
CHULIGANIZMAS
Visas sovietinę sistemą ir gyvenimą kan 

kinančias blogybes komunistai vadina pra 
eities atgyvenomis, buržuazinių laikų pali
kimu. Net ir chuliganizmą. Jei chuliganiz
mas tikrai yra praeities atgyvena, tai so
vietinėje visuomenėje jis susirado labai ge 
rą dirvą. Juo toliau, juo labiau jis plinta 
ir bujoja, ypač jaunojoje kartoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje chuliganiz
mas buvo benykstanti blogybė. Su ja kovo
ti nereikėjo nei specialių įstatymų, nei mi
nisterijų, net nei ypatingų policinių prie
monių. Gausios grynai lietuviško jaunimo 
organizacijos, kaip skautai, pavasarinin
kai, jaunalietuviai, šauliai ir kitos, ugdė sa 
vo narius tauriais ir garbingais žmonėmis. 
Jos darė teigiamą įtaką ir neorganizuotam 
jaunimui. Suprantama, kad tinkamus do
rinius pagrindus dėjo tvirta lietuviška šei
ma, mokykla ir Bažnyčia. Sutartinis visų 
darbas nešė gražius vaisius. Labai retas 
reiškinys būdavo įsigėrusių vaikėzų ble
vyzgos, nešvankūs keiksmai, užkabinėji- 
mai ir peštynės. Tuos retus padaužų siau
tėjimus visuomenė sutikdavo su tokia 
smerkiančia panieka, kad jiems praeida
vo noras kartoti savo išpuolius. Pavojin
gesnius chuliganus bematant sutvarkyda
vo policija, šauliai arba protingesni drau
gai bei kaimynai.

Iš kur tiek daug chuliganų priviso da
bar? Mums atrodo, jog patys komunistai 
juos išauklėjo, nerodydami jokios pagar
bos žmogui, jo nuosavybei ir religiniams 
įsitikinimams. Kartūs komunistinio auk
lėjimo vaisiai, bet jie buvo ir yra neišven
giami. Kokio elgesio galima laukti iš jau
nuolių, kurie, organizacijos vadų siunčia
mi, pamaldų metu kelia triukšmą prie baž
nyčių arba net bažnyčiose ir trukdo tikin
tiesiems melstis, kurie niekina ir naikina 
kryžius ir kitus tikėjimo simbolius? Ar tai 
nėra aukščiausios rūšies chuliganizmas? 
Tačiau jis komunistų ne tik pakenčiamas, 
bet dargi skatinamas. O kaip pavadinti po
kario laikais vykusį tyčiojimąsi iš lietuvių 
patriotų, jų išrengtų lavonų po gatves ir 
aikštes tąsymą, jų kapų niekinimą? To
kiam elgesiui apibūdinti chuliganizmo var 
do per maža. Tai visiškas iškrypimas ir nu 
žmogėjimas. Argi ne juokinga dabar girdė
ti pamokslavimus apie gražų bei padorų ei 
gesį iš tų asmenų, kurie anksčiau kurstė ir 
gyrė ir dabar tebegiria suminėtus barba
riškumus, kurie sako, kad keiksmai, girta
vimas, peštynės, sveikatos ir turto žaloji
mas yra baustini nusikaltimai, o nužudytų 
žmonių lavonų niekinimas, tyčiojimasis iš 
savo tėvų religijos, savo draugų ir artimų
jų skundimas yra doras elgesys? Ar išdrįs

Septymos DIENOS
NORI DAUGIAU SARGYBINIŲ

Vakarų Berlyno senatas reikalauja są
jungininkų komendantus laikyti daugiau 
sargybinių tose vietose, pro kurias bėga 
per sieną daugiau žmonių. Senatas galvo
ja, kad jei būtų daugiau sargybinių, tai bė 
gantieji nebūtų šaudomi, nes Rytų Berly
no sargybiniai turi įsakymą nesudaryti pa
vojaus sąjungininkų sargybiniams.

NUŽUDYTAS DR. VERWOERDAS
Baltasis užpuolė ir parlamente pertrau

kos metu peiliu nužudė Pietų Afrikos mi- 
nisterį pirmininką Dr. Verwoerdą.

Pietų Afrikos vyriausybė vedė rasistinę 
ir apskritai kietos rankos politiką, dėl to 
turėjo priešų ne tik Afrikos žemyne, bet ir 
visame pasaulyje. Tačiau žudikas tvirtina, 
kad jis negalėjęs pakęsti, jog vyriausybė 
per daug rūpinasi krašto juodukais, o už
miršta baltuosius.

VOKIETIJOS - RUMUNIJOS 
SANTYKIAI

Grįžęs iš Bukarešto, V. Vokietijos ekono 
minių reikalų ministeris pareiškė, kad iki 
šių metų galo tikimasi užmegzti diplomati
nius santykius tarp Vokietijos ir Rumuni
jos.

Vesdama daugiau nepriklausomą politi
ką negu kuris nors kitas sovietinis kraš
tas, Rumunija stengiasi susirasti draugų 
tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Taip pat ir 
Vokietijai ji nejaučia tokio nedraugišku
mo, kaip Lenkija ar Čekoslovakija.

BULDOZERIU PABĖGO
Rugsėjo 11 d., sekmadienį, iš Rytų Ber

lyno į anglų zoną Vakaruose buldozeriu pa 
bėgo 5 asmenys — dvi vedusios poros, ku
rių viena turi kūdikį.

Nors buldozeris buvo apkaustytas, bet, 
kol pravažiavo 4 spygliuotų vielų tvorą ir 
griovį, komunistiniai sargybiniai paleido 
keliasdešimt kulkų ir 2 pabėgėlius lengvai 
sužeidė. 

dabar sovietinis teisėjas bausti už chuli
ganizmą buvusį liaudies gynėją ar stribą, 
kuris, užsikabinęs šautuvą ant peties, prieš 
keliolika metų terorizavo visą apylinkę?

Komunistai skundžiasi, kad sovietinė vi
suomenė, o neretai net vadinamieji drau
govininkai ir milicija yra abejingi chuli
ganizmo reiškiniams. Štai Kauno politech
nikos instituto Vilniaus filialo statybinių 
konstrukcijų katedros vedėjas Antanas 
Kudzys, po pažastimi su busimųjų inžinie
rių diplominių darbų recenzijomis ir mo
nografija apie gelžbetonio konstrukcijas, 
birželio 21 dieną vakare susimąstęs žings
niuoja Antakalnio gatve. Staiga smūgis į 
sprandą, paskui į smilkinį. Atsipeikėjęs 
mato tris vyrus, kulniuojančius Saulės gat 
vės pusėn. „Docentas kreipėsi į susirinku
sius, prašydamas padėti sulaikyti chuliga
nus ir paskambinti į miliciją. Deja, sutiko 
tik abejingus žvilgsnius“, rašo zimaninė 
„Tiesa". Kai Kudzys pats ėmė sekti už
puolikus, „netoli kapinių kažkas pakišo 
jam koją, ir chuliganai ėmė spardyti par- 
kritųsiojo galvą“. Pro šalį ėję kareiviai nu 
vijo mušeikas, bet ir jie nebandė sulaikyti 
nusikaltėlių. Kuo paaiškinti tokį žmonių 
abejingumą?

Sakytume, jog Vilniuje kalta ta aplinky
bė, kad mūsų sostinėje nėra tautiškai vie
ningos visuomenės, o tik minia gyventojų. 
Didžiausias grupes sudaro lietuviai, rusai 
ir lenkai. Jie vieni kitus šnairuoja. Kur nė
ra įsakmaus valdžios įsakymo, lietuviai ir 
lenkai nepajudins nė piršto padėti rusui, 
rusas su pagrindu nesitiki jokios pagalbos 
iš lietuvių ir lenkų, lenkai žvairuoja į lietu 
vius ir 1.1. Tačiau su tokiu pat abejingumu 
reaguoja žmonės į chuliganų veiksmus ir 
Maskvoje, Leningrade bei kituose mies
tuose, apgyventuose vien rusų. Ten visuo
menė, tur būt, tautiškai vieninga, bet ji ne 
vieninga politiniu, socialiniu ir kitais po
žiūriais. Nors viešai ir neparodo, bet daž
nas širdyje džiaugiasi, kai chuliganai ap- 
kulia partinį. Kolchozininkai patenkinti, 
kai įsigėrę vaikėzai aptalžo ausis nedoram 
brigadininkui ar pirmininkui. Tokiom nuo 
taikom esant, chuliganizmo plitimo nepa
jėgė sustabdyti nei kovai su dykaduoniavi 
mu skirtų įstatymų išleidimas, nei draugo 
vininkų suorganizavimas, nei pamokslavi
mai per radiją, spaudą, per komsomolą ir 
partiją. Valdžiai kito kelio neliko, kaip 
griebtis paskutinės priemonės — drakoniš 
kų bausmių. Jos numatytos liepos mėnesio 
gale paskelbtame įsake „dėl atsakomybės 
už chuliganiškumą didinimo“.

Augustinas Upėnas

KINIJA NEDARANTI BIZNIO
Per pastaruosius šešerius metus JAV am 

basadorius susitikinėdavo su Kinijos am
basadorium Varšuvoje, aiškindamiesi tar
pusavio reikalus.

Kai JAV ambasadorius pasikalbėjime su 
laikraščio bendradarbiu pareiškė, kad to
kie pasitarimai naudingi ir Vietnamo rei
kalu, tai sovietai persispausdino tą pasi
kalbėjimą, kaip propagandinį įrodymą, 
kad Kinija daranti kažkokį biznį Vietna
mo reikalu kartu su JAV.

Tą pasikalbėjimą išspausdinusios „Prav- 
dos“ adresu dabar Kinijos laikraščiai sa
ko, kad tokios galimybės yra nesąmonė.

BRITAI MAŽINA
Atslūgus įtempimui tarp Indonezijos ir 

Malaisijos, britai rudenį atitraukia iš To
limųjų Rytų 3.500 karių.

Savo sienas su Indonezija saugos jau 
vien Malaisijos daliniai.

EUROPOS POLITINĖ VIENYBĖ
V. Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris 

pareiškė, kad Europos kraštai, nepaisyda
mi to, kad jie nėra visi ekonomiškai apsi
jungę. turi siekti politinės vienybės.

Jis esąs pasiryžęs netrukus sušaukti kon 
ferenciją, kurioje dalyvautų Europos Eko
nominei Bendruomenei ir Europos Laisvo
sios Prekybos Sąjungai priklausantieji 
kraštai. Konferencijoje būtų svarstomas 
Britanijos ir kitų kraštų įsijungimas į Eu
ropos Ekonominę Bendruomenę.

AMERIKOS SĄLYGOS
Prancūzijos prez. gen. de Gaulle'is nese

niai pareiškė, kad dėl taikos Vietname bus 
galima tartis, kai tik Amerika pažadės ati
traukti iš ten savo kariuomenę.

O JAV prez. Johnsonas pareiškė, kad 
Amerika tuojau nurodys, kada ji atitrauks 
savo kariuomenę, kai tą padarys Šiaurės 
Vietnamas.

Šiaurės Vietnamas tą pasiūlymą atmetė.

Mintys po Jaunimo Kongreso
Jau baigusi kelionę po JAV ir šiuo me

tu apsistojusi Providence, R. L, mieste, tu
riu daugiau laiko pamąstyti ir galiu savo 
įspūdžius nukelti bent kiek į perspektyvą.

Jau praleidau 8 savaites čia, Amerikoj, 
ir mačiau keletą jos veidų. Man asmeniš
kai svarbiausia, aišku, buvo matyti JAV 
„tarptautinį“ vaizdą, jos kosmopolitiškus 
didmiesčius’ o ypač jos lietuvių centrus. 
Pirmasis tarp jų yra Čikaga, JAV antras 
didumu didmiestis, o lietuvybės atveju tai 
pirmasis." Jau prieš atvykdama žinojau, 
kad čia pamatysiu mases lietuvių, kad čia 
yra net keletas lietuviškų parapijų, ir t.t. 
Bet kad aplinka būtų tokia grynai lietu
viška, negalėjau įsivaizduoti, kad eidama 
gatvėmis girdėčiau vien tik lietuviškus bal 
sus, netikėjau. Bet taip buvo!

Dviem savaitėm buvau apsistojusi Cice
ro, prie pat Čikagos, kur gyvena daug lie
tuvių. Kolonija yra tipiška: turi savo para
pijos bažnyčią, vaikų mokyklą, krautuves, 
restoranus ir net lietuvišką banką. Tai jau 
pajėgiau patikėti, kai man papasakojo 
apie lietuves šeimininkes, kurios- nemoka 
anglų kalbos — joms tai ir nereikalinga, 
nes pas lietuvius galima beveik visko gau
ti, ko tik norėtum.

Iš pradžių labai pavydėjau šitokių gyve
nimo sąlygų. Įsivaizdavau, kad čia tikrai 
negalėtų būti jokio nutautimo pavojaus. 
Bet, ilgiau pabuvusi, pamačiau, kad buvau 
apsirikusi. Sąlygos gal ir puikiausios, bet 
vieni kiti vis tiek daugiau ar mažiau nu
traukia ryšius su savo lietuviška kilme ir 
tampa stipresniais amerikonais negu lietu
viais. Bet, palyginti, maža tokių sutikau. 
Ypač patys Jaunimo kongreso dalyviai 
man sudarė labai gerą įspūdį. Žinoma, bu
vo keletas jaunesniųjų, kurie pasirodyda
vo tik vakarais, kai buvo suruošiami viso
kie pasiliksminimai, o dienos metu nesėk
mingai būtum jų ieškojęs diskusijose ir ki
tokiuose subuvimuose. Tikriausia, tai ma
tydami, ir mūsų jaunimo kritikai būtų bu
vę labai nusivylę. Bet tie nesudarė didžiau 
šio įspūdžio. Didžiausią įspūdį sudarė tas 
didelis procentas jaunimo, kuris visas jė
gas dėjo, kad kongresas pasisektų, kad jo 
pagrindiniai tikslai būtų įvykdyti. Tie as
menys dalyvavo ir diskusijose ir susirin
kimuose.

