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LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO KAS DABAR RUS?
Mūsų mielo K. Barėno knygoje „Tūboto 

gaidžio metai“ romano herojus yra arklys. 
Kas gyveno ir mylėjo Lietuvos kaimą, tas 
gerai pažinojo tą Barėno sartį. Jis buvo 
ūkininko visos šeimos pasididžiavimas ir 
pažiba; jis buvo visos ūkininko darbščios 
šeimynos svarbiausias ir pagarbiausias na
rys; j'ame atspindėdavo ūkininko gyvenimo 
drama ir džiaugsmai.

Eet Lietuvoj buvo žinomas dar ir kitoks 
arklys, vadinamasis „čigono arklys". Jį 
dažnai galima buvo matyti miestelių tur
gavietėse. Kokio nors įmantraus jojiko jis 
buvo atvedamas į turgų parduoti — iššu- 

PASi LIAJE
— Baitų Scotland Yardas superintenden

tą Anningą pakėlė į komandyrius ir pave
dė jam tikrinti visus skundus, kuriuose 
iškeliama kas nors prieš policiją.

— Libanietį žurnalistą Robertą Abellą 
Beiruto spauda apšaukė, kad jis bendra
darbiavęs su buvusiu komunistų agentu 
Philbiu ir Tasso agentūros tame mieste 
redaktorium, bet teismas nusprendė, kad 
tai melas, ir laikraščiai turės jam sumo
kėti 6.250 svarų.

— Canterburyje, Britanijoje, privačiame 
zoologijos sode gimė pirmasis tame krašte 
sibiriškas tigras.

— Pagrindinis Sov. Sąjungos komunis
tų partijos dienraštis „Pravda“, dar pogrin
dyje pradėtas leisti 1912 m., dabar švenčiąs 
60 metų sukaktį, apdovanotas Lenino ordi
nu.

— 69 m. amžiaus britas pensininkas 
Campas britų parlamente pradėjo bado 
streiką dėl didesnių pensijų, bet socialinio 
draudimo ministeris Keithas Josephas pa
kalbėjo su juo, ir jis nutarė nebepasnin- 
kauti ir sutiko net aplankyti minister;.

— Prie Kretos salos apvirto atostoginis 
laivas, ir prigėrė 21 gimnazistė.

— Gegužės 6d. Maskvoje buvusios pa
darytos kratos 14 „nukrypėlių“ butuose, 
nė vienas nebuvęs areštuotas, tik milicija 
pasirinkusi knygų, laikraščių, užrašų (pir
mosios kratos po sausio mėn. bangos).

— Italijoje sudužo lėktuvas, žuvo visi 
115 keleivių.

— Britanijos medikų konferencijoje bu
vo paskaičiuota, kad krašte yra apie 350 
tūkst. alkoholikų.

— Čekoslovakija tvirtina, kad jos pasie
nio sargybiniai nepašovė Austrijos pusėje 
Jatomiro Masaryko ir neparsigabeno jo į 
savo pusę.

— Koelno (V. Vokietijos) policija sura
do 50 dolerių banknotais už 4 mil. svarus 
dirbtinių pinigų ir ryšium su tuo suėmė 6 
asmenis.

— Norintieji į Izraelį išvažiuoti Pabalti
jo kraštų žydai 3 dienas pasninkavo.

— Raudonasis Kryžius gavo leidimą, kad 
būtų paleisti 270 turistų iš 20 kraštų, ku
rie 3 mėnesius buvo išlaikyti tarp Indijos 
ir Pakistano — Indija iki šiol atsisakyda
vo leisti jiems sugrįžti, o Pakistanas įva
žiuoti.

— Admiroliniame Nelsono laive Fou- 
droyante, paleistame plaukioti 1798 m., 
buvo 5 patrankos, ir dabar jos visos Brita
nijoje paleistos iš varžytynių, ir vieną už 
462 svarus nupirko britas, o kitos keturios, 
po 420 sv. kiekviena, išplaukia į Vokietiją, 
į privatų muziejų Hamburge, nes jas nu- 
varžė Alexo Springerio leidykla.

— Prieš Šveicarijos parlamento rūmus 
gegužės 10 d. sujoję išsilygiavo apie 300 
dragūnų, tur būt, paskutinių tokių kava
leristų Europoje, ir jie atnešė įteikti 432.430 
šveicarų pasirašytą peticiją, kad arkliai ne
būtų keičiami Centuriono markės tankais 
(sakoma, kad miškuotose ir kalnuotose 
vietose ne tik gražiau matyti keturkojais 
jodinėjančius gynėjus, bet ir patogiau, grei
čiau negu vikšriniais tankais), o kai konsti
tucija numato, kad užtenka tik 30 tūkst. 
-parašų išreikalauti referendumui, tai tų 
raitelių ir arkliukų klausimą, matyt, teks 
dabar spręsti nebe parlamente, bet visuoti
niu balsavimu.

— Amerikietis karinis patarėjas liudija, 
kad aukštumų kaime, kurį užėmė šiaurės 
Vietnamo komunistiniai daliniai, buvo jų 
nukryžiuoti du ten pasilikę prancūzai ku
nigai.

— Tvirtinama, kad JAV saugumo parei
gūnai po 1960 m. pradėjo įtarti sovietus 
naudojant mikrobangų aparatą, veikusį iš 
gretimo namo, Amerikos ambasados parei
gūnams švitinti — pakeisti jų laikysenai, 
daryti juos nervingus, irzlius, o gal ir gau
dyti jų pasikalbėjimams.

— Prieš 5 metus Rumunija pradėjo leis
ti piliečiams statytis savo namus, o dabar 
paskelbtas naujas potvarkis, pagal kurį 
konfiskuojami privatūs namai, jų savinin
kai privalo išsikraustyti per 15 dienų.

— Pietų Vietnamas paskelbė mobilizaci
ją — imami kariuomenėn septyniolikame
čiai.

įkuotas ii- išblizgintas nuo kanopų iki ausų, 
išriestu kaklu ir aukštai pakelta galva, 
priedo -gal dar ir kai kurių „štukų“ išmo
kytas. Ką jau ir 'besakyti — smarkus, gra
žus arklys! Pajodinėjęs po rinką, parodęs 
„štukas“, pašukavęs, apsukrus jojikas tuo
jau sutelkia žioplių-pirkėjų krūvelę. „Kas 
daugiau, kas daugiau?!.“ šaukia jojikas. 
Tuo tarpu arklys žvengia, kanopom žemę 
drasko. Kaina pamažu kyla. Pagaliau dau
giausia davęs arklį nuperka, vedasi tą 
smarkųjį namo, namie visi džiaugiasi. Pa
stato nakčiai į geriausią vietą kūtėje. Kitą 
rytą, vos atsikėlęs, ūkininkas jau bėga į 
kūtę vėl pasidžiaugti arkliu. Atidaro kūtės 
duris, žiūri į arklį. Vakarykščio smarkaus 
arklio jis jau nebeatpažįsta. Arklys stovi 
susirietęs, nulinkusia galva, o mėgina į ra
tus kinkyti — arklys vos paeina. Ūkininkui 
belieka viena išeitis — parduoti jį su di
deliu nuostoliu. Jį perka >ano prašmatnaus 
jojiko kažkoks artimas. Tas vėl tą arklį 
blizgina ir tviskina, vėl jam į ausis pila 
degtinę, vėl veda jį, žinoma, ne į tą pačią, 
bet į kokią kitą tolimesnę rinką; kol degti
nė ausyse garuoja, arklys vėl draskosi, vėl 
žvengia, vėl šokinėja, ir vėl jis parduoda
mas už gal net ir aukštesnę kainą.

Yra ne tik Lietuvoj žinomų arklių, bet ir 
išgarsėjusių visam pasauly ir žinomų pa
saulio istorijoj. Vienas tokių vadinamasis 
Trojos arklys; bet jo istorijos, nors ir la
ibai įdomi, aš j-au nepasakosiu. Mat, mano 
arklys, kuriam aš tuo tarpu parašiau tik 
įvadą, yra irgi, nors ir visame pasaulyje 
labai žinomas, bet irgi labai panašus į tą 
lietuvišką „čigono arklį“, o jo vardas (jūs 
visi nustebsite!..) — Berlynas.

šiuo metu Berlynas ir Vietnamas — du 
šešėliai, kurių tamsioj prieblandoj spren
džiamas tautų likimas -artimiausiam de
šimtmečiui. Berlynas ir Brandto „rytų po
litika“ grįš kelią Europos ateičiai. Berlynas 
yra startavimo punktas Vokietijas „rytų 
politikai“ į Maskvą, kaip galvoja Herr 
Brandt. Berlynas yra startavimo vieta 
Kremliaus „vakarų politikai“ į Boną, per 
ten į Londoną ir Paryžių, kaip galvoja to- 
varišč Brežnev. Ir kas gi dabar iš jų dviejų 
teisus? O gi, tur būt, tas, kuris bus įmant
riausias jojikas -ant Berlyno arklio; deja, 
kažkaip netikėtina, kad juo būtų Herr 
Brandt.

Pokarinė Berlyno istorija yra perdėm 
liūdna -ir vietomis net tragiška. Berlynu 
manevravo ne vokiečiai ir ne aliantai, bet 
visuomet rusai (išskyrus tik vieną atvejį, 
kai Stalinas kėsinosi brutaliai užgniaužti 
Berlyną, aliantai pasipriešino, pastatę va
dinamąjį „oro tiltą“), šiaip gi Eerlyno san
tvarka yra juk aiškiai nustatyta 1946 m. 
Potsdamo sutartim, pagal kurią Vakarų 
Berlynui yra užtikrintas laisvas susisieki
mas tiek su rytų Berlynu, tiek su vakarų 
Vokietija.

Ilgainiui rusai tą sutartą ir garantuotą 
vakarų Berlyno laisvę pamažu, bet atkak
liai griovė. Ją sugriovę, tie patys rusai da
bar -parduoda tą pačią Berlyno laisvę, kaip 
aną čigono -arklį, iš naujo, tik už aukštesnę 
kainą — šį kartą už saugumo sutartį su vi
sa vakarų Europa.

Kokias garantijias turi vakarų Vokietijos 
kancleris Brandt, kad jo „rytų politika“ ir 
naujai sudarytoji Berlyno sutartis veiks? 
Pažvelgus į praeitį, galima būtų tvirtinti 
tik viena — jokių. Sovietai sugebės Brand
to sutartį tiek pat nualinti, kaip ir Potsda
mo, jeigu tik jiems tai bus naudinga. Nuali
nę gi, Berlyno laisvę vėl pardavinės iš nau
jo.

Kaip tik šiuo -metu, kai nauja Berlyno 
laisvės sutartis tapo pasirašyta ir jau pra
dėjo veikti, Brandt ir -pats nepajuto, kaip 
atsidūrė sovietinio politinio šantažo siųs
tuose. Kremlius j-au viešai pradėjo grasinti 
— jeigu vakarų Vokietijos parlamentas ne
patvirtins didžiosios sutarties tarp SSSR ir 
Vakarų Vokietijos, tai Berlyno laisvės su
tarties veikimas bus nutrauktas. Bet tos 
vadinamosios „didžiosios sutarties“ pusė 
Vokietijos gyventojų bijo. Vokietijos kanc
leris Brandt, rusų jau pagautas ir įkinky
tas, aną dieną prabilo į savo gyventojus jau 
kremliškai, kad ir vokiečių kalba: jeigu 
jūs, mano mieli vokiečiai, bijosite didžio
sios sutarties su mums tokia drauginga 
Maskva ir jos nepatvirtinsite, tai, jūsų bai
mei, mūsų brolius vokiečius Berlyne vėl 
prislėgs nelaisvė.

Iš visa -tai jau matyti, kad Herr Erandt 
nėra tas įmantrus jojikas, kuris pajėgtų 
ant -bet kurio arklio nujoti į Maskvą ir ten 
kad ir menkiausias „štukas“ išraizgyti; 
veikiau tovarišč Brežnev, pabalnojęs savo 
čigonišką arklį, atjos pas jį su visom „štu- 
kom“, o Herr Brandt tik žiūrės ir stebėsis.

Vietnamas yra 15 metų Jungt. Amerikos 
Valstybių kruopščiai paruoštų planų, ryž
to, atsargumo, baimės, klaidų, neapsiskai- 
čiavimų, skaudžių nusivylimų, įžeistos sa
vigarbos. išsvajotų vilčių ir pagaliau visgi 
realybės, kuri dezorientavo, paraližavo, su
skaldė išdidų Amerikos kraštą, o mažas

Tokį klausimą dabar daug kas sau kelia 
ryšium su JAV pradėtąja Šiaurės Vietna
mo blokada. Atsakymo, atrodo, niekas netu
ri. Daugelis valstybių už tą minų primė- 
tymą jūrose prie šiaurės Vietnamo jau 
paskubėjo pasmerkti JA Valstybes, tarp jų 
ir Prancūzija. Ne visų smerkiančiųjų mo
tyvai vienodi: vieni smerkia dėl to, kad 
toksai žygis yra labai pavojingas, kiti — 
norėdami parodyti savo simpatijas Sov. Są
jungai, kurios prestižas nukentėtų, jei dėl 
tos blokados šiaurės Vietnamas, aprūpina
mas sovietiniais ginklais, turėtų sutikti su 
amerikiečių sąlygomis, atsitraukti iš Pietų 
Vietnamo ir sudaryti paliaubas. Treti smer
kia amerikiečius visokiais dorumo ir pado
rumo sumetimais. Kaip čia dabar — imi 
nei iš šio, nei iš to ir primėtai prie svetimų 
uostų minų, kišies į svetimos valstybės rei
kalus!

Patsai rimčiausias motyvas, tur būt, yra 
tasai galimas pavojus sukelti pasaulinį ka
rą arba -bent tarp dviejų didžiųjų — Sov. 
Sąjungos ir JAV. Kad tokiam karui tarp 
šių dviejų valstybių įkilus, visos kitos sėdė
tų sau ramios ir žiūrėtų, lyg į kokias gai
džių peštynes, sunku patikėti. Jeigu susi
imtų du didieji, tai mažesnieji, gal ir ne 
savanoriškai, turėtų stoti vienoje ar kitoje 
pusėje, ir štai suliepsnotų pasaulis iš nau
jo. Sov. Sąjunga įpareigotų Varšuvos pak
to kraštus, kaip įpareigojo žygiuoti į Čeko
slovakiją. JAV turi savo sąjungininkus. O 
pavojus susilaukti karo kai kieno spėlio
jimais dabar yna toks pat, kaip prez. Ken- 
nedžio laikais, kai Chruščiovui buvo pa
teiktas ultimatumas: arba raketos tuojau 
pat plaukia iš Kubos atgal, kam jos pri
klauso, arba... Kad pavojus yra aiškus, 
rodytų prezMeittjo patarėjo Kissingerio 
pastangos dar atkalbėti prez. Nixoną nuo 
blokados. Dr. Kissingeriis, atrodo, gerai 
nuuodžia, ką gali galvoti ir kaip pasielgti, 
pvz., Sov. Sąjungos vadai. Dr. Kissinge- 
ris juk yra tasai prezidento ambasadorius, 
kuris sumezgė Nixono kelionę į Pekiną, 
o dabar ruošė kelią į Maskvą. Bet prezi
dentas daktaro nebepaklausęs — jis bu
vęs jaut priėjęs sprendimo, nusistatęs ir 
pasiryžęs.

