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Teismas ir teisingumas
Teismo salėje susėdusioms žiūrovams 

vieningais plojimais pritariant, Šilalėje 
buvo nuteistas mirti Alfonsas Stonys. Ka
dangi jo malonės prašymas buvo atmestas, 
tai bausmė jau esanti įvykdyta.

Tokį pranešimą dabar skelbia sovietinė 
spauda Lietuvoje. Taip jau visiems, matyt, 
rūpėjo tą teisiamąjį sušaudyti, taip buvo 
visi susijaudinę, kad net užmiršo praneši
me pažymėti, kada tas žmogus buvo nu
teistas ir kada sušaudytas. Ar įvyko tai 
dabar, ar prieš dešimt metų?

Nors nei metai, nei mėnesiai ar dienos 
nenurodyta, bet tikėkime, kad tasai teis
mas įvyko dabar. O įtarimai kyla ir dėl 
teismo ir šaudymo laiko ir dėl pačių kalti
nimų gana dideli. Jeigu įvykiai būtų atpa
sakojami teisingai, tai mums nebebūtų ko 
daugiau ir kalbėti. Juk pranešime rašoma, 
kad Alfonsas Stonys kartu su kitais šau
dęs žmones vokiečių okupacijos metais ne 
tik Šilalėje, bet ir Baltarusijoje. Šaudęs, 
vertęs į duobes, ir paskui dar net žemė ju
dėjus!.

Iš kaltinimo atrodytų, kad kiti buvo už 
jį kaltesni, bet jie, sako, gyvena svetur. 
Reikia tikėtis, kad dabar prasidės jau ir 
ligi šiol praktikuotoji komedija: bus su
ruošti mitingai ir keliami reikalavimai iš
duoti tuos, kurie minimi Alfonso Stonio 
bylos aprašyme, kaip buvę jo bendradar
biai. Taip juk iki šiol buvo daroma, toks 
jau nusistovėjęs šablonas.

O kalbėti apie teisingą, bešališką teis
mą juk jokių būdu negalima, kai tvirtina
ma, kad suimtieji prieš sušaudant anuomet 
buvę dvi savaites laikomi uždaryti sinago
goje be maisto ir vandens. Per tiek laiko 
jie turėjo visi iki vieno be jokio šaudymo 
badu išmirti! Vadinas, viskas išpūsta. Ar
ba liudininkais teisme prieš Stonį juk bu
vo suvaryti buvęs daboklės sargas Žakelis 
ir buvę policininkai Trįjonis, Grosas, Jūd- 
vytis. Jie ne liudijo, bet savo gyvybę gel
bėjo! Gali būti, kad tie buvę policininkai 
irgi yra suimti ir laukia teismo. Duodami 
parodymus prieš Stonį, jie gal tikisi sau 
švelnesnės bausmės.

r--vis>u tai tik rodo, ko vertas pats teis
mas ir visas jo teisingumas.

Propagandiniai pinigai
„Švyturys“ išsispausdino J. Čepaičio 

pamfletą „Preliminarinis pasitarimas“, ku
riame pavaizduojamas tariamasis nepri
klausomos Lietuvos vyriausybės posėdis 
maždaug tuo metu, kai sovietai nutarė ati
duoti Vilnių.

Kadangi aprašymas yra netikras, tai ir 
neįdomus. Bet ten pasakyta, kad posėdį 
baigdami ministerial tarėsi perkelti savo 
pinigus į Šveicarijos bankus. Tokios užuo
minos seniai kartojamos, dėl to ir jose ne
bėra nieko įdomaus. Bet mes turėtume la
bai gerą pasiūlymą. Tie ministerial, kurie, 
sako, į Šveicarijos bankus nešė savo pini
gus, bolševikų buvo nukankinti Sibire ar 
kalėjimuose. Vadinas, dabar pats laikas 
būtų bolševikams tuos pinigus atsiimti. 
Reikėtų tik Sniečkui pabėgėti iki Maskvos 
ir pasakyti, kad pinigų savininkai jau nu
žudyti. ,

Bet Sniečkus, aišku, seniai būtų taip pa
daręs, jei tų pinigų ten būtų. Deja, tie pi
nigai yra propagandiniai.

Nežinomasis poetas Baltrušaitis
S. Kurliandčikas „Literatūroje ir mene“ 

skelbia, kad Lenino biblioteka pateikianti 
rusų poeto Briusovo susirašinėjimą. Ten 
esą įdomios medžiagos ir apie Jurgį Balt
rušaitį. Tą medžiagą apie Briusovą skel
bianti Konšina nurodanti, kad Baltrušaitis 
įnešęs nemažą indėlį į rusų kultūrą. Be 
kita ko, Briusovo archyve esą pagarbiai 
saugojami net 72 J. Baltrušaičio laiškai, 
kurie irgi esą įdomūs.

Tačiau lietuviui skaitytojui galės kilti 
klausimas, kas gi tasai Baltrušaitis buvo. 
Ar tikrai tai buvo lietuvių didelis poetas? 
Jeigu poetas ir dar toks garsus, tai kur gi 
yra jo kūryba, kas su ja atsitiko, kur ji 
dingo?

Tokiam klausimus keliančiam skaityto
jui tektų ką nors atsakyti. Bet kaip atsa
kysi, kad Baltrušaitis savo poezijoje ne
garbino partijos ar kolchozų ir kad jo poe
zija partijai šiandien nepriimtina? Iš tikro 
nepatogu net atsakinėti.

Partijos vaidmuo ūkininkų streiko 
metu

Sovietinė Lietuvos spauda dabar mini 
vadinamojo ūkininkų streiko Suvalkijoje 
30 m. sukaktį. Maža tuose aprašymuose 
tiesos. Bet įdomu, kad iš prisiminimų ir 
Pasakojimų apie tą sukilimą kažkaip lyg 
ir iškrinta komunistų partija. Pvz., to suki- 
Ufflo dalyvis Gustaitis pasakoja, kad tik į 
trečią dieną jie gavę komunistų partijos

PAVĖLUOTA KRITIKA
Mus visada juokas ima, kai skaitome 

madingus Sniečkaus straipsnius apie ku
kurūzų auginimą ar apie pievas. Mes žino
me, kad jis sėdėjo kalėjimuose už komu
nistų organizavimą ar kad Sov. Sąjungoje 
lankė partinius įr diversinius kursus. Bet 
kada gi jis mokėsi agronomijos?

Kai tokie „agronomai“ kaip Sniečkus 
pradeda davinėti įsakymus, kaip reikia 
tvarkyti žemės ūkį, tai jau vien ir dėl to 
pritrūksta duonos ir mėsos. Žmonės tokią 
padėtį, aišku, mato, bet nedrįsta kritikuo
ti. Drąsos atsiranda tik tada, kai tokių ne
išmanėlių vietas užima kiti. Štai ir dabar, 
apsilankęs žemės ūkio akademijoje, sovie
tinis rašytojas Vyt. Petkevičius parašė 
,.Pergalės" žurnalo Nr. 8 išspausdintąją 
apybraižą „Lietuviškos amerikos“, kurioje 
smarkiai pasisakoma dėl tokio šarlataniš
ko ūkininkavimo praeityje. Agronomų tiek 
Lietuvoje, tiek ir visoje Sov. Sąjungoje, 
aišku, yra gerų. Maža to: dar yra moksli
nės įstaigos, kurios vykdo įvairius tyrimo 
darbus ir gali pasakyti, kas reikia sėti ir 
sodinti, o nuo ko reikia bėgti. Bet žemės 
ūkį juk irgi tvarko politikai, o ne agrono
mai, arba politikams įsiteikę agronomijos 
šarlatanai, kaip dabar savo apybraižoje 
juos vadina V. Petkevičius.

Tie šarlatanai, sako, dar 1963 m. buvo iš
radę stebuklingą eleksyrą su upės ar snie
go vandenyje ištirpytomis negesintomis 
kalkėmis, kuriame išmirkyti grūdai duosią 
2 ar net 3 kartus tiek derliaus. Pasiremda
mas agronomais, Petkevičius šiandien mus 
įtikina, kokia biauri nesąmonė buvo visos 
panašios teorijos. Bet ar jas kas nors iš
drįso pakritikuoti, kai valdantieji parti
niai rėmė tokias teorijas sukūrusius šarla
tanus? Niekas jų nekritikavo. Priešingai, 
net ir mokslinės tyrimo įstaigos buvo pri
verstos smardinti savo patalpas ir gaišinti 
žmones toms teorijoms praktiškai patik
rinti.

Panaši istorija buvo su kukurūzais, ku
riais žavėjosi Chruščiovas ir liepė visur 
juos auginti. Ta pati istorija ir su žalieno
mis. Lietuvos mokslininkai — žemės ūkio 
specialistai rašė, sako, kolektyvius laiškus 
ir siūlė praktiškai patikrintas teorijas, 
kaip reikia pasirūpinti pievomis, kad būtų 
pašaro. Dabar, žinoma, gražu skaityti 
Chruščiovo vaizdingus išsireiškimus dėl tų 
mokslininkų siūlymo: „Bėdžiai jūs, ne 
mokslininkai! Eikite ir Žalosios pasiklaus
kite, kas jai skaniau: žolė ar runkelis“. Bet

P Sę^įnioS DIENOS "Į
INDUOS IR PAKISTANO KARAS

Indija, kuri turi 480 mil. gyventojų ir 16 
divizijų armijos, ir Pakistanas, kuris turi 
100 mil. gyventojų ir 5 su puse divizijos, 
pradėjo tikrą karą su tankais, bombarda
vimais ir kitomis žiaurybėmis. Karas vyks 
ta dėl ginčijamosios Kašmiro srities, į ku
rią reiškia teises abu kraštai. Indija iki 
šiol vis atsisakinėjo leisti Kašmiro gyven
tojams plebiscitu išspręsti klausimą.

J. Tautų gen. sekr. U Thantas nukeliavo 
tartis su abiem kariaujančiom šalim dėl 
paliaubų sąlygų. JAV ir Britanija nutarė 
sustabdyti abiems kraštams ginklų tieki
mą. Sov. Sąjunga irgi įspėjo, kad jai neri
mą kelia karas jos pasienyje. Manoma, kad 
toks Sov. Sąjungos pasisakymas gali būti 
kartu įspėjimas Kinijai, kuri palaiko Pa
kistaną ir gal norėtų vėl pulti Indiją. Pa
kistaną palaiko ir Indonezija.

Ligi šiol vien iš JAV paramos Indija yra 
gavusi 5 milijardus 900 mil., o Pakistanas
3 milijardus 200 mil. dolerių.

POPIEŽIUS Į J. TAUTAS
Popiežius Paulius priėmė U Thanto 

kvietimą apsilankyti J. Tautose ir spalio
4 d. kalbės ten apie taiką.

Popiežius pareiškė, kad jis darys viską 
sustabdyti karui tarp Indijos ir Pakistano.

NAUJA ENCIKLIKA
Prieš prasidedant ketvirtajai ir paskuti

nei Bažnyčios suvažiavimo sesijai, popie
žius Paulius paskelbė naują encikliką, ku
rioje pasisakoma prieš kai kurių teologų 
nukrypimus aiškinantis eucharistijos klau
simus. Turi būti griežtai laikomasi dog
mos.

atsišaukimą, kai jau viskas pačių ūkinin
kų buvo suplanuota ir pradėta vykdyti.

Paprastai juk partija būtinai prisiskiria 
sau vadovaujamąjį vaidmenį, ypač kai 
kalbama apie įvykius, kurie buvo prieš ke
liasdešimt metų. Tokie seni įvykiai pato
gūs, nes apie juos gali sakyti, kas tik į gal
vą ateina, gali visaip iškraipyti juos. 

skaudu, kad nuo tokių vadovų kentėjo že
mės ūkis ir visas kraštas.

Dar atsimename ir tuos laikus, kai visi 
Lietuvos biologai ir kiti artimų sričių 
mokslininkai turėjo atlikinėti išpažintis, 
kad jie suklydę, nes nesilaikė kito garsaus 
šarlatano — Lysenkos — teorijų, šiandien 
ir tas Lysenka jau nebelaikomas dievuku, 
ir dabar, tur būt, apie jį kalbama, kad 
pradėjęs į kriaušes skiepyti alksnius. O 
gal šitaip darė dar kuris nors kitas pana
šus šarlatanas, irgi šokdinęs ir gaišinęs 
mokslininkus. O kai dėl Lysenkos šarlata- 
nizmo, tai ir mes galėtume prisidėti su 
anekdotu apie jo priežiūroje buvusias pie
ningas karves. Sako, Lysenka savo karves 
šeria duona su sviestu, tai jos ir duoda ge
rai pieno.

Tokie anekdotai ėjo iš lūpų į lūpas dar 
tada, kai pats Lysenka buvo šarlataniškos 
garbės viršūnėje. Gali būti, kad jie nebuvo 
taip plačiai paplitę, kaip apie kukurūzus. 
Juk nuo kukurūzų kentėjo kiekvienas kai
mas. Petkevičius mums paliudija, kad to
kių anekdotų buvo daug. Bet jis, rašyda
mas pakankamai piktai apie visas praei
ties nesąmones, vis dėlto nė vieno neišdrįs
ta papasakoti. Ką gi žinai, kad neiškils 
kuris nors kitas kukurūzininkas? Juk ku
kurūzų politiką varė net ne kuris nors 
mokslinis, bet politinis šarlatanas.

O ir apskritai kiek naudos iš tokio kri
tiško Petkevičiaus rašinio? Jei apie žemės 
ūkį liausis rašę ir savo teorijas skelbę to
kie neišmanėliai, kaip Chruščiovas ar 
Sniečkus, tai ateityje gal ir bus geriau. 
Tačiau tokių garantijų niekas negali tu
rėti, kol bus diktatūrinė valdžia. Stalinas 
juk buvo paskelbtas žmogžudžiu ir tautų 
naikintoju tik tada, kai mirė. Gyvo jo nie
kas nedrįso net įr iš tolo pakritikuoti. 
Chruščiovas irgi buvo visažinis, kol val
džią turėjo savo rankose. Niekas ir jam 
nieko negalėjo pasakyti, šiandien jis jau 
drįstamas vadinti šarlatanų globėju ir ken
kėju. Po kiek laiko vėl pasikeis vadovau
jantieji, tai buvusiųjų padarytąsias nesą
mones irgi bus galima vadinti tikrais var
dais. Tikimės, kad šią aštriąją apybraižą 
parašęs V. Petkevičius dar sulauks tos die
nos ir galės rašyti naują apybraižą.