Ne vienas mus klausia, ar, mūsų nuomo
ne, Jaunimo kongresas pasisekė? Kad pa
sisektų, tai buvo labai svarbu ir jums, ku
rie tam tikslui dėjo didelių pastangų, o 
taip pat mums, taip toli vykusiems tenai 
dalyvauti ir tikėjusiems tiek daug pasisem 
ti ir parsivežti iš jo. Tas jaunimo subuvi
mas buvo toks didelis, kad kai kas net bi
jojo, jog toj masėj nepaskęstumėm. Atvi
rai sakant, buvo sunku išsilaikyti, bent 
tiems, kuriems neteko dalyvauti prieškon- 
gresinėj Studijų savaitėj Dainavoj. Ten 
tai buvo progos susipažinti su lietuvišku 
jaunimu iš kitų kraštų ir užmegzti pažin
tis, o kongreso metu tai padaryti buvo la
bai sunku, beveik neįmanoma. Tik po kon 
greso, kai keliavom per Ameriką ir apsisto

MOKYMOSI PROBLEMOS
Tik trečdalis, greičiau tik ketvirtadalis 

šįmet Lietuvoje baigusių vidurines mokyk 
las moksleivių pateks į universitetą ar ki
tas aukštąsias mokyklas.

Tačiau pastarajame komunistų partijos 
suvažiavime Maskvoj nutarta per šį penfe 
mėtį įvesti privalomą visuotinį mokymą 
iki pilnos vidurinės mokyklos baigimo (Ru 
sijoj tai būtų 10 metų, o Lietuvoj 11 metų 
visuotinis privalomas mokymas).

Tą įvykdžius, dar mažesnė dalis baigu
siųjų vidurines mokyklas (gimnazijas) ga
lės gauti vietos mokytis kokios nors specia 
lybės aukštosiose ar specialinėse mokyklo
se. Didelė dalis jaunimo—greičiausia daug 
daugiau kaip trys ketvirtadaliai — gali 
likti stumte įstumti į padėtį tų, apie ku
riuos sena liaudies patarlė sakydavo: „ber 
ną pagadino, kunigo nepadarė“.

Dėl to jau dabar vilniškis švietimo mi
nistro pavaduotojas (J. Kavaliauskas, Tar. 
Mok. 1966/66) kalba apie reikalą iš pagrin 
dų pakeisti bendrojo lavinimo mokyklų 
programą, vadovėlius, visą mokymo turi
nį taip, kad tose mokyklose mokiniai jau 
būtų parengti pasirinkti profesiją ir pritai 
kyti joje mokykloje gautąsias žinias. Tik 
dar neaišku, kaip tai turėtų būti padaryta 
ir ar iš viso pasiseks padaryti.

Ta proga J. Kavaliauskas prisiminė gar
siąją Chruščiovo laikų mokyklinę reformą 
— „gamybinį mokymą“, ir atsiliepia apie 
tą reformą, kaip apie „nepasiteisinusią“ ir 
dėl to galinčią „sudaryti mokytojams nei
giamą, neteisingą įspūdį apie vidurinės mo 
kyklos uždavinius, ruošiant mokinius dar
bui“.

Tai dar vienas įrašas į „neklaidingosios 
partijos“ pridarytų klaidų katalogą. (E) 

jom įvairiuose miestuose, tada buvo dau
giau progos susipažinti.

Bet jei kas ir paskendo masėj, tai visiš
kai nebuvo jokio reikalo nusivilti kongre
so rengėjais ar programa. Tas paskendi
mas priklausė šiek tiek nuo paties asmens 
rūpestingumo ir entuziazmo. Kas atvažia
vo vedamas geros valios, tam teko daug ko 
pasisemt iš kongreso, ypač simpoziumuose 
ir diskusijose. Jei laiką išmintingai nau
dojai, galėjai gilinti žinias, kaip reikėtų 
tapti geresniu lietuviu ir kokiu būdu ga
lėtum dirbti savo tautai išeivijoj.

Kongreso pasisekimą bus galima ap
spręsti iš mūsų dalyvių, kai grįšime namo. 
Ar ten buvo naudos, ar ne, tai priklausė 
nuo mūsų pačių, nuo mūsų rūpestingumo 
ar nerūpestingumo. Tą mintį labai gerai iš 
reiškė kun. K. Trimakas, S.J. Jo žodžiai, 
man atrodo, tas problemas puikiai ap
sprendžia: „Taigi, ar kongresas pasiseks? 
Tas priklausys nuo Tavęs: kiek Tu užsi
degsi ir konkrečiai apsispręs! darbams, ku 
riems būsi kviečiamas. Galutinį atsakymą 
duosi Tu pats — savo darbu po kongreso“.

Kongrese girdėtieji žodžiai turės būti pa 
versti konkrečiais darbais. To iš jaunimo 
laukiama, to, tikiu, ir bus sulaukta.

Ilgai prisiminsiu tas didžias iškilmes: ne 
tik kongresą, bet ir Dainų šventę, taip pat 
buvusią Čikagoje. Prisiminsiu gerai tą me
tą, kada amfiteatro apytamsėj delegatai iš 
viso pasaulio žygiuoja, nešdami savo vė
liavas iškeltas aukštai ir aiškiai apšvies
tas. Man daug kas sakė, kad kai atėjo mū
sų eilė ir Didž. Britanijos vėliava plevėsa
vo drąsiai, jiems ašaros akyse pasirodžiu
sios...

Didelį įspūdį man ten sudarė vaikų cho
rai. Klausiaus ir stebėjaus. Aišku buvo, 
kad jie labai mėgsta dainuoti, kad čia ne 
tik iš pareigos susirinkę. O jų buvo tiek 
daug... Iš pradžių tie dideli skaičiai mane 
labai paveikė. Net pradėjau galvoti ame
rikoniškai: „Jei daugiau, tai turi būti ge
riau, kuo didesnis, tuo geresnis“, šitos fi
losofijos labai nemėgau, bet turiu pripa
žinti, kad joje yra šiek tiek teisybės. Kai 
apsistojom ten, kur lietuvių jau mažiau, 
tai ir ta lietuviška dvasia pasirodė ne to
kia stipri, bet gal taip galvodama klystu, 
kadangi trumpam laikui kur nors apsisto
jęs negali visko pamatyti, kaip iš tikrųjų 
yra, o žmogus vis šališkas.

Bet, kita vertus, kur buvo žmonių ma
žiau, mažiau ir jaunimo, tai lengvai sekėsi 
susidraugauti. Tuo įsitikinom po kongreso 
— ir stovykloj ir keliaudami per Ameriką. 
Mat, ne vien kongrese gavome naujo įkvė
pimo ateičiai. Mes su Gajute Valteryte ap-

S A U YJE
— Alžyre nuteisti mirti už suklastotų 

pinigų įgabenimą iš Prancūzijos ir jų pla
tinimą 2 prancūzai ir 1 alžyrietis.

— Egipte praeitą savaitę 114 asmenų 
nuteista tarp 2 metų ir iki gyvos galvos 
už suokalbiavimą nuversti vyriausybę (vi
si jie esą uždraustosios muzulmonų broli
jos nariai).

— Japonija, Norvegija ir Sov. Sąjunga 
sudarė planą sekantį sezoną sumedžioti 
apie 3.500 banginių, ir 46 to kiekio procen 
tai tektų Japonijai, 30 -procentų Sov. Są
jungai, 23 proc. Norvegijai.

— Minios rusų suplaukė pasižiūrėti, kai 
į Nevos upę prie Leningrado įplaukė su ofi 
cialiu vizitu britų raketomis ginkluotas 
naikintuvas „Devonshire“.

— Ryšium su Britų bendruomenės kraš
tų ministerių pirmininkų suvažiavimu pa
duodami tokie tai bendruomenei priklau
sančių kraštų gyventojų skaičiai: Indija 
439 mil., Pakistanas 110 mil., Ceilonas 10. 
624.507, Malaisia 9.070.IJ74, Singapūras 1. 
900.000, Britanija 53.673.000, Kanada 19. 
571.000, Autralija 11.135.509, N. Zelandija 
2.623.000, Kipras 588.000, Malta 326.139, 
Jamaika 1.729.774, Trinidadas ir Tobagas 
969.380, Gvijana 638.030, Gana 7.500.000, 
Nigerija 55.654.000, Sierra Leonė 2.183.000, 
Tanzanija 10 mil., Uganda 7.190.000, Keni
ja 9.104.000, Malawis 4 mil., Zambija 3. 
652.700, Gambija 315.486.

— Iš lordo Runcimano kažkas dabar nu 
pirko Eiggo salą prie Škotijos (sala yra 
8.000 akrų, ir joje gyvena 65 žmonės).

— Rugsėjo 30 d. Spandau kalėjime Ber
lyne baigia savo bausmę atlikti Baldur 
von Schirach ir Albert Speer, ir ten, nors 
kalėjimas skirtas 500 kalinių, liks vienui 
vienas Rudolf Hess, jei rusai nepakeis nuo 
monės ir nesutiks, kad jis būtų paleistas 
(o kalėjimo išlaikymas kainuoja apie 70. 
000 svarų metams).

— Pietiniame Kašmire lijo 72 valandas 
ištisai, dėl to prasidėjo potvyniai, ir apie 
50.000 neteko pastogės (potvyniai palietė 
daugiau kaip 110 kaimų, ir vandenys ap
sėmė apie 10.000 akrų dirbamos žemės). 

sistojom dar savaitę Čikagoj (kur, reikia 
pasakyti, visi be išimties mus vaišingai pri 
ėmė), o kitą savaitę praleidom gražioje Mi 
chigano gamtoje, Čikagos skautų-čių meti
nėj stovykloj. Čia jau mažesnis skaičius da 
lyvių, ir programa visai kitokia, čia tobu- 
linom savo skautiškas žinias, daugiau pio
nieriškų negu kultūrinių dalykų, bet vis 
lietuviškų! Čia ir buvo daugiau progų susi 
pažinti. Užmezgėm ryšį su daug naujų 
draugų, kurių nepamiršim. Nepamiršim ir 
dar vieno dalyko, kuris mums buvo labai 
arti širdies — tai ten,- Michigane, gaminta
sis garsus lietuviškas „skaniausias sūris“! 
Tikrai vertas to vardo! Vėliau, kai po Ame 
riką' važinėjom, dar visur jo gavom, o jis 
buvo toks skanus, kad dar vis kombinuo- 
jam kaip jo parsivežti į Angliją!

Bet, apskritai, parsivešim namo tikrai 
daug brangių atminimų iš šių ir kitų die
nų. Taip pat parsivešim norą gilinti savo 
lituanįstines žinąs, kaip ir kiti, ir įsitrauk
ti aktyviau negu anksčiau į Didž. Britani
jos lietuvių gyvenimą. Mūsų jaunimo yra 
maža, bet mes esame tik dalis didesnio pa
jėgaus kolektyvo. Tai buvo labai jaučia
ma visada.

Tai, gal būt, kongresas ir pasisekė, gal 
dabar savo roles ir savo pareigas ateity ge
riau suprasime. Piniginiu atžvilgiu grįšiu 
neturtinga, bet užtat gal parsivešiu kitų 
svarbesnių turtų.

Kunigunda Kaminskaitė

INSPEKTORIAI 
NEJUOKAVO

Negirdėtas dalykas atsitiko Marijampo
lėj: rugpjūčio pradžioj, pačioj darbymetėj, 
valdžia uždarė valdinį cukraus fabriką. Už 
darė už beatodairišką Šešupės vandens 
teršimą.

Tokį drąsų žygį atliko Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerija, nors fabrikas pri 
klausė Maisto pramonės ministerijai, ku
rios vyriausi viršininkai Maskvoj.

Cukraus fabrikas — tiesa, ne jis vienas 
— teršia Šešupę jau keliolika metų. Nuo 
1950 metų „planuoja“ pagerinti atmatų va 
lymo įrengimus, bet įrengimai vis tebėra 
tie patys, kaip paveldėti iš „buržuazinių 
laikų“, tik nepalyginti labiau apleisti. Jau 
15 kartų vien per pastaruosius ketverius 
metus vandens ūkio inspektoriai tikrino 
fabriką ir įspėjinėjo, net baudė fabriko di
rektorių (baudos, tiesa, direktoriui nebai
sios — iki 50 rublių), bet tai negelbėjo. 
Vien šiemet penkiais atvejais Šešupėje 
plaukė „kalnai“ negyvų žuvų. Skaičiuoja
ma, kad per trumpą laiką išžudyta apie 14 
tonų žuvų. Prie Šešupės iš tolo nebegalima 
prieiti. Antanavos ir ypač Puskelnių elekt
rinių tvenkiniuose vaizdas esąs pasibaisė
tinas: dvokia susikaupę nešvarumai, van
dens paviršius aptrauktas mazuto plėve.

Pastaruoju atveju inspektoriai atvyko 
apsiginklavę pavedimu uždaryti įmonę, jei 
gu ras neapsitvarkiusią. Rado dar blogiau. 
Bet fabrikas dirbo, ir administracija pa
reiškė, kad nieko negalima stabdyti, nes 
parengtoji žaliava sugesianti. Inspektoriai 
paklausė, kiek reikia laiko parengtajai me 
džiagai perdirbti. Atsakė, kad dešimties 
valandų. — Gerai, užantspauduosim po 10 
valandų. — Ne, nejaugi? — netikėdamas 
klusterėjęs vyr. inžinierius. Mat, keliolika 
metų tikrinimai vis švelniai pasibaigdavo, 
tai nesitikėjo, kad šį kartą nejuokaujama. 
Bet šį kartą juokų nebebuvo. Fabrikas su
stabdytas, nebeatsižvelgiant jokių pasiaiš
kinimų.

Tai bene pirmas toks drąsus pasielgimas 
tokioj srity per visą rusų valdžios Lietuvoj 
„ūkininkavimo“ metą. Šiuo įvykiu praside
da „užnugario stiprumo“ bandymas tarp 
teršėjų ir gamtos saugotojų. Daug 
nykščių Lietuvoj užspausta, linkint ištver
mės vandens ūkio ministerijai. Jei ši atlai
kytų, būtų padrąsinimo sukilti prieš teršė
jus ir visose kitose ūkinio, visuomeninio 
bei kultūrinio gyvenimo srityse. (Elta)

Birštono gydyklos sukaktis

Birštone rugp. 27 d. buvo iškilmės 120- 
sioms metinėms nuo Birštono gydyklos 
įsteigimo paminėti. Ryšium su ta sukakti
mi, Birštone taip pat įvyko medikų konfe
rencija, kurioje pateikta 20 pranešimų kli 
nikinės medicinos klausimais. Pardavinė
jami sukaktiniai Birštono ženkliukai ir 
nauji keramikiniai puodukai mineraliniam 
vandeniui gerti. Žada išleisti ir knygą apie 
Birštoną. Neseniai Birštonas tapo pakeltas 
į respublikinės priklausomybės miesto 
laipsnį. (E)
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VILNIAUS RŪBAS
Petr. Tarulis? Rašytojas Petr. Tarutis?
Taip,, savąja literatūra ir jos įdomiai

siais reiškiniais besidominti vyresnioji kar 
ta jį gerai atsimena. Juk anais tolimais me 
tais, kai Lietuvoje gimė futurizmas ir pra
dėjo eiti „Keturi Vėjai", Petr. Tarulis, taip 
sakant, buvo vienas iš jų, ištikimas sąjū
džio dalyvis. Savo ištikimybę ir atsidavi
mą anam reikalui' jis įrodė ne tik darbu 
žurnale, bet ir anuomet išėjusia savo apy
sakų knyga „Mėlynos kelnės". Ta viena 
knyga jam užtikrino vardą ir vietą mūsų 
literatūroje ir jos istorijoje. Petr. Tarulis 
pasirodė anuomet toje knygoje stilistiniu 
puošnumu, švystelėjo, lyg puošni kometa, 
ir ilgiems metams dingo iš literatūros, per
eidamas į laikraštinį pasaulį ir paskęsda
mas jo kasdienybėje.