Vietnamo karas, tur būt, yra daugiau 
JAV, o ne Sov. Sąjungos garbės reikalas. 
Amerikiečiai juk ligi šiol tiesiogiai ten ko
vojo. Pietiečiai kovoja jų ginklais, ameri
kiečiai ten laikė daugiau kaip pusę mili
jono karių. Karių šiuo metu yra likę tik 
daugiau kaip 60 tūkst., jie, kaip sakoma, 
yra ten tik patarėjai. Bet aviacija ameri
kiečių tebelaikoma Vietname stipri, to-

Vietnamas paliko vis dar aktyviu grėsmin
gu ugniakalniu.

Kaip tik tuo metu, kada, atrodo, štai tik 
dar vienas geras mūšis, ir Vietnamas bus 
nugalėtas, Amerika negali tam mūšiui ruoš
tis, nes neturi kareivio; kareivis nusivy
lęs, nuvargęs, apatiškas, nori namo. Tuo 
metu, kada Jungt. Amerikos Valstybių pre
zidentas ruošiasi kelionei į Maskvą, reika
lingas laimėjimų ir visuotinės krašto para
mos, atrodo, laimėjimui gresia pralaimėji
mas, o pats kraštas bus suskilęs ir pasken
dęs politinės nesantaikos kovoj. Maskva 
juk ne mažiau suinteresuota Vietnamo li
kimu, kaip ir Vašingtonas. Tokioj situaci
joj neišvengiama, kad vienas iš jų dviejų 
turi būti tas, kuris pralaimi, ir kitas, kuris 
laimi. Iš kitos pusės irgi net neįsivaizduoti
na, kad Nixonias važiuotų į Maskvą pralai
mėtojo vaidmeny; veikiau jis nuo jos atsi
sakytų.

Tuo tarpu tikrame kovos lauke, Vietna
me. Amerikos padėtis yra arti desperacijos. 
Todėl Nixonui ir teko sulošti paskutinę kor
tą — bombarduoti Šiaurės Vietnamą ir už
minuoti jo krantus. Ši priemonė, tur būt, 
neatneš tiesioginių greitų laimėjimų, bet 
apsaugos nuo tiesioginės pralaimėjimo ka
tastrofos; tuo būdu kelionė Maskvon ga
lės būti vykdoma, nors Vietnamas gaisruos 
ir toliau.

Kaip gi pagaliau baigsis Vietnamo reika
las? Padarykime dabar jau mažiausiai įti
kėtiną prielaidą, kad J. Amer. Valstybės 
laimės kovą. Tokiu atveju kiek vėliau kils 
neišvengiamas klausimas, kaip ilgai šiame 
konflikte iki šiol tyli milžiniška Kinija pa
kęs Amerikos įsitvirtinimą kaimyninėse 
džiunglėse ir kalnuose, milžiniškame Azijos 
kontinente, nuo kurio Amerika taip toli ir 
kuriame Kinija buvo viešpats prieš 3000 
metų ir dar dabar jame tebegyvena?

Šiaurės Vietnamo aiški pergalė Kinijai 
gal irgi nepatiktų, nes tai gal galėtų reikšti 
Sovietų įtakos įsitvirtinimą karo nuvargin
tuose kraštuose. Sibire kiniečiams rusų yra 
daugiau, negu jų gali suvirškinti, o priedo 
dar Laoso ir Kamibodijos lygumose jų tik
rai būtų per daug. Todėl lai tais Vietnamas 
rūksta, kol jis rūksta, o kai nustos rūkęs, 
pamatysime.

Tas reiškia, kad gal koks kitas sprendi
mas turės būti surastas.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas 

kia, sako, stipri, kad tai leido prez. Nixo
nui apsispręsti už blokadą, tikėti, kad 
persvara vis tiek bus amerikiečių pusėje, 
jei Sov. Sąjunga ir išdrįstų pulti.

O amerikiečiai dabar mato, kad ta va
dinamoji vietnamizacija yra tik graži iliu
zija. Užsimojimas vietnamizuoti Pietų 
Vietnamą reiškė, kad viskas pamažu 
pereis į pačių vietnamiečių rankas — 
amerikiečiai juos apmokys, apginkluos, 
supažindins su sudėtingais ginklais, ati- 
trauM savo dalinius, ir jūs ginkite da
bar patys savo laisvę ir nepriklausomybę! 
Tik aviacija lieka pačių amerikiečių ran
kose. Ta kryptimi ir buvo sukama gana 
sparčiai, ir po pusmečio turėjo jau pasi
traukti visi likusieji amerikiečiai patarė
jai. Bet šiaurės Vietnamas, matyt, nujau
tė, koks niekas yra ta vietnamizacija, ir 
staiga puolė ir pradėjo laimėti mūšį po 
mūšio. Jis juk turi gudrų savo strategą 
gen. Giapą, kuriam negaila karių — svar
bu laimėti. Dabar ir amerikiečiai mato, 
kad vietnamizacija yra niekai, patys viet
namiečiai neapsigins. Baigdami likviduo
ti Pietų Vietnamą, ko gera, Šiaurės Viet
namo komulnistinių divizijų daliniai sv/- 
naitai.ns ir tuos likusius amerikiečių ke
liasdešimt tūkstančių. Taigi ką daryti? 
Reikia gelbėti savd karius ir savo gerą 
vardą, nes kaip gi čia atrodys, kad JAV 
nepajėgė susidoroti. Juk amerikiečiai pla
čia burna skelbė visam pasauliui, kad 
Vietname jie gina norinčių nepriklauso
mai gyventi žmonių laisvę nuo pavergėjų 
iš šalies. Toks skelbimas, aišku, turi ne-

SEPTYNIOS dienos
Mūšiai Kašmyre

Indijos ir Pakistano kariniai daliniai pra
dėjo ilgai užtrukusius mūšius Kašmyre.

Mūšiai reiškia, kad buvo pažeista Jungti
nių Tautų nustatytoji paliaubų sutartis. O 
tai ir įvyko prieš susitinkant abiejų kraštų 
vadams tartis dėl taikos.

Išprašytas žurnalistas
Sov. Sąjungoje buvęs akredituotas britų 

The Times laikraščio atstovas David Bona- 
via buvo paprašytas išvažiuoti.

Kaltinimai jam nebuvo pateikti, bet jis 
pastaruoju laiku daugiausia rašė apie po
grindininkų veiklą ir apie žydų judėjimą. 
Kiek anksčiau jis buvo suimtas, nugaben
tas į miliciją ir įspėtas, kad daugiau nebe- 
silankytų pasipriešinimo judėjime dalyvau
jančio Piotro Jakyro bute. Jam buvo pasa
kyta: „Nesikišk į mūsų vidaus reikalus“.

Pasitarimai nutrūko
Atgaivintieji oficialūs pasitarimai Pary

žiuje tarp amerikiečių ir šiaurės Vietnamo 
ir Pietų Vietnamo komunistų atstovų dėl 
taikos vėl nutrūko. Amerikiečiai sako, kad 
nieko teigiama nepasiekiama.

Bet spėliojama, kad vyksta slapti pasita
rimai, kuriuose amerikiečiams atstovauja 
prez. Nixono patarėjas dr. Kissingeris.

Bado pavojaus nėra
Jungtinių Tautų atstovas Bangladešoje 

tikisi, kad tam kraštui neteks badauti, nes 
Indija turėtų atsiųsti 200 tūkst. tonų grūdų 
šį mėnesį ir iš kitų šaltinių tikimasi gauti 
tarp 100 ir 150 tūkst. tonų.

O reikalinga mėnesiui apie 200 tūkst. to
nų.

Arabų vienybė
Grįžęs iš Maskvos, Egipto prez. Sadatas 

pasiėmė Libijos prez. Gadafį ir nuskrido į 
Alžyrą tartis dėl arabų vienybės.

Egipto pagrindinis rūpestis — išspręsti 
reikalus su Izraeliu, kuris yra užėmęs ne
mažus plotus jo žemės.

Rumunija prašosi
Rumunija prašosi, kad Europos Ekono

minė Bendruomenė taikytų jai ūkiškai at
silikusioms kraštams taikomąsias pirmeny
bes.

Taip kalba Husakas
Čekoslovakijos komunistų partijos va

das dr. Husakas pasakė sovietiniams ka
riams, kad krašto darbo žmonės juos laiko 
savo draugais ir geriausiais sąjungininkais.

Praeito karo aukos
Ryšium su 27 m. sukaktim, kai baigėsi 

antrasis pasaulinis karas, primenamos Sov. 
Sąjungos aukos jame ir tuojau po jo.

Skaičiuojama, kad Sov. Sąjunga tada ne
teko apie 20 mil. žmonių. Apie 7 mil. bu
vę vokiečių nelaisvėje, ir apie pusė jų bū
sianti žuvusi. Žuvo iapie 2 mil. žydų. Le
ningrado apsupime 1941-1942 m„ daugiau
sia badu, būsią žuvę apie milijoną. Daug 
milijonų būsią žuvę tuoj po karo valymų 
metu ir dėl ligų.

Benamių po karo galėję būti apie 25 mil. 

mažą dozę veidmainiavimo — štai tegu ir 
Europoje, niekas negynė ir negina). Bet 
dėl Vietnamo jų deklaracijos buvo gražios. 
Kaip gi pasaulis žiūrės į Ameriką, jei 
Vietnamas bus užimtas dar ir amerikie
čių patarėjams ten tebesant?

Kinija, žinoma, turi būti patenkinta 
amerikiečių žygiu. Gal jos palankumas ir 
buvo žinomas prez. Nixonui, kai jis skel
bė blokadą. Jeigu šiaurės Vietnamas lai
mės ir užims Pietų Vietnamą, ten Sov. 
Sąjunga bus stipriai įkėlusi koją ir kaip 
tik Kinijos pašonėje. O Kinija nenori bū
ti apsupta. Sov. Sąjungos įsigalėjimas 
Vietname reikštų, kad jai būtų jau atviras 
kelias pasiimti visą Indokiniją — Kam- 
bodiją, Laosą. Be kita ko, galėtų stebinti 
Kinijos laikysena, šiaurės Vietnamu! ji 
tiekia ginklus, praleidžia Sov. Sąjungos 
siunčiamuosius per savo teritoriją. Taip 
ji daro pasaulinės revoliucijos šūkį rem- 
dama. komunizmo pergalės siekdama, kur 
tai galima. Bet į pergalingąjį Vietnamą, 
kai jis toks bus. reikia tikėtis, ne Kinijos 
vadai atskris pasididžiuoti ir kokių nors 
patarėjų aplankyti ar nurodymų duoti, 
bet Sov. Sąjungos, kuri daugiausia rėmė.

Tačiau kol kas reikia tik žiūrėti, kaip 
vyks blokada ar kokios bus jos pasėkos.

PREMIJOS UŽ TAIKOS STIPRINIMĄ

Gegužės 1 d. proga Sov. Sąjunga premi
jas už taikos stiprinimą paskyrė britui E. 
H. S. Buropui, italui R. Gutuzui, bulgarei 
C. Dragoičevai. libaniečiu! K. Džumblatui, 
vokiečiui iš Rytų Vokietijos E. Bušui ir ar- 
gentiniečiui A. Varelai.

Bombardavimai ir blokada
Amerikiečiai vėl pradėjo bombarduoti 

Šiaurės Vietnamą.
Prez. Nixonas sutarė su kariniais vadais 

surizikuoti pradėti vykdyti šiaurės Viet
namo blokadą, kad ginklų tiekimas sustotų.

Abejojama, ar prez. Nixonas gegužės 22 
d. bevažiuos į Maskvą, kai Sov. Sąjungos 
remiamas Šiaurės Vietnamas ėmė taip pul
ti Pietų Vietnamą.

Šri Lanka bus respublika
Pagal naują konstituciją Ceilonas nuo 

gegužės 22 d. bus respublika ir gaus Šri 
Lanka vardą.

Patikrins pasiruošimą
Sov. Sąjungos krašto apsaugos min. 

marš. Grečka atskrido į Siriją, kaip spė
jama. vizituoti kariuomenės, kuri turi aipie 
87 tūkst. karių, yra apginkluota sovietų, ir 
jos didesniuose daliniuose yra sovietiniai 
patarė j ai.

Izraelis sutvarkė grobikus
Arabai teroristai buvo užgrobę belgų ke

leivinį lėktuvą, įsakydami nusileisti Tel- 
Avive ir reikalaudami paleisti 100 kalina
mų teroristų, kad lėktuvas nebūtų susprog
dintas.

Gen. Dajano vadovaujamai grupei pasi
sekė nudelsti laiką, apgadinti lėktuvą, pri
simetąs mechanikais įeiti vidun, kur 2 te
roristai nušauti, 1 moteris sužeista, 1 svei
ka suimta, bet susišaudymo metu 2 kelei
viai sunkiai sužeisti.

Divizijos pasienyje
Kinijos pasienyje Sov. Sąjunga laikanti 

apie ketvirtadalį savo kariuomenės — 44 
divizijas, iš viso apie 460 tūkst. karių.

Prieš Usurio upės kovas pasienyje ji lai
kiusi tik 15 divizijų.

Komisija už transportą
Už pervežimą sovietinių ginklų geležin

keliais į Šiaurės Vietnamą Kinija iš Sov. 
Sąjungos imanti tam tikrą komisiją. Su
dėtingesnių ginklų, kaip tam tikrų raketų, 
Sov. Sąjunga nė nedrįsusi siųsti per Kini
ją — tokie dalykai buvo gabenami jūra.

Iki šiol tik apie trečdalį šiaurės Vietna
mu! reikalingų ginklų tiekė Kinija. Bloka
dos metu tas tiekimas gali padidėti.
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DOMAS VELIČKA - LITUANISTAS Ūkinio gyvenimo istorijai
Šiandien mūsų tautai viena svarbiausių 

mokslo sričių yra lituanistika. Ji tyrinėja 
mūsų tautos sukurtus dvasios lobius kal
bos, literatūros, kritikos, menotyros, ar
cheologijos, istorijos mokslo šakose. Ji ugdo 
mūsų kūrybines jėgas pavergtoje tėvynėje 
i<r tremtyje. Ypač tremtyje yra brangi kiek
viena lituanistinė jėga. Domo Veličkos ne
tikėta mirtis š. m. kovo 18 d. Čikagoje su
jaudino ne tik lituanistikos darbuotojus, 
ibet ir kiekvieną lietuvį, kuris brangina 
gimtąją kalbą, literatūrą, plačia prasme li
tuanistiką. O Domas Velička buvo pasišven
tęs lituanistas, lietuvių literatūros istori
kas, pedagogas ir švietėjas.

Domas Velička gimė 1906 m. spalio 5 d. 
Čikagoje. Tačiau savo jaunatvę pradžiūga- 
vo nepriklausomoje Lietuvoje. Jis čia 1927

Rašo
STEPAS VYKINTAS

m. baigė Šilalės vidurinę mokyklą, o 1931 
m. Tauragės mokytojų seminariją. 1932 m. 
atliko karinę prievolę ir Karo mokykloje 
įsigijo atsargos karininko laipsnį. 1932-36 
m. jis buvo pradžios mokyklos mokytojas, 
o 1936-44 m. vyresnysis pradžios mokyklų 
inspektorius. Taigi jis tuo metu įsigijo pui
kią pedagogo praktiką.

