
Po sovietiniu kevalu SUTARTIS ir OKUPACIJA
Šienautojas Sniečkus

Pagal visokį rangą išeitų, kad Sniečkus 
dabar yra kaip ir vyriausias žmogus Lietu
voje. Jis gi partijos viršininkas, o partija 
juk viskas. Be abejo, mes žinome, kad jis 
yra tik Maskvos patikėtinis, Chruščiovo 
bernelis. Tačiau ir tuo atveju darbo jam 
negalėtų trūkti. Dėl to ar nebūtų ko stebė
tis, jei sovietinės Lietuvos spauda dabar 
išsispausdino A. Sniečkaus straipsnelį 
„Skubėkime šienauti!“ Jei tokius dalykus 
rašytų kuris nors agronomas ar žemės 
ūkio valdybos viršininkėlis, tai mes ir ne
sistebėtume. Kai dabar viskas jau valdiš
ka ir visus reikia raginti ir agituoti, tai 
savo srities reikalus išmanančiam žmogui 
gal ir pareiga būti rašyti panašius straips
nelius.

Stebina tačiau, kad vis dėlto po tokiu 
šienauti raginančiu straipsneliu atsirado 
Sniečkaus parašas. Svarstome šiaip ir ki
taip ir pagaliau prieiname išvados, kad 
Sniečkus nori suvaidinti mažą chruščiovė- 
lį. Anas didysis iš Kremliaus juk važinėja 
ir moko ūkio darbuotojus. Teisingai ar 
klaidingai, bet jis šokdina, kas tik jam po 
kojų pasimaišo ar nepajėgia planų įvykdy
ti. O šokdindamas nori pasirodyti kaip 
pats išmintingiausias žemės ūkio specialis 
tas. Tai matyti, kad tokiu keliu norį pra
dėti eiti ir Sniečkus. Visų mokyti jis dar 
nepajėgia, kaip Chrušiovas, ar gal nedrįs
ta, bet šienauti jau pradeda raginti.

Gražu mūsų Lietuvoje!

Ulbrichto medaliai
Rytų Vokietijos bolševikų vadas Ulbrich 

tas buvo paskelbtas Sov. Sąjungos didvy
riu ir apdovanotas Lenino ordinu ir „Auk
so žvaigždės“ medaliu. Jau ką smarkiai 
jis tuo pagerbtas, tai smarkiai. Bet už ką?

Oficialiai už kovą prieš fašizmą, už tai
kos ir socializmo stiprinimą. Kovą prieš 
fašizmą Ulbrichtas vykdo, reikia tai pripa
žinti, labai savotiškai. Įžymius nacius jis 
pavertė komunistais ir dabar jais remda
masis vykdo teroro socializmą. Taip, tero
ro. Jei nebūtų teroro, tai Ulbrichtui nė į 
galvą nebūtų atėjusi mintis Rytus ir Va
karus ties Berlyno viduriu, o paskui ir išil 
gai Vokietijos atskirti mūro tvora ir spyg
liuotomis vielomis. Kas tik bando perženg
ti tą sieną, tai be pasigailėjimo šaudomas. 
Tur būt, tas šaudymas ir turi reikšti tai
kos stiprinimą.

Niekas Ulbrichto nepuola, ir ta jo siena 
saugo visus tuos, kurie nebepajėgia pa
kęsti teroru remiamo socializmo ir norėtų 
pabėgti, kaip ir tie milijonai, kurie suspė
jo dar prieš tą sieną sumūrijant. Tai štai 
ir visas Ulbrichto didvyriškumas.

Laisvėje reikalauja laisvės
Ar komunistų valdomuose kraštuose 

rinkimai būna laisvi?
Jei laisve galima laikyti įsakymą nueiti 

pabalsuoti už partijos paskirtuosius kandi
datus, tai tada jie laisvi, bet ir tai dar ne 
demokratiški.

O dabar sovietiniai laikraščiai spausdi- 
nasi su pasigardžiavimu parašytą žinią, 
kad Graikijos komunistų vadas Glezas rei
kalauja savo krašte tikrai demokratinių ir 
tikrai laisvų rinkimų. Ar tai turėtų reikš
ti, kad Graikijos vyriausybė turėtų atsisa
kyti dabartinės santvarkos ir leisti Glezui 
sudaryti komunistų partijos kandidatų są
rašą, už kurį turėtų balsuoti visi?

Tačiau tai būtų jau nebe demokratija, ir 
niekas tokių rinkimų nevadina laisvais.

Matematinės tiesos
Maskvoje dabar pasakojoma tokia isto

rija. Kažkurio krašto tironas paskelbė ne
ginčijamą tiesą .kad prie 2 pridėjus 2 bus 
9. Matematikai, kurie su tuo nesutiko, bu
vo uždaryti kalėjiman.

Po kiek metų valdžią perėmė truputį li
beralesnis tironas. Jis paleido uždarytuo
sius matematikus ir paskelbė, kad prie 2 
pridėjus 2 bus 7. Matematikai sudarė tuoj 
savo komitetą, kuris nuėjo paaiškinti ti
ronui, kad jo sudėties veiksmai vis dėlto 
prasilenkia su tiesa.

Tada tironas paklausė juos: „Ar jūs vis 
dar norite grįžti į praeitį? Ar norite, kad 
jus vėl uždarytų? Ar jūs tikrai norite, kad 
prie 2 pridėjus 2 būtų 9?“

Išgirdę tokius klausimus, matematikai 
greit pasikeitė tarp savęs nuomonėmis, ir 
jų atstovas tada tarė: „Mes reiškiame pa
garbą tamstos liberalizmui ir nenorime 
grįžti į praeitį. Tačiau ar nebūtų galima 
priimti tokios taisyklės, kad prie 2 pridė
jus 2 būtų 5?“

— Pro Vokietijos garsiąją sieną per šių 
metų pirmąjį pusmetį pabėgo į Vakarus 
1.157.

AIŠKIŲ DALYKŲ

Birželio 14 dienos „Vienybės“ numery 
buvo išspausdintas trijų Amerikos lietu
vaičių pasikalbėjimo su prof. S. Kairiu 
aprašymas, kuriame yra šitoks posmas:

Profesorius Kairys... didžiausia Lie
tuvos nelaime laiko Smetonos laikais pasi
rašytą sutartį su sovietais. Tai, jisai sako, 
privedė prie dabartinės Lietuvos nelaimės 
— okupacijos...“

Aš nežinau, ar prof. Kairys tikrai yra 
taip išsireiškęs, kaip jam laikraštis prira
šė. Tuo aš nenoriu pasakyti, kad profeso
riaus žodžiai buvo sąmoningai iškraipyti. 
Pakaktų tam ir paprasto netikslumo, ku
rio randame net politinių konferencijų ap
rašymuose: vieni pasako vienaip, kiti tai 
supranta antraip, o treti užrašo trečiaip.

Atrodo labai abejotina ,kad prof. Kairys, 
toks žymus socialdemokratas, būtų galėjęs 
pavartoti tokį jau labai suprastintą ir de
mokratinio socializmo dvasiai tolimą me
todą apibūdinti didelio istoriškai-politinio 
įvykio — sovietų ekspansijos į Lietuvą ir 
į Vakarus priežastims. Kiekvienu atveju 
manau, kad joks mūsų ar svetimas istori
kas neatkreips dėmesio į „Vienybės“ pa
skelbtąjį „atidengimą“, kad Prezidento 
Smetonos laikais pasirašytoji su sovietais 
sutartis privedusi prie Lietuvos okupaci
jos. O jeigu aš imu tuo klausimu žodį, tai 
tik todėl, kad tokių netikslių dalykų skel
bimas yra politiškai žalingas.

Prof. Kairiui prirašytieji žodžiai tegali 
būti taikomi vadinamajai 1939 m. spalio 
mėnesio savitarpinės pagalbos sutarčiai, 
kuria remiantis sovietai įvedė Lietuvon sa 
vo garnizonus. Be to, tie žodžiai gali būti 
aiškinami tiktai vienu būdu. Būtent, kad 
1940 metais įvykusi mūsų krašto okupaci
ja buvo tos sutarties padarinys, pasekmė. 
Čia pirmiausia tenka pastebėti, kad vien 
tik „Smetonos laikų“ paminėjimas sukelia 
įspūdį, lyg tiktai Lietuvos vyriausybė bū
tų tokią sutartį pasirašiusi. Tad istorinei 
teisybei atvaizduoti reikėjo pasakyti, kad 
Paetso laikais Estijos vyriausybė ir Ulma- 
nio laikais Latvijos vyriausybė sudarė 
(anksčiau negu mes) tokias sutartis. Tai 
priminus, pirmiausia būtų pašalintas įta
rimas, kad tais laikais vien tik Lietuva tu
rėjusi kretinų vyriausybę, kuri pasirašė 
netikusią sutartį. O kadangi sunku įtarti, 
kad visos trys Pabaltijo valstybės turėju
sios kretinų vyriausybes, kurių kretiniz-

r Seįt^ios DIENOS -Į
TRAGEDIJA MAKEDONIJOJE

Praeito šeštadienio rytą Jugoslavijos Ma 
kedoniją palietė smarkus žemės drebėji
mas, kuris sugriovė Skopje miestą.
Pirmaisiais apskaičiavimais žuvusių bus 

apie 1.500 - 2.000. Gelbėjimo darbus vykdo 
apie 10.000 žmonių.

Drebėjimas palietė ir kitas vietas (Rivie 
rą), bet ne taip smarkiai.

SUTARTA DĖL ATOMINIŲ BANDYMŲ
JAV, Britanijos ir Sov. Sąjungos atsto

vai sutarė pasirašyti sutartį, kad 5 metus 
nebebūtų vykdomi atominiai bandymai že
mėje, ore ir vandenyje. Dėl bandymų po
žemyje nesutarta.

Prie sutarties galės prisidėti ir kiti kraš
tai.

Sutartyje pramatomas ir visiškas nusi
ginklavimas.

Tiek Chruščiovas, tiek vakariečiai tiki
si, kad toliau bus tariamasi dėl nepuolimo 
sutarties. Chruščiovas buvo siūlęs tokią 
sutartį tarp NATO ir Varšuvos pakto kraš 
tų, kaip sąlygą sutarčiai dėl atominių ban
dymų sustabdymo. Vakariečiams tokia for 
mali sutartis buvo nepriimtina, nes Rytų 
Vokietija yra Varšuvos karinio pakto daly
vis, ir pasirašius su ja sutartį reikėtų tuo 
pačiu pripažinti jos suverenumą.

NIXONAS DĖL BERLYNO SIENOS
Aplankęs Berlyną buvęs JAV viceprezi

dentas Nixonas pareiškė, kad Amerika ga
lėjo stipriau reaguoti tiek Vengrijos sukili 
mo metu 1956 m„ tiek tada, kai buvo sta
toma Berlyno siena.

Jei nebūtų buvusios naudojamos kari
nės priemonės, tai vis dėlto galima buvę 
pritaikyti daugelį veiksmingų diplomati
nių ir ekonominių.

Nixonas aplankė ir Vengriją.

PAVOJUS VOKIEČIŲ ŪKININKAMS
Vokiečių ūkininkai pradėjo kelti riau

šes.
Prancūzai pajėgia pigiau gaminti ir sa

vo gaminiais užversti rinkas. Dėl to dalis 
smulkesnių ūkininkų likviduoja savo 
ūkius ir eina dirbti į miestus. O dalis dar 
nenori pasiduoti.

SUSIŠAUKĖ SAVUOSIUS
Kol Maskvoje vyko pasitarimai su kinie 

čiais ideologiniais klausimais, su Vakarais 
dėl atominių bandymų draudimo, ten pat 
buvo sušaukti ir posėdžiavo Comecono 
(sovietų ekonominio bloko) kraštų atsto
vai. Jie buvo supažindinti su pasitarimų 
eiga ir turėjo paremti sovietų nusistaty
mą.

Manoma, kad jie bus apsvarstę Chruš
čiovo pasiūlymą sudaryti su Vakarais ne
puolimo sutartį.

KINIJOS BOMBA
Naujausiomis žiniomis, komunistinė Ki

nija po kelių savaičių bandys pirmąją sa
vo atominę bombą.

INDIJA SUSIRŪPINUSI
Indija skelbia, kad jos pasienyje vėl 

grupuojamos didžiulės kiniečių armijos 
(130.000).

Be to, Kinija esanti jau pažeidusi savo 
pačios nustatytąją sieną su Indija.

P ĄĮŠAiUjL.’YĮJi
— Indonezijos prezidento Sukamo įsa

kymu perkrikštytas Indijos vandenynas: 
žemėlapiuose jis dabar jau vadinamas In
donezijos vandenynu.

— Aschaffenburgo pilyje, Vokietijoje, 
buvo užtikta 1531 metų virimo-kepimo 
knyga.

— Universe gražuole Miami Beach, 
Amerikoje, išrinkta 18 m. amžiaus brazi
le Tedą Vargas.

— Praeitą savaitę žaibas Italijoje nu
trenkė 9 asmenis ir sugadino Romos - Tu
rino greitojo traukinio garvežį.

jūros, atidarė pirmąjį lošimų kazino, ku- 
rin galės įeiti tik užsieniečiai.

— Perthe, Australijoje, savaitę kalėji
mo gavo 40 m. amžiaus jūrininkas, kuris iš 
automobilio pavogė maldaknygę.

