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SIMTANUOŠ1MTIN1S LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Vysk. V. Brizgys atsako kun. Boreišai 
Autoriaus pastaba: Manau, Dir

vos skaitytojai dar atsimena šioje 
vietoje mano paskelbtą straipsnį 
"Algis eina į šeštadienio mokyk
lą". Ten aš tarp kit ko pastebė
jau, kad Detroito lietuvių para
pijinėje mokykloje, kur dabar ta 
šeštadienio mokykla įsikūrė, nieko 
nėra lietuviška. Ant sienų kaba 
kryžiai ir dideli šūkiai, kad reikia 
būti geru kataliku, bet niekur nė 
žodelio, kad reikėtų būti ir geru 
lietuviu. 

Atrodo, kad tos mano bešališkos 
ir nekaltos pastabos labai nepa
tiko šv. Antano parapijos klebo
nui Boreišiui, nes jis spalio 21 d. 
per pamokslą mėgino mano pa
stabas "atitaisinėti" pabrėždamas, 
kad "kryžius buvo ir pasiliks" ir 

' nedviprasmiškai duodamas para
pijiečiams suprasti, kad aš siūlau 
jį pašalinti. Tačiau jis visai neuž
siminė apie tai, ką aš straipsnyje 
iškėliau, būtent, apie lietuviškos 
mokyklos sulietuvinimą arba, tei
singiau sakant, atlietuvinimą. Jo 
žodžiais, dabartinė tvarka buvusi 
įvesta su vyskupo žinia. 

Greičiausiai aš į jo pamokslą 
būčiau visai nereagavęs, jei ger
biamas pamokslininkas nebūtų sa
vo pamokslo užbaigęs šiais žo
džiais: "Kas suprato, supras. Pa
skaitykite Alanto straipsnį Dir
voje ..." 

šimtanuošimtinis lietuvis Jo-
ikas Pakrantis grįžo iš bažnyčios 
truputį susijaudinęs. Pamoksli
ninkas jį išbarė už tuos įspū
džius, kuriuos jis patyrė lietu
vių šeštadienio mokykloje. Jis 
labai gerai atsimena, kad, lan
kydamas mokyklą Lietuvoje, jis 
matydavo ant sienos kabantį 
kryžių, bet šalia kabėjo ir Lie
tuvos Vytis ir mūsų veikėjų bei 
iv. Kazimiero paveikslai. Savai
me suprantama, kad jam kilo 
klausimas: kodėl Lietuvoje bu
vo galima suderinti tikėjimą su 
lietuvybę, o čia ne? Juo Jabiąu, 
kad iš bažnyčios autoritetų jis 
ne kartą buvo girdėjęs ir skai
tęs, kad tikėjimas nieku būdu 
negali prieštarauti tautiškumui. 
Priešingai, pati Bažnyčia skati
na tikybinius išgyvenimus, nuo
taikas ir bažnytinius papročius 
apipavidalinti tautinėmis formo
mis. Kodėl to negali ir nesisten
gia padaryti mūsų bažnyčios 
Amerikoje? 

Abejonių blaškomas, Pakran
tis atsiminė neseniai skaitęs Ai

duose vysk. V* Brizgio straips
nį "Tautinitj ktlltūros vertybių 
vieta savose bažnyčiose". Jis su
sirado šių metų rugsėjo mėn. 
septintą Aidų numerį ir dar kar
tą atsidėjęs perskaitė to kata
likų Bažnyčios autoriteto atitin
kamais kanonais pagrįstą 
straipsnį, kuris išblaškė visas 
jo abejones. Pakrančio nuomo
ne, tą straipsnį turėtų labai ati
džiai pastudijuoti visi Amerikos 
lietuvių parapijų bei lietuviškų 
mokyklų vadovai. Gaila, kad dėl 
vietos stokos Čia jo viso negali
ma perspausdinti, bet Pakran-
čiui ypatingai krito į akis šios 
vietos: 

Neliesdami kitų gyvenimo sričių, 
čia bandysime paaiškinti, kaip dera 
visiems žiūrėti į savą kalbą, savas 
tautinės religinės kultūros vertybes 
savuose maldos namuose ... 

