
Nr. 31(772). 1963. VIII. 6

' Lietuvos > 
nncionaline 
M.Mažvydo 

< biblioteka?

LI ETŲ VIS
Londonas. 1963 metų, rugpiūčio mėn„ 6 d. XVII metai

Po sovietiniu kevalu
ŽMOGUS SU UODEGA IR VILKO 

SĄŽINE

(Iš „Tiesos“ pasakų)

Sunku pasakyti, kas per vienas yra S. 
Laurinaitis, kurio pavardę tenka dažnai 
užtikti „Tiesoje“. Aiman, atsiverstume! 
sovietinės enciklopedijos, kad ir labai 
pirm laiko susikuklinusios, tomelį, ir pa
aiškėtų to principingo sovietinės spaudos 
darbuotojo profilis. Tik kol kas dar vis 
netikra, jog toji enciklopedija pasirodys. 
O jei ir pasirodys, tai dar netikra, kad 
mes apie jo praeitį daugiau sužinosim, ne
gu apie kolegos A. Guzevičiaus- Gudaičio. 
(Pastarasis vis rečiau bepasigiria tarna
vęs „sukarintuose organuose“).

Sprendžiant iš S. Laurinaičio straipsnių 
turinio ir tono, nekyla jokių abejonių, jog 
tai persikvalifikavęs enkavedistas iki kau
lo smegenų. Jo straipsniai visuomet rūs
tūs, pilni liaudies priešų, buržuazinių na
cionalistų ir principingo jų pakaušių skal
dymo.

Geras ar blogas ženklas, bet pastaruoju 
metu, gal broliško rusų-kinų kivirčio pa
veiktas, S. Laurinaitis pradėjo slidinėti 
vingiuotam generalinės linijos kelyje. 
Ėmė ir parašė, priešingai savo rūsčiam 
būdui, savotiškai linksmą istoriją. Istori
ja, kaip sakoma, pakaruokliams links
minti.

Žinia, girios vilkas girion žiūri. Straips
nis šaukiasi revoliucinio budrumo ir už
pildytas šnipų bei saugumo medžiaga (žr. 
Tiesa, 1963.VII.6). Nieko nepadarysi: pro
fesija deformuoja kiekvieną. Bet mums 
čia rūpi tik linksmoji dalis. O ji tokia.

S. Laurinaičio draugai iš KGB, persi- 
skaitę vakariniuose kursuose Darvino teo
riją, surado Lietuvoje žmogų su uodega. 
Cituoju: „Siekdamas įsiteikti užsienio 
žvalgyboms, šis tipelis diena iš dienos 
trindavosi aplink viešbučius, vizgindamas 
uodegą apie užsienio turistus“ (Tiesa, ten 
pat). Tas keistas žmogus-ne-žmogus-su- 
uodega (mokslininkai gal suras tinkames
nį lotynišką pavadinimą), pasirodo, norėjo 
pigiu būdu pasidaryti šnipu ir, Laurinai
čio žodžiais, „vos netapo šlykščių nusi
kaltėliu“.

KGB riterių be dėmės ir be priekaišto 
dėka nusikaltėliu jis netapo. S. Laurinai
čiui buvo pavesta nustatyti, kodėl kalti
namasis Vytautas Steponaitis staiga pra
rado visas žmogiškąsias savybes. „Tiesos“ 
skalpuotojas be kitų surado tokius nusi
kaltimus:

V.S. baigė gimnaziją; Austrijoje studi
javo anglų kalbą; baigė Kauno kultūros 
institutą ir dargi dirbo šio instituto dėsty
toju (taip pažodžiui!); dirbo vyr. moksl. 
bendradarbiu Mokyklų moksl. tyrimo ins
titute Vilniuje; dirbo „Sporto“ redakcijoj; 
nestojo partijon...

Taigi, taip ir išdygo žmogui uodega.
Tuo pasaka dar nesibaigia. Kaltinama

sis „pokario metais buvo pastebėtas už
mezgant ryšius su nacionalistiniu banditi
niu pogrindžiu“. Tačiau NKVD tada pri
merkė akį. O dabar jis, Laurinaičiui lai
duojant, visai netraukiamas baudžiamo
jon atsakomybėn, nes tuo būdu KGB turi 
retą progą parodyti „didelį humanizmą“.

