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PO SOVIETINIU
KEVALU
Savo pono negudrus balsas
Kai tik sovietinės partijos centro komi
tetas Maskvoje nustatė, kaip dabar turės
būti tvarkomas žemės ūkis^ tai Antanas
Sniečkus tuojau parašė „Pravdai“ straips
nį, pasigirdamas vis didėjančia gamyba
Lietuvoje, žodžiu, Maskvos ponai, galit bū
ti ramūs: Sniečkus juk sėdi Lietuvoje ir
kalba savo ponų balsu, kaip iš tos gramafo
no plokštelės!
Kad tas Sniečkus iš tiesų atrodytų ver
tas ir toliau tenai sėdėti, tai jis nurodinė
ja, kokius mokslininkus — žemės ūkio spe
cialistus apgynęs nuo nepagrįstų kaltini
mų ir įtarimų. Tokie mokslininkai, žino
ma, labai reikalingi, jei norima bandyti
išbristi iš atsilikimo. Vadinas, jei Sniečkus
juos apgynė, tai jau tikras jo nuopelnas.
Bet tarp tų mokslininkų Sniečkus sumini
prof. J. Tonkūną ir doc. P. Vasinauską. Tas
pavardes mes išskiriame iš Sniečkaus ap
gintųjų sąrašo, nes apie kitus mažiau ką te
žinome. Na, pakalbėkime gi, sakysim, tyčia
apie prof. J. Tonkūną. Nuo ko gi Sniečkus
jį apgynė? Gal nuo Sibiro? Ne, prof. Ton
kūnas ten išbuvo daug metų. O gal Snieč
kus sau nuopelnu laiko, kad prof. Tonkū
nas vis dėlto gyvas grįžo į Lietuvą?
Pakalbėkime apie Vasinauską. Dar gerai
atsimename, kai pats Chruščiovas be jokio
pasigailėjimo puolė jį už patarimus, kaip
tvarkytis su pievomis. Tiesa, Vasinauskas,
atrodo, nebuvo dėl to išgrūstas į Sibirą. O
Chruščiovas po kiek laiko pats pradėjo
skelbti Vasinausko teorijas, kaip tikrą tei
sybę. Bet koks gi čia Sniečkaus nuopel
nas?
Mes manome, kad jis čia niekuo nėra nu
sipelnęs. Jis tik pataikauja Maskvai, o
prieš lietuvius nori pasirodyti savarankiš
kas, ne kaip tikras savo pono balsas — his
masters voice.

Londonas, 1965 metų, gegužės mėn., 11 d.

RUSINIMO FAKTAI
NEPANEIGIAMI

(Elta) Lietuvos pavergimo 25-jai sukak kasdien mato per mokyklas bei kitas įstai
čiai artėjant, režiminėje spaudoje gausėja gas atkakliai vykdomą rusinimo darbą.
straipsnių apie Lietuvoje įvykusius pasi Taip, knygų tiražai žymiai išaugę, išleidžia
keitimus bei pasiekimus, kurie kalbą sovie ma ir naudingų mokslo veikalų, tačiau kiek
tinės santvarkos naudai. Neseniai „Tieso daug juose pasirodo agitacijos, propagan
je" būdingą nuomonę apie tariamai „iš dos, rusiškųjų marksizmo tėvų raštų! Jo
sklaidytas abejones" paskelbė Mokslų aka kia paslaptis, kad šie pastarieji neišperkademijos Istorijos instituto sektoriaus ve mi. Tautavičius džiaugiasi istorijos veika
dėjas A. Tautavičius. Jis pripažino, kad ne lais, bet ar jie netarnauja rusų tautos gar
maža žmonių abejojo sovietinio režimo šie binimo tikslams, taigi netiesiogiai atlie
kimais, jis net pats tikėjęs, kad rusų, kaip ka rusinimo darbą? Daugelio pristeigtų
ir lenkų, tauta esanti lietuvių tautos prie mokslo įstaigų tikslas yra talkininkauti so
šas. Esą, „rusifikavimo baubu visomis pro vietų moksliniams tikslams, įrodinėti rusų
gomis gąsdino nacionalistiniai emigrantai puoselėjamo mokslo pranašumą, atlikti
savo radijo laidose..." Tautavičiaus nuomo Maskvos pavedamus darbus. Todėl moksli
ne, tos „pasakos apie rusifikavimą“ liko bū nis prieauglis, kad ir Lietuvoje išugdytas,
dingos ir emigrantinei spaudai (ji pavadin didelę duoklę atiduoda ne savo kraštui, jo
ta reakcine).
kultūrai, bet paties režimo, rusų intere
A. Tautavičius vis dėlto pripažįsta, kad sams. Ne tik rašytojai, bet ir dailininkai
tautos rusifikavimo nuotaikos jam nebuvo bei kiti meno darbuotojai įpareigoti kurti
svetimos (reikia manyti, ir daugeliui kraš pagal partijos nustatytas gaires ir skelbti
to gyventojų). Jis kalba apie įvairius trūku draugystes su rusais, internacionalizmo bei
mus pokario laikotarpiu, apie ypač istorijos pan. idėjas. Jos uoliai skiepijamos ir Lie
vadovėlių trūkumą, lietuviškųjų, vadina tuvos jaunimui. Paminklų apsaugos srity
mųjų nacionalistinių, knygų šalinimą iš bi je atlikta ir tokių darbų, kurie liudija nebliotekų... Praslinko nemaža metų, ir su pa atlaidžią kovą prieš religiją (bažnyčių pa
dėtimi, esą, jau apsiprasta. Pagal Tauta vertimas sandėliais). Kai kurių architektų
vičių, sovietinės priemonės kultūros ir planavimai nugriauti Vilniaus senamiesčio
mokslo srityje jau išsklaidžiusios abejones dalį ar kai kuriuos paminklus (bažnyčias)
ar pasakas apie „Lietuvos rusinimą“.
dar neįrodo, kad toji paminklų apsauga
Kas liudija tų visų abejonių išsklaidy yra „žymiai pagerėjusi“.
mą? Ogi tai, kad visi vaikai mokosi lietu
Mėgstama lyginti su prieškariniu, nepr.
vių kalba, kad smarkiai išaugęs švietimo Lietuvos laikais tariamai buvusiu menku
tinklas, kad šiandien „beveik visi“ skaito lygiu. Tačiau ir sovietiniams propagandi
lietuvišką knygą, išaugo knygų tiražai, jos ninkams turėtų būti aišku, kad jei ne vo
išperkamos, kad buvusios išleistos Būgos, kiečių ir sovietų okupacijų laikmečiai, Lie
Višinskio, Jucevičiaus ar Poškos knygos, tuvos kultūros lygis būtų žymiai iškilęs ir
leidiniai tautosakos klausimais, kad sukur kraštas būtų įsijungęs į jam žymiai vertin
tos mokslo įstaigos ir kad joms buvę pa gesnį kultūrinį bendradarbiavimą su Va
ruošti specialistai, kaip istorikai, etnogra karais. Pagaliau ne „vienas kitas specia
fai, archeologai ir kiti, pagaliau „daug pa listas“ dirbo prieškariniame Lietuvos uni
Šalti, karšti ir broliški sveikinimai daryta“ kultūros paminklų apsaugos sri versitete — jų keliasdešimt dirba ir dabar,
Labai įdomūs sovietinės komunistų par tyje... Tautavičius, atstovas įstaigos, kuri minimos jų amžiaus sukaktys, vertinami
tijos centro komiteto šūkiai gegužės pir glaudžiais ryšiais susijusi su Maskva, da jų moksliniai darbai, didžiuojamasi jų iš
majai. Ne patys tie banalūs šūkiai, bet žo bar klausia: argi galima kalbėti apie val auklėtais mokiniais.
dynas, kuris turi išreikšti sovietinį požiū džios norus rusinti kraštą, jei paruošiami
A. Tautavičius tekalbėjo apie išsklaidy
rį į atitinkamus kraštus. Juk labai krinta lietuviai mokslininkai, argi tuos sovietinio
į akį tai, kad vieni kraštai sveikinami karš laikmečio pasiekimus, esą, galima lyginti tas abejones mokslo bei kultūros srityje.
su lituanistikos mokslo įstaigų tinklu Jis nė žodžiu nemini politikos, ūkio sričių.
tai, kiti broliškai, o dar kiti net šaltai.
„buržuazinėje Lietuvoje“, kai Kauno uni Čia tariamas rusinimo „baubas“ išvirsta į
Iš visa ko išeitų, kad broliškai sveikina
versitete dirbęs vos... vienas kitas specia dar stambesnį pavojų negu mokslo, kultū
mi visi tie kraštai, kuriuos jau mindžioja listas?
ros srityje. Rusų gyventojų kolonizavimas
sovietiniai batai, o karštai, kuriuos tie ba
Taigi, dabar per „Tiesą“ teigiama, kad Lietuvoje, lietuviškojo jaunimo gabeni
tai tikisi mindžioti dar kada nors ateityje.
visi faktai kalbą tik apie sovietinės san mas darbams į tolimąsias Sovietijos sritis,
Bet vis dėlto broliškai tebesveikinamos Ki
tvarkos naudą. Tačiau ar jau iš tikrųjų ga nuolatinės pastangos kelti „tautų draugys
nija ir Albanija, net Ispanijos ir Portugali
Įima kalbėti apie abejonių išsklaidymą ir tės“ idėjas, Lietuvos ūkio pajungimas pa
_jos tautos. Matyt, šias abi pastarąsias so
ar tas rusiškumo pavojus (pagal Tauta čios Maskvos interesams — tai tik keli
vietai tikisi ko greičiausiai nugnybti... Lavičių — baubas) jau išnykęs? Juo susirū stambesni pavyzdžiai, kurie ir eiliniam pa
s, ,bai daug kraštų sveikinama tik karštai.
pinę ne tik išeiviai Vakaruose, bet, tikime, vergto krašto gyventojui pakankamai by
Tai vis kraštai, kur dar nėra komunistinės
ir patys krašto gyventojai. Jiems netenka loja, kad tos abejonės dėl krašto rusinimo
valdžios.
aiškinti apie išsklaidytas abejones, kai jie visai nerodo išsisklaidymo ženklų.
Bet Anglijai, JAV, Prancūzijai, Graiki
jai, Italijai, Austrijai, Danijai, Olandijai,
Norvegijai ir Švedijai linkima tik stiprin
ti santykius su Sov. Sąjunga.
Argi iš tikro sovietai nebesitikėtų, kad
jų batai galėtų kada nors mindžioti tuos
kraštus?
NACIONALIZUOTAS PLIENAS
abiejų kraštų karinių lėktuvų gamybos
Senasis Dimitravas ir dabartinės
planą, kuris kainuos 135 mil. svarų.
Britų parlamentas priėmė įstatymą, pa
Per pastaruosius 9 metus V. Vokietija
Praveniškės
gal kurį nacionalizuojamos didžiosios plie
pirko
iš Prancūzijos lėktuvų ir kitokių ka
no bendrovės.
„Švyturys" persispausdino iš kažkurio
rinių dalykų už apie 340 mil. svarų.
Opozicija pareiškė, kad ji, grįžusi į val
lietuviško 1940 m. laikraščio informaciją
džią. vėl denacionalizuos.
apie gyvenimą Dimitravo priverčiamųjų
INDIJOS IR PAKISTANO KOVOS
darbų stovykloje, kur tada buvo apie 100
PREZIDENTAS SMERKIA
Jau kuris laikas Indija ir Pakistanas su
kalinių. Tos žinios pakartojimas, žinoma,
traukė viena kito pasienyje ginkluotas ar
turi reikšti priekaištą laisvajai Lietuvai: PRANCŪZIJOS POLITIKĄ
mijas ir pradėjo kovoti.
va, kur ir net kaip buvo laikomi besišiauJAV prez. Johnsonas pasmerkė autono
Britai ir kiti kraštai nori priversti juos
šiantieji prieš valdžią!
minės Europos teoriją, kurią skelbia Pran susitaikyti ar bent sustabdyti kovas ir
Tačiau kur gi laikomi dabar tie, kurie cūzijos prez. de Gaulle'is. Tuo jis pasmer pradėti derybas.
šiaušiasi prieš dabartinę valdžią? Gerai kė siaurą nacionalizmą, kartu pabrėžda
žinome, kad didžiulė stovykla - kalėjimas mas reikalą laikytis vienybės, remtis pasi PRANCŪZIJA IR DOMINIKA
yra Praveniškėse.
Kita, atrodo, kažkur tikėjimu ir protu.
Dominikos respublikos sukilėlių vadas
apie Panevėžį. Visas mums sunku išskai
Caamanas tikisi, kad Prancūzija pripažins
čiuoti, nes tokie dalykai dabar neskelbia KOSYGINAS NETEIKIA VILČIŲ DĖL
jo vyriausybę.
mi. Bet juk „Švyturys" galėtų paskelbti, VOKIETIJOS
Prancūzija jau buvo prašyta tai pada
kiek bent vienoje tų stovyklų dabar yra ka
linių, po kiek valandų kasdien jie dirba,
Lankydamasis Rytų Berlyne, Kosyginas ryti.
Kadangi JAV gina savo interesus Do
kiek ir kokios mėsos gauna, kur turi laukti pasakė kalbą, iš kurios daroma išvada,
gydytojo, kai suserga. Tokie ir panašūs kad Vokietijai dar labiau mažėja viltys minikoje, kad ten neįsigalėtų komuniz
mas, toks Prancūzijos pasielgimas įtemp
duomenys leistų palyginti ir nuspręsti, ar apsijungti.
tada buvo geriau, ar dabar yra geriau.
Jis pareiškė, kad Rytų Vokietija visada tų jos santykius su JAV.
Mes jau turime atsiminimus kelių asme bus ginama, kaip ir sovietinė teritorija, o
nų, kuriems ilgus metus teko išgyventi so Vakarų Vokietijos „revanšistai“ tik norį SOVIETINIO GYVENIMO KRITIKA
vietinėse stovyklose. Kai tuos atsiminimus įsibrauti į sovietinių kraštų bloką.
D. Britanijoje išspausdinta ruso Valeri
skaitome ir lyginame su bolševikų rašo
jaus Tarsio knyga „Palata Nr. 7“.
maisiais apie nepriklausomos Lietuvos ka JUOKIASI IŠ SOVIETŲ PAŽADŲ
Jos autorius prieš trejetą metų išsiuntė
lėjimų režimą, tai mus visada apima sun
į užsienius dvi apysakas, kuriose kritikuo
Kosyginas
dar
ir
R.
Berlyno
kalboje
pa

