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PRIGIMTIS IR SANTVARKA
J. GUTAUSKAS

Komunistai savo politinę programą vaiz timo apie žmogaus dorovinę prigimtį. Jie
Ruošdamiesi švęsti Lietuvos pavergimo duoja kaip kažkokią rojaus žemėje progra paneigia, kad žmogui yra įgimti egoizmas,
sukaktį ir švęsdami ją, lietuviški bolševi mą. Tačiau ši „rojaus" programa kyla ne garbės troškimas, noras būti tųrtingeskai savo spaudoje apsčiai priplepėjo apie iš religinių prielaidų. Priešingai, ji kyla iš niam ir stipresniam už kitus. Jie mano,
anuos laikus, kai jie išėjo į didelius žmo marksistinės filosofijos materialistinių prie kad žmonėse visa tai pasireiškia dėl išsigi
nes. Bet tiktai retas jų tesugebėjo gyviau laidų. Šios filosofijos mintis yra ta, kad musios socialinės sistemos. Kai komuniz
tai pavaizduoti. Daugumas tik atliko jiems tai, kas materialu, yra pirminis dalykas, o mas panaikins tą sistemą, tai tuomet žmo
uždėtąją pareigą — parašė šiokias tokias kas dvasiška — antrinis. Vadinas, žmonių nėse dings tuščias noras būti turtingesapyskaitas, ir gana. Tačiau tarp tų nuobo- materialinė būtis apibrėžia jų dvasinę bū niam už savo kaimynus, siekti turėti visą
džiųjų atsiminimų dėmesį patraukia „Per tį. Remdamiesi šia filosofija, marksistai namą, kai yra patogus butas, ar turėti rū
galės" žurnalo Nr. 7 išspausdintasis Anta nutarė pertvarkyti žmogiškosios būties mus, kai jam yra patogus namas.
no Venclovos rašinys „Nepaprasta vasara". materialinius pagrindus tokiu būdu, kad
Štai kaip atrodo marksistinė sistema. Ką
Venclova mėgsta rašyti atsiminimus ir, jie apibrėžtų žmonių sąmonę į gerąją pu gi galima pasakyti apie ją? švelniai ir
tur būt, daugiau jų yra prirašęs negu ku sę. Marksistai visai teisingai padarė išva mandagiai šnekant, galima pasakyti, kad
ris nors kitas lietuviškas bolševikas. Tiesa, dą, kad žmonijos dvasiniam gyvenime pa ši filosofija pagrįsta visiškai klaidingu
jis retai ką nors nauja bepasako, nuolat grindinė blogybė — tai egoizmas, nes me žmogiškosios prigimties supratimu. Kai iš
kartojasi. Bet jo atsiminimuose ne kartą las, pavydas, pyktis ir kiti dvasiniai trūku tiesų žmogiškosios ydos yra socialinių ydų
pro visą plepėjimą prasmunka ir nuoga mai — visa tai yra egoizmo pasireiškimas priežastis, ši filosofija tvirtina priešingą
teisybė. Štai šįkart jis labai iš tolo papa ir egoizmo pasekmė. Taigi, pagal tą jų fi dalyką.
sakojo, kaip rašytojų draugijos valdyba losofiją, kiekvienos dvasinės blogybės prie
Krikščionybė taip pat sako, kad egoiz
anomis dienomis išsiuntė jį į Estiją. Kai žastis yra kokia nors materialinė blogybė. mas iš esmės yra blogybė ir kad tas egoiz
Lietuvon sumarmėjo papildomos sovieti Jie pradėjo ieškot, kas yra ta materialinė mas pasireiškia žmoguje ypač aiškiai sie
nės armijos, Venclova buvo Taline. Jis ir blogybė. Ir jie įžiūrėjo tokią priežastį ka kiant privatinės nuosavybės. Bet krikščio
apie savo paskyrimą ministeriu sužinojo pitalistinėj ekonominėj santvarkoj: priva nybė sako, kad ne privati nuosavybė suku
dar svetur tebūdamas.
tinės nuosavybės teisėje. Kaip tik privati ria egoizmą, bet egoizmas sukuria priva
Kad taip atsitiko, žinoma, įdomu. Ta nė nuosavybė, jie priėjo išvados, išauklėja čią nuosavybę. O kadangi egoizmas nesu
čiau ką gi tai reiškia? Vadinas, jis buvo pa žmoguje egoizmą. Vadinas, pašalinus pri tampa su privatine nuosavybe, bet yra žy
skitic'j viriškai neatsikkusus jo. Kas gi vatinę nuosavybę, kaitų su ja pranyks ir miai platesnis, tai kvaila būtų tikėti, kad
jį paskyrė?
egoizmas, o kartu su egoizmu dings ir me išnyks egoizmas, jei valstybiniu keliu pa
Paleckis grįžusiam pasakė jam, kad las, neapykanta, godumas ir žmonės pasi naikinsi privatinę nuosavybę, be to, dar
liaudies pageidavimu jis paskirtas. \
darys puikūs, žemėje prasidės rojus, visi ne kiekvieną nuosavybę, o tik gamybinių
Kur ta liaudis buvo susirinkusi ir reika gyvens taikoje ir meilėje.
priemonių. Jeigu žmogus nori nugalėti ego
lavusi padaryti Venclovą švietimo ministe Pradžioje komunistai nutarė pašalinti izmą, tai jis privalo kovoti su juo savyje,
riu, arba komisaru, kaip tada vadino? Vai gamybos priemonių privatinę nuosavybę. o ne su teise į gamybinių priemonių priva
kiškai naivu būtų ieškoti tokio liaudies su Šią visuomenės pertvarkymo fazę jie pa tinę nuosavybę; kovoti su bloga dvasia sa
sirinkimo pėdsakų, nes ir patį Paleckį ir vadino socializmu. Bet, pagal jų idėjas, tu vyje, o ne su socialine sistema. Kovos eigo
Venclovą parinko Lietuvoje visus reikalus ri būti panaikinta visokia privati nuosavy je su savo egoizmu žmogui naudinga atsi
anuomet perėmęs tvarkyti Dekanozovas. bė, kuria naudojantis galima padaryti ža sakyti savininko teisės, bet tai naudinga
Net pasikalbėjęs su Paleckiu Venclova ne los kitiems. Idealioj komunistinėj visuome tik tuo atveju, jei jis atsisako savanoriš
sužinojo, kokios pareigos atiteko jo drau nėj, marksistų supratimu, bus toksai ma kai, nes tik savanoriškai atsisakius savigams Šimkui ir Cvirkai, nes Paleckis, ma terialinių gėrybių perteklius, kad kiekvie ninkystės nugalimas egoizmas.
tyt, irgi dar nežinojo. Dekanozovas jam nas žmogus galės turėti viską, kas jam rei
Atimti per prievartą iš žmonių jų turti
dar nebuvo pasakęs.
kalinga, iš kažkokių visuomenės fondų ir nę nuosavybę ir uždrausti jiem turėti tiek,
O pas Paleckį anuomet, atrodo, ilgokai todėl žmonėse dings savininkų moralė, iš kiek jie nori, bausmėmis grasinant, žino
jis užsibuvo, nes spėjo apžiūrėti net prez. nyks skirtumas tarp turtingųjų ir netur ma, negali panaikinti egoizmo. Priešingai,
A. Smetonos paliktąją biblioteką ir pasi tingųjų ir visi pasidarys lygiai turtingais. toks kelias tik veda į blogybes, nes kiek
kalbėti dėl jos. Venclova dabar mums tvirŽinoma, kyla klausimas: na, o jei žmo viena prievarta jau yra blogybė. O juo
„iiną, kad biblioteka buvusi labai menka. gus komunizme panorės turėti ne mažiau mažiau prievartos, tuo geriau. Komunisti
Bet tai juk prieštarauja istorinei tikreny sią būtinumą, o didžiausią — ne butą su niai visuomenės pertvarkymai praktiškai
bei. Dabar gerai žinoma, kad daugumas žy patogumais, bet keletą puikių palocių, tu veda į tokią valstybinę sistemą, kurioje
mių ir netokių žymių autorių iš pagarbos rėti tam, kad jaustųsi turtingesnis ir galin viešpatauja prievarta daugumai, nors ko
siųsdavo prezidentui savo naujai išėjusias gesnis? Kaip bus su juo? Komunistinė munistinė teorija tokios prievartos didžiu
knygas su autografais. Kur gi tos knygos bendruomenė negali patenkinti jo pagei mai nežada.
buvo suspėjusios dingti, kai Venclova lan davimų! O toks žmogus gal bus ne vienas.
Bet valstybė, kurioje vyriausybė vykdo
kė Paleckį?
Jeigu visiems bus leista imti iš visuome prievartą daugumai, virsta diktatūrine,
Mes nežinome, ar Paleckis su Venclova nės fondų kiek siela leidžia, tai ne vieno policine valstybe, kurios pagrindinis įsta
siuntinėjo savo knygas, bet, pavyzdžiui, jų siela panorės paimt kiek galima daugiau: tymas yra teroras. Dėl to marksistinis ke
dabar aukštinamasis Liudas Gira tikrai da yra butas — duok visą namą, yra namas tinimas įvykdyti rojų žemėje iš tikro iš
rydavo. Argi Paleckis dar prieš Venclovai — duok du namus: juk turtui apetitas virsta į pragarą. Štai į ką veda klaidinga
ateinant būtų suspėjęs apšvarinti preziden
žmonėse nepasotinamas, ir koksai bebūtų filosofija.
to biblioteką nuo tokių bolševikams perėjų žemėje materialinis perteklius, žemės tur
šių tarnauti prezidento gerbėjų dovanotų
tų niekuomet neužteks, kad kiekvienam
knygų?
duotum kiek jis panorėtų. O jeigu neduosi Mirties nuosprendis Alf. Stoniui Lietuvoje
Labai įdomus taip pat Venclovos užsimi
kiekvienam, kiek jis nori, tai reikės nusta
(E) „Tiesa" (rugp. 21 d. Nr. 196) ir kita
nimas, kad Smetonos raštai tarnautojams
tyti atlyginimą už darbą ir, be to, skirtin pavergtosios Lietuvos spauda plačiai apra
buvę per prievartą brukami. Jeigu kur iš
gą atlyginimą už skirtingą darbą, ir dar šė Šilalėje vykusią bylą, kurioje dėl 1941
tiesų taip buvo daroma, tai, žinoma, nege
paskelbti įstatymą, baudžiantį tuos, kas
rai. Tačiau mes labai gerai žinome, kad da norėtų pasiimti daugiau negu uždirbo, ir m. birželio mėn. įvykių Šilalėje buvo kalti
atostogas kažkodėl Krime, o senukas ver teks steigti policiją, kuri prižiūrėtų tokio namas Alfonsas Stonys, gimęs 1919 m. Jis
čiasi žvejyba Juodojoje jūroje. Tarytum įstatymo vykdymą. Tai koksai gi tuomet gyveno Lietuvoje, gavęs sovietinį pasą
lietuviškiems paaugliams nepakaktų atos bus tas komunizmas? Bus tas pats, kas yra Ant. Stankūno pavarde. Dabar paskelbta,
kad dalis „Šilalės tragedijos“ kaltininkų
togoms leisti Palangos ir Kuršių Nerijos, ir dabar.
pabėgo ir rado „prieglobstį Fed. Vokieti
o ten nebūtų pakankamo fono sukurti to
Į visą eilę šių klausimų komunistai atsa joje ar JAV-bėse". A. Stonį gynė advoka
kio tipo lietuviškai filmai. Išėjus iš filmo,
man pasiliko atmintyje tik vienas lietuviš ko, išeidami iš savo materialistinio supra- tas J. Vilimas. Vadinamasis „Lietuvos TSR
Aukščiausias Teismas“ sesijoje Šilalėje A.
kas dalykas, būtent, kad veikėjai kalbėjo
lietuviškai, šiaip jame nieko lietuviško Paleckį. Dėl Sniečkaus jis sako, kad iš kar Stonį nuteisė sušaudyti. Ten pat paskelbta,
to buvę galima pastebėti, kokį didelį au kad mirties bausmė Stoniui įvykdyta.
nėra.
Filmas techniškai atliktas be priekaišto. toritetą jis turi. O Paleckis jam ir plačiai
Kaip talentingas kino operatorius pasireiš žinomas žurnalistas ir atkaklus fašizmo
kia Jonas Gricius, dar nepriklausomybės priešas. Matote, kokie dideli vyrai! Tik Lietuvos rusai — „drąsieji“ į Archangelską
bar knygos ir laikraščiai tikrai visiems per pridėk dar po porą žodelių prie tų charak
(E) Rugpiūčio 20 d. iš Lietuvos į Archan
teristikų, sakysim, pavadink dar tėvais ir gelsko sritį išvyko dirbti dar devyni „en
jėgą brukami, o Venclova dėl to tyli.
Aprašinėdamas Kauno darbininkų de mokytojais, ir iš Sniečkaus su Paleckiu iš tuziastai" ar „drąsieji“. Tokiais juos laiko
monstracijas. Venclova pareiškia džiaugs eis tikri Stalinai!
„Komj. Tiesos“ korespondentas S. KarVenclovos tuose atsiminimuose dar pora bovskis. Devynių išvykusiųjų tarpe pami
mą, kad, va. niekas tada jau nebesklaidė
žmonių policijos kardais ir šūviais. O argi dalykų ypač bado akis. Kai mes skaitome nėtos rusų darbininkų, Lietuvoje įsikūru
didžiaraštis Venclova nežinotų, kad tas de- Venclovos kartojamąjį vadinamojo liau sių, pavardės, šiais metais į Archangelsko
montracijas su raudonomis vėliavomis pa dies seimo nutarimą dėl ūkininkams palie sritį iš Lietuvos išvyko daugiau kaip 100
ti naujoji valdžia jau organizavo, reikalau kamųjų 30 ha žemės, tai stebimės, kad jis, darbininkų, jaunuolių.
dama, kad visi dalyvautų ir būtinai rodytų kaip ir kai kurie kiti, taip žiopliškai kom
džiaugsmą? Venclovai labai netiktų apsi promituoja savo tuos genialiuosius vadus.
Tie 30 ha buvo juk tik akių muilinimas. Likviduota 617 opozicijos grupių
mesti tokiu neišmanėliu.
Tokio apsimestinio neišmanymo jis pa Apgavikai paprastai nemėgsta prisiminti Čekoslovakijoje
rodo ir dar keliose kitose savo tų atsimini savo nešvarių darbų dorų žmonių tarpe,
mų vietose. Pavyzdžiui, jis tvirtina, kad ypač tarp tų. kuriuos jie apgavo. Argi
(E) Vakaruose kartais pasirodo žinių,
reikėjo iš šaknų keisti Lietuvoje visą auk Venclova Lietuvos ūkininkus jau laikytų kad Čekoslovakijoje pasireiškianti apatija,
lėjimą, tik jis nežinojęs, kaip ir nuo ko pra savo bendrininkais ir dėl to nebesivaržytų nesą opozicijos režimui. Tas žinias, pagal
priminti jiems savo valdžios niekšybės?
dėti.
F.C.I. biuletenį, paneigia čekoslovakų vi
Antras dalykas tai literatūra ir kultūra. daus reik, ministro pavaduotojas pik. J.
Argi Dekanozovas ir jo padėjėjai Venc
Jis, kaip ir kiti prieš jį, kaltina nepriklau Klima. Prahoje atidaręs policijos veiklos
lovai nedavė nurodymų?
Jis stebisi, kad jo kandidatūra rinki somos Lietuvos valdančiuosius, kad jie šių per 20-tį parodą, jis pažymėjo, kad Čeko
mams į vadinamąjį liaudies seimą buvusi dalykų neugdę ir nepopuliarinę. Čia jis tu slovakijoje per 18 metų buvo susekta bei
išstatyta tuo metu, kai jis buvęs Mari ri galvoje daugiausia tai, kad anuomet ma sulikviduota 617 „priešvalstybinių ir nele
jampolėje. Bet jis švietimo ministeriu juk ža kas tebuvo išversta į rusų ir kitas „bro galių grupių, su daugiau kaip 8.000 narių“.
Matyt, būta ir susirėmimų, nes Klimo žo
buvo irgi paskirtas, kai dar sėdėjo Taline. liškas" kalbas.
Tokia kalba yra nesąmonė. Jei rusai no džiais. „neteko gyvybės 298 saugumo orga
Vadinas, kaip aną, taip ir šį kartą Dekano
zovo „liaudies valia" viską tvarkė ir skirs rėjo. tai seniai galėjo verstis Maironį, Krė nų nariai". Dabar spėjama, kad Čekoslo
vę. Žemaitę. Kodėl gi jie nevertė? Jiems, vakijoje savo metu veikė 175 priverčiamo
tė. Tai ko čia stebėtis?
Kas šiek tiek nusimano, kaip sovietinėse matyt, rūpėjo pirma užimti Lietuvą, pas jo darbo stovyklos. Vikmanovo uranijaus
•Stygose reiškiasi asmenybės kultas, be kui susilaukti Nėries ir Giros poemų apie kasyklose (jos aprūpindavo uranijum so
abejo, nesusilaikys ironiškai nenusišypso- Staliną. Tik tada jie pamatė ir kitus, lyg vietų atomines bombas) savo metu dirbo
60.000 politinių kalinių.
jęs iš to, kaip Venclova pristato Sniečkų ir atsimokėdami.

