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Kaip ten buvo ?
,(MANO VARDAS NĖRA HACHA"

Viskas prasidėjo antradienį, rugpjūčio 20 
d., kai Maskvai ištikimas partinio dienraš
čio „Rude pravo“ vyr. redaktorius Švestka 
išspausdino vedamąjį, kuriame jis užsi
puolė reformininkus ir, jo žodžiais, „kontr
revoliucionierius“.

Talkon atėjo Sov. Sąjungos pasiuntinys 
Prahoje Červonenko. Jis į penkias Rytų 
Europos sostines saugiu diplomatiniu paš
tu išsiuntė „Čekoslovakijos Komunistų 
partijos CK narių grupės ir ČSSR parla
mento atsišaukimą“, nukreiptą prieš taria
muosius „kontrrevoliucionierius“.

Sekančią dieną, rugp. 21, panašų atsišau
kimą norėjo perduoti Čekoslovakijos tele
gramų agentūros direktorius Sulekas, ta
čiau, kai jis 1.15 vai. ryto savo pranešimą 
norėjo paskleisti per Četekos teletaiperių 
tinklą, jį sulaikė kiti agentūros redakto
riai. Suleko pranešime buvo prašoma so
cialistinių tautų pagalbos prieš kontrrevo
liucionierius, bet jo pranešimas ir per
duotas būtų pavėluotas, nes tuo pačiu me
tu, t. y., 1.15 vai. į Četekos redakcijos pa
talpas jau įsiveržė raudonarmiečiai. Čia, 
matyt, įvyko režisūros klaida. Planuotojai 
pamiršo, kad tarp Maskvos ir Prahos laiko 
yra 2 valandų skirtumas, ir Suleko ..pa
galbos šauksmas" per teletaiperių tinklą 
turėjo būti perduotas 1.15 vai. Maskvos 
laiku, vadinas, 23.15 vai. Prahoje...

Tą naktį Čekoslovakijos kompartijos 
Centro komitetas posėdžiavo. 23.40 vai. į 
posėdžių salę grįžo premjeras Černikas ir 
pareiškė: „Penkių valstybių kariuomenės 
peržengė sienas ir mus okupuoja“. Centro 
komiteto prezidiumas priima rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad užpuolimas „ne tik 
kad prieštarauja pagrindiniams socialisti
nių valstybių santykių principams“, bet 
tuo pačiu „pažeidžia elementarines tarp
tautinės teisės normas“. Prieš šitą nutari
mą balsavo CK prezidiumo nariai Švestka, 
Gilakas, Rigis ir Kolderis. Vienas atkak
liausių Maskvos šalininkų. Indra, tame po
sėdyje pirmininkavo ir balsavimo teisės 
neturėjo. Už nutarimą balsavo likusieji 6 
CK prezidiumo nariai su Dubčeku prieša
kyje.

Netrukus sovietų kareiviai suima parti
jos šefą Dubčeką, ministrą pirmininką 
Černiką, parlamento pirmininką Smrkovs- 
kį, CK prezidiumo narį Kriegelį ir kt. ir

Septynios DIENOS
Savi prieš savus

Madrido policija stengėsi išblaškyti šį
kart ypatingą demonstraciją — falangistų.

Falangistai yra partija, kuria remiasi 
Franko režimas. Minėdami savo organiza
cijos 35 metų sukaktį, jie išėjo į gatvę ir 
su tokiais prieš savo vądus pasisakančiais 
plakatais: „Salin biurokratus ir vagis“.

Policijos blaškomi, jie sudarė mažas gru
peles ir toliau žygiavo dainuodami šaluti
nėmis gatvėmis".

Puolama Čekoslovakija
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ul- 

brichtas vėl pradėjo pulti Čekoslovakiją.
Girdi, darbininkai turėtų pašalinti Dub

čeką ir jo bendradarbius ir tada siekti 
aukšto lygio socialistinės visuomenės su 
aukštais technologiniais standartais.

Priešingai, Vengrijos Kadaras savo kal
boje parodė čekoslovakams užuojautos.

Nepateisina okupacijos
Sovietų „Literaturnaja gazeta“ išsi

spausdino Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos 
vadovybės laišką Čekoslovakijos rašyto
jams, kviečiantį pateisinti okupaciją.

Tačiau tame laiške nėra parašų trijų žy
mių rašytojų sąjungos vadovybės narių — 
Tvardovskio, Simonovo ir Leonovo.

Tarybų nebus
Pradžioj metų Čekoslovakijoje buvo nu

sistatyta sudaryti darbininkų tarybas, ku
rios padėtų įmonių vadovybėms tvarkytis. 
Profesinės sąjungos tokį užsimojimą rėmė.

Dabar ministerių kabinetas nutarė atsi
sakyti to užsimojimo.

Kariuomenės judėjimas
Dalis sovietinių karinių dalinių iš Čeko

slovakijos pasitraukė j Rytų Vokietiją ir 
Lenkiją.

Bulgarijos daliniai jau pasitraukė.
Bet Olandijos krašto apsaugos ministeris 

pareiškė, kad, jo turimais duomenimis, ru
sai Čekoslovakijoje statosi aštuonias rake
tų bazes.

helikopteriais nugabeno į Ukrainos miestą 
Mukatčevą. Suėmimai vykdomi „Aloizo 
Indros vadovaujamos revoliucinės darbi
ninkų ir valstiečių vyriausybės“ vardu. Iš 
tiesų tokia vyriausybė niekados nesusikū- 
rė.

CK sekretorius Indra buvo pasidaręs są
rašą visų galimų kolaborantų. Kai kuriuos 
asmenis jis į tą sąrašą įtraukė, jų visiškai 
neatsiklausęs. Pirmuoju tame sąraše buvo 
įrašytas Aloyzas Indra.

Sovietų gen. Pavlovskio lydimas, Indra 
apsilanko pas respublikos prezidentą Svo- 
bodą, jam įteikia savo sąrašą ir suklastotą 
Černiko vyriausybės atsistatydinimo raštą. 
Svoboda atsistatydinimą priimti sutinka 
tik iš paties Černiko rankų. Indra dar kar
tą lankosi pas prezidentą, šį kartą lydimas 
vyriausiojo įvykių režisoriaus Sov. Sąjun
gos pasiuntinio Červonenkos, tačiau Svo
boda atsisako leistis į kalbas ir telefonu 
susisiekia su Maskva.

Penktadienį, rugpiūčio 23 d., 10 vai. ry
to, Prahos gatvėmis rieda keli ,.Tatros" li
muzinai, kuriuos lydi čekoslovakų kariuo
menės džypai. „Tatromis" į Ruzynės aero
dromą važiuoja prezidentas Svoboda, slo
vakų kompartijos šefas Husakas, gynybos 
ministras Dzuras, teisingumo ministras 
Kučera, CK prezidiumo narys Pilleris ir 
du kolaborantai — Indra ir Bilakas. Aero
drome tenka laukti dvi valandas, kol sovie
tai Čekoslovakijos delegacijai leidžia pa
kilti ir skristi į Maskvą.

Maskvos aerodrome Svoboda įsileidžia į 
įprastinius apsikabinėjimus ir žandų bu
čiavimus, nuotolį tarp savęs ir Brežnevo 
jis išlaiko rankos mostu. Sovietų kino kro
nikose, vaizduojančiose delegacijos sutiki
mą Maskvoje, buvo įterptos senos juostos 
iš archyvų.

Kremliuje Svoboda nesutinka pradėti de
rybų be suimtųjų partijos ir vyriausybės 
vadų. Rusai tikisi, kad su Svoboda galės 
elgtis taip, kaip naciai Berlyne 1939 me
tais elgėsi su Čekoslovakijos prezidentu 
Hacha, kuris grasinamas sutiko su Čekijos 
okupacija. Senukas Svoboda, Antrojo karo 
metu apdovanotas „Sovietų Sąjungos hero
jaus“ titulu, grasina Kremliuje nusišauti 
ir pabrėžia: „Mano vardas nėra Hacha“.

Pagaliau sovietų valdžia nusileidžia, ir į 
posėdžius atvežami suimtieji Dubčekas,

Gina savo politiką
Kalbėdamas Slovakijos sostinėje Brati

slavoje, Čekoslovakijos komunistų partijos 
vadas Dubčekas gynė savo reformų pro- 
ramą ir pakartotinai nurodė, kad kraštas 
pats pasirūpins savo saugumu, be pagalbos 
iš svetur.

Jis pakaltino tas partijos grupes, kurios 
stengiasi pataikauti Maskvai.

Demonstracijos Čekoslovakijoje
Čekoslovakija švenčia savo nepriklauso

mybės paskelbimo 50 m. sukaktį.
Prahoj jaunimas ta proga suruošė triukš

mingas demonstracijas. Prie sovietų atsto
vybės buvo šaukiama ..Okupacine armija, 
šalin nuo mūsų nugarų", „Maskva—Muen- 
chenas", Hitleris—Brežnevas“.

Kelios dešimtys demonstrantų buvę su
imta.

Federacija
Prez. Svoboda pasirašė įstatymą, pagal 

kurį Čekoslovakija bus federalinė valsty
bė. sudaryta iš Čekijos ir Slovakijos.

Slovakija turi apie 4Į mil. gyventojų, o 
Čekija apie 9į mil.

Grįžo iš erdvės
4i paros skraidęs erdve, sovietų kosmo

nautas Beregovojus sėkmingai nusileido.
Jo uždavinys, be kita ko. buvo susitikti 

erdvėje tuščią skraidantį kitą laivą.

Aiškinsis šnipinėjimo reikalą
Daugėjant įrodymų ir gandų dėl šnipinė

jimo, Vakarų Vokietijoj bus sudaryta par
lamentinė komisija klausimui išaiškinti.

Spalio mėn. pradžioje nužudytasis admir. 
Luedkė buvo įtariamas šnipinėjimu.

Nebcbombarduos
JAV prez. Johnsonas įsakė sustabdyti

Bet kol kas Pietų Vietnamo vadai atsisa
ko dalyvauti Paryžiuje vykstančiuose pa
sitarimuose dėl taikos.

Šiaurės Vietnamo bombardavimą.

Černikas ir Smrkovskis. Derybos praside
da.

Sovietų politbiuro nariai ištisas naktis 
kalba pasisodintiesiems čekams ir slova
kams. Svoboda vėliau su pasibjaurėjimu 
prisiminė, kad bent pusė sovietinių daly
vių paprastai būdavo girti. Brežnevas če
kams ir slovakams beveik neleidžia pra
kalbėti, juos tuojau pertraukia, mosikuoja 
rankomis. Labiausiai jį siutina Dubčekas, 
kuriam įsikarščiavęs jis kartą net suima už 
atlapų. Mandagiau jis elgiasi tik su Svobo
da.

Kai šeštadienį pranešama, kad JAV prez. 
Johnsonas savaitgaliui išvykstąs į savo 
dvarą, Brežnevas su ironija pašaipiai aiš
kina. kad niekam pasaulyje Čekoslovakijos 
likimas nerūpi. Jis reikalauja pastatyti ko
laborantų vyriausybę, grasina pats paskir
ti okupacinę valdžią, o Slovakiją prijungti 
prie Sov. Sąjungos.

Išskyrus Indrą, niekas iš dalyvaujančių
jų nebesutinka kolaboruoti. Dalyvavusieji 
vėliau pasakojo, kad, deryboms baigiantis. 
Brežnevas pirštu parodęs į Indrą, Kolderį 
ir švestką ir taręs: „O šituos pasiimkite su 
savim ir pasielkite su jais, kaip išmanote!“ 
Indra po to susmuko ir buvo išvežtas į vie
ną Maskvos ligoninę. Prahon jis grįžo po 
4 savaičių.

Dabar kiekvieną rytą tarp 9 ir 10 vai. 
ant Vltavos kranto priešais Čekoslovakijos 
kompartijos rūmus stoviniuoja šimtinė 
prahiečių minia. Prie pastato privažiuoja 
„Tatros“ automobolis su numeriu AN 97- 
34, iš jo išlipa aukštas, pabalęs, pražilu
siais plaukais, pervargusiu veidu vyras. 
Šeimininkės su pirkinių krepšeliais, stu
dentai, darbininkai jį apstoja, tiesia jam 
rankas, taria drąsinančius žodžius. Tokiu 
būdu Prahos liaudis kiekvieną rytą įsitiki
na, kad jų herojus vis dar vadovauja savo 
kraštui ir stengiasi atlikti, gal būt, neįma
nomą uždavinį: prisiderinti prie Kremliaus 
reikalavimų ir tuo pačiu metu išlaikyti Če
koslovakijos liaudies pasitikėjimą...