kiai suvaldoma pagieža. Matydami, ką dau
jamas Sov. Sąjungos gyvenimas. Dėl to jis
gelis mūsų tautiečių iškentėjo vergų sto kartotinai pažadėjo nepalikti be pagalbos buvo suimtas ir uždarytas beprotnamyje.
Šiaurės
Vietnamo.
vyklose ir kaip didelė jų dalis nepakėlė tų
O kiniečių „Liaudies dienraštis“ rašo, Paleistas iš jo parašė „Palata Nr. 7“ apie
kančių, mes nesusilaikome negalvoję: argi
beprotnamį, kur irgi kritikuojamas reži
negalėjo nepriklausomoji Lietuva pritaiky kad šių dienų revizionistai (sovietai) yra mas, ir taip pat išsiuntė į užsienius.
ti savo krašto komunistams panašaus reži bailiai ir neišnaudoją tokios puikios pro
mo, su kokiu susidūrė sovietinio režimo gos. kaip pilietinis karas Vietname.
metu tūkstančiai visai nekaltų lietuvių?
Taip, tokios mintys nėra nei krikščioniš BENDRAI GAMINS LĖKTUVUS
— Pasislėpusi malkomis pakrautame va
kos, nei žmoniškos. Tačiau su velniais
V. Vokietijos ir Prancūzijos krašto ap gone, jauna jugoslavų pora iš savo krašto
krikščioniškai ar žmoniškai nepakovosi.
saugos ministerial sutarė vykdyti bendrą per 5 dienas atvažiavo į Paryžių.
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XIX metai

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kitos Kubos pavojus
Sovietai kelia triukšmą, kad amerikie
čiai kišasi į Dominikos respublikos vidaus
reikalus. O JAV prezidentas sako, kad ame
rikiečiai nesikiša, tik jokiu būdu nenori
ten susilaukti sau antros Kubos. Tačiau
ką gi dėl to sako kitų kraštų spauda?
Pačių amerikiečių „N.Y.Herald Tribūne“
rašo:
„Tai yra amerikietiškoji tragedija. Jos
sprendimas gali būti patikėtas tik Ameri
kos valstybėms. Joms labiausiai rūpi ten
atstatyti ramybę, ir tam reikalui jos turi
savo organizaciją, kurios tikslas yra tik to
ir siekti. Dėl to Saugumo Taryba gali tiek
padaryti — perduoti reikalą sutvarkyti tai
Amerikos valstybių organizacijai“.
Britų „The Times“ remia amerikiečius
ir rašo:
„Norėdamas užkirsti kelią pavojui Kari
bų jūros erdvėje susilaukti panašios val
džios kaip Kuboje, prez. Johnsonas ėmėsi
net rizikos sukelti Lotynų Amerikos nepa
sitenkinimą. Dabar pagrindinis Johnsono
tikslas turėtų būti ne tik užkirsti kelią ko
munistiniam režimui ten sukurti, bet ir
apskritai apsaugoti kraštui nuo tokio pa
vojaus“.
Šveicarų „Die Tat“ rašo:
„Neįprastas amerikiečių skubėjimas visa
jėga įsikišti į Dominikos respublikos vi
daus reikalus Lotynų Amerikos kraštuose
susilaukė smarkios kritikos, tačiau kitur
tas griežtumas buvo sutiktas su pasitenki
nimu. Atrodo, kad Johnsono aiškus ryžtin
gumas čia turi parodyti Maskvai ir Peki
nui, kaip rimtai amerikiečiai žiūri į savo
interesų gynimą bet kurioje pasaulio da
lyje“.
Iš tų balsų daugiau išsiskiria prancūzų
„La Nation“, kuris yra leidžiamas de
Gaulle'io šalininkų ir atstovauja savo pre
zidentų politikai. O Prancūzijos preziden
tas, kaip žinia, veda flirtą su komunisti
niais kraštais. Dėl to nėra ko per daug ste
bėtis, kad „La Nation“ kritikuoja ameri
kiečius ir rašo šitaip:
„Amerikiečių veiksmai pasitarnavo čia
tuo, kad gegužės šventės metu komunisti
niai kraštai turėjo progos paskleisti antiamerikietiškų nuotaikų. Tokia amerikie
čių politika neturės gero poveikio nei jo
kiems blokams nepriklausančiuose kraš
tuose, nei Amerikos visuomenėje. Geriau
siu atveju galima pasakyti, kad preziden
tas neturėjo nė aiškaus tikslo savo tiems
veiksmams. Kartu kiltų klausimas, ar tai
yra geriausias būdas stiprinti moraliniams
ir laisvės laimėjimams“.

prie jo neprileidžiamas. Dėl to britų „The
Guardian“ pasipiktinęs rašo:
„Balandžio 25 d. areštavusios Geraldą
Brooką, sovietinės įstaigos ligi šiol vis el
giasi lyg kokios Romanovų pataikūnės.
Ar jis kaltas, ar nekaltas, bet jam turėtų
būti leidžiama pasimatyti su savo žmona,
su konsulu ir su bešališku advokatu. Rem
damiesi sovietiniu teisingumu, rusai nelei
džia jam su niekuo pasimatyti. Elgesys su
Brooku dar kartą parodo, kad rusiškoji
pagarba laisvei tebėra vis dar tokia pat
viduramžiška, kaip ir buvo“.
Brooko suėmimas maždaug supuolė su
ruso Ankudinovo straipsniu, kuris buvo
išspausdintas „New York Times“ laikraš
tyje apie puikias turizmo sąlygas Sov. Są
jungoje. Dėl to „The Guardian“ toliau
rašo:
„Niekas nežino Brooko sąlygų Lubiankoje ir ar jis iš viso ten yra. Taip pat
niekas nežino, kiek Ankudinovas turėjo
nutylėti tiesos, rašydamas apie malonų
priėmimą Sov. Sąjungoje. Jis gi turėjo ge
rai žinoti, kad daugumas durų Rusijoje
dar tebėra geležinės, o kai jos užsidaro
už tavęs, tai tu gali jaustis kaip tikras ca
rinių laikų kalinys. Jei kas nors jau areš
tuojamas, vis tiek, ar jis būtų kaltas, ar
nekaltas, jau nebegali pasimatyti su arti
maisiais, su savo konsulu ar su geru, ginti
jį pasiryžusiu advokatu, jei toks iš viso
yra Rusijoje“.

CARINĖ LAISVĖ

(E) Vieni pačių žymiųjų Rytų Vokietijo
je pareigūnų ar mokslininkų yra buvę ak
tyvūs nacių partijos Hitlerio laikmečiu
nariai. Vak. Vokietijoje vykusioje byloje,
kurioje uždrausta V. Vokietijos kom. par
tija, šios gynėju buvo prof. dr. Herbert
Kroeger. Jis šiuo metu yra W. Ulbrichto
vardo Vokiečių Akademijos valstybės ir
teisės mokslams Babelsberge rektorius.
Hitlerio laikais jis buvo ne tik partijos na
rys, bet ir vadovavo vienam SS būriui. Na
cių partijos nariais yra buvę: vienas Valst
Tarybos pirmininko pavaduotojų H. Homann, kultūros ministras H. Bentzien,
valst. sekretorius aukštojo mokslo reika
lams prof. E. J. Giesmann, valdžios spau
dos įstaigos vadovas K. Blecha ir kt.

Turistu nuvažiavęs į Sov. Sąjungą, Mas
kvoje buvo areštuotas jaunas britų moky
tojas Brooks. Jis buvo suimtas, ir niekas
PAVERGTŲJŲ SEIMAS SIEKIA

JUNGTINĖSE TAUTOSE IŠKELTI
LIETUVOS BYLĄ

Gegužės 6 d. Pavergtųjų Seimas savo pa
dėkoje Jungtinių Valstybių Ambasadoriui
Jungtinėse Tautose Adlai E. Stevensonui
už jo dėmesio vertus pareiškimus balan
džio 26 d. Jungtinių Tautų nusiginklavimo
komisijoje ir gegužės 3 d. Saugumo Tarybo
je tarp kita ko rašo: „Teesie leista pareikš
ti savo viltį, kad netrukus ateis diena, kai
Tamsta, Pone Ambasadoriau, panaudosite
savo nepralenkiamus gabumus Jungtinėms
Tautoms pateikti apsisprendimo teisės pa
neigimą Centro ir Rytų Europos tautoms.
Šitokią akciją geriausiai pradėti teisiškai
aiškia ir paprasta Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos byla“.
(ELTA)
PAVERGTŲJŲ SEIMAS PAMINĖJO
ANTROJO PASAULINIO KARO

PABAIGĄ

Gegužės 7 d. savo specialiame posėdyje
Pavergtųjų Seimas paminėjo antrojo pa
saulinio karo pabaigos 20 metų sukaktį.
Ta proga priimtame savo atsišaukime į
laisvąjį pasaulį Seimas prašo: „Padėti
komunizmo jungą užkartoms Europos tau
toms atgauti savo valstybinę nepriklauso
mybę, savo žmogiškąsias teises ir pagrin
dines laisves“.
Posėdis taip pat priėmė sveikinimo te
legramą prezidentui Johnsonui dėl jo po
litikos ginant laisvę ir užkardant komu
nistų kėslus Azijoje ir Pietų Amerikoje.
„Pone Prezidente, jeigu šiomis dienomis
galėtumėt skaityti pavergtųjų tautų min
tis ir širdis, rastumėte kupinas tikėjimo į
Ameriką ir vilties į savo pačių prisikėli
mą laisvų žmonių ir laisvų tautų bendruo
menės nariais“.
(ELTA)

MIN. S. LOZORAITIS PAVERGTŲJŲ

EUROPOS TAUTŲ ASAMBLĖJOJE

Min. S. Lozoraitis, Pavergtųjų Europos
Tautų Asamblėjos kviečiamas, dalyvauja
tos organizacijos delegacijoje, kuri seką Eu
ropos Tarybos Strasburge eigą.
Iš Strasburgo Lozoraitis nuvažiuos į Pa
ryžių tenykštės pasiuntinybės reikalais.

A. GRIŠONAS — PASIUNTINYBĖS
PATARĖJAS

Lietuvos Diplomatijos šefas yra pakėlęs
Lietuvos Charge d‘Affaires a.i. Urugvajuje
pasiuntinybės sekretorių Anatolijų Grišoną pasiuntinybės patarėju.

