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KAS TOLIAU?
Čekoslovakija jau maždaug suvalgyta. 

Ko nepadarė pirmosiomis dienomis okupa
cinė kariuomenė su savo viršininkais, po- 
litrukais ir kartu su kariniais daliniais at
skubėję saugumo įstaigų pareigūnai, tą 
palaipsniui turės atlikti patys čekoslova- 
kai savo rankomis. Daug ką jie jau atliko, 
kai iš pirmojo pasitarimo Maskvoje grįžo 
prezidentas ir ten surakintas bpvęs nuvež
tas partijos vadas ir kiti aukštieji valsty
bės vyrai. Jų grįžusių laikysena dar nepa
tenkino Maskvos imperialistinių viršūnių, 
dėl to Čekoslovakijos vadai turėjo dar kar
tą važiuoti išklausyti įsakymų ir pasirašy
ti okupaciją įteisinantį dokumentą. Dabar 
jau visu griežtumu veikia cenzūra. Dar 
turės būti „išvalyta" partija, išmesti iš sa
vo vietų kuo nors sovietams neįtikę parei
gūnai, į maskvinį ratą vėl visiškai įsukta 
krašto ekonomija. Čekoslovakijoje, tur 
būt, slankios ir sovietinių saugumo įstai
gų šešėlis, bent yra jau tokių užuominų, 
kad naktiniai pareigūnai siautėja po mies
tus.

Čekoslovakijos vadai žada ir kartoja tą 
pažadą, kad nebus grįžta į tokią padėtį, 
kokia buvo Novotnio laikais. Tada įstaty
mai buvo rašomi ir skelbiami ne tam, kad 
jie būtų vykdomi. įstatymai buvo skelbia
mi, kad tokia yra tvarka — visos valsty
bės turi įstatymus, o sovietinės, gal būt, 
net daugiau negu reikia. Deja, mes, pavyz
džiui, žinome, kad Stalino konstitucija yra 
pakankamai graži, tačiau milijonai gyven
tojų praėjo pro enkavedistų malonės įsta
tymus, kurie niekada nesiderino su kon
stitucija. Taigi jei čekoslovakų vadai ga
lės išgelbėti savo žmones nuo rusų ar par
sidavusių savųjų sauvaliavimų, jei jie ga
lės tesėti savo pažadą, laisvių neturėdami 
ir ūkiškai susmukdytame krašte gyvenda
mi gyventojai bent nejaus kalėjimų grės
mės.

O kas toliau? Ne vien Čekoslovakija ta
me sovietiniame bloke spiriasi rusiškajam 
imperializmui. Jei Lenkija, Bulgarija, Ry
tų Vokietija ir Vengrija paklusniai vykdo 
rusų įsakymus, tai Rumunija, Jugoslavi

Septynios DIENOS
Kosyginas Čekoslovakijoje

Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas, ly
dimas užsienių reik. min. Gromykos ir gy
nybos min. Grečkos, buvo atvykęs į Prahą 
pasirašyti sutarties, pagal kurią Čekoslo
vakijoje jau teisėtai bus laikoma sovietinė 
kariuomenė, nebe kaip okupacinės pajėgos.

Kiesingerio pažiūra
„Pravda“ neseniai rašė, kad komunisti

niai kraštai gali būti nepriklausomi, jeigu 
jie klauso Sov. Sąjungos.

V. Vokietijos kancleris Kiesingeris to
kiame Maskvos nusistatyme įžiūri norą 
padaryti galą Vakarų ir Rytų bendradar
biavimui. Maskva bet kuriuo metu bendra
darbiavime gali įžiūrėti sau grėsmę.

Aiškinamas šnipinėjimas
Nepaprastomis aplinkybėmis mirė vo

kiečių admirolas Luekė. ėjęs NATO pajėgų 
skyriaus vedėjo pareigas. Vokietijos įstai
gos aiškinasi reikalą, įtardamos, kad čia 
gali būti viskas susiję su šnipinėjimu.

Rugsėjo mėn. buvo areštuotas NATO 
štabe dirbęs turkas, įtartas šnipinėjimu.

Per dieną prieš Luekės mirtį nusižudė 
gen. Wentlandas, vokiečių žvalgybos vice
pirmininkas.

Vakariečiai renkasi tartis
NATO kraštų užsienių reikalų ir krašto 

apsaugos ministerial lapkričio 14-16 d. d. 
Briuselyje svarstys busimuosius politinius 
ir karinius ėjimus, kurie reikalingi dabar 
ryšium su pasikeitusia padėtim — Čeko
slovakijos okupacija.

Žiemos posėdžiams ministeriai paprastai 
rinkdavosi tik gruodžio mėn.

Spauda puola
Britanijos užsienių reik. min. Stewartas 

savo kalboje J. Tautose Čekoslovakijos 
okupaciją pavadino tragišku smūgiu pa
stangoms pasiekti gerų santykių tarp Rytų 
ir Vakarų.

„Pravda“ tą kalbą išvadino pasitarnavi- 
mu imperializmui, kuris kovojąs prieš vis
ką, kas pažangu ir demokratiška. Stewar
tas stengęsis nukreipti J. Tautų visumos 
susirinkimo dėmesį nuo rimtų klausimų į 
ginčus ir didinimą nesusipratimų tarp 
valstybių.

„Literaturnaja gazeta“ užsipuolė savo 
Simpatikus Bertrandą Russellį ir Jeaną 

ja ir Albanija kol kas spiriasi ir nepasi
duoda. Kai Maskva buvo truputį atleidu
si vadžias, gera buvo toms komunistinėms 
valstybėms priešintis. Čekoslovakijos pa
vyzdys rodo, kad Sov. Sąjunga atsisakė 
anksčiau naudotosios priemonės —■ nepa
klusniuosius visokiausiais būdais įtikinė
ti. Dabar jau griebiamasi kraštutinės prie
monės — naudojamas ginklas, suvedamos 
armijos. Vadinas, elgiamas taip, kaip ir ca
rinės Rusijos laikais. Žinoma, tarp carinės 
ir komunistinės Rusijos esama didelio, tie
siog begalinio skirtumo. Carai ir jų patiki
mieji norėjo svetimų žemių ir turtų ir sa
vo norų jokiais ypatingais šydais nedangs
tė. O jeigu ir dangstė, tąi nebent užsimoji
mu sukultūrinti atsilikusias tautas.

Šiandien Rusija, šiaip ar taip, yra dau
giau atsilikusi, negu jos užimtosios tautos. 
Jeigu ji užėmusi ką daro, tai išnaudoja tas 
tautas ir palaipsniui plečia jose atsilikimą. 
Bet pats baisiausias dalykas, kad jos dabar 
tramdomieji kraštai yra tokie pat komu
nistiniai, kaip ir pati Rusija. Taigi šiuo at
veju tokių kraštų užėmimas reiškia, tur 
būt, dar pasaulyje negirdėtą imperializmo 
rūšį, kuriai pateisinti nebėra jokių kilnes
nių idėjų. Tu kaltas, kad toks esi ir kad 
man tavęs reikia.

Ar Sov. Sąjungai užteks Čekoslovakijos? 
Jeigu jau vieną kartą pereita į atvirą jė
gos politiką, Sov. Sąjunga gali norėti pasi
naudoti ta .proga ir sutvarkyti visus ne
paklusniuosius. Ji juk pagrasino net ir Va
karų Vokietijai, kurioje laikomi Vakarų 
sąjungininkų kariniai daliniai. Toks gra
sinimas atrodo pakankamai akiplėšiškas, 
kad galėtum juo patikėti, ypač po tų so
vietinės politikos atoslūgio metų, kada išė
jo iš mados net ir batu daužyti stalą. Bet, 
neužmirština, kad iki neseno laiko sovieti
nė užsienių politika ir buvo remiama jėga 
ir kartais sunkiai įsivaizduojamu akiplė
šiškumu.

Čekoslovakija geruoju pasidavė. Ar pa
siduos ir kiti kraštai?

Be abejo, reikia labai šaltai vertinti va
kariečių pažadą ginti Vakarų Vokietiją ar

Paulių Sartrą už sovietus smerkiantį dėl 
Čekoslovakijos okupacijos viešą laišką, ku
ris buvo išspausdintas britų „Times“ dien
raštyje.

Pasitarimai nedavė atsakymo
Britanijos ir Rodezijos ministerių pirmi

ninkų pasitarimai nedavė atsakymo nė 
vienai pusei, kokia Rodezijos ateitis bus.

Britai norėtų, kad Rodezija palaipsniui 
pereitų į daugumos valdymą. Kraštą valdo 
baltųjų mažuma.

Gromykos pažadas
„New York Times“ dienraštis paskelbė, 
kad Sov. Sąjungos užsienių reik. min. Gro- 
myka patikinęs JAV užsienių reik. min. 
Ruską, jog artimoje ateityje Rytų Europa 
nedarysianti jokio spaudimo dėl Berlyno.

Ruskas priminęs Gromykai, kad JAV ir 
jų sąjungininkai spaudimą laikytų pavo
jingu veiksmu, jei tai darytų net ne Sov. 
Sąjunga, o jos sąjungininkai. pvz„ Rytų 
Vokietija.

Kenksmingi
„Ogoniokas" iškėlė aikštėn, kad daugelis 
užsieninių filmų nebebus rodoma Sov. Są
jungoje.

Tarp tų uždraustųjų yra didelį pasiseki
mą Sov. Sąjungoje turėję filmai „Puikusis 
septynetas“, muzikinė „Septynios nuota
kos septyniems broliams", taip pat prancū
ziškas „Babetė eina į karą" su Bardote, 
itališkasis „Vakar, šiandien ir rytoj" su 
Lorena.

Tie filmai esą kenksmingi.

Ištremti ar uždaryti
Dėl Čekoslovakijos okupacijos Maskvoje 

protestą viešai reiškę 5 asmenys jau nu
teisti. Trys iš jų nuteisti ištremti į tolimas 
Sov. Sąjungos sritis: Litvinovas 5 metams, 
darbo stovykloje esančio Danielio žmona 4 
m., Babickis 3 m. Tokiais trėmimais buvo 
išgarsėjęs carinis režimas.

Kiti du nuteisti darbo stovyklom

Laivas plaukia erdve
Spalio 11 d. amerikiečiai paleido į erdvę 

Apolo 7 su trim astronautais.
Jie turėtų skraidyti apie 11 parų.
Pirmomis dienomis visi buvo susirgę 

stipria sloga.

Jugoslaviją. Užleisti V. Vokietiją, žinoma, 
reikštų gėdingai pasitraukti iš senų pozici
jų. Užleisti Jugoslaviją šiuo metu reikštų 
smūgį vakariečių laivyno judėjimui, kurį 
ir taip jau persekioja visur dideliais kie
kiais išdygstantieji sovietų laivai. Bet tikė
kimės, kad tokios Rumunija ar Jugoslavija 
stos į žūtbūtinę kovą už savo nepriklauso
mybę. Tokia Jugoslavija, kai tik sustiprėjo 
grėsmė, tuojau išsiuntė į kalnus išeiti ap
mokymo busimuosius partizanus. Jugosla
vija, aišku, neatsilaikytų prieš Sov. Sąjun
gos karinę galybę. Bet neužmirština, kad

Po konferencijos
J. Paleckis parašė straipsnį Tiesai (spa

lio 6 d.) apie pastarąją Tarpparlamenta- 
rinės Sąjungos konferenciją, iš kurios ne
sunku spręsti, kad niekad jis nebuvo toks 
nepatenkintas susitikimu su daugelio ki
tų kraštų parlamentarais, kaip šį kartą. 
Šią konferenciją pavadino „reakcionierių 
veidmainingumo spektakliu“.

Nors pasakojime Paleckis bandė suda
ryti įspūdį, kad jis ir visas sovietinių bei 
satelitinių „parlamentarų“ būrys buvęs 
narsus, jie prikalbėję visokių priekaištų 
„imperialistams“, bet neiškentė nepasi
skundęs ir nesėkmėmis. Pavyzdžiui: „Na- 
to šalių delegatai panaudojo Čekoslovaki
jos įvykius konferencijai paversti antiko
munizmo ruporu“; „Koktu buvo klausyti 
veidmainiškų amerikiečių kongresmenų 
ir jų pakalikų kalbų" (bet nepasipasakojo, 
ką jam pačiam atst. Derwinskis sakė...); 
„Teko pažymėti, kad Pietų Vietnamo gru
pės naujas priėmimas gali būti laikomas 
JAV agresijos Vietname netiesioginiu pa
teisinimu, nors dauguma tą agresiją smer
kė"...

