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TRYNIMASIS DARBE

žinoma, tokio sprendimo neturėjo min
ty krikščionių demokratų frakcijos Vokie
tijos parlamente pirmininkas Rainer Bar- 
zel, pareikšdamas New Yorke, kad suvie
nytoje Vokietijoje Europos saugumo siste
mos rėmuose būtų vietos ir Sovietų Sąjun
gos kariuomenei. Taip pat nėra abejonės, 
kad šis žymaus vokiečių politiko pareiški
mas išplaukia iš teisėto noro ieškoti taikin 
gų kelių Vokietijai suvienyti, t.y., sovietų 
okupuotajai Vokietijos zonai išlaisvinti. 
Ir vis dėlto tenka konstatuoti, kad sovietų 
kariuomenės buvimas Vokietijos teritorijo 
je R. Barzelio paminėtu atveju reikštų ka
rinę okupaciją.

Pagal tarptautinę teisę, — o taip pat po
litiniu atžvilgiu, — svetimos kariuomenės 
įvedimas į kitą valstybę grindžiamas arba 
sąjunga, arba karinės okupacijos faktu. 
Pirmuoju atveju turima reikalo su saugu
mo priemone, kurios sutartinai imasi da
lyvaujančios sąjungoje valstybės prieš gre 
siantį joms bendrą pavojų. Tokios laisvai 
sutartos priemonės, pagrįstos Atlanto Pak
tu, pavyzdys yra svetimų sąjunginių ka
riuomenės dalinių buvimas Vokietijos Fe- 
deralinėje Respublikoje ir kai kuriuose ki
tuose Europos kraštuose apsaugoti jiems 
nuo sovietų agresijos. Tačiau suteikimas 
„vietos“ sovietų kariuomenei suvienytoje 
Vokietijoje — remiantis R. Barzelio pasiū
lymo objektyvia interpretacija, — neturė
tų nieko bendra su Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos apsauga prieš eventualų trečiųjų 
valstybių puolimą.

Iš tikro sovietų kariuomenės suvienyto
je Vokietijoje vienintelis uždavinys tebūtų 
garantuoti Sovietų Sąjungai nuo eventua
laus vokiečių puolimo. Tokiu būdu raudo
noji armija Vokietijoje turėtų būti laiko
ma ne sąjungine, bet okupacine kariuome
ne spėjamojo priešo žemėje. Visa Vokieti
ja atsidurtų tokioje pat padėtyje, kokioje 
šiandieną yra jos rytinė dalis. Pastaroji 
yra pagrįstai vadinama „sovietų okupuotą
ja zona“, kadangi sovietai laiko joje savo 
kariuomenę apsiginti nuo tenykščių gyven 
tojų laisvės siekių. Tokia pat logika ir tei
se remiantis suvienyta Vokietija, kurioje 
stovėtų raudonoji armija, būtų „sovietų 
okupuotoji Federalinė Respublika". •

Bet tai yra eventualumas, kuris negali 
įvykti. Ir, būtent, dėl tos paprastos priežas

MIRĖ DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS
Rugpjūčio 9 d. Lietuvoje mirė dailinin

kas profesorius Antanas Žmuidzinavičius.
Jis buvo senosios kartos dailininkas ir 

visuomenininkas, gimęs 1876 m. spalio 31 
d. Dzūkijoje, Seirijų miestelyje, taigi mirė 
sulaukęs gražaus amžiaus.

1961 m. Vilniuje buvo išleista įdomi jo 
atsiminimų knyga „Paletė ir gyvenimas“.

Septynios DIENOS
GINČAS DĖL GIBRALTARO

Britų žinioje esančio Gibraltaro jau se
niai nori Ispanija.

Dabar abi pusės tarėsi dėl to, bet nesuta 
rė. Britai siūlo Ispanijai teisę naudotis 
uostu, aerodromu ir kitų nuolaidų.

Jei Ispanija pradėtų blokadą, Britanija, 
greičiausia, prisijungtų Gibraltarą.

PASAULINIO TEISMO 
ORGANIZATORIUS

Senukas britų filosofas Russellis nori 
suorganizuoti Paryžiuje pasaulinį karo nu
sikaltėlių teismą, kuriame dėl karo Viet
name būtų teisiami JAV prez. Johnsonas, 
užsienių reikalų ministeris Ruskas ir kraš 
to apsaugos ministeris McNamara.

Į sovietų vyriausybę jis kreipėsi, kad ši 
siųstų savo aviaciją ginti šiaurės Vietna
mo nuo amerikiečių puolimų. Kosyginas 
atsakė jam palankiai.

IŠAIŠKINTAS SUOKALBIS
Meksikoje jau areštuota apie 50 asme

nų, kurie ruošę suokalbį vyriausybei nu
versti.

Jiems vadovavęs ispaniškos kilmės žur 
nalistas Galanas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
Žemės drebėjimas įvyko Turkijos rytinė 

je dalyje (žuvo 79 žmonės, sužeista 100).
Keliomis dienomis anksčiau drebėjo In

dijos sostinės New Delhi rajone, ir ten žu
vo apie 30 žmonių.

O Austrijos rytiniame Tirolyje prasidėjo 
potvyniai, ir ten jau žuvo bent 19.

Vėlesniais pranešimais Turkijoje žemė 
drebėjo kelis kartus pagrečiui, ir žuvusių 
gali būti apie 3.000.

KLAIDINGAS GALVOJIMAS
SOVIETŲ OKUPACIJA VOKIETIJOS FEDERALINĖJE RESPUBLIKOJE?

ties, kad Vokietijos suvienijimas tebus ga
limas tada, kada sovietai nebegalės nei 
apie jį spręsti, nei laikyti savo kariuome
nės Vokietijos teritorijoje ar iš viso už Ru
sijos sienų. Kas tačiau sukelia pagrįstos 
baimės, tai R. Barzelio pareiškimo politi
nis efektas, kuris yra neigiamas dviem at
žvilgiais: sovietų pavergtųjų tautų laisvės 
ir Europos laisvosios dalies saugumo pro
blemoms.

Kaip žinoma, Europos saugumo organiza 
vimas išgyvena labai rimtą krizę. Vakarų 
Europoje kyla ir jau pasireiškia politinės 
srovės, kurios laikosi nuomonės, kad ka
rinės garantijos gintis nuo Sovietų Sąjun
gos nebereikalingos. Ši mintis skleidžiama 
nežiūrint to, kad sovietai nėra davę laisvės 
nė vieno kvadratinio kilometro teritorijai 
jų pavergtuose kraštuose ir kad Maskvos 
politika tiek viduje, tiek užsienyje ir toliau 
remiama vyriausiu bolševikų revoliucijos

SVEIKINIMAS 
LIETUVAI

(ELI) XIILsios Lietuviškųjų Studijų
Savaitės, įvykusios 1966.VII.31 - VIII.7 

Romuvoje, Huettenfelde, dalyviai priėmė 
tokį sveikinimą Tėvynėje esantiesiems:

Brangūs Broliai ir Sesės!
XIII-sios Lietuviškųjų Studijų Savaitės 

dalyviai, susirinkę Vasario 16 Gimnazijoje 
iš daugelio pasaulio žemynų, sveikiname 
Jus, Tėvynėje gyvenančius, būdami minti
mis su Jumis.

Tautos Sukilimo 25-rių metų sukakties 
proga džiaugiamės, kad nepalūžote priešo 
akivaizdoje ir kovojate palaikyti Lietuvą 
lietuvių tėvyne, o ne okupantų. ■

Džiaugiamės, kad išugdėte daug narsių 
brolių ir sesių, kurie tvirtai kovoja už 
žmogaus laisvę ir jos teises ir už Lietuvos 
šviesesnį rytojų.

Džiaugiamės, kad galime, nors ir varžo
mi, su Jumis palaikyti nuoširdžius ryšius, 
pasidalinant mintimis, pasikeičiant kūri
niais ir dovanomis. Kiekvienas žodis apie 
Jus ir iš Jūsų skatina mus ir duoda naujų 
jėgų būti gerais lietuviais. Tikimės, kad 
žinios apie mus ir mūsų darbus duoda ir 
Jums naujos drąsos. Linkime ir toliau kur
ti, kovoti ir gyventi Dievui ir Tėvynei.

Kaskart iš naujo savo darbu, viltimi ir 
tikėjimu jungiamės su Jūsų darbu, viltimi 
ir tikėjimu ir drauge laukiame laisvės auš 
ros mūsų kraštui, kad galėtume visi kartu 
džiaugtis bendro darbo vaisiais. Todėl ir 
pasirinkome šiais pasaulio lietuvių Jauni
mo metais šūkį: „Mūsų jėgos, mūsų žinios 
— Laisvai Lietuvai Tėvynei!" 

PREZIDENTO NORAI
Prez. Sukamo valdoma Indonezija vis 

užpuldinėjo Malaisiją, stengdamasi ją pa
sigrobti.

Kai prezidento galia sumažėjo, abu kraš 
tai pasirašė taikų susitarimą. Bet preziden 
tas viešoje kalboje puolė tą susitarimą. Dėl 
to jam bekalbant daug studentų protestuo 
darni išėjo iš klausytojų minios. Kitiems 
pasišalinti nebeleido policija.

Didžiosios muzulmonų organizacijos In
donezijoje viešai pareiškė, kad jos tokio 
prezidento nepripažįsta.

REIKALAVIMAS LAISVĖS
Už rusų komunistų kritikavimą atsidū

ręs kalėjime, buvęs universiteto dėstytojas 
Mihajlovas vėl pakliuvo į Jugoslavijos ka
lėjimą, iš kurio jau buvo paleistas.

Su keliais kitais intelektualais jis suta
rė leisti žurnalą „Laisvasis balsas", o ita
lų laikraščiuose išspausdino straipsnį, ku
riame kritikuoja komunistinę tariamąją 
laisvę.

Jugoslavijos komunistiniai laikraščiai jį 
pakaltino tarnavimu Vakarams.

Jį suėmus, jo bendraminčiai vis tiek pa
davė pareiškimą, kad būtų duotas leidimas 
žurnalą leisti.

U THANTO ATEITIS
Apsilankęs Maskvoje ir kitų kraštų sos

tinėse. J. Tautų generalinis sekretorius U 
Thantas abejoja, ar jis bekandidatuos į da 
bar užimamąją savo vietą. Tvarkyti J. T. 
reikalus yra ne tik politinių, bet ir finansi 
nių sunkumų.

Azijos kraštų atstovai prašo jį kandida
tuoti.

įstatymu — smurtu, šitokiomis aplinkybė
mis mintis suteikti Sovietų Sąjungai Euro
pos saugumo sistemos garantės vaidmenį 
ir dargi pavesti sovietų kariuomenei tos 
sistemos sargybą vokiečių teritorijoje (ant 
Reino krantų?), tokia idėja yra nepapras
ta staigmena, didžiai kenksminga Europos 
moralinei atmosferai pataisyti.

Kartu, kaip pasakyta, ji skaudžiai pa
liečia sovietų valdomųjų tautų interesus. 
Visi smurto aktai, kuriuos sovietai yra pa
darę ir dabar tęsia tiesioginės ar netiesio
ginės okupacijos forma Centro ir Rytų Eu
ropoje, nuo Baltijos valstybių ligi Balka
nų, yra Maskvos vyriausybės pristatomi 
neva kaip priemonė Sovietų Sąjungos sau
gumui užtikrinti. Tad kas sutinka prisi
imti raudonąją armiją suvienytoje Vokie
tijoje Europos saugumo sistemoje, tas tuo 
pačiu pripažįsta sovietams pagrindą palik
ti savo kariuomenę pavergtuose kraštuose, 
ir ne tik sovietų, bet dargi visos Europos 
saugumo sumetimais!

Iš viso dabartinė raida sukelia įspūdį, 
kad Vakarų Vokietijoje esama palinkimo 
sukurti optimistinių iliuzijų apie sovietus 
Maginot linija, kurios tariamoje priedan
goje norima eiti prie karinio ir politinio 
nusiginklavimo. Viena tokių iliuzijų yra 
tezė, kad Sovietų Sąjunga besijaučianti Vo 
kietijos grasoma ir todėl turinti teisę gauti 
saugumo garantijų. Tai visiškai nepagrįs
ta klaidinga tezė. Ne sovietai reikalingi ga 
rantijų, bet laisvasis pasaulis —• prieš so
vietus.

Stasys Lozoraitis
(Šis straipsnis buvo atspausdintas taip 

pat ,,Basler Nachrichten“ ir kituose Švei
carijos dienraščiuose).

MIRĖ P. MULLEN-VARNAITYTĖ
Šiuo pranešu, kad Anglijos lietuvių vi

suomenei gerai pažįstama P. Mullen- Var- 
naitytė po sunkios ligos staiga mirė rug
pjūčio 16 d. Velionė buvo Bellshill šv. Ce
cilijos choro vadovė ir dirigentė. Tas cho
ras, šalia Glasgowo Blaivybės choro, buvo 
Škotijos lietuvių turtas ir pasididžiavimas.

Šv. Cecilijos choro įsikūrimo pradžia lai 
koma 1950 m. kovo 1 d. Tada Škotijos lietu 
vių dvasios vadai kun. J. Gutauskas ir 
kųn. Dr. L. Gronis, turėdami jaunimo, 
mėgstančio dainą ir norinčio prisidėti prie 
lietuvių kultūros palaikymo, pakviečia P. 
Mullen-Varnaitytę vadovauti naujam cho
rui. Pradžia, kaip ir kiekvieno naujo dar
bo, buvusi nelengva. Naujoji dirigentė 
ėmėsi darbo su nepaprasta energija ir iš
tverme. Po metų kitų choras jau pasirodo 
Anglijos lietuvių kolonijose. Dainą mėgs
tanti lietuvių visuomenė turi progos išgirs
ti naują chorą ir susipažinti su vadove, ku
ri yra gimusi ir augusi Škotijoje. Pirmieji 
pasirodymai lietuvių visuomenės buvo la
bai palankiai sutikti, o tas paskatino nau
jąją dirigentę dar daugiau atsidėjus dirb
ti. Repertuaras buvo nuolatos papildomas 
naujomis dainomis ir giesmėmis. Dėl to ar 
kurių švenčių proga, ar žymių svečių su
laukus choras nustebindavo visus nauja 
negirdėta daina.

