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A. VENCLOVA IR „SOCIALISTINIS REALIZMAS”
Mainai su Sniečkum

Kalbėdamas literatūros ir meno veikė
jams. Sniečkus, kaip dabar matome iš jau 
^spausdintos kalbos, pasiskundė, kad už
sieniuose gyvenantieji „imperialistinės 
reakcijos tarnai, buržuaziniai nacionalis- 
tai‘- jam sudaro rūpesčio. Jie, sako, viso
kiais budais stengiasi atskirti kai kuriuos 
literatūros ir meno darbuotojus nuo kitu 
Kaip?

O gi perspausdindami savo laikraščiuo
se „menkaverčius, beidėjiškus“ jų kūri
nius. Reikalas, aišku, gali sudaryti rūpes
čių. Vadinas, ko Sniečkaus bolševikai ne
nori, tai pasiimame mes, „imperialistinės 
reakcijos tarnai1', kaip Sniečkus vadina 
mus.

Sniečkus turi pagrindo skųstis, nes iš
eina, kad tuo būdu mes jį nuskriaudžiame.

Bet pasiskundęs jis tuoj pat šoka pasi
girti. Sako, turime priešų užsieniuose, bet 
turime ir draugų, štai, mūsų draugai yra 
tokie literatūros genijai, kaip Bimba, Mi- 
zara, Andriulis, Joniką, Jokubka, Marge- 
ris ir dar kiti „pažangieji“.

Kai Sniečkus išvardija tuos savo drau
giškus rašto genijus — lietuviškus Ameri
kos komunistėlius, tai skaitydami mes pa
juntame gėdos jausmą. Sniečkus gi Lietu
vą valdo, ir jeigu jis pasitenkina tokiomis 
draugiškomis pajėgomis, kokie skurdūs 
turi būti jo norai ir troškimai!

Nors mes čia turime didžiulį būrį rašy
tojų ir poetų ir kitokių plunksnos žmonių, 
bet džiaugtumės turėdami dar daugiau. O 
to noro vedami beveik ryžtumės eiti su 
Sniečkum į derybas. Mes jam galėtumėm 
atiduoti ir dovanoti Bimbą, Mizarą ir tuos 
visus kitus jo draugus be jokio širdies 
skausmo, jei jis sutiktų mums atiduoti 
vieną gerą „paklydėlį“, kuris nesutaria su 
Sniečkum. Mainai Sniečkui turėtų būti 
neblogi: jis gautų daugelį bolševikiškai 
užsigrūdinusių-dūšių. Laimėtume ir mes: 
apsišvarintume ir naujų jėgų įsigytume.

Socialistinis realizmas
Kai kosmonautai Bykovskis ir Tereško- 

va skraidė erdve, Sov. Sąjungos vadai 
reiškė didžiulį entuziazmą. Tačiau mes 
būtume net linkę pateisinti tą vadų 
džiaugsmą. Jiems gi garbė, kad šioje sri
tyje sekasi, ir jie nebesulaiko savo vaikiš
ko džiaugsmo.

Bet bolševikai nebūtų bolševikai, jei 
atitinkamu metu neišeitų iš galvos, štai, 
Bykovskis jau buvo išsitarnavęs papulki
ninkio laipsnį. Per tą laiką jis jau dešimt 
kartų galėjo įstoti į partiją. Gal jis paga
liau ir buvo įstojęs. Bet kai bolševikams 
reikia propagandinių žaidimų, tai Bykovs- 
kiui, matyt, buvo pasakyta, kad jis dar iš 
erdvės pasiprašytų priimti į partiją.

Jis, žinoma, pasiprašė ir buvo priimtas.
Kažkas herojiška, kai žiūri į reikalą bol

ševikinių vadų akimis. O kažkas vaikiška 
ir juokinga, kai tai skaitai nebūdamas bol
ševikiniu vadu. Tikras socialistinis realiz
mas! Saldu,. kaip sacharinas. Nei praryti, 
nei išspjauti. Bet kai cukraus nėra, tai 
viskas ir verčiama sacharinu...

Poetas pramiegojo
Jau seniai esame pastebėję, kad jaunieji 

sovietiniai poetai skubiai rašo eilėraščius, 
kai tik kosmonautai išskraidinami į erd
ves. Kai išeina naujausias laikraštis, tai 
jame turi būti jau kosmonautui pagerbti 
eilėraštis.

Vilniškėje „Tiesoje“ šįkart pasireiškė 
Violeta Palčinskaitė. O „Komjaunimo tie
sos“ poetas, matyt, šįkart pramiegojo arba 
labai prastai parašė. Šis laikraštis išsi
spausdino Drilingos išverstą ruso Kobrino 
eilėraštį.

Lazda dviem galais
Amerikos aukščiausiasis teismas pri

ėmė nutarimą, kad komunistas Henris 
Vinstonas gali pateikti savo vyriausybei 
ieškinį už jo sveikatai padarytąją žalą. Už 
priešvalstybinę veiklą jis buvo gavęs 8 m. 
kalėjimo. Sako, dėl kalėjimo sąlygų ir gy
dytojų nerūpestingumo jis ten apakęs.

Tokią žinią išsispausdino vilniškė „Tie
sa“, be abejo, propagandiniais sumeti
mais. Žiūrėkite, kaip baisu Amerikos ka
lėjimuose.

Bet ši lazda, mums rodos, turi ir kitą la
bai skaudų galą. Dėl sovietinės valdžios 
žiaurumo ir nerūpestingumo kiek gi lietu
vių badu buvo išmarinta Sov. Sąjungos 
šiaurėje! O kas grįžo gyvas, tai jau be 
sveikatos. Ar nereikėtų kuriai nors tarp
tautinei organizacijai susidomėti tais da
lykais, surinkti duomenų ir iškelti Sov. 
Sąjungos vyriausybei didžiulį ieškinį?

— Lenkų aviacijos majoras Obaczas mo 
komuoju lėktuvu su visa šeima atskrido į 
V. Berlyną ir pasiprašė politinio prieglobs 
čio.

Kas seka spaudą, tai žino, kad Sovietijo- 
je paskutiniuoju laiku komunistų partijos 
vadų ir vyriausybės viršūnių vėl visu 
griežtumu įsakyta tiek literatūroje, tiek 
tapyboje, tiek kitose dvasinės kūrybos sri- 
lyse nepamesti „tikrojo“ kelio, būtent, „so
cialistinio realizmo“.

Svetimžodis „realizmas“ lietuviškai reiš 
kia „tikrovę“. Taigi, sovietiniam literatui, 
tapytojui, skulptoriui privalu vaizduoti 
tikrovę. Tikrovę teikia gyvenimas su viso
mis jo įvairialypėmis apraiškomis, gyvoji 
ir negyvoji gamta. Tikrovė—apčiuopiamas 
dalykas; visi ją gali stebėti ir justi. Kas 
tikrovę iškraipo, nusideda pačiai būčiai, 
apsilenkia su faktais, perteikia nesamus 
dalykus, skelbia netiesą. Sovietinis meni
ninkas, kuris nuslysta nuo tikrovės, nebe
gali eiti realistu. Jis pasišalina į fantaziją 
arba, kas dar blogiau, vaizduoja netiesą. 
Jei ta netiesa sąmoningai skelbiama, tai 
tokį pasielgimą įprasta vadinti melu.

Lietuvos valstybinio savarankiškumo 
laikais rašytojas Antanas Venclova buvo 
žinomas kaip tam tikras maištininkas, ne
tilpęs į įprastinius rėmus. Jis buvo indivi
dualistas, kai kam gal nemaloni, atkari, 
bet vis dėlto asmenybė.

Bet užteko, kad ant svetimos kariuome
nės durtuvų Lietuvoje buvo įbrukta sovie
tinė santvarka, ir tas pats maištingasis 
Antanas Venclova pasidarė klusnus mask- 
vinės valios vykdytojas ir stropus sovieti
nės generalinės linijos sekėjas. Garbino 
jis „genialųjį mokytoją ir vadą“ Staliną; 
pagal nurodymus iš viršaus dabar kelia- 
klupščiauja prie „šventojo“ Iljičio mumi
jos; atsidėjęs liaupsina velikorosą Nikitą. 
Iš maištingojo Venclovos nebeliko nė šešė
lio. Jis virto tipingu „naujosios klasės“ 
gražiai nusipenėjusiu buržujėliu, smilkan
čiu kodylus visiems, kurie turi galią Krem 
liuje. Čevo izvolite!

Gal skaitytojas paklaus, kodėl man už
kliuvo Venclova. Juk tokių Venclovų, deja, 
yra ir daugiau. Aš sustojau ties Venclova 
dėl vieno jo eilėraščio, atspausdinto vilniš
kėje „Tiesoje“ gegužės 1 d., viso civilizuo
to pasaulio švenčiamos darbo dienos pro
ga. Eilėraštis yra šventinis, savo rūšies 
reprezentacinis. Jis pavadintas „Bedarbio 
Olivio Marmoto nuotykiai“. Jame pasako
jama, kaip bedarbis Marmota iš pietų Ita
lijos „pėsčias traukė tolyn į šiaurę, ieško
damas darbo, duonos, mėsos“. Niekur dar
bo Italijoje neradęs, jis pasiekęs Šveica
riją, kur jį sutikę „pasienio policija ir 
ginkluoti kariai“. Šiems „ginkluotiems ka
riams“ (niekur Šveicarijoje pasienyje ne
rasi ginkluotų karių!) jis pasisakęs, jog

P SepZynZoS DIENOS ~~|
DOLNICINAS VAKARIEČIŲ TARNYBOJ

Vakariečiai paleidžia „į darbą“ aukštą 
sovietų žvalgybos pareigūną Dolniciną, 
kuris dirbs pakeista pavarde.

Jis esąs buvęs toks reikšmingas sovie
tams, kad dabar sovietai turėsią iš pagrin
dų keisti šnipų apmokymą ir ryšius.

Jis perėjo pas vakariečius, kai priėjo iš
vados, kad Penkovskis bus jį išdavęs. Ži
nojimas, kad jis perėjo pas vakariečius, 
bus paskatinęs britų Philbį bėgti pas so
vietus.

PASMERKĖ MASKVĄ
Pekinge buvo suruoštas protesto mitin

gas, kuriame pasmerkta Sov. Sąjungos vy
riausybė, nepagrįstai ištrėmusi 5 kinie
čius. Tie kiniečiai dalijo žmonėms Kinijos 
komunistų laišką Sov. Sąjungos komunis
tų partijos centro komitetui.

Mitinge dalyvavo apie 7000 žmonių.

TRIUKŠMINGAS VIZITAS
Graikijos vyriausybę buvo ištikusi krizė 

dėl to, kad karalius ir karalienė būtinai 
norėjo važiuoti valstybinio vizito į Brita
niją. Karamanlio vyriausybė, nepalaikyda 
ma tokio noro, atsistatydino, o naujai su
daryti buvo nemaža sunkumų.

Dabar karališkoji pora vizitavo Britani
ją, bet prieš ją buvo ruošiamos triukšmin
gos demonstracijos, labiausiai dėl to, kad 
Graikijoje daug yra politinių kalinių.

KAS BUS NUTARTA MASKVOJE?
Matęsis su Chruščiovu Belgijos užs. rei

kalų ministeris Spaakas susidarė įspūdį, 
kad pirmadienį prasidėjusioje konferenci
joje Maskvoje sovietai nereikalaus pasira
šyti nepuolimo sutarties tarp NATO ir Var 
šuvos pakto kraštų, kaip sąlygos sutarčiai 
uždrausti atominius bandymus.

Vakariečius gąsdino Chruščiovo nuro
dymas, kad tokios sutarties klausimas ga
li iškilti. O pasirašius tokią nepuolimo su

(LAIŠKAS IŠ ŠVEICARIJOS)

esąs pabėgęs iš Genujos raupsuotųjų na
mų, leprozoriumo. Tuomet šveicarai jį už
darę į izoliuotą kamerą, jis buvęs maiti
namas iki soties („kelias savaites valgo, 
miega, vėl valgo...“), kol gydytojas ištiria, 
jog Marmota esąs — sveikas. Už tai, kad 
„nuostolių pridarei valdžiai mūsų kanto
no“, jis uždaromas į kalėjimą.

Kaip, mielas skaitytojau, matote, eilė
raštis negudrus, fabula lėkšti ir, kas svar
biausia, rėkiamai apsilenkia su tikrove.

Venclova, kuris jau daugiau kaip 20 me
tų priklauso privilegijuota j ai „naujajai 
klasei“, turėtų žinoti, kad jo nemėgiama
me laisvajame pasaulyje (be kabučių) ko
ne visur galima keliauti visiškai laisvai, o 
tarp Šveicarijos ir Italijos (kaip tarp dau
gelio kitų Vakarų Europos valstybių) jau 
prieš eilę metų panaikintos vizos. Kiekvie 
nas italas gali be jokio leidimo atvažiuoti 
Šveicarijon, net be paso, tik su tapatybės 
dokumentu.

Taigi Venclovos Marmota galėjo visiš
kai teisėtai ir laisvai atvažiuoti Šveicari
jon, kurios pasienyje jo dokumentus būtų 
patikrinusi šveicarų policija, bet jau nieku 
būdu ne jo prasimanytieji „ginkluoti ka
riai“. Negana to. Šveicarų įstaigos ieškote 
ieško ne tik Italijoje, bet ir kitose šalyse 
darbininkų, tad Marmota būtų galėjęs 
Šveicarijoje atsirasti jau su darbo sutarti
mi kišenėje. Šveicarijoje (su 5 milijonais 
gyventojų) šiuo metu dirba 644.000 sve
timšalių, turinčių laikiną darbo leidimą, 
ir 90.000 svetimšalių su nuolatine apsigy
venimo teise. Kas trečias dirbantysis čia 
yra svetimšalis. Jų didžiąją dalį sudaro 
italai.