Tačiau jo tos apybraižos nieko nepakeis. 
Nebent jos šiek tiek stiprintų žmonių tikė
jimą, kad toks šarlafaninis valdymas nie
kada jiems neatneš šviesios ateities, kad 
didžioji nelaimė yra pats toks valdymas.

PASIKALBĖJIMAS SU KOSYGINU
Britų „The Sunday Times“ leidėjas lor

das Thomsonas paskelbė savo laikraštyje 
pasikalbėjimą su sovietų min. pirm. Ko
syginu.

Kosyginas pasisakė prieš amerikiečių 
politiką Vietname. Pagal jį, Pietų Vietna
mą valdo amerikiečiai, įr nebus ten taikos, 
kol amerikiečiai nepasitrauks. Nors Wilso- 
no buvo pakviestas apsilankyti Britanijo
je, jis to negalįs padaryti, nes Britanijos 
vyriausybė linkusi paremti amerikiečių 
siūlomąjį daugiašalių atominių pajėgų su
darymo projektą.

DE GAULLETO PLANAI
Prancūzijos prez. de Gaulle'is įspėjo, 

kad jis linkęs savo kraštą išjungti iš NATO 
iki 1969 m. Prancūzija pasiliktų toje Są
jungoje, jei jos karinių pajėgų vyriausioji 
vadovybė būtų perduota prancūzams.

Politikų spėjimu, Prancūzijos pasitrau
kimas subarstytų NATO. Viena, Prancūzi
jos geografinė padėtis Europoje yra ypa
tinga, tad be jos dalyvavimo NATO iš viso 
būtų sunku veikti. Antra, subarstymas 
NATO pasunkintų mažųjų kraštų padėtį, 
nes jiems tektų vieniems stipriai apsigink
luoti.

DABAR BANDYS STEFANOPOULOS
Nenorėdamas skelbti naujų parlamento 

rinkimų, kaip reikalauja buvęs min. pirm. 
Papandreou, Graikijos karalius paveda 
vyriausybę sudaryti Stefanopoulos.

Kadangi kai kurie Papandreou šalinin
kai pasitraukia nuo savo vado, tai mano
ma, kad naujasis min. pirmininkas gali 
būti parlamento patvirtintas.

Tai jau trečias bandymas sudaryti vy
riausybę po to, kai atsistatydino su kara
liumi nesutaręs Papandreou.

— Paviršutiniais duomenimis, dėl JAV 
nusiaubusio uragano Betsy žuvo daugiau 
kaip 400 žmonių.

Savoj ir svetimoj spaudoj
Gerų žmonių geras vardas. Anglai, pa

vyzdžiui, tikrai maža teturi išdavikų. Po 
karo buvo nuteistas vadinamasis lordas 
How-How už bendradarbiavimą su vokie
čiais. Vėliau, bijodami suėmimo ir teismo, 
pabėgo su sovietais bendradarbiavę keli 
neaukšto rango diplomatai. Kalėjiman at
sisėdo keli šnipai. O mes, kiek mes turime 
tų išdavikų! Vieni jų tikri. O kitiems prise
gamas išdaviko vardas be jokio reikalo.

Žinoma, mes neturime teismų, kurie im
tųsi ginti gerą žmogaus vardą. Tai gali pa
daryti tik atskiri garbingi asmenys, kurie 
pažinojo dabar šešėlio susilaukusius žmo
nes.

Pvz., ar su bolševikais pirmosios okupa
cijos metais bendradarbiavę kai kurie ži
nomi žmonės nusikalto? Poetas J. Aistis 
„Drauge“ neseniai pasmerkė šiandien jau 
mirusius prof. S. Kolupailą ir gyd. A. Gar
mų. Tam pat „Drauge“ savo profesorių ap 
gynė K. Kaunas. O „Naujienose“ J. Audė
nas dabar papasakojo įdomių dalykų apie 
gyd. A. Garmų, kuris bolševikų buvo ku
riam laikui paskirtas Kauno burmistru ir 
nesiklausus išrinktas vadinamojo liaudies 
seimo nariu. J. Audėnas rašo:

. Okupacinė. Kremliaus pastatytoji val
džia, su J. Paleckiu priešakyje, dr. Garmų, 
kaip savivaldybininką, paskyrė Kauno bur 
mistru. Tuo pat metu labai daug įvairių 
valstybės, savivaldybių, ūkiškųjų įmonių, 
švietimo įstaigų, redaktorių ir kitokių, 
tarp jų ir aš, buvo palikti bedarbiais. Šei
ma ir aš vasarojome Kačergynėje, kuri Ne 
muno laivais buvo visai lengvai iš Kauno 
pasiekiama. Ten su šeimomis vasarojo buv. 
užs. reikalų ministeris J. Urbšys, buv. tei
singumo minist. dr. prof. A. Tamošaitis, 
buv. XX Amžiaus redaktorius dr. I. Skrups 
kelis, buv. vyr. tribunolo teisėjas Adama- 
vičius, buv. notaras Dikinis ir daug kitų 
pažįstamų ir nepažįstamų padarytųjų be
darbių“.

J. Audėnas tada kreipėsi į Garmų, pra
šydamas priimti į savivaldybę. O'kai Gar
mus nunešė jo prašymą į vidaus reikalų 
ministeriją, Guzevičius paklausęs: „Ar tas 
smetonininkas Audėnas dar nesuimtas?“

Susitaręs su Audėnu, Garmus pakartoti 
nai, jau ultimatyviai pareikalavo patvir
tinti ir laimėjo. Jis dar, pasirodo, šitaip ir 
kai kuriuos kitus išgelbėjo, nes J. Audėnas 
rašo:

„Bet visi nedirbantieji, kuriuos anksčiau 
minėjau buvus Kačergynėje, vieną liepos 
mėn. naktį buvo areštuoti ir sunaikinti“.

Toliau J. Audėnas dar papasakoja pokal 
bius su Garmum dėl vad. liaudies seimo 
ir pasiruošimų revoliucijos šventei.

Kai mirtis taip dažnai beldžiasi. Svetur 
iš mūsų bendruomenės mirtis nusinešė jau 
daug ir darbščių, talentingų žmonių. Ry
šium su prof. Dr. V. Manelio mirtim „Drau 
ge“ J. Pr. rašo:

„Prof. K. Pakštas, dr. Leimonas, dr. Ta
rutis, dr. Kaupas, dr. Paplėnas, red; Kau- 
lėnas ir daug kitų. Tokie žmonės, varomi 
kūrybinės ugnies, veržlumo idealų tarny
boje. kartais pamiršta žmogaus fizinių pa
jėgų ribotumą, ir pertemptas jų gyvenimo 
siūlas nutrūksta. Bet mūsų negausioje išei
vijoje kiekviena tokia pajėga yra ypatingai 
brangi, ir per ankstyva vienų mirtis yra 
įspėjimas kitiems savo uolumu nepalaužti 
jėgų.

„Ne vienu atveju ir mūsų visuomenė ta-

MIRĖ LORDAS BOSSOM

Rugsėjo 4 d. Londone mirė, sulaukęs 83 
m. amžiaus, lordas Bossom, buvęs Britų - 
Baltų draugijos pirmininkas ir nuoširdus 
lietuvių tautos draugas.

Gimęs Londone ir čia išėjęs architektū
ros mokslus, Alfred Charles Bossom 1903 
m. išvyko į Ameriką ir ten pasižymėjo 
kaip gabus architektas, dangoraižių staty
tojas, pirmiau Pittsburge, o vėliau Dalias. 
Po pirmojo pasaulinio karo, kai Lietuva 
ir kitos Pabaltijo tautos išsikovojo nepri
klausomybę. A.C. Bossom įsijungė į politi
nę veiklą ir reikalavo, kad Amerika ir D. 
Britanija nedelsiant pripažintų naująsias 
respublikas. Vėliau jis grįžo į Europą ir ke 
lis kartus pats lankė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

1931 m. A.C. Bossom buvo išrinktas į 
Britų parlamentą, kaip konservatorių atsto 
vas iš Maidstone. Tai apylinkei jis atstovą 
vo Žemuosiuose Rūmuose iki 1959 metų. 
Visą tą laiką neužmiršdavo Pabaltijo kraš 
tų, ypač kritišku tiems kraštams laikotar
piu. Tokiu pat nuoširdžiu mūsų draugu jis 
buvo ir tada, kai tapo atstovu Lordų Rū
muose. Jis kasmet lankydavosi mūsų Ne
priklausomybės Šventės minėjimuose Lie 
tuvių Namuose, o kai būdavo kviečiamas, 
niekad neatsisakydavo tarti žodį.

Lordo Bossomo vardas ilgai neišdils iš 
D. Britanijos lietuvių atminties.

J. V. 

lentingiau pasireiškiantį žmogų savo spau 
dimu perkrauna didesne darbo našta, negu 
jėgos leidžia, nejausdama atsakomybės, 
kad idealistas verčiau rizikuoja savo svei
kata, o kartais ir gyvastimi, nenorėdamas 
dezertyruoti nuo pareigų, kurias jam visuo 
menė krauna. Bet mūsų kūrybingųjų jėgų 
ekonomijoje susidaro dideli deficitai iš to, 
kad perkrautomis naštomis mes pakerta
me jėgas tų, kurie galėtų būti dar ilgai 
naudingi lietuviškame kelyje“.

Teisingi žodžiai. Tik jie, tur būt, netaiko 
mi tiems, kurie labai mėgsta visokias pa
reigas ir prisirenka daugybę jų, kad galė
tų ramiai miegoti...

VĖL PUOLAMAS M. MIHAILOVAS
(E) Birželio mėn. pabaigoje Kroatijos 

Aukščiausiam Teismui pripažinus, kad 
Mihailo Mihailovas savo „Maskvos vasa
ros 1964 m.“ įspūdžiais nebuvo įžeidęs So
vietų Sąjungos ii- Spalio revoliucijos, nese
niai jauną Jugoslavijos mokslininką puo
lė žymus jugoslavų partinis politikas, Mi- 
hailovą pavadinęs „antikomunistu, reakcio 
nierium ir Dievą išpažįstančiu asmeniu“. 
Belgrade leidžiamajame Borba dienrašty
je pasirodė visa serija straipsnių apie 
marksistinį švietimą. Jų autorius: genera
linis sekretorius kom. partijos įtakoje esan 
čios Dirbančiųjų Socialistų Sąjungos, Mi- 
lentije Popovič. Jo nuomone, Mihailovas 
paskelbęs spaudoje straipsnius, kurie „iš 
esmės yra antikomunistinės, reakcinės dva 
sios...“ Popovičiaus nuomone, pats Mihai- 
lovo atvejis nesąs reikšmingas, bet žymiai 
svarbiau, kad „kai kuriuose sluoksniuose 
atsiradęs ideologinis klimatas, įgalinęs at
sirasti tokio pobūdžio reiškiniams (t.y. kri
tiškoms Mihailovo pastaboms apie sovie
tus)“. Toliau Popovič puola „kai kuriuos 
asmenis“ Jugoslavijoje, nes jie sutikę su 
Mihailovo mintimis ir nuo jo atsiriboję tik 
mokslininkui paskelbus, kad jis esąs „Die
vą išpažįstąs filosofas“. Tačiau tokio atsi
ribojimo nepakanka, nes Mihailovas skel
bęs „antirevoliucinius politinius šūkius“, 
tad jo straipsniai buvę pavojingi.

Ką reiškia Popovičiaus puolimai prieš 
šiuo metu laisvą, bet dėstyti negalintį Mi- 
hailovą? RFE komentatoriaus nuomone, to 
kie puolimai pirmoje eilėje reiškia, kad 
Belgradas nėra patenkintas Kroatijos teis
mo sprendimu (Mihailovas lygtinai paleis 
tas, jam bausmė sumažinta). Antra, moks 
lininkas pultas Jugoslavijoje, Bled vietovė 
j e pasibaigus tarpt. PEN rašytojų klubo 
suvažiavimui. Pagaliau duodama suprasti, 
kad Mihailovo simpatikai turį žinoti, jog 
jie padarė „iškrypimų“. Kiekvienu atveju 
M. Mihailovo vardas ir toliau bus minimas 
pasaulyje, kaip laisvo galvojimo komunis
tinėje spaudoje simbolis.

Čekai kritikuoja sovietų buitį
(E) Rytų bloko kraštuose laikomi sensa

cingais Prahoje leidžiamojo partijos orga
no Rude Prąvo Maskvos korespondento 
Zdenek Horeni paskelbtieji įspūdžiai apie 
gyvenimo sąlygas Sov. Sąjungoje. Horeni 
rašo, kad Sovietijoje vis dar galime įžiūrė
ti „ryškius socialinius skirtingumus“ ir 
kad žmonės, savo buitį palygindami su ki
tais kraštais, vis labiau nepatenkinti savo 
gyvenimo lygiu. Vidutinis vieno mėnesio 
atlyginimas Sov. Sąjungoje siekia 90 rub
lių (tai atitinka 900 čekų kronų, tuo tarpu 
Čekoslovakijoje vidutinis mėn. atlygini
mas siekia 1.500 kronų), daug šeimų susi
duria su kukliomis gyvenimo sąlygomis, 
jiems tenka dažnai gyventi vieno kamba
rio „butuose“. Čekoslovakijoje dabar klau 
siama, kaip tektų aiškinti tokio pobūdžio 
įspūdžių skelbimą. Žinoma, jau skirtinga, 
ar Sovietiją aplankęs turistas tokius įspū
džius papasakos artimiesiems, ar kritiškas 
pastabas paskelbs partijos garsiakalbis. 
Šiaip ar taip, panašus kritikos balsas spau 
doje paskutinį kartą buvo pasirodęs 1956 
metais.