Tačiau velionies veržli prigimtis nepa
sitenkino tik pedagoginėmis studijomis ir 
praktika. Jis, nors ir nebejaunas, 1940 m. 
įstojo lį Vilniaus universitetą, kur studijavo 
humanitarinių mokslų fakultete lituanisti
ką. 1944 m„ pasitraukęs iš Lietuvos, 1946- 
47 m. Tuebingeno u-te studijavo baltistikos 
katedroje lituanistiką ir gavo diplomą. Ilgų 
metų darbą ir studijas jis apvainikavo aka
demiko vardu.

D. Velička, 1949 m. atvykęs į JAV, Čika
gą, greit įsijungė į aktyvų ir pozityvų li
tuanistinį darbą. 1952 m. jis jau Čikagos 
Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos mo
kytojas, 1958 m. Pedagoginio lituanistinio 
instituto lektorius ir vicedirektorius, aki
vaizdinio ir neakivaizdinio kurso direkto
rius. Be pedagoginio darbo, jis čia atliko 
nemaža organizacinių uždavinių: 1949 m. 
vienas iš Mokytojų sąjungos steigėjų, 
„Draugo“, „Naujienų“ pedagoginių skyrių 
organizatorius, LB Čikagos apygardos kul
tūros tarybos pirmininkas. Su kitų parama 
jis suorganizavo Čikagoje spaudos atgavi
mo 50 m. sukakties minėjimą ir suruošė 
spaudos bei grafikos parodas, paruošė su
kaktuvinį leidinį „Kovos metai dėl savo
sios spaudos“. Kartu su instituto studentais 
jis pravedė M. Daukšos ir M. Mažvydo mir
ties sukakčių minėjimus ir išleido apie juos 
leidinius: Kan. M. Daukšos Prakalba ir 
Martynas Mažvydas. Suredagavo bent kelis 
instituto metraščius: „Gintarą“ (1960), 
„Sakalų Kelius“ (1961), „Tėviškės Pašvais
tę“ (1962) m., išleido Vaižganto „Rimus ir 
Nerimus“ ir „Nepriklausomą Lietuvą“.

Velionis laibai brangino savąją spaudą ir 
uoliai joje bendradarbiavo. Jis daug rašė 
jau nepriklausomoje Lietuvoje pedagoginė
mis, literatūrinėmis ir kalbinėmis temomis 
„Šviesos Keliuose“, „Mokslo Dienose“ 
„Tautos Mokykloje“, „Jaunojoje Kartoje“, 
o tremtyje — „Drauge“, „Naujienose“, 

„Dirvoje“ pavarde ar Alf. Aisčio, Didžiulio 
slapyvardžiais.

Velioniui buvo nesvetima ir organizacinė 
veikla. Nepriklausomoje Lietuvoje jis uo
liai veikė mokytojų, šaulių, skautų vadovy
bėse, tremtyje mokytojų ir lituanistų sam
būriuose.

Didžiausias D. Veličkos palikimas yra du 
„Lietuvių Literatūros“ tomai, Čikagos 
Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos iš
leisti 1961 m. Tai du didžiuliai vadovėliai, 
skirti lietuvių aukštesniajai mokyklai. Pir
masis tomas yra Skirtas tautosakai: pasa- 
kojamajai tautosakai: pasakoms, sakmėms, 
liaudies iškalbai, dainuojamai tautosakai: 
dainoms, smulkiajai tautosakai, tikėjimams 
ir papročiams. Čia nemaža žinių pateikiama 
apie literatūros teoriją: stilių, kompoziciją, 
kalbines priemones, poetinę sintaksę, vei
kalų žanrus. Vadovėlyje gausu pavyzdžių: 
įvairių pasakų, sakmių, padavimų, dainų, 
literatūrinių ištraukų. Tai vienintelis tau
tosakos vadovėlis tremtyje, kuris tiktų ir 
visoms lietuvių mokykloms, jei bolševikai 
netemptų mūsų tautosakos ant komunisti
nės ideologijos kurpalio.

Antrasis D. Veličkos vadovėlio tomas yra 
skirtas senajai lietuvių literatūrai: prieš
aušrio ir poaušrio laikotarpiams. Čia pra
dedama nuo „Lietuvos Metrikos" ir baigia
ma žymiaisiais lietuvių raštijos tyrinėto
jais. Vadovėlio autorius nepasitenkina vien 
senaisiais rašytojais, bet supažindina ir su 
M. Biržiška, J. Tumu-Vaižgantu, Vaclovu 
Biržiška, A. Ružancovu (kaip bibliografu). 
Vadovėlio gale įdėtas literatūros teorijos 
išsamus skyrius. Tenka pažymėti, kad Do
mas Velička, kaip literatūros istorikas ir 
vertintojas, pasižymi dideliu objektyvumu, 
nuoširdžia lietuviškosios kūrybos meile ir 
individualia kūrinių 'analize. Jo atvaizduoti 
rašytojai, kaip Simanas Daukantas, Motie
jus Valančius, yra gyvi, ryškūs ir būdingi. 
Šit kaip Domas Velička M. Valančių įverti
na: „Jei Mindaugas davė pradžjią politinei 
bei militarinei Lietuvos valstybei, o Vytau
tas sustabdė ilgaamžę kryžiuočių invaziją, 
tai vyskupas Valančius, pastodamas kelią 
rusiškajam genocidui, ne tik apsaugojo tau
tą nuo dvasinio sunaikinimo, bet tuo pačiu 
padėjo tvirtus pamatus bręstančiam tauti
niam atgimimui ir būsimai kultūrinei Lie
tuvos valstybei (mūsų pabraukta. St. Vk.).

Štai kuo Valančius yra didelis ir reikš
mingas. Lietuvių tautos istorijoje Valan
čius atsistoja greta didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių“.

O kur dabar Valančiai? Tačiau Domas 
Velička ėjo S. Daukanto pėdomis: jis „it 
vargo pelė be paliovis triūsėjo“ Lietuvai, 
jos kultūrai, lietuvybei kelti ir stiprinti. 
Garbė jam! Jis nusipelnė garbingo lietuvio 
kultūrininko vardą. Nuoširdi mano užuo
jauta Jo šeimai ir artimiesiems.

ANTRAS KAIMAS — ANTRASIS 
VILKOLAKIS

Chicagoje vėl pasirodė su savo gyveni
miškais vaidinimais Antras Kaimas, vai
dintojų grupė, kuriai sceninius darbus yra 
pateikęs V. Alantas, K. Almenas, A. T. An
tanaitis, R. Cinką, Ant. Gustaitis, F. Kirša, 
A. Landsbergis, J. Tininis, P. Visvydas ir 
kiti.

Antro Kaimo pastatymai susilaukia žiū
rovų susidomėjimo.

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS ŪKĮ

Pagaliau pasirodė seniai skelbtoji knyga 
„Žemės ūkio gamybinė kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje 1920-1940". Ji paruoš
ta ir išleista Pienocentro darbuotojų pa
stangomis ir lėšomis, vadovaujant buv. val
dybos pirmininkui ir vyr. direktoriui J. 
Glemžai. Iš tikrųjų tai yra paskirų autorių 
straipsnių rinkinys, kurio medžiaga labai 
nevienoda. Šalia labai vertingos, sakytume; 
nepakartojamos, medžiagos, randame ma
žai ką bendra su ž. ū. kooperacija teturin
čių dalykų ir šalia rimtai metodiškai na
grinėjamų objektų įterpta lengvu atsimini
mų stiliumi papasakotų, nereikšmingų is
torijų (kooperatyvai Stalius, Raidės spaus
tuvė).

Pirmoji, lyg ir įžanginė dalis, kuri suda
ro apie trečdalį visos knygos, beveik nieko 
bendra su gamybine kooperacija neturi. Jo
je aprašomas Lietuvos žemės ūkis prieš ir 
po pirmojo pasaulinio ikaro. Tačiau šas sky
rius paruoštas gana atidžiai ir koncentruo
tai. Kruopščiai surankiota medžiaga ypač 
gerai atvaizduoja nepr. Lietuvos žemės ūkį 
ir jo tobulinimui sukurtąsias institucijas. 
Tai laibai vertingas, nepamainomas straips
nis norintiems bent bendrais bruožais susi
pažinti su Lietuvos žemės ūkio raida. Pir
mosios dalies autorium yra pasirašęs agr. 
dr. Vi. Bublys.

Antroji dalis prasideda istoriniu J. Fle- 
džinskio straipsniu apie ž. ū. draugijų są
jungą Gamintoją ir pereina prie išsamaus 
J. Glemžos straipsnio apie Pienocentrą. Dar 
apie Pienocentro veiklą rašo K. šeštokas 
ir J. Strazdas. Tai žmonės, kurie tą plačiai 
šakotą kooperatinį milžiną kūrė ir jam va
dovavo, todėl ir jų pateiktoji medžiaga yra 
labai vertingas indėlis Lietuvos koopera
cijos ir ž. ūkio istorijai.

Pakankamai išsamiai L. Giriūno aprašy
ta Maisto veikla. Tačiau šitoji bendrovė, 
kaip ir visa eilė vėliau minimųjų, iš tikrų
jų nebuvo kooperatyvai tikrąja to žodžio 
prasme. Tai buvo akcinės bendrovės. Ra
šant apie Lietuvos žemės ūkio gamybą, 
daugumos tų bendrovių neįmanoma ap
lenkti, tuo labiau, kad jos savo veikla ir 
pobūdžiu buvo labai priartėjusios prie ž. 
ūkio kooperatinių įmonių. Tačiau kad kny
gos pavadinimas neklaidintų skaitytojo, 
gal būtų buvę tiksliau ją pavadinti tegu ir 
tokiu vardu: Lietuvos žemės ūkis ir jo ga
mybinės organizacijos (ne kooperatyvai).

Logiškai galvojant, trečioji iš eilės apra
šomoji organizacija, būtų turėjusi būti Lie
tūkis. Visų pirma todėl, kad tai tikra di
džiulė kooperatinė įmonė, o antra, kad 
Lietūkio vaidmuo Lietuvos ž. ūkyje buvo 
toks didelis, dėl to jo veiklos aprašymą pra
leidus, knygoje pasiliko didžiulė spraga ir 
jos vertė žymiai sumažėjo. Rašyti apie Lie
tuvos ž. ūkio įmones ir praleisti Lietūkį yra 
tas pats, kas bandyti pripildyti bosą van
dens, kai vienas jo šulas išimtas... Deja, 
nors vienoje kitoje knygos vietoje Lietūkio 
vardas pripuolamai ir paminimas, tačiau jo 
veiklą vaizduojančio atskiro rašinio ten la
bai pasigendama.

Akc. bendrovės Lietuvos Cukraus apra
šymas labai koncentruotas ir neišsamus. 
Nežinomas autorius panaudojo tik Tautos 
ūky ir Liet. Enciklopedijoj skelbtąją me
džiagą, rašytą visai kitam tikslui ir kitose 

aplinkybėse. Todėl čia nieko nerandamle 
apie tos bendrovės atsikūrimą rusų-vokie
čių karo pradžioje (valdybos pirm. a. a. 
A. Trimakas) ir jos veiklą okupacijų me
tais. Teigiama, kad buvę nutarta statyti ke
turi cukraus fabrikai, bet nenurodoma, kas 
tą nutarimą buvo padaręs. Iš tikrųjų cuk
raus suvartojimo atžvilgiu Lietuva Euro
poje stovėjo priešpaskutinėje vietoje (tik 
Albanija suvartojo mažiau cukraus), ir no
rint pasivyti tokius kraštus, kaip Švediją 
ar Angliją, būtų reikėję bent dešimties to
kio dydžio fabrikų.

Tuo tarpu, kai daugelio bendrovių išvar
dyti ne tik valdybų nariai, bet ir skyrių 
vedėjai, kai, pvz„ Lietuvos Muilo bendro
vės vyriausiojo muitininko ne tik skelbia
ma pavardė, bet nurodoma, kur ir kieno 
lėšomis jis mokėsi savo amato, tai Lietuvos 
Cukraus fabrikų direktoriai (išskyrus patį 
pirmąjį) vadinami tik vedėjais ir jų vardai 
visai neminimi, šitoks nevienodumas kny
gos redakcijoje rodo per didelį skubotumą 
ir gal neapdairumą darbą paruošiant.

Agr. P. Rudinsko straipsnis apie Lietu
vos linų ūkį ir kooperatyvų sąjungą Liną 
paruoštas gana smulkmeniškai, nors labai 
pavėluotai atsiradęs Linas toli gražu ne
besuspėjo atlikti tų uždavinių, kuriems jis 
buvo skirtas.

Plačiai žinoma 1934 m. įsisteigusi smul
kiųjų ūkio šakų ir specialių kultūrų drau
gijų sąjunga Sodyba, kuri 1939 m. Pieno
centro iniciatyva buvo perorganizuota į 
akc. bendrovę, J. Glemžos taip pat išsa
miai ir smulkmeniškai aprašyta. Gal tik be 
reikalo antraštėje jai duotas akc. bendrovės 
pavadinimas, nes teikiu titulu Sodyba eg
zistavo tik vienerius metus.

Ee jau suminėtų įmonių, knygoje dar 
atskirais straipsniais aprašyta akc. b-vė 
Valgis (J. Glemža ir A. Reventas), Lietu
vos Baltijos Lloydo ir Baltijos Transporto 
bendrovės (L. Dangis), Draudimo sąjunga 
ir draudimo bendrovė Kooperacija (J. 
Glemža ir J. Vilkaitis), Lietuvos Koopera
tyvų Taryba (J. Glemža ir J. Vilkaitis), 
Lietuvos Kooperatininkų Draugija (K. šeš
tokas), kooperatinė spaustuvė Raidė (J. 
Glemža ir J. Vilkaitis) ir kooperatyvas Sta
lius (J. Strazdas).

Beveik visos tos pastarosios įmonės nie
ko ar beveik nieko bendra neturėjo su že
mės ūkio gamyba (transportas, draudimas, 
spauda). Tad jų atsiradimas knygoje, atro
do, yra visai atsitiktinis — vien tik todėl, 
kad atsirado įmonę kūręs ar joje dirbęs as
muo ir sutiko parašyti. Tačiau jeigu būtų 
buvę planuota šalia ž. ūkio gamybinių įmo
nių sutelkti toje pačioje knygoje medžiagą 
ir apie visus Lietuvoje veikusius koopera
tyvus, tai reiktų pripažinti, kad tų koopera
tyvų sąrašas išėjo apgailėtinai nepilnas. 
Štai šalia Pienocentro nematyti Lietūkio, 
šalia Valgio bendrovės nėra Paramos 
kooperatyvo, šalia Raidės spaustuvės nemi
nimas didžiausias Lietuvoje spaudos koope
ratyvas Spaudos Fondas. Sąrašą būtų gali
ma dar tęsti ir toliau.

Vis dėlto surinktoji medžiaga apie tas 
bendroves ir kooperatyvus yra labai ver
tinga. Jeigu Lietuvos kooperacijos šulas J. 
Glemža, kuris ryžosi išleisti šią knygą, im
tųsi surinkti medžiagą apie visus Lietuvoje 
veikusius kooperatyvus ir išleisti ją atski
ru leidiniu, tai jis tikrai atliktų neįkainoja
mą istorinį darbą.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PETRAS VAIČIŪNAS DETROITE

Vyt. Alantas „Dirvoje“ rašo apie savo 
miesto dramos sambūrio atliktuosius P. 
Vaičiūno pastatymus Detroite (JAV).