Tokia yra realybė. Tad Venclovos Mar
mota tos realybės akivaizdoje yra grynos 
fantazijos padaras, neturįs nieko bendra 
su tikrove. Venclova, kuris, kaip bolševi
kinis bosas, nebe pirmą kartą lankosi Ita
lijoje, tą tikrovę, be abejo, žino, bet jo 
maskviniai ponai liepia jam rašyti „socia
listinio realizmo“, t.y. propagandos ir są
moningo melo dvasioje. Venclova pats 
nusimano, jog jis už geležinės uždangos 
izoliuotam tautiečiui pateikia savo rūšies 
donkichotiškus Olivio Marmoto nuotykius, 
bet buvęs maištininkas pasidarė aportunis 
tas ir rusiškojo imperializmo talkininkas, 
ir jis eina apgaulės ir mulkinimo keliu.

Ta pati „Tiesa“ birželio 7 d. paskelbė 
straipsnį „Parlamentarai Šveicarijoje“. 
Straipsnio autorius — A. Žukauskas, So
vietų Sąjungos aukščiausiojo sovieto na
rys, mūsiškai tariant, parlamentaras, nors 
tiktai — pseudoparlamentaras.

tartį, savaime būtų įteisintas R. Vokieti
jos režimas, kuris irgi pasirašytų, kaip 
Varšuvos pakto dalyvis.

O prancūzų de gaullistų laikraštis „La 
Nation“ pranašauja, kad tie pasitarimai 
bus „nauja Jalta“.

DANAI TARSIS SU ŠEŠIAIS
Prancūzijos min. pirmininkas Pompidou 

rugpiūčio mėn. gale važiuoja į Daniją. Da
nijoje lankysis taip pat V. Vokietijos už
sienių reikalų ministeris Dr. Schroederis.

Nors Danijos vyriausybė buvo nutarusi 
be Britanijos nestoti į Europos Bendrąją 
Rinką, bet krašto vidaus padėtis yra pasi
keitusi, ir politiniais bei ūkiniais sumeti
mais dabar jau gali būti norima įstoti.

KARŠTOS DERYBOS
„Pravda“ paskelbė sovietų kom. partijos 

centro komiteto vardu laišką, kuriame kai 
tinsma kiniečių delegacija, kad ji, atva
žiavusi aiškintis ideologinių nesusiprati
mų, dar labiau aštrinanti padėtį.

Sovietai paskelbė ir kiniečių birželio 14 
d. laišką, kuriame puolama sovietų komu
nistų politika.

TIKRINS ŽVALGYBĄ
V. Vokietijos vyriausybė įsakė patikrin

ti 2.200 žvalgybos pareigūnų, ypač kad bū
tų atsikratyta buvusių nacių.

Iš dabar vykstančios bylos aiškėja, kad 
tie 3 teisiamieji žvalgybos pareigūnai, ne
kęsdami demokratinės santvarkos, išdavi
nėjo paslaptis sovietams.

PERONISTŲ NEPRIPAŽĮSTA
Argentina renka atstovus (476) į kole

giją, kuri turės išrinkti prezidentą ir vice
prezidentą. o taip pat ir į kitas vietas.

Bet rinkimuose susilaiko peronistai. Du 
jų kandidatai į prezidentus buvo suspen
duoti. Į prezidentus yra likę 3 kandidatai.

Lausanne mieste balandžio mėnesį po
sėdžiavo tarpparlamentarinės unijos tary
ba. Kaip sovietinės delegacijos narys, po
sėdžiuose dalyvavo ir lietuvis A. Žukaus
kas. Štai „Tiesoje“ jis ir aprašo savo veik
lą bei atpasakoja savo įspūdžius.

Šveicarija esanti „puikus Vakarų Euro
pos kampelis, panašus į ištisinį kurortą“. 
Ji „pasaulyje garsėja išraiškingais kal
nais, mėlynomis ežerų platumomis, dide
lio tikslumo prietaisais, senosios architek
tūros paminklais, turistais“.

Pasak autorių, „Apie Šveicariją galima 
pasakyti labai daug“. Tačiau Žukauskas 
teikia skaitytojams Lietuvoje Šveicarijos 
gyvenimo vaizdą aiškiai kreivame veidro
dyje. Jis pats prisipažįsta, kad „Mums bu
vo sudarytos sąlygos šiek tiek susipažinti 
su Šveicarija, jos miestais, įžymiomis vie
tomis, gamta“.

Ką gi jis Šveicarijoje pastebėjo? Miestai 
esą gražūs, švarūs. „Atrodo, kad puiki gam 
ta ir visi tie patogumai turėtų suteikti ra
mybę ir poilsį darbo žmonėms“. Bet Žu
kauskas nebūtų maskvinis pseudoparla
mentaras, jeigu jis, kaip ir Venclova, ne
nukryptų į „socialistinį realizmą“. Pasak 
jį, „Šveicarijos gamta ir patogumais, deja, 
daugiausia naudojasi iš viso pasaulio čia 
suvažiavę turtuoliai ir dykaduoniai“.

Jeigu Žukauskui būtų buvę leista stebė
ti gyvenimą Šveicarijoje ne pro Maskvai 
pasitaikinusio sėbro akinius, jis būtų, be 
abejojimo, lengvai pastebėjęs, kad nustel
biančią turistų daugumą sudaro toli gražu 
ne „turtuoliai ir dykaduoniai“, bet vokie
čių, anglų, prancūzų, olandų, belgų ir kitų 
kraštų darbininkija ir smulki miesčionija. 
Savaitgaliais į čia suvažiuoja šimtai auto- 
karų su fabrikų darbininkų bei jų įvairių 
draugijų iškylomis. Bet Žukauskui neleis
ta viešai skelbti, kad Vakarų Europoje pra 
monės darbininkai priklauso prie tų, kurie 
dažnai daugiau uždirba, nekaip tarnauto
jai ir smulkūs vertelgos.

Toliau Žukauskas nusirašo iki nesąmo
nės: „Negalėjome be pasipiktinimo žiūrėti 
Lozanoje į liuksusinį viešbutį šunims“. 
Aš pats Lozaną gerai pažįstu, bet kad ten 
būtų „liuksusinis viešbutis šunims“, — 
neteko girdėti. Kaip ir kitur, greičiausia,

DELEGACIJA VATIKANE
SOVIETŲ PROPAGANDA POPIEŽIAUS RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Dar niekada ligšiol — daugiau kaip 40 
metų besitęsiančioj komunistų kovoj prieš 
Bažnyčią — sovietų vyriausybė nebuvo 
mėginusi nukreipti savo propagandą į Kar 
dinolų Konkliavą, sušauktą Popiežiui rink 
ti. Dabar toks mėginimas yra Maskvos pa
darytas. Popiežiui Jonui XXIII mirus, į 
Romą buvo atvažiavę iš Lietuvos dalyvau
ti jo laidotuvėse 4 kunigų ir 2 pasauliečių 
grupė, kuri pasiskelbė esanti „Sovietų 
Sąjungos katalikų dvasiškijos ir tikinčių
jų delegacija“, šitoks „delegacijos“ pasi
rodymas Romoj yra vertas dėmesio todėl, 
kad sovietų vyriausybė, kurios pavedimu 
tie asmenys važiavo, pirmą kartą pastatė 
savo politikos šachmatų lentoj „Sovietų 
Sąjungos katalikų atstovus“. Aiškus daly
kas, nei tie kunigai, nei pasauliečiai netu
rėjo teisės atstovauti Sovietų Sąjungos ar 
sovietų okupuotosios Lietuvos dvasiškijai 
ir katalikams.

Vienas sovietų okupacinės valdžios už
davinių Lietuvoje buvo organizuoto kata
likų gyvenimo sunaikinimas. Deja, jis bu
vo įvykdytas. Jau nuo daugelio metų Lie
tuvoje uždraustos katalikiškos organizaci
jos, katalikiškoji spauda ir iš viso bet ku
rie tikybinio turinio leidiniai. Ne tik ne
spausdinami brevijoriai, mišiolai, malda
knygės ir šventųjų paveikslai, bet jų įve
žimas iš užsienio uždraustas ir siuntiniai 
su tokiais spaudiniais yra sovietų pašto 
konfiskuojami. Net Vatikano laikraščio 
„L'Osservatore Romano“ numeriai, paskir 
ti atminti a.a. Jonui XXIII, kurį sovietų 
propaganda „pripažino“ kaip kovotoją už 
taiką (tylėdama tačiau apie jo kaip Baž
nyčios Galvos savybes), nėra pasiekę Lie
tuvos. Iš viso to aiškiai seka, jog Lietuvos 
katalikai neturėjo mažiausio galimumo 
parinkti ar šiaip nurodyti savo delegatus, 
kurie jiems atstovautų, kaip jie, be abejo
jimo. to pageidautų, Popiežiaus laido
tuvėse.

Kaip tie delegatai atsirado? Tam nusta
tyti nereikia ypatingo gudrumo: iš sovietų 
okupuotojo krašto, kuriame, kaip kad yra 
Lietuvoje, sudužęs bažnyčioje langas ne
gali būti įstatytas be komisaro kulto rei
kalams raštiško leidimo, vadinamieji ka
talikų delegatai tegalėjo būti pasiųsti so
vietų vyriausybės.

Lygiai taip pat neatstovavo Lietuvos 
dvasiškijos dalyvavę „delegacijoje“ kuni
gai. Vienintelė, instancija, kuri būtų kom- 

ir Lozanoje yra vietų, kur priimami šunys, 
kai šeimininkai išvažiuoja, šunys uždaro
mi į narvelius, maitinami ir prižiūrimi, bet 
kad tai būtų „liuksusinis viešbutis“, — 
drauge Žukauskai, tai vis dėlto per daug 
to „socialistinio realizmo“. Meluok, bet ži
nok saiką!

Bet draugas Žukauskas tuojau išveda 
paralelę tarp „liuksusinio viešbučio šu
nims“ ir Šveicarijoje gyvenančių — bedar
bių iš Italijos, kurie neturį „gyvenamojo 
ploto ir miega stotyse“.

Draugas Žukauskas „šiek tiek“ perde
da, kalbėdamas apie italų bedarbius Švei
carijoje. Visi tie „bedarbiai“ Šveicarijoje 
iš tikrųjų dirba. Deja, tų „bedarbių“ iš 
Italijos toli gažu neužtenka, todėl darbi
ninkai vežami iš Ispanijos, iš Graikijos, 
net iš Turkijos.’

Tiesa, Šveicarija turi sunkumų surasti 
tinkamą pastogę 644.000 svetimšalių dar
bininkų, tad draugas Žukauskas teisingai 
teigia, jog ne visi turi reikiamą „gyvena
mą plotą“. Bet jų „plotas“ Šveicarijoje 
tikriausiai yra didesnis, nekaip vargšų 
„savanorių“ Nikitos Kukuruzniko plėši
niuose Kazachstane...

Kaip dar neseniai sovietinių rašeivų bū
tinam ritualui priklausė pagarbinti „ge
nialųjį tėvą ir mokytoją“ Josifą Visariono- 
vičių, taip dabar — pagal įsakymą iš Mask 
vos — nė vieno rašto negalima baigti, ne
priklaupus pie Iljičio mumijos. Žukauskas 
sakosi buvęs Ženevoje, kuri „tarybiniams 
žmonėms žinoma kaipo miestas, glaudžiai 
susijęs su didžiojo Lenino revoliucine 
veikla“. O Ciuriche „kiekvienas sutiktas 
praeivis mums nurodydavo, kaip surasti 
namą, kuriame dirbo ir gyveno V. Leni
nas“.

Tai ir viskas, ką A. Žukauskas parašė 
apie Šveicariją, nors pradžioje jis teigė, 
jog „apie Šveicariją galima pasakyti labai 
daug“.

Kaip skaitytojas mato, Žukauskas ne tik 
nepapasakojo „labai daug“, bet netgi pa
rašė tikrai labai mažai. O ką jis pasakojo, 
tai daugiausia neesminiai dalykai ar to
kie, kuriuose per daug kyšoja „socialisti
nis realizmas“.

(Nukelta į 4 psl.)

petetinga juos tam įgalioti, yra Lietuvos 
episkopatas. Tačiau, kaip žinoma, jis jau 
daug metų yra sovietų sutrukdytas veikti 
kaip vyriausias krašto bažnytinis veiks
nys laikyti konferencijas ir iš viso norma
liai vykdyti savo funkcijas. 6 diecezijose, 
sudarančiose Lietuvos bažnytinę provinci
ją, nebėra nė vieno diecezijos vyskupo. Iš 
trijų tituliarinių vyskupų, kurie, kitiems 
ganytojams mirus bolševikų kalėjimuose 
ar esant ištremtiems, paliko Lietuvoje ir 
laikinai valdė kelias diecezijas, du yra so
vietų pašalinti jėga iš savo vietų ir inter
nuoti. Nuo Lietuvos okupacijos pradžios 
nė vienas vyskupas negali atlikti kanonų 
nustatytos prievolės kas penkeri metai at
silankyti Romoje pranešimo padaryti. Kai 
paskutinis dar einąs pareigas Vyskupas 
Maželis ruošėsi pernai važiuoti į Koncili- 
jų, tuoj speciali iš Maskvos atsiųsta gydy
tojų komisija „patikrino“ jo sveikatą ir, 
žinoma, nustatė, kad vyskupas per silpnas, 
jog galėtų keliauti į Romą.

Tokia yra bendrais bruožais tragiška 
Bažnyčios, katalikybės, krikščionybės pa
dėtis Lietuvoje. Ir iš šito krašto, kuriame 
sovietai yra visiškai sugriovę organizuo
tą katalikų gyvenimą ir kurį jie siekia pa
versti tikėjimo kapu, Maskvos vyriausybė 
drįso komandiruoti tariamą dvasiškijos 
bei katalikų delegaciją prie to paties tikė
jimo vyriausiojo saugotojo — Popiežiaus 
kapo! Nežiūrint viso aiškaus cinizmo, kurį 
sovietai yra tuo parodę, būtų klaidinga ne
teikti šiam įvykiui svarbos. „Sovietinių 
katalikų delegacijos“ komandiruotė į Ro
mą yra svarbiausias ėjimas, kurį sovietų 
propaganda yra Bažnyčios atžvilgiu pada
riusi nuo daugelio metų. Iš jo matyti, kad 
Maskvos vyriausybė tebesiekia propagan
dos žestais ir tuščiais žodžiais sudaryti 
įspūdį, jog ji esanti gerame kely susitarti 
su Vatikanu, nors kiekvienam vidutinės 
išminties žmogui yra aišku, kad ji neatsisa 
ko savo pagrindinio, nepakeičiamo tikslo 
— sunaikinti Bažnyčią. Be to, ir tai yra 
svarbiausia, „delegatų“ pasiuntimas buvo 
storžieviškas pasikėsinimas paveikti su
šauktą Popiežiui rinkti Konkliavą, masi
nant jį susitarimo chimera.