Paskutinius keletą metų choras neturė
jo didesnių išvykų, bet tuo metu buvo pa
statyta operetė „Lietuvaitė“. Į šį pastaty
mą buvo įdėta nepaprastai daug sunkaus 
darbo.

Bažnytinės giesmės buvo irgi ypač svar
bus choro užsiėmimas. Velykų rytas kiek
vienais metais sutraukdavo būrius maldi
ninkų pasiklausyti choro atliekamųjų gies 
mių.

Velionė buvo nuoširdi, taktiška ir nepa
prastos energijos moteris. Energija ir tem
pas turėjo įtakos ir kai kurioms jos veda
mojo choro išpildomoms dainoms.

Negalima nepaminėti ir tai, kad prie ve
lionės sunkaus darbo daug prisidėjo ir jos 
vyras J. Mullen. Jis mirė šių metų balan
džio mėn. pabaigoje, taip pat po sunkios li
gos. Jo, kaip škoto, įnašas lietuvių kultū
rai palaikyti buvo labai žymus. Kiekviena 
choro išvykų proga jis dažnai kalbėdavo 
lietuvių vardu.

Velionė palaidota šalia vyro, dalyvau
jant giminėms, pažįstamiems ir choris^ 
tams. Prel. J. Gutauskui ir Tėv. A. Berna- 
toniui vadovaujant, choro giedamas Vieš
paties angelas, gal būt, užvertė paskutinį 
šv. Cecilijos choro 16 metų gyvavimo lapą.

K. Savonis

LIKVIDUOTAS KONSULATAS
Lietuvos diplomatijos šefas praneša, kad, 

mirus konsului A. Polišaičiui ir nesant ga
limumų kitam konsului veikti, Lietuvos 
konsulatas Sao Paule yra likviduotas. To
dėl visais reikalais, kurie buvo atliekami 
Sao Paulo konsulato, reikia kreiptis į Lie
tuvos pasiuntinybę Rio de Janeiro, Rua 
Mexico 98 s/708.

Vos pusmečiui praėjus nuo Kosygino re
formų vykdymo pradžios, Lietuvoj jau sun 
ku apsiklausyti nuo įvairių „braškėjimų" 
pramonės įmonių santykiuose. Liepos 5 d. 
vilniškė Tiesa net vedamąjį straipsnį pa
skyrė nurodinėjimams į tokius „braškė
jimus“.

Lietuvos teritorijoj yra 116 stambių pra
monės įmonių, kurios pagal savo pobūdį 
turi bendradarbiauti savo tarpe, nes turi 
vienos iš kitų gauti pusfabrikačius. Kai jos 
visos priklausė vietinei liaudies ūkio tary
bai (pramonės administracijai, „sovnar- 
chozui“), jau buvo pakenčiamai įgyven
dinta bendradarbiavimo tvarka. Dabar, kai 
tos įmonės perėjo įvairių maskvinių minis
terijų žinion („šakinė sistema“, tai yra, 
centralizuotas įmonių valdymas pagal pra
monės šakas), tai bendradarbiavimas tarp 
skirtingų šakų įmonių iš karto „subraškė
jo“. Vienai kuriai ministerijai priklausan
ti įmonė dabar tariasi neprivalanti rūpin
tis tenkinti kitai ministerijai priklausan
čios įmonės interesus...

— Kauno „Pergalės“ gamyklai perėjus 
sąjunginės ministerijos priklausomybėn, 
— sako vilniškis kompartijos oficiozas. — 
buvęs direktorius G. Žarnickis atsisakė 
tiekti štampuotes (metalines dalis maši
noms ar kitiems gaminiams) ir tuo būdu 
įstūmė nemaža įmonių, ypač Šiaulių „Vai
ro“ (dviračių) gamyklą, į sunkią padėtį. 
Ne geriau pasielgė ir Šiaulių precizinių 
staklių gamyklos direktorius J. Aperavi- 
čius, atsisakęs tiekti autokranų detales Vii

KUR VYTAUTAS DIDIS...
— Kaip atrodo Grunvaldas šiandien, — 

taip pavadintą rašinėlį liepos 28 d. paskel 
bė lenkiškasis Vilniaus dienraštis jaunimo 
skyriuje. Rašinėly atpasakojamas Taduko 
Mikšto laiškas iš Kętrzyno (buv. Kiustri- 
no), rašytas giminaičiams Umbražiūnams 
Vilniuje, štai kaip lenkiškai kalbantiems 
Vilniaus moksleiviams pasakojama apie 
Grunvaldo kaimelyje esamą muziejų:

— Grunvaldas tik mažas kaimelis. Ja
me nėra nieko įdomaus. Tik garsi data — 
1410 metai! Jokia data nėra taip tvirtai įra 
šyta lietuvių ir lenkų tautų atminty, kaip 
Grunvaldo pergalės data. Joks mūšio lau
kas nevaidino tokio didelio vaidmens tau
tinei dvasiai kelti, kaip tikrasis Grunval
do Laukas, po šimtmečių (1945) atitekęs 
nugalėtojų palikuonims.

Toliau laiške aprašomas muziejus, kuria 
me yra ir reljefinis mūšio lauko planas.

— Turistai apžiūrinėja muziejaus eks
ponatus, fotografuoja, domisi, kur stovėjo 
Jogaila ir kur raitas šuoliais jodinėjo vy
riausias lenkų-lietuvių kariuomenės vadas 
Vytautas, kurioj vietoj krito didysis kry
žiuočių magistras...

Grunvaldo Laukas esąs kasdien aplanko 
mas vidutiniškai bent dešimties ekskursi
jų. Nuo šių metų pradžios iki birželio mė
nesio apsilankę apie 35 tūkstančiai turistų.

(Elta)

PASll/AJ/:
— Johannesburge, Pietų Afrikoje, į af

rikiečių klubą atėjo policija ir atsivedė šu
nį, ir dėl to kilo didžiulė panika, visi pra
dėjo bėgti ir 10 asmenų buvo mirtinai su
mindžiota.

— Indija ruošiasi įvesti gimimų kontro
lę karvėms, kad sumažėtų jų skaičius, bet 
hindusams tai yra šventas gyvulys, todėl 
laukiama didelio pasipriešinimo.

— New Yorke, JAV, mirė kadaise išgar 
sėjęs lenkiškos kilmės dainininkas tenoras 
Jan Kiepura (jis buvo 62 m. amžiaus).

— Nustojo ėjęs vienas didžiųjų JAV 
laikraščių — „New York Herald Tribūne“ 
(Paryžiuje išeinanti laida nesustabdoma).

— Britų paštas ir geležinkeliai atsipraši 
nėja adresatus, kad išbuvo kažkur šaluti
nėse stotyse užsimetę net ketvertą mėne
sių 50 maišų su siuntiniais, kurie turėjo bū 
ti nusiųsti Škotiją.

— Australija užsiprašė iš Kalifornijos, 
JAV, arklių, augintojas pakrovė 30 jų į 
laivą, atplukdė iki Prancūzijos, ten išlaipi
nęs prie uosto paganė, kol iš laivo buvo iš
kraunamos prekės, bet britai jų nebeįsilei
džia, kadangi jie truputį pasiganė Prancū
zijoje ir gali užnešti kažkokią ligą, o Aus
tralijon jie gali būti įgabenti su kieta są
lyga, kad jie būtinai bus prasiganę Britani 
joje 6 mėnesius, taigi augintojas turės ga
benti vargšus atgal arba sunaikinti.

— Ispanijos valdytojas gen. Frankas že 
berklu užkabinęs 25 tonų banginį, kurį 
paskui į krantą ištraukė laivas naikintu
vas.

— Atsisakęs, kaip Jehovos liudininkas, 
kariuomenėje imti ginklą į rankas, graikas 
Christos Kazanis nuteistas mirti, tačiau 
karinis teismas dar apsvarstys, ar leisti 
jam apeliuoti. 

niaus remonto-mechaninei gamyklai Nr. 1.
Po ilgų susirašinėjimų, esą, „ministeri

jos pagaliau sudraudė sauvaliaujančius 
vadovus“. Atseit, „iešmininkai kalti“, nes, 
girdi, „dėl jų užsispyrimo" padaryta daug 
žalos... Tiems „užsispyrėliams“ tvarkyti 
partijos oficiozas duoda keistą, bet bolševi
kams būdingą receptą: reikalauja, kad 
maskvinėms ministerijoms pavaldžius įmo
nių vadovus dar prižiūrėtų ir ištisas būrys 
vietinių „auklių“: įmonių partijos padali
niai, įmonių profsąjungų padaliniai, parti
jos miestų komitetai, visi vietiniai komu
nistai...

Kitas būdingas Kosygino reformos vai
sius — „Centrolito“ liejyklos elgesys. Va
dovaudamasis maskvinės ministerijos nu
statytu gamybos planu, direktorius Kusko
vas ėmė lieti ketaus luitus, nes juos turi 
kur dėti, ir numoja ranka į kitokių liejinių 
užsakymus iš Marijampolės, iš Panevė
žio Dėl to Panevėžio autokompresorių 
gamykla (ta pati, kuri džiaugiasi penkių 
darbo dienų savaitės įvedimo laimėjimais) 
atsidūrusi pavojuje neįvykdyti savo ga
mybos planų... Tokiu atveju tenai darbi
ninkai ir norėdami negalės pagaminti dau
giau, negu numatyta, taigi negalės ir už
dirbti tiek, kiek metų pradžioj uždirbo.

(Elta)

Bus uždarytos sekmadieniais

Nuo rųgpiūčio 14 dienos Vilniuje visos 
pramoninių prekių parduotuvės bus užda
rytos nebe pirmadieniais, o sekmadieniais. 
Nuo rugsėjo pradžios tas pakeitimas įveda 
mas Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuose ir Pane
vėžy. Vėliau ir visur kitur pramoninių pre 
kių parduotuvės bus uždarytos sekmadie
niais. (E)

Rytiniai laikraščiai iš vakaro

Penki „ryt ryto“ laikraščiai Vilniuje da 
bar gatvėse jau gaunami 11 vai. vakare. 
Tai Tiesa, Komjaunimo Tiesa, Sovietskaja 
Litva, Izviestija ir Pravda. Pastarieji du 
maskviniai laikraščiai iš lėktuvais atsiun
čiamų matricų spausdinami Vilniuje vi
sam Baltijos pakraščiui.
Rytinių laikraščių išleidimas vakare esan 

ti naujovė visoj Sov. Sąjungoj. Vilniuje da 
bar vyksta bandymas: jeigu patiksią, tai ir 
kituose miestuose būsią panašiai daroma. 
Spėjama, kad tas „išradimas“ bene būsiąs 
tik iš New Yorko parvežtas. (E)

V. VIZGIRDOS PARODA VILNIUJE

Liepos 31 d. Vilniaus laikraščiai prane
šė, kad Dailės muziejuje atidaryta vyres
niosios kartos lietuvių tapytojo Viktoro 
Vizgirdos paroda. Pranešimuose nurodyta, 
kad dailininkas „šiuo metu gyvena Jungti 
nėse Amerikos Valstybėse“. Trijose muzie 
jaus salėse esą rodoma daugiau kaip 90 
portretų, peizažų ir natiurmortų, saugoja
mų Vilniaus Dailės ir Kauno M.K. Čiurlio
nio vardo muziejų fonduose. Parodoje taip 
pat esą V. Vizgirdos darbų, gautų iš priva
čių kolekcijų.

Vilniečiams tas pranešimas buvo staig
mena, nes tai pirmas atsitikimas per 20 su 
viršum metų, kad rengiama nuo okupaci
jos į užsienius pasitraukusio ir dabar Ame 
rikoj gyvenančio dailininko darbų paroda. 
Pirmas dažnam parupęs išsiaiškinti klau
simas buvo, ar tie iš privačių kolekcijų 
gautieji darbai irgi tik Lietuvoj išlikę 
prieškariniai dailininko darbai, ar gal yra 
ir naujų. Antras klausimas — ar recenzen
tai apie V. Vizgirdą kalbės tik kaip apie 
„velionį“ dailininką, kūrusį tik prieš ket
virtį šimtmečio, ar užsimins, kad jis tebė
ra ir dar turėtų kuo parodą papildyti? Ir 
pagaliau ar paroda rengiama susižinojus 
su dailininku, ar „nuožiūriškai“? Tie ne 
meninio pobūdžio klausimai, be abejo, di
dins vilniečių dėmesį parodai. (Elta)

Kiek toli girdimi?

Patirta, kad pranešimai lietuvių kalba iš 
Romos ir Vatikano radijo girdimi ir uoliai 
klausomi net Kazachstane apgyvendintų 
lietuvių. ' (E)

Nauja Paleckio vieta

Justas Paleckis Maskvoj „gavo naują 
pakėlimą“: rųgpiūčio 2 d. tapo pasodintas 
į vadinamosios Tautybių Tarybos pirmi
ninko kėdę. Prisitaikydamas, nors ir ne
pagrįstai, demokratinių parlamentų ter
minologiją, Paleckis dėsis esąs Sovietų S- 
gos „Senato pirmininkas“. Maskvoj ši vie
ta yra daugiau garbės vieta, ir ją užėmęs 
pareigūnas įgyja tik daugiau garbės, bet 
ne valdinės galios. (E)
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DABARTIES TRAGIZMO POEZIJA
Apie rašytoją geriausia kalbėti tik tada, 

jei pažįsti visus jo darbus. Tada būna aiš
kus visas jo kelias su pasukimais. Turint 
tik vieną ir jau nebe pirmą knygą rankose, 
visada susiduriama su tam tikrais pavojais 
kaip reikiant nesuprasti, kaip tas naujasis 
darbas santykiauja su visuma, kas čia iš 
tiesų nauja, kuo ta knyga skiriasi nuo 
ankstyvesniųjų, kas tas rašytojas buvo li
gi tol.

Tokios mintys ateina į galvą, skaitant 
šiais metais Santaros-Šviesos Federacijos 
išleistąją Alg. Mackaus vardo knygų leidi
mo fondo lėšomis Liūnės Sutemos eilėraš
čių knygą Bevardė šalis (64 psl.).

