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XIX metai

PO SOVIETINIU KEVALU

SENOS TRADICIJOS

Malonu, kad nors tiek galima
.Komjaunimo tiesos" bendradarbis V.
Jatulis apsilankė Lietuvos mokslų akade
mijos istorijos instituto etnografijos sky
riuje. Ten apsiklausinėjo, apsidairė ir maž
daug pripažino, kad dirbamas didelis darE bas, kaupiama vertinga medžiaga Lietuvos
praeičiai pažinti, štai vedėja A. Vyšniaus
kaitė, sako, redaguoja savo darbą „Dabar
tinės lietuvių šeimos tradicijos“. V. Milius,
sako, parašė darbą „Medžio apdirbimo
amatininkai“. Ten prikrauta foto negaty
vų. brėžinių, aprašymų. Iš ten siuntinėja
mos anketos su klausimais apie Lietuvos
kaimo buitį.
Aišku, tokius duomenis labai malonu
skaityti. Malonu, kad lietuviai archeologai
ir etnografai dirba ir gali dirbti. Bet mūsų
džiaugsmas vis dėlto šiek tiek rezervuotas.
Kiek tų didelių darbų iš Lietuvos praeities
pasiekia skaitytoją?
Tikrai nedaug. Pastaraisiais metais pasi
rodė tik „Lietuvių etnografijos bruožai“,
bet į užsienį patekęs lietuvis yra pasako
jęs, kad kol jis apsidairęs, tai taip ir nebe
spėjęs tos knygos nusipirkti —buvo jau iš
parduota. Vadinas, per maža buvo išleis
ta!
Nesunku suprasti, kodėl tokios knygos
teleidžiamas mažas egzempliorių skaičius,
Istorijos ar literatūros istorijos knygose
labai nesunku politikuoti, todėl jų paleidžiami į apyvartą dideli kiekiai. Cl etnografija ir archeologija kol kas vis nepasi
duoda kaip reikiant nei rusinama, nei komunistinama. Taigi jos netarnauja oku
pantui ir dėl to vos pakenčiamos.
Bet malonu, kad toks darbas iš viso dar
galimas dirbti ir kad tų sričių studijos ret
karčiais išspausdinamos nors mažais tira
žais.

Dalykai, kurie nesiderina
Vedamuosiuose sovietiniai laikraščiai
mėgsta kartoti, kokį didelį kultūros laips
nį šiandien yra pasiekęs net Lietuvos kai
mas. Visur pristeigta kultūros namų, bi
bliotekų, ansamblių. Tik džiaukis ir norėk.
___ Bet atrodo, kad šitaip rašantieji soviet!
s

nitu laikraštininkai nemato tų

Neįprastai atvirą Lietuvos jaunosios
kartos nuotaikų apibūdinimą pateikė lap
kričio 13 d. „Literatūra ir Menas*' (rašyto
jų, dailininkų, kompozitorių ir kitų meni
ninkų savaitraštis), skaitytojų tribūnoj iš
sispausdinęs Vilniaus Skaičiavimo mašinų
gamyklos inžinieriaus Broniaus Kiškio
straipsnį apie laiką, žmones ir poeziją.
„Pabandykime įsigilinti“, sako naujos
kartos lietuvis vilnietis inžinierius, jauni
mo ir poezijos stebėtojas, „kokiu gi laiku
gyvename? Geru laiku — atsakys kiekvie
nas, jei tik iš viso neabejingas laikui. Bet
to maža. Įdomiu laiku. Sudėtingu laiku. Iš
vienos pusės — didžiuliai mokslo laimėji
mai, šuoliškas technikos vystymasis. Iš ki
tos — esminiai poslinkiai mūsų šalies gy
venime: sugrįžęs žmogaus vertės pajauti
mas, tam tikras skeptiškumas visokios rū
šies stabų ir net autoritetų atžvilgiu, rea
lus požiūris į visa, kas supa mus. Viso to
reikšmė akivaizdi. Deja, saulė ne be dė
mių. Yra pas mus ir tokių, kurie asmeny
bės laisvę norėtų paversti anarchistiniu
.viskas galima*, kuriems tai, kas užsieny ne
viskas bloga, maždaug tolygu .viskas gera*.
Tai, žinoma, būdinga nekritiškiems pro
tams, daugiausia jaunimui ir būtent tai jo
daliai, kuri gyvenimo patirtį įgijo šiltam
pasiturinčių tėvų prieglobsty (Pasiturintie
ji reiškia — geras pozicijas užėmusieji re
žirninėje administracijoje ar pramonės ma
šinoje. E. Red.), savo gyvenimišką išmin
tį kaupė į save panašių draugijoj. Faktas
tampa problema“.
Toliau inžinierius cituoja literatūros kri
tiko J. Lankučio tame pačiame laikraštyje
spalio 2 d. paskelbtas pastabas:
„Išeikime pavakare į gatvę ar parką, ir
visur sutiksime jaunuolį su tranzistorium
ant kaklo, įsijungusį trankią užsienio dža
zo muziką. Kas jis? Ar tik satyros vertas
objektas? Jis susižavėjęs kalba apie maši
nų ir technikos pasaulį, mokslo atradimus,
sporto varžybas, mėgsta gerą filmą, neap
kenčia nuobodybės, keikia biurokratus ir
sukčius gamykloje... Abejoju, ar jis eis į
.Romeo if Džiuljetą*, kurią stato naujasis

straipsnių jaunimo teatras. Taigi, kokią reikia para

ir reportažų, kuriuose atskleidžiama daug šyti knygą, kad šis jaunuolis pasiimtų ją
tikrovė. Štai vilniškėje „Tiesoje“ kartu su tranzistorium...“
H liūdnesnė
A. Kadžiulis išspausdino didžiulį straips
„Kas gi iš tikrųjų tas jaunuolis?“ — sam
nį apie kultūrinį darbą Šakių rajone. Pa protauja apie literatūros kritiko apibūdin
dėtis ten liūdna, ir tą padėtį nušviečiąs tą herojų inžiiiierius Kiškis: „Oficialia sta
Kadžiulio straipsnis spausdinamas kaip tistika negalim pasiremti, remkimės fak
tik tame laikraštyje, kuris labiausiai mėgs tu. „Dabar anksti temsta, ir kokią aštun
ta viską girti. Va, buvo, sako, prieš keletą tą valandą jau galima eiti vaikščioti, o va
metų liaudies ansamblis „Nemuno“ kolcho sąrą reikia laukti dešimtos, vienuoliktos“.
ze, kuris net bolševizmo Meką — Maskvą Tai tokio pat jaunuolio žodžiai, nusakan
JJį. — kartą buvo pasiekęs su koncertais. Bu tys jo gyvenimo būdą. (Lietuvoj dabar
vo agitbrigados, kurių buvimas ir darbas, taip vėlai temsta todėl, kad laikrodžiai ro
1 aišku, labai rūpi ir Kadžiuliui ir „Tiesai“. do Maskvos laiką, dvi valandas daugiau,
Buvo, buvo, buvo...
negu būdavo Lietuvos oficialus laikas, ar
O jei dar kas šen ten yra, tai Kadžiulis ba apie pusantros valandos daugiau, negu
ft
jau neberanda geresnio žodžio. Dėl to jis normalus „saulės laikas“). Gal jis ir kal
ieško priežasčių. Jam atrodo, kad niekas ba apie technikos laimėjimus, bet savo dar
rimtai nepasirūpina kultūros namais — jie bu prie visų laimėjimų prisideda tiek ma
apleisti, nepatrauklūs. Jis nurodo, kad ir žai, kiek tik tai jam įmanoma. Jis mėgsta
es, žinoma,
sakyti,
1 vadovaujamų
žmoniųgalėtume
trūksta, pradėti
ir esantieji
filmus
— su jo parama kino teatrai .ištem
primena
tokiam
re
vadovai propaganda
nerūpestingiužir alų
grubūs,
ir apskri
 pia*
planą, metų gale paleidę į apyvartą
:
carinius
laikus,
kai
ponai
laikydavo
tai žmonės, sako, bėga iš kultūros įstaigų montekristus, muškietininkus, septyniu
darbo. klės ir varyte varydavo žmones gerti,
kes. (Septyniukės — filmas „Septyni bro
daugiau nenueisime
žmonės gerdavo,
tuo daugiau
Mes, žinoma,
ir nepatikrin
 liai ir septynios nuotakos“, su Rūta Kilmoį būdavo naudos.
Tokie
savo
uždarbį
sime, kiek Kadžiulio nurodomosios prie nyte, kaip tik ir šiuo metu vėl rodoma Vii
ft*'
šdavo ir lengviau valdyti būdavo.
fe žastys teisingos. Gal jos ir šimtaprocentišniuje. Šis filmas, kaip ir Grafas Montekris
kai teisingos, o gal jaunimas laisva valia tas, Trys muškietininkai ir ypač ’ Tarzano
nenori jungtis į kultūrinius sambūrius, ku nuotykiai, be vargo palengvina kino teat
rie vis dėlto nemažą duoklę turi atiduoti rams įvykdyti bilietų pardavimo planą,
r'b*
fc
režimui.
kai rusiški filmai nepritraukia pakanka
I
Bet faktas, kad tikrovė niekaip nesuve mai žiūrovų). Jis keikia biurokratus (dėl
da galų su blizgančia propaganda.
sukčių vargu ar suka sau galvą), bet pati
biurokrato sąvoka jam apima visus, kurie
Gardus alutis he propagandinės
varžo jo .laisvę*. Jis nepakenčia nuobody
putelės
bės — nuobodybė jam ir Romeo ir Džiulje
■
Kąi sovietiniai žurnalistai rašo apie niū ta, ir japonų filmas Plika sala, ir mūsų
rius savo krašto kalėjimus, tai sakom, kad Paskutinė atostogų diena, poezija, kalbos
R. visiškai dera ir jiems prie veido ir visam apie meną, gyvenimą, o simfonija jam ,tirrežimui. Juk režimas yra policinis, taigi lirliavimas*. Jiš mėgsta trankią džiazo mu
ziką. Nenuostabu. Jis mėgsta viską, kas ne
kartu ir kalėjiminis.
Bet „Komjaunimo tiesa“, ana, nusiuntė verčia jo susimąstyti, kas atitraukia nuo
- J.V. Paleckį ir Alg. Stankūną į Biržų galvojimo, nes, jei jis imtų galvoti, tektų
B:
alaus bravorą, ir tie vyrukai parašė repor susimąstyti ir apie save, o tada jis jau bū
tažą ir apie bravorą ir apie alaus naudą tų nebe jis“.
Neturėdamas statistikos, inžinierius ta
į žmogui! Tokie dalykai jau naujiena soviečiau teigia, kad taip nusiteikusio jaunimo
*■' tiniam laikraščiui.
Lietuvoje esanti tik dalis, greičiausia net
mažesnioji dalis. Yra ir kitaip nusiteikusio
jaunimo, kuris „užpildo teatrų, filharmoni
jos .galiorkas*, didesniąją .Žinijos* (paskai
tų) salės dalį, buvusius populiarius koncer
tus Paveikslų galerijoj“. Anot jo neoficia
lios statistikos. dauguma matematikų,
mokslininkų mėgsta rimtąją, .sunkiąją* mu
ziką, domisi daile. Bet ir šie įvairūs:
„Šiuolaikinio žmogaus sąvoka negali bū
ti traktuojama kaip koks nors statistinis vi
durkis, kaip asmenybės niveliavimas, kas
buvo būdinga kulto (atseit, Stalino) laikų
žmogaus supratimui. Sunku pasakyti, kas
turi platesnį skaitytojų ratą — Alf. Mal
donis ar Alg. Baltakis, VI. Šimkus ar J. Vai
čiūnaitė — tokios skirtingos meninės indi
vidualybės. Poezijos reikia įvairios. Ir vis
tik ji privalo turėt kažkokias bendras ten

dencijas, labiausiai atitinkančias epochos
tendencijas, bendrą kryptį, reikalingą esa
mos visuomenės žmogaus vystymosi kryp
čiai. Be abejo, čia vienu brūkšniu kokio
nors maršruto nenubrėši — jį keis, kore
guos kiekviena pragyventa diena“.
Taip pasmerkęs asmenybės niveliavimą
ir visuomeninio žmogaus vystymosi kryp
ties vienu brūkšniu nustatinėjimą, — pa
smerkęs savo, ir atrodo, naujosios kartos
rimtosios dalies vardu, inžinierius pasisa
ko ir prieš jau baigiančią Lietuvoj išnyk
ti publicistinę „poeziją“:
„...su daug senesnėmis tradicijomis yra
.aktualijų* poezija — laikraštinių dienos
temų spraudimas į eilėraščio rėmus, bro
vimasis į tas gyvenimo sritis, kuriose la
bai sėkmingai susitvarko laikraščių veda
mieji straipsniai. Tai siejasi su dar iš penk
tojo dešimtmečio (1941-50 m.) pasilikusiu
poezijos dalijimu į asmeninę ir pilietinę.
Kam visa tai? Juk ir partinis darbuotojas,
ir kolūkietis, ir studentas — pirmiausia
žmonės“.
Ryšium su tuo, inž. Kiškis atvirai pareiš
kia, kad „tiek kritikai, tiek ir pačiai poezi
jai kliūtim darosi nerealus mūsų gyveni
mo, mūsų epochos (atseit, komunizmo
eros) supratimas, neteisingas įvertinimas,
išpūstas jos traktavimas“. Jis pritaria Alf.
Maldonio eilutėms: „Epocha priprato prie
himnų, prie odžių priprato širdis“. Litera
tūros kritikas V. Kubilius apie šias eilutes
buvo išsitaręs su priekaištu Maldoniui,
kam, esą, tasai skundžiasi himnais epo
chai. Inž. Kiškis mano, kad Maldonis tais
žodžiais „nesiskundžia“. Poetas tik sako