Melas ir tik melas sovietų vadų kalbose
(E) Vakarų spaudoje buvo paskelbta iš

traukų kalbų, kurias Maskvos vadai pasa
kė Taline, Rygoje ir Vilniuje, minint sovie 
tų santvarkos įvedimo 25-sias metines. Mi- 
kojano, Kosygino ir Suslovo kalbas paci
tavęs, savaitraštis Das Ostpreussenblatt 
(Nr. 31) pabrėžia, kad visur buvo prasiki- 
šęs įžūlus melas bei noras klaidinti nenu
simanančius. Štai, Suslovas Vilniuje tei
gęs. kad lietuvių tauta „svajojusi būti R. 
Armijos išlaisvinta ir kad Vakarams nepa
vyksią Pabaltijo tautas pavergti...“ Laik
raštis čia klausia: „Jei estai, latviai ir lie
tuviai taip susižavėję sovietais, kodėl 
Maskva jiems nesuteikia galimybės nors 
kartą pareikšti savo laisvą nuomonę apie 
pavergėją?“
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3 Knyga Salomėjai prisiminti
X Poetė Salomėja Nėris ypač laiminga ta 

prasme, kad apie ją daug rašoma. Rašo
ma ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Lietuvo
je vis kartojami naujomis laidomis jos raš 
tai — čia pilnas leidimas, čia prabangios 
rinktinės. Ten jos kūryba susilaukė studi
jos. Ten jai labiau įamžinti prieš keletą 
metų yra išėjusi įvairių asmenų atsimini
mų knyga apie ją. Bet nepasakytume, kad 
šitaip gerbiama ir įvairiais būdais minima 
būtų ji viena. Ten juk naujomis laidomis 
kartojami raštai Cvirkos, Vienuolio (šio pa 
starojo nekartojami tik tie dalykai, kurie 
nepriimtini režimui, nes Vienuolis irgi juk 
yra praėjęs gražų kelią — iš kairaus, kaip 
jo atsiminimai rodytų, pasuko į tautinin
kus, o paskui į bolševikus). Ir Cvirkai ir 
Vienuoliui buvo skirta po atsiminimų kny
gą. žodžiu, sudėjus ant svarstyklių visus 
tris šiuos labiausiai šiandien garbinamuo
sius, vargu pajustum, kad kuris nors yra 

i per daug paaukštintas, palyginus su kitu.
O svetur Salomėja Nėris buvo ir tebėra 

vienintelė laimingoji, kuri susilaukia vis 
dėmesio. Dar pirmaisiais tremties metais 
ji buvo puolama eiliuotais pamfletais ir 
jos eilėraščių parodijomis. Vėliau karščiai 
ir pykčiai pradėjo vėsti, ir, žiūrėkite, ji su
silaukė apie save pluošto palankių atsimi
nimų (Ig. Malėno, prel. M. Krupavičiaus), 
studijos (prof. Dr. J. Griniaus), atsimini- 

.mais paremtos dar kitos studijos (B. Rai
la) ir kt.

O dabar štai Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija išleido Petronėlės Orintai- 
tės atsiminimų knygą apie Salomėją Nė- 
rį Ką laumės lėmė (238 puslapiai; kaina 
3 dol.).

žodžiu, ir čia, svetur, joks kitas rašyto
jas nesusilaukė tiek daug dėmesio, kiek S. 
Nėris. Dėl to kai kas po truputį net ir pyks 
ta dėl to neproporcingumo, ypač kad S. Nė 
ris, taip sakant, lyg ir nurašyta jau, kaip 
perėjusi į priešo pusę ir tam priešui atida
vusi nemažą dalį savo talento.

Ar toks dėmesys, apskritai šnekant, būtų 
pateisinamas, tai kita kalba. Bet jis visiš- 

......... kai suprantamas. Juk svetur tiek daug yra 
buvusių jos bičiulių, gerų pažįstamų, bu
vusių bendraminčių, jos talento gerbėjų. 
Vieniems, jų niekaip nesutelpa ramiai, gal
voje mintis, kad S. Nėris galėjo taip imti 
ir nueiti bolševikams tarnauti ir jau nie
kada nebegrįžti, taip sakant, į tiesų kelią. 
Dėl to prel. M. Krupavičius net iš to, ma
tyt, gailesčio nurodė, kad ji prieš mirda
ma priėjusi išpažinties ir susitaikiusi vėl 
su Dievu. Ig. Malėnas irgi nešiojasi šviesų 
jos paveikslą. Kiti (Dr. J. Grinius, B. Rai

la) iš savo požiūrio ieško atsakymų, kaip 
ir kodėl ji nuėjo pas bolševikus.

To ieškojimo pėdsakų yra ir P. Orintai- 
tės atsiminimų knygoje.

P. Orintaitę su S. Nėrim suvedė į pažin
tis gimnazija — jos abi kartu mokėsi (S. 
Nėris buvo aukštesnėje klasėje). Da
lyvavo abi ir toje pačioje organizacijoje — 
ateitininkuose. Turėjo progų susitikti ir 
studentaudamos, paskui kaip mokytojos, 
kaip rašytojos, kaip tų pačių subuvimų lan 
kytojos. Nors asmeninė bičiulystė tarp jų 
ir nebuvo stipri, bet tie įvairiopi ryšiai, su
sitikimai P. Orintaitei leido S. Nėrį pažin 
ti ir dabar leidžia daug dalykų apie S. Nė
rį papasakoti ir net duoti savo atsakymą, 
kodėl ji nuėjo tarnauti bolševikams.

P. Orintaitė nei smerkia, nei teisina S. 
Nėrį, ir jos daromosios išvados, atrodo, ga
li būti visiškai patikimos ir teisingos.

Kai kiti kai kurie autoriai išveda, kad ji 
buvusi ypač religinga iš pat jaunų dienų, 
tai P. Orintaitė daugeliu pavyzdžių tai su
griauna. Religinga ji niekada nebuvusi; o 
jos ryšiai su ateitininkais maždaug buvęs 
tik plaukimas pasroviui. Savo net ir anks
tyviausioje kūryboje ji niekad nejudino re 
Ilginių motyvų. Priešingai, net ir pirmaja
me eilėraščių rinkinyje, kai ji dar tebebu
vo ateitininkė, jau reiškėsi jos nesutarimas 
su nusistovėjusiomis tradicijomis.

P. Orintaitės įrodymai paneigia taip pat 
visus gandus ir teorijas, kad jai stiprios 
įtakos galėjo daryti nepasisekusi meilė 
draugų ateitininkų tarpe, ar įsimylėjimas 
į kažkurį trečiafrontininką, ar pagaliau 
skulptorius B. Bučas, už kurio ji ištekėjo.' 
Naujais faktais ji taip pat parodo; kad 
kiek silpnas buvo Nėries religinis jausmas, 
tiek pat silpna ir jos vargšų užuojautos 
evangelija. Darbininko vargu, kaip pavyz
džiais parodoma, ji niekada nesidomėjo 
praktiškame gyvenime, o jei eiles tokiais 
motyvais rašė, tai buvo skambūs, bet tuš
ti žodžiai.

O vis dėlto kas gi atsitiko, kad ta mažo 
ūgio, ypač jautri, menkai religinga mote
ris nušoko tokį didelį šuolį į šalį?

Ji save vertino labai. Ji jautėsi didelė. Ji 
vertino savo kūrybą, žinojo, ką ji reiškia 
prieš kitus. Tiesa, ji buvo vertinama, nes 
gi gavo valstybinę literatūros premiją jau 
net tada, kai per „Trečią Frontą“ buvo pa
sukusi nauju keliu (ir net slapyvardžiu 
prisidengusi bendradarbiavusi komunistų 
spaudoje), bet ir vėl savaip grįžusi į senus 
motyvus. Bet kritikai vis tiek per daug jos 
neglostė, o su bolševikų atėjimu, su poema 
apie Staliną atėjo plataus šlovinimo ir di

delių galimybių metai. O kiek to garbės 
troškimo, to noro, kad būtų garbinama, jo
je buvo — rodo juk ir pusiau viešas prasi- 
tarimas, kad jos vardu būtų pavadinta gat 
vė! Dabar, tur būt, yra nemaža ir pamink
lų... Mažoj nepriklausomoj Lietuvoj, kur 
talentų niekas nepapirkinėjo šlovinimais, 
ji to nebūtų susilaukusi nei gyva, nei mi
rusi. Be kita ko, sovietai juk buvo išleidę 
ir pašto ženklą su jos atvaizdu.

Knygos prieduose P. Orintaitė apžvelgia 
kitus šaltinius apie S. Nėrį, pirmiausia Lie 
tuvoje išleistąją atsiminimų knygą apie ją, 
o taip pat Dr. J. Griniaus „Aiduose“ spaus 
dintąją studiją ir M. Krupavičiaus pasisa
kymus. Ji ypač daug kur nesutinka su Dr. 
J. Grinium, labiausiai dėl galimų įtakų.

P. Orintaitės knyga įdomi ir ne vien tuo, 
kad joje pateikiama nemaža duomenų apie 
S. Nėrį ar kad iškeliami tais autorės turi
maisiais duomenimis paremti argumentai 
šios poetės asmenybei nušviesti. Būdamas 
už tai, kad P. Orintaitė padarė gerą darbą, 
pateikdama, ką ji atsimena apie S. Nėrį 
(esu už tai, kad ir apie Nėrį ir apie visus 
žymiuosius ir žymesniuosius būtų viskas 
surašyta ir paskelbta, kas tik ką žino ar 
atsimena), jos knygoje aš suradau ir dar 
daugelį malonių dalykų. Pasakodama apie 
S. Nėrį, ji juk kartu nemaža papasakojo ir 
apie save ir dar kitus žmones ir aplinką, 
kurioje ji gyveno. Tai jos knygą labai pra
turtina ir padaro savą net ir tiems skaity
tojams, kurie mėgsta atsiminimus, bet ne
kokius jausmus turi S. Nėriai, čia juk mes 
susipažįstame ir su P. Orintaitė, ir su jos 
draugais ar pažįstamais, ir su jos visa ap
linka. Šią knygą skaitydami, sueiname juk 
į pažintis, ir su Vilkaviškiu anais metais, ir 
su provincijos ar Kauno mokytojų dalia, ir 
su įvairiais subuvimais pas prof. V. Myko
laitį-Putiną, ir su visa eile kitų žmonių uni 
versitete ir už jo sienų.

Dėl to knyga keleriopai verta skaitytojo 
ir yra įnašas į memuarinę literatūrą ne tik 
Salomėjai Nėriai pažinti, bet ir neseniems 
dar mūsų praeities metams, žmonėms ir są
lygoms. K. Abr.

Priekaištai sovietų literatūros 
žurnalams

(E) „Izvestijų“ dienraštis po ilgesnės 
pertraukos vėl puolė literatūros žurnalus 
Novyj Mir ir Junost. Esą, abu žurnalai 
spausdina kūrinius jaunų autorių, kurie 
„deda visas pastangas atskleisti neigiamas 
gyvenimo puses“. Kai kurie žurnalų ben
dradarbiai žaloją bendrąjį sovietinės vi
suomenės vaizdą.

TAIKIEJI — DIEVO VAIKAI
Taika, kuri Kristaus laiminama Kalno 

pamoksle, nereiškia karo paliaubų ar že
miškos ginklų taikos, nes toji taika atsiras 
savaime, jei žmogaus širdyje ji atras tei
singumą, sutarčių laikymo ištikimybę ir 
moralinę išmintį, o ne vien prekybinį iš
skaičiavimą, kurs labai greitai išvirsta į 
klastą.

Gyvenimo kartūs patyrimai ir skaudūs 
išgyvenimai trukdo pasaulinės, išorinės 
taikos įgyvendinimą, trukdo taip pat ir 
Kristaus skelbiamajai taikai. Tie gyveni
mo nesutikimai apsunkina kilnų ir šventą 
darbą tų, kurie visas savo jėgas aukoja
žmonijos gerovei, kad įgyvendintų pasto
vią’taiką. Kas kovoja už tikrąją Dievo tai
ką, o tuo pačiu už Dievo karalystę, priva
lo ja tikėti ir niekad neužmiršti Kristaus 
septintojo palaiminimo, net ir tuo atveju, 
jeigu grasantys karo šūkiai ir paskutinį 
vilties kvapą užgniaužtų. Taikieji, kurie 
vadinami Dievo vaikais, šį kalno pamokslo 
palaiminimą priima iš Viešpaties rankų, 
kaip kietą ir sunkų įpareigojimą.

Kristus savąją taiką patiki tiems, kurie 
patys su Dievu taikoje gyvena ir yra pasi
ruošę taikai įgyvendinti sudėti daug ir di
džių asmeniškų aukų. Tik taikios širdies 
būdami gali tai padaryti ir bendrajai žmo
nijos taikai tarnauti ir aukotis. Kur yra 
Dievo karalystė, ten gyvena ir tikroji tai
ka, „kuri ne iš šio pasaulio yra“, tačiau 
kurios žmonės labiau reikalingi, negu oro 
ar duonos kasdieninės, nes šie dalykai tik
roje Dievo taikoje savaime atsiranda.

Taika, kurią Kristus atneša ir savo moki 
niams paveda skelbti ir skleisti, yra do
vana iš dangaus, kurios privalo siekti visi, 
kurie vertina ir tiki Dievo taikos pagrin
dus: nuodėmių atleidimą ir tarpusavio ben 
dravimą Dievo meilėje. Toji taika yra šva
ri nuo visokių šio gyvenimo dulkių, klastos 
ir tamsybių, nes ji yra iš anapus šio pašau 
lio, todėl sunaikinimo tamsios jėgos šio pa 
Saulio „taikos nešėjų“ negali jos pasiekti 
nei užgesinti, o ji duodama tik tiems, ku
rie šioje žemėje yra geros valios.

Kam Dievas atleidžia, tam duoda tikrą 
savo taiką ir ramybę. Kas trokšta taikoje 
ir ramybėje gyventi, turi leistis Dievo veda DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey, 
mas ten, kur Viešpačiui patinka. Kristus
savo apaštalus nuvedė į mažą laivelį ir di

džiausioje audroje leido išgyventi sunki 
bandymą. Tas kietas bandymas turėjc 
jiems parodyti, kad Dievas ir Jo taika ir rt 
mybė net ir audroje yra kartu su tais, ku 
rie Juo viliasi ir pasitiki.

Šioje žemėje tikrosios taikos ir ramybės 
be Dievo nėra. Taiką atras, kas atras Die 
vą ir Jo žodžius priims. O širdies taika ii 
ramybė be Dievo yra prieštaravimas sa
vyje.

„Palaiminti taikieji, nes juos vadini 
Dievo vaikais" (Mat. 5,5).

k.v.k.
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(41)

Veterinarijos felčeris beviltiškai numojo 
ranka ir išėjo iš veršides. Ieva stovėjo 
tarpdury, žiūrėdama į tolstančią figūrą. 
Tvarto gilumoje desperatiškai mykė besi
baigiantis veršis.

