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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Chruščiovui lankantis
Skandinavijoje

Chruščiovas, vos atplaukęs iš Karaliau
čiaus i Kopenhagą, pareiškė, kad, tarp ki
ta ko, jo kelionės tikslas į Daniją yra iš
studijuoti gerą Danijos žemės ūkį.

Jeigu Chruščiovui svarbu pasimokyti 
ūkininkavimo iš danų, tai jam reikia pa
sakyti šitokią teisybę: kam jis sunaikino 
žemės ūkį Pabaltijo kraštuose? Jeigu jis 
nebūtų sunaikinęs žemės ūkio Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, tai jam nebūtų rei
kėję važiuoti į Daniją žemės ūkio dalykų 
mokytis. Kam jis sunaikino šimtus tūks
tančių pabaltiečių ūkininkų, kurie, dirb
dami vergų darbą Sibiro koncentracijos 
stovyklose, buvo išmarinti? Jie buvo geri 
specialistai-ūkininkai. Chruščiovas ir mi
lijonai kolchozininkų galėjo iš pabaltiečių 
ūkininkų ne mažiau pasimokyti, negu iš 
danų. Chruščiovas tačiau iš pabaltiečių 
ūkininkų nenorėjo nieko mokytis, nes jis 
nepajėgė ir nenorėjo pajudinti rusiškos 
dogmos, kad pasimokyti galima tik iš di
džiojo „brolio“ — ruso. Bet kur gi dingo 
ta rusiška didybė, jeigu jis nori mokytis 
iš danų?

Pagaliau kur Chruščiovas tas Danijoje 
įsigytąsias žinias panaudos? Ar nurodys, 
kad kolchozininkai į savo sklypelius da
niškus metodus įvestų? Atrodo, kad kol
chozininkai savo sklypelius neblogai ap
dirba, juk, pagal sovietų oficialią statisti
ką, iš keturių kiaušinių Sovietijoje trys 
yra iš privačių kolchozininkų sklypelių ir 
tik vienas iš sovchozų ir kolchozų. O pa
našiai yra ir su kitais žemės ūkio produk
tais. Danijos žemės ūkio metodai kolcho
zams yra nepritaikomi, tam trūksta esmi
nio pagrindo. Danijos ūkininkas dirba sau 
ir savo tautai, o kolchozininkas yra despo
tiškos valdžios vergas, pabaltietis dar ir 
okupanto vergas. Jeigu Chruščiovas, per- 
mąstęs daniškus metodus, dar permąstytų 
it istoriją, tai gal jis duotų kolchozinin- 
kams po tokį žemės sklypą, kokį turėjo 
baučiiauninkas baudžiavos laikais. Tada 
užtektų duonos ir mėsos Maskvai ir visai 
Rusijai. O jeigu Chruščiovas nori pasivyti 
Daniją, tai tegul sudaro tam ir sąlygas, 
taigi tegu atiduoda žemę ir jos vaisius 
tiems, kurie žemę dirba.

Chruščiovui lankantis Skandinavijoje, 
mums, lietuviams, reikia prisiminti ir kitą 
skaudų dalyką. 1945 m. rudenį šimtai pa
baltiečių iš Skandinavijos buvo išduoti 
rusams. Iš jų, tur būt, nebėra nė vieno gy
vo. O juos mums reikia pagerbti, nes jie 
gynė tik savo Tėvynę, nieko bendra netu
rėdami su vokiečiais, kurie tada buvo irgi 
mūsų krašto okupantai. Gynusius savo 
Tėvynę prisiminti ir pagerbti yra mūsų 
prigimtinė teisė ir pareiga.

Chruščiovas išdidžiai išvažiavo į Daniją 
iš Karaliaučiaus, norėdamas parodyti sa
vo imperijos sienas. Mums aišku, kad jis 
išplaukė iš naujausios kolonijos ir tai an- 
tikolonijiniais laikais. Chruščiovas išdi
džiai išplaukė laivu Baškirija, norėdamas 
parodyti, kad pietinis Uralas su baškirų 
tauta yra taip pat jo imperijos ribose. 
Mums aišku, kad tai yra irgi rusiška ko
lonija ir tai antikolonializmo laikais. 
Chruščiovo galybei ir įžūlumui, atrodo, 
nebėra ribų.

0 mums aišku, kad jis ir jo galybė yra 
tik epizodas žmonijos istorijoje. Po to žmo 
nija vėl stebėsis, kaip tautos leidosi būti 
engiamos ir mulkinamos, kaip stebimasi 
kiekvienai diktatūrai subyrėjus. A. K.

Olimpiniai metai ir priekaištai lengv. 
atletikai

(E) Šią vasarą Tokio vykstančioje spor
to olimpiadoje dalyvaus ir, kaip paprastai, 
atstovaus Sovietų Sąjungai Lietuvos spor
tininkų būrys. Vis dėlto, nors Lietuvos 
sportininkai yra gavę prizus olimpiadose 
(buv. pasaulio rekordininkė Birutė Kalė- 
dienė Romoje, Antanas Mikėnas Melburno 
olimpiadoje, kiti — Sovietų Sąjungos 
meistrai), tačiau, jei spręsti iš „Tiesoje“ 
paskelbto vedamojo (Nr. 119, geg. 23 d.), 
Lietuvoje sportuojantiems lengvaatle
čiams esančios netinkamos sąlygos.

Pasirodo, nors režimas yra ne kartą pa
sigyręs parama sportui, tačiau Lietuvoje 
nėra stadiono, kuriame lengvosios atleti
kos meistrai galėtų rungtyniauti ir pasiek
ti aukštų rezultatų. Visi lietuvių sportinin
kų rekordai bėgimo rungtynėse buvę pa
siekti ne Lietuvos, bet kitų respublikų sta
dionuose — Maskvoje, Kijeve, Tbilisyje ir 
kitur. Bloga padėtis esanti ne tik Vilniuje, 
bet ir Kaune — čia „Sporto kombinato“ 
stadionas esąs apleistas, bėgimo takai ne
prižiūrimi.

Okupuotoje Lietuvoje leidžiamas propa
gandinio pobūdžio iliustruotas dvisavaiti
nis žurnalas „Švyturys“ š.m. gegužės mėn. 
Nr. 9 išspausdino apybraižą, kurioje api
būdinamas vienas neseniai nuteistas dva
siškis. Tai kunigas Juozas Matulevičius- 
Matulis, dirbęs pastoracinį darbą Rozali
me, Žeimiuose, Kėdainiuose, Tytuvėnuose. 
Apybraižoje aprašyti šio kunigo neva nu
sikaltimai. Tačiau, giliau žvelgiant į tuos 
„nusikaltimus“, lengva suvokti, kad tai 
nėra jokie nusikaltimai, o tik bolševikų iš
galvotos priekabės, kad tuo būdu galėtų 
kun. Matulevičių-Matulį nuteisti — sulik- 
viduoti. Tikrosios to bolševikinio teroro 
priežastys yra kitos.

Kuo nuteistasis kaltinamas
Visi kaltinimai galima suskirstyti į tris 

grupes:
1. 1941 m., tik ką prasidėjus karui ir 

pabėgus raud. armijai iš Lietuvos, Roza
limo klebonas kun. J. Matulevičius pirmą
jį sekmadienį savo pamoksle išreiškė 
džiaugsmą, kad Lietuva tapo išlaisvinta 
nuo bolševizmo.

Kiek vėliau Rozalime „baltaraiščių va
dai“, esą, mirties bausme nuteisę keturis 
komunistus, kur „prie stalo“ sėdėjęs ir Ro
zalimo klebonas ir net savo parašą padė
jęs. Buvę nuteisti: Egnoras, Macheda-No- 
selis, Jonas Zadliauskas ir jo sūnus kom
jaunuolis Vytautas. Klebonui beeinant 
gatve, jį prisivijusi nuteistojo Zadliausko 
Žmona, prašiusi nuteistiesiems pasigailėji
mo ir klausė, už ką jie nuteisti. Į tai kle
bonas atsakęs:

„— Kaip tai — už ką? — Juk jie visi 
bedieviai, bolševikai. Į bažnyčią nevaikš
čiojo. O dabar su ašaromis prašai pasigai
lėjimo“.

2. 1945 m. vieną vakarą kun. Matulevi
čius buvęs pakviestas pas ligonę Mediko
nių kaime. Vežėjas ją atvežęs pas „Rozali
mo valsčiaus buožę S. Štarą“ Medikonyse. 
Bet čia klebono laukė ne ligonė, o „apie 
dvidešimt margai apsirengusių, įvairiai 
ginkluotų skirtingo amžiaus vyrų. Klebo
nas Matulevičius atvyko išklausyti išpa
žinties, suteikti išrišimo banditams.“ Iš 
tiesų tai buvo lietuviai partizanai, kovoję 
už Lietuvos laisvę, tik kaip visur, taip ir 
čia bolševikų pravardžiuojami banditais, 
žmogžudžiais, prievartautojais ir t.t. Ir 
taip tą vakarą, esą, visi „banditai vienas 
po kito gavo šventuosius sakramentus“ ir 
buvę palaiminti. Toliau apybraižoje aiški
nama, kad tą pačią naktį partizanai buvę 
vadinamųjų „liaudies gynėjų“ (stribų) 
apsupti ir kai kurie nužudyti kulkosvai
džių ir automatų ugnimi. O Rozalimo kle
bonas po to kažkur dingęs, Rozalime dau
giau nepasirodęs.

3. Esą, tais .... neramiaisiais keturiasde
šimt penktaisiais metais, Matulevičiui pa
vyko pasprukti“. Jis atbėgęs į vyskupiją, 
paprašęs pagalbos ir čia buvęs suprastas. 
Vyskupijoje jam buvęs išduotas pažymėji
mas jau kaip kunigui Matuliui, bet ne 
Matulevičiui, ir buvęs perkeltas į Žeimius. 
Nuo to laiko, esą, „Kunigas aprimo. Įsi
traukė į savo urvą. Iš sakyklos pildavo 
pamokslus apie meilę artimui, Dievo var
du atleidinėjo darbo bitėms nuodėmes. Vė
liau Matulis-Matulevičius persikėlė į Kė
dainius, šešiasdešimt antraisiais metais į 
Tytuvėnus...“ Ir tik šioje parapijoje, esą, 
paaiškėjo, kad kun. Matulis yra tas pats 
Matulevičius. Tai laikoma jau dokumentų 
klastojimu, ir dėl to „klastojimo“ apkal
tinamas ne tik kun. Matulis-Matulevičius, 
bet ir „bažnytinė vyriausybė“. Tik jos pa
galba, esą, galėjo kun. Matulis-Matulevi
čius būti perkeltas į kitą parapiją, kita 
pavarde...

Kaltinimai, kaip nekaltumo įrodymas
Paradoksiškai skamba tvirtinimas, kad 

kaltinimai įrodo nekaltumą, bet šiuo atve
ju iš tikrųjų taip yra. Pažvelkime atidžiau 
į tuos kaltinimus dar kartą.

Kas gi nesidžiaugė, kad 1941 m. buvo iš
vyti iš Lietuvos bolševikai? Džiaugėsi vi
sa tauta, be abejo, džiaugėsi ir kun. Matu- 
levičius-Matulis. Bet čia juk nėra joks nu
sikaltimas, už kurį reikėtų žmones bausti. 
O kad kun. Matulevičius teisęs komunis
tus, tai jau tikrai neįtikėtina. Tokiuose 
veiksmuose kunigai niekur nedalyvavo, sa 
vo parašų po sprendimais nedėjo. To jų 
nieks nė neprašė, ir tam jie neturėjo lei
dimo iš vyskupo. Nėra abejonės, kad ir 
kun. Matulevičius-Matulis nebuvo išimtis. 
Čia yra tikras bolševikų išmislas. Taip pat 
labai primityviai skamba ir melagingas 
bolševikų tvirtinimas, kad komunistai bu
vę nuteisti už tai, jog buvo bedieviai, nėję 
į bažnyčią.

PRAMANYTI KALTINIMAI
NAUJA BOLŠEVIKINIO TERORO AUKA LIETUVOJE

MEČYS MUSTEIKIS

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Skandinavija ir sovietai
Galima patikėti tvirtinimu, kad kun. 

Matulevičius-Matulis buvo nuvežtas iš
klausyti partizanų išpažinčių ir jų išklau
sė. Juk jis, kaip kunigas, negalėjo nuo to 
atsisakyti, nes tai priklauso prie jo pašau
kimo. Kunigui nevalia atsisakyti išklausy
ti išpažinties ne tik partizanų, bet net ir 
tikrų nusikaltėlių, kad ir didžiausių. Lais
vame pasaulyje net mirti nuteistiesiems 
nusikaltėliams siūlyte siūlomas laisvas ku 
nigo dvasinis patarnavimas, šitokią kuni
go misiją gerai supranta ir bolševikai, tai 
kiek gi verti jų tokie kaltinimai kun. Ma
tule vičiui-Matuliui?

Pagaliau, jei kun. Matulevičius buvo lai 
komas nusikaltusiu, tai kodėl bolševikai 
tiek ilgai laukė, kodėl jo neieškojo prieš 
19 metų? Kad jis iš Rozalimo buvo perkel
tas į kitą parapiją, tai nebuvo jokia kliū
tis jį surasti. Reikėjo tik pasiteirauti vys
kupijos kurijoje, ir tuč tuojau būtų sura
dę; kurija jokiu būdu nebūtų drįsusi jį 
nuslėpti. Jei bolševikai anuomet norėjo 
nubausti kokį kunigą, tai jį ir surasdavo. 
O kun. Matulevičiaus-Matulio jie, matyti, 
nė neieškojo, nes jo nelaikė kaltu.

