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PO SOVIETINIU KEVALU
NEI DUONOS, NEI KOPŪSTU

L. Juozėnas „Tarybinės moters“' žurna
le (š.m. 5 nr.) iškėlė klausimą kaip „pa
lengvinti moteriai buities rūpesčių naš
tą". Tai esanti sena ir vis dar sunkiai 
sprendžiama problema, sako L. Juozėnas. 
Leiskim jam pasipasakoti, kaip jis skam
bino „Paslaugos" kombinatui Vilniuje:

— Norėčiau, kad atsiųstumėt meistrus 
mano butui suremontuoti. Noriu perdažy
ti lubas ir sienas...

— Ką perdažyti ir ko neperdažyti, sprę 
site ne jūs, o mes, — išgirdo L. Juozėnas, 
o ragelyje ėmė pypsėti.

Pagalvojęs, kad tai nesusipratimas, 
pats nuėjo pasikalbėti. Už stalo sėdintis 
darbuotojas ėmė mikčioti:

— Matote, su meistrais sunku... ir me
džiagų nėra... žodžiu, jeigu jūs iš anksto 
sutinkate, kad mes prirašytume neatlik
tų darbų, tai atvyksime... — ir priskai
čiavo apie 120 rublių.

L. Juozėnas už 6 rublius nusipirkęs da
žų, per dieną dulkių siurbliu nusipurkite 
lubas ir sienas ir sutaupė 114 rublių.

Visas tas atsitikimas (tavojoniškai iš- 
sireiškus) tėra kasdieninė smulkmena. Ir 
nebūtinai vien tik sovietiniam gyvenimui 
būdinga. Meistrų ir gerų amatininkų dar
bo atlyginimas ir Vakaruose aukštas, o to 
dėl tik reti turčiai sau gali leisti juos sam 
dytis nesudėtingiems eiliniams remon
tams. Mūsų dėmesį atkreipė kitas šito at
sitikimo požvilgis, būtent, kad ir tokie 
smulkūs kasdieniniai patarnavimai yra 
suvalstybinti ir perdėm subiurokratinti.

Ir socialistiškiausiai galvojant sunku 
suvokti, kokiem galam reikia suvalstybin
ti batsiuvių, kirpėjų, dažytojų ir kitokių 
amatininkų patarnavimus. Negi jie kokie 
kapitalistai ir darbo žmonių engėjai? Ko
munistinėje Rytų Vokietijoje arba Len
kijoje tokie amatininkai verčiasi priva
čiai, ir iki šiol neteko girdėti, kad dėl to 
Lenino mumija savo mauzoliejuje būtų 
apsivertusi.

Sovietinio biurokratizmo sukaustyti to
kie amatininkai paprasčiausiai tėra ska
tinami sukčiauti, štai tau ir tas naujojo 
komunistinio Žmogaus (aišku, didžiąja 
raide rašomo) ugdymas!

L. Juozėnas skundžiasi ir parduotu
vėm. Sako, nusipirkai televizorių arba 
šaldytuvą, tai ir suk, žmogau, galvą, kaip 
pirkinį namo nusigabenti, nes parduotu
vės net tokių didelių prekių į namus ne- 
pristatinėja. O apie maisto krautuves jis 
taip pasakoja:

— Jums reikia nusipirkti raugintų ko
pūstų. Stojate į eilutę prie prekystalio. 
Štai jūsų eilė priėjo. Kopūstų atsvėiė. Už
simokėjote. Kiek sugaišote? 10 minučių. 
Bet jums reikia ir morkų. Vėl stojate į ei
lutę — šį .kartą prie kito prekystalio. Vėl 
10 minučių. Paskui skubate į mėsos par
duotuvę. Eilutė prie vieno prekystalio. Ei
lutė prie kasos. Eilutė prie antro preky
stalio. Po to — pieno parduotuvė. Po to... 
jūs nebenorite nei duonos, nei kopūstų.

Taigi.
Kapitalistiniuose kraštuose tokios par

duotuvės, žinoma, bematant bankrutuotų. 
Bet sutikime, kad socialistinėje santvar
koje neturėtų būti vietos privatiems ver
telgoms. Tik tada iškyla klausimas, ar su
valstybintas prekybos tinklas taip turi 
patarnauti žmonėms? Dabar, atrodo, su- 
biurokratėję prekybininkai prekes varto
tojams paskirsto taip, kaip jiems patiems 
patogiau, o ne Žmogui (aišku, didžiąja 
raide rašomam). Myk. Varekonis

PRIMENAMI L1ETUVOOS
REIKALAI

Vlikas nepaprastos 1967 m. birželio 17 
d. sušauktos JT sesijos proga išsiuntinėjo 
valstybių delegacijoms pareiškimą, kuria
me primenami Lietuvos reikalai. Prie iš
siuntinėtojo laiško pridėti Molotovo - Ri
bentropo susitarimų vertimai.

PASISAKYMAI RYŠIUM

SU IZRAELIO KARU

Kai televizijoj rodomame JT Saugumo 
tarybos posėdyje Sov. S-gos ambasado
rius Fedorenko ėmė reikalauti, kad Izrae
lis tuojau atitrauktų savo pajėgas iš karo 
veiksmais užimtų sričių, žiūrovams atro
dė, kad Izraelio atstovas ims ir atsikirs, 
kad Izraelis tai padarysiąs, kai Sov. S-ga 
savo jėgas atitrauks iš karo veiksmais jau 
prieš daugiau kaip 25 metus užimtų kraš
tų... Izraelio atstovas susilaikė, bet tą min 
tį kitą dieną viešai ištarė NBC televizijos 
komentatorius D. Brinkley, paminėda
mas visą eilę Sovietų pagrobtų teritorijų 
ir ištisų valstybių, jų tarpe ir Lietuvą. (E)

DIRVA IR DARBAI Vysk. P. Brazio netekus
Ruošdamiesi švęsti 50 rusų revoliucijos 

metines, Lietuvos komunistai ėmėsi įrody
ti, kokią didelę gerovę atnešė į mūsų šalį 
sovietinė santvarka. Pramonės gamyba pa 
kilusi keliolika kartų, žemės ūkio produk
cija taip labai nepadidėjusi, bet ir ji viso
se srityse jau pralenkusi laisvosios Lietu
vos žemės ūkio gamybą.

Apie pramonę esame jau daug kartų kai 
bėję. įrodėme, kad ji pritaikyta ne okupuo 
tosios Lietuvos, bet Sov. S-gos poreikiams 
tenkinti.

Nors ir krašto žemės ūkis yra priklauso 
mas nuo Maskvos ir turi vykdyti jos ski
riamuosius uždavinius, tačiau jis yra kiek 
savarankesnis, negu pramonė. Bet ir čia 
komunistų savigyros yra beribės. Esą, 
anksčiau laukai buvę suraižyti ežiomis, 
skyrusiomis žemes vieno savininko nuo ki 
to, o kolchozų dirvos tiesiasi, kiek akys už 
mato. „Buržuazinės" Lietuvos laukų vaiz
dą sudaręs ant plūgo ar dalgio palinkęs 
žemdirbys, o dabar ten birzgia galingoji 
sovietinė technika. O kolchozų derliai iš 
dirvų virstą: 20 - 30 centnerių iš hektaro 
grūdų esąs visiškai normalus dalykas. 
Tvartuose nebetelpančios kiaulės ir kar
vės.

Kiek tose, savigyrose teisybės?
Tiesa, kad šiandien žemės ūkio mašinų 

yra daugiau. Jeigu Lietuva iki šiol būtų 
išlikusi nepriklausoma ir nepažinusi kol
chozų, jos ūkininkai turėtų nemažiau ma
šinų. Mūsų ūkininkai sparčiai vijosi Vokie 
tijos, Danijos, Olandijos įr kitų kraštų 
ūkininkus ir, tur būt, būtų jau pasiviję. O 
tų šalių žemės ūkis yra žymiai geriau mo
torizuotas įr gauna didesnius derlius, negu 
sovietiniai dvarai. Kodėl? Todėl, 
kad privatus ūkininkavimas yra pranašes 
nis už kolektyvinį arba valstybinį ūkinin
kavimą. Žemės ūkis nepakenčia biurokra
tiškumo ir valdininkiškumo. Jis reikalin
gas žemę mylinčio šeimininko.

Kad privatus ūkininkavimas yra prana
šesnis už kolchozinį, aiškiai mato ir patys 
komunistai. Ką gi reiškia „Komunisto“ 
žurnalo šių metų sausio nr. pateikiamieji 
duomenys apie okupuoto krašto žemės 
ūkio gamybą, jei ne mūsų teigimo patvir
tinimą? „Komunistas“ rašo, jog kolchozi- 
ninkai, darbininkai ir tarnautojai savo 
sklypeliuose 1965 m. pagamino beveik pu
sę mūsų krašto žemės ūkio produkcijos, o 
gyvulinių produktų — net daugiau, negu 
pusę. Tik pasvarstykime: tie maži priva
tūs daržiukai, sudarą vos 5 nuoš. viso dir
bamos žemės ploto, pagamino tiek pat pro 
dukcijos. kiek visa likusi žemė, esanti kol 
chozų ir sovchozų rankose ir sudaranti 95 
nuoš. visos dirbamosios žemės. Tuo būdu 
privatūs žemdirbiai pagamino 20 kt. dau
giau. negu bolševikiniai dvarai tokiame 
pat plote.

Tiesa, reikia atsižvelgti į tai, kad kol- 
chozininkai ir sovchozų darbininkai pusę

Septynios DIENOS
SLAPTA SUTARTIS NEPULTI

Tvirtinama, kad Izraelis buvo sudaręs 
slaptą sutartį su Jordanijos karalium, ką 
daryti karo atveju. Jordanija buvo pažade 
jusi tik dėl akių truputį pašaudyti. Užtat 
net ir Izraelio gen. Dajanas viešai tvirti
na, kad Jordanija esanti geriausia Izrae
lio draugė. Izraelis labai nenorėtų, kad bū 
tų nuverstas Jordanijos karalius Hussei- 
nas. Tačiau Jordanija nesilaikiusi to susi
tarimo, dėl to ir nukentėjusi.

KARALIAUS PASIMATYMAS
SU PREZIDENTU

Nuvažiavęs j J. Tautų visumos susirin
kimą kalbėti už arabų kraštus. Jordani
jos karalius Husseinas buvo susitikęs su 
JAV prez. Johnsonu.

Pranešimas sako, kad nieko nebuvę nu
tarta. bet prezidentas pažadėjo pinigų pa
bėgėliams šelpti ir neigiamai pasisakė dėl 
Izraelio nutarimo vienašališkai prisijung
ti Jeruzalės senamiestį.
BAIMĖ SOVIETŲ ŽYDUOSE

Sovietinė propaganda varo didžiulę ak
ciją prieš Izraelį. Skelbiama, kad Izraelio 
kariuomenė šaudžiusi pabėgėlius, deginu
si kaimus, ligonines ir mokyklas ir dariu
si kitokias baisybes.

Kaip tvirtina iš Sov. S-gos grįžtantieji 
užsieniečiai, tokios propagandos akivaiz
doje sovietiniai žydai jaučia baimę dėl sa
vo saugumo.

JAV PADĖS
Europa netrukus pajus naftos gaminių 

trūkumą, kai ligi šiol tebėra uždarytas 
Suezo kanalas, kai arabų kraštai boiko

ar daugiau pašarų gavo iš kolchozų bei 
sovchozų, bet tai nemažina jų pastangų ir 
sumanumo nuopelnų. Iš kitos pusės taip 
pat reikia atsižvelgti į tai, kad sklypelių 
savininkai apdirba žemę ne traktoriais ar 
kitomis mašinomis, bet nuo ilgo ir sun
kaus darbo bolševikinio dvaro laukuose 
pavargusiomis rankomis.

Yra dar ir kitas produkcijos vertinimo 
matas, kurį jau ir sovietai ima naudoti, 
būtent — rentabilingumas. Rentabilingu- 
mo matu vertinant kolchozų bei sovchozų 
ir sklypininkų gamybą, gaunamas dar di
desnis skirtumas pirmųjų nenaudai. Tuo 
tarpu kai bolševikiniai dvarai didelę dalį 
savo pajamų išleidžia sovietinei technikai 
įsigyti ir naudoti, privačių sklypelių savi
ninkai ir be tų išlaidų pagamina pusę ša
lies žemės ūkio produkcijos. Vadinasi, 
sklypeliuose gaminama produkcija yra ne 
tik gausesnė, bet ir pigesnė.

Sovietiniams ekonomistams, sukantiems 
sau galvas, kaip padidinti ir atpiginti že
mės ūkio gamybą, tie faktai siūlo labai 
aiškią išvadą: mažinti kolchozinės ir sov- 
chozinės žemės plotus ir didinti privačius 
sklypelius. Tačiau tos išvados jie nedrįsta 
padaryti, nes bijo užrūstinti savo darbda
vį — komunistų partiją.