Jau svetur atsidūręs, jis švystelėjo antrą 
kartą: Vokietijoje 1948 m. buvo išleistas jo 
apysakų rinkinys „Žirgeliai padebesiais". 
Čia P. Tarulis buvo ir anas iš „Mėlynų kel 
nių“ ir jau nebe tas. Taip, jis išliko stilis
tas, bet iš tų naujųjų apysakų į skaitytoją 
jau žvelgė sudėtingesnis žmogus.

O, va, nuo „Žirgelių padebesiais" pasiro
dymo vėl praėjo beveik 20 metų, ir dabar 
Petr. Tarulis prisistato skaitytojui su di
džiuliu romanu Vilniaus rūbas, kurį išlei
do Nidos Knygų Klubas (495 psl.). Be to, 
P. Tarulis šiuo metu rašo kitą romaną 
„Kauno gubernatoriaus pusryčiai“ (kaip 
laikraščiuose teko matyti, jis sumanęs yra 
duoti net visą romanų trilogiją, kurių pir
masis būtų „Kauno gubernatoriaus pusry
čiai“).

„Vilniaus rūbo“ veiksmas vyksta tarp 
nepriklausomybės laikais lenkų valdomo 
Vilniaus ir nepriklausomos Lietuvos, ir pa
tys vyriausieji jo veikėjai yra ne kurios 
nors didelės asmenybės, bet maži žmone- 
liai, o kai pats vyriausiasis — Vedlūga, tai 
dar net ir ypatingas. Tai Vilniaus amati
ninkas, šiaučiukas, kuris, norėdamas leng
viau gyventi, atsisakė savo profesijos ir 
pradėjo verstis kontrabandos gabenimu į 
Lietuvą, kol jam pagaliau šovė mintis tik
rai pralobti ir jis pradėjo pardavinėti šven 
tojo apsiausto atraižėles kaip relikvijas, o 
paskui buvo sugautas ir išvarytas per de
markacijos liniją. Va, tai šitas žmogus ir 
charakterizuojamas ko plačiausiai įvairio
se padėtyse su troškimu prasimušti gyve
nime, su jo baimėmis, sugebėjimu gražiai 
apsukti kitiems galvas, net ir pirmaujan
čiai diduomenei. Čia turime jo portretą 
nuo vargingos vaikystės, su šiaučiavimo 
metais, su dėdės zakristijono globa, su pu
siau nuoširdžia draugyste su našlele Ka- 
ruse. Portretas to Vilniaus šiaučiuko Ved- 
lūgos romane duotas didelis ir platus. Ja
me įtelpa ne tik tam tikri nuotykiai, bet ir 
šio žmogaus filosofija su. svajonėm apie 
turtingą ir nepriklausomą gyvenimą, kai 
niekas tavęs nestumdo. Matyt, nebesikęs- 

damas šiaučiuko padėtyje, kai dirbtuvės 
savininkas vaidina visagalį, jis nuėjo tuo 
lengvesnio gyvenimo keliu, tačiau be pa
stangų sustoti. Rodos, būtų pasitenkinęs 
mažesnėmis pinigų sumomis, tai nebūtų 
ištikusi jį ta nelaimė, kai vėl viską praki
šo. Rodos, būtų laikęsis Karusės, kuri jam 
patiko, tai nebūtų reikėję paskui graužtis, 
kad vėl liko vienas.

Romane pavaizduoti keletas ir tų kitų 
asmenų, kurie turi lemiamos įtakos Vedlū- 
gos gyvenime. Tai motina, dėdė zakristijo
nas,’ šiaučių dirbtuvės savininkas, Karusė, 
poniučių draugija ir policininkai.

Bet šalia Vedlūgos istorijos romane yra 
dar ir kitas pasaulis. Tai tasai fonas, ku
riame viskas vyksta. Ir tasai fonas šioje 
knygoje, tur būt, labiausiai atsišaukia į tą 
senąjį Tarulį iš jo pirmosios knygos, ku
riantį detales, vaizdus, ieškantį stiliaus 
išgražinimų. Jeigu kai kurie romanistai 
ne kartą į savo kūrinius prikaišioja, rodos, 
su pagrindiniu pasakojimu nieko bendra 
neturinčių epizodų, tai Tarulis „Vilniaus 
rūbe“, galima sakyti, šita nuodėme visiš
kai nesinaudoja. Jis pasakoja tik tai, kas 
reikia, tačiau jo dėmesys nuolat nukrypsta 
į aplinką, kurioje viskas vyksta. Jau pir
muosiuose romano puslapiuose susiduria
me su tuo rašytojo palinkimu. Jis romaną 
pradeda juk ne tiek Vedlūgos istorija, kiek 
poetizavimu Vilniaus. Kitas labai ryškus 
tokio supoetinto fono pavyzdys galėtų bū
ti ta naktis, kai Vedlūga įtikinėja Karusę, 
kad jo sumanytasis biznis labai vertas dė
mesio ir kad ji turėtų jam pagelbėti. Tada 
už lango, Karusės darže ir toliau, sutren
kia žiogelių, uodų ir mašaliukų muzika, ko 
kios atskambių užtinkame šen ten savo 
poetų kūryboje. Ne, Vedlūga, atrodo, nėra 
poetiškos dūšios. Tiesa, jis svajoja apie 
nuosavus namelius su gaidžiu ir vištomis 
kieme, su morkomis ir kopūstais darže, su 
darželiu. Tačiau tokioje svajonėje reiškia
si greičiau praktiškas tradicinis žmogus, o 
ne poetas. Vadinas, supoetina aplinką pat
sai rašytojas sau ir skaitytojui pasigrožėti, 
ir jo tie poetiški vaizdai, išieškotosios de-

Lituanistinė biblioteka

Liepos 16 d. Literatūra ir Menas paskel
bė, kad Vagos leidykla Vilniuje (Valstybi
nė grožinės literatūros leidykla) pradės 
leisti Lituanistinę Biblioteką. Tai turi būti 
daugiausia senųjų raštų serija. Tam tik
rais atvejais tie raštai būsią spausdinami 
dviem tekstais: originaline rašyba arba 
kalba ir dabartine rašyba arba išversti da
bartine rašomąja lietuvių kalba. Ateinan
čiais -metais žada išleisti Jono Goštauto 
„Ponas Teisėjaitis arba pasakojimas apie 
Lietuvą ir Žemaitiją“ (parašyta lenkų kal
ba, 19 amžiuje). Toliau — S. Stanevičiaus 
„Raštų“ dalis. (E) 

talės nėra tradiciniai dalykai, kokie buvo 
žemaitei ar Šatrijos Raganai. Anų raštuo
se gamta veikia žmogų, jo nuotaiką. Taru- 
lio romane greičiau priešingai atsitinka. 
Pvz., Vedlūgą erzina ta naktinė mašaliukų 
ir žiogelių gražioji muzika. Vadinas, gra
žus vaizdas atšoka nuo veikėjo, nesutampa 
su juo.

Kai romanus rašąs mūsų lietuviškasis 
jaunimas dar nespėjo kaip reikiant įsirašy 
ti, o vyresnieji vienas kitas jau beveik iš
sirašė, tai Petr. Tarulio „Vilniaus rūbas" 
bus, be abejo, reta ir maloni naujiena. Siu
žetas visiškai naujas, visas dėstymas labai 
savitas, o tasai vaizdo ir detalės išieškoji
mas jį stato šalia pačių geriausių mūsų li
teratūros darbų.

K. Abr.

ILIUSTRUOTAS MAIRONIS
Tikėkime, kad visi mūsų skaitytojai ži

no, kas yra Don Kichotas. O-jeigu nežino, 
tai galime pasakyti, kad Don Kichotas yra 
žmogus, kuris gyvena fantaštiniame idėjų 
pasaulyje ir nesiskaito su realybe. Net la
bai nesiskaito su realybe.

Tikimės, kad „Romuvos“ leidyklos savi
ninkas Jonas Galminas neįsižeis, jei jį pa
vadinsime lietuvišku Don Kichotu — idea
listu, kuris ne tik nesiskaito su realybe, 
bet dar stengiasi ją paveikti, pralaužti sa
vo darbu lietuvišką apkiautimą ir Įsivaiz
duoti, kad mažasis mūsų pasaulėlis nėra 
toksai mažas.

Kai jis išleido Jono Aisčio poezijos rink
tinę ir iliustruotą prabanginį Baranausko 
„Anykščių šilelį", tokios mintys atrodė ne
be svetimos. Kur gi tu šiais laikais dar su 
knygos prabanga, jei mūsų brolis jau seno
kai gyvena toli gražu nebe tuo stovykliniu 
lietuvišku entuziazmu, koks anuomet buvo 
apėmęs mus, kai kiekvienas popierėlis bū
davo graibstomas!

Tačiau J. Galminas, matyt, pasiryžęs ne
pasiduoti. Paleidęs į žmones anuos mūsų 
minėtuosius ir dar kai kuriuos kitus leidi
nius, štai dabar jis mums pristato kitaip, 
negu iki šiol, vieną didžiojo Maironio kny
gą. Jo „Romuva" išleido Maironio balades, 
iliustruotas Prano Lapės, didžiulio forma
to 102 puslapiai, kaina 6 doleriai (o leidyk
los adresas: „Romuva, 84-20 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421, USA).

Maironį, žinoma, reikia kartoti naujo
mis laidomis, ir didieji knygos mėgėjai bus 
labai dėkingi, kad „Romuva" išleido jo ba
lades. Dar daugiau dėkingi, kad tai yra to
kia speciali, prabangi laida, tasai didelis 
formatas ir tos puikios iliustracijos. Mai
ronį iš tiesų, bent nuo jam skirtųjų metų, 
žada leisti nebe vienas leidėjas. O jeigu 
žada, tai, tur būt, dėl to, kad Maironio rei-

BROSICRA APIE VALDŽIOS

PERĖMIMUS

„A Study of the Anatomy of Communist 
Takeovers", 70 puslapių brošiūra, JAV 
Kongreso leidinys, apima devynių paverg
tų Europos tautų atstovų pateiktus doku
mentinius pareiškimus JV Senato juridi
nės komisijos specialiam pakomitečiui, ty
rinėjusiam. kaip komunistai, dažniausiai 
per koalicines vyriausybes, paima valdžią 
į savo rankas. Tyrinėjimas buvo daromas 
ryšium su sen. Robert F. Kennedy pasiū
lymu sudaryti Pietų Vietname koalicinę 
vyriausybę su komunistais. (Apie Lietuvą 
rašo buv. Lietuvos Ministrų Tarybos gen. 
sekretorius Vincas Mašalaitis). Brošiūros 
kaina — 25 centai. Gaunama per Superin
tendent of Documents, US Government 
Printing Office, Washington, DC 20403.

(E)

kia. Tik gal niekas neskuba pažadų ir užsi
mojimų vykdyti, nenorėdami rizikuoti. Iš
leisti galima ir malonu būtų, bet kiek susi
ras tokių, kurie norėtų išleistuosius tomus 
įsigyti? Čia, greičiausia, ir yra visa kliū
tis. Dėl to malonu, jei kas nors, nepaisyda
mas bet kokių kliūčių, ima ir pristato 
mums Maironį ir dar ne bet kokiu, o šven
tadieniu rūbu!

Kaip džiaugėmės Prano Lapės iliustruo
tu „Anykščių šileliu", taip lygiai džiaugia
mės dabar ir Maironio baladėms jo sukur
tomis iliustracijomis. Tiesa, čia jau visiš
kai kitas P. Lapė, palyginus su anuo iš 
„Anykščių šilelio“. Ten jis buvo toks mar
gas, toks įvairus, toks lengvas, pasakytu
me, saulėtas su savo lapeliais, uogelėmis, 
riešutėliais, voveraitėmis, kad net užu šir
dies tveria. Jis, žinoma, ten sukūrė savo 
Anykščių šilelį, ■ kuriame vien tas lengvu
mas ir šviesumas veržiasi į paviršių. Ver
žiasi ir žavi akį ir širdį tomis šviesiomis 
saulėtomis spalvomis.

Maironis yra kitoks, ir Pranas Lapė čia 
kitoks. Baranauskas „Anykščių šilelyje“ 
krauna smulkmeną prie smulkmenos, o 
Maironis — platus, didėlis, majestotiškas. 
Tad ir P. Lapė bus šitokią jo dvasią savo 
iliustracijose pagavęs ir perdavęs. Jo pie
šiniai čia dideli, daugiausia per visą pusla
pį, stambių linijų, ir Anykščių šilelio švie
sioji geltona spalva išnyko. Čia didžioji 
dauguma piešinių mėlyni, ar mėlynai juo
di, ar visiškai juodi.

Priedo dar yra ir paties Maironio port
retas.

Gražus leidinys!
Čia sudėtos šios iliustruotos baladės: Ro

ma, Šatrijos kalnas, Jūratė ir Kastytis, Či
činskas, Medvėgalio kalnas, Užkeiktas Ska 
piškio varpas ir Dyvitis.

K. Abr.

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS

Kartą Jonas XXIII aplankė Romos Šv. 
Dvasios ligoninę, kurią administruoja vie
nuolės seselės. Motina viršininkė, giliai 
pergyvendama popiežiaus vizitą, nuėjo pa
sitikti ir pati jam prisistatyti.

— Šv. Tėve, aš esu šv. Dvasios'virši
ninkė! — pasakė.