— Pareinės vokietis Ruskowskys nuta
rė dviračiu suspėti pasiekti 1964 m. Tokio 
miestą Japonijoje, kur vasarą bus olim
piada; kol kas jis pasiekė dar tik Austri
jos sostinę Vieną.

— Jugoslavija Opstijoje, prie Adrijos

PAAIŠKINIMAS Į,

mas, nuostabiu būdu, pasireiškė vienodai 
— pasirašant tokias pat netikusias sutar
tis, kiekvienam laikraščio skaitytojui sa
vaime kiltų mintis, ar nebuvo kartais ko
kios visas tris vyriausybes paveikusios 
svarbios išorinės aplinkybės, nusprendu- 
sios tą jų vienodą laikyseną. O tokios ap
linkybės tikrai būta, ir, kalbant apie aną 
nelemtą „garnizonų sutartį“, nedera jos 
nutylėti, nes ji ir dabar turi didelės reikš
mės Lietuvos laisvės bylai: sutartis buvo 
pasirašyta, nes ji buvo sovietų primesta 
karo grėsme.

Kai dėl pačios sutarties, tai ji tikrai bu
vo bloga, nelaiminga. Tačiau ne todėl, kad 
jos nuostatai turėjo sukelti mums katastro 
fą, o dėl to, kad jos primetimas Lietuvai 
buvo ženklas, simptomas busimosios ka
tastrofos, visiškos krašto okupacijos. Ki
tais žodžiais tariant, ne todėl sovietai 1940 
metais užpuolė ir okupavo Lietuvą, kad 
ji buvo pasirašiusi „garnizonų sutartį“, bet 
toji sutartis buvo mums sovietų primesta, 
kadangi jie buvo iš anksto nusprendę mus 
užpulti ir okupuoti.

Galop panagrinėkime logikos taisyklė
mis „Vienybės“ cituotąjį išsireiškimą, kad 
(,garnizonų“) sutarties pasirašymas prive
dė prie dabartinės Lietuvos nelaimės — 
okupacijos. Iš šito tvirtinimo tegalima pa
daryti vieną išvadą, būtent, kad jeigu su
tartis nebūtų buvusi pasirašyta, nebūtų 
dabar Lietuvoje sovietų okupacijos. Vadi
nas, bolševikai būtų užvaldę Estiją, Latvi
ją, Lenkiją, pusę Vokietijos, Vengriją, Če
koslovakiją, Rumuniją. Bulgariją. Jugo
slaviją ir Albaniją, bet Lietuva būtų oku
pacijos išvengusi. Galima drąsiai tvirtinti, 
jog panašaus stebuklo istorijoje dar nėra 
buvę. įvyko kitas dalykas, kurį, tur būt, ir 
Vakarai ir ypač . sovietai šiandien laiko 
stebuklu: Vakarai, išėję laimėtojais iš ka
ro prieš Hitlerį ir padėję sovietams iš jo 
iššliaužti, nesulaikė jų nuo pusės Europos 
užgrobimo.

Lietuvos okupacijos priežastis glūdi so
vietų komunistinės valstybės siekime jėga 
bei apgaule išplėsti komunizmą Europoje 
ir visame pasaulyje. Lietuva sudarė vieną 
pirmųjų tos ekspansijos objektų, ir, būda
ma maža valstybė, ji apsiginti nuo okupa
cijos neturėjo jokio mažiausio galimumo.

S. Lozoraitis

Maskvos
Amerikiečių, britų ir sovietų atstovai 

Maskvoje sutarė pasirašyti sutartį, pagal 
kurią pasirašantieji įsipareigoja nebevyk- 
dyti atominių bandymų žemėje, vandenyje 
ir ore. Kokios reikšmės gali turėti ta su
tartis? Vokiečių „Die Welt“ dėl to rašo:

„Viso pasaulio žmonėms didžios reikš
mės yra tas dalykas, kad trys atominės ga
lybės įsipareigojo nebevykdyti bandymų 
žemėje, vandenyje ir ore. Jie nebebijos 
naujų radioaktyviųjų kritulių. O pačioms 
trims toms atominėms galybėms ta dalinė 
sutartis, iš kurios išskiriami požeminiai 
bandymai, tereiškia tik paskutinį brūkšte
lėjimą po jų apskaičiavimais. Visom trim 
jom jau nebereikia tų bandymų. Jos yra 
jau pasisotinusios atomu. Ir visos trys jos 
turi tokius pat sumetimus — sudaryti ato
minį klubą ir į jį neįsileisti nė vienos nau
jos atominės galybės. Tačiau pasaulinei po 
litikai išskirtinės reikšmės turės tai, ar ta
sai Maskvos susitarimas reikš pradžią di
desnio atoslūgio tarp Vakarų ir Rytų. Bet 
maža tėra pasaulyje tokių žmonių, kurie 
tuo tikėtų“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Dalinė bandymus draudžianti sutartis 

sveikintina, jei ne dėl to, ką ji iš tikro ap
ima, tai bent kaip ženklas didėjančio pasi
tikėjimo tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Nors 
pasaulis būtų atsidūręs žymiai pavojin
gesnėje padėtyje, jeigu nebūtų pasisekę su 
sitarti dėl bandymų draudimo, tačiau su
tarties tekstas nepatikrina pasauliui sau
gumo. Jis neapima požeminių bandymų; 
dar reikšmingesnis dalykas, kad jis nega
li užkirsti kelio atominiams ginklams plis
ti kituose kraštuose. Prancūzija ir Kinija 
jau davė suprasti, kad ta sutartis neriša 
jų. Net ir Šveicarijos gynybos ministeris 
yra pareiškęs, kad ji nesukliudys jo vy
riausybei apsirūpinti taktiniais atominiais 
ginklais. Kaip U Thantas neseniai yra sa
kęs, atominės galybės jau yra pražiopsoju
sios autobusą“.

Britų „The Observer“ rašo:
„šaltasis karas, kuriame pirmavo ideolo 

gija, iš tikro jau pasibaigė. Tokia yra tik
roji prasmė Maskvos susitarimo dėl dali-

KOMUNIZMO PROPAGANDA
Tarptautinė organizacija, kuri rūpinasi 

auklėjimo, mokslo ir kultūros klausimais, 
turi sutrumpintą UNESCO pavadinimą. 
Trečdalį jos metinio išlaikymo padengia 
J.A.V. ir tik 15 proc. Sovietų Sąjunga. Ne
paisant tai, pasauly pasirodė brošiūra, iš
leista UNESCO ir skirta kolonijinės prie
spaudos klausimui gvildenti. Brošiūra su
niekina „vakarietiškuosius imperialistus“ 
ir iškelia į padanges Sov. Są-gą, kaip visų 
„nužemintųjų ir prispaustųjų“ nesavanau
dišką draugą.

„Zueddeutsche Zeitung“ laikraštyje Eu
ropos pavergtųjų tautų — PET — sekreto
rius Edmundas Reak apibūdino šią bro
šiūrą, kaip šlykščiausią komunistinės pro
pagandos priemonę. Pabaltijo valstybių li
kimas visiems tebėra dar prieš akis, nie
kas neužmiršo ir to, kaip kruvinai buvo 
susidorota su Vengrija. Visi žino, kas vi
sas tas niekšybes atliko. Jų kaltininkas 
yra ta pati valstybė, kurią garbingi UNES 
CO veikėjai vadina „nesavanaudišku pa
vergtųjų tautų draugu“. Kas gi čia per rei
kalas? Iš kur čia tas toks meilus požiūris 
į tarptautinį žandarą? Dar net Vakaruose, 
kur kultūros priekyje šviečia labai įtakin
gi, didžiai garbingi, didžiai pažangūs ir 
laisvę mylintieji veikėjai? Štai prieš mū
sų akis stovi gi plejada šviečiančių ir švie
tusių vardu: Bernardas Sow, Picasso, Čap
linas, R. Rollandas ir daug kitų praregin-

Sniečkus pripažino užsienio lietuvių įtaką
(E) Vilniuje įvykusiame LKP CK plenu

me liepos 9 d. A. Sniečkus keliose savo 
kalbos vietose nurodė į Vakaruose gyve
nančių lietuvių daromąją įtaką bei pa
stangas. Sniečkus, pažymėjęs, kad Ameri
kos imperializmas veikiąs kaip „pasauli
nis žandaras“, toliau nurodė, kad amerikie 
čiams uoliai padedanti reakcinė lietuvių 
emigracija. Čia Sniečkus pabrėžė, kad „jie 
(Suprask, tie užsienio lietuviai — E.) sten
giasi prakišti mums savo literatūrą, pa
naudoti savo tikslams privatų susirašinė
jimą ir siuntinius, specialias radijo laidas, 
liaupsina vakarų kultūrą ir kapitalistinį 
gyvenimo būdą".

— Tokio mieste, Japonijoje, žmogus 
ėmė dviem pirštais buteliuką limonado iš 
automato, ir tada geležiniai dantys sukan
do juos (per valandą jį išlaisvino gaisri
ninkai).

— Marokiečiui Hady Mohammedui Ben 
M'barkui sukako 163 m. amžiaus.

susitarimas
nio bandymų draudimo. Tačiau jeigu atsi
sakymas praeities yra aiškus ir svarbus, 
kelias į ateitį vis tiek tebėra miglotas ir 
sunkus. Jeigu ir ne pagrindą sudarė posū
kiui tolyn nuo šaltojo karo ir ligi šiol ne
pajudinamų ideologinių jo blokų, tai bent 
pagreitino jį skilimas tarp Rusijos ir Ki
nijos, o tai reiškia, kad visas pasaulis bus 
priverstas daug ką pergalvoti. Tai palies 
ne tik Amerikos ir Rusijos sąjungininkus, 
bet ir tuos kraštus, kurie nepriklauso blo
kams. „Nepriklausymo“ sąvoka neteko 
jau didžiosios dalies savo prasmės, kai In
dija buvo užpulta Kinijos ir kai jai kari
nę paramą pradėjo teikti ir Rusija ir Va
karai“.

RAUDONŲJŲ SKILIMAS DAR DIDĖS

Dėl ideologinių pasitarimų tarp Kinijos 
ir Sov. Sąjungos komunistų amerikiečių 
„N. Y. Herald Tribune" rašo:

„Nieko jau nebegali suklaidinti prane
šimas, kad Maskvos ir Pekingo ideologi
niai pasitarimai ateityje, kol kas dar ne
nustatytu laiku, vėl bus atnaujinti. Lig
šioliniai komunistiniai sąjungininkai tik 
išgirs, kad jie ir toliau dar išlieka apsi
jungę, nors pasitarimai ir nutrūko. O bu
vo imtasi tik šiokių tokių priemonių, kad 
bent tokiais dūmais prieš savo žmones bū 
tų susilpnintas pritrenkiantis įspūdis ir 
prieš visą pasaulį sumažintas nesusipra
timo didumas, tarytum dar ne viskas bū
tų baigta. Tačiau atrodo, kad dienomis, sa
vaitėmis ir mėnesiais kova tarp šių abiejų 
komunistinių milžinų vien tik aštrės“.

Primindamas tą viešą pareiškimą, kad 
dar bus tariamasi, britų „The Times“ rašo:

„Tačiau Pekingas juk viešai reiškia sa
vo pasiryžimą tęsti propagandą, kad juo 
daugiau komunistinių kraštų pereitų į jų 
pasirinktąjį lenininės tiesos kelią. O šalia 
to visų patrankų šūviai bus nukreipti į 
antrąją pusę, būtent, į Maskvą. Visą dė
mesį kiniečiai skirs dabar tiems, kurie bus 
su jais, ir tiems, kurie dar galėtų persi
mesti į jų lagerį“.

čių (velionis Andre Gide ir tebegyvenąs 
Howard Fast) ir nepraregėjusių.

Naivu būtų manyti, kad šie žmonės ne
susivokia. Be to, ne vieni tik jie nešiojasi 
ar nešiojosi slavofilizmo nuodėmę — ši li
ga paplitusi plačiai Vakarų inteligentijoj.

Komunizmas kai kam yra patraukus, 
nes jis socialinio teisingumo vardan atsi
sakė sėnosios visuomenės pagrindų.

Bet komunizmas nesugeba daryti jokios 
kūrybinės evoliucijos. Jei jis sugebėtų, tai 
per keturiasdešimt penkerius metus mes 
būtume pamatę. Tačiau mes nematome.

Bet gal sovietinė sistema, jei ji yra ne
pajėgi evoliucionuoti komunizmo linkme, 
gal ji- suka tolyn nuo komunizmo?

Kalbėti apie komunizmo posūkį suartėti 
su Vakarais gali tik tie, kurie nesupranta 
jo esmės. Jie nesupranta, kad esamoji ūki
nė ir politinė sistema yra ta vienintelė 
maistingoji bazė, kuria remdamiesi gali 
gyventi partijos vadai.

Reikia tvirtai tikėti, kad nei partija, nei 
komunistiniai vadai nėra palinkę baigti 
savižudybe. Taigi lieka tik vienas kelias 
atsikratyti išnaudojimo — nuversti komu
nistinę santvarką. Bet Vakarai yra užsika- 
sę savo gerovėje ir nenori net matyti, kad 
jų pinigais leidžiamos prieš juos nukreip
tos brošiūros ir knygos.