Buvo deklamuojama jo poezija, buvo vai
dinamos jo draminių veikalų ištraukos.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Sekančiais metais numatoma Brazilijoje 
suruošti Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
są.

LĖKTUVU Į KONGRESĄ
Brazilijos jaunimo komitetas išsinuomo

ja lėktuvą, kuriuo Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos lietuviškasis jaunamas vyks į 
Jaunimo kongresą Chicagoje.

Brazilijoje suruošti kursai, kuriuose jau
nuoliai tobulina savo lietuvių kalbos mokė
jimų.

TREJI METAI STAŠAIČIUI
Frankfurte, V. Vokietijoje, 3 metams ka

lėti nuteistas Juozas Stašaitis, kuris 1941 
m. Tauragėje talkininkavo nužudant apie 
220 žydų ir 3 komunistus.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBA

Sydnėjaus (Australija) lietuviai North 
Engadene priemiestyje yra nusipirkę skly
pą. kuriame jau baigiami statyti 2 mūriniai 
namai po 2 įbutus. Ta vietovė vadinama 
Lietuvių Sodyba.

Į tuos butus bus leidžiamos gyventi pen
sininkų šeimos.

Iš viso norima pastatyti bent 10 butelių.
Tos Sodybos reikalais rūpinasi Sydnė

jaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija.

KOSMOPOLITINIAME KLUBE

Akademinis kosmopolitinis klubas Mel
bourne (Australija) universitete suruošė 
tarptautinį koncertą, kurio programoje da
lyvavo amerikiečiai, arabai, libaniečiai, lie
tuviai, ukrainiečiai, žydai ir kiti.

Lietuviams atstovavo Vytauto Strauko 
vadovaujama tautinių šokių grupė „Klum
pakojis“ ir sušoko Zanavykų aplinkinį, 
Blezdinginiį, Jonkelį ir Gyvatarą.

DISKUSIJŲ KLUBAS
Melboumo (Australija) M. K. Čiurlionio 

vardo lietuvių diskusijų klubas įsteigtas 
1962 m.

Per tą laiką ligi šiol jis yra suruošęs 
daugiau 'kaip 20 paskaitų ir pasišnekėjimų 
rūpimais klausimais.

Paskutinis ypač gyvas to klubo parengi
mas buvo Vilniaus operos solisto E. Kania
vos koncertas.

Nežiūrint čia suminėtos vienos kitos pa
stabos, knyga vis dėlto yra vertingas indė
lis į ano meto ūkiškojo gyvenimo istoriją. 
Šalia Lietuvos Žemės ūkio ir Statistikos, 
išleistos dar 1948 m„ tai bus bene vienin
telė tos rūšies knyga, išleista po antrojo pa
saulinio karo išeivijoje. Tik gaila, kad dėl 
nepaprastai didelės kainos (minkšt. virše
liais 9.50 dolerių, kietais — 1'0 dd.) ne 
daug kas pajėgs ją įsigyti.

J. Lūža

BRANUSĖ
PRANAS MILAŠIUS

Apsnūdę šventoriaus klevai dairosi į tuš
čią turgaus 'aikštę. Vakariniai jų šešėliai 
glamonėja jauną prie mieto pririštą ąžuo
lėlį. Pasodino jį turgaus aikštėje pavasarį 
nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. 
Orkestras grojo himną, šauliai stovėjo ei
lėje sustingę, kaip akmeniniai stabai, su 
iškeltais prieš save šautuvais, šaulių va
das su nuogu kardu, nuovados viršininkas 
ranką prie kepurės pridėjęs. O kitą dieną 
atėjo žmogus, įkalė šalia ąžuolėlio mietą, 
susuko šiaudų grįžtę ir pririšo ąžuolėlį prie 
mieto. Nebuvo nei orkestro, nei šaulių su 
šautuvais, nei šaulių vado su kardu. Už
miršo jį dabar visi. Sekmadieniais praeina 
pro jį minios į bažnyčią ir iš bažnyčios, 
bet niekas prie jo nesustoja, neprideda 
rankos prie kepurės. Suvažiuoja turgaus 
dieną vežimai, pastovi per dieną, o prieš 
vakarą vėl skirstosi iš miestelio trimis ke
liais cukraus, silkių, uknolių prisikrovę. 
Bėgtų ir ąžuolėEs, iškeltų šaknis iš žemės 
ir bėgtų vienu iš tų trijų kelių kartu su 
ūkininkų vežimais, bet pririštas jis šiaudų 
grįžte prie mieto, tai ir pasilieka; vienišas 
turgaus aikštėje.

Iš turgaus 'aikštės išsiskiria trys keliai, 
gatvėmis vadinami, ir vardai gatvėms duo
ti, priklausomai nuo to, į kurį miestą tas 
kelias eina. O už šventoriaus, kitoje upelio 
pusėje, yra dar vienas kelias, iš turgaus 
aikštės nematomas, svetimiems beveik ne
žinomas, 'bevardis, kiaulių ulyčia ar men
kių gatve pravardžiuojamas. Maži na
miūkščiai, abipus kelio sustoję, akylai ste
bi kiekvieną praeivį. Toliau nuo kelio tvar
tukas pro namo kampą dairosi bailiai į

kelią, jurginai ir kiti žieduoti sutvėrimai, 
kieme sustoję, į pravirus vartelius dairosi, 
alyvų krūmai, seniai jau peržydėję, susi
gūžę patvoryje ir pavargusiomis bežiedė
mis šakomis mojuoja.

Palengva, nepastebimai naktis sėlina į 
bevardę miestelio gatvę.

Nusipraususi Branusė išliejo vandenį ir 
palengva, lyg pasimalonėdama, storu rank
šluosčiu šluostosi. Ausyse dar vis spengia 
kuliamosios mašinos staugimas, apie kojas 
ir rankas ji dar tebejaučia iš mašinos sro
ve puolančius iškultus šiaudus. O krūtinėj 
nerimas, nematomas, negirdimas, bet gar
sesnis už kuliamosios mašinos staugimą.

Skirstėsi jie iš talkos, ėjo kiekvienas į 
savo namus. Jonis ir levusė ėjo taku, ran
komis susinėrę, susiglaudę, kad abudu 
siaurame takelyje išsitektų. Branusės Jo
nis, kur sutemus ateina prie jos lango 
„Branusėle-lelijėle, iškelk baltas kojeles iš 
lovelės, prieik prie stiklo langelio“. Kumelį 
nuo kumelės tokiu savo liežuviu atkalbėtų. 
O prie žmonių bijo su ja ir pakalbėti. Ko
dėl jis nebijo su Ievute pasirodyti? Priean
gyje iki sutemų abu sėdi, visi žmonės pra
eidami juos ten mato. Ir į pajūrį sekmadie
nį dviračiais nuvažiuoja, pajūriu vaikšto, 
parke sėdi. O pas Branusę tik tamsoj, kaip 
vagis, atslenka slapstydamasis, „Branusėle, 
lelijėle“, kai niekas negirdi, o dieną elgiasi, 
lyg jos nepažintų.

Griovys tiesus, kaip įtempta virvė, ilgė
ja kiekvieną dieną, smelkiasi per liūnus. 
Prakaituoja prie jo vyrai, vietiniai ir iš to
liau atvažiavę, tik sekmadieniais pertemp
tus raumenis atleisdami. Susėdę ūkininko 
beržyne lošia kortomis, laikas taip greičiau 
praeina, o jeigu gera laimė, gali ir išlošti.

Terleckis gavo tūzą, numetė saują su
glamžytų 'popierinių ir metalinių ir sako:

— Visus!
— Dešimt litų, — įspėjo jį bankorius.
— Visus!
Bankorius suskaitė Terleckio pinigus.
— Devyni ir pusė lito.

— Nebijok, nepražus.
Bankorius pažiūrėjo į savo kortą ir nu

metė vieną Terleckiui. Devynakė.
-r Sau!
Dabar atsiloš Terleckis. Dvidešimt tas 

apkiautėlis žemaitis tikrai nesurinks, bus 
arba mažiau, arba perdaug. Žiūrėk, kaip jis 
bijodamas traukia kortą, lyg gyvatę už uo
degos. Pažiūri į kortą vienas pats ir vėl 
traukia. Ant kaktos prakaito lašai. Be rei
kalo tu drebi. Tie pinigai vistiek jau ne 
tavo. Pasitrauks juos Terleckis prie savęs 
ir parodys, kaip reikia vyriškai lošti. Žiū
rėk, jis dar vieną kortą drebančiais pirš
tais traukia. Kažin, ką jis sakys, kai Ter
leckis pradės pinigus nuo žolės rinkti. Dar 
vieną traukia', dabar tikrai bus perdaug. 
Ne, dar vieną traukia. Tas apkiautėlis, tur 
būt, akitį nesuskaito, jau ar ne septintą 
traukia.

Pagaliau bankorius suėmė visas savo 
kortas į ranką, vėl iš naujo peržiūrėjo ir 
numetė ant žolės. Atsivertė į saulę kojiniai, 
galviniai, karaliai.

— Einikis! — sako atsidusęs.
Suskaitė ir kiti — tikrai einikis.
Bankorius padavė kortą sekančiam.
— Dvidešimt litų.
— Aš matau tik devyniolika ir pusę.
— Aš atiduosiu, nebijok, — sako Terlec

kis.
Bankas eina aplink antrą kartą, vieni 

įdeda, kiti išima, pagaliau Terleckis vėl 
gauna kortą.

— Litą, — sako jis, vos pažvelgęs į kortą.
Kažin kas sukosėjo, kitas suungzdė, lyg 

norėdamas ką sakyti.
— Aš atiduosiu, nejau manim dėl lito ne

patikite? — sako Terleckis.
— Neturi pinigų — nelošk, — sako vie

nas iš lošėjų.
Terleckis atsistojo ir išėjo iš beržyno.
Lukševičius stovi ant karklių pasirėmęs 

ir žiūri į laukus. Kaimynai juodu,.abudu 
kartu čia atvažiavo, pabaigs kasti ir grįš 
atgal. Lukševičius parsiveš pinigų, kiek

susipynė jos kojos, įsitvėrė ji į savo vaiki
ną stipriau, kad neišvirstų, kurpė nulėkė 
nuo kojos, kažkas paspyrė kurpę į aikštės 
pakraštį, ir abudu ten nuėjo. Branusė ban
do apsiauti stačia, bet kurpė tik sukinėja
si į visas puses kaip gyva, pakėlė kurpę, ne
gali pastovėti ant vienos kojos.

— Duokite, panele, ranką, aš tamstą pri
laikysiu.

Panele... Tamsta... Taip Branusės nie
kas dar nebuvo prakalbinęs. O ji jautė, ži
nojo, kad vieną dieną sutiks tą, kurs ją 
įvertins, nebijos su ja tarp žmonių pasiro
dyti.

— Gal eisime, panele, ant suolo pasisėsti?
Aikštės pakraščiais prikalinėta mietų, 

ant jų užkalta lenta, pavargę šokėjai ar ne- 
norintieji šokti gali pailsėti.

Patinka Branusei sėdėti ir žiūrėti į ki
tus. O dar geriau, kad kiti ją mato. Ir Jonis 
ir levusė mato ją. Žinos dabar Jonis, kad 
jis ne vienas pasaulyje, gailėsis po laiko.

Susirinko pasistiprinę muzikantai, tir- 
lir-lir sucypė klarnetas, um-pa-pa bosas, 
bum-bum-bum būgnas, žirgt-žirgt į vieną 
pusę, žirgt-žirgt į kitą pusę Terleckis, pa- 
šukt-pašukt Branusė, ir taip juodu nuval- 
savo iki paskutinio būgno bum.

Ištuštėjo pagaliau pušynas, nutilo muzi
ka ir dainos. Tylu visur. Rodos, kad po tų 
siautulingų ratelių, po valsų dabar visi par
bėgo namo dr kietai sumigo. Vien tik mė
nulis užtinka juos poromis, kelintą kartą 
labanakt besakančius.

— Koks skaistus panelės veidas, niekur 
tokio skaistaus veidelio nesu matęs, — čiul
ba Terleckis Branusei.

Oh... apsvargti gali vien nuo jo balso. Ir 
žodžiai (kitokie, ne žemaitiški, ne kasdie
niški, taip tiktai inteligentai kalba. Ir jis 
pats turi būti inteligentas, jei inteligentiš
kai kalba.

(Bus daugiau)

vieną uždirbtą centą jis parsiveš, pragy
vens per žiemą šiltoj troboj su pačia ir vai
kais. O kur dings Terleckis per žiemą? Kas 
jį laikys be pinigo? Gal pabandyti čia ves
ti? Mergų čia yra, reikia tik apsisukti. 
Gautų tokią, kuri savo trobą turi, nereikėtų 
pas svetimus pastogės prašyti.

Iš pušyno atskrenda dūdų garsas, šoka 
ten jaunimas, linksminasi.

— Tai taip per dieną ir prabuvai ant tvo
ros pasirėmęs? — sako Terleckis kaimynui.

— O ką gi veiksi šventą dieną? Pamie
gojau, pasižiūrėjau į laukus, į gyvulius ga
nyklose, jau ir vakaras. Laikas gulti ant 
šieno.

— Paskolink man litą.
— Vėl prasilošė!?
— Nesisekė šiandien.
— O ką tu veiksi šį vakarą su tuo litu?
— Eisiu į gegužinę.
Lukševičius padavė jam litą.
— Dabar bus penkiolika litų dvidešimt 

centų.
— Duok dar trisdešimt centų, nusipirk

siu papirosų.
— Penkiolika litų penkiasdešimt centų!

Muzikantai išsivaikščiojo pailsėti, jauni
mas aikštėje eina ratelius. Terleckis pik
tas vaikšto aikštės pakraščiu. Nesiseka jam 
kortos, nesiseka nė gegužinėj. Kiek kartų 
jis šokdamas užkalbino merginą, nė viena 
į kalbas neįsileidžia. Jei kuri ir atsako jam, 
tai tik suburbia kažką nesuprantamai že
maitiškai ir nusisuka.

Reit rata, neit ratoka, 
reit mažeje tekenoka, —

dainuoja jaunimas, sukasi poros, kažkas 
besisukdamas užkliuvo Branusę, ta atsimu
šė į Terleckio petį, dabar juodu įsimaišė į 
besisukančių porų masę, ir visas pušynas 
pralinksmėjo, pagyvėjo, sukasi juodu tarp 
kitų porų, abudu linksmu, patenkintu.

Susipinsim ir mudu, 
kaip dobilu abudu.

Terleckis pasuko Branusę per smarkiai,
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PIMENUI, VISOS RUSIJOS PATRIARCHUI, PERSVARSTYMAI IR VERTINIMAI

Taip savo atvirą laišką patriarchui 
Pimenui pradeda Nobelio premijos lau
reatas rusų rašytojas Aleksandras Sol
ženicynas.

Toliau laiške rašoma:

Šventasis Tėve,
Šiame laiške keliamasis klausimas ant

kapio akmens sunkumu slegia mūsų galvas 
ir drasko širdis tiems rusams, kuriuose or
todoksija dar nėra visiškai užgesinta. Ta
čiau tamstos Kalėdų išvakarių ganytojiška
sis laiškas dar pridėjo akmenėlį. Dabar jau 
darosi nebeįmanoma tylėti.