Jau vien iš tų posakių Tiesos skaityto
jams turi būti aišku, kad sovietiniams 
„parlamentarams“ Limoje buvo karšta. 
Dar aiškiau tai matyt iš Paleckio pasako
jimo apie rezoliuciją nesikišimo (į kitų 
valstybių reikalus) klausimu, nors Palec
kis tą pasakojimo dalį ir didžiai suvėlė, 
stengdamasis neprasitarti, kad čia mask
viečiams daugiausia pakenkė kaip tik jų 
pasielgimas su Čekoslovakija. Sako:

„Įsišuoliavusi konferencijos reakcinė da
lis su atviru įžūlumu sąmoningai siekia 
nutraukti santykius su socialistinėmis ša
limis. Visu ryškumu tai paaiškėjo, svars
tant pataisas prie rezoliucijos nesikišimo 
klausimu. Rezoliucijos projektas dėl bend 
rųjų nesikišimo dėsnių buvo paruoštas dar 
1967 m. ir patvirtintas š. m. pavasario se
sijos Dakare. Bet Prancūzijos delegatas 
Bomelis, Belgijos de Bakas ir Airijos — 
Bresl'inas įnešė „pataisas“, neturinčias jo
kio ryšio su bendrąja rezoliucija, bet aiš
kiai nukreiptas prieš socialistines šalis“...

Kokios tos pataisos ir kaip jos „neturi 
nieko bendra“ su pagrindine rezoliucija, 
Paleckis, žinoma, nutylėjo, lygiai kaip ir 
vengė išsitarti, kad tas pataisas palaikė 
delegatų dauguma. Tik prisipažino, kad 

„skilimas pasidarė neišvengiamas" ir 
kad vengras maskviečių, bulgarų, lenkų ir 
mongolų vardu ėmė grasyti „sugrįžus į sa
vo šalis, apsvarstyti klausimą dėl tolimes
nių jų parlamentinių grupių santykių 
Tarpparlamentarinės sąjungos atžvilgiu“.

Konferencija, matyt, neišsigando, nes 
Paleckis tik pasisakė, kad minėtieji dele
gatai nebenuėję į baigiamąjį posėdį... Bet

Deguonis
Spalio 4 d. New Yorke, Lietuvos Laisvės 

Komiteto patalpose. įvyko neformali lie
tuvių politinės veiklos vadovų konferenci
ja, sušaukta Lietuvos Diplomatijos Šefo 
S. Lozoraičio New Yorke lankymosi pro
ga.

Šalia Lietuvos Diplomatijos Šefo, daly
vavo Lietuvos pasiuntinybės Vatikane se
kretorius S. Lozoraitis, jr„ Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke Anicetas Si
mutis, Viiko valdyba ir Liet. Laisvės Ko
miteto nariai.

Susirinkimą pradėjo trumpu pasveikini
mu abiejų komitetų pirmininkai — V. Si
dzikauskas ir dr. J. K. Valiūnas.

Diplomatijos Šefas savo kalboje iškėlė 
keletą opių problemų. Viena — tai Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos ateitis. Esą di
delių sunkumų rasti pakaitalus kai ku
riems jau vyresnio amžiaus sulaukusiems 
diplomatams ar atstovams.

Diplomatijos Šefas apgailestavo, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai, diskutuodami 
santykių su pavergtaisiais lietuviais klau
simus. dažnai per aštriai išsireiškia. ir to 
pasėkoje kyla bereikalingų nesutarimų 
mūsų visuomenėje. Min. Lozoraitis mano, 
kad netikslu smerkti visus, kurie santy
kiauja su žmonėmis iš Lietuvos. Taip pat. 
jo nuomone, ne visi yra Kremliaus parsi- 

senieji Tito partizanai laikė užimtas 25 vo
kiečių divizijas praeito karo metu, šįkart 
jaunieji partizanai būtų ir geriau apmoky
ti ir geriau ginkluoti. Jeigu Sov. Sąjunga 
pultų, Jugoslavija, sako, nori atsilaikyti 
bent savaitę. O po to okupantą pradėtų jau 
persekioti partizanai, kurių apie milijonas 
susirastų slaptavietes kalnuose.

Vakariečiai gal ir svyruotų, kaip ir iki 
šiol, bet jungą pažinojusiems jugoslavams, 
rumunams ar albanams tektų pasirinkti 
tarp gyventi ar mirti, jei sovietinės armi
jos peržengtų jų kraštų sienas.

rumunai nuėjo, tik, maskviečių paguodai, 
susilaikę nuo balsavimo... (Čekų-slovakų 
konferencijoj iš viso nebuvo dėl pas juos 
atvažiavusių „parlamentarų“ su tankais).

„Tie įvykiai 56-toje konferencijoje liu
dija apie pagilėjimą jau anksčiau brendu 
sios krizės, kuri gresia Tarpparlamentari- 
nei sąjungai visiškai netekti autoriteto, 
pavirsti į bereikšmę tarptautiniu atžvilgiu 
organizaciją“, taip melancholiškai baigė 
Paleckis savo pasipasakojimą apie pasi
važinėjimą į Limą, kuris gali būti buvęs 
paskutinis... Tad iš anksto pašnekėjo apie 
Tarpparlamentarinę sąjungą, kaip ta la
pė apie nepasiekiamas vynuoges... (E)

LIETUVIAI OLIMPIADOJE
Su Sov. Sąjungos sportininkais į olimpi

adą Meksikon išvyko „Žalgirio“ aštuonvie- 
tės irkluotojai Z. Jukna, A. Bagdonavičius, 
V. Briedis ir J. Motiejūnas, dvivietės be 
vairo dalyvis A. Grigas, boksininkai D. 
Pozniakas ir J. Čepulis, penkiavietės da
lyvis S. Šaparnis ir krepšininkas M. Pau
lauskas.

J. LAUŽIKUI GARBĖS VARDAS
Spalio 4 d. Vilniuje paskelbta, kad Jonui 

Laužikui, pedagogikos mokslų daktarui, 
suteikiamas nusipelniusio mokslo veikėjo 
garbės vardas. Baigęs humanitarinį fakul
tetą Kaune 1928 metais, J. Laužikas spe
cializavosi gydomosios pedagogikos srity
je (buvo kurį laiką atsilikusių vaikų mo
kyklos vedėjas Kaune), bendradarbiavo 
pedagoginėje spaudoje, lankė gydomosios 
pedagogikos įstaigas Vakarų Europoj, va
dovavo tos srities kursams Kaune, studija
vo tą sritį Zueriche (Šveicarijoj, 1938-40), 
ten gavo daktaro laipsnį, tęsė tą darbą po 
karo Vilniaus pedagoginiame institute, da
bar, susilaukęs 65 amžiaus, yra mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis. (E)

ANTROJI PREMIJA
Žitomire įvykusiame Sov. Sąjungos svies

to kokybės konkurse geriausiai įvertintas 
Žitomiro srities Liubarsko gamyklos svies
tas.

Antrąją premiją laimėjo Lietuvos Uk
mergės sviesto gamykla.

CHORAS SVETUR
Pasirodo, Kauno Politechnikos instituto 

darbuotojai irgi turi savo chorą, kuris dir
ba jau šešti metai.

Jis yra pasirodęs Lietuvoje, o dabar lei
džiasi į koncertinę kelionę Lenkijon ir Ry
tų Vokietijon.

Choras ruošiąsis jau 1970 m. jubiliejinei 
dainų šventei — Lenino gimimo sukakčiai.

ir notos
davėliai, kurie iš pavergtojo krašto at
vyksta aplankyti laisvojo pasaulio. Tokie 
(t.y. ne parsidavėliai) kartais yra net ir 
komunistų partijos nariai. Ministeris pa
brėžė, kad Lietuvos žmonės trokšta lais
vės deguonies, ir mes jiems turime to de
guonies suteikti. P. Lozoraičio nuomone, 
pats svarbiausias mūsų vadovaujančių 
veiksnių uždavinys yra efektinga informa
cija apie Lietuvą svetimiesiems. Tai esą 
svarbiau, negu diplomatinių notų rašy
mas.

S. Lozoraitis, jr„ savo pranešime palie
tė keletą įdomių faktų apie Vatikano san
tykius su Maskva ir apie Lietuvos padėtį 
tuose santykiuose.

Po pranešimų buvo dalyvių pasisaky
mai, kurie daugiausia lietė pavergtųjų ir 
laisvųjų lietuvių bendravimą. Po ilgesnių 
diskusijų paaiškėjo, kad šiuo klausimu dar 
ne kartą teks diskutuoti, nes klausimas 
jautrus ir lietuvių tautos likiminėje kovo
je nepaprastai svarbus.

Po pasitarimo min. Lozoraitis buvo pa
sveikintas jo 70 metų sukakties proga.

Visi dalyvavusieji reiškė vieni kitiems 
pasitikėjimą ir norą talkininkauti, vei
kiant bendrai Lietuvos laisvės siekime.

(E)

SPAUDOJE
ŽVILGSNIS J LIETUVĄ

PLB Seime New Yorke Stasys Lozorai
tis, j r., rugpiūčio 30 d. skaitė pranešimą, 
pavadintą „Kultūrinė ir ūkinė vergija Lie
tuvoje". Perspausdiname to pranešimo iš
traukas iš „Draugo“ rugsėjo 21 d. laidos: 
JAUNESNIŲ PEČIŲ NAŠTA

„Kokios yra, šioje sunkioje padėtyje, 
Lietuvos gyventojų nuotaikos? Nėra leng
va jas pavaizduoti, nes juk tauta suside
da iš įvairių sluoksnių, įvairaus amžiaus, 
įvairaus išsilavinimo žmonių. Beveik pu
sė gyventojų jau susidaro iš jaunesnių 
kartų, kurios Nepriklausomybės laikų nė
ra mačiusios ir nebegalėjo gauti grynai 
lietuviško auklėjimo. Jos taip pat nėra 
pergyvenusios žiauriausių stalininio laiko
tarpio persekiojimų, kurie vyresniųjų at
mintyje yra palikę neišdildomus pėdsakus.

„Vis daugiau Lietuvos reikalų našta gu
la ant jaunesnių pečių, vis platesnis daro
si jų veikimo laukas ir vis gilesnė tampa 
jų įtaka. Nuo jų didele dalimi priklausys 
mūsų tautos ateitis bei likimas, jie suda
rys mūsų krašto būdingus bruožus. Jų 
svarbą krašto gyvenime galima lengvai 
atspėti, prisiminus, kad apie 140.000 vidu
rinės ir jaunesnios kartos technikų yra 
įsijungę į darbą ir kad apie 30.000 jauni
mo studijuoja universitetuose bei techni
kumuose.
MEILĖ SAVAJAM KRAŠTUI

„Nežiūrint svetimųjų viešpatavimo, nuo
latinės propagandos ir įvairiausių suvar
žymų, jaunosios lietuvių kartos paliko gry
nai, giliai, karštai lietuviškos. Sąmoninga 
meilė savajam kraštui jungia visus jau
nuosius ir labai dažnai paliečia ir patį 
partijos elitą. Prisirišimas prie savo tėvy
nės naujom kartom nėra kažkokia miglo
ta romantika, o labai konkretus jausmas, 
kuris jungiasi su pasiryžimu ginti savo 
krašto reikalus ir stiprinti visa tai, kas 
yra jam naudinga, štai kodėl jaunieji no
ri mokytis, dirbti, statyti, gerinti, kurti ir 
pralenkti kitas sovietines respublikas. Jie 
gerai supranta, kad šitokiu būdu jie stip
rina krašto pozicijas ir išgelbsti jo savi
tumą. štai kodėl, nepaisydami labai komp
likuoto administracinio aparato ir prie
šingų sovietinių direktyvų, jie deda pa
stangas racionalizuoti, sumoderninti, at
naujinti įvairių sričių darbą...
IŠSTUDIJUOTASIS 
DVIPRASMIŠKUMAS

„Nėra sunku pamatyti tas dideles pa
stangas, kurios yra daromos palaikyti tau
tinei dvasiai visuomenėje ir ypatingu bū
du jaunųjų tarpe. Nebūtų naudinga iškel
ti atskirus faktus. Tačiau galima ir reikia 
pabrėžti, kad taip, kaip anais laikais mū
sų knygnešiai, taip šiandieną dešimtys 
tūkstančių įvairių sluoksnių ir amžiaus 
lietuvių tyliai ir kantriai dirba mūsų kraš
to labui. Visi gerai supranta esamą padė
tį ir jos uždėtas ribas. Visi gerai žino, jog 
neišvengiamai reikia atiduoti tam tikrą 
duoklę kompartijai, atlikti oficialiąją da
lį. Tačiau ir šios priverstinės duoklės yra 
dažnai išnaudojamos savo tikslams. Nere
tai, sakykim, yra skleidžiamos įdomesnės 
informacijos apie užsienio lietuvius, smar
kiai kritikuojant jų buržuazinį nacionaliz
mą, arba viešai išreiškiamos nuomonės, 
kurios yra nepaprastai, išstudijuotai dvi
prasmiškos. Žodžiu, visos priemonės yra 
geros, ir rezistencinė dvasia gali pasireikš
ti teatro scenoje arba gali būti dešifruota 
kokio nors laikraščio straipsnyje.
PASLAPTINGAS SUSIKLAUSYMAS

„Žmonės, sunkių sąlygų ir įvairių pavo
jų pamokyta, subrendo ir pasidarė atsar
gūs bei išradingi.