J. Gutauskas

Dar vienas Mažvydo Katekizmo 
egzempliorius

(E) Vilniaus radijo pranešimu, pasta
ruoju metu atsirado dar vienas Mažvydo 
Katekizmo — pirmosios lietuviškos kny
gos egzempliorius. Vilniuje gautas prane
šimas iš Lenkijos nacionalinės bibliotekos 
Varšuvoje, kad Mažvydo katekizmas ras
tas Torunės miesto universiteto bibliote
koje. Ligi šiol manyta, kad vienintelis Ka- 
techizmo egzempliorius buvęs Vilniaus uni 
versiteto bibliotekoje — jis buvo gautas iš 
Ukrainos.

P-lę Nijolę S. Puodžiukaitę
ir

Dr. Jeremy Pilcher
šeimos sukūrimo proga sveikinam ir 

linkime ilgo ir saulėto gyvenimo.

Dr. J. ir M. Mockai
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DU SUKAKTININKAI
PROF. J. BALTRUŠAIČIUI 60 M. AMŽ. IR 30 M. TARNYBOS LIETUVAI

(Elta) Prof. Jurgis Baltrušaitis — neei
linė asmenybė lietuvių kultūros ir išeivi
jos gyvenime. Jis įl lietuvių kultūros dar
bą yra Įsijungęs jau 30 metų, o kaip meno 
istorikas aukštai kelia lietuvių tautos vąr 
dą Vakarų pasaulyje. Šiais metais sukakęs 
60 m. amžiaus (gim. 1903 m. Maskvoje), 
J. Baltrušaitis, poeto Jurgio Baltrušaičio 
sūnus, gimnaziją baigė 1919 m., 1923-26 m. 
Paryžiaus Sorbonoje baigė viduramžių is
torijos ir archeologijos specialybes. Sorbo
noje gavo daktaro laipsni, apgynęs dokto
rato tezę „Omamentalinė stilistika roma
niškoje skulptūroje". 1933 m. J. Baltru
šaitis Persijoje ir Mezopotamijoje tyrinė
jo vid. amžių ir senųjų rytų meno santy
kius.

Vytauto Didž. Universiteto humanita
rinių mokslų fakultete sukaktininkas 1933- 
39 m. dėstė meno istoriją, atskirai tarpais 
dar taip pat Paryžiuje ir Londone. Baltru
šaitis, kaip meno istorikas, vis labiau žino
mas Vakarų pasauly, nuo 1947 m. jis jau 
dėsto New Yorke ir Yale universitete, dar 
Harvarde, Vašingtone, nuo 1952 m. — 
Olandijos universitetuose, vėl paskaitos ir 
seminarai JAV universitetuose (Yale), 
New Yorko Metropolitan muziejuje.

Dirbdamas Vytauto Didž. Universitete, 
Kaune jis paruošė pirmąją lietuvišką Vi-

J. KARDELIUI 70 M. AMŽ. IR

(E) Dvigubas sukaktininkas yra laikraš
tininkas Jonas Kardelis; šiais metais jam 
sukako 70 m. amžiaus ir 55 metai, kai dir
ba spaudos bare. Gimęs 1893 m. Girdžiūnų 
kaime, Rimšės vaisė., Zarasų apskrity. 
Mokėsi Zarasuose, Kaune studijavo biolo
giją ir geografiją, privačiai ir muziką. Bu
vo gimnazijos mokytoju, be to, vedė cho
rus, caro laikais ruošė lietuviškus vakarus 
ir kt.

Į spaudos darbą J. Kardelis įsitraukė bū 
damas 15 m. amž., kai 1908 m. parašė pir
mąjį straipsneli „Lietuvos Ūkininkui“. Vė 
liau jis bendradarbiavo Rygos garse, Auš
rinėje, estų ir latvių spaudoje.

Laisvojoje Lietuvoje Kardelio išvarytas 
gilus baras žurnaliskoje — nuo 1928 m. jis 
buvo vyriausiuoju „Lietuvos Žinių“ dien
raščio redaktorium (nuo 1936 m. — atsa
kinguoju). Redagavimo metais sukaktinin 
kui pavyko sumoderninti dienraštį. Vėliau 
Kardelis pastoviai redagavo ir kitus laik-

Kas rūpi Utenos kraštotyrininkams?

(E) Liepos mėn. vidury Utenos Kraštoty 
ros muziejuje atidarytoji paroda, kaip Vil
niaus radijas pranešė, vargiai ką beturinti 
bendra su kraštotyra. Tai ateistinė paroda, 
ir jos temos esančios tokios: religija išnau 
dotojų tarnyboje, dvasininkija žmonių mul 

suot. Meno Istoriją — jos išleisti du tomai 
(1934 ir 1939 m.).

Šalia mokslinio darbo, Baltrušaitis nuo 
1931 m. yra Lietuvos Pasiuntinybės Pran
cūzijoje kultūrinis patarėjas, vėliau Pa
siuntinybės patarėjas, ir šias pareigas ei
na ir dabar. 1934 m. jis Paryžiuje organi
zavo Pabaltijo valstybių liaudies meno pa
rodą, o nuo 1944 m., taigi beveik du dešimt 
mečius, Baltrušaitis dalyvauja įvairiuose 
tarptautiniuose pasitarimuose Lietuvos rel 
kalu, bendradarbiauja informaciniuose 
biuleteniuose prancūzų kalba ir lietuviam 
atstovauja tarptautiniuose sąjūdžiuose. 
Nuo 1950 m. jis buvo Europinio Sąjūdžio 
Lietuvių komiteto vicepirmininkas, o da
bar Vid. ir Rytų Europos komisijoje jis 
tebeatstovauja Lietuvai.

Pirmieji Baltrušaičio darbai meno isto
rijoje pasirodė 1929 m. (apie viduramžių 
meną Armėnijoje ir Gruzijoje). Iš kitų dar 
bų minėtinas „Lithuanian Folk Art“ (Lie
tuvių liaudies menas, 1948), paskutiniųjų 
8 metų tarpe pasirodė: „Le Moyen Age 
fantastiųue“ (1955), „Anamorphoses“ 
(1956), „Aberrations“ (1957) ir Prancūzų 
Akademijos premijuotas veikalas „Reveils 
etprodiges“ (1960). Dabar jis spaudai ruo
šia „La legende dės mythes“.

55 M. DARBO SPAUDOJE
raščius — Lietuvoje „Savivaldybininkų 
Balsą“, Vak. Vokietijoje „Lietuvių Žodį“ 
(anglų zonoje), o atvykęs į Kanadą visą 
laiką iki šiol redaguoja Montrealyje lei
džiamąjį „Nepriklausomos Lietuvos“ sa
vaitraštį.

J. Kardelis spaudoje rašo ne tik politi
niais, bet visuomeniniais, kultūriniais ir 
kt. klausimais. Pastarajame dešimtmetyje 
J. Kardelis bendradarbiauja Liet. Enciklo
pedijoje, gyvai reiškiasi politiniame ir vi
suomeniniame lietuvių gyvenime išeivijo
je, buvo vienas iš Kanados Liet. Bendruo
menės steigėjų.

Jis yra suredagavęs ir išvertęs visą eilę 
knygų (pvz., Tetmajerio, Vinogradovo 
raštus) ir nuo pat įsikūrimo dienos priklau 
sė Liet. Žurnalistų S-gai ir ilgus metus bu
vo jos vadovybėje. Su nepailstama energi
ja J. Kardelis ir šiandien dirba spaudoje 
bei Kanados lietuvių visuomenės veikloje.

kintoja. Kraštotyrininkai buvo verčiami 
rinkti medžiagą, nuotraukas, kurių tikslas 
buvęs parodyti „tikrąjį dvasininkų veidą“. 
Viename parodos skyrių grynai agitaciniai 
eksponatai, vaizduoją vad. naują darbo 
žmonių pažangą Lietuvoje.

Poeto Butkų Juzės (Juozo Butkaus) 
70 m. gimimo metinės

Poeto Butkų Juzės (Juozo Butkaus) 70 
gimimo metinių liepos 9 d. nepaminėjo nei 
„Tiesa“, nei „Komjaunimo Tiesa“. Tą die
ną per Vilniaus radiją 15 min. literatūros 
valandėlėje apie poetą kalbėjo J. Butėnas. 
Poetas, 1947 m. miręs Klaipėdoje, aukš
tuosius mokslus buvo išėjęs Rusijoje ir 
Vokietijoje, Jenoje, yra gyvenęs JAV, 
1926 m. vėl Lietuvoje mokytojavo, ūkinin
kavo. Redagavo „Darbininkų Balsą“, su li- 
teratų-artistų grupe važinėjo po Žemaiti
ją. Pirmosios bolševikų okupacijos metu 
B. Juzė buvo kviečiamas dirbti švietimo 
ministerijoje, tačiau atsisakė. Bolševikų 
buvo sulaikyta jo parengta knyga „Žemai
čiai“. Lietuvių spaudoje B. Juzė reiškėsi 
nuo 1911 m., jo poezijos knygos išleistos 
1917-1928 m. laikotarpyje, paskutinioji 
1928 m. išleista knyga „Darbas ir prakai
tas“.

KOMUNISTINIS ŠVIETIMAS
KAUNIEČIŲ TARPE

(E) Kreipiant vis didesnį dėmesį politi
niam švietimui -ir ideologiniams klausi
mams, apie Kauno m. gyventojų tarpe vyk 
domą agitacijos, švietimo darbą per Vil
niaus radiją kalbėjo miesto partijos sekr. 
Mikalauskas. Komunistų skaičius Kaune 
nuo partijos 20-jo suvažiavimo pakilęs dvi 
gubai. Į politines mokyklas kreipiama vis 
daugiau kauniečių darbininkų ar inteli
gentų. Pvz., jei 1956 m. tose mokyklose 
mokėsi 6.500 komunistų ir nepartinių, tai 
praėjusiais mokslo metais tas skaičius jau 
išaugęs iki 24.300. Ekonomikos rateliuose 
bei seminaruose klausytojų skaičius išau
gęs beveik 10 kartų. Masinį agitacinį dar
bą atlieka agitatoriai. Pasak Mikalausko, 
Kauno įmonėse ir statybų aikštelėse dabar 
esama 1.300 agitatorių. Kokie jų uždavi
niai? Jie, esą, rūpinasi socialistiniu lenk
tyniavimu, spartina kovą už teisę vadintis 
vad. komunistinio darbo kolektyvais, auk
lėja žmones ugdant komunistų vis labiau 
peršamąjį „socialistinį patriotizmą“, žino
ma, juos šalinant nuo... nacionalizmo.

Giriantis komunistinio švietimo sėkme, 
pripažinta, kad dalies žmonių tas ideologi
nis darbas nepaveikiąs. Nusiskųsta, kad 
Kaune dar nepavykę išgyvendinti vad. 
praeities atgyvenų, darbo drausmės pažei
dinėjimo, turto grobstymų, per didelio gir
tuokliavimo. Kai kurie agitatoriai, kaip 
Lysinas, Rubinkovas, Minkinas ir kt., ne
dirbą jokio agitacinio darbo. Kaune ir Vil
niuje buvusiame partijos plenume kreipta 
dėmesys į jaunimo komunistinimo darbą. 
Pasirodo, kad jaunimo dalis vis dar atsi
liekanti nuo komjaunimo, pykstama, kad 
esama jaunuolių, kurie gyvena tėvų išlai
komi, veltėdžiauja.

STOVĖTI IR KRISTI

Taip jau yra: išsitempusiam stovėti yra 
nelengva; daug lengviau sėdėti ar gulėti. 
Sakoma: žmogaus gera valia, jo tikėjimas, 
jo meilė dažnai stovi ant silpnų kojų. Kiek 
svyravimų, sukniubimų ir puolimų gali 
pripasakoti kiekvienas, kuris yra šio to 
matęs! Ir kas tik rimtai peržvelgia savo 
vidų, turi pripažinti, kad didesni ar ma
žesni puolimai yra paženklinę ir jo gyve
nimo kelią.

Nedaug tereikia, kad parpultum. Pati 
žmogiškoji prigimtis yra nukrypus nuo 
pusiausvyros, .palinkusi į blogį* — sako 
teologai, po to, kai ji Adome nupuolė. To
kioje svyruojančios ir į puolimą linkusios 
sielos būklėje užtenka mažo stuktelėjimo, 
ir ji nebeatlaiko, parkrinta.

Nėra nuostabu, bet vis tiek nesmagu, 
kad žmogus taip lengvai puola. Gero pasie
kia tik didelėmis pastangomis: pirma turi 
tarsi save atitiesti, išlyginti palinkimą į 
bloga ir tada siekti gero, drauge nesiliau
damas priešintis blogiui. O bloga daryti 
vyksta savaime: užtenka tik pasiduoti pri
gimties traukimui. Todėl Išminties knyga 
su nuostabumu atsiliepia apie žmogų, ku
ris .galėjo nusidėti ir nenusidėjo, daryti 
bloga ir nedarė*. Tokį' žmogų vadina palai
mintu.

Yra tačiau žmonių, kurie save laiko ne 
tokiais kaip kiti žmonės: plėšikai, neteisūs, 
svetimoteriai, ne tokiais kaip bet koks 
muitininkas; jie didžiuojasi, kad blogis jų 
neliečiąs; sakosi tvirtai stovį, ir negalį bū
ti nė kalbos, kad kada nors galėtų parpul
ti. Apaštalas Paulius irgi bus tokių suti
kęs, nes perspėja: „Kas tariasi stovįs, te
žiūri, kad nekristų“ (1 Kor 10,12). Iš tik
rųjų, reikia gerokai pasistengti, kad ne- 
pargriūtum. Ne tik dvejų metų vaikui, ne 
tik aštuoniasdešimt dvejų metų seneliui, 
bet ir dvidešimt dvejų metų jaunuoliui 
gresia tokie patys pavojai pargriūti: 
aniems daugiau fiziškai, o šiam pirmoje 
eilėje dvasiškai.