Aug tustinas Upėnas

PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO 
TARPTAUTINIS KONGRESAS

Spalio 11-18 d. Romoje vyks Pasaulie
čių Apaštalavimo Tarptautinis Kongresas. 
Stebėtojų teisėmis galės dalyvauti ir kiti, 
kurie bus iš anksto tinkamai įregistruoti. 
Lietuviai registruojasi per mons. Vincentą 
Mincevičių, via Casalmonferrato 20, Ro
ma, ne vėliau kaip spalio 1 d.

Norintieji užsitikrinti kambarį Šv. Ka
zimiero kolegijos svetainėje, užsisako šiuo 
adresu: Villa Lituania, via Casalmonfe
rrato 33. Kas tiksliai praneš, kurią valan
dą ir kokia priemone atvyksta į Romą, tą 
pasitiks kas nors iš Šv. Kazimiero kolegi
jos.

ŠALTINIS VYSKUPUI ATMINTI
Šaltinio žurnalo 3-čiasi.s nr. yra skirtas 

a.a. vyskupo dr. Prano Brazio atminimui. 
Jis yra buvęs šio žurnalo redaktorius. Vi
sas numeris iliustruotas įvairiais Ganyto
jo vaizdais. Išspausdinta Velionio straips
nis, eilė įvairių minčių. S. Lozoraitis, jr. 
rašo apie santykius su Lietuva, yra V. šiai 
to, M. Vilties, L. Švalkaus, J. Narūnės, 
kun. dr. K. Matulaičio, MIC, V. Ramojaus, 
S. Rūkienės, A. Viluckio, A. Pilkausko, M. 
Drungos, S. Matulio, MIC, ir kt. straips
niai, taip pat jaunimo ir jaunučių skyriai. 
Pastarąjį pradėjo redaguoti P. Viržintas, 
Liet. Jaunimo Židinio Nottinghame auklė
tinis. Plati Europos liet, kronika.

tuoja Britaniją ir kai kurie naftos šalti
niai Vidur. Rytuose yra uždaryti. Spėja
ma, kad trūkumas bus didesnis negu 1956 
m., kai Suezo kanalas buvo užblokuotas.

Dėl to JAV pradeda derinti savo bendro 
vių veiklą, kad kuo daugiau būtų galima 
padėti Europos kraštams.

JERUZALĖ APJUNGTA
Nepaisydamas JAV ir Britanijos įspėji

mų, Izraelis paskelbė įstatymą, pagal kurį 
prijungiama prie ligi šiol valdytosios Je
ruzalės miesto dalies ir senoji miesto da
lis, kurią iki karo valdė Jordanija. JAV 
įspėjo, kad jos to prijungimo nepripažins.

PASIKALBĖJIMAI SU CASTRO
Pasikalbėjęs su prez. Johnsonu ir savo 

kalboje J. Tautose užsipuolęs Izraelį ir 
JAV, Kosyginas užsuko į Kubą. Manoma, 
kad svarbiausia čia pasitarimų tema — so 
vietų parama Kubos pramonei plėsti, bet 
sovietai laikosi nusistatymo, kad Kuba tu
ri atsidėti tom gamybos sritim, kurios ligi 
šiol sudarė svarbiausią pajamų šaltinį, 
pirmoje eilėje — gaminti cukrų.

PATARLMAI EGIPTUI
Sovietų žurnalas Za rubežom išsispaus

dino straipsnį, kuriame teigiama, kad 
Egipto reikalai nebus išspręsti pašalinimu 
generolų, kurie atsakingi už karo pralai
mėjimą. Turįs būti perorganizuotas visas 
krašto politinis gyvenimas. Kaip Egiptas 
galės vykdyti socialistinę politiką, jei ją 
vykdantieji vyriausybės pareigūnai nėra 
socialistai?

Visi lietuviai, laisvame pasaulyje-ir Lie
tuvoje, skaudančia širdim atsisveikinome 
su vyskupu Pr. Braziu. Nereikia nė aiškin 
ti, kaip daugeliu atvejų jo pasigesime. Sa
vo ir Tėvų Marijonų Kongregacijos gene
rolo vardu dėkoju visiems, kurie savo liū
desį įvairiais būdais pareiškėte man ar at
siuntėte į Romą.

Vykau į Romą ne tik laidotuvėms, o ir 
padaryti, kas mano galioje, kad nelikčiau 
vienas vyskupas lietuvių reikalams visa
me laisvame pasaulyje. Birželio 13 d. va
kare buvau priimtas Bažnyčios Nepapras
tiems Reikalams Kongregacijos sekreto
riaus kard. arkivysk. A. Samorės. Jo prie
lankumas mums ir šiuo reikalu yra neabe
jotinas. Sekantį rytą buvau priimtas Kon- 
sistorialinės Kongregacijos proprefekto 
kard. C. Confalonieri. Žadėjo ir jis pritar
ti pas Šventąjį Tėvą mūsų reikalui. Pas 
Šventąjį Tėvą Paulių VI buvau priimtas 
birželio 16 d.

Jo Šventenybė priėmė mane labai nuo
širdžiai, pirmiausia išreikšdamas užuojau
tą man ir visiems lietuviams, netekusiems 
jauno, talentingo vyskupo. Po to leido 
man plačiau paaiškinti mūsų tautos ypa
tingus reikalus, kiek tiems reikalams gali 
būti naudingas lietuvis vyskupas laisvame 
pasaulyje. Baigdamas prašiau paskirti vėl 
nors vieną vyskupą vietoje mirusiojo, šv. 
Tėvo man duoti keli klausimai davė pro
gos dar plačiau paaiškinti mūsų planus, 
veiklą, galimybes padėti tautai ir tėvynei, 
jeigu turėsime, kas mums vadovauja.

Po pokalbio, trukusio per 20 minučių, 
Šv. Tėvas pareiškė norįs šia proga pasaky 
ti ne formaliai, o iš širdies, vieną mintį ir 
norėtų, kad ji pasiektų visus lietuvius.

—Noriu išreikšti dėkingumą viso pašau 
lio lietuviams, — kalbėjo Šv. Tėvas.

Dėkojo už tai, kad jau per tiek metų tau 
tos nelaimės ir kančių esame vieningi, kad 
esame veiklūs, kad nepritrūkome vilties ir 
nepakrinkame, kad laikomės Dievo ir tikė 
jimo. Ragino ir toliau būti vieningais, veik 
liais, drąsiais. Net pakartojo žodžius:

— Nepraraskite vilties, nepraraskite vii 
ties. Pasitikėkite Dievu ir jo teisingumu. 
Pasitikėkite ir mumis .Mes sekame jūsų Ii 
kimą ir kančias. Būkite tikri, kad nepralei 
Sime jokios progos jums padėti. Laikyki-

TELEGRAMOS DIDIESIEMS

Batun (Baltic Appeal to the United Na
tions) pirm. kun. N. J. Trepsa pasiuntė to
kią telegramą Kosyginui:

„Pone Pirmininke, mes siūlome tamstai 
pasinaudoti tais kilniais dėsniais, kuriuos 
šiandien skelbėte. Pasisakėte prieš bet ko
kią neteisingą okupaciją ir už laisvę vi
som tautom. Jeigu taip, tai atstatykite vi
sišką laisvę trims Baltijos valstybėms — 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai. Sov. Sąjunga, 
sudariusi nedorą sandėrį su Hitleriu, su
laužė visas iškilmingai pasirašytąsias 
draugiškumo ir nesikišimo sutartis su Bal 
tijos valstybėmis ir okupavo Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą. Viena nurodomųjų priežas
čių buvo ta, kad, girdi, tie kraštai nedrau
giški naciškajaį Vokietijai — Sov. S-gos 
draugei. Okupacija tebetęsiama. Atsisaky
mas atstatyti Baltijos valstybių laisvę 
reikštų, kad didelė valstybė remiasi labai 
prastais principais, valstybė, kuri svaido
si kilniais žodžiais, bet daro gėdingus dar
bus. Toksai atsisakymas turėtų užkirsti ke 
lią davinėti bet kokius moralinius patari
mus ar kaltinti kitus nusikaltimais, ku
riuos pati yra padariusi ir dar vis daro“.

Telegramoje JAV atstovui J. Tautose 
A. Goldbergui prašoma nuimti kaukę nuo 
sovietinių pretenzijų, kad jie yra už visų 
tautų laisvę ir prieš užpuolikus ir okupa
cijas. Jam dar trumpai nupasakojama 
Baltijos valstybių okupacijos istorija ir 
primenama kongreso 1965 m. priimtoji re
zoliucija, siūlant panaudoti įvairias pro
gas J. Tautose ir kitur kelti klausimui 
kad Baltijoms kraštams paneigiama lais
vė.

Telegrama pasiųsta ir Izraelio užs. reik, 
min. Ebanui, kuris kalba J. Tautose už ka
rą laimėjusį savo kraštą. Jam primenama, 
kad ne Sov. S-gai vaidinti kovotoją už 
laisvę, kol ji neduos laisvės Baltijos vals
tybėms.

JAV gyvenusiai ONAI ZAMŽICKIENEI 
mirus,

jos vyrui Aleksui Zamžickui ir dukrai 
Mildai su šeima liūdesio valandoje 

reiškiame giliausią užuojautą.

O. J. Liobės 

tės kartu tarp savęs ir Dievuje. Tai padės 
išlikti drąsiais, veikliais ir ištvermingais. 
Būkime kartu maldoje: jūs už mus, mes 
už jus. Kaip mokėsi, taip perduok šią mū
sų padėką visiems lietuviams.

Padėkojau, kaip sugebėjau, už tokius pa 
drąsinančius žodžius. Pabaigoje pokalbio 
mane laimindamas pasakė:

— Tai visiems ir visur lietuviams.
Prieš atsisveikindamas įteikiau savo as

meninį ir antrą visos eilės lietuvių pasira
šytą prašymą paskirti mums kitą vysku
pą.

Išvykau iš Romos su viltim, kad mūsų 
prašymas bus patenkintas. Tuo tarpu visi 
melskimės, kad ši viltis išsipildytų tokiu 
būdu, koks būtų naudingiausias lietuvių 
tikėjimui, vienybei ir Lietuvai.

Vysk. Vincentas Brizgys

KARO ATGARSIAI
Sov. S-gai reikalaujant Jungtinių Tautų 

visumos susirinkime, kad Izraelis būtų 
priverstas pasitraukti iš okupuotųjų terito 
rijų Vid. Rytuose, britų parlamente ir 
spaudoje pasigirdo daug pasisakymų, ku
riuose primenamas sovietų grobis Rytų 
Europoje. Birželio 20 d. Parlamento atsto
vas Ian Orr-Ewing (kons.) pasakė min. 
pirm. Wilsonui, kad Kosyginui, reikalau
jančiam Izraelį pasitraukti į 1949 m. sie
nas, turėtų būti primintos teritorijos, ku
rias Rusija laiko pasigrobusi nuo 1945 m.

Darbiečių atstovas Shinwell pasakė, 
kad Rusijos min. pirmininkui turėtų būti 
priminta 1956 metų sovietų agresija Veng 
rijoje.

Dienraščiai Daily Mail ir Evening News 
išspausdino skaitytojų laiškus, kuriuose 
sakoma, jog mūsų kartos didžiausia trage
dija, kad ji neturi jumoro jausmo. O jeigu 
turėtų, tai į sovietų reikalavimą Izraeliui 
pasitraukti į prieškarinę demarkacijos li
niją būtų atsakyta ne rimtomis kalbomis 
Jungtinėse Tautose, bet diskretiškai nusi- 
šypsant, o už Manhattano stiklinių rūmų 
— garsiai nusikvatojant.

„JAV, D. Britanija ir Prancūzija, — to
liau sakoma laiške, — laimėjusios antrąjį 
pas. karą, nereikalavo jokių teritorijų. Bū 
tų visiškai suprantama, jei jos primygti
nai reikalautų, kad ir jokia kita valstybė 
karinėmis priemonėmis neužgrobtų sve
timų teritorijų. Bet Sov. S-ga pastūmė sa
vo sienas nuo Juodosios jūros įki Suomi
jos, okupuodama Besarabiją, rytinę Lenki 
ją, rytinę Suomiją, Estiją, Latviją, Lietu
vą įr rytinę Prūsiją.

„Jau praėjo 22 metai nuo to laiko, kai 
tos teritorijos buvo užgrobtos ir įjungtos į 
Sov. S-gą. Bet sovietų vyriausybė ligšiol 
dar nepareiškė, kad ji atitrauks savo ka
riuomenę į 1939 m. sienas, prisitaikydama 
prie sovietų diplomatijos principų, kurie 
smerkia aneksijas, įvykdytas kariniais lai
mėjimais“.

Laiško autorius toliau teisingai pažymi, 
kad kiekvieno didžiojo karo pabaigoje, 
kaip 1919 m., taip ir 1945 m., pasaulio va
dovai steigdavo tokias organizacijas, kaip 
Tautų Sąjunga ar Jungtinės Tautos, ku
rios turėjo apsaugoti „galutinius sprendi
mus“, t.y. karo pasekmėje sudarytąsias 
sienas. Tokia padėtis neišvengiamai veda 
į sprogimus bei sukilimus. j. v.

