikalui, 
galiu ateiti į suinteresuotų sueigą ir visa 
paaiškinti. Deja, į jokį susirinkimą nebu
vau pakviestas, nęs, matyt, buvo nusista
tyta nesiaiškinti, bet pulti. Galų gale kieno 
pavardė per dienų dienas buvo linksniuo
jama, svarstant puolimo strategiją ir iš 
piršto laužiant įvairius mano „nusikalti
mus“, mažiausiai liečiant V.G. pateiktą 
nuomonę, kurią galima buvo kultūringai 
ir" pedagogiškai padiskutuoti. Po viso to 
viešai skelbti, kad interview autorius ne
pažįstamas, nes „tokio iš viso lietuvių tar
pe nėra“, reiškia, paprastai kalbant, nesi
skaityti su tiesa.

2) Taipgi su jokia etika nesuderinu ir 
kitų dviejų nelogiškų ir piktų kaltinimų:

a) Aš „prikalbėjęs jaunuolės lūpomis“, 
aš „vos kelių menkų nuošimčių lietuvių 
blogybes" (pasirodo, jų esama!) apibendri 
nęs ir primetęs „visiems lietuviams Angli
joje“. Tai pigi, žema, lietuvių dvasiai sveti
ma demagogija, stengiantis sofistiškai su
narpliota netiesa prieš mane „nustatyti“ 
„visus lietuvius Anglijoje“. Jei pagal prin
cipą — Platonas draugas, bet didesnė drau 
gė tiesa — panorėčiau, kad tą nesąmonę 
įrodytų atitinkamose institucijoje, ar būtų 
tiek naivūs ir neštų V. G. parašytus žo

Klaipėdoj. Čia irgi daug kas vasaroja. Pa
lyginus su rusų vasarvietėmis, tai ir Klai
pėda yra geras kurortas.

DRUSKININKAI
Puikus kurortas ir Druskininkai. Mies

telis nedidelis, bet visas paskendęs žalu
mynuose ir milžiniškų medžių šešėliuose. 
Ši vasarvietė stovi dviejų upių santakoje, 
nes čia Ratnyčėlė įteka į Nemuną. Per Ne
muną pastatytas gražus tiltas. Čia pat yra 
ir mažas ežeriukas — Druskonis. Druski
ninkuose baigiasi ir iš Lietuvos ateinąs ge
ležinkelis. Nemunas daro gražų vingį. Va
sarvietę supa gražus ir sausas šilas. Vieną 
sezoną čia vasarojau. Poilsio namai įrengti 
paprastuose mediniuose nameliuose. Yra 
daug vasaros kavinių ir valgyklų. Veikia 
ir kelios sanatorijos: „Vilnius“, „Daina
va", „Tėvynė“ ir kitos. Veikia ir gydomo
sios fizkultūros parkas su maudymosi ba
seinu.

Prie parko vartų stovi M. Melnikaitės 
paminklas. Tai gana masyvus skulptoriaus 
R. Antinio kūrinys. Stovi kariška unifor- 

džius?! Suprantama, išėjus su skambiais 
kovos šūkiais, drovu ir nepatogu kovoti su 
18 metų jaunuole; matyt, patogiau ir gar
bingiau pulti įsivaizduojamą donkichotiš
ką malūną, — kadangi „tokio iš viso lietu
vių tarpe nėra“. Jei nėra, kam trupinti sky 
dus ir mokyti, apie ką turėtų rašyti?!

b) Aš ją, „niekuo nekaltą jaunuolę“, 
įtraukęs „į tą intrigantų, savanaudžių ir 
girtuoklių kompaniją“... Kas tuo laiško 
autoriaus ir jo rėmėjų įtaigojama? Kas 
tuo norima gudraus ar labai žemo pasaky
ti? Kur tiesos meilė, vyresniajai kartai bū
tinas taktas ir laiške taip iškeltas pavyz
dingumas? Ar šitokia volteriška etika — 
šmeižkite, vis kas nors paliks —. įtaigoja
ma ir jaunajai kartai?

Taip, aš raustu, ir man „darosi gėda“, 
kad mano patikrinti, jog V. G. pati rašė 
atsakus ir pati už juos atsako, sąmoningai 
prašovė pro šikšnelę, prievarta brukdami 
man jos žodžius bei nuomonę ir, pasidarę 
iš manęs baubą, viešai ir privačiuose pasi
tarimuose nedžentelmeniškai ir su įniršiu 
plaka. Kaip galima, lengva ranka žeriant 
tokius suktus ir iš piršto išlaužtus „įrody
mus", kalbėti apie norą „gyventi garbin
gai ir meilėje"?! Jeigu garbinga „pykti“ 
už ne mano žodžius ir mintis, jeigu meilu 
už tai bartis ir mokyti, kokiomis temomis 
ir kaip rašyti bei apie ką kalbėti su V. G., 
kad pakviestų į savo tarpą, — tokio men
taliteto negaliu suprasti. Rašant ar kal
bant organizacijų vardu, būtina laikytis 
objektyvumo, prideramo rimtumo ir diplo 
matiškumo, jokiu būdu nesiveliant į asme 
niškumą ir grubius užgauliojimus.