Mūsų Bažnyčia ne pripuolamai, o 
kaip tokia yra tautinių kultūrų ir 
gražių papročių globėja. Jos globoje 
iki šiai dienai išliko ne tik kitokie 
tautinių kultūrų paminklai, bet net 
jos nugalėtų stabmeldiškų religijų 
dievų statulos, šventyklos ir kiti įvai
rūs anų tautų kultūros paminklai... 

Kurie 1950 m. lankė Romoje misijų 
parodą, visi buvo nustebinti dviejų 
dalykų: Tolimųjų Rytų tautų meno 
turtingumu ir gražiu būdingumu ir 
Bažnyčios plačiaširdiškumu bei pla-
čiaregiškumu. Bažnyčios kompeten
cijai priklausančiose srityse: litur
gijoje, bažnytiniame mene palikta 
plačiausia laisvė reikštis tautinėms 
kultūroms. Viskas — ir bažnyčių sta
tyba, ir liturginiai reikmens, ir visi 
meno kūriniai, net Jėzaus, Marijos, 
angelų vaizdavimas — viskas lei
džiama kiekvienai tautai savu sti
liumi, savu skoniu ... 

Vienas iš būdingų mūsų Bažnyčios 
atsižvelgimų į tikinčiųjų tautinius 
jausmus, į žmonių psichiką yra savo 
kalbos parapijos ir bažnyčios ... 

Bažnyčia, visada buvusi ir būdama 
kultūrų globėja, niekad nepritarė 
skirtingų kultūrų naikinimui... 

Tiesa, kartais tendencijos apginti 
kurią kalbą ar kitokius savus pasi
reiškimus bažnyčioje neranda laukia
mo atgarsio ar pritarimo Bažnyčios 
vadovybėje, jei tos tendencijos kyla 
ne iš religinio, o vien tik iš politinio 
pagrindo. Tačiau kada teisingų ten
dencijų atveju dvasininkai atsistoja 
ne tikinčiųjų, o valstybės — visų vie-
nodintojos — pusėje, tada jie neati
tinka Bažnyčios minties ir dvasios ... 

Todėl nebūtų nieko netinkamo, jei 
lietuvių maldos namuose rastų sau 
vietos pavaizdavimai Lietuvos krikš

to, brevijoriuje minimo šv. Kazimie
ro stebuklo lietuviams mūšyje su 
maskoliais. Kražių skerdynių, kovų 
už lietuvišką maldaknygę, Lietuvos 
tikinčiųjų kančios Rusijos ir Vokie
tijos kacetuose..., lietuvių kovos už 
kryžių mokyklose, ligoninėse, NKVD 
kontrolė lankančiųjų bažnyčias ... 
Kiekvieno atmintis ir laki menininko 
vaizduotė tokių temų vaizdais galė
tų mūsų maldų namus paversti to
kiomis šventovėmis, kurių ne tik kad 
originalumu neprilygtų kitų tautų 
maldų namai, bet mums patiems tai 
būtų gyvi priminimai tokios praeities, 
iš kurios tikrai semtume neišsenkan
čią stiprybę, ištikimybę tiems daly
kams, kuriems mūsų kankiniai ir ko
votojai taip didžiadvasiškai aukojo
si... 

Jei sakoma, kad svetimos kalbos 
išmokti yra turtas, tai juo didesnis 
turtas yra sava kalba. O mūsų lietu
viškoji kalba yra garbinga savo se
numu, labai turtinga savo žodžių ir 

] išsireiškimų gausumu, yra viena iš 
skambiausių kalbų ... 

Autorius baigia savo išsamų 
straipsnį šiais žodžiais: 

Kur pasaulyje kiek mūsų bebūtų, 
kur tik turime savas lietuviškas pa
rapijas ir bažnyčias, savas lietuviš
kas mokyklas, lietuviškus vienuoly
nus, visur supraskime ir jvertinlrime 
Bažnyčios motiniškos širdies teikia
mą privilegiją ir skirkime jose savai 
lietuviškai kalbai, savai religinei dva
siai, savoms religinėms praktikoms ir 
saviems religiniams papročiams tą 
vietą, kurią jiems leidžia pati visų 
mūsų motina Katalikų Bažnyčia. 