R. Vokietijos pareigūnai — naciai

PASAŪEYlil
— Prancūzija turi jau 24 paruoštus bom
bonešius, aprūpintus savo gamybos atomi
nėmis bombomis, ir tie lėktuvai esą pajė
gūs pasiekti Maskvą (1966 m. ji tų lėktuvų
turės 62, iš kurių 36 bus visada paruošti).
— Middlesborough mieste ligi šiol dar
buvo galima autobusu pavažiuoti už 1 pe
ną, bet dabar ir ten pakeltos kainos, ir tai
buvo jau paskutinė Britanijoje vieta, kur
penas galiojo pavažiuoti.
— Maskva per savo televiziją pripažino,
kad pik. Rudolfas Abelis iš tiesų dirbo kaip
šnipas ir buvo apdovanotas, kai amerikie
čiai jį grąžino už U-2 lakūną Powersą (ame
rikiečiai jį buvo nuteisę 30 metų).
— Kanada liepė išvažiuoti dviems sovie
tų atstovybės pareigūnams dėl šnipinėjimo.
— Jugoslavas, kuris 1964 m. vedė Jugo
slavijoje vokietę, paslėpęs automobilyje
savo žmoną, pabėgo į Austriją, o paskui į
Vokietiją.
— Italų muitinės valdininkai surado
greitojo traukinio prausykloje bombą su
laiko užtaisu.
— Mainze, V. Vokietijoje, užsinuodijęs
grybais mirė 15 m. amžiaus berniukas (gry
bai buvo valgomųjų rūšių, bet tris dienas
išstovėję šaldytuve).
— Floridos pakrantėje (JAV) užtiktas
jūros dugne bene 17 amžiuje paskendęs is
panų laivas su sidabro kroviniu.
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JUOZO GUTOS „ŽILAM PLAUKUI“
Beveik visi šio krašto lietuviai žino Juo
zą Gutą (Gutauską): mielas ir nuoširdus,
veiklus religinių ir tautinių dirvonų purentojas, gyvas draugijos narys, dainos mėgė
jas, geras organizatorius.
Tačiau nevisi žino, kad jis ir rašytojas,
dar Lietuvoje J. Vingiaus slapyvardžiu
skelbęs savo grožinius kūrinius, o ir čia,
svetimame krašte, kuriąs eilėraščius. Rei
kėjo „Šaltinio" skilčių ir jo leidėjų paslau
gumo, kad J. Gutos eilėraščiai išvystų
spaudą ir pagaliau susiglaustų atskiroje
poezijos knygutėje.

Mūsų iškilus poetas ir eruditas Jonas
Aistis, rašydamas apie Poesis et Veritas,
šitaip pasakė: „Poeto pašaukimas sudėtin
gas, pasiruošimas ilgas, darbas kruopštus
ir malonumo maža, arba visai nėra. Jis tu
ri turėti jgimtą akylumą: turi matyti arba
regėti aiškiai viską ir iš tos visumos pasi
rinkti pačius reikalingiausius ir būdin
giausius dalykus" (Apie laiką ir žmones,
188 psl.).
Truputį toliau J. Aistis susirūpina, kad
„paskutiniu laiku mūsų filosofai itin pamė
go literatūrines temas, o tuo pačiu ir poe
tai pradėjo daugiau filosofuoti, lyg poezi
jos paskirtis ir tikslas būtų pakeisti filoso
fiją" ir išveda: „Aišku, yda, kai poezija
yra tuščiažiedė, bet dar didesnė yda, kai ji
yra paini mįslė“ (198 psl.).
Taigi, J. Aisčio nuomone, poetas turi bū
ti akylus ir mokėti iš visumos parinkti bū
dingiausius dalykus; antra, jis turi steng
tis prabilti paprasta, ne mįslinga kalba.
Versdami J. Gutos poezijos puslapius, ga
lime pastebėti, kad jo eilėraščiuose byloja
visa „mūs būties golgota“: Dievo ir tėvy
nės meilės, mirties ir amžinybės motyvai
pinasi su jaunystės prisiminimais ir švie
siomis svajonių pilimis, tačiau visur gali
ma jausti, girdėti ir regėti, kaip nuosek
liai poetas visoj žmogiškosios buities pil
natvėj pabrėžia tampraus ryšio su Kūrėju
primatą.
Padėkojęs Viešpačiui už „krištolines sie
las“, kurios „kasdienybės mūs gyvenimo
Saharą paverčia rožynu", J. Guta ilgėliau
svarsto Kristų ir Julijoną, kuris ir „mūsų
dienose“ priverčia „minias, kad lenktų
galvas prieš tave, ar prieš tave kovotų. Tre
čio kelio nebėra“. Vieni su Julijonu Kristu-

Tik neatstumk manęs
J. KUZMICKIS
je mato tironą, kiti jaučia, kad Jis — „žmo
gaus draugas“, duodantis keliaujantiems
su Juo „vaisto... iš versmės, kur stiprina
ir gydo“.
Kai poetas šitą Kūrėjo primatą nusta
to palyginti atidžių samprotavimu, jis veda
mus į gamtą, į tėviškę ir į „didybe pasi
puošusį smurtą“, kad mes Kūrėją išgirstu
me paukščių choruose, kad pajaustume vė
sumos dvelkime, kad pamatytume ken
čiantį žmonių smurte, naikinime ir varge.
Dar daugiau: poetas dainuoja, kaip Vieš
pats „silpnam keleiviui" parodo kelią „į
šaulių nusagstytą savo sostą", kaip tas že
mės keleivis pradeda maištauti ir „sėja
smurtą, mirtį ir griuvėsius", ir visų vardu
meldžia:
Duok jam jėgų, duok jam tvirtybės. Tėve,
širdies palenkti maištą Tavo valiai...
Tačiau kiekvieną dieną J. Guta susidu
ria su žmonėmis šventovėje, kur „iš padeg
tų širdžių, iš lūpų atvertų banguoja mal
dos, prašymai, peticijos, kurių į tvarką nesuves nė pats dangaus gudriausias advo
katas:
Apsaugok, duok, suteik...
Globok, grąžink, atleisk...
Pažvelk ir neatstumk...

Ne ironizuodamas J. Guta skaičiuoja
žmonių prašymų pynes: jis ramiai džiaugia
si, kad „su dūmais smilkalų kvapiųjų“ ky
la tos maldos, ir, atsiminęs esąs kunigas —
tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, labai
įspūdingai užbaigia trumputę kelių žodžių
maldą:
Globok ir laimink tautą, Viešpatie!

Dievas J. Gutai daugiau „galybių Vieš
pats“ su „saulių nusagstytu sostu“, o jis
pats, kaip ir jo broliai, menkas, mažytė
dulkė, visur ieškojęs „lobių pakastų“ ir iš
barstęs, ką buvo gavęs ir ką buvo pats ra
dęs. Jausdamas savo buities menkumą ir
silpnas jėgas, jis meldžiasi visai kitaip nei
tūkstančiai šventovėje:
Aš nieko, nieko neturiu ir nieko aš neno
riu.
Nejaudina nė viltys ateities.

keleivio be namų.
atgręžki
man veidą tėvišką, o Viešpatie!

Šitas poeto jausmas nenaujas; jis tik
naujas šiltesniu interpretavimu, nes Mai
ronis tą patį išreiškė bekompromisiniu tei
KUR EINI?..
giniu:
Tu — Jehova, aš — menkas! Aš menkesnis
„Viešpatie, kur eini?" klausė apaštalai
už menką. savąjį Mokytoją, ir jis davė atsakymą: Aš
Tu švenčiausių švenčiausias! Aš vien nuo- einu pas Tėvą.
dėmė-griekas.
Paklauskim kartą ir mes save, kiekvie
nas atskirai: Kur aš einu? Kur veda mano
Lygiai toks pats Juozas Guta ir requiem gyvenimo kelias? Ar aš sukuos beprasmiš
giedodamas: nusižeminęs, vienišas — „su kame rate, ar aš keliauju į kokį tikslą? Jei
nykęs, alkanas, apdriskęs“, vargų ar neat taip, tai kur? Tai pats svarbiausias klausi
spėtos mįslės genamas — „nei kelio, nei ta mas visame žmogaus gyvenime. Tai pagrin
kų per tyrų pievą“... Nebėra nė draugų, dinis klausimas žmogaus buvime. Tai yra
kurie „vieną brangų žodį" ištartų. „Ak, aš klausimas apie žmogiškojo gyvenimo galu
einu, einu jau, mano Dieve...“
tinį tikslą ir prasmę.
Vėl toks pats vienišas, susitelkęs ir gi
Kiek gi žmonių rimtai statė sau šį klau
liai susimąstęs poetas „Žilam plaukui" pa simą? Ar mes kada nors tylioje susikaupi
sirodžius. Jaučia, kad šaukia jį kiti trimi mo valandėlėje klausėme savęs: kam aš
tai, kad amžinybės kalba byloja „mūs bū gyvenu žemėje? Jei mes, — kaip dabar yra
ties golgotą“, ir baigdamas pasiskundžia: madoje rinkti testus, tai yra apklausinėti
„Ai pailsau, ai pavargau...“
žmones kokiu nors klausimu, kad ir gatvė
Neiškentus taip ir knieti paraštėj pažy je. laikraščių, radijo ar televizijos progra
mėti: po tokių glaudžių ryšių su Viešpačiu,
po tokių jautrių ir gilių meditacijų ar ne
Prabilusi akordais nežadėtais,
per tirštomis liūdesio, gal ir rezignacijos
lyg saldžiabalsė styga, virpa siela.
spalvomis nupieštos durys į amžinybę...
Aš užverčiu lapus išrašinėtus.
kas vakar buvo man skaudu ar miela.
2--------Kol širdžiai kraujo, kol ugnies pakaks,
Poetas analizuoja ir visai žmogiškus tikėk — tik mėlynom akim ji plaks.
jausmus.
Tačiau bene gražiausias poezijos deiman
Atsargiai ir švelniai užsimena apie pir
mąją jaunuolio meilę — „palaimintas tai čiukas — „Širdie“. To eilėraščio paprastais
metas“, kada „dėl žaizdų kartaus nusivyli žodžiais nepapasakosi: reikia jį pačiam
mo ar vienumos“ širdis „pasaulį visą pa perskaityti ir įsijausti į meniškai įaustą
aukotų“. Toliau seka toks lietuviškai ro refreno variaciją — „nurimk — nutilk —
mantiškas „Susitikimas“ su mergaite, ku užmik -— sapnuok ir tu. širdie“...
ri nepasakė, „nors širdis kalbėjo“, kam
Ir pagaliau viskas praeina, o širdis pa
rinko gėles į puokštę („bukietas“ šiame ei lieka alkana. Nebėra užuovėjos, nėra rami
lėraštyje pernelyg svetimas ir archaiškas): nančių motinos rankų, „savos skriaudos ki
Nūnai rudens pabiro lapai ir dažai.
mių aidų tu niekados žmonių ausyse neiš
o sieloj sprogsta tavo bukieto ražai:
vysi“. Tačiau grubus, nuolat pasikartojąs
sučiauptų lūpų ir širdies aš paslaptį atspė „nekauk, širdie“ guodimas šitam eilėraš
jau. čiui suteikia tartum ironijos ir išdykėliš
kos pašaipos.
Nuotaikingas ir jautrus eilėraštis.
Pagaliau rinkinyje randame nuotaikingų
O vėl koks gyvenimiškas ir intymus pos eilėraščių, apdainuojančių tėvynę Lietu
melis, primenąs jau minėto Maironio „Laiš vą. Kai viename (Be tėvynės) J. Guta gar
kus“, kurį, mokydamiesi mokyklose, būtu sina, „kad be tėvynės smilkt — tai ne gy
me mielai į geros draugės albumą įrašę:
venimas“, kad „klajoklio neramaus nei

Kaimas kryžkelėje
----------- ------------------------------------- ~-------------------------------------------- ROMANAS
JONAS AVYŽIUS .—------ ---------- ----------------------------------------------------------------------(24)
Priešais, atkišusi didžiulį pilvą, krypavo
Buzauskų Gedrūta, Petro Inteligento se
suo. Raudonas pilnaskruostis veidas buvo
išmuštas pilkšvomis dėmėmis, tačiau, ne
žiūrint sunkios padėties, ji žengė žvaliai, iš
paskutiniųjų stengdamasi išlaikyti mote
riškos eisenos grakštumą.
— Kada veršiuosies, Gedrūta? — užkal
bino Gaigalas, pasitikęs ją įžūliu žvilgsniu.
— Šį kartą, matyt, bus dvyniai.
— Kaipgi kitaip, — atšovė moteris kone
linksmai. — Tavo broliui po vieną neiš
eina.
x
Gaigalas nusikvatojo, čiupo kairiąja sau
ja mėšlo ir sviedė į Gedrūtą.
— Še, žuvelių! Šviežių žuvelių! Iš Lapi
no bazės! — šūkčiojo, bombarduodamas
Gedrūtą.
Toji risnojo, krypuodama kaip antis,
dangstėsi rankomis galvą, žvygavo:
— Klemai, pasiutėli! Chi-chi-chi! Palauk,
ateisi į krikštynas. Užleisiu Petrą, veislę
išpiaus. Chi-chi-chi!

Gaigalas palydėjo brolio Striboko meilę
dar vienu mėšlo gniužulu, suriko ant ark
lių ir užtraukė sekantį posmą:
Liepgiriai negerai, Liepgirėliai negerai.
Greitai iki to prieisit,
kad jūs bobos nebeveis
be mūs vyrų vienasėdžių.
Ak jūs bėdžiai, kaimo bėdžiai,
liepgiriečiai negerai!