Kas man įskaudino širdį, tai ta pastrai
pa, kur pagaliau pakalbate apie vaikus — 
gal tai bus pirmas kartas pusėje šimtmečio, 
kad toksai įžymus asmuo prabilo šitokiu 
būdu, sakydamas, jog tėvai, be meilės savo 
gimtajai žemei, turėtų įdiegti vaikams ir 
Bažnyčios meilę (o gal ir paties tikėjimo?) 
ir jog jie tą meilę turėtų sustiprinti geru 
savo pavyzdžiu.

Aš tai girdėjau, ir man prieš akis iškilo 
mano paties ankstyvoji vaikystė ir daug 
pamaldų bažnyčioje, kurias aš tada esu 
lankęs, ir patys pirmieji įspūdžiai, kuriuos 
man jos padarė, tokie nepaprasti savo švie
žumu ir grynumu, kad jokios intelektuali
nės teorijos vėliau nepajėgė jų išdildyti.

Bet ką gi tamsta kalbi? Kodėl tamsta sa
vo tą garbingą prašymą, adresuoji vien tik 
rusams emigrantams? Kodėl tamsta krei
pias tik dėl tų vaikų, kad jie būtų krikščio
niškai auklėjami? Kodėl tamsta įspėji tik 
tolimą kaimenę, kad „skirtų šmeižtus ir ne
tiesą“ ir apsisuptų teisingumu ir tiesa? O 
kaip dėl mūsų, ar mes turime mokėti skir
ti? O kaip dėl mūsų vaikų — ar mes turime 
jiems įdiegti Bažnyčios meilę, ar ne? Taip, 
Kristaus įsakymas buvo eiti ir ieškoti šim
tosios avies, kuri paklydo, bet tai buvo at
vejis, kai devyniasdešimt devynios buvo 
saugiai tvarte. Tačiau kai devyniasdešimt 
devynios nėra tvarte, ar ne pirmasis mūsų 
rūpestis būtų susidomėti jomis?

Kodėl aš. atėjęs į bažnyčią savo sūnaus 
pakrikštyti, turėčiau parodyti savo pasą? 
Pagal kurį kanoninį įpareigojimą Maskvos 
patriarchas reikalauja registruoti tuos, ku
rie pakrikštijami?

Ypač reikia stebėtis tuo tėvų dvasios 
stiprumu ir nenusakomu, iš kartos į kartą 
amžiais perduodamuoju dvasiniu pasiprie
šinimu, su kuriuo jie atlieka tą registraci
ją, nors už tai jie gali susilaukti pasmer
kiami!

O po to jie ir kenčia persekiojimus savo 
darbovietėse ir turi pakęsti neišmanėlių 
pajuoką. Bet čia ir baigiasi jų ryžtas prie
šintis; sakramentinis vaikų gyvenimas Baž
nyčios ribose krikštu paprastai ir baigiasi 
ir sėkmingi būdai auklėti juos tikėjimo 
dvasioje yra jiems visuotinai atimti, kaip 
ir galimybė dalyvauti bažnytinėse pamaldo
se. Kartais jiems sudaromos kliūtys priimti 
komuniją ir paprasčiausiai dalyvauti pa
maldose.

Mes apiplėšiame savo vaikus, kai atima
me iš jų tai, ko jie niekada jau nebegalės 
išgyventi, — to grynai angeliško pajutimo 
melstis, kurio jau suaugę jie niekada ne
pajėgs pajusti, nei suprasti, ko jie yra ne
tekę. Jiems panaikinta teisė tikėti, kaip jų 
tėvai tikėjo ir kaip būtų tėvų teisė auklėti 
savo vaikus pagal savo požiūrį į gyvenimą, 
o tuo tarpu jūs, Bažnyčios hierarchai, susi
taikėte su tuo, net užgiriate tokią padėtį ir 
įžiūrite joje tikruosius RELIGINĖS LAIS
VĖS ženklus.

Šitokiai padėčiai esant, mes būname pri
versti savo nepajėgiančius apsiginti vaikus 
atiduoti ne į bešališkas rankas, bet į pačios 
primityviausios ir negarbingos rūšies ateis
tinės propagandos viešpatiją.

Tokioje padėtyje mūsų jaunimas, jau at
plėštas nuo krikščioniško tikėjimo, — kad 
tik neapsikrėstų juo! — yra paliktas mora
linį auklėjimą įsigyti prarajoje tarp pro
pagandininko užrašų 'knygutės ir krimina
linio baudžiamojo kodekso.

Praeita pusė šimtmečio jau buvo praras
ta, ir aš nekalbu apie pastangas išgelbėti 
dabartį. Tačiau kaip mes išgelbėsime savo 
krašto ATEITĮ — ateitį, kurią sudarys 
šiandieniniai vaikai?

Galutinėje išvadoje mūsų krašto likimas, 
nuoširdžiai ir nuodugniai galvojant, pri
klauso nuo to, ar JĖGOS TEISINGUMAS 
galutinai įsistiprins tautos sąmonėje, ar ji 
apsivalys nuo tamsybių ir vėl sužibės TEI
SINGUMO JĖGA.

Ar mums pasiseks atgauti bent kai ku
riuos krikščioniško tikėjimo elementus, ar 
mes neteksime ir tų pačių paskutiniųjų, ku
riuos dar turime, ir pasmerksime patys sa
ve vien svarstymams, kaip čia išsaugoti pa
tiems save ir savo asmeninius laimėjimus?

Kas yra studijavęs paskutiniųjų keleto 
šimtmečių Rusijos istoriją, tas yra įsitiki
nęs, kad ji būtų nuėjusi žymiai žmoniškes
nių ir darnesniu keliu, jei Bažnyčia nebū
tų atsisakiusi savo nepriklausomybės ir jei 
žmonės būtų 'klausę jos balso tuo pat būdu, 
kaip, pavyzdžiui, Lenkijoje.

Deja, mūsuose jau seniai kitaip būta. 
Mes netekome krikščionybės spinduliuojan
čios dorovinės atmosferos, kurioje visą 
tūkstantį metų buvo mūsų dorovės pagrin
dai; mes susidarėme dirbtinį gyvenimo bū
dą, požiūrį į gyvenimą, savo folklorą, net 
ir patį vardą, kuriuo rusas kaimietis yra ži
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nomas. Mes netenkame paskutiniųjų krikš
čionies žmogaus bruožų ir žymių, o ar tai 
iš tikro būtų ne PAGRINDINIS rusų pat
riarcho rūpestis?

Rusų Bažnyčia reiškia savo susirūpinimą 
dėl bet kokių blogybių tolimosiose Azijoje 
ar Afrikoje, o tuo tarpu ji niekada neturi 
nieko pasakyti apie tuos dalykus, kurie yra 
negeri čia, namie.

Kodėl gi tie ganytojiniai laiškai, kurie 
buvo perduoti mums aukščiausiojo Bažny
čios autoriteto, yra tokie tradiciškai nuo
lankūs? Kodėl visi bažnytiniai dokumentai 
yra vis tokie taikūs, tarytum jie būtų sklei
džiamu tarp pačių krikščioniškiausių žmo
nių?

Kai mūsų akys krypsta nuo vieno tokio 
taikingo laiško prie kito, nieko kita nelie
ka, kaip tik klausti, ar, susilaukus kurių 
nors pilnų palankumo metų, iš viso neat- 
kris reikalas juos rašyti: nebebus kam juos 
Skirti, nebebus likusios kaimenės, išskyrus 
keletą žmonių paties patriarcho įstaigoje.

Dabar jau praėjo septynetas metų, kai 
du labai garbingi kunigai, Jakuninas ir Eš- 
limanas, savo pasiaukojamuoju pavyzdžiu 
patvirtino, kad grynoji krikščioniškojo ti
kėjimo liepsna dar nėra visai užgesinta mū
sų krašte. Jie tamstos -pirmatakui parašė 
gerai žinomąjį laišką, parūpindami jam 
gausybę smulkių įrodymų to savanoriško 
vergiškumo viduje, net susinaikinimo, iki 
kurio yra priėjusi rusų Bažnyčia.

Jie prašė, jeigu jų laiške kas nors netei
singa, nurodyti jiems. Bet kiekvienas jų 
žodis buvo TIESA, ir nė vienas Bažnyčios 
vadų nesiryžo jiems atsikirsti.

O kokio atsakymo jie susilaukė? Paties 
paprasčiausio ir griežčiausio —■ už tiesos 
sakymą jie buvo nubausti draudimu laikyti 
pamaldas. Iki šios dienos tamsta nesi atšau
kęs to draudimo. Dar daugiau — į baisybes 
iškeliantį 12 piliečiu iš Viatkos laišką taip 
pat nebuvo atsakyta, o jo autoriai buvo su
naikinti.

Iki šios dienos bebaimis arkivyskupas, 
Kalugos Jergomenas, ištremtas tebegyvena 
vienuolyne-kalėjime. nes jis neleido savo 
bažnyčių uždarinėti ar ikonų ir knygų de
ginti, kai prasiveržė vėlyvoji įniršio banga 
ateizmo, kuriam prieš 1964 m. pasisekė tiek 
daug sunaikinti kitose diocezijose.

Septynetas metų praėjo nuo to laiko, kai 
visa tai buvo paskelbta nuo visų stogų vir
šaus, tačiau kas pasikeitė? Kiekvienai dar 
naudojamai bažnyčiai tenka 20 tokių, ku
rios buvo nugriautos ar paverstos nebepa
taisomais griuvėsiais, ir dar 20 kitų, kurios 
stovi nenaudojamos ir užterštos. Ar berei
kia daugiau širdį rėžiančio vaizdo, kaip tie 
griaučiai, kuriuos perėmė savo žinion 
paukščiai ir sandėlininkai?

Kiek daug yra miestų ir kaimų krašte, 
kurie iš viso neturi bažnyčios arčiau kaip 
už šimto ar net dviejų šimtų kilometrų? 
Šiaurinės mūsų krašto sritys, senosios rusų 
dvasios saugyklos ir galimos vietos, kuriose 
glūdi pati tikriausioji Rusijos ateitis, dabar 
jau yra likusios visiškai be bažnyčių.

Aktyvistai, žmonės, kurie duoda pinigi
nę auką, ir tie, kurie Bažnyčiai palieka pi
nigus, mato, kad bet kokios jų pastangos 
ATSTATYTI nors ir mažiausią bažnytėlę 
susiduria su kelią užkertančiais įstatymais,

SAaitytoju taikiai
PENSININKAS, PINIGAS IR KAPINĖS

Kalbama ir rašoma apie senelius, planuo
jama jiems prieglauda. Bet rašo vis ne pen
sininkai. O iš pačių pensininkų tik vienas 
J. šateikis prasitarė. Nors ir nebuvęs prie
glaudoje, bet pasisako, kad neitų, nors ir 
neturi savo pastogės — namų ir sutaupų. 
Ar nebūtų įdomu, kad ir daugiau atsirastų 
pasisakančiųjų?

Esu ir aš pensinnkas. Nors nesu suinte
resuotas prieglauda, bet man įdomus P. 
Šablinsko planas. Jis norėtų, kad kurie tu
ri savo namus ir sutaupų, viską likviduotų 
ir su visu' savo turteliu eitų į prieglaudą ir 
kartu su visais kitais gyventų. Kaip atro
do, P. Šablinsko planas gudriai padarytas. 
Tik ar atsiras tokių pensininkų, kad sutilp
tų su P. šablinsko planu? Dirbdami žmo
nės turėjo sau mintį negyventi su ta diena, 
pasitaupyti senatvei, kad tada nereikėtų po 
svetimus kampus ir prieglaudas trankytis. 
O P. Šalblinskąs norėtų, (kad dabar tie su 
visu turtu eitų gyventi į prieglaudą. Tik 
jis nepasisako, ar jau yra pensininkas, ar 
tik kitiems planuoja.

Gal nebūtų paslaptis, gal ir tie galėtų pa
sisakyti, kurie pabėgo iš Sodybos, kodėl jie 
taip padarė. Tuomet gal ir Sodybai būtų 
aiškiau žinoma, įkas dar neaišku. Gal P. 
Šafolinskias pamiršo, o gal ir nepanorėjo 
užsiminti apie tuos pensininkus, kurie ne
turi nei savos pastogės, nei sutaupėlių. O 
gal ir nėra reikalo ape tokius užsimint, kai 
jie nieko neturi, vien tik pensijai gauti kny
gutę. Jis užsiminė Bakaičius, kad ir jiems 
gali būti reikalinga pagalba. Manau, kad ir 
daugiau mūsų tarpe yra tokių, kaip Bakai
čiai, apsirūpinusių senatvei ir be P. šab- 
linsko plano. Kas sugebėjo pasitaupyti, tas 
sugebės susitvarkyti ir su savo turteliais. 
Taigi P. Šablinsko planas dėl pensininkų 

tariamai tvarkančiais Bažnyčios ATSKY
RIMĄ nuo valstybės. Mes net nedrįstame 
kelti klausimą dėl varpų skambinimo baž
nyčiose, tačiau kodėl gi Rusijai atimtas 
jos senasis papuošalas, jos puikusis bal
sas? Nebekalbant apie bažnyčias, štai ir 
evangelijų mūsų krašte nėra kur gauti, dėl 
to jos turi būti mums atgabenamos iš už
sienio, kaip mūsų misijonieriai kadaise jas 
nešdavo į Sibirą.

Praėjo septynetas metų, o ar buvo iš vi
so koks nors dalykas, kurį Bažnyčia būtų 
gynusį? Visa Bažnyčios administracija 
slaptai tebetvarkoma RELIGINIŲ REIKA
LŲ TARYBOS, įskaitant ir kunigų ir vys
kupų paskyrimą (net ir tų, kurie padaro 
nusikaltimus, nes tada būna patogiau pa
juokti ir griauti Bažnyčią).

Bažnyčia yra diktatoriškai valdoma 
ateistų — dalykas, kuris niekad nebuvo ži
nomas du tūkstančius metų! Jų kontrolėje 
yra visa Bažnyčios nuosavybė ir panaudo
jimas Bažnyčios fondų — skatikų, suneštų 
maldingų žmonių. Penki milijonai rublių 
iš karto atiduodami pašaliniams fondams 
su visa pompa, kai tuo tarpu elgetos meta
mi už pakarpos iš bažnyčios prieangio, ir 
nėra kuo pataisyti kiauro stogo neturtingo
je parapijoje.

Kunigai neturi jokių teisių savo para
pijose; jiems dar tebeleidžiama laikyti pa
maldas, kol jie tai atlieka ne už bažnyčios 
sienų, ir jie turi prašyti miesto valdybą 
leidimo, jei nori aplankyti ligonį ar išeiti į 
šventorių.

Kaip reikia galvoti, kad galėtum įtikinti 
save, jog ateistų nurodymais vykdomasis 
planingas Bažnyčios dvasinis ir fizinis 
NAIKINIMAS yra geriausias būdas AP
SAUGOTI? Apsaugoti kam? Tikrai ne 
Kristui. Apsaugoti kuriomis priemonėmis? 
Ar MELU? Melu reikalus betvarkant, kie
no gi rankomis pagaliau bus atliekamos 
šventosios misterijos?

Šventasis Tėve, neignoruok visiškai ma
no šio neverto šauksmo. Gal panašus šauks
mas nepasieks tamstos ausų kas kiekvieni 
septyneri metai. Neleisk prieiti tokios išva
dos, neversk žmonių galvoti, kad rusų Baž
nyčios vyskupams žemiškoji galia yra svar
besnė už dangiškąją galią ar kad laikinoji 
jų atsakomybė kelia jiems didesnę baimę 
negu atsakomybė prieš Dievą.