Santaros-Šviesos federacija mėgsta kny
gą ir dažnai išleidžia tokių dalykų, kurie 
yra „nekomerciški", daugiausia vis avan
gardiniai, vadinas, parašyti naujų kelių 
ieškotojų. Norinčios išsiversti, taigi į išleis 
tąją knygą įdėtuosius pinigus atsiimti, ki
tos leidyklos tokių knygų neleidžia. Kaip 
matome, Šviesos-Santaros federacija susi
darė jau net specialų fondą tokiems leidi
niams leisti, pagerbdama knygų leidimu 
ypač besirūpinusį žuvusį poetą A. Mackų. 
Bet ir prieš šį fondą įsteigdama federacija 
skyrė nemaža dėmesio knygos leidimui. O 
dar rūpinamasi ir gražiai išleisti. Va, ir 
šiuo Liūnės Sutemos atveju poezijos rinki
nio popierius geras, knyga dailiai įrišta, 
su aplanku, nors paleista į žmones tik 300 
egzempliorių.

Liūne Sutema išleidžia nebe pirmą jau 
knygą, ši yra jau trečioji.

Iš tų trijų vien šitą sklaidydami, susida
rome vaizdą, kad Liūne Sutema yra origi
nali poetė, kad ji turi jau savo balsą. Poe
tui tai pagrindinis dalykas.

Ji, žinoma, nėra iš tų poetų, kurie tebe
palaikytų gyvą maironinę tradiciją su aiš
kumu ir skambumu. Rimas jai visiškai sve 
timas, kaip iš tiesų jau nebe vienam mūsų 
šiandieninių poetų. Jos kuriamasis vaizdas 
irgi nebe visada yra toks, kad jį galėtum 
apčiuopti jo tiesiogine prasme. Supranta
ma, tai nėra mūsų poezijoje naujiena, nes 
jau nebe vienas mūsų poetų yra pasukę į 
šitokį kelią. Tačiau aiškumo ir tiesioginu- 
mo poezijoje mėgėjai vis dėlto lengvai pa
stebės, kad L. Sutemos eilėraščiuose to 
vaizdų tiesioginumo yra daug. Tik Mairo
nio ar Brazdžionio eilėraščius įsimylėjęs 
skaitytojas, gal būt, ne visada ir iš tų net 
ir tiesioginių vaizdų atseks, kas čia per es

mė, idėja. Bet jis galės apčiuopti nuotaiką, 
kuri, net ir neaiškiai išsakyta, išreiškia 
šių laikų mūsų žmogiškąjį gyvenimą su vi
sa jo tragiką. Taip.Jragika, nes ir peisažai, 
kuriais pradedamas rinkinys, išduoda ją. 
Jei išbėgęs žaisti neberandi savo mažo pa
saulio („Draugai“), tai dar nėra, tur būt, 
tragiška, tai tik normalus išsiskyrimas su 
vaikyste. Tačiau šiandieninė tragiką prasi
deda, kai „Lietaus debesy lieka veidas be 
bruožų, pro spygliuotas vielas žiūrėjęs į 
mane ir į mano namus“ („Simbolis").

Kadangi poetė vis dar tebetiki Žmogum 
ir Gyvenimu, rašomais iš didžiosios raidės, 
tai aišku, ji tame tragiškame pasaulyje dai 
nuoja:

Nieko neatiduosiu — 
užsiginsiu, kad turiu. 
Savyje išnešiosiu, 
katakombose išsaugosiu...

Kitaip, tur būt, ir negalima laikytis šių 
' dienų pasaulyje žmogui, jeigu jis nenori

Liūne Sutema

NEIŠDUODU, TIKTAI GRĄŽINU

Grąžinu akligatvį, nuaugusį topoliais. 
Anapus vartų kapinės, 
lietuvišku vardu —
Grąžinu akligatvį laikantiems mano vai

kystę

mėšlungio sutrauktu delnu.
Tesaugos jie mano vaikystę, 
telieps jai kartot ir kartot tuos pačius 
šūkius, priesaikas, pažadus — 
ir kai ji užsprings bekartodama, 
lyg užburtu obuoliu, 
teišsiveda ją pro vartus, 
per žemės rėžį, pakrikštytą 
lietuvišku vardu, 
į patvorį ir palieka augt.

Ir sėdės ten mano vaikystė viena, 
nebylė, žaisdama akmenėliais, — 
nekrikštų kapeliuos, 
patvoryje — 
sėdės nustelbta nuodingų vijoklių 
ir mėtys akmenėlius į mane.

Iš rinkinio BEVARDĖ ŠALIS 

būti sutryptas ir jau yra išgyvenęs grėsmę 
ir tebejaučia ją. Šis pasaulis klaikus, nes

Stotyse pakeisti tvarkaraščiai.
Jūs visuomet per anksti —
aš visuomet per vėlai.
Nesusitiksim, neišsiskirsini —
traukiniai ne mūsų laiku pravažiuoja.

K. Abr.

Siaubingos dienos
Tur būt, nebėra ko ir kartoti, kad savo 

literatūroje išgyvename tikrą atsiminimų 
dešimtmetį. Rašo atsiminimus tie, kurie 
turi daug ką papasakoti, rašo ir kukliau, 
blankiau gyvenimą praleidusieji. O skaity
tojai vieni skaito, džiaugiasi ir prašo dar 
daugiau atsiminimų knygų, kiti kratosi. 
Tačiau, tur būt, gerai, kad atsiminimai ra
šomi ir skelbiami. Jeigu jie būna gerai ar 
pusėtinai surašyti, tai ir mums šiandien 
įdomu paskaityti, kas kur tikrai buvo, kaip 
kiti šį ar tą išgyveno, o apskritai tai juk 
bus medžiaga istorijai.

Manome, kad ir šiandien paskaityti, o 
taip pat ir istorijai palikti įnašas yra ir 
mus dabar pasiekusi Čikagos Lietuvių Lite 
ratūros Draugijos išleistoji Juozo Kapa- 
činsko knyga Siaubingos dienos, 1944-1950 
metų atsiminimai (273 psl., kietai įrišta, 
gaunama už 3 dol. šiuo adresu: J. Kapa
činskas, 6811 South Maplewood, Chicago, 
Ill. 60629, USA).

Knygos autorius nebuvo koks nors žy
mus žmogus (dirbau, sako, Kauno gele
žinkelių elektros stotyje). Bet, jau visiškai 
artėjant frontui, jis sėdo į traukinį ir juo 
pasiekė Vokietijos pasienyje savo tėviškę. 
Pasienyje daug kas mūsų yra ir ilgiau pa
buvę, vis gyvendami viltimi, kad gal gi 
frontas pasistums atgal į rytus. Šitaip be
laukiant, nemaža teko išgyventi visokių da 
lykų. Aišku, beveik kiekvieno mūsų tie iš
gyvenimai kitokie. O jeigu kas nors surašy 
tų visų mūsų tuos skirtingus išgyvenimus, 
tai susidarytų apytikslis vaizdas, kas tuo
met dėjosi. J. Kapačinskas, matote, savo 
patyrimą užrašė, ir tai yra tikrai įdomu. 
Jis išsilaikė Lietuvoje dar .iki spalio mėn. 
vidurio, su savaisiais vis sukiodamasis 
apie tėviškę. Tų dienų aprašymas įdomus 
ir žmonių didele rizika iki paskutiniosios

Čiurlionio kūriniai Londone
Muzikologas Vytautas Landsbergis, M. 

K. Čiurlionio biografijos ir kūrybos tyrinė
tojas, atrado duomenų, rodančių, kad čiur 
lionio kūrinių būta Londono parodoj prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, tačiau jo kūriniai 
ten (jau po Čiurlionio mirties), atrodo, re
prezentavo rusų dailę, kaip ir dabar atsi
tinka lietuviams sportininkams ar meni
ninkams, tos pačios „tėvynės“ išleidžia
miems į užsienius.

Liepos 29 d. V. Landsbergis pateikė dide 
lę muzikinę apybraižą apie M.K. Čiurlionį 
per Maskvos radiją. (E) 

išsilaikyti savo žemėje ir liudijimu, kas 
tuomet darėsi.

Toliau prasideda kelionė į vakarus su 
visokiais pavojais ir prietykiais, kelionė 
pro stovyklas, barakus ir darbus. Karui pa 
sibaigus. knygos autorius irgi veda įdomų 
gyvenimą, norėdamas šio to daugiau pra
mokti. Pasakojimas baigiamas su persikė
limu į JAV.

Apskritai, reikia pasakyti, kad įdomu vi 
sa, ką autorius užrašė iš savo išgyvenimų. 
O kai kurios vietos toli gražu netiksliai bū
tų apibūdintos, jei jas vadintume vien įdo 
miomis. Pavyzdžiui, tasai Kapačinskų šei
mos nuolatinis ir sėkmingas bandymas vis 
grįžti į savo sodybą ir dirbti, nors ir nebe 
sau. Tie puslapiai yra tarytum iš patrioti
nio romano, tik perduoti, žinoma, be jokių 
pastangų prieš ką nors rodytis didvyriais 
ir be jokių deklamavimų.

Bet kaip ir daugelio atsiminimų autorių 
knygose, taip ir J. Kapačinsko yra šiek 
tiek puslapių, kuriuos be pasigailėjimo bū
tų reikėję išmesti. Mūsų pasitenkinimui, 
tokių nereikalingų puslapių čia nėra daug. 
Tai sakydami, turime galvoje knygos sky
relius. kuriuose pasakojama, kas iš vokie
čių pusės pasirašė kapituliaciją ir ką ta 
proga pasakė, kas iš didžiųjų nacių vadų 
buvo nuteistas Niurnberge ir kada pakar
tas ar į Spandau uždarytas. Tokie duome
nys jau šimtus kartų buvo kartoti laikraš
čiuose, ir jiems ne vieta atsiminimų kny
gose tų žmonių, kurie nieko bendra neturė 
jo su tomis bylomis, o tik iš laikraščių tai 
išskaitė.

Pasirodo, J. Kapačinskas viską užsiraši- 
nėjo, ką kurią dieną matė, girdėjo, kas šen 
ar ten nutiko. Tais savo užrašais remdama 
sis, jis ir knygą parašė. Toksai datų tikslu
mas, be abejo, yra dorybė. Be to, jo knyga

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS

Kai 1963 m. kanonizavo šv. Vincentą Pal 
lotti, Jonas XXIII savo dienoraštyje pažy
mėjo:

„Mano kalba buvo truputį per ilga, ta
čiau ji tikrai išreiškė paslaptingą įkvėpi
mą ir, gal būt, sujudino kai kurias širdis.

* * *
Vienos audiencijos metu Jonas XXIII 

praėjo pro būrelį žmonių, kurių jis neatpa
žino.

— UNESCO! UNESCO! — pakartotinai 
kuždėjo jam Monsinjoras Callori di Vinga- 
li.

Atrodė, popiežiaus mintys buvo kažin 
kur kitur. Staiga jis sustojo ir nustebusios 
minios akivaizdoje pradėjo liesti savo krū 
tinę, kaktą ir lūpas. Paskum paaiškino:

— žodžiai yra čia — mano širdyje, ma
no galvoje, tačiau jie neprasiveržia pro lū
pas.

* * *
Pop. Jonas XXIII, valdydamas Bažny

čią, vadovavosi principu, kad negalima 
įsakinėti, jei esi moraliai tikras, kad tai 
nebus įvykdyta. Iliustruodamas pavyzdžiu, 
jis aiškino šv. Petro ir Pauliaus statulų, 
stovinčių Bemini aikštėje, prasmę:

— Pirmasis dešiniosios rankos smiliumi 
rodo žemę. Tai reiškia: čia yra leidžiami 
įstatymai. Antrasis savo smilių įbedęs į 
tolumas. Tai reiškia: ten, tolumoje, jie te- 
vykdomi.

* * *

— Aš nesu tiek principų, kiek praktikos 
ir pusiausvyros žmogus, — kartą pasakė 
Jonas XXIII, kaip ir paprastai pamiršda
mas vartoti karališkąjį „mes". — Dėkui 
Dievui, mes neturime vargo su savo kepe
nimis ar rūpesčio su nervais. Štai dėl ko 
mes mėgstame kompaniją ir džiaugiamės 
būdami tarp žmonių.

Parengė J. K.

gausiai iliustruota retomis fotografijomis, 
kurių didžioji dalis jo paties gamintos. Tai 
irgi prisideda prie knygos originalumo ir 
istoriškumo.

K. Abr.

JONAS AVYŽIUS —----------- .

Kaimas kryžkelėje
ROMANAS

(91)

— Tu smarkiai išgražėja!, Ieva, — pa
juokavo jis. — Pradedu įsimylėti iš naujo. 
Tikrai keistas dalykas: niekada tiek daug 
negalvojau apie tave, kaip čia, gulėdamas 
ligoninėje. Matyt, esu toliaregis, man rei
kia atitinkamai atitolti nuo daiktų, kad ga 
lėčiau juos geriau įžiūrėti.

„Dabar patogiausias laikas“, — blykste
lėjo mintis. Tačiau jisai, atsidavusiai šyp
sodamasis, glostė jos kelį (Koks šiltas, jau 
kus delnas!), ir ji nesiryžo .

— Arvydukas labai laukia tavęs sugrįž
tant.

— Sekantį kartą būtinai atsivesk.
Ji linktelėjo.
Jis pasilenkė prie jos ir atidžiai pažvel

gė į akis.
— Kodėl nepasakoji nieko apie save? 

Kaip darbas? Grigas džiaugiasi, kad tavo 
veršeliai gražūs.

— Poryt baigiasi Gedrūtos dekretinės. 
Teks užleisti vietą.

— O tu... nenorėtum pasilikti prie ver
šelių?

— Man vis tiek...
— Vis tiek? — pakartojo jis nusivylęs.

— Kodėl gi vis tiek?
— N-taip... Juk Gedrūta grįžta...
— Su Grigu susitarta: Gedrūta eis ver

šininke į Gaudučių Romos vietą — Gaudu- 
tytė labai jau nerūpestinga. O tu liksi savo 
vietoje. — Jo balse suskambėjo valdinga, 
neleidžianti prieštarauti gaida, taip gerai 
pažįstama Ievai. — Žinoma, jeigu nori, — 
pridūrė švelniau, tačiau ji suprato, kad bet 
koks prieštaravimas iš anksto pasmerktas 
ir išjuoktas.

— Pripratau prie veršelių, tegu būna...
— netvirtai atsakė ji.