(o tai ir yra tas .skepticizmas su ironija
aukštam tonui*, kurio kritikas pasigenda
mūsų poezijoj), kad oratoriams laikas pa
likti tribūnas, nes klausytojai seniai jau
žvilgčioja į laikrodžius...“
Ne tik poetams, o ir visiems „epochos“
pagyrūnams jaunas inžinierius taria į akis:
„...epochą didžią daro ne ji pati savai
me. Ją tokią daro žmogus — toks, kaip bet
kuris gatvėj sutiktas, nereikalaujantis sau
monumento, bet reikalaujantis, kad su juo
būtų kalbama, kaip su žmogum, o ne kaip
su Elbrusu (aukščiausiu Kaukazo kalnu).
Epochos didybė tokia pat reliatyvi sąvoka,
kaip ir visos kitos. Nereikia jos menkinti,
bet panegirikos, beveiksmiai nublukę lo
zungai ir teatrališkas šokinėjimas ir skeryčiojamasis, vaizduojantis darbą, jai taip
pat nereikalingi“.
Tame pačiame „Literatūros ir Meno“
puslapyje naujosios kartos poetas Vladas
Šimkus irgi pasisako už individualumą:
„Realiai džiaugiuos mūsų poezijos marš
rutu nuo bendrų deklaracijų, štampų —
prie intymaus lyrinio dienoraščio. Štai iš
čia, iš stoties .Intymioji*, ir tegali šakotis
įvairios magistralės: kam į Kubos revoliu
ciją, kam į kaimą, kam į senamiesčio gat
ves lyjant...“
„Ir vis dėlto“, sako VI. Šimkus, „dar pasi
gendu naujoviško, gilaus ir netikėto veika
lo, pačios gyvenimo esencijos, ilgų rašytojo
stebėjimų ir apmąstymų rezultato. Sutin
ku tokios knygos palaukti iki sekančio ra
šytojų suvažiavimo, o jei reikės — dar il
giau“.
(E)

r SęjįtijnįoS DIENOS -Į
BRITŲ KARIAI ZAMBIJOS
TARNYBOJE

Zambijos prez. Kaunda sutiko, kad britų
kariai saugotų Karibos užtvanką — elekt
ros jėgainę, kai dabar padėtis pasikeitė
Rodezijoje ir jos vyriausybė gali būti ne
palanki Zambijai ir sustabdyti energijos
tiekimą.
Bet Rodezijos min. pirm. Smithas pareiš
kė, kad Karibos užtvanka tuoj pat bus su
sprogdinta, jei tik britų kariai peržengs
sieną (jėgainė yra Rodezijos pusėje).
LENKIJOS BAIME

Lenkija J. Tautose reikalauja, kad Eu
ropoje būtų sudaryta laisva nuo atominių
ginklų zona.
Lenkija šitokį reikalavimą kelianti žino
dama, kad JAV jau dabar turinčios Euro
poje sutraukusios apie 5000 atominių šaud
menų ir dar tą skaičių padidinsiančios 20
procentų.
NAUJA LENKIJOS EKONOMIJA

Nuo N. Metų turi pradėti veikti naujoji
Lenkijos ekonomija, pagal kurią pagrindi
nį vaidmenį turės vaidinti pelnas.
Tikimasi, kad naujoji ekonomija leis pa
didinti gamybą ir sustabdyti įprotį gaminti
tokias prastos gamybos prekes, kurių nie
kas nenori pirkti.

NAUJOS SUTARTYS

Sakoma, kad V. Vokietijos kancleris Erhardas atidėjo kelionę į JAV pasimatyti su
prezidentu ne tiek dėl gripo, kiek dėl to,
kad labai neaiški padėtis dėl darbininkų
atlyginimų.
Kai kurios profesinės sąjungos jau pa
teikė savo reikalavimus dėl naujų atlygini
mų, o iš viso per metus turės būti pasira
šytos naujos kolektyvinės sutartys maž
daug su 12 mil. darbininkų. Kai kurios pro
fesinės sąjungos pasiryžusios reikalauti pa
kelti atlyginimus 12 procentų ir sutrumpin
ti darbo savaitę.
EGIPTO IR JAV SANTYKIAI

Egiptas sutarė su JAV, kad šios pastaro
sios per 6 mėnesius duos Egiptui maisto už
20 mil. dolerių, o po to sutartis bus vėl per
žiūrėta.
Prez. Nasseras iki šiol laikėsi nuomonės,
kad JAV, teikdamos paramą, tuo pačiu no
ri daryti politinės įtakos. Dabar jis bus pa
keitęs nuomonę.
GEMINI VII

Gruodžio 4 d. erdvės laivu Gemini VII
buvo paleisti astronautai Frank Borman ir
James Loveli į sunkiausią ir ilgiausią ke
lionę.
Jei viskas vyks gerai, tai jie išskraidys
bent porą savaičių ir, be kita ko, erdvėje
susitiks su kita astronautų pora (Walter
Schirra ir Thomas Stafford), kurie turėtų
DUONOS STREIKŲ NEBEBUS
Britų kepėjai nutarė daugiau nebestrei- pakilti gruodžio 13 d.
kuoti.
Tuo patenkinta vyriausybė tikisi, kad ke NEAIŠKŪS RINKIMAI
Prancūzijos rinkimuose į prezidentus
pyklų savininkai nekels duonos kainų.
gen. de Gaulle‘is surinko tik 45 procentus
balsų.
BAISIAUSI SNIEGAI
Kol kas nežinia, ar jis bekandidatuos
Praeitą savaitę ypač daug prisnigo Ško vykdant perrinkimą.
tijoje ir daugiau šiaurinėse Anglijos srity
se ir Valijoje.
Tiek sniego buvę tik prieš 20 metų.
Dirbtinio pluošto fabrikas
Rugsėjo 24 d. pradėjo veikti Kauno dirb
GRIŽO BE NIEKO
tinio pluošto fabrikas, kurio statyba buvo
Britanijos užsienių reikalų ministeris pradėta prieš 4 metus. Pradžioje veiks tik
Stewartas buvę nuvažiavęs į Sov. Sąjungą „pirmoji linija“, kuri gamins dirbtinį šil
megzti stipresnių santykių.
ką triacetatinio šilko siūlų pavidalu, šie
Grįžęs jis pareiškė, kad išsilygęs nu siūlai bus naudojami kituose Kauno audi
teistajam anglui mokytojui Brookui teisę mo fabrikuose ir kitur Sovietų Sąjungoje.
pasimatyti su konsulato pareigūnais.
Fabrikas, kuris yra vienas didžiausiųjų
Europoje, bandomąją gamybą buvo pradė
BAŽNYČIA ISPANIJOJE
jęs 1964 m. gruodžio mėn. iš žaliavos, pri
Ispanija turi 6 kardinolus, kurių 2 gyve statytos iš Anglijos, iš kur yra gautas taip
na ir dirba Romoje. Ji turi 13 arkivyskupų pat visas fabriko vidaus įrengimas ir ver
ir 50 vyskupų.
pimo mašinos. Pirmieji siūlai buvo išban
Turėdama 24 mil. gyventojų, 1935 m. ji dyti Kauno audimo fabrikuose, ir audiniai
seminarijose turėjo 7.796 klierikus. Dabar buvo rodomi Maskvos parodoje. Ateityje
ji gyventojų turi 31 mil., o seminarijose fabrikui žaliava bus gaunama iš Armėni
klierikų 57.705. Vienuolių ten yra 81.500. jos ir Ukrainos, o gaminiai bus siunčiami į
Iš 442 radijo stočių, 169 priklauso Bažny „plačiąją tėvynę“.
čiai (falanga valdo 142 stotis). Iš 2.100
laikraščių Bažnyčiai priklauso 1.600, iš
8.500 kino teatrų — 1000, iš 80.000 pradžios Medvilnės verpykla
mokyklų — 3.000, iš 1.300 aukštesniųjų mo
Kaune pradėjo veikti statomo medvilnės
kyklų — 900, iš apie 12.000 knygų, kurios verpimo fabriko pirmoji linija. Fabrikas
išėjo 1964 m., apie 1.300 buvo religinio tu gamins siūlus Alytaus medvilnės audimo
fabrikui, kuris dar tebestatomas.
(j.)
rinio.

Lietuvių studentijoj dar ir dabar tebe
skamba senųjų, ypač žaismingųjų studen
tiškų papročių atgarsiai, nors tie papročiai
šių dienų studentams dar negimus jau bu
vo bolševikinės valdžios oficialiai atmesti
ir pasmerkti, kaip „buržuazinio nacionaliz
mo laikų atgyvena“.
Apie studentiškas korporacijas dabarti
nėse aukštosiose mokyklose Lietuvoj nega
li būti nė kalbos. Jų vietą dabar užima
komjaunimas, ateizmo propaganda, studi
juojamosios specialybės tobulinimosi rate
liai ir šalia to dar meninės saviveiklos
(meno mėgėjų) rateliai.
Tačiau studentai tebesilaiko kitokios pa
žiūros į oficialiai paniekintas universiteto
tradicijas ir neiškenčia jų nepamėgdžioję.
Tebėra gyva humoristiška naujokų įvesdi
nimo tradicija, net su iš korporacijų per
imta terminologija (kaip fuksai, oberfuksai ir kt.).
„Komjaunimo Tiesa“, lyg neapsisprendusi, ar tą reiškinį smerkti, ar su juo su
sitaikyti, po satyros - humoro skraiste spa
lio 24 d. įsidėjo pasakojimą apie Vilniaus
universiteto pirmakursių lituanistikos stu
dentų įvesdinimo apeigas, supintas iš kor
poracinių ir net įvairių religinių apeigų
pamėgdžiojimo.
įvesdinimo apeigos atliekamos studentų
kavinėj. Ant sienų išdėstyta dešimt įsa
kymų fuksams, tokių, kaip — neturėk ki
tų troškimų, kaip lituanistika, gerbk savo
krikšto tėvą ir motiną (oberfuksą!), arba
— mylėk bendrabučio komendantą, kaip
pats save.
Naujokus prie iškilmių vietos atveda vai
dilutėmis persirengusios vyresnės kolegės,
o žyniu persirengęs kolega priima priesai
ką: „pasižadu savo būsima garbe, visomis
lietuvių kalbos gramatikomis, chrestomati
jomis ir žodynais penkerius metus būti iš
tikimas žilajai Alma Mater“...
„Priesaikos“ apeiga baigiama Lietuvių
literatūros istorijos chrestomatijos pabu
čiavimu. Visa iškilmė baigiama už Lenino
mokslą bent ketveriopai senesniu, visai ne
marksistišku studentų himnu — Gaudeamus.
(E)
GAMINAMA DAUGIAU ELEKTROS

' Rugpiūčio 31 dieną Elektrėnų šiluminės
elektros stoties galingumas padidintas 150
tūkst. kilovatų, paleidus užbaigtą statyti
ketvirtąjį agregatą. Dabar ši stotis yra 7
kartus galingesnė už hidroelektrinę stotį
prie Petrašiūnų, kuri buvo paleista 1960
metais. Galutinis Elektrėnų stoties galin
gumas turės būti 1.200.000 kilovatų, pasta
čius dar 2 agregatus po 300 tūkst. kv.
Naujoji elektros stotis, kaip ir Petrašiū
nų hidroelektrinė, energiją tiekia vadina
majai Vieningai Šiaurės Vakarų energeti
nei sistemai, kuri jungia aukštos įtampos
linija (330 kv) visas tris Pabaltijo respub
likas, Leningradą ir Karaliaučiaus sritį.
Elektrėnų stotis, kaip kurą garo katilams,
naudoja gamtines dujas, gaunamas dujo
tiekiu iš Ukrainos, ir mazutą. Šaldymui
naudojamas didelis kiekis vandens, kuriuo
vėliau teršiamas Strėvos upelis.
Nors pastatyta Lietuvos teritorijoje ir
lietuvių rankomis, stotis priklauso Mask
vai, ir už sunaudotą elektros energiją Lie
tuvos gyventojai moka tiek, kiek reika
lauja rusai.
Paleidus Elektrėnų stotį paaiškėjo, kad
dujotiekio vamzdis, anksčiau nutiestas iš
Ukrainos, yra nepakankamo didumo. Lie
tuvos miestų gyventojai nusiskundžia,
kad, pradėjus veikti stočiai, jie negauna
dujų savo virtuvėms. Dabar skandalas iš
kilo viešumon. Kaltinami elektros stoties
projektuotojai ir paskubomis statomi tan
kai skystam kurui, kuriuo turės būti varo
ma stotis. Tas dar daugiau pabrangins
elektros energijos kainą.
(j.)
MIN. S. LOZORAITIS BONNOJE

Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozorai
tis, Baltijos Draugijos Vokietijoje kviečia
mas, dalyvavo Draugijos įsteigimo 10 metų
minėjime Bonnoje. Šia proga min. Lozorai
tis, pasiuntinybės patarėjo Dr. A. Geručio
lydimas, buvo priimtas Fed. Vokietijos už
sienio reikalų ministerijoje.
Tarp gausių Baltijos Draugijos gautų iš
vokiečių politikų sveikinimų ypač pažymė
tinas buv. Vokietijos kanclerio K. Aden
auerio raštas, kuriame jis dabartinę tvirtą
lietuvių, latvių ir estų laikyseną sovietų
okupacijoje stato pavyzdžiu vokiečių tau
tai.
Lenktyniavimu uždirbtos durpės

Vilniškės Eltos pranešimu. Baltosios Vo
kės įmonių kolektyvas, išvystęs socialistinį
lenktyniavimą Spalio revoliucijos 48 metų
ir partijos XXIII suvažiavimo garbei, įvyk
dė sezoninį durpių gamybos planą.
Pagaminta 300.000 tonų frezuotų dur
pių, iš kurių 24.000 tonų skirta kolchozams
ir sovehozams.
,
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STEPAS