Vakaro sambrėška prarijo žmogų. Tame 
Krūminių trobos gale, kur buvo įrengta 
veršides virtuvė, švietė lempa, bet Gojeliai 
savo gale dar nedegė žiburio.

— Mamyte, ar jis mirs?
Ieva apkabino prie šlaunies prisispaudu

si berniuką ir nieko neatsakė. Ne, ilgiau 
taip tęstis negali. Nėra daugiau jėgų. Kar
tą reikia pasakyti taip arba taip — jis 
laukia. Kiekviena tylėjimo minutė — tai 
du skirtingomis kryptimis lekią traukiniai, 
į kuriuos jiedu įsėdo. Tos kelios dienos, 
pilnos nežinios ir žvalgymosi per kaktą, 
panašios į balansavimą ant vielos, ištiestos 
virš akmenimis grįstos gatvės tarp dviejų 
namų. Ji mirtinai išvargusi, tačiau vis ju
da čia pirmyn, čia atgal. Nesiryžta pulti 
stačia galva žemyn. Reikia piršto, tik pirš
to, ne daugiau, kurįs ją stumteltų į vieną 
ar kitą pusę.

— Ei! Ar esate kas? — Pro antrąsias 
duris nepastebėtas įėjo Martynas.

— Iš veršelio nieko jau nebus, Marty
nai, — tarė ji, prisiartinusi. — Reikėtų 
pribaigti.

Martynas persisvėrė per gardą. Gyvulė
lis gulėjo paslikas, atstatęs į lubas stikli
nes akis. Iš snukio dribo putotos seilės.

— Nemėgstu piauti veršių, — tarė Mar
tynas. — Kas kita kiaulės. Jos bent žvie
gia, o šitie žiūri kaip žmogus į akis. Papra
šykite, Ieva, Gojelį. O gal jūs pati papjau
site?

Ieva pasipurtė.
— Ne, ne!
— Tai pakvieskite šen Gojelį.
Netrukus Ieva grįžo nešina virtuviniu 

peiliu: Gojelio neradusi.
Martynas nepatenkintas susiraukė.
— Nuveskite šalin vaiką.
Kai po kelių minučių Ieva grįžo prie 

gardo, Martynas, pritūpęs kampe, šluostėsi 
į šiaudus kruvinas rankas. Jo’ veidas buvo 
iškreiptas pasibiaurėjimo.

Ieva giliai atsiduso.
— Nėra ko graužtis, — tarė Martynas.

— Jūs nekalta. Veršelis buvo silpnas iš 
prigimties. Nevertėjo girdyti.

Ieva dėkingai pažvelgė į Martyną.
— Kad būtų tiek bėdos, kiek tas ver

šelis...
— Taip? — Martynas nesuprasdamas 

patraukė pečiais. Tai kas gi dar atsitiko?
— Nežinau, kodėl taip pasitikiu tamsta, 

Martynai. Mudu nedaug pažįstami, o man 
atrodo, lyg būtume senį draugai. Tamsta 
toks paprastas, nuoširdus, suprantamas. 
Su tamsta kažkaip lengva, aišku. Tamsta 
geras, protingas žmogus, Martynai...

Jis, nustebęs pakraipė galvą — kam ta 
keista įžanga?

— Nežinau... Tur būt,žmogaus gerai ne
pažįsti, jis kiekvienam atrodo geresnis ar
ba blogesnis, negu iš tikrųjų. Aš esu blo
gesnis, Ieva. Nuoširdus?... Gal būt... Ir jū
sų vyras neseniai man pastebėjo, kad nuo
širdumo manyje daugiau kaip proto. Bet 
visa kita... — Martynas bejėgiškai skėste
lėjo rankomis, tarsi apgailestaudamas, 
kad, deja, jis nekaltas, jog nėra toks, kokį 
vaizduojasi Ieva, ir išėjo iš gardo.

— Protas... — karčiai pratarė Ieva. —• 
Jeigu žmonės turėtų mažiau proto, o dau
giau širdies, gyvenimas būtų daug papras
tesnis. Nėra nieko blogesnio šeimoje, kaip 
labai protinga viena pusė.

Martynas vėl patraukė pečiais.
Ji paraudo: pastebėjo per toli nuėjusi, 

bet nebegalėjo susivaldyti. Jos siela buvo 
kupina susitvenkusių jausmų, kaip upės 
susigrūdusio ižo. Reikėjo išsprogdinti.

— Mums, moterims, nuo pat mokyklos 
suolo kalama į galvą, kad esame lygiatei
sės su vyrais, — tęsė Ieva, nenuosekliai 
peršokdama nuo vienos minties prie kitos.
— Mes, esą, lyg gabios, protingos, tinkan
čios įvairioms profesijoms. O gyvenime Iš
eina kitaip. Viena iš kelių šimtų gal ir pa
siekia kažką panašaus į lygybę, o kitos... 
Išteka, atsiranda vaikų, ir po visam. Vyrui 
aukštos idėjos, o jai nešvarūs vystyklai, 
virtuvė, nauji gimdymai. Ne, moteris nie
kada neprilygs vyrui.

— Moters kitokia prigimtis, — atsakė 

Martynas ir buvo besukąs į duris, bet jį 
sulaikė maldaujantis Ievos žvilgsnis. — 
Moteris visų pirma turi rūpintis vaikų 
auklėjimu. O tai, man atrodo, labai svarbi 
pareiga. Jeigu moteris ją sąžiningai atlie
ka, ko daugiau iš jos benorėti? Kuomi ge
ra šeimos motina negali prilygti savo vy
rui, nors jis nežinia kiek garsus būtų?

Ieva švelniai pažvelgė į Martyną. Jos su
simąsčiusiose liūdnose akyse šmėstelėjo ir 
tuoj užgeso dėkingas šypsnys.

— Taip galvojo mūsų tėvai. Dabar iš 
moters reikalaujama kur kas daugiau, 
Martynai. Dabar moteris turi ir vaikų pri
gimdyti, ir visą šeimą pavalgydinti, ap
skalbti, ir neatsilikti nuo gyvenimo. — Jos 
balse suskambėjo karti ironija. — Iš mo
ters reikalaujama, kad ji tuo pačiu metu 
šliaužiotų žeme ir skrajotų padebesiais 
kartu su vyru. Bet ar tai įmanoma? Ak, 
Martynai, būtume šimtą kartų laiminges
nės, jeigu nuo mažens mums būtų kalbėję 
teisybę! Nėra blogiau, kai žmogus viską 
įsivaizduoji gražiau, negu būna iš tikrųjų.

— Tai tiesa, — murmtelėjo Martynas, 
nežinodamas, ką daugiau pasakyti.

Ievai pasigirdo, lyg kažkas įėjo į verši- 
dę. Ji žvilgterėjo į duris; ten nieko nebuvo. 
Tik aname tvarto gale, šykščiai apšviesta
me ant sienos kabančio žibinto, šmėsčiojo 
vaiko figūrėlė: berniukas, vaizduodamas 
motociklininką, lakstė tarp gardų, įsikibęs 
nematomo vairo, ir parpė lūpomis.

— Klausykit, Martynai. — Ji nedrąsiai 
palietė jo alkūnę. — Tamsta galite visaip 
pagalvoti. Nenorėčiau, kad mane neteisin
gai suprastumėte. Aš nesiskundžiu savo 
vyru, bet, žinote, kartais žmogui užeina 
noras išsikalbėti ir... Suprantate? Argi 
tamstai kartais taip nebūna?

— Būna, — atsakė Martynas su tokia 
veido išraiška, kuri rodė, kad jis puikiai 
.supranta ir atjaučia ją.

— Tad tamsta nepagalvokite...
— Ką jūs, Ieva! Iš tiesų... Nežinau, ko

dėl turėtumėte skųstis savo vyru? Arvy
das rimtas žmogus. Žinoma, kolūkyje jį ne 
visi mėgsta, bet čia jau kitas dalykas. Pir
mininko toks darbas, kad visiems geras 
nebūsi. Štai grąžino Rimšoms antrą karvę,

ir tie, be abejo, patenkinti; išmetė iš briga
dininkų Šileiką, ir tas, savaime supranta
ma, pyksta. Taip jau yra.^.. nors, tur būt, 
pačiam Arvydui labiau išeitų į sveikatą, 
jei būtų minkštesnis.

— Jis labai rūpinasi manimi, — nenuo
širdžiai pasakė Ieva: paskutinius Martyno 
žodžius ji išsiaiškino kaip priekaištą Arvy
dui, ir užgauta žmonos savimeilė pakurstė 
ją ginti vyrą. — Kolūkyje jis gal ir griež
tas, o namie... Ne, Martynai, nemanau, 
kad moteris galėtų norėti geresnio vyro...

— Jums geriau žinoti. Na, kolūkyje, 
kartoju, taip šakodamasis, toli nenueisi. 
Liepgirių žmonės kaustyti. Aš sakiau apie 
tai Arvydui, bet jis tik pasijuokė ir pavadi
no mane bailiu. Na, aš nieko prieš jį netu
riu, — ramiai atsakė Martynas. — Iš pra
džių lyg ir pykau, prisipažinsiu... O da
bar... šiaip ar taip jis pagarbos vertas 
žmogus. Na, draugais, žinoma, mudu nie
kuomet nebūsime — perdaug skirtingi.
štai su jumis man malonu pasikalbėti, 
mudu suprantame vienas kitą, o susitikęs 
su Arvydu, aš visada pasijuntu nejaukiai.; 
jis mane slegia.

Ieva prispaudė rankas prie krūtinės.
— Martynai, — sušnibždėjo, sujaudinta 

jo atvirumo. — Aš melavau... Man taip 
reikia su tamsta pasitarti. Jis nori atsisa
kyti daržo, Martynai...

Abudu minutėlę tylėjo. Arvydukas jau 
trimitavo kieme, tačiau Ievai jis dabar ne
rūpėjo. Niekas jai dabar nerūpėjo. Ji sto
vėjo be žado, įsispyrusį akimis į Martyną. 
Laukė. Taip laukia teisiamasis nuospren
džio galo.

— Ką gi. Tai bus geras pavyzdys ki
tiems, — pagaliau atsakė Martynas, nė 
kiek nenustebęs. — Arvydas nori daug 
kam sumažinti daržus. Šiemet ir aš, kaip 
viengungis, teturėsiu trisdešimt arų.

— Bet mes neturėsime nė tiek! — šūkte-
Įėjo Ieva, nusivylusi jo.atsakymu, o kartu 
pajutusi nesuprantamą palengvėjimą. — 
Nei karvės, nei kiaulių. Jokio pagalbinio 
ūkio!

Martynas pritariamai linktelėjo.
— Tai gerai. Jums bus daug lengviau, 

Ieva. Iš tiesų, kam plūktis, jei galima leng
viau gyventi? Ar jums pinigų neužtenka...

— Pinigai... Ar čia tik pinigai... — Ji 
sučiupo Martyno ranką. Dabar jai buvo 
vis tiek, ką jis gali pagalvoti apie ją ir jos 
santykius su Arvydu. — Juk aš teturiu dvi 
rankas: savo berniuką ir daržą. Jis nori 
nukirsti man vieną ranką!

Martynas sumišęs išsitraukė peilį iš už 
aulo, pavartė ir vėl įkišo atgal. Jau pyko 
ant savęs, įsileidęs į kalbą, tačiau jam pa
gailo moters ir nesiryžo išeiti, jos nenura-
minęs.

— Nesuprantu, — tarė jis. — Man atro
do, Arvydas kaip tik jums norį gero. Štai 
aš myliu Godą ir taip pat nenorėčiau, kad 
ji sunkiai dirbtų. Kai vesime, mudu irgi 
neturėsime daržo, jeigu galėsime pragy
venti iš darbadienių. Šeimoje už viską 
svarbiau meilė, Ieva. Kai meilės nėra, taiį 
joks daržas jos neįdės.

Nenorėdamas pataikė į širdį. Ieva ūmai 
pasisuko, lyg gavusi per veidą, ir svyruoJ 
dama nuėjo tarp gardų.

„Jis teisingai pasakė. Taip, Arvydas 
manęs nebemyli.“

Martynas truputį pastovėjo, gūžtelėjo 
pečiais ir pasuko prie durų.

—Aš pats pasakysiu Gojeliui, kad ateitų 
nulupti veršio, — šūktelėjo, stabtelėjęs 
tarpduryje.

Ji mechaniškai linktelėjo, nors nieko ne-j 
suprato. Nuėjo iki antrų durų, apsigręžė iri 
pasuko atgal plaukiančia lunatikės eisena.’

... Gerai, tegu jis daro kaip nori. Nuc 
šios dienos ji elgsis taip, lyg jos visai ne 
būtų. Tegu jis sau vienas karaliauja. Ji til 
besąlygiškai vykdys visus jo įsakymus. Ji: 
nori parodyti kitiems pavyzdį ii 
atiduoti daržą. Prašau — ji nieko prieš. Jis 
nori, kad ji skaitytų knygas. Gerai, ji skai
tys knygas. Ji darys viską, aukodamas! jo 
labui kaip pasišventusi kankinė, o jis, jei
gu turi sąžinę, negalės likti abejingas jos 
įžeidžiančiam nuolankumui.

Ji apsigręžė ir vėl buvo beeinanti į ant
rą veršides galą, bet staiga atsipeikėjo ir 
apsidairė išsigandusiomis akimis.

— Arvyduk! — pašaukė kimiu balsu.
Niekas neatsiliepė.
— Arvydu-u-uk! — Vienišas balsas iš

gąstingai perlėkė veršidę ir, netekęs žado, 
nuščiuvo.

Jokio atsakymo.
Tada ji, apimta augančios baimės, ėmė 

bėgti tarp gardų.
— Arvi! Vaikeli! Arvyduk! — šūkčiojo, 

puldinėdama nuo gardo prie gardo ir 
žvilgčiodama veršiams po kojų.

Išlėkė pro duris siaubo iškreiptu veidu. 
Pakvipo gaiviu pavasario oru. Smulkūs lie
taus lašeliai suvilgė skruostus.

Jau nebešaukė, o klykė. Iššokusios be
protės akys naršė tirštėjančią prieblandą, 
bet nieko nematė. Ne, vis dėlto pamatė: 
priešais retais sunkiais žingsniais ėjo žmo
gus. Lyg sėdamas. Glėbyje jis kažką nešė.