— O, turiu pasakyti, kad esate laimin
ga, — atsakė popiežius. — Aš tesu Jėzaus 
Kristaus vietininkas...

Mgr. Chevalier, Manso vyskupas, buvo 
išrinktas vietoje mirusio kard. Grente į 
Prancūzų Akademiją. Jis pasakojo popie
žiui, kaip būsią sunku užimti tokio asmens 
vietą.

— O ką man daryti? —pertraukė jį pop. 
Jonas. — Ar jus manote, kad taip lengva? 
Tačiau aš duosiu jums gerą patarimą: da
rykite, kaip aš darau —- skirtingai elkitės!

Vieną 1949 metų dieną Mgr. Roncalli pie 
tų metu išgirdo skambantį varpelį. Nuste
bęs pats nuėjo atidaryti durų ir veidas į 
veidą susidūrė su Pranciškumi Gay. Ne
laukdamas svečių, jis susipainiojo ir atsi
prašinėjo:

— Aš visiškai pamiršau, kad jus pakvie 
čiau!

— Kiek ta liečia mane, tai visiškai ne
svarbu, — atsakė Pr. Gay. — Tačiau Jūsų 
Ekscelencija taipgi pakvietėte UNRRA's 
direktorius ir, man rodos, Brazilijos vysku 
pą-

— Tai baisu! O ir mano šeimininkė iš
ėjusi! Eikš, pažiūrėkime, ką mes galime pa 
daryti! Turime eiti tiesiai į virtuvę ir ką 
nors suregzti.

Kai atėjo vyskupas, Pr. Gay, vilkėdamas 
prijuostę, atidarė jam duris. Pagaliau visi 
svečiai susirinko virtuvėj prie židinio, kur 
Mgr. Roncalli sušilęs rengė polentą.

— Ar tai ne geriausias pasaulyje patie
kalas, kurį galima valgyti? — paklausė.— 
Namuose jį vadina „Viešpaties patiekalu“. 
Taip jį vadina dėl to, kad visuomet gali
ma atrasti truputį miltų ir lašelį alyvos 
bet kuriuose namuose, nepaisant, kokie 
skurdūs jie būtų. Parengė J. K.

Padauginama rusų kalbos pamokų

Bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoj 
penktųjų (gimnazijos pirmųjų) klasių pro 
gramoje šiemet rusų kalbos pamokų skai
čius pakeliamas nuo 140 iki 175.

Lietuvos istorijai ir geografijai ir toliau 
lieka tik kampininkų vietos — po kelias 
pamokas — Rusijos istorijos ir geografijos 
programose. (E)

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(94)

Tuo tarpu privažiavo tuščioji uorė, ir Ar 
vydas pamatė, kad to vienmarškinio važny 
čiotojo esama Viktoro Šileikos. Iš uorės iš
šoko antrasis vyras, kuris sėdėjo nepaste
bimas užpakalyje, ir, išskėtęs ilgas stip
rias rankas, pustekinis pasileido prie Arvy 
do. Tai buvo Tadas Grigas. Vyrai be žo
džių apsikabino, paskui ilgai purtė rankas, 

■žiūrėdami viens kitam į akis ir plačiai šyp
sodamiesi.

— Grįžai, pirmininke?
— Kaip matai, brigadininke.
— Ek, laiku, pačiu laiku!
— Gal kiek ir po laiko, bet nieko nepa

darysi... Gražaus šieno priaugo šiemet...
— Taip, tuo negalima skųstis. — Tadas 

pakėlė nuo žemės kuokštą, pauostė ir apsa 
lusia veido išraiška padavė Arvydui. —Pa
kvėpink. Šienelis kaip rūta. Ne pašaras, o 
vaistažolės. Suvešime be lietaus lašo.

— Kaip kiti darbai, Tadai?
— Krutame, pirmininke. Su šienu šiek 

tiek vėluojame, kaip matai, — nenorėjome 
nuskriausti cukrinių. Baigiame antrą kar
tą ravėti.

— Šaunuoliai! — Arvydas su pasigėrėji
mu apžvelgė žmones, kurių kiekvienas vėl 
dirbo savo darbą. — Gerai, kad stengiesi, 
Tadai, bet nepamiršk mokslo. Nebe už kal
nų sesija.

— Dėkui už gerą žodį, pirmininke. Tas 
mokslas įsisiurbęs man į smegenis kaip er
kė. Kad ir ištraukčiau, galvytė liktų.

Arvydui dar daug klausimų grūmėsi ant 
liežuvio, bet prisiminė Ievą, ir jį vėl ap
ėmė nerimastingas ilgesys, kurį vis aštriau 
pajusdavo paskutinėmis dienomis. Jis atsi
sveikino su Tadu ir, palinkėjęs visiems sėk 
mingo darbo, nuėjo paskui pilną vežimą, 
sunkiai girgždantį nušienauta pieva. Gre

ta uorės krypavo Šileika, be paliovos niūk
damas arklį, nors to ir nereikėjo, nes ne- 
tinginys arkliukas ir taip iš kailio nėrėsi.

— Iš vežimų meti, Viktorai?
Šileika krūptelėjo ir panarino galvą. Pla 

tūs pečiai nusmuko, prislėgti nematomos 
sunkenybės, basos kojos sulinko per pa
kinklius.

— Taigi... I Lapino daržinę vežame...— 
ne atsakė, o kvėpte iškvėpė, tartum su tais 
žodžiais kartu išleisdamas sielą.

— Baigiate privežti?
— Bai... primūrysime... iki vakaro...
— Į uores krauti lengviau...
— Dviese metame...
— Girdėjau, buvai apsirgęs?
— Taigi... negriebė velnias...
Arvydas susigretino su Šileika.
— Kodėl basas? Gal dar nemokėjo už 

birželį?
— Mokėjo... — Šileika įsikibo uorės sta 

tinio, nes vežimas per kelvietę suko į vieš
kelį, tad reikėjo prilaikyti, kad neapvirstų.

„Aišku. Prauliojai darbadienius", — no
rėjo įgelti Arvydas, bet susivaldė.

— Jei labai reikia, kolūkis galės išmo
kėti kokį rublį į priekį.

Šileika nieko neatsakė. Vėjo išpūsti 
marškiniai plazdėjo kaip burė. Stipriai 
kvepėjo šienu ir prakaito sūrumą.

— Svarbu dorai gyventi, Viktorai. Visa 
kita ateis savaime.

Šileikos galva ėmė drebėti, sprandas pri
tvinko kraujo. Norėjo pasisukti, pažvelgti 
Arvydui tiesiai į akis, nes tik žvilgsniu ga
lima buvo pasakyti tai, ką šią akimirką 
pergyveno, tačiau paralyžuojanti gėda su
kaustė raumenis, tad neįstengė išstenėti, 
sudėdamas į tą vienintelį žodį visą nusiže
minimą, atgailą, pasipiktinimą savimi ir 
dėkingumą, visus tuos jausmus, kurie pas
kutinėmis dienomis buvo pribrendę jo sie
loje:

ROMANAS
— Pirmininke...
— Aš nieko nežinau, Viktorai. ■— Arvy

das pirštų galais palietė Šileikos alkūnę ir 
tuoj pat atitraukė ranką. — Pamiršau. O 
jei nori, kad ir kiti pamirštų, tam turi dvi 
stiprias rankas. Darbas, broleli, nuostabiau 
sias pasaulyje chemikalas, kuris išima bet 
kokią dėmę.

— Aš nebūčiau... Lapinas... — išduso 
Šileika.

— Teisinies? Liaukis! Kam reikia tuš
čių žodžių?

— Taigi, kad jis, Lapinas...
— Su Lapinu bus atskira kalba, o tavo 

reikalą nebeminėkim. Taškas! Gerai?
Šileika sudrebėjo, numetė vadžias ir puo 

lė Arvydui prie rankos.
— Ak, ir kvailys! — Arvydas, pasišlykš- 

tėjęs atstūmė Šileika. — Už ką, žmogeli 
mielas? Ką tau padariau, tai ne dėl tavęs, 
tik ne dėl tavęs vieno, žinok. O ką tu man 
padarei, taip pat ne man vienam. Žmones 
nuskriaudei, visuomenę. Toks nusikalti
mas nenulžižomas seilėjant ranką. Dirbk! 
Išsitiesk visu ūgiu kaip žmogus! Štai kokio 
atsiprašymo mes reikalaujame iš tavęs. 
Gana prisišliaužiojai savo gyvenime. Ga
na. Šileika!

Arvydas peršoko per griovį ir lauko ke
liuku pasuko tiesiai į Krūminio sodybą. 
Kai po kurio laiko atsigręžė, šieno vežimas 
leidosi nuo kalvelės į kaimą. Šileika sliūki 
no šalia susikūprinęs, žemai nuleidęs gal
vą, vėjo išpūstais marškiniais, kaip didžiu
lis voras.

Veršidė buvo tuščia. Gardų užkilos iš- 
imstytos, kitur išverstos pertvaros. Ant ap 
džiūvusio mėšlo straksėjo vieniši žvirbliu
kai. Pro mažus apmusijusius langelius mū
rinėje sienoje sunkėsi blausi dienos šviesa.

Arvydas susimąstęs perėjo veršidę. Ap
leistų patalpų vaizdas jį prislėgė. Paskui 
staiga nusijuokė: na, ir kolūkio pirminin

kas, po galais! Juk veršeliai tikriausiai va
saros aptvare...

Vasaros aptvaras buvo įrengtas tuoj už 
veršides. Jį sudarė keturi dideli gardai, 
kiekvienas atitinkamo amžiaus veršeliams. 
Arvydas manė, kad per karščius, ypač vi
durdienį, geriau laikyti gyvulius uždarose 
patalpose, tačiau Martynas, matyt, buvo 
kitos nuomonės.

Prie aptvaro, primityviai suramstytoje 
lauko virtuvėje (keturi į žemę įkasti stul
pai, laiką stogą, sukaltą iš senų lentgalių, 
ir dvi kilnojamos pussienės užsistatyti nuo 
vėjo) stovėjo du kubilai su putra verše
liams. Martynas, vienplaukis ir vienmarš
kinis, kaušu sėmė putrą į du kibirus, ku
riuos nešė prie aptvaro ir po vieną pada
vinėjo Ievai. O Ieva, stumdoma gyliuojan
čių veršelių bandos, pilstė priimtą putrą į 
lovius, įtvirtintus tarp dviejų stiprių geg
nių, pakaltų per gerą pusmetrį nuo žemės.

— Šalin, velniūkščiai, — nepiktai barė
si, gindamasi veršelių. — Pasitrauk, pašėlę 
le, kibirą išmuši. O tu, kur kiši savo snu
kį? Ar ne šelmis — uodega per akis! Begė
dis...

— Atsargiai, Ieva. Tokia gauja gali 
dramblį sutrypti, — įspėjo Martynas, pri
ėjęs su kibiru prie aptvaro. — Žinai, ką 
mes padarysime? Kiekvienam po atskirą 
gardelį. Pašėrę vėl išleisime į aptvarą. Kol 
įpras, aišku, bus sunku, bet aš tau padė
siu.

— Geriau užtvarą iš tos pusės taip per
taisytumėte, kad būtų galima pašerti, ne
įeinant į vidų.

— Ot, šitaip ir padarysime! — apsidžiau 
gė Martynas. — O paskui paskelbsime 
spaudoje apie tavo racionalizacinį pasiūly
mą ir išspausdinsime nuotrauką su veršio 
uodegos antspaudu ant veido.

— Duok šen kibirą, niekų nepliauškęs. 
— Ji apsimetė supykusi, tačiau Arvydas 
pastebėjo, kaip jos veidas nušvito ypatin
ga vidujine šviesa, būdinga moteriai, kuri 
ir nori patikti, ir to drovisi, ir santūriai 
džiūgauja, jausdama, kad jos nesąmonin
gas iššūkis neliks be atsako. Ji koketavo! 
Kaip prieš penkerius, ne. prieš šešerius 
metus, kai jiedu buvo ką tik vedę, o gal 
dar prieš vestuves. Taip, tikriausiai prieš 
vestuves, nes jis, Arvydas, nebeprisimena, 
kad vėliau ji būtų stengusis jam patikti, 
nors galėjo būti ir taip, jog jis to nepaste
bėdavo.

Martynas pastatė kibirą ant aptvaro. 
Ieva siekė jį paimti, bet Martynas patrau
kė į šalį.

— Talkininkas! Tiktai gaištis su tokiu 
talkininku, — nusijuokė ji ir vėl siekė ki
biro, bet jis sučiupo jos ranką.

— Duok, nuvalysiu skruostą. Labai ne 
prie veido tas veršio uodegos antspaudas.
— Jis staiga paleido jos ranką. Abudu va
landėlę žiūrėjo vienas į kitą, lyg nustebę 
ar nusigandę. Nerimo šešėlis šmėstelėjo 
veidais ir išnyko, apšviestas tolimo brėkš
tančios laimės atspindžio.

Arvydas kostelėjo.
— Sveiki, — pratarė, nepažindamas sa

vo balso.
— Sveikas, — atsakė Martynas ir sumi

šęs patrynė pirštais smakrą. — Grįžai?
— Deja, grįžau... Sveika, Ieva. — Arvy

das priėjo prie aptvaro ir ištiesė jai ranką.
— Nelaukei, kad šiandien pareisiu?

— Mes... seniai tavęs laukiame. — Ji 
atkišo skruostą — sutrikusi, nesava — ir 
tartum apsidžiaugė, kai jis nepabučiavo.— 
Kodėl nepranešei?

Pakėlė jos galvą už smakro ir pažvelgė 
į akis. Nieko nebelikę iš to, ką matė jos 
veide prieš porą minučių. Prieš jį ne ta 
Ieva, kuri ką tik šypsojosi Martynui, o 
anoji, nepriekaištinga sergančio vyro lan
kytoja. Pareiginga moteris, kantriai vel
kanti užkrautą naštą.

— Nepranešiau. O kas? Ar būtų kas pa
sikeitę nuo to, jeigu būčiau pranešęs? — 
karčiai paklausė.

— Apie ką tu?
— Nieko. — Paleido jos smakrą ir nusi

gręžė. Bijojo, kad nesviestų kokios nešvan 
kybės. Reikėjo kažką pasakyti Martynui— 
tasai, užsidėjęs kepurę, jau dūlino šalin — 
bet ką? Ką? „Ramiau, ramiau, — kuždėjo 
sau. — Kur tavo šaltas kraujas? Negi čia 
gyvenimo esmė? Neprarask savo raciona
laus proto. Anksčiau pirma pamatydavai 
veršelius, apglostydavai glaudesnį, o tik po 
to pastebėdavai, kad be keturkojų esama 
ir dvikojo padaro. Tr buvai laimingas. Kas 
gi dabar su tavimi atsitiko?"