PASAULYJE
— Maskvos Raudonojoje aikštėje susi

sprogdino kažkoks 80 m. amžiaus senis.
— Už grąžintus 2 lakūnus Izraelis ati

davė Jordanijai 424 karo belaisvius.
— Kai Izraelis baigė karą su arabais, 

tai naujai iškeptame anekdote sakoma, 
kad JAV prez. Johnsonas, susižavėjęs tuo 
pasisekimu, parašęs gen. Dajanui, prašyda 
mas jį taip pat sėkmingai baigti Vietnamo 
karą iki liepos 31 d., o gen. Dajanas tele
grama dar paklausęs prezidentą: „Iki ku
rios valandos?“

— Automobilio katastrofoje JAV žuvo 
tobulai gražia išvaizda išgarsėjusi filmų 
artistė Jayne Mansfield.

— Grįžęs iš JAV į Italiją, mirė 60 m. 
amžiaus boksininkas Primo Camera, kuris 
savo metu pasaulio čempiono vardą gavo, 
kai sumušė Šarkį-Žukauską ir to vardo ne 
teko, kai jį sumušė Baeras.

— Ruošdamasis kariauti su iš federali
nės Nigerijos išsiskyrusia rytine krašto da 
limi, kuri dabar vadinasi Biafra, federali
nės vyriausybės galva gen. Gowan atvirai 
įspėjo savo kariuomenę: draudžiama prie
vartauti moteris ar apskritai netinkamai 
elgtis su jomis, draudžiama plėšti ar žudy
ti belaisvius!
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POETUI PAGERBTI
Brazdžionio Poezijos Rinktinei 

Leisti Komitetas,
susitelkęs Los Angeles, Kalifornijoje, 
kreipiasi į viso pasaulio lietuvius, komu
nizmo agresijos atskirtus nuo savojo kraš 
to, prašydamas pagalbos, leidžiant sukak
tuvininko poeto (60 m. amžiaus ir 40 m. 
kūrybos) rinktinę.

Lietuvoje poetas B. Brazdžionis oku
pantų yra niekinamas, o pavergtų mūsų 
biolių mylimas. Tik pavergtieji negali 
gauti šio autoriaus knygų ir draudžiami 
išreikšti ■ jam pagarbą. Užtat lietuviai 
laisvame pasaulyje turime padaryti tai, 
kas neįmanoma pavergtiems broliams.

Kas yra mums Brazdžionis, jo poezija? 
— Tai pačios Tėvynės balsas, tai garbin
go lietuvio šauksmas ir ilgesys laisvės, 
tiesos ir gyvenimo įprasminimo. Kol braz 
džioniška kūryba skambės laisvame pa
saulyje, tol mūsų krašto laisvei atgauti 
kovotojų bus, tol mus gaivins viltis.

Brazdžionio poezijos rinktinė bus pras
mingiausias poeto sukakčių atžymėjimas 
ir drauge nemažas įnašas į mūsų kūrybos 
lobyną.

Visi kviečiami būti Brazdžionio poezi
jos rinktinės mecenatais (paaukojus 25 
dol.) ar garbės mecenatais (paaukojus 
100 dol. ar daugiau). Knygos prenumera
ta — 10 dolerių.

Šios rinktinės leidimo iniciatorius ir ko 
miteto pirmininkas Juozas Andrius su 
žmona savo šimtinę jau yra įteikę, tapda
mi Brazdžionio poezijos rinktinės leidimo 
garbės mecenatais.

Komiteto sudėtis: Juozas Andrius — 
pirmininkas, Pranas Lembertas — iždi
ninkas (927 3rd Street, Santa Monica, 
Calif. 90403), kurio adresu prašoma siųsti 
čekius; vicepirmininkai: kun. dr. Petras 
Celiešius, Bronys Raila.: iždo globėjai: Al
gis Raulinaitis, Antanas Skirius, Ignas 
Medžiukas; komiteto nariai: dr. Elena Tu- 
mienė, Juozas Švaistas-Balčiūnas, Rūta 
Kulikauskienė, Juozas Tininis ir Alė Rū
ta.

Komitetas, kuris gali būti dar papildy
tas, iš anksto dėkoja visuomenei už nuo
širdų ir skubų atsiliepimą.

čekius prašome rašyti vardu „Brazdžio 
nio Rinktinė-', kadangi taip pavadinta 
sąskaita banke.

M. Karkos veikla
Mykolas Karka, visą Lietuvos nepriklau

somybės laiką buvęs Panevėžio gimnazijos 
muzikos mokytojas ir Panevėžio teatrinės 
veiklos vadovas, dabar apie 72 m. amžiaus, 
dar teberengia operečių vaidinimus. Šiuo 
metu baigia rusišką operetę—B. Aleksand 
rovo „Vestuves Malinovskoj“. (E)

Idealas
Lietuvoje ir dabar svetur ateitininkai 

buvo ir yra didelė ir stipri organizacija su 
daugeliu inteligentų savo tarpe, su savo 
spauda, su ideologiškai nuspalvintais inte
ligentų darbais ir su darbais, kurie yra 
ideologijai atgaivinti ir stiprinti.

Ši organizacija savo vadais paprastai pa 
sirenka kūrybiškai pajėgius žmones, kurie 
pasistengia pasitikėjimą pateisinti kurios 
nors srities naujais darbais. Filosofas St. 
Šaikaukis savo metu net aptarė ateitinin
kų ideologiją.

Šiuo metu ateitininkams vadovauja fi
losofas dr. Juozas Girnius, iki šiol jau pri
rašęs nemaža mokslinių ir visuomenės rei
kalams skirtų darbų, vienas Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių, o kol Lietuvoje — 
profesorius.

Jis irgi, galima sakyti, ateitininkams 
yra davęs stamboką veikalą, pusiau ideo
loginį, pusiau skirtą apskritai lietuviškos 
visuomenės reikalui. Tai jo knyga Idealas 
ir laikas — žvilgsnis į dabarties ateitinin- 
kiją ir lietuviškąją išeiviją (išleista prof, 
dr. Vito Manelio atminimui jo mirties me
tinių proga su velionies 
leidėjas — Ateitis, 238 psl., kaina 4 dol.).

Autorius pratarmėje rašo, kad šitai kny 
gai pagrindą sudarė jo paskaita, skaityta 
ateitininkų VII kongrese Toronte 1965 m. 
Vėliau viskas buvo išplėsta iki knygos dy
džio, remiantis daugiausia tomis minti
mis, kurios buvo iškeltos tame kongrese, o 
taip pat įjungiant kai kuriuos periodikoje 
išspausdintuosius .straipsnius ir ankstyvos 
niųjų knygų mintis.

Knyga pirmoje eilėje skirta ateitinin-

M1RĖ R. ANDREJEVAS

Birželio 5 d. automobilio nelaimėje žu
vo Kauno muzikinio teatro vyr. režisie
rius Rostislavas Andrejevas, Kauno teat
ro lankytojų bei bendradarbių gerai prisi
menamas dar iš priešbolševikinių laikų.

(E)

J. BALTUŠIO ĮSPŪDŽIŲ KNYGA

Antrąją birželio savaitę Vilniaus laik
raščiuose pasirodžiusiuose pranešimuose 
apie ką tik išleistas knygas, pranešama, 
kad išleista J. Baltušio knyga „Tėvų ir bro 
lių takais". Tokiu pačiu pavadinimu buvo 
spausdinti J. Baltušio rašiniai Literatūroj 
ir mene, — įspūdžiai iš kelionės po Ameri
ką. Tuose rašiniuose buvo daug mažiau ty 
činio tendencingumo, negu A. Laurinčiu- 
ko „Treciojoj dolerio pusėj“, ir Baltušiu! 
tekę dėl tų pasakojimų net partijos centre 
aiškintis. Knygoje pasakojimai praplėsti 
(iki 328 psl.) ir iliustruoti spalvotomis 
nuotraukomis. Gyvą lietuvių domėjimąsi 
Amerika leidykla įvertino realistiškai: 
šios knygos išleido 25.000 egz. (E) 

ir laikas
kams, jų ideologijai išryškinti ir išaiškin
ti, priderinti jai prie gyvenamojo laiko, 
prie sąlygų svetur, kai jaunimas palaips
niui tolsta nuo savo tautinio kamieno.

Kadangi ateitininkams pirmiausia turi 
rūpėti Dievas ir Bažnyčia, tai autorius iš
dėsto, kaip tie dalykai atrodo šių dienų 
moderniame pasaulyje. Bažnyčia šiandien 
yra priartėjusi prie žmogaus, ypač po Va
tikano II susirinkimo. Jis kalbina jaunus 
lietuvius pasaulietiškai savarankišką kul
tūrą iš naujo susieti su religija, eiti į gyve 
nimą, apaštalauti, rodytis krikščioniškai 
jautriems ir blaiviai pažangiems.

Dr. J. Girniui daugausia rūpi ateitinin
kus matyti kaip lietuvius patriotus ir švie 
sius žmones. Vadinas, jeigu knygos pra
džia yra taikoma daugiau ateitininkams, 
tai toliau ji tiks kiekvienam lietuviui, 
ypač jaunuoliui, kurio tautybė gęsta, ku
ris savo kilmės tautybei nebėra jautrus. 
Čia dr. J. Girnius įspėja nuo kraštutinu
mų — nacionalizmo, kuris išvirsta į pro- 
vincionalinį uždarumą, ir kosmopolitizmo, 
kai nebevertinama tautybės. O kas nori iš

šeimos parama; Jįįįttį: savo tautybei, būti geru lietuviu ir 
geru žmogum, tas tuo pačiu nepaneigia sa 
vęs. Kaip žinia, šitiems su tautybe susiju-
siems pavojams išsiaiškinti dr. J. Girnius 
anksčiau yra išleidęs vertingą knygą
„Tauta ir tautinė ištikimybė“ ir tuos klau 
simus vėl kelia šičia, nes jie svetur mums 
labai aktualūs. Jiems kelti ir vieta, aišku, 
pati tinkamiausia jaunimui skirtoje kny
goje.

Jaunimui, be abejo, visada aktualus san 
tykių su vyresniąja karta klausimas, ne 
tik kasdieniniame gyvenime, kai nebesuta 
ria tėvai ir vaikai, bet ir visuomeninėje 
veikloje. Turėtų rūpėti žmogiškoji kokybė 
— inteligentiškumas ir visuomeniškumas, 
ir tiems dalykams išsiaiškinti autorius ski 
ria nemaža puslapių.

Visuomeniškumas ir idealizmas — pas
kutiniosios knygoje aptariamos temos, ša
lia rūpesčio savo ir kitų lietuvybe, tai be
ne bus pačios opiausios temos jaunimui, 
supamam sumaterialėjusio pasaulio.

Šviesiems, galvoj antiems, norintiems sa 
ve kelti ir tobulinti ateitininkams ši jų va
do filosofo knyga turėtų eiti kasdien pa
skaitomu vadovėliu. Bet ji praverstų ir
tam jaunimui, kuris nepriklauso ateitinin 
kams. P. An.

MIRĖ PUNSKO KLEBONAS

Gauta žinių, kad mirė Punsko parapijos 
klebonas Antanas Šuminskas. Laidotuvėse 
dalyvavo vyskupas ir 48 kunigai. Palaido
tas bažnyčios šventoriuje.

Britanijos lietuviai šelpia Punsko lietu
vius, tai per juos ir žinia gauta.

APIE VYSK. P. BRAZĮ

Vatikano oficiozas L'Osservatore Roma
no birželio 14 d. įdėjo platų straipsnį apie 
vyskupą P. Brazį ir jo laidotuves Romoje.

(E)

DIEVO PĖDSAKAI

Šv. Povilas, rašydamas romėnams, aiš
kiai pabrėžia, kad pagonių netikėjimas 
Dievu nėra pateisinamas, nes jie galėjo pa 
žinti vieną, tikrą Dievą iš tvarinių, „Kas 
žinoma apie Dievą, juk yra juose apreikš
ta, nes Dievas jiems apreiškė. Nes kas ja
me neregima, jo amžinoji galybė ir dievys 
tė, tai nuo pat pasaulio įkūrimo galima ma 
tyti proto šviesa iš padarytųjų dalykų; 
taip kad jie neišteisinami. Nes, pažinę Die 
vą, jie negarbino jo kaip Dievo ir nedėko
jo; savo mintyse pasidarė tušti, ir neišmin 
tinga jų širdis aptemo. Tardamiesi esą iš
mintingi, pasidarė paiki. Jie pakeitė nema 
raus Dievo garbę, maraus žmogaus, net 
paukščių, keturkojų ir šliužų paveikslo pa 
našumu'- (Rom. 1, 19-23).