— Ieva... — pasigirdo maldaujantis 
Martyno balsas. —Nebijokit... tik neišsi
gąskit, Ieva...

(Bus daugiau)
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skruzdės, trobesius, rauna skina krūmus, 

Nepriklausomybės sutemos BSšSS 
jusiu iš tėvų ar gavusių iš valstybės po

(34) _______________________________________  kad nepaslenka dirbti. Apie juos gerai liu- žemės sklypą ir betgi nenorinčių jos dirbti
dija pokarinė Lietuva, pasireiškusi didžia ir pasikėlusių bėgti miestan ar jau ten pa- 
pažanga. Tačiau negalima nutylėti bet ku- bėgusių. Mieste esą lengviau pinigus gauti 
rio luomo žmonių, pasižyminčių nedovano
tinu apsileidimu ir kitomis netvarkos ydo
mis. Yra verslininkų ir darbdavių, neski
riančių savo asmens kasos nuo įmonės ka
sos, reikalaujančių daug iš darbininkų, o dirba per maža, netvarkingai ir nesąžinin- 
iš savęs maža tereikalaujančių. Tokie nu- gąį. Mūsų didžiuosiuose kaimynuose gali- 
gyvena savo įmonę ar savo ūkį, o darbi- ma esą šen ar ten pamatyti tokį parašą: 
ninkus paleidžia be darbo. Yra ir . darbi- Kas nedirba, tas nevalgo. Pravartu būtų ir 
ninku, šen ar ten daug uždirbančių, tačiau . mūsų krašte kur reikiant tokią tiesą skelb- 
savo uždarbį prageriančių ar šiaip jį išlei
džiančių. Tokie pirmadieniais nedirba ir 
dar neišsipagirioję antradienį ateina į dar
bą. O kai baigiasi darbas, žiemą pasireiš
kia bedarbiais, kelia triukšmą ir plūsta

Reikia naujų plentų ir geležinkelių. Rei
kia namų mokykloms ir kitų valstybei pa
statų, naujų tiltų. Vadinas, didžių uždavi
nių nestinga. Norint jiems tesėti, privalu 
valstybiškai, ekonomiškai, finansiškai gal
voti. Privalu bent įsivaizduoti pajamos, 
reikalingos jiems patenkinti. Niekuomet 
nėra buvę lengva sudaryti valstybės biud
žetas, o dabar tatai padaryti yra sunkiau. 
Jis yra juk tos gairės, kurios rodo ribą ga
limai politikai; iš jų iškrypus, būtų klai
kus ir netikras kelias. Visa tai mums kelia 
daug rūpesčio, reikalauja iš mūsų daug at
sargumo, kad kur nesuklystume ir nepa
tektume pavojun. Tačiau dar pusė bėdos 
būtų, jei neslėgtų mūsų nelauktas vargas, 
mūsų kaimynų karo atneštas. Aš turiu čia 
galvoje Lenkijos internuotuosius karius, 
Lenkijos pabėgėlius ir jos piliečius, atsidū
rusius mūsų krašte. Jų tikras skaičius dar 
nežinomas, tačiau spėjamas dešimtimis 
tūkstančių. Taip mažam kraštui, kaip Lie
tuva, tai be galo didelis skaičius. Žmoniš
kumu vadovaudamies, davėme prieglaudą 
tiems svetimšaliams, nors ir supratome, 
kad jų buvimas apsunkins mūsų gyveni
mą. Kitaip, rodos, ir nebuvo galima pasi
elgti, laikantis tarptautinių įpročių.

Paliečiau dalį didesnių uždavinių, tekši
mų spręsti mūsų tautai, kad galėtų atsisa
kyti mažųjų, vienur kitur visuomenėje iš
kylančių. Jų akivaizdoje tačiau neturime 
nusigąsti ir uždėtą naštą turime pavilkti. 
Juk verčiau ji vilkti, nekaip būti įpainio
tiems karan. Lietuva, ligšiol jo išvengusi, 
jaučiasi laimingesnė už jo parblokštus, nu

ALEKSANDRAS MERKELIS

degintus ir nukamuotus kraštus. Tokia 
skirtinga savijauta mums duoda daugiau 
galios ir ištvermės be murmėjimo kelti 
vargus. Jei taip, tai nesigailėkime jiems 
aukų, kokių pareikalautų įš mūsų tėvynė. 
Kol ji, kaip motina, gyva, tol ir jos vai
kams gera, kad ir vargiau gyvenant. Šita 
mintis turi mus stiprinti ir duoti pajėgų 
sparčiau krutėti.

Kai mūsų valstybei ir tautos ūkiui išlai
dų padaugėjo, tai kurgi rasti joms pajamų 
versmė? Mes juk neturime radę nei pože
mio gėrybių, nei šiokių ar tokių kasyklų, 
kurios duotų mums laukiamo pelno. Ir vis 
dėlto yra mūsų neišsenkama pajamų vers
mė. O kas gi? Darbas. Darbas ir tik darbas 
šiokioje ar tokioje pareigoje, sąžiningai ir 
tvarkingai dirbamas. Kiek pasidarysime, 
tiek ir turėsime. Darbu tapo Lietuva ne
priklausoma, atsistatė ir atsinaujino, dar
bu gali ji ir toliau gerėti, stiprėti ir laisva 
išlikti, dėl to privalome vis daugiau ir sėk
mingiau dirbti ir gamybą dauginti. Vadi
nasi, valdžia, šąlįes ūkį rikiuodama, turi 
vadovautis geresnės, spartesnės ir derles
nės gamybos dėsniu. Kiekvienas jos suma
nymas ar reforma yra gera, jei suderina
ma su šiuo dėsniu, negera, jei su juo nesu
tinka. Kas teisinga valdžiai, tai negali bū
ti neteisinga ir kiekvienam piliečiui, šiokio 
ar tokio verslo jis būtų žmogus, aukštoje 
ar žemoje pareigoje jis stovėtų. Mes nega
lime, bendrai imant, nusiskųsti lietuviais,

LIETUVA DABAR St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

bėgusių. Mieste esą lengviau pinigus gauti 
ir patogiau gyventi. Taip pabėgėliai svajo
ja, bet veikiai patiria apsirikę.

Iš tos trumpos darbingumo apžvalgos 
matyti, jog'Lietuvoje vieni dirba daug, kiti

ti, pravartu ir mums daugiau susirūpinti 
darbo ekonomika: dirbti tokį darbą, kokio 
gauni, dirbti ne iš prievartos, o iš sąžinės, 
dirbti daugiau ir gauti daugiau atlyginimo. 
Šit kur pajamų versmė. Šiandien Vokioje

valdžią, kad nei patys, nei jų šeimos netu- ne tik darbininkas, bet valdininkas ir visi 
rinčios ko valgyti. Kalta, mat; ji esanti, suaugę žmonės dirba per dieną kartais 
kad jais vargšais nesirūpinanti. O kai, Sa- daugiau kaip po 12 valandų. Juk ir mūsų 
vivaldybė suranda jiems kur darbo, tai pareigonys, aukštieji ir žemieji, dažnai dir- 
dažnai neina, teisindamiesi, kad jis nepri- ba po keliolika valandų paroje. Juk ne tik 
tinkąs jų verslui. Yra ir ūkininkų, dažnai vokiečiai, bet ir mes kariaujame su viso- 
važiuoj ančių po turgus, ieškančių progos kiais vargais, o juos įveikti galima tik 
išsigerti ir maža tesirūpinančių savo ūkiu, stingriu darbu. Padidėjus jo našumui, gal 
Kai nusigyvena, tai kaltina valdžią, kad 
bėdoje nepadedanti, kad jų praskolintą že
mę išvaržanti. Tačiau reikia teisybę, pasa
kyti, jog didžioji dauguma ūkininkų, ypa
čiai išėjusių neseniai vienasėdžiais, dirba
triūsia, kaip tos vargo pelės, statosi, kaip lei stiprinti. Toje propagandoje turėtų da-

sumažėtų ir tos aibės gandų, nuodijančių 
gerą visuomenės nuotaiką, ardančių jos 
rimtį ir gyvenimo tvarką. Vietoje piktos 
propagandos prieš mūsų esamą santvarką, 
turėtų įsigalėti darbo propaganda jo mora-

lyvauti visi, visi turėtų suprasti jos kilnu
mą ir jos vertę Lietuvai.

Koks mūsų visų didžiausias uždavinys, 
kai gyvenimo rytojus visur toks netikras? 
Visi sutiksime, jog toks, kad Lietuva išlik
tų nepriklausoma suverene valstybė, kad 
mūsų tauta išliktų gyva ir sveika. Jei taip, 
tai visi kiti mūsų rūpesčiai tam vienam 
uždaviniui, kaip aukščiausiam, turi būti 
pajungti, visų mūsų dėmesys turi būti jam 
sutelktas. Tautos sveikai, gyvybei pagrin
das yra gera ekonomika, paremta geru 
darbu, pavieniu ir organizuotu, o nuo jos 
priklauso ir geri krašto finansai. Taigi 
įvairūs sumanymai, šiokios ar tokios re
formos, peršamas iš visuomenės ar iš joje 
pasireiškiančių srovių, yra tiek vertos dė
mesio, kiek neardo nusistovėjusios ūkio 
santvarkos, kiek yra šiandien įmanomos 
valstybės iždui, kiek didina, o ne mažina, 
krašto gamybą ir kiek pakelia darbo našu
mą. Kad ir nematome karo, bet jį labai at
jaučiame. Taip esant, mums reikia būti vi
sur taupiems, atsargiems, kantriems ir, ži
noma, darbingiems, ir saikingiems savo 
reikalavimais valstybei. Geraisiais metais 
ji gausingai žarstė savo lėšas įvairiems 
kultūros reikalams. Tokio jos dosnumo pa
tyrė žemės ūkis, pramonė ir prekyba, ama
tininkai. šiandien tapo sunkiau, šiandien 
mūsų tėvynė privalo daugiau gauti iš savo 
vaikų, nei gali jiems duoti. Visi piliečiai, 
visi luomai turi tai suprasti. Kai pagerės 
laikas, ji atseikės visiems, kiek galės.

(Bus daugiau)

RELIGINIS GYVENIMAS
Mūsų tauta jau nuo gilios senovės tikė

jo į Dievą. Lietuvis savo liūdesį, skausmą, 
nesėkmę ir savąjį likimą pavesdavo Aukš
čiausiajam. Ir kad tuos skausmus ir 
džiaugsmus ir savo artimuosius prisimin
tų, lietuviai kapinėse, sodybose ir pakelėse 
statydavo kryžius. Tai mūsų tautos gilaus 
tikėjimo, kančios ir vargų simboliai.

Lietuva buvo kryžių šalis. Eini, būdavo, 
Lietuvos vieškeliais ir keliūtom ir visur 
matai liaudies menininkų išmargintus, iš
drožinėtus kryžius, smūtkelius ir rūpintoje 
liūs, kurie, atrodo, lydi tave, saugoja kelio 
nėję ir perduoda vieni kitiems.

Dabar, važiuodamas per Lietuvą, retai 
kur pamatysi užsilikusį kryžių. Jei ir pa
matysi, tai sulūžusį ir baigiantį savo die
nas.

Važinėdama po Ameriką, mačiau lietu
viškų kryžių. Atrodo, kad ir jie pabėgo kar 
tu su pasitraukusiais iš tėvynės lietuviais 
ir dar ilgai primins mums tėviškės pakelių 
smūtkelius, kurie dabar yra išniekinti ir 
sutrypti kruvinų komunistinių batų.

Taip, dabar lietuvių sodybos be kryžių 
ir tvorų. Trobos kiaurais stogais ir labai ap 
šepusios. Pastatų remontuoti neleidžiama. 
Laukiama, kad greičiau supuvę sugriūtų ir 
gyventojai persikeltų į kolūkių centrus. 
Krūvoje gyvenančius žmones geriau sekti 
ir šnipinėti.

Bažnyčių Lietuvoje yra dar pakanka
mai. Mažesniuose miesteliuose veikia be
veik visos bažnyčios. Didesniuose miestuo
se daug bažnyčių uždaryta. Kaune dalis 
bažnyčių uždaryta: Rotušės aikštėj dvi, 
Žaliakalny dvi, čia pat uždaryta ir Pran
ciškonų bažnyčia ir vienuolynas. Šaričių 
bažnyčia uždaryta, o Pažaislio vienuolyne 
įrengta bepročių ligoninė. Bažnyčia nevei
kia. Prisikėlimo bažnyčioj įrengtas radijo 
fabrikas, o kitoj ten pat esančioj bažny
čioj milicijos mokykla ir bendrabutis. Per
nai vasarą uždarytas ir Soboras Laisvės 
Alėjoj. Sakoma, kad stovi centre, gražioj 
vietoj ir visiems labai krinta akysna. Da
bar Sobore rengiama paveikslų galerija.

Žaliakalnis turi mažą medinę bažnyčią. 
Ši bažnytėlė per metines šventes būna per 
pildyta, nes per maža šiai apylinkei.

Senamiesty veikia vyskupo bažnyčia — 
Katedra. Ji buvo aptverta aukšta mūrine 
tvora. Dabar senoji tvora nugriauta ir ap
tverta žema tvorele. Tai padaryta, kad bū
tų matyti, kas dedasi šventoriuje, kad ten

laikomos dar senąja tvarka. Čia 
iš dešimtmečiais vergaujančių 
galingas ir didingas „Pulkim ant

stip

rei- 
kad

nesibūriuotų žmonės ir niekas nepardavi
nėtų rožančių ar medalikėlių.

Veikia ir Karmelitų bažnyčia. Vilijam
polėj bažnyčia įrengta paprastuose na
muose.

Kaune kiekviena bažnyčia turi po du 
tris kunigus. Kunigai seni, vidutinio am
žiaus ir jauni. Pamaldos laikomos du kartu 
per dieną: rytą ir vakarą, kad po darbo 
žmonės galėtų užeiti į bažnyčią ir pasi
melsti.

Mišios 
išsilieja 
krūtinių
kelių“. Gieda visa bažnyčia, gieda visi, kas 
gyvas. Ir tokiose pamaldose jaučiama tikė
jimo gilumas, maldos didybė ir tautos 
rūmas ir vieningumas.

Aplink bažnyčias retai einama, nes 
kia gauti specialų leidimą. Sakoma,
procesija aplink bažnyčią jau yra demons
tracija prieš komunizmą.