— Tegu būna... — Ji buvo tikra, kad 
tuos žodžius jis pakartojo su pašaipa. Jau
ki ugnelė, beįsideganti jų pasikalbėjimo 
pradžioje, užgeso. Jis nebeglostė jos kelio, 
nebesišypsojo, o sėdėjo atsilošęs ant sofos. 
Giliai susimąstęs, pakreipęs ant peties 
trumpai apkirptą galvą sutvarstytu pakau 
šių. Labiau kaip bet kada svetimas ir ne
suprantamas.

Ji paėmė nuo stalelio laikraštį, išskleidė, 
prisidengdama juo kaip skydu nuo sun
kaus tiriančio žvilgsnio, kuris baigė ištirp
dyti jos valios likučius. Dar kelios tokios 
akimirkos, keli žodžiai, ir ji išeis iš čia 
tuščiomis. Ne, negalima ilgiau delsti.

— Kaip jautiesi? — pagaliau ryžosi. Iš 
tolo, užuolankomis. — Nebeskauda galvos?

— Kartais užeina. Niekis. Jei ne petys, 
šiandien pat galėčiau išsirašyti. Truputį 
pūliuoja, bet praeis. — Jis pajudino kairį 
petį ir nusijuokė. — Bijau, kad nebūtų že
mesnis. Nebemylėsi.

— Tave galėjo užmušti. —Ji užsimerkė: 
„Pirmas žingsnis žengtas... Toliau, to
liau!" Ir ji nuėjo pirmyn, tik pirmyn, kaip 
tarp tų verdančių vandens' duobių, kurias 
matė sapne. — Tave galėjo užmušti. Kas 
tada?

— Tada būtų palaidoję.
Toks lengvabūdiškas atsakymas nusvili

no ją kaip ugnis.
— O aš? O sūnus?
— Juk aš gyvas. Kam apie tai kalbėti?
— Tu galvoji tik apie save. Apie save ir 

visus kitus, bet ne apie šeimą.
— Jau esu tai girdėjęs, — atsakė jis ne

kantriai.
— Klausyk, Arvydai. — Ji suprato: vi

sos pastangos jį įtikinti tuščios, tačiau kaž
kokia neaiški viltis, būdinga optimistinei 
žmogaus prigimčiai, ragino eiti iki galo... 
— Man nieko nereikia. Tu norėjai, kad at
sisakyčiau daržo, — atsisakiau, patinka, 
kad šerčiau kolūkio veršelius. —gerai, šer- 
siu veršelius. Aš galiu dirbti bet kokį dar
bą —kolūkyje ar kur kitur, —blogiau reng 
tis, prasčiau valgyti. Ar kada priekaišta
vau, kad leidi pinigus knygoms ar kam ki
tam, be ko galima apsieiti. Net nepaklau
siau, kiek tau kainavo Birutės vestuvės. 
Gaigalams atidavei šieną, nors galėjome 
parduoti, pati pririnkau drabužių krūvą— 
padegėliai, reikia padėti. Meluočiau, jei sa 
kyčiau — negaila. Niekas žmogui veltui 
neduoda, tad ir širdį skauda, kai tavo rub
lis perniek... Bet nepriekaištauju. Pasa
kiau taip, kad suprastum: man nelengva, 
labai nelengva su tavimi, Arvydai. Bet čia 

niekis, galiu su tuo susitaikyti... galiu, 
Arvydai...

— Tai ko gi tau reikia? — niūriai pa
klausė jis.

Ji sukaupė visą drąsą.
—• Tu turi atsisakyti pirmininko vietos,

— iškvėpė, prispausdama kietai sugniauž
tus kumščius prie krūtinės.

Jis pasisuko į ją ištįsusiu iš nustebimo 
veidu.

— Ką pasakei?
Ji pakartojo. Pati išsigando, ką buvo pa

sakiusi, bet pakartojo.
— Naujiena! — Jis pakilo nuo sofos ir 

ėmė vaikštinėti skersai koridoriaus prie
šais staliuką. — Naujiena! Ar pati sugal
vojai, ar kas nors padėjo? Vadinasi, susi
krauti mantą ir dumti iš Liepgirių?

— Galima likti ir Liepgiriuose, jei tau 
patinka. Bet ne pirmininku. Tegu Marty
nas pirmininkauja.

— Martynas?
— Tu galėtum pavaduotoju ar agrono

mu...
— Kodėl ne brigadininku, o dar geriau

— eiliniu kolūkiečiu? — Jis aiškiai šaipė
si. — Geriausia brigadininku arba eiliniu 
kolūkiečiu. Tada uždarbio nepakaks pra
gyvenimui, ir tu atgausi savo arus, karvę. 
Atsivers plačiausios ūkininkės perspekty
vos prieš akis.

— Jau sakiau, man nieko nereikia. Da
ryk kaip išmanai, bet kad būtų ramybė. 
Ramybės, tik ramybės — nieko daugiau 
netrokštu! Aną dieną užbėgo Strazdienė, 
prikalbėjo tokių dalykų... Jei būtum kito
kio būdo... Juk žmonės pirmininkauja, ir 
nieko neatsitinka, o tu negali būti pirmi
ninku. Arvydai.

— Aha, dabar aišku, iš kur tavo išmin
tis.

— Nesijuok. Martynas įspėjo, ir aš tau 
sakiau. Nepaklausei ir, matai, kas atsitiko. 
Klausyk, Arvydai... Suprantu, malonu bū
ti aukštesniu už kitus, vadovauti... Gar
bė... bet reikia pagalvoti ir apie kitą...

— Garbė! Vadinasi, aš dėl garbės? Kvai 
lele, kvailele... Žmogus, jeigu jis tikrai yra 
žmogus, turi visą save atiduoti kitiems. 

Garbė ateina savaime, jos nesiekiant, kaip 

užtarnautas atpildas. Kodėl manai, kad 
būti pirmininku didesnė garbė, negu geru 
eiliniu kolūkiečiu? Yra begalė kolūkio pir
mininkų, kurių niekas nežino, ir tūkstan
čiai eilinių kolūkiečių, apie kuriuos kalba 
visa šalis. Dauguma jų galvoja ne apie tai, 
kaip pasiekti garbės viršūnės, o apie tai, 
kaip sąžiningai atlikti savo darbą.

— Tai kam tau būti pirmininku? — pa
klausė ji, nepatikėjusi nė vienu jo žodžiu. 
— Bet kuriose pareigose galima sąžinin
gai dirbti.

— Kai įsitikinsiu galįs būti naudinges
nis, dirbdamas eiliniu kolūkiečiu, be tavo 
prašymo mesiu pirmininko kėdę.

„Melas!" — piktai pagalvojo ji.
— Tu atiduodi save visą visiems, tik ne 

man, — garsiai pridūrė, bodėdamasi savo 
žodžia.is Dabar jai buvo vis vien apie ką 
kalbėti. Norėjo greičiau atsisveikinti ir ei
ti namo.

— O tu norėtum viena viską pasiglemž
ti? — Jis nusijuokė. Buvo galima pama
nyti, kad juokauja, tačiau tam prieštaravo 
geliančios šypsenos iškreiptos lūpos. — 
Tau patiktų, sakysim, toks gyvenimas: vy
relis kasdien tą pačią valandą išeina į dar
bą, laiku grįžta pietų. Vakare abudu sėdite 
prie šiltos krosnies, tu mezgi ir pasakoji 
kūmučių plepalus, o jis klausosi, liežuvį 
pasidėjęs, linkčioja pritardamas. Paskui 
abudu aptariate namų ūkio reikalus — ką 
pirkti, ką parduoti. Prieš eidami gulti, ap
žiūrite gyvulius — juk gali kiaulė išsilauž
ti iš gardo ar karvė nuversti ėdžias; bet, 
ačiū Dievui, nieko blogo neatsitiko; vadi
nasi, diena laimingai baigėsi, galima eiti 
miegoti. O lovoje... lovoje galima aptarti 
tokius reikalus, kaip šeimos padaugėjimo 
problema: vienas vaikas yra, ar apsimoka 
gimdyti kitą, o, antram atsiradus, ar nesu
sidarys nenumatytų sunkumų auginti tre
čią? Vyrelis kažkaip prisimena, kad jo pa 
žįstamam Petrui atsitikusi nelaimė. Abu
du aikčiojate. gailitės vargo žmogaus. Rei
kėtų padėti... Padėti? N-taip, bet pasauly
je tūkstančiai bėdų, visiems neprigelbėsi. 
Džiaukimės, kad su mumis taip neatsiti
ko... Ir džiaugiatės, o besidžiaugdami už
mingate. Patenkinti, laimingi, suartinti 
svetimos nelaimės. O kitą dieną per pusry
čius pasipasakojate sapnus ir kiekvienas 
prie savo darbo. Prie savo sau. Palaiminta 
ramybė! Štai kokios tu nori ramybės.

— Aš noriu gyventi kaip žmonės.
Jis susiėmė galvą, svyruodamas priėjo 

prie sofos ir atsisėdo.
— Man pradėjo skaudėti galvą, — pra

tarė pavargusiu balsu.
Ji skersomis žvilgterėjo į jį. Jis tebelai

kė delnais suspaudęs galvą. Išblyškęs vei
das buvo išpiltas smulkiais prakaito laše
liais.

— Tu nuvargai, —tarė ji. —Gal man ei
ti namo?..

Jis nedraudė.
Atsisveikinant reikėjo surasti keletą 

švelnesnių žodžių, išblaškyti slegiantį įspū 
dį, bet ji negalėjo prisiversti. Ji buvo 
skaudžiai įžeista ir galutinai nusivylusi. 
Viskas, ką jis pasakė, jai atrodė melas, tos 
gražių žodžių širmos jam prireikė prideng
ti savo egoizmui. Tuo ji buvo daugiau ne
gu tikra. Jos galva neišnešė, kad žmogus 
vardan kažkokių neapčiuopiamų idealų, 
ryžtųsi aukai, kuri be rūpesčių ir nepato
gumų nieko daugiau neduoda. Garbėtroš
ka! Jis bet kokia kaina nori įsigyti žmonių 
meilę, pagarbą, o gal ir iškopti aukščiau, 
negu kolūkio pirmininko kėdė... Anksčiau 
ji taip nemanė, nors įtarė, bet kai šiandien 
pamatė, kaip jis laikosi įsikibęs savo vie
tos, kaip ją brangina, išsisklaidė paskuti
nės abejonės. Atiduoti save visą... Kam? 
Kitiems? Ne! Sau, tiktai sau! Nes jam, ma
tyt, smagu, kad kažkas dėkingas už šieną, 
drabužius, už išmestą rublį, jam, matyt, 
malonu, tam jis randa savotišką laimę, kad 
kiti jį giria, aukština arba keikia. Taip, 
net žmonių nepasitenkinimas teikia jam 
malonumo. Jam niekas neturi reikšmės, 
svarbu viena — kad apie jį visi kalbėtų: 
Toleikis geras, Toleikis protingas, Toleikis 
drąsus, Toleikis niekam nesilenkia... Ji, 
Ieva, norėjo iš jo tiek nedaug! Jis turėjo 
suprasti, kad nebūtina atsisakyti pirminin 
kavimo, reikia tik būti žmogum. Tegu jis 
auga, kyla nors iki rajkomo sekretoriaus, 
bet kad nereikėtų kaip aklai grabaliotis ne 
žinioje. (Ak, niekada nepamirš to baisaus 
priešaušrio, kada įėjo Martynas ir pasakė, 
lygiai tuos pačius žodžius pasakė, kaip tą
syk, kai nešė iš srutų duobės ištrauktą Ar- 
vyduką: „Ieva, nebijokit... Tik neišsigąs
kit, Ieva...“ O paskui: „Matote, Arvydas... 
truputį susižeidė. Išvežė į Viešvilę...“) Juk 
ji turi teisę į savo kampelį gyvenime. Kam 
pininkė? Taip, kaip tik tokia — jai daug 
nereikia. Bet jis nesiteikė numesti nė to 
menko trupinėlio.

Dabar, pažadinta iš miego sunkaus sap
no, Ieva prisiminė visa tai su mažiausio
mis smulkmenomis. Ji manė, kad, apdilus 
pirmam įspūdžiui, primirš nemalonų pasi
kalbėjimą, tačiau tas baisus pusvalandis, 
praleistas su Arvydu ligoninėje, išplaukda 
vo sąmonėje po kelis kartus per dieną ir, 
keistas dalykas, kiekvieną sykį ryškesnis, 
skaudžiau žeidžiantis širdį. Vakar buvo 
lankomoji diena — nenuėjo: ne silpnas, už
teks kartą savaitėje, juk nėra kada bėginė 
ti, pats žino. Tačiau toks pasiteisinimas bu 
vo veidmainingas: jai tiesiog nejauku pa
sidarydavo pagalvojus, kad vėl reikės susi
tikti su Arvydu.

(Bus daugiau)
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A. ŽMUIDZINAVIČIUS

VELNIU KARALYSTĖ
J. GUTAUSKAS

PENKOVSKIO BYLA
Šio šimtmečio pradžioje man pasisekė 

gauti iš šiaurės Lietuvos, bene iš kokios 
koplytėlės „Žemaičių velnią". Jis, kaip tin
ka, baisios išvaizdos, išsižiojęs, ilgą barz
dą atkišęs, trumpus sparnelius išskėtęs, ka 
napinę uodegą parietęs, ilgomis šakėmis 
taiko „dūšią" durti. Man labai jis patiko. 
Vėliau gavau ir daugiau velnių. Maniau, 
surinksiu jų 13 ir atiduosiu muziejum Bet, 
neilgai trukus, gavau ne tik tryliktą, bet 
ir keturioliktą ir penkioliktą. O surinkus 
26, teko jau rinkti ir trečią velnio tuziną. 
Dabar jau turiu 103, taigi trūksta tik vie
no iki 8 tuzinų. Latvijos dailininkai, suži
noję, kad pas mane susispietė tiek velnių, 
didelio Rygos lietuvių patrioto Vlado Tu
mo iniciatyva, nusprendė jų skaičių dar 
padidinti Latvijos velniais. Ir tai tokiais 
sumetimais:

Velnias yra tamsybės simbolis. Jeigu 
nebūtų tamsybės, neturėtume supratimo 
apie šviesą: velnias iškelia, išryškina švie
są. Taigi kuo daugiau velnių, tuo ryškesnė 
bus šviesa. Geri draugai latviai mano var
dinių proga dideliu būriu su tuo pačiu VI. 
Tumu priešakyje ir atvežė man du su vir
šum velnio tuzinus tų savo latviškų velnių. 
Tai porcelianinis servizas kavai iš 46 ob
jektų. Lėkštės ir puodeliai papuošti žy
miausių latvių dailininkų piešiniais. Tie 
piešiniai vaizduoja velnius, paimtus iš ati
tinkamų pasakų ir legendų. Piešė tokie dai 
lininkai, kaip akademikas T. Zalkalnis, 
Latvijos TSR liaudies dailininkai K. Mies- 
niekas ir J. Tilbergas, Latvijos Dailės aka
demijos profesorius K. Ubanas, docentai A. 
Apinis, Zeberns, P. Upytis, A. Kronbergas, 
dailininkai E. Jurkelis, R. Tilbergas, J. Rik
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LIETUVA BADAU
PAVERGTOSIOS LIETUVOS 

VASARVIETĖS

STOTYS STOTELĖS
Pats vidurvasaris. Važiuoju iš Kauno 

Palangon pailsėti. Už kelių kvartalų nuo 
geležinkelių stoties yra Kauno autobusų 
stotis. Vasarą, prasidėjus kurortiniam se
zonui, į Palangą bilieto autobusų stoty ne
gausi. Kartais galima nusipirkti priešlai
kinį, savaite anksčiau prieš važiavimą, ži
noma, už jį reikia sumokėti brangiau, negu 
jo nominalinė kaina, bet sunku gauti ir 
brangiau mokant. Kasininkė visus bilietus 
išparduoda savo draugams, pažįstamiems 
ir spekuliantams.