Kas gali užtikrinti gyvenimo kelyje pas
tovumą? Ne vien charakterio tvirtumas. 
Daug kas sakė: Tai manęs neliečia, tokių 
dalykų man neatsitiks! Ir žiūrėk — po 
kiek laiko ir jis, gėdingai puolęs, apgaili 
per didelį savimi pasitikėjimą. Ne vien 
geras išauklėjimas, nes jis negali pašalinti 
įgimtų palinkimų, tik juos aptvarkyti, su
drausti arba, jei reikia, išvystyti. Neapsau
go nuo puolimo nė geras pavyzdys: jis pa
deda ne vienam puolus atsikelti, bet nega
li sulaikyti begriūvančio. Šv. Paulius ran
da tikresnę išeitį: vilties sudėjimą į Dievo 
ištikimumą: „Dievas yra ištikimas; Jis ne

leis jūsų gundyti virš jūsų jėgų, bet dar 
padarys tokią išeitį iš pagundos ,kad ga
lėtumėte ją pakelti“ (1 Kor 10,13).

Pasitikėjimas Dievu žmogų palaiko ir 
tada, kai jo paties ištikimybė atsileidžia. 
Todėl visuomet turėtų jame viešpatauti 
sveikas nepasitikėjimas savimi ir sveikas 
pasitikėjimas Dievu, nes tiedu dalykai 
vienas antrą palaiko ir papildo.
V. Vokietija T. Paulius

ŠVEICARŲ SPAUDA APIE 
VILNIEČIUS - LIETUVIUS 

IRKLUOTOJUS
(E) Šveicarijoje, kaip ir kitais metais, 

Luzerno mieste, Rotsee — raudonajame 
ežere, liepos 13-14 d-d. įvyko tarptautinės 
irkluotojų varžybos — regata. Dalyvavo 12 
tautybių sportininkai, iš viso 290 laivų su 
1.158 irkluotojais. Jau nuo 1961 m. pasižy
mėjusi lietuvių sportininkų aštuonvietė 
valtis (nors ir dalyvavusi kaip Sovietų Są
jungos rinktinė) ir šiemet atkreipė spau
dos dėmesį. Pvz., „Neue Zuercher Zeitung“ 
apie sportininkus rašė, juos minėdamas 
kaip „Vilniaus aštuoniukę“ ar „lietuvius iš 
Vilniaus“. Liepos 15 d- dienraštis rašė: 
„Lietuviai iš Vilniaus pasirodė esą ypatin
ga klasė. Jie žaismingai nugalėjo Berlyno, 
Luebecko aštuonvietes valtis, jiems pavy
ko įveikti ir ilgus metus pasižymėjusius 
Njord Leiden olandus. Liepos 16 d. „Neue 
Zuercher Zeitung“ vėl nė žodžiu neminėjo 
Sovietų Sąjungos, bet vėl pažymėjo trium
favusius lietuvius — Vilniaus sportinin
kus. Kaip ir tikėtasi, lietuvių vilniečių, 
„Žalgirio“ sportininkų dėka, didžiųjų aš- 
tuonviečių valčių klasėje pirmoji vieta ati 
teko Sovietų Sąjungai, toliau sekė rytų 
Berlynas, Rostoko rinktinė rytų Vokietijo
je, Luebecko sportininkai (Fed. Vokietija), 
olandų, austrų ir šveicarų rinktinės.

PIGU IR GERAI

Andriušis ir Radzevičius — Blezdingėlės 
prie Torrenso — Liet. įsikūrimas Austra
lijoje — 0.8.0.

Petruitis — Kąip jie mus sušaudė—0.4.0.
Damijonaitis — Aritmetikos uždaviny- 

nas — 0.2.6.
V. Pietaris — Lapės pasaka — 0.2.6.
Vysk. Valančius — Vaikų knygelė _

0.5.0.
V. Žemkalnis — Kudirkos Sąjūdis — 

0.2.6.
Lietuvos Valstybės Konstitucijos —0.2.6.
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių — 

0.2.6.
Swett Mardėn — Džiaukis gyvenimu — 

0.2.6.
Radzevičiūtė — Žemelė šventoji —0.4.0.
J. Jankus — Po raganos kirviu — 0.4.0.
F. Mauriac — Gyvačių lizdas — 0.9.0.
V. Biržiška — Vysk. Valančiaus biogra

fijos bruožai — 0.7.0.
K. Barėnas —Giedra visad grįžta—0.5.0.
B. Daubaras — Mėlyna suknelė —0.3.0.
Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, 

Priory Rd., Kew-Surrey.
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Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(3)

Nekentė lietuvių ir Berlyno valdžia, be 
jokio rimto pagrindo juos laikydama men
kesniais žmonėmis už vokiečius, o 1681 m. 
gruodžio 5 d. buvo išleistas įsakymas, 
griežtai skiriąs lietuvius nuo vokiečių: lie 
tuviams buvo uždrausta dėvėti tokius pat 
rūbus, kaip vokiečių, reikalauti tokios pat 
algos, kaip vokiečiams mokama, ir daug 
kitų lietuviams suvaržymų.

Kadangi valdžia savo stipriu ramsčiu 
laikė bažnyčią, tai stropiai žiūrėjo, kad lie 
tuviai gerai mokėtų tikybos ir lankytų baž 
nyčią. Tad noroms nenoroms turėjo rūpin
tis ir lietuvių religine literatūra, kuri, 
XVII amžiuje suskurdusi, XVIII amžiaus 
antroje pusėj vėl atkuto. Draug su religine 
literatūra augo ir domėjimasis lietuvių 
kalba. Tilžės klebonas Danielius Kleinas 
(1610-1666) išleido pirmąją lietuvių kal
bos gramatiką „Gramatica Litvanica“ 
(1653), dedikuotą Brandenburgo elekto- 
riui, o sekančiais metais buvo išleista jos 
santrauka vokiečių kalba „Compendium 
Litvanicum-Germanicum“. 1666 m. buvo 
išleistas jo iš pagrindų perredaguotas ket
virtas giesmyno leidimas. Galima būtų 
daug priskaityti žmonių, kurie XVII am
žiuj daugiau ar mažiau reiškėsi lietuvių 
rašto kultūroj, betgi reikšmingesnių pėd
sakų jie nepaliko.

Aštuonioliktojo amžiaus pradžia Maža
jai Lietuvai buvo nepaprastai sunki ir di
džiai lemtinga. Karo su švedais metu Di
džiojoje Lietuvoje ir Lenkijoje siautęs ma 
ras (1708-1711) pasiekė ir Mažąją Lietuvą 
(1709-1710), kur išskynė apie 150.000 žmo
nių. Po maro Prūsų ercogystėje liko 10.834 
tuščios sodybos, iš jų 8.411 Mažojoje Lie

tuvoje, t.y. rytinėj Prūsijos daly, kuri jau 
nuo 1600 m. buvo vadinama Lietuva. Po 
maro kraštas liko apytuštis, nes daug žmo 
nių nuo maro buvo pabėgusių. Kraštui at
statyti Fridrikas I, jau 1701 m. karūnavę- 
sis Prūsijos karaliumi, kreipėsi į Vokieti
jos gyventojus, kviesdamas juos į savo 
valstybę gyventi ir žadėdamas jiems pa
ramos ir visokių lengvatų. Kadangi tuo 
metu pietų Vokietijoje ir Šveicarijoje bu
vo persekiojami protestantai, tai daugelis 
jų mielai vyko į protestantišką Prūsiją, ir 
į Mažąją Lietuvą atsikėlė apie 20.000 zalc
burgiečių, švabų ir prancūzų hugenotų. 
Nors kolonistams ir buvo duodamos geres
nės sąlygos, jų nevarant į baudžiavą, ta
čiau valdžia žadėtosios paramos visiems 
neištesėjo, ir kurtis jiems buvo sunku. Iš 
pradžių nedaug jų teįsikūrė ūkiuose, o 
daugis liko dvaruose arba bernavo pas lie
tuvius ūkininkus. Pradžioje ateiviai buvo 
kurdinami tarp lietuvių, bet vėliau susi
griebta, kad jie gali sulietuvėti, ir buvo iš
leistas įsakymas jų nekurdinti tarp lietu
vių, bet atskirais kaimais, ir ateiviams bu
vo uždrausta mokytis lietuviškai kalbėti 
ir rengtis.

Kolonistų tarpe, be abejo, buvo visokių 
žmonių, savo gyvenimu skleidusių gerų ir 
blogų papročių, betgi daugiausia blogų: 
tinginiavimą, girtavimą, ištvirkavimą, peš 
tynęs ir kt. If žymusis XVIII amžiaus ra
šytojas Kristijonas Donelaitis (1714.1.4.- 
1780.H.18) savo „Metų“ poemoje skun
džias, kad

Daug tarp mūsų yra, kurie durnai prisi
riję 

Vokiškas dainas dainuot ir keikt prisi- 
pratin.

Ir kaip vokiečiai kasdien į karčiamą
• bėga.

Kolonistai valdžios proteguojami ir re
miami ilgainiui pradėjo kelti galvas ir šai
pytis iš čiabuvių. Ir mūsų minėtasis Kris
tijonas Donelaitis tokiu jų elgesiu piktina
si ir juos pačius šiais žodžiais vaizdingai 
apibūdina:

Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, 
O prancūzpalaikiai, į jį žiūrėdami, šyp

sos, 
Šypsos, rods, o tikt mūsų šaunią garbi

na duoną 
Ir dešras rūkytas su pasimėgimu valgo. 
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
Ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę, 

. Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.
Tu, prancūziškas žioply, su šveisteriu 

storu
Ir kas dar daugiau susibastėt Lietuvą 

vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūšų 

paniekint?
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nupe

rėjo 
Ir varles bei rupūžes jus ėst pamokino? 
Valdžia, rūpindamasi ūkio kėlimu, ne

pamiršo ir švietimo. Prie bažnyčių mokyk 
lų jau buvo iš seno, bet jos buvo prastos, 
valstiečių pirkelėse, ir jose mokė tam rei
kalui neparuošti žmonės. Valdžia steigė 
vis naujų mokyklų, stengdamasi, kad kiek 
viename kaime būtų mokykla. Karaliaus 
skirtojo mokyklų prižiūrėtojo Lysiaus su
manymas į mokyklas įvesti vokiečių kalbą 
ir per jas vokietinti lietuvius nebuvo įgy
vendintas. daugiausia dėl kunigų pasiprie
šinimo, ir Mažosios Lietuvos pradžios mo
kyklos išliko lietuviškomis ligi XIX-tojo 
amžiaus. Draug su švietimu kilo ir lietuvių 
rašto kultūra, kuri XVIII amžiuje gražiai 
klestėjo. Per penkiasdešimt metų (1726- 
1775) buvo išspausdinta apie 50 naujų 
knygų. XVIII-tasis amžius Mažajai Lietu
vai davė Kristijoną Donelaitį, kuris savo 
kūryba išliko ligi šių dienų ir gyvuos tol, 
kol bus gyva lietuvių tauta ir jos kalba. 
Jis meniškai atkurtame gamtos fone vaiz
duoja lietuvių baudžiauninkų gyvenimą su 
jų vargais ir džiaugsmais, darbais ir pra
mogomis.

Lietuviai nemėgo savo valdovų, nebuvo 
ir jie valdovų mėgiami. Fridrichas II Di

dysis (1712-1786), dar jaunas būdamas, 
1726 m. pirmą kartą su savo tėvu Prūsijos 
karaliumi Fridrichu Wilhelmu I (1688- 
1740) aplankė Mažąją Lietuvą, ir jam la
biausiai į akį krito, kad krašto gyventojai 
nejaučia jokios meilės, pagarbos ir palan
kumo savajam karaliui. Dėl to ir pats ka
ralius su jais buvęs šiurkštus: Darkiemyje 
jis sušaukęs gyventojus į turgavietę ir 
juos stačiokiškai šelmiais ir maištininkais 
išplūdęs. Būdamas sosto įpėdiniu, Fridri
chas II nekartą lankėsi Mažojoje Lietuvo
je, ir iš jo laiškų savo bičiuliams matyti, 
kad jis lietuvių nemėgo ir apie juos su pa
nieka kalba. Laiške vokiečių rašytojui 
Jordanui jis rašo, kad Mažojoje Lietuvoje 
esą nuobodu ir negražu, kad ten mergelė 
nuo kumelės tesiskirianti tik tuo, kad ne 
keturias, bet dvi kojas turinti. Šalis esanti 
turtinga, pilna darbščių žmonių, daug pui
kių žirgų išauginanti, bet nedavusi nė vie
no mąstančio sutvėrimo. Begyvenant Tra
kėnuose, kur jis, tėvo siųstas, prižiūrėjo 
žirgyną, jo poezija sustingusi, nes čia, anot 
jo, medžiaga slegianti žmogaus dvasią. 
Jam nepatinka nė šalies klimatas, kur va
sarą, esą, gali iškepti, o žiemą žmonės 
nuo šalčio šokinėja kaip pasiutę. Čia, esą, 
geriau galima auklėti lokius, negu tarp 
žmonių mokslą ir kultūrą skleisti.