Pamokslus kunigai sako gerai apgalvo
tus, kad milicija negalėtų prikibti.

Bažnyčias lanko daugiausia tik vyresnio 
amžiaus žmonės. Darbininkai ir tarnauto
jai bijo, kad nebūtų dėl to atleisti iš dar
bo. O moksleiviai, pastebėti bažnyčiose, ne 
galės įstoti į aukštąsias mokyklas.

Lietuvos kunigai geri ir pasišventę. Jie 
tikrai eina Kristaus keliu, nes jiems gresia 
pavojai iš visur. Jie džiaugiasi kiekvienu 
atėjusiu bažnyčion. Stengiasi žmonėms pa
dėti ir būti su visais laimėje ir nelaimėje.

Ligonius kunigai lanko pėsti. Eina apsi
rengę civiliai ir rankoje nešasi su Šven
čiausiuoju mažą lagaminėlį. Sutikęs pažįs
tamą žmogų, dar žemiau nulenkia galvą ir 
nesisveikina. Tada žinai, kad eina pas li
gonį.

Kunigų Lietuvoje dar yra. Veikia ir ku
nigų seminarija. Ji kasmet išleidžia jaunų 
kunigų. Buvau Kauno katedroje per kuni
gų šventinimo iškilmes. Dalyvavo daug ku 
nigų, klierikai ir labai daug žmonių.

Stojančius kunigų seminarijon stengia
masi įtikinti, kad jie pasirinko neteisingą 
kelią ir parazitišką gyvenimą. Kas įtikinė
jimų nepaklauso ir vis tiek seminarijon 
stoja, tie laikomi nenormaliais žmonėmis. 
Iš baigusių retai kas meta kunigystę.

Visi kunigai turi susirasti sau darbą ir 
įsidarbinti, kaip eiliniai piliečiai. Dažniau
sia jie gauna darbą raštinėse ir kontorose. 
Pensininkų amžiaus kunigams dirbti ne
reikia.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS.
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Už bažnytinius patarnavimus kunigai tu 
ri išduoti žmonėms pajamų kvitus ir dalį 
pajamų sumokėti valstybei.

Bažnyčios, kaip ir visi privatūs namai, 
apdėtos mokesčiais. Savai bažnyčiai išlai
kyti žmonės gausiai aukoja neprašomi ir 
neraginami. Į bažnyčią įeinant pinigų mo
kėti nereikia.

Kalėdoti kunigams uždrausta. Butus ku 
nigai turi labai kuklius.

Iškilmingos laidotuvės uždraustos. Paly
dint į kapus, kunigas su šoferiu sėdasi 
sunkvežimio kabinon, viršuje karstas su 
artimaisiais. Per miestą važiuojama nusta 
tytu greičiu, nes kitaip bus prisikabinta, 
kad trukdomas judėjimas.

Kryžių statyti kapuose jau neleidžiama. 
Leidžiama statyti tik paminklėliai - lente
lės su užrašais. Girdėjau, kad bus uždraus 
ta ir varpais skambinti.

Valstybės tarnautojai ir darbininkai baž 
nyčių nelanko, nes jiems tai draudžiama. 
Pastebės, — atleis iš tarnybos ar darbo.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles. 

Manchester.
kas bažnyčią lanko, tai tą laiko atsili-

JUMORISTINIS PASIKALBĖJIMAS SU XII-SIOS STUDIJŲ SAVAITĖS DALYVIU
— Tur būt, turit galvoj Studijų Savai

tės moderatorių?
— Tą patį. Buvo ir daugiau tokių kaip 

aš — laiko rankas iškėlę, o ans nemato, ir 
tiek. Tada apsidžiaugiau, kai atėjo sekma
dienis ir kiekvienas galėjo ne tik kalbėt, 
bet ir dainuot ką nori ir kiek nori be jokios 
moderacijos, iki kol saulė patekėjo.

— Ar tai taip ilgai „studijavot“?
— Ne visi, tik pajėgesni.
— Tamsta, kaip atrodo, vienas pajėges

niųjų. Ar negalėtumėt daugiau savo įspū
džių papasakot?

— Kaip tik ir norėjau. Vienos paskaitos 
metu sėdi šalia manęs tokie jauni — plau
kai nekirpti, niekaip nebaigia kramtyt. Pa
kilo ir man apetitas. Pažiūriu į laikrodį — 
prelegentas dar tik valandą kaip skaito,

Aplankiau vieną tokių. Radau jį muses 
begaudantį ir klausiu:

— Kaip tamsta jaučiatės po Studijų Sa
vaitės?

— Kaip iš medžio iškritęs.
— Kaip tai suprast?
— Mane kvietė studijuot visai savaitei,

Prieš dvylika metų prasidėjo Europoje 
lietuvių Studijų Savaitės. Iš pradžių susi
rinkdavo tik mažas mokslininkų skaičius, 
skaitydavo paskaitas ir ginčydavosi. Ta
čiau nusibodo jiems vieniems studijuoti. 
Sako, pakviesim ir daugiau publikos. At
neš naujų idėjų ir praturtins mus visus sa
vo įnašu. Taip ir padarė. Tai dabar jau ke- bet aš pajėgiau prideramai pastudijuot tik 
linti metai, kaip Studijų Savaitės nuolat paskutinę dieną, atseit, iš šeštadienio į sek 
auga, o kartu su tuo ir tas naujasis įna- madienį. 
šas, dėl to jau net stebisi patys senieji ren
gėjai. Sako, pralenkė visus mūsų lūkės- i 
čius. Šitokios pažangos net ir >drąsiausias 
iš mūsų nedrįso tikėtis. . Naujieji studijų ’ 
dalyviai ne tik pritaria Studijų Savaitei, i 
bet ir susirūpino jos tolimesniu likimu. Sa
ko, reikia ją iš pagrindų reformuot, jei no
rim išgelbėt mokslus. ;::mv .grindinė tema tai karštos dešrelės,

limonadas ir balso lavinimas —r kas pavie- vadinas, dar neįpusėjęs. Galvoju, gal bus 
niui, kas grupėse. laiko su kaimynu išsišnekėt. Kumštelėjau

. Tai kodėl tamstai kitos dienos ne vienam ir sakau: duok ir man. Ans, pasiro 
’ tiek patiko? do, nesupranta. Tai gal iš Paryžiaus? —
i - Dėl to, kad man neleido į temą kai- kla,usiu & ■Ans Atyli'Tai gaĮ iš Londono? - 

bėt. Norėdavau pasipasakot savo įspū- toliau bandau. Atsiliepia jes, dets. rait. Gal 
-------------   .— -------- „------ - J’džius savo ištrvvenimus kitus stinažin- v0^u> svieteli mano, kaip jis galėjo raitas mas katalikų tikėjimas. Izraelio, pravosla- ““f5’ sav0 išgyvenimus, kitus supązin- . atiot,

dint su savo pasauleziura,-o, ziurek, ir ne- ° alJU''vų ir kitos tikybos beveik neliečiamos. sėdžiu tokios paskai- — Jis anSllskal kalbėjo. Tamsta tik jo
Jaunimui sviesti yra jaunimo ateistiniai gal1’ laip vieną kartą seaziu toKios paskai t t

klubai. Jei šnipeliai sužino, kas buvo baž- tos meU’ paslstat*s alaus butell tarP kojų neSUpJ\° ' „ _x------- ----------------
nyčioje ar ten susituokė, tai tuojau ‘prane- ir’ ,suremęs gaM rankomis, klausau, kaip 
ša klubui. Klubas skelbia kaltininkų pavar k±!?/P„Są /J „TT"
dės viešai. Draugus kaltina, kad nesusipra 
tusiems draugams neišaiškino ir leido pa
daryti tokią klaidą. Todėl mažai kas jauni
mo tuokiasi 
bai slaptai.

Jaunimas 
kontrolėje, 
spaliukai, toliau pionieriai ir komjaunuo
liai. Visi įrašomi neatsiklausus. Čia juos 
stebi, auklėja ir žiūri, kad nelankytų baž
nyčių.

Kunigams draudžiama rengti vaikus prie 
pirmosios komunijos. Parengia motinos, te 
tos ar senelės ir pavieniui prileidžia prie 
pirmosios išpažinties ir komunijos.

Kunigų įtaka jaunimui maža, nes jie 
prie vaikų ir jaunimo neprileidžiami. Spau 
dos ir tikybinės literatūros nėra, nėra ir 
maldaknygių. Bažnytinių organizacijų irgi 
nėra.

Visaip raunama iš žmonių širdžių tikėji
mas. Trukdoma švęsti ir didžiosios religi
nės šventės — Kalėdos ir Velykos.

Prieš Velykas tyčia krautuvėse nepar
duodami kiaušiniai. Prieš Kūčias nė vieno
je krautuvėje negausi aliejaus.

Mokykla iš vaikų tikėjimą rauna be pasi 
gailėjimo. Velykų sekmadienį būtinai ką 
nors sugalvos: ar sodą tvarkys, ar darže 
dirbs.

Suaugesnis jaunimas taip pat nebus pa
mirštas. Religinių švenčių proga studen
tams tyčia neleidžiama nuvažiuoti pas tė- galima prašyt gero oro. Nagi, kaip tik čia 
vus į namus, čia pat bus rengiamos pramo 
gos, koncertai, rodomi kinai.

Tačiau, nežiūrint į visus komunistų 
spaudimus ir persekiojimus, žmonės dar ti 
ki į Dievą. Savo tikėjimą nešioja giliai pa
slėpę širdyje.

Nekalbama apie Dievą viešai, nes tai 
bus agitacija — atleis iš darbo, viešai iš
juoks. O gyventi žmonėms reikia.

Dažnai žmogus, eidamas pro bažnyčią, 
palenkia galvą ir persižegnoja mintyse.

Jaunimas irgi dar tiki į Dievą, nors gal 
jau ir savotiškai.

Stalino laikais, kada vyko masiniai su
ėmimai ir trėmimai, daug žmonių visai 
nėjo į bažnyčią. Nėjo daug metų.

Nikitos laikais, kai visi luomai jau buvo 
sulyginti ir sustabdytas vežimas Sibiran, 
žmonės pradėjo gausiau lankyti bažnyčias.

Tai štai kokią laisvę duoda religijai so
vietinė konstitucija.

(Bus daugiau)

— Tai kodėl tamstai ta diena buvo ypač 
palanki studijoms?

— Užtat kad daugiau tokių kaip aš su
važiavo ir studijavom Gimnazijos parke 
iki paties paryčio.
-—- O ką studijavot?

--- Čia didelio pasirinkimo nebuvo. Pa- 
alus,

kusiu ir stengiasi apšviesti. Tam yra prie 
darboviečių profesinės sąjungos, direkcija, 
ateistiniai rateliai ir klubai. Per radiją sis
temingai skaitomos ateistinės paskaitos ir 
aiškinama, kad nėra Dievo. Labai puola-

bažnyčiose. Jei tuokiasi, tai la

laikomas nuolatinėje partijos 
Pirmųjų klasių mokiniai yra

— Taigi, taigi, ne aš viens. Ir ans nesu
prato tų paskaitų. Bet išsėdėjova abudu iki 
•galo. Gaila tik, kad niekas to neįvertino. 
Visa laimė, kad išdalijo pabaigoje anketas 
su klausimais, kas patiko, kas nepatiko.

-----Ar neužpildėt?
— Kur tau ne! Net kelias.
— Ar galėtume ir mes sužinot tams

tos pasiūlymus?
— Labai mielai. Pradėsiu nuo svarbiau

sio dalyko. Aš siūliau, kad ateinančiais 
metais viskas vyktų sode, šviežiam ore ir 
tai ne vieną dieną, o visas septynias. Gali
ma būt pasamdyt ir dūdų orkestrą, arba

— O kokia buvo tos paskaitos tema? bent kelis garmoškininkus. Rengėjai turė-
— Daug negalėčiau pasakyt, bet man tų žinot, kad už anketas yra dar svarbes- 

rodos, kad pasakojo kažką apie sovietus 
Lietuvoj ir man ne viskas patiko.

— Tai kas tamstai nepatiko, jei galima 
paklaust?

— Tai kam jie sovietus kaltina? Jei ne 
sovietai, tai nebūčiau gavęs progos šią va
sarą čia pastudijuot.

— Ar neatsimenat šio to iš kitų paskai
tų?

— O, aišku. Viena man ypač krito į au
sis — apie kultūros kulinarizaciją.

— Tai, tur būt, turit galvoje kultūros 
sekuliarizaciją?

— Kaip tik, kaip tik taip. Būčiau ir dis
kusijose dalyvavęs, tik nežinojau, ką tas 
žodis reiškia. Nebuvo nei kur pažiūrėt, nei 
ko paklaust, be to, žmona namuose liko.

— Įdomu, apie ką prelegentas kalbėjo?
Nu, sakė, kad besimaudantiems nega

ja kumštimi. Pradėjau ir aš mosuot ir kelt 
balsą. Publika pasidalijo į dvi dalis — vie
ni žiūri į prelegentą, o kiti į mane. Dabar, 
galvoju sau, atėjo tavo valanda. Paėmiau' 
du gurkšnius ir sakau sau: dabar išgirsit, 
ko negirdėjot,- ir pamatysit, ko nematėt. 
Buvau beeinąs užimt prelegento vietos, kai 
kažkas mane- sustabdė ir labai tyliai pa
klausė, ar nenorėčiau išeiti į sodą pasi
vaikščiot. Pasirinkimo nebuvo — šį kartą 
atsidūriau sode.

pas mus parke vidurnaktį, pačiam studijų 
įkaršty, lietus nuvijo mus į palapines. Kas 
nespėjo, tas buvo ne tik studijavęs, bet ir 
išsimaudęs. Kitais metais reiktų šiuo klau 
simu daugiau susirūpint, kad kas nors pa
našaus nepasikartotų.

— Ar jau viskas, ką iš paskaitų atsi
menat? : . i.

— Palauk, dar kalbėjo apie kultūros nu- 
drapalinimą.

— Tai, tur būt, turit galvoj kultūros 
nusakralinimą?