Panašiai yra ir su kaltinimu dėl „doku
mentų klastojimo“. Galima tikėti, kad 
„bažnytinė vyriausybė“ kun. J. Matulevi
čiui išdavė paskyrimo raštą su atlietuvin
ta pavarde. Bet apybraižoje niekur nemi
nima, kad būtų buvęs suklastotas pasas. 
Vadinas, pagal pasą nebuvo jokių kliūčių 
nustatyti kun. Matulevičiaus tapatybę, ir, 
be abejo, ji sovietinei policijai nuolatos 
buvo žinoma. Tai kurgi čia „dokumentų 
klastojimas“?

Tikrosios teroro priežastys
Kun. J. Matulevičiaus-Matulio sulikvi- 

davimo priežasčių reikia ieškoti kur kitur, 
o ne jam primestuose kaltinimuose. Pir
moj eilėj čia reikia statyti klausimą, ko
dėl prie kun. Matulevičiaus bolševikai pri 
kibo pastaruoju laiku, o ne anksčiau? Ste
bint pastarųjų kelerių metų įvykius pa
vergtame krašte, nesunku atsekti tos prie
žastys. Tai pasėka sustiprintos kovos prieš 
tikėjimą, ypač prieš Katalikų Bažnyčią 
okupuotoje Lietuvoje. Tos kovos dvasia, 
neapykanta Kat. Bažnyčiai atspindi ir 
minėtoje apybraižoje.

Kun. Matulevičius-Matulis ne pirmasis 
tos teroro akcijos auka. Prisiminkime tik 
vysk. Steponavičiaus ištrėmimą, dar nese
niai sulikviduotą Klaipėdos parapijos kle
boną kun. Povilonį ir jo vikarą — Klaipė
dos bažnyčios statytojus, taip pat ir pa
čios bažnyčios pagrobimą. Kiek vėliau uo
liuosius jėzuitus kun. Šeškevičių bei kun. 
Paukštį ir eilę kitų. Tos pačios akcijos ap
imty sulikviduotas ir kun. Juozas Matule
vičius-Matulis. Bet ir jis, tikriausia, nėra 

■paskutinis...
Bolševikai savo sustiprintą kovą prieš 

Katalikų Bažnyčią, prieš jos žymiuosius, 
veiklesniuosius dvasiškius vykdo ne tik 
Lietuvoje; ją perkėlė ir į čia, šiapus gele
žinės uždangos. To pasėkoj šiuo laiku bol
ševikinėj spaudoj puolamas a.a. arkiv. J. 
Skvireckas. Dar visai neseniai visokie iš
galvoti bolševikų kaltinimai buvo primesti 
vysk. V. Brizgiui, o pastaruoju laikų — 
kun. Lionginui Jankui, prel. Zenonui Igna
tavičiui ir kt. Nenustebsime, jei sulauksi
me ir daugiau panašių bolševikinio tero
ro aukų.

Kankinio nuotrauka teismo metu
Prie minėtos apybraižos „Švytury“ iš

spausdinta ir viena nuotrauka su tokiu 
įrašu: „Kelmės rajono liaudies teismas 
skaito nuosprendį kunigui J. Matuliui-Ma- 
tulevičiui“. Tačiau egzekutorių („teismo“) 
joje nematyti — jie bijo parodyti savo vei 
dus. Matyti tik nuteistasis ir žiūrovai. 
Nuteistojo veide pastebimi gilūs kančios 
pėdsakai, tačiau drauge atsispindi ir jo ge
ležinė valia. Žiūrovų pilna nedidelė salė. 
Visų veidai liūdni, žvelgia į nuteistąjį su 
gilia užuojauta. Atrodo, kad kai kurios 
moterys verkia. Nei apybraižoje, nei prie 
nuotraukos neparašyta, kada šis teismas 
vyko. Tik iš apsirengimo (nuotraukoje) 
galima spręsti, kad tai buvo žiemos metu. 
Taip pat neparašyta, kokia bausme nu
teistasis nubaustas. Bet to, tur būt, nė ne
reikalinga, nes ir be to aišku: jei jau nu
teistas, tai ir sulikviduotas.

(ELI)

— Kento ūkininkas Stenbergas Britų 
žemės ūkio parodos Maskvoje metu pado
vanojo Chruščiovui aviganį šunį Flašą, o 
Chruščiovas ūkininkui lėktuvu atsiuntė 
vilkinį Borisą.

Sutikdamas Chruščiovą savo krašte ir 
žinodamas jo palinkimą kalbėti apie tai
ką, danų „Berlingske Tidende“ rašo:

„Niekas neturi didesnio intereso išlai
kyti Baltijos jūroje taiką, kaip Danija. 
Tačiau sovietų ir danų supratimas, kas 
yra „taikos jūra“, esmingai skiriasi, jeigu 
net ir nesakytume, kad tie aptarimai ne
suderinami. Dar galima būtų suminėt5 vi
są eilę pavyzdžių, kurie išryškintų nuomo 
nių skirtumus dėl to, kas tarnauja taikai. 
Tačiau nuomonių skirtumai kyla ne dėl to 
vieno dalyko tarp Danijos ir Sov. Sąjun
gos ir tarp tos Vakarų pasaulio dalies, 
kuri Atlanto sąjungoje ieško bendro sau
gumo“.

Vokiečių „Die Welt“ jau iš Chruščiovo 
elgesio Danijoje pasidaro išvadas, ko jis 
ten siekia ir kokia taika jam rūpi. Laik
raštis rašo:

„Išbuvęs šešias dienas Danijoje, Nikita 
Chruščiovas vis darė toli siekiančių užuo
minų, kuriose puolama Vakarų Vokietija. 
O jis nuolat dar pabrėždavo, kad jokiu 
būdu nenorįs kenkti Bonnos ir Kopenha
gos draugystei. Tačiau vis tiek nepraleido 
ne vienos progos paagituoti prieš V. Vo
kietiją, kai tik susitikdavo su Danijos po
litinio, ūkinio ar kultūrinio gyvenimo va
dovaujančiais asmenimis. Net ir kalbėda
masis su Danijos vyriausybe jis nesivar
žydamas pareiškė, kad nerealistiška yra 
vienašališkai susirišti su Bonna, kai iš 
tikro negalima nuginčyti to fakto, jog yra 
dvi vokiečių valstybės. Jis reikalavo, kad 
pasitarimų baigiamajame pareiškime bū
tų paminėtas Vokietijos klausimas. Matyt, 
teko ilgas valandas ginčytis, kol danai 
mandagiai įtikino jį, kad tos jo pastangos 
yra bergždžios. Dabar tenka galvoti, kad 
Švedijoje ir Norvegijoje jis pakartotinai 
stengsis iš naujo“.

KOKIOS VILTYS VOKIETIJAI?

Rašydamas dėl Vokietijos apsijungimo, 
amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ klau
sia:

„Ar sukilimo metu kritusieji veltui žu
vo? Ar vokiečiai privalo atsisakyti vilčių 

Į“ SeplųnioS
BUTLERIS Į SOV. SĄJUNGĄ

Kai prasidės britų parlamento atosto
gos, Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Butleris važiuos į Maskvą.

Jį pakvietė Gromykas. Jis tikisi pasi
matyti su Chruščiovu.

RUMUNIJA PALEIDŽIANTI
POLITINIUS KALINIUS

Rumunija paskelbė, kad ji tuojau pat 
paleidžianti 2.500 politinių kalinių.

Likusieji būsią paleisti rugpiūčio mėn.

ATSISVEIKINIMAS SU BALETU
V. Vokietijoje rodė savo meną sovietų 

Didžiojo teatro baletas.
Kai baletas atsisakė pasirodyti V. Ber

lyne, Vokietijos vidaus reikalų ministeris 
atšaukė leidimą toliau koncertuoti.

RUMUNIJA GINASI SOVIETŲ
Rumunijos laikraščiai puola sovietų su

darytuosius ekonominius planus, kurie 
skirti Balkanų kraštams išnaudoti.

Sovietai turi sudarę vadinamąjį Duno
jaus žemumos rajono planą, kuris ekono
miškai turėtų apjungti dalį Rumunijos. 
Bulgarijos ir Sov. Sąjungos. Tą planą jie 
norį įvykdyti nesiskaitydami su rumunais.

CHRUŠČIOVO VIZITAS
Chruščiovo 6 dienų vizitas Danijoje bai

gėsi ramiai. Danų publika parodė visišką 
nesidomėjimą juo.

Švedijoje buvo pradėti mėtyti atsišauki
mai, kad Chruščiovas yra kaltas už dau
gelį nužudytųjų ir todėl trauktinas atsa
komybėn. Bet policija jį stipriau saugoja, 
kaip Danijoje, nes po sovietams šnipinė
jusio Wennerstroemo bylos nuotaikos te
bėra nukreiptos prieš sovietus.

Švedijoje buvo suimtas vengras, kuris 
ruošęsis kėsintis prieš Chruščiovą (švedų 
įstaigos paneigia gandą, kad buvę suimti 
4 ginkluoti vyrai, kurie norėję pagrobti 
Chruščiovą ir pareikalauti, kd jis paleistų 
politinius kalinius).

susivienyti? Kai kas galvoja, kad mes tu
rėtume imtis iniciatyvos ir sušaukti ketu
rių didžiųjų konferenciją. Bet konferenci
jų jau buvo šaukta daugybė, ir nėra jokio 
pagrindo tikėtis, kad naujoji bus sėkmin
gesnė už ligšiolines. Tačiau, kita vertus, 
mes matome, kad dėl Maskvos ir Pekingo 
skilimo Rytų Europos kraštams pasiseka 
gauti šiek tiek daugiau nepriklausomy
bės, pavyzdžiui, kad ir Rumunijai. Taigi 
jei susijungimo neįmanoma pasiekti ato
slūgiui padidinti, tai gal pasiseks tai pa
daryti pasinaudojant atoslūgiu. Gal tokia 
viltis ir nėra labai šviesi, bet vis tiek tai 
yra viltis ir dar gana tikra".

KO RUMUNIJA BIJO?

Sov. Sąjungos vadai reikalauja, kad visi 
sovietiniai kraštai apsijungtų ūkiškai. 
Rumunija nenori, ir tuo klausimu britų 
„The Guardian“ rašo:

„Rumunija atmeta visą tą sumanymą, 
kaip pasikėsinimą j jos nepriklausomybę. 
Rumunai, kaip atrodo, bijo dviejų dalykų: 
tai, kad Rumunija toje bendroje rinkoje 
gali būti laikoma labiausiai užmirštu už
kampiu, ir tai. kad Rusija tuo tik nori su
stiprinti savo dominavimą. Tačiau dabar 
Rumunijai, matyt, jau rūpi nebe tik pa
čiai rūpintis savo ekonominiu gyvenimu ir 
kontroliuoti jį. Balkanuose Iškyla | pavir
šių senoji neapykanta tarp atskirų tautų. 
Pastai uoju metu rumunai pakaltino kai 
kuriuos sovietų planuotojus, kad šie nori 
„likviduoti“ Rumuniją, įjungdami dalį jos 
į „Dunojaus žemumos ekonomini rajoną“. 
Jie sako, kad jeigu šitai pasisektų, tai 
paskui kitos krašto dalys bus įjungtos į 
kitus „ekonominius rajonus“, o tai reikštų 
„padalijimą“. Iš plano matyti, kad | Du
nojaus žemumos „rajoną“ nebūtų įjungta 
Transilvanija, kuri jau kelis kartus buvo 
patekusi Vengrijos valdžion, paskutinį 
kartą karo metu, ir kurioje yra didelė ir 
nekokiomis teisėmis tesiųaudojanti veng
rų mažuma. Turint galvoje, kad Stalino 
laikais Rusija pasiėmė dvi provincijas, 
kurių niekada negrąžino, tai Bukareštu! 
iš tiesų yra ko rūpintis“.

DIENOS -|
LODZE UŽ SCRANTONĄ

J.A.V. ambasadorius Pietų Vietname 
Henrys Cabotas Lodžė atsistatydino ir 
ruošiasi padėti Scrantonui laimėti respub
likonų kandidatūrą į prezidentus.

Ambasadorium jo vieton paskirtas gen. 
Tailoras, generalinių štabų pirmininkas.

KIPRO PADĖTIS
Nors padėtis Kipro saloje visą laiką da

bar rimta, kai graikai ir turkai šaudosi, 
bet ji dar rimtėja po buvusio teroristų 
vado Grivo lankymosi.

PASAULYJ!
— Paminėti 1944 m. liepos 20 d. sukili

mo prieš Hitlerf dešimtmečiui V. Vokieti
jos paštas išleidžia 8 pašto ženklus su žy
miųjų sukilimo dalyvių portretais.

— Kartu su kitais 9 valdininkais pa
trauktas atsakomybėn buvęs Italijos ato
mo energijos įstaigos viršininkas už išeik
vojimą 9 milijardų lirų (apie 5 milijonai 
svarų).