„Šalia įgudimo gyventi ir veikti sovie
tų nustatytuose varžančiuose rėmuose, 
krašte yra taip pat pastebimas lyg ir pa
slaptingas visuomenės susiklausymas, ku
rio dėka pasipriešinime galima pajusti tam 
tikrą liniją bei kryptį. Dabartinėje mūsų 
tautinės kovos stadijoje formaliai organi
zuota rezistencija nebūtų naudinga. Sąmo
ningas krašto aktyvios dalies darbas, pa
grįstas susiklausymu ir giliai įsišakniju
siais tautiniais idealais, be organizacinių 
rėmų, yra šiuo tarpu efektingiausią prie
monė, nes praktiškai neapčiuopiama, todėl 
ir mažiau pavojinga.

GYVYBINĖS SULTYS
„Štai okupuota, tačiau dar dirbanti ir 

kovojanti Lietuva. Jai mes turime padė
ti. su ja mes turime palaikyti ryšius, nes 
be jų mes ne tiktai neatliksime savo isto
rinės misijos, bet pakirsime savo egzisten
cijos šaknis. Ryšiais su tauta mes duoda
me ir gauname gyvybines sultis. Jų reika
lingumu, tur būt, niekas neabejoja, tačiau 
jų pobūdis yra mūsų visuomenėje vis dar 
diskutuojamas. Tai yra geras ženklas. Tai 
yra gyvybės ženklas (r)
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
PREMIJUOTIEJI — DAILININKAS IR POETĖ

Kiek anksčiau Lietuvoje meno ir litera
tūros žmonės būdavo apdovanojami sovie
tinėmis respublikinėmis premijomis dau
giau tie, kurie politiškai prasikiša savo 
daibuose. Šiemet už pernykščius darbus 
paskirtosios premijos lyg ir rodytų nukry
pimą nuo anos praktikos, tegu ir ne šim
taprocentini. Toksai dailininkas V. Gečas 
dar dalinai imasi ir tokių temų, kurios 
branginamos partijos vadovų. Bet pažiū
rėk į tokio talentingo grafiko Rimtauto Gi- 
bavičiaus darbus. Jie šviečia visa grožybe 
iš puslapių knygų, kurių nemaža jis yra 
iliustravęs, ir grožį mėgstančiam žmogui 
kalba žymiai stipresne kalba, negu kar
tais, ypač dar išraiškos įtaigumo neturin
ti, kokia nors linijinė tema. Mes dar vis 
tebesilaikome įsitikinimo, kad tokių dai
lininkų talento įtaigumas sovietiniam me
nui turėtų žymiai daugiau reikšti, negu 
šokinėjimas tarnauti tam tikroms siau
roms idėjoms reikšti. R. Gibavičiaus apdo
vanojimas premija rodytų, kad ir valią 
turintieji pradeda suprasti tą gerą tiesą.

Menas ir sovietinėse sąlygose nėra, at
rodo, taip plačiai visiems prieinamas, kaip 
literatūra. Pavyzdžiui, norint grožėtis te

gu ir R. Gibavičiaus grafiniais darbais, 
reikia susirinkti visas jo iliustruotąsias 
knygas ir jo darbų aplankus. Kai kurios 
jo iliustruotosios knygos yra specialybinio 
turinio, todėl rečiau pagaunamos keliomis 
specialybėmis nesidominčio žmogaus. O ir 
menui vertinti reikia, tur būt, didesnio 
specialaus pasiruošimo, jis sunkiau per
prantamas ir apčiuopiamas už žodį.

Besigėrint gražiais R. Gibavičiaus dar
bais, kitas nemaža džiaugsmo keliąs daly
kas yra tas, kad tokia respublikine premi
ja už poezijos rinkinį „Pilnatis“ buvo ap
dovanota poetė Janina Degutytė. Laimin
gu sutapimu, apdovanotąjį rinkinį yra 
iliustravęs tas pats R. Gibavičius. Vadi
nas, du laureatai šįkart suėjo vienon kny- 
gon, nors R. Gibavičiui premija paskirta, 
svarbiausia, už 6 estampus iš medžio rai
žinių ciklo „Vilnius 1964-1967 m.m.“.

J. Degutytė iš pat pradžių pasireiškė sa
vitu poezijos balsu. Šiandien kai kas būtų 
linkęs galvoti, kad jos balsas jau yra pra
lenkęs ir S. Nėrį. Toksai palyginimas lyg 
ir sakytų, kad ji pradžioje mokėsi iš S. 
Nėries, buvo šiokioje tokioje jos įtakoje.

Atrodytų, kad ar J. Degutytė nebus tik 

buvusi pirmoji sovietinės Lietuvos poetė, 
kuri atkakliai išėjo dainuoti pirmiausia 
apie savo kraštą ir pagaliau apie viską, 
tik ne apie politiką ir tokiu metu, kada 
jau buvo prasidėjęs atodrėkis, bet dar bu
vo jaučiamas stiprus rikiavimas iš vir
šaus vis neišeiti iš pilietinės poezijos gre
tų, atiduoti duoklę nepoetiniams moty
vams. O šiandien, kaip matome, už savo 
tą švarią poeziją ji išskiriama iš kitų, kaip 
laureatė.

Pirmasis jos eilėraščių rinkinys išleistas 
1959 m. Iki šiol ji tų rinkinių išleisdino jau 
visą penketą, įskaitant ir premijuotąjį: 
Ugnies lašai, Dienos - dovanos, Ant žemės 
delno, Šiaurės vasaros, Pilnatis. Dar prieš 
premiją gaudama, kaip matėm iš spaudos, 
ji susilaukė ir savo poezijos rinktinės. Be 
to, yra parašiusi penketą knygučių vai
kams.

Įtaigumo, stipraus jausmo, savitai suda
ryto vaizdo jos poezijai netrūko nė anksty
vaisiais kūrybos metais. Ko ji pasiekė pa
laipsniui, tai, tur būt, gilumo ir platumo 
tam savitam vaizde ir dar didesnio įtaigu
mo. Jos žodis ilgainiui darėsi vis taupes
nis ir reikšmingesnis, įsigijo gilesnę ir 

bendresnę, mažiau konkrečią, poetiškesnę 
prasmę. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Avižos“ 
ji rašo:
Praūžė gaižūs pelenuoti vėjai, 
Ir kraujo skonį žemė jau pamiršo...
Ir kepa krosny duona... Tik tavęs nėra... 
Ir duona kvepianti sudrumsčia viską
Ir seną baimę iškelia į viršų...

Mums, paprastiems mirtingiesiems, be 
abejo, valia aiškintis taip, kaip išmanome 
ir pajėgiame, poetės čia parašytąsias ke
lias eilutes. Bet pats paprasčiausias aiški
nimas — pokario gyvenimo vaizdas, kai 
ateina ramus gyvenimas ir šviežiai iškepta 
duona atgaivina visus buvusios audros pri
siminimus ir atneša prisiminimus apie 
tuos, kurie anos audros metu žuvo, žodžio 
taupumas pats liudija už save

Kad skaitytojas teisingai suprastų mūsų 
tvirtinimą, jog Degutytė išvengė duoklės 
politinei poezijai, tur būt, reikia šiokių to
kių smulkesnių paaiškinimų. Pavyzdžiui, 
ir šiame rinkinyje yra eilėraštis Osvenci
mo motyvais. Bet visi Osvencimai ir Pir- 
čiupiai, mūsų galva, yra žmogaus sužvėrė
jimo tragedijos, kaip ir trėmimai į Sibirą 
cariniais ir komisariniais laikais. Kol į 
tuos reikalus žiūrime iš tos žmogiškosios 
pusės, tol jie, tur būt, tinka ir poezijai. Ša
lin tokias žiaurybes! Poezijos vienas di
džiųjų uždavinių — kelti žmogų. Tragedi
jas panaudot partinei politikai — kitas da
lykas.

K. Plaučiūnas

Janina Degutytė

RAUDOS
1.

Aš apieškojau visą namą —
Lova paklota, ir skobniai tušti.
Aš apieškojau visą lauką —
Jokios brydės! Kaip siena—kviečiai aukšti.
Aš apieškojau visą girią —
Krūpčiojo papartynai, ir eglės dejavo.
Tik čia — smėlio kalnely
Kūnas tavo.
Kodėl išėjai taip toli —
Nuo kviečių nušviestų, nuo eglynų?..
Ar nedavė duonos juodos?
Ar nedavė žalio vyno?..

1966

2.
Aš paklausiau upių, kur tu.
Aš paklausiau debesų, kur tu.
Upės atsakė: žemėj tavęs nėra.
Ir atsakė debesys: nėra danguj.

Kas dabar sušukuos mano ilgus plaukus?
Kas man geltono korio atlauš?
Rytą pievos šaltos ir skaudžios.
Rankos karštos ir tuščios ilgą vakarą.
Pasakyk, kokiu žolynu išdygsi?
Pasakyk, kokiu atsibusi vėju?

1966
(iš rinkinio PILNATIS)

DR. PA U LINA K A LVA 1TYTĖ - K A R VEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(19)

PRASIDEDA KARAS

Steponas miegojo. Rodos, apie 6 vai. buvau iš
budinta stipraus priešlėktuvinių sirenų staugimo. 
Prižadinau ir Steponą. Jis pro miegus ir klausia: 
„Ar tikrai?“ Nesuspėjus dar man atsakyti, pasigirdo 
duslus sproginėjančių bombų dundėjimas, ir Radvi
liškio pusėje pakilo nuo žemės tirštas juodų dūmų 
debesis. Steponas ir Sprindys nubėgo prie radijo. 
Vietinis ir Maskvos radijas ramiausiai kalbėjo apie 
soclenktynes ir kitokius dienos įvykėlius. Tik vokie
čių radijas perdavinėjo paskutiniuosius Hitlerio kal
bos žodžius, kurie rodė, kad jau karas. Ir karas jau 
tikrai vyko. Dar prieš pietus bent porą kartų buvo 
puolami Šiaulių apylinkėje esantieji strateginiai 
punktai. Pagaliau apie 12 vai. prabilo ir Molotovas 
iš Maskvos apie negirdėtą sutarčių sulaužymą. Po 
Molotovo kalbos pasikeitė ir Šiaulių miesto veidas: 
gatvėmis bėgiojo susirūpinę žydai ir rusai. Mačiau 
ir vieną sunkvežimį, sausakimšai pilną tų „nuo ka
ro audros“ bėgančių piliečių. Kiti jų rinkosi, tur būt, 
į paskyrimo vietas, iš kur turėjo būti išgabenti. Prieš 
mūsų namus sodelyje buvo susirinkusi gal kokia 
šimtinė ar daugiau žydžių bei katiušų su vaikais.

Tuoj po pietų ir Šiauliai gavo paragauti pir
mųjų karo pyragų: užskrido 4 ar 5 lėktuvai ir nu
metė keletą bombų. Viena jų buvo numesta prie
miestyje, čia padegė namelį ir užmušė, rodos, vieną 
žmogų. Kitos bene 3 krito miesto gatvėse, namų ne
sugriovė, tik išnešė langų stiklus. Nuo tų bombų 
išlėkė ir mano kambario lango stiklo dalis.

Atrodė, kad naktis bus nerami. Tai, užkalę len
tomis langą ir palikę namus bei „turtą“ Dievo va
liai, išėjome į laukus vakarų pusėn. Greit paaiškėjo, 
kad ir laukuose nebus ramu, nes vietomis tarp krū
mų matėme kareivių būrelius. Tai pasukome į šiau
rę, kur mažiau krūmų, ir priėjome vieną ūkį. Savi
ninkas nevarė mūsų, leido miegoti daržinėje, o oro 
pavojaus metu patarė slėptis kieme iškastose duo
bėse. Šeimininkė dar pavaišino vakariene.