Neapgaudinėkime savęs prieš žmones, o 
juo labiau melsdamiesi, kad išorinės gran
dinės turi galią mūsų sieloms. Nelengvesni 
dalykai buvo ir krikščionybės gimimo pra
džioje; tačiau ji atlaikė ir sužydo. Ir ji pa
rodė mums būdą: AUKOJIMĄSI. Kai iš 
jos būdavo atimama visa materialinė stip
rybė, ji visada laimėdavo AUKOJIMUSI.

Mūsų atminimu daug mūs_ų kunigų ir ti
kinčiųjų sutiko su tokia kankinio padėti
mi. verta pirmųjų krikščionių. Tačiau ano
mis dienomis jie būdavo metami liūtams, 
tuo tarpu kai šiandien galima netekti tik 
savo materialinės gerovės.

Šiomis dienomis, kai atsiklaupsite prieš 
vidurin bažnyčios išneštą kryžių, paklaus
kite Viešpatį, koks dar kitas tikslas, be au
kos, gali būti tamstos tarnyboje žmonėms, 
kurie jau beveik neteko krikščioniškosios 
moralės ir net tikėjimo dvasios.

atitiktų dainelę, kad kombinuoja ūkinin
kai, kambinuoja valdininkai, kamibinacijos 
visiems patinka. Kaip atrodo, ir mums tos 
k-ambinacijos irgi patinka, o ypač P. Sab
lin skua.

Mano manymu, pensininkus reikėtų 
skirstyti į tris kategorijas. Viena kategori
ja tokie, kurie turi savo namus, na, ir 
mažiau ar daugiau sutaupų ir ramiai sau 
leidžia 'amželį. Antroji kategorija — tie, 
kurie neturi nei savo namelio, nei sutau- 
pėlių, o tik pensijai gauti “knygutes. O jau 
trečioji kategorija bus svarbiausia: kurie 
negalėjo išdirbti iki pensijos, kuriuos pa
lietė nesveikata. Sakyčiau, kad tik apie to
kius ir reikėtų kalbėti.

Šiaip kas norėjo ką nors turėti, tai ir tu
ri, o kas nesirūpino ateitimi, tai ir po 25 
darbo metų išėjo pensijon tik su pensijos 
knygute. Kam rūpintis tais, kurie patys sa
vimi nesirūpino? Juk sakoma: kaip pasiklo
si, taip ir miegosi.

J. Vikis prasitarė dėl bendrų lietuviams 
kapinių. Tai ar nebus tik aktualiausias 
klausimas mūsų gyvenime. Rašo, kad ne
toli Lietuvių Sodybos yra tokia vieta, kur 
būtų galima iš visos Anglijos lietuvius su
guldyti vienoj vietoj amžinam poilsiui. 
Sumanymas gal būtų pateisinamas, bet ir 
suvežti reikėtų pinigų. Jei reikėtų vežti de
šimtis ir gal vieną kitą iš už šimto mylių 
iš visų Anglijos kampų, kas turėtų pinigo, 
tuo atveju nekiltų jokių problemų, ibet kaip 
su tais, kurie neturi?

Jei būtų įvykdytas J. Vikio sumanymas, 
tai nors į amžiną poilsio vietą būtų galimy
bės čia esantiems lietuviams atsigulti vie
nas prie kito. Gyvendami, tiesa, nesam 
linkę vieni prie antrų būti artimesni, kaip 
lietuvis prie lietuvio.

Pensininkas J. Liobė

Taigi, turėjo progos pasidairyti, matė 
daug kraštų ir miestų, girdėjo daug kalbų, 
turėjo progų lyginti tos įvairiatautės impe
rijos tautinių kultūrų lygį ir skirtybes, ste
bėti papročius ir gyvenseną. Didžiausio 
Belgijoj dienraščio korespondentas, dabar 
ilgesniam laikui -perkeltas į Paryžių, jis lai
komas satelitinių kraštų specialistu. Jo 
straipsniai, ypač interview, plačiai cituoja
mi ir per radijo stotis dažnai kartojami. 
Susigiminiavęs su lietuvio šeima, jis glau
džiai bendrauja su veiksmingiausiais lietu
viais ibendruomenininfcais, lankosi į jų su
buvimus, pakankamai susipažinęs su lietu
viškomis problemomis. Tais visais titulais 
jis buvo pakviestas pakalbėti.

Iškalbingas, neblogas stilistas, mokąs aiš-
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ki-ai ir konkrečiai formuluoti mintis ir jas 
planingai ir nuosekliai dėstyti, Toussaint iš 
karto auditorijai užimponavo. Jis esąs, sa
kė, politinis žurnalistas, bet kalbėsiąs ne 
apie politiką, o tik pasidalysiąs per tris die
nias viešnagės Vilniuje .patirtais ar pajus
tais įspūdžiais, prabėgomis kiek galint 
trumpiau aptardamas ikuriuos-ne-kuriuos 
sovietinės Lietuvos būdingesnius bruožus ir 
gyventojų nusiteikimus. Pirmiausia ką jis 
pastebėjęs, tai labai didelį skirtumą tarp 
Lietuvos ir kitų sovietinių respublikų. Dar 
jam pareiškiant pageidavimą į kelionės pla
ną įtraukti Lietuvą, jis nustebo -atsakymu: 
Taip! Tamsta teisus: Lietuva — tai mūsų 
sovietinis užsienis! Ir tatai jis buvo girdė
jęs ne vieną kartą. Tuos kitoniškumus bui
tyje, papročiuose, 'gyvensenoj, ar skirtybes 
galvosenoj, visuomeniniuose santykiuose, 
ar tautinėse 'aspiracijose Toussaint tik kon
statavo, nesigilindamas į tų respublikinių 
skirtumų priežastis. O vertėtų. Visuomenės 
susisluoksniavimas visose respublikose yra 
visiškai panašus į rusiškosios „federatyvi
nės respublikos“ sluoksnius. Yra vis dėlto 
pabrėžtinų skirtybių. Taip, pvz., centrinės 
Azijos respublikose visa inteligentija yra 
ištisai prorusiška ir etniškai įvairialytė: 
tautinės kilmės nežymus inteligentų skai
čius, išsimokslinęs Rusijoj, persiėmęs rusiš
kais papročiais ir gyvensenos būdu, suta
pęs su rusiškosios kultūros savaimingu
mais, yra visiškai surusėjęs. Kita vertus, 
dėl per mažo vietos inteligentų skaičiaus 
valdymo aparatas yra tirštai persunktas 
grynais rusais. Tarp rusifikuotos aparatū
ros ir masių tiršties nėra jokio tautinio riš
lumo. Vis dėlto tos mongoliškos m-aisės ne
pakenčia ir prisibijo gretimos Kinijos. Ne
turėdamos jokių istorinių tradicijų, arba 
jas pamiršusios, iš seno, nuo carinių laikų, 
pripratusios prie rusų valdymo, jos todėl 
nėra giliai 'antirusiškos, tuo labiau, kad tar
nautojų ir darbininkų sluoksniai yra gau
siai persunkti kitų tautybių elementais: 
mat, tie kraštai pavirto įvairių tautybių mi
lijonų tremtinių talpykla, kur žiaurus liki
mas nubloškė ir nemaža lietuvių.

Išsivysčiusias Kaukazo tautas dar veikia 
iš istorinio tarpsnio paveldėtas tam tikras 
antagonizmas, kaip, pvz., tarp Armėnijos 
ir Gruzijos. Armėnai, -kadaise smarkiai 
kentėję nuo turkų, rado tam tikrą užtarimą 
ir globą rusuose. Nenuostabu todėl, kad jie 
ir ne vien aparatčikai, bet ir elitas, yra 
prorusiškai nusiteikę, kai išdidūs gruzinai 
yra -priešingos tendencijos. Ukraina, Euro
pos mastu, yra didelė valstybė. Gyventojų 
skaičiumi ir ekonominiu -potencialu yra ge
rokai svaresnė už Lenkiją. Rusai iš seno 
žiūri į ukrainiečius, kaipį jiems artimiau
sią slavų atplaišą; jų kalba esanti ne atski
ra kalba, bet tik kitoniška tarmė. Ukrai
niečiai veda kietą kovą kartu už savo tau
tinę individualybę ir už politinę nepriklau
somybę. Politiniu požiūriu Ukrainos į Jung
tinių Tautų sudėtį įvedimą ukrainiečiai lai
ko jų bylai pozityviu veiksniu: ateisiąs lai
kas, kad jų tarptautinio statuso juridinis 
pripažinimas būsiąs tik formalumas... Pa
našiai į savo tarptautinę padėtį žiūri ir 
baltgudžiai, ir juo labiau, kad jie niekuo
met nebuvo įsteigę savo valstybės.

Padėtis yra žymiai kitoniškesnė Pabalti
jo respublikose, kur, be istorinių tradicijų, 
etninių, kalbinių, kultūrinių skirtumų su 
rusais, gyventojus dar veikia, palyginti, ne
seniai prarastos nepriklausomybės prisimi- 
nimai. Tų prisiminimų vertės tačiau nerei
kia perdėti. Komunistų partijos įsigalėjimo 
ir valdžios pa-grobimo etapai pačioj Rusijoj 
yna gerai žinomi. Žinoma yra, kaip partija 
sutapatino save su -proletariatu, kaip to pro
letariato vardu ji pavirto visos tautos va
lios skelbėja,'tolydžiai sutapatindama save 
su vadovaujančiu luomu (tautos avangar
du!), su vyriausybe ir su pačia totaline 
valstybe. Bet dabartinė partija nedaug 
bendra teturi su partija, kuri įvykdė 1918 
m. komunistinę revoliuciją. Bet jau prade
dant nuo 1938 m. ir per karą ir ypač kom. 
partijos nariai yra porevoliucinės karjeros 
įvairių pakopų -aparatčikai. Jie revoliuciją 
pažįsta tik iš oficialių tą revoliuciją liaupsi
nančių vadovėlių. Senesnieji iš jų savo gar
bės titulus semiasi iš „kolektyvizacijos“, 
„industrializacijos“ -ar iš pirmųjų „penk
mečio planų“ laikotarpio, jaunesniems tas 
berniškas 'periodas sutampa su „didžiuoju 
karu“, o dar jaunesniems, jau irgi subren
dusioms vyrams, pats Stalinas tėra irgi tik 
istorinė asmenybė, kurią jie pažįsta tik iš 
„destalinizacijos“ ar „restalinizacijos“ kin

tančių variantų. Partijos biurokratų didžiu
mai revoliucija yra tik... jau praeities ro
mantika. Dabarties problema yra — ginti 
ir įkeldinti sovietinius interesus pasauly, 
kurie visiškai sutampa su imperialistinės 
Rusijos interesais. Tokiai imperialistinei 
politikai vykdyti tarnauja galingas, centra
lizuotas, kompartijos diriguojamas ir kon
troliuojamas valstybės aparatas.

Lietuva buvo pirmoji to imperializmo au
ka. Kokia buvo ar galėjo būti paglemžtos 
Lietuvos reakcija prieš tą rusiškąjį impe
rializmą? Pirmoji auka, Lietuva, ir pirmo
ji mėgino įvairiomis progomis pasipriešinti, 
pasipriešinti fiziškai. Tas mums užnertas 
„naujosios santvarkos“ prievartaujančio re
žimo neįsivaizduojamai žiaurias pasekmes 
mes jau žinome. Mes žinome, kaip tautos ir 
jos heroiško jaunimo visi prieš jos valios ir 
laisvės išprievartavimo pasipriešinimo ir 
atgrasęs mėginimai pasibaigė nesėkme, lie
tuvių kraujo aukomis, gal didesnėmis kaip 
kitados visų kitų sukilimų nesėkme. Mes 
žinom, kiek tas kelis -metus trukęs kruvinas 
laikotarpis apvylė tautos lūkesius ir viltis. 
Lietuvos 'tragiškoji padėtis nepažadino at
garsio ir nesusilaukė ne tik jokios nei fizi
nės, nei diplomatinės tarptautinės interven
cijos, bet ir jokio veiksmingo protesto prieš 
mažos tautos brutalų teisių pagrobimą. 
Toks yra mūsų krašto užgrobimo pirmas 
konstatavimas.

Krašto lietuviai nebeturi vilčių, kad tau
toms, kurias užvaldė sovietai, į pagalbą pri
bus kuris nors naujas pergalingas demokra
tijų sambrūzdis. Lietuviai, kaip ir kitos į 
rusų orbitos įtaką patekusios tautos, mano, 
kad per Jaltos ir Potsdamo nutarimus už
fiksuotos, per „šaltąjį ikarą“ ir iki dabar 
jau nusistovėjusios pozicijos gali tverti dar 
ilgai, -kol kas sunkiai 'permatomą laiką. 
Taip esant, kai „Laisvųjų Vakarų“ skelb
tais principais pasitikėjimas buvo apviltas, 
pažadai, nutarimai, tarptautiniai aktai ar 
savitarpio įsipareigojimai pavirto tik ap
gaulingais žodžiais, pati Vakarų tipo „de
mokratija“ irgi daug sykių savo formą ir 
turinį kaitaliojusi, nustojo būti siektinu ar 
sektinu, pavyzdžiu. Ten, rusų užvaldytuose 
kraštuose, ieškoma naujų demokratijos iš
raiškos formų, geriau pritaikytų prie ga
mybinės ir socialinės 'bendruomenių evoliu
cijos.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
KUKURŪZAI

Praeitais metais Lietuvoje auginta 95 
tūkst. hektarų kukurūzų, bet derlius buvęs 
menkas ir iš hektaro gauta tik 165 centne
riai žaliosios masės.

KOKOLOJE SU „DRAUGYSTĖS AIDAIS“
Suomijos mieste Kokoloje viešėjo Kap

suke (Marijampolėje) prieš metus susikū
rusi kaimo kapela su menine programa 
„Draugystės aidai“.

LIETUVOS TEATRO DIENA
Baku mieste buvo Lietuvos teatro diena, 

kurios -metu programą parodė Lietuvos 
akademinio operos ir baleto teatro, Akade
minio dramos teatro aktoriai ir Kauno mu
zikinio teatro solistai.

VILKAVIŠKIEČIŲ MILIJONAI
Praeito penkmečio pradžioje, kaip rašo 

„Tiesa“, vilkaviškiečiai turėjo apie 3 mil. 
rublių sutaupų.

Dabar jie rajono taupomojoje kasoje tu
rį 15 mil. 870 tūkst. rublių.

IŠ KROKUVOS I KRINICĄ
A. Stasiulevičiaus tapybos darbų paro

da atidaryta Krokuvoje. Išstatyti 47 pa
veikslai, kuriuose vaizduojamas senasis ir 
naujasis Vilnius.

Iš Krokuvos paroda perkeliama į Krini- 
cą.

IŠ VISUR Į VILNIAUS UNIVERSITETĄ
Į tradicinę internacionalinę savaitę Vil

niaus universitetan buvo atvykę studentų- 
svečių iš Maskvos, Talino, Rygos, Užgoro- 
do, Kišiniovo, taip pat iš Kijevo, kur pa
ruošiamajame universiteto fakultete moko
si Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos kraš
tų studentai.