— Tu išalkęs? — sausai paklausė ji. — 
Tuoj baigsiu liuobą, grįšiu ir padarysiu 
pietus.

— Gerai, — sumurmėjo jis.

(Bus daugiau)
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SANATORIJOS NE LIETUVIAMS
Palangoje yra kelios gydomosios sanato

rijos. I jas priimami darbininkai ir tar
nautojai su gydytojų rekomendacijomis ir 
kelialapiais. Su kelialapiais poilsiautojui 
reikia mokėti tik 25 proc., o 75 proc. sumo
ka profesinės sąjungos. Todėl labai sunku 
gauti eiliniam darbininkui lietuviui tuos 
kelialapius. Jie išdalijami partiečiams ir 
Rusijos aktyvistams.

Yra motinos ir vaiko poilsio namai. Juos 
na priimamos motinos su mažais vaikais. 
Vaikams čia gaminamas specialus maistas. 
Į juos patenka irgi atrinktoji publika.

Palangos kurorte yra atrasti du gydomie 
ji mineraliniai šaltiniai. Buvo daromi grę
žimai, ir atrasta stipraus mineralinio van
dens. Dabar iš žemės išvesti vamzdžiai ir 
prie jų pritaisyti kranai. Iš čia gydomąjį 
vandenį ima sanatorijos ir visi žmonės. 
Vanduo gaunamas nemokamai. Minerali
nis vanduo yra labai stiprus, todėl prieš 
vartojant reikia jį atskiesti šulinio vande
niu. Juo gydoma skrandžio ligos, egzemos 
ir daug kitų ligų.

Reikia pasakyti, kad Lietuvoje buvo

Aš esu įsitikinęs, kad kažkada kitam 
gyvenime — kitoj reinkarnacijoj, kaip sa
kytų mistikai, — jūrininkai buvo kupranu
gariai.

Arba, pagalvoju kartais, gal prijaukinti 
drambliai.

Bet jeigu atsirastų šauniai gabus pa
mokslininkas ir imtų tai dundančiu, tai 
vos girdimu ba.su įrodinėti, kad kitame 
gyvenime jūrininkai buvo arkliai — su
tikčiau.

Mie.iausiai sutikčiau, jeigu įrodinėtų, 
kad buvo darbo arkliai. Nes ir dabartinėj 
reinkarnacijoj tarp darbo arklių ir jūri
ninkų galima pastebėt daug panašumų. Ir 
vieni ir kiti šeimininkui ar šeimininko at- 
stovui-kapitonui taip įsakius privalo stot 
ant užpakalinių kojų ir prakaituot, nežiū
rint, ar lyja, ar sninga, ar vidudienis, ar 
vidurnaktis, ar p.aneta apie ašigalius ir 
saulę sukasi įprastu būdu, ar jūra maišos 
su dangum.

Nūdien darbo arkliam gal ir kiek blo
giau negu jūrininkam. Nėra darbo arklių 
sąjungų. Nėra arkliam korespondencijos 
kursų „Kaip įsigyt pirmos eilės draugų bei 
draugiškai nuteikti šeimininkus". Galų ga
le, tikriausia, arklių ga.vose tiek ir prak
tiško proto nėra, kad jie galėtų, kad suge
bėtų imt reikalaut 40 vai. darbo savaitės.

Prieš antrąjį pasaulinį karą, kai laivai 
daugiausia buvo anglimi kūrenamieji gar
laiviai, kai tam garui katiluose kelt peč- 
kuriai turėjo turėt arkliškos jėgos, ne, aš 
nesakysiu, kad tuomet arklių gyvenimas 
buvo lengvesnis. Gal buvo, gal ne. Bet, pa
gal senesnių jūreivių-pečkurių padavimus, 
nežinomos kokybės (ir darbo valandų at
žvilgiu — neaiškios kiekybės) gyvenimas 
ne kiekvienam buvo lemtas, ne kiekvie
nam...

Pirmieji žodžiai, kuriuos išgirsdavo ma
riose darbo ieškantis žmogus, buvo:

— Ar kastuvą turi?
Daugelis darbo ieškotojų ne tik kastuvo, 

bet ir žodžių į tokį klausimą atsakyti netu
rėjo. Tad šitie nieko neverti beturčiai iš
girdo šitokius sekančius žodžius:

— Be kastuvo darbo jūrose nėra!..
Mažuma, kurie kastuvus turėjo, girdėjo:
— Parodyk.
Pagal kastuvą buvo ir atlyginimas. 

Tiems mokėjo dosniausiai, kurių ir kastu
vai buvo didžiausi. O nevienam, kurio kas
tuvas buvo mažas, ne darbą davė, o duris 
parodė.

Bet žmonės vis dėlto ne arkliai — dau
gelis susiprato. Ir daugelis vienokiu ar ki
tokiu būdu įsigijo vyriško didumo kas
tuvus.

Paskui, duonos ar gal nuotykių ieškoto
jam gerai nepastebėjus, kas darosi, — įvy
ko stebuklas: nei iš šio, nei iš to kastuvai 
ėmė mažėt, o algos pamažu didėt. Kastu
vai dar mažėt, o algos... vis didėt!!! Ir ši
taip iki šių dienų.

Dabar, kai jūreiviai streikuoja, žmonijos 
labdariai, t.y. grūdus ir naftą, mineralus 
ir egzotiškus prieskonius, vilną ir druską 
ir daugybę kitokių dalykų transportuojan
čių laivų savininkai, —raunasi plaukus, 
sakydami:

— Kastuvai jau visai dingo, algos paki
lo į aukštybes, o jūsų neišpasakytam gob
šumui vis nėra galo!

Aš nežinau, ar filantropai šeimininkai 
prieš antrąjį pasaulinį karą mito retų žuvų 
ikrais, vadinamaisiais kaviarais, ar tik 
šiaip maistu. Bet nevienas bedantis vetera 
nas man pasakojo, kad jūreiviai-pečkuriai 
tegalėjo džiaugtis juoda duona, silkėm ir 
svogūnais. Pagal ponus filantropus, svo
gūnas nepaprastai geras maistas, nes daug 
geležies savy turi.

Nelengva pasakyti, ar laivų savininkai 
seniesiem jūreiviam melavo, ar šie, po 
svetimus vandenis bekeliaudami, per daug 
išsiblaškė. Bet kažkas kažkam turėjo ne- 

karštligiškai ieškoma įvairių žemės gel
mių turtų.

PALANGOS PARKAS
Seniausias ir gražiausias Lietuvos kuror 

tas yra Palanga, ši vietelė miela kiekvie
nam lietuviui. Čia žmogaus akis randa la
bai daug grožio: jūros didingumas, smėlio 
švarumas ir žavinga dangaus mėlynė su vė 
jo gainiojamais margaspalviais debesė
liais. O kopos — vėjo pustomos, Baltijos 
bangų glostomos, tvorelėmis apraizgytos, 
piktomis vikšrelėmis apaugusios, bet mie
los, nepakeičiamos.. Auga čia ir gėlytės. 
Bet tik vienos rūšies: dideli aukšti kerai, 
turį daug žalumo ir mažyčius baltus žiede
lius. Žmonės šį smėlynų augalėlį vadina 
ašarėlėmis.

O parkas! Takai, takeliai, takeliukai. Čia 
auga šimtamečiai medžiai, maži medeliai 
ir galybės krūmų. O kur tos rankos, kurios 
juos sodino? Kur grafas Tiškevičius, kuris 
šį parką augino, prižiūrėjo ir įdėjo daug 
savo pinigo, širdies ir meilės gamtai? Pa
langos parkas tai jo kūrinys. Tačiau žiau
riausiai jį iškoneveikė: „Kraugerys, išnau
dotojas, parazitas“. O jo parkas yra Palan
gos pasididžiavimas. Ir dabar vaikšto va-
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tiesą pasakot. Jei svogūnuose tikrai yra 
geležies, tai kvaila būtų žmonėm juos val
gyt. Nebent tie žmonės ne žmonės, o robo
tai būtų. Bet ne. Robotus reikia tept, ne 
penėt. Ne, ne! čia kažkoks nesusipratimas. 
Nebent svogūnai savy ir daug riebalų turi. 
Bet — ne! Ne! čia gal koks apsiiikimas.

Jei svogūnuose būtų geležies, tai kodėl 
niekas iš jų negamino ir negamina vertin
gų dalykų, kaip, pvz., visokių dzinguliukų? 
Arba svogūninių bombų?

Ne. ne... Nesuprantu, kas čia toks per 
susimaišymas...

Dar vienas dalykas, jeigu taip ir būtų, 
kad svogūnuose yra geležies, tai kodėl siū
lyt tokį maistą žmonėm? Kaip gyvas esu, 
negirdėjau, kad kas būtų geležį rijęs! Stik
lą — taip. Stiklo valgymas yra tam tikros 
rūšies sportas. Pats pažinau vieną tokį at
letą. Kai pakankamai išgerdavo, tai ir stik 
linę mielai suvalgydavo. Tik mala, mala... 
Čerška, traška jam tarp dantų, bruzdi, 
gruzdi, ir nebėra! Prieš dvejus ar trejus 
metus, vargšas, nuo nežinomų priežasčių, 
aminą jam atilsį, mirė...

Jūrininkai irgi kartais nuo nežinomų 
priežasčių miršta. Tai, žiūrėk, migloj pa
taiko laivą nuvairuot ant uolų. Ar, kad ir 
saulutei linksmai spinduliuojant, du lai
vai marių platybėse, tarsi magnetiški jūrų 
buliai, trapiom nosim susiduria. Ar dar 
koks perkaitęs motoras sprogsta.

Kartais ir jūra motinėlė užsirūstina ir 
parodo, ak, kaip parodo savo neapsakomą 
galią!..

Visi šie pavojai, aišku, dar nereiškia, 
kad jūrininkai turi streikuot. Nieko pana
šaus. Dauguma žmonių miršta nuo nežino
mų priežasčių. Streikai čia niekam nepa
dės. Visi mes esam to pirmojo netobulo — 
molinio, kaip sakytų mistikai — žmogaus 
ir jo šonkaulio vaikų vaikaičiai, nežiūrint, 
ar aukso dantys burnoj, ar ne.

Džiaugtis turėtumėm visi, kad galim 
vieni kitiems tarnaut. Džiaugtis, sakau, o 
ne streikuot!

Užtat ir pasitaiko vienas kitas jūreivis, 
vienas kitas gilaus supratimo ir aiškaus 
žvilgsnio žmogus, kuris rimtai pasako:

— Ne jūrininkų sąjungos atstovai, o ko
munistai ten. Ne gerint gyvenimo, o viską 
pražudyt nori — ir sąjungą, ir laivus, ir 
valdžią, ir ga op mus visus!..

Bet tai yra balsas laukinėse dykumose.
Būtų gerai, ypač gerai, jeigu tie, kuriem 

vandenynuose netenka darbuotis (irkluo- 
tis gal?) toliau, kaip iki atostogavlečių už
jūriuose, vadinasi, neutralūs sausumų žmo 
nės tuos vėjavaikius jūreivius dėl bereika
lingų streikavimų pabartų.

Ką jie galvoja, tie amžini girtuokliai, tie 
nepataisomi mergininkai? Užsimanė, kad 
56 vai. darbo savaitė per ilga? Mažiau va
landų? Daugiau pinigų? Visur važinėjasi, 
tropikų saulėj kaitinasi, uraganuose jūrei
vių maršus akordeonais plėšia — ir dar 
daugiau pinigų!?!

Būtinai juos bart ir ne tik bart, bet ir 
griežtai įsakyt:

— Marš!.. Tuoj atgal į laivus!..
O jei neklauso, na, aš nežinau, bet turė

tų būt būdų, kaip sukilėlius numalšint.
Žinoma, visų geriausia būtų viską atlikt 

legaliai. Tai yra, skubiai griebtis rinkt to
kią valdžią, kuri paskelbtų daugiau drau
dimų. Kaip, pvz., draudimą streikuot (t.y. 
nedirbt ir todėl negaut pinigų) arba drau
dimą tart vienokius ar kitokius žodžius 
(baisu gi būtų, jei visi imtų sakyti, kokius 
tik žodžius nori!), ir taip toliau.

Aš esu įsitikinęs, kad kai jau ir visuose 
kituose gyvenimuose — kitose reinkarna
cijose, kaip sakytų mistikai — mes visi 
būsim buvę žmonės, tuomet žmonija pa
sieks patį aukščiausią civilizacijos lygį.

Tuomet ir streikai ir visi kiti barbariz
mai bus dingę be žinios, kaip šiandien 
Pupų Dėdė. 

sarotojai ir gėrisi grafo kūriniu. Gėrisi lie
tuviai, rusai, žydai, net ir kalmukai.

Prūde plaukioja baltos gulbės, didžiosios 
jūros antys ir mažos pilkosios antytės. Šie 
prūdo gyventojai atplaukia prie žmogaus 
ir nori gauti skanesnį maisto kąsnelį, čia 
pat sukinėjasi antytė su pulkeliu vaikų. 
Tarytum papildydamas šį žavųjį kampelį, 
ateina mažytis stirniukas. Eina prie rankų, 
žiūri žmogui akysna ir, rodos, nori pasi
skųsti savo globėjais. Juk jis dar toks ma
žas ir suvargęs. Kur tos rankos, kurios 
šiandien jam turi atnešti pienuko? Matyt, 
jo pienelį nukombinavo savo vaikams. Juk 
dabar visur čia tokia mada. Žiūrint į šį 
silpnutį padarėlį, ir gražu ir graudu...

Pasuki į didesnį taką ir eini grafo rūmų 
link. Čia prie takų geltoni, žali ir raudoni 
suoleliai. Nors jie sumaišyti, bet darbinin
kai dažydami gal ir pataikė spalvas, pade
rino. Šalia vieno tako stovi keturi broliai 
berželiai. Stovi paremdami vienas kitą, di
deli, vieningi ir nepajudinami šiaurinių 
vėjų. Mėgsta juos žmonės, o fotografai zu
ja apie šią vietelę ir fotografuoja vasaroto
jus, nes reikia išpildyti artelės planą. Kiek 
vienas vasarotojas nori turėti Palangos at
minimą, o savų kamerų mažai kas beturi.