— Aš taip ir sakiau, tik tamsta nenu- 
girdot. Kaip tik šitie klausimai ir buvo 
man prie širdies. Diskusijose norėjau ir 
klaust, kaip dabar po nusakralinimo ge
riau kambario sienas tapetuot? Kokiais, 
įdomu, raštais, ar kryželiais, ar žvaigždu
tėmis? Laikiau iškėlęs ranką ko ne pus
valandį, bet modetraktorius jau manęs, 
kaip kitomis dienomis apsčiai kalbėjusio, 
neprisileido.

nių dalykų. Pats mačiau, kaip vienas, an
ketas iš dėžės pievoj iškratęs, sėdosi dešrų 
valgyti. Kaip gali diskutuot ir su kitais 
mintimis dalytis, jei esi pats tuščias? Iš sa 
vo paties patirties sakau, tikėkit, drąsiau
sios mintys ateidavo tik gerai užkandus ir 
po bonkos trečios. Paskaitų trumpesnių 
kaip pustrečios valandos aš neleisčiau — 
vos pradedi gražiai nusnaust arba įsigilini 
į kaimyno bėdas, žiūrėk — jau ir ploja, 
jau pasibaigė paskaita ir tau viską nutrau
kė. Diskusijų metu turėtų leisti kiekvie
nam išsišnekėt iki valiai. Be to, diskusijų 
metu tegu kiekvienas pasipasakoja, ko jam 
trūksta ir ką jis yra skaitęs. Ne be reikalo 
tokias keliones darėm. Man ypač patiko 
vieno pasipasakojimas apie skaitytąsias 
knygas — apie popiežių ir Lietuvą, be
rods. Žiūrėk, net ir tokių knygų yra!

Man labai patiko, kad diskusijų daly
viai turėdavo išeit į priekį, čia tave ir nu
fotografuoja, ir nufilmuoja, ir šiaip iš visų

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame įpokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už 
bonką arba su pasiuntimu i bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

> Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
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TIEMS, KURIE VAŽIUOS Į SALEZIEČIU 

GIMNAZIJĄ MOKYTIS
Kun. Antanas Tranavičius, Lietuvių Sa

leziečių gimnazijos Italijoje įgaliotinis, 
praneša visiems, kurie užsirašė ten važiuo
ti mokytis, ir tiems, kurie pirma abejojo, 
bet jau apsisprendė teigiamai, kad visi su
sirinktų į Lietuvių Namus Londone, Lithu
anian House, 1-2 Ladbroke Gardens, rug
sėjo 22 d. po pietų.

Tenai gaus vakarienę ir nakvynę, o rug
sėjo 23 d., 10.30 vai. rytą, išvažiuojama iš 
Viktorijos stoties į Italiją. Palydovas — 
klierikas Petras Rukšys.

Važiuojantieji iš Londono, gali prisista
tyti tiesiog minėtoje stotyje ne vėliau kaip 
10 vai. rytą. Visi turi turėti jau bilietą nuo 
Londono iki Torino per Paryžių.

Jei kam būtų nepatogu savo mieste įsi
gyti bilietą, bus nupirkta Londone iš va
karo.

PROGA PASINAUDOTI PAŠALPOMIS
SENIEMS

Tarptautinė Socialinės Globos organiza
cija D. Britanijoje praneša, kad jos žinioje 
yra dalis Pasauliniais Pabėgėlių Metais su 
rinktųjų pinigų, kuriuos ji panaudoja se
niems žmonėms sušelpti. Tokios šalpos rei 
kalingiems duodama po 15 šil. savaitei.

Šiuo metu ji savo žinioje turi pakanka
mą skaičių šelpiamųjų. Tačiau ateityje ga
li pasitaikyti laisvų vietų, ir lietuviai ga
lėtų pasinaudoti.

Kreiptis į DBLS Valdybą (1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll).

G. JOHNSTONIENĖS DARBAI ANGLŲ 
PARODOJE

Leamingtono Meno Galerijoje nuo rug
pjūčio 27 d. iki rugsėjo 25 d. vyksta dvylik
toji geriausių Midlando dailininkų ir skulp 
torių darbų paroda.

Joje su dviem darbais dalyvauja ir Co- 
ventryje gyvenanti mūsų tautietė Geno
vaitė Johnstonienė.

LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Tautos šventė buvo švenčiama pirmąjį 
rugsėjo sekmadienį. Tuo metu Londone 
buvo apsistoję aukšti svečiai — vyskupas 
V. Brizgys ir prel. Ladas Tulaba, Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje rektorius.

Šventė prasidėjo pamaldomis Lietuvių 
Bažnyčioje. Prieš pamaldas vysk. V. Briz
gys pravedė procesiją su Švenčiausiuoju, 
po to atnašavo šv. Mišias už kenčiančią 
Lietuvą, kurios buvo užprašytos D. Bri
tanijos Liet. B-nės Valdybos.

Vysk. V. Brizgys pasakė pamokslą, pa
liesdamas Šiluvos stebuklus, vykusius 
prieš daugiau negu 300 metų.

Pamaldose buvo daug žmonių. Dalyvavo 
ir Lietuvos Ministeris B.K. Balutis ir Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas su šei
ma. Pamaldos baigtos Tautos himnu.

Po pietų parapijos salėje vyko minėji
mas. Aukštiesiems svečiams — vysk. V. 
Brizgiui, prel. L. Tulabai, Ministeriui B.K. 
Balučiui, kun. J. Budzeikai ir Pasiuntiny
bės Patarėjui V. Balickui — užėmus vietas 
prezidiume, minėjimą pravedė Bendruome

MOKSLAS IR GYVENIMAS
(Atkelta iš 3 psl.)

pusių apžiūri. Kitais metais siūlyčiau dvi 
statines vieną ant kitos sustatyt ir kiek
vieną norintį kalbėt užvaryt. Tuo pačiu pa 
kils ir diskusijų lygis. Be to, jaunimui vi
sai neduočiau kalbėt.

— Kodėl gi?
— Labai paprastai. Visi baiminasi dėl 

jaunimo, dėl ateities, o, mano nuomone, 
kol jo negirdi, tai atrodo, kad jo ir nėr, ir 
dėl to visiems ramiau. Išeina koks nebaig
tas kepti geltonsnapis ir pradeda aiškint, 
kad mes jau ne Lietuvoj. Kam šnekėt apie 
nemalonius dalykus? Ir taip gana tų bėdų. 
Kam mums reikia kitų nuomonių, galų ga 
le, jei mes patys kiekviens savo turim?

— Tai ar jau viskas?
— Nieko panašaus. Aš dar toli gražu ne

baigiau. Šitokiems suvažiavimams tas kai
mas per mažas. Pavyzdžiui, uodai sukan- 
džioja, o vaistinė tik už kelių kilometrų. 
Be to, visi kalbam apie patriotizmą, o nie
kas neįtraukė į programą nei kugelio, nei 
rūgštaus pieno, nei šaltibarščių... Be to, 
dar vienas svarbus dalykas...

Taip ir palikau jį bešnekant ir galvoju: 
kitais metais būtinai jį reiks paskaitininku 
pakviest.

Kengūrikė

Dviejų kambarių butas su centriniu šil
dymu, vonia ir baldais ir doras atlyginimas 
siūlomas dviejų asmenų šeimai. Žmona tu
rėtų padėti namų ruošos darbuose, o vyras 
sode.

Rašyti: P. B. Varkala, Arran Court, 
Briar Hill, Purley, Surrey. 

nės Valdybos sekretorius S. Kasparas. Mi
nisteris B.K. Balutis pasakė tokį įžanginį 
žodį:

„Kiekvienų metų bėgyje mes, lietuviai, 
turime ir minime dvi šventes: metų pra
džioje — Vasario 16, arba Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, o rudeniop — Rugsė
jo 8 dieną, arba Lietuvių Tautos šventę.

„Abi jos yra mums svarbios ir brangios 
šventės. Ir būtų nelengva pasakyti, kuri jų 
yra svarbesnė — Nepriklausomybės ar 
Tautos šventė?

„Jeigu pradėtume lyginti, tai Tautos 
šventę galėtume prilyginti prie gėlės, o 
Nepriklausomybės šventę prie žiedo, kuris 
yra pati puošniausia gėlės dalis. Išrūdytų, 
kad pirmoji vieta turėtų tekti žiedui — 
Nepriklausomybės šventei.

„Bet, kita vertus, be gėlės negali būti ir 
žiedo. O be žiedo ir gėlė ne gėlė... tai tik 
žolė, piktžolė, o geriausiu atveju — tai bus 
tik papartis, tinkamas kapams papuošti... 
Mes norime žiedų, ir štai kodėl mes gėles 
auginam, laistom, ra vėjam, kad jos gra
žiau išaugtų, puošniau pražydėtų ir mūsų 
visų akis linksmiau pralinksmintų.

„Štai kodėl mes ir Tautą lyg tą gėlę augi 
nam, laistom, nuo visokių piktžolių ravė- 
jam - saugojam, kad ji išaugtų ir sveika, 
dora ir išmintinga ir pagaliau greičiau ga
lėtų pražydėti gražiu ir mielai kvepiančiu 
žiedu mūsų tautos ir viso pasaulio daržely
je.

„Bet kaip žmogaus gyvenime, taip daž
nai būva ir tautų gyvenime. Būva, kad į 
gražiai auginamą ir jau žydintį darželį įsi
veržia piemenys ir botagais nukapoja gė
lių žiedus... Būva ir aršiau, kai netikėtai 
darželin sulenda kiaulės ir pradeda jame 
knisti skersai ir išilgai ir gali su šaknimis 
nuknisti visas gėles. Nebus gėlių, nebus ir 
žiedų, neliks nei paties darželio...

„Šiandien mus ištiko maždaug tokia ne
laimė. Šandien lietuvių tauta, išgyvenusi 
tūkstančius metų ir visgi išlikusi gyva, vėl 
yra pakliuvusi į didelę nelaimę — kai jos 
darželyje atsirado ir savųjų piemenų bol
ševikų, bekapoj ančių Lietuvos darželio žie 
dus, kai prilindo ir svetimų burliokų kiau 
lių. Jie visi bendromis pastangomis mėgi
na sukrušti, sunaikinti, niekais paversti vi 
są Lietuvos darželį.

„Ar tai jiems pasiseks? Tikėkime, kad 
ne! Mūsų tėvai protėviai, pakliuvę pana- 
šion bėdon — o tos pasitaikydavo ne vieną 
syk — dantis sukandę dirbo ir kumščius 
sugniaužę nepaliaujamai kartojo: — Kad 
tu, gude, nesulauktum, nebus, kaip tu no
ri!..

„Ir nebuvo! Nebus ir dabar!
„Tik, mano mieli broliai ir sesės, nepa

mirškime vieno menko dalyko — kad „kep 
tr porkčiopsai patys iš dangaus bumon 
nekrenta“... Reik šiek tiek ir padirbėti. 
Taip, reik šiek tiek padirbėti...

„Vienas poetas apie tą pasidarbavimą 
ėmė ir nukalė sau eiles. Eilės, pasakyčiau, 
menkos, bet teisybę pasakė šventą. Pa
klausykit:

Kiekvienas mes dirbkim, 
Ką liepia ir Dievo dvasia 
Ir meilė Tėvynės! — 
Ir viskas išeis, kaip iš pypkės.

Praslinks tos nelaimės, 
Sugrįš ir Laisvės Gadynės... 
Tik, sesute, eilėn stok!
Tik, brolyti, nežiopsok!

„Tai gal ir bus geriausia ši pamoka Tau
tos Šventės proga“.

Ministeris dar pasveikino aukštuosius 
svečius D. Britanijos lietuvių ir savo var
du.

Vysk. V. Brizgys iškėlė labai daug gra
žių pavyzdžių, kaip galima savo tautai pa
sitarnauti, būnant pirmoje eilėje geru lie
tuviu.

Prel. L. Tulaba kalbėjo apie mūsų tau
tines ir dvasines ypatybes svetur.

Po kalbų solistė Janina Liustikaitė pa
dainavo. Akomponavo C. Lapinskienė. Abi 
buvo apdovanotos gėlių puokštėmis ir karš 
tais plojimais. S.K.

PLB PIRM. J. J. BACHUNO 
PRANEŠIMAS

PLB Pirmininkas J.J. Bachunas - Bačiū- 
nas padarys pranešimą apie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veiklą. Kalbės taip 
pat ir apie sekančiais metais vykstantį 
Jaunimo Kongresą JAV-se ir Amerikos lie 
tuvių gyvenimą apskritai.

Pranešimas bus rugsėjo 26 d., sekmadie
nį, Londono Sporto ir Socialinio Klubo sa
lėje 4 vai. p.p.

D. Britanijos Liet. Bendruomenės Valdy 
ba kviečia visus lietuvius atsilankyti ir pa 
siklausyti. Be to, bus atsakinėjama į pa
klausimus.

3GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., 

Lietuvių Bažnyčios klebonijoje, 21 The 
Oval, Hackney Road, E.2, kviečiamas tėvų 
susirinkimas, kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų.

Susirinkime bus tariamasi lietuviškos 
savaitgalio mokyklos reikalais.

ATOSTOGININKAI

DBLS pirmininkas ir Lietuvių Namų 
Akc. B-vės direktorius inž. J. Vilčinskas 
su ponia atostogavo Valijoje. Iš Valijos bu 
vo pasukę trumpam į Airiją, susipažino su 
Dublinu, o pasukę už sostinės — prisirinko 
net grybų - voveruškų.

Londone atostogas praleido mancheste- 
riškiai Onutė ir Simas Misiukevičiai. Apsi
stoję pas gimines, neužmiršo aplankyti ir 
senų pažįstamų.

S. Misiukevičius yra buvęs Mancheste- 
rio Lietuvių Klubo pirmininku.

Kanadoje ir JAV pabuvojęs, grįžo DBLS 
valdybos kasininkas ir Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės direktorius pik. V. Stri- 
mas.

VIEŠNIA IŠ AUSTRALIJOS
Pagilinti anglų kalbos studijų metams į 

Londoną atvažiavo Australijos lietuvaitė 
Laima Vingytė.

Ji metus studijavo Paryžiuje prancūzų 
kalbą.

J. BACHUNAS TARSIS SU 
ORGANIZACIJŲ VADOVAIS

Kaip jau rašėme, rugsėjo 22 d. į Londo
ną atvyksta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. J. Bachunas - Bačiūnas. Jis 
susitiks čia su vietos liet, organizacijų va
dovais ir tarsis abiem pusėm rūpimais 
klausimais.