Tačiau tikrąją padėtį liudija lietuvių 
tautos tylėjimas, primestas jai sovietų 
okupacijos. Ir tik šitos tylos balso Roma 
tegali klausyti.

S. Lozoraitis
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JURGIO GLIAUDOS PAGERBIMAS
KETURGUBAS LAUREATAS. KNYGA ANGLIŠKAI. PUIKI RECENZIJA ĮTAKINGAJAME „TIME“ ŽURNALE

Rašytojas Jurgis Gliaudą, neseniai lai
mėjęs „Dirvos“ skelbtą pirmą novelės kon
kursą, 1963 birželio 29 dieną pagerbtas Los 
Angelės Tautinių Namų vadovybės ir Ka
lifornijos „Dirvos“ skaitytojų.

Prieš keletą gerų savaičių, besirengiant 
pagerbimui, nejausta nei žinota, kad kaip 
tik prieš pagerbimą apie J. Gliaudą plačią 
recenziją išspausdins didžiulį tiražą turin
tis, JAV labai įtakingas, rimtas žurnalas 
Time birželio 28 d. laidoje. Apie pasi
rodžiusią plačią recenziją, su autoriaus 
Jurgio Gliaudos nuotrauka, tuoj sužinojo 
Los Angelės lietuviai. Neabejotina, visiem 
lietuviams malonus įvykis pasklido visur, 
kur pasiekia Time, o jis pasiekia visą pa
saulį.

Recenzija pavadinta „The Heart of Dark 
ness“. Ji pradedama taip: „Nei Prancūzų 
revoliucija, nei Napoleono karai, nei net 
Amerikos pilietinis karas nepatraukė tiek 
romanistų, kaip Trečiasis reichas“.

Toliau rašoma: „House Upon the Sand, 
smarkia ironija persunktas romanas, pri
klauso geriausia j ai nacizmą vaizduojan
čiai literatūrai. Parašytoj lietuvio roma
nisto, kuris karą praleido nacių okupuoto
je Lietuvoje, knygoje pasakojama apie 
garbingą vokiečių aristokratą, kuris iš
virsta į kraują šaldančio tipo naciškąjį žu
diką“.

Daugiau necituodami matome, kad re
cenzija yra labai teigiama, mūsų rašytojo 
kūrinį vadinanti vienu geriausiųjų apie 
nacizmą.

Šias eilutes rašančiajam autorius sakė, 
kad Time žurnalas atsiuntė savo specialų 
fotografą nuotraukai. Padarė 70 nuotrau
kų, visas fotografas pasiuntė Time redak
cijai. Jie pasirinkę vieną išsispausdino.
Grįžkime prie pagerbimo iškilmių

Prisirinkus pilnai Tautinių Namų salei, 
iškilmes pradėjo Tautinių Namų pirm. Al
fa Latvėnas, pabrėždamas, kad šiandien 
mums visiems labai malonu dalyvauti pa
gerbime vieno žymiausio lietuvių rašytojo. 
Laureatas su žmona Marija ir sūnumi Jur
giu jr. pakviečiamas prie garbės stalo, 
taip pat vakaro prelegentė Alė Rūta ir kt. 
P. Gliaudienei gėlę prisegė Irma Mažei
kaitė, kaip padėką už gerb. rašytojo nuo
širdžią, nepavargstančių globą.
Alės Rūtos paskaitos trumputė santrauka

Neseniai „Dirvos“ romano premiją lai
mėjusi Alė Rūta davę giliai įsijaustą pra
nešima apie kitą „Dirvos“ laureatą, šį sy
kį novelės — Jurgį Gliaudą.

Jurgio Gliaudos raštų mintys gali būti 
valandų valandomis diskutuojamos, pra
dėjo ji. Trys „Draugo“ romano premijos, 
dabar pirmoji .Dirvos" novelės premija, 
neseniai anglų kalba išleistasis romanas, 
vardu „House Upon the Sand“ (Namai ant 
smėlio), sudaro gerą pagerbtuvėms progą. 
Gal jau visi žinome, kad neseniai vienas

Probočiu A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m, parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

Minėdami Vydūno mirties de
šimtmeti (mirė 1953 m. vasario 20 
d.), spausdiname ši Aleksandro 
Merkelio darbą.

Tesusilleja su gyvenimu tėvynės 
gyvybė mano visiškai!
Kad, kas praėjo ir kas bus, 
manyj gyvai sukiltų ir galingai!
Duok man tautos išgirsti aidą — 
ir susirasti savo balsą, 
kurs čia skambėjo amžiuose!
Lai būna jis garsiausia aidija!
Ir balsiai tesuskamba po pasaulį!
Tautoj aš būsiu Tavo kanklės!

Vydūnas
(1)

Apie praslinkusius didingos mūsų praei 
ties amžius galvojant, pirmiausia kyla 
klausimas, kodėl Lietuva, Vytauto Didžio
jo laikais sukūrusi stiprią ir didžiulę vals
tybę, ilgainiui vis dėlto žlugo, o narsi bei 
laisvę mylinti lietuvių tauta sumenko, pa
likdama po sunkia vergovės našta? Taip 
įvyko, be kitko, svarbiausia, dėl dviejų 
priežasčių: Lietuvos valdovai visiškai ne
sirūpino tautine kultūra, pasiduodami kai 
myninių, daugiausia slavų kultūros įtakai, 
ir lietuvių tauta per vėlai priėmė krikščio
nybę. Ši pastaroji priežastis bus bene lem 
tingiausia, duodanti raktą ir pirmosios kil 
mei bei pasėkoms išaiškinti.

Senovės lietuvių tikėjimas buvo išaugęs 
iš pačios tautos santykiavimo su Pasaulio 
Kūrėju ir jo kūriniais, besireiškiančiais 
gamtoje, kurios paslaptys verčia žmogų 
tikėti esant Aukščiausią Esybę ir paklusti 

didžiausių ir įtakingiausių amerikiečių žur 
nalas Time, turintis apie 10 milijonų tira
žą ir kasmet recenzuojantis ne daugiau 
kaip 150 knygų, labai gražiai recenzavo 
tik ką išleistą mūsų čia minimojo rašyto
jo knygą.

Vienas rašytojas man, — sakė Alė Rūta,
— yra pareiškęs, kad jei jis turėtų Jurgio 
Gliaudos talentą, rašytų tik angliškai. Aš,
— tęsė Alė Rūta, —nuo savęs padeidauju: 
pirmiausiai rašykite lietuviškai, o paskui 
kitos tautos tegul išsiverčia iš mūsų lite
ratūrinio lobyno.

Iš autoriaus veikėjų galima stebėti ra
šytojo pasaulėžiūrą. Kad žmogus nebūtų 
vien aklas sau pataikautojas, jam reikia 
meilės. Ir meilė moteriai nėra tiktai kūniš
kas jausmas, bet kažkas daugiau. Žmoniš
kumas greta meilės — kita didybė Gliau
dos kūryboje. Lietuviškieji, lietuvių tau
tos reikalai taip pat ryškūs, kaip auto
riaus rašoma „patiems už save stovėti“, 
reiškia patiems kovoti už lietuvybę.

Simboliškas atsikratymas laimės ir iliu
zijos. Žmogus siekia, kyla aukštyn. Bohe
miškas, nuo gyvenimo atitrūkęs ir per kan 
čias artėjęs prie pažinimo. Gliaudos mąs
tantieji ir filosofuojantieji veikėjai aiš
kiai nepasiseko apie religiją: leidžiasi iki 
mąstymo gilumo, bet ne jausmais, o protu.

Baigdama turiningą paskaitą - praneši
mą, Alė Rūta pasakė, kad rašytojams ne 
tiek svarbu, kiek jie gėlių gauna ar kaip 
dažnai spaudoje pasirodo jų nuotraukos; 
kiekvienam rašytojui svarbiausia, ar vi
suomenė įsigyja jo raštus, juos perskaito, 
nagrinėja. Didžiausią pagarbą išreikšime 
šios dienos mūsų gerb. jubiliatui, įsigyda
mi visas jo knygas.

Alė Rūta J. Gliaudą sveikino Lietuvių 
Rašytojų Draugijos, savo ir savo šeimos 
vardu. „Gyvuoki ilgai, kurki laimingai, sa
vo raštais prasiveržki į kitų tautų litera
tūrines platumas“.

Los Angelės Lietuvių Dramos Teatro na 
riai inscenizuotai paskaitė ištraukas iš 
Gliaudos „Ikaro sonatos“. Vaizdavo: D. 
Mackialienė — pranešėja, J. Petrauskas— 
M.K. Čiurlionį, J. Pėterienė — Volmanie- 
nę, V. Pluk as — gatvės muzikantą, V. Do
vydaitis — gydytoją. Skaitomąjį vaizdelį 
gražiai parengė D. Mackialienė.

žodžiu sveikino: dr. K. Ambrozaitis — 
Liet. Fronto Bičiulių vardu. „Paskutinė 
Gliaudos knyga mums daug svarbiau už 
10 metų VLIKo ir kitų memorandumus, 
kurių gal niekas neskaito“.

Los Angelės Lietuvių Bendruomenės 
vardu švietimo ir Kultūros skyr. vedėjas 
Dr. J. Jurkūnas pabrėžė tykų, kuklų, pa- 
siryžėlišką Gliaudos kūrybinį darbą, laip
tas po laipto vis kopiančio aukštyn. Bend
ruomenės vardu Litą Žilevičiūtė pagerbtu 
vininkui įteikė didžiulę knygą.

Los Angelės teisininkų vardu Dr. S. J. 
Paltus: „Ne visiems žinoma, kad mūsų mi
nimasis yra iš teisininkų tarpo, Lietuvoje 

jos visagalei Valiai. Senovės lietuvių tikė
jime, kuriame ypač ryškus gamtos galių 
garbinimas, glūdėjo tautos išmintis, doro
vė ir tvarumas. Tačiau lietuvių tauta ir 
jos giminaičiai prūsai ir latviai, iš visų pu
sių supami krikščioniškojo pasaulio, su 
savo senuoju tikėjimu negalėjo išlikti sau 
gia salele. Lietuvių ir jos giminaičių at
kakli pagonybė plėšrius kaimynus skati
no kryžiaus žygin, atversti netikėlių Kris
taus mokslo švieson. Ir tas kryžiaus žygis 
ne Kristaus skelbiamąją artimo meilę ne
šė, bet kardu ir ugnimi naikino Kristaus 
mokslo nepažįstančiuosius, o gyvus išliku
sius jungė sunkion vergovėn. Garbingi ir 
narsūs prūsai kryžiuočių ordino visiškai 
buvo sunaikinti, ir istorijoj beliko tik jų 
vardas, kurį pasisavino patys užkariau
tojai.

Menkai ginkluoti ir kaip reikiant politiš 
kai ir kariškai neorganizuoti prūsai neįs
tengė gintis nuo gerai ginkluoto ir kariš
kai organizuoto Kryžiuočių Ordino, ku
riam parama plaukė iš viso krikščioniško
jo Vakarų pasaulio. Atrodo, pirmą kartą 
Kryžiuočių Ordinas ties Sargės (Sirgū- 
nės) upe sutiko kovoti pasiruošusią prūsų 
kariuomenę, kurios, pasak ordino kroniki
ninko Petro Dusburgo, buvę išmušta 5000 
žmonių. Didžiuodamasis tuo žygiu, Petras 
Dusburgas rašo, kad ten blizgąs krikščio
nių kardas galabijęs netikėlių kūnus. Lais 
vę mylį prūsai nepakentę slogaus kryžiuo
čių jungo ir nekartą prieš juos sukildavo, 
bet žiauriausiomis priemonėmis būdavo 
numalšinti. Nukariavus Samlandiją ir Ga- 
lindiją, visas prūsų kraštas tapo Ordino 
provincija.

Mozūrų kunigaikščio Konrado prieš prū

universitete studijavęs teisę. Jei Dievo 
duota literatūrinė kibirkštėlė, su ja galima 
iškopti į Parnasą nebūtinai baigiant huma 
nitarinius mokslus. Prieš Gliaudą Time 
žurnale, jei neklystu, tebuvo gražiai pa
gerbtas tik vienas tikras, nuo lietuvių tau 
tos neatitrūkęs lietuvis, tai dail. Vytautas 
Kasiulis jo meno parodos Paryžiuje pro
ga. Gliaudą nesileidžia į žemumas, bet ima 
aukščiau, ilgiau išliekančias idėjas. Jo 
raštai tinka jauniems ir seniems, vyrams 
ir moterims. J.W. Goethe irgi buvo teisi
ninkas. O, kad ir Gliaudos kuris kūrinys 
pasiliktų tokiu nemirtingu, kaip Goethes 
Faustas“.

Los Angelės Tautinės Sąjungos vardu: 
Ant. Mažeika.

Romos Katalikų Federacijos, atstovau
jančios visas katalikiškas grupes Los An
gelėje, sveikino V. Kazlauskas.

Birutiečių vardu: V. Andrašūnienė. Pa
garba ir poniai Gliaudienei, nuoširdžiai, 
mielai globojančiai laureatą, tuo daug pri
sidedančiai prie sėkmingos rašytojo kūry
bos.

Sofija Puikūnienė — Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų vadu, kurios nariu, pastoviu 
rėmėju yra Jurgis Gliaudą. Jį pastatė pa
vyzdžiu kitiems lietuviams, pagerbtuvėms 
pagamino puikų (puikūnišką!) tortą, vė
liau visų pagrindinai sutašytą.