XIX metai

Savoj ir svetimoj spaudoj
Jie gražiai sutaria! Dabar nebe naujiena
užtikti laikraščiuose žinią, kad Indija
skundžiasi, jog Pakistanas nesilaiko susi
tarimų dėl Kašmiro ir pažeidinėja sieną,
arba kad Indija užėmė Pakistano pasienio
sargybų postus. Tačiau britų „New Sta
tesman" redaktorius Paul Johnson rašo:
„Be abejo, abiems pusėms patinka tie
nesusipratimai, kurie patraukia dėmesį
nuo vidaus bėdų — Pakistanas juk dar vis
neatsigauna nuo to įspūdžio, kurį sudarė
JAV, staigiai nutraukdamos paramą, o In
dijai nepaprastai trūksta maisto ir užsie
ninės valiutos. Pakistaniečiai pasakoja
man, kad Ajubas ir Šastris labai gražiai
sutaria, bet kai šastris grįžta į Delhį, tai
jį apipuola kraštutinieji. Indai tą patį pa
sakoja man apie Ajubą“.

žodžiu, šaudosi ne dėl to, kad būtinai
reikėtų valstybiniais sumetimais.
Abba Kovner medalis. V. Vokietija ir
Izraelis užmezgė diplomatinius santykius,
nors arabų kraštų dalis dėl to pašėlo ir nu
traukė su V. Vokietija diplomatinius san
tykius. O kai nuvažiavo į Izraelį pirmasis
Vokietijos ambasadorius, tai jis buvo su
tiktas ne su alyvų šakelėmis, bet su tokiais
šūkiais: — Neužmirškite, mes neatleidžiame, — šešis milijonus kartų ne. — Ar to
kios nuotaikos yra visuotinės Izraelyje?
Tas pats P. Johnson rašo:
„Jokio organizuoto protesto neruošė mo
kytojai ir intelektualai, juo labiau žydai
ortodoksai. Vienintelis įsidėmėtinas mos
tas buvo atliktas poeto Abba Kovner, Vil
niaus geto sukilimo vado, kuris preziden
tui grąžino nepriklausomybės medalį (vie
nintelis toks karinis medalis ir tėra Izrae
lyje). Iš tikro rimta krizė Vokietijos - Izrae
lio santykiuose prasidėjo gana seniai, kai
buvo svarstomas susitarimo dėl reparacijų
klausimas. Tada didžiulės minios puolė
Knessetą (parlamentą) ir buvo iškilęs pi
lietinių grumtynių pavojus. Bet nenorintieji atleisti pralaimėjo kovą, ir po to jau
viskas vyko logiškai“.

Stalino ateitis. Amerikiečių „Newsweek“
rašo:
„Ar Kremlius jau apsisprendė duoti Sta
linui garbingesnę vietą rusiškuose istorijos
vadovėliuose? Naujas žingsnis buvusio dik
tatoriaus geram vardui atstatyti, kaip so
vietuose šnekama, bus žengiamas komunis
tų partijos kongrese, kuris susirinks į rug
sėjo mėn. pabaigą“.
Suaugę ar ne? Dar vienas kuris nors di
delis streikas nepasibaigia, kai prasideda
kitas. Tokia padėtis yra Britanijoje. O pa
čių britų „Sunday Times“ rašo:
„Praeitą savaitę britų profesinės sąjun
gos pasirodė blogiausiai. Streikas dėl vie
no žmogaus, kuris atsisakė paklausyti dar
bų vedėjo, motorų pramonėje išstūmė iš
darbo arti 20.000 darbininkų. Streikas au
tomobilius pristatančių šoferių dėl to, kad
buvo atleistas vienas jų, nuteistas už pavo
jingą važinėjimą, sujaukė visą ateitį Fordo
fabrikų Halewoode“. Laikraštis išvardija
ir daugiau panašių faktų.
Grįžęs iš atostogų min. pirm. Wilsonas
pasmerkė panašius faktus. O krašto ekono
miniais reikalais besirūpinąs jo pavaduo
tojas George Brown sako: „Suaugę įmonių
vadovai ir suaugę profesinių sąjungų pa
reigūnai, kurie nepajėgia šitokių dalykų
sustabdyti, nėra dar pakankamai suaugę
šitokiam darbui“.
Ten gera, kur mūsų nėra. Pavažinėjęs po
JAV lietuviškas kolonijas, šitokiu pavadi
nimu kadaise Vaižgantas net knygutę bu
vo parašęs. O dabar „Observer“ bendradar
bis Eric Clark nurodo, kad vien šiais me
tais laukiama sugrįžtant atgal į Britaniją
iš Australijos apie 2.500 emigrantų. Be ki
ta ko, jis rašo: „Kai kurie nepatenkintųjų
pasiekė Australiją tik šiais metais, o jau
užsisakė laivą kelionei namo 1967 metams.
Visų jų priežastys nuostabiai panašios: nu
siskundžiama, kad labai brangi medicinos
pagalba, blogos gyvenamosios patalpos ir
kad australai nemėgsta britų („kai tik ma
no sūnūs pasisako, kad jie anglai, tai tuo
jau nueina niekais visos galimybės pa
kilti“).

P SefitųnioS DIENOS n
PAKISTANAS KARIAUJA
Pakistanas į ginčijamosios Kašmiro sri
ties pasienį sutraukė savo kariuomenę su
artilerija, tankais ir lėktuvais ir pradėjo
puolimus. Indijos pajėgos buvusios pri
verstos trauktis.
Pakistano prezidentas pareiškė, kad jo
kraštas negalįs leisti Indijai nebaudžiamai
puldinėti.
NELAIMĖ ŠVEICARIJOJE
Saaso slėnyje Schwarzbergo kalno ledai
užgriuvo hidroelektrinės užtvanką stačiu
sius darbininkus.
Užgriuvo pietaujančius.
Laikraščiai žuvusiųjų skaičių pateikia
tarp 50 ir 150.

GIRTAVIMAS SOVIETUOSE
Sovietų laikraščiai skundžiasi, kad ga
mybos planus vykdyti trukdo darbininkai,
kurie girtauja ir neateina į darbą.
Policija tvirtina, kad 50 procentų visų
nelaimių keliuose įvyksta dėl girtų šofe
rių, o už daugiau kaip 70 proc. visų nusi
kaltimų irgi kalta degtinė.

FILMŲ ARTISTAI Į POLITIKĄ
Filmų artistas Ronaldas Reaganas ruo
šiasi kaip respublikonas kandidatuoti į
Kalifornijos gubernatorius.
Jis yra respublikonų dešiniojo sparno
atstovas, artimas Goldwateriui.

NUŽUDYMAI ADENE
Britų protektorate esančiame Adene te
MUZULMONŲ BROLIJA
roristinė arabų organizacija nužudė polici
Egipte areštuota apie 1000 muzulmonų jos viršininką ir parlamento pirmininką.
brolijos narių.
Organizacija yra nelegali. Dabar ji no
rėjusi nuversti Nassero vyriausybę.
Priemonės rusinti lietuvius moksleivius

VALYMAI KUBOJE
Po nepasisekusio pasikėsinimo nužudyti
Castro Kuboje• areštuota daugiau kaip
10.000 asmenų.
O dabar Castro pradėjo valyti savo kraš
to administraciją. Šalinami visi tie, kurie
nepakankamai reiškiasi kaip revoliucionie
riai, nors jie būtų ir geri specialistai. Jie
laikomi „smulkiaburžuaziniu elementu“.
SENOS ŽAIZDOS
Schleswigo-Holsteino provincijos vyriau
sybė Vokietijoje aiškinasi, ar yra pagrindo
kelti bylą buvusiam admirolui Karlui Doenitzui, kuris po Hitlerio mirties trumpam
buvo perėmęs krašto vadovybę. O tuo me
tu už dezertyravimą ir plėšimą buvo su
šaudytas jūrų karininkas (1945.V.6), kuris
tiekimo traukinį panaudojo savo žinioje
buvusiems vyrams aprūpinti, paleido juos
ir pats pabėgo. Dabar aiškinamasi, ar Doenitzas baustinas už tą sušaudymą.
Doenitzą 10 m. kalėti buvo nuteisę są
jungininkai.
PRIEŠ LĖKTUVUS IR RAKETAS
švedai pasigamino naują priešlėktuvinį
ginklą, kuris galėsiąs būti panaudotas ir
prieš raketas.
Ginklas, kuris sveria 37 tonas ir kurio
pagaminimas kainuoja 350.000 svarų, yra
aprūpintas radaru ir elektronine skaičiavi
mo mašina, kuri apskaičiuos atskrendančio
daikto nuotolį.
Į supersoninį lėktuvą jis taikliai iššauna
per sekundę 11 sprogstamųjų granatų.
Kiti kraštai tokių ginklų dar neturi.

(E) Kaip plečiama vadinamoji „tautų
draugystė", liudija Telšiuose (ir kitur)
naudojamos priemonės. Jų tikslas aiškus
— rusinti lietuviškąjį jaunimą. Taigi vil
niškė ELTA papasakojo apie Telšių Žemai
tės vardo vid. mokyklos moksleivius (plg.
„Komj. Tiesą", rugp. 21 d. Nr. 163). Prieš
porą metų jie buvo nutarę papuošti karių
(žuvusiųjų rusų) kapines. Tuo pačiu me
tu buvę nutarta ieškoti kare žuvusiųjų gi
minių. Juos radus, mokyklos pedagogų nu
tarimu (ar tik jų? — E.), susirašinėti su
žuvusiojo ruso motina pavesta geriausios
klasės mokiniams. Esą, „nenutrūkstama
srove plaukė laiškai į Uchtą, o iš ten —
į Telšius, stiprėjo mokinių ir žuvusio kario
motinos draugystė". Vėliau susirašinėti su
ruse teko jau kitai klasei. Dar vėliau... iš
Uchtos atvyko kario našlė Sisojeva ir ji
motiniškai ir karštai išbučiavusi savo bi
čiulius. Daroma išvada: toliai nekliudo
draugystei.