E. Ilinis

Kolchozinis
Pats sovietinės administracijos Lietuvoj 

(respublikinių ministrų tarybos) pirminin
kas J. Maniušis rugsėjo gale (26 d.) Tiesoj 
rašė, kad iš vienkiemių iškeliamoms šei
moms iki to meto šiemet buvo pastatyta 
1276 namai. O jo pavaduotojas V. Vaza- 
linskas spalio 13 d. tvirtino, kad per šių 
metų devynis mėnesius „užbaigta ir ati
duota 1850 namų". Išeitų, kad 574 namai 
išdygo per tris paskutines rugsėjo dienas...

Apie pernykščius metus Vazalinskas sa
kė. kad „tik 87 individualistiniai gyvena
mieji namai keliamiems iš melioruojamų 
žemių“ buvę pastatyti per devynis mėne
sius (t.y., iki rugsėjo galo). O kitas Ma- 
niušio pavaduotojas, Ksaveras Kairys, šią 
vasarą Maskvos laikraštyje tvirtino, kad 
praėjusiais metais į naujas gyvenvietes 
perkelta 1829 vienkiemininkai. Kas virši
ninkas, tai statistika. Dėl to stambus 
klaustukas iškyla ir ties kitais V. Vazalins- 
ko skaitmenimis, kuriuos jis pateikė „kolū
kiečio dienos“ proga, vaizduodamas Lietu
vos kolchozų „nepaprastą išaugimą ir su
klestėjimą“. Sako: „Nors metai dar nepa
sibaigę ir galutinių duomenų neturime, 
jau dabar galime drąsiai tvirtinti, kad 
svarbiausių žemės ūkio kultūrų derlius 
šiemet yra maždaug 2 centneriais didesnis, 
negu pernai, ir pirmą kartą pasieks 20 
centnerių iš hektaro". O pernai šiuo metu 
buvo kalbama apie vidutinišką derlių iš 
hektaro — 16 centnerių. Tad Vazalinsko 
statistikoj derlius dviem centneriais padi
dėjo ne tik šiemet, bet dar ir už pernykš
čius metus...

Kiti kolchozų suklestėjimo duomenys pas 
Vazalinską tokie: pieno primelžimas — 
daugiau kaip 3.000 kilogramų iš karvės, ar
ba arti 700 centnerių iš 100 ha. o mėsos 
gamyba — arti 150 centnerių (gyvo svo
rio) iš 100 ha. Dar vienas klestėjimo ženk
las esąs tas, kad „Grūdų pardavimo vals
tybei planas žymiai viršytas“.

Šiais vietomis „iš akies", o neretai ir „iš 
peties" surašytais duomenimis visiškai pa- 
S’kliauti išvadose apie kolchozų būklę ma
žoka pagrindo. (Pavyzdžiui, javų derliai 
skaičiuojami lauke, ne aruoduose. O tarp 
laukuose apskaičiuoto ir aruodus pasieku
sio grūdų kiekio kolchozuose ligšiol tebe- 
būna toks stambus skirtumas, kad statisti
kos sudarinėtojams nepatogu jį ir minėti). 
Išaugintų grūdų, primelžto pieno ir į sker
dyklas atvežamų gyvulių centneriai nero
do. kiek naudos iš žemės gauna tie. kurie 
ją dirba. Sovietinė valdžia ne tuo požiūriu 
ir matuoja kolchozų gėrį. Pagrindinis kol
chozų uždavinys yra parūpinti žemės ūkio

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ SUKAKTYS
Kauno Politechnikos Instituto rektorius 

M. Martynaitis kompartijos komiteto susi
rinkime Vilniuje pareiškė, kad institutas 
prie Lenino jubiliejaus 1970 metais prisi- 
dėsiąs dar dviejų sukakčių minėjimu: šio 
instituto 20 metų ir Aukštųjų Kursų Kau
ne įsteigimo 50 metų sukakčių. Mat, dabar
tinis Kauno Politechnikos institutas yra 
sudarytas 1950 metais iš buv. Vytauto Di
džiojo Universiteto technikos fakulteto, 
kurio pradžia buvo 1920 metais Kaune 
pradėjusiuose veikti Aukštuosiuose kur
suose. Tuo būdu institutas ne tik neatsiri
boja nuo Lietuvos nepriklausomybės meto, 
bet (pagal Lenino tezę! „įsisavina praei
ties palikimą"), įjungdamas į savo istoriją 
pirmaĮakus iš vadinamosios „buržuazinės- 
nacionalistinės“ praeities. Panašias su
kaktis tais pačiais metais ar kiek vėliau 
turės pagrindo švęsti ir visos kitos dabar
tinės Kauno aukštosios mokyklos: Medici
nos Institutas. Žemės Ūkio Akademija. Ve
terinarijos Akademija ir Kūno Kultūros 
Institutas).

M. Martynaitis šia proga pažymėjo, kad 
KPI dabar yra didžiausia aukštoji mokyk
la Pabaltijy. Nuo 1950 metų jau išleidęs 
daugiau kaip 14 tūkstančių inžinierių, o 
studentų šiuo metu turįs jau daugiau kaip 
20 tūkstančių. (E)

PROF. J. MATULIO PASISAKYMAS
Prof. J. Matulis, neseniai dalyvavęs 

Tarptautinio Termodinamikos ir Elektro
cheminės Kinetikos Komiteto suvažiavime 
Detroite, pasakojo Tiesos korespondentui 
(spalio 10 d.), kad, lankydamasis Fordo la
boratorijose ir Udylite firmoje, sužinojęs, 
jog „jose naudojamasi kai kuriomis Lietu
vos chemikų rekomendacijomis“. Tos fir
mos žinančios prof. Matulio pirmininkau
jamos akademijos darbus ir net spausdi
nančios juos savo leidiniuose. Teorinės 
spektroskopijos, puslaidininkių fizikos, tai
komosios matematikos ir elektrochemijos 
srityse Lietuvos mokslininkų darbai jau, 
anot prof. Matulio, „išėjo į pasaulinę are
ną“. (E)

gyvenimas
produktų valstybei (valdininkijai, pramo
nės darbininkams ir kariuomenei maitin
ti). Tam tikslui „Išmintingoji komunistų 
partija“ juos ir sugalvojo. Tad svarbiau
sias pastaraisiais metais pasiekto kolchozų 
ūkininkavimo rezultatų pagerėjimo Lietu
voje ženklas yra ne tie centnerių skaičiai, 
o faktas, kad „grūdų pardavimo valstybei 
planas žymiai viršytas“. Pastaruoju metu 
kolchozai Lietuvoj parūpina valdinėms su
pirkinėjimo įstaigoms ir pieno, mėsos, 
kiaušinių tiek, kiek planuose užsakyta ar 
daugiau. Tik pasiekus šį rezultatą, paten
kinantį „dvarininko", monopolio žemės sa
vininko — valstybės reikalus, pradėta di
dinti ir žemę dirbantiesiems tenkantieji 
trupiniai. Anot V. Vazalinsko, šiemet (per 
pirmuosius 8 mėnesius) žemę dirbančiųjų 
atlyginimas pakilęs 17%, lyginant su tokiu 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Ar tai 
patenkinamas ir teisingas atlyginimas, tu
rėtų liudyti tie. kurie turi iš jo pragyventi. 
Bet atvirai išsižioti nėra kur. Už juos kal
ba arba valdžios pareigūnai, arba jų pa
rinkti prisiplakėliai, kurie tačiau irgi ne- 
pasikliauna kolchoziniais uždarbiais ir kie
tai laikosi įsikibę sodybinių sklypelių, to 
vis dar patikimiauso pragyvenimo.

Po 20 metų kolchozinio eksperimento, 
Lietuvai primesto žiauraus smurto būdu, 
pradedama pasiekti lygio, rodančio, kad ir 
tokiu būdu galima gauti bent maždaug pa
tenkinamų rezultatų. Yra tokia patarlė, 
anot kurios, jeigu zuikį ilgai ir atkakliai 
riiuštum. tai galėtum jį išmokyt netgi deg
tuką uždegt... Panašiai ir Lietuvos žemdir
biai ima išmokt netgi kolchozuose pasiekt, 
jeigu dar ir ne juos pačius, tai bent valdžią 
patenkinančių rezultatų. Tai, kas buvo ga
lima padaryt jau išbandytu paprastesnių 
būdu, daroma sudėtingiausiu ir skausmin
giausių. Net ir V. Vazalinskas prisipažįs
ta. jog „Reikėjo ilgo laiko, didelių pastan
gų ir aukų, kad galėtume džiaugtis šia die
na“... Suprantama, kad visą „garbę" už tai 
jis mielai perleidžia, kam priklauso, saky
damas: „Tai buvo pasiekta išmintingo ko
munistų partijos vadovavimo, kasdieninio 
rūpinimosi žemdirbių reikalais, dėka“... 
Tas rūpinimasis, kaip žinoma, buvo pana
šus į virvės vijimą ir, jei ne kasmet, tai 
kas dveji metai jos ardymą ir vijimą ki
taip...

Tą patyrė ne tik paprastieji Lietuvos 
žemdirbiai, bet ir specialistai, kaip pats V. 
Vazalinskas ar P. Vasinauskas, J. Straz
das ir kiti vyresniosios kartos Lietuvos ag
ronomai bei jaunesni jų bendradarbiai. Jei 
šiandien Lietuvos žemdirbių darbas ir gy-

SPAUDOJE
DEMONSTRACIJOS BALTIJOS 
SOSTINĖSE

Milijoninio tiražo vokiečių žinių žurna
las „Der Spiegei“ spalio 21 d. rašė:

„— Nebegaliu miegoti. Nebežinau, kaip 
toliau gyventi, — rašė Rusijos poetas Jev- 
tušenka savo vyriausybei vieną dieną po 
sovietų smūgio Prahai.

„Dėl tos sovietų vyriausybės „tragiškos 
klaidos“ (Jevtušenka) kai kurie sovieti
niai piliečiai blogai miega. Iki liaudies są
jūdžio dar nėra prieita, tačiau pirmą kar
tą po dešimtmečių viešai kritikuojama so
vietų užsienių politika. Charkove, Kauka
ze ir Baltijos sovietinių respublikų sosti
nėse buvo demonstruojama — lygiai taip 
pat. kaip ir Maskvos Raudonojoje aikštė
je.“
AR LAISVĖ JAU NEBE UŽ KALNŲ?

Mykolas Drunga „Draugo“ rugsėjo 27 d. 
laidoje spausdinosi su diskusiniu straips
niu. pavadintu „Satelitinis statusas ar ne
priklausomybė“. Ten jis rašo:

„Ne kompartijos narys, koks jis bebūtų, 
yra nesutaikomasis ir didysis mūsų prie
šas, o rusiškąjį imperializmą brukantis 
kompartijos narys. Dubčeko tipo komunis
tas gali būti net mūsų sąjungininkas už 
Lietuvos laisvę — juk Čekoslovakijos, Ru
munijos. Jugoslavijos antimaskviniai ko
munistai yra pavyzdžiai, į kuriuos akis at
kreipia ir mūsų pavergtieji broliai ir dėl 
kurių ištvermės ir sėkmės karštai viliasi 
ir meldžiasi. Nemanykime, kad ir Lietuvo
je nėra komunistų, kurie galvoja panašiai 
kaip Dubčekas; laikydami visus komunis
tus lygiai blogais, pasitarnausime tik 
Maskvai. Lietuvos laisvės kovoje pirmuti
nis tikslas turi būti maskvinio imperializ
mo demaskavimas ir silpninimas. Tuo ne
norima įtaigoti, kad komunizmas jau tapo 
priimtina santvarka ir prieš jį nereikia nė 
piršto pajudinti. Norima tik išryškinti, kad 
pavergtųjų tautų nepriklausomybės atžvil
giu didžiausia kliūtis yra rusiškasis šovi
nizmas ir tik antroje (bet antroje!) vietoje
komunistinė santvarka. Tik šitaip galvoda
mi išvengsime nesąmonės, kad maskvinio 
pamušalo ir Dubčeko tipo komunizmas 
yra vienas ir tas pat ir lygiai reikalauja 
mūsų pasmerkimo ir kovos...

„Čekų tragedija „sugriauna optimistų“ 
svajones, kad rusai leis Lietuvai iš „sąjun
gos“ išeiti ir tapti satelitine valstybe“. Čia 
kreipiamasi į kai kuriuos mūsų politinius 
veikėjus bei rašytojus. Pirmiausia, niekas 
iš tų mūsų veikėjų nėra manęs, kad rusai 
„leis“ Lietuvai tapti satelitine valstybe, o 
greičiau nurodęs į pačių už geležinės už
dangos esančiųjų viltis ir slaptą norą kada 
nors patiems išsikovoti patinkamesnį sta
tusą Rusijos atžvilgiu ilgame kelyje į visiš
ką nepriklausomybę. O jei satelitinis sta
tusas yra svajonė, ar juo labiau nėra visiš
ka nepriklausomybė? Tuo tarpu mes visi 
labai dažnai kalbame apie „busimąją, ne
priklausomą, laisvą“ Lietuvą, net galvoja
me, kad jon sugrįš dabartinė jaunoji karta, 
sprendžiame ir net paskaitas ruošiame 
apie tai, kokia ji turėtų būti ir kaip mes ją 
tvarkysime. O praeitų Kalėdų metu ALTo 
pirmininkas E. Bartkus „Drauge“ net pa
skelbė (sakyčiau, svarbų) straipsnį su už- 
vadinimu „Lietuvos laisvė jau nebe už kal
nų“. Bet jeigu satelitinis statusas tėra pa
niekinta svajonė, kaip gi krašto laisvė gali 
būti „jau nebe už kalnų?“ Kam iš vienos 
pusės kalbėti apie nepriklausomybę, lyg ji 
įvyktų kelių dešimtmečių bėgyje, ir iš ki
tos pusės vadinti svajotojais tuos, kurie 
puoselėja daug kuklesnio sprendimo viltį? 
Jei satelitinis statusas svajonė, ką bekalbė
ti apie visišką laisvę?
IŠDIDUMAS IŠGELBĖS ARBA 
PRAŽUDYS...