Tačiau nusiminti ir nustoti vilties dar 
nereikia, nes Kaune yra antra neoficiali 
keleivių stotelė. Ji yra Vilijampolėje, šalia 
žemaičių plento, didelių medžių pavėsyje. 
Čia visada susirenka daug keleivių, važiuo
jančių į visus Lietuvos pašalius: Palangą, 

.Kėdainius, Panevėžį, Ariogalą, Raseinius, 
Klaipėdą, o kartais ir Rygą.

Susikrovusi mažytį lagaminėlį, išėjau ir 
atsidūriau senų, skarotų medžių šešėliuo
se. Keleivių čia jau buvo daug prisirinkę, 
nes laikrodis rodė jau 10 valandą. Pasiro
dė sunkvežimis. Visi keleiviai paknopsto
mis bėga prie jo ir klausinėja šoferį, kur 
jis važiuoja, šoferis šypsosi ir pasisako, 
kad jis važiuoja Rygon prekių parvežti. 
Tuojau susitariama. Vienus pasodina vir
šuje, du keleivius pasiima kabinon ir išva
žiuoja.

Atvažiuoja antras sunkvežimis. Vėl ta 
pati istorija kartojasi. Žmonės lekia, bėga 
ir klausinėja šoferį, kur link važiuoja, šis 
važiuoja į Panevėžį ir vėl pasiima keletą 
keleivių. Žmonėms toks keliavimo būdas 
yra patogesnis, nes pigesnis ir galima su 
savim pasiimti didesnį bagažą. Kaunan 
daug kas atvažiuoja apsipirkti ir duonos 
parsivežti. Šoferiams irgi biznis. Mašinas 
plentuose tikrina speciali dviejų žmonių 
kontrolė. Jei pagauna sunkvežimio šoferį 
vežantį keleivius, tai nubaudžia pinigine 
bauda ir kuriam laikui atima važiavimo 
teises. Bet šoferiai moka išsisukti ir savo 
biznį vis tiek varo. Dažniausiai tai kontro
lę „tepa“. Tarp šoferių yra ryšys. Sutiktas 
sunkvežimis praneša priešinga kryptimi 
važiuojančiam draugui apie pavojų, jei 
toks būna. Tada „zuikiai“ išlaipinami. Pra
ėjus pavojui, sunkvežimis sugrįžta ir savo 
zuikelius vėl susirankioja. Šoferiai turi su
tartinius pavojaus ženklus ir dažnai prasi
lenkdami vieni kitiems signalizuoja.

Pastovėjusi porą valandų, ir aš sulau
kiau lengvą mašiną, einančią Klaipėdon. 
Tuojau susitarėm. Privačios mašinos iš 
keleivių ima tokią pat kainą, kaip ir val
diškos susisiekimo priemonės. Susimokėm. 
ką sakysim, jeigu užkluptų kelyje kontro
lė. Privačiom mašinom keleivius vežioti 
taip pat draudžiama. Jei pagaunama, tai 
smarkiai baudžiama ir atimama šoferio 
teisės. Čia visas ūkinis gyvenimas pažabo
tas valstybės.

Važiuojam naujai atremontuotu žemai
čių plentu. Kelias geras, asfaltuotas, bet 
neplatus. Dairausi. Pakelyje nėra nei kry
žių, nei žemaitiškų koplytėlių, įkeltų me- 
džiuosna. Sodybos apleistos, nuskurusios. 
Trobos kiaurais ir pasišiaušusiais stogais. 
Dabar žmonės kiek jau galima taiso ir pri- 

manis, N. Kulainis, V. Kalnruozė ir dauge
lis kitų.

Apie perdavimą mano tos „velnių sąjun
gos" ir kitų kolekcijų M.K. Čiurlionio var
do dailės muziejui dabar jau nėra kalbos, 
nes mano aukotojai teisingai sako, kad jie 
patys galėjo aukojamus daiktus atiduoti 
muziejui ir gauti iš jo ačiū. Tuo tarpu jie 
dovanojo man, norėdami padidinti mano 
kolekcijas. Ir jos auga. Jeigu prie čia pa
minėtų rinkinių pridėsime dar apie šešetą 
šimtų mano paties kūrinių, didelį kiekį esą 
mų pas mane atskirų meno dalykų, knygų 
ir kt., tai susidarys tikras muziejus. Gaila 
tik, kad dėl dirbtuvės ir buto ankštumo ne 
galiu visko gražiai sutvarkyti ir padaryti 
prieinamo žmonėms.

Reikia pažymėti, kad kai kurie mano vel
niai — tai tikros įžymybės.

Štai kad ir J. Tumo-Vaižganto dovano
tas velnias. Jis buvo paimtas iš senos Lai
žuvos bažnyčios Mykolo arkaniolo alto
riaus. Čia arkaniolas, Dievo įsakymu, try
pia sukilusį prieš Dievą velnią ir nutren
kia jį į peklą. Deja, toje puikioje grupėje 
Mykolo išliko tik kojos. Vaižgantas ark- 
aniolą piūklu nupiovė, nes jis labai aukš
tas ir nepatogu buvo tokį didelį daiktą vež 
ti vagone į Kauną. „Juk tau, — aiškinosi 
Vaižgantas, — buvo reikalingas ne šventa
sis, bet velnias, o man taip daug patogiau 
buvo vežti". Tasai Tumo velnias tai tikras 
meno šedevras. Mykolas arkaniolas čia lai
ko viena koja prispaudęs jo kaklą, kita gi
liai įmynęs jam į pilvą. Velnias, liežuvį iš
kišęs, rankomis ir kojomis tabaluoja, mėš
lungiškai raitosi, nori dar atsilaikyti, bet 
veltui, — apačioje jo laukia ugnis ir ver
danti smala, kuria jis jau ir aptaškytas.

St, Rūkienė

žiūri tik pirkias ir tvartus. Vietomis pri
rištos karvytės ėdinėja nuskurusią žolytę. 
Karvytė — didžiausias kolūkiečio turtas ir 
šeimos maitintoja.

Jau ir Klaipėda. Iš čia Palangon eina 
kurortiniai autobusai. Galima gauti ir tak
sį. Stoviu eilėje prie autobusų bilietų ka
sos. Prieina taksistas, ieškodamas dar vie
no keleivio, važiuojančio į Palangą. Nuei
nu pas jį. Plentas geras ir tiesus. Mašina 
sparčiai lekia, ir jau matyti Palanga, štai 
ir vasarvietė, paskendusi žalumynuose. 
Plentas dabar išvestas miesto šonu, nes 
per Palangą važiuoti neleidžiama. Šis plen
tas eina į Kretingos plentą, kuriuo priva
žiuojama Palangos autobusų stotis.

PALANGA
Atvažiavau. Bet kur apsistoti? Keliala

pio neturėjau, nes buvau bedarbė. Juos 
gauna pirmiausia partiečiai ir tik po jų 
tarnautojai ir darbininkai ir tai ne visi. 
Reikia pačiam vasarotojui kur nors susi
rasti kampelį su lova. Liepos mėnesį visi 
privatūs butai būna jau išnuomoti. Šoferis 
nurodė senukus, kurie turi namą ir priima 
vasarotojus. Nueinu. Namas didelis, dviejų 
aukštų, bet šiam vasarojimo sezonui na
cionalizuotas. Jiems palikta tik du kamba
riai ir virtuvė. Bet namas turėjo gerą pa
stogę, kurioje buvo pastatytos keturios lo
vos. Atėjo kampo ieškoti viena mokytoja. 
Ir sutapimas! Ta mokytoja dirba toje pa
čioje Kulbių pradinėje mokykloje, kurioje 
nepriklausomybės laikais aš dirbau. Tai ir 
apsigyvenom abidvi toje palėpėje. Tik, 
mums išėjus į pajūrį, šeimininkė visada 
užrakindavo palėpės duris, kad kas nors 
nereikalingas neįkištų nosies ar neužuostų 
apie vasarotojas milicija. O už nuslėptą 
nuo valdžios pelną yra smarkiai baudžia
ma. Juk už privatų biznį reikia mokėti 
mokesčius. Net ir vyžą nupynus ir ją par
davus reikia sumokėti pajamų mokesčius.

Daug vasarotojų apsigyvena daržinėse 
ant šieno. Jaunimas ir studentija pasistato 
palapines ir jose vasaroja.

Palanga labai išsiplėtusi. Daug naujų vi
lų su daugybe kambarių, bet negausi kam
pelio apsigyventi. Išvesta daug naujų 
gatvių.

Žmonės prisistatė daugybę privačių na
mukų, kuriuos vasarą išnuomoja vasaroto
jams. Net ir virtuvėje pastatoma pora lo
vų, o patys savininkai apsigyvena sandė
liukuose. Ką jie per sezoną gauna už bu
tą, tai žiemą iš tų lėšų pragyvena. Už gau
tas iš vasarotojų pajamas namų savinin
kai turi mokėti kurorto administracijai 
mokesčius. Kartais pavyksta vieną kitą va
sarotoją nusukti, nepriregistruoti. Tai vis 
daugiau lieka juodai dienai. Kas turi vai
kų, tai siunčia juos autobusų stotin vasa
rotojų ieškoti. Kartais ir senukai stotyje 
tupinėja ir atvykusioms tarpininkauja su
sirasti butą. Jie gauna po kelias kapeikas 
ir iš vasarotojų ir iš namelių savininkų. 
Reikia gi kaip nors verstis ir gyventi vi
siems.

Visi vienos šeimos namukai apačioje tu
ri tris kambarius ir pastogėje du mažyčius 
kambarėlius.

Vieną kartą respublikinė valdžia visus 
privačius namukus suvalstybino. Kitaip 
pasakius, iš žmonių atėmė. Jie visada pir
mieji pasišauna Maskvai pasigerinti ir

Kol kas neteko išaiškinti, kas yra šio pui
kaus meno kūrinio autorius. Atrodo, kad 
tai praėjusio šimtmečio galo kūrinys.

Toje velnių karalystėje yra Kauno dro- 
žiko A.Z. išdrožta grupė „Kipšo piršlybos“. 
Čia kipšas išpažino savo meilę raganai. Jis, 
rankas sudėjęs, pritūpė prie jos kojų ir, 
veidą atkišęs, akis meiliai nutaikęs, žiūri į 
ją sužavėtas. O ji, kaip atlėkė raita ant 
šluotos, taip ir stovi. Jos akelės svajingai 
nukreiptos į tolį. Puikus veikaliukas.

Gerai nusiteikęs taip pat ir Puškoriaus 
darbo velnias. Jis neša jaučio „skūrą“, pil
ną prirašytą žmonių nuodėmių. Jam yra 
ko džiaugtis.

Pilnas džiaugsmo yra ir J. Rutkauskai
tės sėdintis ant tabokos lapo kipšas. Kaip 
žinoma, taboka — tai velnio augalas, ku
riuo jis trumpinąs žmonių gyvenimą. Kuo 
daugiau žmonių miršta, tuo daugiau jų ir 
į pragarą patenka. Matyti, kad čia tam vėl 
niukui sekasi. Jis, net ranką prie krūtinės 
prispaudęs, kad juokias, kad juokias.

Gera yra dailininko V. Miknevičiaus ke
ramikos grupelė, kur velnias, padėjęs pra
garo knygas ant pasmerktos jau „dūšelės“ 
galvos, savo uodegos smaigaliu įrašo ją į 
peklos registrą. Figūra pilna „vokietuko“ 
uniforma — trumpu švarkeliu, galifė kel
nėmis, visai atitinka mūsų liaudies įsivaiz
duojamą nakabą. Pasmerktoji „dūšelė“, 
dievobaimingai rankas sudėjusi, beviltiš
kai sukniubo.

Aukštas, ilgaragis Sūdeikos iš Žemaičių 
Kalvarijos velnias. Labai „biauria“ fiziono 
mija, net pasistiebęs smailiomis šakėmis 
grūda atgal iš pragaro liepsnų pasirodžiu
sią nusidėjėlio galvą.

(Iš knygos Paletė ir gyvenimas)

dažnai persistengia. Atsirado iš nuskriaus
tųjų vienas drąsesnis. Dėl padarytos skriau 
dos parašė Nikitai skundą ir pats Maskvon 
nuvežė. Iš Lietuvos tokie betarpiai prašy
mai ar skundai nepraleidžiami. Tą jau visi 
žino ir dažniausiai išsiunčia iš Baltgudi- 
jos. Anas palangiškis palandžiojo „darbo 
žmonių sostinėje“, paliko skundą ir grįžo. 
Po kiek laiko jam namuką grąžino. Grąži
no namukus ir visiems kitiems savinin
kams.

