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Popiežius apie dabarties laikus
Praėjusi sekmadieni, spalio 2, Angelų Sargų dieną, šv. Pet

ro aikštėje Romoje iš visos Italijos buvo suvažiavusių 10,000 
mergaičių, kurioms žodi tarė popiežius Pijus XII, nutraukęs tai 
dienai savo atostogas ir pareiškęs, kad tai nebuvę jam lengva 
padaryti, nes šiuo metu turis labai daug darbo ir rūpesčių. “Gy
vename tokiomis dienomis, — kalbėjo popiežius, — kai daug 
ženklų rodo, jog mūsų laikai gali būti patys lemtingiausi krikš
čionybės istorijoje.”

Ar tai bus gera ar prasta- popiežius aiškiau nepasakė, bet 
iš kitų jo kalbos vietų galima numatyti, ką popiežius turėjo min
tyje. Jis kalbėjo apie mokslo pažangą ir žmogaus nekaltumą. Ar 
tai turi koki ryši?

Mokslo pažangos vardu Dievas buvo ir tebėra kai kieno nei
giamas. Tiems žmonėm rodosi, kad mokslo išradimai, atsklei
džia vis gilesnes gamtos paslaptis, paneigia tikėjimą, kad viskas 
yra Dievo sukurta ir jos Apvaizdos tvarkoma. Tačiau, kai Dievo 
gamtoje žmogus atidengė nuo amžių glūdėjusią atominę energi
ją ir nusigando jos griaunamos jėgos, jei nebus išmintingai nau
dojama, nevienas atgręžia akis į Dievą, kad Jis tos išminties duo
tų. Ir čia popiežius savo kalboje yra taręs suraminimo žodi: “At
rodo, kad Dievas ruošia kažką nepaprastą visai žmonijai”. Po
piežius tai surišo su atomine energija, kai ji bus pakinkyta tai
kos reikalam.

Apie karus pareiškė ta pati, ką ir anksčiau yra skelbęs: 
“Bažnyčia karus smerkia, išskyrus tuos atvejus, kai užpultajam 
yra teisė gintis”.

Galima turėti vilties, kad Dievas pakreips žmogaus ranką 
apginti ir išvaduoti nekaltiesiem, neišgyvenant baisios katastro
fos. Tačiau tam yra viena sąlyga. Ją mes galime išvesti iš to, 
kad popiežius naujausius mokslo išradimus ir atominę energiją 
kalbėjo ... mergaitėms.

Mergaitėms popiežius pastatė klausima: ar j&s sutiktų, kaip 
Marija Goretti- geriau mirti negu nusidėti? Atsakymą gavo tei
giama. Tada popiežius priminė, kad gražiausias žmogaus papuo
šalas yra jo nekaltumas — tai esąs Dievo švytėjimas žmoguje.

Vadinasi, tai, kas mus turi išvesti iš grėsiančių katastrofų, 
yra žmogaus nekaltumas. Kai žmogus supras, kai jam negali ge
ro nešti jokie mokslo išradimai, kai jis išsiskiria su Dievu ir de
das su piktu, atitols nuajo ir grėsmė. Popiežiaus užuomina, kad 
“Dievas ruošia žmonijai kažka nepaprastą”, leidžia mums tikė
tis, kad artėjame Į šviesesnes dienas.

Mums telieka sustiprinti savo prašymus i Dievą, kad tos pa
laimos dienos ateitu greičiau ir kad jas išvvstume be didžios 
tragedijos. Gal milijonų nekaltųjų kančios ir kraujas pripildė 
saiką?

Sovietų Sąjunga pirmu kartu 
savo istorijoje pravėrė duris ir 
Įsileidžia turistus. Žinoma, ne Į 
Baltijos kraštus. Ir žinoma, pir
ma tuos turistus gerokai patik
rina. Žinoma taip pat, jiem 
pristato “inturisto” vadovus, 
kurie vedžioja svečius kaip 
“gidai” po muzėjus.

Grįžę iš Sovietų Sąjungos 
pasakoja, ką matę ir girdėję. 
Tuos pasakojimus tenka va
dinti Įspūdžiais, nes kelių ar 
keliolikos dienų buvimas ir ma
tymas tik to, kas rodoma, ne
gali duoti pilno ir tikro vaizdo.

Tačiau Įdomu ir tai, kas 
tiem visokiem keliautojam 
krinta Į akį ir daro Įspūdžio. 
Sustojam šiuo tarpu prie Ame
rikos farmerių delegacijos.
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AMERIKOS FARMERIŲ 

DELEGACIJOS “SUKILIMAS“
Amerikos aštuoni farmeriai 

iš Iowa, Ohio, Arizonos, Idaho 
ir trys žemės ūkio profesoriai 
iš Nebraskos, Chicagos ir 
Greensboro turėjo jau šešiolik
tą savo kelionės po Sovietų Są
jungą dieną. Per pusryčius 
Krasnodare, šiaurės Kaukaze, 
kelionės vadovas Ivan Strel- 
cov, atstovas iš žemės ūkio mi
nisterijos Maskvoje- paskelbė, 
kad

šiai dienai numatyta aplan
kyti šampano daryklą.

Visi farmeriai ir jų kolegos 
profesoriai vieningai ’ atsiduso 
ir vėl reikės gerti bei valgyti. 
Lauren K. Soth. provincinio 
laikraštuko redaktorius, pašo
ko protestuoti: “Dabar jau ga
na — šaukė jis vertėjui. — 
Trečdali viso laiko mes pralei
džiame begerdami; vaišės čia, 
vaišės ten. Mes čia atkeliavome, 
kad pažintume jūsų šalies že
mės ūkio metodus”.

Ivan Strelcov ir jo draugai 
buvo kaip per galvą trenkti. 
Nesusigaudė, kas daryti. Bet 
kas daryti — turi tai žinoti 
Maskva. Ir prasidėjo telefoni
niai pasikalbėjimai su Maskva.

BUVO SURASTAS 
TAIKINGAS KOMPROMISAS- 
kurį sugalvojo Amerikos far
merių delegacijos pirmininkas 
prof. Lambert iš Nebraskos ir 
išgelbėjo nuo šaltojo karo tarp 
delegacijos ir šeimininkų . .. 
Lambert ir pora kitų amerikie
čių tiko ruošti pasveikinime 
kalbų, kurias reikės pasakyti 
šampano dirbtuves lankant, o 
kiti devyni amerikiečiai agro
nomai aplankys netoliese Kras- 

nodaro esantį Lenino kolcho
zą, nieko iš anksto jam "ne
pranešę”.

Pirmą sykį visoje savo kelio
nėje farmeriai nematė stovint 
išrikiuotų vaikų su gėlėm. 
Pirmą sykį nematė transparen- 
tų su užrašais apie Sovietų ir 
Amerikos draugystę. Pirma 
sykį nebuvo pristatyti kolegos 
iš sovietinio žemės ūkio, kurie 
jiem kratytų rankas ir patapš
notų per pečius . . . Tačiau 
priėmimas buvo tiek pat ma
lonus. Tuojau “Anuškos” kaip 
bematai užtiesė stalus, ir ant 
jų sugulė kumpiai, išsirikiavo 
vodkos butelių armija.

Netrukus H. \V. Pike iš lo
vos atsidusęs nusiskundė:

“Aš atsigabenau daug poru 
apatiniu skalbinių, bet pilvą 
tai tik vieną“.

Bet jo pareiškimas buvo pri
imtas per pagyrimą ir vaišių 
tempo nesulėtino.
"KOEGZISTENCIJA" LAIMĖJO

Tą “sukilimo” diena Pike 
kaip ir jo kiti kolegos turėjo 
per pietus ir per vakarienę po 

RUIMO PAMARYJE

tris valandas sėdėti prie stalo, 
naikinti kalnus ikros, lašišos, 
kumpių, šašliko, keptų vištų, 
salotų, vaisiu. Irtą dieną buvo 
pakelta tuzinai tostų: už pasau
lio taiką, Amerikos—Sovietų 
Sąjungos draugystę- specialistų 
bendradarbiavimą, Eisenhovve- 
ri ir Bulganiną.. . Šeiminin
kai prižiūrėjo, kad po kiekvie
no tosto stiklai būtų vėl pri
pildyti iki kraštų .. . Ameri
kiečiai ir rusai netrukus bučia
vosi iš broliškumo ir laimės ir 
visokiais tonais skambėjo dai
nos, tarp kurių šiaip taip ga
lėjai išskirti, kad tai buvo 
“Čiornije oči”, “Stenka Razin”, 
“America the Beautiful”. ..