Šioje skiltyje nėra nei vietos, nei, gal 
būt, reikalo įsigilinti į visokius Dievo įro
dymus ar jų logišką vertę. Čia keliais 
sakiniais norėčiau tiktai pabrėžti Dievo 
egzistencijos racionališkumą. Dievo, kaip 
jis iš tikrųjų yra, šioje žemėje mes nieka
dos nepažinsime. Net ir apie fizinį pasaulį 
mes žinome labai mažai. Apie daugelį da
lykų, pvz., subatomines dalytes, mes spren 
džiame tik iš jų veiksmų, efektų. Bet Die
vas peržengia visą mums apčiuopiamą pa
saulį. Mes matome tik jo pėdsakus; bet 
jie yra ryškūs, nuostabūs ir verčiantys 
rimtai pagalvoti. Dievą postuluoja pasau
lio didingumas, visur matomoji precizija 
ir tvarka, moraliniai ir dvasiniai žmogaus 
instinktai. Vienas astronomo Kircherio 
draugų abejojo Dievo buvimu. Kartą, at
silankęs pas Kircherį, jis pastebėjo naują 
žemės rutulio modelį. „Tai puikus dar
bas“, jis išsitarė. „Kas jį padarė"? „Pats 
pasidarė“, rimtai atsakė mokslininkas. 
Draugas tik nusišypsojo. „Jūs juokiatės iš 
šios nesąmonės“, toliau tęsė Kirchneris, 
„bet ar ne lengviau būtų patikėti, kad šis 
modelis pats pasidarė, negu visas pasau
lis, kuriame mes gyvename?-- „Ši nepap
rastai graži saulės žvaigždžių ir kometų 
tvarka jokiu būdu negalėjo atsirasti be ga 
lingos ir protingos Būtybės plano... Ta Bū 
tybė valdo visatą ne kaip pasaulio siela, 
bet kaip visų dalykų viešpats. Ir dėl to jis 
vadinamas Viešpačiu Dievu“ (Newtonas). 
Dievo mes nematome, bet mes matome Jo 

darbus. Paprasčiausia ameba yra gyvenan 
tis pamokslas, kukliausias žiedas kalba 
apie Dievą, bet pilniausią ir tobuliausią 
Dievo pasireiškimą mes matome Jėzuje 
Kristuje, Dievo Sūnuje. Gaila tik, kad jis 
dažnai neranda vietos ne vien tik kasdie
niniame mūsų gyvenime, bet ir mūsų filo
sofijoje.
Pastaba.. Mieliesiems skaitytojams prane
šu, kad Evangelikų Liuteronų kunigas Al- 
donis Pucė maloniai sutiko įsijungti į Sek 
madienio Rimties skyrių laikraštyje. Se
kantis straipsnelis bus jau gerbiamojo 
kun. A. Purės. Kun. A. Geryba

JOGAILAITIS B. SMETANOS 
OPEROJE

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimie 
ro sūnus Vladislovas 1471-1516 m. valdė 
Čekiją, o nuo 1490 m. tapo ir Vengrijos 
karalium. Tuo laikotarpiu Čekija daug ka 
riavo, buvo neramu ir krašto viduje: pro
testuodami prieš feodalų sauvalę, sukilo 
valstiečiai. Vienas sukilimo vadų buvo Da 
liboras, nužudęs visų nekenčiamą burg
grafą Ploškovskį. Už tai Vladislovas už
darė riterį į kalėjimo bokštą, kuris vėliau 
buvo pavadintas „Daliborka“, ir 1498 m. 
nubaudė mirtim.

1867-1868 m. Smetana pagal šį siužetą 
sukūrė vieną dramatiškiausių savo kūri
nių — herojinę operą „Daliboras“. Kom
pozitorius joje savitai sujungė istorinius 
įvykius ir liaudies legendų vaizdus.

NAUJI LEIDINIAI
Do you speak Lithuanian?

Introduction to modern Lithuanian — 
didysis vadovėlis tiems, kurie norėtų pra
mokti lietuviškai. 470 psl. Kaina 2.11.0.

A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
vimai— 0.18.6.

K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės 
teisės klausimais — 0.15.0.

A. Maceina — Dievo Avinėlis — 1.5.8.
A. Rūta — Žemės šauksmas, ši knyga 

išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
mui į Sibirą. — 15 šil.

V. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.

Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus 
ir valstybininkas. — 15 šil.

Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.

Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo 
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.

V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės 
pasakose. — 22 šil.

M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre

mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
truota. — 28 šil.

V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai 
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil.
Rašyti: „Dainora", 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

************************************************************ ********************************* ************************************************************

Kovo revoliucija
************************************************************

(3)

Revoliuciniai gelžkeliečiai neleido caro 
specialiam traukiniui važiuoti toliau į 
Carskoje Selo ir nukreipė jį į Pskovą, į 
šiaurės fronto vado generolo Russkio štabo 
būstinę. Caras pasiekė Pskovą, bet 
ten nesusilaukė paramos, nes vadas jau 
buvo pasisakęs už durnos komitetą.

Kovo 15 d. du konservatorių atstovai at
važiavo į Pskovą, kaip durnos komiteto 
atstovai, ir reikalavo, kad caras atsistaty
dintų. Vienas jų buvo A. Gučkovas, kuris 
tą pačią dieną buvo paskirtas krašto ap
saugos ministeriu. Nikalojus II pagaliau 
buvo priverstas pasiduoti ir pasirašyti de
klaraciją, kad atsisako sosto. Jis perleido 
paveldėjimo teisę savo broliui Mykolui Ro
manovui. kuris, deja, nepriėmė sosto, kaip 
pats paskelbė rytojaus dieną, pasikalbėjęs 
su durnos komiteto atstovais. Rusija dabar 
pasidarė laisva valstybė, kuri turėjo išbū
ti be vyriausios vadovybės, kol susirinks 
steigiamasis susirinkimas. Kai generolas 
Ivanovas su savo baudžiamaisiais daliniais 
pasiekė Carskoje Selo, generalinio štabo 
viršininkas ir Mogilevo srities vyriausiasis 
viršininkas gen. Aleksiejus įsakė jam ne
bevažiuoti į Petrogradą. Jo kareiviai išsi
bėgiojo, o jis pats grįžo į Mogilevą ir ten 
buvo areštuotas. Petrograde revoliuciniai 
darbininkai ir kareiviai areštavo caro mi- 
nisterius ir nugabeno į durną. Policijos ka
rininkai ir keletas kitų generolų taip pat 
buvo areštuoti.

Tą pačią dieną, kovo 15 d., po pasitari
mų tarp durnos komiteto ir tarybų atstovų, 
buvo sudaryta iš vienuolikos ministeriu 
laikinoji Rusijos vyriausybė. Liberalas 
grafas G. Lvovas perėmė ministerio pirmi
ninko ir vidaus reikalų ministerio parei
gas, konstitucinių demokratų vadas P. Mi

liukovas — užsienių reikalų ministerio, 
konservatorius A. Gučkovas — karo mi
nisterio ir revoliucijai laimėjus prisidėjęs 
prie socialistų revoliucionierių A. Kerens- 
kis — teisingumo ministerio. Jis įsijungė i 
vyriausybę savo noru, ne tarybos deleguo
jamas. Vyriausybę sudarė vien tik libera
lai ir konservatoriai. Taryba nutarė neda
lyvauti joje. Socialistai tebesilaikė senos 
dogmos, kad ta revoliucija yra buržuaziš- 
kai demokratinė ir kad pagal tai galia turi 
būti buržuazijos atstovų rankose. Tarybos 
vykdomasis komitetas dėl vyriausybės su
darymo kovo 16 d. paskelbė tokį pareiški
mą:

„Mes įsitikinę, kad revoliucinė demokra
tija turi remti naujai sudarytąją vyriausy
bę, kiek ji laikysis demokratinių įsiparei
gojimų ir kiek tęs kovą prieš senąjį reži
mą“. (Izvestija, 1917 m. kovo 16 d.)

Tokią pat pažiūrą išreiškė menševikų ir 
socialistų revoliucionierių centriniai komi
tetai. Vien tik bolševikai nusistatė laikytis 
negriežtos opozicijos prieš naująją vyriau
sybę.

Sekančiomis dienomis paskubom buvo 
aptvarkyti revoliucijos laimėjimai. Kovo 
19 d. Petrogrado taryba paskelbė, kad bai
giamas revoliucinis streikas ir darbininkai 
kviečiami grįžti į darbą. Per savaitę tary
bos buvo išrinktos kiekviename Rusijos 
mieste. Visų dalinių kareiviai išsirinko ko
mitetus, kurie išsirinko atstovus į kiekvie
nos armijos atstovų kongresą. Kongresai 
išrinko vykdomuosius komitetus, su ku
riais turėjo bendradarbiauti armijų vadai. 
Kai kuriems armijų komitetams vadovau
ti buvo mobilizuoti menševikų partijai pri
klausantieji karininkai —pavyzdžiui, Dvy
liktosios armijos Rygoje pirmininku buvo 
senas menševikų vadas kapitonas G. Kut- 
činas.

Tuo buvo baigtas revoliucinių demokra
tinių pajėgų organizavimas. Kai balandžio 
5 d. Petrogrado gyventojų masinė procesi
ja gabeno laidoti kovo mėn. revoliucijos 
aukas, tada paaiškėjo, kad revoliucija pa
reikalavo apie 2.000 sužeistais ir žuvusiais. 
Carizmo pasipriešinimas liaudies revoliuci
jai buvo menkas ir tęsėsi tik savaitę.

Astuoni laisvės mėnesiai

Dabar Rusijoje prasidėjo aštuonetas po
litinės laisvės mėnesių. Net ir' Leninas sa
kė, kad 1917 m. (kovo - lapkričio mėn.) de
mokratinė Rusija buvo pats laisviausias 
kraštas Europoje.

Laikinoji vyriausybė tuojau paskelbė vi
suotinę amnestiją už bet kokius politinius 
nusižengimus. Sugrįžo tremtiniai iš Sibiro 
ir socialistai emigrantai į savo kraštą, 
įskaitant trijų socialistinių partijų vadus. 
1917 m. balandžio mėn., padedamas Vokie
tijos vyriausybės, pro Vokietijos priešų 
teritoriją per Švediją traukiniu grįžo į Ru
siją Leninas. Tuoj įsigaliojo kalbos, spau
dos. susirinkimų ir draugijų ir streikų lais
vės, ir politines teises gavo karininkai ir 
kareiviai. Buvo panaikinti visi varžymai, 
kilę dėl klasės, tautybės ir religijos. Pa
naikinta mirties bausmė ir trėmimai. Pa
naikinta slaptoji policija, ją pakeitė liau
dies milicija, vadovaujama renkamų vadų 
ir priklausanti savivaldybėms. Pradėta 
ruoštis savivaldybių rinkimams ir sušauk
ti konstituciniam susirinkimui, išrinktam 
visuotiniuose rinkimuose, kuriam būtų pa
vesta paruošti krašto konstituciją. Laikino
ji vyriausybė paskelbė sutinkanti, kad bū
tų įkurta nepriklausoma Lenkijos valsty
bė. Išjudintas vėl Suomijos konstitucijos 
klausimas, ir tuojau buvo sušauktas 1916 
m. išrinktasis (turėjęs socialdemokratų 
daugumą) vietinis seimas.

Amžiais spaudžiama tauta, gavusi dabar 
laisves, masiškai parodė judrumo; visur 
vyko masiniai susirinkimai—atvirame lau
ke ir fronte. Anuometinę padėtį yra savo 
atsiminimuose aprašęs Iraklijus Ceretelis 
(gruzinas menševikas), socialdemokratų 
vadas ir neabejotinai geriausias tuo metu 
kalbėtojas:

„Masės laukė kalbų apie laisvę, apie nau
jąjį gyvenimą, apie visišką senojo režimo 

sulikvidavimą. Su entuziazmu buvo sutin
kamas kiekvienas mano draugų žodis“.

Socialistų partijos buvo įteisintos ir pra
dėjo ypač aktyvią veiklą. Socialistai revo
liucionieriai, kaimiečių ir inteligentų par
tija. įkurta 1901 m., turėjo vasarą jau apie 
500.000 narių, menševikai socialdemokra
tai, vadovaujami Ceretelio, Dano ir Marto- 
vo, — 250.000, bolševikai 170.000. Menševi
kų vadovaujamos profesinės sąjungos apie 
tą metą turėjo apie 1,5 mil. narių. Visos so
cialistinės partijos leido savo laikraščius 
Petrograde ir daugelyje provincijos mies
tų. Menševikų pagrindinis laikraštis buvo 
„Raboča Gazeta", socialistų revoliucionie
rių centrinis organas buvo „Delo Naroda“, 
o bolševikų „Pravda“.

Pirmasis visos Rusijos tarybų kongresas 
įvyko Petrograde birželio mėn. 285 atsto
vai buvo socialistai revoliucionieriai, 248 
menševikai ir tik 105 bolševikai. Prezidiu
me buvo išrinktas centrinis vykdomasis 
komitetas, kuriame didžiausią vaidmenį 
turėjo menševikų vadai Čeidzė, Ceretelis 
ir Danas ir socialistų revoliucionierių čer- 
novas ir Gotsas.