18 metų amžiaus Chicagos lietuvaitė Ma
rytė Smilgaitė pasikalbėjime su „Laiškai 
lietuviams“ žurnalu to leidinio 1968 m. 8 
nr„ be kita ko, šitaip samprotavo:

„Lietuviai laiko save karaliais. Vadovais 
visi nori būti, atsiekti ko aukščiausią laips
nį. ko didingesnę vietą, bet dažnai nežiūri 
tikros naudos lietuvių bendruomenei. Tas 
išdidumas arba mus išgelbės, arba pražu
dys. Visados kapitonas pasilieka su skęs
tančiu laivu. Kartais atrodo, kad dauguma 
rūpinasi daugiau piautis dėl garbės titulo 
negu bendrom pastangom gelbėti laivą,..“

(r)

venimas kolchozuose tampa pakenčiames- 
nis, negu buvo per pirmuosius to eksperi
mento penkmečius, tai gal iš dalies ir tų 
agronomų dėka, kurie — ar gelbėdami ko
munistų prestižą, ar iš užuojautos žemdir
biams — dėjo ir gal tebededa nemaža pa
stangų padėti Lietuvos žemdirbijai bristi 
vargą, į kurį Rusijos bolševikų partija sa
distišku būdu ją įstūmė. (E)
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Su Jurkum ant tilto
Gali būti, kad patsai gyvenimas kaltas, 

jei svetur mūsų rašytojai žymiai daugiau 
legendų piikūrė šio pokario metais, negu 
jų buvo prikurta iš viso lietuvių literatū
roje nuo pirmosios knygos pasirodymo iki 
pastarojo karo, po kurio nemaža rašytojų 
atsidūrė Vakaruose. Visi karo žiaurumai, 
pokarinis nužmoginantis stumdymas sto
vyklose, išsisklaidymas ir kūrimasis sveti
muose kraštuose, savųjų gyvenimo susiau
rėjimas ir susmulkėjimas, matyt, ne vi
siems rašytojams pakenčiamas ir priimti
nas paskelti į romanus ir apsakymus. Be 
to, tiek daliai rašytojų, tiek ir daliai skai
tytojų literatūron perkeltoji tamsi gyveni
mo tikrovė kelia tam tikrą nerimą: kaip 
gi čia gali būti, kad mes tokie nešviesūs! 
Turi būti šviesu, gražu, teigiama sau pa
žiūrėti ir kitiems parodyti: net ir latras 
kažkuriame širdies kamputyje kartais 
trokštų paveiksle matyti save šventuoju, 
o ne su ragais.

O kadangi šventieji labai retai tegims- 
ta ir juos literatūroje ypač sunku pavaiz
duoti, tai kai kurie rašytojai, dar ir dalies 
skaitytojų šviesaus noro skatinami, nukrei
pia žvilgsnį atgal į praeitį ir ten ieško pa
sakiškų šviesos pasaulių. Pasakoje gi ir 
neigiamybė šviesesnė atrodo.

Tokiomis mintimis pasitinkame naują 
knygą — Pauliaus Jurkaus Vilniaus 
gendas Ant Vilnelės tilto (išleido Lietuviš
kosios Knygos Klubas Chicagoje 1968 m , 
200 psl., kaina 2.50 dol., viršelis ir pieši
niai knygoje paties autoriaus). ..

P. Jurkui nei šviesos ieškojimas, nei le
genda nebe naujiena. Pirmoje savo kny
goje (Pavasaris prie Varduvos) jis 

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyveninio 
vingiais

(21)

1944 m. rudenį man kažkas pasakojo, kad Tel
šiuose sugedusi elektra, ir stoties mechanikai niekaip 
negalėję surasti gedimo vietos. Tuomet atėjęs ūki
ninkas ir pasakęs, kad jam prisisapnavę, kur toji ge
dimo vieta. Stoties direktorius liepęs tų vietų patik
rinti, ir gedimas tikrai tenai buvęs užtiktas. Po kurio 
laiko tas pats ūkininkas vėl atėjęs ir sakęs, kad jam 
prisisapnavę, jog karas baigsis 1944 m. spalio mėn. 
antrojoje pusėje. Kai tų dalykų, kaip gražų išmistą, 
papasakojau vienai aukštųjį mokslų baigusiai pane
vėžietei, tai ji rimtai pasakė, kad tai tikras įvykis ir 
kad šitaip atsitiko ne Telšiuose, o Panevėžyje.

Buvo kalbama, kad ir rečiau, apie regėjimus ir 
sapnus, raginusius į atgailų. Apie vienų tokį regėji
mų pasakojo man kunigas dar prieš prasidedant vo- 
kiečių-rusų karui, jau komunistų okupacijos metu. 
Pamaldi moteris, besimelsdama Kaune, Jėzuitų baž
nyčioje, turėjusi nepaprastų regėjimų. Pirmiausia 
bažnyčia aptemusi. Po to tamsiame fone ta moteris 
pamačiusi prie sienų tris rykštes. Buvę pasakyta, kad 
tai skirta Lietuvai bausti už girtuokliavimų ir apsi
rijimų, už gašlumų ir negimusių kūdikių žudymų ir 
dar už kažkų. Buvę taip pat pasakyta, kad greit pra- 
sidėsiųs karas ir skaudžiai nukentėsiu Lietuvos pa
sienio miestai ir miesteliai. Išnykus šiam vaizdui, pa
sirodžiusi Dievo Motina, ir moteris ėmusi karštai 
melsti Marijų, kad savo užtarimu gelbėtų Lietuvų. Į 
jos maldų Marija atsakiusi: „Atgailos, atgailos, at
gailos“, ir išnykusi. O bažnyčios sienose trijose vie
tose pasirodęs skaitmuo 7. Kų tai reiškia, nebebuvę 
paaiškinta, ir regėjimas užsibaigęs.

Vėliau apie tų regėjimų man teko girdėti dar iš 
poros kunigų. Kunigų galvota užsidėti sau atgailų, 
tačiau jų tarpe buvo nuomonių, jog kunigas jau ir 
taip yra atgailos būklėje, tai šis sumanymas buvęs 
atmestas. O žmonėms nei apie tų regėjimų, nei apie 
atgailos reikalų viešai nebuvo skelbiama. Žinoma, 
šitaip elgtis būta priežasčių. Viena jų buvo, tur būt, 
komunistų okupacija, o kita — negalėjimas tiksliai 
nustatyti to regėjimo dvasinės pasiuntinystės tik
rumo.

Kitą kartą, jau vokiečių okupacijos laikais, Die
vo Motina sapne apsireiškusi vienam dvasiškiui ir 
taipgi raginusi į atgailą.

Be to. nemažą visuomenės dalį jaudino dar du 
nepaprasti įvykiai, būtent: Girkalnio stebuklas ir 
raudonomis rožėmis „pražydę“ žilvičiai.

Nepaprastą šviesą virš Girkalnio bažnyčios, sa
ko, matę apie 20 žmonių. Kai kas pasakoja, kad bu
vęs matomas ir Dievo Motinos paveikslas. Tarp ma
čiusiųjų buvę ir nuo tikėjimo nutolusių žmonių, šis 
regėjimas juos atvertęs, ir jie darę atgailą. Girkal

nio stebuklas dar pasikartojęs po kelių dienų, tačiau 
antrukart buvęs silpnesnis.

Apie rožėmis pražydusius žilvičius pasakojo, 
rodos, mūsų sanitarė. Ji parodė mums net žilvičio 
šakelę su panašiais į mažus rožių žiedais prie besi
skleidžiančių lapų. Tokius rožėmis žydinčius žilvi
čius mačiau ir Karo muziejaus sodelyje. Gamtinin
kai aiškino, kad tai esą ant žilvičių šakelių susimetę 
mikroskopiniai gyvūnėliai. Tačiau toks niekad negir
dėtas ir neregėtas vaizdas žmones jaudino. Kai kas 
tame reiškinyje įžiūrėjo padrąsinimą, kai kas įspėji
mų: pirmieji tikėjosi „rožių žiedų“, tai yra gražios 
laimingos ateities, antrieji — vargo ir kraujo.

Taip besiguosdami „pranašystėmis“ ir svajonė
mis, žmonės nekantriai laukė karo pabaigos. Po ne
pasisekusio atentato prieš Hitlerį 1944 m. liepos 
mėn. daug kas apgailestavo, kad jis nežuvo. Tačiau 
dabar atrodo, kad tai buvo Apvaizdos malonė. Jei
gu Hitleris būtų tuomet žuvęs ir vokiečiai būtų suda
rę laiką su Vakarais, Lietuva, greičiausia, būtų bu
vusi atiduota komunistams. Niekas nebūtų galėjęs 
iš Lietuvos pasitraukti nei skelbti pasauliui apie ko
munistų žiaurumus.

Ligi 1943 m. karo veiksmai vyko toli nuo Lie
tuvos. Apie karo veiksmus girdėdavome tik per 
radiją.

BOMBOS KAUNUI IR MUMS

1943 metais vokiečiai pamažu pradėjo trauktis, 
nes Amerikos šelpiami komunistai ėmė atsigauti, o 
vokiečiai dėl ilgai užsitęsusio karo ir, gal būt, dėl 
Fuehrerio klaidų nusilpo. Tais metais karo frontas 
laikėsi dar, palyginti, toli, tačiau komunistų lėktu
vai buvo užskridę ant Kauno ir įvairiose miesto da
lyse numetė, rodos, 6 bombas. Viena tų bombų pa
taikė į mažą namelį prie Mickevičiaus gatvės ir čia 
užmušė žmogų. Po to bolševikų lėktuvai nebepasiro
dė ligi 1944 m. pradžios. Tais metais jau bene nuo 
kovo mėn. antrosios pusės retkarčiais buvo skelbia
mi oro pavojai, bet bombų nepajutome. Mes, poli
klinikos tarnautojai, kartais net pasijuokdavome, 
kad rusai nebesuranda Kauno. Bet jie jį surado. Pir
masis oro puolimas tais metais įvyko prieš Velykas, 
didžiosios savaitės pradžioje. Jau sutemus nutrūko 
radijo pranešimai ir pasigirdo įkyrus sirenų staugi
mas. Stepono nebuvo. Jis buvo išvykęs į Palangą. 
Pasigirdus sirenų staugimui, Kazimieras Sasnauskas 
ir Jurgis išėjo į Ąžuolyną. Aš dėl visa ko nusileidau 
iš savo IV aukšto į 1 pas dr. Jacevičaitę. Čia mums 
bešnekučiuojant, pasigirdo bombų sproginėjimai. 
Mes dar buvome neprotingai drąsios, žiūrėjome pro 
langus ir žiopsojome į tolumoje iš lėktuvų pakabin
tus žiburius. Staiga pamačiau skrendant tamsoje de
gančios anglies spalvos kūną apie 25 cm platumo ir 
apie kokio pusantro metro ilgumo su šluotos pavi
dalo išsišakojimu užpakaly. Tai buvo krentanti 
bomba. Tuoj pasigirdo duslus sprogimas. Man pa
sidarė labai nejauku, ir aš išėjau į pusrūsį pas Ste
ponavičius. Po trumpos tylos greit vėl pasigirdo lėk
tuvų ūžesys, ir neužilgo net Steponavičių buto vidų 
nušvietė netoli namų ore pakabintas žiburys. Atsi
sėdau toli nuo lango kušetės gale, nugara į langą, 
manydama, kad taip bus saugiau. O Steponavičių 
viešnios, neprotingo smalsumo pagautos, vis neno
rėjo trauktis nuo langų. Aš jas net įspėjau, kad čia

dabar ne juokai. Ir staiga pasigirdo stiprus sprogu
sios bombos garsas ir aštrus langų šukių žvangėji
mas, o kambarius pripildė byrančio nuo lubų ir sie
nų tinko dulkės. Laimei, niekas mūsų nenukentėjo, 
nors langų stiklai iš kiemo pusės visuose aukštuose 
buvo išnešti. Kai kur kambariuose buvo rasta ir 
šrapnelių skeveldrų. O mano bute buvo išnešti ne 
tik langai, o ir įeinamųjų durų užraktas. Bomba nu
krito gretimame kieme į garažą, gal apie 30 metrų 
nuo mūsų namų kampo. Po šio sprogimo visi mūsų 
namų gyventojai subėgome į rūsį, nors jau nebebu
vo reikalo, nes lėktuvų nebegirdėjome skraidant ir 
oro pavojus greit buvo atšauktas.