Vakare prisistatė vyrukas, kuris sakėsi atbėgęs 
iš Kretingos, ir ėmė pasakoti apie vokiečių žiaurumą 
ir vis pasigardžiuodamas ir pagražindamas. Taip 
jam bešnekant, atsileido ir daugelio kitų liežuviai, 
nors tokias mintis reikšti dar buvo per anksti, nes 
dar tebebuvome komunistų valdomi, jų buvo ir mū
sų būrelyje, ir tas kretingiškis, greičiausia, buvo vie
nas iš jų. Jie galėjo pranešti savo vadeivoms, ir pa
sekmės tikrai galėjo būti liūdnos. Juk tą pirmąją 
karo dieną Šiauliuose jie nužudė niekuo nekaltą dar
žininką su šeima, bene kitą dieną Kuršėnų kleboną 
(kun. Vaclovą Dambrauską), Lankeliškių kleboną 
kun. Balsį, Panevėžio kleboną ir daugelį kitų kuni
gų, 4 gydytojus Panevėžy, be to, daugybę į kalėjimą 
sukištų ramių gyventojų Rainių miškelyje, Kaune, 
Pravieniškiuose, pakeliui į Červenę, Červenėje ir t.t.

Naktis praėjo ramiai, tik buvo girdėti besitrau
kiančios kariuomenės tankų barškėjimas. Mat, mus 
priglaudęs ūkis buvo netoli plento.

Iš ryto Steponas išėjo į miestą pasižvalgyti. Jis

žadėjo vakare grįžti, tačiau nepasirodė nei vakare, 
nei sekantį rytą. Tai nutariau pati vykti į Šiaulius, ne
žiūrėdama protingų atkalbinėjimų ir gąsdinimų vi
sokiais galimais pavojais. Kartu buvęs gimnazijos 
mokytojas ryžosi mane palydėti. Išėję išgirdome si
renų staugimą ir pamatėme skrendantį vokiečių lėk
tuvą. Netoli nuo tako stovėjo kažkokie trobesiai, gal 
sandėliai, ir tenai vaikščiojo sargybinis. Tas liepė 
mudviem gulti ant žemės. Matydama tiktai vieną 
lėktuvą, nenorėjau paklusti. Tačiau mano palydovas 
tarė: „Kad liepia, reikia gulti“, žinoma, jis buvo tei
sus, nes už nepaklusnumą karo metu gali ir gyvybę 
palydėti.

Šiauliai atrodė lyg apmirę: gatvėse jokio judė
jimo, krautuvių durys uždarinėtos, tiktai prie duo
nos didžiulės žmonių eilės. Mieste niekas netikrino 
ir neklausinėjo, tiktai, kiek atsimenu, kai kuriomis 
gatvėmis buvo draudžiama eiti.

Steponą radau namie, rūsyje, kartu su dr. Ru
džiu. Pasilikau ir aš. Mano palydovas vienas grįžo į 
užmiestį.

Namuose buvo nemalonu ir nesaugu. Nesaugu 
dėl galimų karo veiksmų ir komunistų pavojaus. Jie 
gi galėjo tikrinti namus ir, radę vyrų, paimti dar
bams ar net nužudyti. Todėl, kam nors beldžiantis, 
aš eidavau žiūrėti. Nedaug kas pas mus per tą porą 
dienų ir tesilankė. Kartą išgirdome virš savo galvų 
keistą bildesį, lyg kas būtų kažką ant grindų nume
tęs. Bildesiui pasikartojus, pamanėme, kas nors pro 
langą įlindo ir šeimininkauja tariamai tuščiuose na
muose. Tai Steponas, apsiginklavęs virtuvės peiliu, 
nuėjo pažiūrėti. Jam nuėjus, dar kartą stipriai subil
dėjo, ir jis greit grįžo. O jis valgomajame radęs kati
ną, kuris buvo įlindęs pro atdarą iš kiemo pusės 
langą. Tai buvo mus labiausiai išgąsdinęs įvykėlis.

Šiaulius vokiečiai paėmė, rodos, ketvirtadienį, 
birželio 26 d., prieš saulėlydį. Jiems įžygiuojant, su
sišaudymų gatvėse kaip ir nebuvo. Tiktai Aušros 
gatvėje pasipainiojęs jiems po kojų komunistų šar
vuotis, tai jį apmėtė sprogstamosiomis ir padegamo
siomis granatomis ir sudegino kartu su visa įgula. 
Nuo to padegtojo tanko ugnis persimetė į Raudono
sios žvaigždės knygyną, kuris ir sudegė.

VOKIEČIAI ŠIAULIUOSE

Kai tik vokiečiai įžygiavo, tuoj pasipylė iš na
mų žmonės: vieni gabeno atgal į namus savo turtą, 
kurį buvo suslėpę daržuose, kiti veržėsi pažiūrėti 
tvarkingai žygiuojančių kariuomenės dalinių, o dar 
kiti bėgo į turgaus aikštę iškelti trispalvės; ir Stepo
nas ten buvo nubėgęs. Sakė, kad vokiečiai pagerbę 
Lietuvos vėliavą.

Tą patį vakarą, pamatę ant elevatoriaus bokšto 
iškeltą vokiečių vėliavą, sugrįžo ir mūsų namų šei
mininkai ir gyventojai, tik jų tarpe nebebuvo gimna
zijos direktorės. Jautėmės saugiai, tačiau miegojo
me neramiai dėl daugybės įspūdžių.

Sekančią dieną buvo sekvestruojami kamba
riai. Pas Sprindžius buvo apgyvendintas kpt. Rudi
ger, tirolietis, katalikas. Jis mus įspėjo labai nesi
džiaugti vokiečių laimėjimais. Jis sakė: „Jūs neži
note, kokie jie yra žiaurūs“. Tai buvo tikrai drau
giškas mums žmogus. Šiauliuose jis išbuvo vos kele
tą dienų ir su pirmaisiais fronto daliniais išvyko 
tolyn.

Antrąją ar trečiąją vokiečių okupacijos dieną 
Lietuvos Raudonasis Kryžius pasiuntė autobusą į 
Palangą atvežti komunistų ten pasiųstųjų vasaroti 
vaikų. Tarp kitų išvyko Steponas ir Nainienė, dr. 
Nainio žmona. Kelionė dar buvo labai pavojinga, 
nes vokiečiai dar buvo ką tik įkėlę koją ir jų daugu
ma „vietos“ gyventojais nepasitikėjo, žinoma, be

vokiečių karo vadovybės sutikimo leistis į tokią ke
lionę nebuvo galima rizikuoti, ir Raudonasis Kry
žius, aišku, tokį sutikimą buvo išsirūpinęs. O Stepo
nas buvo gavęs „ištikimybės“ pažymėjimą iš gerojo 
kapitono Rudigerio, tai ir jis galėjo vykti pasižval
gyti, kas dedasi Palangoje ir mūsų ūkelyje. Ta ke
lionė jiems pavyko, ir Nainienė sutvarkė Palangoje 
vaikų reikalą.

Vokiečių žiaurumas tikrai greit paaiškėjo. Jie 
juk išvaikė lietuvių sudarytąją vyriausybę, areštavo 
kai kuriuos jos narius ir veiklesniuosius lietuvius, 
kurie jiems nemaža buvo pasitarnavę žygyje į Lietu
vą. Grąžino net bolševikų išleistuosius turto nusavi
nimo potvarkius ir t.t.

Žydus tuojau suvarė į getą, o jų turtas buvo nu
savintas. Ir taip buvo elgiamasi ne tiktai su šimta
procentiniais žydais, o ir su tais, kurių nors vienas iš 
tėvų ar protėvių buvo buvę žydai. Greit buvo pradė
ta juos masiškai žudyti. Šiauliuose žudynių nebuvo, 
žudyti varydavo į Žagarę.

Dėl tokios padėties iš pagrindų pasikeitė ir 
Šiaulių ligoninės personalas. Ligoninė liko be gydy
tojų, kad ir trumpam laikui, nes dalis žydų gydytojų, 
kurie beveik išimtinai vieni dirbo bolševikmečiu 
Šiaulių ligoninėje, buvo pabėgę; kiti, kurie nesuspė
jo pabėgti ar nutarė pasilikti, buvo suvaryti į getą.

Nebebuvo ir miesto gydytojo, nes prieš pat ka
rą bolševikai buvo išvilioję dr. Jasaitį su sūnumi į 
Maskvą. Manėme, kad vargu jis besugrįš. Tačiau jis 
sugrįžo, atlikęs su savo jaunučiu sūnumi sunkią ir 
pavojingą kelionę pro frontą.

Reikalas atstatyti ligoninės personalą buvo sku
bus. Todėl, dar prieš dr. Jasaičiui grįžtant, atėjo 
dirbti dr. Nainys. Jis ėjo visos ligoninės ir vidaus li
gų skyriaus vedėjo pareigas. Į chirurgijos skyrių at
ėjo dirbti dr. Tallat-Kelpša ir vienas jaunas gydyto
jas, jau patyręs chirurgas iš Kretingos. Į vaikų ligo
ninę atėjo dr. Luinienė, bolševikų kalinta pirmosios 
okupacijos metu, o į moterų — dr. Baktys. Tai vėl 
pradėjome dirbti, o darbo buvo gal daugiau, nes pa
sitaikydavo nemaža nelaimingų atsitikimų dėl nu
mestų nesprogusių bombų.

Atstačius susisiekimą geležinkeliais, Steponas 
išvyko į Kauną perimti mums grąžintojo turto — na
mų. Jis tenai liko ir tada, kai vokiečiai uždėjo leteną 
ant to turto, kurį bolševikai buvo nusavinę. Tai Šiau
liuose vėl likau viena. Kurį laiką buvau viena ir na
muose, nes Sprindžiai su šeima buvo išvykę atosto
gų pas gimines.

Po kurio laiko dr. Jasaitis pasiuntė mane į Kau
ną pasižvalgyti, ar nebūtų galima gauti kokio nors 
žydo gydytojo palikto gero rentgeno terapijos apa
rato numatytajai statyti didžiulei Šiaulių miesto ir 
apskrities ligoninei. Ruošiausi vykti traukiniu, bet 
geležinkelio stotyje kantriai išlaukėme keliolika va
landų ir įsitikinome, kad keleivinio traukinio neži
nia kada sulauksime, gal už kelių ar keliolikos die
nų. Mat, susisiekimas jau buvo vokiečių rankose. 
Tai nutarėme pasisamdyti sunkvežimį.

Kaune išbuvau bene tris dienas. Miela būtų bu
vę čia ir pasilikti, tai nuėjau į Karo ligoninę pasi
teirauti, ar negalima būtų čia pritapti ir gauti darbo. 
Tačiau ligoninėj jau baigė įsigyventi vokiečiai. Krei
piausi ir į universiteto klinikų direktorių, bet tuomet 
buvo atostogų laikas, be to, buvo dar ir kitų neaiš
kumų ryšium su karu. Nepasisekė išpildyti ir dr. Ja
saičio skirtosios užduoties. Rentgeno aparatai, pa
liktieji žydų gydytojų, buvo jau paimti naudoti Kau
no gydytojų. į vieną jų kreipiausi asmeniškai, ta
čiau apie perleidimą aparato Šiaulių ligoninei jis ir 
kalbėti nenorėjo. Tai grįžau vėl į Šiaulius, šį kartą 
traukiniu, ir vėl dirbau.

(Bus daugiau)

ANGLIJOS IR VALUOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS 

ENCIKLIKOS „HUMANAE VITAE“ 
REIKALU

1968 m. rugsėjo mėn.
1. Popiežius Paulius, paskelbęs savo encik

liką „Humanae Vitae“, prašė vyskupus pri
žiūrėti, kad jo mokymas būtų tikroje švie
soje aiškinamas, atskleidžiant teigiamą ir 
palaimingą žvilgsnį. Vis dėlto enciklika, 
liečianti žmogaus gyvybės šaltinius, sukėlė 
stiprias nuotaikas. Šv. Tėvo padarytasis 
bet koks sprendimas yra kartu tikėjimo 
bandymas. Kai kurie katalikai galvojo, 
kad doros mokslas ir gyvenimas Bažnyčio
je turėjo būti keičiamas. Kiti buvo pilnai 
įsitikinę, jog koks nors pakeitimas būtų ti
kėjimo išdavystė. Ginčams kilus dėl encik
likos, Anglijos ir Valijos vyskupai kviečia 
visus katalikus vesti pokalbį atsakingu, ra
miu būdu, savitarpinės meilės dvasioje.