Kaimuose buvo sudarytos tarybos iš 
valstiečių atstovų. Gegužės mėn. pabaigoje 
buvo sušauktas visos Rusijos valstiečių at
stovų kongresas, kuriame didžiąją daugu
mą sudarė socialistai revoliucionieriai. 
Valstiečių taryboms reikalaujant, laikino
sios vyriausybės patvarkymu buvo sudary
ti žemės komitetai visuose miestuose, sri
tyse ir provincijose. Tų komitetų, kurie bu
vo valstybiniai organai, uždavinys buvo 
perimti savo žinion didžiųjų žemvaldžių 
žemes ir pasiruošti pagrindinei žemės re
formai. Mintis buvo įgyvendinti senąjį so
cialistų revoliucionierių reikalavimą nusa
vinti stambiuosius ūkius ir perduoti juos 
naudotis valstiečių bendruomenėms.

1917 m. gegužės mėn. pirmą kartą Rusi
jos istorijoje socialistai įėjo į vyriausybę. 
Revoliucinių įvykių rutuliojimasis reikala
vo. kad jie veikliai dalyvautų vyriausybė
je. Ministeriais pasidarė menševikų ir so
cialistų revoliucionierių vadai Ceretelis. 
Skobelevas, černovas ir kt. Jie ir kiti so
cialistai dalyvavo trijose koalicinėse vy
riausybėse, kurios valdė Rusiją nuo gegu
žės iki lapkričio mėn.

Didelių darbų buvo atlikta užsienių poli

tikos srityje. Taryboms reikalaujant, buvo 
atšaukti senieji cariniai karo siekimai; už
sienių reikalų ministeris Miliukovas, kuris 
ir toliau norėjo laikytis tų siekimų, buvo 
priverstas pasitraukti iš vyriausybės, ir 
buvo paskelbtas tikslas siekti laisvės „be 
teritorijų prijungimo ir be kontribucijų“. 
1917 m. gegužės 15 d. Petrogrado taryba 
paskelbė atsišaukimą į visų kraštų socia
listus, kuriame, be kita ko, buvo šitaip pa
sakyta:

„Revoliucinė Rusijos demokratija krei
piasi į jus, visų kraštų socialistai. Jūs ne
privalote leisti, kad Rusijos laikinosios vy
riausybės balsas liktų neišgirstas sąjungi
ninkų! Jūs turite versti savo vyriausybes 
kategoriškai ir aiškiai skelbti, kad progra
ma taikos be aneksijų ir kontribucijų ir 
paremta tautų apsisprendimo teise yra jų 
programa“.

Atsišaukime toliau sakoma, kad Petro
grado taryba, norėdama Rusijos revoliuci
jos siekimus paversti tikrove, nutarė tebe
vykstant karui šaukti Stockholme visų 
kraštų socialistinių partijų tarptautinę 
konferenciją. Konferencijos tikslas — re
voliucinei Rusijai vadovaujant mobilizuoti 
tarptautinio socializmo pajėgas kariaujan
čiuose ir neutraliuose kraštuose tam, kad 
būtų ko greičiau baigtas karas, šitai buvo 
didžioji rusų revoliucijos iniciatyva taikos 
reikalu.

Tarybų centrinio vykdomojo komiteto 
delegacija, vadovaujama menševiko Roza- 
novo. lankėsi Švedijoje, Anglijoje, Prancū
zijoje ir Italijoje. Stockholme jie susitiko 
taip pat su vokiečių, austrų ir neutralių 
kraštų socialistų atstovais. Nemaža sąjun
gininkų ir neutraliųjų kraštų socialistinių 
delegacijų lankėsi Petrograde balandžio ir 
gegužės mėn. ir sveikino demokratinę re
voliuciją. Tarp jų buvo tokie žymieji ano 
meto socialistų vadai kaip Brantingas, 
Hendersonas ir Thomas. Rusų revoliucijos 
ir jos laisvai išrinktųjų tarybų geras var
das pasklido po visą pasaulį.

Tai buvo didžiausi pasisekimai, kuriuos 
galėjo parodyti demokratinis 1917 m. reži
mas ir ypač demokratiniai socialistai. Visi 
laimėjimai priskirtini jiems, o ne bolševi
kams, kurie visa tą laiką išbuvo opozicijo
je prieš laikinąją vyriausybę ir prieš tary
bų vadovybę. (Bus daugiau)
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ST. ROKIENĖ
J. KUZMIONIS

TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
Uralas si Aš važiuoju kaip stoviu ir nė vieno

Susitikimai Amerikoje
Pamažu mūsų traukinys kopia j kalnus. 

Sunku ir jam vežt tokią minią žmonių. 
Kelias vingiuotas, ir traukinys rangosi 
tais vingiais, kaip žaltys po šakotą eglę. 
Išlindus vingiuose mūsų traukiniui, ban
dau skaičiuoti vagonus. Apytikriai pri- 
skaitau apie šimtą dvidešimt. Vagonuose 
sukišta po 60 žmonių. Tai mūsų ešelone 
važiuoja 7000 tremtinių. Vyrų traukinys 
trumpesnis. Ten bus tik koks šimtas va
gonų ir juose 6000 tremiamųjų. Taigi tuo 
se dviejuose ešelonuose mūsų tautos knyg 
nėšių keliais iškeliauja Sibiro katorgon 
13.000 lietuvių. O kur kiti panašūs trau
kiniai? Vargšė mūsų tauta! Tur būt, dar 
nematė tokio savo vaikų naikinimo.

Mūsų vagonas pačiame vidury ešelono. 
Iš čia labai gerai matosi visas traukinys, 
kada jis rangosi Uralo uolij vingiuotu ke
liu.

Dairomės- ir stebimės didingais kalnų 
vaizdais. Prie vielomis apraizgytų lange
lių spūstis. Kelias iškirstas kalnų uolose 
ir akmenyse. Virš mūsų galvų ir po kojo
mis žaliuoja augmenija, miškai ir pievos. 
Žemai rangosi, tarytum numestas mėly
nas kaspinas, upė. Kartais traukinys ei
na siauru kalnų takeliu ir lėtai vingiuoja 
kalnyno prarajų pakraščiais, kad net 
plaukai pasišiaušia žemyn p'asižiūrėjus. 
Bet, nežiūrint visko, gyventi dar norisi ir 
nenorime nugarmėti kalnų tarpekliuos- 
na. Traukinys irgi bijo nusiristi Uralo 
laiptuotais šlaitais žemyn. Todėl važiuo
jame labai pamažu ir ilgai, nes kalnynas 
yra labai platus. Jis pakyla iš stepių ir 
stepėsna nusileidžia.

Baugiai didingi, aukšti ir nuostabiai 
gražūs Uralo kalnai. Tas menkutis žemės 
vabalėlis — žmogus tikrai čia pajunta 
gamtos didybę ir galingą Visatos Kūrėjo 
ranką. Kur tik akį mesi, visur gražiausi 
vaizdai tik ir laukia, kad juos dailininkai 
perkeltų į drobes. Bet ta kalnų didybė 
kartu yra ir šiurpulingai baisi. Prieš juos 
nublunka mūsų mažytės tėvynės kalnų, 
kalnelių ir kalvų vaizdai. Atrodo, kad Lie 
tuvos „kalnai ant kalnų“ tai tik maži pie
vų kupsteliai. Tačiau tie kupsteliai dabar 
mums tokie brangūs, tolimi ir nepasiekia
mi. Jei juos dabar pasiektume, tai su
kniubę jų papėdėje su ašaromis akyse bu 
čiuotume Lietuvos žemę.

Daug, daug Uralas slepia savo širdyje 
žemės turtų. Geologai nuolat knaisiojasi 
po kalnyną ir jį tyrinėja, bet baltakepu- 
riai kalnai dar nuo žmogaus užmačių gi
nasi ir savo didybe drebina kalnaknisių 
širdis.

Vienoje vietoje, ant labai .stačios ir ne
prieinamos uolos, matėme akmenyje iš
kaltą Stalino profilį. Stebėtina, kaip čia 
tas menininkas galėjo išsilaikyti, kalinėti 
ir graužinėti kiečiausią akmenį.

Vėliau sužinojau iš rusų tremtinių, kad 
tai vieno mirti pasmerkto kalinio darbas. 
Tas menininkas rizikavo savo gyvybe, 
kad už .savo kūrinį atgautų laisvę įr dar 
galėtų džiaugtis gyvenimu, nors jo keliuo 
se viesulai kauktų ir ūžautų vargelių ma
rios. Kokia brangi ta laisvė! Tik ją prara
dęs žmogus pajunta laisvės vertę.

Gal šimtmečius Uralas turės Kaukazo 
plėšiko paveikslą. Tačiau nieko amžina 
nėra šiame vargų pasaulyje, žvarbūs vė
jai, šalčiai ir sniego pūgos, kalnų liūtys ir 
karšti saulės spinduliai ilgainiui sugrauš 
tą uolą ir laikas ištrins didžiausio žmoni
jos istorijoje žmogžudžio Stalino atmini
mą.

Mato ir Vanda Blaževičiūtė uoloje styp 
sintį Staliną, bet jos akyse jau nėra to 
džiaugsmo, kuris spindėjo aną baisiąją 
naktį Gubavos mokykloje. Dabar ir ji nu 
siminusi, veidas išblyškęs, ir paakiai pa
juodę. Motina kartu su visais aimanuoja 
ir nuolat verkšlena dėl vyro likimo. Ji 
pasiliko tik su vaikais, be tėvo ir globė
jo. Bendras likimas mus visus suartino. 
Net ir padarytąsias skriaudas reikia at
leisti, nes jau baisiai nežinomas mūsų ry
tojus.

Važiuojant per Lietuvą, visos stotys 
buvo išpuoštos vainikais ir Stalino ir kitų 
komunistų „šventųjų“ paveikslais. Juo to 
liau skverbėmės Rusijon, tuo mažiau suti 
kome tų papuošimų ir paveikslų. Atsikan 
do komunistinės laimės visi šalies gyven
tojai, išskyrus komunistus. Dabar tuos 
puošimus atlieka tik pagal įsakymą ir 
prievartą.

Kad mus veža Sibiran, tai jau neabejo- 
jam, bet nežinome, kur pasuksime: pie
čiau ar į šaltąją šiaurę. Visi labai bijome 
šiaurės, mums neįprastų šalčių ir bado, 
nes mažai kas turi šiltesnius drabužius, o 
pasiimtasis iš Lietuvos maistas jau baigia

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

rublio neturiu. Kam dabar sukti galvą! 
Greičiausia, kad nieko įr nereikės. Jau ir 
dabar užsimerkus žvaigždės akyse laksto. 
Kad nors gryno oro turėtum ir galėtum 
kiek nors pailsėti! Visi jaučiamės labai 
išvargę.

Vaikai sirguliuoja, nuolat verkšlena, o 
dvi moterėlės jau spėjo ir susibarti.

Viena metė nešvarų skudurą į „tuale
tą“, bet tas pateko maisto kibiran. Kibiro 
savininkė ir užriko:

— Tai jau čia Aldonos darbas!
— Aš visai jokio skuduro nemečiau, — 

užpultoji atsikerta.
Vagone prasideda erzelis. Ir tai gerai. 

Nors truputį atitrūkstam nuo įtemptų 
minčių ir klausomės, atrodo, visai berei
kalingo moterų kudakavimo.

Pagaliau susibarusios prieina išvados, 
kad tai ne tyčių darbas ir kad viena kitai 
pakenkti nenorėjo.

Viskas vagone nurimsta, ir vėl klauso
mės įkyraus traukinio ratų dundėjimo. 
Su kiekviena praeitin nulėkusia minute 
mes tolstame nuo savo gimtosios žemės.

Sunki kelionė mus nuolat alina, ir silps 
tame fiziškai įr dvasiškai. Nustojame vil
ties, kad mus pasigaus karas ar vokiečių 
lėktuvai subombarduos mūsų traukinį, už 
vers kelią ir Sibiran nebenuvažiuosime.

Skaudu žiūrėti į mažuosius vagono gy
ventojus. Visi išblyškę, susivėlę, apšepę 
ir jau seniai neprausti. Niekas jau nesi
rūpina ir apie skanesnį kąsnelį vaikams. 
Paduoda mažyliams, kas ką beturįs. La
bai skanu cukraus gabalėlis, gerai jau ir 
lašinukai, jei kas jų dar turi. Dabar turi
me jau ir vandens ir labai džiaugiamės, 
nes pažinome jo vertę ir skonį, kada al- 
pome nuo troškulio, kada niekas nekreipė 
dėmesio į mūsų prašymus įr desperatiš
kus maldavimus.

-— Vandens! Duokite nors lašelį van
dens mūsų alpstantiems vaikučiams.

Bet mūsų sargai ir palydovai buvo ne
bylūs kurtiniai.

Kenčiame suaugę. Bet už kokias nuo
dėmes kenčia mažieji tremtinėliai? Ir 
kvaila ta komunistinė sistema ir sovietinė 
valstybė. Vaikai yra visuomenės, tautos ir 
valstybės ateitis. Iš jų galėtų išaugti geri 
darbininkai, sovietinės valstybės gynėjai, 
o gal net ir komjaunuoliai. Jau visai nu
karšę seneliai ir tie laikomi pavojingais. 
Argi ir jie galėtų sugriauti komunizmą ir 
nuversti sovietinę valdžią? Kad jau bijo
ma senų ir mažų, tai komunistinio milži
no tikrai molinės kojos.