Tada išėjome lauk pasižvalgyti. Pamatėme po
rą gaisrų pašvaisčių, o netoli mūsų kilo liepsnos iš 
Raudonojo Kryžiaus vaistų sandėlio, jis buvo pa
degtas. Užmuštų ir tą kartą nedaug tebuvo, 2 ar 3. O 
vienas vyras, bėgdamas slėptis, sako, griuvęs ir nu
silaužęs šlaunikaulį.

Rytą pirmasis paskambino man telefonu Pet
ras Babickas. Sužinojęs, kad mūsų langai išnešti, pa
žadėjo parūpinti faneros lentelių, nes stiklo greit 
nebuvo galima gauti. Savo pažadą jis tą pačią dieną 
išpildė. Paskui buvo užėjusios mano rentgeno tech
nikės pažiūrėti, ar aš gyva. Tarp kita ko, Karklienė 
buvo atnešusi, rodos, puslitrį pieno, kas man labai 
pravertė, nes balkone stovėję mano turėtieji maisto 
produktai buvo sumaišyti su stiklo šukėmis. Lašai 
buvo užėję tiktai popiet, kai jau buvo langai užkal
ti. O vakare ir Steponas atskubėjo į Kauną.

Dar stipresnis oro puolimas buvo jau po Vely
kų gal kokiom dviem ar trim savaitėms po pirmojo 
praėjus. Tą kartą daugiausia nukentėjo Miškų gat
vė tarp Daukanto ir Gedimino gatvių. Buvo bombų 
prakirsti net vandentiekio vamzdžiai Mickevičiaus 
gatvės gale, prie Nemuno.

Trečią kartą nedaug tenumesta bombų ir, ro
dos, jokios žalos mieste nepadaryta. Bet tada buvo 
numesta viena didžiųjų bombų. Ji nukrito netoli 
Kūno kultūros rūmų. Jos išraustoji duobė buvo be
ne 11 metrų gilumo ir, rodos, apie 20 m diametro. 
Dauguma mūsų namų gyventojų buvome tuomet 
namų rūsyje, ir tai bombai sprogstant pajutome stip
roką pamatų siūbavimą.

Daugiau ligi birželio mėn. antrosios pusės Kau
nas iš oro nebebuvo puolamas. Komunistų lėktuvai 
skrisdavo pro šalį toliau į vakarus.

Paskelbus oro pavojų, daugumas vokiečių sės
davo į mašinas ir dumdavo iš miesto. Nevienas ir 
mūsų žmonių eidavo į Ąžuolyną.

Po pirmojo bombardavimo poliklinikoje buvo 
įvesti gydytojų ir gailestingųjų seserų budėjimai teik
ti pirmajai pagalbai sužeistiesiems, jeigu tokių būtų. 
Į tų budėtojų sąrašą buvau įtraukta ir aš. Dr. Auge- 
vičius buvo tų budėjimų viršininkas. Aš, nors jau
čiausi neblogai, galvojau, kad dėl tuomet buvusio 
mano aukšto kraujo spaudimo (200-220 sist.) man 
budėti pavojinga. Tai kreipiausi į dr. Augevičių, kad 
jis mane atleistų. Pradžioje jis ir klausyti nenorėjo, 
nes, sako, kraujo išsiliejimas su visomis jo pasekmė
mis gali atsitikti ir namuose. Pagaliau aš jį įtikinau, 
kad būtų labai negerai, jei pavojaus metu gydytojas, 
kuris privalo teikti pagalbą, pats būtų reikalingas 
pagalbos.

(Bus daugiau)

pristatė skaitytojui legendarinio pasaulio 
nuotrupų, susijusių su bažnyčiomis, var
gonais, senais pinigais. Teigiamą ir šviesų 
gyvenimą jis stengėsi pavaizduoti ir stam
biame „Smiigaičių akvarelės" romane. O 
čia vėl grįžta į legendą, susijusią su Vil
nium. įskaitant įžanginę, tų legendų yra 
knygoje 26.

Pati pasakiškoji įžanga pasakoja rašy
tojo meilę Lietuvos sostinei Vilniui. Mies
tą galima įsimylėti. Žiūiėkite, ar ne iš 
medės savo gimtajam Kaunui Julius Kau
pas parašė tokią gražią pasakų knygą 
„Daktaras Kripštukas pragare"? P. Jur
kus, atrodo, įsimylėjęs Vilnių. Jeigu man 
būtų teista nusidėti palyginimu, tai saky
čiau, kad abiejų šių rašytojų meilė savo 
miestams nėra vienoda ir tos meilės pro
duktai skiitingi. J. Kaupas vedžiojasi po 
savo iki panagių pažįstamą miestą velnius 
ir raganas ir supasakintus žmones. Reikia 
tik, kad vidurnaktį užgiedotų gaidys — 
viskas tada išlakstys, ką J- Kaupo fanta
zija sukūrė, o miestas pasiliks toks, po ko
kį rašytojas ir tūkstančiai kauniečių kas
dien vaikščiodavo ir vaikščioja. O P. Jur
kaus legendų pasaulis gyvena daugiau pats 
sau vienas, nėra taip susietas su mylimuo
ju miestu. Gal taip yra dėl to, kad P. Jur
kus myli Vilnių ir legendomis nori tą mei

le- lę jam išreikšti, bet tai nėra jo miestas, 
ne toks iš panagių pažįstamas, kaip Kau
pui Kaunas, o gal dėl to, kad Jurkus mėgs
ta ir kuria kitokią pasaką. O jeigu man 
būtų leista nusidėti kitu palyginimu tarp 
Kaupo ir Jurkaus pasakiškų pasaulių, tai 
pirmąjį laikyčiau vaiku, žaidžiančiu už-

irgi ramtytais pagaliukais ir juos perkelian

čiu į savo fantazijas, o antrąjį — tą patį 
atliekančiu daugiau su moliniais spalvo
tais žaisliukais, kartais gal net nebe savo 
rankų, bet fabriko darbo. Pavyzdžiui, te
gu ir legenda „Milžinų šalis", kurioje, be 
kita ko, bandomas sukurti Lietuvos var
das. Po Krėvės ir Maironio perkūnų kažin 
ar šio senojo Dievo įvaizdis beatrodys nau
jas deimančiukas, o ne epigoniška pastan
ga dar kartą pajudinti tą temą.

Kai legendų knygoje daug, tai ir pasi
rinkimas kiekvienam pagal savo skonį di
delis. Čia, va. legenda apie karaliaus bal
tojo žirgo pasagas, apie Vilnelės upę, apie 
Vytautui Didžiajam skambėjusias kank
les, apie beržų kelią į Vilnių, apie šv. Kris
toforą ir kitus šventuosius, karaliūnus, 
bažnyčių statytojus, vyskupus, karalaites 
ir studentus, riterius, plėšikus. O pati pas
kutinioji skirta vaikinui iš Žemaitijos — 
Simanui Daukantui.

Taip, šiose legendose anų tolimų laikų 
gyvenimas šviesus ir gražus ar dar sušvie- 
sintas, kad gražiau atrodytų. Praeitimi, te
gu ir rašytojo fantazijos sukurtąja, mėgs
tantieji grožėtis skaitytojai bus dėkingi 
rašytojui Jurkui už šią dovaną, kupiną 
iškilmingumo, stilingai parašytą knygą. 
Nuostabus, žinoma, P. Jurkaus išradingu
mas išskelti iš praeities šitiek legendari- 
nių istorijų. Kasdieninį gyvenimą vaizduo
jančiam rašytojui, tur būt, nereikia tokio 
išradingumo — jis vis būna arti žemės, 
fantazija dažniau pasinaudodamas tik su
rikiuoti kasdienybei, kad išeitų istorija ir 
žmonės. O legendos atveju gi nė žingsnio 
negali žengti be fantazijų. K. Abr.

— Vatikanas išleido naują seriją metalinių 
pinigų su popiežiaus atvaizdu vienoj pusėj 
ir su eucharistijos simboliu kitoj (seriją 
sudaro 8 pinigai, kurių mažiausias —viena 
lyra, o didžiausias 500 lyrų).

NEBUS VAIDINAMAS

Iš Maskvos dramos teatro repertuaro pa
šalintas poeto Jevtušenkos veikalas „Brats- 
ko hidroelektrinė stotis", kuriame smer
kiamas stalinizmas ir antisemitizmas.

Teatro pareigūnai nenurodė priežasčių, 
bet manoma, kad dėl to kaltas poeto pro
testas dėl Čekoslovakijos užėmimo (to pro
testo. kad toks buvo, niekas nėra patvirti
nęs).

JOGAILATĖ GLOBOJA MUZIKĄ

Didelį polinkį muzika: ir aplamai dai
liesiems menams turėjo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Žygimanto I duktė, vėliau 
Stepono Batcro žmona Ona Jogailaitė 
(1523-1596). Krokuvoje ji daug dėmesio 
skyrė garsiai vokalinei „rorantistų kape
lai". Visais muzikos reikalais kapelos va
dovas buvo tiesiogiai pavaldus Onai Jo- 
gailaitei.

Didžioji Lietuvos kunigaikštienė daug 
dėmesio skyiė muzikai ir siekė, kad baž- 
nitinėse apeigose visada skambėtų gies
mės. Jos iniciatyva buvo įsteigta šv. Onos 
brolija.

„Rorantistv kapela" pasiekė aukšto me
ninio Ivgio ir buvo plačiai žinoma Euro
poje. Pasitaikydavo, kad rorantistai kar
tais negiedodavo. Tada karalienė rašyda
vo raštus. Štai vienas ju: „Perspėdami ka- 
tališkos malonės netekimu, įpareigojame 
jus ateičiai, kad. pagal mūsų nustatytą va- 
lią. pamaldos būtų su giesmėmis, kadangi 
tai žavinga, širdį guodžianti, saldžiai 
skambanti. Dievui ir žmonėms miela mu
zika. Karalienė Ona." (M. G.)

BpxAeKMApIENIO/
RiMCiXifZ

ANGLIJOS IK VALUOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

ENCIKLIKOS „HUMANAE VITAE“ 
REIKALU

1968 m. rugsėjo mėn.
(Tęsinys iš pr. numerio)

6. Savo laiku ne vien katalikai, bet ir vi
si krikščionys nėštumo sukliudymą laikė 
pasibiaurėtinu veiksmu. Paskutiniais lai
kais vis dėlto pasireiškė abejonės, ar Baž
nyčia tinkamai aiškina doros nuostatus. 
Pats Komisijos sudarymo faktas, kad ji iš
lukštentų šį klausimą, net sustiprino abe
jones. Greitai ir plačiai patikėta, kad Baž
nyčios nusistatyme įvyksiančios atmainos. 
Suprantama, daug žmonų ir vyrų, belauk
dami popiežiaus pažadėto pareiškimo, ėmė 
remti nėštumo kliudymą. Tai jie darė nuo
širdžiai, dažnai net atsiklausę nuomonės 
dvasios vadovų. Dabar jie gal ir nesugeba 
įžvelgti blogio, bent savo asmeninėse sąly
gose, kad nedera kliudyt nėštumų. Ypačiai 
sunku tiems, kurie, rimtai apsvarstę ir pa
simeldę, negali suprasti nei pilnai įsitikinti 
bei priimti paskelbtąjį mokymų. Nestebėti
na. kad taip įvyko po kelerių diskusijų me
tų, sukėlusių dabartinį ginčų. Kai kam įgy
vendint potvarkį savo gyvenime atrodo ne
beįmanoma. nes ar tai sveikata, ar kitos 
rimtos priežastys kliudo, protarpiais kliu
do ir pareigų susikirtimai. Visi turime at
mint, kad popiežiaus pareiškimams yra tei
kiama didelė svarba. Negalima savo min
ties uždaryt šventosios Dvasios įtakai, rei
kia tesėti maldoje ii- būti pasirengusiems 
sekti šv. Dvasios potraukių, kai jis duoda
mas. Jie privalėtų melstis, prašyti šviesos, 
kad pajėgtų suprasti enciklikoje teikiamą
jį mokslą. Nėra protinga prašyti, kad visi 
vykdytų krikščionišką nuolankumo dorybę 
ir suprastų kataliko pareigą pagarbiai pa
klusti Kristaus Vikaro balsui, kaip tai yra 
pabrėžę Belgijos vyskupai.

— Tai priklauso ne tiek nuo teikiamųjų 
pareiškime įrodymų svorio, kiek nuo reli
ginių paskatų, kuriomis remiasi mokoma
sis autoritetas, sakramentiškai įkurtas 
Bažnyčioje“.