Iki šiol daugiausia buvo kalbama apie 
apvaisinimo sukliudymą. Susidaryta įs
pūdis, kad popiežius pasmerkė vien dirbti
nį būdą, sukliudantį gimimą. Bet tai būtų 
buvę galima išreikšti vienu sakiniu. Encik
lika gi plačiai kalba apie moterystės vertę, 
vedybinės meilės grožį, apie atsakingos tė
vystės pareigas, nors ir nebuvo gana pa
brėžta, kad enciklika nėra skirta pilnai iš
gvildenti šv. Moterystei.
Nestebėtina, kad spauda įsikibo į apsivai- 

sinimo sukliudymą; bet tikintieji privalo 
išnagrinėti visą dokumentą. Jame popie
žius patvirtina II Vatikano Susirinkimo 
kilnų mokslą, nusakytą sielovados kon
stitucijoje apie „Bažnyčią dabartiniame 
pasaulyje". Enciklika mus moko apie mo
terystę:

—Ji nėra atsitiktinumo padarinys ar ak
los evoliucijos prigimtinių jėgų išdava. 
Tikrumoje ji yra išmintingo Kūrėjo ir ap
dairaus Dievo įsteigta, kad sudarytų žmo
guje savo mylimą atvaizdą. To pasėkoj vy
ras ir žmona savitarpiniu viens kitam at
sidavimu, kurs jiedviem yra ypatingas ir 
išskirtinis, tobulina dviejų asmenų vieny
bę, per ją tobulinasi abudu, drauge vei
kiant su Dievu naujos gyvybės gimdymu 
ir jos auklėjimu. Be to, pakrikštytųjų mo
terystė yra papuošta sakramentinės malo
nės garbės ženklu, nes jis pavaizduoja 
Kristaus vienybę su jo Bažnyčia“.

2. Popiežius Paulius parašė savo encikli
ką po kelerių studijų ir maldos metų. Gin
čų įkarštyje kai kurie rašytojai pamiršo, 
kad popiežius yra Kristaus Vikaras. Jam 
priklauso teisė skelbti enciklikas, kai jis 
mano, jog tai daryti turi pareigą. Ši teisė 
ir pareiga yra II Vatikano Susirinkimo pa
brėžta dogmatinėj konstitucijoj apie Baž
nyčią. Ten randame pasakyta:

— Religinis valios ir minties palenkimas 
turi ypatingu būdu parodyti pritarimą Ro
mos Vyskupo autentinio mokymo galiai, 
net kai jis ir nekalba „ex cathedra“. Tas 
pritarimas turi reikštis tuo būdu, kad jo 
aukščiausias mokymas priimamas su pa
garba, kad jo padarytieji sprendimai nuo
širdžiai vykdomi, sekant jo pareikštą min
tį ir norą. Jo mintį ir valią galime suprasti 
arba iš paties dokumento pobūdžio, iš daž
nai pakartoto to paties mokslo, arba iš kal
bos būdo.

(Bus daugiau)
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ROMOJE
Juk tam, kas kuriama ir kas seniai su

kurta, reikėjo meilės, prakaito lietaus ir 
lažo ašaros tyros...

Pavalgęs pietus ir nusipirkęs neapmui- 
tuotų prekių, ištiesiu ant nedidelio staliu
ko užrašų sąsiuvinį ir rašau. Paprastai 
lėktuve ūžteli gausa originalių minčių, tad 
rašau mintis apie mąstymą ir kontemplia
ciją:

„pirmiausia reikia sudrausti mintį, kad 
būtų įmanu susitelkti apie rūpimą da
lyką, įsigilinti į jo esmę ir įglausti į savo 
gyvenimą. Mintis turi būti taip nuteikta, 
kad būtų galima susirasti šviesą, šilumą, 
idėjas“...

Tačiau nebaigiu raizgyt smulkių raidžių, 
nes didžiulis Al—Italia lėktuvas neria 
pro baltų debesų duknas ir, sumažinęs 
greitį, sklendena į saulės kepinamą aero
dromą.

Vos dvi valandas skridęs, nenutuokiu, 
kad leidžiamės, ir sąsiuvinio neužverčiu. 
Pamatęs, kad visi keleiviai vyturiuoja ant 
kėdžių išmėtytus pirkinius, paklausiu, kur 
esame.
— Ecco Roma! — pasididžiuodamas itališ
ku akcentu atsako tamsaus gymio kaimy
nas.

O lėktuvas jau pasišokėdamas rieda ae
rodromo lauku ir kaukiančiais motorais 
stabdo greitį.

Išlipus plaukuose sušiurena šiltas vėjo 
gūsis, o pietų saulė išbučiuoja kaitriu pa
sveikinimo bučiniu išblyškusį veidą. Įsilie- 
ju į bendrakeleivių plauksmą ir pamažėle 
prakėzlinu pro pasus ir lagaminus tikri
nančius tarnautojus. Muitininkas linkteli, 
draugiškai nusišypso ir, netikrindamas 
mano važtos, pabrėžia mėlyną kryželį.

Pro pertvarą matau manęs belaukiantį 
mons. Antaną Jonušą — kaip visuomet, 
ramų, draugišką ir paprastą, nors tik ne
seniai pakeltą monsinjoru.

Mudu nesustojava pakelės užkandinėse 
nuraminti troškulio, o riedame patogioje 
mašinoje į amžiną Romos miestą, į šv. Ka
zimiero kolegiją, kur jau laukia iškilmingi 
pietūs su aukštais svečiais, dviem šį rytą 
įšventintais lietuviais dijakonais ir teologi
jos studentais.

KOLEGIJOJE
Pakylame liftu į naujo viešbučio penktą

jį aukštą. Patogiame kambaryje pasidedu 
lagaminus ir nusiprausiu suprakaitavusį 
veidą. Dar spėju pamatyti senovės Lietu
vos žemėlapius, karančius koridorių sieno
se, ir per senąjį viešbutį siaura gatve nu
žengiame į kolegijos valgomąjį.

Pasisveikinu su senu pažįstamu mons. Z. 
Ignatavičium, o šis pažįstamiems ir nepa-
nĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli= 
| KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M. |

| Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai suda- |
| rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir |
E iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms. |
| MIŠRUS KALĖDINIS 1968 |
E Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas mo- =
E teriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3J jardo vilnonės ang- 1
|į liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžią- 1
E gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vy- E
E riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola- 5
E dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių — =
E Kaina £30. =
| MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 |
= Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalin- E
-f. gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 
E jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteriš-
į. kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 24 jardo vilnonės E
H medžiagos suknelei — 
Į Kaina £30.
E MAISTO SIUNTINYS 1968 |
E Į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
i ryžių, i sv. pipirų, i sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nes-
Ę cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių sal- E
j dainių — š
E Kaina £10. g
E Į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau 
1 išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
E Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10
I šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marški-
E niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilno- =
Z nės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
E 5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv. E
E Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas su- 
E daro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pa-
ZZ čių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę
E gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą. =

Baltic Stores Ltd.
g (Z. JURAS) g
E 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND |
E Tel.: SHO 8734 g
1 Atstovas Manchesteryje: g
E A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester. g
...............................................................................=

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

žįstamiems pristato mane, kaip visos sa
vaitės kalbėtoją.

Skubiai užkandžiaudamas, stebiu vaišių 
dalyvius: atpažįstu monsinjorus J. Bičiū
ną, K. Dobrovolskį, V. Mincevičių, kelis 
kunigus, susipažįstu su dviem Amerikos 
veikliais lietuviais; mano žvilgsnis susidu
ria su linksmais studentais.

Jaučiuosi tartum Lietuvoje — lietuviška 
aplinka, sava kalba, lietuviškas nuoširdu
mas ir vaišingumas, lietuviškos problemos.

Ištisą savaitę anksti keliu ir net penkis 
kartus dienoje kalbu susitelkusiems studi- 
jozams ir keliems kunigams.

Noriu parodyti lietuvišką kasdienybę, 
nuo ryto iki vakaro dirbančius tautiečius, 
jų pastangas nepasimesti svetimuose kraš
tuose. Noriu įvesdinti į realybę — į kasdie
nes lietuvių problemas, puoselėjant lietu
višką dvasią jaunoje kartoje, kuriant tau
tinius ir religinius židinius, ugdant lietu
višką žodį, raštą, dvasią. Pats džiaugiuosi 
jaunais levitais iš JAV, Australijos ir Eu
ropos, kurių ryžtas subūrė juos amžinaja
me mieste, kad čia, apsišarvoję paskutinė
mis mokslo žiniomis ir dvasiškai subrendę, 
pasirengtų realiam piūties darbui.

O saulė kaitina, svilina.
Sugavęs valandėlę laiko nuo darbo ir po

ilsio, užsikariu ant viešbučio plokščio sto
go ir geriu gryną orą, saulės spindulius, 
švelnius vėjo gūsius.

Ir taip ištisą savaitę — nuo ankstybo ry
to iki vėlybų išnaktų su popiečio siestos 
tradiciniu poguliu ir nuvogtomis valandė
lėmis ant stogo.

DVASINIS CENTRAS
Šv. Kazimiero kolegija — viso pasaulio 

lietuvių dvasinis centras, pažiba. Per ją 
pereina dešimčių dešimtys jaunų studijo- 
zų, besirengiančių kunigais, dešimtys aka
demikų, besigilinančių į paskiras teologi
jos ir filosofijos disciplinas.

Studentai su kolegijos vadovybe — rek
torium mons. L. Tulaba, prorektorium 
mons. Z. Ignatavičium, prefektu kun. J. 
Jankausku ir dvasios tėvu kun. J. Žiliu — 
gyvena centriniame pastate, kurio kuoras 
primena viduramžių pilį.

Vos įeini pro duris ir, pasukęs į dešinę, 
keliais laiptais nusileidi žemyn, atsiduri 
bibliotekoje, kurios sienų lentynos perpil
dytos įvairiais lituanistikos ir įvairių kalbų 
atskirų disciplinų veikalais. Ją tvarko 
tamsiaplaukis stud. Valenti, gimęs JAV, 
italų imigrantų šeimoje. Mokykloje susidū
ręs su lietuviais draugais ir kunigais, iš
moko lietuvių kalbą ir pasišovė savo jėgas 
ir gabumus atiduoti lietuviams. Kaimynys
tėje — erdvi valgykla, kurios sienas puo

šia Švč. Marijos, šv. Kazimiero, Vatikano 
susirinkimo paveikslai.

Antrame aukšte — jauki koplyčia. Alto
riaus viršuje — susitelkęs karalaitis šv. 
Kazimieras, laikąs rankose savo sukurtos 
giesmės Marijai rankraštį. Moderni kry
žiaus kalnų skulptūra. Patogios klausyk
los. Vargonėliai.

Truputį žemiau — erdvus susitelkimo 
kambarys ir nedidelė zakristija. Kitoje pu
sėje — romantiška svetainė. Likusiuose 
kambariuose gyvena kolegijos vadovybė, 
studentai ir kelios seselės, besirūpinančios, 
kad visi būtų sotūs, kad nepristigtų lietu
viško sūrio, rūgusio pieno, juodos duonos, 
kopūstų ir makaronų...

Išeinu į balkoną, iš abiejų pusių gau
biantį mano kambarį.

Žiūriu į baltų pastatų mišką, į naują šv. 
Antano bažnyčią. Nuo gatvės atplaukia 
mašinų, motociklų triukšmas, žmonių kle
gesys.

Apačioje, netoli papiruso medžio, ant ak
mens šildosi driežliukas.

Atsisėdu paunksmėje ir skaitau Byroną: 
O Roma, mano krašte! Sielos mieste! 
Širdies našlaičiai turi bėgti pas tave, 
mirusių imperatorių vieniša motina!

Ateik ir pamatyk 
kiprą, išgirsk pelėdą, ir žingsniuok 
sugriuvusių sostų ir šventovių laiptais.

Roma, spalio 8 d.

KAS GREIT IŠPERKAMA?

„Leidinys, vos pasirodęs ant prekysta
lių, bematant išnyko“...

Ne apie kiekvieną knygą, tik apie kai 
kurias tokios žinios sklinda Vilniuj ir ap
skritai Lietuvoj. Taip anais metais atsitiko 
su Maironio raštų laida, su Putino, su Krė
vės... Taip atsitinka su liaudies meno arba 
ir kai kurių dabartinių dailininkų kūrinių 
reprodukcijų rinkiniais, net ir su Lietuvos 
istorijos dokumentiniais leidiniais. Greit 
išnyko (t. y., tapo išpirktos) lietuvių po
ezijos antologijos (su senųjų ir su užsie
niuose atsidūrusių poetų kūrybos pavyz
džiais — su V. Kudirkos „tautiška giesme“ 
Lietuva, tėvyne mūsų!), ne ilgiau „išsilai
kė“ ir J. Baltušio pasakojimai apie kelionę 
po Ameriką. „Greit“ išperka čia reiškia ne 
per kelias savaites, ne per kelias dienas, 
o tiesiog per kelias valandas.