Po penkių savaičių farmeriai 
baigė savo studijinę kelionę 
po Ukraina, vidurio Aziją ir 
vakarų Sibirą. Jie aplankė 20 
kolchozų ir 5 sovehozus (vals
tybinius ūkius). Sovietinių 
ūkių ministeris Ivan Benedik- 
tov turėjo išklausyti, kai far
meriai nesusičiaupė ir nesiten
kino tik pagyrimais tam, ką 
matė. Amerikietis, nors jis ir

buvo girdyte girdytas, nevynio
jo į vatą ir dėstė, kaip galėtų 
būti tie ūkiai pagerinti. Bene- 
diktovas rodėsi labai jų pasta
bom patenkintas, apdalino 
nauja literatūra svečius ir iš
leido namo.

Pakeliui juos užklupo korės- • 
pondentai Berlyne.

DUOKIT ŠEN 
ĮSPŪDŽIUS

Ir farmeriai pasakojo:
“Amerikos ir Sovietų Są

jungos ūkininko gyvenimo 
štandartas negalima lyginti”, 
kalbėjo profesorius D. G. 
Hohnson iš Chicagos. “Saky
sim, vietovėj, kuri turi 3000 
gyventojų neradome nė vieno 
automobilio. Žmonės turi vir
šum galvos stogą, turi drabužį 
ir pakankamai pavalgo. Bet ki
tiem dalykam, kurie gyvenimą 
pagrąžina, atrodo, nėra nė rub
lio”.

iŠ LIETUVOS

Profesoriai, paroda ir teisybe
“Tiesa” rašo, kad komparti

jos centro komitetas rugpiūčio 
pabaigoje viešai pasmerkė Ra
mygalos ir Prienų rajonus, kad 
jie neišpildė nei pieno nei mė
sos pyliavų. Tuo tarpu kompar
tija patyrusi, kad Prienų rajo
no kolūkiuose per pirmąjį pus
metį buvo paskersta net 279 
galvijai, tarp jų 70 karvių, ir 
320 kiaulių ir visa tai buvo par
duota laisvoje rinkoje.
VILNIUS IEŠKO PROFESORIŲ

Vilniaus universitetas skel
bia Konkursą rugsėjo 15 užim
ti docento vietom šiem daly
kam: “politinė ekonomija, dia
lektinio ir istorinio materializ
mo, baudžiamosios teisės ir pro
ceso. civilinės teisės ir proce
so, pramonės ekonomikos, fi
nansų- kredito, lietuvių litera
tūros — geometrijos, teorinės 
fizikos, organinės chemijos, 
hospitalinės terapijos, bendro
sios biologijos". Tačiau būtina 
pristatyti: “Kadrų įskaitos as
mens lapas, autobiografija, 
diplomas, mokslo laipsnio dip
lomas. tarnybinė charakteristi
ka".

PABALTIEČIŲ PARODA
Maskvoj užsibaigė pabaltie- 

čių taikomojo meno paroda, 
susilaukusi didelio maskviečių 
susidomėjimo. N. Žukovas, so
vietinis meno kritikas, palan
kiai ją aptarė “Pravdoje". Jis 
stebisi A. Stočkaus vitražu 
“Draugystė’’ ir prikaišioja ru
sams, kodėl jie nesidomi vitra
žais. Keramikoje nepaprastai 
stiprūs esą J. Mikėnas ir L.

“Teisingai — taisė savo mo
kytoją kolegą farmeris iŠ 
Ohio; “bet jie yra patenkinti- 
o pasitenkinimas turi didelės 
psichologinės reikšmės, žmo
nės kolchozuose ir sovehozuose 
tiki kiekvienais metais, kad 
jiem šiemet esą geriau kaip 
pernai. Apie amerikinį gyveni
mą jie neturi jokio supratimo".

“Ar kuris iš jūsų sutiktu
mėt pasikeisti su tais žmonė
mis gyvenimu?” kamantinėjo 
žurnalistai.

“Ne, niekados”, atsakė far
meris J. M. Steddon. Paskui 
su amerikoniškos didybės pa
jautimu paglostė sau krūtinę 
ir iškilmingai pareiškė:

“Geriau jau man būti mažu, 
bet savarankišku , farmerių 
lowoj negu didžiausio valstybi
nio dvaro pirmininku Sovietuo
se“. M.

Rašo: LINUS

Strolia, kit. Žukovas nepaten
kintas pabaltiečiais stiklo me
nininkais ir skulptoriais, pa
starieji abu lietuviai. Medžio 
raižytojai lietuviai Žukovui be 
priekaišto. Toliau Žukovas ra
šo, kad “Lietuva iš seno garsi 
gintaro dirbiniais. Bet šį karta 
paroda apvilia”. Žukovas apgai
li, kad maža, nors ir puošni 
Maskvos salė neleido parodyti 
Pabaltiečių parodos daugybės 
nuostabių eksponatų.

DARBININKAS IEŠKO 
TEISYBĖS...

A. Kurtinas, “Tiesos" kores
pondentas Vilniuje, aprašo, 
kaip grūdų paruošos kontoros 
valdytojas Iljačenko kažinko 
užpyko ant Grišino- grūdų 
svėrėjo, ir Vilniaus ele
vatoriaus direktorei Petrovai 
įsakė jį tučtuojau atleisti. Pet
rovą taip ir padarė. Tada Gri- 
šinas užpyko: sako, nekaltą 
mane atleido. Nuėjo jis į prof
sąjungą teisybės ieškoti, ir ta 
jį užtarė. Tačiau Petrovą, pa
laikoma Iljačenko. nenusileido 
ir atgal į darbą nepriėmė. Nu
ėjo tada Grišinas į aukštesnę 
profsąjungą teisybės ieškoti, ir 
ta Grišiną užtarė. O Iljačenko 
rodąs jam špygą po nosim, 
nors Grišinas ir turįs profsąjun
gos pažymėjimus.

Tokia ten tvarka, tokia ir 
teisybė ...

TAIP DIRBA KAILIUS...
Vilniaus kailių apdirbimo 

pramonė buvo žinoma visoj Eu
ropoje. o jos išlikę meistrai yra 

(Nukelta i 4 psl )

J. DOBILAS

Baįoriūno ir* Jievutės
SUSITIKIMAS

2.

Jis atsisėdo ant akmens 
stovinčio prie ežios ne
nupjautuose rugiuose, ir su
simąstė. Jam buvo pikta ant 
tėvo, net norėjo atkeršyti, bet 
ir vėl gailėjosi, kam tokias 
klaikias mintis įsileidęs į gal
vą. Nerimastis perėjo, ir jis 
nuėjo namo. Eidamas pakluo
nėmis, ties pirmutiniu kiemu 
jis pažvelgė išilgai rėžių ir pa
matė žaliuojančio vasarojaus 
ežia ateinančią mergaitę, žiū
ri. — Jievutė. Jiem abiem rei
kėjo eiti didesnę pusę kaimo. 
Jievutė buvo pasipuošusi gėlių 
vainikėliu ir dar rankoje turė
jo saujelę jų. Pamačiusi Pet
riuką. ji nuleido galvą, susigė
do ir pradėjo raudonuoti Pet
riukas, norėdamas ją padrąsin
ti, pirmutinis prašneko. Jis jai 
prisiminė Velykas, džiaugėsi 
tiek netikėtai tada gautaja do
vana, dėkojo už ja. Jievutė 
beveik nešnekėjo. Ji teberaudo
navo. Tik priėjus Bajoriūno 

sodą, ji pakėlė savo ilgesio 
akeles ir dulsiu balseliu ištarė: 
“Gražus sodelis". Paskui ji 
greit įbruko Petriukui į ranką 
gėlių žiupsnelį, tą patį, su ku
riuo ją tas sutiko, ir, dar la
biau paraudonavusi, skubinai 
nubėgo savo keliu.

Petriukas, užsikišęs dovaną 
už ančio, nunešęs paslėpė ją 
sode, o pats nuėjo pietų valgy
ti. Per pietus ir per visą tą 
dieną jis buvo geriausios nuo
taikos. Jaunikaitis buvo lyg 
kokiame pagavime. Vakare jis 
apžiūrėjo, apvartinėjo Jievutės 
duotąsias gėles (paskui ir do
vanu kiaušinį), ir naktį mie
gojo gerai. Tik po kelių dienų 
jis pajuto atmainą. Žmogus 
baisiai troško su Jievute susi
tikti, bet progos nepasitaikė, o 
tyčia pas ją eiti buvo pavojin
ga. Jam kažkodėl nuolat ausy
se skambėjo Jievutės ištartieji 
tie du žodžiai: “Gražus sodelis“. 
Jis stačiai kaip ir nepriveikė at
spėti jų reikšmės, bet jam at

rodė, jis buvo įsitikinęs, kad 
tuose jos žodžiuose slypinti 
kažkokia gili, paslaptinga ir la
bai svarbi mintis. Ilgai Petriu
kas taip sapnavo ir kankinosi, 
nuolat tykodamas- ar nepasitai
kytų progos su Jievute susitik
ti. Betgi jo troškimai vis ne
vyko ir nevyko. Kad ir jis kada 
ją sueidavo, bet jiedu būdavo 
vis nevieni, e jos vienos susi
tikti jis labiausiai troško, ir 
jam labiausiai reikėjo.