Tuo jau būtų buvę galima užbaigti links 
mą straipsnį, bet, šišo pagautas, S. Lauri
naitis vienu užsimojimu suspėjo nukan
kinti dar vieną inžinierių-architektą, ku
riam uodegos neprisegė, bet vilko mo
ralę...

Ar vaizduodamas žmones pagal savo pa
veikslą ir panašumą, S. Laurinaitis neiš- 
sities pats savo slidžioje dialektikoje?..

G. Sniečka (ELI)

DRAUGYSTĖS PASLAPTYS

Argi negražu, jei, sakysim, į Panevėžį 
privažiuoja kitataučių, kurie koncerte lie
tuviškai sudainuoja „Ėjo senis lauko ar
ti“? Lietuviai iš seno svetingi ir draugiški. 
Tai turėtume sakyti, kad gražu.

Bet kai dabar į tą mūsų Panevėžį buvo 
privažiavę jerevaniečių ir kitokių tauty
bių jaunuolių, mes su įtarimu sutikome 
žinią. O tą mūsų įtarimą patvirtino Šim
kūnas, kuris „Komjaunimo tiesoje“ apra
šė tą Panevėžyje įvykdytąjį festivalį. Ma
tote, jerevanietis kariavo bolševikų armi
joje ir žuvo Lietuvoje. Kai jo sesuo dabar 
atvažiavo kapo aplankyti, į tą istoriją bu
vo įjungti ir lietuviai jaunuoliai. Tačiau 
jerevanietis guldė galvą ne už Lietuvą. Jis 
padėjo sovietiniam okupantui užimti mū
sų kraštą. Už ką mūsų jaunimas turi ro
dyti jam pagarbą ir dėl jo verkti?

— Vengras traktorium pabėgo per sie
ną į Austriją.

KAI RUSAS KOMISARAS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

KALBA Daugeriopi pavojai
„Komunisto“ Nr. 6 P. Gelbakas parašė 

apie lietuvių literatūros savaitę Ukraino
je. Pavardė šio žmogaus rusiška, ir rašy
tojo tokio mes nesame niekada girdėję. 
Bet rašydamas jis vis kartojo: mes davė
me, mes papasakojome, mes išgirdome. 
Tai kuriuo gi būdu šitas rusas ne rašyto
jas įsimaišė į lietuvių rašytojų kelionę ir 
net perėmė teisę už juos visus kalbėti?

Dalykas, tur būt, labai paprastas: jis 
buvo rašytojų tos grupės vadovas, komi
saras, prižiūrėtojas, akys ir ausys. Kad to
kius baimę keliančius ir neatsikratomus 
vadovus turi visos į užsienius leidžiamos 
sovietų ekskursantų grupės, tai mums se
niai žinoma. Tačiau, pasirodo, prižiūrėto
jų reikia ir Ukrainoje... Tai tasai prižiū
rėtojas iš „Komunisto“ redakcijos grįžęs 
ir kalba už visus rašytojus ir tautas. Jis 
ten patvarkė, kad Mieželaitis prisiektų 
Kobzariui lietuvių rašytojų vardu. Priešai 
kos turinys: visuomet būsime ištikimi liau 
dies interesams. Čia, žinoma, nesvarbu, 
kad prisiekusysis viešai sumelavo, nes kas 
eina su partija ir būna tokių prižiūrėtojų 
vedžiojamas, tas tolsta nuo liaudies. Bet 
svarbu, kad apskritai komisarai neužmirš
ta įsakyti atlikti tokias ceremonijas ir jų 
metu apsimeluoti.

Tur būt, Gelbakas ten ir buvo pasiųstas 
su rašytojais, kaip vienas pajėgiausių par
tinių netiesos sakytojų. Štai, žiūrėkite, to
liau jis tvirtina, kad labai daug lietuvių 
rašytojų kūrinių išversta į ukrainiečių 
kalbą. Koks laimėjimas! O Cvirka kadaise 
sėdėjęs pusrūsyje už grotais apkalto lan
go, kai rašęs „Franką Kruką“. Laisvės, sa
ko, nebuvo. Tačiau tas „Frankas Krukas“ 
buvo ne tik parašytas, bet ir išspausdin
tas. Jei būtų norėję, jį būtų galėję jau 
anuomet išsiversti ir ukrainiečiai. Jie ne
vertė, nes nebuvo tokio įsakymo. Taip, da
bar kas kita. Partija suplanuoja, tai ver
čiama ir leidžiama. Vadinas, čia laisvė 
niekuo dėta. Nesąmonė taip pat tvirtinti, 
kad Lietuvoje niekas nedrįso leisti Ševčen
kos eilėraščių dėl jų maištingumo. Jeigu 
maištingumas būtų kam nors kėlęs baimę, 
tai nė Liudas Gira nebūtų galėjęs jų iš
leisti nei savo nei sovietų pinigais.