VYKINTAS
JO 60 M. AMŽIAUS PROGA

Stepps Vykintas plačiai žinomas visuo
menei ir kaip rašto žmogus ir kaip akty
vus visuomenininkas.
Jis gimė 1905 m. lapkričio 23 d. šikšnių
km., Lukštų parapijoje, Rokiškio apskr. Tė
vas Benediktas Povilavičius buvo smulkus
ūkininkas ir kalvis, vedęs ūkininkaitę Ievą
Rągelytę iš Pakapinių. Abu jie reiškėsi ne
paprastu darbštumu. Kaip sūnus dabar sa
ko, tėvas kalė pinigus kalvėje, ūkyje ir kur
tik galėjo, o motina taupė, atitraukdama
gardesnį kąsnį nuo burnos, kad tik vaikam
sukurtu geresnę ateitį. 1910 m. jie buvo
jau tiek turtingi, kad galėjo išsinuomoti
Kraštų dvarą Kamajų parapijoje. Ten ir
Stepas praleido savo vaikystę, beuogauda
mas, begrybaudamas ir retkarčiais žąsis
ganydamas. Jo ganomosios žąsys, sako, bu
vusios tuklios, nes galėjusios laisvai po va
sarojų ganytis...
Mokyklos ilgai nelankė, nes čia arti ir
ųebuvo jokios. Į Kamajus buvo apie 10 ki
lometrų. Taigi griebėsi mokslo pats, sesers
padedamas. Sesuo Marytė išmokė jį „slebizavoti“ iš abėcėlės ir skaityti. Didžiau
sias jo jaunatvės draugas buvo knyga. Ir
skaitydavęs, skaitydavęs, kas tik pakliūda
vo į rankas. Išmokęs ir rusų abėcėlę. Bū
davo, eina jis į pievas ir skaito lietuviškai
ar rusiškai knygas.
1915 m. tėvai iš Kamajų dvaro persikėlė
į Duokiškio bažnytkaimį. Jie čia išsinuo
mojo Kamajų klebono folvarką. Namie dar
bininkų buvo pakankamai, tai Stepas dar
rimčiau kimba į mokslą. Duokiškyje gy
veno buvęs matematikas studentas Pranas
Indriūnas, tai jis Stepą dar labiau sukurs
tė mokytis ir kurį laiką mokė. Vėliau Ind
riūnas įsteigė Duokiškio pradžios mokyklą,
bet Stepas lanko ir tą mokyklą ir Indriūno
privačias pamokas. 1918 m. žiemą Pr. Ind
riūnas vežė savo brolį, savo ruoštąjį An
taną Šlamą ir Stepą į Panevėžį, tačiau iš
tiko tokios pūgos ir šalčiai, kad pakeliui
jie turėjo sustoti Kupiškyje, kur veikė pro
gimnazija. Na, visi trys jaunuoliai išlaikė
egzaminus į II kl. Stepas mokėsi gerai, bu
vo nuolat direktoriaus tėvui giriamas, bu
vo vienas iš pirmųjų mokinių.
Kądangi Kupiškis buvo per toli nuo Duo
kiškio, tai 1918 m. rudenį, atidarius Rokiš
kip gimnaziją, persikėlė į Rokiškį, čia mo
kėsi iki 1922 m., išgyvendamas vokiečių ir
bolševikų okupacijas, susilaukdamas sava
notrių kariuomenės išvadavimo. Moksleivių
gyvenimas čia buvo labai aktyvus, šalia
mokslo, Stepas įsitraukė į moksleivių orga
nizacijas, kuriose būdavo išrenkamas į vai

dybas. Čia buvo įsteigęs oratorių sekciją,
dalyvavo literatūriniuose būreliuose, laiky
davo moksleiviams ir kaimo jaunimui pra
kalbas ir paskaitas. Anksti pradėjo rašyti
korespondencijas į Kauno laikraščius, ban
dė rašyti ir poeziją.
1922 m. persikėlė mokytis į Kauno „Auš
ros" gimnaziją, kurią 1924 m. baigė. Šioje
gimnazijoje dar labiau įsikinkė į mokslei
vių kultūrinę veiklą. Kartu su draugais
įsteigė Meno kuopą, šiai kuopai kurį laiką
pirmininkavo. O kuopa ruošė literatūros
vakarus, meno klausimais diskusijas ir pa
skaitas. Kuopoje nekartą laikė paskaitas
K. Binkis ir kiti žymūs rašytojai.
Kaupe buvo nuolatinis teatro ir dailės
parodų lankytojas. Pradėjo rašyti publicis
tinius straipsnius „Tautos Balse" ir kitais
vardais leidžiamuose Smetonos ir Voldema
ro laikraščiuose. Jau gimnazijoj būdamas,
pasuko į vidurio kelią. Be aukščiau minė
tų, jam didžiausią įtaką darė Vaižgantas
ir Vydūnas.
Nors motina labai norėjo, kad Stepas bū
tų kunigu, tačiau jis pasirinko studijuoti
filologiją. 1924 m. įstojo į Vytauto Didžio
jo universiteto humanitarinių mokslų fa
kultetą, kur studijavo prancūzų kalbą ir li
teratūrą, lietuvių kalbą ir literatūrą ir fi
losofijos sistemą. Nors baigęs ir pripažin
tas diplomuotu romanistu, romanų kalbų
specialistu, tačiau vis tiek labiau mėgsta
ir visą gyvenimą aukoja lituanistikai, nes
jo meilė Lietuvai, jos kultūrai yra didesnė
negu svetimoms kalboms ir kultūroms. Jo
geriausias mokytojas ir auklėtojas prof.
Myk. Biržiška buvo baigęs teisių studijas,
bet irgi pasiaukojo lietuvių literatūros isto
rijai ir pasidarė geriausias lietuvių litera
tūros profesorius ir specialistas. Taigi ne
universiteto diplomai kartais nulemia žmo
gaus gyvenimo kelią.
Universitete labiausiai mėgo lituanisti
nes paskaitas: Vaižganto, M. Biržiškos,
Sruogos, Krėvės, Voldemaro, Balčikonio,
Pr. Skardžiaus, A. Salio ir kt. Prancūzų
literatūros mėgstamiausias prof, buvo V.
Dubas. Su dideliu pomėgiu lankė prof. Sezemano ir prof. Karsavino paskaitas.
1925 m. pradėjo mokytojo darbą šakių
„Žiburio“ gimanzijoje. Čia dėstė lietuvių
kalbą ir literatūrą vyr. klasėse ir psicholo
giją, logiką VII ir VIII kl. šiai gimnazijai
vadovavo kun. Ignas Starkus, energingas,
tačiau netaktiškas, siaurų konfesinių pa
žiūrų žmogus. Gimnazijoje buvo įvesta vi
duramžių disciplina ir dvasia. Bandė savo
klasę pedagogiškai auklėti, tačiau direkto
rius tai uždraudė. Po to stengėsi, kiek gali

ma, geriau savo dalykus dėstyti.
1926- 27 m. atsidėjęs tęsė studijas ir lai
kė egzaminus. Kurį laiką dirbo Žemės
Ūkio ministerijoje kaip instruktorius - ins
pektorius. Buvo „Ūkininkų Vienybės“ su
važiavimų organizatorius. Dirbo tiesioginė
je min. J. Aleksos žinioje. Tai buvo labai
įdomus jam organizacinis darbas.
1927- 28 m. buvo paskirtas Alytaus valsty
binės gimnazijos lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytoju. Čia darbas buvo mielas,
nes dir. S. Vaitkevičius buvo didelis huma
nistas ir geras pedagogas. Iš Alytaus buvo
kviečiamas redaguoti „Jaunosios Lietu
vos" ir „Jaunosios Kartos“ į Kauną. Ta
čiau, vos atvykęs perimti pareigų, labai
sunkiai susirgo džiova ir buvo paguldytas
į Kauno miesto savivaldybės ligoninę. Iš
čia dr. A. Petriko dėka buvo perkeltas į ge
resnę šv. Luko ligoninę. Vaižgantas buvo
daktaro painformuotas, kad jau. mirs, ir
su ašaromis akyse davė paskutinį patepi
mą. Tačiau Stepas užsispyrė gyventi ir pa
sveikti. Ir 1929 m. pavasarį išėjo iš ligoni
nės, nors dar ne sveikas, bet pakankamai
pajėgus. Vasarą vėl rašo vedamuosius į
„Tautos Kelią“ Vikt. Smilgos slapyvar
džiu. Taip pat ėmė rašyti knygų recenzi
jas į „Spaudos Naujienas". Tais pačiais
metais, rudenį, išvyko į Italiją gydytis. Čia
išmoko italų kalbą ir perskaitė daugybę
italų klasikų, pradedant Dante ir baigiant
Gražia Deledda. Ypač pamėgo Gabrielį
d'Annunzio.
1932 m. buvo pakviestas „Šiaurės Lietu
vos", „Žemaičių Balso", „Biržų Žinių" ir
„Mūsų Krašto" (Panevėžyje) vyr. redakto
riumi. Šiose pareigose dirbo apie 8 mėne
sius. Kadangi šie laikraščiai buvo prižiūri
mi cenzūros, nesutikdamas politiškai kai
kuriais pagrindiniais klausimais, iš šių pa
reigų pasitraukė. Tada buvo priimtas į
„Lietuvos Aido“ redakciją, kaip kultūros
skyriaus redaktorius. Čia dirbo nuo 1932
m. lapkričio mėn. iki 1938 m. pabaigos. Bū
damas redaktoriumi, stengėsi pakelti spau
dos kultūrą, įvesdamas į kultūros priedą
dailininkų iliustracijas rašytojų kūriniam,
kviesdamas pajėgesnes literatūros, dailės,
muzikos ir mokslo jėgas bendradarbiauti.
Visą laiką rašė literatūros kritikos straips
nius. Kurį laiką buvo teatro kritikas, nes
buvo baigęs prof. B. Sruogos teatro semi
narą.
1939 m. išvyko į Paryžių savo studijų pa
gilinti; Čia, šalia studijų, tęsė ir žurnalisto redagavo „Savaitės Žinias“ Memmingene. galime gyventi ir kurias spindulius turima—
darbą. 1939 m. rudenį nusikėlė gyventi į 1960 m. redagavo PLB Vokietijos Krašto perduoti kitiems, kad ir kiti būtų laimingi.
Vilnių ir buvo laisvas žurnalistas. 1940 m.
(Nukelta Į 3 psl.)
Vilniuje redagavo „Tėvų Žemę“, kuri buk.vJr.
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JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
----------------------------------- ________________ ---------------------- ROMANAS
(53)

— Taip. — Arvydas patylėjo. — Kolek
tyvinis nusikaltimas sunkiausiai baudžia
mas, bet jį lengviau moraliai pakelti. Mū
sų šalyje tūkstančiai žmonių pergyvena
dvasinę krizę, panašią į tavo. Ir jų tarpe,
tikėk manimi, nemaža yra tokių, kurių są
žinę slegia rimti nusikaltimai.
— O ką tu žinai, gal ir mano... — neti
kėtai išspruko Martynui. Arvydas akimir
ką sutriko.
— Gal būt... Bet mes neturime teisės
smerkti tų žmonių, jeigu jie nuoširdžiai ti
kėjo tuo, ką darė. Kas kita įvairūs prisi
plakėliai, karjeristai, kurie savo valdžią
panaudojo žemoms aistroms patenkinti.
Tau nėra ko gėdytis praeities, Martynai.
Tu sąžiningai dirbai tarybų valdžiai. O kad
buvo daug neteisybės... ką gi, kai mašina
lekia pilnu greičiu, gali ir užkliudyti kai
ką. Matyt, taip jau susiklostė istorinės ap
linkybės, turėjo neišvengiamai įvykti tai,
kas įvyko. Valstybės, kaip ir atskiro žmo
gaus, gyvenime nėra aiškios tiesės, be vin
gių kylančios aukštyn. Mes buvome pate
kę į vieną tokį vingį.
— Vadinasi... nėra nė kaltų, nė... nuskriąustų? — paklausė Martynas, sulaikęs
kvapą.
— Ir taip, ir ne. Mes, marksistai, sako
me, kad niekas neįvyksta be priežasties.
Asmenybės kulto priežastis — Stalinas, ne
tikusios jo, kaip valstybės ir partijos va
dovo, būdo ypatybės. Bet greta to turėjo
būti ir kitos priežastys, kurios sudarė sąly
gas toms ypatybėms pasireikšti ir toliau
vystytis. Istorikai su laiku ištirs tai, o fi
losofai padarys išvadas, apibendrins. —
Arvydas pažemino balsą: jiedu įėjo į kai
mą. Trobose daug kur degė žiburiai, girdė
josi varstant duris, kalbantis. Žmonės, šir
dyje džiaugdamiesi, kad ne juos ištiko ne
laimė, susijaudinę dalijosi nakties įspū
džiais. Vargu kas iš jų beužmigs iki ryto.
— Tu kalbi apie skriaudą, Martynai, — tę
sė Arvydas. — Kai žmogus nematai nieko
daugiau, tik save, pasidarai lyg pasaulio
centru, tada ir pirštą įsipiovus atrodo, kad

nėra labiau kenčiančio žmogaus už tave.
Bet pastatyk į centrą ne save, o liaudį, par
tiją, pasverk visos šalies nuostolį ir pa
sverk savo, abudu sulygink ir pamatysi —
pasidarys gėda. Gėda, Martynai! Reikia ne
verkšlenti, kaip vaikui, kurį įgėlė bitė, o
dirbti. Stikleliu ir stenėjimu skriaudos
žmonėms neatitaisysi. Darbu, tik nuošir
džiu darbu atpirksi savo dalį bendros kal
tės, kurią drauge su kitais esi padaręs. Dar
bas kaip ugnis išdegins sielos rūdis, nu
skaidrins sielą, per darbą iš naujo atgimsi.
Martynas pakėlė galvą, norėjo kažką at
sakyti, bet žodis įstrigo išdžiuvusioje gerk
lėje. Jis pajuto akyse tvenkiantis ašaras.
Arvydo mintys užliejo jį kaip akinantis
saulės srautas, ir Martynas kurį laiką dai
rėsi, nieko nematydamas, tik jausdamas
kažkur sielos gelmėse kylant džiaugsmin
gą nerimą.
— Ko tyli? Įsižeidei už teisybę? — kar
čiai paklausė Arvydas.
— Ne, tavo teisybė gera, — dusliai atsa
kė Martynas. — Aš tikrai galvojau tik apie
save. Tu neišteisinai, bet ir nepasmerkei
manęs, Arvydai. Dėkui...
— Na, matai! — Arvydas nusijuokė ir
drožė Martynui plaštaka per petį, sudėda
mas į šį mostą visa, ko nebuvo galima žo
džiais išreikšti.
Sugulė prieš dieną. Pro atidaras duris
Martynas girdėjo sunkius Gaigalienės ato
dūsius ir piktą Klemo šnarpštimą. Gaiga
las vartėsi nuo šono ant šono, protarpiais
sugrieždavo dantimis, nuo jo staigių jude
sių girgždėjo grindys. Paskui atsisėdo ir
užsirūkė.
— Nemiegi, Klemai? — pusbalsiu pa
klausė Martynas.
— Ne. Svetimi skudurai šonus degina,
po velnių! Nėra bjauriau, kai turi būti ki
tam dėkingas, gyvate, — atkirto tyčia
šiurkščiai, nes degė iš gėdos, prisiminęs sa
vo silpnumą, kuris prasiveržė, Arvydui pa
siūlius paramą.
Martynas irgi užsirūkė.
— Tu nevaržai manęs, Klemai. Rytoj pa
taisysim duris, užsidarys...