Galų gale V. G. nepirma pareiškė savo 
nuomonę dėl kai kurių mūsų gyvenimo ap
raiškų. Apie tai rašė k. P. Butkus 1965 m. 
„Šaltinio“ 4 nr. („Kai kurie gal iš tos gi
relės buvo taip „pavargę“, kad gulėjo išsi
tiesę ant žalios pievelės, sakytum, piovėjai 
po pietų. Tik vietoj dalgės šalia gulėjo 
bent keli bokalai"); O. Daunoraitė 1962 m. 
„E.L." 39 nr. („jei norima, kad jaunimas 
nenutaustų, pirmiausia reikalinga organi
zuoti sąskrydžius ir kursus tėvams, kad jie 
įsisąmonintų...“); DBLS Londono Liet. 
Jaunimo skyrius 1966 m. „E.L." 11 nr. 
(„Nekaltiname savo senimo dėl labai daž
nai rodomų „gerų“ pavyzdžių. Prisižiūrė- 
jom jų Lietuvių Namuose, socialiniuose 
klubuose, per Sekmines Sodyboje: pakrū- 
miais suvirtę, gerkles plėšia, na, o žody
nas“). Kodėl jų nuomonių ir įspūdžių šis 
būrelis nekomentavo ir jų tikrų autorių 
viešai nekaltino, nors ten daug griežčiau, 
net nurodant vietoves, pasakyta? Deja, jie, 
tartum šydu, apsidengę savo sudaromų vie 
netų vardu, neleisdami susirinkime na
riams šio klausimo judinti, nutarė drąses
nę ir dirbančią jaunuolę pagąsdinti. Ar ją 
išgąsdino, — netikiu; tačiau tikrai žinau, 
kad meškiškai pasitarnavo, taip akivaiz
džiai parodę kai kurių vyresniųjų kitų nuo 
monės nepakentimą, kritiškesnės minties 
iš esmės atmetimą ir nesiskaitymą su tie
sa ir priemonėmis, kad išlietų savo pyktį.

Visą šitą nesusipratimą pavadinčiau aud 
ra šaukšte, tačiau ji, nerodant geros va
lios suprasti jaunosios kartos lietuvaitės 
galvosenos ir pereinant į nekorektišką as
meniškumą, sukelia gailestį ir kartėlį. Ge
rų darbų laukas platus, ir visi gali išsitekt, 
jei bus tolerantiškesni kitaip galvojan- 
tiems ir nesisvaidys piktais žodžiais į taria 
mai nepažįstamus ar tik bet kokį darbą 
pradedančius jaunuolius.

Šį priverstinį pasisakymą baigiu Br. Rai 
los įsidėmėtinais žodžiais: „Mat, čia dar 
greičiau kiekvienas gilesnis „nepatogios“ 
tiesos iškėlimas, kiekviena nekonvenciona- 
li mūsų palaimintosios rutinos kritika (ma 
no pabr. J.K.), kiekvienas vėsesnis žodis 
apie mūsų pačių silpnybes ir kvailybes daž 
nai, kaip paskutinis argumentas, kaip ul
tima ratio, būna apšaukiamas „vienybės 
ardymu“... („Laumių juosta", 243-4 psl.).

J. Kuzmionis 

ma vienplaukė mergina. Kojos apautos au 
liniais batais. Liaudis jos tėviškėj nepri
pažįsta jai jokio didvyriškumo. Žuvo, nes 
buvo pasiruošusi kitus žudyt. Vis tiek vie
ną kartą virs nuo pjedestalų kruvini ko
munistiniai stabai ir dievaičiai.

Druskininkų kurortas turi du minerali
nius šaltinius. Vienas jų yra grožio šalti
nis. Jo vandens gerti negalima, šio šalti
nio vandeniu žmonės tik prausiasi, nes jis 
gydo odos ligas ir spuogus. Antras šaltinis 
yra būdelėje. Iš vieno krano bėga šiltas 
mineralinis vanduo, iš antro —šaltas. Žmo 
nės geria tą vandenį, kurį gydytojas reko
menduoja. Prieš pietus čia susidaro jau 
gana didoka ligonių eilutė, šis vanduo gy
do virškinimo ligas.

Vasarodama Druskininkuose, dažnai nu
eidavau į kapines pavaikščioti ir pasiklau
syti, ką paminklai šneka. Daug paminklų 
su lietuviškomis pavardėmis.

Turguje kalbėjausi su lietuvėm kaimo 
moterėlėm. Jos pasakojo, kad Druskininkų 
apylinkėse yra daug lietuviškų kaimų. Juo 
se daug žmonių nemoka kitaip • šnekėti, 
kaip tik lietuviškai,

Miestelyje yra gražių, senoviškos staty
bos rūmų. Matyti, kad jie statyti turtingų 
žmonių. Prie kai kurių namų yra klombos 
ir fontanėliai. Matyti pristatyta vaikiškų 
statulėlių. Sakoma, kad vienas turtingas 
dvarininkas labai mylėjęs vaikus. Vienas 
jo vaikas tragiškai žuvęs. Žuvusiajam pri
siminti jis visur pristatęs vaikiškų pamink 
lėlių.

Mačiau čia ir M.K. Čiurlionio namelį. 
Iš galo du langai, ant stogo du kaminai. 
Apkaltas lentomis ir gontais dengtas. Prie
kyje auga dideli medžiai.

Dauguma vasarotojų — rusai. Tuose po
ilsio namuose, kuriuose buvau apsistojusi, 
buvo beveik visi rusai. Žaidimai ir vakari 
nės programos būna tik rusiškos. Krautu
vių personalas — vieni rusai.

Su viena vasarotojų ekskursija buvau 
nuvažiavusi j Gardiną. Apvaikščiojau 
krautuves ir turgų. Nusipirkau sifoną, 
švirkštų ir adatų vaistams leisti, šių pre
kių Kaune nebuvo. Gardino krautuvės tur
tingos televizijos ir radijo priimtuvais ir 
baldais.

Turguje pasikalbėjau su kaimietėmis. 
Sutikau ir lietuviškai kalbančių. Jos pasa
kojo, kad apie Gardiną irgi yra ištisi lietu
vių gyvenami kaimai.

Gardinas atrodo senas, aplūžęs ir ne
tvarkomas miestas. Bet vis tiek ir čia mū
sų lietuviška žemė.

BIRŠTONAS
Birštonas jau nuo seniai yra garsus savo 

mineraliniais šaltiniais ir purvo voniomis. 
Ši vasarvietė yra labai išaugusi. Iš Kauno 
į Birštoną kas valandą eina autobusai. Na
mai Birštone labai brangūs.

Į Birštoną buvau nuvažiavusi vieną sek
madienį. Vasarotojų labai daug, ir vyrau
jantis elementas — rusai. Viskas daroma 
pagal Maskvos planą. Visur sparčiu tempu 
varomas rusinimas ir tautų maišymas. Tai 
ir yra didžiausia mūsų tautos nelaimė, nes 
lietuviui vis mažiau ir mažiau vietos savo 
tėvynėje.