MIRĖ DR. A. SCHWEITZER
Sulaukęs 90 m. amžiaus, Afrikoje mirė
vokiškos kilmės Dr. Albert Schweitzer.
Teologas, filosofas ir muzikas, prieš 52
m. jis nuvažiavo į Afriką ir ten dabartinė
je Gabono respublikoje įsteigė ligoninę ir
pats dirbo joje.
Buvo apdovanotas Nobelio taikos pre
mija.
— Britų ambasadoje Varšuvoje buvo
įtaisyti klausomieji aparatai-mikrofonai.
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LITHUANIA UNDER THE SOVIETS
Seniai visi pasigenda svetimomis kalbo
mis rimtų, gerai parašytų knygų, kuriose
būtų parodyta, kaip sovietai paėmė Lietu
vą ir ką jie ten per tą laiką padarė ir tebe
daro, kokia jų yra politika ir kaip ji vyk
doma. Seniai pasigendama ir seniai vis ža
dama įvairių veiksnių, o dažniausiai vis
kištelima po kokią brošiūrą ar ir stambes
nį dalyką, kuris vis dėlto neapima visu
mos. Ligi šiol jau buvo ir gerų knygų, pa
vyzdžiui, anglų kalba ir gal ne tokių būti
nų, ne tokių pirmaeilių. Rašė ir ruošė jas
kitataučiai ir patys lietuviai. Minėtinos,
pvz., Alfred Erich Senn „The emergence
of modern Lithuania" apie nepriklausomos
Lietuvos susikūrimą, Stanley W. Page
„The formation of the Baltic states", ku
rioje Lietuvos nepriklausomybės reikalui
skirta dėmesio ryšium su visu Pabaltiju,
arba K.V. Tauro „Guerilla warfare on the
amber coast" apie partizanines kovas ar
J. Audėno „Twenty years' struggle for
freedom of Lithuania", kurioje dėmesys
kreipiamas daugiausia į Vilko darbus.
Tokios knygos, kuri rimtai aptartų da
bartinę Lietuvos padėtį nuo 1940 metų ir
visas Lietuvos gyvenimo sritis, mums trū
ko iki šios dienos. Žadėjo, tur būt, tokią ne
vienas veiksnys ar tarinys, ir šiandien to
kią knygą jau turime. Ne, davė tokią ne
veiksniai, kurie visą energiją išeikvoja
daugiau organizacinei kasdienybei. Knyga
gimė ir ne iš diplomatų pastangų, kuriuos
juk maitina Lietuvos aukso procentai. Kny
ga gimė partizaniškai, kaip ir daugelis gra
žių darbų mūsų gyvenime. Ją suorganiza
vo JAV Wisconsino universitete politinius
mokslus dėstąs jaunas lietuvis mokslinin
kas Dr. V. Stanley Vardys, pasitelkęs ati
tinkamų sričių specialistus.
Ta jo paruoštoji knyga yra Lithuania
under the Soviets (Portret of a nation
1940-65). Knygą išleido (irgi labai geras,
teigiamas ženklas) amerikietiška Frede
rick A. Praeger leidykla. Knyga nėra di
delė — tik 300 puslapių, bet gražiai išleis
ta (kietai įrišta, su 'aplanku, geras popie
rius). Kadangi, tur būt, jos išėjo ne kažin
kaip didelis kiekis, tai ir kaina amerikie
tiškai sūroka, kaip ir daugumo tokių moks
linių knygų: ji kainuoja 7 dolerius (Angli
joje 55 šilingai). Bet, žinoma, knygos atpi
ginimas priklauso nuo to, kaip seksis šiai
laidai (ta pati leidykla praktikuoja dides
nio pasisekimo susilaukiančius leidinius
kartoti paskui jau naujomis, ne tokiomis
prabangiomis laidomis).
Knyga yra parašyta kolektyvo, o šitai
taip pat laikytume teigiamybe. Kolektyvas
šitokiu atveju reiškia, kad kiekvienas au
torius pasiėmė parašyti apie sau artimiau
sią sritį.
Daugiausia "darbo čia, be abejo, yra įdė
jęs pats knygos redaktorius Dr. V.S. Var
dys. Jis redagavo, jis kai kuriuos kitų dar
bus turėjo versti ir jis pats dar parašė ket
vertą straipsnių. Jo čia turime straipsnį

apie nepriklausomą Lietuvą, kitą apie so
vietinę agresiją, trečią apie partizaninį ju
dėjimą pokario metu ir ketvirtą — baigia
mąjį — apie sovietinį socialinį gyvenimą
Lietuvoje.
Knygai po straipsnį yra davę du žino
mieji mūsų istorikai. Simo Sužiedėlio tu
rime Lietuvos istorinę apžvalgą, o Zenono
Ivinskio — lietuvių pasipriešinimą sovietų
ir nacių okupacijų metais.
Apie sovietinę valdžią Lietuvoje ■— par
tiją ir vyriausybę — rašo kitas jaunas lie
tuvis, kaip ir Dr. Vardys, jau plačiai pasi
reiškęs studijomis sovietiniais klausimais,
dėstąs politikos dalykus Chicagos univer
sitete — Dr. Tomas Remeikis.
Inž. Pranas Zunde rašo apie okupuoto
sios Lietuvos ekonominį gyvenimą, o Vy
tautas Vaitiekūnas apie Lietuvos švietimo
reikalus. Jie abu irgi yra nemaža ir kitur
tais klausimais rašę ir davę atskirų stu
dijų.
Prof. Dr Jonas Grinius, literatūros ir
meno istorikas, kritikas ir rašytojas, ap
žvelgia literatūros ir meno sąlygas Lietu
voje.
Apie religijos padėtį Lietuvoje perspaus
dintas iš kitur italo Dr. Vittorio Vignieri
straipsnis (to straipsnio autorius yra šios
srities specialistas. Lietuvos bažnyčios pa
dėtį studijuojąs nuo pat okupacijos pra
džios).
Knygos pasirodymas maždaug supuola
su JAV kongreso rezoliucija prašyti prezi
dentą daryti viską, kad Pabaltijo kraštams
būtų leista patiems apsispręsti, kaip jie
nori tvarkytis. Vadinas, iš kitur susirink
tais apie Lietuvą duomenimis kongreso at
stovai priėjo išvados, kad ji yra okupuota
ir kad rusų elgesys nepateisinamas. Bet
mūsų kraštui reikia daug draugų ir ne ko
kių nors paviršutiniškų, o įtikintų ir įtikė
jusių, moksline analize įtikintų. Mums rei
kia draugų, kurie turi svorį, bet netiki pro
paganda. O tokiems reikia faktų, kurie nu
šviečia sovietinę politiką Lietuvoje.
Tų įtikinamų faktų Dr. V.S. Vardys ir jo
talkininkai pateikia daug. Nemaža jų mes
jau žinome iš pirmosios okupacijos metų,
bet anglosaksiškiems demokratams jie ne
vienu atveju bus nauji ir iškalbūs. Mums
patiems, be abejo, patys įdomiausi yra po
kario metai, kai jau buvome svetur įr ne
begalėjome apčiuopti visa ko, kas vyksta
Lietuvoje, daugumas gaudydamiesi atsitik
tinių žinių iš laikraščių. Pokario meto so
vietų politika Lietuvoje reiškiasi visose
srityse, ir susidaryti pilną jos vaizdą eili
niam skaitytojui sunku net ir dažniau se
kant sovietinę spaudą. Juo sunkiau tai pa
siekti kitataučiui.
Kai ką galėtų stebinti, ar iš tiesų tokioje
vidutiniškos apimties knygoje galima ap
tarti viską, kas per 25 metus vyko Lietu
voje. Pasirodo, galima, tik reikia mokėti
atsirinkti pačius esmingiausius faktus. Jie
čia ir atrinkti, ir paremta viskas ne spėlio

jimais, ne lengvai daromomis išvadomis,
bet daugiausia pačiais sovietiniais šalti
niais, arba jau iki šiol atliktomis studijo
mis, arba liudijimu tokių asmenų, kurie
atitinkamus dalykus išgyveno, patyrė, ma
tė. Taigi knyga nėra propagandinė, o moks
line faktų analizė, ir tai, be abejo, gerai,
nes su pigia propaganda toli nenueisi,
ypač kai turi reikalo ne su minia, bet su
didžiųjų kraštų politikos vairuotojais, ku
rie turi lemiamos reikšmės tiek miniai įti
kinti, tiek ir daryti įtakos tarpvalstybi
niams santykiams.
Čia būtų per daug platu pradėti įrodi
nėti, kaip autoriai tvarko faktus ir kokius
pasirenka, kad trumpuose straipsniuose iš
ryškėja dabartinės Lietuvos gyvenimo
linkmės — pastangos rusinti, partijos pas
tangos griežtai tramdyti nacionalizmo pa
sireiškimą tautoje, o tautos pastangos atsi
laikyti, kovos prieš religiją būdai ir prie
monės ir 1.1. Nebent vienu kitu būdingu
pavyzdžiu. Toksai ryškus pavyzdys gali
būti rusinimo padėčiai nusakyti kad ir
lentelės, kurių vienoje nurodoma, po kiek
kurio dalyko valandų turi išklausyti uni
versitete studentas, ruošdamasis žurnalisto
profesijai, o kitoje — vidurinėse mokyk
lose mokomųjų dalykų palyginimas dabar
ir nepriklausomybės laikais.
Žurnalistu norįs būtį studentas yra ne
žmoniškai perkrautas tokiais dalykais,
kaip partijos istorija, dialektinis ir istori
nis materializmas, rusų kalba, rusų litera
tūros istorija, Sov. Sąjungos tautų istorija,
marksistinė-leninistinė estetika, sovietinės
spaudos istorija, užsieninių partijų spau
dos istorija. Lietuviški dalykai tarp tų ru
siškai partinių mokslų tiesiog paskęsta.
žodžiu, knyga pirma tokios rūšies ir vi
sokeriopai gera. Linkėtina, kad ir patys
lietuviai padėtų jai ko plačiausiai pasklysti.
K. Abr.
Apleistos Žemaitės gyventos vietos
(E) Nors Lietuvoje buvo pažymėtos ra
šytojos Žemaitės 120-sios gimimo metinės,
tačiau jau atsiranda balsų, kuriais reiškia
mas nepasitenkinimas — apleistos vietos,
kuriose Žemaitė gyvenusi. Daromas prie
kaištas telšiečiams, kurie, esą, negalėtų
pasigirti, kad gerai prižiūri Žemaitei arti
mas vietas Bukantėje, Šėmuose ir Džiuginėnuose. Pvz., Džiuginėnuose išlikęs gyve
namasis namas, kluonai, sena koplytėlė su
šv. Florijonu, parkas — visa tai neprižiū
rima, nešvaru ir netvarkinga.. „Tiesoje“
baramasi, kad klaidos, kai leidžiama žūti
vertybėms, šiandien tampa nedovanotino
mis.
Ketvirtasis „Metų“ vertimas
(E) Heidelberge gyvenąs dr. Hermann
Budensieg liepos mėn. baigė versti į vokie
čių kalbą K. Donelaičio „Metus“. Tai ket
virtasis „Metų“ vertimas į vokiečių kalbą.

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

Kaimas kryžkelėje
.—
(40)

Ji nepasitikinčiai pažvelgė į vyrą. Jis
nusišypsojo jai plačia šypsena, ir ji susigė
dusi nuleido akis. Jai pasidarė nesmagu,
kad negerai pagalvojo apie jį, nors ir ne
visai patikėjo jo žodžių nuoširdumu. Aš
tuoniolika tūkstančių... Taip, tai suma.
Jeigu ji būtų plačiau leidusi, galėjo tų pi
nigų ir nebūti. Jis turėtų įvertinti jos pa
stangas. O gal ir vertina, tik neišsiduoda...
Ji norėjo pasakyti, kad dabar, kai jis gau
na tokį didelį priedą, tą pačią sumą bus
galima sutaupyti dvigubai greičiau, bęt
instinktyviai susilaikė: perdaug gerai pri
siminė, kuo baigdavosi jų pasikalbėjimai
panašiomis temomis.
Kartą ji pasiteiravo:
„Arvydai, kodėl neklausi, kur dedu pi
nigus? Ar tau neatrodo, kad tavo žmonelė
per daug išlaidi?“
„Vaikeli, tikrai norėjau paklausti! Tik
ne to, kur dedi pinigus, o iš kur juos imi,
kad namie visko pilna. Tu nuostabi netiku
sio Adomo žmona, Ieva!“
Tada ji, apsvaigusi nuo laimės, atskleidė
savo paslaptį, kurią saugojo ištisus metus.
Tačiau jis nepašoko iš džiaugsmo, neišbu
čiavo jos, kaip buvo maniusi, o abejingai
pasklaidė taupomosios kasos knygutę ir
nepagarbiai numetė ant stalo.
„Na-taip... O ką gi taip manai pirkti už
tas santaupas?“
Ji buvo pritrenkta, nusivylusi, įskaudin
ta. Vos sulaikė besiveržiančias ašaras.
Tikslas, kuriam buvo pradėjusi kaupti pi
nigus, staiga pasirodė nieko vertas, ir ji,
rausdama ir mikčiodama iš sumišimo, at
sakė:
„Aš maniau, būtų gerai... mes galime...
nusipirkti „Moskvičių“...“
Jis nusijuokė ir, kaip visuomet, kai su
irzdavo, ėmė vaikštinėti kambaryje.

„Taupyk, ką gi, jeigu atlieka. Bet bijau,
kad tai nevirstų aistra, šiandien sumanei
nusipirkti lengvą mašiną, rytoj, įsigijusi
ją, užsigeisi ko kito. Taupyti reikia be tiks
lo. Kitaip žmogui gresia pavojus pasidary
ti daiktų vergu ir šykštuoliu. „Moskvi
čių“... Ir sugalvok tu man! — Jis vėl nusi
juokė, ir tada ji pirmą sykį pajuto jo balse
atlaidžią pašaipą, kuri vėliau tapo jai ne
pakeliama našta. — Kurių galų mums
lengva mašina? Kada su ja važinėsime kai
me? Į Viešvilę galima nuvažiuoti motocik
lu, o jei užsimanysime toliau, sakysim, į
Palangą, pasisamdysim mašiną. Susisieki
mo priemonių milijonai, tik turėk pinigų.
Ne, aš savo draugo „Ižo“ nekeisiu į jokį
limuziną.
Tuo užsibaigė vyrui paruošta staigmena
ir slapčia puoselėtos svajonės apie „Mosk
vičių“. Bet Ieva nenustojo lankiusi taupo
mąją kasą. Dabar ji tikrai neturėjo taupy
mo tikslo, kaip to ir siekė vyras, tačiau
pasąmonėje glūdėjo miglota nuovoka, kad
kartą kažkas įvyks, ir jos pastangos neliks
neįvertintos.
— Tu kažkur suki, Arvydai, — pasakė
ji, stengdamasi nuslopinti džiaugsmingą
viltį, kad pagaliau išmušė jos valanda. —
Jeigu tau prireikė pinigų, tiesiai sakyk.
— Ne, ne. — Jis šypsodamasis papurtė
galvą. — Mudu pasiekėme tą materiali
nio gerbūvio laipsnį, kai nebereikia sukti
galvos dėl pinigų. Tik pamanyk: vien už
darbadienius — o jų prisirinks netoli dvie
jų šimtų per mėnesį — abiems išeis apie
tūkstantį rublių. O kur dar priemoka?
Pustrečio tūkstančio trims žmonėms, tai
daugiau negu gana!
— Nereikia pamiršti daržo ir gyvulių,
— priminė ji užsigavus!, — negi jis nema
to. kad ir jos trigrašis šį tą reiškia? — Vis
ką pavertus pinigais, mažiausiai po tūks
tantį rublių prisideda kiekvieną mėnesį.