sitikėjimo Dievo Apvaizda ir atsidavimo
Jo valiai.
Bet jie buvo žmogaus mokiniai ir patys
žmonės. Jie pradėjo abejoti, ar tikrai, ku
ris skelbia naują mokslą, yra tas Dievo pa
siuntinys, kurio ilgus amžius žmonės lau
kė. Bet neabejojo Jonas. Jis nebuvo vėjo
linguojama nendrė. Kad juos sustiprintų,
pasiuntė juos pačius pas Kristų, liepdamas
Jo paklausti: „Ar tu esi tas, kurs turi at
eiti, ar mes kito laukiame?“ (Mat. 11,3).
NE VĖJO LINGUOJAMA NENDRĖ
Viešpats Jėzus parodė savo darbus, ku
Jonas Krikštytojas, skelbdamas tiesą ir riuos Jis dieviška galybe yra padaręs, ir
reikalaudamas kitų gyvenimo taisymo, ne paliepė pasakyti jų mokytojui Jonui: „Ei
patiko krašto valdovui, ir jo įsakymu jis kite ir papasakokite Jonui, ką esate girdė
buvo uždarytas kalėjiman. Bet ir čia jo mo ję ir matę. Aklieji regi, raišieji vaikščio
kiniai lankė jį, mokėsi iš jo kantrybės, pa- ja, raupsuotieji pagydomi, kurtiniai girdi,
mirusieji keliasi, beturčiams skelbiama
vo uždrausta bolševikams okupavus Lie Evangelija" (Mat. 11,4), ir kartu pridėjo
tuvą. Visą pirmąjį bolševikmetį išbuvo be jiems patiems, kad jie neturi abejoti: „Ir
darbis. Apsimetė studentu, tokiu būdu liko palaimintas, kurs manimi nepasipiktins“
nesuimtas ir neišvežtas.
(Mat. 11,6), tai yra palaimintas, kuris su1941 m„ Lietuvą okupavus naciams, kurį gebės tuose darbuose įžvelgti dieviškumą.
laiką buvo „Naujosios Lietuvos" Vilniuje
Jonas yra didžiausias iš pranašų, nes
vyr. redaktoriumi. Vėliau buvo pakviestas jam skirta būti Dievo Sūnaus pirmtaku,
į Kauną redaguoti „Tautos Kelio“ ir „Į skelbiančiu Jo atėjimą į šį pasaulį. Kris
Laisvę“. Tačiau Gestapui „Tautos Keliui" tus apie jį kalbėjo: „Ko išėjote į tyrus pa
leidimo nedavus, o „Į Laisvę“ išbraukus jo žiūrėti? ar vėjo linguojančios nendrės? ar
pavardę, grįžo į Vilnių ir 1941 m. spalio švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus?
mėn. buvo paskirtas švietimo Vadybos me Štai, tie, kurie švelnius rūbus dėvi, yra ka
no departamento direktoriumi. Šiose parei ralių namuose. Bet ko gi išėjote pažiūrėti?
gose dirbo iki 1943 m. kovo 1 d., kada Va Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau
dybą, areštavus Pr. Germaną, perėmė na kaip pranašo“ (Mat. 11,7). Jono pasiunti
cių paskirtas vokietis tarėjas. Tyliai prieš nybė padarė jį žymiausiuoju prieš Kristų“.
tai protestuodamas, iš šių pareigų pasitrau Iš tiesų, sakau jums, tarp gimusių iš mote
kė. Nuo 1943 m. iki 1944 m. liepos 1 d. buvo rų nekilo didesnio už Joną Krikštytoją“.
„Naujosios Lietuvos“ literatūros skyriaus (11,11).
Advento pradžioje Bažnyčia primena
redaktorius.
1'944 m. rugpjūčio pirmom dienom pasi mums šiuos Jono Krikštytojo santykius su
traukė į Austriją ir apsigyveno su šeima Kristumi. Jonas — didžiausias iš pranašų.
Vienoje. 1945 m. vasario 13 d. iš Vienos per Tačiau jis buvo dar tik senosios sandoros
sikėlė į Bavariją ir apsigyveno Buche. Čia skelbėjas taisyti Kristui kelią. Gi Kristaus
sulaukė amerikiečių armijos, kuri atpalai įsteigtosios Bažnyčios narys krikščionis
šiuo atveju yra didesnis ir už tokį didelį
davo nuo okupantų baimės.
Nacių okupacijos metu Lietuvoje akty pranašą, nes jis jau priklauso naujajai san
viai dalyvavo rezistencijoje. Vilniuje kar dorai. Jis yra jau įsijungęs į dieviškąjį vyn
tu su idėjiniais draugais leido antinacinius medį, kartu su Jėzumi gyvendamas dieviš
laikraščius „Mūsų Žygį“, „Mūsų Žemę". ku gyvenimu. Jonas įsijungs į tą dangaus
Taip pat rašė „Laisvės Kovotojuje“ ir „At karalystę tik po Jėzaus mirties ant kry
žalyne".
žiaus, gi dieviškasis malonės gyvenimas
1945 m. rudenį buvo pakviestas į Vliką, mus padaro Dievo vaikais dar šioje žemė
kur pusę metų atstovavo Lietuvių Naciona je, jei tik mes pilnai sekame Kristumi.
Mes, krikščionys, kaip ir Jonas, esame
listų Partijai. Ją iš Vliko pašalinus, persi
kėlė iš Pfullingeno į Memmingeną. Čia Kristaus dieviškumo liudininkai, bet tą liu
kartu su politiniais draugais įsteigė „Min dijimą turime parodyti gerais darbais, išti-.
tį“, kurios buvo vyr. redaktoriumi. Dėl as kimybe, kantrybe, kartu su Kristumi neš
meninių ir politinių nesutarimų turėjo iš dami savo gyvenimo kryžių.
„Minties“ pasitraukti. Tada įsteigė priva
Pasiruošimas Kristaus gimimo šventei
čiai „Laisvąją Lietuvą“, kurią vėliau per neturi būti tik išorinis pasipuošimas, bet
davė Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui. Laik vidinis, sielos išvalymas ir paruošimas. Pa
raštis iš pradžių buvo perkeltas į Kanadą, justi turime, kad Kristus yra vienintelė
o dabar eina Chicagoje. Porą metų leido ir šviesa mūsų gyvenime, be kurios mes ne

— Tas pats velnias. Geriau skolinti, ne
gu skolintis.
— Nelaimė nežiūri, Klemai...
— Tas ir yra. Galėjo palaukti, kol dur
pyne susitvarkysiu. Ant dienų turėjo atsi
rasti ten laisvas kampas. Nepritempė, rupū
žė.
— Tas gaisras... — Martynas valandėlę
svyravo, nesiryždamas. — Kaip manai, ar
negalėjo... iš keršto?.. Su Lapinu judu...
pats supranti...
Įsivyravo ilga tyla. Martynas laukė ap
mirusia širdimi. Rodos, ištisas amžius pra
slinko. Pagaliau subraškėjo grindys, ir pa
sigirdo šaižus juokas.
— Galvoji, Lapinas? Na ne! Nuluptą pa
žįstu tą velnio išnarą. Paskutinis bailys,
klastūnas, mėšlas!
Mėgėjas svetimomis
rankomis žarijas žarstyti. Degtuką gali pa
duoti, gyvatė, bet pats nebrauks.
Martynas su palengvėjimu atsiduso.
— Ir aš taip manau, Klemai.
Gaigalas suprunkštė.
— Ko juokiesi? — Martynas, sunerimęs,
sukluso.
— Kad Birutės vestuvėse gražiai atrody
siu, po velniais! Paskutinis žmoniškas švar
kas supleškėjo.
— Kvailys... Atrado iš ko juoktis, — at
siliepė Gaigalienė. — Tame švarke buvo vi
sas avansas.
— O ko verkti? Tu atverkei už mane.
Ek, būčiau nugėręs magaryčias, gyvate,
bent ne taip gailėtų!
— Bus viskas gerai, Klemai. Paskolin
siu kostiumą, atšoksim vestuves, lyg nieko
nebūtų buvę. O dabar miegokim. Miegokim, miegokim...
— Velnią beužmigsi.
— Miegokim, miegokim, Klemai. Ir tu,
Gaigalien. Nesirūpinkit. Viskas bus gerai.
Taip žmonių nepražūsit.

IV
Gegužės Pirmosios šventes liepgiriečiai
praleidžia kaip eilinį darbymečio sekma
dienį, kurį paįvairina nebent tai,, kad išva
karėse skaitykloje sušaukiamas iškilmin
gas susirinkimas, o kitą dieną abudu kolū-

kio sunkvežimiai, prisėdę šventiškai apsi
rengusių žmonių, su transparantais ir vė
liavomis lekia į demonstraciją Viešvilėn.
Trenkiant orkestrui, pravažiuoja tribūną,
choru atsako į Jurėno pasveikinimą, ir po
šventės. Vienas kitas pasprunka „apšilti“.
Likę keiksnoja, pavydėdami vikruoliui.
Jaunimas dairosi į šalis. Visur muzika, dai
nos, klegesys. Plakatai, vėliavos, portretai.
„Katinėlių“ puokštės. Balti dirbtinių ro
žių žiedai, taikos balandžiai. Mirganti spal
vų ir garsų vaivorykštė. Gera būtų pasi
likti, įsilieti į tą nerūpestingai ūžiantį
srautą. Bet pirmininkas nenuleidžia akių.
Namo, namo! Greičiau pietauti. Nespėsi
pavalgyti, prisistatys brigadininkas. Įkai
tęs, bet pareigingas. Į laukus, visi į laukus!
Prie darbo! Atšventėm...
Šiemet visi žino, kad per gegužės šven
tes nedirbs. Kaime neįprasta nuotaika.
Nuo ankstaus ryto be paliovos rūksta Gri
gų trobos dūmtraukis. Vyšnynėlyje, prie
šulinio, kūrenosi vasaros krosnis. Sušilu
sios moterys sukasi apie puodus, laksto
kaip šaudyklės į trobą, svirną ir atgal. Vis
pilnom rankom, taukuotos, miltuotos. Ne
paliaujamai tarškėdamos, nurodinėdamos
viena kitai, susibardamos ir čia pat susitaikydamos. Tose trobose, kur nuspręsta
eiti į vestuves, irgi darbymetė. Nė viena
šeimininkė nenori apsijuokti. Negi pasiro
dysi tokioje puotoje tuščiomis rankomis...
Ore plauko riebūs kepsnių kvapai. Kuda
kuoja gaudomos vištos. Gaudučio tvarto
tarpduryje tabaluoja lupamas veršis. Gau
dučiai visi alei vieno eis į vestuves. Mat, jų
vyresnioji duktė Roma pakviesta pamerge,
be to, pats šeimos galva, Pomidoras, — bri
gadininkas. O visi brigadininkai eina į ves
tuves. Ir visa valdyba, ir kolūkio raštinė.
Ir melžėjos, ir kiaulininkės. Geriausi lau
kų darbininkai taip pat užprašyti. Pusė
kolūkio bus vestuvėse. Ateis vyrai vieni ir
su žmonomis, su kraitelėmis ir be kraite
lių, bet kiekvieno kišenėje kliunksės bute
liukas. Liepgiriuose taip nuo seno priimta.
Tik Rimšų kiemas nejuda. Nerūksta
dūmtraukis, nekvepia kepiniais. Tartum
ne sava duktė tekėtų. Grigas davė žinią,
bandė tartis, bet Morta parodė duris. Išga
ma! Tokią gėdą ir Lapinui, ir visiems na
mams prieš žmones padarė. Jei ateis pati,
išbučiuos motinai rankas kojas, atsipra
šys Motiejų — tada gal pažiūrės.
Birutė nė iš tolo. Užsispyrė kaip ožka.
Tegu gyvą žemė praryja, bet nesilenks.
Grigas supyko ant Rimšų. Gerai, pakel
sim vestuves ir be jaunosios pusės. Pasi
kvietė Robinzoną, visoje apylinkėje pagar
sėjusį aludarį, pridarė alaus, nupirko dė-