— Pasitikti atvažiavusio britų populia
rių dainininkų .Beatles“ (vabalai) ketver
tuko Australijoje buvo susirinkę Mel
bourne apie 200.000 žmonių, ir to sąmyšio 
metu apie 40 sužeista ir apie 100 buvo ap
alpusių ar visiškos isterijos apimtų.

— Tel Avive, Izraelyje, metus kalėjimo 
gavo gailestingoji sesuo, kuri nužudė ne
normalų gimusį savo kūdiki.

— Per pastaruosius 12 mėnesių garsu
sis Pizos bokštas Italijoje palinko 1,2 mili
metrų (jis dabar yra palinkęs 4,375 met
rus. o 1918 metais buvo palinkęs tik 3,25 
metrus).

— 6 jauni „pappagalliai“ italiukai, ku
rie Riminyje persekiojo grupę anglų stu
denčių, buvo nuteisti nuo 10 iki 15 dienų 
kalėti.

— 100 metų sukako, kai tirolietis Pete 
ris Mitterhoferis 1864 metais išrado rašo
mąją mašinėlę; jos rėmas buvo medinis, ir 
ji laikoma Vienos muziejuje.
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LIETUVOS GUSARAI
jam pavestąsias pareigas, 1633 m. grįžo į 
Kėdainius. Savo lėšomis apginklavo gusa- 
rus ir išvyko į kautynes prie Smolensko.

Abu Radvilos (tėvas ir sūnus) buvo iš-

nyje pastatė paminklą. Jo pašventinimas 
įvyko tų metų birželio 28 d. Dalyvavo iš 
Kauno švietimo ministras inž. K. Šakenis, 
gusarų pulko vadas pik. Jackevičius ir di-

Kaune dažnai matėme žygiuojant žaiža
ruojančias karių gretas. Tai buvo Lietu
vos gusarai, šaunūs raudonkelniai ir rau- 
donkepuriai vyrai. Tikrai jie gražiai atro
dė, kai visas pulkas žygiuodavo pėsčiųjų 
rikiuote. Iš tolo žiūrint atrodė, lyg kilo
metrinės liepsnojančios juostos, kurios 
žaibiškai banguoja Kauno gatvėmis. Mūsų 
gussrai mokėjo ne tik gražiai vaikščioti 
ir mergužė.ių širdis vilioti, bet sugebėjo 
sumaniai ir narsiai tėvynę ginti. Susipa
žinkime. Štai truputis gusarų pulko isto
rijos.

1919 m. sausio 11 d- prie Kauno komen
dantūros buvo pradėtas formuoti 1 gusa
rų eskadronas. Tai buvo pats pirmasis at
sikūrusios Lietuvos kariuomenės kavale
rijos dalinys. Jo branduolį sudarė savano
riai, kurie atvyko su savo arkliais. Pirmo- 
sioš arklidės buvo įrengtos Ukmergės 
plente Nr. 9, (vėliau ten buvo „Ragučio“ 
vaisvandenių dirbtuvė), o kareiviai apgy
vendinti artimiausiuose butuose. Tuo lai
ku eskadronas dar neturėjo uniformos, 
tai,i atskirti jiems nuo kitų ginklų rūšių ir 
nuo civilių žmonių, buvo įsakyta užsidėti 
ant kepurių baltus lankelius. Vienas kitas 
turėjo iš namų atsineštą surūdijusį šautu
vą, bet turėti raitininko pažymį — kardą 
ir pentinus tuomet buvo tik graži svajonė. 
Eskadrono vado pareigas laikinai ėjo kar. 
Kasiulis, vėliau perėmė kar. V. Bielinskas. 
Vasario mėn. pabaigoje prie Vilniaus ba
taliono buvo pradėtas formuoti ir 2 gusa
rų eskadronas, kurio vadu paskirtas kar. 
Laikūnas.

Gegužės 12 d. pradėtas formuoti 1 Lie
tuvių raitelių pulkas, kurio pagrindą su
darė 1 ir 2 gusarų eskadronai ir iš Gardi
no atvykęs Gudų eskadronas. Formuoja
mo pulko vadu buvo paskirtas švedų ka
riuomenės mjr. Hoegeris, padėjėju — kar. 
Jackevičius. Birželio mėn. Kaune buvo 
pradėtas formuoti 3 ir spalio mėn. 4 es
kadronas. Tuomet pulkas gauna ir naujus 
pavadinimus, būtent: 1 Raitelių -pulkas, o 
truputį vėliau — 1 Kavalerijos pulkas.

1922 m. balandžio 1 d- pulkas gauna I Gu
sarų pulko, o 1927 m. rugsėjo 25 d. Pirmo
jo Gusarų Didžiojo Lietuvos Etmono Ku
nigaikščio Jonušo Radvilos pulko pavadi
nimą. Kautynių metais buvo įsteigta mo
komoji komanda ir atskiras eskadronas. 
1921 m. suformuotas kulkosvaidžių eskad
ronas, ryšių komanda ir kiti pulkui reika
lingi vienetai.

Nepriklausomybei atgauti gusarai padė
jo nemažai pastangų, darbo ir kraujo au
kų. 1919 m. kovo 29 d. 1 ir 2 eskadronai 
dalyvavo kautynėse su bolševikais ties 
Jieznu, Žasliais, Vieviu ir vėliau ties Alun 
ta, Utena ir Degučiais, Saločiais, Žagarė- 
nais ir kt. Atakuojant Zarasus, didvyriš
kai žuvo 2 eskadrono gusaras Vincas Ši- 
poraitis. Kaip rašo karinė spauda, tose 
kautynėse pasižymėjo visa eilė gusarų, bū 
tent: Petras Bindokas, apdovanotas 3 ir 2 
laipsnio Vyčio kryžiais, gusarai Starkus, 
Kraunaitis, Indriušiūnas, Našliūnas, Blo
kas, Pečkauskas, Šiporaitis, Jablonskis, 
Adomaitis, Tomkevičius, Orentas, Maci
jauskas ir kiti — visi apdovanoti Vyčio 
kryžiumi I rūšies 3 laipsnio („Savanoris“, 
118 psl.).

Su bermontininkais gusarai narsiai ko
vojo ties Radviliškiu, Meškuičiais, Šiau
liais, Joniškiu ir kitur.

1920 m. prasidėjus bolševikų-lenkų ka
rui, liepos mėn. pulkas gavo įsakymą vyk
ti į Vilnių. Žygiuojant kartu su 8 pėst. pul 
ku, ties Rykontais lenkų brigada pastojo 
jiems kelią. Įvyko smarkios kautynės, len
kai buvo sumušti ir, palikę kautynių lau
ke apie 100 lavonų, pasitraukė. Pulkas lie 
pos 15 d. įėjo į Vilnių. Praslinkus porai 
mėnesių, bolševikai buvo sumušti ir pani 
koje traukėsi į Rusiją. Lenkai juos vijosi 
ir pradėjo brautis į Lietuvą. Prasidėjus 
kautynėms su lenkais, gusarai narsiai ko
vėsi Suvalkų ir Vilniaus apylinkių įvairio 
se vietovėse.

Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
gusarų pulkas pradėjo gyventi taikos meto 
sąlygomis. Persiorganizavo, sustiprėjo ir

išaugo į tvirtą ir pavyzdingą kavalerijos 
pulką. Beveik visą laiką gyveno Kaune, 
Žaliajam Kalne.

Užėmus Lietuvą rusams, nekurį laiką 
pulkas buvo apgyvendintas Marijampolėj. 
Vėliau visa Lietuvos kariuomenė buvo 
įjungta į 29 teritorinį šaulių korpą. Iš bu
vusių trijų kavalerijos pulkų buvo sudary 
tas tik vienas pulkas ir pavadintas 26 ka
valerijos pulku.

Dar tenka paminėti pulko šefo kilmę ir 
jo atliktus žygius. Radvilų giminė yra di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių antrosios 
Daušprungo dinastijos palikuonys. Pirma
sis tos giminės protėvis buvęs Lizdeika, 
kuris, pagal padavimą, buvęs atrastas ere 
lio lizde. Užaugęs vedė Lietuvos kunigaikš 
čio Vytenio dukterį Pajautą ir vėliau bu
vo išrinktas vyriausiu Lietuvos kunigu 
Kūrėjų - Kūrėju. Tai tas pats Lizdeika, ku 
ris išaiškino Gediminui sapną ir patarė pa 
statyti Vilniaus miestą. Už sumaniai iš
aiškintą sapną Gediminas jam davęs Rad
vilo vardą, sudarytą iš žodžių „rada“ (pa
tarimas) ir „vilkas“.

Gusarų pulko šefas Jonušas Radvila, 
Lietuvos etmono kun. Krištupo Radvilos ir 
Onos Kiškytės sūnus, gimė 1612 m. gruo
džio 2 d. Papilio dvare. Augo ir pirmuo
sius mokslus ėjo Biržuose, Mikalojaus 
Radvilo Rudojo įsteigtoje mokykloje. 1620 
- 24 m. mokėsi Kėdainiuose, jo tėvo įsteig
toje mokykloje. Aukštuosius mokslus ėjo 
Lucke, Leipzige ir kt. Bet jo tėvo svarbiau 
sias rūpestis buvo, kad sūnus, gyvenda
mas užsienyje, gerai susipažintų su sveti
mų valstybių papročiais, kalba ir tinka
mai išmoktų vartoti ginklą.

1630 m. mirus karaliui Zigmantui III, tų 
metų liepos 13 d. buvo paskelbtas Lenki
jos ir Didž. Lietuvos Kunigaikštijos kara
liumi mirusiojo sūnus Vladislovas. Nauja
sis karalius pasiuntinybės pareigas Olandi 
joje ir Anglijoje atlikti pavedė Jonušui 
Radvilai. Jam buvo pavesta atnaujinti ka 
rines sutartis, surasti inžinierių ir karei
vių busimajam karui su Maskva. Išpildęs

rinkti į senato tarybą ir į seimą ir visur 
gynė Lietuvos reikalus. 1636 m. karalius 
Vladislavas IV Vilniaus pilyje sušaukė se
nato tarybos posėdį nustatyti sienas tarp 
Maskvos ir Lietuvos. Štai kaip tame posė
dyje Radvilos gynė Lietuvos reikalus:

„...Vicekancleris Petras Gembickis kara 
liaus vardu pasiūlė tokius dalykus, kurie 
nieko bendra neturėjo su nagrinėjama by
la. Krištupas Radvila jį pertraukė ir pra
šė kalbėti apie dalyką, prikaišiodamas ka 
raliaus bajorams, kad jie daug daugiau 
naudojosi teisėmis, negu leidžia Lietuvos 
senatas. Karalius baigė pasitarimus ir, nu 
traukęs Krištupo kalbą, paliepė nešti save 
į bažnyčią (dėl ligos jis pats negalėjo 
vaikščioti), kur Vilniaus vyskupas laukė 
su pamaldomis. Krištupas Radvila, dar la 
biau įpykęs, stengėsi sulaikyti karalių ir 
reikalavo balso, kurio jam nedavė mar
šalkas Lukas Opolinskis. Tuomet Krištu
pas, atsigręžęs į Opolinskį, tarė: „Jei ka
ralius neišspręs, tuomet aš parodysiu, 
kaip galima neduoti balso Vilnimis vaiva
dai! Taip mus lietuvius net pačioje Lietu
voje varžo lenkai. Nieko neturi Radvila su 
Opolinskiu, bet vaivada nori išspręst bylą 
su maršalkų, kad laisvi būtume, kad lais
va būtų Lietuva nuo despotiško valdymo!“

„Tokiais maždaug žodžiais Krištupas ly 
dėjo einantį karalių į katedrą. Jonušas, vi
sa tai matydamas ir norėdamas ginti savo 
tėvo garbę, dar labiau pradėjo grasinti 
lenkų bajorams, sakydamas: „Netrukus at 
eis laikas, kai lenkai neberas durų, nes 
mes juos pro langus išmesime lauk“. („Ka 
rys“ Nr. 21, 1930 m.).

1655 m. švedų karalius Karolis Gusta
vas su kariuomene įsiveržė į Lietuvą ir pa 
ėmė Biržų pilį. Tų karų metu Jonušas Ra 
dvila pateko į švedų nelaisvę, mirė Tykoci 
no pilyje, ir jo kūnas buvo palaidotas Sed- 
lece. Vėliau jo palaikai buvo parvežti į 
Kėdainius ir patalpinti evangelikų refor
matų bažnyčios rūsyje.

1931 m. Biržų visuomenė savo pilies gy
nėjui ir buvusiam žymiam gusarų vadui 
Jonušui Radvilai pagerbti Biržų piliakal-

dėlė minia biržėnų. Taip pat dalyvavo ir 
vienas gusarų eskadronas, kuris savo pasi 
rodymais žymiai paįvairino iškilmių pro
gramą. Paminklą dirbo skulptorius J. Zi
karas. Tai žalvarinis J. Radvilos biustas,

(Nukelta į 3 psl.)

DIEVAS IR ŽMOGUS

Dievas ir žmogus. Kokie yra jų santy
kiai?

Dievas yra žmogaus Tvėrėjas, žmogaus 
esimo pirmoji priežastis. Buvo juk laikas, 
kai žmogaus nebuvo: jeigu jis atsirado — 
ne be priežasties.