---------- ROMANAS
— Taip... aišku... — Arvydas pasukiojo
šaukštą lėkštėje. — Bet mums tas tūkstan
tis visiškai nereikalingas, Ieva.
— Tu manai, kad... Žinoma, tavo reika
las... — Susigūžė, lyg kas būtų užsimojęs
kumštimi, nes jau suprato, kur jis suka.
— Vaikeli! — Jis pasitraukė su visa kė
de arčiau ir apglėbė ją per pečius. — Kam
mums bereikalingas vargas? Kurių galų
tas daržas, karvė, kiaulės, jeigu ir be jų
puikiausiai galima apsieiti?
— Apsieiti be mėsos, pieno, daržovių?..
— paklausė ji mediniu balsu.
— Pieną ir kiaules pirksime iš kolūkio,
o kai dėl daržovių... kiek ten jų reikia val
gymui? Pasisodinsime už trobos kelias va
gas bulvių, kopūstų, dar šio to po truputį,
ir užteks. Tai kaip? — Arvydas paskati
nančiai suspaudė jos pečius.
— Kam klausi? — sumurmėjo Ieva. —
Vis tiek pastatysi ant savo...
— Kodėl ant savo? — Jis nuėmė nuo jos
pečių ranką. — Visų pirma tai liečia tave.
Argi nematai, kvailute, į ką baigi pavirsti?
Tavo rankos ir kojos prikaustytos prie gir
napusių. Tu negali išsiauginti sparnų, pa
kilti nuo žemės. Aš noriu sutrumpinti tas
girnapuses, supranti? Ateis laikas, kai nie
kas neturės pagalbinių ūkių.
— Ateis... Tai kam tada grąžinai Rim
šoms antrą karvę? — paklausė ji su pa
gieža.
— Kalbi, kad kalbėtum. — Arvydas pa
sitraukė su visa kėde prie savo lėkštės ir
įknibo į valgį. — Atrado su kuo lygintis —
su Rimšomis! Bet suprantu tave: tavo są
monėje tebesėdi smulkus savininkėlis, bur
žuazinio ūkininko įpėdinis, kurį, jo paties
labui, lazdomis reikėjo varyti į kolūkius.
Tau, gal būt, ne tiek gaila tos tūkstantinės
pajamų iš pagalbinio ūkio, kiek graužia
pavydas: kaipgi čia dabar? Visi turės po

Jaunieji rašytojai nori savo laikraščio

rą

(E) A. Jonynas teigia, jog „kaip nieka
da, šiandien jaunimui atviri kūrybinio ieš
kojimo keliai, nebevaržomi jokių dirbtinių
dogmų", tačiau čia pat nurodo, kad „joks
naujas literatas negali augti be savos au
ditorijos, be geros literatūrinės aplinkos,
kuri jam būtų ir kūrybos akstinas, ir jo
pirmųjų darbų pasvėrimo, įvertinimo ba
zė. Dar labiau, negu poetams ir prozinin
kams, tokia bazė reikalinga jauniesiems
literatūros kritikams ir publicistams“ (žr.
„Tiesa", Nr. 173). Straipsnio autorius nu
siskundžia, kad okup. Lietuvoje šiandien
tokios bazės kaip tik ir trūksta. Jaunie
siems rašytojams nelengva išspausdinti
savo kūrybą. Jaunimui skirti iliustruotieji
žurnalai „Jaunimo gretos" ir „Moksleivis"
tegali patalpinti vieną kitą eilėraštį arba
apsakymėlį. „Pergalės" žurnalas gausiai
užverstas medžiaga. O pavergtos Lietuvos
rašytojų sąjungos savaitraščio „Literatū
ros ir meno" Jonynas visiškai nemini. Ma
tyt, jis, kaip ir ,.Pergalė“, gausiai užvers
tas medžiaga" senųjų rašytojų, norinčių
ir turinčių pirmenybę gauti stambius ho
norarus. O jaunieji kūrėjai, kurių, Jonyno
teigimu, esama ne tik didelio skaičiaus,
bet ir gerai išsilavinusių, pasiruošusių li
teratūros darbui, su savo kūryba turi lauk
ti. Todėl rašinio autorius ir siūlo leisti
okup. Lietuvoje jaunimui skirtą storą literatūrinį-visuomeninį žurnalą, panašų į
Maskvoje leidžiamą visasąjunginį leidinį
„Junost". Tik sunku patikėti, kad šis bal
sas partijos viršūnių būtų išklausytas.
Nors Jonynas užtikrina, kad jauno „meni
ninko širdis buvo su partija, su komjauni
mu“, tačiau jis kalba ir apie sunkumus,
iškylančius jauniesiems rašytojams, „no
rintiems pasiginčyti dėl vieno ar kito lite
ratūros kūrinio, dėl vienos ar kitos opios
problemos nagrinėjimo, palyginti litera
tūros problemas su gyvenimo problemo
mis". Naujasis laikraštis ir turėtų būti tri
būna tokiems klausimams nagrinėti.
Ar tame pageidavime partiniai dogmati
kai neįžvelgs jaunųjų rašytojų noro išsi
veržti iš jų globos ir įgauti daugiau lais
vės? Juk ir Maskvinis „Junost" ne vieną
kartą yra sukėlęs galvos skaudėjimą savo
globėjams.

PROF. ST. MASTAUSKIO SUKAKTIS

NEKALTIEJI
II
„Palaiminti nesuteptos širdies,
nes jie matys Dievą" (Mat. 5,8)
Viešpats Dievas žino, kad ir atpirktas,
išganytas žmogus per Jo Sūnų, ne vieną
kartą, o dažnai yra išmetamas iš savęs ir
moka brangius mokesčius pasaulio meilei,
bet ypač savo dvilipumui. Viešpats nė iš
vieno nereikalauja, kad šiandie ar ryt jis
pasiektų nesuteptos širdies tobulumo. Jis,
šeimininkas namų, nerauna ir neleidžia
savo tarnams rauti kūkalių, bet duoda lai
ko augti.
Nesuteptos širdies jau yra tas, kurs
nuolat trokšta tokiu būti. Nors ir klumpa
dažnai, bet vėl keliasi ir vėl deda pastan
gas visomis jėgomis, kad įgyvendintų Die
vo karalystę savyje. Nesuteptos širdies
yra tas. kuris savo ribotomis jėgomis kas
dien visą savo gyvenimą Dievui atiduoda
ir Jam viską paveda, taip pat įr kas vakar
nebuvo atsiekta, aukoja taipgi net savo
klaidas, kaltes ir apsileidimus. Nesuteptos
širdies gyvena savo paskirtą gyvenimą
budėdami ir sąmoningai. Tačiau kol šioje
žemėje keliauja, neprieina atbaigtinumo,
nes Dievo karalystė reikalauja tobulumo
iki begalybės. Todėl šventu ir tobulu nie
kas negali vadintis.
Kristus kaip nekaltumo pavyzdį pastatė
ne kokį ypatingą herojų, bet vaiką. Vai
kas jau savo akyse yra pirmapradis, nie
kam neužangažuotas, priimlus ir atviras.
Vaikas Jėzaus sprendimu įkūnija savyje
nekaltumą, kuris yra laidas įeiti į Dievo
karalystę. Jis yra laisvas nuo savęs, ir dėl
to jo širdis yra atvira ir tobulai pajėgi pri
imti savąjį Dievą. Vaikas yra žmogus, ku
rio širdies nei kaltė, nei nuodėmė neap
sunkina. šitoje savo vidinėje laisvėje jis
kartu yra vertas Dievą regėti, į kurį jis
eina. Jis savo nekaltomis akimis ir nesu
tepta širdimi vienu Dievu yra laimingas.
„Būkite nekalti kaip vaikai, nes jų dan
gaus karalystė“.
k. v. k.

(E) Prof. St. Mastauskiuį birželio 14 d.
sukako 75 m. amž. Sukaktuvininkas, ilga
metis Dotnuvos žemės ūkio akademijos
dėstytojas, Lietuvoje prisimintas pavėluo
tai, „Tiesa“ apie jį (rugp. 14 d.) tepaskel
bė trumpą žinutę. St. Mastauskis — biolo
gijos mokslų daktaras, entomologas, Dot
nuvoje dirbęs nuo 1920 m„ pastaruoju me
tu Ž.Ū. Akademijos augalų apsaugos ka
tedros vedėjas. Paskelbė visą eilę veikalų
apie augalų, miškų kenkėjus, apie Vaisme
džių ligas (su V. Vilkaičiu, 1929), Augalų
apsauga (1930), Sodininkystės vadovėlį
ūkininkams (kartu su S. Bagdonu, 1934),
Taikomąją zoologiją (1947) ir kt.

(E) Liepos mėn. 75 m. amž. suėjo lietu
vių muzikos veteranui Juozui Karosui.
Apie Karosą rašydamas prof. St. Vainiū
nas („Lit. ir Menas“, Nr. 29) pažymėjo,
kad kompozitoriaus „kūryba? būdingos
aiškios mintys, tvirtos estetinės pažiūros,
idėjiškumas, meninė tiesa ir įtaiga“. J. Ka
rosas yra St. Vainiūno, J. Juzeliūno ir dau
gelio kitų pasižymėjusių muzikų mokyto
jas. Pastaruoju metu J. Karosas dirba
Valst. Konservatorijos choro dirigavimo
katedroje.

MUZ. J. KAROSUI 75 M. AMŽIAUS

šešiasdešimt arų, karvę, kiaules, o aš men
ką žemės ruoželį už trobos... Apverktina
privatininko psichologija: kąsnis per dide
lis, bet ryk, nors akys šoktų iš kaktos...
Jis niekuomet neklysdavo. Jo persmel
kiantis žvilgsnis skaitydavo jos sielos raš
tą kaip atverstą knygą. Bet šį kartą prašo
vė pro šalį. Jeigu padarė ne tyčia, iš pyk
čio, vadinasi, kuo toliau, tuo mažiau jiedu
vienas kitą pažįsta. Buvo laikai, kada jos
pirštai, kaip daugelio šeimyniškų moterų,
linko į rublį, bet po atsitikimo su santau
pomis „Moskvičiui“ pirkti, ji tapo abejin
ga turtui. Ne, ji visai nepavydėdavo daržų
kitiems, o jei gailėjosi pagalbinio ūkio, tai
ne iš godumo, o bijodama prarasti mate
rialinę pusiausvyrą tarp savęs ir vyro. At
sisakyti šešiasdešimt arų žemės ir gyvu
lių jai reiškė ne vien netekti tūkstančio
rublių mėnesinių pajamų; tai reiškė pri
pažinti, kad visas tas sunkus, nedėkingas
darbas, ta naminė moters katorga, kuri iš
plėšė iš Ievos kelis geriausius jos gyveni
mo metus, buvo nereikalinga, beprasmė.
Praėjo kelios dienos. Abudu laikėsi taip,
tartum nebūtų įvykę jokio nesusipratimo.
Tačiau Ieva jautė, kad Arvydas pasidarė
šaltesnis. Ji kelis kartus pagavo jo klau
siantį žvilgsnį: jis laukė.

mų. Taip, seniai, labai seniai jis besklaidė
jai savo storąjį sąsiuvinį...
— Nežinojau, kad moki taip linksmai
juoktis, — pasakė ji Arvydui, kai Birutė
išsivedė Tadą į savo kambarį.
Jis nustebęs žvilgterėjo į ją.
— Nesuprantu.
— Ir gerai. Kada jų vestuvės?
— Kvailele... — Jis užjaučiamai palin
gavo galva. — Tau reikia nusipirkti ner
vus raminančių vaistų.

Vieną vakarą ji grįžo iš veršides vėliau,
negu paprastai: sugaišino staiga apsirgęs
veršelis. Arvydo kambario durys buvo
praviros, aiškiai girdėjosi du balsai: vyriš
kas ir moteriškas. Ieva pasislinko arčiau
durų ir įsiklausė. Jai pasidarė nesmagu,
gėda, nes niekada nešnipinėdavo vyro, bet
negalėjo atsispirti atkakliam įtarumo jaus
mui: jau antrą sykį, grįžusi iš vakarinės
ruošos, užtinka Birutę pas Arvydą. Tiesa,
kambaryje, kaip ir aną kartą, yra ir tre
čias žmogus — jos sužadėtinis, bet vis dėl
to. ko čia landžioti tai raudonplaukei?

Po poros dienų vėl panašus pasiūlymas
ir atsakymas. Ir taip gal kelis kartus iš
eilės:
— Ne. dėkui. Kiek tos ruošos...
Birutė kartą užsiliepsnojo kaip jos plau
kai ir nuėjo, kramtydama lūpas.
— Nenorit, kaip sau norit!
Ir nuo to sykio tarp abiejų nieko dau
giau, tik „sveiki“ ir „sudiev“.
Ieva nusišluostė rankas. Jos buvo lip
nios, minkštos, kvepėjo ką tik išplautais
indais. Už sienos trinktelėjo uždaromos
durys: Birutė išlydėjo Tadą namo. Ieva
klausėsi tolstančių žingsnių ir norėjo šauk
ti: „Vagys! Laikykit vagis!“ Bet kas iš to?
Po kelių dienų, o gal net rytoj, jiedu vėl
užeis pas Arvydą ir nesidrovėdami pasi
glemš dalį to, kas teisėtai priklauso jai,
Ievai. Jiedu eis ir eis, vogs ir vogs, kol vie
ną kartą ji pamatys, kad jai tik trupiniai
belikę...

Ruošdamasi virtuvėje, Ieva girdėjo, kaip
jie ginčijasi, juokiasi iš kažko. Paskui visi
nutilo, ir pasigirdo Arvydo balsas — jis
skaitė ištraukas iš savo užrašų. Ieva įsi
vaizdavo, kaip jis, pakreipęs ant peties
galvą, laiko pakėlęs prieš akis storą sąsiu
vinį kietais viršeliais ir tiriančiai žvilgčio
ja per kaktą. Žvilgčioja į juos, svetimus.
Su jais jam gera, smagu. O dar prieš kokį
porą metų jų užimtoje vietoje sėdėjo Ieva
ir klausydavosi jo nuobodžių samprotavi

Ji pablyško ir nudelbė akis. Norėjo pa
sakyti, kad jis neteisingai išsiaiškinęs jos
žodžius — visai ką kita turėjusi galvoje,
— bet kokia prasmė besiteisinti? Ji įmūri
jo į juodu skiriančią sieną dar kelias ply
tas, ir jokiais pasiteisinimais jų nebeišlupsi.
...Reikėjo susidraugauti su Birute... Ir
galėjo. Bet kažkaip iš pirmos dienos ėmė
jos neapkęsti: atsigrūdo, užėmė kambarį;
tarsi rakštis gyvame kūne...
Rodos, tuoj ant rytojaus, kai Birutė at
sikėlė gyventi, jiedvi susitiko prie šulinio.
— Turiu truputį laiko — galiu padėti
apsiruošti.
— Ne, dėkui. Kiek tos ruošos... Apsiei
siu...