žę degtinės. Iki paskutiniosios išsibrauks,
bet neapsijuoks.
Bet ir svita ne iš prastųjų, turi iš ko pa
krapštyti savo kapšius.
Kolūkio pirmininkas — piršlys.
Pavaduotojas su Goda — pirmieji pajau
niai.
Zootechnikas Juozas Paliūnas su Gau
dučių Roma — antrieji pajauniai.
Gojelių Simas su Krūminių Nastute —
tretieji.
Ir dar bent trys poros pajaunių.
O krautuvininkė Vilė Vilimaitė — svo
čia. Pati pasisiūlė. Mat, tokiuose pobūviuo
se geriausia proga susimeškerioti vyrą.
Vestuvių pradžia numatyta po pietų,
grįžus iš demonstracijos. Muzikantai jau
užsakyti. Visi iš savo kolūkio.
Petras Inteligentas su akordeonu.
Liepgirių Paugiukas su smuiku.
Gabrys, apylinkės pirmininko Daujoto
sūnus, su fleita.
Senis Gojelis pūs basą, o Laurynas Bur
ba Tinginys muš būgną.
Po metrikacijos — jaunųjų pietūs, o kitą
dieną, „pakorus“ piršlį, mokyklos salėje
kolūkio saviveiklininkų programa.
Lapinas paslaptingai šypsosi į ūsus,
brandindamas krūtinėje piktą mintį: kažin
ar bepakars, ar bespės... Nežinomi Viešpa
ties keliai, oi, nežinomi...
Dvyliktą valandą mašinos jau grįžusios
iš demonstracijos. Nuimami transparantai,
portretai. Kolūkio vėliava pastatoma raš
tinėje į seną vietą. Vaikai padeda šofe
riams nuplėšyti paskutinius papuošimus,
ištraukyti vinis. Paskui sunkvežimiai nu
važiuoja, ir kaimą apgaubia šventiška rim
tis. Atrodo, visi ilsisi prieš puotą, kaupia
jėgas. O iš tikrųjų beveik kiekvienoje tro
boje vyksta tyli įnirtinga ruoša. Moterys
dar kartą peržiūri savo parėdnius, taiko
prie veido, keičia, lygina. Vyrai blizgina
per demonstraciją apmindytus batus; pa
augliai, kuriems pavesta prižiūrėti namus,
pašerti gyvulius, sušniurę slampinėja pa
kampiais: kokia neteisybė! Visi eina į ves
tuves, o mes turime rūgti namie.
Skaisti saulė kopia vis aukščiau ir aukš
čiau. Dangaus mėlynė tviska lyg glazūruo
ta. Auksinė dienelė!
Staiga trenksmingi muzikos garsai suvir
pina orą. Iš pradžių nedrąsūs, nedarnūs.
Akimirkai prityla lyg atsikvėpti, paskui
trenkia iš viso vieko į taktą, sudrebindami
arčiau stovinčių pirkių langus, sukeldami
kiekvienoje troboje linksmą sąmyšį.

(Bus' daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(46)

Ministro pirmininko pavaduotojas K. Bi
zauskas, lyg norėdamas paneigti respubli
kos prezidento tvirtinimą, kad nėra jokio
pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima
gen. Skučą ir dir. Povilaitį atiduoti teis
man, priminė, kad pasienyje raudonarmie
tis nušovęs estų kareivį, ir vis dėlto Estijos
vyriausybė, Sovietų Sąjungos spiriama,
pripažinusi, kad buvę priešingai: estas nu
šovęs raudonarmietį, ir konfliktas taikin| - gai buvo likviduotas. Taigi ir mums, nekal
tiems, reikią prisiimti Maskvos primetamą
kaltę ir tautos gelbėjimui paaukoti gen.
Skučą ir dir. Povilaitį. Nors ši K. Bizausko
argumentacija buvo naivi ir pigi, tačiau,
pasak A. Smetonos, jai pritarę ministras
pirmininkas A. Merkys, žemės ūkio minist
ras J. Audėnas, esamasis ir buvusis kariuo
menės vadai — gen. V. Vitkauskas ir gen.
SS St. Raštikis. Ministras pirmininkas A. Mer
kys save ir kitus guodęs, kad vidaus reika
lų ministro ir saugumo departamento di
rektoriaus išdavimas nesąs jau toks bai
sus dalykas. Juk mūsų prokuroras jiems
rašysiąs kaltinamąjį aktą, mūsų teismas
spręsiąs jų bylą, tai galįs juodu lengvai nu
bausti arba ir visai išteisinti. Jiems neat
ėję galvon, jog kaltinimui nėra jokio teisė
to pagrindo: jis tektų pramanyti, arba su
tikti su melu, Maskvos pakištu. Respubli
kos prezidentas A. Smetona nesidavė jo
kiais argumentais įtikinamas, kad sutiktų
niekuo nekaltus gen. Skučą ir dir. Povilai
tį atiduoti teisman. Taip elgdamasis, jis
Lietuvai nieko gero nepadarytų, o tik save
suniekintų, kaip žmogų, nesilaikantį jokių
moralės bei teisės principų, pavojaus va
landą suglembantį, tampantį klusniu sveti
mųjų nedorų kėslų vergu. Lietuvos likimą
lemiančio posėdžio metu iškilo ir jo paties,
kaip respublikos prezidento, tolimesnės eg
zistencijos klausimas.
— Kaip pasielgti respublikos preziden
tui, kai ministras pirmininkas Merkys,
gen. Raštikis, kandidatas naujuoju minist
ru pirmininku, ir esamasis kariuomenės
te vadas gen. Vitkauskas visais reikalavimais
ta ■
nusileidžia Maskvos smurtui? — rašo A.
Smetona jau minėtoje promemorijoje. —
Skirti jų vieton naujus? Nebėra laiko, nes
tuojau reikia duoti ultimatumui atsaky
mas. Ir ką skirti? Iš ko pasirinkti? Taip
esant, prezidentui teko ryžtis: teko, kaip
jau minėta, vis dėlto laikytis savo skirtin
gos nuomonės. Jis pavedė gen. Raštikiui su
— paryti naują vyriausybę ir pareiškė kitų
dviejų Maskvos reikalavimų svarstyme ne
bedalyvausiąs, nors posėdyje pats pasiliksiąs, kaip jam konstitucija leidžia, arba at
sistatydinsiąs, arba pavešiąs savo pareigas
laikinai eiti ministrui pirmininkui. Toks jo
nusistatymas turįs būti įrašytas posėdžio
protokolan. Visi posėdžio dalyviai pasisa
kė už tai, kad prezidentas neatsistatydin
tų, o tik kurį laiką atostogų paimtų. Prezi
dento atostogomis, rodės, buvo labai paten
kinti ministrai Bizauskas ir Audėnas.

S. VYKINTAS
(Atkelta iš 2 psl.)
biuletenį „Informacijas“. Dabartiniu metu
atspėjamu laiku rašo į „Europos Lietuvį“,
„Dirvą“ ir kt. laikraščius.
Nemaža yra rašęs literatūrinėmis ir poli
tinėmis temomis estų, latvių, švedų, lenkų,
ukrainiečių, vokiečių spaudoje. 1938 m.
yra suredagavęs leidinį apie Lietuvą vo
kiečių, anglų ir prancūzų kalbomis. Šiame
leidinyje yra parašęs ilgesnę studiją apie
lietuvių literatūrą. Šis straipsnis buvo atspausdintas angliškai ir prancūziškai atskL
romis laidomis. Yra išvertęs iš prancūzų
kalbos R. Rolland „Mahatmą Gandhį“ ir
Maurice Bedel „Zulfu“. Rankraštyje turi
išverstą Gheorghiu romaną „25-toji valan
da“.
Be žurnalistinio darbo yra dalyvavęs vi
suomeninėje, bendruomeninėje ir politinė
je veikloje. Nuo 1925 m. yra „Neo-Lithuanios“ korporantas, dabar filisteris. 1946 m.
kartu su politiniais draugais Vokietijoje
įsteigė Lietuvių Demokratų Partiją. 1948
m. ši organizacija pasivadino Lietuvos At
gimimo Sąjūdžiu. Šio sąjūdžio vyr. Valdy
bos pirmininku buvo išrinktas dviem ka
dencijom 1948 - 1956 m.
Nuo 1950 m. dalyvauja Vokietijos Kraš
to bendruomenės veikloje. 1950 m. buvo iš
rinktas Memmingeno apylinkės valdybos
pirmininku. 1951 m. buvo pakviestas Kr.
Valdybos įgaliotiniu amerikiečių zonai.
Tais metais buvo išrinktas ir Tarybos na
riu. 1952-4 m. išrinktas Garbės Teismo pir
mininku. 1954-5 m. Krašto Valdybos nariu.
Tarybos ir Valdybos nariu buvo išrinktas
dar keletą kartų.
Priklauso Lietuvių Žurnalistų ir Lietu
vių Rašytojų Sąjungoms.
Nuo 1957 m. gegužės 15 d. iki dabar dir
ba Liet. Vasario 16 Gimnazijoje. Čia dėstė
lietuvių kalfeą ir literatūrą nuo III iki IX
kl. imtinai. Dabar dėsto lietuvių kalbą ir
literatūrą nuo III iki VI kl.
Nepriklausomybės laikais ir tremtyje
yra laikęs daug paskaitų, radijo praneši
mų, vedęs radijo literatūros valandėlę, da
lyvavo literatūros vakaruose su Miškiniu,
g Dovydėnu, Inčiūra ir kt. daugelyje provinI cijos miestų.

ALEKSANDRAS MERKELIS

Respublikos prezidentui A. Smetonai at
sisakius toliau dalyvauti ultimatumo svars
tyme, jis buvo laikomas priimtu. Krašto
apsaugos ministras gen. K. Musteikis siū
lė maždaug tokį atsakymą: Lietuvos vy
riausybė protestuoja prieš Sovietų Sąjun
gos reikalavimus, kaip visai nesuderina
mus su sutartimis, bet, nematydama kitos
išeities, jiems nusileidžia. Sutikimo šalinin
kai pabūgę, kad toks tekstas galįs supykin
ti Sovietų Sąjungos vyriausybę, norėjo,
kad iš atsakymo būtų išbrauktas protes
tas. Tuomet buvo pasiūlytas švelnesnio tu
rinio tekstas: nors Sovietų Sąjungos reika
lavimai priešingi sutarčiai, tačiau Lietu
vos vyriausybė, neturėdama kitokios išei
ties, su jais sutinka.
Tačiau laikas bėgo labai greitai, artėda
mas prie ultimatumui atsakyti nustatyto
termino, visi netikėtų įvykių užklupti bu
vo sujaudinti, susirūpinę įvairiausiais rei
kalais, jog atsakymo tekstu nebebuvo ka
da rūpintis, ir Maskvai buvo telegrafuota
be jokių pastabų: Vyriausybė sutinka.
— Gerai ar negerai padarė prezidentas,
nesutikęs su Maskvos reikalavimais? —ra
šo A. Smetona savo promemorijoje. — At
siminkime, jis yra prisiekęs saugoti Lietu
vos suverenumą. Jei sutiktų, vis tiek kurio
mis sąlygomis ar aplinkybėmis, jį kam per

leisti, tai būtų lygu savo krašto išdavimui,
savo asmenybės sunaikinimui ir negarbės
užtraukimui savo tautai. Palikęs savose pa
reigose, savųjų raginamas, jis būtų galė
jęs daugiau, nei kas kitas, pakenkti ir nu
sidėti Lietuvai. Turėdami jį savo valioje,
Maskvos valdovai būtų nukamuotą galėję
panaudoti visokiems smurtams, žinant bol
ševikų moralę, ar nemoralę, lengva įsivaiz
duoti, kaip jie būtų elgęsi. Visam pasau
liui yra žinoma, kaip Maskvos valdovai ge
ba priversti savo nekaltus žmones, dargi
aukštai pastatytus ištikimoms pareigoms,
kad viešai pasisakytų esą nuo pradžios li
gi galo kalti. Prezidentas, kaip atsimena
me, parašė laišką, įkalbėtas ministro pirmi
ninko ir kitų ministrų, Kalininui laišką,
kur buvo pareikštas visiškas lojalumas so
vietams. Ir šit po tokio laiško brutalus, ci
niškas jų ultimatumas mūsų vyriausybei,
reikalaująs iš jos atsižadėti Lietuvos ne
priklausomybės! Jūs, Lietuva, reiškiate iš
tikimumą sutarčiai su mumis, o mes jums
atsakome: nusispiaut ant sutarties ir jūsų
ištikimumo. Argi po to neaišku, kad bolše
vikai, nebepripažindami Lietuvos suvere
numo, nebepripažino ir jos Prezidento. Tai
gi jo pasišalinimas buvo būtinas, jo pasi
šalinimas buvo mažas protestas Maskvos
smurtui, toks, koks buvo galima susidariu
siomis aplinkybėmis. Su šitokia argumenta
cija sutiko visi, dargi tie, kurie nusileido
Sovietų reikalavimams.
(Bus daugiau)