Dievas, kaip Tvėrėjas, davė žmogui ir 
jo gyvenimo prasmę, nurodė jo gyvenimo 
linkmę. Ir kai žmogus nuklydo, pats Die
vas, priėmęs žmogišką prigimtį (kad tuo 
būdu žmonijos vardu atlygintų už įžeidi
mą), savo gyvenimo pavyzdžiu ir savo 
mokslu vėl nurodė žmogui tikrąjį gyveni
mo kelią. Paskui gi buvo atsiųsta Šventoji 
Dvasia, kad žmogų jo gyvenimo kelyje ly
dėtų ta linkme, kuri Tvėrėjo buvo nuro
dyta.

Taigi, Dievo ir žmogaus santykiai — tai 
bendradarbiavimas žmogaus kelyje į jo 
tikslą, į ateitį. Ir kiekvienais metais Baž
nyčia švenčių eile primena tikintiesiems 
tas pagrindines tiesas: apie žmogaus tiks
lą, apie Dievą ir Jo valią, apie tai kaip 
Dievas lydi žmogų jo kelyje į tikslą. — 
Laikotarpy tarp Velykų ir Sekminių litur
ginėse maldose ir skaitymuose primena
mas Kristaus atsisveikinimas su apaštalais 
ir jo pažadėjimas atsiųsti Šventąją Dva
sią. „Dabar Aš einu pas Tą, Kurs yra Ma-

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(19)

Sausio 2 d.
Nėra sunkesnio jausmo, kaip jausmas ry

to metą po pokylio; o man juo labiau, nes nie
kados negaliu užmigti, pargrįžus narųo. Ir 
šiandien: parvažiavome 9-tą, Alenutė tuojau 
puolė į lovą ir tebemiega, o aš gulėjau, gulė
jau, bet nė sekundės neužmigau. Ausyse skam
ba valsai ir mozūrai, akyse lakioja šokančios 
poros... Kišu galvą į priegalvį, dengiu ausis, 
merkiu akis — vis tiek: matau ir girdžiu. Ap
maudas paėmė, nusibodo gulėti, ir atsikėliau. 
Galva sunki, akys lyg smilčių pripiltos — tai 
ir visa tų balių nauda! Negaliu apsakyti, kaip 
man nemalonu grįžtant namo rytą, po tokios 
nemiegotos nakties. Važiuoji per sodžius, vy
rai girdo karves ir arklius, moters vandenį se
mia iš šulinių, skalbia kūdrose, visi juda, kru
ta aplinkui... O tu sėdi sau minkštoje vežimo 
sėdynėje, miegūsta, pavargusi, tarsi kažin kokį 
darbą dirbusi... Ir tokia ima tada gėda, kad 
nedrįsti žmonėms į akis pažvelgti.

Jaučiu tai visados, grįždama taip rytą; 
gerai, kad teatsitinka tai retai.

Bet reikia visą tą balių aprašyti iš pra
džios.

Vakar atvažiavo pas mus Butautai, nes 
buvo sutarta važiuoti kartu. P. Juozas atvežė 
dar tris jaunikaičius, savo pažįstamus, taigi 
galėjome būti ramios, kad savo pasirodymu 
nesugadinsime kraujo panelėms, susirinku
sioms į balių. Juk pas mus kavalierius — bran
gus daiktas; mūsų kraštas to turto mažai te
turi. Visi, išėję mokslus, važiuoja į Rusiją, į 
miestus, retai, tik kame-ne-kame, lyg kibirkš
tis pelenuose, blizga čia koks daktaras, ten 
dvarininkas. Kartais į tokį balių dviem dešim
tim panelių tesusirenka du, trys kavalieriai.

Tėtušis mėgsta pasirodyti prieš kitus ir 
bet kaip neišleis: liepė pakinkyti trejetą ark
lių į gražiausias roges su mėlyna uždanga; 
Stanislovas apsivilko naują liberiją su bliz
gančiomis sagutėmis — ir nuvažiavome.

Pas dėdę reikėjo apsirengti, nes iš namų 
buvo per toli ir parėdai būtų susiglamžę. Pra
sidėjo toaleta. Mūsų pusseserės irgi nelabai te-

mėgsta puoštis, bet dėdienė, didelė elegantė, 
įsakė pasirėdyti gašiai ir pati atėjo daboti, kad 
jos įsakymas būtų išpildytas. Viena pussese
rė meistras frizūroms dirbti, tad gavo visas 
mus sušukuoti. Pirmiausia paėmė mane ir, 
pasodinus prieš veidrodį, ėmė sukti, svilinti... 
vos ištvėriau, taip nusibodo. Mano plaukai ilgi 
ir tankūs, sunku sudėti iš jų frizūrą, kokios 
reikalauja dabartinė' mada. Prisegus juos 
aukštai, pasidarė lyg antra galva... Išsigan
dau žvilgterėjus į veidrodį; sugrioviau visą tą 
bokštą, nušukavau dailiai ir, supynus į dvi ka
si, paleidau savo papročiu. Tesižino su jomis, 
su tomis frizūromis! Ar atrodau šiaip, ar taip, 
ar ne vis tiek? Be to, juk „kad varną ir kažin 
kaip plausi, vis ji bus juoda“...

Daug prierzinome dėdienę, kol pabaigėme 
savo toaletą. Mūsų rūbai buvo iškirpti, bet at
skirai buvo jiems tiulio uždangos. Dėdienė pa
mačius, kad aš su Marele jas užsidėjome, už
sipuolė:

— Dėl ko dar tą tiulį užsidėjote? Juk tai 
balius, o kur eisite decolletė, jei ne į balių.

— Niekur, dėdienė!, — atsakiau. — Kam 
mes statysime parodon savo mėsą? Leisk jau 
taip!

Balius pasisekė: šoko apie 30 porų. Kava
lierių buvo užtektinai. Tiesa, didesnė dalis — 
pelenai: mokiniai, studentai, trumpai sakant, 
žmonės, kurie nėra jokia partija. Bet šen ten 
blizgėjo ir kibirkštys — dvarininkai, daktarai, 
advokatai ir net vienas inžinierius! Tą tai jau 
reikia prilyginti prie meteoro, kurio spindėji
mas virpina panelių širdis, o iš mamų lūpų iš
vilioja šypseną, šokau daug, ir, apskritai sa
kant, buvo linksma. Taip malonu judėti muzi
kos ritmu, tačiau paskęsti šokiuose, apie viską 
užmiršus, aš niekados negaliu. Daugiau dar, 
negu šokti, įdomu man observuoti žmones: 
žiūrėti į jų pozas, išraišką, apsiėjimą. Nežiūriu 
į juos su ironija ar su piktumu, ne; gali ir jie 
sau observuoti mane, nepykstu už tai; žinau, 
kad ir aš turiu daug juokingų pusių, kaip be
veik kiekvienas asmuo. Ar neįdomu žiūrėti, 
kaip panos akimis ir šypsojimais vilio
ja ir linksmina savo šokėjus; kaip mamos 
kreipias į „geras partijas“; kaip jaunikaičiai, 
sutelkę visą savo iškalbą, stengiasi šnekėti 
apie orą, beria komplimentus, kaip iš maišo...

Grįždami vėl užvažiavome pas dėdę. Prisi- 
juokėm su Marele iš dėdienės. Išgirdus mudvi 
kalbant apie baliaus paneles, apie jų vilioji
mus ir parėdus, ji tarė:

— Jos bent kitus linksmina ir pačios 
linksminas, o jūs ką? Sėdite, lyg kokios ledo 
statulos, kavalierius šnekina jus, o jūs gerai 
jei prasijuoksit kada, tarsi iš malonės. Kas su 
jumis gali pasilinksminti ir kam gali būti ma
lonu tokioje draugijoje? Tikrai, šaldyte šaldo
te žmogų!

Nesitverdama juokais tariau:
— Dėdienė!, reikėjo mums pasakyti ten 

baliuje „šilčiau“, gal būtumėm pasitaisiusios!
Daug yra pasaulyje dalykų, kuriuos visi 

mato ir nelaiko blogais, tuo tarpu, mano iš
manymu, yra jie didelė niekšystė. Vienas jų 
yra tas viliojimas, ta kokieterija. Aš, savo 
menku protu galvodama, laikau tai nuodėme. 
Negaliu aiškiai išreikšti savo minčių apie šį 
dalyką, bet man rodos, kad pirmiausia yra tai 
apgaudinėjimas, nes kiekvienas gali tartis 
patinkąs panelei, kiekvienam ji rodo savo 
simpatijos, o juk pasirinkti tegali tiktai vieną. 
Paskui — yra tai didžiausis sielos neigimas ir 
paskendimas kūne... ir, trumpai sakant, labai 
biauriuos tokiu elgimusi.

Sausio 3 d.
Daktarui perskaitytoji poema tokio pada

rė įspūdžio, kad ėmė vartyti savo popierius ir, 
atradęs savo seniai parašytą poemėlę, atnešė 
man, kaip jis sako, į kritiką. Trumpa tai poe
ma iš senovės Lietuvos laikų, bet gražiai ir dai
liai parašyta. Jis, kaip ir apie visas savo eiles, 
sako, kad ji labai menka, bet man kitaip at
rodo. Gaila būtų, kad tokie gražūs dalykai su
pelėtų daktaro archyve; Lietuvoje dar tiek 
maža rašytojų, kad tikra nuodėmė laikyti savo 
darbus tik sau. Pasakiau tai jam pridurdama, 
kad būtinai siųsiu jo poezijos spausdinti, ži
nau, kad jis prisideda prie lietuvių literatū
ros, rašydamas medicinos straipsnius, kores
pondencijas; bet tuos daug žmonių gali para
šyti, o tokias eiles sudėti — ne kiekvienam te- 
pavyktų. Turiu taip padaryti, kaip noriu, ir 
leisti jas į pasaulį. Jau jis dabar nelabai tesi
priešina, o pamatęs, kad jo eilės skaitytojams 
tinka, įgys noro rašyti daugiau.

Prajuokinau mamą ir daktarą, pasakoda
ma dėdienės prikaišiojimus, kad mes nemo
kančios kavalierių linksminti. Mama tarė:

— Tiesą sako. Liksite senmergėmis, ma
tysite. Kam gali būti malonu prisiartinti prie 
tokios panelės, sėdinčios, lyg ledo kalnas? 
Kiekvienas kavalierius bėgs nuo jūsų kuo 
greičiausiai.

— Laimingos kelionės! Ar tai nelaimė bū
ti senmerge? Priešingai: esi sau žmogus lais
vas. Tegu sau bėga, aš dar džiaugiuos, kad ne
reikia jų linksminti!

— Argi ir neatsiras toks, kurs sutirpins 
tuos ledus? — atsiliepė daktaras.

— Gal... Bet visokios taukų žvakės to ne
padarys. Jei tie ledai sutirps, tai tik nuo dide
lės, šventos ir amžinos ugnies.

Daktaras išvažiuoja pusantrai savaitei pas 
tėvus, o paskui į Petrapilį nusipirkti reikalin
gų instrumentų.

(Bus daugiau)

ne siuntęs“ (Jo. 16,5), kalba Kristus apaš
talams, nes ir Jis savo žmogiška prigim
tim yra kelyje. Kristus žino, kad Jo atsi
sveikinimas nuliūdins mokinius, ir Jis pa
žada jiems atsiųsti Ramintoją, tiesos Dva
sią: „Ji jus ves į visokią tiesą“ (Jo. 16,13).

Atėjusi šv. Dvasia įrodys pasauliui, kas 
t.:.i nuodėmę, kas teisybę ir kam skiria
ma teismas (Jo. 16,8).

„Kas turi nuodėmę“ — tai žmonės, ku
rie netiki į Kristų, į Jo dievystę ir į Jo mi 
siją. Netikėdami į Kristų ir Jo nepriimda
mi, jie lieka nuodėmės, kaip pirmgimti- 
nės, taip ir asmeninės, vergais, nes šalia 
Jėzaus Kristaus „neduota žmonėms kito 
vardo po dangumi, per kurį mes turėtu
mėm būti išgelbėti“ (Ap. D. 4,12), ir „kas 
netiki į Jį, tas jau pasmerktas“ (Jo. 3,18).

„Kss turi teisybę“ — atėjusi Šventoji 
Dvasia įrodys pasauliui, kad Jėzus Kris
tus turi teisybę; ypač Jo prisikėlimas iš 
numirusių ir Jo užžengimas į dangų, grįži
mas pas Tėvą parodys apaštalams, jog Jis 
buvo Šventasis ir Teisusis ir žmonių am
žino išganymo priežastis (žyd. 5,9).

„Kam skiriamas teismas“ — šio pašau- | 
lio kunigaikštis, tai yra piktoji dvasia, ku
ri daug galios pasaulyje turi, Kristaus 
mirtimi buvo nuteista ir pasmerkta, ir ti- I 
kintieji šventosios Dvasios šviesoje tai 
matys ir supras ir iš tos Kristaus pergalės 
sems jėgų savo asmeninei pergalei.

Kristaus pergalė ir asmeninė žmogaus 
pergalė, šventosios Dvasios apšvietimas 
bei veikla ir asmeninės žmogaus pastan
gos. Kristus atnešė išganymą, bet žmogus 
turi tuo išganymu pasinaudoti — laisvai, 
savo- valia priimdamas dieviškas dovanas 
ir prisiimdamas krikščioniškas pareigas. 
Šventoji Dvasia duoda antgamtines malo
nes, savo „septynerias dovanas“, apšvie
čia, moko, veda — žmogus gi turi atverti 
akis šviesai, klausyti pamokymų, leisti 
save vesti. Tokie yra žmogaus ir Dievo 
santykiai. Dievas nori žmogui gero, pade
da jam ir duoda galimybę, bet jo nepri
verčia, nes žmogui duota laisvė išsirinkti 
gera ar bloga.