O kai Gelbakas dar giliau ima bristi į 
propagandinį mišką, tai mes priversti pik
tai nusijuokti. Štai jis tvirtina, kad Lietu
voje nepriklausomybės laikais laisvai jau
tėsi tik buržuazijos trubadūrai, vadinas,

R SeplųnfoS
ATSAKOMYBĖ UŽ PIRMĄJĄ BOMBĄ

Amerikiečių „Look“ žurnalas paskelbė 
savo bendradarbių tyrinėjimus, pagal ku
riuos išeina, kad prez. Trumanas yra atsa
kingiausias už ant Hirošimos numestąją 
atominę bombą.

Jis pasielgęs nesiskaitydamas su anuo
met vadovavusiu karinėms amerikiečių pa 
jėgoms gen. Marshalliu ir su mokslinin
kais — atomo specialistais.

PAREIŠKĖ SUSIRŪPINIMĄ
Indijos vyriausybė per savo atstovą Pe- 

kinge pareiškė susirūpinimą dėl to, kad 
Kinija jos pasienyje yra sutraukusi daug 
kariuomenės ir pažeidusi sieną.

KINIJA NORINTI KITOKIOS TAIKOS
Kinijos žinių agentūra paskelbė savo vy 

riausybės nuomonę dėl Maskvoje pasira
šomosios sutarties nebebandyti atominių 
ginklų. Ta sutartis esanti tik skirta apgau 
ti pasauliui. Turimaisiais atominiais gink
lais vis tiek būsią galima grasinti, tie gink 
lai plis kituose kraštuose.

Visos pasaulio tautos turinčios aptarti 
tuos dalykus ir nuspręsti, ką daryti taikai 
apsaugoti.

PHILBYS — SOV. S-GOS PILIETIS
Haroldas Philbys, kuris įspėjo sovietams 

šnipinėjusius ir paskui į Sov. Sąjungą pa
bėgusius Burgessą ir Macleaną, neseniai 
pats dingo.

„Izvestijos“ paskelbė, kad jis yra buvęs 
vienas žymiųjų britų žvalgybos asmenų ir 
dabar pasiprašęs politinio prieglobsčio ir 
sovietų pilietybės. Aukščiausiasis sovietas 
jo prašymą patenkinęs.

NENORI BENDRAI PLANUOTI
Comecono (komunistinių kraštų tarpu

savio ekonominės paramos taryba) kraštai 
nepritarė Chruščiovo pasiūlymui bendrai 
planuoti ekonominį gyvenimą. Iki šiol jie 
derindavo savo planus, o Chruščiovas no
rėjo. kad planavimas būtų vykdomas iš 
viršaus.

Ypač priešinga tokiam nepriklausomy
bės siaurinimui yra Rumunija.

tokie rašytojai, kurie tarnavo buržuazijai. 
Va, šitas tvirtinimas ir kelia juoką, nes jis 
išpūstas, bet niekuo nepagrįstas. Tiesa, ne 
Gelbakas jį išrado: kiti sovietinio režimo 
trubadūrai jį nuo seniau jau kartoja. Bet 
nei tie kiti, nei Gelbakas neišvardija nė 
vieno tų tariamųjų trubadūrų, nes tokių 
nėra buvę. Jeigu būtų tokių buvę, tai da
bar Gelbakas su pasigardžiavimu minėtų 
jų pavardes.

Dabar tai trubadūrais stengiamasi pa
versti visus. Jei jauna poetė Degutytė ar 
dar tik studentaujanti Palčinskaitė jau 
verčiamos į kitas Sov. Sąjungos tautų kal
bas, tai tik dėl to, kad jos sugeba savo dar
bu įtikti partijai. Jei jų kūryboje nesireikš 
tų tos trubadūrinės gaidos, tai valstybinė 
leidykla jų knygelių neišdrįstų išleisti net 
ir Lietuvoje. O kai privačių leidyklų ne
gali būti, tai štai jums ir visas kūrybinis 
garsas su laisve tik trubadūrauti!