Arvydas stovėjo atsigręžęs, kol vežimas
nutolo. Gedrūta, atsirėmusi į telegrafo stul
pą, sunkiai alsuodama, trynė sniegu mėš
liną petį.
— Naują šimtasiūlę sutepė, pašėlęs kai
riarankis, — paaiškino, atsakiusi į pirmi
ninko pasveikinimą.
— Jis nemoka gražiai pajuokauti. — Ar
vydas pažvelgė į Gedrūtą su užuojauta.
Jam buvo pikta ant Gaigalo ir gėda, tar
tum pats būtų kaltas dėl šiurkščių brigadi
ninko pokštų. — O kur pati bastaisi... to
kioj padėty?
— Einu į Krūminio tvartą. Veršelių gir
dyti. Gal užsuksi pasižiūrėti, pirmininke?
Vienas veršiukas negaluoja. Ryte Marty
nas su veterinoriūmi buvo. Sako, jaknos
nesveikos.

—> Gerai, užeisim. — Arvydas nusekė

griovkraščiu paskui Gedrūtą. Į akis krito
jos storos blauzdos, palyginti dailus lie
muo. Prisiminė malonų minkštą žvilgsnį,
gerą motinos išraišką sveikame patrauk
liame veide ir suprato, kodėl taip bernus
traukia jos plati širdis, kurios gelmėse už
tenka vietos ir vyrams, ir jų kūdikiams, ir
kolūkio veršeliams. — Tau reikia pasisau
goti, Gedrūta.
Vis dėlto tokioj padėty...
Negalima... Aš pasirūpinsiu, kad kolūkio
valdyba duotų dekretinių atostogų.
— Kai sugriūsiu, tada bus atostogos.
— Tau būtina pailsėti. Mieste tokiam
reikalui skiriama keturi mėnesiai, o kai ko
lūkyje, tai ir trijų užteks. Užteks. Gedrū
ta? Ko tyli? Nebijok, už tą laiką tau eis
darbadieniai. — Arvydas susigretino su
mergina ir pažvelgė jai į veidą. Jos dėmėti
skruostai mėšlungiškai trūkčiojo. — Kas
yra, Gedrūta? — paklausė nustebęs.
Ji nusigręžė ir perbraukė rankove per
akis. Kai vėl pasisuko į Arvydą, geraširdiš
kas veidas buvo ramus; tik viename akies
kamputyje blizgėjo neužkliudyta ašara.
— Dėkui už gerą žodį, pirmininke. Kar
tais žmogus pats netiki tuo, ką žada. Bet
jeigu nuoširdžiai žada, norėdamas padėti,
yra tas pats, lyg būtų tikrai padėjęs.
— Aš nežadu, o sakau, kaip iš tikrųjų
bus padaryta. Laikas pamiršti tą metą, kai
kaimo moteris triūsdavo iki paskutiniosios,
o pagimdžiusi ant rytojaus vėl įsikinkyda
vo į darbą.
Kolūkio valdyba visoms to
kioms išrūpins apmokamas atostogas.
— O kaip tada bus su darbais? Kas nukas bulves, suriš kviečius, cukrinių nor
mas nudirbs, nuims kukurūzus, kai visos
tokios kaip aš, pradėsim voliotis po tris
mėnesius namuose?
— Nebijok, užteks laiko ir darbams nu
dirbti, ir pailsėti kam reikia. Juk dabar
žmonės vargu atiduoda pusę jėgų kolū
kiui. Tinginiai ir simuliantai už juos ati
dirbs.
— Pasiustų bergždinės! — nusijuokė
Gedrūta. Tačiau beregint surimtėjo ir nie
ko gero nesitikinčiu balsu pridūrė: — Pa
juokauti galima, pirmininke. Tik jau aš tai
aiškiai žinau, kad manęs niekas nepakeis,
kol sugriūsiu...
— Nuo rytojaus nebeateik į darbą, —
sausai metė Arvydas, suerzintas jos nepa
sitikėjimo.
— Galiu, — abejingai sutiko Gedrūta.
— Bet nežinau, kuri čia moteris labai no
rėtų terliotis su veršeliais.

— Atrasiu, nesirūpink.
Kalba nutrūko. Abudu ėjo susimąstę. Ar
vydas gailėjosi per anksti prasitaręs, nes
jau suprato, kad bus nelengva surasti nau
ją veršininkę.
— Ko neišteki? — paklausė, norėdamas
nutraukti nejaukią tylą ir nuslėpti savo su
sirūpinimą. — Kleme Stribokas būtų geras
vyras, jei moteriška ranka prilaikytų. Ar
visi vaikai jo?
— Ar svarbu, pirmininke, kieno? Tėvų
gali būti daug, o motina viena. — Gedrūta
meiliai paglostė pilvą. — Va gims ketvir
tas. Ateis į pasaulį iš čia, iš manęs. Ar ne
stebuklas, pirmininke? Gyvo žmogaus jo
kie išminčiai nemoka padaryti/o mes. mo
terys, padarome...
— Tai gerai, kad myli vaikus, — perta
rė Arvydas, išmuštas iš vėžių jos naivaus
atvirumo. — Bet vaikams reikia tėvo. O ir
tau pačiai būtų lengviau, turint vyrą.
— Koks čia lengvumas. Turėsiu karaliu
ką namie, o dabar aš laisva, pati ant savęs
ponia. Ką myliu, pamyliu iš patikimo, o
kas nepatinka, pasiunčiu vištų vezdėti. Nie
kam nereikia meluoti, prieš nieką vaikščio
ti ant pirštų galų. O vyras... Negi, pirmi
ninke, tiki, kad galima visą amžių mylėti
tą patį žmogų?
— Kleme Stribokas.;. — buvo beprade
dąs Arvydas, bet jį nukirto nelauktai griež
tas, dargi irzlus Gedrūtos balsas...
— Neverta apie tai daugiau kalbėti, pir
mininke. Tamsta blogas piršlys, o aš nie
kam tikusi nuotaka.

Krūminio sodyba stovėjo išsiskėtojusi
abipus vieškelio, vadinamame uličgalyje,
nuo Akmens Varčios pusės. Didelėje mūri
nėje troboje aptriušusiu šiaudų stogu gyve
no dzūko Gojelio šeima; kitame namo gale
buvo įrengta veršides virtuvė. Toli pakluo
nėse. apsupti medžių, pridribę papilkavu
sio sniego, stūksojo klojimo griuvėsiai. Ki
tapus gatvės galu į vieškelį rėmėsi senoviš
kas ilgas tvartas neseniai iškirstais pla
čiais langais. Čia ir buvo laikomi kolūkio
veršeliai. Veršides diendaržy ant svarstyk
lių gulėjo surištas kokių trijų savaičių ža
las veršelis. Šalia stovėjo Martynas ir. pri
simerkęs nuo saulės, kažką rašė bloknotė
lyje. Kažkokia moteris, rudai dažytais
trumpais kailiniukais^ su koketiškai nu
smaukta kubanke ant šono, pasilenkusi
tikrino svarsčius. Jai už nugaros trypinė
jo maža kuprota moterėlė, Viktoro šilei-

kos žmona, kolūkio melžėja. Iš veido ji
buvo tokia bespalvė, kad galėjai šimtą
kartų susitikti ir vis tiek praeitum pro ša
lį neatpažinęs, jeigu ne jos sužalotas
kūnas.
Arvydas pasisveikino. Moteris su kuban
ke atsitiesė kaip ūmai atleista spyruoklė,
ir jis pamatė, kad čia besama Milės Straz
dienės.
Gedrūta pasilenkė ir delnais pakėlė ver
šelio galvą.
— Vargšelis... Taip ir maniau, kad tuo
baigsis.
— Ar tai tas pats, apie kurį kalbėjai?—
paklausė Arvydas, įdėmiai apžiūrinėdamas
gyvulėlį.
— Taigi, pirmininke. Tas pats. Su jaknomis.
— Reikia parduoti, kol labiau nesuliesė
jo. —■ paaiškino Martynas.
Strazdienė pamanė: dabar pats laikas
jai pasireikšti. Nutaisė gedulingą veido iš
raišką, atsiduso, beviltiškai palingavo gal
va ir prabilo šermeniniu tonu:
— Nesuliesėjo! Viešpatie brangiausias!
Kur jis labiau besuliesės, kad jau lavonas.
Tokiam tik nunerti kailį ir .į duobę. Pražiodykit, prikiškit nosį prie snukio. Per de
vynis laukus trenkia puvėsiais, brangusis.
Fe! Reikia širdies tokį... valgyti. Nu, iš ba
do, sako, ir varlė mėsa. Nuvirinus keliais
vandenimis, ištušinus...
Arvydas taip pažvelgė į įsismarkavusią
moteriškę, kad ši vidury sakinio užsičiau
pė.
— Ne, Strazdien! Gal kas virins ir tušins, tiktai ne tu. Tavo išvaizda nerodo,
kad būtum' reikalinga varlės mėsos.
— Kodėl, pirmininke, kodėl, brangusis?
Ar kad apynaujais kailiniais apsivilkusi,
gerą kepurę užsidėjusi?
— Kodėl be Grigo žinios šeimininkauja
te? — kreipėsi Arvydas į Martyną, nebe
klausydamas Strazdienės lalėjimo. — Be
rods, buvo susitarta savikaina pardavinėt
tik geniausiems kolūkio žmonėms.
— Geniausiems! — suaimanavo Straz
dienė. — O kuo aš bloga?
— Nutilk! — suriko Martynas. — Ir be
Grigo viskas aišku — reikia veršelį grei
čiau leisti nuo rankos. Strazdienė pirmoji
užprašė, jai ir parduodame.
— Strazdienė visur pirmoji, tik prie dar
bo paskutinė, — pašiepė Arvydas. — Jei
gu pardavinėsime tam. kas pirmas užprašo,
tai Strazdienei visas išbrokuotas gyvis ati
teks.
— Pirmininke, brangusis... Prie draugo
Vilimo...
— Žinau, kaip buvo prie draugo Vilimo.
Prie draugo Vilimo buvo parduodama bet
kam, tik ne tam, kam reikia. O prie draugo
Toleikio bus kitaip. — Arvydas pasisuko
į Gedrūtą.—Kaip galvoji, veršelių karalie
ne? Galima valgyti tą gyvą lavoną, kaip
Strazdienė sako, ar išmesti šunims?
— Sužiūrėsi jos, pirmininke! Veršelis gi

mai, — paklaustume tik dešimtį žmonių:
kam jūs gyvenate, kur eina jūsų gyveni
mas? Tikrai pirmiausiai išvystume labai
nustebusius žvilgsnius, na, o paskiau atsa
kymai būtų labai panašūs: aš nežinau. Ne
turiu jokio supratimo. Negalvoju apie tai.
Man vis tiek pat. Taip atsakytų daugelis,
labai daug, gal būt, daugiausia.
Tačiau'tai nebūtų protaujančio žmogaus
verti atsakymai, žmogus, protaujanti bū
tybė. ką daro, ko siekia, turi turėti savo
siekimui tikslą ir prasmę. Savyje mes vi
sad turime klausimą: kam, kodėl, kuriam
tikslui? Taigi, šitą prasmės ir tikslo klau
simą turime turėti nuolat visam mūsų šios
žemės gyvenimui. Joks protingas žmogus
negyvena taip sau. nežinodamas, kam ir
kodėl.
Jei didžioji žmonijos masė ir labai ma
žai arba ir visai apie tai negalvoja, bet
daugelis mąstančiųjų žmonių šį didį buvi
mo klausimą sau yra pasistatę ir radę atsa
kymą. Mes, krikščionys, turime į šį klausi
mą ypač savitą ir gražų atsakymą: Aš einu
pas Tėvą. Tai buvo tikslas mūsų Viešpa
ties Kristaus, tai yra taip pat ir mūsų tiks
las — aš einu pas Tėvą. Mes einame namo.
Mes einame ten. iš kur išėjome. Taigi pas
amžinąjį Tėvą.

K. V. K.
Londonas. nei Alpės, nei Sahara nepasoti
na", kad „minioj juoku nušvitusių veidų
aš kaip žydrių dausų prapuolęs debesys“,
tai kitame (Sursum corda!) jau jis maironiškas šauklys, ragindamas burtis ir glaus
tis:
Petį prie peties
suremkite tvirčiau, vyručiai, —
mūs bus ateitis!
Nuo dūžių atkaklios minties
kalėjimų subyra mūrai,
sutirpsta pančiai geležies...
Dar daugiau ryžto ir entuziazmo „Raite
lio“ eilėraštyje, kuris šaukte šaukiasi kom
pozitoriaus. Jame ir tradicinis žirgas, ir
kardas, ir palikta mergelė, ir busimoji ko
va, ir pramatomoji pergalė, o kartu ir leng
va. žaisminga forma chorėjiniais žingsniais
ritmiškai palydinti keliaujančius. Jau žy
miai sunkesnis skandavimas ir ne toks vy
kęs ritmas „Į jūrą“ kūrinėlyje, kuris taipgi
primena mūsų karius refrenu — „Į jūrą,
broliai, jojam girdyti žirgų!"
Jakštiškai skamba įdomus „Lietuvėle
(Nukelta į 3 psl.)