Čia ir atsakymas į klausimą: kodėl, ne
žiūrint į Kristaus kančios ir mirties nuo
pelnus, taip maža tikrų Jo pasekėjų? Ko
dėl, nežiūrint į Šventosios Dvasios veiki
mą pasaulyje, taip maža krikščionių ir 
dar mažiau tikrų krikščionių? — Dėl to, 
kad žmogus laisvas klausyti ar neklausy
ti, priimti ar nepriimti.

Štai tėvai: jie nori savo vaikams tik ge
ro, jie duoda tiek gerų patarimų, nurody
mų, pamokymų, paskatinimų — tikrai ge
rų ir naudingų ir protingų. Bet dažnai pa
sitaiko, kad vaikai ir jaunuoliai patarimų 
neklauso ir jų suprasti nenori: jie nori gy
venti pagal savo galvą ir elgtis pagal savo 
supratimą.

Dievas gali žmogui duoti ir padėti dau
giau, negu tėvai savo vaikams. Bet ir Jis 
nepriverčia. Žmogus nepriverčiamas būti 
nei geru, nei tobulu, nei šventu. Galimybė 
jam duota, kelias jam parodytas, pagalba 
jam užtikrinta, tačiau ir jis pats turi pri
sidėti. „Tas, kurs tave sutvėrė be tavęs, 
neišganys tavęs be tavęs“ (Šv. Augus
tinas).

Kunigas Vincas
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Gal būt, ir būtų galima su tam tikrais 
rezervais Lietuvos aktyvistų sąjūdį laikyti 
lietuvišku aktyvizmu, jeigu jo kilmė nebū
tų siejama su kova „prieš pragaištingą b. 
režimo politiką“. Juk nesuradus tai kovai 
pritarimo savo krašte, jo ieškota svetur, 
pas Lietuvos priešus, kurie netrukus su
žlugdė Lietuvos laisvę ir draug su ja „pra
gaištingąją režimo politiką“. Argi toks žy
gis būtų galima vadinti lietuvišku aktyviz 
mu?

Sužlugdžius Lietuvos nepriklausomybę, 
žlugo ir jos „pragaištingasis režimas“, bet 
nežlugo jo neapykanta: ji augo ir klestėjo, 
pajėgė suburti įvairių srovių žmones į Lie
tuvos Aktyvistų Frontą, jo platformoj iš
reiškiamą šiais žodžiais:

— Aktyvistų Fronto nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint į tai, kokiai 
jis anksčiau priklausė politinei partijai, 
jei tik nutraukia su ja visus ryšius, nėra 
tiesioginis kaltininkas Lietuvos nepriklau
somybės pražudymo bei praeityje pasireiš
kęs savo ypatingai piktais veiksmais prieš 
aktyviąsias mūsų tautos jėgas, kurios ko
vojo su buv. mūsų krašto pragaištingąja 
politika (mano pabraukta), pritaria Akty
vistų Fronto platformai, pasiduoda jo nu
statytai drausmei ir yra jam ištikimas ir 
pasiryžęs kovoti už Lietuvos išlaisvinimą, 
nesigailėdamas nei savo sveikatos, nei gy
vybės.

20
Nors Lietuvos Aktyvistų Frontas savo

TORONTO LIETUVIŲ ISTORIJA

Kai 1927-1929 m. lietuvių skaičius Kana
doje žymiai padidėjo, didesni jų kiekiai 
susisipietė ir atskiruose miestuose, jų tar
pe ir Toronte. Šie pastarieji lietuviai atei
viai atvyko tiesiai iš Lietuvos. Juose, ži
noma, ir nuotaikos buvo daug lietuviškes
nės, negu anų, atvykusių dar caro prie
spaudos laikais ir atvykusių ne tiesiai Ka- 
nadon, bet pirmiausia nuvykusių Sko- 
tųon.

tia minimos vėlyvesnės kartos imigran
tai Kanadon jau buvo išgyvenę apie de
šimtį metų nepriklausomoj Lietuvoj, todėl 
ir jie patys, galima sakyti, žinojo kas esą 
— tikri lietuviai, iš laisvos, niekieno ne
pavergtos Lietuvos.

Pirmasis Toronto lietuvių religinis, tau
tinis ir kultūrinis židinys yra Šv. Jono 
Krikštytojo lietuvių parapija, įsteigta 1928 
m. Tikslesnei parapijos veiklai apibūdinti 
būtų tikslu ją padalyti dviem laikotar
piais: a) nuo parapijos įsisteigimo iki 1947 
metų ir b) nuo naujųjų, po II pas. karo, 
lietuvių atvykimo iki dabar.

Pirmajame laikotarpyje atžymėtinas 
liet, parapijos įsikūrimo ir bažnyčios bei 
salės įsigijimo momentas. Susibūrus 
Toronte ankstyvesnės imigracijos kiek di
desniam lietuvių skaičiui, 1928 m. besiku
rianti Šv. Jono Krikštytojo Šalpos Draugi
ja, pritariant Toronto arkivyskupui Nill 
McNill, ėmėsi iniciatyvos užpirkti Dundas- 
Gorevale gatvių kampe esančią presbiteri- 
jonų bažnyčią, pavadindami ją Šv. Jono 
Krikštytojo vardu. Kultūrinei ir visuome
ninei veiklai plėsti, vadovaujami suma
naus statybininko J. Danieliaus, talkos 
būdu iškasė bažnyčios rūsį, įrengdami pa
rapijos salę. Pirmajame laikotarpy pažy
mėtina šitokia parapijos visuomeninė ir 
kultūrinė veikla: rengimas vakarų, įvairių 
kultūrinių ir tautinių minėjimų, „Aušros“ 
choro įsteigimas ir jo graži veikla, vado
vaujant Pr. Motiejūnui, lietuviškos m-klos 
užuomazga, savišalpos organizavimas ir 
kt. šio laikotarpio metu parapijai vado
vavo šie kunigai: Gerveckas, Garmus, Ba
ronas ir kun. McGivney, pastarasis airių 
kilmės.

Mokyklą Toronte įsteigė ankstyvesnieji 
lietuviai imigrantai, ir dabartinioji Mairo
nio vardo lituanistinė mokykla Toronte 
(kuri yra gal didžiausia visame Š. Ameri
kos žemyne mokinių skaičiumi — apie 600 
lietuviukų ir lietuvaičių) yra anos anksty
vosios m-klos tęsinys.

1936 m„ susidarius didesniam skaičiui 
mokyklinio amžiaus vaikų, SLA skyriaus 
v-bos rūpesčiu (v-bą sudarė Bartkuvienė, 
Indrelienė, Jokubynienė, Jokubynas ir Da
gilis), gavus pritarimą ir materialinę pa
ramą iš SLA Centro bei Užsienio Lietu
viams Remti D-jos, Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos salėje buvo įsteigta šeštadieninė 
mokykla. Su 40 mokinių darbą pradėjo 
Indrelienė ir Bartkuvienė. Po truputėlį 
m-kla didėjo mokinių skaičiumi ir tobulė
jo mokymo metodais. Deja, po trejų metų 
lygiagrečiai pradėta organizuoti nauja to 
paties tipo m-kla. Ji įsteigta 1939 m. (ve
dėjas Balčiūnas). Pasekmės: turėjo užsi
daryti pirmoji, neilgai gyvavo ir antroji.

Po to Toronte lituanistinė m-kla tebuvo 

pagrindiniu tikslu laikė kovą Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti, tačiau veiksniai, 
daugiausia lėmę jo įsteigimą, kurį laiką jį 
stelbė, pirmon eilėn iškeldami tai, kas plat 
formoj skelbiama. Svarbiausias dalykas 
buvo, kad politinėj veikloj, siekiančioj Lie 
tuvos išlaisvinimo, vadovybė nepatektų į 
A. Smetonos rankas. Pradėta kova dėl 
nesamo dalyko, naudojant jai jokiais argu 
mentais nepagrįstus kaltinimus.

Šveicarijoje A. Smetonai teko ilgiau iš
būti, negu buvo numatyta. Pasiuntiniai 
dėl įvairių priežasčių ir motyvų laikėsi 
atokiai. Daugiausia jam padėdavo tik pa
siuntinybės sekretorius dr. A. Gerutis.

— Tegu ir pabėgėlis dabar prezidentas, 
bet jis dabar gyvena daug geriau ir daug 
ramiau nei Lietuvoje, — rašo savo dieno
raštyje Jurgis Savickis, 1940 m. lapkričio 
14 d. Berne aplankęs A. Smetoną. — Dar 
taip neseniai buvęs Lietuvoje, atrodo, taip 
netoli iš čia. Gyvena dabar viename kam
bariūkštyje, kurį galėtų taip pat užimti už 
sienyje koks mažiau kvalifikuotas šaltkal
vis. Apie nusilesusius studenčiokus jau ne 
kalbama. Bet taip pridera karo ir nelai
mių metu. Abu su žmona suliesėję.

Jurgiui Savickiui sugrįžus į Ženevą ir 
kartą, jam ten su latvių diplomatais posė
džiaujant, iš Paryžiaus atvykęs latvių dip
lomatas jo pasiteiravo:

— Jūsų prezidentas kaip laikosi?
— Ačiū! Pagal galimybes, — atsakė Jur 

gis Savickis.
— Ar jis yra kieno atašuojamas? Kurių 

karininkų, tarnų ar civilinio rango valdi- 

atgaivinta tik lygiai po 10-ties metų — 
1949 m., po 2-rojo pas. karo atvykus dides
niam skaičiui lietuvių imigrantų. Kun. P. 
Ažubalio, V. Matulaičio, B. Sakalausko ir 
kt. rūpesčiu buvo įsteigta Maironio vardo 
šeštadieninė pradžios m-kla. Mokytojas V. 
Matulaitis darbą pradėjo su 20 mokinių, 
kapelionu buvo kun. dr. J. Gutauskas. Ir 
šiuo kartu m-kla veikė Šv. Jono Kr. para
pijos salėje.

Tačiau mokinių skaičius mokykloje taip 
greitai augo, kad nebetilpo vienose patal
pose ir nebeužteko vieno mokytojo. Kun. 
P. Ažubaliui pasisekė gauti Šv. Pranciš
kaus m-klos patalpas Claremont gatvėje, 
kuriomis ir dabar naudojamasi. Mokykloje 
mokinių skaičius pasiekė apie 600 skait
menį, o mokytojų irgi dirba kiek daugiau, 
negu pradžioje buvo mokinių.

Grįžkime į 2-rąjį Šv. Jono parapijos lai
kotarpį, kuris atžymėtinas bažnyčios per
statymu, ją padidinant ir iš esmės pakei
čiant jos išorę ir vidų. Perstatymui pro
jektą gamino arch. dr. A. Kulpavičius. 
Statyba buvo pravesta ūkiniu būdu, vado
vaujant kleb. kun. P. Ažubaliui ir parapi
jos komitetui. Statybos darbų vykdytojas 
— J. Mickevičius. Bažnyčios pertvarky
mas kainavo arti 60.000 dolerių. Daug pa
rapijiečių prie remonto darbų prisidėjo 
talkos būdu. Perstatyta bažnyčia talpina 
beveik dvigubai tiek žmonių, kiek j on pir
miau tilpdavo. Atnaujintoji bažnyčia buvo 
pašventinta 1954 m. liepos 11 d. Toronto 
kardinolo J.C. McGuigan.

Didėjant lietuvių katalikų skaičiui To
ronte, prisireikė šioje kolonijoje steigti 
2-rą lietuvišką parapiją. Tuo reikalu tarp 
Toronto kardinolo McGuigan ir lietuvių 
pranciškonų vadovybės Amerikoje buvo 
pradėtos derybos, kurios baigėsi tuo, kad 
1953 m. pradžioje buvo nuspręsta steigti 
antrą parapiją ir jos vadovavimas bei sta
tybų pravedimas atiduoti pranciškonams.

1963 m. pavasarį suėjo 10 metų nuo 
Prisikėlimo parapijos Toronte įsikūrimo. 
Tai bene pati jauniausia lietuviška parapi
ja Š. Amerikos žemyne ir antroji gal stip
riausia savo lietuviškumu (pirmoji — Šv. 
Jono parapija Toronte), kur bažnyčiose 
pamokslai sakomi tik lietuvių kalba, vai
kučiai katekizuojami — tik lietuviškai, 
parapijų patalpose jaunimas skatinamas 
vartoti tik lietuvių kalbą.

Prisikėlimo parapija priklauso lietu
viams Tėvams pranciškonams, kurių cent
ras yra Kennebunkporte, Maine valstybė
je. Įsteigta 1953 m., ji spontaniškai į save 
patraukė labai didelę Toronto lietuviško
sios visuomenės dalį, šiuo metu šiai para
pijai priklauso 1.300 šeimų, daugiausia 
naujai atvykusiųjų, o taip pat, šalia reli
ginio, čia labai intensyviai veikia ir kultū
rinis lietuviškas gyvenimas.