Vidudienio vagys!
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EUROPOS LIETUVIS

Nepriklausomybės sutemos

Reti susitikimai

Gaių gale atėjo diena vykti į studijų
Skambutis šaukia visus mus į valgyklą
tenkins, kiek galėdama, vilniečių reikalus,
gerbs jų kultūrines savybes, kiek tatai ža savaitę vasario lo gimnazijom Pirmąkart vakarienės. Apačioje, naujuose gimnazijos
da mūsų pagrindiniai įstatymai, žinos bet tenar vaziavau, nebuvau net .Vasario 16 rūmuose, yra didelė, šviesi salė — valgyk
ALEKSANDRAS MERKELIS
PREZIDENTAS PRIMENA PRIEVOLES
la su moderniškai įrengta virtuve. Mais
gi, jog Vilnius Lietuvos sostinė, jog mažuo- gimnazijos mačiusi, nes gyvename toli.
Vilniaus Lietuvai grąžinimo proga 1939
Važiavome dviem automašinomis: viena tas paduodamas tiesiai iš virtuvės pro spe
menės privalo taikintis į dauguomenę, —
m. lapkričio 29 d., 12 vai., Seimo posėdyje dirbti, nesidairydami aplinkui, kas ir ką į lietuvių tautą. Vienų santykius su kitais sportine, is bėdos trims asmenims, o kita cialų langą — barą. Salėje telpa, rodos,
respublikos prezidentas A. Smetona pasa mums pasakytų, drąsiai pasitikdami ir teisingumo mastas geriausiai tvarko ir Keturiems, kuria mes ir važiavome. B. ma arti 200 žmonių. Moderniški atskiri staliu
kė ilgą kalbą, kurioje išdėstė tai, kuo ry įveikdami visus kliuvinius, kaip dera ne skirtumus išlygina. Čia teks mums juo va loniai sutiKo paimti mus, anksti rytą už kai, kiekvienas keturiems žmonėms. Visą
šium su tuo svarbiu įvykiu ir įsiliepsnoju priklausomai tautai.
dovautis. Kai Vilnius Lietuvos sostinė, tai, važiavo ir paėmė mano vyrą įr mane iš studijų savaitę maistas buvo geras ir ska
siu pasauliniu karu kiekvienas lietuvis la
Atgavus Vilnių, džiūgavo mūsų visuo savaime suprantama, jam privalu atgauti Pmnebergo. Vėaau mes šešiese susitiKome nus. Valgėme tryssyk į dieną: pusryčius,
biausiai turėtų sielotis, kad jo tėvynės var menė. Toks jos jausmų pasireiškimas visai lietuviškesnis pobūdis. Jo privilegija bus Hamouige prie stoties. Stovim, laukiam. pietus ir vakarienę. Po pirmosios čia vagų našta būtų lengvesnė:
suprantamas: ilgėjosi Gedimino sostinės, ir gauti daugiau lėšų iš mūsų bendro tautos ,,xvo mes įauKiam?" teiraujuos. „Mes čia Karienės skirstomi kambariai. Vyrai eina
štai
ji grąžinta. Tačiau, praėjus džiūgavi aruodo, jo ir pareiga jau šiandien lygiuotis turim dar paiaukti vienos poros, kuri irgi po 3-6 į kambarį, berniukai į bendrabu
Gerbiamasis Seimo Pirmininke, Gerbia
į visą tautą. Vilniaus sritis, kitoniškai tvar su mumis važiuos— „O kur ji sės?!“ — čius (atostogų metu visi moksleiviai yra
masis Seimo Prezidiume, Gerbiamieji Sei mo ūpui, tai pačiai visuomenei tenka susi
kyta, atsilikusi, apleista, karo sukrėsta, Na, ja, vieną asmenį į sportinę mašiną išvažiavę. Moterys apsigyvena mergaičių
rūpinti
savo
pareigomis.
O
jos
yra
labai
di

mo nariai! Vilnius su mumis, ir mes jau su
dar
ilgai privalės visokeriopos paramos, li paimsim, o kitą kaip nors į mūsų įtaipin- bendrabuty. Vedusieji skirstomi poromis
Vilnium. Mes jį atgavome taikos keliu, su delės. Buvęs ilgą laiką svetimoje valdžioje,
gi pasivys kitas Lietuvos sritis. Bet mes sim“. — „O kas jie, kaip jų pavardės?“ — pagal išgales į kambarius su dviem lovom.
sitarę su Sovietų Sąjunga. To įvykio reikš Vilnius darėsi kitoks, nekaip daugelis sau
Tokį kambarį gauname ir mudu su vyru.
„Supratimo neturim".
mė Lietuvai buvo, kaip atsimename, mūsų vaizdavosi. Įterptas Lenkijon, jis nutolo tokių"aukų nesigailėsime, jas pakelti yra
Ant jo durų užrašyta „Trakų pilis“. Kam
pasiruošusi
mūsų
tauta,
nes
jį
žino,
kad
Laukiam,
ir
tiek.
vyriausybės įvertinta, spaudos išnagrinėta Kauną, kadangi jo gyvenimas buvo tvar
tikslinga parama atsilygins keleriopai.
Staiga ateina man į galvą mintis: „Ar barys didelis, su dviem langais. Prie visų
ir seime išsiaiškinta, o pati sutartis abiejų komas visai kitaip, negu nepriklausomos
Troškome, geidėme Vilnių matyti Lietuvos tai nebūsime mes su vyru ta pora?!“ — sienų stovi po lovą, o viduryje du stalai.
šalių kaip reikiant sutvirtinta. Jų santy Lietuvos gyvenimas: jis buvo kreipiamas
ribose, tai jį iškelsime, aprūpinsime kuo „Nesąmonė!“ girdžiu iš visų pusių. Bet vis Tie stalai, kaip ir kituose bendrabučio
kiai, buvę visą laiką draugiški, tapo dar visokiomis priemonėmis, kad visai ati
stinga, duosime galios jam pražysti, nes tiek reikalauju, kad paskambintų kur rei kambariuose, padengti ceratinėmis stal
glaudesni. Artesnės draugystės tikslas, ži trūktų nuo savo polinkio į mus.
yra mūsų tautos širdis. Bet mes nepamir kia telefonu ir paklaustų, ko mes laukiam. tiesėmis, kurias savo metu yra padovano
nome, yra nepriklausomybės tikresnis ap
Taigi dabar tenka Vilnius gydyti vėl į
šime ir antrosios mūsų sostinės, — Kauno: Paskambinęs vienas grįžta ir nedrąsiai jusi gimnazijai Dr. L. Pašaitienė. Tarp
saugojimas. Taigi, jis reikalauja, kad būtų visą Lietuvos kūną, kad sveikas su juo sujis gynė, saugojo ir auklėjo jauną, atgimu praneša, kad tikrai jie visi laukia čia langų komoda, virš jos veidrodis, maža
abiejų šalių taip daroma, kaip yra susitar gytų. šiaip ar taip, ilgaamžė Lietuvos pra
sią Lietuvą.
spintelė sienoje. Viskas, kas reikalinga
mūsų!
ta. Lietuva gerbė visas tarptautines sutar eitis jam dėjo įvairių spalvų antspaudą:
Tačiau ne tik atgautoji Lietuvos žemė,
Susėdę kuo greičiau dumiam iš Ham mergaitėms: jokios prabangos. Mes čia
tis, ji sąžiningai gerbs ir šią, kaip yra pa šalia lietuvių rados daug svetimo gaivalo,
bet ir visas mūsų kraštas deda nūdien burgo į autostradą. Oras neblogas. Po lie įsitaisome puikiai ir krentame į lovas, iš
sižadėjusi. Kad mūsų žodis vertas pasiti kitokios kilmės, kitokios kalbos ir kultūros
mums daugiau prievolių. Juk nepaprastai taus dabar kada-ne-kada nusišypso mums vargę iš kelionės.
kėjimo, esame įrodę santykyje su visais žmonių. Visi tie skirtumai teks derinti.
sunkų metą gyvena tiek kariaujančios, saulė. E.B. puikiai važiuoja. Greitai, bet
Sekmadienį po pusryčių einame abu su
kraštais. Pradėję naują nepriklausomo gy Mūsų valstybė, suteikdama vilniečiams ly
tiek
ir
nekariaujančios
tautos.
Vargai,
ka