-—------ —i

sveikas. Jaknos, žinoma, netiks. Bet ką tos
jaknos prieš tokią kainą! O mėsa gera, pa
duok — kiekvienas valgys apsilaižydami*."—

Kuprelė galvos linktelėjimu buvo bepri
tarianti Gedrūtai, tačiau pajuto grasinantį
Strazdienės žvilgsnį, įtraukė kaklą į pečius
ir sustingo kaip niekadėja.
— Tada taip susitarsime: pirk, Gedrūta,
tą veršelį, ir valgykit su Petru į sveikatą.
Tinka?
— O pirmininke! — nušvito veršininkė.
— Kaip netiks. Visą žiemą ant sūdytos mė
sos sėdime...
Strazdienė čia raudo, čia
lais! Viskas paruosta rytdienos kelionei į ;
Rygą. Turi porą vištelių, kiaušinių krepšį,
prisižebravojo kaime varškės, o veršienos,
kaip matos, ir nenuveš kaimynams lat
viams.
— Pirmininke, už ką skriaudi, brangu
sis? — prapliupo, nuoširdžiai susigraudi
nusi. — Ką bloga padariau? Mažai dirbu?
Bet ar visi gali būti tokie sveiki, kaip Bu
zauskų išdribtpilvė? Ligonis aš! Kas kad
neblogai atrodau. Mano liga nematoma, pir
mininke. širdis! Pats svarbiausias nervas
įtrūkęs. brangusis. O tu neatsižvelgi. At
ėmei pusę daržo, neleidi pigiau nusipirkti
veršelio ir šiaip visokiais būdais persekio
ji... Už ką, pirmininke, kodėl, mieliausias?
— .Jau sakiau. Strazdien, — kantriai pa
aiškino Arvydas, tramdydamas susierzini
mą. — Kol maklinėsi kaime be darbo, nė
nesvajok apie kokias nors kolūkiečio tei
ses. Ir atsimink: jeigu neišdirbsi per mė
nesį vidutiniškai po dvidešimt penkis dar
badienius, atsisveikinsi ir su likusiais
arais. Valdyba nežiūrės, kad tavo daržas
apsodintas. Atlyginsime už įdėtą darbą,
sėklą, ir lik sveika.
— Po dvidešimt penkius darbadienius!
— Strazdienė griebėsi už galvos. — Pirmininke, reikia proto turėti. Kaipgi galima
užkrauti moteriai tokį lažą? Kada aš jį, ne
laimingoji. atidirbsiu?
—- Darbo užteks, nebijok. Štai Liepgiriai
pradėjo mėšlą vežti. Malonėk rytoj veži
mus versti, parodyk gerą valią...
Strazdienė suprato, kad čia nebe juokai.
Bejėgis pyktis nutvilkė ją kaip žaibas. Įrė
mė į Arvydą įtūžusias akis, lyg du užtai
sytus revolverio vamzdžius Bet ramus tvir
tas pirmininko žvilgsnis nusuko juos į šo
ną. Tada Strazdienė atsikrenkštė iš viaų
plaučių, drėbė ant gulinčio veršelio ir,
smarkiai nusikeikusi, nuėjo per kiemą šū
kaudama:
— Teisingasis, gerasis Toleikis! Ar gir
dėjot? Iš doros moters paskutinį duonos
kąsnį atima, o paleistuvę apdovanoja. Nu,
aš to reikalo taip nepaliksiu. Skųsiuos! Iki
paties Jurėno prieisiu! Tegu visi žino, kie
no vaiką ta mergšė gimdys...

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(17)

DU ATSIŠAUKIMAI

Jei Lenkijos ultimatumas Lietuvai buvo
skaudus moralinis smūgis, tai Vokietijos
ultimatumas, reikalaująs grąžinti Klaipė
dos kraštą, be to, dar didžiai materiališkai
žalingas. Lietuvai, norinčiai išsaugoti savo
nepriklausomybę, jo priėmimas buvo neiš
vengiamas, ir dėl to kaltinti vyriausybę ar
kariuomenės vadovybę būtų neišmintinga,
ir niekas, valstybei ir tautai pavojingu bei
kritišku metu, šaltai ir rimtai galvojąs to
nedarė. Visur vyravo rimta, nors ir prislėg
ta nuotaika. Anot Vydūno, tas, kas neišven
giama, reikia sutikti didingai. Tą vydūniš
kąją tiesą Lietuvos Aidas kovo 22 d. išreiš
kė šiais savo teiginiais:
— Vokietijos reikalavimas yra jėgos rei
kalavimas. Mums daromą skausmą mes tu
rime didvyriškai perkęsti. Turime šiuo sun
kiu momentu atsiminti, kad nuo mūsų dva
sinės tvirtybės priklausys mūsų likimas.
Tautos kietą valią mes ne viena proga esa
me parodę, parodysime ją ir šiuo metu.
Spauda yra viešosios opinijos reiškėją
bei formuotoja. Ano meto spauda buvo ge
rokai suvaržyta ir ne viską galėjo pasaky
ti, ką norėjo. Tačiau Vokietijos ultimatumo
atveju, valstybiškai galvojant, tos opinijos
reiškimas bei formavimas buvo aiškus ir
vienintelis, būtent: kodėl Vokietijos ultima
tumas buvo priimtas, o ne atmestas. Iš
dienraštinės spaudos kovo 22 d. tik vienas
Lietuvos Aidas tai padarė, be kitko, pa
reikšdamas:
— Jei reikalavimas priimamas, tai tuo
met galima išsaugoti nepriklausomybę,
nes reicho užsienio reikalų ministras pa
brėžė, kad tuo atveju Vokietija respektuo
sianti Lietuvos nepriklausomybę; jei reika
lavintas nepriimamas, tai vargu ar vokiečiai atsisakytų savo sumanymą įvykdyti
kitokiomis priemonėmis. Greičiausiai ne
tik kad neatsisakytų, bet dar grėstų ir viso
krašto nepriklausomybei. Tuo būdu Lietu
va pastatyta prieš dilemą: arba perleisti
Klaipėdos kraštą Vokietijai, arba pastaty
ti į pavojų visos valstybės nepriklausomy
bę. Tegul kiekvienas lietuvis atsako į šį
klausimą pagal savo sąžinę ir pilietinę iš
mintį. Mums gi atrodo, kad reikėjo pasi
rinkti tą kelią, kuriuo eidami, mes galime
nustoti vieno sąnario, bet galime išgelbėti
savo brangiausią turtą — laisvę. Tai yra
žiauri šio momento būtinybė, su kuria ko| voti mes neturime pajėgų.
1
Vokietijos ultimatumą priėmus, susida, tusią skaudžią vidaus politinę būklę pla
kai galėjo išnaudoti priešvalstybiniai gai
valai, nes juk buvo paliesti patys jautriau
si tautos patriotiniai jausmai. Turėdamos
galvoje netolimos praeities įvykius, kai

J. GUTOS „ŽILAM PLAUKUI“
(Atkelta iš 2 psl.)

mano“ eilėraštis, kuriame vedamas parale“lizmašTarp Lietuvos ir... šunelio: „Kai gat
^vėj sucypia šunelis, visi gyventojai sujun
da, skubiai sargybos atidunda, ir advoka
tai tiria bylą“. Deja, —
O tave, brangi Lietuvėle,
kada išgirs? Maskoliai naujo
nuvarvina kasdien tau kraujo,
apniko valkatos visokį.
Tik kas iš to? — Tu cypt nemoki...
I Poetas, atrodo, gerai pažįsta kiekvieno
į kūrėjo gerai žinomą jausmą, kai, lydant
idėją į matomą poetinę formą, kyla nepa
sitenkinimas pasiektais rezultatais: idėja
tokia graži ir žavinga, tačiau žodinė forma
tarsi ją subanalina ir sukelia vidinį nusi
vylimą. Apie tai plačiai rašė jau mūsų mi
nėtas J. Aistis, ir tai gražiai pavaizdavo
vienas dailininkas, nupiešęs skulptorių, su
nepasitenkinimu daužantį savo skulptūrą.
Mūsų poetas skundžiasi, kad „veltui ver
Šasi jausmai ir mintys į laisvą erdvę go
džiai, — kaip elgeta kuprotas, susikrimtęs,
keliauja mano žodžiai"... Kuprotų žodžių
tikrai pasitaiko J. Gutos kūryboje. Ypa
čiai jie ryškiai sukrypo šiaip palyginti nuo
taikingame „Rudens“ eilėraštyje: „Lelijos,
rožės pražydėj, ir sodai baigia nokti. Ru
duo, ruduo risčia atėj. Kojytės veržias šok
ti“.
Pernelyg daug prozos prikrautame „Ban
jose" eilėraštyje pasigendame ir gerų for
mos privalumų: jame nėra nei rimo, nei
bent žaismingo išvidinio ritmo. Sunku jį
skaityti, sunku bus sėkmingai ir dekla
muoti.
Tačiau gūdu skaityti anksčiau cituoto
„Veltui“ eil. juodą baigminį posmą, kuriuo
J. Guta, anksčiau pasiskundęs kuprotais
žodžiais, surezignuoja:
Todėl sulaužau ir metu aš plunksną.
Tylus vienuolis būsiu.
Klajokliui vėjui, kai laukuose dūksta,
nueisiu pasiskųsiu
Kartais užtenka vieno gero eilėraščio,
kad jis įamžintų poeto vardą. J. Guta gi
nkūrė ne vieną gerą eilėraštį. Ypač jo ger
bėjai, kurių taip gausu mūsuose, tikiu, daž
nai skaitys jo kūrinėlius ir svarstys, moky
sis atmintinai ir net minėjimuose dekla
muos.
Sulaukęs žilo plauko, autorius davė bran
ižių poezijos kūrinėlių, kuriuos tikrai ver4 skaityti.
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kovo 23 d. spaudoje ir per radiją paskelbė
šį savo atsišaukimą:

SKIRTINGOS POZICIJOS
PASIKALBĖJIMAS SU „NEMUNO KRAŠTU“

V. Vokietijoje leidžiamasis ir Albert An taną Sniečkų, tai surandami tokie vyrai,
nies atsakomuoju redaktorium pasirašoma kaip Albert Annies, kurie ryžtasi būti atsa
sis „Nemuno kraštas“ savo 1965 m. Nr. 3 komaisiais redaktoriais ir varyti uždarų
KARIAI!
dažnokai
linksniuoja „Europos Lietuvį“ ir kortų politiką, nukreiptą į susviravusius ir
Mūsų brangi Tėvynė, o kartu su ja ir vi
valstybę ištikusi nelaimė priešvalstybinių
John Kopūstą (ne Johan, kaip mano pase silpnadvasius, kurie jau nebepajėgia skirti
gaivalų ir jų suklaidintų žmonių buvo sten si mes pergyvename labai rimtą momentą.
yar ir kaip iš tikro buvau pasirašęs savo spalvų.
giamasi panaudoti valstybei sužlugdyti, šią Tokiais rimtais momentais visų tautiečių
straipsnius). Tačiau kadangi „Europos Lie
Mes, kurie dar nepalūžome ir nežadame
sunkią valstybei valandą vyriausybei tal akys žiūri į mus, ir kiekvienas mūsų žodis
tuvyje" tik aš tesu rašęs apie tą žurnaliu palūžti, tokią politiką laikome pragaištin
kon atėjo organizacijos, savo autoritetingu ar žingsnis visų yra atidžiai sekami ir vie
ką, tai manau, kad mano pareiga ir teisė ga ir apgaulinga.
Dėl to mes jaučiame
žodžiu patardamos visuomenei, kaip ji turi naip ar kitaip aiškinami.
Mes negyvename vienais jausmais. Visi būtų dabar vėl pasikalbėti ir bandyti išsi prieš savo tautiečius pareigą atvirai jiems
elgtis šiuo kritišku metu.
pasakyti, ko siekia „Nemuno kraštas“ ir
Lietuvių Savanorių Sąjungos pirminin mūsų sprendimai išplaukia iš mūsų karštų aiškinti.
Su „Nemuno kramto“ žurnalistais neleng kiti panašūs leidiniai. Tai yra meškerė, ku
kas ats. pik Itn. P. Gužas, Lietuvos šaulių širdžių ir šalto proto. Taip galvojant, mums
va kalbėti. Jei tu kalbi apie ratus, tai jie ri vadinama „vidurio keliu“. Tokio „vidu
Sąjungos vadas pik. P. Saladžius, Katalikų nebuvo netikėti paskiausieji įvykiai Klaipė
kalba apie roges, nors rogės visiškai tam rio kelio“ nėra ir negali būti! Arba bolše
d_os
krašte,
taip
pat,
kaip
mūsų
nenustebi