Iš pradžios Petriukas apie 
vestuves nė nesvajojo ne tik 
dėl to, kad jo tėvai niekados 
nebūtų sutikę, bet ir apskritai 
jam tokios mintys dar į galvą 
neateidavo. Jam vis apie ją be- 
sapnuojant besvajojant, ilgai
niui kažkodėl ėmė atrodyti, 
kad labai pritiktų ir būtų 
miela malonu, jei po jo tėvo 
sodelį nuolat vaikščiotų Jievu
tė. Oi, kaip visur tada būtų 
šviesu ir koks būtų sodelis, o 
jis pats tai nuo jos akių neati
trauktų: jis žiūrėtų ir žiūrėtų 
pro langelį, kaip jo numylėti
nė biteles žiūrinėja arba gėle
les rankinėja. Jam gangreit at
rodė. kad tada net darbų ne
būtų, ir šitaip net būtų galima 
įvykdyti.

Taip praėjo vasara ir ruduo, 
atėjo Mikalojus, ir Jievutė vi
sai išsiskyrė su tuo kaimu: nu
ėjo gyventi pas savo seną mo

tiną to kaimo galulaukės tro
belėje. Petriukas vienas su ja 
nė negavo pasišnekėti.

Bet kartą jam jau buvo bc- 
atrodę, kad jo troškimas įvyk- 
siąs. — jam net širdis buvo 
pradėjusi tvaksėti.

Vienuose atlaiduose, veltui 
akimis jieškojes savo gėrybės 
po šventorių ir bažnyčią, pa
mokslui baigiantis, jis išėjo į 
miestelį. Pasinorėjęs gerti, jis 
palindo po viena palapine li
monado pasiimti. Pro šalį grū
dosi žmonės. Petriukas, išmo
vęs viena po kitos tris stikli
nes. kažkaip dvilktelėjo į žmo
nes. ir tarp jų mato Jievute. 
Ji ėjo su kita mergaite, turbūt, 
su savo drauge. Ir pati Jievutė 
jį pamatė. Praėjusi pro šalį, 
ji ir vėl greit grįžo, ir taip 
kartą kita, — pradėjo ji šyp
sotis, ir štai, Petriukui akimis 
pamerkus, ji šmukštelėjo po 
palapine, bet tik kartu su sa
vo drauge. Petriukas tuoj pa
šaukė daugiau limonado, vai
šino jas. ir jam kažkodėl vis 
atrodė, kad ta Jievutės drauge 
greit išeis, o jiedu dviese pa
siliks. Tuo tarpu ne tik kad ta 
jos draugė neišėjo- bet ir žmo
nės tiek sujudo grūstis, i<-g 
palapinė kaip mat prisikimšo. 
Jiem pasidarė nebesmagu. juo 
labiau, kad Petriukas ir Jievu

tė ir savo pažįstamų tarp žmo
nių pastebėjo.

Liūdnas grįžo Petriukas iš 
atlaidų namo, kankinosi, sva
jojo ir toliau laužė sau galvą. 
Geriau apsvarstęs, jis pamatė, 
jog svajonė, kad Jievutė kada 
nors galėtų po jo sodelį vaikš
čioti. neturi nė mažiausio pa
grindo: tėvai, labiausiai tėvas, 
greičiau mirtų, negu leistų. 
Tada jis pradėjo svajoti apie 
Rygą, Amerika, apie didelius 
turtus, kokių jis ten užsidirbtų 
susikrautų. ir kaip jo tėvai tuo 
džiaugtųsi, atsileistų ir jam 
Jievutės vesti nebegintų.

Taip slinko Petriukui gyve
nimas t. nuobodus, kartus, 
su daug rūpesčių ir sielvartų 
visus metus. Galų gale jis kaip 
ir pradėjo truputį sirgalioti. 
mažiau tevalgė- nekaip bemie
gojo. Jis neišsakytai pasilgo 
Jievutės ir. žūtbūt, jis veržėsi 
jos pamatyti.

Buvo kaip tik tas pats laikas, 
kai prieit metus Bajoriūniukas. 
grįždamas iš lauko. Jievute bu
vo susitikęs, ir juodu vieni ta
da ėjo pakluonėmis, tada jis 
gavo brangią jos dovana, o la
biausiai išgirdo žodelius, nuo 
to meto nebebuvusius nusto
jusius jam ausyse skambėti. 
Viena naktį jis. negalėdamas 
užmigti, atsikėlė, išėjo lau
kan iš klėties ir atsisėdo ant 

akmens prie prieklėčio, kur 
šventomis dienomis ir taip 
kada jo tėvas mėgdavo pasisė
dėti ir pasisvarstyti. jei ko 
svarbaus turėdavo. Pirkia knar
kė. Buvo taip tylu, kad net. to
je visuotinėje tyloje labai aiš
kiai buvo girdėti žolę ėdančių 
veršiukų žlebsėjimas. Petriu
kas staiga užsimetė eiti pas 
Jievute. Jis pavaikštinėjo apie 
pirkios priebutį, paskui lyg 
kad buvo beeinąs į sodą, bet 
šit apsigręžė ir nuėjo per kie
mą. Ties diendaržiu jį pasitiko 
šunelis žiovaudamas. Jis tą 
sargį paglostė ir per kluoną nu
sidavė į pakluonę. Nuolat ap
linkui pasidairinėdamasi. jis 
praėjo vieną kiemą, antra ir. 
galop- atsirado kelyje, trau
kiančiame pro kaimo galą. Čia 
jis stabtelėjo, dar karta apsi
dairė ir gerai pasiklausė. Vi
sur buvo tylu, kaip pirma. Te- 
skardėjo tik svirplių čirškimas. 
Tuo keliu einant, jam reikėjo 
lenkti kapus. Apie tai jis vi
sai buvo užmiršęs. Užtat, išvy
dęs kryžius, net krūptelėjo, ir 
tuoj širdyje pajuto neramu
mą. panašų į sąžinės priekaištą 
Jis. nusukęs nuo kapų akis, 
skubiai tolyn ėjo Bet tas šir
dies neramumas nesiliovė: 
kartu ji sekė Žmogus sutan
kino žingsnius ir pasileido grei
čiau, tartum tą širdies nera

mumą norėdamas užpakalyje 
palikti. Tik tas ne tik nesiliko, 
bet dar užbėgo žmogui už akių. 
Jis žiūrėjo savo baisiomis aki
mis iš kiekvieno akmens, kiek
vienos gubos arba krūmelio. 
Nepadaręs nė pusės kelio. Pet
riukas sugrįžo atgal, taip pat 
aplink besidairydamas ir pa
krūpčiodamas. Jis buvo nutaręs 
viską mesti, užmiršti Jievute ir 
atsiversti prie Dievo. Nors 
Petriuko jausmai Jievutei buvo 
tyriausi, betgi jis laikė juos 
nuodėmingus.

Sugrįžęs jis gerai pasimeldė 
ir nutarė kasdien sukalbėti 
tam tikras maldas.

Kitą diena Petriukas tuo pa
čiu metu, kaip kiškis ausis 
karpydamas, jau stovėjo, užsi
glaudęs už diemedžio krūme
liu. ir žiūrėjo i maža, pailga, 
per vieno rąsto plotą tebuvusi 
Jievutės trobelės langelį, nuo 
stovinčiojo teatitokusi vos už 
dešimties žingsniu. Jis laukda
mas kūrė fantastiškus vaizdus 
apie savo Jievute: kaip ji gubo
ti. ar mieganti, gal anie ji sva
jojanti. bet net nenujaučianti. 
kad jis tiek dabar jai arti, ir 
gal jau norinti išeiti Jam kele
tą kartu pasi’-ode. kad mažutes 
kreivos dureles jau girgšteh'ju
sles ir-lyg kad pravirusios jų 
vietoje atsiradęs koks tamsus 
tarsi žmogaus šešėlis. (B. d.)
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16 akto gimimą stebėdami, 
darbinės įŽnašūs | šentKBįhs 
graikd^ Lurų net sėptyni 
mieštai. sįMhosi\ kaū dŽUriių 
Homerą lr dėl jo varžėsi. Kai 
kurie žmonės^iiori savintis rr 
Vasario 16, arba nepriklauso
mybės idėjos, surad:mą. So
cialdemokratų kalbėtojai ir 
rašytojai Vakario 16 ^prtęom 
lateaos.ai sakydavo ir tebesa
ko, kad nq>riklausomybės rei
kalavimas Lietuvai tai jų ‘iš
radimas,” ries jų programoj į- 