pažįstamais
aplankyti čia netoliese kapi
atsargiai,
laikosi
visų
taisyklių.
Beveik
venimo etapą, kuris daug kuo skiriasi nuo gias teises, laukia iš lietuvių nuoširdumo,
rinio ginklo sukelti, atsiliepia ir tiems, ku kasdien autostradoje atsitinka visokių ne nėse palaidoto a.a. J. Bataičio. Kapinės
išgyventojo laiko, privalome dar rimčiau o iš visų kitų — bent tikro lojalumo. Ji
rie nėra jin įsipainioję. Užsikirtus jūros laimių. Mes irgi pravažiavom nelabai sun nedidelės, bet gražiai sutvarkytos jr pri
keliams, sutriko prekyba, sustingo ir už- kios autokatastrofos vietą.
žiūrėtos. Pasimeldę čia ir nusifotograsienio prekių mainai. Svetimų kraštų pre
Š.auiės Vokietijos lyguma keičiasi į fuojame.
kės sunkiai begaunamos, o savosios ne vi kalnuotą vaizdą. Vis gražesnė ir įvairesnė
O saulė šviečia, šildo ir vilioja eiti to
sur pasiekia svetimąsias rinkas. Pajutome darosi gamta, o mes pradedam galvoti liau, pasivaikščioti, pasidžiaugti gamta,
stoką kai kurių įprastų daiktų, plačiai visų apie pietų pertrauką. Nežinau, ar kituose gyvenimu, kol mes dar gyvi. Parkas prie
vartojamų, kaip va žibalas, kai kas brangs- kraštuose irgi taip yra, bet čia, Vokietijo- Gimnazijos didelis, čia yra tvenkinys,
ONOS VEVERZYTĖS, 1965 m. atvykusios esu jau Vokietijoje. Sekančią dieną atvyko ta, susisiekimas eina sunkyn, didėja susi je, autostradose vis tam tikru atstumu yra daug medžių, krūmų. Viskas šiek tiek už
vyras, man jau buvo nupirktas bilietas, ir rūpinimas, kaip bus toliau. Valstybės iždo autoparkai. Jų yra trijų rūšių: dideli, kur leista, matyt, nėra, kas tinkamai prižiūrė
iš Lietuvos, prisiminimai
lėšos senka, o skaičius rankų, jo pagalbos galima gauti benzino (ten yra gėrimų bei tų, sutvarkytų, o gal ir tyčia taip „natū
aš išvykau su savo vyru į namus.
siekiančių, vis daugėja. Šiemet jau nebe maisto automatų, restoranas ir viešbutis); raliai“ palikta nes kai studijų savaitės
(4)
DVASIŠKIŲ GYVENIMAS LIETUVOJE įmanoma taip gyventi, kaip dar pernai gy vidutiniški, kur galima gauti benzino, nu pabaigoje suvažiavo apie 1000 žmonių, tai
venta. Reikia visiems spaustis ir labai su sipirkti maisto bei rankas išplauti, ir tre tame parke kuopų kariai pastatė palapi
Iš savo vyro gaudavau laiškus, kad at
Bažnyčiose neleistina skambinti varpais. sispausti, kad galą su galu sudurtų. Įvai
čioji rūšis, kur. nėra nei benzino, nei mais nes ir automašinas. Kas gi tokiu atveju
vykčiau į Vokietiją. Tai 1959 m. pradėjau
Kunigams neleidžiama apsirengus kuni rių valstybės prievolių našta ima svariau
to, bet graži vieta gamtoje, ir ten stovi būtų atsitikę su gėlių klombomis bei iš
rūpintis dokumentais išvykti. Sudaryti do giškais rūbais pasirodyti gatvėje. •
slėgti visus. Kad lengviau būtų pakeliama, įkalti į žemę mediniai stalai su suolais ir puoštais takais? Viskas būtų sutrempta, o
kumentus man labai brangiai kainavo. Kai
Neleidžiama lankyti ligonių nei jiems ją turės nešti visi. Kurie pajėgesni, tiems
atmatų dėžės. Į tokią trečios rūšies vietą natūralus parkas viską pakelia ir vis tiek
dokumentai buvo paruošti, tai Šilutės pa teikti šv. Sakramentų.
daugiau teks įsirėžti.
mes ir užsukome. Susėdom ant suolo po gražus.
sų viršininkas žydas pareikalavo iš manęs
Vaikams, kurie lanko mokyklą, uždraus
Šiaip esant, yra visų mūsų pareiga, ypa medžiu ir pradėjome užkandžiauti, žval
Priešpiet su vyru vėl tūpčįojame dide
dviejų tūkstančių rublių kyšio. Aš neturė ta tarnauti mišioms. Mišioms patarnauja
tingai valdžios, dar rimčiau rūpintis tėvy gydamiesi į kalnų viršūnes. Besidairydami liame kieme. Žiūrim, kas atvažiuoja, kal
jau. Tuomet jis paėmė mano dokumentus senukai ar zakristijonai.
nės buitimi, išsiaiškinus jos didžiuosius už pastebėjome, kad viena pora išneša iš au bamės su atvažiuvusiais. Dar viena maši
ir suplėšė. Išėjusi gailiai apsiverkiau ir
Pamoksle nieko negalima prasitarti.
davinius. Kurie mažesni, tie atidedami
na įvažiuoja į kiemą, ir iš jos išlipa mūsų
maniau, kad jau man išeities visai nėra.
Trūksta maldaknygių ir rąžančių. Anks lengvesniam metui. Kurie gi patys didieji? tomobilio savo maigūną atsigulti, o kitoj 18 metų gražuolė iš Hamburgo — Asta.
pusėj stovi apkrauta mašina, o du jauni
Jis man pasakė, kad niekuomet negalėsi čiau dar galima buvo gauti rąžančių ir
išvykti ir visai negalvok. Vėliau tas pasų maldaknygių Marijampolėj, bet dabar ir Jų daug yra. Juos tik krašto vadovybė, tu vyrai šalia jos verdasi sau ant primuso Išskleidžiau plačiai rankas, ir ji puola
stalo viršininkas buvo pakeistas kitu. Aš ten jau nėra. Rąžančių atnešdavo dar ant rėdama apstingu duomenų, gali patiekti vi maistą. Matydama priklijuotą J.A.V. vė- man į glėbį. Nors Hamburge mes taip ne_dąr_kartą beviltiškai pamėginau. Šilutės šventoriaus ir parduodavo, bet dabar ne suomenės žiniai. Pirmoje vietoje — Vil liavukę, priėjusi klausiu, ar jie iš J.A.V. sisveikiname, bet čia, šitame lietuviškame
saugumo viršininkas mane padrąsino, sa beatneša, nes, būdavo, atneša, parduoda, niaus gaivinimas ir išlaikymas. Jam dau Ne, sako, mes iš Naujosios Zelandijos. Jie,' kampely, tai savo rūšies maža demonstra
ko, mes tau padėsim, ir aš manau, kad ta tai prisistato saugumietis, atima, o tą žmo giausia ir skirta paskelbtoji paskola. Taigi pasirodo, dabar važiuoja į Austriją, Jugo cija...
kiekvieno piliečio yra priedermė paremti slaviją, o buvo jau Sovietų Rusijoj — Le
ve išleis išvykti pas savo vyrą.
Pietūs Studijų Savaitės metu buvo ska
gelį nubausdavo.
ją kiek išgali. Parodykime, kad mokame
1964 metais pradėjau vėl rūpintis. Vis
nūs. Jų metu valgykla pilna žmonių. Pilna
Kunigams daromi visokie priekaištai ir ne vien džiaugtis, senąją sostinę atgavę, ningrade, Maskvoje ir Smolenske.
„O ar ir kalėjime?!“ klausiu. „Ačiū Die ūžesio, nes visį kalba su savo senais bičiu
kas sekėsi geriausiai, niekur neturėjau skleidžiami neteisingi šmeižtai. Didžiausią
bet ir jai šiek tiek primetę iš savo išteklių.
kliūčių.
propagandą veda ekskunigis Ragauskas. Atsiminkime, valstybės pajamų turime da vui, ne, bet puodą pavogė ir labai sunku liais ir naujais pažįstamais. Neįmanoma
susikalbėti“.
1965 metų birželio 7 dieną gavau vizą Jis skaito ir rašo ateistines paskaitas prieš
aprašyti visų savo tikėtų ir netikėtų susi
bar tiek pat, o gal ir mažiau, nekaip pirma,
Jie abu malonūs, linksmi, dar jauni vy tikimų. Čia, tarp kita ko, sužinojau apie
vykti aplankyti savo vyro. Vizą išdavė ke religiją.
o išlaidų daug daugiau. Padidėjus mūsų rukai. Vienas jų nešioja ant kaklo Šv. savo a.a. mamos draugės mirtį J.A.V., ku
turiems mėnesiams ir sakė, kad jeigu ne
Pamaldos laikomos daugiausia vakarais,
patiks, tai galėsi grįžti atgal. Aš džiaugiuo nes per šventes žmonės turi dirbti, o sek teritorijai ir padaugėjus arti pusės milijo Bartolomėjaus paveikslą (keleivių globė riai aš tik ruošiausi parašyti laiškelį... Čia
no gyventojų, reikia laikyti daugiau polici
si kartą ištrūkusi iš to rojaus.
madieniais važiuoja į miestą sau maisto jos ir kariuomenės, reikia plėsti visų sri jas). Mainomės cigaretėmis: jie duoda susitikau su savo dar Lietuvoje buvusiu
mums dvi rusiškas „Šipka“, o vyras jiems „sužadėtiniu“, susipažinau su visa eilę
Prieš gaudama vizą, sulaukiau pakvieti apsipirkti.
čių aparatas. Nustoję Klaipėdos krašto,
mo į Maskvą jos atsiimti pas vokiečių
Švėkšnoj atleido gimnazijos direktorių, praradome daug ten įdėto mūsų turto, nu dvi iš Suomijos. Atsisveikinom, belinkėda įdomių įr reikšmingų asmenų.
mi vieni kitiems pasisekimo, ir važiuojam
konsulą. Iš Šilutės išvykau 1965 m. birže kad du mokiniai tapo klierikais ir kuni
Visos paskaitos buvo labai įdomios. Įdo
stojome ten daug ir savo sukurtos pramo toliau.
lio 4 d. traukiniu į Maskvą. Kelionė sekėsi gais.
mios buvo ir diskusijos, nors ir ne visi dis
nės. Dabar tenka ji atkurti arba nauja, ki
Pavalgius norisi kiek ir pasnausti, bet kusijų dalyviai kalbėjo į temą. Matyt, kai
gerai ir truko 48 valandas. Į Maskvą atvy
Daug dar yra partinių, kurie lanko pa
kau naktį, susiieškojau vokiečių konsula maldas, nors ir ne savo parapijoj, vyksta tokia, sukurti, kad žmonės turėtų darbo ir sunku. Mes važiuojam visą laiką pirmieji, kurie troško išsikalbėti, pasidalyti minti
kad nebereikėtų įsivežti iš užsienio tokių o sportinė mašina seka iš paskos. Pavažia
tą, nors ir nemaniau, kad jie mane priims į kitas.
mis ir prisiminimais. Čia reikia atžymėti
prekių, kurių galime patys pasigaminti.
naktį ir duos man nakvynę. Nedrąsiai pa
Lietuviai dar nėra prieš religiją nusista Dar nebaigta žemės reforma ligi buvusios vus mano kaimynė pradeda uostinėti. mūsų puikų moderatorių Dr. J. Grinių,
„Tu“, sako ji savo vyrui E.B. „ar jauti gu kuris pavyzdingai pravedė Studijų Savai
skambinau, atsidarė durys, ir mane malo tę, ir jaunimas aiškiai žino, kas dedasi Va
niai paprašė įeiti ir davė nakvynę. Davė ir karuose. Nėra dar vilties praradę ir tiki, administracinės linijos, o jau tenka ruošti mos kvapą? Bene bus su mašina kokia ne tės mokslinę dalį. Švelniai išorėje, bet tvir
pavalgyti. Sekančią dieną po pusryčių iš kad vieną kartą galės laisvai iškeliauti ir ji ir Vilniaus kraštui, — reforma su sausi tvarka. Sustok!“ Jis irgi uostinėja ir su tai iš vidaus jis, kaip virtuozas, dirigavo
leido mane su konsulato šoferiu į miestą, už geležinės uždangos, nors ir skelbiama, nimais, kaimų skirstymais ir įvairiomis iž stabdo mašiną. Sustoja ir mūsų sportinė visą eigą, visas diskusijas, neužgaudamas
aprodė žymesnes Maskvos vietas. Su kalba kad kapitalistai jau miršta ir patys sau do pašalpomis. Kiti mano, kad žemės re mašina. K. skubiai bėga pas mus: „Kas at nė vieno, o vis tiek priversdamas grįžti
man sunkumų nebuvo, nes visi konsulato duobę kasa, ruošia dirvą komunistams. Bet forma pigus daiktas, kad ji valdomos že sitiko?“ Dar nežinom, sakom, reikia ap prie tvarkos kiekvieną „išsišokusį“.
tarnautojai puikiausiai kalba rusiškai. tuo niekas netiki, tik fanatikai. Vienas mės hektarų skaičiaus įstatymu numato žiūrėti mašiną, nes jaučiame stiprų gu
Paskaitų ir diskusijų metu buvo foto
Birželio 7 d., 19 vai., nuvežė į stotį, iš ku partietis sakė, aš esu partijoj vien dėl to, ma, kad užtenka matininko kaimiečiams mos kvapą“'. K. pradeda juoktis, ir visa grafuojama bei filmuojama. Kai filmų
rios išvykau į Berlyną. Kelionė iki Berly kad turiu gerą tarnybą, bet ne dėl to, kad žemę sklypais padalinti, paėmus iš tų, ku- sportinės mašinos „įgula“ kvatoja. Gumos aparatas buvo įjungiamas ir jo šviesa pra
no truko dvi paras. Vykstant liuksusiniu būčiau komunistas. Jeigu nebūčiau parti -rie daugiau turi, ir atidavus tiems, kurie kvapas!.., sako. Nagi, sako, ar jūs nežinote dėdavo švaistytis tarp susirinkusiųjų sa
traukiniu, buvo labai patogu, daug laisvų nis, tai nė tarnybos neturėčiau. Taip gal jos maža ar visai neturi. Taip gali manyti ir nejaučiate, kad čia visur tas gumos lėje, tai lyg ir netyčia žmonės pasitemp
tie, kurie rimtai nesusimąsto ir nesugeba kvapas, nes čia žymūs gumos fabrikai...
, Vietų, traukinys neperpildytas. Tai buvo vojančių yra daug.
davo, nutaikydavo gražesnes pozas ir vei
ligi pat galo galvoti. Kurie rūpestingai do Tada E.B. duoda tiek gazo, kad mūsų ma
visai nepanašu į tą traukinį, kuris vežė į
do išraiškas.
mis,
tie
mato,
jog,
visa
apskaičius,
įvykdy

šina šokteli kaip ėriukas, ir mes lekiam
Maskvą.
Viskas buvo gražu, malonu, įdomu, įsi
UŽDARBIAI IR KAINOS
toji žemės reforma tautos iždui bus atsi dideliu greičiu, kad greičiau išvažiuotume
Kelionėj reikėjo susidurti su visokiais
dėmėtina: paskaitos, kurios mums visiems
ėjusi
nemaža
šimtų
milijonų
litų.
Taigi
ji
Vyras už darbadienį gauna 1 rb. ir 800
iš „gumos zonos“ ir atkeršytume sportinės taip daug davė, koncertas su mūsų žino
formalumais, bet man padėjo prancūzas
žurnalistas, kuris puikiai naudojosi slavų gr grūdų, moteris 0,60 rb., 500 gr grūdų. brangus dalykas. Bet kas pradėta, tai rei mašinos keleiviams už juoką.
maisiais dainininkais, kuriais mes visi
Krautuvės pardavėja uždirba 1 rb. už dar kia įsitempus baigti, tik naujiems, vargiai
Atėjo laikas sukti iš autostrados į Vasa džiaugėmės ir didžiuojamės, labai įdomus
kalbomis.
ar
įvykdomiems
sumanymams
šis
laikas
bo
dieną,
artelės
darbininkas
batsiuvys
rio 16 Gimnaziją. Mūsų Gimnazija yra literatūros vakaras, subuvimai su šokiais
Iki Breslau kelionė sekėsi. Tik vykstant
mažame ir nuošaliame kaime. Naujieji ir man neužmirštamas laužas gimnazijos
per sieną dar kartą buvo kontrolė, įr rusų 30 rublių mėnesiui, siuvėjas 30 rb., stalius betinka, nors jie ir geri būtų.
(Bus daugiau)
Gimnazijos pastatai gražiausi ir didžiausi parke. Neužmirštamas įspūdis vėliavų numuitininkai mane apiplėšė. Atėmė mano iki 90 rb., traktoristas 100 rb., raštininkėšioje apylinkėje, o bokštas ant senų Gim
S sunkiai uždirbtų pinigų 80 rublių, auksinį sekretorė 120 rb., kolchozo pirmininkas su
(Nukelta į 4 psl.)
nazijos pastatų primena senąjį karo mu
laikroduką ir auksinį žiedą. Už pinigus iš priedais 1-2000 rublių. Senatvės pensija
JUOKAI
IŠ
ANAPUS
ziejų Kaune, jis dominuoja Huettenfeldo
davė raštą, o už laikroduką ir žiedą nieko. 10-12 rublių, darbininko invalido pensija,
kaime ir matomas iš tolo. Kol kas mes va
Aš buvau pasiėmus kas leista. Bet jie tik jeigu išdirbęs 20 metų, 31 rublis.
Ranka ranką plauna...
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
Maisto produktų kainos: juodos duonos
rindami sakė, kad šitų dalykų negalima
Viename Lenkijos provincijos miestelyje žiuojam alėja. Tarytum būtų čia mūsų
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
i išvežti. Su manim keliavęs prancūzų žur kg 15 kapeikų, baltos duonos 1 kg 20 ka komunistų partijos sekretorius ateina pas Laisvės Alėja, tiktai be namų.
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
peikų,
ragaišio
balto
1
kg
30
kap.,
sviesto
Staiga
sukame
iš
alėjos
į
kiemą,
į
didelį
nalistas dėl tų mano daiktų smarkiai susi
kleboną pasiskolinti kėdžių.
Jei saviems padėti nori,
kirto su rusų muitininkais. Sako, kam jūs 500 g 1,60 rb., lašinių- 1 kg 2,40 rb., dešros
— Ne, — sako klebonas, — kam jau kiemą Huettenfelde, taip dažnai nuotrau
Padarysi tai tikrai.
imate iš tos moteriškės paskutinę kapei kiaulienos 1 kg 4 rubliai, jautienos dešros kam, bet komunistų mitingui parapijos sa kose matytą, kad nereikia net sakyti, jog
pasiekėme savo tikslą, kad mūsų tolima
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
ką? Ji neturės nė arbatos stiklo už ką nusi 1 kg 2-2.30 rb.
lės kėdžių neduosiu!
Miltų kainų nežinau, nes jų gauna tik
pirkti. šitokį jūsų elgesį aš paskelbsiu
Ir neliks kišenė kiaura!
-— Nesikarščiuok, klebone, — ramina — daugiau kaip 600 kilometrų kelionė —
įmonių darbininkai.
prancūzų spaudoje.
sekretorius. —- Jeigu nepaskolinsi kėdžių, baigta, kad mes savuose namuose. Savotiš
Batai moteriški 30-35 rubliai. Kostiumui mes tau baldakimo per procesiją nenešim. kas jausmas apgaubė mane. Akys viską
Buvau labai išsigandus ir galvojau, kad
medžiagos vilnonės 1 metras 38-60 rublių.
rusai mane gali sulaikyti ir grąžinti.
— Aha, baldakimo nenešit?! Tai aš stebi, širdis neramiai plaka, bet lūpos tyli.
šeštadienis, liepos 31 d. Nedaug dar kas
Kolchozo darbininkas moka už trijų-ke jums daugiau prakalbų nerašysiu!
Po kiek laiko kažkas iš keleivių užsakė
(A. BRIEDIS)
man arbatos ir kelis sausainius. Po poros turių kambarių butą mėnesiui 3-5 rublius.
— Nerašysi prakalbų, tai mes išpažin atvyko. Dauguma suvažiuos rytoj, sekma
dienį.
Bet
jau
susitinkame
senų
pažįsta

Kostiumų
privačiai
siūti
neleidžiama,
valandų pasiekėme Berlyną, ir mane per
ties neisim ir nežinosi, kas partijos centre
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
mų. Kai su jais apsisveikiname, vyras ve
davė vokiečių Raudonojo Kryžiaus sese turi duoti siuvyklai, o siuvykla siuva iš sa vyksta...
LONDON, W.3
da mane apžiūrėti parko ir aplinkumos.
lėms, kurios mane atlydėjo iki Friedlando vo medžiagos. Tie, kurie gauna siuntinius
Jis
čia
jau
yra
buvęs.
Dabar
gėrėjomės
Tel. ACO 4374
ir
nori
pasisiūti,
turi
parodyti
pašto
doku

pereinamosios stovyklos. Tuomet pasiju
— Autobuso šoferis Angelo Ferruzo Mi naujuoju Gimnazijos pastatu — kas ka
tau drąsesnė ir galvojau, kad jau dabar mentą. Be jokio įrodymo siuvykla nepri
Atstovas Manchesteryje:
lane aptaškė prie sustojimo vietos lauku daise buvo tiktai svajone, o dabar ta sva
niekas negali atsitikti ir aš tikrai nuvyk ima siūti.
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles.
Šiuo metu Lietuvoje trūksta visko, tik sius žmones, tai šie sugriebė jį ir numovė jonė, pasirodo, jau moderniškai įsikūni
siu pas savo vyrą.
Manchester.
jusi!
Kiek
darbo,
kiek
pastangų
čia
įdėta!
jam
kelnes,
ir
jis
su
apatinėmis
turėjo
va

pakanka
dviračių
ir
batų,
kurie
yra
dau

I Friedlando stovyklą atvykau naktį. Iš
Garbė tiems, kurie tai įvykdė!
žiuoti į autobusų stotį.
ila pasiunčiau savo vyrui telegramą, kad giausia kiaulės odos, o toliau brezentas.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS
PLB PIRMININKO J. J. BAČIŪNO

PRANEŠIMAS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 12 d., 12,30 vai.
BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12,30 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 26 d., 12 vai.