Kad Mažoji Lietuva karaliaus ir jo prū
siškos valdžios nekentė, dar geriau įsitiki
no Fridrichas II karaliaudamas, septyne- 
rių metų karui (1756-1763) prasidėjus, 
Rusams į Mažąją Lietuvą besiveržiant, nei 
kraštas, nei jo sostinė Karaliaučius jiems 
ne tik nesipriešino, bet ir džiaugsmingai 
sutiko. Tai darė ne tik lietuviai, bet ir vo
kiečiai dvarininkai ir valdininkai. Iš viso 
tik du valdininkai atsisakė rusams tarnau 
ti, ir tai vienas iš jų dėl ligos, o antras dėl 
senatvės; keli valdininkai rusams prisiekę 
slapta tegynė karaliaus reikalus. Mažoji 
Lietuva taip su rusais elgės, tikėdamasi iš 
jų lengvatų, kurių ji ir buvo gavusi: kont
ribucijos rusai nedaug teuždėjo ir, ką iš 
žmonių imdami, mokėjo pinigais: prūsų 
senieji mokesčiai ir rekrutai naujos val
džios nebuvo imami. Atgavęs Mažąją Lie
tuvą, Fridrichas II dar labiau ją varžė ir 
daugiau jos nebelankė. (Dr. Jonas Yčas. 
Mažosios Lietuvos praeitis, Kovo 20 d. 
1921 m.. 63-66 p.).

Aštuonioliktojo amžiaus paskutinis ket
virtis Lietuvos-Lenkijos Respublikai buvo 
labai lemtingas. 1772 m. dalį jos žemių 
tarp savęs išsidalijo Austrija, Prūsija ir 
Rusija. Prūsijai atiteko Lenkijos Pavyslis 
ir Varmijos vyskupystė, ir tuo būdu Prūsų 
karaliaus valdomas Brandenburgas buvo 
sulietas su Prūsija į vieną valstybę, kuri 
tapo viena iš pirmaeilių Europos galybių. 
1793 m. Austrija, Rusija ir Prūsija antru- 
syk dalijos Lietuvos-Lenkijos Respubliką, 
iš kurios Prūsijai atiteko dideli Lenkijos 
plotai. Po nepasisekusio 1794 m. Tado Kos
ciuškos sukilimo 1795 m. įvyko trečiasis 
Respublikos padalinimas, per kurį beveik 
visa Lietuva atiteko Rusijai ir tik kairysis 
Nemuno krantas, vadinamoji Užnemunė, 
— Prūsijai, ir ji jos valdžioje išbuvo ligi 
Napoleono laikų.

Prūsijos galybės išaugimas, be abejo, 
neliko be įtakos ir Mažajai Lietuvai, kuri 
pradedama planingai vokietinti. Ir ligi 
XIX amžiaus pradžios Mažoji Lietuva, vo
kiškosios kultūros veikiama, vokietėje, ir 
jau Kristijonas Donelaitis savo „Metų*1 
poemoje dėl to liūdno reiškinio skaudžiai 
apgailestauja:

Ak, kur dingot jūs, barzdotos mūsų 
gadynės, 

Kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė 
Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo!

Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynė
lės, 

Kaip dar Prūsai vokiškai kalbėt nemo
kėjo 

Ir nei kurpių nei sopagų dar nepažino, 
Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami 

gyrės...
—0—

Iš Vokietijos atneštas pietizmas, ugdąs 
maldingumą, darbštumą, susilaikymą nuo 
bet kokių pramogų, atsidavimą Dievo va
liai ir nusižeminimą, karų, maro ir bau
džiavos niokojamuose mažalietuviuose ra
do gerą dirvą ir gražiai klestėjo. Tad ir 
protestantizmo sužadintas lietuvių kultū
rinių renesansas visą laiką daugiausia 
reiškėsi religiniais raštais, o pačių maža- 
lietUvių dvasinis bei lietuviškas kultūrinis 
gyvenimas ribojosi bažnytiniais reikalais.

(Bus daugiau)

2
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LENKIJA TARP ROMOS IR MASKVOS (5)

AKYS NUKREIPTOS VATIKANO KAI VAGYS VALDO
SOVIETŲ OKUPUOTOSIOS LIETUVOS NEGALAVIMAI

Dėl jvairių priežasčių Antroji Vatikano 
Santaryba patraukia visuotinį lenkų dė
mesį. Visų pirma lemia nuoširdus tradici
nis tautos pamaldumas ir prisirišimas prie 
savo Bažnyčios. Daug vilčių dedama į tai. 
kad šitas nepaprastas įvykis Kat. Bažny
čios gyvenime sustiprins jos poziciją ko
munistinio režimo atžvilgiu ir parems tau
tą, besiginančią nuo kovojančio ateizmo 
ir religinio indiferentizmo. Viliamasi, jog 
tai bus pradžia naujo pasaulinio vertybių 
atgimimo, kuris sudarys palankesnes są
lygas pavergtosioms tautoms atgauti savo 
teises.

Apie santarybą daug rašė ir lenkų komu 
nistų spauda. Kaip labai tas klausimas 
režimo sluoksniams rūpi, matyti iš to, jog 
partija mobilizavo pačius žymiausius savo 
ekspertus vesti rūpestingai paruoštą kam
paniją.

Antireliginės kovos planuotojų centralė
Čia verta prisiminti, kad prie Lenkijos 

mokslų akademijos, kuriai vadovauja ne- 
marksistas, tačiau žinomas senas ateistas 
prof. Kotarbinskis, veikia vad. Religinių 
studijų tyrimo centras. 1957 m. buvo pa
skelbta jo programa, kurios padala visiš
kai atitinka visus seminarijų ir teologijos 
fakultetų dėstomuosius dalykus.

Filosofijos skyrius padalytas į du atski
rus paskyrius, kurių vienas skirtas ateisti
nei, kitas — scholastinei filosofijai, pirmoj 
eilėj tomizmo ir augustinizmo kritikai. Be 
to, veikia dar dogmatinės ir moralinės 
teologijos, kanonų teisės, sociologijos, apo
logetikos ir religijų istorijos skyriai. Tai 
savo rūšies antiteologijos fakultetas, ku
riam vadovauja pasižymėjęs smarkus ate
istas prof. Novickis.

Iš šios vyriausios antireliginių planuo
tojų būstinės ateina nuodugniai išstudijuo
ti nurodymai visai ateistinei Lenkijos 
spaudai. Taktikos sumetimais vadovauja
masi ne tiek marksizmu, kiek mėginimu 
atnaujinti tas liberalines laicistines ten
dencijas, kurios lenkų visuomenėje reiš
kėsi prieškario laikais.

Nuo 1957 m. komunistų spauda vengia 
atvirai įžeidinėti Bažnyčią, atsargiai ver
tina katalikiškojo gyvenimo apraiškas pa
sauly, Lenkijoj ir ypač Romoj. Visa tai 
stengiamasi gudriai diskredituoti, lyginant 
ir priešpastatant „uždarą“ ir „atvirą“ ka
talikybę, klerikalizmą ir obskurantizmą iš 
vienos pusės, apšviestąjį ir pažangų kata
likų sąjūdį, kaip jis neva reiškiasi Pran
cūzijoj, iš kitos pusės.

Sekdami tokią liniją, komunistiniai pa
reigūnai spaudoje ir pasikalbėjimuose su 
užsienio atstovais dažnai apgailestauja ta
riamąjį Bažnyčios intelektualinį atsiliki
mą Lenkijoj. Esą neįsivaizduojama, kad 
sputniko laikais dar būtų tikima stebuk
lais, o maldininkų kelionės tiesiog never
tos civilizuoto žmogaus. Pats laikas, girdi, 
sudaryti katalikiškąjį elitą, kuris ištirtų 
savo tikėjimą ir padarytų jį veiklia socia
listinės statybos jėga. Hierarchijai prikiša
mas dvasinis atsilikimas, terorizavimas 
apokaliptinėmis nuotaikomis; Marijos gar
binimas vadinamas anachronizmu.

Teiginiai ir siekiai
Ateistinės kovos linija Vatikano santa- 

rybos atžvilgiu išreikšta tokiais teiginiais; 
1. jos reikšmė pirmoj eilėj yra politinė ir 
tik antroj eilėj religinė ar bažnytinė, nes 
„Bažnyčiai šiandien negresia jokia vidaus 
erezija ir abejonių nekelia jokia tikėjimo 
dogma“ (pagal laisvamanių organą Rocz- 
nik wolnej mysli 19 2); 2. santaryba su
šaukta dėl gilios krizės pačioj Bažnyčioj; 
3. krizę neišvengiamai kelia komunizmo 
pergalės moderniame pasaulyje; 4. Popie
žius Jonas XXIII nori tą krizę nugalėti 
prisitaikymu prie naujųjų, komunizmo 
laimėjimais sukurtųjų pasaulio sąlygų, 
tačiau tokiam susipratimui pasiekti kliudo 
Romos kurijos „integralistai“, konservato
riai ir visi nesutaikomi antikomunistai.

Tuos punktus plačiai nagrinėjo visa di
džioji Lenkijos komunistų spauda. Senu 
propagandiniu įpročiu jie buvo nuolat kar 
tojami ir kalami skaitytojų pasąmonėn. 
Pasiųstieji Romon korespondentai pagal 
šiuos teiginius atitinkamai informavo apie 
santarybos darbus.

Ko tuo siekiama? Visų pirma, kad Vati
kano santaryba pripažintų komunizmą pa
saulinį vyksmą lemiančiąja jėga. Tuo pa
čiu būtų priimtos komunistinės taikos ir 
sambūvio sąvokos. Jeigu Bažnyčia su tuo 
nesutiks, tai jai užtikrinama pasaulinė 
katastrofa. Kita vertus, susitaikymas su 
komunizmu padėtų laikinai nugalėti krizę 
ligi to laiko, kada revoliucinės minties ei
goj visos tikybos pasidarysiančios nerei
kalingos.

Vatikanas pro raudonus akinius
Komunistams rūpi įtikinti lenkų tautą, 

jog šiuo metu Bažnyčiai didžiausią pavojų 
sudaro tariamieji Vatikano konservatoriai 
— „Pentagono šalininkai Romos kurijoj“. 
Jų įtaka turinti būti likviduota ar bent su
mažinta. O tatai, girdi, gali būti pasiekta 
įvairiais būdais. Pavyzdžiui, kurijos suflė-
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ties „sutarptautinimu“. Bet labiausiai pa
dėtų bažnytinio autoriteto decentralizaci
ja. t.y. atleidimas saitų tarp atskirų kraš
tų hierarchijos ir Vatikano. Tuo būdu ko
munistai galvoja Vatikano autoritetą tap- 
siant daugiau simboliniu. Tuo pačiu ir Epis 
kopatas atskiruose kraštuose pasidarytų 
labiau priklausomas nuo valdžios.

Tokios tariamai su laiko dvasia suderin
tos reformos sukurtų palankias sąlygas 
sandėriui tarp Kat. Bažnyčios ir komuniz
mo arba, kaip oficialiai sakoma, „socialis
tinės stovyklos“.

Popiežius Jonas XXIII nuolat vaizduo
jamas kaip savo rūšies „raudonųjų“ sim- 
patikas, palankus reformoms ir susiprati
mui su komunizmu. Jis ir pažangus, ir li
beralus, ir visai nepanašiai savo pirmta
kui revoliucingai nusiteikęs. Kokie įrody
mai? Ogi: Popiežius neva remia nuosaikių
jų koaliciją Italijoj, pasisako už taiką ir, 
svarbiausia, meldžiasi už sovietų kosmo
nautus.

Savęs neliūliuoja
Patys komunistai savo rožinėmis pažiū

romis į Popiežių nelinkę susivedžioti. Jie 
gerai žino, jog tolydžio tebegalioja eksko
munikos bausmė katalikams, bendradar
biaujantiems su komunistais. Negali būti 
jokios kalbos apie kokias nuolaidas tikėji
mo tiesų srityje. Žymus laisvamanių eks
pertas J. Stroinovskis įspėjo, jog „Bažny
čia kovoje su ateistine marksizmo ideolo
gija yra pasirengusi susitaikyti su žydais, 
mahometonais, indusais, net masonais, 
kurie neseniai su komunistais buvo laiko
mi didžiausiais priešais“.

Nesunku suprasti, kokią propagandinę 
vertę turi lenkų kom. spaudos susidomėji
mas Santarybos darbais. Norima sukelti 
įspūdį, jog jos tikslas išimtinai svarstyti 
santykius su komunizmu. Ir svarbiausia, 
jog tokie svarstymai neišvengiamai turi 
vesti į sandėrį, ar tai kam patinka, ar ne. 
Ko vertas toks sandėris, pasako tie patys 
autoriai, kurie nesiliauja saVo spaudoj 
kartoję, jog Bažnyčia esanti vienintelė 
kliūtis komunizmui ir jo materialistinei 
filosofijai įsigalėti ir turi būti sunaikinta.

Santaryba sutvirtino lenkų katalikus
Oficialioji laikysena hierarchijos atžvil

giu vis dėlto pasidarė kiek teigiamesnė. 
Iki Santarybos ji buvo nuolat kaltinama

RIAI
VERDANČIO VANDENS ŠALTINIAI

Labai įdomūs čia kalnai, kriokliai ir tar 
pekliai. bet įdomiausi yra geizeriai, t.y. 
verdančio vandens švirkšliai iš po šaltos 
žemės.