PASIMATYMAI AMERIKOJ
RAŠO Jonas Parulis
Apie Ameriką buvau daug girdėjęs ir jį praeidamas, sustodavo ir ilgai prie jo pa
skaitęs, bet pats savo akimis jos dar nie būdavo. Virš kryžiaus čia plevėsavo lietukad nebuvau matęs. Tad šiemet abu su tuviškoji vėliava. Ji šiandien yra uždraus
žmona nutarėme atostogų metu vykti į ta Lietuvoje ir neplevėsuoja daugiau Gedi
Ameriką, aplankyti savo artimuosius, pra mino kalne, tačiau ji plevėsavo tarptautinė
leisti atostogas ir pamatyti patį tą kraštą je New Yorko mugėje virš lietuviško kry
iš arti. Iš Londono išvykome rugpjūčio 31 žiaus. Tai kryžius; kuris padarytas labai
d. Sylvania laivu. Laivas puikus. Maistas meniškai ir panašus į Lietuvos laukų kop
labai geras. Keleiviai visi draugiški. Pa lytėlę, stovėjo netoli Vatikano paviliono ir
čiame laive, kaip mažame miestelyje ar la garsino Lietuvos kančias ir vergiją. Mes su
bai dideliame restorane: kinas, orkestras sėdę ilgai prie jo sėdėjome ir gėrėjomės
groja, salės, šokiai, įvairūs žaidimai, krau drauge su visais praeiviais. New Yorke,
tuvės, bankas, restoranas, užkandžiai ir žinoma, yra daug ir įdomių dalykų pama
t.t. Vienu žodžiu, plaukėm per Atlantą kaip tyti, bet mes trumpu laiku suspėjome ap
mažu pasauliu. Plaukėme šešias dienas, lankyti tiktai tą vieną tarptautinę parodą,
tačiau tų dienų visai nepajutome. Tik tiek, kuri tuo metu buvo pati garsiausia ir dau
kad dažnai turėjome atsukti laikrodžius. giausia žmonių lankoma.
O kiek laivas kasdien mylių nuplaukdavo,
būdavo pažymima laivo navigacijos plane Pasivažinėjimas po Pensilvaniją
Iš Elizabeth išvykome į Pensilvaniją, Ma
rytą ir vakarą, o artėjant prie Amerikos
hanoy miestelį, aplankyti savo tetos Vero
krantų— net keletą kartų į dieną.
Įdomiausia buvo, kai išvydome Ameri nikos Parulienės ir pusbrolių. Kad geriau
kos krantus. Tada jau visi stoviniavome pažintume patį kraštą, visur važinėjome au
prie langų. Laivo vidaus gyvenimas pasida tobusais. Bet Pensilvanijoje traukinių nė
rė nebeįdomus. Visi keleiviai domėjosi tik ra, o jei kur ir yra, tai nepatogūs. Todėl
naujais vaizdais ir džiaugėsi, kad jau greit žmonės ir važiuoja autobusais, kas neturi
teks išlipti į Amerikos krantą. Aišku, džiau savo automobilių. Autobusų yra kelios
gėmės ir mes ir nekantriai laukėme to mo kompanijos, ir jas galima pasirinkti, kuri
mento. Po kiek laiko išvydome ir patį New kam patogesnė. Tačiau visi autobusai yra
Yorką, jo milžiniškus dangorėžius, kurių labai geri ir patogūs keleiviams. Ypač yra
Anglija dar nepažįsta, ir Laisvės statulą. patogūs greito susisiekimo autobusai, ku
Tai milžiniškas paminklas. Moteris aukš rie pakeliui beveik niekur nesustoja. Grei
tai iškelta ranka laiko švyturį prie Ameri čiausias susisiekimas yra lėktuvais. Bet jie
kos vartų. Ji šviečia kelią visiems, kurie geri tik vietiniams, o ekskursantai juk no
atvyksta į Ameriką. Į ją sužiuro visų kelei ri šį tą daugiau pamatyti. Amerikoje, ap
skritai imant, pigiausias susisiekimas ir ga
vių akys, stebėjomės ir mes.
na patogus tai autobusais, o brangiausias
Štai jau ir New Yorko uostas. Laivą pa — traukiniais.
sitiko uosto laivelis ir įsivedė jį į uostą.
I Mahanoy miestelį važiavome iš New
Laivui sustojus, keleiviai pasiruošę išlipti
Yorko per New Jersey. Amerika pro auto
ir laukia įsakymo, o jų artimieji žiūri iš
buso langą atrodė mums labai graži. New
uosto ir moja rankomis. Amerikos tarnau Jersey lyg koks sodas, apsodintas medžiais.
tojai patikrino dokumentus. Jei kam nors Ypač jis praeiviui įdomus savo dideliu ir
trūktų dokumentų, tas, aišku, turėtų pa- raizgytu tinklu tiltų. Jei kas gerai nežino
liRti laive, kol išsiaiškintų, arba grįžti at- damas kelio, užvažiuos ne ant to tilto, nuo
gal į Angliją. Be to, ir išlipus iš laivo dar jo greit nenuvažiuos. Vieni tiltai yra že
tenka visiems pereiti pro muitinės skais mesni, kiti aukštesni; vieni eina į vieną pu
tyklą ir prisipažinti, su kokiais griekais esi sę, kiti į kitą, tad nesunku tarp jų paklysti,
išlipęs į Ameriką. Kai kam, žinoma, tenka o paklydus, atrodo, nelengva grįžti. Pati
net ir atgailą atlikti. Taip jau būna. Tačiau Pensilvanija buvo Amerikoje garsi savo
pas mus jokių nusikaltimų nerado, ir at anglių kasyklomis. Ir seniau lietuviai, vyk
gailoti nereikėjo.
darni į Ameriką, dažniausiai vykdavo į
šias anglių kasyklas. Dabar jos jau išėjo iš
Susitikimas su Mamaičiais
mados ir beveik nebeveikia. Žmonės gyve
New Yorko uoste mus pasitiko visiems na miesteliuose, kurie stovi ant anglių iš
londoniškiams gerai žinomi ir pažįstami, kastų tuštumų - tunelių. Labai dažnai tuo
V. Mamaičiai ir nusivežė pas save. Mamai- se tuneliuose pasitaiko griuvimų, kurie su
čiai labai mieli, vaišingi, visų mėgiami žmo daro didelius pavojus gyventojams. Todėl
nės, gražiai susitvarkę ir gerai gyvena. ir namai bei bažnyčios tose vietose atrodo
Mes pas juos išbuvome ištisą savaitę. Jie pasvirę, įplyšę. Žmonės, žinoma, stengiasi
gyvena Elizabethe, prie New Yorko. Atro taisyti, bet kitur nieko negelbsti ir taisy
dytų, kad tas miestelis turėtų būti New mas, nes griuvimai pasikartoja, o kompani
Yorko priemiestis, nes prie pat New Yorko, jos nesiima atsakomybės.
bet tai yra jau kitoje — New Jersey—vals
Mano teta V. Parulienė čia augusi, bet
tijoje. Tai nedidelis senas miestelis. Lietu lietuviškai kalba, lyg kad būtų tik ką atvy
vių jame gyvena nedaug, bet vis organizuo kusi iš Lietuvos. Pusbroliai ir pusseserės
ti, turi savo lietuvišką bažnyčią ir chorą, taip pat kalba lietuviškai, nors jau ir ne
kuriam vadovauja V. Mamaitis. Bažnyčia taip gerai, kaip jų mamytė. Bet jie lietu
lietuvių gausiai lankoma. Lietuviškų pa vių kalba domisi ir, kur gali, stengiasi kal
maldų metu pilna lietuvių. Iš čia aplankė bėti lietuviškai. Jie stebėjosi ir manimi,
me pasaulinę New Yorko parodą.
kaip aš, gimęs Anglijoje, taip gerai kalbu
lietuviškai — jie man pavydėjo. Be to, jie
Lietuviškasis parodos skyrius
peikė tuos, kurie bėga nuo lietuvių kalbos,
New Yorko tarptautinėje parodoje mus arba savo vaikus stengiasi mokyti tik vien
labiausia domino lietuviškoji dalis, nes ki angliškai. Savo tetą ir pusbrolius pama
tose sekcijose eksponatai buvo daugiau čiau pirmą kartą savo gyvenime. Buvo
prekybinio pobūdžio ir įdomūs tiems, ku daugiau kaip įdomu.
rie prekyba domisi. Žinoma, labai gera ir
juos pamatyti. Tačiau mes didelio intereso Susitikimai su mielais pažįstamais
juos lankyti neturėjome. Mes domėjomės
Atsisveikinę su savo giminėmis Pensilva
ir gėrėjomės lietuvišku pavilionu, ypač lie nijoje, išvykome į Buffalo miestelį. Jis nuo
tuvišku kryžiumi, kuris atkreipė į save vi
(Nukelta į 4 psl.)
sų parodos lankytojų akis. Kiekvienas, pro

GREITASIS „CONCORD“
PRIEŠPIEČIAI LONDONE, O PUSRYČIAI NEW YORKE

RAŠO Jaunutis P. Nasvytis
_Jaip, tą pačią dieną! Tai bus įmanoma,
kai britų ir prancūzų jungtinėmis jėgomis
statomasis „Concord" lėktuvas nuskris iš
Londono į New Yorką per dvi su puse va
landos.
Netikrai pradėtas milžiniškas projektas,
keletą kartų sustabdytas ir vėl toliau varo
mas, šiuo metu jau yra gerokai įpusėtas.
Viso šio projekto variklis yra prancūzai ir
jų degauliškos ambicijos, o anglai dar ir
dabar laikosi „dviejų žingsnių pirmyn —
vieno atgal“ politikos. Anglų aviacijos pra
monė vis negali atleisti savo vyriausybei
už smarkius paskutiniųjų metų užsakymų
apkarpymus ir projektų sustabdymus. Kar
čioji piliulė čia yra TSR-2 karinio lėktuvo
gamybos sustabdymas, kai tas TSR-2 jau
buvo galutinai užbaigtas. Kaltinimas dėl
TSR-2 nužudymo yra metamas „Concord“
projektui. „Concord“ projektui vykdyti rei
kėjo didelių sumų, kurias Anglijos iždas
galėjo surasti tik kitus projektus sustabdy
damas. Auka čia tapo TSR-2, grynai angliš
kos konstrukcijos ir vien anglų jėgomis
statomasis kūrinys, tarp kitko, iš techninio
taško žiūrint, labai modernus ir pasisekęs.
Žinant šiuos užkulisius, darosi įmanoma su
prasti anglų entuziazmo stoką tarptauti
niam „Concordui“.
O „Concord" tikrai yra internacionalinis
ir interkontinentinis kūdikis. Ta prasme jo
pavadinimas visiškai save pateisina. Be
prancūzų ir anglų, čia daug prisideda ir
JAV aviacijos pramonė, žinoma, už gerus
pinigus. Be įvairių kitų dalių, užsakytų
JAV, viena JAV firma (JRW) yra atsakin
ga už visą „Concordo“ kuro padavimo sis
temą.
Per daug nesigilinant į technines plony
bes, skaitytojams gali būti įdomios kai ku
rios tos sistemos apybraižos, kurią man te
ko suprojektuoti ir jos detalizavimą, ban
dymus ir gamybą prižiūrėti.
„Concord“ yra labai ėdrus paukštis. Ki
limo metu jo keturi motorai suryja 3200
svarų kuro per minutę! Visas lėktuvas yra
ne kas kita, kaip didžiulis kuro tankas, ant
kurio sėdi 138 keleiviai. Kuras tankuose
yra ne vien motorams varyti. Jis kartu
naudojamas reguliuoti lėktuvo svorio cent
rą, kuris, pagal skridimo reikalavimus, ga
li būti prastumiamas į lėktuvo priešakį, ar
ba užpakalį, tam tikrą kuro dalį greit per
pumpuojant pirmyn arba atgal. Iš tikro
„Concord“ turi 37 įvairaus tipo pompas,
kurių bendras pajėgumas yra 26 tūkstan
čiai svarų kuro per minutę. Taigi jos, visos
veikdamos kartu, per vieną minutę pripil
dytų apytikriai 20 normalaus didumo vo
nių.
Techniškai suprojektuoti tokio pajėgu
mo pompas nebūtų nieko nuostabaus. Bet
kai projektavimą tenka įrėminti į tūkstan
tinius įvairiausius tokio
komplikuoto
paukščio kaip „Concord“ reikalavimus,
problemų iškyla daug ir labai didelių. Pvz.,

pompa, pajėgianti pompuoti 600 svarų kuro
per minutę, turi sverti ne daugiau kaip
penkius svarus. Minimalus pompos amžius
turi būti 10 tūkstančių valandų (palygini
mui — vidutiniškas automobilio amžius
yra 1500 valandų). Įvairiems tikrinimams,
garantuojantiems saugurūą ir Lt., reikia
daugiau kaip metų laiko. Vienas užmirštas
veiksnys ar viena blogai veikianti dalis ga
Ii reikšti, kad lėktuvas nukris. Visos pom
pos turi be klaidų patenkinti kelius šimtus
įvairiausių bandymų, kaip, pvz., ar į mo
torus nebus paduodama garų, kai kuras,
sumažėjus atmosferiniam spaudimui, pra
dės virti, net jei temperatūra yra 20 laips
nių Celzijaus žemiau nulio, ar pompos ne
apaugs grybais, keletą metų būdamos or
ganinio kuro mirkomos, ir t.t. ir t.t.
Atsimenant, kad kuro padavimo sistema
yra tik vienas viso projekto fragmentas, ga
Įima pradėti įsivaizduoti, kiek daug darbo
ir kiek talento reikia, kol vieną dieną, ste
bint ir dalyvaujant projekto vadams, „Con
cord“ pakils į erdves ir virš jų, skrisdamas
2,2 kartus greičiau nei garsas. Tai turi
įvykti 1968 metais, dvejais metais anksčau negu JAV projektuojamas ’panašus,
bet dar greitesnis lėktuvas.
Norint, kad „Concord“ būtų ne tik tech
ninis, bet ir finansinis pasisekimas, svar
bu, kad tas projektas nevėluotų. Amerikie
čiai čia lipa ant kulnų. Jei „Concordui“ ne
pasisektų išlaikyti dvejų metų tarpo, užsa
kymai iš oro linijų galėtų būti atšaukti.
Šiuo metu jau yra užsakyti 68 „Concor
dat“, bet didžioji dalis užsakymų yra su
sąlyga, kad lėktuvas bus pristatytas nu
matytu laiku.
Baldų ir drabužių paroda
Leningrado etnografiniame muziejuje
suruošta Lietuvoje gaminamųjų baldų ir
Vilniaus modelių namų paroda, kuri tęsis
3 mėnesius.
(r.)
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENI, IR PAVASARI
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. AGO 4374
Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras,
Manchester.