Tikrai, jei šiandien Amerikos 
lietuvių parapinėse mokyklose, o 
daug kur ir bažnyčiose, ne vis
kas tvarkoje žiūrint į reikalą 
lietuvybės požiūriu, tai yra mil
žiniška praleista ir neišnaudota 
proga. Bažnyčios ir mokyklos 
buvo statomos už lietuviškus pi
nigus ne kam kitam, o lietuvy
bei palaikyti ir sudaryti sąlygas 
lietuviui melstis savo gimtąja 
kalba, o , visdėlto proga buvo 
praleista, ir tos institucijos daug 
kur virto amerikonizmo židinė
liais. Lietuviškai galvojančio 
lietuvio neįtikins jokie pamoks
lai iš ambono, kad viskas esą 
tvarkoje, kad tremtiniai be rei
kalo kelią triukšmą, kad jie, lie
tuvybės vardu, norį iš mokyklos 
išvyti kryžių. Niekas kryžiaus 
nenori išvyti: tepasilieka ten, 
kur jis yra, bet, jei mes sako
mės esą lietuviai, tai būkime 
logiški iki galo: šalia kryžiaus 

Septini šimtai mėty, o ne penki! 
Karaliaus Mindaugo jubiliejiniams metams baigiantis 

«fau , baigiasi 1951 metai. Su 
jais praeina proga tinkamai pa
minėti Lietuvos krikšto ir Lie
tuvos karaliaus Mindaugo vai 
nikavimosi 700 metų sukaktį. 
Ar likusieji du mėnesiai bus tam 
išnaudoti ? 

Prieš metus laiko bene Kuni
gų Vienybės iškeltas reikalas tą 
nepaprastą jubiliejų paminėti 
koplačiausiai, rado nemažą at
garsį. Tuo reikalu parašyta daug 
straipsnių, bet pažadėtos mono
grafijos ligšiol nesusilaukta. Nei 
apie užsakytus istorinius pa
veikslus nieko negirdėti. Tik 
dail. Tamošaitienės išaustame 
kilime karaliaus Mindaugo žmo
na Morta, priimanti krikštą, iš
vydo dienos šviesą. 

Ne šio rašinio tikslas ką nors 
kaltinti. Mūsų istorikai ir dai
lininkai irgi žmonės, ne lengvai 
kovoją dėl kasdieninės duonos, 
pagaliau ir laiko permaža, ir is
torinės medžiagos trūksta. No
risi tik nurodyti, kad, vis dėlto, 
mes sunkiai įžvelgiame Lietuvą 
iš 700 metų perspektyvos, neiš-
naudojame dideles progos žilo
sios Lietuvos istoriją apvalyti 
nuo laiko dulkių, nuo svetimų 

pakabinkime kokį nors ir lietu
vybės ženklą, šalia šūkio: būk 
geras katalikas!, pakabinkime 
šūkį: būk geras lietuvis! Kas 
nuo to nukentės, gerbiamieji? 
Niekas. O laimėti tuo galima 
daug. 

Augšeiau pacituoti mūsų baž
nyčios autoriteto žodžiai pakan
kamai iškalbingai ir įtikinančiai 
patvirtina tą nuomonę, kad ti
kėjimas negali prieštarauti ir 
juo labiau neigti tautybes. Kiek
viena tauta turi teisės išpažinti 
tikėjimą savo kalba, savo menu 
ir savo papročiais.. Tikėjimas 
turėtų būti lietuvybės ištikimas 
palaikytojas, o ne žlugdytojas. 
Tie, kurie pavartoja tikėjimą 
lietuvybei žlugdyti, negali susi
laukti nei mūsų pasitikėjimo 
nei juo labiau mūsų pagarbos. 
Galimas dalykas, kad tai kartais 
atsitinka ne iš blogos valios, gal 
tai daroma iš reikalo nesuprati
mo arba įsisenėjusios tvarkos, 
bet tai dar nereiškia, kad apie 

pažiūrų voratinklio, arba iš viso 
gyvendami sunkius Lietuvos 
"menkystės" laikus, patys abe
jingai žiūrime į mūsų didžiąją 
praeitį ir be prasmes gieda
me " ... Iš praeities Tavo sū
nūs te stiprybę semia". 