Bet vis tiek Vilnius nenurimo. Pagailo 
valdžiai ir partijai tų pajamų, kurias žmo
nės gauna už išnuomotus kambarius. 1963 
metais įvedė naują tvarką. Vasarojimo se
zono pradžioje visus privačius namukus 
patikrina komisija, ir jei randa didesnę 
kvadratūrą, negu šeimai yra nustatyta, tai 
vasarai tuos kambarius konfiskuoja ir pa
veda profsąjungoms. Vilų pristatyti nespė
jama, tai ten vasarotojai apgyvendinami 
su kelialapiais. Ten jau toks gyvenimas. 
Turi kokią nors nuosavybę, tuojau gali jos 
ir netekti.

Palangos centre pristatyta valdiškų dvie 
jų ir keturių aukštų namų. Tų namų pir
muose aukštuose įrengtos įvairios krautu
vės. Viršuje gyvena rusų, pakrančių sargy
binių ir komunistų šeimos. Čia pat yra ir 
buities aptarnavimo kombinatas. Kombi
nate dirba siuvėjai, batsiuviai, staliai ir 
kiti amatininkai.

Šiame centre yra ir gintaro apdirbimo 
kombinatas. Kombinate dirba daug ginta
ro apdirbimo meistrų-dailininkų. Dirbama 
karoliai, auskarai, apyrankės, mozaikos, o 
kartais ir retesnės gintaro brangenybės. 
Yra gintaro dirbinių sukombinuotų su 
auksu ir sidabru, bet tokių papuošalų ne
leidžiama išvežti į užsienius, šnekama, kad 
gintaro žaliava nuolat mažėja ir jis vis 
brangsta. Lietuvoje gintaro dirbiniams jau 
du kartu buvo keliamos kainos. Palyginus, 
gintariniai papuošalai yra gana brangūs, 
nes už didesnius karolius, nešiojamus prie 
tautinių drabužių, reikia mokėti 80 rublių.

Visas Palangos kurortas yra elektrifi
kuotas, bet vandentiekio neturi. Žmonės iš 
šulinių vandenį nešasi kibirais.

Jau sovietinės valdžios pastatyta graži, 
moderniška, mūrinė mokykla. Greta jos 
stovi dar ir senoji Palangos medinė mo
kykla. Dirbama abiejuose pastatuose.

Vasarvietės maistu yra geriau aprūpina
mos, negu kitos vietovės. Palangoje vasa
rotojų tikras skruzdynas. Tik labai liūdna, 
kad visur girdėti tik rusų kalba. Lietuviui 
darosi vis mažiau ir mažiau vietos. Rusai 
kasmet vis daugiau atsiveža savo giminių 
ir pažįstamų. Čia jie viską išperka ir iš
siunčia Rusijon, o vasarotojams stinga 
maisto. Vienu laiku paštui buvo įsakyta 
nepriimti su maistu siuntinių, siunčiamų 
iš Palangos.

Valgyklų Palangoje yra daug, bet visose 
labai didelė kamšatis. Bet neblogus pietus 
galima pavalgyti už porą rublių.

Kiekviena lietuvių organizacija stengia
si pasistatyti savo vilą. Čia savas vilas turi 
prekybininkai, medikai ir paskiros dides
nės įmonės ir fabrikai. Gera turėti tokias 
vilas, nes čia tarnautojai ir darbininkai 
gali pavasaroti ir be kelialapių. Tose vilo
se už lovą ir kambarį mokama valdiška 
kaina. Valgyt vaikšto į valgyklas, o dažnas 
nusiperka duonos ir dešros ir pavalgo 
namie.

Palangoje yra labai daug milicijos. Kur 
beitum, kur bebūtum, visur tave lydi nie-

(1)

Anglijoje ir Amerikoje išėjo iš spaudos 
nepaprastai sensacinga knyga, pavadinta 
„The Penkovskyj Papers“ (Penkovskio už
rašai). Knygoje išspausdinta daug doku
mentų ir nuotraukų.

Kas yra tas Penkovskis, kurio užrašai 
sukėlė tokią sensaciją ir susidomėjimą?

1961 m. balandžio 12 d. atsitiktinai 
Maskvoje susitiko sovietų pareigūnas su 
anglu, su kuriuo jis buvo pažįstamas. So
vietų pareigūnas įteikė anglui storą voką 
ir paprašė jį perduoti „suinteresuotiems 
asmenims“ Vakaruose. Vėliau rusas pa
reiškė, jog jis netrukus ir pats atvyksiąs į 
Londoną. Vakaruose jis norįs susitikti su 
atsakingais asmenimis ir papasakoti apie 
„tikras sąlygas Sovietų Sąjungoje“. Laikai 
esą kritiški, tad ilgiau delsti būtų pavo
jinga.

Tas sovietų pareigūnas buvo pik. Olegas 
Penkovskis, kuris tarnavo karo žvalgybo
je. Jis buvo baigęs štabo kolegiją ir sviedi
nių akademiją, palaikė draugiškus ryšius 
su sovietų maršalais ir generolais. Po ba
landžio 12 d. susitikimo Penkovskio gyve
nime įvyko didžiausias lūžis: jis pasidarė 
Anglijos ir Amerikos šnipu, savanorišku ir 
neapmokamu šnipu.

Greville Wynne, Anglijos biznierius, ku
riam Penkovskis įteikė „storąjį voką", su
vaidino tarpininko vaidmenį. Pradžioje 
apie Penkovskį jis žinojo tik tiek, kad tai 
yra aukštas pareigūnas, dirbąs sovietų ko
ordinavimo ir tyrinėjimo komitete. Tada 
jis nežinojo, kokį svarbų darbą atlieka 
Penkovskis: nežinojo, kad per jį perduo
damosios .informacijos yra nepaprastai 
svarbios Anglijai, o ypač Amerikai.

Dirbdamas minėtame komitete, Pen
kovskis turėjo progos susipažinti su pa
čiais paslaptingiausiais sovietų karinės va
dovybės planais. Jam taip pat buvo gerai 
žinomi ir sovietų valdžios politiniai planai.

Per šešiolika mėnesių Penkovskis ėjo 
šnipo pareigas — šnipinėjo Anglijai ir 
Amerikai. Tai darė ne už pinigus, bet dėl 
to, kad buvo įsitikinęs, jog Chruščiovo ve
damoji politika gali pražudyti ne tik Rusi
ją, bet ir visą pasaulį.

Penkovskio suteiktosios žinios sukrėtė 
Chruščiovo politiką, lyg koks žemės drebė
jimas. „Šaltasis karas“ buvo pasiekęs „šal
čiausią“ tašką. 1961 m. birželio mėnesį 
Chruščiovas buvo linkęs rizikuoti pradėti 
karą dėl Berlyno, reikalaudamas, kad są
jungininkai (JAV, Anglija ir Prancūzija) 
atitrauktų iš ten savo ginkluotąsias pajė
gas. Dėl griežto sąjungininkų nusistatymo 
Chruščiovas atsisakė nuo savo rūšies ulti
matumo. Po metų įvyko Kubos krizė, kai 
per kelias dienas pasaulis, lyg apstulbęs, 
laukė didžiausios katastrofos — atominio 
karo.

Kaip žinia, 1962 m. Chruščiovas pasiry
žo Kuboje įsteigti atominių ir branduoli
nių raketų bazes. Ne tik tokios bazės buvo 
baigiamos įrengti, bet nemažai buvo ir ra
ketų atgabenta iš Sovietų Sąjungos.

Kai visa tai buvo išaiškinta, prezidentas 
Kennedys per radiją ir televiziją pasakė 
istorinę savo kalbą, paskelbdamas blokadą 
Kubai ir reikalaudamas, kad raketų įrengi
mai tuoj būtų sunaikinti, o pačios raketos 
išgabentos atgal į Sovietų Sąjungą.

Koks tada buvo susijaudinimas! Visokie 
Maskvos pataikūnai, įskaitant ir žinomąjį 
matematiką bei filosofą Bertrandą Rus- 
selį, tvirtino, jog Amerika nori išprovo
kuoti atominį karą. O kai pagaliau Chruš
čiovas, nors iš pradžių ir šiaušėsi, sutiko 
išgabenti raketas iš Kubos, tai tie pataikū
nai kėlė jį į padanges, kaip „humanistą, 
kuris darąs viską, kad galėtų palaikyti . 
taiką“.

O iš tiesų JAV gerai žinojo, kad Sov. 
Sąjunga nėra pasiruošusi karui ir nedrįs jo 
pradėti. O kad JAV buvo gerai informuo
tos apie sovietų karines jėgas, tai buvo 
Penkovskio nuopelnas.

Savo pranešimus apie Sovietų Sąjungos 
karinį pajėgumą, o taip pat ir apie įvai
rius sovietų šnipus, veikiančius kituose 
kraštuose, Penkovskis daugiausia perdavi- 
nėjo atvykęs į Paryžių ar į Londoną, kur 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ko gera nežadančios akys. Pasitrauki nuo 
vienų, jau tave seka kitos. Savo tėvynėje 
jautiesi, kaip tas benamis šunelis, sekamas 
ir ujamas. Niekur nėra tau vietos kojai 
pastatyti. Tik Kuršių marių žvejai dar ir 
šiandien drąsiai ir išdidžiai taria: „Mūsų 
marios!“

Kadangi Palanga yra žymiausia Lietu
vos vasarvietė, tai čia daug vasaroja ir 
komunistinės diduomenės atstovų. Jie turi 
savo atskiras vilas. Jų vilos yra labai praš
matnios, išklotos kilimais, su dujinėmis 
plytomis virtuvėse ir aptvertos, kad nieko 
nematytų pašalinės akys. Jos stovi gražio
se vasarvietės vietose, puikiuose pušynuo
se. Yra atskira ministerių vila. Turi gražią 
vilą ir Paleckis su savo kabinetu. Jo vila 
yra stropiai saugoma. O kai Paleckis eina 
pajūrin, tai jį seka labai stipri saugumo 
vyrų palyda. Visi tie, kurie naikina ir žudo 
kitus, kurių sąžinė sutepta nekaltų aukų 
krauju, labai bijo mirties. 

jis buvo siunčiamas, kaip sovietų žvalgy
bos pareigūnas. Vadinasi, eidamas sovietų 
žvalgybos aukšto pareigūno pareigas, jis 
informuodavo Angliją ir JAV apie įvairius 
Sovietų Sąjungos karinius bei politinius 
planus!

Beveik dvejus metus Olegas Penkovskis 
darbavosi ir buvo patikimas slaptasis 
agentas. Kadangi jis visą laiką sukinėjosi 
tarp labai aukštų savo karo vadovybės 
pareigūnų, tai jam buvo prieinami ir žino
mi visi tos vadovybės planai. Žinojo jis 
taip pat ir apie politinius sovietų valdžios 
užsimojimus.

žvalgyba yra tokia institucija, kur nėra 
pasitikėjimo, kur kiekvieno pareigūno 
žingsniai yra sekami. Mažiausias neapdai
rumas, ir viskas baigta...

Penkovskio lankymasis užsienyje, maty
ti, buvo labai sekamas. Aišku, jis buvo se
kamas ir Maskvoje. Ir štai vieną gražią 
dieną (tai buvo 1962 m. spalio mėnesį) jis 
buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėjimu. 
Suimtas buvo ir anglas Greville Wynne, 
kuriam Penkovskis įteikė pirmąjį savo vo
ką su slaptu pranešimu.

Lubiankos kalėjime Penkovskis ir 
Wynne buvo išlaikyti šešis mėnesius. 1963 
m. gegužės 7 d. Maskvoje prasidėjo jų teis
mas. Abu buvo kaltinami šnipinėjimu, ir 
abu prisipažino. Rūpestingai paruoštas 
teismas tęsėsi keturias dienas. Penkovskiui 
buvo paskirta mirties bausmė, o Wynne'ui 
— ilgų metų kalėjimas.

Kaip žinoma, mirties bausmė Penkovs
kiui buvo įvykdyta 1963 m. gegužės 16 d. 
Wynne 1964 m. buvo išmainytas į sovietų 
šnipą Konon Molody, kuris, pasivadinęs 
Gordon Lonsdale, šnipinėjo Londone Ir 
buvo pagautas.

Kai pasirodė spaudoje „Penkovskio už
rašų“ ištraukos (o dabar ir knyga yra at
spausdinta), tai Sovietų Sąjungoje tuoj 
prasidėjo Penkovskio nuvertinimas. Pra
dėta skelbti, kad tai buvęs paprastas sovie
tų koordinavimo ir mokslinio tyrimo ko
miteto pareigūnėlis, kuris negalėjęs prieiti 
prie svarbių dokumentų, ,o juo labiau iš
gauti karo vadovybės paslaptis. Esą, jis 
neturėjęs jokios progos susipažinti su so
vietų valdžios politiniais planais.

To „nuvertinimo“ tikslas labai aiškus: 
norima sudaryti įspūdį, kad „Penkovskio 
užrašai“ yra tik fikcija, neturinti nieko 
bendra su tikrove. Nors sovietai ir skelbia, 
jog „Penkovskio užrašai“ yra tik prasima
nymas, tačiau jų elgsena visai ką kita sa
ko. Pvz., Penkovskis savo pranešimuose 
nurodė sovietų žvalgybos agentus, kurie 
veikė įvairiuose kraštuose. Kai Penkovs
kio veikla buvo išaiškinta, tai Maskva at
šaukė iš įvairių kraštų 300 savo agentų! 
Atšaukė dėl to, kad tie agentai ten daugiau 
nebegalėjo šnipinėti.

Išlėkė iš savo posto ir garsusis Ivan Se
rovas, ėjęs karo žvalgybos viršininko pa
reigas, kuris dažnai yra vadinamas „Ven
grijos koriku“ (jis dirigavo ir Baltijos 
kraštų siaubingiems birželio trėmimams į 
Sibirą). Pažemintas buvo ir Sovietų Sąjun
gos vyriausiasis maršalas.

Kai Penkovskis buvo areštuotas, o po 
šešių mėnesių nuteistas mirti, tai spaudoje 
pasirodė tik trumpi pranešimai. Minima 
buvo, kad jis Anglijai ir Amerikai daug 
pasitarnavo, teikdamas daug informacijų 
apie sovietų karinį pasiruošimą. Apie jo 
veiklą jokių platesnių žinių nebuvo skel
biama, nes apie tą veiklą nedaug kas ir te
buvo žinoma. Visi Penkovskio slapti prane 
Šimai buvo sudėti ir užrakinti Amerikos ir 
Anglijos karinės žvalgybos spintose. Ta
čiau prieš dvejus metus patylomis buvo 
pradėta kalbėti, jog iš Sov. Sąjungos pasi
sekė išgabenti Penkovskio užrašus, ku
riuos iš rusų kalbos verčiąs į anglų kalbą 
Peter Deriabinas, buvęs sovietų žvalgybos 
pareigūnas, pabėgęs į Vakarus ir dabar gy
venąs JAV.