VILNIAUS TELEVIZIJOJE
Vilniaus televizijoje suvaidinta armėniš

kos kilmės amerikiečio V. Sarojano pjesė 
„Mano širdis kalnuose“.

Pagrindinius vaidmenis atliko senieji 
Lietuvos teatro veteranai K. Kymantaitė, S. 
Jukna ir V. Derkintis.

RUSŲ KALBA
„Sovetsku pisatel“ leidykla išleido. rusų 

kalba V. Žilinskaitės humoreskų knygą 
„Angelas virš miesto“.

„Molodaja gvardija“ leidykla išleido J. 
Mačiukevičiaus knygą „Laikrodžiai nesu
stoja“.

„VAGOS“ LEIDINIAI
„Vagos“ leidykla išleido V. Karaliaus ei

lėraščių rinkinį „Tylos veidrodis“, rusų 
kalba A. Baužos „Dvoje na naberežnoj“, 
antrą kartą istorinį P. Tarasenkos romaną 
iš lietuvių kovų su kryžiuočiais „Pabėgi
mas“.
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LONDONO PARAFUOS IŠVYKA Į 
LIETUVIŲ SODYBĄ

Londono parapija ir šiais metais rengia 
išvyką į Lietuvių Sodybą gegužės 28 d.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 21, 
The Oval, Hackney Road, E 2, 8 vai. ryto, o 
pakeliui paimami ekskursantai prie Lietu
vių Namų, 1 Ladbroke Gardens, W 11, 8.30 
vai. ryto. Užsirašydami prašome pasisaky
ti, iš kurios vietos kas norės būti paima
mas. Be to, prašome būti punktualūs.

Užsirašyti galima klebonijoje — 21, The 
Oval, London E 2, Lietuvių Namuose — 
1, Ladbroke Gardens W 11, Baltic Stores 
— Z. Juras, 421, Hackney Road E 2, ar pas 
S. Kasparą. Kelionės kaina 1,25 sv. Ta su
ma privalo būti sumokama užsirašant.

BALTŲ TARYBOJE

Gegužės 8 d. Baltų Taryba savo posėdy
je nutarė šiais metais surengti bendras pa
maldas — United Memorial Service už vi
sus pabaltiečius, ištremtus į Sibirą ir žuvu
sius kovoje už Pabaltijo kraštų laisvę.

Tos pamaldos įvyks birželio 17 d., šešta
dienį, 7 vai. vakare, St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon
don, WC 2.

Visi tautiečiai kviečiami šiose pamaldose 
dalyvauti — pasimelsti ir atiduoti pagarbą 
Sibiro tremtiniams ir visiems kritusioms 
kovoje už Lietuvos laisvę.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS NAUJA
VADOVYBĖ

Šv. Onos Moterų Draugijos metinis susi- 
rinkiimas įvyko balandžio 23 d., sekmadie
nį.

Nauja valdyba: pirmininkė — M. Dami- 
davičienė, vicepirmininkė — K. Urbonienė, 
kasininkė — A. Čepaitienė, sekretorė — A. 
Kriaučiūnienė, revizorė — R. Černienė. Ko
mitetas: M. Knabikienė, M. Kuderevičienė, 
M. Lenktaitienė, A. Lingienė, A. Morkuvie- 
nė, A. Putinienė, M. Velioniškiūtė ir M. Vi- 
kanienė.

A. A. KOSTANCIJA NOREIKAITĖ

Kostancija gimė 1895. XII. 27 Grybonės 
kaime, Marijampolės valsčiuje.

Kada B. K. Balutis buvo paskirtas Lietu
vos Ministeriu D. Britanijai, 1934 metais su 
Balučių šeima atvyko ji į Londoną ir buvo 
pasiuntinybės šeimininkė.

Kostancijia praleido daugiau negu septy
nis mėnesius Bethnal Green ligoninėje, ne
atgaudama kalbos. Kai tekdavo lankyti, ji 
norėjo daug ką pasakyti, bet likimas jai ne
leido.

Mirė ji gegužės 3 d. Laidotuvės buvo ge
gužės 9 d. Laidota iš Lietuvių bažnyčios. 
Laidotuvių Mišias atnašavo Anglijos Sielo
vados vedėjas kun. dr. S. Matulis, MIC. Pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
o visoms kitoms laidotuvių apeigoms talki
ninkavo kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, ir 
čekų kunigas F. Rochla.

Nors velionės buvo pageidauta, kad gė
lių nebūtų, bet jos karstas buvo papuoštas 
vainikais nuo P. B. Varkalų, Moterų Sam
būrio „Dainava“, J. Babilių, P. Urbonų, A. 
Putinienės ir Tarybos, ir labai daug kas už
prašė už velionės sielą mišias vietoje vaini
kų.

Bažnyčioje dalyvavo ir į kapines palydė
jo daugiau negu šimtinė žmonių, jų tarpe 
ir 'buvusieji pasiuntinybės atstovai ir tar
nautojai P. B. Varkala su ponia, M. Bajo
rūnas su ponia, M. Valkauskaitė.

Velionės pageidavimas buvo, kad kurie 
ją palydės į jos įamžino poilsio vietą, turėtų 
būti pavaišinti užkandžiais ir arbata, tad 
jos draugės ir draugai A. Putinienė, M. 
Kuosienė, M. Morkuvienė, M. Velionyšky- 
tė, P. Urbonas, K. Urbonienė surengė pri
ėmimą po laidotuvių Sporto ir Socialinio 
klubo salėje.

Velionė buvo tikra lietuvė-patriotė, jai 
buvo šventa Lietuvos žemė, tad ir ant kars
to buvo užberta iš Lietuvos atvežtos žemės. 
Ji neapleido jokio lietuviško parengimo, o 
tuo labiau lietuviškų pamaldų. Jai niekada 
nebuvo sunkumų nugalėti tolimesnę kelio
nę, kaip kad šiandien daugeliui iš mūsų yra 
sunku. Ji sielojosi dėl mielos Suvalkijos ir 
troško ten laisvai pasivaikščioti pagal Še
šupę.

Savo kuklias sutaupąs paliko Londono 
lietuviškai bažnyčiai, neturtingiems klieri
kams, einantiems į kunigus, įvairioms lie
tuviškos šalpos organizacijoms, suvargu

Sąskrydis Sodyboje
Šiais metais didysis lietuvių sąskrydis Sodyboje 
įvyks gegužės 27 ir 28 dienomis.

Sąskrydžio išvakarėse, gegužės 27 d., Sodyboje ren
giami šokiai, į kuriuos pakviesti ir vietiniai klubo 
nariai. Gros gera muzika (Group Scene III), veiks 
baras iki 12 vai.
Sekmadienį sąskrydis pradedamas pamaldomis. 
Popiet programą atliks „GRANDIS“.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami į šį sąskrydį.

sioms bažnyčioms Lietuvoje ir šv. Mišioms 
už vargstančius lietuvius Sibiro tremtyje.

Būtų nepilnas jos gyvenimo trumpas api
būdinimas, jeigu nebūtų 'užsiminta, kad kai 
Lietuvos Ministeris D. Britanijai B. K. Ba
lutis susilaukė garbingo amžiaus, jo gyve
nimo saulėlydyje Kostancija jį globojo ir 
slaugė ir su didžiausia širdgėla jį palydėjo 
į jo amžino poilsio vietą.

Atlikusi savo žmogišką pareigą, kurią 
Dievas Tau, Kostancija, Skyrė, savo lietu
viškai bendruomenei, savo artimiesiems, il
sėkis dabar gilioje ramybėje, o mes jausi
me, kad bus viena tuščia kėdė mūsų lietu
viškuose pobūviuose ir minėjimuose.

Tebūnie lengva svetimoji žemelė!
S. Kasparas

LIET. SODYBA
LIETUVIŲ SODYBA

Kas dažniau yra lankęs Lietuvių Sodybą, 
tas negalėjo nepastebėti ir apgailėti, kad 
Sodybos ežerėlis savaitė po savaitės nyks
ta, mažėja. Nors Lietuvių Namų B-vės Val
dyba jau. prieš porą metų yra planavusi, 
kaip palaikyti vandens lygį ežerėlyje, bet 
dėl finansinių sumetimų nieko konkretes
nio nebuvo padaryta. Pagaliau tik prieš 
paskutinį akcininkų suvažiavimą šis klau
simas buvo išspręstas: nupirktas atitinka
mas vandens siurblys. Prie šio plano įvyk
dymo prisidėjo ir entuziastų būrelis, kuris 
ėmėsi iniciatyvos ir įsteigė „Ežero fondą“.

Be abejo, atvykstantieji į Sodybą Sąskry
džio metu, gegužės 27-28 dienomis, galės 
pasidžiaugti Sodybos papuošalu — ežerė
liu.

Išsprendus vandens klausimą ežerėlyje, 
nutarta įsteigti! prie Headley Park Klubo 
meškeriotojų sekciją. Steigiamasis susirin
kimas šaukiamas birželio 4 d„ 3 vai. popiet, 
Sodyboje. Šios sekcijos įsteigimu tikimasi 
pritraukti daugiau naujų narių ir tuo pa
gyvinti Sodybos veiklą bei padidinti Sody
bos pajamas. Visi, kurie domisi meškerioji
mu, maloniai kviečiami į steigiamąjį susi
rinkimą.

Gegužės 7 d. Sodyboje vyko visos Hamp
shire County pistoletų šaudymo varžybos. 
Tą sekmadienį Sodybos lankytojų skaičius 
siekė iki 200. Reikia pastebėti, kad šaudy
mo sekcija prie Headley Park Klubo labai 
stipriai veikia, ir tikimasi, kad Sodyboje 
bus pravestos ir tarptautinės šaudymo var
žybos. Be abejo, kiekvienas didesnis žmo
nių susibūrimas Sodyboje yra mielai lau
kiamas ir naudingas.

BRADFORD AS
MOTINOS MINĖJIMAS

Bradfordo lietuviai gegužės 7 d. gražiai 
atsiminė savo gyvas ir mirusias motinas.

Pamaldų metu kun. kapelionas pasakė 
pamokslą apie visų motinų įvaizdį — Švč. 
Mariją, kuri, pagimdžiusi Kūdikėlį papras
čiausiame tvartelyje, susidomėjusi sekė 
dangaus ženklus ir giliai apmąstė Simeono 
pranašystę, kad jos pačios širdį perversiiąs 
kalavijas ir būsiančios atvertos daugelio 
širdžių mintys. Ji nujautė auginanti Kristų 
didžiai pasiuntinybei ir kankinio mirčiai.

Po pietų Vyties Klube pirm. St. Grybas 
atidarė minėjimą, pakviesdamas paskaitai 
kun. J. Kuzmickį. Išryškinęs motinos pasi
aukojimą, paskaitininkas paminėjo lietuvę 
motiną moterį ir jos nesunaikinamus pėd
sakus mūsų tautos istorijoje. Jų eilėms 
atstovauja Kęstučio žmona Birutė — Vy
tauto Didžiojo motina; Vytauto žmonos 
Onos tarnaitė Mirga; Liutauro žmona Gra
žina; savanorio, partizano, sąmoningo lie
tuvio budinti motina ir šių laikų tėvynėje 
ir tremtyje besiaukojanti motina.

Pabaigoje A. Traškaitė motinas apdova
nojo pavasariškų gėlių puokštėmis.

Svarstant ir paminint lietuvės motinos 
paskirtį mūsų tautos istorijoje, minėjime 
galėjo būti žymiai daugiau dalyvių.

j. k.

DERBY
DBLS SUSIRINKIMAS IR EKSKURSIJA

Gegužės 20 d. DBLS Derbio Skyrius šau
kia savo narių, akcininkų ir apskritai visų 
vietos tautiečių visuotinį

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimas įvyks 6 vai. vakaro „The 

Pelican“ viešbučio patalpose, Stockbrook ir 
Abbey St. kampas. Bus pranešimas iš Lie
tuvių Namų Bendrovės ir DBLS 25-jo su
važiavimo ir kiti reikalai.

Visi vietos bei apylinkės tautiečiai mie
lai yra kviečiami atsilankyti.

Tuo pačiu primenama, kad numatytoji 
ekskursija į Liet. Sodybą „Spring Holiday“ 
metu gegužės 27-29 d. d. tikrai įvyksta, to
dėl norintieji su ekskursija važiuoti, prašo
mi skubiai užsiregistruoti pas bet kurį Sky
riaus valdybos narį. Ekskursijos mokestis: 
vyrams £3,00, moterims £2,00, jaunuoliams 
vyresniems kaip 16 m. amžiaus ir studen
tams £1,00, vaikams iki 16 m. amžiaus nie
ko. Iš Derbio išvykstame šeštadienį, gegu
žės 27 d., 10 vai. ryto, labai punktualiai, to
dėl prašome nesivėluoti, nes nebus laukia
ma.

Sk. Valdyba

ŠKOTIJA
EMILIJĄ JAKUTIENĘ PALYDINT 

AMŽINYBĖN

Gegužės 4 d. prie „Sacred Heart“ bažny
čios Edinburghe susirinko nemažas būrys 
žmonių. Jie susirinko čia atiduoti pagarbos 
ir paškutinį kartą atsisveikinti ir palydėti į 
amžinybę a. a. Emilijos Jakutienės.

Emilija atsiskyrė su šiuo pasauliu dar 
tik 'būdama 66 metų amžiaus. Kiek teko su
žinoti, tai jau seniai ji negalavo širdimi, 
bet niekada ir niekam nesiskundė, o prie
šingai, daug dar ką planavo, tai jos staigi 
mirtis daugumą lietuvių ir pažįstamų la
bai sujaudino.

Kadangi a. a. Emilija Jakutienė Škotijo
je išgyveno daugiau kaip 25 metus, tai ir 
draugystės ryšiai ir pažintys buvo plačiai 
išplėstos.

Tai buvo inteligentė moteris ir neužsi
dariusi, stengėsi visur ir visuomet daly
vauti, kiek aplinkybės ir sveikata leido. 
Todėl ir į amžinybę jos palydėti susirinko 
žmonių iš visų Škotijos kampų, nors buvo 
ketvirtadienis, darbo diena.

Be lietuvių, dalyvavo škotų, airių, lenkų 
ir latvių. Laidotuvių mišias ir apeigas at
liko gerb. prelatas J. Gutauskas, pasaky
damas .gražų atsisveikinimo pamokslą lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Emilija amžinybėn atsigulė kartu su bu
vusiu savo vyru gen. štabo pulkininku Bo
leslovu Jakučiu, kuris mirė 1969 metais. Ir 
jo garbei ką tik buvo spėtas pastatyti tam
saus marmumo paminklas, padedant Ško
tijos lietuviams aukomis.

Testamento ir laidotuvių vykdytojai yra 
advokatas Beltowski ir Rullis.

Po laidotuvių būrys lietuvių buvo pa
kviesti į ponios ir majoro Doyle namus ka
vutei.

Tegul tebūna tau, a. a. Emilija, lengva 
Škotijos žemelė!

K. Tamošiūnas

BELGIJA
KULTŪRINE KRYPTIMI

Balandžio 27 d„ susirinkimo metu moti
nos dienos minėjimo reikalams aptarti, 
Povilas Bružas lietuvių kultūriniams rei
kalams paaukojo 4000 ibelg. frankų, paskir
tų lietuviškos muzikos plokštelei išleisti.