Po ,2-rojo pas. karo pabaigos, padaugė
jus lietuvių skaičiui Toronte, čia visiškai 
pasikeitė lietuviškos veiklos veidas bei 
metodai. Šalia parapijų ir parapijinių sa
lių, 1952 m. birželio mėn. užpirkti 45.000 
dol. vertės namai. Ilgainiui tie namai per
tvarkyti — pagerinti ir jų vertė žymiai 
pakelta. Dabar Lietuvių Namuose vyksta 
itin intensyvi kultūrinė veikla.

Toronto lietuvių kolonijai pasiekus 7- 
8.000 asmenų, čia padidėjo ir visokeriopa 

ninko? — toliau žėrė savo klausimus lat
vių diplomatas, norėdamas daugiau suži
noti apie Lietuvos prezidento gyvenimą už 
sienyje.

— Ne, — ramiai, bet vargu ar įtikinan
čiai atsakė Jurgis Savickis.

— Kur jis dabar apsistojęs ir kiek kam 
barių užima? — smalsumo verčiamas to
liau domėjos latvių diplomatas.

— Šio kambario trečdali, — atsakė Jur
gis Savickis savo smalsiam kolegai, ran
kos mostu pavaizduodamas savo atsaky
mą.

Argi po tokio atsakymo būtų buvę pras
minga ir reikalinga ko nors daugiau klaus 
ti?

Nebegalėdamas ilgiau pasilikti Europoj, 
A. Smetona pradėjo ruoštis į JAV ir tuo 
reikalu Lietuvos generaliniam konsului 
New Yorke Jonui Budriui parašė ilgą laiš
ką:

Bernas, 1940 m. lapkričio 12 d.
Ponui J. Budriui,

Lietuvos Generaliniam Konsului, 
New York

Iš viso ko matyti, jog man su šeima ne
pavyks palikti Europoje ir teks keliauti 
(ir tai netrukus) į J.A.V. Išgyvenęs (var
žomas) Vokietijoje tris mėnesius, turėjau 
iš jos išvažiuoti ir apsigyventi Šveicarijo
je. Šit jau baigiu čia gyventi antrą mėnesį. 
Daugiau nebesutinka mane čia laikyti. 
Ar sutiktų priimti Ispanija ir Portugalija, 
tai reikia abejoti. Tie kraštai leidžia pa
prastai pagyventi tranzitu savaitę kitą, 
mėnesį kitą. Mūsų atstovybės žmonės spė
ja, kad Italija gal ir įsileistų mane ilges
niam laikui. Bet ir tai dar klausimas. Va
dinasi, Europoje žmonėms be savo tėvy
nės ankšta bet kurioje šalyje, ir jie nėra 
kenčiami, vienur dėl ūkinių, kitur dėl po
litinių priežasčių.

Taigi man su savo šeima tenka važiuoti, 
plaukti į J.A.V., į kur esame gavę vizas, 
dar Berlyne būdami. Kaip ten mums sekė
si, su kokiais vargais susitikome, tikiuosi, 
bus išpasakojusi p. Tūbelienė, kuri, spėju, 
jau bus New Yorke su Tamsta pasimačiu
si ir visa apie tai išpasakojusi. Ji iš Lisa
bonos išplaukė spalio 4 d. ir ketino sustoti 
kuriam laikui pas panelę dr. A. šliupaitę.

Ano mėnesio (spalio) 9 d. išvyko Portu
galijos linkui ir dabar va jau mėnuo kaip 
gyvena Lisabonoje mano žentas pik. A. Va 
lūšis su žmona (mano dukterim) Turėjo iš 
vykti graikų laivu spalio 28 d., bet neišvy
ko. Prasidėjus Graikijos karui su Italija, 
tas laivas neatėjo. Taigi Valušiai dairosi 
kito kurio laivo, priklausančio neutraliam 
kraštui. Ar jiems pasiseks toks laivas gau 
ti ligi Kalėdų, sunku pasakyti, nes J.A.V. 
laivuose esančios visos vietos išpirktos ligi 
Naujųjų 1941 metų. Taip bent skelbia Ber 
no laivų susisiekimo bendrovės. Kartais, 
esą, galima vis dėlto patekti laivam jei vie 
nas kitas keliauninkas nevažiuoja žadėtu 
laiku. Tokias vietas tikisi gauti ir Valu
šiai. Vadinasi, jie gali pasiekti New Yorką 
apie Naujuosius Metus. Su jais, rodosi, ne 
turėtų būti bėdos, nes jie turi neblogiau
siai pasiturinčių giminių. Be to, juodu yra 
dar jauni. Apie Valušius kiek plačiau pa
rašiau dėl to, kad Tamstai ir p. Žadeikiui 
veža mano laiškus, kur kalbu apie savo as 
mens ir politikos reikalus. Ko aš, būtent, 
prašau, pik. Valusis Tamstai žodžiu išdės
tys, nušviesdamas mano dabartinę būklę.

(Bus daugiau)

veikla. Šalia iš seniau veikusių org-jų: Šv. 
Jono pašalpinės D-jos, Moterų šalpos gru
pės „Daina“, įsisteigusios 1941 m. vasario 
16 d. šelpti karo metu į vargą patekusius 
lietuvius, bei bendrinės org-jos (pagal pa
vadinimą — nelabai atitikusios savo pa
skirtį) Lietuvių Tarybos bei kitų religinių 
— konfesinių susibūrimėlių, Toronte ėmė 
steigtis kitos organizacijos, kurioms pa
grindą ir ryškesnį apjungimą davė 1952 m. 
susiorganizavusi Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. Pirmoji Krašto v-ba, taipogL iš
rinkta Toronte, kurios kadencija buvo dve
ji metai ir ant kurios pečių gulė visas pra
dinis susiorganizavimo darbas. Po to čia 
pradėta planingiau ir sistemingiau tvar
kyti švietimo reikalai, šalia šeštadieninės 
m-klos įsteigiant ir aukštesniuosius litua
nistinius kursus, vasaros stovyklas, spor
tuojančio jaunimo vienetus, bibliotekas, 
mažiesiems įsteigiant Vaikų Namus, vado
vaujamus seselių vienuolių Nek. Marijos 
Prasidėjimo kongregacijos narių, ir t.t. 
Prie Krašto v-bos, rezidavusios Toronte, 
įsisteigė ir KLB Toronto apylinkė, pradėjo 
veikti KLB Šalpos fondas, Toronte suorga
nizuotas visų trijų Pabaltijo valstybių 
bendras veiklos vienetas — Baltų Federa
cija Kanadoje, kuri tebesidarbuoja To
ronte.

Prie Šv. Jono parapijos įsisteigė dar vie
na šalpos institucija, kuri ir nūdien gra
žiai' tebeveikia, — tai Šalpos-labdaros 
k-tas „Caritas“.

Sustiprėjus lietuviams ekonomiškai, pri
sireikė ir savų bankelių, kur „saviems 
pas savus“ daug patogiau pinigus ir taupy
ti ir prireikus skolintis. Šiuo metu šioje 
kolonijoje veikia jau bent du kredito ko
operatyvai — „Parama“ ir Prisikėlimo pa
rapijos bankelis. 1949 m. Toronte atsistei-

IR NUSIKALTIMAI
(6)

„Politinių“ kalinių dabar yra mažiau 
negu bet kada anksčiau sovietų istorijoje, 
tačiau dar vis tiek daugiau negu carų lai
kais. Bet sudarinėjamos visokiausios by
los pagal „Ekonominių nusikaltimų prieš 
valstybę" įstatymą, pagal kurį galima 
bausti ir mirtim. Palyginti pagal jos dydį 
ir teritoriją, Ukraina yra turėjusi dau
giausia tokių „ekonominių nusikaltimų“ 
bylų.

Objektyviųjų priežasčių esama dvejo
pų. Visų pirma — daug (jeigu ne daugu
mas) Ukrainos gyventojų, ypač ukrainie
čiai, žydai ir lenkai, nekenčia Maskvos re
žimo, komunizmo ir sovietinės valdžios. 
Vogimo iš valstybės jie nelaiko nusikalti
mu (aš ir pats, vogdamas filmas, nelaikiau 
tai nusikaltimu, nors ir gerai supratau, 
koks pavojus manęs laukia, jei būčiau su
gautas), o daugeliu atvejų pinigų, staty
bos medžiagų, maisto, tekstilės gaminių 
vogimą laiko patriotiniu veiksmu, sabo
tuojančiu Kremliaus tironus.

Kita priežastis yra ta, kad Ukraina ko
merciškai, savo pramone ir žemės ūkiu, 
o taip pat ir susisiekimo atžvilgiu yra di
džiai pažangus kraštas. Yra iš ko vogti, ir 
lengvai prieinamos didžiųjų miestų rinkos 
reiškia, kad greitosiomis gali bet ką par
duoti. Lenos aukso kasyklose šiaurės rytų 
Sibire viršininko pavaduotojas galėtų pa
vogti penketą sunkvežimių aukso. Tačiau 
kaip jis išsikrapštytų iš tų laukinių sąly
gų ir kaip gi parduotų tą „karštą“ prekę?

Aiškios ir subjektyviosios priežastys. 
Atrodo kvaila nušauti žmogų dėl to, kad 
jis savo maldaknygėje laiko keletą svarų 
sterlingų svetima valiuta. Bet kuriame ki
tame krašte tai nebūtų joks nusikaltimas. 
Net ir tuose kraštuose, kurie kontroliuoja 
svetimą valiutą, galėtų būti baudžiama 
tik pinigine bauda.

Tačiau jeigu pasitaiko, kad žmogaus var 
das yra Isaakas Abramovičius Izaksonas, 
tai gera proga būna vienu akmeniu nu
mušti du paukščius — užduoti žydams, pa 
terorizuoti juos, pakurstyti antisemitizmą 
ir nukreipti žmonių pykčiui ir teisėtam ne 
pasitenkinimui nuo didžiųjų Kremliaus nu 
sikaltėlių į mažųjų nusižengimų vykdyto
jus Kieve. Kad laikraščių skaitytojai ir ra 
dijo klausytojai nepražiopsotų, kur kreipti 
dėmesį, tai pabrėžtinai pasakoma, kad 
maldaknygė, kurioje buvo surasti užsieni
niai pinigai, yra žydiška biblija hebrajų 
kalba. Tie patys metodai naudojami prieš 
ukrainiečius, kurie įtariami nacionalisti
niais sentimentais. Vietoj alaus pripilti bo 
kalus putos yra suktybė, kuri žinoma vo
kiečių „Bierstubėse“, anglų ir amerikiečių 
baruose. Tačiau alaus bokalas be putelės 
ir atrodo nekaip ir nepatrauklus, bet ap
sukrūs barininkai gali tiek vis pridėti tos 
putos, kad dieną baigę įsidės į kišenę gra
žų uždarbį. Bet laisvajame pasaulyje tai 
nėra nusikaltimas. Jeigu klijentai galvo
ja, kad jiems vietoj alaus duodama puta, 
tai jie atitinkamai protestuos, arba persi
kels į sąžiningesni barą kitoj gatvės pusėj.

Bet jeigu Kievo paupio „Pivnaja“ vedė
jas žinomas kaip „ukrainietiškas“ ukrai
nietis, — vadinas, kaimynai suuostę prane 
ša, kad jis su savo vaikais dainuoja patrio 

gus Lietuvių Katalikių Moterų D-jai, nors 
tos D-jos centras šiuo metu yra Montrea- 
lyje, bet Toronte — yra du tos D-jos sky
riai: Šv. Jono ir Prisikėlimo parapijų, o 
taip pat leidžiamas Toronte ir d-jos orga
nas, puošnus žurnalas „Moteris“. Be to, 
čia veikia Skautai, Ateitininkai, mėgėjų 
vaidintojų grupės, chorai — bent penki, — 
„Varpas" ir prie parapijų dar po du cho
ru: suaugusių ir jaunimo. Jau dvylika 
metų veikia lietuviškoji radio valanda, va
dovaujama J.R. Simanavičiaus, „Tėvynės 
prisiminimai“. Taip pat susiorganizavę 
šauliai, kūrėjai-savanoriai, veikia bendra 
buv. karių s-ga ir dargi visa eilė org-jų 
— organizacijėlių, užbaigiant netgi Medžio 
tojų ir žuklautojų d-ja.

Šalia katalikų parapijų, Toronte įsistei
gė ir lietuvių evangelikų-liuteronų para
pija.

Toronte veikia Lietuvių Tautinė s-ga, 
kaip tautininkų organizacinis vienetas, 
Lietuvių Teisininkų d-ja, Vilniaus Krašto 
Lietuvių s-ga, Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija („Tėviškės Žiburių“ 
leidėjas), Kanados Lietuvių Katalikų Fe
deracija, Liet. Inžinierių ir Architektų 
s-ga, Kanados Lietuvių Kat. Kunigų vie
nybė, Liaudininkų-Varpininkų klubas, Ka
nados Lietuvių Socialdemokratų s-ga, Ka
nados Liet. Prekybininkų, pramonininkų 
ir amatininkų s-ga „Verslas“ ir t.t.

Be to, čia leidžiamas savaitraštis „Tė
viškės Žiburiai“, „Skautų Aidas“, žurn. 
„Moteris“, na, ir komunistuojančių lietu
vių „Liaudies Balsas“. Taipogi veikia 
Spaudos b-vė „Žiburiai“, kuri spausdina 
savaitraštį „T.Ž.“, žurn. „Moterį“ ir kitus 
periodinius leidinius, o taip pat — ir lietu
viškas khygas. 

tines ukrainietiškas dainas, su savo klien 
tais kalbasi „gryna" ukrainiečių kalba ir 
t.t., — slaptoji policija jau žino, kaip Čia 
susitvarkyti su alaus putos reikalu.