7. šv. Tėvas supranta vedusiųjų žmonių 
sunkenybes. Štai kodėl jis primena encik
likoj mūsų Viešpaties pavyzdį, kaip jis bu
vo romus ir kantrus. Jis atėjo ne smerkti 
žmonių, o išganyti. Smerkė jis aiškiai ir 
tvirtai blogį, bet jo užuojautai ir gailestin
gumui nebuvo galo. Ta pačia dvasia rem
damasi, enciklika neskelbia pasmerkimų, 
negrasina pražūtimi. Užuot nušalinusi nu
sidėjėlius nuo sakramentų, sunkenybėse 
esančius kviečia dažniau naudotis sakra
mentais.

8. Negalima paneigti, kad enciklika dau
gelio katalikų mintyse sudarė sąmyšį. Tai 
įvyko dalinai dėl kilusio ginčo apie nėštu
mo sukliudymą, kai jau buvo pasibaigęs 
Visuotinis Susirinkimas. Jie klausia, kaip 
jie gali visu nuoširdumu priimt popiežiaus 
sprendimą. Reikia pabrėžti, jog nesiginči
jama apie sąžinės pirmumą. Popiežius, 
vyskupai, dvasininkai ir tikintieji visi turi 
klausyti savo sąžinės. Bet mes visi esame 
įpareigoti visa ką galime daryti, kad mūsų 
sąžinė tikrai būtų apšviesta, tinkamai in
formuota. Nei ši enciklika, nei kuris kitas 
Bažnyčios dokumentas neatima mums tei
sės ar pareigos sekti savo sąžinę. Bet jei 
nepaisytume Bažnyčios vadovybės, mūsų 
dora pasidarytų ne dalykinė, o asmeninė. 
Ir tai būtų pragaištinga. Tenka čia atsi
minti II Vatikano Susirinkimo pareiškimą 
apie religinę laisvę.

— Betvarkydami savo sąžinę, tikintieji 
krikščionys privalo saugiai laikytis švento 
ir tikro Bažnyčios mokslo. Kristaus noru 
Bažnyčia yra tiesos mokytoja. Ji turi pa
reigos skelbti ir oriai mokyti tiesos, kuri 
yra pats Kristus, skelbti ir savo orumu pa
remti tuos dorovinės tvarkos pradus, ku
rie seka pačią žmogaus prigimtį.“

(Bus daugiau)

NAUJOS KNYGOS

EI. 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.. Kew, 

Surrey.
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DAR JIE
Rugpiūčio 25 <1. Maskvos Raudonojoje 

aikštėje penketas rusų pasirodė su tokiais 
plakatais: „šalin rankas nuo Čekoslovaki
jos!" ir „Gėda užpuolikams!“

Visi penki jie buvo suimti, apdaužyti ir 
yra jau nuteisti. Bet užsienių žurnalistams 
pasisekė išgabenti iš Sov. Sąjungos ir pa
skelbti dviejų teisiamųjų paskutinius pasi
sakymus.

DANIELIENĖ: Nemanau, kad kritiškas 
požiūris į kai kuriuos ypatingus vyriausy
bės ir komunistų partijos veiksmus turėtų 
reikšti santvarkos apšmeižimą.

TEISĖJAS: Nekalbėk apie savo motyvus. 
Tai neturi nieko bendra su teismu.

DANIELIENĖ: Aš privalau pasakyti savo 
motyvus, nes aš buvau to klausiama. Da
riau aš tai ne impulso vedama. Galvojau, 
ką darau, ir aiškiai žinojau, kokios gali bū
ti pasėkos. Nelaikau savęs visuomenės 
žmogum, dar mažiau politikos.

Galvojau, kad turėtų viešai pakalbėti vi
suomenės žmonės, bet jie nekalbėjo. Man 
teko pasirinkti arba pasielgti savo pačios 
nuožiūra, arba tylėti. Tylėti man reikštų 
susidėti su remiančiais tokius veiksmus, 
su kuriais aš nesutinku. Tai būtų reiškę 
lyg ir meluoti. Jeigu nebūčiau šitaip pasi
elgusi, tai turėčiau laikyti save atsakinga 
už mūsų vyriausybės klaidą. Turėdama 
galvoje tą savo jausmą, kurį nešiojuos ty
lėjusiems dėl praeities (Stalino laikų), lai
kau save atsakinga.

PROKURORAS: Kaltinamoji neturi tei
sės kalbėti apie tuos dalykus, kurie nieko 
bendra neturi su kaltinimu, ir neturi teisės 
kalbėti apie sovietinės vyriausybės ir liau
dies veiksmus. Reikalauju, kad kaltinamą
ja: Bogoraz (mergautinė Danielienės pa
vardė) būtų atimta teisė tęsti kalbą.

TEISĖJAS DANIELIENEI: Trečią kartą 
įspėju tave. Tu bandai kalbėti apie savo 
motyvus.

DANIELIENĖ: Kol kas aš dar neliečiau 
savo motyvų Čekoslovakijos klausimu. Ne
prisipažįstu kalta, tačiau ar aš turiu ko 
gailėtis? Iki tam tikros ribos — taip. Aš la
bai gailiuos dėl to. kad kartu su manim čia 
sėdi jaunas vyras, kurio asmenybė dar nė
ra susiformavusi. Kalbu apie Deloną, ku
rio būdas gali būti sužalotas, kai jis atsi
durs kalėjiminėje stovykloje. Taip pat gai
liuos, kad talentingas, doras mokslininkas 
Babickis bus atplėštas nuo savo darbo.

BALSAS IŠ TEISMO SALĖS: Kalbėk 
apie save.

DANIELIENĖ (teisėjui): Prokuroras bai
gė savo kalbą, pakišdamas mintį, kad 
sprendimą parems viešoji nuomonė. Aš 
taip pat turiu šį tą pasakyti apie viešąją 
nuomonę. Neabejoju tuo, kad viešoji nuo
monė parems šį sprendimą, kaip ir kiek
vieną kitą. Kaltinamieji bus pavaizduoti 
socialiniais parazitais ir valkatomis ir ki
tokios ideologijos žmonėmis.

Tie, kurie nenorės pritarti sprendimui, 
jeigu jie pareikš nepritarimą, atsidurs čia 
po manęs šitam teisme. Aš žinau įstatymą, 
bet taip pat žinau, kaip jis praktiškai būna 
vykdomas. Dėl to šiandien paskutiniame 
savo žodyje iš šio teismo aš nieko nepra
šau. 

* * *
LITVINOVAS: Savaime aišku, kad mes 

nekalti tuo. kuo esame apkaltinti, ir dėl to 
nelaikau savęs kaltu. Tačiau tuo pat metu

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų, O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Ako. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

KOVOS!
man aišku, kad sprendime aš būsiu pripa
žintas „kaltu“. Tai jau iš anksto žinojau, 
kai nusistačiau eiti į Raudonąją aikštę. 
Niekas man nesugriovė to įsitikinimo, nes 
aš buvau tikras, kad KGB tarnautojai vis 
tiek pasinaudos provokacija prieš mane. 
Žinau, kad tai, kas atsitiko su manim, yra 
provokacijos padarinys.

Sužinojau tai iš to asmens, kuris sekė 
mane. Jo akyse išskaičiau sprendimą man, 
kai jis nusekė paskui mane į požeminį, ži
nojau sprendimą sau, kai policijoje pasira
šiau protokolą, kuriame buvo nurodyta, 
kad aš padariau 190 straipsnyje numatytą 
nusikaltimą. „Kvaily -tu“, sakė man polici
ninkas, „jeigu būtum laikęs snukį užčiaup
tą, tai būtum galėjęs ramiai gyventi“. Jis 
neturėjo jokių abejonių, kad aš jau pa
smerktas netekti laisvės. Na, gal jis teisin
gas, o aš kvailys.

Tardytojas prieš teismą irgi laikėsi taip, 
tarytum jau viskas būtų nuspręsta. Jis su
sižymėjo tiktai tuos dalykus, kurie jam at-

NUO GEDIMINO KALNO
„Jei apie kurį nors miestą būtų galima 

sakyti, kad jis turi kelias širdis, tai toks 
pasakymas ypač tiktų Vilniui“, pasakoja 
Wisconsino universiteto istorijos profeso
rius Alfredas Erichas Sennas paskaitoje, 
kurią jis skaitė 83-čiame metiniame Ame
rikos istorikų draugijos seime New Yorke 
1966 m. gruodyje. Paskaitai davė pavadini
mą Vilna as the Cultural Center of Lithu
ania before 1861 (Vilnius kaip Lietuvos 
kultūrinis centras prieš 1861). Ją išspausdi
no šių metų birželio laidoje Colorado uni
versiteto leidžiamasis rytų Europos te
moms nagrinėti žurnalas The East Europe
an Quarterly. Profesorius toliau pasakoja: 
„Nors Vilnius yra istorinė Lietuvos sosti
nė, bet nesutariama net dėl jo vardo. Lie
tuviams tai Vilnius, lenkams Wilno, o kiti 
paprastai miestą vadina Vilna. Jo istorija 
traukia tyrinėtoją kaip pavyzdys moder
naus politinio nacionalizmo susiduriančių 
prieštaravimų“.

Lietuviams Vilnius visados buvo ir yra 
Lietuvos sostinė. Lenkai jį skaito lenkų 
kultūros centriuku. Lietuvos istorija atsi
remdami, prie Vilniaus nagus kiša ir gu
dai. O pirmojo karo metu vokiečių nakti
niuose klubuose, sakoma, reikalauta Vil
nių paskelbti žydų „freistatu“. Kai rusai 
1897 metais surašinėjo gyventojus, tai ra
do, kad Vilniuje žydai sudaro gyventojų 
daugumą.

Savo geografine padėtimi Vilnius yra 
krašto ekonominis centras, tačiau jo svar
ba yra daugiau kultūrinė ir istorinė. Mies
to įkūrimą gaubia rūkas ir pasakos, kurių 
žinomiausia yra apie Gedimino sapną 
(1322 m. ?)su geležiniu vilku. Tačiau ar
cheologija, pagal 1955-1958 metų Lietuvos 
archeologų kasinėjimus, miestą įrodo bu
vus toli gražu dar prieš Gediminą, nors 
vardas Vilnius, gal būt, kilo jau jo laikais. 
Vėliausiame darbe vienas Lietuvos istori
kui R. Batūra straipsnyje „XIII a. Lietu
vos sostinės klausimu“, Lietuvos Mokslų 
Akademijos Darbuose, 1, 1966) teigia, kad 
Vilnius jau Mindaugo laikais buvo Lietu
vos valstybės sostinė, tik turėjo kitą, dar 
neišaiškintą vardą (viena kronika jį vadi
na Voruta).

Prie Gedimino prasidėjęs Vilniaus „dau- 
giatautiškumas“, nes jis ėmė kviesti sosti
nėj apsigyventi kitataučius amatininkus ir 
pirklius. Susidarė vokiečių, rusų ir totorių 
sluoksniai. Vienam užsienio svečiui Vilnius 
1590 metais atrodęs šitaip: „Niekur kitur 
nerasi greta gyvenančių tiek tautybių ir 
nepaprastų apsirėdymų“.

Pati Lietuvos valstybė buvo daugiatautė, 
nes didieji kunigaikščiai įsigijo nemaža se
nosios Kijevo valstybės slaviškų (gudų ir 
ukrainų) žemių. Tokiu būdu istorikams 
susidarė galvosūkis, kokia prasme senovės 
Lietuvos valstybę vadinti „lietuviška“. Jau 
XIV a. gale valstybinė kalba buvo gudų, ir 
Sovietijos istorikai dėl šio fakto nori toli 
važiuoti, nors to pat amžiaus gale lietuviai 
krikštijosi katalikais ir pasuko į Vakarus.

Vilniaus miestelėnams teisė patiems val
dytis pagal Magdeburgo teisę buvo suteik
ta 1569 m. Ramiausias miestui laikotarpis 
buvo 1394-1655, kai negrėsė joks priešo 
puolimas. Pirmas didrusių įsiveržimas įvy
ko 1655 metais, kai jie miestą smarkiai nu
degino ir apiplėšė, nors Vilnius smarkiai 
degė ir 1432, 1513 ir 1530 metais. Palaips
niui mieste apsigyvendami, žydai įsigijo 
beveik pilną autonomiją ir sukūrė įdomų 
žydiškos kultūros centrą. Pirmoji spaustu
vė įsteigta 1525 metais, bet ji spausdino tik 
kiriliškomis raidėmis raštus. Lotynų raidė
mis spaustuvė įsikūrė 1580 m.