Rašoma spaudoje, nuolat šnekama su
sirinkimuose ir neraudonuojant tvirtina
ma, kad niekui- pasaulyje taip nevertina
mas žmogus, kaip Sovietų Sąjungoje.

Tai me.as ir didžiausia veidmainystė. 
Visi privalo atsiminti, kad kiekvienas ko
munistas yra dviveidis Janusas.
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1919 m. lapkričio 17 d. 9 pėst. L. K. Vy
tenio pulkas pradėjo leisti laikraJtį „Tė
vynės Gynėjas“. Leidimu daugiausia rūpi
nosi vrš. Leonas Vitkauskas-Arėjas. Spau
dos darbe talkininkavo vyr. psk. Benjami
nas Rumšą, kuris vėliau buvo žinomas 
„Kario“ bendradarbis slapyvarde Bene- 
rumša. Laikraštis ėjo iki 1926 m., iš viso 
išleista 39 nr. Tai buvo pirmas Lietuvos 
kariuomenės pulko laikraštis.

1929 m. pulkas pradėjo leisti satyrinį 
laikraštį „Plunksnagraužį“. Pirmam nr. 
pasirodžius, vėl kilo mintis atgaivinti „Tė 
vynės gynėją“. 1930 m. pasirodė atgaivin
to „Tėvynės Gynėjo" pirmas (40) nr su 
juokų priedu „Plunksnagraužis". Svar
biausias bendradarbis buvo vyr. psk. L. 
Grigaitis. Laikraštį kareiviai mėgo ir jam 
rašinėjo.

Pirmasis Lietuvos Respublikos biudže
tas buvo patvirtintas 1920 m. gegužės 14 
d. Nuo to laiko valstybės finansai pradė
ti tvarkyti biudžeto keliu.

1919 m. spalio mėn. mūsų kariuomenė 
išvijo bolševikus iš Lietuvos ir tik saugojo 
frontą prie Dauguvos. Paskutinės žvalgų 
kautynės įvyko 1920 m. sausio mėn. Tų 
metų liepos 12 d. Maskvoje buvo pasira
šyta taikos sutartis, kuri nustatė sienas 
Lietuvai su Vilniumi ir Gardinu.

1927 m. Lietuvoje veikė 9 tabako ir 3 
machorkos fabrikai. Jie vidaus rinką pil-
nai patenkino. 1928 m. Lietuvoje buvo pa
gaminta degtukų 64 mil. dėžučių, 1.074.000 
kg. tabako ir 82 mil. papirosams gilzų. 
Tais metais spiritą ir degtinę gamino 70 
įmonių.

Lietuvos valstybiniai miškai duodavo 
vidutinį metinį medienos prieauglį apie 
1.800.000 ktm. Tai buvo vienas svarbiau
sių valstybės pajamų šaltinių.

ŽMONĖS IR ĮPROČIAI

Ar apsimoka bėgti nuo žmonių? 
Nuo jų nepabėgsi...

Iš Ontario Londono per turistų užplūs
tą Torontą dar kartą skrendu į Rocheste- 
rį Žemę gaubia naktis. Iš viršaus ji atro
do, kaip spindus vaikų žaislas: įvairia
spalvės šviesos tvieksi, žybčioja, siauru
čiais pratakais klyduriuoja mažutės, kaip 
nykščio nagas, mašinos, o juodomis už
dengto Ontario ežero bangos ramiai tyvu 
liuoja keli kilometrai žemiau.

Skrendame keturiese: pilotas, graži pa
davėja, jaunas amerikietis, grįžtąs iš 
Montrealio Ekspo ir aš.

Po kelių dienų nesibaigiančių kalbų su 
bičiuliais ir pažįstamais noriu užsimerk
ti, sukrauti pasąmonėje įspūdžių stirtas, 
tartum knygas spintoje, ir truputį pasilsė 
ti. Vieniša padavėja nerimsta: pakalbina, 
pasiūlo įvairių gėrimų, atneša net du puo 
dėlių kavos ir kiekvienam iš mudviejų at
skirai praneša, kad jau arti Rochesteris.

Kai išlipu iš lėktuvo ir sveikinuos su 
manęs laukiančiais kun. Pr. Valuku ir 
Liudu, skubame žiūrėti, ar mano krepšys 
su portfeliu atvažiavo. Šį kartą netenka 
nusivilti: už kelių minučių pro langą iš
krauna visą lėktuvo krovą ■— mano du 
krepšelius.

„Eik j pragarą“...
Šv. Jurgio parapijos klebonijos durys 

plačiai atidarytos svečiams kunigams.
Sėdžiu savo ramiame kambarėlyje iki 

vėlybų išnaktų, skaitau apie Lietuvos par 
tizanus, maginuosi poezija, peržiūriu krū
vą laikraščių lietuvių bei anglų kalbomis, 
pats ką nors rašau, knibinėju. Visoje kle
bonijoje tylu, — išgėrę paskutinį shaggy 
dog — džino ir vynuogių sulčių mišinį —- 
mano du bičiuliai taipgi arba knarkia, ar
ba pašto ženklus rūšiuoja. Staiga spen
giančioje tyloje girdžiu kažkieno tylius 
žingsnius. Ak, žinau: tai mažosios kunigų 
seminarijos anglų kalbos profesorius 
kun. Thomas Hoctor tylutėliai kicena į 
kaimyninį kambarį pernakvoti.

Kai rytą leidžiuosi kilimu nuklotais 
laiptais į bažnyčią, visuomet įkišu galvą 
į virtuvę, kur, atsilaikęs ankstybąsias mi
šias, profesorius pusryčiauja.

— Labas rytas, kunigėli! — taisyklin
ga lietuvių kalba pasveikina.

— Labas rytas, kunigėli! — sveikinu ir 
aš, atsimindamas, kaip, pirmąkart jo lie
tuviškai pasveikintas, palaikiau jį tikru 
lietuviu ir pradėjau megzti poringę: po 
vieno kito sakinio sustabdė ir prisipažino 
dar lietuviškai nekalbąs.

Sėdime už apskrito stalo ir vakarieniau 
jame.

1919 m. Dotnuvoje buvo įsteigta aukš
tesnioji agronomijos ir miškininkystės mo 
kykla. Ji vėliau virto agronomijos, miški
ninkystės įr kultūrtechnikos technikumu. 
1924 m. Respublikos prezidentas patvirti
no Žemės Ūkio Akademijos statutą. Aka
demijai įsikūrus Dotnuvoje, ten veikęs 
technikumas buvo likviduotas 1926 m.

1920 m. Joniškėly, Raseiniuose ir Anta
lieptėje buvo įkurtos žemesnės žemės ūkio 
mokyklos. Mokslas tęsėsi 2 metus, ir buvo 
suteikiama praktiškų ir teorinių žinių. Il
gainiui šių mokyklų skaičius nuolat augo, 
ir kai kurios buvo pertvarkytos į aukštes
niąsias įvairių specialybių mokyklas.

Gal dar atsimename laikus, kai po kai
mus važinėjo žydai ir pirkdavo visokius 
skarmalus. Dažnai jie ir vadinami būdavo 
skarmaliais žydais. Paviršutiniškai žiū
rint, tai visiškai bevertis reikalas. Bet pa
sirodo, kad valstybė už tuos skarmalus ne 
mažai pinigų gaudavo. Pvz., 1925 m. sku
durų eksportas davė 3,5 mil. lt. pajamų.

Pirmojo karo metu Lietuvą okupavę vo
kiečiai ją suskirstė mažomis apskritimis, 
vadinamais „kreisais“. Tokios tvarkos bu
vo laikomasi ir pirmaisiais nepriklausomy 
bės metais. Vėliau Lietuvos teritorija bu
vo padalyta į 30 apskričių, iš kurių 10 len 
kų okupuotoje srityje.

1919 m. liepos mėn. 4 d. pasirašyta su-
tartis tarp Vokietijos ir Lietuvos vyriau
sybių perduoti Lietuvos geležinkelių tink
lą Susisiekimo ministerijai. Remiantis šia 
sutartimi, liepos 4 d. vokiečiai perdavė 
ruožą nuo Kaišiadorių ligi Radviliško. Lie 
pos 6 d. tame ruože buvo paleistas pirma
sis mūsų traukinys. Liepos pabaigoje mū
sų traukiniai jau nuolat kursavo ruožais 
Žąsliai-Kaunas-Radviliškis, Radviliškis - 
Panevėžys. Nuo rugsėjo 3 d. traukiniai 
pradėjo kursuoti iki Virbalio.

(KELIONĖS (SPŪDŽIAI)
Prof. kūn. T. Hoctor atvestas svečias 

dr. Frosini pasakoja apie savo darbinin
kus tėvus, apie atkaklias pastangas mo
kytis, apie savo šeimą su penkiais vai
kais, apie karinę tarnybą paskutinio ka
ro metu, studijas universitete ir pastan
gas atidaryti antrąją visoje Amerikoje ko 
legiją, parengiant specialistus dirbti šu 
kurtiniais ir nebyliais. Nutaikęs progą, 
kun. Pr. Valukas supažindina svečią su 
lietuviškais patiekalais ■— bulviniais sklin 
džiais bei kepta kiauliena, trumpai papa
sakoja apie Lietuvą' ir atminimui padova
noja Rochesterio universiteto prof. dr. 
Ant. Klimo, buv. Tadcaste’rio lietuvių sto
vyklos vertėjo, kartu su L. Dambriūnu ir 
W. R. Schmalstieg parengtą mūsų kalbo
tyros knygą „Introduction to modern Li
thuanian“ (kapitalinį, didelio formato, 
471 psl. veikalą) bei Barboros Armonie- 
nės „Leave Your Tears in Moscow“ — pri 
verčiamojo darbo stovyklos atsiminimus.

Kai dr. Frosini smalsiai varto gražiai 
įrištas knygas, pagalvoju, kaip Ameriko
je gimęs mūsų kun. klebonas gražiai gar
sina mažutę Lietuvą.

Sumano išmintingąjį daktarą pralinks
minti ir prof. kun. T. Hoctor. Pusgarsiai, 
bet didele skuba kalbėdamas, kad turiu 
atidžiai sekti jo lūpas, postringauja:

— Kai prieš kelerius metus lietuviai 
minėjo klebono kun. Valuko 25 metų ku
nigystės sukaktį ir kalbėtojai gražiai jį 
sveikino, nutariau ir aš prabilti. Atsisto
jęs pasakiau: Aš dar tik mokausi jūsų gra 
žios kalbos, bet keletą sakinių jau moku 
pakartoti. Neseniai išmokau lietuviškai 
pasakyti — „I love you“. Klausykitės, lie
tuviškai tai reiškia: „Eik į pragarą“...

Juokiamės visi, o aš pašnairuoju į kun. 
Liudą, įtardamas, kad, pagal visas mano 
žinias, jis taip „tobulai“ jį lietuviškos 
meilės išmokė...

Su konfratrais

Trečiadieniais šv. Jurgio klebonijoje 
rengiami lietuviški, iškilmingi pietūs. Po
nia šeimininkė iškepa ar tai kugelio, ar 
bulvinių sklindžių, ar dešrų, parengia sa
lotų lapų ir su įvairia mėsa patiekia sve
čiams.

Tie svečiai — apie dešimtis kaimyninių 
kunigų, kurių tarpe dažnai pasirodo au
galotas, rimtas, bet labai malonus lietu
vių išeivių .sūnus kun. Dominikas Mocke
vičius, taip pat kalbąs, lietuviškai. Antras 
jo brolis kun. Pranciškus dirba kažkur to 
Ii, kitoje vyskupijoje; su juo taipgi buvo 
malonu susipažinti Velykų atostogų metu, 
kai su savo senais tėvais atvažiuodavo mi
šių aukoti.

Prieš pietus svečiai paprastai paragau
ja high ball. Kai kun. klebonas ar Liudas 
vaišina tuo mišiniu, visuomet pažvilgoju 
į stambų, nuplikusį, ūkininkiškos išvaiz
dos, jau pagyvenusį ir labai kalbų svečią 
kunigą. Jo ritualas visuomet toks pat: lai 
kydamas kairėje rankoje stiklinę, dešinės 
rankos smilių kyšteli į vidų ir kelis kar
tus pagrumdo ledų gurinėlius. Ištraukęs 
pirštą, pirma iškilmingai jį aplaižo, pas
kum nusišluosto į šluostuką ir tada nesku 
bedamas girkšnoja, gardžiuodamasis šiuo 
dievų nektaru. Jaučiu, kad ne visi jį mėgs 
ta, nes jis „viską žino“: autoritetingai poš 
kiną ir apie naująjį vyskupą Fulton 
Sheen, garsųjį televizijos kalbėtoją ir dau 
gelio knygų autorių, ir apie seselių pa
siaukojimo stygių, dirbant mokykloje, ir 
apie nesąžiningus pinigų skaičiuotojus...