Prie brolių berželių visada sutiksi lietu
vį. Ateina pavieniai, ateina šeimos, atbėga 
ir jaunųjų būreliai. Tie keturi medeliai 
mūsų tautos vienybės simbolis.

Parke sezono metu groja Palangos muzi
kos mokyklos orkestras. Grojama kasdien 
nuo 4 iki 6 valandos.

Prieš parką yra Palangos įžymenybė — 
karuselė. Ji neseniai pastatyta. Visi vasa
rotojai su vaikais eina pasisupti. Supasi 
net ir suaugę. Čia nuolat pilna žiūrovų, 
nes kitos karuselės Lietuvoje niekur nėra. 
Todėl žmonės, atvažiavę iš įvairių krašto 
kampelių, stengiasi ją pamatyti ir grįžę ki
tiems papasakoti.

Čia pat grafo Tiškevičiaus rūmai, prieš 
kuriuos mažytis fontanėlis trykšta. Nors 
mažas jis, bet darniai derinasi su visa ap
linka. Viską numatė tos „buržuiškos ir pa
razitiškos“ akys. Niekas čia dabar nepa
keista ir nepapildyta, nors šimtai meninin
kų iš „plačiosios tėvynės“ čia kasmet vasa 
roja. Vis dėlto Kremlius šykštus Lietuvai.

GRAFO TIŠKEVIČIAUS RŪMAI
Rūmai gražūs, didingi ir paslaptingi. Ne 

sukuria dabar tokių šių laikų architektai. 
Ir nekuria. Vieno tipo pastatai dabar Kau
ne, Tomske, Maskvoj ir Palangos centre. 
Grafo rūmai yra paversti dailininkų na
mais. Čia atvažiuoja vasaroti su keliala
piais menininkai iš Maskvos, Leningrado 
ir kitų sovietijos vietų. Jie apžiūrinėja rū
mus ir gėrisi jų architektūros nuostabiu 
gražumu. Čia jie gauna kambarėlius ir va
saroja. Yra įrengta jų kūrinių parodoms 
salė. Parodas lanko tik ekskursijos. Pavie
nių žmonių neleidžia. Su viena rusų eks
kursija įsmukau į rūmus ir aš. Tada paro
doje buvo tik lietuvių dailininkų kūriniai. 
Vyrauja komunistinės temos. Nors jau ap
leistas rūmų vidus, bet dar vis tiek gražus. 
Sienos išpuoštos tautiniais ornamentais. 
Laiptų turėklų tvoreles puošia stilizuotos 
gražiausios tulpės. Langų užuolaidų tink
las megztas ir tulpėmis išsiuvinėtas.

Dešiniajame rūmų sparne yra tamsus 
priestatas. Šis priestatas yra kiek žemesnis 
už rūmus, ir į jį nebuvo jokio įėjimo. Ilgai 
suko galvas kompartijos gudročiai ir spė
liojo, kas tame priestate yra paslėpta. Ne
iškentė. Iškirto mūro sienoje skylę ir rado 
užbalzamuotą ir palaidotą 18 metų grafai
tę. Brangenybes, kaip ir visada, darbinin
kai nukombinavo, grafaitę palaidojo ka
puose prie buvusios grafų tarnaitės kapo. 
Grafas savo tarnaitę labai gražiai palaido
jęs. Jos kapas aptvertas tvorele, ir gražus 
kryžius pastatytas.

(Bus daugiau)

DVIGUBO PENSININKO ATSIMINIMAI

Kazys Klimavičius, pedagogas, vienas iš 
Alytaus gimnazijos steigėjų, vėliau ilgą 
laiką buvęs tos gimnazijos vicedirektorius, 
eilės matematikos vadovėlių autorius, šį
met (spalio 18 d.) baigiąs 80 metų am
žiaus, neseniai yra parašęs dar vieną popu 
liariosios matematikos darbą „Skaičiuoki
me greitai“, o dabar yra baigęs netrukus 
žadamą išleisti knygą „Seno mokytojo at
siminimai“.

Iš Tiesoje paskelbtos tos knygos ištrau
kos aišku, kodėl atsiminimai leidžiami: iš
traukoj pasakojama apie senų, dar pereito 
šimtmečio laikų naivius prietarus, pastebė 
tus to meto Lietuvos žmonėse, ir šiek tiek 
užsimenama apie autoriaus, kaip „laisva
maniškų“ pažiūrų mokytojo, nesusiprati
mus su kai kuriais kunigais.

Klimavičius, išsitarnavęs pensiją Lietu
voj jau 1933 metais, rusų laikais vėl buvo 
grįžęs į darbą mokykloj ir tik prieš keletą 
metų (būdamas jau apie 75 metų amžiaus) 
dar kartą tapo pensininku. (E)

NERŠTAS SMĖLYJE
Ramiajame vandenyne, Kalifornijos ir 

Meksikos pakrančių vandenyse, gyvena ma 
ža žuvis, vadinama granionu. Ji savo ikrus 
deda į smėlį. Ši žuvelė, stipriai atsispirda- 
ma uodega, iššoka iš vandens ir per 30 sek. 
padeda ikrus. Tokiu pat būdu žuvis vėl 
grįžta į vandenį. Ikrai įsispraudžia į drėg
ną smėlį, o po dviejų savaičių iš jų išsiritu 
sias žuvytes bangos nuplauna į jūrą.

Skaitytoją laiškai
AR VERTA KARŠČIUOTIS DĖL 

PAŠTO ŽENKLO?

„Europos Lietuvis“ Nr. 32 paskelbė Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos Čikagoje 
rezoliuciją su skatinimu rašyti protesto 
laiškus Vatikanui dėl šiemet išleisto 50 li
rų pašto ženklo, kuriame „drauge su Len
kijos karaliene Jadvyga ir Krokuvos mies
tu įdėtas Vilniaus Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas, kaip Lenkijos valsty
bės simbolis“.

Perskaitęs tokią žinią, bėgau į pašto 
ženklų krautuvę pamatyti šito ženklo. Pa
sirodo, ženklas nėra atskiras leidinys, bet 
vienas iš 6 ženklų serijos, kurią Vatikanas 
išleido krikščionybės Lenkijon įvedimo 
1000 metų sukakties proga. Viename ženk
le vaizduojamas karalius Mečislovas, X 
amžiuje įvedęs Lenkijon krikščionybę, ki
ti ženklai skirti šv. Vaitiekui, šv. Stanislo
vui ir karalienei Jadvygai. Ši atvaizduota 
pagal Mateikos fantazijos paveikslą, jos 
kairėj mažutis ir neaiškus Aušros Vartų 
vaizdelis su parašu „Mater Misericordiae 
Ostra Brama'1, dešinėje gi kiemo vaizdelis 
su parašu „Biblioteka Jagiellonska Kra
kow“ (Jogailaičių biblioteka Krokuvoj), 
viršuj lotyniškai „Sacrum Millenium“. Vi
si paveikslai šitos serijos išreiškia taigi 
Lenkijos bažnyčios praeities momentus, 
bet ne Lenkijos valstybės simbolius! Jad
vygos vestuvės su Lietuvos kunigaikščiu 
Jogaila buvo svarbus momentas Lenkijos 
bažnyčios istorijai, nes jų pasėkoj iš Len
kijos buvo galutinai įvesta katalikybė į 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės že
mes. Jogailaičių biblioteka yra XV am
žiaus universiteto rūmuose, įsteigto ruošti 
kunigams, kurie buvo siunčiami Lietuvon. 
Protestas nepakeis istorijos fakto, kad Len 
kijos katalikų bažnyčia 500 metų adminis
travo Lietuvos bažnyčią, kuri priklausė 
Gniezno arkivyskupijai. Tam faktui simbo 
lizuoti pasirinktas neutralus motyvas „Gai 
lestingumo Motinos“ paveikslo koplyčios, 
nes Aušros Vartų paveikslas plačiai žino
mas ir garbinamas taip pat Lenkijoj; ap
dainavo jį Mickevičius, Slovackis, Kondra
tavičius lenkų kalba. Pašto ženkle nepami
nėtas net Vilniaus vardas, ir visa serija tu
ri retrospektyvinį bei religinį pobūdį, nie
ko revandikacinio ar politiško!

Negaliu suprasti, kodėl mūsų tautiečiai 
Amerikoje dėl šitokio dalyko pasipiktino, 
ragina net kitus rašyti protestus. Nesu teo
logas, bet manau, kad kiekvienas Dievo 
Motinos stebuklingas paveikslas yra vieta, 
kur pasireiškė Jos malonė, o šios gi Vil
niuje patyrė lietuvai ir lenkai, ir gudai, 
ir kiti, kurie prie Jos meldėsi. Vatikanas, 
matyt, tuom vadovaujasi. Jei paveikslas 
dabar tapęs „lietuvių tautos dvasios įkvė
pimo šaltiniu“, kaip rašo Čikagos vilnie
čiai, tai yra tikrai gražu, bet šita aplinky
bė nepanaikina pirminės sakralinės ir per 
tai virštautinės paveikslo prasmės. Protes
tuoti, kad kiti Ją myli, prie jos ne tik mel
džiasi, bet ir Ją mini, atrodytų, yra ne
krikščioniška, nekatalikiška.
Dr. Povilas Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn)

NERIBOTAS POLITINIS NAIVĖLIS

Gerbiamas Redaktoriau,
Jaučiuosi pagerbtas! Jūsų redaguojamo 

laikraščio rugpiūčio 9 d. laidoje išspausdin 
ta dr. P. Rėklaičio korespondencija, pava
dinta „Bolševizmas Vakarų Vokietijos uni
versitetuose“, kurioje kone vienu ypu ir 
maždaug vienodu tenoru buvo paminėtos 
mano ir prof. Wolfgang Abendroth pavar
dės. Atsitiktinio išeiviškos spaudos bend
radarbio prigretinimas prie įžymaus polito 
logo ir pilietine drąsa pasižymėjusio visuo 
menininko iš tikrųjų tegali būti vertina
mas kaip komplimentas pirmajam. Ir už 
nesąmoningą komplimentą randu reikalo 
dr. Rėklaičiui padėkoti. Nebūtinai iš kuk
lumo, tik norėdamas išlaikyti šiokią tokią 
vertybių proporciją, deja, esu priverstas 
dr. Rėklaičio komplimentą atmesti kaip ne 
užtarnautą.

Savo sugretinimu dr. Rėklaitis pasirodė 
daug subtilesnis, negu pirmu žvilgsniu ga
lėtų atrodyti. Suinteresuotiesiems nėra jo
kia paslaptis, kad prof. Abendroth yra 
marksistas bei aistringas ir bekompromi- 
sinis kovotojas už demokratiją ir socializ
mą. Mane gi dr. Rėklaitis tiesiog pavadina 
marksistu. Jo sugestionuojama išvada 
maždaug aiški: štai, žiūrėkite, kokie du bol 
ševikiški baubai (suprask — prof. Abend
roth ir Maziliauskas) švaistosi Vakarų 
Vokietijoje...

Marksisto termino nelaikau keiksmažo
džiu, bet vis dėlto daugiau nei abejoju, 
kad tikri marksistai (kaip, pvz., prof. 
Abendroth) mane tokiu laikytų. Karolis 
Marksas, be abejo, buvo vienas iš labai ne
daugelio žmonių, kurie vien tik savo idėjo
mis sugebėjo pakreipti žmonijos istorijos 
eigą. Tikiuosi betgi pakankamai persiėmęs 
sveiko vakarietiško skepticizmo, kad vie
no, tegu ir iškiliausio žmogaus idėjų nesu
absoliutinčiau ir jo asmenybės nesusta- 
binčiau, o todėl, tur būt, visiškai teisingai 
ir marksistu nesu laikomas.

Visiškai suprantu, Gerbiamas Redakto
riau, kad mano pažiūrų nagrinėjimas yra 

visiškai nereikšmingas ir Jūsų skaityto
jams labai neįdomus dalykas. Į tai teįsilei- 
dau, norėdamas paryškinti pastebimą dr. 
Rėklaičio terminų maišalynę. Komuniz
mas, marksizmas, socializmas dr. Rėklai
čiui, atrodo, yra vienas ir tas pats daly
kas. Kad taip nėra, dr. Rėklaitis galėtų įsi
tikinti, pavartęs bet kokią reiklesnę enci
klopediją. Socializmo terminas yra dau
giareikšmis. Socialistu save vadino vienas 
didžiausių pasaulio nusikaltėlių — Hitle
ris, socialistu yra Egipto diktatorius Nas- 
seris, socialistinė yra dr. Rėklaičio gyvena 
mojo krašto vyriausybė, socialistais paga
liau vadinasi ir komunistai. Labai daug 
bendro tarp visų šitų socializmų iš tiesų 
nėra, bet demokratiniam socialistui primes 
ti komunistiškumą, kaip dr. Rėklaitis kad 
daro prof. Abendroth adresu, paprasčiau
siai yra naivu.

Keisti yra dr. Rėklaičio bandymai Wa- 
shingtoną gretinti prie Maskvos. Tariamuo 
sius komunistinius žurnalus, dr. Rėklaičio 
nuomone, finansuoja arba Maskva, arba 
Washingtonas. Kažkokie (neįvardinti) vo
kiečių profesoriai, „demokratiškai apmo
kyti JAV-bėse“, mat, skelbia marksistines 
teorijas. Vakarų Vokietijoje juk veikia 
saugumo policija ir net kelios kontražval- 
gybinės organizacijos, kurios įvairių „re
voliucionierių“, kaip dr. Rėklaitis kad sa
ko, neglosto. Keista, kad kontražvalgyba 
tų profesorių nepastebėjo: į juos savo dė
mesį teatkreipė pastabusis dr. Rėklaitis.

Sugestija, kad JAV-bės apmoko kažko
kius revoliucingus agentus ir juos siunčia 
Vakarų Vokietijon dr. Rėklaičio ramybės 
trukdyti, ir politiškai neišprususiam žmo
gui tegali nuskambėti kaip nesąmonė. Ly
giai toks pat absurdiškas yra ir dr. Rėklai
čio aiškinimas, kad visuose Vakarų Vokie
tijos universitetuose leidžiami komunisti
niai žurnalai. Net ir dr. Rėklaičiui iki šiol 
negalėjo išlikti paslaptimi, kad V. Vokieti
joje komunistų partija yra nelegali, o ko
munistiniai leidiniai griežtai draudžiami. 
Šitie nuostatai yra smulkmeniškai ir labai 
griežtai vykdomi. Komunistinių, dargi liuk 
susinių žurnalų leidimas universitetuose 
paprasčiausiai yra neįtikėtinas, nes tokius 
žurnalus policija jau seniai būtų likvida
vusi, o jų leidėjus patraukusi teismo atsa
komybėn. Todėl tokį, jokiais įrodymais ne
paremtą dr. Rėklaičio tvirtinimą tenka lai 
kyti „Europos Lietuvio“ skaitytojų mulki
nimu!