Lietuvoje yra ir daugiau gražių ir pato
gių kurortinių vietų.

Didelė ir graži vasarvietė —Zarasai. Čia 
visada vasaroja daug studentų. Daug pri
važiuoja ir rusų iš Leningrado. Zarasai at
statyti. Visur vyrauja mūrinė statyba.

Dabar įrengta vasarvietė ir Ignalinoje. 
Ši vietovė yra buvusiam Švenčionių ap
skrityje. Dauguma vasarotojų privažiuoja 
su kelialapiais. Vasaroja ir privatūs vasa
rotojai. Miestelis mažas, tai vasarotojus 
daugiausia maitina aplinkiniai kaimai. Čia 
moterys kiaušinius, sviestą ir sūrius atne
ša parduoti net ir iš tolimų Rakėnų, Jakė- 
nų, Tolimėnų ir kitų kaimų. Vasarotojai 
gerai moka, kaip Vilniuje.

Dabar Ignalina yra rajono centras.
Vilnius turi savas vasarvietes Valakum- 

piuose ir Paneriuose. Kaunas turi Klebo- 
nišky, Panemunėje, Lampėdžiuose.

Su Maironiu šaukiu: „Graži tu mano 
brangi, Tėvyne!“ Bet labai skaudu, kad 
tavo veidas kruvinas ir rankos retežiais su 
rakintos...

MIKLŪS PAGALBININKAI
Beždžionė laipioja palmės kamienu, šal

tai „atsuka“ riešutus, meta juos žemyn — 
vieną, antrą, trečią...

Įprastas vaizdas? Ne visiškai. Beždžionę 
laiko pririšęs riešutų rinkėjas. Beždžionė 
„dirba“, ji padeda savo šeimininkui.

Malajoje dešimtys tokių vikrių žmogaus 
pagalbininkų dirba kokoso palmių planta
cijose. Mikliausieji per „darbo dieną“ nu
raško iki tūkstančio vertingųjų vaisių.

APIE GEOGRAFIJOS NAUDINGUMĄ
Šveicarų turistų biuras JAV pasiūlė savo 

kolegoms švedams kartu imtis aiškinti 
amerikiečiams, kad „Švedija ir Šveicarija“ 
— tai ne tas pat. Kuo paaiškinti šitokią 
kampaniją? Mat, amerikiečiai, susipažinę 
su šveicarų turistiniais prospektais, nere
tai nusiperka bilietus į Švediją, ir atvirkš
čiai.

Lietuvis neparodys pagarbos
SAVO NORU PASIRINKO

Sovietų vyriausiojo teismo prokuroras 
Višinskis nesudrebėdamas siūlė teisme 
mirties bausmę nekaltiems savo pilie
čiams, kurie negalėjo net pasiaiškinti, tu
rėjo tik prisipažinti, kad jie kalti tuo, kas 
jiems primetama. 1938 metais nuteisus 
mirti Buchariną, Višinskis ramiu balsu sa 
kė: Laikas prabėgsi piktžolėmis apaugs iš
daviko kapas, pro kurį praeidami padorūs 
sovietų piliečiai prisimins jį su panieka ir 
neapykanta. Bet saulutė ant mūsų laimin
gos šalies ir toliau linksmai švies, kaip ir 
švietė.

Panašiai pagalvos padorūs lietuvių pilie 
čiai, prisimindami Karolį Požėlą, kurį Lie
tuvos teismas nuteisė mirti, ne be kaltės, 
kaip Sovietuose daroma, bet už didelį nu
sikaltimą: už tai, kad jis dirbo svetimos 
valstybės naudai, siekdamas nuversti tei
sėtą Lietuvos valdžią. Už tokį nusikaltimą 
kiekviena valstybė būtų pasielgusi pana
šiai.

Šįmet suėjo 70 metų nuo Karolio Požėlos 
gimimo. Bolševikų okupuotoje Lietuvoje ši 
ta sukaktis buvo iškilmingai švenčiama. 
Ta proga buvo išleista Kapsuko parašyta 
Karolio Požėlos biografija ir paties K. Po
žėlos rašyti raštai, apie jį buvo atspausdin 
ta daug straipsnių ir knygų.

Kodėl K. Požėla okupuotoje Lietuvoje 
taip iškilmingai minimas? Kodėl jam pa
statyti paminklai, jo vardu pavadintos gat 
vės, namai, spaustuvės? Argi tik jis vienas 
dirbo šitą nelegalų pogrindžio darbą? Dir
bo ir kiti komunistai, bet kiti nebuvo „fa- 
šistų-buržujų“ nuteisti, o gal net jie žuvo 
nuo komunistų rankos, todėl apie juos ne
kalbama. Taip pat jokio paminklo nesu
laukė K. Požėlos antroji draugė Katrė Ma
tulaitytė, kuri kartu su Požėla dirbo po
grindžio darbą, bet buvo bolševikų išsiųsta 
į Sibirą ir ten mirė, todėl apie ją tylima. 
Net ir pirmoji K. Požėlos draugė, Eugenija 
Tautkaitė, savo atsiminimuose „Takais ta
keliais į didelį kelią“ apie Katrės Matu
laitytės mirtį nieko nemini. Jeigu lietuvių 
„fašistai“ nebūtų pasmerkę K. Požėlos, jis, 
greičiausia, kaip ir jo draugė Katrė, baigtų 
savo gyvenimą Sibire.

Karolis Požėla, Lietuvos žemės, lietuviš
kos šeimos sūnus, sugrįžęs iš sugriautos 
Rusijos į Lietuvą, į savo tėvynę, kuri po 
šimto su viršum metų carų valdymo atga
vo laisvę ir nepriklausomybę, užuot kartu 
su lietuviais patriotais prisidėjęs prie at
statymo karo nuniokotos ir vokiečių api
plėštos Lietuvos ir su jais džiaugsmingai, 
su entuziazmu dirbęs, susimeta su jaunais 
žydukais, kalbančiais rusiškai: Liova šapi- 
ro, Greifenbergu, Tafka Tver j a, Vulfu ši- 
mensu, Aiziku Lifšisu, Mane Chodasaite, 
kurios net tėvai atsižadėjo, kartu su savo 
drauge Gene Tautkaitė steigia komjauni
mo kuopelę ir, kaip naktiniai vagys ar kur 
miai, kasasi po silpnais jaunos Lietuvos pa 
matais. Slaptai lanko kaimus, fabrikus, 
kursto ten jaunimą prieš teisėtą Lietuvos 
valdžią, žadėdami dalykų, kurių negalėjo 
ištesėti.