Kitas klebonas — nedidelio ūgio, -taipgi 
apiplikęs, primenąs magiką, nes liesas, la
bai judrus, o jo rankos skėtriojasi, kaip 
vėjo malūnas. Pasakodamas įsisteibliną 
gyvomis akutėmis į savo auką, plaka 
abiem rankom, lyg kardais, ir' pasakoja, 
riečia.

Šalčiausias — prancūzų kilmės dar jau
nas kunigėlis — juodbruvas, įkūnus, gy
vas. Jo klebonas, nešdamas Švenčiausiąjį 
iš degančios bažnyčios, kartu šu sesele už 
duso, parkrito ir sudegė. Kalba žemu ba
ritonu, moka išklausyti kitų nuomones, 
savo teigimus paremia tvirtais argumen
tais.

Tų pietų metu susipažįstu su įvairių 
tautybių kunigais — amerikiečiais, ukrai
niečiais, lenkais, lietuviais, o kartą susi
dūriau net su sirijiečiu.

Kalbama „apie viską ir nieką“, tačiau 
labiau mėgiamos praktiškos sielovados 
kalbos — pinigų telkimas, mokyklų išlai
kymas, naujojo vyskupo reikalavimai, 
naujų bažnyčių įrengimas ir t.t.-Į „tarp
tautinius“ vandenis, kuriuose plūduriuoja 
ir mūsų Lietuva, vengiama leistis.

Buvau ir keliose kitose klebonijose at
laidų metu — kartą tarp amerikiečių, kar 
tą tarp lenkų. Vaišių metu, pagal'šio kraš 
to papročius, visi kunigai nusiima kalarat 
kas, susėda patogiuose minkštasuoliuose 
ir erzeliuoja, užsigerdami vadinamojo 
„aperatyvo“, kad būtų alkanesni.

Sėdžiu lenkų klebonijoje pagarbioje vie 
toje prie vaišių stalo, įsidėjęs kelis silkės 

gabaliukus, gardžiuojuosi pasiilgtu patie
kalu ir kalbuosi su lenkų pranciškonu iš 
Pensilvanijos. Staiga prieina stambi šei
mininkė su dideliu dubeniu vištienos, ša
kute pasmeigia pusę stambios vištos ir 
drėbteli ant mano nebaigtos silkutės... 
Net sušylu, kol vargais negalais iškrapš- 
tau silkės likutį iš po vištos šlaunies...

Tokio „pokšto“ dar niekas iš lietuvių 
jokiame krašte man nepakepė.

Dar vieno dalyko negaliu suvokti: čia 
rūkalai pigūs, daugiau nei per pusę piges
ni kaip Anglijoje. Dėl to negaliu suprasti, 
kokiu būdu pasiturįs amerikietis (net ku
nigas) šmaikščiu mostu kyšteli ranką į 
kelnių kišenę ir, kaip koks magikas, iš
traukia... vieną cigaretę. Žinoma, tokiu 
pačiu žaibiniu, magišku mostu cigaretė 
atsiduria jo lūpose... Draugams rūko
riams čia cigaretės nesiūlomos.

Pienių žiedai

Kažin kas beldžiasi į duris.
Kai paprašau, įeina ketverių metų Ri

tutė. Jos mažutėse rankelėse dešimt gel
tonų pienės žiedų, tačiau nė vieno lapelio.

Prieina prie manęs, angeliškai nusišyp
so ir padeda žiedus ant stalo. Nutariava 
juos įmerkti. Laimė, ką tik baigiau Coca 
Colla gerti. Mudu išplaunava stiklinę, įpi- 
lava šalto vandens ir įmerkįava žiedus.

— Padėk ant televizijos! — sako Ritu
tė, žiūrėdama į mane didelėmis, mėlyno
mis akutėmis.

Sudedu popieriaus lakštus, padedu 
plunksną. Mergaitė užsirangė ant mano 
kelių, ir mudu žiūriva, kaip po mūsų gė
lėmis vargšą viščiuką gąsdina milžiniškas 
šuo.

Pakviesti, abu einava vakarienės. 
Pirmąkart pasimaivydamas ragaunu barš 
kuolės gyvatės mėsos ir ryklių pelekų 
išvirtos sriubos. Kai Ritutė paragauna 
barškuolės, jos akutės iššoka, ir ji skuba 
į kertę, kur stovi didelė popierdėžė. Ta
čiau sriuba puiki ir labai skoninga.

Pabaigoje užsigardžiuoju rūgusiu pie
nu su bulvėmis. Kaip Lietuvoje.

Tikra tiesa: neapsimoka nuo žmonių 
bėgti, nes nuo jų nepabėgsi. Tik reikia iš
mokti su jais sugyventi.

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PUSLAPIO FONDAS

Labai gražus, kilnus ir reikšmingas su
manymas surinkti tūkstantį svarų už at
spausdinimą dideliame anglų laikraštyje 
Lietuvos paskutinių įvykių trumpos isto
rijos. Kaip ir kiekvieną didesnį ir svarbes 
nį darbą pradedant, reikia nuosekliai ap
svarstyti ir sistemingai suplanuoti. Dėl to 
norėčiau tuo reikalu pareikšti keletą pa
stabų.

Pirmiausiai: kodėl nebuvo iš anksto su
sitarta su laikraščio redaktoriumi? Abejo
ju, ar šiuo metu laikraštis sutiktų spaus
dinti viską. Pagaliau kodėl nebuvo pa
skelbtas „Europos Lietuvyje“ to straips
nio lietuviškas tekstas? Skaitytojams tai 
būtų labai įdomu, o pats vajus galėtų spar 
čiau vykti.

Dabar, atrodo, kyla abejonių, o ir vajus 
lyg išsigando,, nes kažkur kažkas lyg ir 
netaip vyksta.

Mums nesvarbu, ką galvoja latviai ar
ba kaip tvarkosi estai. Mes galime patys 
nesunkiai surinkti tūkstantį svarų ir ma
žesniu masteliu pakalbėti tik apie save.

Būtų labai įdomu ir reikalinga išgirsti 
tuo reikalu pasisakant tuos asmenis, ku
rie šį svarbų reikalą ne be reikalo sugalvo 
jo. ' V. Andruškevičius

VAISTAI NUO PLIKIMO

Daugelis jaunuolių labai pergyvena, 
kai pradeda plikti. Tokie rūpesčiai kan
kindavo vyrus ir žiloje senovėje. Žinoma, 
būdavo ir įvairių gydymo būdų, kaip su
stabdyti plaukų slinkimą, štai vienas re
ceptas, kurį pateikė medikas ir filosofas 
Aleksys Pedemontanus 1620 m. Krokuvo
je išleistame veikale „Paslaptys“: „Jeigu 
kas jaunystėje ima plikti, tai tą vietą jis 
turi patepti .saldžiųjų migdolų aliejurn, 
arba kiaulės tulžim, sumaišyta su alyva, 
arba katės pienu“.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ.
2 LADBROKE GARDENS. 

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.
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Europos lietuviu kronikų
KADA NEBUS LAIKRAŠČIO?

Ryšium su spaustuvės vasaros atostogo
mis „Europos Lietuvis“ liepos mėn. pasku
tinę savaitę neišeis.

Visokius pranešimus ir skelbimus pasku
tiniam prieš atostogas laikraščio numeriui 
prašom atsiųsti ne vėliau kaip iki liepos 14 
dienos.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

VYSKUPO PAMINĖJIMAS

Liepos 16d., 11 vai., Liet. Jaunimo Židi
nyje bus atlaikytos šv. Mišios, užprašytos 
Stasės Pučinskienės iš Leicesterio, už a.a. 
vysk. Praną Brazį, MIC.

Po pamaldų išgirsime Velionies žodį iš 
juostelės, pamatysime jo gyvenimo, veik
los vaizdų ir kt.

Tą pačią dieną Ieva Naginevičienė iš 
Londono Židinyje užprašė kitas šv. Mišias 
už a.a. vysk. P. Brazį ir neseniai mirusį 
Hinckley kun. K. česą, domininkonų prio
rą.

Kviečiame dalyvauti vietos ir apylinkių 
tautiečius.

PRISIMINTINA
Jaunius ir jaunučius atostoginei stovyk

lai prie Jaunimo Židinio užrašyti ne vėliau 
kaip liepos 16 d. Stovykla tęsis nuo liepos 
23 d. iki rugp. 6 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 9 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 16 d., 12.30 vai.
NORTHAMPTON — liepos 9 d., 12 vai., 

Katedroje.
DERBY — liepos 16 d., 11 v., Bridge Gate.
NOTTINGHAM —liepos 16 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.
NOTTINGHAM —liepos 23 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.

VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3į jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kuslnskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, ui ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 8 šil. J. 
Sasnys, po 3 šil. K. Drungilas, A. Vaino- 
rius. K. Oiskis, A. Kukanauskas, Ig. Šim
kus, A. Naujokas, A. Pačkauskas ir K. Bla 
žys.

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad prieš 4 metus Northamp- 
tone, Anglijoje, mirė Antanas Veneckus. 
Nors visą laiką seku Europos Lietuvį, bet 
neužtikau pranešimo apie jo mirtį.

Velionis buvo kilęs iš Tauragės ar jos 
apylinkių, buvo karys-šaulys, jaun. pus
karininkis, nedidelio ūgio žmogus.

Jeigu atsirastų giminių ar pažįstamų, 
kurie norėtų gauti apie jį žinių, prašau ra 
šykite šiuo adresu: A. Barančiukas, 3422 
West 64 Place, Chicago, Ill. 60629, USA.

PAIEŠKOJIMAI

ZIENIUS Vincas, gimęs 1925 m. balan
džio 2 d. Kertupyje, pats ar žinantieji apie 
jį, prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS,

LONDON, W.3.
T»I. ACO 4374

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

Manchester.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio skyrius lie
pos 15 d., 5.30 vai. p.p., Cheetham Town 
Hall salėje, Cheetham Hill Rd., rengia

Dariaus ir Girėno minėjimą.
Programoje D. Banaičio paskaita ir me

ninė dalis, kurios metu padainuos Man
chesterio vyrų oktetas, vadovaujamas T. 
Buroko, taip pat pasirodys I. Jakubaitytės 
vadovaujamas Manchesterio jaunimas su 
dainomis ir tautiniais šokiais. Be to, Kra- 
nauskas ir kiti padeklamuos eilėraščių.

Po programos bus šokiai, kurie baigsis 
11.30 vai. Baras veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvyk
ti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvu
sius Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba liepos 8 d., šeštadienį, savo patal
pose šaukia visuotinį pusmetinį narių susi
rinkimą.

Pradžia 5 vai. p.p.
Nesusirinkus kvorumui, susirinkimas ati 

dedamas 1 vai. vėliau, ir 6 vai. jis bus pra
vestas nežiūrint susirinkusių narių skai
čiaus.

Klubo Valdyba 
v*

SKAUTIŠKŲ VIENETU PENKMETIS

Birželio 24 d. Manchesterio skautų Živi
lės ir Maironio draugovės atžymėjo savo 
įsikūrimo penkerių metų sukaktį iškilmin
ga sueiga ir Joninių lauželiu. J šventę at
silankė Rajono sesių vadeivė s. G. Zin- 
kienė,- Rajono vadas s. J. Maslauskas, va- 
deivės pavaduotoja ps. G. Valterytė, Bu
dėkime redaktorius V. Ignaitis su ponia, 
muz. T. Burokas, v.s.v.sl. K. Kaminskaitė, 
iš tolimų kolonijų vienetų globėjai; Ka
minskai iš Wolverhamptono, Puodžiūnai 
iš Štoko, ramovėnų pirm. K. Murauskas iš 
Eccles, Oldhamo ir Rochdalės organizaci
jų atstovai, tėvai ir svečiai. Jie visi užpil
dė Socialinio klubo patalpas.

Draug. si. I. Jakubaitytės vedama Živi
lės draugovė ir draug. v.s.v.sl. A. Jakima
vičiaus Maironio draugovė įžengia į iškil
mių salę. Įnešamos vėliavos. Prie trispal
vės žengia jaun. skautės įžodžio: Aldona 
Jaloveckaitė, Ona Lipkevičiūtė ir Rita Ja- 
loveckaitė ir skautė Kristina Lipkevičiūtė. 
Jaun. skautų įžodį duoda Jonas Bružas, 
skauto — Algimantas Motuzą. Sesėms rau
donus ir geltonus kaklaraiščius uždeda s. 
G. Zinkienė, o broliams — Rajono vadas.

Vadeivė Rajono vardu Živilės drauginin 
kei įteikia albumą, o Maironio draugovei 
knygų. Vyr. skautininko 20-čio proga skir 
toji knyga Lietuva, mano tėvų žemė bur
tų keliu atiteko A. Navackui, modelistų 
specialybės ženklas V. Puodžiūnui. Sesėm 
įteikiamos metinės žvaigždutės.

Rajono vadas perskaito vietininko s. B. 
Zinkaus sveikinimą. DBLS Manchesterio 
skyriaus vicepirm., Koord. komiteto vice- 
pirm. ir Soc. klubo pirm. A. Kublinskas pa 
sveikina jautriu žodžiu. Žodį taria Budėki 
me red. V. Ignaitis ir tėvų komiteto pirm. 
S. Karnas.