Pagal dr. Rėklaitį „bolševikai ir ameri
kiečiai visame pasaulyje skelbia pasakas 
apie nacizmo atgimimą Vakarų Vokietijo
je“. Kyla įtarimas, kad dr. Rėklaitis ne
skaito Vakarų Vokietijos spaudos, išsky
rus gal tik nacinių tendencijų „Soldaten- 
zeitung“. Nors retkarčiais pavartęs Vaka
rų Vokietijos dienraščius ir politinius sa
vaitraščius, pradedant bulvarine Springe- 
rio spauda ir baigiant konservatyviais laik 
raščiais kaip „Frankfurter AUgemeine“ ar 
ba „Sueddeutsche Zeitung“, dr. Rėklaitis 
būtų sužinojęs, kad nacizmo atgimimo pa
vojumi nuoširdų susirūpinimą reiškia ir ži 
nomi bei patriotiškai nusiteikę vokiečių 
publicistai. Vis daugiau balsų susimedžio
jusi Vokietijos Nacionaldemokratų partija 
jau teismo sprendimu yra deklaruota „na- 
cionalsocializmo įpėdine“. O kuo gi dr. 
Rėklaitis pavadintų nuolatos pasikartojan
čius hakenkreuzų tepliojimus ant sinagogų 
ir judaiškų antkapių?

Nežiūrint visko, gerai, Gerbiamas Redak 
toriau, padarėte, laikraštyje paskelbęs dr. 
Rėklaičio korespondenciją. Demokratu bū
damas, manau, kad nė dr. Rėklaičiui ne
galima drausti turėti ir reikšti savo poli
tinę nuomonę. Blogiau tik, kad pastaruoju 
metu pastebimas dr. Rėklaičio pamėgimas 
viešai skelbti savo politinius galvojimus 
paprastai nuskamba pernelyg fašistiškai. 
Pažįstant dr. Rėklaitį, kuris yra malonus, 
simpatiškas ir kuklus vyras, sunku patikė
ti, kad jis iš tikrųjų būtų taip žemai puo
lęs, ir todėl nuo panašaus epiteto sviedimo 
jo adresu susilaikau. Korespondencija jis 
save tedemaskavo kaip neribotas politinis 
naivėlis, ko galvojantieji skaitytojai nega
lėjo nepastebėti.

Dr. Rėklaitis yra kompetetingas meno 
istorikas, nemažą įnašą atiduodantis litua
nistikai, už ką mes visi jam esame dėkingi. 
Kitaip dalykas atrodo, kai jis meno istori
jos srityje įsigytu doktoratu pasipuošęs, 
ex cathedra stiliumi, be jokių įrodymų 
skelbia savo politinius aiškinimus, kurie 
paprastai nėra labai išmintingi.

Apkaltino dr. Rėklaitis ir mudu, Gerbia
mas Redaktoriau, už mano kadaise rašytus 
ir Jūsų redaguojamam laikraštyje skelb
tus straipsnius apie Vakarų Vokietiją. Pa
sak dr. Rėklaičio, tai buvusi „visuomenės 
dezinformacija ir klaidinimas“, šitą savo 
drąsų, žurnalistą įžeidžiantį tvirtinimą dr. 
Rėklaitis net nebandė kokiais nors įrody
mais paremti. Kol jis to nepadarė, tegaliu 
dr. Rėklaičio kaltinimą laikyti išsišokimu 
ir persiplepėjimu, o „Europos Lietuvio“ 
skaitytojus užtikrinti, kad straipsnius rašy 
damas rėmiausi pačių vokiečių (nekomu
nistine) spauda ir stengiausi būti įmano
mai objektyvus.

R. E. Maziliauskas
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REMONTAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Baigus gražintis iš vidaus. Lietuvių Na
mai pradedami remontuoti iš lauko.

Išorinio remonto darbus pasiėmė vykdy
ti V. Velička.

Viduje baro ir apatinės salikės pagrin
dinį remontą atliko K. Makūnas.

J. MATULEVIČIUS SULAUKĖ ŽMONOS

Londone gyvenąs lietuvis Jonas Matule
vičius praeitą savaitę sulaukė savo žmo
nos iš Lietuvos.

Jis eilę metų rūpinosi, kad žmona būtų 
išleista.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO NARIŲ BALIUS

Spalio 1 d., šeštadienį, Klubo vadovybė 
savo klubo patalpų salėje savo nariams 
rengia rudens balių su specialia programa.

Pradžia 8 vai.
Nuo 8 iki 9 vai. vakaro „Red barrel" alus 

nemokamai. Moterims taip pat bus suteik 
ta proga veltui pasinaudoti skaniu gėrimu.

Šokiams gros Jono Parulio muzika, pri
taikyta klubo narių amžiui — su polkomis 
ir įvairiais žaidimais.

DAINAVIECIŲ ŽINIAI

Mielos Dainavietės,
visos renkamės rugsėjo 18 d., 4 vai., Liet. 

Namuose. Iki pasimatymo!
Pirmininkė

MANCHESTERIS
FILMŲ VAKARAS

Spalio 1 d., , šeštadienį, Manchesterio 
Skautų Tėvų Komitetas ruošia klubo pa
talpose filmų vakarą. Rodys filmas iš skau 
tų ir kitų organizacijų gyvenimo.

Prašome gausiai dalyvauti. Atvykę ne
sigailėsite. Pradžia 6 vai. vakaro.

Skautų Tėvų Komitetas

ATŠAUKIAMA SPORTO ŠVENTĖ

Pranešame, kad rugsėjo 24 d. numaty
toji ruošti Sporto šventė Manchestery ati
dėta, nes kaimyninis Bradfordas tą pačią 
dieną ruošia Tautos šventės minėjimą.

Tėvų Komitetas

MOKYKLA PRADEDA DARBĄ
Pranešama Manchesterio apylinkės lie

tuviams, kad rugsėjo 18 d., 3 vai. p.p., Man 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo gra
žiai įrengtoje klasėje pradedamos sekma
dieninės mokyklos pamokos. Visų tėvelių 
švenčiausia tautinė pareiga leisti vaikus į 
liet, mokyklą. Mokykla aprūpins vadovė
liais, toliau gyvenantiems padengs kelio
nės išlaidas ir duos vaikučiams arbatos su 
užkandžiais.

Mokyklos vedėjas ir Tėvų komitetas

NCTTINGHAMAS
JAUNIMAS IR TAUTA

Visą rugsėjo Aštuntąją dieną Liet. Jau
nimo Židinio auklėtiniai praleido tautinės 
šventės dvasioje. Vakarinėse Mišiose, ku
riose dalyvavo ir vietos tautiečiai, kun. A. 
Geryba pamoksle jautriai apeliavo į jau
nimą, kad neužmirštų pavergtos tėvynės.

ŽIDINIUI REIKALINGA

Nottinghamo Liet. Jaunimo Židiniui — 
berniukų bendrabučiui yra reikalingas vir 
tuvės vedėjas arba vedėja. Gaunamas bu
tas ir ilgos apmokamos atostogos.

Kreiptis į kun. S. Matulį, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham.

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams, šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — „4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas" — 1.2.0.
N. Mazalaitė — „Miestelis, kuris buvo 

mano“ — 0.18.6.
N.E. Sūduvis — „Vienų vieni“ — 1.9.4.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — rugsėjo 25 d., 10.30 vai.
KETTERING — rugsėjo 25 d., 12 vai., Lon

don Rd. Po pamaldų bus a.a. Olgos Ku- 
kanauskienės antkapinio paminklo šven 
tinimas. ■' '

DERBY — rugsėjo 18 d., 11 vai., Bridge 
Gate Rd.

NOTTINGHAM — rugsėjo 18 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM — rugsėjo 25 d„ 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

STOKE-on-TRENT — spalio 2 d., 12.15 v., 
Tunstall.

BRADFORDAS
MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

Bradfordo šeštadieninės lietuvių mokyk 
los pamokos prasidės rugsėjo 17 d., šešta
dienį, 2 vai., Vyties Klubo patalpose.

Mokyklos Vadovybė

PADĖKA

Už parengimą išleistuvių miįsų dukrai 
Liolitai, kuri rugsėjo 3 d. išvyko į Ameri
ką, mergaičių gimnaziją, reiškiame padėką 
Bradfordo jaunimui, tėvams, mokyklai, 
„Vyties“ klubui ir tariame vilnietišką ačiū.

Burokai
1966 m. rugsėjo 5 d.

Pas Berlyno lietuvius
1065 m. buvau kelių lietuvių pakviestas 

nuvykti į Berlyną. Jie sudarė man sąlygas 
į Berlyną nuskristi. Kelionės išlaidas ap
mokėjo senas Mažosios Lietuvos veikėjas 
Ermonas Stepaitis, kilęs iš Ragainės apsk.. 
o apsigyventi pakvietė M. Žilinskas pas sa
ve. Ta proga — rugpiūčio 14 d. — įsteigė
me Berlyno PLB apylinkę. Į valdybą išrin
ko M. Žilinską pirmininku, T. Bumbulienę 
— sekretore, M. Brakienę — iždininke.

Valdyba parodė daug veiklumo. Ji kas 
ketvirtadienį šaukia narių susirinkimą, ku 
ris įvyksta pas M. Žilinską. Jis laiko pra
nešimus apie lietuvių gyvenimą tremtyje 
ir Lietuvoj ir stiprina ryšius tarp tautie
čių. Jo nuoširdumas ir vaišingumas yra ži
nomas.

1966 m. vėl mane pakvietė Berlyno lie
tuviai. Buvau ten penkias dienas. Vėl iš
laidas padengė E. Stepaitis, o apsistojęs 
buvau pas M. Žilinską. Lygiai apylinkės 
įsteigimo dieną, rugpiūčio 14 d., įvyko M. 
Žilinsko bute apylinkės metinis susirinki
mas. Perrinkta senoji valdyba, apylinkės 
kontroliere išrinkta E. Babionaitė. Nutarta 
ir toliau kas ketvirtadienį šaukti narių su
sirinkimą. Susirinkime dalyvavo ir svečias 
iš Amerikos Povilas Baltis. Jis buvo į Ber
lyną atvykęs su Amerikos gimnazijų vo
kiečių kalbos mokytojų ekskursija.

Ir kitomis progomis parodė M. Žilinskas 
ir 84 metų amžiaus E. Stepaitis vaišingu
mą ir dosnumą. Praėjusį rudenį buvo Va
sario 16 Gimnazijos šokių grupė, pakviesta 
Berlynan į festivalį, kuriame dalyvavo 
įvairių tautų grupės. M. Žilinskas priėmė 
ją su palydovais savo bute ir juos vaišino. 
Stepaitis aukojo tai šokių grupei 300 DM. 
Ir Lietuvių Jaunimo Kongreso reikalams 
aukojo Berlyno apylinkė daugiausia iš vi
sų Vokietijos apylinkių, nors ji narių skai
čiumi yra mažiausia. ,„

Tebūnie Berlyno apylinkė pavyzdžiu ki
toms apylinkėms.

E. Simonaitis

ITALIJA
AUKŠTAS SVEČIAS STOVYKLOJ

Grįžęs iš diplomatinių kelionių po Pietų 
Ameriką, J.E. arkiv. Antonio Samorė, Ne
paprastiesiems Bažnyčios Reikalams Sek
retorius, atvyko atostogoms į Alpes, prie 
saleziečių vasarvietės. Čia, kartu su Msgr. 
V. Mincevičium ir savo seserimi Jolanda, 
yra nuolatinis stovyklos svečias. Salezie
čių stovyklos koplyčioj keliskart laikė pa
maldas, o rugsėjo 1 dieną, dalyvaudamas 
pietuose, įteikė iš kitų gautą 500 dol. auką 
— „pirmąją auką naujiesiems lietuvių sa
leziečių namams Romoj“. pg

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!

TAU Ii AS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS.

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester.

Važiavom penkiese lengva mašina, ku
rią vairavo stud. R. Baliulis, tik ką grįžęs 
iš Jaunimo kongreso JAV. Diena buvo gra
ži, ir gamta aplinkui įdomi. Kartais mes
davome ilgesnį žvilgsnį, kai kuris nors iš 
mūsų sušukdavo: „Pažiūrėkite į kairę — 
kaip gražu!"

Tačiau mūsų kelionės diena sutapo su 
finalinėmis anglų - vokiečių futbolo rung
tynėmis Londone dėl pasaulinio meisterio 
vardo, tai daugiausia žiūrėjome į laikrodį 
ir į kelionės rodykles, stengdamiesi suspė
ti iki sekančio autoparko — poilsio vietos. 
Autostrada vis tuštėjo, paskutinės mašinos 
skuba, o mes iš paskos ir skaitome kilomet 
rus. Galų gale neiškentusi sušukau: „Tik
tai dvylika minučių liko! Ar spėsim?!" Bet 
dar septynios minutės buvo iki laiko, kai 
pasiekėme vietą. Salė jau buvo pilna. 
Rungtynės kaip tik prasidėjo. V. Vokietijo
je visas anas paskutiniąsias dienas žmo
nės gyveno tik futbolo karštlige. Išsėdėjo
me ir mes iki galo toje salėje. Net pietų 
kaip reikia nepavalgę išskubėjome tolyn, 
kad dar nesutemus suspėtume į „Romu
vą“.

Sekančią dieną turėjo pradėti suvažiuoti 
Studijų savaitės dalyviai. Vėl teko susitik
ti su seniai nematytais bičiuliais ir užmegz 
ti naujų pažinčių. Šįmet buvo kiek mažiau 
dalyvių; bet užtai viskas praėjo ramiau, 
sklandžiau, ir nebuvo per karštos diskusi
jos. Net uodų šįmet nebuvo, užtat įsikūru
sios kelios jauniklės katytės, ir viena jų 
tokia drąsi, kad ateidavo salėn paskaitos 
metu ir apžiūrinėdavo garso juostas, o kai 
klausytojai smarkiai plodavo paskaitinin
kui, tai jai labai nepatikdavo, ir ji šokdavo, 
lauk.