Anuo metu Lietuvoje visi piliečiai vieno 
dai, ne tik darbininkai, kentėjo nepritek
lius. Kas buvo likęs karo metu krašte, tą 
vokiečiai apiplėšė, kas grįžo iš sovietų, 
tam bolševikai viską buvo atėmę. Todėl rū 
pintis vien tik darbininkais nebuvo pras
mės, nes jų vargai nebuvo didesni už mies
telėnų ir kaimiečių vargus. Tą suprato pa
tys darbininkai, nepritardami komunistų 
agitacijai. K. Požėlai nesisekė pavilioti nė 
kaimiečių; ypač moterys nesidavė pagau
namos ant komunistinės meškerės, dėl ko 
net Tautkaitė savo atsiminimuose nusi
skundžia, nes daug kas jau buvo paraga
vęs bolševikų pyrago. Jaunimas iš karto 
patikėjo komunistų pažadams, kad galė
siąs mokytis ir lavintis, bet K. Požėla pa
aiškino, kad jaunimui neturi rūpėti vien 
tik mokslas, bet jis turi susipažinti su re
voliucinėmis taisyklėmis, išmokti komunis 
tinės kazuistikos, kad laisvai galėtų vesti 
diskusijas marksistiniu žargonu. Po tokių 
siūlymų lietuviško jaunimo entuziazmas 
nublėso, ir jaunųjų skaičius kuopelėj su
mažėjo. Bet K. Požėla nenusiminė ir, lyg 
tas Don Kichotas, toliau kovojo su malū
nais, dirbdamas priešvalstybinį darbą, gy
vendamas drėgnuose rūsiuose, neprivalgy- 
damas, nesirodydamas dienos metu žmo
nėms, bet nežiūrint tokio griežto atsargu
mo, jis vis dėlto laiks nuo laiko patekdavo 
į kalėjimą, kol galop susirgo plaučiais, bet 
tvirtindamas: „Aš tą kelią pasirinkau savo 
noru“.

Jeigu K. Požėla pakeliautų po kultūrin- 
gesnius, kaip Sovietai, kraštus: po Skan
dinaviją, Olandiją, Vokietiją, Angliją, jis 
pamatytų, kaip darbininkai gerai ten gyve 
na, ir jis suprastų, kad jo tas nelegalus 
darbas yra nereikalingas, nes gerovė ir 
kultūra pasiekiamos lengviau be komuniz 
mo, ką įrodė ir patys sovietai, kur beveik 
po 50 metų komunistinio režimo kraštas 
visose srityse labai atsiliko nuo pažangių 
ir kultūringų valstybių.

K. Požėla, užuot gyvenęs savo Tėvynės 
meilės idealais, užuot įstojęs į Lietuvos ka
riuomenę ir kartu su kitais jaunuoliais gy 
nęs savo kraštą nuo tų pačių bolševikų, jis.

KLAIDINGĄ KELIĄ

atvirkščiai, būdamas lietuviu, ruošia kelią 
priešui, kad palengvintų jam sunaikinti jo 
paties Tėvynės nepriklausomybę. Jis net 
„Kauną ir likusią neužimtą lenkų Lietuvos 
dalį, kurią valdo lietuviai buržujai, norėtų 
išlaisvinti“ (Takais takeliais...), t.y. pri
skirti sovietams. Požėlos ruošiamos revo
liucijos Lietuvoje niekas nenorėjo, visi 
džiaugėsi atgauta laisve ir žiaurios Stalino 
diktatūros bijojo kaip ugnies. Sunaikinti 
Lietuvos nepriklausomybę galėjo tik sovie 
tų karinė jėga, bet ne propaganda.

K. Požėla, susirgęs plaučiais ir bėgda
mas nuo lietuviškų kalėjimų, atsidūrė 
Maskvoj, kur jau pirmiau buvo nuvažiavu 
si jo draugė Tautkaitė. Maskvoje Požėla 
jautėsi laimingas, nes „po tiek sunkių die
nų Lietuvoje, kur jie abudu pametė svei
katą, dabar jie galės pagyventi laisvėje. Ir 
tai sovietų laisvėje (sic), kur gyvenimas 
šypsosi visu savo grožiu ir skaisčia atei
tim“ (Takais takeliais...). Jie tikisi greit 
pasilsėti, atgauti sveikatą ir vėl grįžti prie 
savo „kilnaus“ darbo. Požėla, lyg lunati
kas, nematė, kad tuo laiku sovietuose ka
lėjimai buvo perpildyti nekaltais žmonė
mis, niekas nebuvo tikras dėl rytojaus, net 
komunistai, kad badas siautė visame di
džiuliame krašte, kad nelaimingi žmonės 
mirė kaip musės, ne tik badu, bet ir nuo 
Stalino masinio teroro.

Lietuva, kur K. Požėla ruošėsi grįžti, 
kur, normaliom akim žiūrint, tikrai gyveni 
mas šypsojosi savo laisvės grožiu, jam at
rodė kaip „juodoji naktis, kur ir vėl reikės 
kruviną kovą tęsti“. Tautkaitė jį lydi į ke
lionę, „lyg einantį karį į mūšį“, o jis atsi
sveikindamas ramina ją, sakydamas, kad 
„šitoj laisvoj šaly, tame legendariniame ro 
juje, kurį saugoja raudonoji žvaigždė Sta
lino, ji nepražus“ (Takais takeliais...). Ar 
fanatikas, kaip jį vadina Guzevičius savo 
romane „Sąmokslas“, ar stačiai pamišęs?