Raštu sveikino: „Dirvos“ kolektyvo var
du red- J- čiuberkis, atsiuntęs nuoširdžiai 
parašytą laišką. Toliau: „Dirvos“ novelės 
mecenatas Simas Kašelionis: Gliaudą esąs 
jo mėgiamiausias pokario lietuvių rašyto
jas. Linkėjo būti pirmuoju lietuvių tauto-
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D. Sadūnaitė-Sealey

NAMAI
Dabar pastatysiu sau namą — 
Girios šerdyje.
Ir dainą padainuosiu
Rugiui ir žemei.
Kiek daug judėjimo,
Keitimosi
Atgaudžia iš
Tylos!
Sužvanga girioje
Grausme ir grožiu

Rugys plaukia, 
želmuo auga: 
žemė dulksta 
Skaidrume —
Eisiu,
Pastatysiu sau namą — 
Tylos šerdyje.

sus pakviestasis Kryžiuočių Ordinas, juos 
nukariavęs, savo plėšrų grobuonišką 
žvilgsnį nukreipė į Nadravę ir šalavę, 
Mažosios Lietuvos žemes, esančias apie 
Nemuno žemupį ir į vakarus nuo jo. Nad- 
ravėj, kuri tęsėsi nuo Karaliaučiaus į ry
tus ligi Nemuno, dar stipriai laikėsi sena
sis lietuvių ir prūsų tikėjimas, ir ten, pa
sak Petro Dusburgo, buvusi ir garsioji Ro
muva, kurioj tada gyvenęs krivių krivai
tis, vyriausias prūsų lietuvių ir latvių ku
nigas. Iš Vakarų į Rytus slenkanti kruvi
na kryžiuočių ordino grasmė vertė lietu
vius politiškai ir kariškai geriau organi
zuotis, atidėti į šalį tarpusavio kivirčus ir 
vieningai gintis nuo bendrojo priešo.

Kryžiuočių Ordino grėsmę juto ir Len
kija, kuri jį buvo atsikvietusi prieš prū
sus, ir toji grėsmė bene bus svarbiausia 
Lietuvos ir Lenkijos artėjimo priežastis, 
kuri Lietuvą su Lenkija suraizgė unijos 
saitais, žlugdžiusiais Lietuvos valstybę ir 
smaugusiais lietuvių tautą. Jungtinėmis 
Lietuvos ir Lenkijos jėgomis, vadovauja
momis lietuvių Jogailos, Lenkijos kara
liaus, ir jo pusbrolio Vytauto, Didžiojo Lie 
tuvos kunigaikščio, 1410 m. Kryžiuočių 
Ordino galybė ties Žalgiriu buvo palaužta, 
bet dar visiškai nesunaikinta. 1422 m. su
tartimi prie Melno ežero buvo nustatytos 
tarp Kryžiuočių Ordino ir Lietuvos sie
nos, kurios penkius šimtus metų Mažąją 
Lietuvą skyrė nuo Didžiosios. Bet ir po 
penkių šimtų metų, 1923 m., per Klaipė
dos krašto sukilimą prie Lietuvos begrįžo 
tik dalis Mažosios Lietuvos, jos žemės į 
rytus nuo Nemuno žemupio.

Žūtbūtinės Lietuvos kovos dėl laisvės 
trukdė joje tarpti kultūrai, kuri Vakarų 
krikščioniškose tautose jau gražiai buvo 
suklestėjusi. Karinėmis priemonėmis smur 
tu primetama krikščionybė nebuvo vilio
janti, ir nė vienas objektyvus Lietuvos 
praeities tyrinėtojas negali pateisinti Kry
žiuočių Ordino Kristaus mokslo skelbimo 
priemonių, kurias jie naudojo Vydūno pro 
bočių-šalyje. Teisybė, kardas visais laikais 
plačiai ir gana sėkmingai naudojamas skel 
biant religijas, ir Prūsų istorikas Voigtas 
ne be pagrindo sako, kad ko nepasiekė 
krikščionybę skelbiant taikiu žodžiu pa
mokymai, tai išsprendęs kruvinas kardas.

ALGA IR DOVANA
„Nes nuodėmės alga — mirtis, Dievo gi 

dovana — amžinasis gyvenimas mūsų 
Viešpatyje Jėzuje Kristuje“ (Rom. 6,23). 
Taip šv. Paulius išreiškia dvi gyvenimo 
sampratas: vienoje viskas pagrįsta alga, 
atlyginimu, teisingumu; antroje viešpatau 
ja dovanos dvasia, auka, beribė meilė.

Algos priklausomybėje kiekvienas gau
na savo dalį, bet už tai turi atidirbti pilną 
sutarto darbo normą. Nesvarbu, su kokiu 
nusiteikimu imsies to darbo; niekas tavęs 
neklaus, kokiose sąlygose gyveni, nei ko
kie rūpesčiai tave slegia. Atlik savo ir gau 
si, kas tau priklauso: dout dės! Santykių 
pagrinde — teisingumas, bet šaltas, nejau
kus, nužmogintas, kurčias ir aklas teisin
gumas, kurio vardu kartais nesibijoma 
daryti žiaurių neteisybių, šios rūšies san
tykiai, deja, apima vis platesnes žmonių 
mases didžiulėse įmonėse ir net ištisose 
valstybėse, kur visas kraštas paverčiamas 
tarsi į didžiulį fabriką ir visi gyventojai 
tampa už algą samdomais darbininkais. 
Viso to galutinis atpildas yra mirtis. Ji 
nutraukia visus ryšius; mirusio žmogaus 
atžvilgiu teisingumas nebeturi jokių pa
reigų. Egoizmu persunkta ir meilės nepa
žįstanti gyvenimo samprata negali toliau 
nuvesti, tuo ji turi baigtis, nes jos alga— 
mirtis.

Prieš šį niūrų, mirtimi dvelkiantį algos 
pasaulį stovi kitas šviesus ir nuotaikingas 
dovanos pasaulis. Jau šeimos gyvenime, 
jei nėra aukos ir dovanos, nėra ko tikėtis 
nė šviesios ateities. Daryti vien tai, ko 
reikalauja teisingumas, neužtenka. Turi 
įsiviešpatauti meilė, kuri savaime ir su 
džiaugsmu daro daugiau kaip privalo, tar 
nauja veltui, neklausdama, koks užtai bus 
atlyginimas.

Meilės karalystės pamatai yra Dievuje, 
kuris be jokios pareigos, neverčiamas jo
kio būtinumo, laisvai ir dovanai davė bu
vimą pasauliui ir kiekvienam žmogui. Dar 
daugiau! To visai neužsitarnavusiai, net, 
priešingai, savo kalte laimę praradusiai 
žmonijai siuntė savo vienatinį Sūnų, kad 
jai vėl atvertų kelią į dangų. „Kas davė 
jam pirmas, kad tam būtų atsilyginta?“ — 
klausia nustebęs šv. Paulius.

Kas stengiasi visa tai suprasti, kas jau
čiasi tiek daug neužtarnautai gavęs, tam 
nebus sunku su panašiu didžiadvasiškumu 
tarnauti Dievui ir artimui. Duoti kitam 
daugiau negu jis turi teisės reikalauti, 
duoti kaip dovaną su tokiu palankumu ir 
nuoširdumu, su kokiu norime kitiems gera 
padaryti, yra sekti Dievo pavyzdžiu, yra 
bent šešėliu priartėti prie idealo: „Būkite 
tobuli kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra 
tobulas!“
Roma T. Paulius

Bet ar tai suderinamą su Kristaus Evan
gelija, kurioje įsakmiai pasakyta: „visi, 
kurie ima kalaviją, pražus nuo kalavijo“. 
(Mato, 26,53). Iš tikrųjų Kryžiuočių Ordi
nui ne tiek rūpėjo Kristaus mokslo skelbi
mas, kiek po jo priedanga naujų žemių 
grobimas, kažkoks stichinis, proto nevaldo 
mas Drang nach Osten (veržimasis į Ry
tus), kuris vokiečiams visuomet baigiasi 
fatališka nesėkmė. Kad Kryžiuočių Ordi
nas sunaikino prūsus ir dalį lietuvių — ne 
ginčijama tiesa, bet kiek jo kardu - ugnim 
skelbiamasis Kristaus mokslas prigijo Vy
dūno probočiu tėvynėje, galimi įvairūs 
teigimai, ir ne be rimto pagrindo. Tikėji
mo, o ypač krikščioniškojo, negalima jėga 
primesti, nes tikėjimas, tikra to žodžio 
prasme, turi išaugti iš žmogaus sąmonės 
gelmių, ir, tik tokiu būdamas, jis tvirtas 
ir žmogaus gyvenimo atrama, o jėga primes 
tasis temdo žmogaus sąmonę, menkina jo 
asmenybę.

Kryžiuočių Ordino nuolatinė grėsmė Di
džiosios Lietuvos kunigaikštijos valdovus 
vertė susirūpinti Krist, mokslo įvedimu ir 
tuo savo kraštą apsaugoti nuo plėšraus 
vakarų kaimyno. Jei Prūsų Lietuvoje su 
Kristaus mokslu žengė ir vokiškoji kultū
ra, tai Didžiojoje — lenkiškoji. Kristaus 
mokslas buvo skelbiamas žmonėms nesu
prantama lenkų kalba, ir taip. Kristaus 
mokslo tiesų nepažinę, žmonės buvo krikš 
tijami, lyg su Krikšto Sakramentu į juos 
nužengtų ir krikščioniškoji šviesa. Tačiau 
taip iš tikrųjų nebuvo: daugumas žmonių 
ir toliau garbino savo senuosius dievus, o 
kai kurie pagoniškieji papročiai išliko gy
vi ligi devynioliktojo amžiaus pabaigos. 
Lenkų dvasininkų katalikiškasis apaštala
vimas lietuvių tautai ir jos kultūrai pada
rė didelės žalos, apie kurią mums įtikina
mai kalba kan. Kazimieras Prapuolenis 
(1858.III.1. — 1933.IV.17) savo gerai do
kumentuotoje lenkų ir lietuvių kalbomis 
knygoje „Lenkų apaštalavimas Lietuvo
je“.

Sunku pasakyti, koks likimas lietuvių 
tautą ir jos kultūrą būtų ištikęs, jei ne še
šioliktojo amžiaus pradžioje kilusi refor
macija. Ji buvo lemtinga ne tik kataliky
bei, bet ir mūsų tautai, ypač jos kultūrai.

POVILAS AR PAULIUS?

Naujasis popiežius, gilaus įsijautimo ve
damas, pasirinko didžiojo Tautų Apaštalo 
vardą. Lietuvių kalboje šį vardą išreiškia
me dvejopai: vieni sakome Povilas, kiti — 
Paulius. Pirmoji forma yra daugiau įpras
ta ir plačiau vartojama, bet ji sudaryta 
slavų kalbų įtakoje; antroji, kadangi re
čiau sutinkama, tarsi turi dirbtinumo prie 
skonį, bet ji vis labiau įsigali ir pilnai ati
tinka lietuvių kalbos dvasią. Slavai savo 
kalbose neturi dvibalsio au; užtat grynai 
slaviškuose žodžiuose nei pas lenkus, nei 
pas rusus neužtiksi skiemens, kuriame bū
tų sujungti balsiai au. Lenkai šį dvibalsį 
prileidžia bent svetimžodžiuose, pvz., au
tomat, autorstwo, fauna ir t.t., kai tuo tar
pu rusai net ir svetimžodžius stengiasi 
pritaikyti prie savo kalbos savumų, dvi
balsį au paversdami į skiemenį av, pvz., 
avtomat. avtoritet, avgust (rugpjūčio 
mėn). ir t.t. Savo kalbos reikalavimų veda 
mi, rusai ir lenkai perdirbo mūsų vieto
vardžius: Šiauliai tapo Šavle (Szawle), 
Kaunas — Kovno (Kowno) ir t.t.; savaip 
perkeitė ir mūsų asmenvardžius, pvz., 
Jaunutis į Javnut (Jawnut), Daumantas į 
Davmont (Dowmąt) ir pan. Todėl visai 
natūralu, kad slavų kalbose lotyniškasis 
Paulus tapo Pavel (Pawel). Ir kiekvienam 
nesunku matyti, kad lietuviškoji plačiai 
vartojamoji forma Povilas yra ne kas kita 
kaip sulietuvintas slaviškasis Pavel. Bet 
čia kyla klausimas: ar yra nuoseklu 
mums, lietuviams, skolintis iš slavų jų sa
vaip perdirbtą vardo formą, kai pati lie
tuvių kalba, dvibalsių turtingumu būdama 
kur kas artimesnė lotynų kalbai, tiesiog 
reikalaute reikalauja perimti lotyniškąją 
formą? Jei nesakome Jovnutis, Dovmon- 
tas ir pan., tai kam turime sakyti Povilas? 
Daug artimesnis lietuvių kalbos dvasiai 
yra sulietuvintas lotyniškasis Paulus, ir 
tik šitaip mums reikėtų vadinti naująjį 
popiežių Paulių VI.

T. Paulius

PAMALDOS
BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 v.
ROCHDALE — liepos 28 d., 11.30 v.

MIRĖ MARCELĖ KUBILIUTĖ
Gautomis žiniomis, š.m. birželio 13 d. 

Vilniuje mirė buvusi Užsienio Reikalų Mi
nisterijos tarnautoja Marcelė Kubiliūtė. 
Palaidota birželio 15 d. Rasų kapinėse ka
rių skyriuje.

Marcelė Kubiliūtė mirė būdama 65 m. 
amžiaus. Lietuvos Užs. Reik. Ministerijoje 
ji buvo slaptojo archyvo tarnautoja. Ru
sams užėmus Lietuvą, ji buvo ištremta į 
Sibirą ir tik neseniai buvo grįžusi į Vil
nių.

Minėtas Kretingos m. įkūrimas
(E) Birželio 23 d. Kretingoje buvo su

rengta šventė — minėta miesto 700 m. 
įkūrimo sukaktis. Buvo dainų koncertas— 
žinoma, pirmiausia „šlovinta“ komunistų 
partija, dar buvusios dainos apie tėvynę, 
darbą, taiką.