Geizerių yra Islandijoj, Naujojoj Zelan
dijoj, Japonijoj ir kitur, bet niekur kitur 
nėra jų tiek gausu ir tokių veiklių, kaip 
Yellowstone parke. Apie 120 geizerių ten 
yra pakrikštytų ypatingais vardais ir apie 
kita tiek bevardžių .Be to, ten yra daugy
bė karštų vandens versmių, kurios aukš
tyn jau nebešvirkščia, bet lėtai iš po že
mės kunkuliuoja, sudarydamos karšto van 
dens baseinus ir ežerėlius. Toks „šaltinis“ 
atrodo lyg verdantis puodas, iš kurio karš
tas vanduo kunkuliuoja ir garuoja.

Geizeriai veikia su pertraukomis. Vieni 
jų išsiveržia kartą per keletą valandų, o 
kiti tik kartą per kelias dienas. Štai „Old 
Faithful“ (Ištikimo senio) geizerio išsiver
žimai kartojasi kas valandą, ir vandens 
stulpai siekia 140 pėdų aukščio. Išsiverži
mai tęsiasi nuo 35 iki 80 minučių, ir kiek
vienu išsiveržimu išmetama apie 12.000 
galionų verdančio vandens. Vanduo ir ga
rai veržiasi kurtinančiu ūžimu. Apie kiek
vieną geizerį yra susikrovusi aukšta ir 
plati kalkinio akmens „apikaklė“.

KAIP SUSIDARĖ GEIZERIAI
Daug kam gali kilti klausimas, o kaip gi 

geizeriai susidaro? Kas taip įkaitina van
denį ir triukšmingai varo jį viršun? Į tai 
tenka atsakyti, kad mokslas to dalyko dar 
nėra galutinai ištyręs .Yra tačiau pora 
teorijų: viena jų sako, kad. vanduo įkaista 
nuo didelio slėgimo po žeme; kita gi aiški
na, kad mūsų žemė praeityje yra buvusi 
karšta, kaip dabar saulė, šiandien jos pa
viršius jau atvėsęs, bet vidurys dar karš
tas. Tą parodo ir ugniakalniai. Atvėsdama 
žemės pluta lankstėsi, formavosi kalnai ir 
kloniai. Tuo būdu po žemės pluta susidarė 
tuštumų, į kurias prisisunkia vandens. 
Nuo kaitros jis pradeda virti, susidaro di
delis garų spaudimas, kuris, aišku, turi 
kur nors išsiveržti. Ir kai jis išsiveržia, 
mes turime geizerį. Geizeris veikia, kol iš
sieikvoja spaudimas iš apačios, arba kol 
išsibaigia tenai susikaupęs vanduo. Tuo
met geizeris kuriam laikui nurimsta! Bet 
kai vandens vėl prisirenka daugiau ir kai 

konservatyvumu, priešingu nusistatymu 
Bažnyčios reformoms ir socializmui. Būda 
vo pabrėžiama, jog Lenkijos primas nepa
lankiai atsiliepęs apie rusų kosmonautus 
ir nesekąs popiežium, kuris už juos mel
džiąsis.

Ateistų žurnalas Argumenty labai aš
triai puolė Lenkijos vyskupų ganytojinį 
laišką, kuris buvo paskelbtas 1962.IX. 15, 
kardinolui Višinskiu! ir 16 vyskupų vyks
tant į Santarybą. Tarp įvairių priekaištų 
ten buvo sakoma, jog lenkų vyskupai ne
rodo nė mažiausio supratimo ir nesiskaito 
su faktu, jog Lenkija — komunistų valdo
mas kraštas. Jie neva užmiršta gyveną 
„socialistiniame krašte“, kur „pasaulinė 
kultūra susitinka su katalikybe“. Kai ki
tuose kraštuose vyskupai, esą, reikalauja 
reformų Bažnyčioje, lenkų Episkopatas to
liau operuoja tokiais posakiais kaip „ko
vojančioj! bedievybė“ ir atmeta socializ
mą kaip humanistinę pasaulinės ir tauti
nės kultūros vertybę.

Prasidėjus Santarybos darbams, liautasi 
kalbėti apie hierarchijos konservatyvumą. 
Oficialūs režimo stebėtojai, jų tarpe minė
tasis Stroinovskis, informavo iš Romos, 
jog lenkų vyskupai drauge su prancūzų, 
olandų, belgų, vokiečių ir kanadiečių vys
kupais priklausą labiausiai „pažangiam“ 
sparnui. Tiesa, jie nenurodė, kuo, būtent, 
pasireiškė tas pažangumas.

Priėmęs Lenkijos vyskupus, Popiežius 
Jonas XXIII pasakytoje kalboje pavadino 
Lenkijos Bažnyčią kovojančia ir nesivai
kančia sandėrių. Drauge jis suminėjo Vroc 
lavą ir „po šimtmečių atgautąsias Vakarų 
sritis“. Ryšium su tuo Federalinės Vokie
tijos ambasadorius prie Šv. Sosto v. Sche- 
penburgas padarė demaršą, nes ir lenkų 
egzilų sluoksniai tatai suprato kaip asme
nišką Popiežiaus pažiūrą į Oderio-Neisės 
liniją. Komunistų spauda apsiribojo paci
tuoti kaip tik tuos kalbos žodžius, kuriais 
paliestos vakarinės sritys. Varšuvos radi
jas komentavo: „Tai pirmoji prolenkiška 
Popiežiaus kalba per pastarąjį tūkstant
metį.“.

Kaip ten bebūtų, Vatikano santaryba 
sutvirtino Lenkijos vyskupų poziciją, pa
sunkino režimo kovą su Bažnyčia ir religi
ja ir sužadino lenkų tautos viltis. Net ir 
kritiškieji intelektualai pripažįsta, jog 
kard. Višinskis yra neginčytinas tautos 
dvasinis vadas. Jam priskiriami šie prieš 
porą metų pasakytieji žodžiai: „Materializ
mas kasa savo kapą, nes jis negali paten
kinti dvasinių liaudies poreikių. O Bažny
čia yra gyvųjų, ne mirusiųjų motina“. —

Iš „Amerikos Įdomybių“ parinko J. K.

jis pradeda virti, garai vėl varo jį aukštyn.
Geizeris yra islandiečių žodis. Jie rašo 

„geysir“, kas lietuviškai būtų — švirkšlys.
Islandijoj Bunseno studijos apskaičiuo

ta, kad geizerio karštis prie dugno turi 
259 laipsnius Farenheito, o vanduo jau 
verda prie 212 laipsnių. Vadinasi, geizerio 
karštis turi 47 laipsnius daugiau, negu 
reikia vandeniui virti.

Kaip jau sakyta, aplink geizerius yra 
susikrovę kalkių ir silikos žiedai; o aplink 
karštas versmes yra susiformavę laiptai 
iš dumblių (lot. algae). Tai yra gniužuli- 
niai vandens augalai, kurie mėgsta karštą 
vandenį ir išlaiko temperatūrą iki 80 laips 
nių Celsijaus. Jų yra keleriopų spalvų, ir, 
saulei šviečiant, jie sudaro nuostabiai gra
žų vaizdą.

Dumbliai yra labai įdomūs ir mokslui. 
Jie yra gyvi daiktai. Garsus švedų botani
kas Linnaueus priskyrė juos augalų pa
sauliui, tačiau ne visi mokslininkai dėl to 
sutinka ir sako, kad tai nėra augalai, nes 
neturi nei šaknų, nei lapų. Jie maistą ima 
iš vandens visa savo kūno išore. Kadangi 
manoma juos esant pačia pirmąja mūsų 
pasaulio gyva organine medžiaga, tai spė
jama, jog dumbliai gali būti tas gyvybės 
šaltinis, iš kurio išsivystė visa mūsų že
mės gyvybė. Dumbliai auga gniužulais, 
arba kolonijomis. Paimti rankon, atrodo 
lyg drebučiai.

Kauno Ąžuolynas su asfaltu ir piktžolėmis

(E) Per Vilniaus radiją kaunietis skun
dėsi Kauno Ąžuolyne šiuo metu pastebimo 
mis negerovėmis. Taip, esama asfaltuotų 
takų, bet dalis pasodintų maumedžių nu
džiūvę ir niekas nesirūpina jų vietoje pa
sodinti naujų. O kurie žali, tai stovi su ap
laužytomis šakomis ir galūnėmis. Eglaitė
mis tiek pat rūpinasi kaip ir maume
džiais. Esama ir gėlių, bet... per piktžoles 
jų nematyti. Jei kur ir nušienaujamos 
Ąžuolyno vejos, tai nemokšiškai. Kaunie
tis teigia — klaikus vaizdas ir klausia — 
ar negalėtų padėti visuomenė, ar negalėtų 
busimieji miškininkai, besimoką Žemės 
Ūkio akademijoje prižiūrėti ir puošti 
Ąžuolyną?

Tarp daugelio pasigyrimų sovietų oku
puotos Lietuvos spaudoje neretai galima 
užtikti ir nusiskundimų: priviso daug va
gių, kurių žymi dalis net su partijos bilie
tais, atsirado daug veltėdžių, sovietinės įs
taigos pilnos kyšininkų, na, ir visokių bė
dų ten priskaitoma. Sunku viską ir išskai
čiuoti.

Kartais bandoma aiškinti šių negerovių 
priežastis, bet niekad nepasakoma, net ir 
neužsimenama, kad visos šios bėdos prasi
dėjo tada, kai Sovietai okupavo Lietuvą ir 
įvedė komunistinę sistemą.

Žinoma, reikia suprasti ten esančius 
rašeivas: jie baisiai užgautų draugą Niki
tą, jei tikrą tiesą parašytų. O, antra, jie 
saugoja savo kailį: mat, pilnas Sibiras 
koncentracijos stovyklų. Jie puikiai žino, 
ką reiškia papulti iį partijos nemalonę.

Aš visai nesistebiu, kad dabar sovietų 
okupuotoj Lietuvoj vagiama. Dar gerai at
simenu, kad pirmosios sovietinės okupaci
jos metais komunistai vagis labai protega
vo: jie daugelyje valsčių vykdomųjų ko
mitetų pirmininkais paskyrė vagis arba 
kitus kriminalinius nusikaltėlius, teismo 
baustus už tai ir sėdėjusius kartais ilgus 
metus kalėjime. Dabartinis mano kaimy
nas, buvęs Vilkaviškio miesto gyventojas, 
pasakoja, kad jų apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininku kompartija paskyrė 
žmogų, kuris vogė kaimyno lašinius ir už

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos Ištraukos,
Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KALTINIMO PĖDOMIS

Draugiško teismo pesėdžio 
stenograma

PIRMININKAUJANTIS: — Šiandien 
svarstome mūsų bendradarbį Petrą Ger- 
vėzą, kuris, dažnai nesulaukęs darbo pa
baigos, išbėga iš įstaigos ir su kažkokiais 
ryšuliais laksto po miestą. Petrai Gervė- 
ze, ar jūs supratote kaltinimą?

P. GERVĖZAS: — Taip, supratau.
PIRMININKAUJANTIS: — Ar prisipa

žįstate kaltu?
P. GERVĖZAS: — Ne, aš nekaltas.
BALSAS Iš SALĖS: — Tai gal aš kal

tas, kad tu iš darbo išbėgi?
KITAS BALSAS: — Prieš dvi savaites 

mano žmona Gervėzą matė darbo metu 
lakstant po miestą su kažkokiu tai ryšu
liu!

P. GERVĖZAS: — Laksčiau, bet gėda 
prisipažinti. Aš...

BALSAS IŠ SALĖS: — Aišku, kad gėda! 
Portfely butelius ir užkandą, tur būt, ne
šei! Pas butelio draugus skubėjai!

P. GERVĖZAS: — Portfely buvo ne bu
teliai, o kiauras puodas, kurį...

BALSAS Iš SALĖS: — Koks nekaltas 
avinėlis!

— Nevaizduok kvailio!
— Ne ant tokių pataikei!
PIRMININKAUJANTIS: — Jūs kaltina

mas ir tuo, kad prieš savaitę, taip pat dar
bo metu, vaikščiojot mieste ir kažką riešėt.

BALSAS IŠ SALĖS: — Vėl ką nors su
galvos! Gal kiauras kelnes tempei?!

P. GERVĖZAS: — Ne kelnes, o siuvamą 
mašiną, kuri...

BALSAS IŠ SALĖS: — Eik į cirką klou
nu dirbti! Mūsų neapgausi!

PIRMININKAUJANTIS: — O kur jūs, 
Gervėze, prieš penkias dienas darbo metu 
ėjote ir ką nešėte?

BALSAS IŠ SALĖS: — įdomu, ką dabar 
sugalvos? Gal spąstus pelėms gaudyti ne
šei?

P. GERVĖZAS: — Ne spąstus, o klarne
tą, kuris...

GRIEŽTAS BALSAS IŠ SALĖS: — Už 
tyčiojimąsi iš draugiško teismo bei jo įžei
dinėjimą siūlau Gervėzą perduoti liaudies 
teismui! Tegu už smulkų chuliganizmą jį 
nubaudžia!

PIRMININKAUJANTIS: — Ar jūs, Ger
vėze, prieš tris dienas darbo metu ant nu
garos nešėte geležinę lovą?

P. GERVĖZAS: — Taip.
BALSAS IŠ SALĖS: — Aišku! Kur nors 

pavogė! Nešė parduot į metalo atliekų su
pirkimo punktą!