BENDRIJOM. RINKIMAI TURI EITI NUMATYTA TVARKA ra ytas **w
< « Artėja Lietuvių Bendruome- 
^;'^;nės rinkimai Amerikoje. Kiti 

. kraštai jau seniai yra išsirin- 
kę. Amerikos Lietuvis vasario 

^'*18 aštriu tonu str. 
partiniai ubagai”

f 'l ;aųHe nevienodas nuomones dėl 
tf č I' rinkimų sistemos, kilusias Lo- 

ke. Esą Loke buvo dvejopos 
l'\ nuomonės: vieni siūlė balsuoti 

tiesiog už asmenis ir tie, kurie 
^ly gaus balsų daugiausia, tie ir 
!'%■< bus išrinkti; kiti siūlė vadina- 

,r mą proporcinę sistemą, t. y., 
balsuoti už sąrašus. Loko na-.

rįi- rių daugumas pasisakė ui 
’-pirmą sistemą, ir tokia‘tvarka 

g* ‘yra pranešta visom bendruo-
• menės apygardom. Bet Ame- 

7 -'•tikos Lietuvis informuoja, kad 
“—kairiųjų grupių Loke e- 

r suirtieji nariai proporcinės rin- 
kimų sistemos neatsisakė, šį 
klausimą Loko posėdyje vėl iš- 

V "kėlė (matomai pasitarę su 
partijų centruose vadais) ir 
reikalauja proporcinės siste-

? - mos (kaip Europoje, ypač 
Prancūzijoje anarchiškos de
mokratijos praktikuojamos) 

I? . teigdami, kad ši sistema “de- 
; jpokratiškiausia” ir “teisin- 
■ ogiausia.” .

Laikraštis informuoja, kad 
i už tiesioginį asmenų rinkimą 

pasisakė Loko iždininkas W.
Chase. sekreterius-A^Sau- 

laitis, pats pirmininkas prel. 
J. Balkonas ir dr. p. Vileišis 
‘*bei kiti lokiečiai iš taut ninkų

katalikų grupių, betgi iš 
“Ko siekia liaudininkų ir socialistų grupių 
informuoja Loko nariai* stovi už proporci

nės sistemos įvedimą LB Tary
bos rinkimuose.” - ’

Laikraštis spėja, kad atnau
jinant proporcinės sistemos 
siūlymą norima bendruomenę 
paversti partine, padaryti jų 
partijų atstovų įstaiga ir tuo 
pačiu palaidoti jos kiln’ą idė-

Iš savo pusės tenka pastebė
ti, kad jau per vėlu rinkimų 
sistemos klausimą svarstyti.. 
Rinkimų tvarka jau nustatyta, 
pranešta apygardom; apygar
dos tam pritarė; pagal tą tvar
ką jau sudarinėjami sąrašai. 
Bet koks pačios rinkimų siste
mos svarstymas ir dar sykį 
persva rstymas jau 
tik kenktų bendruomenei 
,ir pakirstų paties Loko vardą.

“įrūdyti” galima vitllrą
V eriyhp vasario 18 pranešė, 

kad New York 3 buvo Dr. D. 
Krivicko paskaita, kurioje jis 
“įrodė, kad Lstuvos užsienių 
reikalų ministeris turėjo teisės 
sukurti naują, kad ir iki to 
laiko juridiškai neegzistavusią 
diplomatijos šefo instituciją.”

Lig ^iol buvo ž nia, kad pa
gal Lietuvos įstatymus minis-

teris negalėjo net kurjerio eta
to sukurti — visi jie buvo pri
imami ir .nustatomi seimo, o 
čia įrodyta, kad ministeris ga
li sukurti su etatais visą įstai
gą. Tai jau didėlis ‘įrodymas”.

Pranešimą laikraštis pavadi
no “nešališku, moksliškai ob
jektyviu.” Tegu būna ir taip, 
bet ligi "Šiol būdavo įprasta lai
kyti nešališku autoritetu as
menį,. kuris.yra. lygiai nesuin
teresuotas abiem ginčo šalim. 
To negalėtume pasakyti apie' 
minėtos paskaitos prelegentą, 
nes jis yra vienos ginčo pusės 
apmokamas tarnautojas?

• Vargo m akyki a veikia 
Backnangė, prie Stuttgarto.' 
Mokinių yra 17. Visi gyvena 
gana išsiskladię, ir tai sudaro 
daug lūpesčio sutelkti pamo
kom. Mokyklai vadovauja P. 
Šukys. - ' i v

• Skulptorius V. Kašubą 
drožia iš medčio Prisikėlimo 
bažnyčiai Toronte Marijos ir 
šv. Pranciškaus statulas.

____ __ _ __
jĖk it Uetuvds, š iėdeiač -

niais ryšiais . šusijungusios 
su Latvi ja, Ukra na, ^Lenkja, 
“galėjo būti LSDP '^Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos. Re- 
dak.) palipta iš ankščiau uė 
LSiy susiorganizavusios Len
kų socialist nės partijos prog
ramos, kur buvo reikalaujama 
nepriklausomos Lenkijos.” 
,.... kitoje jrietbjė dr. K. Grinius 
sako, jog jau 1893 tri: Vasarą 
A. Domaševičius, “gal norėda
mas mums; 1 varpinihkarps 
smagtimią 'padaryti, o gal būt, 
pasižiūrėjęs PPS (lenkų so
cialistų. > kfed.) programos, bu
vo įtraukęs į programą ir Lie
tuvos nepriklausomybės dės-

Kapsukas 
protėsfaMtFėi, I sako, 

“* “vk'oos š tos poros inteligentų
nutarimas nepriklausomybės 
Lietuvos reikalavimo nesutin
ka šu LSDP prbgriajna, kurios 
juk neturi tesė^ be suvažia
vimo pakeisti.” .

Išeitų, kad čia socialdemo
kratai suskyla — tie socialde
mokratai, kurie pasisakė už 
nepriklausomybę Lietuvai, so
cialdemokrato Kapsuko aky
se jau laužė partijos progra- 
bą. (b. d.)

Du Amerikos generolai, ku
rie vadovavo kariuomenei T. 
Rytuose — gcn. MacArthųras 
ir įįcn. James van Flc: t—liu- 

-dijo, kad Kinijos komunistai 
turėjo žinoti, jog Amer kos ka
riuomenei uždrausta perskris
ti Mantižurijos sieną ir ten 

1 bombarduoti karinus taiki
ngus. Tai paskatino Kinijos ko- 

,, ■ munistus siųsti savo Jęariuonęe- 
1^ > nę j Korėjos karą.

Visas klausimas -^ iš kur 
komun stai buvo taip gerai In- 

’ Jforinuoti? Šiandien atsakymas 
jau žinomas. Siūlą i . veda į brb- 
tų diplomatą Donąld Marleen, 
kuris iki 1951 gegužės mėn. 
buvo Britanijos t|’s '.n*t] rcika- 
Jų tninisterijoje Amerikos sky-- 
riaus viršininkas. Jo rrirkosc 

s . buvo raštai, kuriais pas Rc'sda- 
tri"- to Amerikos ir Anglijos užs e- 
v.<’.t*nių reikalų ministerijos. Kai 
;' * '"Mactean pabėgo su Guy Bur- 
^.'^‘Igess pas bolševikus, ta: vals- 
?ę*1tybes sekretorius Achesonas 

“Jie viską žino”. Iš jų
Jtelševikai žinojo Arhrrikcs 
jriaptbs įsakymus.

bolševikai buvo in- 
J Jjorthuoti ap e Amerikos ir 
.1 . Į^rhnčŪžijos nusistatymą Indo- 
Jį -iidhljoš kare. Jk? žinojo prari- 
' cūzų karinių KSu silpnumą Ir 
r. T- Amerikos nusistatymą Indo- 

; kimjos karan nes kišti. Per 3 
I dienas po slapto aiherikiečių- 

prancūzų pasitarto-o visos pa
sitarimų paslaptys buvo žino
mos komunistam. Ir komunis
tai galėjo drąsiai mesti savo

jėgas pirmyn. Tas paslaptis jie 
gaudavo iš Prancūzijos gyni
mo tarybos, kur posėdžiauja 
tik karinis štabas ir kai kur e 
m n'steriai. Prancūzijos saugu- 
md agentai išardė radiatorius, 
sienas .lubas, ieškodami, ar nė
ra mikrofonų posėdžių kamba
ryje. Pagaliau tardomi prisipa
žino du “generaliniai sekreto
riai”, kad j:e žinias perduoda
vo Prancūzijos komunistam.