!'. ■L-ėš-.E’ —' — !■.■« n

Kryžiuočių Ordino, kelius šimtmečius nai
kinusio lietuvių tautą ir jos kultūrą, pas
kutinysis magistras Hercogas Albrechtas 
von Brandenburg (1420-1568), markgrafo 
Fridricho ir Lenkijos karaliaus bei Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto sesers 
Sofijos sūnus, žaismingojo likimo lėmimu 
laikytinas lietuvių kultūrinio renesanso 
pradininku. 1511 metais ordino riteriai iš
rinko Albrechtą magistru, tikėdamies, kad 
jo artima giminystė su Lenkijos karalium 
ir Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Žygi
mantu padės ordinui atsipalaiduoti pri
klausomybės Lenkijai. Būdamas ordino 
magistru, Albrechtas stengėsi tapti ir Di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, savo dėdės 
Žygimanto įpėdiniu, ir tam reikalui prašė 
net Maskvos pagalbos. Pastangos tapti 
Lietuvos valdovu 1517 m. privedė jį prie 
karo su Lenkija. Pralaimėjęs karą 1521 
m. gegužės 8 d. Krokuvoje pasirašė taikos 
sutartį, pagal kurią Prūsija liko Albrechto 
šeimos paveldimąja hercogyste ir Lenki
jos-Lietuvos vasalu. Tais pačiais metais 
jis panaikino Kryžiuočių Ordiną, likda
mas pirmuoju Prūsijos hercogu ir, Marty
no Liuterio patartas, perėjo protestantiz
mam Jis rėmė taip pat protestantizmą 
Lietuvoje ir Lenkijoje ir priglausdavo iš 
ten tremiamuosius protestantus.

Paskutiniojo Kryžiuočių Ordino magist
ro Albrechto von Branderburg apsispren
dimas likti protestantu ir būti uoliu Liu
terio mokslo šalininku ir skleidėju jau 
daug mums pasako, kokios netvirtos Prūsi 
joje buvo šaknys katalikybės, kurią jo 
pirmtakai kardu ir ugnimi žmonėse skie
pijo. Albrechto būta šviesaus žmogaus, 
daug pastangų dėjusio ir savo valdinių 
šviesinimui. 1541 m. Karaliaučiuje jis įstei 
gė aukštesniąją akademinę mokyklą „Pae- 
dagogium“, arba „Particular“, kurios ve
dėju buvo pakviestas Abraomas Kulvietis, 
kilęs iš Didžiosios Lietuvos. Albrechto su
verenui Lenkijos karaliui ir Didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui Žygimantui leidus, 
aukštesnioji akademinė mokykla 1544 m. 
buvo paversta universitetu, kurio statutas 
sudarytas pagal Krokuvos Akademijos 
pavyzdį.

(Bus daugiau)
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LENKIJA TARP ROMOS IR MASKVOS (3)

KOVA DĖL JAUNIMO Nottinghamiečiai Londone
Liepos 6 d. nottinghamiečiai karinėmis sų pavaduotojai. Bet reikia

RAŠO Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)

Lenkijos Bažnyčia vengia politikos. Ta
tai ji stengiasi nuolatos pabrėžti, laikyda
ma savo vaidmeniu komunistinės valsty
bės rėmuose ginti jai patikėtąsias sielas. 
Tačiau ji pasiryžusi būti nepriklausoma 
savo darbe teikti sakramentus ir skelbti 
tikėjimo tiesas. Todėl ne visuomet yra lin
kusi nusilenkti režimui.

Susidūrimai vyksta ten, kur paliečia- 
. mos pagrindinės Bažnyčios teisės, sąžinės 

laisvės ar doros klausimai. Bažnytinė vy
riausybė niekad nemobilizavo masių prieš 
režimą ir nesisvaidė kokiais nors prakei
kimais dėl nusavinimų. Kiek tai susiję su 
medžiaginėmis gėrybėmis, dažnai nusilei
džiama, vengiant dar didesnių nuostolių. 
Tačiau yra dalykų, kur Episkopatas nuo
laidų nedaro ir pasako aiškų „Ne!“. Taip 
buvo 1953 m., kai valdžia buvo užsimojusi 
daryti bažnytinius paskyrimus. Taip yra 
ir dabar dėl tikybos dėstymo.

Blogiau negu prie Stalino
Išoriniai ženklai dabartinės Lenkijos 

lankytoją iš užsienio gali lengvai apgauti. 
Jis gali nepastebėti, jog fasadu pridengta 
tikrovė yra žiauri ir labiau graso, negu 
prieš dešimtį metų. Tatai visų pirma liečia 
tikybos mokymą. Tie. kurie šiuo reikalu 
rūpinasi, tvirtina, jog padėtis esanti blo
gesnė, negu Stalino laikais.

1956 m. Gomulkai perėmus valdžią, at
skiru švietimo minsterijos potvarkiu buvo 
atgaivintos tikybos pamokos mokyklose. 
Juo remiantis, turėjo būti atsiklausiami 
tėvai, ar jie nori, kad jų vaikas tokias pa
mokas lankytų. Tai buvo garsiojo „atoly- 
džio“ laikas.

Tačiau jau kitais metais tikybos pamo
koms buvo sudarytos tokios sąlygos ,kad 
praktiškai jų nebūtų galima pravesti. Pa
mokoms skirtasis laikas buvo taip patvar
komas. kad vaikai būdavo verčiami laukti 
mokykloj 2-3 valandas, ligi atvyks kuni- 

' gas. Tam pačiam kunigui vienu metu tek
davo aplankyti keletą mokyklų, sąmonin
gai skiriant jam tokį laiką, kad jis nesu
spėtų. Jeigu, nesulaukdami kunigo, moki
niai išsivaikšto, tai jau, žinoma, niekas 
dėl to nekaltas...

Ministerija slaptais aplinkraščiais įsakė 
tikybos pamokų ir dėstymo neminėti mo
kyklų biuleteniuose. 1958-59 mokslo me
tais jau buvo reikalaujama, kad vaikai 
pristatytų notaro patvirtintą pažymėjimą, 
jog jų tėvai pageidauja tikybos pamokų. 
Toks pažymėjimas turėjo būti pristatytas 
per 24 vai. Laiku jo nepristačius, buvo da
roma išvada, jog tėvai tikybos pamokų 
nepageidauja.

Bažnyčia: Non possumus!
1959.VHI.21 visi lenkų kunigai tikybos 

dėstytojai gavo švietimo ministerijos raš
tus, kuriuose nurodyta, jog nuo šiol tiky
bos dėstymas leidžiamas tik dievnamiuose 
ar kituose bažnytiniuose pastatuose. Aiš
ku, su sąlyga, jeigu tam laiku bus išsirū
pintas leidimas. Didelėms parapijoms bu
vo leista naudotis papildomomis patal
pomis.

Iš tikybos dėstytojų reikalaujama turėti 
ministerijos leidimą, kurį gali gauti vie
tos kunigas ar jo samdomi pasauliečiai, 
tik jokiu būdu ne vienuoliai. Tiek tikybos 
kurso programos, tiek pamokos prižiūri
mos valdžios atstovų. Mokymo patalpose 
turi būti specialūs higienos įrengimai. Pa
talpos turi būti užregistruotos valdžios 
(įstaigose per du mėnesius. Katechetikos 
centro įrengimui valdžia numatė 1.000 zlo
tų mėn. paramą, o papildomam centrui — 
700.

Pareikalauta, jog raštą gavusieji kuni
gai tuojau pasirašytų. Maždaug penktada
lis iš baimės pasirašė. Tačiau didžioji dau
guma atsisakė ir pareikalavo, kad valdžia 
susitartų su bažnytine vyresnybe. Po to

vyskupai iš pasirašiusiųjų kunigų parei
kalavo savo parašus atšaukti ir atšaukimo 
nuorašus jiems atsiųsti. Paskui kard. Vi
šinskis sukvietė parapijų kunigus į Čens
takavą ir pareiškė „Dabar priėjome ribą, 
kur turime pasakyti non possumus. Baž
nyčia negali atsižadėti tikybos pamokų, 
neatsižadėdama savo misijos. Turime jų 
laikytis bet kokia kaina ir visokiomis au
komis“.

Vyskupus valdžia labai smarkiai spau
dė, bet jie tvirtai atsilaikė. Buvo pagra
sinta bausti 4.500 zl. baudomis visus, kurie 
iki nustatyto laiko nebus užsiregistravę 
katechetikos centrų. Tik mažas skaičius 
„patriotų“ — kunigų paklausė. Kiti nere
gistravo, o valdžia savo grasinimo ne
įvykdė.
Gomulka: fanatizmas!

Kaip režimas iš tikrųjų supranta tiky
bos laisvę, matyti iš žodžių, kuriuos III-me 
partijos suvažiavime 1959 m. pasakė Go
mulka: „partijos principas: Bažnyčia turi 
laikyti tikėjimo ir kulto reikalus kiekvie
no piliečio privačiu dalyku, kad būtų už
tikrinta visiška tikybinė pakanta ir sąži
nės laisvė, būtent, iš vienos pusės laisvė 
praktikuoti religinį kultą, iš kitos — skelb 
ti sekuliaristinius įsitikinimus ir platinti 
modernaus mokslo ideologiją“.

Tai seniai žinoma komunistinė sąžinės 
laisvė: ateistams — varyti propagandą, 
Bažnyčiai — apsiriboti kultu. Todėl drau
džiama mokyklose ar spaudoje skleisti ti
kybinio ar dorinio auklėjimo mintis, nei
giama Bažnyčios teisė steigti vaikų ir jau
nimo organizacijas. Iki 1948 m. žydėjęs 
skautų sąjūdis visiškai sekuliarizuotas. 
Dievas išbrauktas iš skautų šūkių. Užtat 
mišraus ir palaido auklėjimo vaisiai viešai 
matomi.

Gomulka toliau teigia ,jog „partija prie 
šinga visokiems mėginimams taikstytis su 
religiniu fanatizmu, nuolaidžiauti įvai
rioms apraiškoms, kurios neskiria teigia
mo ir neigiamo nusistatymo į religiją“. 
Tikinčiuosius režimas tiesiog laiko fanati
kais ir įstatymų laužytojais. Todėl ir kulto 
teisė jiems pripažįstama tik sąlyginai. 
Bažnyčia neturi mėginti savo mokslui lai
mėti pasaulį. Tikybinis auklėjimas savo 
pobūdžiu priklauso draudžiamajai zonai. 
Tuo būdu ir vyksta Bažnyčios susidūrimas 
su partija kovoje už krašto jaunimą.
Kodėl nekenčia vienuolių?

Kaip minėta, tikybos mokytojais jokiu 
būdu negali būti vienuoliai. Jie kaip tik 
šiam darbui vadovavo nuo 1956 m. Todėl 
ir buvo išvaryti iš mokyklų. Švietimo mi
nistras štachelskis atvirai pasakė: „Jie 
per daug gerai vykdė vyskupų nurody
mus“. Tas pats ministras netrukus buvo 
pakeistas „kietesnių“ komunistu.

Minėtam pasikalbėjime su Le Monde 
redaktorium Gomulka teisinos: „Argi ga
lima sakyti, jog mes persekiojame Bažny
čią, jeigu nenorime, kad vienuoliai ir da
vatkos skiepytų mūsų vaikams fanatiz
mą?“. Toliau jis tvirtino, jog vyskupai ne
teisėtai nori patys pasirinkti tikybos dės
tytojus. Girdi, net prieškarinis Lenkijos 
konkordatas draudęs tikybą mokyti vie
nuoliams. Tai, žinoma, išlaužtas iš piršto 
tvirtinimas. Faktiškai tokio draudimo 
nebuvo.

Tuo tarpu faktas, jog 60 proc. visų tiky
bos dėstytojų, kuriems Bažnyčia dėl kuni
gų stokos leido eiti tas pareigas, buvo iš 
tikrųjų tie Gomulkos paminėtieji „vienuo
liai ir davatkos“. Tačiau nereikia užmirš
ti, jog dėstyti jiems buvo leidžiama tik 
dėl to, kad jie turėjo atitinkamą studijinį 
pasiruošimą, baigę 2-3 metų aukštąjį kur
są. Fanatizmu šiuo atveju Gomulka tie
siog vadina tikėjimą Dievu ir religingą 
gyvenimą.

Kova už jaunimą eina toliau. —

ir meninėmis pajėgomis užėmė rytų Lon
dono lietuvišką tvirtovę. Pilies komendan
tas besąlyginai kapituliavo ir be kautynių 
atidavė tvirtovės raktus. Ir kodėl taip leng 
vai pasidavė ta stiprioji rytų Londono lie
tuvių tvirtovė? Todėl, kad ją užėmė ne 
svetimos šalies okupacinė kariuomenė, bet 
visų laukiami mieli svečiai — Nottingha- 
mo lietuviai. Atsivėrė didieji pylimo var
tai. ir žemutinėje pilies menėje prie gau
siai paruošto pietų stalo suskambėjo pil
nos midaus taurės už amžinąją taiką. Ir 
likusi paros dalis praėjo po Nottingham© 
jaunimo ir senimo šypsniu.

Tos dienos programoje buvo numatytas 
LAS Anglijos Vietininkijos atstovų suva
žiavimas ir vakare meninis koncertas. Su
važiavimą atidarė Anglijos Vietininkijos 
pirm. P. Mašalaitis, pasveikino suvažiavu
sius atstovus ir svečius ir visiems palinkė
jo geriausios sėkmės. Tylos minute pager
bus mirusius Sąjūdžio narius, ir kovojan
čius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės, pra
sidėjo suvažiavimo darbai.

Suvažiavimo pirm, išrenkamas K. Devei 
kis, sekrt. H. Gasperas. Sveikino žodžiu: 
Londono Vaidilos vardu — V. Zdanavi
čius; Choro — J. čemis; Parapijos komi
teto — S. Puidokas. Raštu: LAS Vyr. Val
dyba; „Laisvosios Lietuvos“ redaktorius; 
LAS Chicagos skyrius ir Vydūno vardo 
Chicagos skyriaus valdyba. Londono lietu 
vių parapijos ir PLB Anglijos Krašto Val
dybos vardu sveikinimo telegramą prisiun 
tė S. Kasparas.