J. Bachunas Londone viešės 10 dienų.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖ

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.
Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
NAUJIENA

Lietuviškos pamaldos rugsėjo 12 dieną, 
Švč. Marijos vardinėse, atsibuvo naujoje 
vietoje, Lietuvių Marijonų būstinėje — 16 
Hound Rd., West Bridgford, kur įkurta 
nauja lietuviams berniukams auklėjimo ir 
mokymo įstaiga - bendrabutis. Pamaldose 
atsilankė daug tautiečių. Tuo tarpu jos 
vyksta kas sekmadienį, išskyrus antrą mė
nesio sekmadienį, 12 vai. Antrą mėnesio 
sekmadienį laikomos liet, pamaldos šv. Pat 
riko bažnyčioje 12.30 vai. Pasikeitimai bus 
skelbiami spaudoje.

PAŠAU
— Kai prieš 14 metų dainininkė Joan 

Sutherland dainavo Sydney, kur ji yra gi
musi, bilietų kainos buvo 7.6 šil., ir 3.6 šil., 
o dabar kai ji ten pasirodė, tai bilietų kai
nos jau buvo 10 ir 7 guinėjos.

— JAV Bonanzos firmos keleivinių lėk
tuvų lakūnai turės skrisdami ginklus, nes 
1964 m. keleivis pradėjo šaudyti įgulos na
rius, dėl to sudužo lėktuvas ir žuvo 42 
žmonės.

— Pradedant medžioklės sezoną Italijo
je, pirmąją dieną trys medžiotojai buvo 
nušauti ir 18 pašautų.

— Kuba gavo iš sovietų 226 traktorius.
— Londone iš sandėlio buvo pavogta 

300 dainuojančių ir kalbančių lėlių maž
daug 2000 svarų vertės.

— Iš senienų parduotuvės Londone, be 
kitų dalykų, buvo pavogta auksinė taurė, 
verta apie 5000 svarų, kurią caras buvęs 
padovanojęs kunigaikštienei Olgai.

— Išlaikyti Ramiajame vandenyne, 205 
pėdų gilumoje, dvi savaites 57 pėdų kapsu 
Įėję, 9 akvanautai išleidžiami (be kita ko, 
jie pradėjo sirgti žinoma jūrininkams liga, 
kai šie po ilgų kelionių artėja į savo uostą: 
nebemiega ir per daug susijaudinę); jų va 
das astronautas Carpenteris dar pasiliks 
10 dienų su naujai atsiųsta akvanautų įgu
la.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė : Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

PRIE ALTORIAUS
VYSK. DR. P. BRAZIO SUTIKIMAS

IR PAGERBIMAS MIUNCHENE
Kalendorius rodė paskutinį rugpjūčio 

sekmadienį, bet gana rudeniškas dangus 
dengė Miuncheno priemiesčio Ludwigsfel
de bažnytėlę. Virš jos durų kybojo baltas 
transparenias juodom raidėm: „Sveikas, 
Ganytojau '. Gražiai apsirengę, šventiškai 
nusiteikę lietuviai rinkosi bažnyčion, kad 
čia, prie altoriaus, galėtų pirmą kartą su
sitikti su naujuoju vyskupu dr. P. Braziu, 
kurio paskyrimu, kaip buvo pažymėta pa
kvietimuose, „Sv. Sostas yra parodęs Eu
ropos lietuviams tėviško dėmesio ir dide
lio susirūpinimo bei noro, kad lietuviai, 
gyvendami svetimųjų tarpe, nepaskęstų, 
neišnyktų, bet priešingai — išliktų gyvi, 
vieningi, atsparūs, išlaiką brangų tėvų bei 
protėvių palikimą — religiją ir tautybę".

Aidint giesmei „Kristaus laivas", vysk. 
P. Brazys prisiartino su jį pasitikusiais 
dvasiškiais prie vienanavės Ludwigsfeldo 
bažnytėlės autoriaus. Paprašius Dievą ma
lonių ganytojui Pranciškui įr jo bendruo
menei, garbųjį svečią visų pirma pasveiki
no vokiečių klebonas, išreikšdamas padė
ką už tą pagalbą, kurią iietuvių kunigai 
suteikią ir jo tautiečiams.

Antrasis sveikintojas — kun. dr. J. Avi
ža —■ supažindino Europos lietuvių vysku
pą su savo pastoracinės apylinkės padėti
mi: daugiau kaip 200 lietuvių katalikų gy
veną Miuncheno arkivyskupijoje, po 30 — 
Augsburgo ir Regensburgo su Passau vys
kupijoje. Pagal amžių jie taip rikiuojasi: 
vaikų iki 7 metų — 25, nuo 7 iki 16 metų
— 34 ir jaunuolių nuo 16 iki 26 metų — 17, 
o senelių — 29. Sveikatos atžvilgiu išeina 
toks vaizdas: tbc ligonių sanatorijose apie 
10 ir namie daugiau kaip 20, kitų įvairių 
chroniškų ligonių — apie 40. Dirbančiųjų
— arti 50. Kiek esą galima apčiuopti, sek
madienio pareigą atlieką 55 nuoš. Be pa
maldų, kapelionui tenką po kelis sykius 
metuose aplankyti toli viens nuo kito gy
venančius tautiečius, savo lėšomis užsakyti 
jiems apie 50 religinio turinio laikraščių, 
pasirūpinti didesnių švenčių parengimais, 
kartu nevengiant ir daugiau visuomeninio 
pobūdžio uždavinių. Savo pranešimą Miun
cheno lietuvių kapelionas užbaigė sėkmės 
linkėjimu jaunajam vyskupui ir užtikrini
mu, kad ganytojiški pamokymai, įspėjimai 
bei paraginimai neabejotinai rasią at
garsio.

Atsakydamas į sveikinimus, vysk. P. 
Brazys padėkojo vokiečių kalba vietos kle
bonui už jo rodomąjį palankumą lietu
viams, o pamoksle savo tautiečiams skati
no neužmiršti kenčiančios Lietuvos, išlai
kyti čia, išeivijoje, stiprią krikščionybės ir 
lietuvybės dvasią ir ją perduoti jaunajai 
kartai, kad iš jos išaugtų giliai religiškai 
galvojančių, gražiai lietuviškai kalbančių, 
karštai Bažnyčią ir Lietuvą mylinčių apaš
talų. Ragino besąlygiškai pasitikėti Dievo 
apvaizda, kuri siunčianti sunkius bandy
mus tam, kad juos nugalėdama tauta dar 
labiau sustiprėtų, subręstų ir išmoktų 
branginti laisvės dovaną ir ja kaip reikia 
naudotis.

Nutylus ganytojiškam žodžiui, iš lietu
vių lūpų pasigirdo „Viešpaties angelo“ 
giesmės akordai už savuosius, pabaigusius 
žemišką kelionę, ir už visus tuos, kurie yra 
paaukoję savo gyvybę tam, kad Lietuvoj 
žydėtų laisvė. Tradicinė „Pulkim ant ke
lių“ skelbė, kad prasidėjo mišios, kurias 
pagal naująją liturgiją aukojo vysk. P. 
Brazys, asistuojant kun. D. Kenstavičiui iš 
Fiurto ir kun. J. Tautkevičiui, Walkertsho- 
feno klebonui, ir apeigas tvarkant romė
nui kun. dr. J. Vaišnorai. Lietuviškų teks
tų dėka, kun. dr. J. Avižos rūpesčiu specia
liai tam vakarui paruoštų, multiplikuotų 
ir visiems padalytų, visa bendruomenė gy
vai dalyvavo šventame liturginiame vyks
me.

Susitikimas prie stalo
Jei pirmoji Europos lietuvių katalikų 

ganytojo ir Miuncheno lietuvių susitikimo 
vieta buvo altorius, tai kur kitur, jei ne 
prie stalo, turėjo įvykti pasimatymas po 
šv. Aukos. Juk jau kiekvienoj šeimoj sta
las reiškia progą sumažinti tarpusavio 
nuotolius, reiškia kelią į gilesnę vienas 
kito pažintį ir džiaugsmą dėl kito egzisten
cijos. Todėl ir Miuncheno lietuvių moterų 
rankos nepailso, kol nenutiesė ilgų staltie
sių Ludwigsfeldo Jaunimo Namų salėj. 
Ten jos baltavo pasieniais, o ant jų kvepė
jo ir apetitą žadino visokie pyragaičiai ir 
sumuštiniai.

Sugiedojus „Tėve mūsų“, 70 lietuvių su
sėdo prie stalų su jausmu širdy, kad PLB 
Miuncheno Apylinkės V-ba ir kapelionas 
neklydo bendrai pasirašytuose pakvieti
muose, nurodydami į vyskupą kaip jungtį 
ir atramą ne vien mūsų religinio, bet ir 
tautinio gyvenimo. Tad A. Brakauskas, pa
sveikindamas vysk. P. Brazį prie vaišių 
stalo PLB Miuncheno Apylinkės V-bos ir 
lietuvių bendruomenės vardu, išreiškė di
delį džiaugsmą dėl šito pirmojo oficialaus 
vizito ir jam prisiminti įteikė miunchenie- 
čių dovaną — lietuviškais raštais išsiuvi
nėtą mitrą.

Vokietijos Ateitininkų Sendraugių Val
dybos sekr. S. Pauliukevičienė, sekanti 
sveikintoją, apgailestavo, kad mažas sen
draugių skaičius (arti 50) ir tų pačių dide
lis pasisklaidymas po Vokietiją (tik Miun
chene esą galima sudaryti skyriaus valdy-
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bą vienoj vietoj) neleidžiąs išvystyti di
desnės veiklos. Tačiau kiek jų pajėgos lei
siančios, noriai visi atsiliepsią į ganytojiš
kus paskatinimus.

Jei nebūtų buvęs atostogų metas, tai 
Miuncheno lietuvių šeštadieninė mokykla, 
kurią lanko 7 vaikai, būtų parodžiusi gar
bingajam svečiui, anot mokyklos ved. J. 
Laukaičio, savo darbo vaisių. Dabar jie tik 
norį įteikti vyskupui jo patrono statulėlę.

Sveikinimą vyskupui perdavė ir Lietu
vių Moterų Atstovybės Miuncheno Klubas. 
„Mes, moterys, ypač džiaugiamės Jūsų 
Ekscelencijos pasirinktuoju šūkiu — .vi
siems visa'. Per trumpą savo vyskupavimo 
laiką Jūs tikrai spėjot įrodyti, kad esat 
vyskupas visiems mums. Jūsų nuoširdu
mą ir meilę žmogui mes jaučiam iš Jūsų 
žodžių ir darbų“, — pabrėžė V. Herma- 
nienė.

Padėkojęs visiems, kurie daugiausia 
triūso įdėjo, rengiant sutikimo iškilmes, o 
taip pat ir už sveikinimus bei dovanas, 
vysk. dr. P. Brazys kvietė visus vienybėn, 
kuri remiasi skirtybių suderinimu, pagar
ba ir džiaugsmu vieni kitų laimėjimais, pa
pildančiais lietuviškos bendruomenės gy
venimą it įgalinančiais siekti Dievo skirtų 
tikslų. Ragino nevengti visuomeninių pa
reigų, kad nepanaikintume lietuviškų įs
taigų ir organizacijos neliktų vien po
pieriuj.

Iš svečių, kurie dalyvavo vysk. P. Brazio 
sutikime bei pagerbime Miunchene, tenka 
paminėti kun. J. Cekavičių iš Brooklyno ir 
motiną Augustą su seserim Margareta iš 
Putnamo. Mot. Augusta trumpam žody pa
žymėjo, kad mus visus, nesvarbu kokį rū
bą mes nešiotume, jungia ta pati lietuviš
ka širdis ir ta pati meilė Lietuvai.

Vyskupo pagerbimūi įpusėjus, pasirodė 
kun. J. Martinkus, BALFo pirmininkas, ir 
tos pat įstaigos reikalų ved. L. Jankus. Jie 
taip pat dalijosi šventine nuotaika ir ta 
pat proga tarė po žodį Miuncheno lietu
viams.

J. Md.

GERIAUSIA ITALIJOS MADŲ KŪRĖJA 
TURI KARALIŠKO LIETUVIŲ KRAUJO

Milijonus skaitytojų turintis TIME žur
nalas, leidžiamas JAV-se, rugpiūčio 6 d. 
nr., 50-51 psl., skyriuje Modern living (Mo 
dernus gyvenimas) rašo apie paskutiniau- 
sias madas: maudymosi kostiumus, numa
tomas ateities madas, žaidimus, pastatus.

Šiuo laiku Italija yra vienas pagrindinių 
kraštų, kurie daro įtakos pasaulio apran
gos reikalu. Iš Italijos ateinančios mados 
plinta kituose kraštuose. Italų nauji rOVal~ 
turi gerą vardą pasaulio madų centruose.

Kažin, ar lietuviams buvo žinoma, kad 
viena geriausių Romos madų centrų savi
ninkė turi lietuvių karališko kraujo iš 13 
šimt. Tai princesė Irena Galitzino, ištekė
jusi už garsiojo Mediči.

Minėtas TIME žurnalas rašo: „Romos pa 
rodoje geriausiu pripažintas rinkinys prin 
cesės Irene Galitzine, kuri yra ištekėjusi 
už Mediči ir savo kilmę veda iš 13 šimt. 
Lietuvos karalių“.

Toliau rašoma, kad jos parodytuose ma
dų rinkiniuose yra viskas nuo bikini kostiu 
mėlių iki balinių suknių.

Romoje gyvena veiklių lietuvių. Ką jie 
žino apie lietuvių karališkojo kraujo prin
cesę? Ar ją pažįsta? Ar ji turi rinkinių iš 
senosios Lietuvos? Dokumentų, raštų, ki
tokių brangenybių? Atsiminimų, šeimos ge 
neracijos istoriją? Už ko, kada ir kas iš jos 
giminės ištekėjo už karališko lietuvio? Ir 
t.t. Tikėkimės, Romos lietuviai apie ją 
gaus daugiau mums naudingų žinių, nei 
užtikome TIME žurnale.

Manytina, jinai didžiuojasi savo karališ
ka lietuvių kilme. Kitaip tokios žinios ne
būtų patekusios į svetimųjų spaudą.

Alg. Gustaitis

ATSITIKTINUMO ŽAISMAS
JAV virš Denvero miesto nakties metu 

lėktuvą ištiko nelaimė. Atsitiktinai lakū
nas, iššokęs su parašiutu, nusileido tiesiog 
ant ligoninės stogo, vienas iš lėktuvo ratų 
nusirito prie vulkanizacijos dirbtuvės, o 
degalų bakas nukrito prie gaisrinės.
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