Taip Šh’pai bolševikam pa
dėjo laimėti karą Korėjoje ir 
Indokinijoje. Nebe reikalo dar 
Stalinas^ vaišindamasis su 
ęhurchilliu, pakėlė taūrę už 
šn'pus, kurie padeda -Sovietų 
armijai laimėti pergulės,.

PHe§ tokį iiorą plsišavinti 
iiėpriMads<Nhyl£š SIS ją vie
nam “mieštiu” protefctžLvO fe- 

tofijte gynėjas 7 -
Z.. Ivinskis jau 1949 “Žibu

riuose.” Jis vėl pakėlė balsą 
šiemet, kai aiigd. “epidemija” 
istorijos faktus taisyti, dailin
ti. Aidų 1955 nr^l str. “At
bundančios taūtdš žygiai ir 

veikėjąi”į Įvitiškis banda to
kio padailinimo M. Biržiškos 
knygoje “Lietuvių tautos ke- knygą 
lyje”, kur autorius rūp;stin-- 
gai sūžyini^A. Jakšto ar Vaiž
ganto žodžius, pasakytus ta- , 
riamai prieš Lietuvos nepri- 
klaušoinybę, ir iškelia social
demokratų ntiopelnuš nepri
klausomybėj idėjai. M. Bir- 
ž’ška net tvirtina, kad apie
“Lietuvos nepriklausomybę... 

išskyrus socialdemokratus ir 
demokratus, mažai kas Lie
tuvoje begalvojo.” .

Ivinskis sako, kad iš tokių 
Biržiškos posakių” jau gal ina 
suprasti, jog iĮMiųvos sotial- 
deim tarifai’5Wmieji .; kovoję 
už Lietuvos “nepriklausomy- 
mybę”. Prof. M. B. tai pr‘me
na įvairiomis progomis. Bet 
Įylnskis su tokiu Biržiškos nu
švietimu nesutinka. “Dr. K. 
Griniaus (buv. prezidento, 
liaudininkų veikėjo. Red.) 
“Atsiminimus ir mintis’” pa
siskaičius — rašo jis, — pir
mumo nuopelnas tačiau pasi
lieka abejotinas. Nemažiau tos 
minties pirmais kėlėjais nori 
būti ir varpininkai.- gtaijrašo 
dr. K. Grinius, jog jau'Petras 
Kriaučiūnas galvojęs apie ne
priklausomybę demokratinėje 
monarchijoje... Pats dr. K. 
Grinius 1896 m. ‘Varpo’ Nr. 1 
rašė 'vedamajame: ‘...reikia 
tvirtai tikėtis. Jog ateis laikas, 
kad L’etuviai patys valdys m... 
Mum? varpininkams buvo 
svarbu, kad j programą į- 
trauktas paragrafas apie Lc- 
tuvos politinę nepriklausomy-

“Neprigutaj-bė” virto tik 
autonomija

Pypt. A. Moravskis dr„ Gri
niui pasakojęs, jog iš 1896 m. 
LSDP programos vėliau “tas 
dėsnis” buvęs išbrauktas..

Akys nukrypsta dar i kitą 
dr. Bartuškos “Lie

tuvos nepriklausomybės kry
žiaus keliais”. Joje kaip tik 
duodamos ištraukos iš socia
listų laikraščio “Kovos’\ ku
rioje Vincas Kapsukas prime
na, kad 1907 socialdemokratų 
programoje tikrai ‘nepriklau
somybė’ buvo išbraukta« “bu
vo atmestos visos patriotinės 
priemaišos” ir buvo “įdėtas 
reikalavimas demokratinės 
Rusijos respublikos su Lietu
vos autonomija.” Taigi social
demokratų programoje 1907 
tebuvo tik Liatuvaiz-autonomi-

Italijoje, Syrakuzuose, Bri
tanijos konsulas A. Baker yra 
sykiu karštas, archeologas ir 
žvęjotpjas. Pereitą vasarą prie 
Syrakūzų tinklais* jis sužvejojo 
daugel senovinių graikų gink
lų. Jam atėjo mintis^ kad tąi 
gali būti liekanos' Graikijos 
Atėnų laivyno, x kuris mūšyje 
buvo palaidotas jūrose prieš 
2368 metus. Dabar jis sugal
vojo šį pavasarį drauge su Ita
lijos laivynu mėginti, surasti 
to nuskendusio laivyno liku
čius ir iškelti juos į dienos 
Šviėsą. .

buvo nuskandinti 119. Tai bu
vusi Atėnų galybės žlugimo 
pradžia.

Apgailestavimas ■
Jimmy North, 7 m. mokinu

kas, buvo suriestas per egza
minus. Pyktelėjęs jis parašė 
mokytojai laišką: “Gerbiamas 
p. mokytojau, taip man nebū
tų nutikę, jei aš, žemiau pasi
rašęs Jimmy North, nebūčiau 
karštai meldęsis, prašydamas 
iš Viešpaties sveikatos, kai 
tamsta sirgai plaučių uždegi
mu.” ' ' •

Lėnk< tthųęnunos |*4om?
Pačią socialdemokratų pro-

Žaidimas' kryžiažodžiais atėjo SJ&lejiitti

Paskui jį užpuolė prašyti dau-., 
giau. Rytojaus dieną redakto
rius važiavo į kalėjimą, ii* jam 
pristatė kalinį Victor Orville, 
kuris bUyo tą kryžiažodį su
galvojęs. • '

Orville, keliaudama^ iš vie- 
įslsrnagjięs, 

trenkė su vežimu į ihėdį. žmo
na buvo Užmušta,* b neatsar
gus važiuotojas pasiųstas J ka- 

kažkoks beprotis iš kalėjimo * Įėjimą 3 metam. K nubbodu- 
jam parašęs. Laišką ištraukęs mo jis vartė seną btidklopedi- 
pasižiūrfjo ir paklausė: “kokia ją ir sugalvojo tudft kryžiažo

džius. Kalėjimo sargas, maty
damas jį vis dirbant tuos kva
dratus, pagalvojo, kad su tuo 
Kaliniu darosi kas ifegerai, ir 
pakvietė gydytoją; Gydytojas 
susidomėjo pats ir patarė 
kreiptis J redakciją. .

naftos šuliniam gręžti. Na- . Kai Orville ttljo- iš kalėji- 
Deimantas yra lig šiol žino- tūralaus deimanto prodtikclja, mo, jo sąskaitoje jau btivo 2

mas kiečiausias mineralas. Jis daugiausia fe*azifljoje ir Afri- mll. svarų. Ir lataVę fttgaVęs B-
vartojatnas gausiai Ir prairto- koje, yfa-^5< tonos ir 90% ko gyveriti vienUM Ir dirbo
nei — plieno pjauti, anglies jų atgabenama i Ameriką. tik tuos kryžiažodžius.

Pagamintas dr mantas
General Elrctric Co. labora

torijose jau paganvntas dirb
tinis deimantas. Jam buvo" pa
vartota angį’nė medžiaga, ku
ri buvo spaudžiama 800,003 
svarų svoriu į vieną kvadrati
nį colį. Pagamintais deiman
tas yra (jk šešiofkta dalis 
colio ilgio ir1 t k maža dalis 
karato, o į vieną unciją telpa 
140 karatų. Dirbtinis deiman
tas tuo tarpu atsieina dvigu
bai ir brapgiau nei natūralus 
gamtos padarytas. Tad negali 
būti ir kalbos tuo tarpu apie 
dirbtinio deimanto papuošalus.

Britų vieno laikraščio re
daktorius sykį gavo iš kalėji
mo laišką. Jame visas pusla
pis buvo išbraižytas kvadra
tais su radėtn. 0 prietare bu
vo dar pažymėta, kad gftl laik
raštis tuo susidomės. Redak
torius patraukė pečiais ir įsi* nų vaišių jau 
kišo j k'.šehių: Vakare pas jį 
buvo draugų. Redaktorius at
siminė. laišką ir pasakė, kad

upė Afrikoje prasideda raide 
G f Kas žino?” Klaūs'mas po 
klausimo, ir taip įsikarščiavo 
pats redaktorius Ir Jo draugai, 
kad džiaugėsi kaip valkai, kai 
baigė kryžiažodi ainarplioti.

gal ją Lietuva turi liktis Rusi
jos dalis. * Tai buvo socialde
mokratų daugumos nusistaty
mas.