Vietininkijos pirm. P. Mašalaitis savo 
pranešimą pradėjo bendros kovos dėl Lie
tuvos laisvės ir vienybės idėjos mintimis. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad LAS jau įsi
jungė į VLIKą ir Sąjūdžio atstovais pa
skirti A.J. Kaulėnas ir Virbickas. Taip 
pat į VLIKą įstoja ir kiti tautiniai sąjū
džiai. Tai gražus pavyzdys, ypač prieš ki
tataučius, kad mes, lietuviai, sugebame 
gražiai ir vieningai sugyventi.

Turime sąjūdžio organą „Laisvąją Lietu 
vą“, bet Anglijos vietininkijos veikla ja
me pilnai neatsispindi. Bet už tai mes pa
tys kalti, kad nebendradarbiaujame, Ang
lijos vietininkijos organą „Tėvų Žemę“, 
nors ir labai daug dėta pastangų išlaikyti, 
dėl esamųjų sunkumų teko laikinai sustab
dyti. Kol ir vėl atsiras galimybės leisti 
„Tėvų Žemę“, prašė prenumerata remti 
„Laisvąją Lietuvą“ ir uoliai joje bendra
darbiauti. LAS Vyr. Valdyba ruošiasi iš
leisti 15 m. sukakties leidinį, kuriam ir 
Anglijos Vietininkija jau yra paruošusi 
medžiagą. Vietininkijos valdyba uoliai jun 
giasi į bendrą darbą ne tik skyriuose, bet 
ir kitose organizacijose. Baigdamas turi
ningą pranešimą, pirmininkas kvietė visus 
narius uoliai dalyvauti DBL Sąjungoje ir 
kitose organizacijose. Nors ir emigracija 
palietė veikliuosius narius, bet dėl sumažė 
jimo neprivalome nuleisti rankų. Privalo
me išsilaikyti ir visi jungtis į bendrą dar
bą, nes dar neatėjo valanda pavargti.

Išrinkta Vietininkijos Valdyba, kurią su 
daro: P. Mašalaitis — pirm.; H. Gasperas 
— v. pirm.; A. Dėmenis — sekrt.; S. Blot- 
nys — ižd.; S. Padvys — kultūros ir propa 
gandos vadovas. Revizijos K-ja: K. Devei
kis, Bedulskis ir J. Baublys.

Kilusiose diskusijose buvo pareikšta 
daug ir gražių minčių spaudos, vienybės ir 
jaunimo reikalais. Siūlyta „Laisvojoje Lie 
tuvoje“ įvesti skyrių, kuriame būtų spaus 
dinamos Anglijos Vietininkijos kasdieni
nės veiklos žinios. Atgaivinti „Tėvų Že
mę“, kurią gal būtų galima spausdinti 
Amerikoje. Leisti ją gausiai iliustruotą ir 
spausdinti joje istorinę ir kitokią nesens
tančią medžiagą. Tai būtų gražus mūsų 
veiklos dokumentas ateičiai. Taip pat nepa 
miršti ir „Europos Lietuvio“. Daug kalbė
ta vienybės ir jaunimo reikalais. Ir prieita 
bendro susitarimo dėti visas pastangas, 
kad į kultūrinę ir visuomeninę veiklą būtų 
įtraukiamas jaunimas ir jis tinkamai pa
ruošiamas. Juk jaunieji yra busimieji mū-

kad mūsų veiklą taip pat seka ir jauni
mas. Tai mes, seniai, turime parodyti jau 
nimui kelią, nesiskaldyti, bet bendrai dirb
ti ir duoti jiems gražų pavyzdį.

Išsiaiškinus visus klausimus, darbingas 
suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

Vakare prasidėjo visų lauktasis meninis 
koncertas. Pirmasis scenoje pasirodė mo
terų dešimtukas (vad. E. Vainorienės), ir 
iš jų jaunų krūtinių sutartinai nuskamba 
trys tautinės dainos. Vieną dainą sudai
nuoja visos bendrai, kitos paįvairinamos 
duetu ir piano muzika. Tautinių šokių gru
pė mikliai trepteli Kepurinę ir Kalvelį. Po 
jų į sceną žengia patys mažiausieji progra 
mos išpildytoj ai, tai mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Trys mergaitės ir vienas berniu 
kas, kurie piano garsams palydint, sudai
nuoja dvi daineles. Ir vėl eina tautinis šo
kis — Noriu miego. Bet apie miegą niekas 
negalvoja ir laukia, kad graži programa 
tęstųsi kuo ilgiausiai. Prasidėjo baleto šo
kiai. Pradžioj šoka J. Vainoriūtė, o vėliau 
baleto duete jai talkininkauja C. Richard
son, kurios kaip plaštakės skraido ore. Po 
šokių dueto prasideda dainų duetas, kurį 
išpildo I. Stulgienė ir E. Vainorienė. Vos 
nuskambėjus dainų aidams, mažametė Vai 
noriūtė, mikliais pirščiukais bėginėdama 
klavišais, paskambina Schuberto valsą. 
Na, ir vėl pasirodo grakščių lelijų dešimtu 
kas ir, pritariant gitaros garsams, skam-
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neužmiršti, biai padainuoja 2 dainas. Toliau šokėjų
lengvai plasnojanti Blezdingėlė ir stiprus 
Suktinis. Po treptelėjimo pasigirsta Valno- 
riūtės pirščiukais paliesto piano muzika, ir 
su jo paskutiniais garsais scenoje pasiro
do linksmos šokėjos, kurios gražiai išpildo 
meilės žaismo tautinį šokį Lenciūgėlį. Na, 
ir paskutinis numeris, tai daina „Leiskit į 
tėvynę“. Dainuoja 18 asmenų būrelis, ku
rio sudėtyje maži, jauni ir vidutiniai. Dai
na išpildyta su vaidyba ir judesiais. Gru
pių vadovės: V. Gasperienė ir E. Vainorie
nė. Tautiniams šokiams grojo londoniškiai 
Paruliai.

Gražu buvo pažiūrėti ir ilgam liks at
mintyje lietuviškų dainų ir muzikos gar
sai, kuriuos taip nuoširdžiai mums pertei
kė Nottinghamo atžalynas. Džiugu: tai bū- 
simieji mūsų choristai, artistai, balerinos, 
kurie gaivins ne tik lietuvius, bet, reikia 
tkėtis, ir svetimųjų tarpe garsins Lietuvos 
vardą. Geriausios sėkmės!

Programos išpildytojams padėkojo PLB 
pirm. J. Alkis ir įteikė puokštę gėlių. Vė
liau skani išleistuvinė vakarienė, kurios 
metu londoniečių vardu kalbėjo P. Maša
laitis, o nottinghamiečių vardu žodį tarė 
K. Deveikis. Nors dar būtų malonu ir il
giau pasidalyti įspūdžiais, bet laikrodžio 
rodyklės nesustabdomai sukasi, ir reikia 
atsisveikinti. Karštas rankų paspaudimas, 
laimingos kelionės ir iki pasimatymo Not- 
tinghame. V. Vytenietis

J. GLIAUDOS PAGERBIMAS
(Atkelta iš 2 psl.)

-W£- __

je Nobelio literatūrinės premijos laureatu. 
Tegul lietuviškos literatūros dūžius išgirs
ta ir Lietuvoje, kuri vis tiek bus laisva, ne
priklausoma!

Pirm. A. Latvėnui pasiūlius, mecena
tui S. Kašelioniui pasiųsta prezidiumo pa
sirašyta padėka visų dalyvavusių vardu.

Dar raštu sveikino Kazys Bradūnas. 
Taip pat Stepas Zobarskas. Iš kalnuose 
stovyklaujančiųjų skautų šiltą sveikinimą 
atsiuntė V. Pažiūra Los Angelės lietuvių 
skautų vardu. Ta proga galime priminti, 
kad jaunasis Gliaudą prieš porą metų re
dagavo ir leido liet, skautams žurnaliuką 
„Žvalgas“. J. Gliaudą jr. dabar jau medi
cinos studentas, taisyklingai kalbantis lie
tuviškai.

Užbaigdamas sveikinimus Alfa Latvė- 
. nas pagerbtuvininkui įteikė didelę medžio 
skulptūrą-lėkštę, vaizduojančią lietuvišką 
vargo mokyklą caro rusų okupacijos me
tais. „Kad Jurgis Gliaudą paliktų dar ' 
daug literatūrinių turtų, kuriais didžiuotų
si ir Lietuvos gyventojai, išsilaisvinę iš ru 
siškos komunistų okupacijos. Gliaudą jau 
yra įkopęs į tokias literatūrines aukštu
mas, iš kurių, atrodo, jau nėra galimybių 
jį išstumti“.

Jurgio Gliaudos kalbos santrauka
Buvo malonu su jumis pasimatyti, iš

girsti jūsų nuomonę apie save. Kiekvieną 
kartą, įžengdamas į literatūrą, aš vis jau
čiu kažkokį šiurpulį, lyg baimę, lyg atsa
komybę. Literatūra yra kultūros pagrin
das sekančioms kartoms. Stabtelėjus prie 
tokių problemų lyg atsakomybės šiurpas 
veria. Manau, ne mane vieną, bet gal visus 
literatus. Kartais atrodo, sėsdamas rašyti 
tarsi prie kokios senos lietuviškos švento
vės eičiau, kaip kadaise mūsų kriviai, žy
niai eidavo, štai, stoviu prieš jus įtemptas 
į savo menkąjį kūną, norėdamas atverti 
nors kai kurias savo kūno žaizdas.

Šitoji šventė — ne mano vieno šventė. 
Tai mūsų, lietuvių, literatūros šventė. Tos 
literatūros vardan mes čia susirinkome. 
Malonu, kad esu įvertintas forumo, kuris 
daro įtakos milijonams skaitytojų. Mano 
širdis pilna begalinio džiaugsmo. Aš labai 
dėkoju jums visiems, čia atsilankiusiems, 
dėkoju „Dirvos“ mecenatui Simui Kaše
lioniui, „Dirvos“ skaitytojams, Los Ange- 
le's Tautinių Namų vadovybei ir Los Ange

les Tautinės Sąjungos Skyriui, surengu
siam ir pravedusiam tokį puikų mano pa
gerbimą, Los Angeles lietuviams teatra
lams, meniškai atlikusiems pasirinktą pro 
gramą, dėkoju Los Angeles lietuviškos ra
dijo valandėlės vadovybei, gražiai įvykį 
paskelbusiai. Atskira, kolegiška, pilna 
nuoširdumo padėka mielai ir labai gerbia
mai kolegei rašytojai laureatei Alei Rūtai, 
meniškai pateikusiai piūvį į manąją lite
ratūrą.

Prieš keletą mėnesių aš turėjau pasima
tymą su netikėta viešnia — mirtimi. Gu
lėdamas beveik mirties patale, pagalvojau: 
kokia mano gyvenimo prasmė? Ar išpil- 
džiau, ar nusikaltau lietuvių literatūrai? 
Ar pakankamai daviau? Jūs čia visi mane 
tiktai gyrėte. Jūs buvote labai malonūs, 
gal per daug malonūs, mandagūs. Tai aš 
pats save pakaltinsiu: gyvenime buvau 
per daug smulkmeniškas, nesistengiau 
puoselėti savo misiją, ją nepakankamai iš
reiškiau literatūrine forma. Dabar pilnas 
vilčių ateičiai, nes... išgirdau gražius svei
kinimus iš birutiečių, kurių vyrai labai 
narsūs. Aš buvau štabo eilinis. Jei karinin 
kų žmonos sveikina, gal nesu blogas eili
nis. Dar kartą ačiū visiems!

Susirinkimo oficialioji dalis baigiama 
Lietuvos himnu.

Salės kampe vyko J. Gliaudos knygų 
parodėlė. Ir pardavinėjamos jo knygos. 
Pasisekimas geras: kai kurių knygų net 
pritrūko. Sudarinėjo užsisakančių sąrašus, 
prisius paštu.

Visi buvo šauniai pavaišinti. Daugelis 
turėjo progos iš arčiau pažinti rašytoją J. 
Gliaudą, gauti jo autografus. Literatūrinė 
puota-vakaras praėjo meniškai. Iškilmėse 
dalyvavo daugelis Los Angelėje gyvenan
čių rašytojų, kultūrininkų. (Ig)

.— 5 rusai buvo sušaudyti už tai, kad 
uždarbiavo gamindami įtraukiamąsias 
plunksnas, sagas, skustuvus ir liniuotes.

— Apie 15.000 prancūzų, kurie gyveno 
Alžyre, prašosi apgyvendinti juos Lotynų 
Amerikos kraštuose, nes ten žemės ūkio 
sąlygos panašios į alžyriškąsias.

— Britanijoje (privačiai) įsteigtas so
cialinis draudimas šunims.

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

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

Be to, prašome nepamiršti:

PIGU IR GERAI

1.
2.

’ 3.

Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Bastančiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STOR
(Z. JURAS)

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

:::::::::::

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

Andriušis ir Radzevičius — Blezdingėlės 
prie Torrenso — Liet. įsikūrimas Austra
lijoje — 0.8.0.

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

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

0.5.0.
V. Žemkalnis — Kudirkos Sąjūdis — 

0.2.6.
Lietuvos Valstybės Konstitucijos —0.2.6.
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių — 

0.2.6.
Swett Marden — Džiaukis gyvenimu — 

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

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

Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, 
Priory Rd., Kew-Surrey.

> LTD F.
V.

fijos
K.
B.
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STOVYKLAI ARTĖJANT

Neužilgo Anglijos jaunimas ir skautai 
visokiom priemonėm vyks į Sodybą, kur 
jų lauks palapinės ir dvi savaitės gražaus 
ir džiaugsmingo stovyklavimo.

Tai Jubiliejinė lietuvių skautų stovykla. 
Anglijoj ji bus keturioliktoji. Prasideda 
liepos 27 d. ir baigiasi rugpjūčio 9 d. Sto
vyklos pasisekimas, žinoma, priklausys 
nuo bendros stovyklautojų dvasios ir oro. 
Dėl to labai svarbu, kaip visi dalyviai pa
siruošia ir ką su savim pasiima išvykdami 
| Sodybos miškus.