Bostone, New Yorke ir kitose 
Amerikos lietuvių kolonijose 
įvykę to jubilejaus minėjimai 
buvo gana įspūdingi. Dar daug 
didelių kolonijų turi laiko iki 
Kalėdų tą jubiliejų dar įspūdin
giau paminėti. Ypač Chicagos 
lietuvių kolonija turėtų tai pa
daryti, kad tai matytų ir išorė, 
kad nuskambėtų pasaulyje. 

Smulkesnių istorinių davinių 
apie Lietuvą prieš 700 metų sto
ka negali mus stabdyti nuo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo krikš
to minėjimo "perdidelio" išpū
timo. Antai Paryžius šventė sa
vo 2000 metų jubiliejų tik apy
tikrę atsiradimo datą žinodamas. 
Ir nebijokime karaliaus Mindau
go figūra užtemdyti mūsų isto
rijos didžiausią asmenybę Vy
tautą Didi j į. Juk Mindaugas yra 
Didžiosios Lietuvos valstybės 
kūrėjas anais sunkiais laikais, 
kūręs ir stiprinęs ją kovų su 
vokiečių ordenu ugnyje, mon
golų įsiveržimo Lietuvon ir Eu
ropon pavojaus akivaizdoje. Dur
bės ir Saulės laimėti mūšiai pa
darė jį visų aisčių karalium, 
taigi visų aisčių vieningumo 
simboliu. 

Mes pertvirtai įsikibę vėlesnės 
Lietuvos apsikrikštijimo datos 
— 1387 m., kada Jogaila ir Vy
tautas Didysis prievarta krikš-
tyjo lietuvius; tuo mes esame 
paveikti lenkų, kurie dedasi Lie
tuvos krikštytojais esą, tuo be
sididžiuoją, lietuviams "pago-
nų" vardą primetę, net karalie
nę Jadvygą, Jogailos žmoną, 
šventąja įteisinti pasiryžę. Net 
iš mūsų šviesuolių tūliems atro
do, kad kitaip ir būti negali, kad 
Lietuva yra krikščioniška ne 
nuo 1251 metų, bet nuo 1387 
m. Jie, galbūt, galvoja, jog visos 
kitos tautos, kurios didžiuojasi 
savo krikščionybe nuo IX-X-XI 
šimtmečių, yra tikrai tada stai
ga su visais savo žmonėmis 
krikščionimis pasidarę. Jie už
merkia akis prieš Viduramžių 

tų ir valstybių šeimoje, jeigu jų 
vadai ar valdovai buvo priėmę 
krikščionybę. Juk kaip kituose 
kraštuose, valdovams apsikrikš
tijus, žmonės dar šimtmečiais 
garbino savo senus dievus, taip 
ir Lietuvoje, net ilgai po karto
tino 1387 m. krikštyjimo, dar 
ilgai lietuviai laikėsi savo senų 
dievų kulto. 