Požėla, sužinojęs, kad Tautkaitė laukia 
nuo jo vaiko, jai rašo: „Sovietuose žmonės 
stebėtinai išlaiko sveikas pažiūras į vyro 
ir moters santykius, kaip ir mudu. Smagu 
žiūrėti, kaip revoliucinio ūpo pakėlimas iš
laiko draugus nuo paslydimo ir kaip jie su 
daro sveiką ir gražų gyvenimą“. Matyti, iš 
to gražaus sugyvenimo atsirado milijonai 
„bezprizornikų“ — niekieno vaikų, ku
riuos tėvelis Stalinas nemielaširdingai lik
vidavo. Pats Požėla, vos sulaukęs sūnaus 
su Tautkaitė ir rašydamas jai iš Lietuvos į 
Maskvą meilingus laiškus, gyveno jau su 
antra drauge, Katre Matulaityte, kuriai pa 
liko dukterį Mają, gimusią jau po jo mir
ties. „Švyturys“ 1966 m. 6 numery stengia
si Požėlą pateisinti, rašydamas: „Aiškus 
daiktas, kad gyvenimas su moterimis ne
galėjo turėti tokiam revoliucionieriui ir ko 
munistui, kaip Karolis Požėla, tokio pobū
džio, kokį jis turi paprastoje Lietuvos šei
mynoje. Jis susiėjo su drg. Gene (gyveno 
su ja nuo 1920 iki 1925 metų), paskui su 
Katre Matulaityte (1926) nelegalaus dar
bo ir kovos sūkuryje. Aiškus daiktas, kad 
toji kova, bendras darbas ir bendri idealai 
juos pirmiausiai suartino. Šeimynos reika
lai jam niekuomet negalėjo stovėti ir ne
stovėjo pirmoje vietoje“.

Jis mirė 1926 metais, turėdamas vos 30 
metų. Jeigu jam tektų ilgiau pagyventi ir 
padirbėti revoliucinį darbą, jis, greičiau
sia, būtų palikęs daugiau nelegalių vaikų, 
kuriais, be abejo, kaip tikras revoliucionie 
rius, neturėtų laiko rūpintis.

Apskritai imant, visas jo gyvenimas ir’ 
visas jo darbas, lietuvio akimis, žiūrint, 
buvo bergždžias, beprasmingas ir ypač la
bai negarbingas. Padorus lietuvis dirba sa
vo Tėvynei ir ją gina nuo priešų, net prirei 
kus jai aukoja savo gyvybę. Tas pats ir šei 
mos santykiuose, kad ir kaip kas yra užim
tas savo revoliucinėmis fantazijomis, jis tu 
ri elgtis korektiškai ir nepalikti beveik tuo 
pačiu metu dviem moterim po vaiką. Tik 
padorus, kilnus, garbingas žmogus gali su
silaukti pagarbos ir paminklo, bet kas dir
ba išdavikišką darbą, kaip Karolis Požėla, 
to negalima vadinti didvyriu, nei jį gerbti, 
nei jam paminklų statyti. Pagal komunisto 
Višinskio žodžius, galima būtų jį tik pri
minti su panieka ir pasipiktinimu.

Vincenta Lozoraitienė, Roma

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, 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.
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Europos lietuviu kronikų
VADOVĖLIAI MOKYKLOMS

DDLS Valdyba yra užsakiusi iš leidyk
los vadovėlių savaitgalio mokykloms Ang
lijoje. Knygos jau yra pakeliui į Londoną. 
Vadovėliai bus A. Rinkūno „Kregždutė" I, 
II ir III dalys.

Mokyklų vedėjai prašomi susitarti su 
vietos DBLS skyrių pirmininkais ir praneš 
ti Centro valdybai, kiek egzempliorių kiek
vienos tų vadovėlių dalies mokyklai reika
linga. Be to, prašoma pranešti, kuriuo ad
resu siuntinį išsiųsti.

LONDONAS
LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO NARIŲ BALIUS
Spalio 1 d., šeštadienį, Klubo vadovybė 

savo klubo patalpų salėje savo nariams 
rengia rudens balių su specialia programa.

Pradžia 8 vai.
Nuo 8 iki 9 vai. vakaro „Red barrel“ alus 

nemokamai. Moterims taip pat bus suteik 
ta proga veltui pasinaudoti skaniu gėrimu.

Šokiams gros Jono Parulio muzika, pri
taikyta klubo narių amžiui — su polkomis 
ir įvairiais žaidimais.

LANKĖSI KUN. V. V. GIDŽIŪNAS
Grįždamas iš didžiulio tarptautinio šuva 

žiavimo į JAV, Lietuvių Namuose Londo
ne lankėsi kun. Dr. V.V. Gidžiūnas.

PREL. J. GUTAUSKAS LONDONE
Škotijos lietuvių dvasios vadovas prel. J. 

Gutauskas praeitos savaitės gale lankėsi 
Londone. Sekmadienį atnašavo šv. Mišias 
Lietuvių bažnyčioje, pasakydamas gražų 
pamokslą. Aplankė Lietuvos Ministerį B. 
K. Balutį ir savo pažįstamus bičiulius.

IŠVYKO AMERIKON
Rugsėjo 23 d. laivu iš Southamptono iš

emigravo į Ameriką Teresė Vileišienė, ke
letą metų gyvenusi Londone. Prieš apsigy
vendama Londone, ji buvo gyvenusi Ship- 
ley ir Bradforde.

Amerikoje apsigyvena Cfcicagoje pas 
anksčiau Bradforde gyvenusius draugus.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3!< jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.

Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja
£45.0.0.

I
4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 — 10^ jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734'

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

PROCESIJA SPALIO 2 D.
Šv. Kazimiero bažnyčioje sekmadienį, 

spalio 2 d., bus procesija prieš 11 vai. Mi
šias. Tėvai, kurie turi galinčių procesijoje 
dalyvauti vaikų, prašomi atsivesti anks
čiau, kad būtų laiko juos paruošti.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ IR 
ADORACIJA

Kristaus Karaliaus šventėje sekmadienį, 
spalio 2 d., Lietuvių bažnyčioje bus Švč. 
Sakramento adoracija nuo 8 vai. ryto iki 
5 vai. vak.