Prieš Kristų 413 metų Atė
nų laivynas, vadovaujamas 
Alcibiades, buvo atplaukęs ka
riauti su Syrakuzais, kuriuos 
buvo sukūrę korintiečiai, pir
mieji atplaukę ir graikų kolo
niją čia įkūrę dabartinės Ita
lijos žemėse. Ištisas savaites 
atėniečiai buvo apgulę Syrakū- 
zus laivais. Negalėdami paim
ti, norėjo grįžti, bet buvo jau 
per vėlu. Syrakūziečiai užtiesė 
jiem išėjimą iš uosto laivais, 
juos vieną su kitu surišo rete
žiais. Tada įvyko didžiausia 
jūrų kova, kurioje iš 134 laivų

Per kalta
Švedijoje, Gotaborgo mies

te, pilietis Šonai Thygessen 
buvo pristatytas teismui ir 
nubaustas 100. kronų už tai, 
kad jisai' įsėdo į mašiną gat
ves grindiniui lyginti ir ja va
žinėjo. Jis pasiteisino: “Norė
jau skubiai kelnes suprašyti.”

Pavogei arktį, imk ar ba&aą
Portervttė, CA, vienas fer

meris pranešė policijai, kad 
jam pavogė televiziją. Po mė
nesio pranešė, kad dabar pa
vogė ir anteną.

H0WT0BFPLM 
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«
avb you heard tbe money-msldnę

ratas about ymr U. S. Savings 
Bonds? Even thoūgh they’w resched 
fnaturity they'll štili go on eetning in- 
tereat for another 10 years!

Of courae, you may štili redeem your, 
Bonds whenever ydų wish. Būt if you 
waht them to go right on earning ertra 
moncy for you—as 3 out of every 4 
Boqd owners are doing—«11 you tave 
to do is keq> them. There’s nothing to 
sign, no visit to the bank reųuired.

With this extencfed interest petiod, 
Bbnck can tam up to 30% %tore ttan 
you oriįinally paid. tor instance, if 
you invested $37.50 in a Bond in 1945, 
it iš worth $50.00 today. Būt if you 
hokt it for 10 years mote, it wilt te 
taorth $67.34—a net retam of $29.84.
For your futare—and tte futare of Šerita H may te otaM tteėM*
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where you tenk—or through tte « 
roti Savings Plan where yo» work.
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Kraštas, kuris niekam pikto nedarę

P/avLivy Vėl jo mintys bėgo universi
teto laiptais, lankė kavines, 
valgyklas, kinus ir nešė liūde-

Vasario 24 estams yra tokia pat brangi ir kartu graudi 
■dtea, kaip lietuviams Vasario 16. Brangios tos dienos dėl to, 
kad yra surijusios su nepriklausomybės paskelbimu: Estija pasj- 
sheM nepriklausoma valstybe tiktai astuonioms dienoms vėliau 
Ut Lietuvą. Bet ir graudžios tos dienos, nes mena laisvės laikus, 
ė te iiriilgte laisvė* visam Baltijos pamaryje nė su žiburiu ne-

Ar ne vis tiek! Baltas chala
tas atskyrė Ji nuo pasaulio, ir 
ji* grimzdo darbuose, su retu 
rūpestingumu laikydamas li
gonis, juos prižiūrėdamas. 
Kambarį užkrovė knygom, lyg

Šiuo metu Estija išgyvena pačias skaudžiausias savo is
torijoje dienas. Tallinne, Estijos sostinėje, kur retą žodį girdėjai 
neestišfcai, šiandien kalbama beveik vien rusiškai, žmonės de
portuojami į Sibirą, kaip ir Latvijoje bei Lietuvoje-. Viena tėra 
paguoda, kad žudikų galvos, kaip ir to paties ždanovo ar Deka
nozovo, kuris Lietuvos užgrobimui vadovavo, greičiau nusirita, 
negu tautos išnaikinamos. Tikime — laisvė ne už kalnų Estijai 
ir visam Pabaltijo ruožui.

.Nei Pista nei jo partnere 
Nora nesirengė ir nenorėjo į 
Rusiją. Ir komuunistinis sau
gumas neturėjo gero* - akies 
Norai, nes jos tėvas buvo 

'“truožės” kilimo. Tačiau po 8 
maesių nuo Ulanovos apsilan
kymo jaunieji vengrų abudu 
baletininkai gavo įsakymą pa
sirodyti pas Vengrijos raudo
nąjį diktatorių RakosL J's pa
reiškė, kad komunistų partija 
siunčia juos tobulintis į Rusi

ją, liudijančią apie 
žmonių sandorą.

O kiek džaugsmo 
šventosios kelionės

Nepriklausomybės laikais Estija, pati mažiausia iš trijų 
Baltijos valstybių, buvo tartum šviesus žiburys prie raudonojo 
Leningrado. Arti dviejų milijonų žmonių dorų, kultūringų ir 
darbščių savo akmeningą kraštą buvo išdirbę kaip sodą. Ke
liaudamas matei gražius ūkius, dailius ir švarius miestus, pui
kius patartus, visu pamariu įrengtus uostus, švietimas, mokslas 
ir anas buvo europietiško lygio. Graži balsinga kalba ir melio- 
dfagos dainos aidėjo* visu tuo Baltijos pakraščiu, it koks mielas 
tetartas tarp nuskalautų akmenų. Lygaus ir santūraus būdo 
dmonis patraukdavo kiekvieną, kas pas juos tik užklysdavo. 
Batai mylėjo kitus žmones ir mylėjo savo gimtąją nedidelę že
mę, riete kito taip negeisdami kaip tik to, kad didieji kaimynai 
paliktų juos ramybėje.

Tačiau ramiems ir darbštiems, bet silpniems ir beginkliams 
žmonėms buvo ir tebėra sunku gyventi šalimai didžiųjų ir plėš
riųjų kaimynų. Briuko ir vilko istorija nuolatos kartojasi. Pasi
kartojo ji ir Baltijos pamaryje, kai 1940 metais bolševikai ap
kaitino visas tris Pabaltijo valstybes, kad jos kėsinasi... pulti 
Maskvą. Estijos graži ir taiki valstybė buvo raudonarmiečių 
gaujų sutrypta, kaip ir Lietuva bei Latvija. Estijos nepriklauso
mybę užgniaužė Maskvos siųstas Ždanovas, kuris jau 1936- 
1908 m. reikalavo Estiją sujungti su Rusija.

to instituto moteris jiem 
reiškė, kad jie per savaitę turi 
vykti gastrolių į rytų .Berly
ną. ■ ‘

jas komunizmui • < <• ’ ■'»''
Yra ir priešingų reiškinių: 

tie menininkai, kurte pagyve
no komunistiniame rojuje, il
gisi vakarų, kad juaae gautų 
tai ,kas rašytojui ir meninin
kui yra svarbiausia —' laisvę, 
be kurios neįmanomas jbkis 
menas.

Taip atsitiko su Vengrijos 
baleto meisteriais Nora Ko- 
ach ir Istvan (Pista) Rabovs-

sa, kas pranašų aprašyta ape 
žmogaus Sūnų: J's bus paduo
tas pagonims, iš jo tyčiosis* 
bus plaktas ir apspjaudytas; 
nuplakę jie užmuš jį” (Luk. 
1838).

Apaštalai tuos žodžius gir
dėjo, bet nesuprato. jie vi* 
dar akli artėjančiai Kristau* 
kančiai ir mirčiai, kaip akte 
dienos švesai ir tas vargšas, 
praeinančiam Mokytojui šau
kiąs: “Dovydo sūnau, Jėzau, 
pasigailėk manęs” (Luk. 18,

džiaugsmingai pluošdavo į Je
ruzalę ir aukodavo Viešpačiui 
padėkos ir permaldavimų au
kas, sakydami: “Viešpats didis 
ir labai šlovingas mūsų Die
vo nreste. Jo šventas kalnas, 
labai puikus kauburys, yra 
visos žemės džiaugsmas” (Ps. 
47,1-2).

Šitoji, tačiau, Jeruzalė daž
nai likdavo kurčia pranašų 
balsui, raginančiam ją mesti 
garbinti Svetimuosius dievus ir 
sugrįžti pas Viešpatį, savo 
Dievą. Kurčia ji liko ir Kris
taus balsui jo apsilankymo 
metu. Mokytojas susigraudi
nęs ne kartą žvelgė į šventąjį 
miestą ir verkė: “Jeruzale, Je
ruzale, kuri žudai pranašus ir 
užmuši akmenimis tuos, kurie 
į tave siųsti, kiek kartų aš no
rėjau surinkti tavo vaikus, 
kaip višta surenka savo viš
čiukus po spama:s, ir tu ne
norėjai” (Mt. 2337).