Po Liublino unijos (1569 m.) Vilnius ėmė 
netekti politiškai valstybinės reikšmės, bet 
įsigijo vis daugiau kultūrinio svorio. Nuo 
1569 metų iki jų išvaikymo 1773 m. jėzu
itai vadovavo beveik visoms aukštesniojo 
mokslo mokykloms Vilniuje ir Lietuvoje. 
Vedė jas vakarietiška dvasia. Jie Vilniuje 
1576 m. įsteigė akademiją, kuri 1579 m. ga
vo universiteto teises. Pradžioje buvo 500 
studentų ir 11 profesorių, bet 1617 m. stu

rodė reikalingi. Kai dėl pačios bylos, tai gi 
buvo pažeista oficialioji jos eiga. Mūsų 
draugai nebuvo įleisti. Mano žmona įėjo 
tik pro dideles kliūtis. Čia yra žmonių, ku-
rie tikrai mažiau teisės teturi būti čia, ne
gu mūsų draugai.

Prokuroras iškreipė konstitucijos 125 pa
ragrafo prasmę. Jis pasakė, kad laisvėmis 
galima naudotis tik tuomet, jeigu jos eina 
į naudą valstybei. Bet socializmo ir darbi
ninkų interesai reikalauja, kad žmonėms 
būtų duotos tos teisės.

(Prokuroras pertraukia jį priekaištu, kad 
tas argumentas nesvarbus).

LITVINOVAS: Kaip tik svarbus. Kas gi 
turi spręsti, kas eina socializmo interesams 
ir kas ne? Gal prokuroras, kuris su pasigė
rėjimu, beveik su meile kalbėjo apie tuos, 
kurie mus primušė ir įžeidė? Man atrodo, 
kad tai yra baisu. Matyt, tai yra tie žmo
nės, kurie tariamai žino, kas yra socializ
mas ir kas kontrrevoliucija. Štai kuo aš 
baisiuosi, ir štai kodėl aš ėjau į Raudoną
ją aikštę, štai prieš ką aš kovojau ir prieš 
ką kovosiu likusį visą savo gyvenimą viso
mis man žinomomis teisėtomis priemonė
mis.

dentų jau buvo 1210, profesorių 18. Dėsto
moji kalba buvo ne lietuvių, bet lotynų, 
kaip ir visoje Europoje.

Vilniaus universiteto istorija atspindi vi
sus miesto išgyventuosius tautiškai kultū
rinius prieštaravimus. Savo įdomią paskai
tą prof. Sennas baigia šiais žodžiais:

„1822 m. bandyta įkurti universitete lie
tuvių kalbos katedra, bet nepavyko. Uni
versitetas neginčijamai buvo lenkiškas 
(nors Lietuvą valdė didrusiai). Fakultete 
buvo istorikas Lelevelis. Tipišką lietuvį- 
lenką viename asmenyje pavaizduoja poe
tas Adomas Mickevičius, universiteto stu
dentas. Tačiau universitete būdavo ragina
ma studijuoti Lietuvos istoriją, tuo skati
nant ir lietuvišką nacionalizmą. Vienas 
universiteto studentų, Simanas Daukantas, 
parašė, rodos, bene pirmutinę lietuvių kal
ba Lietuvos istoriją, tegul gal ir šiek tiek 
perdaug išpūstai pavaizduojamą. (Leleve
lis, gyvenęs 1786-1861. parašė 1808 m. dar
bą apie lietuvių senovę, lenkų kalba pava
dintą Rzut oka na dawnosc litewskich na- 
rodow, o vėliau 1839 m. tremtyje, Vokieti
jos Leipcige, išleido Lietuvos istoriją iki 
Liublino unijos).

„Didrusių viešpatavimas “, prof. Sennas 
pasakoja, „krašte, kuris nuo senų laikų 
priklausė Vakarų kultūrai, stelbė naujes
nių laikų tautinės sąmonės pavidalais, pra
džioje lenkiškais, po to lietuviškais. Tokiu 
būdu susidarė prieštaravimų su pradmeni
mis, kuriais Vilniaus istorija didžiavosi. 
Dvidešimtojo amžiaus lietuviai kalba apie 
Lietuvos valstybės „atkūrimą“, ko negali 
būti, nes senoji Lietuva — Didžioji Kuni
gaikštystė — buvo daugiatautė valstybė. 
Lietuviai todėl tekalba apie ribotą „tikrą
ją Lietuvą“, arba „etnografinę Lietuvą“. 
Tačiau jie jokiu būdu neatsisako Vilniaus. 
Lenkai iš savo pusės nieko kita Vilniuje 
nemato, tik lenkybę. Tokiu būdu Vilnius 
dėl savo praeities virto nelaimingų moder
niųjų ginčų auka“.

(Prof. Sennas daktaratą gavo Columbia 
universitete, New Yorke, 1958, ir parašė 
anglų kalba 272 psl. veikalą The Emergen
ce of Modern Lithuania, kurį išleido tas 
pats Columbia universitetas).

Vyt. Sirvydas

LEMIAMOJI NAKTIS
Praha sovietinių dalinių buvo užimta 

naktį, rugpiūčio 20-21 d. d. Laikraštinin
kas Jean G. Danes iš liudininkų pasakoji
mų aprašė, kaip naujasis Prahos aerodro
mas Ruzynė pateko j sovietų parašiutinin
kų rankas, o Ruzynę kontroliuodami, so
vietai jau galėjo netrukdomi oro transpor
tu į Prahą atskraidinti didesnius karinius 
dalinius.

J. G. Danes savo aprašymus pradeda ant
radieniu, rugpiūčio 20 d. Prahos aerodro
me Ruzynėje ta diena niekuo nesiskyrė 
nuo kasdienybės. Dienos metu buvo didelis 
orinis judėjimas. Komunistiniam režimui 
sudemokratėjūs, Čekoslovakija ir ypač jos 
„auksinė sostinė“ Praha pasidarė daugelio 
užsieniečių turistų tikslas.

Naujasis aerodromas buvo užbaigtas ir 
atiduotas naudoti prieš pat turistinio sezo
no pradžią.

— Net bijau pagalvoti, kas būtų atsitikę, 
jei visą šitą orinį susisiekimą būtų tekę 
praleisti senajame aerodrome, — su pa
lengvėjimo atodūsiu prasitaria Ruzynės 
aerodromo direktorius.

21.52 valanda. Direktorius rūšiuoja ir į 
rašomojo stalo stalčius deda dokumentus. 
Jo darbo diena pasibaigė. Paskutinysis lėk
tuvas iš Paryžiaus nusileido, keleiviai jau 
išvežti, nusileidimo takai tušti. Sekantis 
lėktuvas bus Air-India bendrovės laineris 
iš New Yorko. skrendantis j New Delhį ir 
Prahoje nusileisiantis penktą ryto. Dabar 
22.03 valanda.

Staiga ant rašomojo stalo suskamba te

lefonas, kabineto sienoje ir visuose pastato 
koridoriuose pradeda blikčioti raudona 
šviesa. Tokiu būdu kontrolės bokštas prisi
šaukia bet kur esantį aerodromo direkto
rių.

— Kas atsitiko? — šaukia direktorius į 
ragelį.

— Čia kontrolės bokštas, kalba Čapekas, 
— girdisi iš ragelio. — Drauge direktoriau, 
tik ką priėmėme radijo signalą iš trijų so
vietų transporto lėktuvų. Jie sako, kad pri
trūko degalų, ir reikalauja leidimo nusi
leisti. Ką jiems atsakyti?

— Na, atsakykite jiems, kad mes apgai
lestaujame, kad mes netgi labai apgailes
taujame, bet mes jau baigiame darbą, — 
nusprendžia direktorius. — Personalas jau 
išėjo namo, ir mes darbą tepradėsime ket
virtą ryto. Tegu jie susisiekia su kariniu 
aerodromu Kbelyje. Ten jie be jokių sun
kumų galės nusileisti ir gaus pagalbos. 
Mes esame civilinis aerodromas. Baigta.

Direktorius vėl ruošiasi eiti namo. Ženg
damas į keltuvą, jis išgirsta gerai pažįsta
mą besileidžiančio lėktuvo triukšmą, kurio 
■pilotas spaudžia stabdžius. Direktorius bė
ga prie artimiausio lango ir žiūri j aero
dromo lauką. Visur tamsu, tik prie pagrin
dinio nusileidimo tako Nr. 25 šviečia dvi 
eilės nedidelių raudonų ir geltonų signali
nių lempučių. Ten dideliu greičiu juda di
džiulis šešėlis, didelio lėktuvo kontūrai. 
Tuo momentu, kai staigiai stabdomas lėk
tuvas artinasi prie nusileidimo tako galo 
ir pradeda daryti posūkį, tam pačiam take

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Mano dėdė Jeronimas buvo geras žmo

gus. Dar man tebesant gimnazijoj, jis daž
nai įspausdavo į delną dešimt kapeikų, o 
įstojus į universitetą, nepagailėdavo net 
dvidešimties litų. Duodamas kiekvieną 
kartą nepamiršdavo pasakyti: „Tik moky
kis, būsi žmogus”. Nuo tų laikų ir sten
giuosi būti žmogum, tik retai pasiseka...

Dėdė Jeronimas buvo aukšto ūgio ir lie
sas; jo veidą gražino ilgi, ploni, nudribę 
ūsai. Po ūsais jo lūpos buvo sudėtos į kiek 
ironišką, bet patrauklią šypseną. Jis judėjo 
iš lėto, tartum susimąstęs.

Mano dėdienė Agota, Jeronimo žmona, 
užtai riedėjo asla kaip kamuolys. Ji riedė
jo labai greit, visuomet pilna juokų ir šyp
senos —- atrodė, kad gyvenimas jai buvo 
vienas ištisas linksmas nuotykis. Ji turėjo 
labai gražias dideles akis, tokias dideles, 
kad jose sutilpdavo visos mano dėdienės 
mielos širdies ir jos tyros sielos gėrybės.

Iš šių trumpų pastabų jau nesunku nu
spėti, kad dėdė Jeronimas ir dėdienė Agota 
tiko vienas kitam ir gerai sugyveno.

Vieną ankstybą rytą prie bulvienės bliū- 
do Agota ir sako: „Tai kokiu vardu krikš
tysime? Juk tik dar pora savaičių, ir bus 
naujagimis“, o kiek atsidususi pridėjo: 
„Ak, tų vaikų... Juk jau ir užtektų, sunku 
bus išmaitinti“.

Dėdė Jeronimas, pasižiūrėjęs į Agotos 
gražias akis ir nubraukęs bulvienės lašus 
nuo ilgų ūsų, pratarė: „Nagi, mamyt, juk 
keli vardai šventųjų litanijoj tikrai dar li
ko. Pažiūrėk į maldaknygę ir paimk sekan
tį vardą iš eilės. O dėl išmaitinimo, tai tu 
nesirūpink. Galulauky, prie Tikušių ga
nyklos yra dar neišartas sklypas. Išarsiu, 
ir visiems užteks". Persižegnojęs atsikėlė 
ir išėjo į laukus.

Mano mamai, smalsaus būdo moteriškei, 
niekuomet nepasisekdavo sužinot, kiek dė
dės Jeronimo šeimoj buvo vaikų. Tik dėdė 
Antanas, Jeronimo brolis, dažnai sakyda
vo, kad Šventųjų litanija dar neišbaigta.

Amžiną atilsį mano dėdei ir dėdienei. 
Prieš 50 metų Kuzminskas buvo retas, o 
dabar ne visi sutelpa mažoj Lietuvoj...

* * *
Kardinolų šilko rūbai kažkaip nustojo 

savo pirmykščio blizgesio. Vyskupai susi
mąstę vaikšto savo sąžinės šešėlyje. Kuni
gai meldžiasi ir maldauja ramybės savo 
sudrumstai dvasiai. Tikintieji tiki kaip ir 
tikėję, tik bažnyčia jiems jau ne ta buvusi 
rami įlanka sielos bangavimams apmalšin
ti. Popiežius mėgina likti savo pirmykščia
me dvasios puošnume. Gyvenkite ir dau
ginkitės, Dievas jūsų neapleis, — sako jis 
Romos miestui ir pasauliui.

Bet beveik tuo pačiu metu Pasaulio Ban
ko prezidentas prabilo irgi į pasaulį, pasa
kydamas: Nesidauginkite! Tautos, kurios 
sparčiai dauginsitės, negausite jokios fi
nansinės paramos...

Po tokios banko prezidento kalbos Vati
kano oficialusis laikraštis parašė: Vatika
nas jaučiasi apgaubtas nusiminimo.

* * *
Kame gi čia reikalas? Suprantama, kad 

tiek popiežius Povilas VI, tiek Pasaulinio 
Banko prezidentas MacNamara kalbėjo su
sirūpinę tuo pačiu reikalų — žmogumi, tik 
vienas — jo dvasiniu tobulumu, o kitas —- 
jo fizine pergale kovoj už būvį.