Rugsėjo 22 d. į Londoną iš JAV atva
žiuoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
MIRĖ ZIGMAS BERTAŠIUS
pirmininkas Juozas J. Bachunas-Bačiūnas.
Pasinaudodama ta proga, BLBD Brita
New Haw, Weybridge, Anglijoje, rugpjū
nijos Krašto Valdyba rugsėjo 26 d. Sporto čio 22 d. mirė lietuvis Zigmas Bertašius.
ir Socialinio Klubo salėje Londone (345A
Palaidotas vietinėse kapinėse.
Victoria Park Rd.) ruošia pirm. J.J. BaVelionis paliko žmoną ir 3 dukras.
chuno-Bačiūno pranešimą apie PLB ir jos
veiklą.
Pradžia 4 vai.
COVENTRY
PAKELIUI Į EUROPĄ

TAUTOS ŠVENTĖ

Keliaudamas į Europos žemyno kraštus,
Londone buvo sustojęs ir Lietuvių Namuo
se lankėsi Australijos lietuvių sporto dar
buotojas iš Adelaidės Juozas Donela.

DBLS Coventry skyriaus valdyba rugsė
jo 25 d. ruošia Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje numatoma trumpa paskaita,
šokiai, loterija ir kt.
Baras ir užkandinė veiks iki 11 vai.
Minėjimas įvyks Co-operative Hall,
Walsgrave Rd.
Salė iš miesto pasiekiama 4-6 nr. auto
busais.
Visus tautiečius su pažįstamais iš arti ir
toli maloniai prašom atsilankyti.

PAKELIUI Iš EUROPOS

Garsaus lietuviškos aviacijos lakūno Ri
mo sūnus Šarūnas Rimas su žmona, apke
liavę per porą mėnesių Europą, kelioms
dienoms buvo sustoję Britanijoje.
Aplankę Lietuvių Namus,
apsistojo
trumpam Lietuvių Sodyboje.
Rimai nuolat gyvena Chicagoje, JAV.
Šarūnas studijuoja architektūrą.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

J. LIOBĖS PATIKSLINIMAS

PRIE SAVO AUKOS

„Europos Lietuvyje“ išspausdintame aukotojų-rėmėjų sąraše jau buvo atžymėta,
kad J. Llobė paaukojo 20 šil.
Bet aukotojas primena, kad jis buvęs
atsiuntęs ir laišką su išvedžiojimais dėl tos
aukos, o mes neišspausdinę.
Mes, žinoma, nespausdinome, taupyda
mi vietą. Tačiau turėdami galvoje, kad J.
Liobė labai mėgsta rašyti visokius straips
nelius ir laiškus redakcijai dėl tų savo
straipsnelių, kurių tik retas teišspausdinami, pateikiame čia tą jo laišką, su kuriuo
jis atsiuntė auką. Jis ten rašė: „Siunčiu
vieną svarą, „E.L.“, jo spausdinimui, spaus
tuvei. Na, ir rašau prierašą:
Kadangi jau daug metų, kai aš „E.L.“
skaitau, prenumeruoju, na, ir kai ką į jį
parašau. Tik gaila, kad tik vieną kartą,
kaip jis pradėtas spausdinti, pamačiau pa
čią spaustuvę. Tai gal ir iš dalies bus mano
apsileidimas. Taigi, kaip ir kiekviena ma
šina reikalauja tepalo, kad ji geriau, veik
tų ir darytų mažesnį bildesį. Taip pat ir
„E. L.“ spaustuvė reikalauja alyvos. Kai
aš ją pamačiau, kaip ji darbuojasi, t.y.
spaudina, ne tik vien „E, L.“, bet ir kny
gas, t.y. spaudina lietuvišką gimtąjį mūsų
žodį, kad ji ir toliau spaudinių ir nedarytų
didelio bildesio, tai ir siunčiu tą svariuką
dėl bonkutės alyvos, nors vienam jos ratu
kui patepti. Jau ir mano 25 rašinėlius yra
išspausdinusi, o gal ir dar išspausdins, jei
ką aš parašysiu, kol dar gyvas būsiu“.
••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA —

GERIAUSIA DOVANA

B. Armonienė — Palik ašaras Maskvoje
— Sibiro pergyvenimai, 251 psl. — 22 šil.
Dr. A. Maceina — Niekšybės paslaptis —
antikristinė dvasia istorijoje, 294 psl. —
29 šil. 4 penai.
A. Nevardauskas
Pajūriais pamariais
—gražus mūsų pajūris, 317 psl. — 36 š. 8 p.
Dr. A. Jasmantas — Gruodas — Pirmoji
Dr. Maceinos eilių knyga, 94 psl. — 22 šil.
K. Almenas — Upė į rytus, upė į šiaurę
— 2-jų dalių romanas, kaina abiejų tomų
— 44 šil.
J. Girnius — Žmogus be Dievo — ši kny
ga skiriama ateizmo filosofinei analizei,
541 psl. — 39 šil. 6 penai.
Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija —
gydytojai apie amžinybės klausimus, 141
psl., — 14 šil. 8 penai.
Nerimą Narutė — Relikvijos — lyriniai
natiurmortai, 71 psl. — 14 šil. 8 penai.
St. Yla — Moderni mergaitė — 289 psl.
Tai plataus užsimojimo veikalas, atsklei
džiąs bręstančios mergaites svajones — 18
šil. 6 penai.
N. Sūduvis — Vienų vieni — 421 psl., 25
metai rezistencijoje — 29 šil. 4 penai.
Vadovėliai, žodynai, gintaras ir visa pe
riodika. Rašyti:

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba
rugsėjo 11 d., 6 vai. vak., Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo patalpose ruošia
Tautos šventės Minėjimą.

Programoje bus tai dienai pritaikyta pa
skaita, o meninę dalį išpildys J. Liustikaitė, kuri šiuo metu praleidžia atostogas at
vykusi iš anapus Atlanto.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius kvie
čiame kuo gausiau minėjime dalyvauti.
Vietos bus visiems.
„RAMOVĖS“ DEŠIMTMETIS

Veteranų Sąjungos „Ramovės“ skyrius
įspūdingai atšventė savo įsikūrimo ir veik
los dešimtmetį.
Įsikūręs prieš dešimt metų, skyrius išva
rė platų veiklos barą. „Ramovė" yra viena
pirmaujančių organizacijų Manchestery.
Ji palaiko glaudžius ryšius su centru Ame
rikoje ir darniai bendradarbiauja su kito
mis savo kolonijos organizacijomis. Sky
riui jau keleri metai vadovauja K. Muraus
kas. Skyrius turi apie 50 narių.
Minėjimas ir vaišės surengtos Klubo pa
talpose. Joms vadovavo pirm. K. Muraus
kas. Ministeris B.K. Balutis ir Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas atsiuntė savo
nuoširdžius sveikinimus bei linkėjimus.
Ramovėnams linkėjimus pareiškė minė
jime dalyvavusi solistė J. Liustikaitė.
Dešimtmečio veiklos protokolą minėjime
perskaitė sekret. Sabaliauskas. Svečių tar
pe matėme Klubo pirm. V. Kupstį, sekret.
Dubicką, DBLS Manchesterio ir Rochdalės
skyrių atstovus, Eccles British Legion Klu
bo atstovą Martin, o iš Bradfordo Vyties
Kryžiaus kavalierių savanorį-kūrėją, o
kartu pagrindinį šio vakaro kalbėtoją A.
Šukį.
Vaišių šeimininkė buvo Navickienė..
K. N.

BRADFORDAS
BRADFORDO JAUNUČIAI
TELEVIZIJOJE

Rugsėjo 13 d., 6 vai. 45 min., Bradfordo
jaunučiai šokėjai BBC 1 televizijoje pa
šoks lietuvių tautinių šokių, šokiams vado
vauja O. Peleckienė, o T. Burokas palydi
juos muzika.

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty
binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.
Labai skanus.

Šis lietuviškas gėrimas parduo
damas bonkose po yz litro, origina
liame įpokavime. Stiprumas — 40
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey. rią D. Britanijos vietą £2.3.0.
Reikalaukite, rašykite: Z. Juras,
■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
421 Hackney Rd., London E.2.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2, LADBROKE GARDENS,

LONDON, W.ll.
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SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius,
motociklus, automobilius Ir kt. I
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421,
Hackney Rd., London, E.2.
Tel. SHO 8734.

VOKIETIJA
VYblL ER. P. BRAZYS HAMBURGE

J.E. vysk. Dr. Pr. Brazys rugpjūčio 21 d.
lankėsi Hamburge, kur bažnyčioje atlaikė
šv. Mišias, asistuojant kun. V. Šarkai. Pa
maldų metu pasakė pamokslą apie Kris
taus meilę mums ir kaip tautai. Pamaldi)
metu vysk. Dr. P. Brazys suteikė Lingytei
Sutvirtinimo sakramentą.
Po pamaldų visi susirinko parapijos sa
lėje, kur teikėsi atsilankyti ir Vyskupas ir
prie kuklių vaišių pasakė kalbą. Jis pareiš
kė. kad, nežiūrint tikybų skirtumo, mes tu
rime visi sugyventi Kristaus meilėje ir my
lėti savo artimą. Vysk. Dr. P. Brazys palie
tė ir mūsų politines ir partijų pažiūras ir
santykius. Nuoširdžiai visiems patarė to
lerantiškai išlyginti skirtumus, kad nebū
tų bereikalingo ir žalingo trynimosi. ir po
zityviai dirbti Lietuvos išvadavimui nuo
okupanto, kuris gniaužia tikybą, ugdo at
eizmą, naikina bažnyčias, keičia mūsų tau
tos istoriją, slopina kultūrą, tradicijas, kal
bą, bruka rusišką kalbą, rusina mūsų
kraštą ir laiko jį vergijoje.
Šia proga Balfo pirm. kun. V. Martinkus
papasakojo apie Balfą, jo veiklą ir kasą.
Po vaišių vysk. Dr. Pr. Brazys teikėsi,
kas tik norėjo, pasikalbėti su kiekvienu as
meniškai.
J. Čekauskas
DU GARBINGI SVEČIAI LUEBECKE

Rugpiūčio 22 d., lydimi kun. V. šarkos.
Luebecke lankėsi vyskupas Dr. Pranas
Brazys, MIC, ir Balfo pirmininkas kun.
Vaclovas Martinkus.
J. E. Vyskupas čia atnašavo iškilmingas
šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Po pamaldų
parapijos salėje suruošta arbatėlė - susi
tikimas su Luebecko lietuviais, kurio me
tu J.E. Vyskupas taip pat pasakė turiningą
kalbą, kviesdamas būti vieningais, susipra
tusiais lietuviais ir auklėti jaunąją kartą
lietuviškoje ir religinėje dvasioje. Po to
kalbėjo Balfo pirm. kun. V. Martinkus. Jis
yra buvęs ilgametis Luebecko lietuvių ka
pelionas, prieš emigruodamas į Ameriką.
Kun. V. Martinkus nušvietė Balfo vykdo
mąjį šalpos darbą. Čia pat reikia pažymė
ti, kad kun. Martinkaus rūpesčiu 1947 m.
Vorwerker kapinėse Luebecke buvo pasta
tytas obelisko formos paminklas, prie ku
rio lietuviai be tikybinių skirtumų kiek
vienais metais birželio mėnesį susirenka
ir pagerbia visus kritusius už tėvynės lais
vę ir pasimeldžia. Su kapinių administra
cija sudaryta sutartis, kad šis paminklas
nuo jo pastatymo datos stovės 50 metų.
Toliau kalbėjo PLB Luebecko apylinkės
valdybos pirm. Pr. Liegus, kun. V. Šarka ir
J. Pyragas. Po kalbų garbingiems sve
čiams sugiedota ilgiausių metų ir kukliai
pasivaišinta. Vaišių metu padainuota lie
tuviškų dainų, pasidalyta įspūdžiais, o pa
baigai sugiedotas Tautos himnas.
Svečiai po pietų išvyko toliau į Lebenstedtą tęsti savo kelionės.
Pabaigai reikia pastebėti, kad mūsų se
name Hanzos mieste Luebecke, kaip šis
miestas egzistuoja, pirmą kartą apsilankė
lietuvis vyskupas. Todėl ši diena Luebecko
lietuviams, o taipgi ir pačiam miestui lieka
istorinė.
J. Pyragas