PIRMININKAUJANTIS: — O ką vakar, 
Gervėze, darbo metu veikėte? Kur ėjote?

P. GERVĖZAS: — Elektrinę skutimo 
mašinėlę...

BALSAS Iš SALĖS: — Pakaks iš mūsų 
tyčiotis! Duot Gervėzui paskutinį žodį ir 
taškas. Daugiau nekvailios teisme!

PIRMININKAUJANTIS: — Kaltinama
sis Petrai Gervėze, jums suteikiamas pas
kutinis žodis! 

tai sėdėjo kalėjime. Mūsų apskrities vyk
domojo komiteto pirmininkas sėdėjo kalė
jime už arklių vogimą.

Kauno miestui reikėjo milicijos. Kom
partija žinojo, kad kalėjime yra krimina
linių nusikaltėlių. Juos pamažu naktimis 
išleido iš ten. Ir kai susidarė pakankamas 
skaičius, visus paskyrė į Kauno miesto 
vadinamąją liaudies miliciją.

Komunistinė spauda tylėjo, kai tie jų 
pareigūnai vogė nuo kitų. Bet pradėjo 
šaukti ir rėkti, kai tie patys jų proteguo
jamieji vagys pradėjo vogti nuo pačių ko
munistų. Lygiai taip, kaip tas čigonas, 
kurs mokė savo vaiką vogti: gerai buvo, 
kai jis vogė nuo kitų. Bet gavo lupti, kai 
čigoniukas pradėjo vogti nuo savo tėvo.

Puikiai dar atsimenu Nepriklausomo
sios Lietuvos laikus. Ten kiekvienas pado
rus žmogus galėjo užsidirbti sau duonos. 
O ar daug buvo veltėdžių? Tačiau jų pilna 
dabar. Juos įveisė komunistų partija: tai 
visokio plauko agitatoriai, kurie nieko ne
veikia, jokio naudingo darbo nedirba. Jie 
nuolatos valkiojasi po kolchozus, landžio
ja po gyventojų butus, trukdo žmonėms 
ramybę ir pliauškia nesąmones.

šitokių bėdų, pagal sovietų okupuotosios 
Lietuvos spaudą, ten yra begalės. Jos ga
lės išnykti tik kartu su sovietine okupaci
ja ir ten įvestąja komunistine sistema.

J. Girdys

kurios aiškios ir be aiškinimų)
PASKUTINIS KALTINAMOJO 

PETRO GERVĖZO ŽODIS
— Aš prisipažįstu, jog darbo metu nere

tai išeidavau iš įstaigos. Nešiau remon
tuoti prakiurusi puodą, nes žmona kiaura
me nesugeba išvirti barščių. Nešiau siuvi
mo mašiną remontuoti. Po darbo mėgstu 
klarnetu pagroti, o tas ėmė ir sugedo — 
vėl nešk remontuoti. Vaikišką lovelę į re
monto dirbtuvę tempt reikėjo. Ir skutimo
si mašinėlę teko nešti, nes apžėlęs darban 
neisi!

BALSAS Iš SALĖS: — Visa tai reikėjo 
atlikti po darbo valandų!

P. GERVĖZAS: — Leiskite tęsti pasku
tinį žodį. Po darbo valandų negalėjau neš
ti, nes šių daiktų remonto dirbtuvės atida
rytos tik iki 17 valandos. Kaip jums žino
ma, mūsų įstaiga taip pat dirba tik iki pen 
kių. Ir ne tik mūsų įstaiga, bet ir kitos. 
Taigi, nori nenori, o jeigu kas sugedo, bėk 
iš darbo, kitaip nesuremontuosi. Ta pati 
bėda, jeigu reikia radijo aparatą suremon
tuoti ar kitus buitinius dalykus sutvarkyti. 
Daug buitinio aptarnavimo įmonių dirba 
iki šešių valandų vakaro, tad ir į jas spėti 
galima tik kaip patrakėliui bėgant iš dar
bo, nei pavalgius, nei pailsėjus. Tokia jau, 
mat, geležinė tvarka.

PIRMININKAUJANTIS; — Sekmadienį 
visa tai galima atlikti.

P. GERVĖZAS: — Sekmadienį šiose 
dirbtuvėse poilsio diena. Todėl kaltinimą 
mano adresu atmetu, o kaltinu miesto vyk 
domojo komiteto vietinės pramonės val
dybą, kuri taip nevykusiai savo pavaldžio
se dirbtuvėse nustatė darbo laiką.

PIRMININKAUJANTIS: — Išaiškėjus 
šioms aplinkybėms, draugiškas teismas 
atmeta kaltinimus, pateiktus Petrui Ger- 
vėzui.Už priverstinas pravaikštas turi at
sakyti vietinės pramonės valdybos vado
vai. Laukiame jų atsakymo!

Stenografavo T. Rytis 
Vilnius

„Šluota“, 1963 m. Nr. 4

Yra automatai, nėra rezultatų

(E) „švyturio“ žurnalas jau antri metai 
kovoja su Lietuvoje įrengtais netikusiais 
automatais ir vis padėtis negerėja. Tai ryš
kiai matyti iš 10 nr. paskelbtų duomenų. 
Pasirodo, prekybos įmonės už dideles su
mas įsigyja automatus, tačiau jie veikia 
blogai ar visai neveikia, daugelis jų aplau
žyti, apdaužyti. Pvz., Vilniuje daugelyje 
vietų stovi po 9-10 gazuoto vandens auto
matus, ir iš jų tedirba vos pora. Nedirba 
degtukų ir papirosų automatai. O dėl papi 
rosų automatų, tai jų „Švyturio“ atstovai 
visai nenorėtų, nes jie pardavinėja „Ogo- 
niok“ ar „Baikal“ papirosus, kurių niekas 
nerūko. Panašus vaizdas kitur, pvz., Kau
ne, „Tulpės“ (buv. Konrado) kaVinės au- 
tomate-užkandinėje stovi šeši šaltų užkan
džių automatai ir... nė vienas neveikia. 
Daugelyje vietų neveikia aliejaus automa
tai, o Šiauliuose duonos parduotuvėje auto 
matai veikia, bet tik du kartus per mė
nesį...

Dabar geri automatai Lietuvoje laikomi 
svajone. Kitaip esą Rygoje, kur, pvz., auto 
matuose galima įsigyti bulkutes, o Taline 
automatai ir grąžą atiduoda pirkėjui (Va
karuose tai jau seniai įprastas patogumas 
— E.). Esama daug kaltininkų ir vis tiki
masi, kad automatai galėsią veikti. Ypač 
daug laukiama iš Prekybos ministerijos.
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Europos lietuviu kronikų KONCERTAS

LONDONAS ATSISVEIKINANT SU R. IR D, SEALEY

Nr. 30(771). 1963. VII. 30

EKSKURSIJA Į SKAUTŲ LAUŽĄ
Rugpiūčio 4 d., sekmadienį, jaunimo ir 

skautų stovykla Lietuvių Sodyboje ruošia 
iškilmingą laužą su programa.

Ekskursinis autobusas nuo Lietuvių baž
nyčios Londone išvažiuoja 8.30 vai., nuo 
Lietuvių Namų — 9 vai. rytą.

Užsirašyti Lietuvių bažnyčios kleboni
joje, pas Z. Jurą, pas S. Kasparą ir Lietu
vių Namuose (čia telefonu PARk 2470).

R. IR D. SEALEY IŠLEISTUVĖS
LIET. NAMUOSE

24Čia būrys visuomenės žmonių liepos 
d. vakare turėjo savo tarpe Rafaelį ir Dan
guolę Sealey.

DBLS Pirmininkas inž. J. Vilčinskas ta
rė atsisveikinimo žodį. Rafaelis Sealey 
dėkodamas ir atsisveikindamas prisiminė, 
kaip prieš keletą metų jiems buvę paro
dyta daug nuoširdumo.

LANKĖSI KUN. BURBA
Jau ilgesnį laiką D. Britanijoje pabuvo

jęs, salezietis kun. Burba, grįždamas atgal 
į Italiją, aplankė Lietuvių Namus ir ap
žiūrėjo spaustuvę.

Kun. Burba mokytis pas saleziečius kaip 
tik išvažiavo kadaise iš D. Britanijos, iš 
Nottinghamo.

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI
Visi jauni, 15-23 metų amžiaus, lietuviai- 

ės kviečiami rugpiūčio 10 d., šeštadienį, da 
lyvauti pasilinksminime, kurį organizuo
ja du bendraamžiai Mykolas Brauka ir Jo
nas Baublys,

Bus šokiai ir muzika. įėjimas nemoka
mas.

Pakvietimus galima gauti šiuo adresu: 
Mr. Jonas Baublys, 244 Old Ford Rd., Bow, 
London, E.3.

PIRMOJI KOMUNIJA L. BAŽNYČIOJE
Liepos 21d. sekmadienis po daugelio ūką 

notų dienų išaušo skaistus. Toks jis kaip 
tik atitiko jaunimo šventę.

Tėvai su vaikučiais pradėjo rinktis baž
nyčion. Buvo jaučiama, kad tai kažkas ne
paprasta. O tai buvo diena, kurią 13 vaiku 
čių pirmą kartą priėmė Šv. Komuniją liet, 
bažnyčioje. Daugumas jų, kurie lanko 
katalikų mokyklas, ten ir buvo paruošti, o 
valdines mokyklas lankančiuosius paruo
šė kun. J. Budzeika, MIC.

Prasidėjus pamaldoms, šv. Komunijos 
einančius vaikučius j bažnyčią atvedė — 
mergaites Aldona Pukštytė, o berniukus 
Rimutis Namajuška.

Šv. Mišias atnašavo prel. J. Gutauskas, 
pamokslą pasakė angliškai ir lietuviškai 
kun. Dr. J.V. Bulaitis.

Pamaldų metu pirmą kartą po labai il
gos pertraukos bažnyčioje pasirodė vaikų 
choras, vedamas J. Černio, ir pagiedojo 
„Pulkim ant kelių“ ir „Jėzau, pas mane 
ateiki“. Kažkas nauja ir nepaprasta, tary
tum bažnyčia būtų pašviesėjusi, kai išgir
do vaikų chorą.

Be pirmosios Komunijos ėjusiųjų, dar 
visi Londono liet, mokyklos mokiniai ir 
gausus būrys tėvų priėmė ją. (St. K.)

D. Britanijos ateitininkų draugovė su
rengė atsisveikinimą į JAV išvažiuojan
tiems R. ir D, Sealey liepos 21d. Londono 
Liet. Sporto ir Soc. Klubo patalpose.

R. Sealey buvo draugovės sekretorius, o 
Danguolė Sealey - Sadūnaitė — kasininkė.

Į atsisveikinimą atsilankė apie 40 atei
tininkų ir jiems prijaučiančių. Iš toliau 
dalyvavo Birutė Valterienė, Gajutė Valte- 
rytė (B. Valterienė su savimi atsivežė ir 
pianistę iš Herefordo), A. Barančiukas iš 
Northamptono, svečias iš Škotijos prel. J. 
Gutauskas ir keli gimnazistai iš Vokietijos 
Vasario 16 Gimnazijos

Prel. J. Gutauskas atidarė atsisveikini
mo pobūvį, palaimindamas stalą. Vėliau 
jis tarė atsisveikinimo žodį, nurodydamas, 
kad R. Sealey yra labai retas žmogus, ku
ris išmoktų mažos tautos kalbą, būdamas 
didelės tautos atstovu.

Ateitininkų Dvasios vadas kun. J. Bu- 
dzeika, MIC, apgailestavo, kad jų neteki
mas labai atsilieps į lietuviškos bendruo
menės bei ateitininkijos darbą.

A. Barančiukas palinkėjo geros kelionės 
ir sėkmės. Be to, atsisveikinimo žodį tarė 
Kat. Moterų šv. Onos Draugijos pirm. P. 
Senkuvienė ir Klubo pirm. V. Lagūnavi- 
čius.

Meninę dalį atliekant, R. Sealey pa
skaitė įdomų gabaliuką iš romėnų istori
jos, o poetės Danguolės Sadūnaitės-Sealey 
eilėraštį „Namai“ padeklamavo S. Kaspa
ras. Solistė Valterienė padainavo, prieš tai 
supažindindama klausytojus su kiekviena 
daina. Pobūvio dalyviai nepagailėjo jai ka
tučių. Kartu teko nugirsti nemaža balsų, 
kad būtų gera turėti Birutę Valterienę 
Londone ir dažniau išgirsti jos dainų.

Jonas Parulis su sūnumi Petru smuiku 
ir akordeonu išpildė keletą lietuviškų da
lykėlių ir Mozarto Sonatą. Kai kuriuos da
lykėlius išpildant, dalyviai įsijungė daina 
vimu.

Klebonas kun. Dr. S. Matulis, MIC, atsi
sveikindamas Šaltinio redakcijos ir parapi 
jos vardu, iškėlė visus ponų Sealey nuošir 
džius darbus, tiek Šaltinį remiant darbu, 
medžiaga ir finansiškai, tiek dideliu nuošir 
durnu parapijai.

Prof. R. Sealey padėkojo už jaukų pobū
vį jiems palydėti j dėdės Šamo žemę.

Prel. J. Gutauskas užbaigė pobūvį pagal 
Škotijos lietuvių paprotį daina „Sėjau rū
tą, sėjau mėtą“.