Popiežius apeliuoja į gyvybės prado die
viškumą, į vedybų sakramentą, kaip į die
viškos gyvybės šaltinį. Jo tyrumas neturė
tų būti sudrumstas bet kuriais žmogaus 

veiksmais, priešingais dieviškajam gamtos 
sutvarkymo planui. Tik šio sutvarkymo ri
bose žmogus gali dorai veikti ir pasiekti 
dvasinio kilnumo. Priešingu atveju žmo
gus palaipsniui žengtų į dvasinį savęs nu
vertinimą.

Pasaulinio banko prezidentas MacNa- 
mara apeliuoja stačiai į žmogų, į patį jo 
esimą. Jis nesibijo griebti buliaus už ragų 
ir, pasukęs galvą, žiūrėti jam į akis. Savo 
kalbą jis remia faktais ir mokslo duomeni
mis. Tie faktai gi yra labai aiškūs ir kiek
vienam lengvai suprantami.

1750 m. gyventojų visame pasaulyje bu
vo apie 750 mil.; 1850 m. — apie 1000 mil,; 
1950 m. — apie 2500 mil.; 1968 m. — dau
giau kaip 3000 mil. Paskutinio dešimtme
čio bėgyje gyventojų metinis prieauglis 
siekia 40 mil., t. y. kasmet priauga nauja 
Anglijos dydžio valstybė, kurią reikia iš
maitinti ir aprengti. Tokiu prieauglio grei
čiu 2001 metais gyventojų skaičius pasau
ly padvigubės, o 2500 metais kiekvienam 
žmogui ant šio didelio garbingo rutulio bus 
vietos tik stovėti. Prie šių siaubą keliančių 
gyvenimo faktų reikėtų pridurti dar vieną 
— šiandien pasauly yra žymiai daugiau 
badaujančių, negu sočių.

O dabar, mielas mano laiško skaityto
jau, norėčiau paklausti, kas gi šioj rimtoj 
byloj yra teisus, ar popiežius, ar pasaulinio 
banko prezidentas? Pagalvokime.

Jeigu pagal popiežiaus encikliką yra 
nuodėmė gyvybės prado vengti, tai ar nėra 
dar didesnė nuodėmė pradą gyvybei duoti 
žinant, kad gyvybė skurs ir mirs bado kan
čiose?!

Mano dėdė Jeronimas ir jo žmona Agota 
neturėjo sunkumų šiam klausimui spręsti. 
Dėdienė Agota gimdė paskutinįjį iš Šven
tųjų litanijos, kada dėdė Jeronimas plėšė 
paskutinį dirvono gabalą. Bet taip buvo 
prieš 50 metų.

O šiandien yra kitaip. Prie jau paminė
tųjų faktų dar yra ir keli kiti. Paskutiniau- 
siais mokslo duomenimis, esama galimy
bių, kad žmogaus amžius bus prailgintas 
iki 130 metų, o pats žmogus bus gamina
mas laboratorijų bonkose. Pati „dieviško
sios" gyvybės paslaptis bus suvedama į pa
prastą visai nepaslaptingą cheminę formu
lę.

Jeigu kada tas ir įvyks, leiskite paprana
šauti, kad tada įvyks dabartinio žmogaus 
pabaiga — bus žmonės, bet jau kitokie.

Iki pasimatymo, mielas šių dienų žmo
gau.

Stasys Kuzminskas

PATIKSLINTAS ATLYGINIMAS
Karlas Gusenbaueris (1842-1903), chi

rurgijos profesorius Prahoje ir Vienoje, 
kartą operavo kunigaikštį. Pasveikęs, šis 
nusiuntė pas profesorių savo dvaro ūkve
dį paklausti, ko jis norėtų už išgydymą: 
tūkstančio guldenų ar aukščiausios klasės 
ordino. Gusenbaueris atsakė:

— Nenoriu aš nei tūkstančio guldenų, 
nei jokio ordino. Man priklauso du tūks
tančiai guldenų. (m. g.) 

nusileidžia antras lėktuvas, o dar po kiek 
laiko — trečias.

Iš pirmojo lėktuvo, kuris jau sustojo, bet 
kurio motorai dar dirba, iššoka žmonės ir 
susikūprinę bėga aerodromo pastato link.

Direktorius įbėga į savo kabinetą, spau
džia ant rašomojo stalo esantį aliarmo 
mygtuką ir šaukia į mikrofoną, kuris jo 
žodžius perduoda visais aerodromo garsia
kalbiais:

— Užpultas aerodromas. Visi atgal j sa-
vo vietas! Užimti savo postus!

Po akimirką trukusios pertraukos direk
torius pridūrė:

— Išjunkite „Velin“ Aš šaukiuosi pagal
bos.

„Velin“ yra kodinis pavadinimas, kuriuo 
vadinama viso aerodromo nervų centrinė. 
Kai „Vėlinąs“ išjungiamas, visas darbas 
sustoja, visas aerodromas būna suparali- 
žuotas: nebėra elektros srovės, nebėra du
jų, nebeteka vanduo, nebeveikia centrinis 
šildymas, nebedirba ventiliatoriai, vamz
džiais nebeateina kompresuotas oras. O 
„Vėlinąs“ yra gerai paslėptas. Tik penki 
žmonės žino, kur „Vėlinąs“ yra ir kaip jį 
galima vėl įjungti.

Nespėjo direktoriaus įsakymas nuskam
bėti garsiakalbiais, ir visas aerodromas 
paskendo tamsoje. Dabar lygiai 22.23 va
landa — tepraėjo tik dešimt minučių nuo 
trijų sovietų transporto lėktuvų „pagalbos“ 
signalo ir draudimo nusileisti Ruzynėje.

Bet jie nusileido. Didelis skaičius juodų 
šešėlių, kaip koks nykštukų būrys, juda 
pirmyn ir atgal. Gal koks šimtas ar du 
šimtai. Tamsoje negalima pasakyti, ką jie 
daro.

Staiga aerodromo dalis apšviečiama: jie 
įjungė prožektorių.

Juodieji nykštukai yra kareiviai. Visi 
kautynių aprangoj, jų palaidinės margai 
nudažytos maskavimo spalvomis. Tai pa
rašiutininkai. Jie ant kaklų ar pečių pasi
kabinę automatus, o nuo jų plieninių šal
mų šviečia raudonos penkiakampės žvaigž
dės.

(Bus daugiau)
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Su Burokais atsisveikinant
AUKOS A.A. MIN. B.K. BALUČIO 

FONDUI

LSS Anglijos Rajonas —10 šil. (per klai
dą buvo paskelbta 5 sv„ turėjo būti 5 sv. 
10 šil.).

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvi“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 5 šil. P. 
Čeponis, po 3 šil. P. Ginkus, P. Bradulskis 
ir S. Valys, 2 šil. J. Venskūnas.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
DBLS Londono I Skyriaus Valdyba lap

kričio 16 d., šeštadienį, organizuoja eks
kursiją į Lietuvių Sodyboje ruošiamąjį at
sisveikinimo su vasara pobūvį.

Vietas autobuse užsisakyti per S. Puido
ką tel. 739 4154 arba per Z. Jurą telefonu 
SHO 8734.

Kelionės kaina 15 šil. Išvažiuojama 4 v. 
popiet nuo Baltic Stores (421 Hackney Rd. 
E.2), nuo Lietuvių Namų (1 Ladbroke Gar
dens) — 4.30 vai.

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

NUKENTĖJUSIEMS
NUO NACIŲ IR SOVIETŲ

Lietuvos Tyrimo Institutas renka me
džiagą apie nukentėjusius nacių-sovietų 
okupacijų metu Lietuvoje. Tam reikalui 
išleisti klausiamieji lapai-anketos. Jas 
prašomi užpildyti visi tie, kurie patys yra 
nukentėję okupacijų metu, pradedant 
Klaipėdos užėmimu 1939 m., ir visi tie, ku
rie turi žinių apie nukentėjusius giminai
čius ar pažįstamus.

Surinktoji medžiaga bus panaudota iš
leisti knygai anglų kalba.

Anketos gaunamos pas DBLB Valdybos 
pirm. S. Kasparą, 32. PUTEAUX HOUSE. 
ROMAN ROAD, LONDON. E.2.

JAUNIMUI
VIEŠNIA Iš KANADOS

Praeitą savaitę Londono Lietuvių Na
muose lankėsi Regina Bibokaitė. Regina 
atvyko iš Kanados, kur ji šoko su Toronto 
liet, jaunimo tautinių šokių grupe.

Lietuvių Namuose Regina susitiko ir su 
Jaunimo skyriaus redaktorium. Ji ypač do
mėjosi Anglijos lietuvių jaunimo veikla ir 
gyvenimu.

DĖKOJAME!
Mes visuomet džiaugiamės, kai mūsų 

draugai mums parašo apie Britanijos lie
tuvių jaunimo darbus, rūpesčius, pasiseki
mus ir laimėjimus. Savo korespondentams 
visuomet esame nuoširdžiai dėkingi ir tiki
mės, kad ateityje jų bus dar daugiau, nes 
tik tokiu būdu Jaunimo skyrius iš tiesų 
bus įdomus ir mielai skaitomas visų jau
nųjų šio krašto lietuvių.

O šį kartą ypačiai dėkojame Mancheste- 
rio „Aušros“ sekretoriui J. Podvoiskiui, 
kuris aną savaitę atsiuntė korespondenci
ją ir anglų laikraščio iškarpą apie Manch- 
esterio lietuvių jaunimą. Dėkodami J. Po
dvoiskiui, siūlome ir kitiems jaunuoliams 
pasekti jo pavyzdžiu.

Jaunimo sk. redakcija

NAUJA GRANDIES MOKYTOJA
J. Baublienė sutiko talkininkauti Londo

no liet, jaunimo tautinių šokių grupės 
Grandis vadovui ir mokytojui Jarui Al
kiui. J. Baublienė, buvusi Kauno Valsty
bės teatro baletininkė, itaut. šokių mokys 
mergaites, o J. Alkis — berniukus.

Grandis šiuo metu ruošiasi naujiems pa
sirodymams Kalėdų atostogų metu.

SVEIKINIMAI JAUNIMO SKYRIUI
Mieli jaunimo skyriaus redaktoriai,
Jaunimo skyrių „Europos lietuvyje“ skai

tau nuo pat jo atsiradimo. Atidžiai jūsų 
skyrių skaitydamas, negalėjau nepastebėti, 
kad jūs, to skyriaus redaktoriai, tikrai 
daug nuoširdaus darbo i jį įdedate. Na, o

NOTTINQHAMAS
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Lapkričio 16 d., šeštadieni, Nottinghame, 
ukrainiečių salėje (30 Bentinck Rd.), bus 
skautiškų filmų vakaras. Tarp kitų, bus ro
domas filmas iš šių metų jubiliejinės skau
tų stovyklos JAV.

Vakaro pradžia 6.30 vai.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

ATLAIDAI
Nuo Visų Šventų vidurdienio iki Vėlinių 

vidurnakčio galima laimėti visuotinius at
laidus už mirusius tiek kartų, kiek kartų 
aplankysime bažnyčią, koplyčią ar kapines 
ir sukalbėsime Šv. Tėvo intencija 6 pote
rius. Vietoj tos dienos galima atlikti ir sek
madieni, lapkr. 3 d. Įsidėmėtina, kad reikia 
dar prieiti išpažinties ir Komunijos.

SUKAKTIES UŽBAIGAI
Norinčius iš Nottinghamo vykti ekskur

sijoje Manchesterin į liet, skautų 50 metų 
sukakties užbaigimą lapkr. 9 d., kviečiame 
skubiai užsirašyti pas tėvų'komiteto pirm. 
J. Damaševičių arba Jaunimo Židinyje.

PAKEITIMAI
Atkreipiamas dėmesys, kad Liet. Jauni

mo Židinyje liet, pamaldos bus lapkričio 10 
ir lapkričio 17 d.d„ o šv. Patriko bažnyčio
je lapkr. 24 d., 12.30 vai. Toliau vėl Židi
nyje.

AUŠROS VARTŲ ŠVENTĖ
Lapkričio 17 d.. 11 vai., Židinyje per liet, 

pamaldas bus iškilmingiau paminėta ži- 
diniečiams ir apskritai lietuviams brangi 
ir reikšminga Vilniaus Aušros Vartų Ma
rijos šventė.

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad DBLS Bradfordo Sky
riaus narių susirinkimas kviečiamas lap
kričio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, Brad
fordo Lietuvių Vyties Klubo patalpose.

Kviečiami susirinkime dalyvauti ne tik 
nariai, bet ir svečiai.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA TALKININKĖMS

Visoms mielosioms talkininkėms, prisidė
jusioms savo darbu ir energija prie spalio 
26 d. ruoštojo tradicinio rudens baliaus pa
sisekimo, nuoširdžiausią padėką reiškia

LLM Dainavos Sambūrio Valdyba 

kartais matėsi, kad jums ir medžiagos pri
trūkdavo, bet Jaunimo skyrius visą laiką 
buvo spausdinamas! Nors reikia pasakyti, 
kad į jūsų pastangas didžiausią dėmesį vis 
dėlto atkreipė senesnioji karta...