5 vai. vak. bus šv. Mišios ir adoracijos 
užbaigimo procesija.

PROCESIJA l LIETUVIŲ KAPINES
Lapkričio 6 d., sekmadienį, 11 vai., šv. 

Mišios už visus mirusius lietuvius, o 3 v. 
p.p. į šv. Patricko kapines (Langthorne 
Rd., London, E. 11, pasiekiama požeminio 
traukinio Central Line, važiuoti iki Ley- 
ton) procesija su žvakėmis ir stotimis į 
lietuvių skyrių.

Procesija prasidės nuo šv. Patricko kapi 
nių koplyčios. Žvakes bus galima įsigyti 
vietoje.

Visi londoniečiai kviečiami šioje proce
sijoje dalyvauti ir pagerbti bei pasimelsti 
už savo artimuosius.

NCTTINGHAMAS
ROŽINIS

Liet. Jaunimo židinyje spalio mėnesyje 
Rožinio pamaldos su eucharistiniu palaimi 
nimu būna 8 vai. vakare.

NAŠLAIČIO PARAMA
Leamingtono Spa lietuviai per A. Sei- 

liuvienę, Rochdalės, Manchesterio ir Brad- 
fordo tautiečiai per DBLS sk. atstovą D. 
Banaitį visiškam našlaičiui Petrui Viržin- 
tui, kuris mokosi Liet. Jaunimo Židinyje, 
atsiuntė aukų. Vėliau pranešime plačiau. 
Sušelptasis ir Židinys nuoširdžiai dėkoja.

DIDYSIS RUDENS BALIUS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ spalio 15 d., šeštadienį, Lietu
vių Namuose (1 Ladbroke Gardens), ruo
šia Didįjį rudens balių.

Be kitų įdomybių, jame bus renkama 
lietuvaitė gražuolė, ir tą titulą laimėjusiai 
bus paskirta premija.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Staliukai užsisakomi Lietuvių Namuose 

(tel. PAR 2470).

SUKAKTIES BALIUS
20 metų įsikūrimo Anglijoje Sukakties 

Balius su šokiais, vaišėmis ir linksma pro
grama ruošiamas spalio 22 d., šeštadienį, 
Parapijos salėje (345A Victoria Park Rd., 
London, E.9). Pradžia 7 vai. vakaro.

Įėjimas ir užkandžiai 12/6 šil.
Šokiams gros geras orkestras.
Kviečiame visus lietuvius gausiai atsi

lankyti. Užsirašyti pas V. Puidokienę (44 
Blythe St., London, E.2).

Rengėjai

70 METŲ
Folkestone gyvenančiam J. Liobei rug

sėjo 22 d. suėjo 70 m. amžiaus.
Nusikėlęs gyventi, kur nėra daugiau lie

tuvių, kaip jis pats rašo, vienintelį ten sa
vo draugą kas savaitę sutinkąs — „Euro
pos Lietuvį“, kurį skaito nuo pat pradžios, 
dar vis jam ir parašydamas.

Ar jau senatvė, kai ateina 70 metų?
Jis rašo: „Kai sulaukiau 60 metų, tai ir 

pamanyt nepamaniau apie kažkokią senat
vę, nes dar dirbau ir nebuvau pensininkas. 
Dabar, kai jau sulaukiau 70 metų, jau lyg 
pradedu galvoti ir apie senatvę“.

BRADFORD AS
DRAUGIŠKAS VAKARAS

Spalio 15 d., 5 vai., Victoria Hall, Salta- 
re prie Bradfordo, estai, latviai ir lietuviai 
rengia draugišką vakarą.

Programoj dainuos estų, latvių mišrūs ir 
vyrų chorai ir lietuvių „Sūkurys“.

Tautinius šokius šoks estai, latviai ir lie
tuvių „Atžalynas“.

Po programos šokiai. Baras ir užkan
džiai. Bilietai 6 šil. ir 5 šil. tik šokiams.

Rengėjai

MANCHESTERIS
FILMŲ VAKARAS

Spalio 1 d., šeštadienį, Manchesterio 
Skautų Tėvų Komitetas ruošia klubo pa
talpose filmų vakarą. Rodys filmas iš skau 
tų ir kitų organizacijų gyvenimo.

Prašome gausiai dalyvauti. Atvykę ne
sigailėsite. Pradžia 6 vai. vakaro.

Skautų Tėvų Komitetas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MANCHESTERY

Rudens vakaras. Apsiniaukę, ir protar
piais lietaus lašai barškina į langą. Atrodo, 
pats tinkamiausias būdas praleisti vakarą 
prie televizijos. Taip ir aš būčiau padaręs, 
jei ne Tautos šventės minėjimas Lietuvių 
Klube. Galvojau, kad vis tiek nieko nebus. 
Bet, tikėsite ar ne, vos į Klubą įsisprau- 
džiau. Tiek svieto svietelio prigužėję! Net 
atrodo, kad bradfordiškių čia daugiau, ne
gu pačių manchesteriškių, o nuo jų neatsi
lieka ir rochdaliečiai, matyti vienas kitas 
dar iš Boltono ir Leigh.

Minėjimą atidaro Manchesterio DBLS 
skyriaus pirm. A. Jaloveckas. Paskaitinin
kas V. Ignaitis, nors ir pataria rengėjus at
eiti ieškoti jaunesnių kalbėtojų, savo kal
ba įtikino klausytojus, kad vargu ar šian
dieną rastume geresnį kalbėtoją visoje 
Anglijoje. Klausytojai ilgoką paskaitą iš
klausė su ypatingu atsidėjimu, kai prele
gentas pavedžiojo po Lietuvos praeitį bei 
šių dienų siekimus.

Po paskaitos skyriaus pirmininkas iš
kviečia D. Damauską, skyriaus garbės na
rį, ir jam įteikiamas F. Ramonio meniškai 
tautinėmis spalvomis išrašytas padėkos la
pas, kurį pasirašė DBLS Centro ir Man
chesterio skyriaus valdybos.