Greit išperkamųjų leidinių sąrašas yra 
vienas iš geriausių liudininkų, ko žmonės 
pasiilgo ir kokie jų nusiteikimai.

šį kartą pradžioje paminėtieji žodžiai 
Vilniaus Tiesoj pasirodė, kalbant apie ne
seniai išleistą A. Sutkaus fotografijų rin
kinį vardu „Senojo Vilniaus fragmentai“. 
Dailininkas Vincas Kisarauskas apie tą 
leidinį sako:

„—gyvybingumas, meno jėga pasklis iš 
šių lapų, supažindins svečią su Vilniumi, 
kalbės apie tautos kultūrą ir dvasią, o sa
vam dar kartą primins sostinės grožį ir 
žavesį...“

Būdinga, kad greit išpirktų knygų nau
jos laidos paprastai labai negreit atsiran
da. O kai kurių ir visiškai nebepasirodo.

(Elta)

SPORTO MOKYKLA

Lazdijuose atidaryta sporto mokykla 
(Tiesa, IX. 11). Joje apie 80 moksleivių 
lankys tinklinio ir kulkinio šaudymo gru
pių užsiėmimus.

Leipalingyje įkurtas tos mokyklos sky
rius jauniesiems tinklininkams. Kartu su 
moksleiviais treniruosis rajono vyrų tink
linio rinktinė.

mokyklos kolūkių lėšomis

Kauno rajono „Pergalės“ kolūkis, Tie
sos (IX. 11) pranešimu, pasistatė pradinę 
mokyklą.

Lietuvos mechanizavimo ir elektrifika
vimo instituto eksperimentinis ūkis pa
statė mokyklą Bernatonių skyriuje.

SKLEROZĖ IR KAVA BEI 
ARBATA

Arterijų sklerozė dažnai siejama su tam 
tikrų riebalinių medžiagų (lipidų) kon
centracija kraujyje. Pastaruoju metu ne
retai kalbama, jog, geriant kavą, lipidų 
koncentracija didėja, o geriant arbatą — 
mažėja.

1963 m. buvo atlikti tyrimai, kurie pa
rodė, kad žmonės, kurie buvo paveikti 
kraujagyslių trombozės, gėrė daugiau ka
vos, negu tie, kurių šis susirgimas nepa
veikė. Dar anskčiau buvo pastebėta, jog 
kinai, kurie geria beveik išimtinai arbatą, 
suserga ateroskleroze labai retai, tuo tar
pu JAV gyventojai, vartojantieji daug ka
vos, serga ateroskleroze dažnai.

Tačiau aterosklerozei išsivysčius, arba
ta nieko nebepadės. Sklerotiniams reiški
niams apriboti patartina gerti arbatą kar
tu su riebiu valgiu arba tuoj po to. Dar 
nepavyko išaiškinti, kokių arbatos sudė
tinių dalių įtaka šiuo atveju pasireiškia.

(M. ir G.)
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KASOiENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

dažnai susitinku su žmonėmis, kurie 
man, seniui, mėgsta pasakyti: o, tu dar tą 
ir tą galėtum padaryti, tą ir aną!

Dažniausiai tokius patarimus ir pamoky
mus man, seniui, duoda vis jaunesni ar 
jauni žmonės, į kuriuos turėčiau žiūrėti su 
pavydu: tiek jie turi ar galėtų turėti ener
gijos, kad kalnai virstų žemėn, jei tik jie 
susijudintų.

Aš dar, žinoma, irgi galėčiau pasiimti 
medinį kardą ir pradėti švaistytis, įsivaiz
davęs Don Kichotu, arba pabandyti apsi
kabinti kalno viršūnę ir stenėti, tikėdama
sis, kad triokšt keberiokšt nulūš ji ir nu
dardės į pakalnę. Bet ar nebūtų vien juo
kinga ir tik juokinga žiūrėti į tokius besi
švaistančius ir bestenančius senius, ypač 
jaunesniems, dar nesunešiotiems? Man ro
dos, kad būtų net graudžiai juokinga, ly
giai taip, kaip skaitant Gogolio Mirusias 
sielas ar panašius dalykus.

O man pačiam irgi būtų juokinga, 
kad aš švaistaus mediniais kardais, o ap
link mane sustojęs būrys jaunų žmonių, 
kurie turi pakankamai jėgų pakelti plieni
niam milžino kardui.

Bet ką gi aš galėčiau pasakyti tiems ma
ne raginantiems jauniesiems? Žmonių san
tykiuose, sakoma, mandagumas niekada 
nieko nepagadina ii- dar nieko nekainuoja. 
Vadinas, aš negaliu jiems nieko pasakyti, 
jeigu jie patys nesusipranta, kad senių ne
bėra ko raginti. Ūkininkas pasenusį arklį 
irgi ilgiau ganykloje palikdavo, kad žolės 
pagraužtų, o jauną ir plūge įkinkytą daž
niau palaikydavo ir — op-lia, op-lia —ris
tele pavarydavo, kai iškildavo reikalas pa
važiuoti į miestelį.

* * *
Jeigu būčiau rašytojas amatininkas, ku

riam rūpi savas amatas, kaip kurpiui ba
tus taisyti ar remontininkui lopyti stogus 
ar naujais popieriais išlipdyti apšepusias 
kambarių sienas, šiais lietuviško sunyki
mo laikais nė plunksnos nepaimčiau į ran
kas.

Batus taisyti neša beveik kiekvienas. 
Stogo kiauro irgi niekas nenori laikyti. To
kia jau gyvenimo būtinybė.

O kam gi reikalingi visokie raštai?
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Praeities NUOTRUPOS
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Prof. P. Jodelė buvo pirmasis cemento 

gamybos pradininkas Lietuvoje. Dar prieš 
Pirmąjį karą jis, anuomet Kijevo Politech
nikos profesorius, vasaros atostogų metu 
ištyrė kreidos klodus Lietuvoje ir darė la
boratorinius bandymus. 1913 m. įkūrė įmo
nę ir pradėjo gaminti cementą. Bet netru
kus prasidėjo Pirmasis karas, ir cemento 
gamyba sustojo.

t t t
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo pradė

tas statyti moderniškas cemento fabrikas 
Skirsnemunėje. Prie Nemuno, ypač Moli
nės ir kitų kaimų laukuose, buvo rasti di
deli kreidos klodai. Mašinos ir krosnys jau 
buvo užsakytos čekų škodos įmonėse. Iš
liejus fabriko pamatus, jau buvo atgaben
ta dalis mašinų, bet tolimesnę statybą su
trukdė prasidėjęs Antrasis karas.

t t t
1939 — 40 metais buvo ištirti kalkiniai 

cechšteino klodai Akmenės apylinkėje. 
Gręžimo mašinomis buvo ištirta 1.000 ha 
kalkinio akmens klodų. Kiekio ir kokybės 
atžvilgiu ten buvo pagrindinės Lietuvos 
kalkinės atsargos. Ir čia buvo numatytas 
statyti kitas cemento gamybos fabrikas.

Iš to matome, kad dar nepriklausomoje 
Lietuvoje jau buvo atlikti žemės tyrimo 
darbai ir pradėta cemento įmonių statyba. 
Tik viską sutrukdė karas. Okupavus Lie
tuvą, komunistams jau buvo toje srityje 
viskas paruošta, tai ir buvo jiems lengva 
įvykdyti.

t t t
1663 m. pabaigoje Dancigo pirklys Georg 

F. Hornas įrengė Kaune Didž. Lietuvos 
Kunigaikštystės monetų kalyklą. Joje bu
vo kalami Lietuvos — Lenkijos valstybei 
variniai šilingai. Tų varinių pinigėlių viso
je jungtinėje respublikoje buvo išleista 
milijoninės sumos, bet jie niekuo nepageri
no ekonominės padėties. Tai matydamas, 
anuometinis valdovas Jonas Kazimieras 
Vaza 1666 m. gruodžio 28 d. išleido įsaky
mą, kad visos respublikoje esančios pinigų 
kalyklos turi būti tuojau uždarytos. Taip 
baigė savo dienas ir pirmoji D. Lietuvos 
Kunigaikštystės monetų kalykla Kaune.

t t t
Įvedus Lietuvoje krikščionybę, kartu su 

ja paplito liturginės giesmės ir bažnytinė 
muzika. Bažnytinis giedojimas pirmiausia 
buvo įvestas Vilniaus Katedroje XV am
žiuje. Žemaičių vyskupijoje pirmuosius

Prie duonos žmogus bėga užsimuštinai. 
Knyga nėra duona, nėra stogas, nėra sie
na. Knyga yra kultūra. Taip, taip, kultū
ringi nori būti visi, žinau, bet kultūros 
siekti — tik retas. 

♦ w *
Svetimas gyvenimas vargina žmogų.
Metai po metų, dešimtmečiai po vienas 

kito lenkia žmogų vis artyn prie tos sveti
mos žemės fiziškai. Kai ką palenkia ir dva
siškai: rodos, viskas baigta, jokios išeities 
su pragiedruliais nebėra ir nebebus. Val
gyk ir gyvenk, kol gali, ir niekur nebesi
dairyk.

Bet yra žmonių, kurie nepasiduoda nė 
po dvidešimties metų. Ėjo tiesūs ir tebeina. 
Jie, man rodos, nemoka ir pavargti (arba 
moka nepavargti).

Tie mokantieji nepavargti žavi mane. 
Prieš juos ne vien iš mandagumo sutinku 
praeidamas pakelti kepurę ar nulenkti gal
vą, jei tuo metu būčiau be kepurės. Mėgs
tu nepavargstančius žmones.

Bet yra žmonių, kurie panašūs į mįslę. 
Rytą jie tau gali šaukti: tegyvuoja respub
lika, o tos pačios dienos vakare jau: šalin 
respubliką! Rytą jie patriotai, o vakare jau 
varijotai.

Ar jie yra dalis tų pavargusiųjų? Atsa
kymą man pačiam sunku būtų duoti. Te
pajėgčiau atsakyti gana mechaniškai: jei
gu rytą šaukia už respubliką, o vakare 
prieš respubliką — tokius laikyčiau nelai
mingais pavargėliais, nes žmogus per die
ną iš tiesų gali pavargti. Bet jeigu tas mai- 
šymasis tarp patrioto ir varijoto nėra dės
ningas, jei žmogus varijotu gali reikštis 
rytą, o patriotu vakare, mechaniškai spręs
damas galėčiau įžiūrėti ir palinkimus pri-' 
sitaikyti arba prisitaikėliškumą. Vadinas, 
atsidūręs tarp patriotų šauk: valio, o tarp 
varijotu: šalin. Mokėsi pagauti atitinkamą 
nuotaiką ir pagal ją šaukti — visada lai
mėsi.

Deja, aš pats nemėgstu tokios žmonių 
laikysenos. Man, jeigu jau žmogus, tai pri
valo turėti nors šiokį tokį stuburkaulį, 
šaukti: šalin! man rodos, irgi reikia stu
burkaulio.

Tavo Jonas

chorus pradėjo organizuoti vysk. Merkelis 
Giedraitis, kuris vyskupo sostą užėmė 1576 
m. Vienuoliai jėzuitai XVII amž. ėmėsi 
mokyti žmones lietuviškai giedoti ir tam 
reikalui pradėjo spausdinti pirmuosius lie
tuviškus giesmynus. Paminėtinas 1679 m. 
jų išleistasis giesmynas „Balsas Širdies“. 
Tas giesmynas susilaukė daug laidų ir mū
sų laikais buvo vadinamas kantičkomis.

t t i
1924 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo 

Paryžiuje olimpiniuose žaidimuose. Lietu
vos sportininkams atstovavo futbolo rink
tinė, dviratininkai ir kt.

t t t
Lietuvos kariuomenės kiekvienas pulkas 

ar didesnė atskira dalis turėjo savo kape
lionus, kurie tvarkė tikybinius reikalus. 
Paprastai kapelionų pareigoms eiti buvo 
skiriami su kariuomenės gyvenimu susipa
žinę kunigai. Bet tenka priminti, kad Lie
tuvos kariuomenė turėjo net ir savo vys
kupą. Tai vyskupas T. Matulionis, kuris 
1940 m. buvo paskirtas vyriausiuoju Lie
tuvos kariuomenės kapelionu.

LIETUVIAI CHICAGO J E

PAGERBIMAS SU VAIŠĖMIS
Chicagoje gyvenantis, Antanas Barančiu- 

kas rugsėjo 15 d. buvo pasikvietęs pas sa
ve lietuvius, gyvenusius Anglijos North- 
amptone, Ketteringe ir Corby. Pagerbtas 
čia stud. Vytautas Bendoraitis ir pasivai
šinta.