Kai lanksčiau — vasario 26 d. — per Bel
gų televiziją nuskambėjo ir. lietuviška dai
na, Belgijos lietuviai pamatė prasmę ir pa
juto reikalą lietuviška kultūra susirūpinti 
ir tos kultūros nešėjus remti. Liet. Bendruo
menės pirmininkė St. Baltus P. Bružo au
kotą .sumą ir dar 1000 frankų priedo iš 
Belg. Liet. Bendruomenės kasos įteikė lie
tuvių solistei Bronei Gailiūtei - Spies, kuri 
planuoja lietuviškų dainų plokštelę išleisti 
ir tuo reikalu, jau. pradėjo paruošiamuosius 
darbus; ji — kartu .su K. Senkum — už
mezgė ryšį su Stuttgarto radiofono choro di
rektorium dr. H. J. Dahmenu, kuris mielai 
pažadėjo praktiškai patarti ir net talkinti, 
kur jo .pagalbos reikės.

B.S.

VOKIETIJA
Eugenija Lucienė išvyko į Ameriką, į 

Lietuvių moterų suvažiavimą, kur atsto
vaus Vokietijos lietuvėms moterims.

Kun. prof. Stasys Yla atvyksta į Vokie
tiją, kur praves lietuvių Katalikų suvažia
vimą 1972 m. gegužės mėn. 19-20, 22 dd. 
Braunshardt ueber Darmstadt, St. Ludwig- 
haus.

Prof. dr. Ilza Cirtautienė 1972. V. 1 per 
Maskvą išvyko į Uzbekiją, kur dalyvaus uz
bekų mokslininkų suvažiavime. Jinai yra 
turkologė ir mongoliškų tautų kalbų specia
listė. Ketina tenai svečiuotis ištisą mėnesį 
ir paruošt mokslinį darbą apie uzbekų lite
ratūrą.

Antanas Strakauskas atvyko į svečius iš 
Kanados. Jis ketina aplankyti visas tas 
vietas, kur jam teko karo metu ir pokari
niais laikais lankytis ir gyventi. Dabar jis 
lanko Geesthachto lietuvius.

A. a. Magdalena Mukauskienė-Skuodaitė, 
gimusi 1906 m. liepos 22 d. Macuitų kaime, 
Gargždų parapijoje, mirė 1972 m. kovo 3 d. 
Osnabrueck-Dodesheide, eismo nelaimėje, 
palaidota kovo 8 d. vietinėse kapinėse. Pa
laidojo kun. Petras Girčius.

„GRANDINĖLĖS“ KONCERTAI

„Grandinėlė“ Barnioje koncertuos rug
piūčio 8 d., antradienį, Hamburge rugpiū- 
čio 11 d. penktadienį, Stuittgarte rugpiūčio 
13 d., sekmadienį.

A. a. Elena Rasalienė-Kondrotaitė, gimusi 
1899 m. sausio 14 d. Trakų .aps., mirė 1972 
m. balandžio 24 d. Muenster/Westf.

Velionė buvo sąmoninga lietuvė katalikė, 
gera šeimininkė, nuoširdi talkininkė, gera-

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vliko Tarybos posėdis įvyko balandžio 

21d. Praėjusio Tarybos posėdžio protokolą 
priėmus, buvo išklausytas Vliko Valdybos 
informacinis pranešimas — jį pateikė Vli
ko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ir vice
pirmininkas J. Audėnas.

Dr. Valiūnas painformavo Tarybą apie 
savo lankymąsi Europoje. Svarbiausias bu
vęs reikalas vykti į Turkiją Bražinskų by
los reikalais ir pasimatyti su jais bei jų 
advokatu C. Yardiimci. Byla teisme j'au bu
vusi bebaigiama paruošti, nors sovietiniai 
advokatai visą laiką trukdė ir tebetrukdo 
bylą paruošti teismui svarstyti. Teismui 
pradėjus bylą svarstyti, .be abejo, atsiras 
naujų klausimų ir net gal reikalas pateikti 
naujus dokumentus.

Dr. Valiūnas savo kelionėje Europoje 
lankėsi ir Romoje, kur jam teko aptarti 
visą eilę klausimų su nepr. Lietuvos diplo
matais Lozoraičiais, Vliko bendradarbiais 
radijo tarnyboje — kun. dr. V. Kazlausku, 
dr. J. Gailiumi, be to, su prel. V. Mincevi
čium ir kt.

Buvo reikalas vykti į Madridą, ypač dėl 
lietuvių transliacijų Lietuvai ir dėl ten Ma- 
nilos radijo siųstuvui parengiamų progra
mų Sibiro lietuviams. Nuo gegužės 1 d. pra
nešimai Rytų Europai transliuojami iš ga
lingesnio Ispanijos radijo siųstuvo.

Vasario 10 d. Vliko Valdyba pasiuntė 
Federalinės Vokietijos parlamento — Bun
destago nariams raštus, prašydama nerati
fikuoti jų vyriausybės su Sovietų Sąjunga 
1970 m. rugpiūčio 12 d. pasirašytos sutar
ties, kuria norima užtvirtinti sovietų pri
mestas sienas. Dėl tos sutarties Bundesta
ge vasario 23-25 d. vyko aštrūs svarstymai. 
Vak. Vokietijoje šiuo metu dėl to vyksta 
labai kietos diskusijos bei pasisakymai. So
vietai iš savo pusės stengiasi spausti 
Bonną, nevengdami ir grasinimų. Pažymė
tina. kad Vilkas dš vokiečių Bundestago 
narių bei partijų vadovybių gavo visą eilę 
laiškų, šiuo reikalu daug pastangų dėjo 
Vokietijoje gyveną dr. Petras Karvelis ir 
Vliko atstovas Valteris Banaitis. Jie laiku 
įteikė Vliko raštus bei turėjo progos pasi
kalbėti su Bundestago nariais.

Vlilke balandžio 18 d. lankėsi Vasario 16 
Gimnazijos Vokietijoje direktorius Vincas 
Natkevičius. Su juo plačiai išsikalbėta ak- 
Julaliais Vokietijos politiniais klausimais 
bei Gimnazijos reikalais. Pasikalbėjimuose 
dalyvavo dr. Valiūnas, J. Audėnas ir „Eltos 
Informacijų“ redaktorius V. Alseika.

Po Vliko pirmininko dr. Valiūno praneši
mo vicepirmininkas J. Audėnas nurodė, 
kad iapie devynerius metus Vlikas naudo
josi Lietuvos Laisvės Komiteto patalpomis 
ir Komitetui nemokėjo nuomos. Posėdžiams 
naudotasi ir ACEN — PET patalpomis. Nuo 
šių metų sausio mėn. pradžios Laisvosios 
Europos Komitetui nutraukus paramą vi
soms egzilinėms organizacijoms, nuo gegu
žės 1 dienos Vilkui1 tenka išsikelti iš ligšio

širdė vargšams, jautri lietuviškam jauni
mui, geros knygos bei laikraščio skaitytoja 
ir palaikytoja, uoli lietuviškų pamaldų ir 
parengimų organizatorė, svečių mylėtoja, 
pakeleivių priglaudėja, nelaimingųjų moti- 
na-užtarytoja.

Dėl didžios energijos, tvarkos, kilnaus 
charakterio savybių buvo gerbiama ir my
lima visų lietuvių bei labai vertinama sve
timųjų. (AV)

A. a. Enrikas Šaltenis, gimęs 1940 m. 
gruodžio 21 d. Trakuose, Tauragės aps., mi
rė 1972 m. balandžio 2 d. Hannover-Stoec- 
ken, palaidotas 1972. IV. 10 vietos kapinė
se.

Šis jaunas vyras buvo geras mechanikas, 
savo laiku dalyvavęs jaunimo vasaros sto
vyklose. Su lietuviais tamprių ryšių nepa
laikė, nes turėjo rūpesčių su sergančiu tė
veliu — neturėjo laiko, bet niekad nesigynė 
savo lietuviškos kilmės ir didžiavosi, kad 
jis daugiau moka negu vietiniai. Mėgo vie
natvę, daug skaitė. Jo žmona mirė pora 
savaičių anksčiau negu jis pats. Liko naš
laičiai maži vaikučiai. (AV)

A. a. Emilija Jankauskaitė-Zeulnerienė, 
gimusi 1889 m. gruodžio 1 d. Liepojoje, 
mirė 1972 m. kovo 24 d. Hamburg-Eilbek, 
palaidota 1972. III. 30 Hamburg-Ohlsdorf.

Velionė buvo geros širdies moteris, karo 
ir pokariniais metais daug gera padarė mū
sų tautiečiams vertėjaudama, maitindama, 
priimdama kaip pabėgėlius, pakeleivius. Iš
gyveno Hamburge daugiau kaip 50 metų. 
Per tą laiką niekad nepamiršo savo lietu
vių. (AV)

ŠVEICARIJA
sėkminga akcija

Šiandien, 1972. V. 7, Ciuricho lietuviai 
baigė Lietuvos bylos gynimo J. Tautose pe
ticijai parašų rinkimo akciją. Ciuriche bu
vo surinkta 1500 parašų.

Sėkmingai akcijai pravesti pasitarnavo 
tai, kad Šveicarijos katalikai solidarizavo 
su tais 17.000, kurie Lietuvoje išdrįso pa
sirašyti panašią peticiją. Supažindinus ka
talikų dvasininkus su tuo faktu, kunigai po 
pamaldų paskatindavo tikinčiuosius pasira
šyti. Tokiu būdu pavyko 6 asmenų grupei 
surinkti 1500 parašų.

Patariame ir kitoms lietuvių grupėms 
pasinaudoti mūsų geru patyrimu.

J. J.

linių patalpų. Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas prisidėjo prie Vliko nuomojamos 
patalpos tų pačių namų 12 aukšte. Prane
šėjui iškėlus padėkos reikalą, Taryba nu
tarė jos vardu padėkoti Lietuvos Laisvės 
Komitetui ir PET Seimui už ilgą ir Vilkui 
labai naudingą pagalbą.

Netrukus pasirodys atnaujintos Eltos 
biuletenių laidos ispanų ir portugalų kalbo
mis. Laidą ispanų kalba redaguos prof. Ju
lius Kakarieku, šiuo metu gyvenąs Argen
tinoje, o Eltos biuletenį portugalų kalba 
redaguos prel. Pranas Ragažinskas.

Kun. L. Tamošaitis, dvejus metus vado
vavęs lietuvių programai Madrido radijo 
stotyje bei Manilos stoties programai Sibi
ro lietuviams, nuo birželio 1 d. nebesutiko 
toliau vadovauti. Susitarta su Virginija 
Krivyte, pusę metų jau dirbusia Madride 
— ji apsiėmė vienerius metus talkininkau
ti lietuviškai programai Madrido siųstuve.

Praeitų metų gruodžio 28 d. Vliko Tary
bos nariai buvo painformuoti apie tai, kad 
Sovietų Sąjunga, naudodamasi kultūrinių 
mainų su JAV sutartimi, šiame krašte su
organizavo kilnojamą dailės bei amatų pa
rodą. Tarybai pritarus, buvo pasiųsti ati
tinkami raštai ALT-os ir JAV LB Centro 
Valdybos pirmininkams. Juose buvo išsa
miai nurodyta, kodėl baltai nepritaria Bal
tijos tautų atstovavimui parodoje ir kad 
įvairiuose miestuose reikia atitinkamai re
aguoti bei veikti, kad protestas pasiektų 
viešumą. Parodai vykstant Vašingtone, ten 
buvo išplatinti atitinkami lapeliai. Parodai 
vykstant Los Angeles mieste ligi balandžio 
1 d., prieš ją paveikiai vykdytos lietuvių, 
L. Bendruomenės ir BALFo žmonėms va
dovaujant, demonstracijos bei kiti žygiai. 
Apie tai rašė vietos laikraščiai, pranešė 
vietos radijo siųstuvai bei televizija. Pla
čiai rašė „Draugas“, „Naujienos“ ir „Lais
voji Lietuva“. Abi aukščiau minėtos orga
nizacijos vietos parodos komitetui iškėlė 
bylą Los Angeles civiliniame teisme.

Pasirašyta sutartis su „Robert Spellers 
and Sons, Publishers, Inc“. New Yorke iš
leisti Vliko paruoštus sovietų Rusijos ir na
cių Vokietijos agresijos dokumentus, skau
džiai palietusius visą Rytų Europą ir Lie
tuvą. Numatyta atspausdinti per 2.000 eg
zempliorių, Tautos Fondui teks sumokėti 
10.000 dol.

Balandžio 15 d. Vliko vicepirmininkas 
dalyvavo JAV Rytinio pakraščio jaunimo 
atstovų, išrinktų į II-jį Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongresą, suvažiavime. Nurodyta, 
kad, Vlikui keliantis į naujas patalpas, 
Vliko adresas lieka tas pats: 29 West 57th 
St., New York, N. Y. 10019. Tel. 752-0099.

Po abiejų pranešimų Tarybos nariai pa
teikė eilę paklausimų bei pasisakymų. Į 
juos pranešėjai atsakė.

Vliko Taryba naujai išrinko savo komi
sijas: į politinę komisiją buvo išrinkti: B. 
Bieliukas, dr. B. Nemickas, dr. B. Radziva- 
nas, V. Sidzikauskas ir P. Vainauskas, į 
sąmatos komisiją: Pr. Dulevičius, J. Paže- 
mėnas, L. Virbickas, kandidatu — J. Vilga- 
lys, į kontrolės komisiją: Vyt. Banelis, R. 
Čerkeliūnienė ir Vyt. Vaitiekūnas.

Vliko Tarybos posėdžiui pirmininkavo 
Pranas Vainauskas, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos atstovas, sekretorium 
buvo Kęstutis Miklas, Rytų Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio atstovas. (ELTA)

KUN. A. ŠEŠKEVIČIAUS KALBA ITALŲ 
LEIDINYJE

Italijoje leidžiama serija knygų „Rusijos 
ir Rytų Europos Archyvai“ savo 3-jį tomą 
skyrė religiniam 'pogrindžiui Sovietų Są
jungoje. Jaca Book paruošė visą eilę sky
rių temai „USSR: undici document! del 
samizdat religioso“. Skyriuje Katalikai pa
teikiamos ištraukos dš pogrindžio spaudos 
„Kronikos“ paskelbtų žinių apie katalikų 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Atskirai, išti
sai italų ikalbon išversta įdėta kun. A. Šeš
kevičiaus gynymosi kalba teisme. (ELTA)

VYSK. V. BRIZGIO LAIŠKAS

Vysk. V. Brizgys laiške „Chicago Tribū
ne“ (bal. 8) dėkoja už dėmesį balandžio 1 
d. Čikagoje surengtai lietuvių protesto de
monstracijai. Brizgys pridūrė: „Laisvojo 
pasaulio atgarsis įvykiams tuose nelaimin
guose kraštuose pasiekia tautas anapus ge
ležinės uždangos ir dėl to tai turi teigiamas, 
praktiškas pasėkas“. (ELTA)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — gegužės 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gegužės 21 d., 11.45 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 14 d., 12.30 v„ 

St. Patrick's bažn.
BRADFORDE —■ gegužės 21 d„ 12.30 v.
HALIFAXE — gegužės 28 d., 1 v. p. p.
KETTERINGE — gegužės 14 d., 12 vai., St.

Edward's.
DERBYJE — gegužės 14 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 21 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 28 d., Švč. Tre

jybėje, 11.15 vai., Liet. Židinyje. ,,
MANCHESTERYJE— gegužės 28 d., 11 vai.
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