Taigi, kartą ir mes nebūkime 
tokie kuklūs. Kritiškai peržiūrė
kime savo istoriją ir padaryki
me reikalingas ir teisingas pa
taisas. { Lietuvą krikščionybė 
atėjo nuo 1251 metų, taigi jau 
700 metų, bet ne nuo 1387 m.! 
Tai turime patys įsisąmoninti ir 
drąsiai visam pasauliui skelbti, 
nuosekliai stengtis visų tautų 
enciklopedijas ta prasme taisyti. 
Ta prasme turime ir tą 700 metų 
sukaktį minėti. Nepasitenkinki
me vien tik pamaldomis ir pa
prastomis akademijomis. Ir tą 
nepaprastą jubiliejų įamžinkime 
įvairiais paminklais bažnyčiose 
ir už jų ribų. Yra gi vietų, kur 
galima prikalti atitinkamas pa
minklines lentas ir pastatyti 
Mindaugo biustus (pav. laisvoj 
vietoj Clevelando lietuvių tauti
niame darželyje, vietoje numa
tyto Maironio, kad iš čia būtų 

daugiau ar mažiau tikintieji, bet 
negalime mažinti krikščionybės 
reikšmės žmonijos civilizacijai ir 
kultūrai. Tinkamas karaliaus 
Mindaugo paminėjimas ir pager
bimas yra visų lietuvių garbės 
reikalas. Ed. Karnėnas 

CHICAGOS SLA 
RENGIA KONCERTĄ 

134 (moterų) ir 322 kuopos 
Chicagoje rengia |domų vakarą 
lapkričio 4 dieną Sokol svetai
nėje, 2345 S. Kedzie Ave. Pra
džia 4 vai. po pietų. 

Dalyvaus J. Kazėno vyrų ok
tetas iš Clevelando. • 

Muzikų Petro Sarpaliaus i* 
Stasio Kalvaičio dar neperseniai 
suorganizuotas orkestras šioja 
programoje pirmą sykį pasiro
dys pilnumoje. Dalyvaus taip 
pat ir Simo Velbasio vadovauja
mi baleto šokėjai. 

PAGALIAU TURIME 
KVARTETĄ 

Chicagoje susidarė styginltf 
kvartetas, kurio nariai yra nau
jojo koncertinio orkestro "At
žala" dalyviai. 

Styginį kvartetą sudaro labai 
žymios mūsų muzikų pajėgos: 
Alfonsas Paukštys (I smuikas), 

matoma 700 metų kultūros Lie-! komp. Vytautas Jančys (II 
tuva, o ne vien 100 metų. Pa- į smuikas), komp. P. Sarpalius 
galiau, jei Jadvyga gali būti Į (viola) ir komp. Arturas Jaka-
kandidate į Lenkijos šventąsias,; vičius (violončelė). Kvartetas 
kodėl Mindaugas negali būti Lie-1 jau repetuoja J. Haydno stygi-
tuvos šventuoju? Galime būti nį koncertą. 

tuos dalykus nereikėtų kalbėti į tradiciją, kad tautos ir valstybės 
ir nesistengti jų taisyti. I buvo skaitomos krikščionių tau-

NAUJIENA LITERATŪROS MĖGĖJAMS! 
JAU ATSPAUSDINTA IR PARDUODAMA POEZIJOS 

ANTOLOGIJA 

Z E M Ė 
ŽEMĖJE telpa brandžiausia kūryba: Juoco KĖKŠTO, Kazio 

BRADŪNO, Alfonso NYKOS-NILIŪNO, Vytauto MAČERNIO ir Hen
riko NAGIO. 

Antalogiją redagavo KAZYS BRADŪNAS, o studijinį įvadą 
parašė JUOZAS GIRNIUS. 

ŽEMĘ išleido "LIETUVIŲ DIENOS" — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. Knyga turi 200 pusi., iliustruota ir atspaus
dinta dviem spalvom. Kaina $4.00. Ją galima įsigyti pas visus 
"Lietuvių Dienų" atstovus. Clevelandiečiai gali jsigyti ir Dirvos 
redakcijoj. 

vyksim pas direktorių. — 
— Jūsų žinioje visur, kur tik jūs 

randate patogiau. — 
* * 

Kasininke restorane • užsakinėjo 
užkandžius, nepamiršo ir stipresnio. 
Tuo tarpu Ankudinas degtinės parduo
tuvėje nusipirko bonką skaidriosios, 
žinodamas, kad Justinas su kaimynais 
visada vieną kitą išmeta. Mergaitė iš
ėjo su užkandžių rišuliu. 