Klausimas kyla, kas pastūmėjo pik. O. 
Penkovskį išdavinėti sovietų paslaptis (ka
rines ir politines).

Kaip žinia, daugeliu atvejų šnipinėjimu 
verčiasi asmenys, kurie susigundo dideliu 
atlyginimu arba šantažu priversti tai da
ryti. Penkovskis jokio materialinio atlygi
nimo nesiekė. Jis priklausė, taip sakant, 
„ideologinių šnipų“ rūšiai. Įsitraukė į šni
pinėjimą dėl to, kad buvo įsitikinęs, jog 
Chruščiovo politika yra katastrofiška. Jį 
labai sukrėtė maršalo Žukovo pažemini
mas — iš karo gynybos komisaro posto pa
šalinimas.

„Mano vardas yra Oleg Vladimirovič 
Penkovskį. Gimiau 1919 m. balandžio 23 d. 
Kaukaze, Ordžonikidze (buvusiame Vla- 
dikaukazo) mieste...“

Taip pradeda savo lyg autobiografiją 
Penkovskis. Jo tėvas turėjęs tarnybą. Savo 
kilme esąs rusas, iš profesijos — karo 
žvalgybos pulkininkas. Baigęs aukštąjį 
mokslą. Komunistų partijai priklauso nuo 
1940 m. kovo mėnesio. Vedęs. Turįs žmo
ną. vieną dukterį ir motiną, kurios yra jo 
išlaikomos. Niekad nebuvęs teistas už kri
minalinį ar politinį nusikaltimą. Iš val
džios gavęs 13 atsižymėjimų. Gyvenąs 
Maskvoje. Toliau seka ir adresas.

(Nukelta į 4 psl.)
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 3 d. Nottinghamo LAS Skyrius 
rengia Tautos Šventės minėjimą. Paskai
tą skaitys P. Mašalaitis. Meninę dalį išpil
dys Nottinghamo meninių pajėgų grupė.

Po programos šokiai.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo salė

je — 31 Bentinck Rd., Nottingham.
Pradžia punktualiai 6.30 vai. vakaro.

Kviečiame tautiečius kuo gausiausiai da
lyvauti.

Nott. LAS Sk. Valdyba

TĖVŲ SUSIRINKIMAS MOKYKLOS 
REIKALU

Visiems Nottinghamo ir apylinkės lietu
viams tėvams pranešu, kad rugsėjo 4 d., 
tuojau po pamaldų, Liet. Jaunimo Židiny 
(apie 12 vai.) šaukiamas visuotinis tėvų 
susirinkimas, kuriame -bus aptarti visi su 
sekmadienine mokykla susiję klausimai. 
To susirinkimo reikšmė didelė, todėl visi 
maloniai prašomi kuo gausiau jame daly
vauti.

Nauji mokslo metai Nottinghamo Lietu
vių Sekm. Mokykloje pradedami rugsėjo 
11 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų, taip 
pat Jaunimo Židinyje.

Nott. Liet. Jaunimui Remti K-to vardu 
K. Bivainis, K-to pirmininkas

LIETUVIŲ JAUNIMO ŽIDINIUI 
REIKALINGA

Nottinghamo Lietuvių Jaunimo Židinio 
virtuvei reikalingas vedėjas arba vedėja. 
Dėl sąlygų rašyti kun. S. Matuliui. 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham. 
Tel. ONO2, 85738.

PAIEŠKOJIMAI
GUTAUSKAS Juozas, sūnus Jono, gim. 

1896 m. Skiemenose, išvykęs 1944 m. iš 
Linkuvos, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti: J. Baukys, Buckminster Hostel, 
Grantham, Lincs.

REIKALINGAS SPAUSTUVININKAS

„Nidos“ spaustuvei reikalingas lietuvis, 
kuris turėtų noro išmokti spaustuvės dar
bo — rinkti linotipu, spausdinti ir kt.

Kadangi tų darbų reikia ilgiau mokytis, 
dėl to pageidaujama, kad kandidatas būtų 
bent ne daug ką vyresnio kaip 50 metų 
amžiaus.

Kas būtų linkęs kandidatuoti ir dar dėl 
ko nors varžosi, patartina būtų paskaityti 
tuo reikalu „Kasdieniškas smulkmenas“ 
šiame laikraščio numeryje.

KASD1ENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
su apgailestavimu priėmiau Tavo man 

praneštą žinią, kad jūsiškė Nidos spaustu
vė dar neturi apsisprendusio kandidato, 
kuris būtų nusistatęs ateiti ir užimti tuš
čią vietą. Apgailestauju, nes žinau, kad 
žmogaus neturėjimas spaustuvėje labai su 
trukdys darbus. Juk iš Nidos spaustuvės 
išeina į pasaulį ne tik „Europos Lietuvis“, 
bet ir knygų. Tų knygų pastaraisiais me
tais daugėjo, ir tai buvo malonus dalykas. 
Dar šiek tiek metų, ir lietuviškų knygų 
leidimas, be abejo, turės ne tik sulėtėti, bet 
ir visai užsiraukti. Vadinas, turėtų būti 
teisinga politika dabar ir tik dabar kuo 
daugiau tų knygų išleisti.

O kaip išleisi, kad jau prigyvenome to
kius laikus, kai nebėra kas jas surenka ir 
atspausdina?

* * *
Vienas dalykas, žinoma, šimtaprocentiš- 

kai tikras, kad daugumas Britanijoje liku 
šių lietuvių jau pastoviai įsikūrė tuose 
miestuose, kur ligi šiol gyveno. Įsikūrė, na 
mus nusipirko, tose pačiose darbovietėse 
dirba daug metų ir yra apsipratę, dažnai, 
ilgesnes valandas padirbėję, nemaža pini
gėlių uždirba. Jų vaikai jau kelinti metai 
eina į tas pačias mokyklas ir turi ten drau
gų. Jie patys turi daug pažinčių, ilgamečių 
bičiulių. Kaip čia dabar, rodos, gali viską 
palikti ir nusėsti tokiame dideliame mies
te, koks yra Londonas!

Vadinas, lengviausia būtų pajudėti tik 
tam, kas yra vienas kaip pirštas, nesimuša 
į didelius turtus, kas jokiais namais ir nie
kuo nėra susirišęs su savo gyvenamuoju 
miestu ir kas dar nešiojasi norą pasitar
nauti lietuviškiems reikalams. Taip, lietu
viškiems reikalams, nes linotipu surinkti 
lietuvišką knygą ar laikraštį ir atspausdin 
ti ir yra toks pasitarnavimas. Tokiu darbu, 
aišku, turtų nesukrausi, bet jūsų mokama
sis atlyginimas žmogui leis padoriai pragy 
venti ir plius dar lietuviškiems reikalams 
pasitarnauti.
, * * *

JAUNIMO ATOSTOGOS PAS 
SALEZIEČIUS

Buvusieji Saleziečių Mokyklos auklėti
niai ir jaunimas iš Anglijos ir Vokietijos 
baigia atostogas Italijoj, lietuvių saleziečių 
mokykloje. Buvo aplankyta Roma ir Vi
duržemio jūros pakrantės.

Anglijos jaunimas grįžta Londonan rug
pjūčio 26 d., penktadienį, 19.50 vai.

Tėvai saleziečiai prof. J. Zeliauskas ir 
P. Urbaitis vyksta į Vašingtoną Į lietuvių 
tautinės koplyčios šventinimo iškilmes rug 
sėjo mėn. pradžioje.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba rug
sėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., puošnioj 
lenkų klubo salėje, White Friars Lane (ne
toli Gaumont kino), rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama 

kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau

gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 10 d., 6 vai. p.p., Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose DBLS Manchesterio 
Skyriaus valdyba rengia Tautos šventės 
minėjimą. Programoje: paskaita, eilėraš
čiai, su savo kūryba pasirodo E. Navickie
nė, dainos, kurias išpildo vietinės jaunimo 
pajėgos.

Po programos šokiai. Kviečiame tautie
čius iš toli ir arti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams Der
byje laikysiu rugpiūčio 28 d., 15 vai., St. 
Mary's Chapel, St. Mary's ir Sowter Rd. 
sankryžoje. Pamaldos bus su šv. Komu
nija.

Kun. Aldonis Putcė

Kun. ALDONIO PUTCĖS ADRESAS
Kun. Aid. Putcė neseniai nusikėlė laiki

nai dirbti ir gyventi į Anglijos šiaurę, ir jo 
dabartinis adresas yra šitoks:

Rev. Aldonis Putcė. 9 Park Road. Stret
ford, Lancs.

Man rodos, kad dar yra viena bėda, kuri 
varžo net ir tuos su niekuo ir niekur nesu- 
sirišusius kreiptis į jus ir pasisiūlyti dirb
ti spaustuvėje.

Spaustuvė daugeliui lietuvių yra dar kaž 
koks mitas. Mokydamiesi lietuviškose mo
kyklose, mes sužinojome, kad prūsiškoje 
Tilžėje Martynas Jankus turėjo spaustuvę 
ir joje virė lietuviškus stebuklus. Dar skai 
tėme apie Mauderodę, Zavadzkį. Iš tiesų 
kažkas mitiška ir mistiška, kai žiūrime da 
bar iš tolumos į anuos romantiškus laikus.

Tačiau mes, atrodo, klystame, kai supla
kame į vieną krūvą spaustuvės darbą su 
tuo, ką padaro iš jos išėjęs spausdintas 
daiktas. Taip, iš Jankaus ar Mauderodės 
spaustuvių išėję laikraščiai ir knygos darė 
stebuklus — vykdė lietuvių dvasiose revo
liuciją ir kėlė susirūpinimą carinės rusų 
valdžios. Tas stebuklas įspaudė ir paliko 
gilius pėdsakus lietuvių tautoje. Dėl to 
mes su pagarba ir su mistišku nusiteikimu 
prisimename ir anuometines spaustuves, 
kurios spausdino lietuviškus raštus, ir 
tuos žmones, kurie dirbo spaustuvėse.

* * *

Iš tiesų spaustuvėje dirbti nereikia nei 
būti išėjusiam aukštuosius mokslus, nei 
kažkokiu ypatingu kūrėju. Kadangi šiais 
laikais, atrodo, beraščių jau nebėra, tai rei 
kia tik sumanaus lietuvio, tariant vieno se 
no skelbimo žodžiais, kuris mokėtų paskai
tyti duotojo surinkti rankraščio tekstą 
taip, kaip jis parašytas. O su spausdinamą 
ja mašina gali susitvarkyti net ir visiškai 
neraštingas, jeigu tokių dar būtų. O mitas 
ir dabar prasideda tik tada, kai iš spaustu
vės išeina knyga, kai apie ją kalbama ir 
rašoma ir kai po daug metų dar ji vienaip 
ar kitaip bus prisimenama. Taip, šitoji 
spaustuvės darbo pusė tikrai yra mistiška, 
ir kas tokį darbą dirba, gali jaustis sma
gus, kad ir jis įsijungė į tą mistiką.

Tavo Jonas

Liepos 31 d. - rugpiūčio 7 d. Vasario 16 
Gimnazijoje, Romuvoje - Huettenfelde. Vo 
kietijoje, įvykusios Studijų Savaitės pro
gramos vedėju buvo Dr. K.G. Čeginskas, 
dvasios vadai — kun. Dr. J. Juraitis (ka
talikams), kun. J. Urdzė (evangelikams), 
rengimo komisija — Al. Grinienė, Alg. Pa- 
lavinskas ir Ant. Veršelis.

Tuo pat metu Romuvoje vyko jaunimo 
suvažiavimas — stovykla su jaunimui pri
taikyta programa — pokalbiais, paskaito
mis ir kt.

Suvažiavo apie 140 žmonių. Dalis jų apsi 
gyveno viešbučiuose, bet dauguma, gavo 
vietos gimnazijos rūmuose. Kasdien vyko 
po vieną, o kartais po 2 paskaitas. Dr. J. 
Norkaitis (Stuttgart) skaitė tema „Genera 
cijų problema“, Marina Gorodeckaitė (Ox
ford) „Antrosios kartos nutautėjimas išei
vijoje“. prof. Dr. J. Eretas (Basei) „Pasau
lio politinė padėtis ir mes“, Dr. P. Rėklai
tis (Marburg) „Šiandieninė Vokietija ir 
Europos lietuviai“, Prof. Dr. J. Grinius 
„Šalkauskis — tautos ir visuomenės ugdy
tojas“, lėkt. W. de Faria e Castro (Mainz) 
„M.K. Čiurlionis", Juozas Tininis (Los An-
gėlės) „Estetiniai lietuvių kalbos bruožai“, 
prof. Dr. A. Musteikis (Buffalo, N.Y.) „At
sparos pavidalai“.

Visos paskaitos buvo labai įdomios, išsa
mios, turiningos. Kaip moteris, noriu pažy
mėti. kad šita tryliktoji Studijų Savaitė bu 
vo reikšminga moterims, nes pirmąsyk mo 
teris skaitė paskaitą. Ši paskaitininke, Ma
rina Gorodeckaitė, yra gimusi Lietuvoje, 
kur jos senelis prof. Vasaris Gorodeckis 
dėstė mechaniką Vytauto Didžiojo Univer
sitete Kaune. 1944 m. ji su tėvais pasitrau
kė iš tėvynės ir vėliau atsidūrė Venecuelo- 
je, tenai baigė gimnaziją ir psichologijos 
studijas universitete. Gavusi Venecuelos 
universiteto stipendiją, atvažiavo į Londo
ną ir čia tęs'ė studijas — studijavo sociali
nę psichologiją ir rašo daktaro disertaciją 
„Rytų Europos emigrantų antrosios kartos 
asimiliacija“.

Savo paskaitoje ji nupasakojo tokios asi 
miliacijos įvairius kelius bei priežastis.