Jeruzalė ne’šgirdo Kristaus 
balso. JI planavo ir rengė Jani 
gėdingą mirtį;

darbininkas. \ Ji* kontrctiavo N*r* p*riR«ir> vytai daagUu 
ne tik scenoje, bet ir namuo- nebėgalirti^to prievartavimo

•j Pista pirmą kartą prasitarė 
žęionai taip pat, kad jis jau še
riai galvoja apie bėgimą į va
karus. Bet. per Austrijos sie
ną, kuri aptverta minų lau
kais, yra vargiai beįmanoma. 
Reikia laukti patogesnės pro
gos. 1 : „

1953 pavasarį juos pakvietė 
į “kultūrinio bendradarbiavi-

Leningrado operoje abiem 
vengranj buvo sunkūs darbo 
metai. Jie iškilo į baleto solis
tus. Bet meninis pasisekimas 
ten nedavė jiem draugų. Jie 
matė, kad rusai niekad nepa- 
sikviečia jų į savo namus, 
kaip tai jie buvo papratę savo 
Vengrijoje. Džiaugėsi, kai tre
ningas baigėsi ir juos sugrąži
no namo Jie atsidūrė Vengri
joje baleto viršūnėje. Buvo ge
rai atlyginami. Jei darbininkui 
išeidavo per mėnesį apie 77 
dbl. tai jų kiekvienas gavo po 
360 dol. ir dar gausius prie
dus. Kai 1952 jiedu susituokė, 
gavo modernų butą su vaizdu 
į Dunojų. Nora porą kartų šo
ko ir f.hnai. Buvo kviečiami į 
raudonosois aristokratijos po
būvius. .

Bet Nora ir Pista greitai pa
juto, kaip

sunku sceną suderinti g|i 
politikos propaganda.

Menui dirigavo ne meno va
dovas, bet partijos sekreto
rius, kuris buvo pusinteligentis

Prasidėjo Marija 1949, ka
da garsioji rusų balerina Gali
na Ulanova atsilankė Vengri
joje Budapešto teatre. Ji ten 
pamatė šokant 19 metų Pistą 
ir sutikusi jį paskui kalbėjo: 
“Jūs turite didelį talentą. Pa
sitreniravęs Sovietų Sąjungoje 
jūs tikrai toli galėsite nuei-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams---------- ... $6.00
Brooklyn, N. Y. ............ -• $650
Pusei metų .... -.....................* $350
Užsienyje .......................... .... $6.50

Prieš susirinkusią publiką 
Berlyne praskleidė uždanga, 
pasirodė rimtas ir sus'rūpinęs 
menadžeris ir prabilo: “Drau
gai, mūsų talentingieji svečiai 
šį vakarą nepasirodys scenoje. 
Jie yra rimtai sužeisti ■ auto
mobilio katastrofoje ir nuga- 

mo institutą”, ir raumeninga benti į ligoninę.”

— Kuri mergaitė neturi? — 
ji šelmiškai šypteli, — turiu ir 
aš .. O dabar labankt, — ji 
■lengvai išsivaduoja iš jo rankų 
ir nueina į savo kambarį.

Ir Algirdas uždaro savąsias 
duris. Valandėlę stovK sukišę* 
rankas į chalatą. Leitenantas!

tetete as Metei eta* mstter at, Brooklyn. N? Y., May 25, 1951, under 
' the Aet of March 3, 1879, originany entered as second class matter 

at Boston. Mass., September 12, 1915.

jo. Jis buvo per visą savaitę, o 
šeštadieniais spengė vienumo
je. Sekmadieniais, Dieve tu 
brangus, jis negalėjo skaityti, 
negalėjo eiti ir išsiblaškyti. 
Tada buvo laimė budėti ligoni
nėje ir nejausti, kad kažkur 
yra šventė*.

Tada ji* pamate, kad patsai 
save stumia pražūtim Reikia 
ieškoti kitų kelių Tada kaip 
tik susitiko Juliją ir, norėda
mas užmiršti Kauną, tyčia 

Kiek 
Jis buvo pastangų, režisūros, kol 

buvo jis įprato, kol pagaliau susi
lipdė, jų kalba ir pasidarė jau-
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— Bet aš norėjau ateiti kaip 
pedantė, nes jau mezgėsi tavo 
draugystė su Julija. Taip mū
soji patiko be taško. Ir jei ne 
ii pūga, tu būtum Ūkęs bailys, 
išdavę* praeitį ir nebaigęs mū
sų didelio sakinio.

— Galiu tik tiek pasakyti, 
tad ai tikrai norėjau tave su- 
sutikti, tat matai, kaip išėjo. 
Vėtau aš neturėjau drąsos. 
Nežinojau, kur tu esi. Man 
tetas nesakė. Namuose - lau
kte, gal tu parašysi, juk tu 
mano adreaą turėjai.

— Bet ar aš galėjau rašyti 
po tokio tavo elgesio, pagal
vok. Man buvo atimtos visos

— Atspėk, kas čia įrašyta.
Bet ji nelaukia, kol jis paša- 

kys. Praveria delnus, ir ten ’ 
Julijos ir leitenanto vardai! ?

Tada ji juokiasi lyg perkūno 
oželis ir veda jį, įsikabinta į 
ranką, šiltnamiai su didelėm J 

plačialapėm g3ėm, muzikinė, % 
kur kadaise grojo simfonkds : j 
orkestras..

. Tki nebuvo tiesa. Bet 
grindo mrnadžeriui surinrtM; 
ir susijaudinti buvo (fidetet- 
Trys valandos prieš pyirndy : 
darni į sceną. Nora ir Ptate Mk 
ėjo iš savo apartamento vfcM 
būtyje, ir mečiai aurikab>ę 
patraukė ramiu žingniu i s 
žeminio traukinto angą. Įtart1- 
kiny juos lydėjo ne tfik me& 
bet ir laimė: milicija tik M&. 
viršum pažvelgė į keleivių 
kumentus, ir kai traukinys jp* 
niro iš po žemės, Pista uuĮ|4,< 
tusiom akis sušnšbždėjo:

“žiūrėk, Nora, kletScaste 
bananais ir apritinath. ValU 

na*, jau esam vakaruose.**

kažkur į kampą, bet tuoj pa
galvoja — pulkininko namai, 
reikia mandagiai. — Jis slen
ka pamažu, ištiesęs rankas, 
kad neatsidaužtų kur į stalą, 
užčiuopia kojom. — Bet ji turi 
kitą ne leitenantą ir ne mane.

Velka chalatą ir padeda ant 
kėdės.—Gerai. Viskas išspręs
ta. Pastatytas taškas!

Nuo to* dieno*, kai jiedu 
išsiskyrė, jį nuolat slėgė, tie
siog žudė. Dabar atėjo kažkoks 
palengvėjimas ir liūdesys kar- draugavo su provincija, 
tu, lengva melancholija.
negalėjo pasakyti, kad 
gaila. Juk visko gaila, kad 
nueina ir nebegrįžta.

Atsigulė. &mėrė ranka* vir
šum galvos ir mąstė. Gifto 
vėl J birželį Kaune, į tėviškę. 
Ten viskas buvo virtę begali
niu laukimu, amžinu ėjimu į 

Leitenantas! BbSzginti auH- paštą. Ir Jei tik žodelis, nors 
niai batai! šuns uodega! Pa*- menkutis laiške#*, £s būtų 
kutini* Šlamštas! Jki nuėjo į skubėję* pamiršę* nirtidiu*, 
mano kambarį Kaune ir drįso baimę, kad pulkininko duk- 
paimti jos laišką, j| petukai- tė.
tyti ir tada palatndnta ^ypee- Nuėjo vasara, bet jo telvar- 
na numanevruoti pas ją! 2i- tas pasiliko rudeniui, Tada Jis 
noma, jei būčiau nutvėrę*, bū- lindo L provincijos Bgoninę, 
tų sakęs tai tik juokai, įdomu- nieko geresnio neieškodama*, 
mas! - ■ '

žengė Jis, sugniaužęs kumš
čius, į tamsą ir atsirėmė į to-

Sušpurtė ir grįžo į rudenį, į 
Plungę, į didelius gražius par
kus, kur ant tako plyšta kaš
tanai ir klojasi auksiniai la
pai. Julija švelniai paliečia ba
tuku. Ne, ji nepaspirs to įru- 
dusio kaštano, nenusivys lapų, _ įdomu patiesti ktak 
nesustos- iš džiaugsmo prie gaftsao praeitį, jo svajonę 
pakibusių vijoklių, pleškančių _ faJba ji svajota-
degančiom spalvom. Ji rami _ 0 dabar mieteai, pa- 
pažvelgs į rūmų fasadą, ir jodtotam. 
suktai . iškeltos statulos at-

—Šėtono išnara, ir šį vakarą 
Jis pas Juliją! Ne, ne, ne
praeis taip lengvai jam šitie sunkiais akmenimis užmūrijo,

teikdavo 
metinių 

švenčių metu! Tada susirink
davo Jeruzalėn maldin'nkų iš 
visų pasaulio kraštų: “partai, 
medai, elamiečiai, iš Mezopo- 
tamijos, Judėjos ir Kapadoki- 
jos, Ponto ir Azijos, Prigijus 
ir Pampilijos, Egipto ir Azi
jos” (Apd. 2,8-11).