Ankudinas jau laukė mt šaligat
viu. Kasininkė pakėlė ranką ir su
stabdė pravažiuojančią mašiną. Man
dagus šoferis atidarė duris ir šmaikšti 
kaip vijurkas mergaitė jau sėdėjo ma
šinos kamputy. Ankudinas nesusivo
kė, kas daryti, ir paliko bestovįs. 

— Sėsk, važiuojam prisivaikščiojai 
kaime! — 

Net dvilnkas Ankudinas įsirito į 
mašiną. 

— Į ąžuolyną! — 
Mašina suūzgė ir pasileido miesto 

gatvėmis. 
' — Tai kaip patinka Kaunas? Ar 

pirmąsyk? 
— Pirmą, pirmą, kur čia kaimo 

žmogus važinėsi, išlaidos. 
— Kai pagyvensi mieste, nusibos 

ir žiūrėk kaip norėsi nors dienai iš
trukti j kaimą, Aš labai mėgstu gam
tą. 

Ankudinas norėjo užmegzti kalbą, 
fcet jam nesisekė 

— Kelias pasibaigė, turim lipti. 

— Užsižiopsojau, atsiprašau, tai 
kaimo kelmas. 

Mergaitė išlipdama paskutinė, šo
feriui įdavė penkinę ir tas apsigrįžęs 
nuvažiavo. Čiuplutė, dar atrodo visai 
jauna mergaitė, pasilikus su tipingu 
Lietuvos kaimo rusu, tarpe šimtame
čių ąžuolų, sudarė savotišką vaizdą. 

— Eikime giliau. Čia tuojau pa
matysim Petrašiūnus, Pažaislį ir Ne
muną. Ech toji žavingoji Kauno apy
linkių gamta, ji rodos, iš nutukusių 
žmogų prikeltų! 

— Panelyt, tai mūsų Zarazai, nuo 
Utenos plentu važiuojant. 

Ankudiną sužadino jo gimtosios 
^apylinkės vaizdas. 

— Čia saugu ir ramu. Gamta prieš 
mus. Galim sėstis, pasilsėt ir užkan-
džiaut. 

Ant baltos staltėsėlės atsirado vi
sokiausių užkandžių. Traukdama iš 
rankinuko pusbonkį skaidriosios, mer
gaitė nedrąsiai šnekėjo. 

— Žinodama mūsų kaimo vaišin
gumą, man būtų gėda, kad prie užkan
džių neturėčiau nieko stipresnio. Po 
vieno kito stikliuko ir kalba geriau 
mezgąs, žmonės nuoširdesni. Tik ži
noma, turi būti su saiku. 

— Aš galiu prisidėt su unguriais. 
Juos labai mėgsta gaudyt Justinas, na, 
žinoma, ir valgyt. Jų turiu štai dėžę, 
pakaks, prašau valgyt. 

Iš viso aš visas žuvis mėgstu, o 
ypatingai ungurius. Na, tai į sveika

tą! 
— | sveikatą ir laimę, o ypatingai 

jūsų gerą širdį! 
Mergaitė tik priglaudė lūpas ir ne

gėrė. Ankudinas išmetė iki dugno. 
— Tai, kodėl gi panelė neišgėrei? 

Mąn vienam nesmagu! 
—* Pirmoji visada sunkiau, ačiū, 

išgersiu. 
Ankudinas ėmėsi šeimininkauti ir 

rūpintis, kad ir jo kasininkė išgertų. 
Užkandžiai skanūs, abu godžiai valgė 
ir gurkšnojo. Besivaišindami ir be
šnekučiuodami nepajuto, kai jau vieną 
pusbonkį ištuštino. Ankudino kakta, 
kaklas paraudonavo. Kaktą nubėrė si
dabriniai prakaito lašai. Galva buvo 
sunkesnė, liežuvis miklesnis... 

— Gėrėm kaimietiškos, dabar pa
bandysim miesčioniškos. Mes čia jį 
Kaune vadinam krupniku, prašau! 

— Tikrai malonus, bet kaime kal
ba, kad Jis labai greit nuo kojų nu
verčia. 