Veikimo Centro Valdybos pirmininkas dr.
metui netiktų. Nors aš, pavyzdžiui, savo vizmas, arba antibolševizmas. Jeigu kas sa
J. Pankauskas, V.D.U. Studentų Atstovy no ir Lietuvos vyriausybės sprendimas
bės pirmininkas A. Jurskis, Jaunųjų Ūki Klaipėdos krašto reikalu. Mes nepasiduoda straipsneliuose aiškiai esu nurodęs, kur ir ko, kad šitaip galvoti reiškia elgtis pana
ninkų Ratelių Sąjungos vyriausias vado me vien tik patriotiškų jausmų bangai, nes kaip iš „Nemuno krašto“ lenda prosovieti šiai, kaip bolševikai, tai tegu sako, jei tai
vas dir. VI. Tiškus, Kūno Kultūros Rūmų gerai suprantame ir žinome, kokiomis sąly nės propagandos ragai, bet gerbiamojo reiškia mūsų aiškų nusistatymą dėl' pa
direktorius V. Augustauskas, Lietuvos Va gomis ir aplinkybėmis visi tie įvykiai vyko. A. Annies priežiūroje redaguojamojo to žur žiūrų.
„Nemuno kraštas“ kelia klausimą, argi,
Kariuomenė visada buvo ir yra bene pat naliuko vedamajame stengiamasi apsimes
karų Sąjungos Korp. pirmininkas dr. P.
Slavėnas, Lietuvos Skautų Tarybos pirmi riotiškiausias junginys visame tautos kū ti naiviais vaikinukais, kurie tik dejuoja, girdi, nebūtų buvę geriau, jei tam naujam
ninkas gyd. J. Alekna, Pavasario Federa ne. Tautos nepriklausomybės gynimas yra kad jie puolami, o ne glostomi. Išleisda leidiniui vyresni kolegos būtų draugiškai
cijos vadas dr. J. Leimonas, Lietuvių Tau mūsų svarbiausias uždavinys. Todėl, kada mi savo žurnaliuką, jie turėję pačius ge patarę.
tininkų Sąjungos generalinis sekretorius ateis reikalas ginti Lietuvos nepriklauso riausius norus eiti „vidurio keliu“ ir, aiš
Kai dėl manęs, tai savo metu esu pasi
dir. M. Kviklys, Korp. Neo-Lithuania Fi mybę, mūsų tarpe neatsiras nė vieno, ku ku, padėti tautiečiams pasukti į tą kelią. sakęs, koks „Nemuno kraštas“ mums būtų
O
pasirodė,
sako,
kad
kai
kas
čia
elgiasi
listerių Sąjungos pirmininkas dr. D. Cese riam kiltų bet kokių abejonių dėl tokio už
priimtinas, ir tos nuomonės tebesilaikau.
vičius, Darbo Rūmų pirmininkas Pr. Šu- davinio reikalingumo ir naudingumo. Mes panašiai, kaip bolševikai: jei lietuvis gal Bet jo atsakomasis ar kiti redaktoriai tų
laitis, Užsienio Lietuviams Remti Draugi gerai žinome, kad nepriklausomybė yra voja ne taip, kaip jie, tai jis jau neteisin mano pasiūlymų, matyt, sąmoningai nema
jos pirmininkas R. Skipitis ir Jaunosios brangiausias tautos turtas, kuris turi būti gai elgiasi. Girdi, kai kurie mūsų išeiviai tė, nes jiems rūpi įtikinti mus, kad gali bū
Lietuvos vadas A. Kaulėnas kovo 23 d. pa ginamas visomis priemonėmis, 'tai yra ir pasidarę nepakantesni už žmones, kuriems ti kažkoks „vidurio kelio“ ir kad Lietuvoje
ginklu. Šioje kovoje geriau yra garbingai patys prikiša tą nepakantumą. Tokie žmo nėra skurdo, nėra kaimo baudžiavos, nėra
skelbė šį atsišaukimą:
žūti ar net tą ginkluotą kovą prieš stipres nės, girdi, galvoja, kad tik jų vienų tikėji seklių nei lietuvybės persekiojimų. Aš juos
nį priešą garbingai pralaimėti, bet tik be mas lietuvių tautai geras, o kas to tikėji suprantu: jeigu pro raudonus akinius žiū
LIETUVOS VISUOMENE!
jėgiškai nepasiduoti. Kodėl? Todėl, kad to mo neišpažįsta, tai su purvais maišytinas. ri, tai visos spalvos išeina raudonos...
Iš protėvių paveldėję tvirtą būdą ir susi kioje kovoje pralietas kraujas bus naši dir
Koks gi čia maišymas su purvais, jei
Linksniuodamas „Europos Lietuvį“, „Ne
valdymą kad ir kritiškiausiais momentais va, iš kurios išaugs naujos jėgos ir nauji ar apie tarnaujantį bolševikams sakai, kad jis
muno kraštas“ prikiša man, kad aš džiau
šaltai svarstyti nors ir sunkiausius klausi gumentai kovoje už savo tautos laisvę ir iš tiesų tarnauja bolševikams ir stengiasi
giąsis lietuvių laimėjimais. Teisybė, džiau
mus, šiandien ypač sunkią pareigą ir atsa nepriklausomybę. Štai kodėl mes neabejo apsimesti netarnaujančiu? Be abejo, yra
giuos kartu su visais lietuviais. Džiaugiuos
komybę turime prieš savo Tėvynę ir busi jame dėl savo nepriklausomybės ir nebijo lošimų, kurių atviromis kortomis nesulonet ir Vilniaus kvarteto muzikantų laimė
mąsias kartas.
me viešai ir atvirai pasakyti, kad, jei pa ši. Šitaip yra ir su bolševikų noru palenkti jimais, nors tarp jų yra vienas komunis
Išmokę didžiausiose audrose ir nelaimė vojus liestų dabartines mūsų žemes, o tuo į savo pusę svetur gyvenančius lietuvius.
tas. Lietuvoje šiandien yra daug komunis
se kieta valia ir pasiryžimu vieningai spręs pačiu ir mūsų ir mūsų tėvynės nepriklau Jei jiems atvirai būtų sakoma, kad užteks
tų, kurių laimėjimais galima džiaugtis. Bet
ti savo likimą, šią rimtą valandą parodyki somybę, tai mes jų be kovos jokiu būdu ne jums čia šiauštis, nusilenkite Sniečkaus ve
aš nesidžiaugiu skurdu, baudžiava, sekliais
me momentui reikalingą susivaldymą ir atiduotume.
damajai Lietuvoje Maskvos politikai, su ir lietuvybės persekiojimu, jei išvardyti
rimtį. Užmiršę visokius asmeninius ir sroMūsų didelis pageidavimas būtų, kad sitaikykite su esamąja padėtim, užmirški vien tik tas režimo nuodėmes, kurias sumi
vinius samprotavimus, rimtimi, tvarka ir visi be išimties mūsų tautiečiai nenusimin te, kad tos politikos išsigandę jūs pabėgote
ni „Nemuno kraštas“, stengdamasis viską
pasiryžimu parodykime visapusišką 'valsty tų ir nenustotų vilties, drąsos ir pasitikė iš savo krašto, ryždamiesi svetur gyvenda
užglostyti.
bės ir tautos reikalų supratimą, susiburki- jimo savimi.
mi pagal savo pajėgas prisidėti prie savo
Naiviais apsimetę „Nemuno krašto“ reme vienybėn, nes visi jaučiame ir supran
Ryžtingai turėsime pergyventi šį labai krašto ir tautos išlaisvinimo, tai jie nu
daktoriaji
net ir vedamajame išvedžiojai,
tame pavojaus didumą.
rimtą mūsų tėvynei momentą, turėsime pri švilptų tokį sakytoją. Gal nušvilpimo net
Žinokime, kad kurstymas ir tvarkos ar sitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų ir to neužtektų, nes juk pirmaisiais metais, kai kad į Lietuvą buvusi nuvažiavusi JAV gyve •
dymas yra ginklas, nukreiptas prieš visos liau dirbti ir budėti. Šie svarbūs įvykiai tik didesniame mūsų būryje pasimaišyda nanti D. Janušaitytė ir grįžusi nerašiusi
neigiamai apie tenykštį gyvenimą. Tai ko
Lietuvos nepriklausomybę.
privers daug ką iš mūsų tautiečių rimčiau vo koks nors bolševikų pareigūnas agituo
Rimti ir susikaupę žemiau pažymėtų or pagalvoti apie bendruosius visos tautos ir ti grįžti namo, tai jį turėdavo nuo įpykusių dėl, sako, mums šitaip negalima? Kodėl
ganizacijų vadai šventai tiki, kad kiekvie valstybės reikalus, apie realų ir radikalų tremtinių saugoti automatais ginkluoti „Europos Lietuvis“ siūląs įsigyti Pilėnų
nas lietuvis šią rimtą valandą savo parei visų mūsų jėgų subūrimą visos Tėvynės la amerikiečiai, britai ar prancūzai. Tokie agi operos plokšteles? Kodėl „Eltos“ bendra
darbiai stengiasi rinkti žinias apie Lietu
gą Tėvynei atliks.
bui, kad bendromis jėgomis greičiau pada tatoriai ir dabar nieko nelaimėtų, nors ir
vą ir su jomis supažindinti čia gyvenan
„Nemuno
krašto
“
atsakingajam
redakto