D. Dainauskas išreiškė padėką už jo triū 
so įvertinimą.

Lietuvių Klubo patalpose pirmą kartą 
su savo satyros kūriniais pasirodė Elena 
Navickienė. Tikrai verta dėmesio žvaigž
dė nuteikė klausytojus linksmai, kai pave
džiojo mus po kasdieninį gyvenimą, pateik 
dama naujienų apie valdžias ir filmų filT 
muotojus.

Minėjimas baigiamas Tautos himnu.
Pats vakaras tuo dar nesibaigė. Dar bu

vo įvairių kalbų kalbelių, pasilinksmini
mas ir šokiai, dainos. Mačiau dar ir sky
riaus kasininką S. Lauruvėną, vaikščio
jantį su lapais — aukų Tautos Fondui! Gal 
ir gerai tokia proga prisiminti ir paremti 
tuos, kurie dirba tiesioginį laisvinimo dar
bą. A. K.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — spalio 23 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD — spalio 30 d., 1 v. p.p.
WOLVERHAMPTON —spalio 9 d., 11 vai., 

St. John's Square.
DERBY—spalio 16 d., 11 v., Bridge Gate.
STOKE-on-TRENT — spalio 2 d., 12.15 v., 

Tunstall.
NOTTINGHAM — spalio 2d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — spalio 9 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ MIUNCHENE

Rugsėjo 11d. susirinko Miuncheno lietu
viai atšvęsti Tautos šventės, kurią pagal 
tradiciją surengia PLB Miuncheno Apylin 
kės valdyba, šį kartą minėjimas skyrėsi 
nuo ankstyvesnių tuo, kad didžiausias svo
ris buvo teikiamas darbui su jaunimu. Lie 
tuvių Jaunimo kongreso dalyviai — Miun
cheno studentės pažadėjo papasakoti miun 
cheniečiams kongreso įspūdžius Čikagoje, 
o mūsų jaunoji muzikų bei muzikos mėgė
jų karta duoti koncertą.

PLB Miuncheno Apylinkės V-bos pirm. 
Brakauskas, atidarydamas šventę, pasvei
kino iš JAV atvykusią prof. Dr. Vyt. Var- 
džio šeimą, kuri Miunchene numato išbūti 
vienerius metus. Tolimesnę šventės pro
gramą pravedė V-bos narys stud. A. Lau
kaitis.

Dalyviai labai nustebo, kai vietoje pro
gramose paskelbtų ir išgarsintų gražių stu 
denčių išvydo prie kalbėtojų stalo pagyve
nusį simpatišką poną — Eltos red. V. Al
seiką. Labai gaila ir nesuprantama, kodėl 
mums kongrese atstovavusios studentės 
viena per porą dienų prieš šventę, kita net 
šventės metu ką nors apie Jaunimo kon
gresą papasakoti atsisakė. Nusivylimą pa
taisė V. Alseikos platus ir išsamus, laikraš 
čių iškarpomis ir iliustracijomis paryškin
tas pranešimas. Vaizdžiai perduotų įspū
džių paveikti jautėmės lyg būtume patys 
kongrese dalyvavę.

Maloniai nustebinti buvome jaunųjų 
koncerto. Jie ne tik neapvylė, bet savo stro 
piu pasiruošimu įrodė, kad gerbia savo tau 
tiečius ir turi atsakomybės jausmą. Prade
dant jauniausia — Violeta Hermanaite (9 
m.), sekė Ritos ir Kristinos Pauliukevičiū- 
čių, Alfredo Hermano ir Adelės ir Alek
sandros Kiugelių pasirodymai. Koncertas 
buvo vertas dėmesio ir todėl, kad tokioje 
apimtyje jaunimas pasirodęs pirmą kartą, 
yra mūsų daug vilties žadantis atžalynas, 
kuris ateityje gal ne vieną kartą rengėjus 
išvaduos iš keblios padėties, menininkų be 
ieškant.

Po oficialios dalies, kaip paprastai, vyko 
pabendravimas lietuviškoje aplinkoje, ku
rį paįvairino šokančio jaunimo klegesys, o 
vėliau įdomiai pravesta loterija.

Ir tik vėlai vakare, nuovargio paveikti, 
bet puikios nuotaikos išsiskirstančiųjų vei 
dai bylojo, kad praleistas vakaras buvo pil 
na žodžio prasme šventė.

Juozas
NAUJA ELTOS VALDYBA

Rugsėjo 3 d. Reutlingene įvyko metinis 
Eltos draugijos susirinkimas. Išrinkta nau 
ja valdyba: pirm. dr. J. Grinius, sekr. — 
stud. A. Hermanas ir narys V. Alseika.

ITALIJA
LIGONIŲ PADĖTIS

Kun. Mečys Burba, išgulėjęs Asti ligo
ninėje 25 dienas, grįžo į Castelnuovą to
liau gydytis.

O kun. Jonas Svirnelis, ištiktas širdies 
priepuolio, dar guli Cottolengo ligoninėj 
Torine. Nors jis jau geriau jaučiasi, tačiau 
gydytojai dar jam neleidžia nė kojos iš lo
vos iškelti.

MOKINIŲ SKAIČIUS
Rugsėjo 10-11 dienomis į Castelnuovą 

naujiems mokslo metams sugrįžo seni ir 
atvyko nauji mokiniai iš Anglijos ir Vokie 
tijos. Mokinių skaičius toks pat, kaip ir 
praėjusiais mokslo metais.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS

Kun. Petras M. Urbaitis su nuoširdumu 
prisimena „E.L.“, jo skaitytojus ir visus 
liet, saleziečių veiklos bičiulius.

Perdavė sveikinimus ir atliko gautas 
Europos tautiečių tarpe komisijas. Džiau
giasi dalyvavęs Vašingtone Šiluvos koply
čios tikrai didingose dedikacijos iškilmėse.