79 Victoria Cresc.,

Eccles,

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(11)

(Tęsinys)
Dievo akyse žydų tauta buvo karališka
tauta. Jis buvo išsirinkęs ją kaip kelią, ku
riuo ateis palaiminimai į visas kitas tau
tas. Prilyginime šitas karališkasis Abrao
mo ainijos stovis buvo atvaizduotas purpu
riniais turtuolio rūbais. Jis taip pat vilkė
davo plona drobe, kuria buvo parodytas ti
piškas teisingumas, suteiktas žydams dėl
•jų pastangų užlaikyti Mozės įstatymą, ir
taipgi per jų vaizduojamąsias aukas šėtros
tarnyboje. Turėdami jiems duotuosius tur
tingus Dievo pažadus, jie kasdien puikiai
pokyliaudavo, kaip prilyginime pasakyta.
Turtingi Viešpaties palaiminimai virto
jiems įsitrenkimu. Šv. Povilas, cituodamas
iš Psal. 69:22, sako: „Jų stalas tepavirsta
jiems kilpa ir žabangais, papiktinimu ir at
lyginimu“. — Rom. 11-9.
Vargšas, rodos, gražiai atvaizdavo pago
nis Jėzaus pirmojo atėjimo metu. Neturė
dami Dievo malonės, jie iš tikrųjų buvo nu
skurdę. Visi pažadai buvo duoti tik žydam
ir per žydus. Jei tais laikais kas iš pagonių
norėjo gauti tikrojo Dievo palaiminimų,
tai jis turėjo priimti žydų tikėjimą ir tapti
žydu. Pagonis žydai laikydavo lyg „šunes“,
nevertais atkreipti į juos dėmesio.
Bet kaip žydų, taip ir pagonių padėtis žy
miai persimainė trumpai po Jėzaus nukry
žiavimo ir prisikėlimo. Žydai buvo atmetę
ir nukryžiavę savo Mesiją, ir dėl to Dievo
malonė buvo atimta nuo ju. Šita žodžio
prasme jie numirė. Jie neteko pagarbos ir
malonės Viešpaties akivaizdoje, ir jų tau
tiškoji santvarka liko visiškai sunaikinta.
Tačiau jie tebegyveno kaip žmonės; ir nuo
anų dienų ligšiol jie nuolat prityrė perse
kiojimų liepsnas.
Mirė taip pat ir pavargėlis; kitaip sa
kant, pagonys nebebuvo visiškai Dievo at
mestieji žmonės. Jiems pradėjo rodytis Die
vo malonė, ir tikintieji iš jų tarpo buvo nu
nešti į Abraomo prieglobstį. Kitaip sakant,
jie pasidarė Abraomui ir per jį duotųjų
pažadų paveldėtojai. Apie tai Povilas sako:
„Raštas, pramatydamas, kad Dievas, rem
damasis tikėjimu, pateisina pagonis, iš

anksto paskelbė Abraomui Evangeliją“.
(Gal. 3:8). Nors per visą Evangelijos am
žių žydai galėjo pasidaryti krikščionimis
ir taip tapti dvasiniais Abraomo vaikais,
tačiau Dievo apvaizda patvarkė taip, kad
pagonys buvo ypatingais šitos malonės pri
ėmėjais. Jiems buvo suteiktos aukščiau
sios Dievo malonės vietos, kurios buvo at
vaizduotos „Abraomo prieglobstimi“.
Kaip prilyginime turtingasis maldavo
Abraomą, kad siųstų Lozorių su lašeliu
vandens atvėsinti jo liežuvio, arba paleng
vinti jo kentėjimų, taip ne kartą žydai pra
šydavo Dievą, kad suteiktų jiems šiek tiek
pagalbos, krikščionims tarpininkaujant.
Bet jų vargai ir persekiojimai nesiliovė. Iš
tikrųjų visą tą ilgąjį laiką tarp žydų ir dva
sinius palaiminimus turinčių pagonių buvo
didelis ir nepereinamas tarpas. Tačiau pri
lyginime nėra pasakyta, kad šitas turtuolio
kankinimas turėjo pasilikti per amžius.
Kitos Rašto vietos parodo aiškiai, kad jau
dabar laikas sugrąžinti žydų tautą į pir
miau turėtąjį Dievo malonės stovį, nes jie
juk yra prigimtoji Abraomo ainija (sėkla).
Kitas įdomus dalykas prilyginime yra
tas, jog pasakyta, kad anie penki turtuolio
paminėtieji „broliai“ taip pat laikė Abra
omą savo tėvu. Kai ana tauta 500 metų
prieš mūsų Viešpaties pirmąjį atėjimą bu
vo išlaisvinta, kurie tuokart sugrįžo į Pa
lestiną, buvo didžiumoje iš dviejų giminių,
nors sugrįžo taip pat kai kurie ir iš kitų gi
minių. Jei turtingasis žmogus perstatė
anas dvi gimines, tai kitos dešimtys gimi
nių, kurių didžiuma neturėjo progos tie
siog patirti Mesijo mokslo jo pirmojo atėji
mo metu, galėjo būti tinkamai atvaizduo
tos anais penkiais broliais.
(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Ill.
U.S.A. (61362)
Apmokamo skelbimo teisėm
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuvių kronika
TIEMS, KURIE NORI KĄ NORS
SVEIKINTI AR SKELBTI
Prieškalėdinis „Europos Lietuvio“ nume
ris, kaip ir visada, turės išeiti šiek tiek
anksčiau, kad dėl prieššventinio susigrūdi
mo vis dėlto suspėtų laiku pasiekti skaity
tojus.
O kai jis anksčiau turi išeiti, tai visi tie,
kurie nori per laikraštį ką nors sveikinti
ar šventėms ką nors skelbti, prašomi iš
siųsti spausdinti skirtąjį tekstą taip, kad
jis pasiektų redakciją ne vėliau kaip gruo
džio 16 dieną.

rie dabar yra lankęsi Lietuvoje. Buvo pa
siekęs net Škotiją.
Su broliais Lagūnavičiais ir dar keliais
kitais vienminčiais lankėsi ir Lietuvių Na
muose, bet neprisistatė, kas jis toks yra.

TAUTOS FONDO PADĖKA
Tautos Fondo Atstovybė dėkoja Bradfor
do lietuviams, suaukojusiems per A. Šukį
6 svarus ir 2 šilingus.

MANCHESTERIS
VISUOTINIS KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Liet. Socialinio Klubo Val
dyba gruodžio 19 d., 4 vai. p.p., sekmadie
nį, savo patalpose šaukia visuotinį metinį
narių susirinkimą. Prašome visus narius
dalyvauti.
Nesusirinkus 4 vai. kvorumui, susirinki
mas bus 1 valandai atidėtas, o vėliau, 5
vai., susirinkimas bus pravestas, nežiūrint
susirinkusių narių skaičiaus.
Klubo Valdyba

KALĖDINIS ŠOKIŲ VAKARAS
KALĖDŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Klubo Valdyba
Parapija rengia savo vaikams kalėdinę gruodžio 26 d. (antrąją Kalėdų dieną) sa
eglutę gruodžio 19 d., sekmadienį, 4 vai. po vo patalpose rengia šokių vakarą.
pietų, Londono Parapijos salėje (345 A Vic
Gros Laukio kapela. Pradžia 6 vai. vak.
toria Park Road, London, E.9).
Prašome visus iš arti ir iš toli.
LONDONAS
Visi parapijiečių vaikai kviečiami daly
Klubo Valdyba
vauti. O tėvai, kurių vaikai dalyvaus eglu
DBLS SUVAŽIAVIMAS
N. METŲ SUTIKIMAS
DBLS Valdyba nutarė sušaukti metinį tėję, prašomi iš anksto užrašyti juos Lietu
Manchesterio Lietuvių Veteranų Sąjun
skyrių atstovų suvažiavimą 1966 m. kovo vių Bažnyčios klebonijoje.
ga „Ramovė“ Klubo patalpose gruodžio 31
26-27 dienomis.
KALĖDINIAI ŽENKLELIAI
d., penktadienį, rengia Naujųjų Metų suti
Lietuvių Namų B-vės akcininkų metinis
Britų Lietuvių Taryba šįmet išleido ant kimą. Baras su valgiais veiks iki 2 v. nak
susirinkimas įvyks 1966 m. kovo 26 dieną,
rą ženklelių laidą su užrašu „Christmas is ties.
šeštadienį, 5 vai. p.p.
banned in Lithuania“ — Lietuvoj Kalėdos
Šokiams gros Laukio kapela. Pradžia 6
uždraustos.
vai. vak.
DĖL EKSKURSIJOS Į JAV
Kaina 2 šil. už 36 ženklelius, įskaitant
Prašome gausiai dalyvauti.
DBLS Valdyba praneša visiems, norėju
persiuntimą.
Sąjungos „Ramovė“ Vadovybė
siems užsirašyti į ekskursiją Amerikon,
Užsakoma: BLC, 55 Ringmer Ave., Lon
kad jų laiškai yra perduoti D. B. Liet. BKALĖDŲ EGLUTĖ
nės Valdybai, kurios skelbimas buvo at don, S.W.6.
Manchesterio Koordinacinis Komitetas
spausdintas pr. savaitės „E. Lietuvyje“.
1966 m. sausio 8 d., šeštadienį, Klubo pa
Ekskursijon buvo užsirašę tik 15 žmo LIETUVIŠKOS PAMALDOS
talpose rengia tradicinę vaikų eglutę. Pro
nių, todėl mūsų skelbto papiginimo bilie KETTERING — gruodžio 12 d„ 12 vai.
gramą išpildys vaikučiai, vadovaujami
tams nebuvo galima gauti.
MANCHESTER — 28 lapkričio, 10.30 vai.
mokyt. D. Dainausko. Atvyks Kalėdų sene
ECCLES — 12 gruodžio, 12.15 vai.
lis ir vaikučius apdovanos dovanėlėmis. Po
SKULPTŪROS PARODA
NOTTINGHAM — gruodžio 12 d., 12.30 v.,
programos vaikučiai bus pavaišinti kavute
Jauno, bet jau gerai pasižymėjusio skulp
St. Patrick'o bažn.
toriaus Antano Brazdžio darbų paroda ati BRADFORD — gruodžio 19 ir 25 d. — pir ir užkandžiais.
Pradžia 4 vai. p.p. Prašoma tėvelius savo
daroma gruodžio 15 d. Hamilton Galerijo
mąją Kalėdų dieną — 12.30 vai.
vaikučius laiku atsivesti.
je (8 St. George's Street, Hanover Square, ROCHDALE — gruodžio 26 d., 12 vai.
Koordinacinis Komitetas
London, W.l). Artimiausia požeminė sto DERBY — gruodžio 19 d., 11 vai.
tis — Oxford Circus.
Paroda tęsis iki sausio 15 dienos.
PAIEŠKOJIMAI
AUGUSTAUSKAITĖ Bronė, Kosto duk BRADFORDAS
L. KAPOČIUS LONDONE
tė, gimusi 1925 m. rugsėjo 29 d. AndrošiūPAMALDOS EVANGELIKAMS
Lietuvoje dabar esančios draugijos ry nuose. Raudonės valse., Raseinių apskr.,
šiams su užsieniais palaikyti pirmininkas pati ar žinantieji apie ją prašom rašyti „E.
Advento pamaldas lietuviams evangeli
Laurynas Kapočius su sovietų delegacija Lietuvio“ Administracijai.
kams su šv. Komunija laikysiu gruodžio
buvo atvažiavęs į Londoną dalyvauti bri
STEPONAS Vincas, Jono ir Uršulės sū 12 d., 14 vai., Bradforde, Vokiečių bažny
tų komunistų partijos metiniame suvažia nus, gyvenęs Dalilynių kaime, pats ar ži čioje (29 Grt. Horton Rd.).
vime.
nantieji apie jį prašom rašyti: L. Rama
Kun. Aid. Putcė
Tą progą jis panaudojo susitikti su ko nauskas, Aberlady Mains House, Aberlamunistuojančiais lietuviais, ypač tais, ku dy, East Lothian.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI !
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Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu
voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus
šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai, priei
nama ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie:
Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot.
eilutei vilnonė angį, medžiaga 34 jardo; nepermatoma nailono medž.
suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1
sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas
ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. ško
tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
I
I

3

I

IE

Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 jardai; la
bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono
kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš
kiniai ir šokolado dėžė 2 sv. — TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU
IR MUITU!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Augi. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3į jardo; medžiaga šiltai,
gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itaUško šilko medž. suknelei
— 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK
UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!
Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun
tinius V-3, 101 jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd.
keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0;
P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 31 jrd. vilnonės medž.
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 vilu, skarelės ir viena atkarpa 31 jrd. kostiumui už £25.0.0;
ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už £10.0.0.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri
mus, tabaką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune
ir Vilniuje esančių kooperatyvų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik
naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime i Lietuvą už
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių.
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

I

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Telef. SHO 8734

i

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas !
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles,
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago,
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland.
Kanadoje — A. Kuslnskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