Psalmių autorius vaizdingai 
aprašo maldin'nkų kel'ones į 
Jęruząlės šventyklą. Gausius 
jų barius jisai palygina su lai
mingaisiais dangaus paukšte
liais, kurie prls'glaudžia šilta
me lizdelyje ir apsigina nuo 
vėtrų Taip visus priima ir 
priglaudžia Jeruzalė, kuros 
kalne gyvena karelvijų Vieš
pats .tautos karalius, ir Die
vas (Ps. 47,1-2).
* Kai tautą patekdavo į sve
timųjų rankas ir priešai išnie
kindavo šventyklą, išversdavo 
joje aukurus, didis skausmas 
ir Eūdesys apimdavo išrinkto
sios tautos vaikų širdis. Ta
čiau pasibaigus nelaimių ir 
priespaudos dienoms, vėl visi

mes pagaliau išsiaiškinome.
— Ir aš, Algirdai, bet tu 

nepyk ir nemanyk, kad mūsų 
praeitis tave saisto dabar. Ne? 
ne! Aš nestoviu skersai kelio. 
Ne! Man tik buvo nesmagu— 
šitaip išsiskirti. Juk mes gali
me likti draugais.

— Taip, Akionėle,—jis leng
vai atsikvepia Jo balsas 
minkštas, — mes draugai, — 
paima Jos ranka ir bučiuoja.

— O dabar — labanakt Tau 
reikia būtinai išmiegoti, rytoj 
kelionė....

— Taip, taip, — Jis sujuda 
ir kažko laukia, bet Aldona 
paima žvakę, dirsteli į langą ir 
hori eiti. Jis nutveria ją už 
rankų ir sulaiko, žiūri į Jos 
šiltas akis, šypseną. Kažką 
reikia sakytis Juk negalima 
taip išsiskirti. Ir Ji* sumoja:

— O kaip tu, Aldonėle, taric,
MHte taBta stlrtMM* šypuroa. kaip draugui, 

— Trtta . tataugtaos, kad nors...

Pranašus žudanti Jeruzalė 
virto kančios miestu. Ji atme
tė tą, kuris jai taiką ir ra
mybę nešė, o pasigailėjo gal
važudžio Baratoo. Jeruzalės 
namai liko tušti, mat, jos gy
ventojai taikos ir ramybės ne
šėją iškeitė į nežinomą galva
žudį, kuris ir visos tautos li
kimą paženklino pasmerkimo 
ir atmetimo ženklu.

Gavėnios pradž'oje jau aiš
kiai girdėti Kristaus žodžiai 
ape kančios miestą: “štai mes. 
einame į Jeruzalę, ir įvyks vi-

Mintyse iškilo Julija, rami, 
apskaičiuota, graži lyg mažė
jau* paveikslas. Prijunko prie 
jos, bet kartu jautė šilumos _ __
alkį, kurio nuraminti negalėjo « “netatoėjo-^ fi jte Viskas Juokai, AMH
Julija. Visur ji laikėsi Jo artu- —neprasiveria pla- vistas; ir tavo ntyi’jnoji sr’
moję, bet niekada nedovanojo 
šiito paprasto žvilgsnio, neuž
dėjo ranto* ant peties su vai
kišku atvirumu. Niekada neiš
ėjo iš savo rėmų, tokių bliz
gančių, bronzinės spalvos. Ta
čiau Jis suprato, kad galima 
gyventi ir taip, būti lyg minė
jau* sargą Ji niekada ne^atla- 
rys gėdos nei jam, kaip dak
tarui, nM kaip žmogui. Ji visa
da pasiliks paveikite.

Už sienos* vėl išgirdo kažko
kį krebždesį. Nemiega dar. 
Pasiidausė. Ir ką galvoja Al
dona! Juk buvo tik vienas

“Kai grįžom iš Rusijos — 
pesakojps Nora '— per trumpą 
laiką buvo pašalinti ir išgrūsti 
į provinciją du operos vado
vai. Vienas buvo apkaltintas 
fašistų simpatiku, kitas sabo
tažu. Vieną* talentingas ir 
jaunas scenarijaus rašytojas 
buvo išvežta* dvejiem metam į 
koncentracijos stovyklą, nes 

‘ nusigėręs kažką prišnekėjo 
prieš rusus. Viena balerina 
išjota iš teatro, nes jos sesuo 
dati savo brangenybių pardavė 
privačiam turkliui, o ne vals
tybinei prekybai. Dar didęsnį 
įspūdį mums" padarė likimas 
geriausios balerinos . Otrubay, 
kini buvo ištekėjusi už princo 
Eąteriiazy. Kai princas buvo 
nuteistas sykiu su kardinolu 
Mindszenty, jo žmona balerina 
buvo išvežta į kažkokį kaimą. 
Ten ji turėjo'dirbti rykų lau- 
kuose be tinkamų darbia dra
bužių. Vieną dieną jįai paraly
žiavo koją, b po kelių dienų, 
negaudama medicininės pa
galbos ,ji mirė.”- z

Kai Nora pro savo aparta
mento langus pamatė sunkve
žimiais gabenamus savo tau- 
tieč-'us į koncentracijos sto
vyklas, ji pajuto, kad nebega
li šokti tai valdžiai, kuri 45.- 
000 vienu užsimojimu likvida
vo. Dar mėgino ūisikimšti au
sis ir užsimerkti, kad tik ga
lėtų šokti ir dirbti savo srity
je. Bet tai nebuvo lengva. Nau
jas baletas buvo perrašomas 
po pustuzinį kartų, iki partijai 
jis atrodė priimtinas. Jie da
vė instrukcijas ir choreografui 
b?i šokikui..

“Kodėl į&S Ardami žand". 
ros, kurie bsye liaudies prie
šai, padarote žiūrėtohii apie 
juos simpatingą įspūdį?”

1952 po premjeros buvo su
rengtas priėmimas abiejų ba- 
letininkų garbei. Nuotaikos 
pagauta, Nora paprašė orkes
trą groti,, o pati ėmė šokti 
kažkokią parodiją. Susirinku
sieji buvo sužavėti, bet parti
jos sekertorius ir neirtojo ir 
rodė rūgštų veidą. Jis padare 
Norai pastabą, kad tai “de- 
kandentiskas’ ’ir “kosmopoli
tiškas” šokis.

Tą vakarą, kai Nora ir rais
tą liko vieni du,

Kiekvienas kraštas didž'.uo- KUN. JONAS PEIRBNAS 
jasi savo sostine. Ir supranta
ma: čia gyvena ir dirba val
džios žmonės, čia sutelkti 
brangiausi tautos mokslo ir 
meno turtai, čia seni pastatai, 
bažnyčios, aikštės ir pamink
lai kalba apie tautos praeitį, 
įrašytą žmonių širdyse.

Didžiavosi savo sostine ir 
ją mylėjo Palestuos šalies gy
ventojai. Laisvės metais a dė- 
davo Jeruzalėje šventos gies
mes, kildavo į dangų aukų dū
mai — visi džiūgaudami žvel
gė į kalne stovinčią šventyk- 
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Kristus, norėdamas patvfr- 
tinti savo* pranašystę apie kan- a | 
čią ir mirtį, aklajam grąžina 
regėjimą. Po to Mokytoja* su vi 
mokiniais iškeliauja į Jeruzs- 
lę, kanč'os ir mirties miestą.

Taip turi įvykti, kad peri- ' 
tvirtintų pranašų žodžiai. Dar 
daugau, dievažudė Jeruzalė, -J 
nuplauta Kristaus krauju, tu
rės pagimdyti naująją Jenna- -Ž 
lę, šventąjį miestą, kuris, Į 
puoštas kaip sužieduotinė, 
bus tikroji žmonių padangtė, 
rodanti visiems Dievo
(plg. Apr. 21, 1-4). T-'i

• - Senoji Jeruzalė, žudOMT^ 
pranašus ir ant gėdos medžio 
iškėlusi Kristų, išnyks. Kan
čios metu ir šventyklos uždan
ga perplyš — uždarys Senąjį 
Įstatymą ir pradės ' Naująjį, 
nuplautą Avinėlio krauju. Iš Į 
atverto Kristaus šono ištekės 
naujoji šventovė — BačnySa, g 
girdanti savo vaikus vandenfa, į, 
trykštančiu iš amžinojo šalti
nio. . J

Ir kieno tik širdis neliks 
kurčia Gavėnios balsui, ta* 
dažnai žvelgę j kančios ir mir
ties miestą, nuplautą Avinčio 
krauju...