Kun. K. Kuzminskas sukalbėjo maldą. 
Šeimininkas A. Barančiukas sveikino savo 
svečius, o ypač neseniai iš Anglijos atva
žiavusią N. Urbonienę su dukterimis. Jis 
priminė, kad susirinkta pagerbti stud. Vy
tauto Bendoraičio, kuris už pasižymėjimą 
moksle ir išradimą buvo apdovanotas auk
so medaliu.

Kun. K. Kuzminskas prisiminė savo gy
venimą Ketteringe pas Bakaičius ir Corby 
pas Kasparus. Prisiminė Northamptoną, 
kur laikė lietuviams pamaldas ir nakvojo 
pas Barančiukus. ,

Pasikalbėta, pasidalyta įspūdžiais iš gy
venimo Anglijoje ir Amerikoje.

Man buvo malonu ir džiugu dalyvauti 
susibūrime lietuvių, su kuriais Anglijoje 
taip gražiai sugyvenau ir kartu dirbau.

Bolius Kasparas
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Europos lietuviu kronika MANCHESTERIS
VILNIAUS DIENA Vakaras Bradforde

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos ruoštojo 

Nottinghame sąskrydžio metu Juška surin
ko aukų Tautos Fondui 12 sv. ir 10 šil.

Tautos Fondo atstovybė dėkinga aukų 
rinkėjui ir aukotojams.

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

A.A. MIN. B. K. B1LUČIO FONDUI
Chicagos Anglijos Liet. Klubas (sena

sis) aukojo 91 dol., K. Ežerinskas 3 sv.. 
Lietuvių Skautų Sąjungos Anglijos rajo
nas 5 sv.

LONDONAS
DEMONSTRACIJA, MITINGAS IR 

KONFERENCIJA
Londone spalio 20 d., sekmadienį. Anti- 

bolševikinio Tautų Bloko ir Europos Lais
vės Tarybos suruoštoje demonstracijoje, 
kuri pražygiavo nuo Hyde Parko Speaker's 
Corner iki paminklo Nežinomajam kariui, 
dalyvavo 18 tautybių. Eitynės nusitęsė 
daugiau kaip mylios ilgumo.

ATB ir ELT vainikus padėti prie pa
minklo Nežinomajam kariui nešė tauti
niais drabužiais apsirengusios lietuvaitės 
ir ukrainietės. Prie vėliavų irgi ėjo tauti
niais drabužiais apsirengusios palydovės, 
prie mūsų trispalvės — lietuvaitės.

Lietuvių dalyvavo ne tik iš Londono, bet 
ir iš tolimesnių vietų — Birminghamo, Co- 
ventrio, Nottinghamo ir kitur.

Popiet Hammersmithe įvykusiame di
džiuliame mitinge lietuvių vardu kalbėjo 
DBLS Coventrio skyriaus garbės narys J. 
Johnstonas.
Savo ruožtu tuo metu Londone vyko kon

ferencijos, pradėtos jau spalio 17 d. ir baig- 
’tos spalio 22 d.

ATB didžioji konferencijos diena buvo 
spalio 18 d. Paminėta tos organizacijos 25 
m. sukaktis, pranešimuose kalbėta apie 
rusų imperializmą, apie pasipriešinimo ju
dėjimus, žmogaus teises, priimtos rezoliu
cijos.

ELT konferencija vyko spalio 19 d.
Kitom dienom buvo bendrų konferenci

jų. Konferencijose dalyvavo DBLS atsto
vas.

KRISTAUS KARALIAUS DIENA
Bus švenčiama spalio 27 d., sekmadienį, 

su atitinkamomis pamaldomis 11 vai., o 
vakare 5 vai. — religinės muzikos valandė
lė Kristui Karaliui.

KAPINIŲ DIENA IR PROCESIJA
Sekmadienį, lapkričio 3 d., visi renka

mės Šv. Patriko kapinėse prie didžiosios 
koplyčios, o iš ten per kapines su procesi
ja eisime į lietuviškas kapines. Procesijos 
pradžia 4 vai. p.p.

TĖVAS A. BERNATONIS LONDONE
Grįždamas iš JAV ir Kanados, Tėvas A. 

Bernatonis, OFM. Cap., buvo apsistojęs 
Londone lietuvių klebonijoje, norėdamas

JAUNIMUI
MANCHESTERIO „AUŠRA“

Lietuvių tėvų vaikai kartais ateidavo į 
Manchesterio Liet, socialinį klubą ir nuo
bodžiaudavo. Tai buvo viena pagrindinių 
priežasčių, kodėl jaunimas paprastai nesi
lankydavo Socialiniame klube ir įsijungė į 
anglišką jaunimą.

Tačiau 1967 m. rugsėjo mėn. buvo ryžta
si šias „paklydusias aveles“ surankioti, ir 
ilgas Manchesterio jaunimo darbas prasi
dėjo. Bernadetė Snabaitienė netrukus su
būrė apie tuziną jaunuolių ir susitikdavo 
jie kas antrą savaitę.

Taip iš šitos kuklios pradžios 1967 m. 
gruodžio mėn. išsivystė Manchesterio 
DBLS Jaunimo skyrius ir liet, tautinių šo
kių grupė „Aušra“. Tačiau ir kitos Angli
jos lietuvių bendruomenės parodė pastan
gų lietuviškąjį jaunimą suburti. Pagaliau 
1968 m. birželio mėn. nuošalioje Hampshi
re vietovėje, Liet. Sodyboje, įvyko didelis 
susitikimas, kurio metu įvairios lietuviško 
jaunimo grupės pasirodė ir parodė vyres
niesiems, kad ir jaunimas yra lietuviškas 
ir yra pasiryžęs tęsti lietuviškąją tradiciją.

Taigi nuo 1967 m. rugsėjo mėn., kai sa
varankiško jaunimo veikimo idėja gimė, 
pats jaunimo reiškimasis Manchesteryje 
vis augo ir plėtėsi. Darbas ne visuomet bu
vo lengvas. Manchesterio DBLS Jaunimo 
skyriaus sudėtis nebuvo visą laiką pasto
vi: nariai išemigruodavo, sukurdavo šei
mas arba dėl kitokių įsipareigojimų iš 
Skyriaus pasitraukdavo, bet į jų vietą at
eidavo kiti, ir lietuviškoji dvasia tebegy
vuoja. Net anglų jaunuoliai, kurie į grupę 
kartais įsijungdavo, pripažino, kad visa tai 
iš tiesų prasmingos pastangos ir kad nieko 
nėra įdomesnio už lietuviškuosius šokius!.. 

susipažinti su Britanijos sostine ir aplan
kyti savo pažįstamus ir prietelius.

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., atlaikė pamal
das. pasakydamas gražų pamokslą.

PARAPIJOS METINIS BALIUS
Parapijos Komiteto rengtieji šokiai spa

lio 12 d. praėjo kilnioje nuotaikoje. Jie su
traukė daugiau negu 250 žmonių, iš jų la
bai daug jaunimo, kuris prisidėjo į talką: 
pravedė loteriją.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 23 d., lenkų atsargos karių klubo sa
lėje, White Friars Lane, Coventry, rengia 

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Visus tautiečius iš arti ir toli su pažįsta
mais ir draugais prašom gausiai atsilanky
ti.
Plačiau apie šį minėjimą pranešim vėliau.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
ABN KONCERTAS

Spalio 26 d., šeštadienį, 6.30 vai., Ukrai
niečių Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) ren
giamas dainų ir šokių koncertas. Tą vaka
rą organizuoja Antibolševikinio Tautų 
Bloko organizacija.

Programoj: paskaita anglų kalba, atskirų 
tautybių žodis savo kalba. Tikimasi, kad 
bus ir kalbės konservatorių partijos atsto
vas. Meninėj daly iš lietuvių pusės daly
vaus Janinos Vainoriūtės vadovaujama 
grupė. Vėliau bus šokiai ir pasilinksmini
mas. Nottinghamo lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Rengėjai

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

UŽ MIRUSIUS
Lapkričio 2 d., 7 vai. vak., ir lapkr. 3 d., 

sekmadienį, 11 vai., bus Židinyje specia
lios pamaldos už žuvusius, mirusius tau
tiečius.

Lapkr. 3 d. po liet, pamaldų vykstama į 
Loughborough Rd. kapines aplankyti liet, 
kapų ir maldai už mirusius. Žvakučių ga
lima gauti Židinyje.

Per Vėlinių oktavą gedulingos pamaldos 
Židinyje bus 7 vai. vakare.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Net 6 rūšys kalėdinių atvirukų su lietu

viškais įrašais, taigi nemažas pasirinkimas. 
Vieno kaina su voku, įskaitant persiunti
mą, yra 1 šil.

Rašyti: J. Dyvas, 6 Constance Rd., Bir
mingham 5.

Nuo savo gyvavimo pradžios „Aušra“ 
pasirodė ne vieną kartą šiaur. ir pietinėje 
Anglijoje, bet vis lietuvių žiūrovams. Da
bar, spalio 19 d., „Aušra“ pirmą kartą pa
sirodė ir anglų visuomenei, ši grupė jau 
šį tą pasiekė, bet jos kelio pabaigos dar 
nesimato.

J. Padvoiskis
„Aušros“ sekr.

JAUNIMO POBŪVIS MANCHESTERYJE
Spalio 26 d. Manchesterio Liet, sociali

niame klube ruošiamas pobūvis.
Programoje bus paskaita, dainos ir eilė

raščiai, o po paskaito’ bus šokiai, šokiams 
bus grojamos moderniškos plokštelės, ir 
jaunimas šoks moderniškus šokius.

Programos pradžia 6 vai. vak. Šokiai 
baigiasi 10.30 vai. vak.

Prašau jaunimą dalyvauti.
J. Padvoiskis

nnn uliariosios
rur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Those were the days. Mary Hopkin.
2. *Jesamine. Casuals.
3. Hey Jude. Beatles.
4. Little Arrows. Leapy Lee.
5. My Little Lady. Tremeloes.
6. Lady Willpower. Unien Gap.
7. Les Bicycletes de Besize.

Engelbert Humperdinck.
8. *A day without love. Love Affair.
9. The Red ballen. Dave Clark Five.
10. ’Classical Gas. Mason Williams.

DBLS Manchesterio Jaunimo skyriaus 
valdyba spalio 26 d., šeštadienį, Manches
terio Lietuvių Socialinio klubo patalpose 
rengia Vilniaus dieną.

Paskaitą skaitys svečias kun. A. Geryba 
iš Nottinghamo. Meninę dalį išpildys pa
tys jaunimo skyriaus nariai su V. Galbuo- 
gyte priešaky.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šom kuo gausiau mūsų rengiamam minėji
me dalyvauti ir praleisti malonų klube lai
ką. Bus puiki muzika, ir kas norės, galės 
smagiai pasišokti. Pradžia 6 valandą.

Skyriaus Valdyba.

LIET. SODYBA
KOOPERATINIS ŪKIS

Sodybos kaimynystėj įsikūrė pirmas 
Anglijoje kooperatinis ūkis. Susidėjo į 
krūvą keturi stambūs ir turtingi ūkinin
kai, kurių žemės supa Sodybą iš visų ke
turių pusių. Ūkiui vesti iš šalies pasamdy
tas patyręs agronomas, kuris yra atsakin
gas už visus keturis ūkius.

Kooperatinio ūkio tikslas — sumažinti 
išlaidas ir padidinti pelną. Šito jie numa
to pasiekti geriau išnaudodami žemės ūkio 
darbo jėgą bei mašinas ir išplėšdami tas 
ūkio šakas, kurios pasirodys labiausiai 
pelningos (kam pirkti keturis brangius 
kombainus, jei vienas pajėgia suvalyti ke
turių ūkių derlių?).

Britų vyriausybė jau nuo seniau veda 
ūkių stambinimo politiką ir skatina ma
žųjų ūkių likvidaciją. Pirmojo „kolūkio ' 
savininkai už savanorišką apsijungimą ga
vo net specialias premijas. Iš kitos pusės 
— mažųjų ūkių savininkai su tokia poli
tika kovoja, nes iš jų bandomas atimti pra
gyvenimo šaltinis.

Susidomėjimas pirmuoju kooperatiniu 
ūkiu yra gana didelis. Aną savaitę 
Sodyboje buvo apsigyvenusi Škotijos BBC 
ekspertų ir technikų grupė, kuri apklausi- 
nėjo ūkio savininkus ir paruošė specialią 
TV filmą.