Be to, jūs parodėte tikrai gražių pastan
gų jaunąją kartą sudominti tuo, ką jūs jai 
parašote, ir net paskelbėte konkursą spe
cialiai jauniesiems.

Aš jus nuoširdžiai sveikinu ir linkiu di
desnio pasisekimo ateityje!

A. J.

J. KINKIENĖ IŠ GRANDIES 
PASITRAUKĖ

Paskutiniame „šaltinio“ numeryje rašo
ma, kad Janina Kinkienė vis dar tebemo
kanti tautinių šokių grandiečius.

Iš tikrųjų J. Kinkienė iš Londono liet, 
jaunimo tautinių šokių grupės Grandis 
pasitraukė ir mokosi dailės bei kitų daly
kų. Tačiau ji pažadėjo grandiečius retkar
čiais aplankyti ir pasižiūrėti, kaip jiems 
sekasi.

nnn u mariosios
I U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Those were the days, Mary Hopkin
2. Little Arrows, Leapy Lee
3. With a 'little help from my friends,

Joe Cocker
4. Good, Bad and the Ugly,

Hugo Montenegro
5. *My little Lady, Tremeloes
6. Hey Jude, Beatles
7. Only one Woman, Marbles
8. Les Bicyclettes De Belsize,

Engelbert Humperdinck
9. *Jesamine, Casuals
10. Light my fire, Jose Feliciano

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

Listen to me, Hollies

Yra žmonių, kurių neįvertiname, kai jie 
tarp mūs maišosi, kai jie dirba bemaž tą 
patį darbą. Bet kai jie apleidžia mus, tada 
mes skaudžiai išgyvename jų netekimą. 
Lieka tuščia vieta, kurios jokiais kitais ta
lentais negalima užpildyti. Taip atsitiko 
šiuo metu pas mus Bradforde, kai Burokų 
šeima pajudėjo Kanados link. Daugeliu at
vejų jie buvo lyg ir nepastebėti, kai kada 
net ir nustumti. Kai kam atrodė, kad ir be 
jų bus galima, gal net ir geriau, apsieiti. 
Deja, ne. Tai įrodė ir bažnytinis katalikų 
gyvenimas Bradforde.

Iš šalies žiūrint, Teofilius Burokas buvo 
paprastas eilinis žmogelis, besisielojąs kas
dieniniais savo ir savo šeimos reikalais, vi
siems nuoširdus ir malonus. Buvo fabriko 
darbininkas, kokių čia daug yra. Gal tiek 
jis išsiskyrė, kad vienas vienintelis čia lie
tuvis augino nedidukę, jo paties ar jo žmo
nos gražiai nuolatos apkarpomą barzdelę. 
Ir kai pamatydavo žmonės Buroką atei
nantį į Vyties klubą, neretai vienas kitam 
nuoširdžiai pasakydavo:

— Žiūrėkite, jau ir barzdelė ateina.
Burokas gimė 1923 metais okupuotoj Lie

tuvoj, Švenčionių apskrityje. Ten augo, 
kaip ir visi kiti to krašto vaikai, ten pajuto 
ir pirmuosius okupantų smūgius. Ten ir jo 
lietuviška dvasia įgavo tautinio charakte
rio.

Pirmuosius mokslus pradėjo eiti Miela
gėnuose. Vėliau baigė Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, išklausė pedagoginį kursą ir no
rėjo būti mokytoju. Pirmąsias muzikos ži
nias gavo iš savo tėvo, kuris lenkų okupa
cijos laikais Mielagėnuose vedė lietuvių 
bažnytinį chorą ir orkestrą. Vėliau muzi
kos mokslo žinias gilino pas pianistę E. Pa- 
levičiūtę-čibirienę.

Mes žinom, kad sunkūs laikai lietuviams 
buvo lenkų okupuotame Vilniuje. Kai kas 
gal ir palūžo. Burokas tik sustiprėjo: ta,

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS „Ramovės“ Manchesterio skyrius 
lapkričio 23 d., šeštadienį, 5.30 vai., Lietu
vių klubo patalpose rengia Kariuomenės 
šventės 50 metų sukakties minėjimą.

Programoje: kun. A. Gerybos paskaita ir 
meninė dalis, kurią išpildys vyrų oktetas, 
vadovaujamas Ant. Jakimavičiaus, Man
chesterio sesės skautės su jaunaisiais, va
dovaujamos Ir. Jakubaitytės, o eilėraščių 
paskaitys E. Navickienė ir V. Motuzą.

Po programos jaukus baras ir šokiai.
Kviečiami visi iš toliau ir iš arti atvykti 

į šį minėjimą.
Skyriaus Valdyba
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M. |
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir 
iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms. ę

| MIŠRUS KALĖDINIS 1968 |
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas mo
teriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3J jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžią- E 

E gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vy- = 
riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola- E 

E dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių — E
š Kaina £30. |
| MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 =

Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalui- E
gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 š
jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteris- =
kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 2į jardo vilnonės =

E medžiagos suknelei — e

e Kaina £30. =
| MAISTO SIUNTINYS 1968 |
E į sv, arbatos, 1 sv. kakavos, G sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv. E

ryžių, į sv. pipirų, i sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nes- E
cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių sal- E

E dainių — E
| Kaina £10. =

į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau | 
išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: |
Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10 E

= šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marški- E 
niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilno
nės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker" — 2 sv. e 
5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv. e

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas su- | 
daro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pa
čių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę g 

1 gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą. |

Baltic Stores Ltd. | 
I (Z. JURAS) |

= 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND ?
i Tel.: SHO 8734 g
E Atstovas Manchesteryje: g

A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester. g
^llllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

T. Burokas

kai kam mažytė, Lietuva jo jaunoje širdy
je užaugo labai didelė, galinga ir graži. Jis 
buvo įstojęs į lietuvių skautų eiles. Ir koks 
buvo kitų, o ir jo džiaugsmas ir pasididžia
vimas, kai jų skautų vadas ir mokytojas 
žižmaras dvikovoje nugalėjo lenkų kari
ninką, kuris įžeidė jo širdyje nepaliečiamą 
Lietuvą, žižmaras jiems tada buvo didvy
ris ir ne eilinis. Gal net toks, kaip Vytau
tas Didysis.

Didžiausia jauno Buroko svajonė tada 
buvo: pamatyti Lietuvą. Tą gražią Lietuvą, 
kurioje begriūvančios pilys dvelkia didin
ga senove, kur vasaros vakarai skamba 
jaunimo dainomis, kur šimtmečiai ąžuolai 
mena vaidilučių pasakas.

Ir štai vieną gražią dieną ateina gandas, 
kad į Vilnių įžengia laisvosios Lietuvos ka
riuomenė. Išsipildo jo ir jo draugų svajo
nė. Jie visi, kupini džiaugsmo ir gražių vil
čių, skuba į mišką, pina vainikus ir puošia 
Vilniaus žygio kelią. Juk reikia sutikti ir 
dar gražiai sutikti.

Džiaugėsi jaunasis Teofilius ir jo vilnie
čiai draugai, kai Lietuvos kariuomenės ka
rininkai juos pakvietė į Lietuvą Kalėdų 
atostogų praleisti. Čia Teofilius pirmą kar
tą savo gyvenime pajuto laisvos Lietuvos 
gyvenimo pulsą. Kaune jis jautėsi kaip 
svečias, gal net kaip toje užburtoje laisvės 
pilyje. Bet taip viskas artima, taip miela. 
O kiek čia visai naujų ir netikėtų įspūdžių: 
čia Kalėdų rytą pamaldos Įgulos bažnyčio
je, kuriose dalyvauja ir pats Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona. O jis toks kilnus, 
toks orus, toks nepaprastas ir toks savas. 
Čia daugybė Lietuvos karininkų, ir jie to
kie gražūs, tokie malonūs... Vėliau Karo 
Muziejus ir apeigos prie Nežinomojo kario 

kapo. Tuojau atsiranda geroji fėja — Dro
bė, kuri atsiuntė siuvėjus, ir jie pasiuvo vi
siems vilniečiams po geros medžiagos kos
tiumą.

Įspūdžiai ir įspūdžiai. Vienas gražesnis 
už kitą. Ir visi iš karto. Tai gal buvo ir 
perdaug jaunai Teofiliaus sielai. Jis grįžta 
atgal į Vilnių įspūdžių apsvaigintas ir ne
kalbus.

Pagaliau ir vėl viena okupacija po kitos, 
tremtinio kelias, DP stovyklos. Dar bando 
studijuot Baltų universitete ir po ilgų klai
džiojimų susigundo Anglijos pasiūlyta 
duonele. Atsiduria Bradforde vienas tarp 
daugybės kitų lietuvių svetimame krašte. 
Gauna darbą fabrike, kaip ir kiti tos nelai
mės draugai, sukuria šeimą ir pradeda pa
stovų gyvenimą. Bet kur tau pastovų! Lie
tuviai yra dainos šalies žmonės. Jie, kad 
ir sunkios darbo dienos, nori dainuoti, no
ri šokti.

Pasirodo bradfordiškis Atžalynas su vai
dinimais, tautiniais šokiais ir dainomis. Ir, 
aišku, muzikinis šio vieneto vadovas yra 
Teofilius Burokas. Į šį darbą įsitraukia ne 
tik jis pats, bet kartu vedasi ir savo jauną 
žmoną Danutę.

Kai Bradfordo lietuvius palietė emigra
cijos banga, nukentėjo ir Atžalynas. Ne
daug ten jų liko. Ir tada likučiai persiorga
nizavo į Sūkurį. Burokas buvo ir šio gyvoji 
dvasia.

Burokas penkiolika metų dirbo naktimis 
fabrike, šeštadieniais, dažniausiai dar ne
išsimiegojęs ir gerai nepailsėjęs, skubėda
vo į repeticijas, o dažnai ir į išvykas. Jis 
su Sūkuriu vykdavo ten, kur jį kviesdavo. 
Užtat jis buvo žinomas visoje Anglijoje. 
Nuvykę jie dainuodavo, o šeimininkai juos 
mielai ir širdingai vaišindavo.

Mes dažnai girdėjome vis naujų ir negir
dėtų dainelių. Tai Buroko kūryba. Jo dai
nelės patikdavo ir lietuviams, o ir kitatau
čiai jomis domėdavosi. Ir sunku pasakyti, 
kiek jis tų dainelių turi, ir vis naujų, ir vis 
viena už kitą gražesnių.

Vieno pokylio metu Lietuvos Pasiunti
nys V. Balickas Burokui maždaug taip pa
sakė:

— Jeigu Lietuva būtų laisva ir nepri
klausoma. aš tave pristatyčiau ordinui, nes 
tu to nusipelnei.

Ir tikrai tai pirmiausia pajuto tie, kurie 
spalio 19 d. jam ir jo šeimai išleistuves 
rengė. Daug į Bradfordą laiškų atėjo, kai 
organizacijų valdybos ir kitų kolonijų lie
tuviai sužinojo, kad Burokas su šeima pa- > 
lieka Angliją ir išvyksta į Kanadą. Visi dė
kojo už gražias daineles ir linkėjo laimin
gos kelionės. O ir per pačias išleistuves, 
kurias surengė Vyties klubas, be bradfor- 
diškių, matėme Rochdalės, Huddersfieldo, 
Wakefieldo, Manchesterio, Ketteringo ir 
net Glouchesterio lietuvių veidų. Į Vyties 
klubą tiek prisirinko tą vakarą lietuvių, 
kad salėje net ir vietos visiems neužteko.

Dar kartą laimingos kelionės ir iki pasi
matymo laisvame Vilniuje ant Vilijos ir 
Nemuno krantų.

J. Vaidutis

LIET. SODYBA
ATSISVEIKINIMAS SU VASARA —

taip vadinamas pobūvis, ruošiamas So
dyboje lapkričio 16 d„ 8 vai.

Tai yra tradicinis alutis-šokiai, grojant 
Les Maybury orkestrui.

Nemokami užkandžiai ir alus nuo 8 vai. 
iki 10 vai. Tik orkestro išlaidoms padengti 
prie įėjimo bus imama po 5 šilingus. Baras 
vei’ks iki vidurnakčio.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES —- lapkričio 10 d., 12.15 vai.
NORTHAMPTON—lapkričio 10 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — lapkr. 10 d„ 11 vai., J. 

Židinyje.
DERBY — lapkr. 17 d„ 11 vai.
HUDDERSFIELD—lapkričio 10 d., 1 v.p.p. 
BRADFORD — lapkričio 17 d„ 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — lapkričio 24 d., 12.30 

vai., St. Patrick's bažn. Po pamaldų — 
a.a. Žalos paminklo pašventinimas.

LEICESTER — lapkr. 24 d„ 12 vai., 72 Me
re Rd. Minimos a.a. Kaz. Pučinsko mir
ties metinės ir šventinamas antkapinis 
paminklas.
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