Dėl to Kievo laikraščių skaitytojai švie
čiami apie tūlą Antiną Michailovičių Po- 
pudrenką, kuris „nusuko nuo garbingų 
uosto darbininkų ir baržų palydovų" 56. 
780 litrų alaus (kas gi tai apskaičiavo, ir 
kaip ta puta buvo paversta alaus litrais?) 
per ketverius metus, pasidarydamas sau 
39.200 naujųjų rublių uždarbio, kurį jis pa 
naudojo netoli Kievo ištekėjusiai savo dūk 
teriai „dačai“ nupirkti.

Po tokio pradinio šūvio eina dar kiti „at 
radimai". Pagal laikraščius, Popudrenka 
buvo „kurkulas" ir „kuloko“ sūnus. Sovie
tiniame žodyne abu žodžiai yra nepapras
tai įžeidžiami. Vakaruose abu tie žodžiai 
vartojami daugiau ar mažiau turtingam 
ūkininkui apibrėžti, o jei tai yra nusikal
timas, tai kodėl ūkininkas turi stengtis 
būti suskurdęs, o ne turtingas? 1918 ir 
1919 m., kol dar jaunas buvo, jis buvo 
„Petliūros banditas“ ir papildė „daug nusi 
kaitimų" prieš sovietinę respubliką. Pa
prasčiausia aritmetika ordo, kad tai nega
lėjo būti tiesa.

Arešto metu 1962 m. Popudrenka buvo 
54 m. amžiaus. 1918-19 m. jis buvo apie 10 
m. amžiaus, vargu dar tinkamo amžiaus 
kovoti pilietiniame kare! Pagal spaudos 
pranešimus, II pasaulinio karo ir vokiečių 
okupacijos metu jis bendradarbiavęs su 
naciais. Dėl to nieko negalėčiau pasakyti. 
Gal teisybė, gal ir ne. Pažinodamas sovie 
tų propagandą iš tiesioginių šaltinių, nesi 
stebėčiau, jeigu tas „nacių bendradarbis“ 
Papudrenka pasirodytų visų karo pietą 
pratarnavęs kareiviu raudonojoj armijoj.

Dar pridėję, kad tas areštuotasis „ken
kėjas, vagis, plėšikas ir biaurus niekšas" 
Popudrenka pokario metu palaikė ryšius 
su „buržuaziniais nacionalistiniais fašis
tais“, laikraščiai išgarbino policiją, kad 
nutvėrė jį nusikalsiantį. Iš tikro Popudren 
ką įskundė viena jo padavėja, kuri klien
tus aprūpindavo merginomis ir kuri no
rėjo taip pat dalyvauti alaus putos biz
nyje.

Sov. Sąjungos ekonominė sistema yra 
paremta kvailais nesusipratimais, kuriuos 
sugalvojo priešrevoliucinių laikų intelek
tualai sapnuotojai. Jie tvirtino, kad jeigu 
pinigai yra viso blogio šaknys, tai pelnas 
irgi turi būti blogis. Taigi privatus atski
rų žmonių padaromasis pelnas yra nusi
kaltimas. Dabar Ukrainai taikomos šios 
teorijos yra ne tik idiotiškos, bet ir juo
kingos. 1962 m. kovo 12 d. su kino kame
ros darbininkais nuėjau sukti trumpos do 
kumentinės filmos Į iškilmingą Čerkaskio 
sintetinių audinių kombaino atidarymą 
Čerkasyje prie Dniepro.

Tai vienas didžiausių tekstilės fabri
kų USRS, ir iškilmėse dalyvavo Peteris Ro 
zenka (Ukrainos „ministerio pirmininko“ 
pavaduotojas ir valstybinės plano komisi
jos pirmininkas) ir Aleksanderis Kazanet 
sas (Ukrainos komunistų partijoje nume
ris antrasis).

Mums, apžvalgos filmuotojams, buvo pa 
rodyta viskas, kas tik buvo ten žiūrėti. Di 
džiulį fabriką sudarė tuzinas skyrių. „Vie
name mašinų gale bus paduodami Karpa
tų kalnų medžiai ir Kremenčų stepių ku
kurūzų stiebai, o kitame gale išeis jau pa 
siūti vyriški kostiumai, moteriškos suk
nelės, vaikų švarkai, karininkų milinės, 
jūrininkų mėlynosios uniformos“, kaip pa 
aiškino pasididžiuodamas direktorius, „o 
visos mašinos pagamintos Sov. Sąjungoj".

Čia jau nebe viskas buvo tiesa. Aš pats 
mačiau mašinas su Čekoslovakijos ir Ry
tų Vokietijos ženklais. Bet ko čia dėl to
kių dalykų ginčytis tokiame krašte, kuris 
siunčia raketas į mėnulį?

(Bus daugiau)

VAISINGA DOVANA
Gana neturtinga Naujosios Kaledonijos 

fauna. Tačiau jos miškuose veisiasi labai 
vertingi gyvūnai — elniai. Šių gyvūnų is
torija neįprasta. Kitados Naujosios Kale
donijos gubernatorius prancūzas gavo do
vana — porą elnių — patiną ir patelę. Gy
vūnai peršoko per parko užtvarą ir pabėgo 
į mišką. Iš šios poros ir kilo gausi salos el
nių banda. Dabar elnių mėsa — vienas pa
grindinių vietinių gyventojų maisto šalti
nių Kasmet Naujoji Kaledonija eksportuo 
ja keletą tūkstančių elnių.

LIETUVOS GUSARAI

(Atkelta iš 2 psl.)
pastatytas ant modemiškai paruoštos pa
pėdės su įrašu: „Lietuvos Didysis Hetmo- 
nas Biržų Kunigaikštis Janušis Radvila. 
1612 — 1655“.

Minėdami Gusarų pulko 45 metų garbin 
gą sukaktį, kartu prisiminkime ir Jonušo 
Radvilos skelbtąsias Lietuvos išlaisvinimo 
idėjas. Taip pat nepamirškime, kad dar ir 
šiandien galioja jo įspėjimas: niekuomet 
nesusidėkime su lenkais.

V. Vytenietis
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Europos lietuvių kronikų
LONDONAS

PKIMICUOS

Neseniai įšventintieji kun. Mečys Bur
ba, S.D.B.. ir kun. Viktoras Čivželis, M.I. 
C,. Lietuvių Bažnyčioje liepos 19 dieną 
atlaikys šv. Mišias ir suteiks ypatingą pa
laiminimą.

LIETUVIS IS AUSTRALIJOS LONDONE

Diplomuotas inžinierius ir ekonomistas 
P. Dirkis lankėsi Londone, atstovaudamas 
čia Australijos vyriausybės pavedimu Pa
pua ir Naujosios Gvinėjos reikalus.

Ta proga buvo užsukęs j Lietuvių Na
mus ir susitikęs su lietuviais.

Prieš tai lankėsi Europos žemyno vals
tybėse. O Londone dar dalyvauja Britų 
kraštų šeimos inžinierių suvažiavime.

PO KELIONIŲ | J.A.V.

Ilgėliau pavažinėjęs po J.A.V., grįžda
mas namo buvo Londone sustojęs nuolat 
Australijoje gyvenąs Dr. B. Medžikaus- 
kas.

Ta proga Dr. Medžikauskas apsilankė ir 
Lietuvių Sodyboje.

BRADFORD AS
Liepos mėn. 11 d. 6 vai. vakare Bradfor

do lietuvių Vyties klubo salėje šaukiamas 
DBLS Bradfordo skyriaus narių ir tai idė
jai prijaučiančių susirinkimas.

Susirinkime tarp kitko bus svarstoma ir 
ateities veikimo gairės.

Kviečiame šiame susirinkime visus da
lyvauti.

DBLS Bradfordo sk. valdyba

PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES
LIETUVOJE!

Išnaudokit progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS SIUNTINIUS.
file siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu 

patyrimu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje 
labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — £29.0.0
Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3*/2 jardo, kos
tiumui pamušalas geriausios rūšies 2’/2 jardo, vilnonė 
vasariniam arba rudeniniam paltui angliška medžiaga,
3 jardai geriausios rūšies pamušalo, nailoninė suknelei 
medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, puošniai 
šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 
2 poros, nailoninės kojinės vyriškos 2 poros, šilkinės 
skarelės 2 ir vienas kaklaraištis.

(skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, šis 
siuntinys kainuoja tik £29.0.0.
SIUNTINYS VA-2 — £10.0.0

4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų 
taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, >/2 sv. kakavos, 
Yt sv. arbatos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. 
pipirų, 2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukraus, su muitu ir

visomis kitomis išlaidomis tik £10.0.0.

V-3 — £16.15.0
Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės angliškos 

medžiagos |vairių spalvų —
su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik už £16.15.0.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių 
patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 
1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir 

atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.

7042 So. Talman Ave., Chicago Ill., 60629, 
tel.436-0494, USA.

124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61N Windermere Ave., Port Arthur, Ont.
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NAUJAS BODAS SIUNTINIAMS LIETUVON

Pranešame, kad jau nuo dabar maisto ir daug kitų prekių siuntinius galima pasiųsti be muito 
specialiai tam reikalui skirtų sandėlių, esančių Rigoje, Odesoje ir Maskvoje.
Taip pat Jūsų nuosavų prekių siuntiniai pasiunčiami be tarpininkų ypač prieinamom sąlygom. 

Nuosavų prekių siuntinius ar užsakymus siųsti šiuo adresu:

M. BELINA
BRITISH & FOREIGN EXP. CO. LTD.
19-20, OLD BAILEY, LONDON, E.C.4.

P.S. Susirašinėjimai vedami bet kuria kalba.
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DERBY
PADĖKA UŽ SKAUTŲ PASIRODYMĄ

Vadovavęs lietuviams skautams anglų 
skautų Drum Hill stovykloje prie Derby, 
B Zinkus gavo šitokią padėką:

..Bragusis p. Zinkau,
Prašau priimti mūsų didžią padėką už 

Tamstos pastangas Drumbecne. Ir paroda 
ir šokiai buvo vertingas dalykas, ir man 
bus malonu, jei perduosite padėką vi
siems tų pasirodymų dalyviams.

Dėkingas
G.E. Prince

Drum Hill Komiteto Pirmininkas

PADĖKA

Ryšiu su mano vyro Juozo Stausko mir
timi, liūdesio valandą užjautusiems ir tam 
dideliam skaičiui lietuvių, kurie susirinko 
palydėti a.a. Juozą j amžiną poilsio vietą, 
visiems nuoširdžiai tariu ačiū. Ypačiai 
reiškiu padėką p. P. Stančikui, kuris tvar
kė laidutuves, taip pat p. S. Sarapinieniai, 
kuri prisidėjo prie liadotuvių, DBLS-gos 
Derby Skyriaus Valdybai ir nariams ir 
Derby Lietuvių Klubui dėkoju už užuo
jautas.

Stefanija Stauskienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAM — Liepos 12 d., 11 vai., 
St. John's Convent, 21, Park Rd.

WOLVERHAMPTON — Liepos 19 d„ 11 
val., St. John's Square.

DERBY — Liepos 26 d„ 11 val.. Convent 
of Mercy, Bridge Gate.
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MANCHESTERIS
DIDŽIUOSIUS IŠVEŽIMUS PRISIMINUS

Manchesterio lietuviai skaudžius išve
žimus paminėjo birželio 13 d. Minėjimą su 
ruošė Koord. Komitetas.

Tą dieną pasitaikęs gražus oras leido 
įvykdyti numatytas Mostono kapinėse re
ligines apeigas, kurias pravedė kun. V. 
Kamaitis (jis kartu yra K.K-to pirminin
kas). Apeigas sudarė procesija ir pamoks
las. Procesija vyko nuo kapinių koplyčios 
iki lietuvių kapinėse stovinčio Paminkli
nio lietuvių kryžiaus. Procesijos priekyje 
buvo nešamas bažnytinis kryžius, jį sekė 
apeiginiais rūbais apsirengęs mūsų kape
lionas, už jo buvo nešamas su atitinka
mais užrašais vainikas ir juodais kaspi
nais perrištos visų organizacijų vėliavos, 
o paskui jas slinko ilgoka po tris ar ketu
ris išsirikiavusių dalyvių linija. Žuvu- 
siems vainiką padėjus prie paminklinio 
kryžiaus, kun. Kamaitis pasakė progai pri 
taikytą pamokslą.

Po pamokslo procesija gr|žo atgal prie 
koplyčios, iš kur dalyviai įvairiomis prie
monėmis vyko į Liet. Soc. Klubą.

Antrąją minėjimo dalį Klube 6 vai. pra
dėjo Klubo pirm, ir K.K-to narys V. Kups- 
tys. Paskaitą skaitė iš Bradfordo atvykęs 
T. Burokas. T. Burokas, būdamas artimas 
lietuviškajam menui, paskaitą paįvairino 
eilėraščių posmais, skirtais pagerbti ir pa
rodyti to meto lietuvio rezistento dvasinę 
nuotaiką. Paskaita iš tikrųjų buvo origi
nali minčių svarumu ir santūriu emociš- 
kumu. V. Kupstys, padėkojęs paskaitinin
kui, uždarė minėjimą.