Sodybos administracija palaiko su pir
muoju kooperatiniu ūkiu gerus santykius 
ir siūlo jį pavadinti lietuvišku vardu...

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAX — spalio 27 d., 12.30 vai., St. 
St. Columcille bažn.

Bradford — lapkr. 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 27 d., 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 1 d., 7 vai. v., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 2 d„ Vėlinėse,

7 vai. vak., Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 3 d., 11 vai., 

Židinyje.
COVENTRY — lapkričio 3 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
MANCHESTER — spalio 27 d., 11 vai.
ECCLES — lapkričio 10 d„ 12.15 vai.

VOKIETIJA
MEMMINGENO LIET. MOKYKLA

Nuo spalio mėn. veiks lietuviškoji var
go mokykla Memmingene. Ilgus metus mo
kyklai vadovavo muz. M. Budriūnas. Jo 
sveikatai pablogėjus, kurį laiką šiai mo
kyklai vadovavo V. Bernotas. Jam atsisa
kius, Memmingeno apylinkės valdyba pa
kvietė dirbti Žibutę Vykintaitę-Pagels. Ji 
1964 m. baigė Vasario 16 gimnaziją ir da
bar studijuoja Muencheno u-te žurnalis
tiką, germanistiką ir sociologiją.

MEMMINGENO ŠOKĖJOS
Rugsėjo 28 d. Memmingeno tautiniu, šo

kių mergaičių grupė gražiai pasirodė vo
kiečių pabėgėlių suruoštoje dienoje Bel- 
lenberge, prie Iliertisseno. Gaušiai publi
kai labai patiko mūsų tautiniai drabužiai, 
„Audėjėlė“ ir ypač gražiai pašokta „Sa
dutė“. Garbė Memmingeno lietuvaitėms!

MIRĖ JUOZAS RAKAUSKAS
Šią vasarą Billerbecke, Westfall j oje, pa

simirė Lietuvos kūrėjas-savanoris Juozas 
Rakauskas. Jis gimė 1900 m. rugsėjo 3 d. 
Tauragnuose.

Pabėgęs nuo bolševikų, sunkiai dirbo V. 
Vokietijoje. Lietuvoje liko jo žmona ir du 
vaikai.

SPALIO 26 D. LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDS., LONDON, W.11, 
ĮVYKS TRADICINIS LONDONO L. M. DAINAVOS SAMBŪRIO RUOŠIAMAS,

Rudens Balius
GROS GERA MUZIKA — VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR LOTERIJA.

PRADŽIA 7.30 V.V. PABAIGA 1 V.R. Staliukai iš anksto užsakomi Tel. PAR2470

A-***********************************************************

Jis įvyko spalio 12 d. Viktorijos salėje, 
Saltaire.

Salėn atvykus garbingiems svečiams — 
estų ministeriui August Torma, latvių 
Charge d' Affaires Teodors Ozolinš ir Lie
tuvių Charge d' Affaires Vincui Balickui 
su ponia, tautiniais rūbais apsirengusių 
jaunuolių buvo salėn įneštos Lietuvos. 
Latvijos, Estijos ir D. Britanijos vėliavos, 
kurios buvo sutiktos atsistojimu.

Atstovų ponioms įteiktos gėlių puokštės.
Pabaltiečių Komiteto Bradforde pirm. E. 

Luuk savo įžanginėj kalboj pasveikino at
stovus, pabrėždamas, jog ir išeivijoj bend
raudami, mes nepamirštam savo tautų 
praeities, kultūros ir papročių. Surengda
mi šitokio pobūdžio pobūvius, šį gyvą savų 
tautų charakterį ne tik saviesiems vaiz
džiau primenam. bet bandom su juo arčiau 
supažindinti ir šios šalies gyventojus.

Įgaliotieji atstovai (Torma, Ozolinš ir 
Balickas) savo kalbose prabėga visų trijų 
tautų istoriją.

Iš mūsų atstovo V. Balicko sveikinimo 
įsidėmėtinas tvirtinimas, kad mūsų ben
dradarbiavimas išeivijoj yra tąsa tos pa
čios tradicijos ir sutarčių, kurios mus tam 
bendradarbiavimui tvirtai sujungė dar ne
priklausomybės metais. Iš jo kalbos taip 
pat pažymėtina mintis, jog laikas pavienio 
žmogaus gyvenime gali būti ir ilgas, bet 
tautos gyvenime jis yra žymiai trumpesnis. 
Tad jeigu kuriam iš mūsų ir nebetektų sa
vo krašto laisvės išvysti, vis tiek jos su
lauks bent mūsų vaikai, ypač turint dėme
sy tai, kad šiandieninė nerami pasaulio pa
dėtis gali bet kuriuo metu sprogti ir išsilie
ti į naują persitvarkymą, kurio išdavoj ir 
mūsų tauta bei valstybė ir vėl atgaus savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Meninėj daly pasirodė latvių vyrų cho
ras ..Daugava" su trim dainom, estų miš
rus choras „Kungla“, lietuvių „Sūkurys" 
su trim dainom: Neužmirštuolė, Sodyba ir 
Dykuma, latvių mokyklinio amžiaus vaikų 
choras su pora dainų, estų vyrų choras 
„Koit“ su trim dainom ir latvių mišrus 
choras su pora dainų.

Man ir anksčiau jau teko šio laikraščio 
skiltyse paminėti, kad lietuvių „Sūkurio“, 
nors ir negausaus (trys vyrai ir keturios 
moterys), dainos savo charakteriu ryškiai 
išsiskiria iš estų bei latvių chorų dainų, 
nes jos visada kupinos kažkokio gilaus liū
desio, ilgesio, romantiškumo, kame atspin
di ir mūsų tautos charakteris taip giliai, 
kad po programos vienas svečias, katalikų 
kunigas iš Londono, ieškojo susitikti mū
sų „Sūkurio“ dainų kompozitoriaus ir diri
gento T. Buroko, norėdamas su juo pasi
kalbėti ir gauti jo kompozicijų.

Antrą programos dalį užpildė tautiniai 
šokiai. Estų grupė „Kalev“ pašoko du savo 
tautinius šokius, latvių „Sakta“ du šokius 
ir mūsų „Atžalynas“ tris šokius: Lenciū
gėlį, Šustą ir žiogelius. Pabaigai visų trijų 
tautų grupės kartu pašoko po vieną estų, 
latvių ir lietuvių tautinį šokį. Lietuvių šo
kis buvo Kubilas. Mūsų tautinių šokių gru
pei vadovauja Irena Balčiūnaitė, o nenu
ilstamu darbu prie grupės organizavimo ir 
palaikymo prisideda ir J. Traškienė.

Programą savo žodžiu užbaigė komiteto 
narys Birzgalis. Po to užkąsta.

Visų trijų tautų atstovai bei kviestieji 
svečiai Yorko kambary buvo pavaišinti, 
pasigėrėjo meno dirbinių (latvių) bei kny
gų (lietuvių) parodėle ir paskui prisijungė 
prie iš plačių apylinkių suplušėjusių savo 
tautiečių. ad.

LIETUVOS ATSTOVO PRIĖMIMAS
Lietuvos Charge d'Affaires V. Balicko 

su ponia priėmimas Bradfordo Lietuvių 
Vyties Klube įvyko spalio 13 d. V. Balic
kas jau ir anksčiau yra buvęs pas Bradfor
do lietuvius, tačiau kaip Nepriklausomos 
Lietuvos Atstovas jis čia lankėsi pirmą 
kartą.

Klube jis buvo sutiktas lietuviams įpras
tu nuoširdumu ir priderama jo pareigoms 
pagarba. Į pagerbimo vaišes susirinko dau
giau kaip 50 tautiečių iš Bradfordo ir šiau
rinės Anglijos.

Vaišes pradėdamas, Klubo V-bos pirm. 
V. Ignaitis atstovą su ponia lietuvių vardu 
pasveikino, pasidžiaugdamas tuo, kad 
bradfordiškiai yra bene pirmieji šios gar
bės susilaukę. Šio garbingo svečio asmeny, 
sakė, mes savo tarpe turim tiesioginį ne
priklausomos tautos, tėvynės bei valstybės 
reprezentantą, kuris savo buvimu mums 
suteikia naujos vilties, dvasios ir energijos 
žygiuoti į ateitį.

Besivaišinant panašių minčių sveikini
mus perdavė Manchesterio lietuvių atsto

vas D. Dainauskas ir Rochdalės atstovas 
D. Banaitis.

Dėkodamas šeimininkėms bei šeiminin
kams už mielą priėmimą ir puikias vaišes; 
už jų triūsą ir už darbus kultūrinėj bei 
tautinėj vagoj, V. Balickas pasidžiaugė, 
kad jo, kaip Lietuvos Atstovo, darbas šio 
krašto vyriausybės yra maloniai paremia
mas, nors ne kartą ir labai sunkus. Prane
šime apie Lietuvos reikalus Atstovas įsak
miai pabrėžė, jog Lietuvos užėmimo smur
tu nė viena Vakarų pasaulio valstybė ne
pripažįsta.

Į traukinį iš klubo patalpų Balickus tau
tiečiai išlydėjo privačiais automobiliais ir 
taksiais, o atsisveikinimui rankų mojavi
mas nenutrūko tol, kol traukinys neužsi
suko už tamsiais dūmais apsisiautusių pa
statų. ad.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
S. Rūkienės knygą — atsiminimus iš Si

biro tremties „Vergijos kryžkeliuose“ — 
leidžia Clevelande „Viltis“.

Šiuo metu spausdinamas pirmasis atsi
minimų tomas. Žada būti dar ir antras to
mas.

Nemaža savo atsiminimų nuotrupų S. 
Rūkienė yra išspausdinusi ir „Europos 
Lietuvyje".

* * *
S. Zobatsko leidykla Manyland Books 

leidžia dr. A. Geručio redaguotą knygą 
„Lithuania", kurią parašė J. Puzinas, J. 
Jakštas. A. Budieckis ir S. Lozoraitis.

Knyga yra anglų kalba. Jos leidimo iš
laidas padengia Lietuvos Nepriklausomy
bės fondas.

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočių: pasikalbėjime su lietuvių spau
dos atstovais nurodė, kad enciklopedijos 
prenumeratorių buvo 5700, bet 40 procen
tų jų nukrito, kad į Lietuvą pateko arti 30 
enciklopedijos komplektų, kad lituanisti
nės enciklopedijos numatytieji 6 tomai bus 
išleisti per 5 metus, kad tolimesni jo lei
dyklos darbai bus išleisti 3-4 tomus Lietu
vos istorijos, 10 tomų Vydūno raštų, 3 to
mus P. Andriušio rinktinės, Liet, žemė
lapis ir dr. A. šešplaukio paruošta poezi
jos antologija „Nemarioji žemė“ — kita
taučių poetų darbų apie Lietuvą.

* * *
Dr. Juozas Girnius jau tvaiko spausdi

namąjį Lietuvių Enciklopedijos papildymų 
tomą.

Alvudo teatras Chicagoje stato A. Kai
rio eiliuotą vaidinimą vaikams „Du broliu
kai“.

Vilko vicepirmininkui Juozui Audėnui 
rugsėjo 25 d. .suėjo 70 m. amžiaus.

Sukaktininkas yra aukštuosius mokslus 
baigęs ekonomistas. 1939-1940 m. Lietu
vos žemės ūkio ministeris, svetur — Lie
tuvos ūkio atstatymo komisijos pirminin
kas, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Vliko 
narys ir įvairių leidinių bendradarbis.

Paskutinė jo knyga — „Paskutinis po
sėdis“.

APDOVANOTI KUPIŠKĖNAI
Pirmojo respublikoje etnografinio liau

dies teatro vardą gavo Kupiškio kultūros 
namų pagyvenusių žmonių saviveiklinis 
kolektyvas.

Kolektyvą sudaro 45 asmenys.. Jis per 
dvejus metus paruošė 119 pasirodymų. 
Pats žymiausias kolektyvo pastatytasis da
lykas yra „Senovinės kupiškėnų vestuvės“. 
SISISISISISI^ISISISISISISISISI

NAUJOS KNYGOS
H. Mošinskienė — Ošiančios pušys — 

kaina 22 šil.
Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma

nas — 17 šil. 6 penai.
J. Gliaudą — The House upon the Sand 

— 25 šil.
J. Gliaudą — The Sonata of Icarus — 

33 šil.
J. Stukas — Awakening Lithuania — 

43 šil. 6 penai.
A. Budreckis — The Lithuanian Natio

nal Revolt of 1941 — 35 šil.
V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma

nas — 33 šil.
O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro

manas — 43 šil. 6 penai.
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kcw, 

Surrey.
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