Negalėdami dalyvauti, atsiuntė atsi
sveikinimo laiškus J.E. Lūžos iš Lietuvių 
Sodybos ir Jonas Liūdžius su dukrele Bi
rute, linkėdami sėkmingos kelionės ir lai
mingo gyvenimo naujoje vietoje.

Pobūviui šeimininkavo B. Namajuškie- 
nė, M. Parulienė ir V. Jurienė.

New Yorko lietuvių teatralų grupė at
vyksta su gastrolėmis į Europą ir rugpiū
čio 17 dieną, šeštadienį, 7 vai. vak., pasi
rodys su dainomis, muzika ir jumoru Lon
done.

Koncertas įvyks Sporto ir Soc. Klubo 
salėje — 345A Victoria Dd., E. 9.

Koncerte dalyvaus operos solistė P. 
Bičkienė, sol. L. Stukas, aktorė Z. Kevalai- 
tytė-Visockienė, pianistas Vasaitis ir ak- 
torius-humoristas V. Žukauskas.

Bilietus galima užsisakyti DBLS rašti
nėje, tel. PAR 2470 ir pas p. P. Mašalaitį.

DBLS CENTRO IŽDO ŽINIOS

Skautų ir jaunimo sąskaita — 1963.1.1. 
saldo + 31.12.3 sv.

Š.m. Skautų-jaunm. stovyklai aukojo:
Nottingham Sk. — 16.5.0, Manchester — 

14.4.6, Wolverhampton — 6.4.6, Centrinis
— 5.11.6, Birmingham — 5.0.0, Bradford— 
5.0.0, Bradford Vyties KI. — 2.0.0, Kette
ring — 3.11.0, Gloucester — 3.5.0, Halifax
— 3.5.0, Bolton — 2.16.0, Coventry—2.11.0, 
Buckminster — 2.0.0, Sheffield — 1.16.0, 
Flackw. H. — 1.15.0, Huddersfield —1.15.0, 
Leicester — 1.10.0, Derby — 1.7.6, Stroud
— 1.5.0.

Viso 81.4.0 sv.
Iš viso 112.14.3 sv.

Iždininkas
1963.7.21.

NUOSTABUS PIRMADIENIS
Apskritai „Europos Lietuvio“ prenume

ratorių skaičius mažėja. Vieni prenumera
toriai išvažiuoja į kitus į žemynus ir susi
randa kitus laikraščius. Dalis skaitytojų 
išmiršta. O daliai nusibosta jau skaityti.

Tačiau praeitas pirmadienis buvo ypa
tingas. Vienas prenumeratorius parašė 
apypiktį laišką: sako, jūs čia mėgstate kar 
tais pasiginčyti, tai gana, nebeskaitysiu 
daugiau.

Bet tą patį pirmadienį buvo gauti trys 
laiškai, kuriuose reiškiamas noras užsisa
kyti „Europos Lietuvį“! Vadinas, kaip pa
gal Kudirką: jei vienas stulpas virsta, im
kit ir skubiai kitą statykit, kad neišvirstų 
siena!

Be to, ketvirtas užėjo pats ir užsakė 
laikraštį savo artimiesiems.

PADĖKA

FORT WILLIAM

MIRĖ L. MANIUŠIS
Pagal gautas informacijas, liepos 9 d. 

čia staiga mirė 60 m. amžiaus lietuvis Liu
das Maniušis.

Po gedulingų mišių palaidotas liepos 11 
d. vietinėse R.K. Kapinėse. Velionis Lietu
voje paliko šeimą — žmoną, sūnų ir dvi 
dukteris.

Lankydamas po 11 metų paliktą Angli
ją, radau dar nepaprastai dosnią ir vaišin
gą mūsų brolių širdį. Prieš išvykdamas 
noriu išreikšti dėkingumo jausmą gerb. 
prelatui Gutauskui, kun. Kuzmickiui, kun. 
Kamaičiui ir Tėvams Marijonams, kurie 
mane tėviškai globojo. O kas gali užmiršti 
šv. Onos Moterų Draugijos arbatėles: Ško
tijoje ir Londone?! Visiems mūsų gerada
riams - geradarėms, kurie vienokiu ar tai 
kitokiu būdu parėmė lietuvių saleziečių 
veikimą, širdingai dėkodamas sakau iki 
pasimatymo mano primicijose sekančiais 
metais.

Sub. Mečys Burba, S.D.B.

BRADFORD  AS

TAZAB & CO. LTD Si

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoj. Grynos 
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu, 
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio 
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis 
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo

teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO 

VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“. 
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI. 

IIOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą 
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“. 
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn) 
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi 
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

PAMALDOS
■ Pamaldos Bradforde bus rugpiūčio 4 d., 

12.30 vai.

PAIEŠKOJIMAI
SĄVEIKĄ Jonas, sūnus Petro, gimęs 

Teizų kaime, Šventežerio valse., Seinų 
apskr., pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti: P. Lesevičius, 308 Herkimer St., 
Hamilton, Ont., Canada.

H:
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Iki pasimatymo 
Nottinghame!

ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Jau daugel metų neturėjome Anglijoje 

lietuvių suvažiavimo. Užmiršome senus 
draugus dar iš tremties laikų — dalis mū
sų jau paseno, o kita dalis dar tik su
brendo.

Nottinghame bus proga vėl visiems su
sitikti, paspausti rankas ir pasidžiaugti di
deliu būriu jaunimo, kuris kasmet vis di
dėja.

Nottinghamo Moterų Draugijai davus 
mintį ir susitarus su naujai įsikūrusiu 
Jaunimo Komitetu, nutarta rugpiūčio 31 
d. suruošti Nottinghame visos Anglijos lie
tuvių sąskrydį. Kviečiami visi, bet labai 
pageidautina, kad dalyvautų ko daugiau
sia jaunimo. Visos jaunimo grupės (tiek 
tautinių šokių, tiek dainų) yra kviečiamos 
atvykti su programomis. Tautiniai pasiro
dymai grąžins mus vėl į gimtąjį kraštą ir 
ne vienam suspaus krūtinę.

Kreipdamiesi į DBLS skyrius ir kitas 
organizacijas, prašome tuos niekad nepa
ilstančius darbuotojus dar kartą imtis žy
gių, kad visi norintieji galėtų atvažiuoti.

Sąskrydis įvyks rugpiūčio 31 d. „Com
modore Ballroom“, Nuthall Rd., Notting
ham.

Važiuoti autobusais Nr. 1, 7, 22 iš Hen
ley St. (Kooperatyvo užpakaly) už 6 pe
nus.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Šokiai iki 11.45 vai. vak. Gros puikus 

šokių salės orkestras. Bus lietuviškų už
kandžių, veiks trys barai iki 11 v. vak.

Šokių metu bus renkama grožio kara
laitė (Panelė Lietuvaitė). Gali dalyvauti 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MIRUSIEJI
Jenas Paškauskas. Gimė 1903 m. liepos 

29 d. Kaune, mirė 1963 m. liepos 14 d. 
Hamburg-Harburg. Palaidotas liepos 18 d. 
Hamburg-Altona, Diebsteich R. kat. kapi
nėse.

Velionis buvo mėgiamas kirpėjas Kau
ne. Gyvenime daug gera padaręs savo tau
tiečiams, už ką turėjo nukentėti nuo bol
ševikų. 1945 m. buvo areštuotas, tardomas 
ir stumdomas įvairiose bado stovyklose. 
Jo atmintin ypač įstrigo šios bolševikų sto 
vykios, kur jis neteko sveikatos ir dvasinės 
pusiausvyros: Wolkowysk, Gorkij, Archan 
gelsk. Po nežmoniškų kančių, visiškai nu
silpęs galėjo grįžti į Panevėžį, kur buvo 
savo pusę gyvenimo praleidęs. Kai pasitai 
kė proga žmonos dėka sudaryti dokumen
tus išvykti į Vokietiją, nedvejodamas čia 
atvyko su žmona Irena ir svaine dailinin
ke Alelna Gražiene.

Bet ir Vokietijoj gyvenimas nebuvo 
lengvas. Jis turėjo eiti į ligoninę ir gydy
tis. Tačiau ir geriausiems gydytojams sun 
ku atitaisyti sutrikusį organizmą. Iš ligo
ninės turėjo eiti į senelių prieglaudą, kad 
tenai būtų tinkamai slaugomas ir prižiūri
mas.

visos lietuvaitės tarp 16-25 metų amžiaus. 
Jokio ypatingo apsirengimo nereikia. Pir
mosios trys gaus pinigines premijas. Tad, 
mergaitės, pradėkite ruoštis.

Atvykite — nesigailėsite!
Rengėjai: Nottinghamo Lietuvių Moterų 

Draugija, Nottinghamo Jaunimo Komite
tas.

Visus kviečia
DBLS Nottinghamo Skyriaus V-ha

UET. SODYBA
SENIMAS PASIŽIŪRĖS JAUNIMO

LIETUVIŲ SODYBOJE
Visiems vyresniesiems rūpi jaunimo 

klausimas. Kas iš tų jaunųjų išaugs? Ar 
jie bus lietuviai?

Tai rugpiūčio 4 d„ sekmadienį, bus gra
žios progos visiems pasižiūrėti ir pasi
džiaugti, kaip tas jaunimas atrodo ir ką jis 
gali, kai suvažiuosime į Lietuvių Sodybą 
ir dalyvausime skautų ir jaunimo stovyk
los didžiojo laužo iškilmėse. Jaunimo apie 
šimtas galvų ir širdžių, ir mes galėsime 
šituo būriu pasigėrėti, kai skambės lietu
viškos kalbos ir dainos.

Tai bus jaunimo šventė, o kartu ir seni
mo. Jaunimas parodys, ką jis gali, o seni
mas pasigrožės, pasigėrės ir galės lengviau 
atsidusti: tai gi lietuviškas jaunimas ir lie 
tuviškai reiškiasi!

VOKIETIJA
VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS

Tėvų Saleziečių — tik berniukams nuo 
10 iki 17 metų amžiaus Italijoje nuo liepos 
17 iki rugpjūčio 7. Colonia Lituana, Antey, 
St. Andre, Aosta, Italia.

Katalikų Sielovados — berniukams ir 
mergaitėms — nuo liepos 16 d. iki rugpjū
čio 7 d. Huettenfelde, Schloss Rennhof.

ATOSTOGAUJA
Berniukai atvyko iš Italijos pas savo tė

velius atostogų dviems mėnesiams. Jie ir 
kiti nauji draugai vėl vyks į Italiją rude
nį — rugsėjo 20 d.

Norintieji važiuoti, turi registruotis pas 
kun. Vaclovą Šarką, Hamburg - Altona, 
Kaltenkirchenstr. 4, arba tiesiog pas Gim
nazijos direktorių kun. St. Petraitį, Istitu- 
to Salesiano Lituano, Castelnuovo Don 
Bosco, Asti, Italia. Kelionė kainuos 70 DM. 
Šią sumą privalo sumokėti patys tėvai.

Smulkios kronikos žinios
— Kazlauskas Juozas su savo žmonele 

Matilda pasiryžo eiti į senelių prieglaudą. 
Tik dar neapsisprendė, į kurią: į Hamburg 
Rahlstedt ar į Vechtą.

Hamburgo senelių prieglaudoj — Mar- 
tha-Stift — Hamburg-Rahlstedt, am Ollen
dorf Turm 20, gyvena apie 50 asmenų iš 
įvairių lagerių ir tautų. Lietuviams atsto
vauja Endrikis Čerkus, kuris gyvenimu 
ten yra patenkintas.

— Jonas Adubauskas, paskutiniojo ka
ro invalidas, sustojo senelių prieglaudoje 
Hamburg-Wandsbek, Jenfeld.

— Rimantas Utakis, muzikas,-visuome
nininkas, gyvena Lindhorste ir gražiai au
gina dukrą ir sūnų. Netoli jų gyvena susi
pratusi Vegių šeima.

— Edą Jagelavičiūtė sėkmingai baigė 
grafikos skyrių Hamburgo Meno mokyk
loje ir dirba savo specialybėje. Jos brolis 
Harris Jagelavičius vedė olandę Eugeniją 
van den Veide ir kaip prekybininkas dir
ba Afrikoje — Nigerijoje.

Aleksas Valentinas, gyvenęs ilgą laiką 
Neustadt in Holstein, gim. 1912.IV. 15 Lie
pojoje, mirė 1963.VI.20 Neustadte. Palai
dotas birželio 24 d. Neustadto kapinėse.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasaros atostogos gimnazijoje bus nuo 

liepos mėn. 13 d- iki rugsėjo mėn. 3 d. Po 
atostogų mokinių skaičius truputi padidės, 
nes yra priimti keletas naujų mokinių iš 
Bavarijos, kur mokslo metai baigiasi ne 
prieš Velykas, o prasidedant vasaros atos
togoms.

Be to, prašome nepamiršti:

-JW-

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti Į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.

Gimnazija vokiečių spaudoje. Ryšium 
su naujojo pastato kertinio akmens šventi
nimu Vasario 16 Gimnaziją labai plačiai 
paminėjo didžioji ir vietinė Vokietijos 
spauda. Kai kuriuose dienraščiuose buvo 
išspausdinti straipsniai viso puslapio di
dumo ir įdėta iškilmių fotografijų. Liepos 
3 d. lankėsi „Wormser Zeitung“ korespon
dentas kartu su fotografu, ir tame dienraš 
tyje bus išspausdintas jo straipsnis apie 
Vasario 16 Gimnaziją.
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