A. Pilkauskas

L.V.S. „RAMOVĖ“ Manchesterio sky
rius š.m. liepos mėn. 11 d. 5 vai. p.p. Chee- 
tham Town salėje rengia mūsų tragiškai 
žuvusių lakūnų Dariaus-Girėno minėjimą,

Programoje:
A. Pilkausko paskaita, moterų ir vyrų 

choras, vadovaujamas T. Buroko, tauti
niai šokiai, deklamacijos ir kita.

Po programos šokiai, grojant E. Laukio 
kapelai. Veiks baras su gėrimais ir užkan
džiais.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai kvie 
čiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIO KLUBAS
Š.m. liepos 4 d. savo patalpose ruošia 

šokių vakarą. Pradžia 5 vai. p.p. Apylin
kės tautiečius kviečiame dalyvauti.

Klubo Valdyba

MIRĖ J. DABRICKAS
Lenkų ryšio valdininkas pranešė, kad 

gegužės 27 d. lenkų ligoninėje mirė Stew
arts ir Lloyds hostelyje, Bilston, Staffs, 
dirbęs lietuvis Jonas Dabrickas.

Palaidotas Wrexham kapinėse birže
lio 1 d.

Kol jis sirgo, darbovietės lėšomis nesėk
mingai buvusi kviečiama iš Lietuvos atva
žiuoti jo duktė.

VOKIETIJA
1964 METŲ KONFIRMACIJA 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Š|met pirmą kartą priėjo prie Dievo 
stalo du Vasario 16 Gimnazijos mokiniai: 
Drinkmanaitė Lydija ir Radionovas Gin
taras.

Po pietų pagal tradiciją buvo suruošta 
kavutė saviesiems, tėvams ir kviestie
siems svečiams. Susirinko apie 70 asmenų, 
kurių tarpe buvo kun. Urdzė su žmona, 
Vasario 16 Gimnazijos mokytojai, tarnau
tojai. konfirmantų tėveliai ir ateitininkų 
bei skautų ir skaučių atstovai.

K. DONELAIČIO MINĖJIMAS
Gegužės 31 d. Manheime, p. Lando pie

no bare, įvyko Lietuvių bendruomenės 
Weinheimo apylinkės susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė ir kalbą pasakė skyriaus 
pirmininkas Erd. Simonaitis. Šis susirinki
mas buvo skirtas K. Donelaičiui paminėti. 
Paskaitą apie K. Donelaitį laikė žurn. ir 
literatūros kritikas Stepas Vykintas. Jis 
ilgoje paskaitoje nušvietė Donelaičio as
menį ir jo kūrybą. Jis iškėlė K. Donelaičio 
lietuviškumą, jo ištikimybę Lietuvai ir 
lietuvių kalbai. Pabrėžė, kad poeto žvaigž 
dė vis labiau kyla ir vis gražiau šviečia.

Po to pirm. Erd. Simonaitis paminėjo 
birželinius išvežimus ir prašė susirinku
sius pagerbti tylos minute atsistojimu žu
vusiuosius dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Jis ragino išlikti gerais lie
tuviais ir siųsti savo vaikus j Vasario 16 
Gimnaziją.

NGTTINGHAMAS
KUN. M. BURBOS PRIMICIJOS

Liepos 12 d., 12,15 v., St. Patrick's baž
nyčioje pirmąsias iškilmingas Mišias au
kos kun. Mečislovas Burba, kuris prieš 
kurį laiką gyveno Nottinghame, gyvai da
lyvavo kultūrinėje veikloje, bet, pajutęs 
pašaukimą į dvasiškių luomą, įstojo į Tė
vų Saleziečių vienuolyną Italijoje ir šiais 
metais apvainikavo savo pasiryžimą kuni
go šventimais ir teologijos studijų sėk
mingu užbaigimu.

Iškilmingų Mišių metu giedos Notting- 
hamo vyrų choras, diriguojamas A.-Mal
dučio.

Po pamaldų bus draugiški pietūs St. 
Patrick's mokyklos patalpose. Kviečiami 
lietuviai iš arti ir toli dalyvauti šioje re
toje šventėje.

J. Ks

A.A. POVILAS GERMANAS

Po ilgos ir sunkios ligos birželio 9 d. li
goninėje mirė tylus ir ramus lietuvis Povi
las Germanas, kuris, nors nesiveržė į kitų 
priekį, jautria širdimi pergyveno visus lie
tuviškus reikalus — nelaimes ir džiaugs
mus.

Gimęs 1896 m. lapkričio 23 d. Joniškyje, 
nuo mažens susidūrė su sunkiu gyvenimu. 
Pramokęs staliaus amato, visą laiką dir
bo, kur tik buvo šaukiamas. Vedęs žmoną 
susilaukė dviejų dukterų. Visos trys yra 
gyvos Lietuvoje, ir su jomis velionis iki

S,kaitytojo, laiškai
PASIAIŠKINIMAS SU DR. K. VALTERIU Deja, toks pat nelabai aiškus reikalas

Savo „Pastabose redaktoriui“ (E.L. Nr 
24) Dr. K. Valteris iškelia keletą klausi
mų, kurie būtų reikalingi atsakyti.

I kai kuriuos dalykus, teisybė, jis pats 
netiesiogiai yra atsakęs. Pavyzdžiui, jis 
tvirtina, kad redaktorius nemėgstąs atsi
tiktinių bendradarbių (tas, žinoma, yra 
netiesa, nes atsitiktiniai bendradarbiai 
kartais juk išvirsta į nuolatinius, tai jų 
nemėgti reikštų atstumti visus bendradar
bius, kurie kas savaitę neparašo) ir visus 
jų raštus grūdąs į skaitytojų laiškus. Bet 
jis į savo straipsnio pabaigą tvirtina, kad 
redaktoriaus „politinė“ padėtis kebli, rei
kia prie visų taikytis. Va, atrodo, kad be
sitaikant tenka ne atsitiktinį bendradarbį 
įrikiuoti į skaitytojų laiškų skyrių, bet 
kartais straipsnį, kuris šiaip, ne kaip skai
tytojo nuomonė, galėtų padėtį dar kebles
nę padaryti.

Tiesa, kad tąjį skyrių, kuris dabar vadi
namas „Europos lietuvių kronika“, kiek
vienas naujas redaktorius vis pakeisdavo. 
O dabar jis nekeistas jau stovi keliolika 
gražių metų. Nekeistas jis paliko iš įsitiki
nimo, kad nėra jokios prasmės redakto
riams keitinėti skyrių antraštes ir tuo ro
dyti savo išmintį. Juk svarbu ne naujos 
skyrių antraštės ir laikraščių pavadini
mai, bet kas juose rašoma.

Taip pat tiesa, kad žodis „kronika“ nėra 
lietuviškas. Juk ir Skardžiaus Lietuvių 
kalbos vadove yra nurodyta, kad jis kilęs 
iš graikų ir lotynų kalbų. Bet mūsų kal
boje jau seniai prigijęs. Turime juk tokių 
prigijusių žodžių net iš slavų kalbų (pvz., 
bažnyčia), kurios mums dar toliau nuo 
širdies būtų, tačiau, aišku, ir jų jau, tur 
būt, nebemėginsime keisti.

Ar žodis „kronika“ savo prasme tinka 
mūsų reikalui? Pagal Dr. K. Valterio susi
rinktuosius aptarimus dar būtų abejotina. 
Tačiau didžiojo Lietuvių kalbos žodyno 
VI tome „kronika“ šitaip aptariama: chro
nologinis įvykių aprašymas, metraštis; 
laikraščių skyrius, kur surašyti dienos 
įvykiai. Šitokį aptarimą turint, tur būt, 
nebėra ko abejonėmis sukti sau galvos.

Toliau — redakcijai nėra žinomi tokie 
atvejai, kai nespausdinami objektyvūs 
bendro pobūdžio straipsniai. Jeigu tokie 
straipsniai būtų buvę kartais kieno nors 
kito rašyti, o ne Dr. K. Valterio, tai jis 
vargu ar galėtų žinoti, kad jie buvo ne
spausdinti. nes redakcijų žmonės papras
tai nevaikščioja paleidę liežuvio ir nepa
sakoja. kas atsitinka su kuriuo straipsniu. 
O jeigu šitaip atsitiko su Dr. K. Valteriu, 
tai jis juk ir pats rašo, kad esama kažko
kios keblios „politikos“, kai stengiamasi 
nesukelti „audros stiklinėj“. Vadinas, ga
lėjo būti koks nors atvejis, kai tokią audrą 
buvo norima sukelti paties Dr. K. Valte
rio...
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ

— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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pat mirties nenutraukė ryšių, siųsdamas 
laiškus bei sušelpdamas siuntiniais.

1944 m. nuėjęs į Joniškio bažnyčią, dau
giau namo negrįžo: buvo vokiečių suimtas 
ir išvežtas darbams į Vokietiją. Po karo 
atvyko į Angliją (1948 m.) ir kurį laiką 
dirbo žemės ūkyje. Į Nottinghamą persi
kėlė 1951 m. rudenį ir pradėjo dirbti me
talo fabrike. Jokio turto neįsigijo. Gyveno 
kukliai ir taupiai, nuomodamasis kambarį 
pas Pipirienę, kuri jį rūpestingai iki mir
ties globojo ir pasirūpino laidotuvėmis.

Sunkus gyvenimas pakirto jo jėgas, ir 
jis pradėjo negaluoti. Širdžiai buvo per 
sunku palaikyti jo jėgas. Atrastas nual
pęs, buvo nuvežtas į ligoninę, kur užbaigė 
savo gyvenimo dienas.

Gedulingas Mišias atlaikė ir Libera su
giedojo kun. J. Kuzmickis birželio 16 d. 
St. Patrick's bažnyčioje. Nors buvo darbo 
diena, tačiau į kapus a.a. Povilą palydėjo 
būrelis draugų ir pažįstamų. Čia visų var
du jį atsisveikino DBLS skyriaus pirm. 
Kz. Bivainis ir kun. kapelionas.

Amžiną atilsi.
J. Ks

PADĖKA

Birželio 9 d. Nottinghamo Mapperlės li
goninėje po ilgos ligos mirus Povilui Ger
manui, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems 
lietuviams, kurie, nepaisydami net darbo 
dienos, buvo gausiai susirinkę palydėti 
a.a. P. Germanui i jo amžiną poilsio vietą.

P. Pipirienė

yra ir dėl tų slapyvardininkų, kurie užsi- 
puldinėja niekuo nekaltus žmones, pasira
šančius pavardėmis. O kai neaišku, tai 
sunku teisintis ar atsiprašinėti.

„Europos Lietuvio“ Redakcija

DĖL „MUSŲ LIETUVOS“

Kada jau pereitame Europos Lietuvio 
puslapy rašto žinys K. Abr. yra pasisakęs 
apie pasirodžiusią Broniaus Kviklio kny
gą „Mūsų Lietuva“, tada, pone Redakto
riau, raskite ir man mažą kertelę Tamstos 
redaguojamame laikraštyje tuo reikalu 
pasisakyti.

Manau, kad neperdėsiu pasisakydamas 
savo džiaugsmą, kada tarp išleidžiamą 
įvairių lietuviškų romanų, novelių, eilėraš 
čių, šnekų ir daug kitokių knygų bei kny
gelių laiks nuo laiko pasirodo ir labai ver
tingų stambių veikalų, kurie niekad nepa
sens ir visais laikais bus skaitomi. Ir štai 
kaip tik tų veikalų eilėn įsirikiavo ir Bro
niaus Kviklio „Mūsų Lietuva“, apie kurią 
recenzuotas spaudos žinovas K. Abr. rašo 
šitaip:

„. .. kas turi savo namuose Lietuvių En
ciklopediją, tam jau nebėra didžiausia bū
tinybė įsigyti dar ir „Mūsų Lietuvą“, nes 
jauti, kad šalia Enciklopedijos „Mūsų Lie
tuva“ jau yra šiokia tokia prabanga...“

Bet man kaip eiliniam lietuviui, kuris 
verčiasi ne plunksnos amatu, Lietuviu 
Enciklopedija kaip tik yra labai per didelė 
prabanga, kuri susideda netoli iš puskapio 
tomų ir, pasak K. Abr., „sugrūsta labai 
daug duomenų ir nežmoniškai daug iliust
racijų“. O tačiau kai nori žmogus toje 
grūstyje susirasti kurį nors Lietuvos kam
pelį, tai turi raustis tomų stirtoj ir klai
džioti Reimso labirintuose, pasiklysdamas 
nereikšmingų veidų ir vardų galerijoje, o 
ieškomos brangios lietuviškos vietovės 
taip ir nesurandi. Tuo tarpu „Mūsų Lietu
voje“, ir dar tik pirmame tome, keliauda
mas žaliaisiais brangios Lietuvos laukais, 
neaplenkiamas net mažiausias ežerėlis, pi
liakalnis, bažnytkaimis ir net paskiras 
akmuo bei medis. Ir jei lietuvių tauta, 
šimtmečiais nutautinama, išliko gyva, tai 
tik tokių lietuvių, kaip S. Daukantas, 
Maironis, V. Krėvė, M. Biržiška, J. Cicė
nas ir dabar Br. Kviklys, dėka. Garbė 
jiems, nes tik jųjų raštai taps lietuviui ry
tine ir vakarine malda.

J. Ramonis
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