rytume savo Tėvynę kultūringą, atsparią
Klaipėdos netekimas lietuviams tiek bu ir saugią.
riui Albert Annies aišku, kad per 20 metų čius lietuvius? Kodėl, sako, Daunoras, Vi
dugiris, Neveravičius ir kiti Anglijos lietu
vo skaudus, jog apie Vokietijos ultimatu
O mes, kariai, būkime visada, bet ypatin kai kurie silpnesnės dvasios pradeda svy
mą buvo plačiai ir daug kalbama, jo pri gai dabar vykstančių įvykių akivaizdoje, ruoti (o mažytis skaičius silpnadvasių jau vių veikėjai stengiasi patys pasikalbėti su
ėmimą įvairiai komentuojant ir vertinant. drausmingi, vieningi, susiklausę ir drąsūs, pradeda net pūsti maskvinę kerėtojo dūde atvykusiais iš Lietuvos, bet nenori, kad
Tos kalbos rodo paties klausimo jautrumą, niekad neužmiršdami, kad „tas laisvės ne lę, nors ir nesėkmingai, nes ta dūdelė maža apie tuos pasikalbėjimus sužinotų eiliniai
lietuviai? Visa eilė tų „kodėl“ baigiama to
bet jų negalima laikyti tautoje kylančiais vertas, kas negina josį‘.
ką teužburia).
kia išmintim: „Ir argi mes gerbiame savo
neramumais, kaip tatai stengės įtikinti res
O kai niekas nelinkęs tikėti atvira agi skaitytoją, jeigu jam tyčiomis meluoja
Brigados generolas Stasys Raštikis
publikos prezidentą A. Smetoną kariuome
tacija pripažinti Maskvos režimą Lietuvo me?“
nės vadas brigados generolas Stasys Rašti
je ir to režimo gubernatorių Lietuvai An
Atsakymas galėtų būti trumpas: neme
(Bus daugiau)
kis. Jis tų tariamų neramumų pretekstu
luokite, jei gerbiate skaitytoją!
Bet, kaip matome, „Nemuno kraštas“
yra pabėręs daug klausimų. Tai jam reikė
tų į visus atsakyti.
Janušaitytė matė ir seklį, kuris kelionė
se būtinai sėdi šalia Lietuvon atvažiavu
sio svečio, matė baudžiavą, neišbrendamus
Na, ja, sakė jis, Petras yra nebe kelius. Tik ji pabrėžtinai tų dalykų neiš
JAV lietuviškoje spaudoje buvo paber metais buvau išrinktas gamybinio sekto vakis.
ta Pr. Lapės įspūdžių iš kelionės į Lietuvą riaus vadovu, pirmininku mok. Klimavi toks, kaip seniau (abudu sporto draugai). kėlė. O lietuvybės persekiojimas, apskritai
ir į Klaipėdą.
čius, kultūrinio sektoriaus vadovu — mok. Taip sakant, palaikė oficialiąją Polianinie- rusinimas negali būti pastebimas pro au
Kaip senam Klaipėdos gyventojui, ten gi Burkšaitis. Visi nepartiniai.
nės liniją. Galop nusprendėme, jog tiksliai tomobilio langą, nebent tik rusiški užrašai.
mūšiam, daug kas man žinoma, pažįstama.
1959 metų pabaigoje ar 1960 m. pradžio straipsnyje keliamiesiems kaltinimams pa Suprantama, kad Janušaitytės pasveikinti
Prisimenu penkiasdešimtųjų metų pra je ..Tiesoje', o gal „Komjaunimo Tiesoje“ tikrinti reikia susirasti lengvą automobilį negalėjo subėgti visi į Lietuvą suvežtieji
džią. Kaip ir daugelis kitų paauglių, bu buvo išspausdintas ilgas straipsnis, antraš ir nuvykti į tarnaitės gyvenamąją vietą rusai ir jai telegramų atsiųsti visi Sibiran:
vau didelis sporto varžybų mėgėjas. „Žal te „Beširdžiai".
Skuodo rajone. Kur tau! Tai buvo visai ne ar Karelijon ar net Mandžurijon išvežtieji
Sukviečiamas specialus Mokyklos - In priimtina Polianinienei. Girdi, kas laikraš lietuviai.
girio" stadione, statytame Nepriklausomos
Lietuvos laikais, Klaipėdos futbolo koman ternato profsąjungos vadovybės posėdis. tyje keliama, yra viskas teisinga, o „smul
„Europos Lietuvis“, kaip matome, ne tik
da „Audra“ žaidė su svečių komanda. Ne Dienotvarkėje:
„Beširdžiai“ straipsnio kūs“ netikslumai neturi reikšmės.
ką, bet ir sovietinio Lietuvos rašytojo romą
turėdamas pinigų, pro tvorą, krūmais svarstymas ir numatymas priemonių kriti
Taip ir pasibaigė posėdis be konkretaus ną persispausdina savo skiltyse. Jei buvo
nutarimo. Buvo atidėta vėlesniam laikui. pastebėtas jame skelbimas dėl Pilėnų ope
įsliuogiau į stadioną. Juk negalima praleis kos iškeltiems trūkumams pašalinti.
ti progos, kai savoji futbolo komanda žai
Pirmininkauja profsąjungos pirminin Išėjus Lapienei, kad gi pradėjo Polianinie- ros plokštelių, tai jau šitas romanas tikrai
džia. Vartuose stovi ilgametis komandos kas, fizinio lavinimo dėstytojas Vytautas nė priekaištauti: girdi, ką jūs galvojate, galėjo kristi į akis.
narys, aukšto ūgio, patrauklios išvaizdos Klimavičius (neseniai išrinktas pirminin kad taip elgiatės su „beširde“! Juk ji tik
„Eltos“ bendradarbiai susitikinėja su at
Petras Lapė, komandoje pažįstamos klaipė ku).
jausis sustiprinta, kas bus, kai sužinos par vykusiais lietuviais, norėdami gauti savo
diškiams kitos pavardės: Zabielavičius, Va
Partijos miesto komitetui atstovauja Po tijos komitetas apie šitokią padėtį ir t.t.
informacijos darbui tikslesnių žinių apie
siliauskas, Mackevičius, Kazakaitis, Igno lianienė. Tai buvusi mano studijų Klaipė
Vėliau laikraščio redakcija paklausė, gyvenimą Lietuvoje, nes ten laikraščiuose
tas ir kiti. Po daugelio metų teko išvysti dos Mokytojų Institute kolegė, tik iš isto kaip reaguota į „kritiką“. Tai Klimavičius, skelbtoji tiesa yra labai dalinė. O privačių
juos jubiliejiniame susitikime žaidžiančius, rijos fakulteto. Aistringa komsomolcė, bol aišku, turėjo atsakyti: kritika pasitvirtino, žmonių susitikinėjimai su atvykusiais ar
jau kaip futbolo veteranus. Dar ir dabar ševike. Dabar, rodos, jau iki Vilniaus nusi- apsvarstyta profsąjungos posėdyje, kriti pravažiuojančiais turi, aišku, tą patį sume
vaizduotėje matau plakatą, skelbiantį rung kapstė. Vykstant posėdžiui, prisistatė ir tuo kuojamoji išvadas padarė.
timą — šiek tiek pasikalbėti apie savo kraš
tynęs. Plakatas vaizduoja ilgametį „Aud metinis miesto švietimo skyriaus vedėjas
Taip ir liko šis reikalas nebaigtas.
tą ir ta proga gal net išgerti kaušiuką
ros" gynėją, pagarsėjusį futbolininką Za Jonas Urvakis, buvęs mano fizkultūros mo
Kodėl sovietiniai politrukai pradėjo šią alaus, nes tai gi mūsų broliai, seniai ar net
bielavičių. kaip jis savo „plike“ atmuša ka kytojas. Iškalbus, apsukrus, įstojęs į parti akciją? Priežasčių gali būti įvairių: pvz., niekada iki tol nematyti.
Ar kiekvienas
muolį, ir jo trumpas, kreivas, drūtas koji ją, nusikapstė iki Miesto Vykdomojo Ko turi gimines užsienyje ir nerašo jiems toks pasikalbėjimas turėtų būti aprašinė
kes, kurių, sako, keturis kartus laužti kau miteto pirmininko pavaduotojo, o dabar taip, kaip partija reikalauja. Gal būt, atsi jamas? Pavyzdžiui, ir „Nemuno krašte“ nie
lai.
vėl nusėdo vienon gimnazijon direktorium. sakė stoti į partiją ir t.t.
kada dar nesame skaitę reportažų, kaip su
Petrą Lapę galėdavome stebėti ne tik Posėdyje dar dalyvaujame: aš, mok. Burk
Klaipėdoje matyt statybų. Taip, bet jas pareigūnais iš Vilniaus buvo sutarta dėl to
kaip nepamainomą vartininką, bet ir vieną šaitis ir kaltinamoji — Mokyklos - Inter vykdant dalyvavo ir dar dabar tebedirba žurnaliuko leidimo ir dėl jo politikos, ir
geriausių tuometinių Klaipėdos krepšinio nato anglų kalbos dėstytoja Eugenija La ir kaliniai. Penkiasdešimtaisiais metais iš mes net nesistebime. Sutarta, eina, ir aiš
kilę pastatai tarp Mažvydo alėjos ir Vy ku.
komandos žaidėjų, šeštadieniais, sekmadie pienė.
niais. kai būdavo šokių vakarai mūsų gim
V. Klimavičius nušviečia mums straips tauto gatvių buvo statyti kalinių, kuriuos
Bet dar reikia, kad „Nemuno kraštas“ pa
nazijos (buvusioje Vytauto Didžiojo) di nį „Beširdžiai“, kurį jau mes prieš porą saugojo sargybiniai ir spygliuotos vielos. teiktų įrodymų, jog „Europos Lietuvis“ ar
džiulėje salėje, tekdavo akimis lydėti mū dienų skaitėme. Jame vieno jauno komso- Tais metais buvo pradėta statyti ir Baltijos kuris nors kitas svetur leidžiamasis lietu
sų žymųjį sportininką Petrą šokančiųjų sū molco korespondento puolama architekto laivų statykla. Buriuojant Kuršių mario viškas laikraštis meluoja savo skaityto
kuryje. Ypač atkreipė dėmesį tai, jog kri Lapės šeima už tai, kad tariamai jis ir jo mis, kartą teko priartėti prie krantinės, jams apie Lietuvą ar kuriomis nors kito
to jam į akis mūsų klasės gražuolės, geros žmona nežmoniškai, beširdiškai elgiasi su kur buvo kalami geležiniai poliai į vande mis temomis. Kitus melagiais be įrodymų
mokinės Elvyra Paulauskaitė ir Eugenija tarnaite. Liepę batus valyti, atėmę pasą, ir nį. Kad pradės rusiškai mėlynkepuris rėk vadinti juk reikštų sau tokią dėmę užsi
ti iš sargybinio bokštelio! Iš karto paaiškė mesti. Aš net būčiau linkęs apmokėti bent
Laurinkutė. Pasirodo, jog draugystė davė kitokios smulkmenos.
ir vaisius. Mano bendraklasė Genė, baigusi
Pasisakėme mes, profsąjungos nariai, vi jo, jog čia dirbama kalinių.
vienerių atgalinių metų „Europos Lietu
Nemalonu sovietams, jog čia pat prie vio“ komplektą ir padovanoti „Nemuno
Vilniaus Pedagoginio Instituto anglų kal si, teigėme, jog nepastebėjome, kad moky
uosto
stovi
senų
laikų
mūrinis
kalėjimas
bos fakultetą, tapo Eugenija Lapiene.
toja Lapienė turėtų laikraštyje keliamą
krašto“ redaktoriams, kad jie išrankiotų
Profsąjungai Sovietijoje priklauso, tur sias savybes. Aš pridėjau, jog ją pažįstu iš su kaliniais, matomas užsienio jūreiviams. ir paskelbtų viską, kas tik buvo pameluota
Paprasčiausia išeitis: mūrinis kalėjimas apie dabartį Lietuvoje.
būt. 99,9 proc. dirbančiųjų.
gimnazijos laikų ir nieko blogo apie ją ne
„panaikinamas“, paverčiamas statybininViename Klaipėdos Mokyklos Internato žinau.
Nr. 1 profsąjungos narių susirinkimų 1959
Kalbėjo švietimo skyriaus vedėjas J. Ur(Nukelta į 4 psl.)
Johan Kopūstas, Vokietija

ALEKSANDRAS MERKELIS

Neseni Klaipėdos vaizdai

4

EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų

Nr. 20(861). 1965. V. 11

VYSKUPAS LONDONE

NOTTINGHAMAS

LONDONAS
PETRO BULAIČIO 70 M. SUKAKTIES
MINĖJIMAS

MOTINOS DIENA
Nottinghamo Moterų Draugija gegužės
15 d.. 5.30 vai.. Ukrainiečių salėje, Bentick
Rd., rengia Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: oficialioji dalis — pagerbi
mas motinų ir paskaita. Meninę dalį atliks
vietos jaunimas ir skautai.
Maloniai kviečiame vietos ir apylinkių
tautiečius dalyvauti.
Valdyba

Balandžio 20 d. sukako 70 metų amžiaus
senosios lietuvių išeivijos veikėjui Petrui
Bulaičiui.
Šiai sukakčiai paminėti Didž. Britanijos
Krašto Valdyba rengia paminėjimą - pager
bimą jo garbingajai sukakčiai atžymėti.
Pagerbimas įvyks gegužės 22 d. Parapi
jos salėje (345A Victoria Park Road, E.9).
Pradžia 7.30 vai. vak.
Norinčius dalyvauti kviečiame kuo grei MANCHESTERIS
čiau užsirašyti pas S. Kasparą, Z. Jurą ar
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
klebonijoje.
D.B.L. B-nės Valdyba
Gegužės 15 d., 6 vai. vakare, Klubo pa
talpose šaukiamas DBLS skyriaus narių
ELENOS GAPUTYTĖS PARODA
susirinkimas.
Gegužės 3 d., pirmadienį, The Upper
Prašome visus atsilankyti!
Grosvenor galerijoje (19 Upper Grosvenor
Skyriaus Valdyba
St., London, W.l) buvo atidaryta skulpto
rės Elenos Gaputytės ir tapytojo Andre
PREZ. A. SMETONOS MINĖJIMAS
Dzierzynski darbų paroda, kuri bus iki ge
Gegužės
d., 6 vai. vakare Klubo pa
gužės 17 d.
Elena Gaputytė yra ir skulptorė ir pie talpose rengiamas Prezidento A. Smeto
šėja, tik šįkart toje dviejų parodoje yra iš nos minėjimas su įdomia paskaita ir eilė
raščiais. Po paskaitos šokiai.
stačius! vien skulptūros darbus.
Meno dalykus ji yra studijavusi Vokie Kviečiame visus iš toli ir arti.
Skyriaus Valdyba
tijoje, Kanadoje, gilinusi Prancūzijoje, stu
dijų tikslu plačiai važinėjusi po Europą ir
JAV, o nuo 1956 m. apsigyveno ir dirba
Britanijoje.
Nuo 1960 m. yra suruošus! eilę savo dar
bų parodų.
VYSKUPAS SODYBOJE
Naujasis Europos Lietuvių Vyskupas P.
Brazys, lydimas Londono Liet, parapijos
PAIEŠKOJIMAI
klebono kun. S. Matulio, apsilankė Lietu
Mrs. PEIZUMS A., gyvenusi 133 Woola- vių Sodyboje.
Svečias apžiūrėjo Sodybą ir susipažino
combe, Ladge Rd., Selby Oak, Birmingham
su
jos veikla. Ekscelencija asmeniškai pasi
29, pati ar žinantieji apie ją prašom rašy
kalbėjo su visais Sodybos gyventojais, ku
ti „E. Lietuvio“ Administracijai.
riems šis vizitas buvo tikrai maloni staig
SIMANAVIČIUS Jeronimas, 1945 m. gy mena.
venęs Hutted Hotėl, A.E.6, Near Cockfos- Grįždamas atgal į Londoną, Ekscelenci
ters, Herts., pats ar žinantieji apie jį pra ja suteikė dvasinį patarnavimą Sodybos
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Administra gyventojui B. Brazauskui, kuris sunkiai
serga Roehamptorio ligoninėje.
cijai.
Sodybos gyventojai nuoširdžiai dėkingi
Vyskupui už apsilankymą ir malonioj drau
PRIE J. STRUMSKIO PASKUTINIOJO gystėj praleistą laiką.
PASISAKYMO
P. Jonas Strumskis prašo pataisyti pas Lietuvių Sodybai reikalingi virėja
kutiniajame jo pasisakyme nurodytąjį laiš ar virėjas ir padėjėjas. Tinkamam
kų skaičių.
kandidatui pastovus darbas ir ge
Iš tiesų jo buvo parašyta: T. Krivicko ras atlyginimas. Pirmenybė mote
turimuosius 5 ir iš Lietuvos bei Amerikos rims.
gautus 20 laiškų.
Dėl smulkesnių sąlygų rašyti So
Redakcija bus klaidingai supratusi, kad dybos Vedėjui, Headley Park, Bortie laiškai visi priskiriami vienam asme don, Hants.
niui.
Telefonas Bordon 10.