Skautai ir skautės, be abejo, bus viskam 
pasiruošę. Norėčiau tik duoti keletą patari 
mų nestovyklavusiems jaunuoliams.

Pirmiausiai yra reikalinga turėti kupri
nė daiktams susidėti. Labai gerai yra ture 
tl tinkamą stovyklavimui lovelę, o jei to
kios nėra, tai orinę lovą (Li-Lo) arba bre
zento gabalą pasitiesti žemėje. Būtinai rei
kia Įsigyti miegmaiši ir pasiimti atsargai 
porą šiltų antklodžių. Po to būtų lietpal
tis, guminiai batai, sportiniai batai, megz
tinis, ilgos ir trumpos kelnės, apatiniai bal 
tiniai ir viršutiniai marškiniai pasikeiti
mui, sporto kelnaitės, prausimosi ir valgy
mo įrankiai ir kiti smulkūs dalykai pagal 
savo nuožiūrą.

Nepatartina apsikrauti bereikalingais 
drabužiais, kaip, pvz„ išeigine eilute ar 
pan., kurių miške nebus progos nešioti. 
Pakanka tų drabužių, su kuriais atvažiuo
jama.

Pageidautina, kad vykstantieji muzikan
tai pasiimtų savo muzikos instrumentus— 
gitaras, akordeonus ir t.t.

Ypatingą dėmes) kreipiame | vakarinius 
laužus. Dėl to kiekvienas dalyvis turi iš 
anksto tam pasiruošti ir žinoti bent vieną 
pasirodymą vienam ar grupei žmonių.

Svarbiausias įvykis stovykloje bus skau 
tų iškilmės ir didysis laužas sekmadieni, 
rugplūčlo 4 d., 3 vai. p.p., kada tikimės su
silaukti daug svečių iš visų Anglijos pa
kraščių. Tą dieną visų stovyklautojų už
davinys ir būtų įrodyti mūsų garbingiems 
rėmėjams, kad esame verti jų paramos.

Stovykla bus pravesta skautiškoje - lie
tuviškoje nuotaikoje. Nuo visų dalyvių 
drausmės ir susiklausymo pareis jos pasi
sekimas.

Iki pasimatymo!
J. Alkis

Stovyklos viršininkas

LAUKIAMA AUKŲ LAPŲ
DBLS Valdyba buvo išsiuntinėjus! sky

riams aukų lapus, prašydama parinkti au
kų skautų stovyklai.

Dabar skyriai labai prašomi iki liepos 
15 d. grąžinti tuos lapus kartu su surink
taisiais pinigais.

Jei kurie lapai būtų nepanaudoti, juos 
taip pat prašom grąžinti.

DERBY
VARDINIŲ ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyriaus pastangomis čia 
šiemet buvo suruoštas Joninių, Vladinių 
bei Petrinių bendras šeimyniškas vakaras. 
Jeigu iki šiol įvairūs parengimai čia gra
žiai pasisekdavo, tai šis vakaras pralenkė 
visus buvusius. Jis dar kartą įrodė gerą 
vietos lietuvių susigyvenimą ir susiklausy
mą. Į šį parengimą atsilankė apie 20 tau
tiečių, iš kurių pusė buvo tos dienos „kalti 
ninkai“ varduvininkai. Skyriaus Klubo pa 
talpos tą vakarą buvo itin gražiai ir sko
ningai papuoštos puikiais vainikais ir ro
žėmis (A. Valantino nuopelnas), papuošti 
suolai bei stalai. Atsilankiusius maloniai 
nuteikė salės gale sveikinimo šūkis vardu 
vininkams, kurį meniškai paruošė B. 
Gurgždaitis.

Kiek prakaito išlieta ir kiek juoko sukė
lė besveikinant ir iki lubų bekeliant „kal
tininkus“, kurių ne vienas siekia iki 15 sto 
nų! Visi atrodė kaip jaunikaičiai su rožė
mis prie krūtinių. Skyriaus pirmininkas 
sveikinimo žodyje, be kita ko, priminė, 
kad panašūs lietuviški kaimyniški ir šei
myniški suėjimai ir paminėjimai turėtų 
ir toliau išlikti.

Gal didžiausias darbas buvo atliktas 
mūsų šeimininkių S. Sarapinienės ir M. 
Raulinaitienės, kurios paruošė ir tvarkė 
vaišių stalą, gausiai apkrautą skaniais vai 
giais ir papuoštą gėlėmis. J. Valantinas 
parodė gražų gestą, įteikdamas mūsų šei
mininkėms ir Sk. pirmininkui dovanėles.

Vakarą baigiant P. Sarapinas visų daly
vavusiųjų vardu šio vakaro rengėjams ir 
visiems prisidėjusiems pareiškė nuošir
džią padėką.

J. Levinskas

LONDONAS
PASKIRTOS PREMIJOS JAUNIMUI

Norėdama paskatinti Europos lietuviš
kąjį jaunimą suaugti su lietuviškąja spau
da, DBLS Valdyba paskyrė premijas jiems 
už bendradarbiavimą „Euopos Lietuvy
je" 1963 m. tarp vasario 1 d. ir birželio 1d.

Dabar, apsvarsčiusi per tą laikotarpi iš
spausdintuosius jaunimo darbus, DBLS 
Valdyba paskirstė tą paskatinamosioms 
premijoms numatytąją sumą šitaip: I pre-
miją (10 svarų) Evaristui Lukšaičiui, 
tris II premijas (po 5 svarus) — Aleksand 
rui N. Dičpetriui, Bernadetai Navickaitei 
ir Aleksandrui Vilčinskui.

DARIAUS IR GIRĖNO
TRANSATLANTINIS SKRIDIMAS

šiais metais sukanka 30 metų nuo Da
riaus ir Girėno transatlantinio skridimo.

Londono DBLS I Skyrius rengiasi šj 
skridimą paminėti liepos 13 d„ šeštadienį, 
Londono Liet. Sporto ir Socialinio Klubo 
patalpose (345 A, Victoria Park Road) 
7.30 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

TĖVAMS IR VAIKAMS

įsidėmėtina, kad liepos 21 d., 11 vai.. Lie 
tuvių bažnyčioje bus vaikučių Pirmoji Ko 
munija ir bendra valkų šventė. Kas gali, 
apsirengia baltais arba tautiniais drabu
žiais. Sakramentų kviečiame ir jaunimą 
bei tėvus.

Liepos 20 d.. 2 vai., bus lietuviškojo vai
kų choro repeticija bažnyčioje.

3 vai. galutinis pasiruošimas pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai.

Po to vaikams ir kitiems išpažintis.

EKSKURSIJA Į SKAUTŲ LAUŽĄ

Rugpiūčio 4 d., sekmadienį, jaunimo ir 
skautų stovykla Lietuvių Sodyboje ruošia 
iškilmingą laužą su programa.

Ekskursinis autobusas nuo Lietuvių baž
nyčios Londone išvažiuoja 8.30 vai., nuo 
Lietuvių Namų — 9 vai. rytą.

Užsirašyti Lietuvių bažnyčios kleboni
joje, pas Z. Jurą, pas S. Kasparą ir Lietu
vių Namuose (čia telefonu PARk 2470).

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 20 d. (šeštadienį), 6 vai. v., šau
kiamas Vyties Klubo narių pusmetinis 

susirinkimas.
Bus Klubo Valdybos ir Revizijos Komi

sijos pranešimai ir svarstomi einamieji 
reikalai.

Vyties Klubo Valdyba

NUO 100 IKI 1000 SVARŲ
Pristatau j namus lengvąsias 

mašinas iki 75 svarų pigiau kaip 
kad garažuose, nurodžius maši
nos markę.

Duodu per banką išsimokė j imui 
iki mašinos visos vertės.

Nurodau senų mašinų kainas, 
superku jas tom pačiom kainom 
kaip garažai ir kt.

Rašyti arba skambinti:
K. Paukštys,

17, Beckingham Rd., 
Leicester. Tel. 20905.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Nevedusiam lietuviui prekybi

ninkui reikalinga 11 kambarių na
mui prižiūrėti šeimininkė lietuvai
tė. Duodama kambarys ir maistas, 
o dėl atlyginimo susitarsim. Ra
šyti arba skambinti Tel. 20905.

K. Paukštys,
17, Beckingham Rd., 

Leicester.

NCTTINGHAMAS
ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS

Birželio 29 d. Cricketer restorano patal
pose Liet. Vyrų Bažnytinis Choras turėjo 
visų choristų ir jų šeimų bendrą vakarie- 
nę-pobūvj. Pasikalbėjime choro vedėjas A. 
Maldutis pareiškė, kad to vakaro subuvi
mas nėra vien vyrams choristams, nes jie 
ir taip daug laiko praleido kartu repetici
jose. Bet tas vakaras daugiau suvedė už
mirštas choristų šeimas. Jeigu jos būtų 
nesutikusios, kad vyrai dalyvautų repeti
cijose, nutraukdami laiką nuo namų, tai 
dar iki šiol choras bažnyčioje nebūtų 
giedojęs. Taip pat jis buvo užklaustas, ko
dėl pasirinko lotyniškas giedotines mišias, 
ar nebūtų buvę lengviau giedoti lietuviš
kas giesmes. Jo atsakymas buvo-aiškus ir 
trumpas — nebuvo tuo metu sąlygų suda
ryti keturiais balsais chorą. Reikėjo apsi
riboti dviem balsais. Be to, Bažnyčios me
tai paskirstyti dalimis, tai reikėtų vis nau
jų giesmių. į

Ateityje planuojama iš tų pačių vyrų su 
daryti dvigubą kvartetą, išmokti dainų ir 
surengti Nottinghame linksmavakarį. Bet 
tai priklausys nuo seniūno Br. Cigansko ir 
vyrų gerų norų.

Subuvime choristų žmonos padėjo pa
rengti stalus, ypač p. Gudliauskienė. Be 
to, vakaro metu pagerbti Petrai, kurių ta
me ratelyje buvo du, ir vieno Petro žmona 
šventė gimtadienį. Jiems sugiedota ilgiau
sių metų. k.b.

Seniai nematyto gausumo — apie 700 — 
lietuvių suvažiavimas iš visos V. Vokieti
jos, Belgijos ir Prancūzijos sutraukė į Va
sario 16 Gimnazijos naujojo pastato kerti 
nio akmens šventinimo iškilmes, sujung
tas su jau pagarsėjusiomis tradicinėmis Jo 
ninėmis, birželio 22-23 d.d.

Birželio dvidešimt antroji lietuvių tautai 
nėra eilinė data. Prieš dvidešimt dvejus 
metus ji buvo pašvęsta visuotinio lietuvių 
sukilimo prieš rusiškąjį komunizmą auko
mis. kurios įrodė aiškią tautos valią siekti 
laisvės. Ši prasminga diena ir buvo parink 
ta kertinio akmens pašventinimui.

Kaip yra žinoma, vienintelės lietuviškos 
gimnazijos laisvajame pasaulyje jaunimas 
ligšiol turėjo mokytis senuose barakuose. 
LB Vokietijos Kr. Valdybos pastangomis 
buvo surasta lėšų pradėti naujam trijų 
aukštų pastatui, kuriame tilps visos kla
sės. moksliniai kabinetai ir valgykla. Sta
tybą, kurios kaina prašoka 750.000 mar
kių, dviem trečdaliais remia Federalinės 
Vokietijos ir Baden Wuerttemljergo vy
riausybės, o likusį trečdalį ryžtasi sutelkti 
patys lietuviai.

Pradėtosios statybos iškilmingąjį aktą 
pirmieji pasirašė Federalinės Vokietijos 
ministeris Wolfgang Mischnick, suteikda
mas audienciją Bonnoje Kr. Valdybos de
legacijai, ir Baden Wuerttembergo vyriau
sybės viceministeris - Valstybės sekreto
rius Sepp Schwarz, atvykęs pats asmeniš
kai dalyvauti kertinio akmens pašventini
me. Aukštąjį svečią priėmė ir, Kr. Valdy
bos pirmininkui nesant, iškilmėms vadova 
vo Kr. Valdybos vicepirmininkas ir gimna 
zijos direktorius Bronius Liubinas. Jam 
perskaičius lietuviškai ir vokiškai iškil
mingąjį aktą, pasirašytą Kr. Valdybos ir 
Tarybos narių, viceministeris Schwarz, ly
dimas taip pat Kr. Valdybos narių A. Ma- 
riūno, Fr. Skėrio ir J. Valiūno, atliko sim
bolinį kertinio akmens su dokumentais 
įmūrijimą. Šventinimo apeigas atliko Frei 
burgo arkivyskupo įgaliotinis Heidelbergo 
dekanas prel. Dr. Beil. Kalbas pasakė vi
ceministeris Schwarz, VLIKo VT narys 
Dr. P. Karvelis, prel. Beil, Lietuvių Katali 
kų Sielovados direktorius tėv. A. Bernato
nis, evangelikų atstovas klebonas Schmidt, 
gimnaziją remiančio Lyon klubo pirminin 
kas Jost, Lampertheimo miesto Tarybos na 
rys Schollmeyer ir pabaigoje — šeiminin
kų — Kr. Valdybos vardu B. Liubinas, 
ypač-pasidžiaugdamas viceministerio už
tikrinimu, kad Krašto vyriausybė yra nu
sistačiusi pilnai ir konkrečiai paremti lie
tuvių pastangas išlaikyti savo tautines 
vertybes ir šaukdamas visus tautiečius, 
sekant 1941 metų birželio 22-sios sukilėlių 
pavyzdžiu, į nuoširdžią brolišką vienybę, 
be kurios gali žlugti ir geriausios pastan
gos. Iškilmė buvo baigta Tautos himnu.