VYSKUPAS VIZITAVO
BAD ZWISCHENAHN LIETUVIUS

Rugpiūčio 23 d., lydimas kun. Šarkos iš
Hamburgo ir iš Amerikos atvykusio Balfo
pirmininko kun. V. Martinkaus, aplankė
čia gyvenančius lietuvius J.E. vysk. Bra
zys. Atlaikė šv. Mišias ir pasakė pamoks
lą, akcentuodamas lietuvių pareigą mylėti
tėvynę, savo lietuvišką kalbą, auklėti vai
kus lietuviškoje dvasioje, kad jie išliktų
savo tautai. Palietęs dabartinę Lietuvoje
religinę padėtį, pasakė, kad neilgai trukus
bolševikų valdžia galės uždaryti visas baž
nyčias, nes nebebus kunigų. Vienintelėje
Kauno kunigų seminarijoje esą tik 23
klierikai, ir tuos pačius — kompartijos
rekomenduotus turi priimti. Vienu metu
seminarijos auklėtiniai buvo sudarę ateis
tų ratelį. Galima įsivaizduoti, kokia klaiki
seminarijos padėtis... Senieji kunigai iš
miršta, o jų vietoms užimti naujų kunigų
nėra. Todėl J.E. Vyskupas ragino lietuvius
paskatinti savo vaikus į pašaukimą, kad iš
eivijoje prisiauklėtumėme kunigų, vienuo
lių. kurie pavergtajai tėvynei bus labai rei
kalingi. Provincijoje žmonės bažnyčias lan
ko, jiems nebėra kas daugiau prarasti. Bet
miestuose, kur daugiau gyvena įvairūs tar
nautojai, padėtis esanti sunki. Jie vengia
eiti į bažnyčią, kad neprarastų tarnybos.
Atvežę savo mirusį tėvą ar motiną, įneša į
bažnyčią, o patys pasilieka ant švento
riaus. Paminėjo faktą, kad viena mokytoja
buvo atleista ir pasiųsta į kolchozą tik už
tai, jog motinos laidotuvių metu per pa
maldas buvo bažnyčioje.
Po Mišių visi susirinko vokiečių parapi
jos salėn. Čia Vyskupas dar kartą malo
nėjo pasidalyti su lietuviais savo įspū
džiais iš Amerikos, Kanados ir Anglijos.
Pasižadėjo sekančiais metais vėl aplanky
ti.
Balfo pirm. kun. V. Martinkus papasako
jo apie šalpos vargus. Konkrečiai užsimi
nė, kad kasoje emigracijos reikalams yra
15.000 dolerių.
Jei kas norėtų išvykti į
Ameriką, o neturi lėšų, gali kreiptis į Bal
fą. Į Vokietiją atvažiavęs su kun. L. Jan

kum savo lėšomis, kad arčiau ir tiksliau su
sipažintų su lietuvių išeivių ekonomine pa
dėtimi. Po jo dar keletą žodžių tarė kun. V.
Šarka. O Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Kazirskis visų susirinkusiųjų vardu pa
reiškė padėką Vyskupui už malonų aplan
kymą čia gyvenančių lietuvių.
Ta pačia proga kun. V. Martinkus bažny
čioje suteikė Moterystės sakramentą - pa
laiminimą savanoriui Antanui Januliui su
Bedaliene. Abu jaunavedžiai jau senyvo
amžiaus, bet jaučiasi gerai, į ateitį žiūri su
pasitikėjimu ir viltimi. Bad Zwischenahn
lietuviai šiai porai mintimis ir žodžiu pa
linkėjo gražios laimingos ateities.
J. Janonis

Mažėja stovyklų pabėgėliams skaičius
Vokietijoje
(E) Pagal Bonnos įstaigų žinias, Vak.
Vokietijoje mažėja stovyklų pabėgėliams
skaičius. 1960 m. stovyklų skaičius siekė
2.281, šiuo metu stovyklų beliko 1.029. Jei

Reti susitikimai
leidimo metu. Turėjome dar dvi iškylas,
kurioms labai gražiai ir įdomiai vadovavo
F. Skėrys. Tų iškylų viena buvo į Wormsą,
o kita į Švetcingo parką ir į Heidelbergą.
Iškylų metu lietuviai kartais užtraukdavo
lietuviškas dainas. Tarp mūsų buvo viena
lietuvė, atvažiavusi su vyru įš Olandijos
į Studijų Savaitę. Ji žinojo, mokėjo ir sa
kosi buvo surašiusi ne mažiau kaip 2000
lietuviškų dainų.
Viskas buvo gerai, išskyrus vieną daly
ką. O tai buvo nekviesti svečiai Studijų
Savaitėje — uodai! Tiek daug jų buvo, ir
tokie jie pikti! Kandžiojo jie visus be iš
imties, net vieno baliaus metu mačiau,
kaip Jo Ekscelencija ministeris St. Lozo
raitis neiškentęs paslapčia papurtė savo
kelnes, vydamas šalin įkyrėjusius uodus.
Kas jau bekalbėti apie mus, vargšes mote
ris plonom kojinėm, su suknelėmis be ran
kovių — mes buvome tiesiog uodų aukos!
Šalia oficialių paskaitų bei suvažiavimų
buvo ir neoficialių. Tarp kito, buvo L.M.F.
subuvimas, buvo ir mano paskaitėlė apie
higieną ir kosmetiką, buvo ir visokių
„partijų“ sueigos. Bet, deja, atėjo ir pas
kutinė diena. Diena, kada mes turėjome
atsisveikinti su tąja aplinka, vėl sėsti į
mašiną ir važiuoti atgal — namo. Namo?!
O, ne! Mes čia buvome namuose —- mažo
je Lietuvoje. Čia, kur buvo lietuviškai dai
nuojama, kalbama, jaučiama. Čia, kur bu
vo viskas artima. Ir iš čia mes turėjome
visi išvažiuoti — grįžti į savo kasdieninį
gyvenimą, kuris yra „užsienyje“.
Mes grįžome sekmadienio vakare. Pir
madienį turėjom eiti į miestą. Visą laiką
turėjau kontroliuoti save, kad vėl kalbė
čiau vokiškai, o ne lietuviškai, bet vis tiek
tarpais vietoje „Bitte“ išsprukdavo „pra
šau“, o vietoje „Guten Tag“ — „laba die
na“. Kaip sausa žemė traukia į save van
denį, taip aš buvau perpildyta, prisirpusi
tos lietuviškos dvasios, kurios parsivežiau
su savimi iš Studijų Savaitės. Einant jau
čia, „namie“, gatvėmis, vis man rodėsi,
kad ten matau Spalį raudonu veidu ir bal
tais plaukais, Spalį, kuris taip gražia- sti
linga lietuvių kalba skaitė savo paskaitą
ir kūrinius, o ten — ar ne A. Grinienė vėl
skuba visokiais reikalais? O šitoj mašinoj
ar ne V. Lozoraitienė pravažiavo su savo
šeima? Ji vis dar tokia graži, stilinga, ele
gantiška. O tas aukštas, savim pasitikintis,
judrus ponas, ar ne mūsų žinomasis diplo
matas pik. Lanskoronskįs?! Purtau galvą,
užmerkiu akimirkai akis...
Antradienis. Pietūs jau paruošti, o vyro
dar nėra. Manau: kur jis užtruko? Žiūriu
pro langą ir matau — atvažiuoja prie mū
sų durų mašina su Prancūzijos ženklu. Iš
lipa kažkoks ponas ir... R. Baliulis! Žiūriu
į ji šypsodamasi ir galvoju: o, ne! manęs
jau neapgausi! Žinoma, tai ne Baliulis —
man tik taip rodosi. Jis ir negali dar čia
būti. Einu vėl į virtuvę. Skambina! Atida
rau duris — prieš mane tikrai stovi Baliu
lis ir negali suprasti, kodėl aš taip žiū
riu į jį..
Laikas bėga. Vis toliau nuo Studijų Sa
vaitės, bet, iš kitos pusės, ir arčiau prie se
kančios. Jeigu mes tiktai būsime dar gyvi
ir sveiki ir galėsime, tai ir vėl stengsimės
tenai nuvažiuoti. Apie tai svajosiu ištisus
metus.

» » *

Ne tik mano žmonai ta Studijų Savaitė
padarė gerą įspūdį, bet visiems ten buvu
siems lietuviams. Mūsų paskaitininkai,
pradedant Jo Ekscelencija vysk. Dr. P.
Braziu, Jo Ekscl. ministeriu St. Lozorai
čiu. prof. Dr. Z. Ivinskiu, prof. Dr. A. Ma
ceina, kurio paskaita buvo ypač gili — fi
losofinė ir dėl kurios net sujudo kunigai,
prof. J. Eretu, kuris pranašavo ketvirto
sios Lietuvos atstatymą, kun. Dr. J. Vaiš
nora, rašytoju Spaliu, Dr. Čeginsku, bai
giant paskutiniuoju paskaitininku V. Ba
naičiu — visi buvo puikiai pasiruošę, ir
klausytojai atsidėję klausėsi. Tai buvo
svarbiausia Studijų Savaitės dalis. Žino
ma, neskaitant pamaldų. Be to, lietuvis
susitinka su lietuviu, nematytu jau ilgus
metus, kaip ir aš su pulkininku Lanskoronskiu ir Norkaičiu nesimatėme jau dau
giau kaip 20 metų, tačiau atpažinome vie
ni kitus.
Sudarėme ir naujų pažinčių su vyres
niais ir su jaunimu, ypač su studentija, ku-

1960 m. stovyklose gyveno 142.602 asmenys-pabėgėliai, tai šiais metais tegyvena
54.500.

Vokiečių spauda apie pabaltiečių
suvažiavimus
(E) Vasario 16 Gimnazijos sodyboje
rugpiūčio 1-8 d.d. įvykusią 12-ją Studijų
Savaitę paminėjo vokiečių spauda. „Darmstaedter Tagblatt“ ir kt. miestų dienraščiai
paminėjo Stud. Savaitę ir jai baigiantis į
Vokietijos lietuvių suvažiavimą iš visur
atvykusius 700-800 lietuvių. Ta proga pri
minta Vasario 16 Gimnazija, jos paskirtis,
nurodyta, kad apie 10.000 lietuvių pokario
metais įsikūrė Vokietijoje.
Vokiečių laikraščiai plačiai paminėjo
liepos 31 - rugp. 1 d. Osnabrueck mieste
įvykusį latvių „Dauguvos Vanagų“ Euro
pos sąskrydį. Jį sveikino vokiečių valdžios
atstovai. Programoje buvo latvių tautinės
muzikos koncertas. Latvių veikėjai iš Ang
lijos ir Švedijos kalbėjo apie latvių išei
vių, emigracijos uždavinius.
(Atkelta iš 3 psl.)

riai ateityje teks užimti mūsų intelektualų
vietas. Į Studijų Savaitę buvo suvažiavę
lietuviai studentai iš daugelio pasaulio
kraštų. Tai džiugu, kad mūsų studentai do
misi ir Studijų savaite. Pažymėtina, kad
nekurie dalyvavo ir diskusijose, o ypač
studentė Česnaitė iš Australijos. Jį net nu
siskundė, kad, girdi, mes, studentai, kai
savo kalbos nevyniojame į vatą, tai tuo
jau iš vyresniųjų intelektualų „gauname į
skudurus“. Tai buvo malonus jos pasisa
kymas, ir Dr. Grinius net pripažino, kad
dabar jis tuo pasakymu gauna į „skudu
rus“.
Naujieji Gimnazijos rūmai šviečia apy
linkėje, bet senoji pilis jau braška iš vi
daus, grindyse plyšiai, ir kitokių trūkumų
matyti. Reikia rūpintis ne tik Vokietijos
Krašto Valdybai, bet ir visiems laisvie
siems lietuviams. Juk šis lietuviškas kam
pelis leidžia visiems suvažiuoti iš visų pa
saulio kraštų.
V. ir J. čekauskai

PASAULYJ
— Britanijoj per pirmuosius šių metų 6
mėnesius lankėsi 870.000 užsieniečių, 13
procentų daugiau negu pernai.
— Prie jau anksčiau sutartų 300.000
metrinių tonų kviečių Prancūzija sutiko
leisti parduoti sovietams papildomai dar
400.000 metrinių tonų (o sovietai perka iš
Kanados 4,6 mil. tonų, iš Argentinos 1,1
mil. tonų).
— Amerikiečiai 1964 m. cigaretėms išlei
do 2.535.700 mil. svarų — 357.000 svarų ma
žiau kaip 1963 m.
— Sekančiais metais Maskvoje bus
įtraukti į koncertų programą du muzikos
kūriniai, parašyti Prokofievo, kuriuos Sta
linas buvo uždraudęs, kaip ideologiškai
klaidingus (Prokofievas mirė 1953 m. tą
pačią dieną, kaip ir Stalinas).
— „Tassas“ skelbia, kad daugiau kaip
1500 sovietinių civilinių lėktuvų ir heli
kopterių (malūnsparnių) naudoja beveik
40 Europos, Azijos ir Lotynų Amerikos
kraštų.
— Policijos žiniomis, New Yorke iš lie
jyklos pavgtasis 36.000 svarų vertės auk
sas buvo mirkytas nuodingose rūkštyse, ir
jei tos rūkšties pateks į vagies kraują, jis
turės mirti.
— Manydamas, kad tigras miega, Blackpoolio zoologijos sodo (Britanijoje) lanky
tojas pro narvo virbus įkišo ranką paglos
tyti jo, bet buvo įkąstas.
— Londone keliolika asmenų atsidūrė
ligoninėje, kaip įtariami turį vidurių šilti
nę (pora atsitikimų jau pasitvirtino).
— Varšuvoje už nusižengimus valiutų
įstatymams 3 lenkai nubausti nuo 10 iki
14 metų kalėti ir sumokėti 2 su puse mili
jonų zlotų (35.000 svarų).
— Kai parlamentas pradėjo kelti klau
simą, tai buvo peržiūrėtas reikalas Austra
lijoje beprotnamyje nuo karo meto iki šiol
išbuvusio japono belaisvio, kuriam protas
susimaišė besėdint belaisvių stovykloje
1944 m. ir kuris dar vis iki šiol tebebuvo
įsitikinęs, kad tebevyksta karas.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
Printed and Published in Great
Britain by the Lithuanian House
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London,
W.ll. Tel. PARk 2470.
Redakcijos ir Administracijos
adresas: 1, Ladbroke Gardens,
London, W.ll.
Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Ake. B-vė.
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba
ir Europos Lietuvių Bendruomenių
pirmininkai.
Redakcija rankraščius taiso ir
trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr.
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai
metams; Vokietijoje—DM 22.
Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