Tikisi grįžti į Londoną rugsėjo mėn. ga
le. Iš Londono palydės į Lourdą ir pas Tė
vą Pijų — garsųjį stigmatizuotąjį Italijoje 
— porą, o gal ir daugiau, norinčių ten vyk
ti Anglijos lietuvių.

NAŠLAIČIŲ GLOBA
Penkių našlaičių Percevičių globos reika 

las randa pritarimo kaip D. Britanijoje, 
taip ir Amerikoje. Tikimasi, kad sujung
tam jėgom visų dosnių tautiečių talka liet, 
saleziečiai įstengs atlikti nelengvą misiją 
paruošiant 6-15 metų našlaičius nelengvai 
ateičiai.

TAUTOS ŠVENTĖ VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Jau prieš šventę istorijos mok. klasėse 

mokiniams paaiškino šios šventės prasmę, 
o patys mokiniai ruošėsi pasirodymui. 
Šventė pradėta vėliavos pakėlimu. Kap. 
kun. J. Riaubūnas katalikams atlaikė pa
maldas ir pasakė šiai šventei pritaikytą 
pamokslą.

Akademinė minėjimo dalis įvyko Vasa
rio 16 gimnazijos salėje, kur direkt. kun. 
dr. P. Bačinskas tarė atidaromąjį žodį, 
trumpai aptardamas šios šventės reikšmę. 
Dienos progai ir mokiniams pritaikytą pa
skaitą skaitė Lietuvos istorijos mok. dail. 
A. Krivickas, mėgindamas palyginti Vytau 
tą su Vasario 16 gimn. moksleiviais. Jo žo
džiais, gimnazijos mokinių bei Vytauto 
tikslai ir darbai yra tie patys, tik priemo
nės skiriasi. Tiek Vytautas kovojo už Lie
tuvos nepriklausomybę ir laisvę, tiek Va
sario 16 gimnazijos moksleiviai ruošiasi 
tėvynės išlaisvinimo darbui. Savo mintis 
paskaitininkas labiau išryškino, atvaizduo 
damas pasikalbėjimą su iš kapų prisikėlu
siu Vytautu, kuris apsilanko gimnazijoj ir 
dalijasi su mokiniais ir mokytojais savo 
mintimis.

Po paskaitos sekė meninė programos da
lis, kurią atliko patys mokiniai. Marija 
Kuršytė (III kl.), Alfredas Bružaitis (V 
kl.) ir Aldona Subačiūtė (III kl.) labai gra 
žiai padeklamavo po eilėraštį, o gimnazijos 
mergaitės šokėjos, lydimos akordeonisto 
A. Staruko (VIII kl.), pradžiugino susirin
kusius lietuviškais šokiais.

Programą užbaigė mok. K. Motgabio va
dovaujamas gimnazijos choras, sudainuo
damas kelias dainas. Po to programos pra
nešėja Jūratė Jurkšaitė (V kl.), padėkoju
si visiems dalyviams, kvietė visus atsilan
kyti į šokius, kurie įvyko po trumpos per
traukos toje pačioje salėje.

Vakare Tautos šventė buvo baigiama ta
riant kun. direktoriui dr. P. Bąčinskui 
trumpą užbaigos žodį ir nuleidžiant vėlia
vą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
DIREKTORIŲ PASIKEITIMAS

Rugsėjo 4 d. Vasario 16 gimnazijos salė
je gražus būrelis gimnazijos mokinių, mo
kytojų, tarnautojų ir svečių atsisveikino 
su buvusiu gimnazijos direktorium kun. 
Br. Liubinu ir sutiko naująjį direktorių 
kun. dr. Petrą Bačinską.

Vokietijos KV pirm. J.K. Valiūnas, tar
damas šia proga žodį, trumpai suminėjo 
kun. Br. Liubino nuopelnus per 4 paskuti
nius metus jam vadovaujant gimnazijai, 
padėkojo už jo nuoširdų darbą ir prašė ne
užmiršti gimnazijos ir ateityje, o taip pat 
nepasitraukti iš visuomeninės veiklos. Pa
linkėjo jam geriausios sėkmės naujame 
darbe.

Pristatydamas naują direktorių kun. dr. 
P. Bačinską, KV pirmininkas suminėjo 
svarbiausius jo gyvenimo įvykius. Kun. dr. 
P. Bačinskas gimęs 1912 m. Babronyse, 
Alytaus apskr., baigęs Kauno Vytauto D. 
universiteto teologijos fakultetą, teologijos 
licenciato laipsniu, mokytojavo pr. mokyk
loje ir progimnazijoje Molėtuose, o vėliau 
Kauno suaugusių gimnazijoje ir vaikų dar 
želių vedėjų kursuose. Tremtyje tęsė filo
sofijos studijas Innsbruck universitete, 
jas baigdamas 1948 m. filosofijos daktaro 
laipsniu. Nuo 1950 m. dr. Bačinskas gyve
no Australijoje, aktyviai dalyvaudamas 
lietuviškoje veikloje.

Baigdamas pirmininkas palinkėjo sėk
mingo darbo vadovaujant gimnazijai ir ža
dėjo visokeriopą pagalbą iš Krašto Valdy
bos pusės.

Tardamas atsisveikinimo žodį, kun. Br. 
Liubinas prisipažino, kad paliekąs gimnazi 
ją su tam tikru liūdesiu, nes šis darbas pa 
liksiąs jo gyvenime neišdildomą įspūdį. Pa 
reiškė įsitikinimą atiduodąs gimnazijos va 
dovavimą į tinkamas rankas ir prašė nau
jąjį direktorių neboti būsimų sunkumų. 
Baigdamas padėkojo mokytojams ir moki
niams už gerą bendradarbiavimą.

Kun. dr. Bačinskas pareiškė, kad jis dė
siąs visas pastangas galimai geriau atlikti 
šias sunkias ir atsakingas pareigas, prašy
damas mokytojų, kad jo darbą paremtų ge 
ru bendradarbiavimu, o mokinius geru mo 
kymusi.

Vėliau sekė bendras pasivaišinimas gim 
nazijos valgykloje, kurioje dalyvavo abu 
direktoriai, gimnazijos mokytojai bei tar
nautojai ir KV nariai.
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