Šįmet buvo įrengta laikina kantina, kur 
galima buvo gauti visokių gėrimų —■ limo
nado, alaus, kavos, arbatos ir sausainių, 
saldainių, pyragaičių. Laisvalaikiu žmonės 
sueidavo čia arba į netolimą nedidelę, bet 
gana jaukią kavinę.

Kas turėjo savo automašiną (o atrodo, 
kad labai daug kas jas turėjo), tai daryda
vo iškylas į miestus ir į gamtą. Mano vy
ras spėjo, kad mašinų buvo daugiau, negu 
užsisakiusių „Europos Lietuvį" Vokietijoj.

Studijų savaitė ir vėl praėjo greitai. Rei
kėjo atsisveikinti su visais. Galva dar pil
na naujų minčių, idėjų, išklausytų paskai
tų, ausyse dar skamba jaunimo dainos, o 
prieš akis jau vėl autostrada su skuban- 
čiom mašinom. Mes dar turim kiek laiko, 
tai norime dar pasivažinėti ir pasidairyti. 
Važiuojam į pareinio kraštus, čia visai ki
tas vaizdas — tiek daug miškų, žalumynų, 
kalnai ir pats Reinas su žaviais vaizdais. 
Bet jau visai artėja vakaras. Prie pat Bon- 
nos yra Bad Godesbergas, kur gyvena 
daug ministrų, kur susibūrusios beveik vi
sos svetimų valstybių pasiuntinybės. Ta
me mieste yra ir „Haus Annaberg". Tai pa 
baltiečių studentų ir kartu poilsio namai. 
Prisimenu, prieš 12, o gal ir daugiau metų 
buvo plačiai kalbama, ar kun. J. Urdzei pa 
siseks sukurti ir baigti, ką jis užsimojo. 
Keli lietuviai studentai ir iš mūsų stovyk
los nuvažiavo tenai, kur jie gyveno ir iš 
kur lankė universitetą. Rodos, kad tada ne 
kaip ten buvo — daug ko trūko. Ir dabar 
mes važiuojam tenai. Iš autostrados pasu
kome į miestelį, o paskutinį kelio galą ma
šina rieda į kalną privačiu nekokiu, ta
čiau neilgu keliu. Įvažiuojam į didelį, šva
rų, gėlėmis apsodintą kiemą. „Haus Anna
berg" —■ didelė, sena, bet gražiai jau su
tvarkyta ir atremontuota pilis. Šalia jos 
stovi senas namukas, kuris bus greit nu
griautas, nes už jo jau pilnu tempu vykdo
ma nauja statyba. Tenai statomas 20 kam
barių namas. Annabergo pilis stovi ant 
kalno, apsupto miškų, o apačioje, kiek to
liau, vingiuodamas bėga Reinas. Reginys 
labai gražus.

Viduje čia dideli ir maži gyvenamieji 
kambariai, salės, salonai, bažnytėlė evan
gelikams, valgomieji kambariai l-r t.t. Rū
mai aukšti, daug oro, lubos išpuoštos, pla
tūs mediniai laiptai su išdrožinėjimais, vin 
giuoti koridoriai ir visur gėlės, gėlės... 
Tikra pilis. Gavome puikų kambarį — lan 
gai į Reiną, kalnus, slėnį. Mes su vyru bu
vome pritrenkti tų patogumų, gražumo, 
net beveik liuksuso. Kun. J. Urdzė mus la
bai nuoširdžiai sutiko. Sako, kaip tik čia 
pasibaigė estų suvažiavimas, o po dviejų 
dienų prasidės latvių biblijų studijų savai
tė, tai kol kas yra laisvų kambarių ir mes 
galim dvi dienas čia pagyventi. Jis mums 
viską aprodė ir papasakojo, kaip su dviem

SALEZIEČIŲ ŽINIOS

TREMTIES KNYGNEŠYSTĖ
Jono ir Teofilės Bakaičių, ketteringie- 

čių, „Jaunimo bibliotekos" 25-sios mecena
tystės 35 sv. vertės saleziečių leidiniai, skir 
ti D. Britanijos Liet, jaunimui, buvo pa
skirstyti: Jaunimo Židiniui Nottinghame, 
Skaučių Sąjungai per p. Zinkienę, Man
chesterio Liet. Klubui, Manchesterio Sielo
vadai per kun. V. Kamaitį, Bradfordo Vy
ties Klubui, Bradfordo Sielovadai per kun. 
J. Kuzmickį, Glasgowo Sielovadai per pre
latą J. Gutauską, Londono Parapijos bib
liotekai per kun. J. Budzeiką, DBLS Londo 
no Namų bibliotekai.

Kun. Petras M. Urbaitis 

bičiuliais idealistais be jokių aukų pradėjo 
čia kurtis. Jiems pasisekė užpirkti tą karo 
sužalotą pilį su pusantro ha parku ir dar 3 
pastatais aplinkui iš grafo už 200.000 DM. 
Jie vėliau pardavė dalį to ploto su dviem 
pastatais už pusę milijono. Tuose atpirk
tuose pastatuose vokiečiai jau rengia savo 
paramos centrą. Savo metu a.a. ponia 
Heuss (buvusio V. Vokietijos prezidento 
žmona) aplankė šią pilį ir nusprendė, kad 
čia tinkama vieta motinoms ilsėtis. Tad, ša 
lia pabaltiečių studentų, kurie čia dar gy
veno, ir šalia visokių suvažiavimų, čia dar 
galėjo tam tikrą laiką ilsėtis motinbs. Da
bar nuolat gyvena 120 žmonių. Dalį jų su
daro marokiečiai, kurie čia užsiliko iš se
niau, bet jų skaičius mažėja. Ūkiškai vers
damiesi, „Annabergo namai“ skolų jau ne
beturi.

Čia apsistoję, darėme iškylas į Reino ža
vingus pakraščius, vynuogynus, įdomius ir 
didelius vyno rūsius, kur už 70 pfenigių 
mums rodė ir aiškino, kaip vynas gamina
mas, ir dar davė po didelį stiklą gero vyno 
išgerti. Apžiūrėjome Bonną, pravažiavome 
pro tą universitetą, kur dėsto mūsų prof. 
Z. Ivinskis, ir net sutikome gatve einantį 
„draugą" Zarapkiną.

Paskutinę dieną pradėjo atvažiuoti lat
vių. Nekalbant apie kun. J. Urdzę ir Trau- 
manų šeimas, kur kalba visi puikiai lietu
viškai, pasirodo, yra ir latvių, kalbančių 
lietuviškai. Man teko išsikalbėti su latve 
iš Prancūzijos. Ji man pasakojo apie savo 
gyvenimą dabartinėje Prancūzijoje. Ji gy
vena su savo vyru už 350 kilometrų nuo 
Paryžiaus viename kaime. Jų namas toks, 
kaip toje vietoje statoma, būtent: nemažas 
kambarys su mažu langeliu ir durimis. Jo
kio prieškambario. Prie šiaurinės sienos 
kambaryje prikalta lentyna, jos apačioje 
kabliukai. Virš lentynos stoge yra „skylė“ 
— kaminas. Ant grindų kuriama ugnis, o 
ant tų kabliukų kabinami puodai, ir taip 
verdamas maistas... Jeigu vėjas pučia, tai 
dūmai eina į kambarį ir ėda akis. Vanduo? 
Jį reikia atnešti iš už pusantro kilometro! 
Elektra? Nėra. Patogumai? Visi eina čia 
pat į mišką... Jos vyras jau nebedirba. Sū
nus negalėjo baigti aukštojo mokslo ir dir 
ba Paryžiuje vienos gimnazijos prižiūrėto

KASJMENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
savo metu, atsimenu, esu rašęs, kad mū

sų tarpe yra nemaža šaunių žmonių, kurie 
be jokių paskatinimų dirba sau tyliai kurį 
nors lietuvišką darbą. Kalnų jie nenuver- 
čia, bet jeigu visi tik kalnų vertimu rūpin
tųsi, tai kas gi balas sausintų?

Bet man rodos, kad dar yra darbų, ku
rie verkdami prašosi atlikti juos. Deja, jie 
taip ir tebėra nejudinami.

Man jau ir seniau yra tekę matyti tokių 
laiškų, kokius dabar parodei, kad vienas 
kitas nelietuvis ar nelietuvė nori išmokti 
lietuviškai, ieško tos srities vadovėlių, bet 
neranda, nes tokių nėra. Tokie laiškai su
jaudintų, tur būt, ir baslį, ne tik mane. Jei 
gu žmona yra pasiryžusi išmokti savo vy
ro lietuvio kalbą, pasakyčiau, kad tai gra
žu. Dar daugiau negu gražu.

Tačiau iš tikro aš šiuo metu nenusima
nau, ką tokiems entuziastams atsakyti.

* * *

Mes žinome nelietuvių, kurie, tur būt, be 
jokių ypatingų vadovėlių puikiausiai yra- 
išmokę mūsų kalbą. Tokių žmonių būrelį 
kadaise turėjome Lietuvoje, tokių dabar 
turime ir svetur. Štai kad ir prof. Rafaelis 
Sealey. Ne tik išmoko, ne tik kalba ir rašo 
ir lietuvių autorių knygas į anglų kalbą 
verčia, bet, kaip rašo spauda, pradės mūsų 
kalbą dėstyti kitiems.

Bet ne visi yra profesoriai, kurie nori 
mokytis lietuviškai. O kai žinome, kad ne 
visi, tai turėtume žūt būt pasirūpinti ati
tinkamais vadovėliais.

Kas tuo vadovėlių klausimu turėtų pasi
domėti, išsiaiškinti, susitarti ir padaryti?

Aš nežinau, bet kas nors turėtų tai pada
ryti.

Žinoma, prabėgomis į tą reikalą pažiū
rėjus, galima būtų ranka numoti ir už
miršti. Kas gi čia iš tiesų bus, jei keletas 
nelietuvių išmoks lietuviškai? Kalnai dėl 
to nenugrius, o pelkės neišdžius. Kai eina 
kalba apie vadovėlius, jų paruošimą ir iš
leidimą, tai visada kils klausimas: o kiek 
gi bus tokių, kurie tuos vadovėlius pirks? 
Mes nežinome, kiek bus. Jeigu nedaug, tai 
į vadovėlių išleidimą įdėtieji pinigai gali 
negrįžti. Vadinas, leidėjams gali būti nuos
tolių. Taip, gali, jeigu žiūrėsime piniginės 
reikalo pusės.

O jeigu žiūrėtume į reikalą vien iš lie
tuviško taško, tai, man rodos, susilauktu
me didelės naudos. Mes gi vis kalbame, 
kad mums visur reikia draugų, kurie būtų 
už mus ir su mumis. O praktika rodo, kad 
beveik visi tie, kurie išmoksta lietuviškai, 
pasidaro mūsų draugais. 

ju. Per paskutinius 3-4 metus jie kiek pato 
bulino savo gyvenimo sąlygas: sūnus pra
plėtė langą, užmūrijo „židinį“, nupirko ir 
pritaikė tikrą krosnį, užuolaidomis padali
jo kambarį į 2-3 dalis. Bet vandens, elekt
ros bei patogumų (be kibiro) dar nėra. 
Dabar, kai amerikiečiai pasitrauks iš Pran 
cūzijos, tai, kaip ji man pasakojo, bus di
delis bedarbių skaičius. Kurie dirbo pas 
amerikiečius, jau niekur kitur nebegaus 
darbo! Jau dabar tie žmonės apmėtomi ak
menimis. Prancūzai tuos savo „neištiki
muosius" tautiečius smerkia ir niekina. O 
tokių bedarbių greit bus daugiau kaip mi
lijonas.
■ Aplankėme mes dar „Maria Laach“ vie
nuolyną, bažnyčią ir ežerą. Oras visą laiką 
buvo gražus, tad ir nuotaika gera. Po gerų 
pusryčių atsisveikinome su Annabergu, pa 
dėkojome kun. J. Urdzei ir jo poniai už vai 
šingumą ir gražų priėmimą ir nuvažiavom 
prie Reino keltuvo. Plaukėme . per Reiną 
laivu. Kitoje pusėje nuvažiavome į Peters- 
bergą, kur Britanijos karalienė viešėjo. 
Kelias eina vis aukštyn ir aukštyn iki pat 
viršaus. O viršuje nuėjome į pasaulyje ži
nomą Rheinterassen. Neapsakomai gražus 
reginys! Rodos, visą Reino slėnį iš čia gali
ma pamatyti.

Atsisveikinę su Reinu, pasukome į Due- 
sseldorfą. Tenai aplankėme Baliulienės se
sutę, apžiūrėjome miestą ir pasukome į 
Muehlhaimą ieškoti nakvynės lietuviškoj 
šeimoj. Kol suradome, jau buvo gana vė
lu, ir Patzkevičių šeimą jau radome be
veik sumigusią.

Paskutinis mūsų kelionės etapas buvo 
Bremenas. Jis sutiko mus jau su lietumi. 
Bet užtat su šilta ir giedria šypsena suti
ko mus kun. Keleris ir ponia. Visos jų duk
ros ištekėjusios ir į platųjį pasaulį išėju
sios (viena net į Čilę išvažiavo), tai jie tu
ri dabar kiek daugiau vietos savo bute. 
Čia irgi mes gražiai nakvojome ir maloniai 
praleidome laiką.

Trečiadienį vėl sveiki ir gyvi grįžome į 
Hamburgą. Labai graži ir įdomi kelionė pa 
sibaigė, bet prisiminimai dar ilgai išliks 
mumyse. z

V. Cekauskienė

Mes, be to, mėgstame rodyti nepatenkin
tą veidą ar net ir parūgoti, kai lietuvis ve
da kitatautę ir savo žmonos nė kiek nepra
moko lietuviškai. O ypač džiaugiamės, kai 
tokia kitatautė prakalba į mus lietuviškai, 
arba kai tėvas yra lietuvis, motina nelie
tuvė. o vaikai moka lietuviškai.

Kai šitaip mišriose šeimose reikalai pa
krypsta lietuviška prasme į gerąją pusę, 
tai tokie dalykai atsitinka be jokios mūsų 
pagalbos.

Jeigu mes pasirūpintume kas nors vado
vėliais, tai pirmiausia labai pasitarnautu
me tiems, kurie lietuviškai nori išmokti. 
Bet tokių vadovėlių buvimas, tur būt. pa
skatintų dar ir tuos, kurie šiandien tuo 
lietuvių kalbos klausimu dar nesidomi.

Padarytume labai gerą darbą!
Tavo Jonas
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Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln,. Konto Nr. 186994.
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