Prof. J. Eretas savo paskaitoje palietė 
vieną dalyką, kurio negalima nutylėti. Kai 
bedamas apie Kiniją ir „geltonąjį pavojų 
pasauliui“, jis nurodė, kaip gudriai kinie
čiai kovoja, silpnina ir naikina savo prie
šus. Jie tai daro tokiais nuodais, kaip ko
kainas, opiumas, morfiumas, marijuana ir 
kt. Visam pasauliui medicinos reikalams 
praverčia 300 tonų tų nuodų. O kiniečiai 
žmonijai nuodyti tų dalykų pagamina ir 
parduoda 10.000 tonų per metus! Tie jų 
priešai daugiausia yra akademikai, studen 
tai, inteligentai, kurie savo protu ir išsila
vinimu šiaip ne taip lengvai pasiduoda. 
Kaip lengva yra tų nuodų „pabandyti“ ir 
kaip be galo sunku vėliau nebeimti! Svei
ki, protingi ir energingi žmonės, bevartoda 
mi tuos nuodus, darosi invalidais ir žūsta, 
o kiniečiai to ir nori!

Prof. Dr. J. Grinius paskaitoje apie S. 
Šalkauskį, tarp kitko, atžymėjo 3-jų tipų 
auklėjimą: 1. tautinį (literatūra, gimtasis 
tautinis žodis, tautosaka, tautos kultūrinės 
tradicijos branginimas), 2. patriotinį (my
lėti savo tautą dėl jos pačios, be savanau
diškumo, norėti savo tautai dvasinių bei 
moralinių vertybių, kurios nesueina į kon 
fliktus su kitomis tautomis), 3. nacionali
nį (laimėti pastovią vietą kitų tautų tar
pe, paruošti jaunąją kartą tam darbui). 
Šalkauskio šūkis buvo: „Susipraskite, orga 
nizuokitės, kurkite ir kovokite!“

Lektoriaus de Faria e Castro buvo ne 
tiek paskaita, kaip jis pats sakė, bet ko
mentarai prie M.K. Čiurlionio kūrinių. Pri 
temdytoje salėje vienas po kito buvo rodo
mi M.K. Čiurlionio paveikslai, kuriuos jis 
aiškino, čiurlionies tapyba, sakė jis, yra

PENKOVSKIO BYLA

(A įkelta iš 3 psl.)
Toji menamai autobiografija parašyta 

labai suglaustai, tiesiog lakoniškai: be jo
kio platesnio aiškinimo, be jokių pagraži
nimų. Po to seka jo lyg išpažintis, kodėl 
jis nutaręs savo mintis išdėstyti užrašų 
forma. Užrašus pradėjęs rašyti, norėdamas 
išdėstyti savo mintis ryšium su ta sistema, 
kurioje gyvenąs ir kurios daugiau nebega
lįs toleruoti. Visiškai žinąs, ką darąs. Vie
no tik pageidaująs, būtent, kad skaitytojai 
neabejotų jo nuoširdumu siekti taikos.

Nusiskundžia, kad turįs rašyti paskubo
mis, tikėdamas, jog ateityje galėsiąs pla
čiau pasisakyti ir pasiaiškinti. Rašyti te
galįs tik atsitiktinai, kai pasitaiko viena 
kita laisvesnė valanda. Dėl savo pareigų 
teturįs labai mažai laiko. Kai rašąs namie, 
tai susidarą nepatogumų: galįs išbudinti 
miegančius namiškius (butas teturįs tik 
du kambarius). Kai einąs savo pareigas, 
tai visada esąs užimtas ir bėgiojus lyg pa
mišęs. tai užsienio delegacijos sutikimas, 
tai vėl skubėdamas į Karo žvalgybos būs
tinę arba į savo komiteto raštinę. Šeima 
nieko nežinanti, ką jis darąs. Tai esanti 
vieno asmens kova. Rašydamas vieno tik 
trokštąs, būtent, kad tie, kuriems tie už
rašai pateks į rankas, jais susidomėtų ir 
atkreiptų dėmesį į juose aprašomuosius 
dalykus.

(Pabaiga sek. nr.) 

pasaka. svajonė, muzika, sapnas, o taip 
pat mąstymas, nes jo tapyba yra perdėm 
kupina gilios minties. Taip žodis po žodžio 
lektorius vedė susirinkusius per tų pasa
kų, svajonių, sapnų pasaulį, pro galingus, 
įspūdingus, karališkus ir žmoniškus M. K. 
Čiurlionio kūrinius, ir mes visi pasijutom 
lyg susitikę su pačiu M.K. Čiurlioniu ir at
sidūrę Lietuvoje.

Studijų Savaitės moderatorius Dr. K.J. 
Čeginskas švelniai lygino diskusijų metu 
iškylančius nesutarimus-. Tėvynės valandė 
lės metu jis kalbėjo apie partizanų kovą 
ir veiklą Lietuvoje, apie jų žiaurų likimą 
ir didvyriškumą. Buvo ir koncertas. Labai 
gražiai dainavo Stepaitienė ir Valaitytė. 
Stud. R. Baliulis su mokiniu Staruku pa
grojo akordeonais. A. Boehmienės iš Due- 
seldorfo suorganizuota tautinių šokių gru
pė pasirodė su šokiais. Keturios buvusios 
Vasario 16 Gimnazijos auklėtinės irgi pa
šoko tautinių šokių. Deklamavo R. Jur
kūnaitė iš JAV. J. Čėsnaitė iš Australijos 
padainavo su savo kolegėmis. Buvo dar ir 
kitų pasirodymų.

STOVYKLA
Lietuvių Sielovada Vokietijoje suorgani

zavo Austrijoje labai gražią jaunimui va
saros stovyklą Lohnsburge prie Ried i. I.

Šiemet labai daug buvo kandidatų į šią 
stovyklą. Dėl riboto vietų skaičiaus jauni
mui buvo patarta vykti ir į Vasario 16-sios 
Gimnaziją, kur irgi buvo galima gražiai ir 
prasmingai praleisti atostogas.

Į Austriją atvyko 55 vaikų transportas, 
vadovaujamas Onos Krutulytės Boehmie
nės. Jai talkininkavo Vilčinskai, Samukė- 
nai, Čeginskienė, studentai Zigfridas ir 
Brigita ir kun. V. Šarka. Stovykla prasidė
jo liepos 28 d. ir tęsėsi iki rugpiūčio 17 d.

Stovyklos tikslas — duoti jaunimui gra 
žiai pailsėti gražioje Austrijos gamtoje: su 
stiprėti fiziškai ir dvasiškai atsigauti lietu 
viškoje aplinkoje. Visi mūsų vaikai buvo 
apgyvendinti gražiose, moderniai įrengto
se patalpose. Visur erdvu ir patogu. Mais
tas geras, šviežias, įvairus, sotus, pakan
kamas. Graži gamta, margos kalvos, žalieji 
miškai ir mėlynieji vandenys duoda progos 
mūsų berniukams ir mergaitėms būti natū 
raliai linksmiems. Kasdienės lietuvių kal
bos pamokos, dainos, giesmės, žaidimai 
praturtina jaunimo lituanistinį lobyną. Lie 
tuviškos pamaldos padeda mūsų jaunajai 
kartai pasijusti saugiau religinėje bend
ruomenėje.

Kasdien lietuviškai meldžiamės, uoliai 
dirbame, ne tik garsiai, bet gražiai dainuo
jame bei pagiedame, įdomias išvykas vyk
dom miškuose, kalnuose ir keliais keleliais 
pasiekiame įvairius Austrijos kaimus. Vi
sur susitinkame mums labai svetingų žmo
nių, kurie mus sveikina „Gruess Gott!“ ir 
klausinėja, iš kur esame, kokia kalba kal
bame, kaip ilgai čia būsime ir kada vėl at- 
vyksime. į klausimus atsakinėja jaunimas 
linksmai ir konkrečiai. Pasitaiko ir išdai
gų, kurias iškrečia dažniau berniukai, ne 
mergaitės. Už tai jie labai vertinami. Jie 
visoje apylinkėje pagarsėjo kaip geri koji
nio meistrai. Lohnsburge ir apylinkėse jie 
lengvai sudorojo vyresnius ir fiziškai pajė
gesnius vokietukus ir austriukus. Mūsų 
mergaitės pagarsėjo čia kaip geros grybau 
tojos ir grybų žinovės. Jų dėka ir berniu
kai įsigijo patyrimo grybauti. Grybus mū
sų šeimininkės paruošė taip skaniai, kad 
pasisotino apie 100 asmenų. Berniukai ei
na su medžiotojais rytais medžioti brie
džių ir stebėti miškų gyventojų.

Visi kartu šių atostogų metu išmokome 
12 giesmių, 36 dainas, 4 šokius, 9 žaidimus 
ir daug pasakų, susipažinome su Lietuvos 
istorija ir geografija. Stovyklos pabaigtu
vėms žadėjo pasirodyti Sielovados Direkto 
rius kun. Dr. Jonas Aviža su svečiais at
žymėti nusipelniusių ir atsisveikinti su da
lyviais. Ta proga bus atsisveikinimo lau-

L E I G H

Šioje apylinkėje gyvena gana didelis 
tvirtai Įsikūrusių lietuvių skaičius, ir jie 
augina pulką gražaus jaunimo. Daugiausia 
jie dirba anglies kasyklose, todėl dažnai 
juos aplanko nelaimės. Praėjusiais metais 
buvusiam skyriaus pirmininkui D. Norkui 
buvo amputuota koja, o dabartinis sky
riaus sekretorius D. Steponavičius sunkiai 
serga dėl galvos sužeidimo.

Rugpiūčio 13 d. įvyko visuotinis sky
riaus narių susirinkimas. Naujon valdy- 
bon išrinkti: S. Ūsas — pirmininku. D. Ste
ponavičius — sekretorium ir A. Bruzgys 
— kasininku. Susirinkime pagrindinė min
tis buvo įsigyti lietuvių namus ir steigti 
klubą. Šis klausimas buvo labai gyvai dis
kutuojamas, ir toliau tą reikalą aiškintis 
paversta Dilijonui.

Suinteresuoti tuo reikalu Leigh ir apy
linkės lietuviai gali kreiptis į Dilijoną ar
ba Skyriaus valdybos narius. Sekantis 
šiam reikalui svarstyti susirinkimas numa 
tomas sušaukti už trijų savaičių.

D. B.

Priimtas atsišaukimas į pavergtąją Lie
tuvą. Buvo pareikšta kai kurių pageidavi
mų. Sakyta, kad kai kurie atvažiuoja į Stu 
dijų savaitę, bet niekur nedalyvauja, pa
skaitų nelanko, gal tik kiek „paūžta“, tai 
ir viskas. Buvo kalbama, kad ar ne geriau 
būtų nejungti Studijų savaitės su jaunimo 
suvažiavimu: dalis jaunimo, sako, per 
daug triukšmauja ir neduoda ramybės. 
Man pačiai rodosi, kad jaunimas laikėsi vi 
sai padoriai, o, be to, ar mes visi nesame 
viena lietuviška šeima, kuri kartą per me 
tus susieina? Ar šeimoje galima atskirti 
vaikus nuo tėvų? Vieni kitiems juk daug 
ką duodame.

Dar buvo pareikšta mintis, kad ar ne 
pravartu būtų suruošti Studijų savaitę kur 
nors kitur, ne Romuvoje? Kodėl kitur? Ki
tur mes jaustumės kaip svečiai. O Romu
voje, kur yra mūsų pačių sukurtas lietuviš 
kas lizdas, mes jaučiamės kaip namie, tik
tai čia gali būti tikra lietuviška Studijų sa
vaitė.

V. Cekauskienė

AUSTRIJOJE
žas, kuriame dalyvaus austrai ir vokiečiai, 
kaip mūsų svečiai.

Stovykla laikytina pavykusia ir todėl 
naudinga.

Kun, V. šarka

VOKIETIJA
MIRĖ JUOZAS KAIRIONIS

Rugpiūčio 6 d. Ottobeurene, senelių prie 
glaudoje, mirė buvęs Lietuvos kariuome
nės kapitonas Juozas Kairionis.

Velionis gimė 1894 m. sausio 11 d. Ute
nos apskr., Tauragnų valse., Gaidelių kai
me. Baigęs Slucko gimnazijos 4 kl., Gorių 
praporščikų mokyklą, porą metų išbuvęs 
rusų kariuomenėje, 1919 m. įstojo į Lietu
vos kariuomenę ir, 1926 m. baigęs Aukš
tųjų Karininkų DLK Vytauto kursus, be
veik visą Lietuvos nepriklausomybės laiko 
tarpį tarnavo 8 pėstininkų Kunigaikščio 
Vaidoto pulke. Jis čia ėjo įvairias, ilgiau
siai kuopų vado pareigas. Dėl susilpnėju- 
sios sveikatos 1937 m. iš kariuomenės pa
sitraukė. Už nuopelnus Lietuvos kariuo
menei buvo apdovanotas Lietuvos nepri
klausomybės medaliu, Latvijos atvadavi
mo medaliu ir DLK Gedimino ordinu 4 
laipsnio. J. Kairionis dalyvavo mūšiuose 
prieš lenkus ties Lipsku, Augustavu ir 
Kapčiamiesčiu ir prieš bolševikus ties 
Daugpiliu ir Turmantais.

Velionis buvo labai paprastas, kuklus ir 
nuoširdus lietuvis. Tremtyje taip pat dirbo 
lietuviškose organizacijose: bendruomenė
je ir karių org. Ilgą laiką jis buvo Mem- 
mingeno Lietuvių Karių „Ramovės“ sky
riaus pirmininkas, suruošė keletą Lietuvos 
kariuomenės švenčių minėjimų, rūpinosi į 
vargą patekusiais kariais.

Palaidotas Memmingeno kapinėse.
Kaip karys, jis liko ištikimas savo tau

tai iki paskutinės minutės. Jis mylėjo Lie
tuvą ir ilgėjosi jos nepriklausomybės.

Tebūnie Tau, brangus Juozai, lengva sve 
tima žemelė! Tebūnie leista šioje vietoje 
išreikšti savo ir šeimos vardu nuoširdi už
uojauta Juozo giminėms pavergtoje Lietu
voje ir artimiesiems, išsisklaidžiusiems po 
visą pasaulį.

Stp. Vykintas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 11 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažnyčioje.
ROCHDALE — rugpiūčio 28 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — rugp. 28 d., 11 vai., J.

Židinyje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 4 d., 11 vai., J.

Židinyje.

PAIEŠKOMAS

LIEKIS IZIDORIUS, gyvenęs apie Chi- 
chesterį, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.
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