WOLVERHAMPTONAS

IŠVYKSTA KARNILAVIČIAI
Vėl smūgis mūsų kolonijai: Karnilavičių
šeima emigruoja į Kanadą.
Karnilavičiai visuomet dalyvavo mūsų
bendruomenės'veikloje. Sporto klubas tu
rėjo gerą žaidėją Vacių ir nuolatinę talki
ninkę jo žmoną. Sūnus Edmundas jau ant
ri metai žaidžia Vilties jaunių komandoje
ir yra jos kapitonas ir geriausias taškų me
džiotojas. Jų dukrelė yra skaučių eilėse ir
nuolatos pasirodo vaidinimuose, deklamuo
ja eilėraščius pasirodymuose.
Lapkričio 20 d. jų bute buvo susirinkęs
būrelis lietuvių paskutinį kartą sudainuoti
kartu su dainos mėgėjais Karnilavičiais,
pasikalbėti dėl ateities ir prisiminti praeitį.
Vaišingoji Karnilavičienė, kaip visuomet,
paruošė puikų stalą ir puikiai pavaišino.
Visos kolonijos vardu ir Sporto klubo pa
dėką už bendradarbiavimą pareiškė ir ge
riausius linkėjimus perdavė V. Kelmistrai
tis. Sugiedota Ilgiausių metų. Buvo įteikta
dovonėlių iš Sporto klubo ir atskirų lietu
vių.
V. K.
SPORTAS'
„Viltis“ šiais metais įjungė savo jaunių
komandą į lygą. Ir jauniai Klubo gero var
do nesugadino. Žaisdami prieš daug stip
resnius klubus, jie niekam lengvai nepasi
duoda, žaidžia sportiškai ir jau įstengė su
pliekti kitas komandas.
Šiuo metu jie yra laimėję dvejas ir pra
laimėję dvejas rungtynes. Komandos kapi
tonas: Edmundas Karnilavičius, žinomojo
krepšininko sūnus. Treneris ir vadovas v.
Kiti lietuviai komandoje: Al
= Kelmistraitis.
gis Bondonis ir Jonas Pitkevičius (kiti
3 jų draugai angliukai).
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PASIMATYMAI AMERIKOJ
(Atkelta iš 3 psl.)
I rytus, nelabai toli nuo parapijos bažny
mano giminių yra gana toli, maždaug apie čios, yra tėvų Jėzuitų Jaunimo centras su
300 mylių. Važiavome taip pat autobusu. savo vienuolynu, patalpomis jaunimui, sa
Čia aplankėme prof. Sealey su jo žmona le ir koplyčia. Tai judriausia Chicagoje
Danguole Sadūnaite. Tai poetė. Labai mie lietuvių vieta, čia kas vakaras pilna lietu
la ir maloni šeima. Pats Sealey profesoriau vių, ypač jaunimo. Taip pat ten yra ir
ja Buffalo universitete. Pas juos sustojo Čiurlionio galerija, kurioje vyksta lietuvių
me labai trumpai. Jis mums parodė savo menininkų kūrinių parodos. Toliau į vaka
universitetą, kuriame dirba, supažindino rus yra tėvų Marijonų vienuolynas ir Drau
su įdomesnėm Buffalo vietom ir savo ma go dienraščio spaustuvė. Patalpos taip pat
šina mus nuvežė net į Toronto, į Kanadą. naujos, ir jas aplankiau. Netikėtum, kad
Manau, kad Sealius visi londoniškiai, o gal lietuviai galėtų tokius dalykus turėti. Pa
net ir visi Anglijos lietuviai prisimena, talpos didelės, spaustuvės mašinos naujos,
ypač poetę Danguolę. Jie, būdami Angli didelės. Prie Maria High mokyklos seselės
joje, gyvai reiškėsi lietuviškame gyvenime. kazimierietės turi teatrui pritaikytą salę.
Nuo jo neatsisako ir Amerikoje.
Joje vyksta lietuvių operos, teatrai ir didės
Vykdami į Kanadą, pakeliui aplankėme nio pobūdžio minėjimai. Joje telpa 900
didžiulį Niagaros krioklį Amerikos pusė žmonių.
je. Jis yra tarp Amerikos ir Kanados. Ame
Netikėtai man teko dalyvauti lietuvių
rikos pusėje vandens kritimo aukštis yra Vilniaus minėjime Jaunimo Centre. Čia
didesnis — 165 pėdos, o Kanados — 155 pė man priminė Kauno Karo Muziejų: išsiri
dos. Labai gražus ir įdomus vandens galy kiavo vėliavos, žmonės, prie Nežinomojo
bės reginys.
kareivio kapo uždegė ugnį, sugiedojo him
Toronte apsistojome pas Vaštokus, taip ną, Amerikos lietuviai legionieriai iššovė
pat gyvenusius Londone. Ten praleidome tris salves. Po to vyko pamaldos Jaunimo
dvi dienas. Jie visi dirba. Romas vedęs lie Centro koplyčioje, o po pamaldų minėji
tuvaitę, ir abu su žmona jie profesoriauja mas salėje.
Toronto universitete. Stasys taip pat Vedęs Veikia trys futbolo komandos. Man esant
lietuvaitę, augina sūnų ir dirba prekyboj. Chicagoje, viena jų žaidė su lenkais ir lai
Čia aplankėme Tėviškės Žiburių redakci mėjo. Ji tuojau buvo pakelta į aukštesnio
ją, susipažinome su redaktoriais. Tėviškės lygio komandą.
Žiburiai yra tuo įdomūs, kad turi daug ir
Apsilankęs pas Dr. J. šalną, patekau ne
įvairių žinių.
tikėtai į daktarų Balfo susirinkimą. Balfą
Torontas yra švarus ir gražus miestas. Amerikoje remia visi lietuviai, nes jis su
Jis man daug labiau patiko už New Yorką šelpia pavergtą lietuvį. Dr. Šalnai mums
ir Chicagą.
buvo pažįstami iš Romos. Labai maloni,
Palikę Torontą, autobusu atvykome į vaišinga lietuviška šeima, kuri gyvena už
Detroitą pas Pesius. Pesiai anais gerais Chicagos ir turi savo namus tarp dviejų
laikais taip pat gyveno Londone, dalyvavo ežerų.
chore, veikė organizacijose. Tačiau drauge
Chicagoje taip pat yra daug iš Anglijos
su kitais paliko Londoną ir išvažiavo į išvykusių lietuvių. Jie turi savo valdybą
Ameriką, į Detroitą, kuriame ir dabar gy ir kartą per metus susirenka į vieną vietą
vena. Gražiai įsikūrę. Turi savo namus ir ir susitinka prie stalų. Šiemet ir mes jų ba
augina sūnų Edmundą. Jie labai gražiai liuje dalyvavome. Iš kunigų dalyvavo kun.
prisimena praleistas dienas Londone, pri J. Sakevičius, kuris dabar yra šv. Kryžiaus
simena palikusius čia draugus, pažįstamus ligoninės kapeliono asistentas. Buvę anglai
ir visiems siunčia širdingiausius sveikini sudaro savo tarpe draugiją ir reikalingus
mus.
pagalbos net sušelpia.
Lietuviai Chicagoje gyvena labai links
Chicagos lietuvių susibūrimuose
Chicaga daloma į keturias dalis: žiemių, mai. Daug dirba, nemažai uždirba. Iš ša
pietų, rytų ir vakarų. Atvykę į Chicagą, ap lies žiūrint, jie neturi jokių rūpesčių. Šven
sistojome Marquette Parke pas Kaladaus- tės, susitikimai ir kitos progos juos subu
kus, kurie yra mūsų giminės. M. Parkas ria vienus su kitais.
Buvome dar nuvykę už Chicagos į Tėvų
yra vakarinėje pietų Chicagos miesto daly
je. Tai pati brangiausia miesto dalis. Ji yra Marijonų ūkį ir seminariją. Seminarija,
taip pat ir lietuviškiausia, gal būt, net vi nesant norinčių stoti, dabar neveikia. Vie
soje Amerikoje. Čia lietuviai kalba lietuviš toje sėminarijos jie dabar turi juvenatą.
kai, turi savo net ir lietuviškais vardais pa Ten susitikome su kun. K. Matulaičiu, bu
vadintas krautuves, valgyklas, kavines, ali vusiu Londone klebonu. Jis linksmas, gy
nes, vaistines ir kitas įstaigas. Turi ir savo vas. Aprodė mūms tą'vielą ir perdavė svel*"
lietuviškas bažnyčias, savo ligonines, savo kinimus londoniškiams ir kitiems Anglijos
gydytojus. Čia Seselių Kazimieriečių vie lietuviams.
Laikas, skirtas atostogoms Amerikoje,
nuolynas, jų vedama šv. Kryžiaus ligoninė.
Nauja ir moderniška, kokios visoje Angli prabėgo labai greit, įdomiai ir linksmai. Į
joje nėra, yra Maria High School, taip pat Ameriką nuvykome laivu, o grįžome iš Chi
kazimieriečių seselių vedama. Marijos Gi cagos lėktuvu tiesiog į Londoną, be jokio
mimo lietuviškoji parapijos bažnyčia, nau nusileidimo. Grįžome vėl prie savo kasdie
ja ir lietuviško stiliaus, kuri turi 900 sėdi ninių ir įprastų darbų, kuriuos laikinai bu .
mų vietų, tačiau M. Parkui dar per maža.vome palikę.

aukšto išsilavinimo ir talento publikos. So
listė lietuvių kompozitorių išpildė B. Budriūno, St. Gailevičiaus, A. Vanagaičio kūri
nius Maironio žodžiams, J. Tallat-Kelpšos
B. Sruogos žodžiams, liaudies dainų ir pasaulinio garso kompozitorių Mozarto, Bizet, Pucinio ir Catalan! arijas.
Aktorius Albinas Gedvilą paskaitė lietuviškos poezijos kūrinių su puikiu įsijau
timu ir aktorišku savo talentu.
Pabaigai buvo sugiedotas Lietuvos him
nas, ir menininkai apdovanoti gražių gėlių
puokštėmis.
Šį parengimą - koncertą sveikino raštu
Luebecko miesto prezidentas G. Gaul ir ki
ti miesto įžymūs vokiečių valdžios atsto
vai. Šiame koncerte dalyvavo Š. Vokieti
jos sričiai estų atstovas R. Moos, ukrainie
čių atstovas, lenkų atstovas, Baltų - Vokie
čių draugijos atstovas, o taipgi Š. Vokieti
jos didžiausio dienraščio „Luebecker Nach
richten“ atstovas — recenzentas kultūri
niams parengimams, bei gausi ir rinktinė
publika.
Iš tolimesnių vietų lietuviai svečiai daly
vavo: kun. P. Girčius, kun. V. Šarka ir J.
Valaitis. '
Už šį taip puikiai pavykusį lietuviškos
dainos ir žodžio vakarą reikia pareikšti di
džią padėką Schleswig-Holstein socialinių
DAINOS IR ŽODŽIO VAKARAS
reikalų ministerijai, kuri, finansuodama
LUEBECKE
svetimtaučių kultūrinius parengimus bei
jų veiklą Šiaurės Vokietijoje, įgalino ir lie
Lietuvos kariuomenės šventės proga
tuvius šio aukšto lygio koncertą suruošti
Lapkričio 20 d. Deutschen Angestellten Luebecke. Taipgi reikia padėkoti ir Pr. Lie
Gewerkschaftshaus salėje minėjimą - kon gui, kurio rūpesčiu ir pastangomis buvo
certą surengė PLB Luebecko apylinkės vai
dyba ir PLB Vokietijos Kr. V-bos įgalioti
nis prie Schleswig - Holstein Krašto val
LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
džios Pranas Liegus.
Minėjimą atidarė Pr. Liegus, pasakyda
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty
mas dienai pritaikytą žodį. Po paskaitos binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
įvyko lietuviškos dainos ir žodžio vakaras, ko Krupniko siuntą.
kurį išpildė solistė Janina Liustikaitė, akto
Labai skanus.
rius Albinas Gedvilą, pianu palydint Sil
Šis lietuviškas gėrimas parduo
via Lemke (estė). Miela solistė J. Liusti
kaitė Luebecko lietuviams, o taipgi ir vie damas bonkose po % litro, origina
tos kitataučiams jau ne naujokė. Solistė liame įpokavime. Stiprumas — 40
daugumai gerai žinoma ir prisimenama lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už
dar iš 1961 metų, kai čia davė lietuviškos bonką arba su pasiuntimu į bet ku
dainos ir arijų vakarą. Taipgi ir šį kartą rią D. Britanijos vietą £2.3.0.
vyriausioji programos atlikėja buvo solis
Reikalaukite, rašykite: Z. Juras,
tė J. Liustikaitė, kuri gerai išlavintu balsu,
421
Hackney Rd., London E.2.
kad gali būti pilnai pajėgi ir prie labai
įmantrios bei reikalaujančios iš menininko

VOKIETIJA

koncertui išrūpintos lėšos ir atlikti visi ki
ti techniškieji pasiruošimo darbai. Reikia
labai širdingą padėką pareikšti solistei J.
Liustikaitei, A. Gedvilui ir S. Lemke, kad
jie buvo pilnai pajėgūs duoti tokio aukšto
lygio dainos vakarą - koncertą senajame
Hanzos mieste Luebecke. Reikia taip pat
širdingai padėkoti ir mielų' Stungurių šei
mai, kuri nuoširdžiai priėmė mūsų bran
gius svečius - koncerto atlikėjus ir juos
gražiai pavaišino.
Jurgis Pyragas

ITALIJA
IŠVYKO TĘSTI STUDIJŲ
Vasaros atostogoms praėjus, iš Castelnuovo išvyko toliau studijų tęsti trys sa
leziečių klierikai: Petras Rukšys į Vokie
tiją, Hermanas Šulcas į Romą ir Algiman
tas Dugnas į Venecuelą (kur bus arčiau
senų ligotų tėvų).
Koresp.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ

— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2, LADBROKE GARDENS,
LONDON. W.ll.
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