LIET. SODYBA

MIELI TAUTIEČIAI '.

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.
LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

::

į :

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3y2 jardų ekstra geros viln. angį,
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10 y, jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį,
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.
N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.
Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

VYSKUPAS DR. P. BRAZYS
SU LONDONO LIETUVIAIS
Sekmadienio, gegužės antrosios, rytas jš
aušo besipuošiąs pavasario žaluma ir žie
dais, žydruojąs skaisčiais saulės spindu
liais.
Ši diena ypatinga Londono lietuviškajai
kolonijai: ją lanko mūsų naujasis Europos
lietuvių Ganytojas Dr. P. Brazys, MIC.
Dar gerokai prieš pamaldas bažnyčioje
jau užpildytos visos sėdimosios ir stovimo
sios vietos. Daliai tenka pasinaudoti šoni
nėmis pagalbinėmis durimis ir pasilikti prie
jų11 vai. Ganytojas pasitinkamas prie kle
bonijos durų lietuviškos kolonijos jaunu
čių ir moterų tautiniais rūbais. Procesija
pajuda, chorui iškilmingai giedant „Štai Di
dysis Kunigas“. Ganytojas įžengia į baž
nyčią. Po trumpų pamaldų Ganytojas pra
vedė tradicinę kiekvieno mėnesio pirmojo
sekmadienio procesiją su Švenčiausiuoju,
po to atlaikė Sumą, kurios metu pasakė la
bai gražų ir pamokomą pamokslą.
Po Sumos Ganytojas atlaikė tradicines
Gegužines pamaldas, o po to suteikė palai
minimą su Švenčiausiuoju.
Po pamaldų J.E. Vyskupas jaunučių pro
cesijoje išeina iš bažnyčios susitikti su pa
maldose dalyvavusiaisiais.
Čia šis ypatingas įvykis buvo įamžintas
laikraščių bei kitų fotografų, kaip nepap
rastas Londono kolonijos gyvenimo įvykis.
VYSKUPO PRIĖMIMAS LONDONO LIET.
SPORTO IR SOC. KLUBO SALĖJE
To paties gražaus sekmadienio popiety
je londoniečiai ir kitų kolonijų svečiai rin
kosi salėje susitikti su savo Europos lietu
vių Vyskupu Dr. Pranu Braziu, MIC, kuris
kaip vyskupas pirmą kartą lanko Londono
lietuviškąją koloniją.
3 vai. po pietų salę pripildo gausiai su
sirinkusieji lietuviai. Atvykstantį Ganytoją
prie salės durų pasitinka Londono Jauni
mas ir choristės, pasipuošę tautiniais rū
bais.
Priėmimą pradėjo parapijos komiteto
p-kas S. Kasparas, pakviesdamas Vyskupą
Dr. P. Brazį, D. Britanijos Lietuvių Sielo
vados vadovą ir Londono Liet, bažnyčios
kleboną kun. Dr. S. Matulį, MIC, ir Lietu
vos Pasiuntinybės Londone Patarėją V. Ba
lieką užimti prezidiumo vietas.
Klebonas supažindina susirinkusiuosius
su J. E. Vyskupo asmenybe ir įteikia Lon
dono lietuvių dovaną.

NESENI KLAIPĖDOS VAIZDAI
(Atkelta iš 3 psl.)

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites.

Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas svei
kiną naująjį Vyskupą Lietuvos Ministerio
B.K. Balučio ir savo vardu.
Vyskupas Dr. P. Brazys savo žodyje pa
lietė aktualias religines bei tautines išeivi
jos gyvenimo sritis, kviesdamas visus būti
vieningais, jausti atsakomybę už religinę
ir tautinę lietuvių tautos ateitį ir ta link
me veikliai darbuotis.
Meninėje dalyje Sekmadieninės mokyk
los mokiniai padeklamavo eilėraščių: J. Au
gaitytė, Kristina Dankytė ir L. Kasparas.
Pianinu skambino solo ir duetą Rūta Demenytė ir Jonukas Dėmenis.
Jonas Parulis smuiku išpildė Šuberto
Avė Maria. Londono Jaunimo mergaitės
padainavo dvi liaudies dainas.
J. Parulis su sūnumi Petru smuiku ir
akordeonu išpildė Lietuva brangi ir Plau
kia Nemunėlis.
Londono Jaunimo tautinių šokių grupė
labai puikiai pašoko Kalvelį, Šustą, Žioge
lius ir Oželį.
Lietuvių bažnyčios Londone choras, va
dovaujamas J. Černio, padainavo keletą
liaudies dainų.
Klebonas tarė padėkos žodį visiems,
taip gausiai dalyvavusiems salėje ir baž
nyčioje. Priėmimo oficialioji dalis baigta
Tautos himnu.
Po priėmimo buvo bendra arbatėlė, ir J.
E. Vyskupas susitiko su tautiečiais, pasi
likdamas salėje iki vakaro, dalydamasis
įvairiomis gyvenimiškomis mintimis bei
įspūdžiais.
(S.K.)

joje taip pat susidarė gerą įspūdį, kad vo
kiečiai ne vien žodžiais, bet ir darbais vyk
do tautų bendravimą ir dėl to rodo didelį
palankumą ir lietuviams. Dalyvaujant Va
sario 16 gimnazijos pastato šventinimo iš
kilmėse, tas palankumo įspūdis dar paryš
kėjo iš pasikalbėjimų su aukštais vokiečių
pareigūnais.
Vokietijoje vizitavo Koelno ir Muencheno kardinolus. Jie pažadėjo paramą Vysk.
Dr. P. Braziui jo dideliam darbui — pasi
ruošti reformoms. Aplankyta visa eilė vys
kupų. lietuvių darbo kuopos, gimnazija.
Pakeliui Vyskupui teko susitikti kai kur
ir su Šveicarijos lietuviais. Italijoj daly
vauta iškilmėse atidarant jaunimo namuo
se lietuvių salę ir Aušros Vartų koplyčią.
Dalyvauta kunigų studijų savaitėje.
Supažindinęs su savo kelionės įspūdžiais,
J.E. Vysk. Dr. P. Brazys toliau vedė pokal
bį, atsakinėdamas į susirinkusiųjų kelia
muosius klausimus.
Per tuos klausimus paaiškėjo, kad mūsų--"
Vyskupo pirmasis uždavinys derinti lietu
vių sielovados darbą ir daryti viską, kas
tik galima, kad religinis gyvenimas iš čia
šviestų visu aukštumu visiems lietuviams.
Bažnyčios įstaigos nesuinteresuotos, kad
lietuviai kur nors asimiliuotųsi. Priešingai,
rūpinamasi kiek galima teikti paramą, kad
religija išsilaikytų krašte. Vokietijos epis
kopatas pritaria, kad reikia lietuvybę išlai
kyti visur, nes supranta, kad mes čia atsa
kingi už visą tautą.
_
Vyskupas pasisakė a <iėl tokių sunkių
problemų, kaip jaunimo kelionės.į Lietuvą'"'
ir dėl vadinamųjų kultūrinių mainų, dėl rū
pėsčių jaunimu. Supažindino susirinkususirinku
siuosius su savo turimaisiais naujaisiais
duomenimis apie religijos persekiojimą
Lietuvoje. Nurodė, kad mūsų Atstovybė
prie Vatikano palaipsniui atgauna seniau
turėtąją padėtį. Apskritai Vatikanas lietu
vių reikalais yra labai gerai informuotas
ir lietuvius vertina ir rūpinasi jais.
Vysk. Dr. P. Braziui duota teisė gyventi
ten, kur jis matys kada reikalo. Kadangi
stipriausias ryšys turės būti su centrinėm
Bažnyčios įstaigom, tai pagrindinė gyvena
moji Vyskupo vieta bus Roma. Kadangi
Vokietijoje yra ypač daug lietuvių ir Vys
kupo darbams bus reikalinga lietuvių ku
nigų talka (lietuvių kunigų Vokietijoje yra
21), dėl to Vyskupui teks dažnai pabuvoti
ir Vokietijoje. O po Vokietijos sekanti di
desnė ir įdomi lietuvių kolonija — Britani
ja, kurios lietuviai dėl ta irgi turės progos
dažnai susitikti su savo maloniuoju Vysku
pu.

PASIKALBĖJIMAS SU VYSKUPU
KLEBONIJOJE
Po pamaldų, po susitikimo Parapijos sa
lėje sekmadienio (gegužės 2 d.) vakare J.E.
Vyskupas Dr. P. Brazys turėjo pasikalbė
jimą su organizacijų ir mūsų neplačios čia
spaudos atstovais Lietuvių bažnyčios kle
bonijoje.
Atidaromąjį žodį tarus klebonui Kun.
Dr. S. Matuliui, Ekscelencija Vyskupas pir
miausiai papasakojo, ko pasiekęs kelionėje
po Europą, kurias pradėjo kovo'25 d. Pran
cūzijoje aplankė nuncijų, kuris ta proga pa
rodė tikro palankumo Lietuvai. Aplankė
kardinolą. Turėjo įdomių pasikalbėjimų su
įtakinguoju mūsų Pasiuntinybės Patarėju
prof. J. Baltrušaičiu, su lietuvių organiza
cijų atstovais, su jaunimu — ansamblio
dalyviais studentais ir kitokių pokalbių.
Mažesnes lietuvių kolonijas Prancūzijo
je Vyskupas aplankys vėliau.
Vokietijoje, Bonnoje, aplankė nuncijų,
kuris yra buvęs Vatikane lietuvių reikalų
referentas, dėl to senas pažįstamas ir ge LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ras lietuvių draugas. Pabėgėlių ministeri- CORBY — gegužės 16 d„ 12 val.
KETTERING — gegužės 23 d„ 12 val.
BRADFORD — gegužės 16 d„ 12.30 val.
MANCHESTER — gegužės 30 d„ 10.30 val.
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARĮ PAIEŠKOJIMAI
LEONAS Vladas, gimęs 1924 m. Simne,
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
ir STEPONAVIČIENĖ Jadvyga, gyvenusi
Jei saviems padėti nori,
234 Russia Lane, London E.2. patys ar ži
Padarysi tai tikrai,
nantieji apie juos prašom rašyti „Europos
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, Lietuvio“ Administracijai.
—
Ir neliks kišenė kiaura!
Reikalinga vyresnio amžiaus moteris •
auklė 8 mėnesių mergaitei Londone ir pro
vincijoje prižiūrėti. Šeimininkas yra lat
vis
skulptorius, šeimininkė — anglė vaiką
(A. BRIEDIS)
gydytoja. Adresas: Dr. Sapietis. 100 Cla
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, re Court, Judd St., London, W.C.l. Telefo
nas: TERminus 9040.

kų bendrabučiu. Bet štai atvykę Klaipėdon
matome, kad kaliniai, sutupdyti sunkveži
miuose, vežami į statybas tarp „Žalgirio“
stadiono ir naftos bazės. Kur jie kalinami?
Ogi Nemuno gatvėje, už celiuliozės - popie
riaus kombinato, pietinėje miesto dalyje
— medinių barakų lageryje.
O kas vakaruose mato sijonuotas mote
ris, laipiojančias statybų pastoliais, dir
bančias sunkiausius nemechanizuotus dar
bus? Sovietijoje tai įprastas dalykas. Kas
pastatė tiltą per Dangę? Kareiviai - pionie
riai. Kas pastatė vadinamąją „liaudies fil
harmoniją“? Klaipėdos katalikai. Ji buvo
statyta kaip bažnyčia. O kas ją išgriovė?
Rusiškieji kolonistai. Tie patys, kurie iš
LONDON, W.3
-------------------------------------------- —
palengvo, bet užtikrintai ardo visos Lietu
Tel. ACO 4374
EUROPOS LIETUVIS —
vos pamatus. Bet tas jiems nepasiseks, tam
reikia daugelio dešimtmečių. O vienu ypu
LITHUANIAN WEEKLY.
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