Be jau minėtųjų garbės svečių, šventėje 
dalyvavo Vliko VT pirmininkas Jonas 
Glemža, vyriausybės tarėjas Mock, Bon- 
nos Pabėgėlių ministerijos atstovas 
Schaar, amerikiečių pulkininkas Me El- 
wee, PLB Prancūzijos Kr. Valdybos pirmi 
n’nkas kun. Jonas Petrošius, Belgijos LB 
Kr. Valdybos pirmininkė ponia Baltus, ML 
Tarybos pirmininkas E. Simonaitis, L. Rau 
donojo Kryžiaus pirm. Jonas Norkai- 
tis, PLB Vokietijos Kr. Tarybos nariai 
Ona Boehm-Krutulytė, J. Venckus, V. Le- 
nertas, Dr. J. Norkaitis, J. Stankaitis ir 
Kontrolės Komisijos pirmininkas J. Ba- 
rasas.

Meninę dalį gimnazijos sporto aikštėje

Venclova ir soc. realizmas
(Atkelta iš 1 psl.)

„Tiesos“ skaitytojas nepatyrė nei apie 
tai, kad Šveicarijoje žmonės yra pasiekę 
nepaprastai aukštą gyvenimo lygį, nei 
apie tai, kad tokio aukšto standarto pa
siekta laisvų mainų, taigi „kapitalistinėje“ 
santvarkoje. Žukauskas nutylėjo, kad švei 
carų darbininkas turi streiko teisę ir kad 
darbininkų profesinės sąjungos gina jų 
pačių (o ne valstybės ir partijos, kaip So- 
vietijoje) interesus. Jis nieko nepasakė 
apie Šveicarijoje viešpataujančią tikrąją 
spaudos, žodžio, partinio susigrupavimo, 
tikėjimo laisvę. Žukauskas nepastebėjo, 
kad daugiatautėje Šveicarijoje praktikuo
jama tautinė lygybė ir kad čia būtų laiko
ma didžiausiu nusikaltimu, jeigu kas imtų 
liaupsinti, pvz., „didžiąją“ vokiečių tautą 
ir kultūrą, kaip tai įsakyta Lietuvoje rusų 
atžvilgiu, nors Šveicarijoje vokiečių kil
mės žmonės sudaro didesnį nuošimtį, ne
kaip rusai Sovietijoje.

Dar daug būtų galima suminėti, ko pseu 
doparlamentaras Žukauskas Šveicarijoje 
nepastebėjo ar neturėjo teisės pastebėti, 
bet juk jis ir nėra Lietuvos parlamenta
ras. o Sovietijos kolonialinės imperijos 
deputatas.

A. Žukauskas, kaip ir A. Venclova, pa
klusniai vykdo „socialistinio realizmo“ 
liniją...

Baigdamas šias pastabas, dar trumpai 
stabtelsiu ties vienu kelionės aprašymu, 
kuris buvo paskelbtas toje pat „Tiesoje * 
birželio 1 d. To aprašymo autorius P. Ak- 
samitas. Jis vadovavo Kauno Politechni

išpildė mok. Kazio Motgabio diriguojamas 
choras ir deklamatorių bei tautinių šokių 
grupė, vedama mok. Elizos Tamošaitienės.

Po bendros vakarienės vėlai vakare gra 
žai sutvarkytame gimnazijos parke prasi
dėjo turtinga, inspektoriaus A. Krivicko 
vadovaujama Joninių programa, kuri su
traukė ir daug vietinių apylinkės gyvento
jų, ir jos dalyvių skaičius siekė tūkstantį. 
Joninių laužą uždegė direktorius Liubi
nas. Ypatingo publikos palankumo susi
laukė E. Tamošaitienės parengtieji moki
nių baleto dalykai: Vaidilučių šokis ir Pa
parčio Žiedo Stebuklas. Visas šias iškilmes 
minėjo vokiečių radijas ir' plačiai aprašė 
laikraščiai. Suvažiavimo vardu buvo pa
sveikintas naujasis popiežius Paulius VI, 
V. Vokietijoj šiuo metu besilankantis JAV 
prezidentas Kennedys ir F. Vokietijos mi
nisteris W. Mischnick.

Rytojaus dieną, sekmadienį, pamaldas 
katalikams laikė ir pamokslą pasakė Sie
lovados direktorius tėv. A. Bernatonis.

Žmonės skirstėsi į namus pakilia nuotai 
ka, atradę čia nuosavą mažytę Lietuvą, 
kur susitiko netikėtai daug tautiečių, atsi
gavo lietuviškoje dvasioje. Ypač šią šven
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25 M. SUKAKTIS
PAMINĖTA KUN. DR. J. AVIŽOS SIDABRINĖ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Šiais metais birželio 11 d. sukako 25 
metai, kaip kun. Dr. Jonas Aviža gavo 
kunigo šventinimus. Miuncheno lietuviai, 
kurių kapelionu kun. Aviža yra jau daug 
metų, jubiliatui pagerbti suruošė kuklų, 
bet nuoširdų minėjimą, kurs praėjo tikrai 
šventiškoj nuotaikoj.

Minėjimas įvyko birželio 17 d. Miunche
ne „Armen Schulschwestern“ vienuolyne, 
kur gyvena kun. Aviža. Iškilmingas šv. 
Mišias Šv. Jokūbo bažnyčioje atnašavo 
pats jubiliatas. Jam asistavo kun. Dr. J. 
Vaišnora, MIC, kun. J. Riaubūnas ir kun. 
A. Bunga. Pamokslą pasakė vokietis kun. 
Josef Greinwald, vienuolyno dvasios va
das. Kadangi tą dieną — birželio 17 — 
Vokietijoje minima vokiečių sukilimo 
prieš sovietų režimą rytų Berlyne ir visoje 
Rytų Vokietijoje dešimties metų sukaktis, 
tad pamokslininkas šios sukakties minėji
mą sujungė drauge su kun. Dr. J. Avižos 
jubiliejumi. Iškeldamas kun. Avižos troš
kimą tarnauti Dievui ir savajai tėvynei 
Lietuvai, kun. Greinwald palietė ir dabar
tinę tragišką pavergtosios Lietuvos būklę. 
Plačiau apibūdino šiuo laiku Lietuvoje 
vykdomąjį sustiprintą tikėjimo persekio
jimą ir tam patvirtinti pateikė nemažai 
autentiškų duomenų. Kartu iškėlė lietuvių 
tautos heroišką priešinimąsi okupantui, 
nepaprastą ištvermę tikėjime, meilę ir pa
siaukojimą savajam kraštui. Kaip pavyzdį 
paminėjo ir lietuvaičių Sibiro tremtyje pa 
rašytąją maldaknygę, iš jos paskaitė ir 
maldų vokiečių kalba.

Pamaldų metu labai gražiai giedojo vie
nuolyno choras, solistai ir grojo orkestras.

Tuojau po pamaldų viencje salėje buvo 
suruoštos kuklios vaišės .kurių metu Jubi
liatas susilaukė daugelio sveikinimų, gra
žių dovanėlių ir buvo atitinkamai pagerb
tas. Be daugybės sveikinimų raštu, žodžiu 
jubiliatą pasveikino Juozas Kairys — mi
nėjimo rengėjų ir parapijiečių vardu, Tėv. 
A. Bernatonis — Vokietijos Liet. Katalikų 
Sielovados vardu, kun. Dr. J. Vaišnora 
pasveikino Romos lietuvių vardu ir kartu 

kos instituto studentų liaudies dainų ir 
šokių ansamblio „Nemuno“ išvykai į Len
kiją.

Kaip iš aprašymo matyti, studentų eks
kursija aplankė, be Varšuvos, dar visą eilę 
vietovių, jų tarpe kalnų kurortą Zakopa
nę. Ir ką jis apie tą kurortą daugiausia 
rašo? Ne daugiau ir ne mažiru, jog „čia 
kurį laiką gyveno ir kūrė didysis proleta
riato vadas V. Leninas“. Vienu žodžiu, 
„fiureris“ ir dargi didysis... Ansamblio da 
lyviai „apžiūrėjo namelį, kuriame gyveno 
Leninas, čia esančius eksponatus, padarė 
daug nuotraukų“.

P. Aksamitas savo kelionės įspūdžius 
pasirašo kaip išvykos vadovas, tad, spėju, 
jo esama jauno vyro, tur būt, dar studen
to. Jis, greičiausia, dar iš mokyklos neuž
miršo, jog Zakopanėje 1907 metais mirė 
lietuvių rašytojas Jonas Biliūnas. Tačiau 
Aksamitas apie tai neužsimena nė puse 
žodžio, tuo tarpu sovietinio stabo Lenino 
jis neužmiršo.

Kaip ta sovietinė santvarka žaloja žmo
nes ir paverčia juos savotiškais šablonais! 
Sovietinis parlamentaras Žukauskas Ciuri
che ir Ženevoje keliaklupsčiavo Lenino 
kambariuose, tą patį ritualą atliko Zako
panėje P. Aksamitas. Abiems jiems, pagal 
šabloną. Leninas yra „didysis“.

O prieš nepilnus 10 metų tą pačią cere
moniją sovietiniai žmonės turėjo atlikinė
ti, paminėjus „genialųjį tėvą ir mokytoją“ 
Staliną, o šiandien tas pats Stalinas pačių 
Kremliaus valdovų apšauktas baisiu nusi
kaltėliu.

A. Girulis

tę įvertino neseniai iš Lietuvos ir net iš 
Sibiro atvykusieji. Rengėjai, šalia padėkų, 
susilaukė daug paraginimų ir vėl sudaryti 
panašią progą lietuviams pasijusti tikrai 
gyva bendruomene.

Šventės iniciatorium ir organizatorium 
buvo PLB Vokietijos Kr. Valdyba. Didžio
ji techniškojo darbo organizavimo našta 
teko Kr. Valdybos iždininkui ir jos reikalų 
vedėjui A. Mariūnui. Nakvynes ir maitini
mo problemas sprendžiant, daug pagelbėjo 
8591 LS lietuvių kuopa iš Schweitzingeno, 
kurios vadas kpt. Jonas K. Valiūnas yra 
Kr. Valdybos sekretorius ir statybos komi
sijos narys. Aktyviai prisidėjo prie sklan
daus pravedimo taip pat 4204 ir 8593 LS 
lietuvių kuopos. Labai kruopščiai ir kant
riai talkininkavo visuose darbuose ats. 
maj. Juozas Černius. Garsiakalbiais, ap
švietimu ir kitais elektros įrengimais rūpi
nosi mok. kun. Jonas Dėdinas. Savo ver
tingą įnašą davė Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojai, tarnautojai ir darbininkai, o 
tap pat patys moksleiviai. Irena Krivickie- 
nė pasiuvo baleto šokėjoms rūbus. Mok. 
Fricas J. Skėrys abidvi dienas ėjo prane
šėjo pareigas.

įteikė tik ką iš Romos atvežtąjį šv. Tėvo 
Jono XXIII didelį paveikslą su popiežiaus 
palaiminimu ir parašu, skirtu šio kun. Dr. 
J. Avižos jubiliejaus progai; visa tai buvo 
atlikta dar gegužės mėn., prieš pat popie
žiaus mirtį. Kun. Br. Liubinas pasveikino 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir Vasa
rio 16 Gimnazijos vardu. Dr. Jonas Gri
nius — Ateitininkų Federacijos Tarybos 
vardu. Be to, žodžiu dar sveikino inž. J. 
Augustaitis, kun. A. Bunga ir vienuolyno 
viršininkė. Visi sveikintojai iškėlė kun. 
Dr. J. Avižos nuopelnus pastoracijoje, vi
suomeniniame ir ypačiai Vokietijos lietu
vių bendruomeniniame gyvenime, taip pat 
jo taurų būdą asmeniškai bendradarbiau
jant — santykiaujant su žmonėmis.

Po sveikinimų buvo parodytas scenos 
vaizdelis, kur prie kryžiaus darželyje tarp 
gėlių dvi mažos mergytės — Pauliukevi- 
čiūtė ir Barasaitė — pašoko angeliukų 
šokį.

Pabaigoje žodį tarė pats jubiliatas. Jis 
nuoširdžiai dėkojo šio minėjimo rengė
jams, visiems dalyviams ir sveikintojams. 
Išreiškė didžią padėką Dievui už suteiktą 
ištvermę kunigo pašaukime, o kartu ir sa
vo norą — troškimą ir toliau tarnauti Die
vui ir tėvynei Lietuvai, pasižadėdamas da
lytis savo tautiečių bendru likimu tiek 
džiaugsme, tiek ir kančioje.

ELI

DR. J. VAIŠNOROS, MIC, PASKAITA

Tuojau po kun. Dr. Jono Avižos sidabri
nės sukakties minėjimo toje pačioje salėje 
Miunchene buvo paminėta ir 1941 m. žy
mieji birželiniai įvykiai Lietuvoje. Minėji
mą atidarė PLB Miuncheno apyl. valdy
bos pirmininkas kun. J. Tautkevičius. Visi 
dalyviai žuvusiems nuo bolševizmo pagerb 
ti ir atminti valandėlei susikaupė, kai tuo 
pačiu laiku ponios Laukaitienė, Kairienė, 
Grinienė ir Pauliukevičienė sugiedojo 
muz. Vanagaičio maldą žuvusiems už Lie
tuvos laisvę.

Šiemetinis birželinių įvykių minėjimas 
praėjo drauge ir 100 m. sukakties nuo 
1863 m. sukilimo minėjimo ženkle. įdomią 
gausiai statistiniais duomenimis pagrįstą 
paskaitą skaitė kun. Dr. J. Vaišnora, MIC, 
atvykęs iš Romos. Savo paskaitoje šiuo 
kartu palietė kunigų nepaprastą vaidmenį 
1863 m. sukilime, jų reikšmę visai sukili-. 
mo krypčiai ir eigai. Toliau apibūdino, ko
kių baisių represijų ėmėsi caro valdinin
kai persekioti dvasiškijai po nepavykusio 
sukilimo, kartu išvesdamas panašią para
lelę ir su šio laikotarpio caro įpėdinių — 
bolševikų siautėjimu Lietuvoje.

Meninėje dalyje studentai O. Hermanai- 
tė, R. Sakalauskaitė ir V. Bartusevičius 
atitinkamai paruoštoje scenoje meniškai 
perteikė lietuvių poetų patriotinės poezi
jos ir dainų pynę. Dainas bendrai dainavo 
visi minėjimo dalyviai. Minėjimas baigtas 
giesme „Apsaugok, Aukščiausias“.

ELI

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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