Rajono vadas prisimena organizacijų ir 
visuomenės rūpinimąsi skautais. Manches 
terio Soc. klubui įteikiamas padėkos la
pas, kurį priima pirm. A. Kublinskas, ir 
Bradford© Vyties klubui, kurį priima Bu
dėkime red. ir Vyties klubo pirm. V. Ig
naitis.

Įsakymus skaitant išgirstame, kad Se
serijos vadeivė s. G. Zinkienė, šešerius me 
tus ėjusi nelengvas pareigas, dėl susidariu 
šių aplinkybių ir sveikatos sumetimais pa 
sitraukia. Pareigas perduoda ps. G. Valte- 
rytei. Perduodama vadeivės simbolį — si
dabrinę virvutę, jaunajai vadeivei ps. G. 
Valterytei linkėjo sėkmės.

S. G. Zinkienei uždegus lauželį, pasigirs 
ta dainos. Muz. T. Burokui palydint akor
deonu, živilietės ir maironiečiai sušoka po 
rą šokių. A. Navackas akordeonu išpildo 
porą lietuviškų dainelių. Joninių išvakarė 
se pasveikinami Jonai. Sesei K. Kamins
kaitei, kuri laikinai išvyksta į Kanadą, pa 
linkima sėkmės.

Socialinio klubo paramos ir darbščiųjų 
mamyčių E. Jakubaitienės ir J. Navackie 
nės paruoštų užkandžių dėka mažieji ir di 
dieji pavaišinami kavute. Nuoširdi padėka 
tenka Klubo valdybai, E. Jakubaitienei, J. 
Navackienei, O. Ramonienei, A. Jakimavi
čiui ir kitiems. J. M.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,

Atsisveikinimas su Vyskupu
Vienas menininkas pavaizdavo savo pa

veiksle keleivį, nuvargusį ir atsisėdusį po 
medžiu pailsėti. Atėjo mirtis, nulaužė me
džio šaką, po kuria jis sėdėjo, ir jo kelio
nės lazdą, ir keleivis daugiau nebeatsikė- 
lė.

Vysk. Pranas Brazys, panašiai kaip anas 
keleivis, skubiai išskrido iš Vokietijos į 
Romą atlikti svarbių reikalų ir po to vyk
ti pas D. Britanijos lietuvius. Atvykęs į 
Romą, kaip paprastai, apsistojo pas mari
jonus, nuėjo į koplyčią pasimelsti ir iš jos 
daugiau neišėjo: atėjo mirties angelas, nu
laužė jo gyvybės šaką ir jį patį išsivedė. 
Čia buvo paskutinė jo gyvenimo stotis. Ro 
moję jis pradėjo savo vyskupiškus kelius, 
Romoje juos ir pabaigė. Daugelis tų pačių 
žmonių, kurie prieš dvejus metus — 1965 
m. vasario 14 d. — buvo čia atvykę į jo 
konsekraciją pasveikinti, kaip naują lie
tuvį vyskupą, dabar, 1967 m. birželio 13 
d., susirinko prie jo karsto paskutinį kar
tą atsisveikinti ir palydėti į Campo Vera- 
no — amžinąją poilsio vietą. Anuomet, ži
noma, buvo viskas linksma, miela ir džiu
gu, šiandien — liūdna ir graudu. Anglijos 
iietuviams prie jo karsto atstovavau tik aš 
vienas.

Nuvykęs tuojau aplankiau velionį kars
te. Prie karsto buvo padėtos trys gražios 
gėlių puokštės: viena, perišta lietuvišku 
kaspinu ir su įrašu, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės ir Vasario 16 gimnazijos, 
kita — vietinės vokiečių parapijos iš Bad 
Woerishofen ir trečia — latvių komiteto. 
Čia pat sutikau Juozą Kapočių, Enciklo
pedijos ir knygų leidėją, iš Bostono. Jis at 
spausdino pirmąjį „Krikščionis Gyveni
me“ veikalų serijos leidinį — Vatikano II 
Susirinkimo dokumentus lietuviškai, pats 
įrišo ir atvežė į Romą įteikti vysk. P. Bra
ziui, bet, deja, rado jau jį mirusį ir užda
rytą karste. Tą veikalą, jam dedikuotą, jis 
padėjo ant karsto.

Laidotuvių diena
Vysk. Pranas Brazys buvo pašarvotas 

Marijonų Centro koplyčioje, o laidojamas 
buvo iš šv. Juozapo bažnyčios.

PADĖKA

Savo ir primicianto kun. Petro Rukšio 
vardu širdingai dėkojam visiems už mums 
parodytą nuoširdumą, pakviečiant į P. Ma- 
šalaičio 60 metų pagerbimo vaišes.

Ypatinga padėka kun. J. Budzeikai, MIC, 
leidusiam atvykti jaunam primiciantui į 
vienintelę Europoje Šv. Kazimiero parapi
ją iškilmingoms pirmosioms šv. Mišioms, 
Parapijos pirmininkui S. Kasparui ir p.p. 
Jurams už suorganizuotas iškilmes, vaišes, 
aukas bei linkėjimus, o taipgi chorui ir vi
siems dalyvavusiems iškilmėse mūsų nuo
širdus kunigiškas-lietuviškas ačiū!

Primicianto palydovas
Kun. M. Burba, SDB

VOKIETIJA
Hamburgo apylinkės valdybon išrinkti: 

Jonas Valaitis, Leonas Narkevičius ir Pet
ras Gražulis. Revizijos komisiją sudaro: 
Iz. Sragauskis ir Arvydas Lingė.

Prof, dr. Ilza Cirtautienė su dukrele 
Arista lankėsi pas tėvelį Hamburge. Prof, 
dr. Kazio Cirtauto našlė dar vis tebedėsto 
Bloomington, Ind., universitete turkų kal
bą ir Azijos tautų istoriją.

Hamburgo lietuviai paminėjo išvežtuo
sius kartu su latviais ir estais 1967.VI.17. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje pastorius 
dr. M. Nerling atlaikė trumpas pamaldėles 
ir pasakė pamokslą, o dainininkė Irena 
Dzenis, sopranas, pagiedojo Bacho, Haen- 
delio ir Scarlatti giesmių. Sekmadienį 
kun. V. Šarka ta intencija atlaikė šv. Mi
šias.

Lietuviškas apeigynas yra išleistas Lie
tuvoje. Jis pasiekė ir užsienio lietuvius 
per Romą ir Ameriką. Visas leidinėlis su
daro 3 knygutes.. Geras ir gana patogus 
mūsų kunigams leidinėlis. Tiražas mažas 
ir skirtas daugiau užsieniui. Kaina 15 dol. 
arba 60 markių.

MIRUSIEJI
Antanina-Juzė Ščepanavičiūtė - Linku

vienė, gim. 1871.III.19 Betygalos parapijo
je, gyvenusi Kelmėje ir Vokietijoje įvai
riose vietovėse. Vokiečių kalbos neišmoko, 
todėl reikalavo, kad jos dukra su vaikais 
jai skirtų kiekvieną dieną pasikalbėti bent 
porai valandų. Tais pasikalbėjimais išmo
kė vaikaičius lietuvių kalbos ir perteikė 
jiems tikėjimo tiesas bei gražius Lietuvos 
vaizdus. Palaidota Siebeneichen.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil, 

Z. JURAS
421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734

Birželio 13 d., 10.30 vai., išsirikiavo pro 
cesija su a.a. vysk. P. Brazio karstu į šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią. Tai buvo pa
skutinė jo kelionė Romos gatvėmis. Proce 
sijai vadovavo vysk. V. Brizgys. Tą dieną 
iš ryto lijo, bet. prieš išsiiikiuojant proce
sijai, lietus nustojo. Procesijai įėjus į baž
nyčią, vėl pradėjo lyti ir pylė per visas pa 
maldas. Tačiau, pasibaigus pamaldoms, 
prasiblaivė, ir Campo Verano kapuose bu
vo gražu. Lietus netrukdė mums pasakyti 
paskutinį sudie savo Ganytojui.

Bažnyčioje šv. Mišias už jo sielą laikė 
vysk. V. Brizgys. Šv. Tėvo užuojautos te
legramą perskaitė ir pamokslą prie jo 
karsto pasakė vysk. C. Sipovič, marijonų 
vyriausiasis vadovas. Absoliuciją — pas
kutines pamaldas prie karsto atliko kardi 
nolas C. Confalonieri, tas pats, kuris jį 
konsekravo vyskupu. Tie patys vyskupai, 
kurie prieš dvejis metus konsekravo jį 
vyskupu, dabar palaidojo. Per pamaldas 
giedojo lietuvių kunigų choras.

Laidotuvių pamaldose dalyvavo: kardi
nolas C. Confalonieri, kard. A. Samore, 
vyskupai L. Centoz, A. Catkoff, A. Kinder 
mann, V. Rubin, C. Sipovič, V. Brizgys, 
min. St. Lozoraitis, 7 pralotai ir daug ku
nigų bei žmonių.

Mums yra įprasta laidojant karstą baž
nyčioje iškelti. Tuo tarpu Italijoje vysku
po karstą paguldė ant žemės tarp keturių 
aukštų žvakių, uždengė juosvu divonu ir 
ant galo karsto padėjo juodą pagalvėlį.

A.a. vysk. P. Brazys yra palaidotas Ro
moje Campo Verano kapinėse, marijonų 
skyriuje. Kapinėse gedulingai iškilmei va
dovavo vysk. C. Sipovič. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė vysk. C. Sipovič, min. St. 
Lozoraitis, prof. V. Vardys, vokietis klebo
nas, kurio parapijos ribose yra įkurtas vys 
kupo veikimo centras ir kt. Sugiedotas 
Viešpaties Angelas, ir viskas užbaigta Lie 
tuvos himnu. Jis mylėjo tėvynę Lietuvą, 
lietuvius, ir paskutinis su juo atsisveikini
mo vainikas — tautos himnas.

Kun. J. Budzeika, MIC.

LKM AKADEMIJOS VII 
SUVAŽIAVIMO DARBU 

PROGRAMA
Suvažiavimas vyksta rugpiūčio 23-27 d. 

Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje.
Suvažiavimo įvedamąją pilnaties paskai 

tą skaito prof. dr. J. Eretas: Mūsų krikščio
niškosios kultūros raida nepriklausomy
bės laikais.

Teologijos sekciją organizuoja ir jai va
dovauja kun. prof. dr. J. Juraitis. Joje nu
matytos šios paskaitos: prel. L. Tulaba: 
Apaštalų ir vyskupų kolegija; kun. prof, 
dr. J. Juraitis: Malda kaip asmeninis žmo
gaus išsireiškimas šiandieninių kraštuti
numų šviesoje: kun. A. Rubikas: Pasaulie
čio vaidmuo Bažnyčioje.

Filosofijos sekciją organizuoja prdl. dr. 
J: L. Navickas.

Istorijos mokslų sekciją organizuoja ir 
jai vadovauja kun. -prof. dr. P. Rabikaus
kas, SJ. Paskaitininkai: kun. prof. dr. P. 
Rabikauskas, SJ: Mokslinė pažanga Vil
niaus Akademijoje; msgr. P. Jatulis: Kar
dinolo Jurgio Radvilo veikla lietuvių tar
pe; kun. dr. J. Vaišnora, MIC: Lietuviai 
misininkai Sibire; dr. P. Rėklaitis: Du Vii 
niaus miestovaizdžio tipai 16-18 amžių gra 
fikoje.

Sociologijos mokslų sekciją organizuoja 
ir jai vadovauja dr. K. J. Čeginskas. Pa
skaitininkai: dr. K. J. Čeginskas: Vįsuome 
ninės raidos bruožai šiandieninėje Lietu
voje; kun. dr. V. Kazlauskas: Šiuolaikinio 
ateizmo socialinis vertinimas.

Literatūros sekciją organizuoja ir jai va
dovauja dr. J. Grinius. Jis skaitys paskai
tą: Laiko balsas ir lietuvių literatūra.

Medicinos mokslų sekciją organizuoja 
prof, dr: V. Pavilanis. Paskaitos: prof. dr. 
V. Pavilanis: Specifinis imunitetas virusų 
.sukelto vėžio; dr. D. Jasaitis: Hipotermi- 
ja — jos fiziologiniai padariniai ir jos kli
nikinis pritaikymas.

Suvažiavimas baigiamas Žemaičių vys
kupijos 550 m. įkūrimo paminėjimu. Bai 
giamajame pilnaties posėdyje prof. dr. Z. 
Ivinskis skaitys paskaitą apie Žemaičių 
(Medininkų) vyskupijos įkūrimą.

Norintieji dalyvauti prašome pranešti, 
kada atvyks ir kambario reikalu, šiuo ad
resu: kun. dr. J. Aviža, 8 Muenchen 2, 
Unter Anger 2, Germany. Už kambarį vie
nai parai su valgiu reiktų mokėti apie 16 
DM.
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