— Tai tik ponios, taip juokauja, 
ką čia vyrams! Už jūsų naują mies
čionišką gyvenimą! 

— Pakaks panele! Jau aky# ne-
taip gerai šviečia, nerasim ir Justino 
namų. 

— O, jūs man užriškite akis, ir aš 
į savo namus visada nueisiu. 

— Na, tai už jūsų žydinčią jau
nystę! 

— Jei už mano, tai išgersim ,rbru-
deršąftą". 

— E, e, e, tokio gėrimo tai dar ne
teko gerti, baikim geriau krupniką, 
įvairūs gėrimai tuojau atima protą. 

— "Bruderšaftas", tai ne gėrimas, 
o tik nuoširdus būdas išgertam gėri
mui nugurkti. Viliojantis žestas, drau
gystė ir neužmirštama subuvimo va
landa, — kada nors ateity prisiminti. 

Naujam miestiečiui nuoširdi glo
bėja tuojau parodė, kas tai yra "bru
deršaftas" ir, galop, Ankudinas nei ne
pajuto, kai švelnus moteriškas veidelis 
įkniubo į jo šiurkščią barzdą ir jos 
karštos lūpos greit sujieškojo ūsais už
kritusias, surambėjusias jo lūpas. "Tai 
antrą syk gyvenime", pagalvojo An
kudinas, vis karščiau spausdamas mer
gaitę prie savęs, "tik skirtumas tas, 
kad Tatjana bučiuojama spyrėsi, o čia 
abu sutartinai paskendo meilės ugny
je... 

• * 

Saulė jau buvo gerokai pakili^ 
Ankudinas ramiai sau miegojo. Įky-
rios musės lindo į lūpas ir ausis, bet 
neprižadino. Greitasis traukinys iš
lindęs iš tunelio taip smarkiai sušvilpė, 
kad Andikudinas, kaip spyruoklės mes
tas, pašoko. 

-p- Kokie čia galai? Rytas ar vaka
ras! 

Ilgai negalėjo susivokti, kaip ir 
kas galėjo įvykti. Galop galvą linguo
damas panosėje sumurmėjo. 

— Maskolis buvo, juo ir paliks. 
Prisilakiau kaip šiaučius. Mergaitė ma

tyt nesusivaldė, paliko. Ir kaip nepa
liks, juk įstaiga, darbo neatidėsi. Ach, 
toji paskutinė čėrka visai mane pri
trenkė. Tiek to, bet kad toji galva, 
kaip molio prikrėsta. Sakyt, ar nesa
kyt Justinui. Pradžioj tylėsiu. Žiūrė
siu, ką sakys mergaitė. Patys velniai 
dabar težino kaip pasibaigė su ta gera 
mergaite... O kas, jei aš nueinu į 
banką ir mergaitė, kaip vanagas šoks-
ta man, visų akyvaizdoje draskyti akis. 
Dar, ko gero, gali ir pas prokurorą 
pakviesti... 

Ankudinas bestoviniuodamas prie 
ąžuolo visai nekaltai judino po barzda 
maišelį su pinigais. Apsikrapštė, nu
sipurtė ir patraukė miesto pusėn. Bias** 
kios mintys kvaršino Ankudino galvą. 
Jis galvojo gal iš viso nebeit pas Justi
ną, o tiesiai grįšt į namus. Vistiek, be-
siklausinėdamas, atsidūrė prie banko 
durų. Įsipainiojo tarp žmonių ir atsi
dūrė didelėje, jaukioje banko salėje. 
Visos banko tarnautojos jam buvo pa
našios į jo globėją. Sukaupė visas jė
gas ir priėjęs prie artimo langelio pa-
klausė: 

Aš mat pas Justiną, ar negalė
čiau jj pamatyt? 

Tarnautojai žinojo, kad įą direk
torius mielai sutinka savo kaimynus ir 
iš viso kaimo žmones. Atidarė duria 
ir Ankudiną nuvedė į kabinetą. 

(Bus daugiau) 
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