Gelbako straipsnis apie tą kelionę per 
Ukrainą nėra didelis. Nors jis ten bus pri
žiūrėjęs rašytojus, kad kuris nors nesusi
siektų su ukrainiečių necionalistais-patri- 
otais, bet jis, matyt, jaučiasi vis dar kal
tas už tą pasivažinėjimą valstybės, liau
dies suneštais pinigais. Tai atsiteisdamas 
jis dar puolasi garbinti ir rusų kalbos. 
Girdi, tai ir lietuviui yra antroji gimtoji 
kalba.

Gelbakui ji, žinoma, ne antroji, bet pir
moji, ir mes suprantame jo norą rusinti 
lietuvius. Tačiau jis pyksta, kad jo prie
šai — „buržuaziniai nacionalistai“ nepa
tenkinti tokiu rusinimu. Sako, tie naciona
listai stengiasi masėms sukliudyti rusų 
kalbos mokytis, skleidžia įvairius gandus, 
griebiasi šmeižto.

Tokiuose tvirtinimuose, aišku, daug ne
tiesos. Jeigu kas tikrai norės tos kalbos 
mokytis, tai jokie „buržuaziniai naciona
listai“ nieko nepadarys, jokie gandai ir 
šmeižtai neatbaidys. Gelbakas čia ieško 
tik atpirkimo ožio rusinimo politikos Lie
tuvoje nepasisekimams išpirkti. O jei lie
tuviai ginasi rusinimo, tai, aišku, gerai da
ro. Norime manyti, kad čia nieko nepadės 
nei propaganda su nurodinėjimu į reikalą 
bendradarbiauti, nei rašytojų kelionės į 
Ukrainą ar Gruziją, nei melagingos prie
saikos liaudies reikalų vardu. Išsilaikyti 
lietuviais daug svarbiau negu pagal rusiš
kų komisarų nurodymus davinėti veidmai
ningas priesaikas.

DIENOS -į
DE GAULLETO POŽIŪRIS

Prez. de Gaulle‘is pareiškė, kad Prancū
zija nepasirašinės jokių sutarčių, kurios 
sudarinėjamos už jos pečių. Tokia yra jo 
pažiūra dėl Maskvos sutarties. Be to, 
Maskvos sutartis neužkirsianti Prancūzi
jai kelio apsirūpinti atominiais ginklais.

Kai dėl nusiginklavimo, tai Prancūzija 
dar šiais metais trims dabar sutartį pasi
rašantiems kraštams pasiūlysianti kartu 
apsvarstyti esminius klausimus. Prancūzi
jai nesą reikalo pasirašinėti nepuolimo Su
tarčių, nes ji nieko nepulsianti. O jeigu kil 
tų karas, tai ji vis tiek būsianti JAV pu
sėje, nors ir nevisada pritarianti jų poli
tikai.

NUSIŽUDĖ DR. WARDAS
Nebesulaukęs savo bylos pabaigos, nusi

žudė Dr. Wardas, paimdamas didelį kiekį 
miegamųjų vaistų.

Jis buvo pakaltintas iš dalies gyvenęs iš 
nemoralių pajamų.

p asaOl y ji
— Amerikiečių meteorologai pranašau

ja, kad Britanija visą mėnesį turės gražų 
orą su dideliais karščiais, ir tik su trupu
čiu lietaus.

— Treviglio, šiaurės Italijoje, gaisras 
sunaikino dailidės dirbtuvę su apie 100 
karstų.

— Rytų Vokietijoje yra 669.000 telefonų 
(V. Vokietijoje 7 milijonai).

— Apie 3 tonas sveriąs banginis, patai
kytas žeberklu, taip trūktelėjo, kad net nu 
skendo jį norėjęs sugauti norvegų žvejų 
laivas.

— Per penkis su puse metų Indija yra 
nubaudusi daugiau kaip 44.000 savo tar
nautojų už priiminėjimą kyšių, pasisavi
nimus ir korupciją.

— Keturiose varžytynių būdu išparduo
damųjų daržovių vietose vieną dieną su
naikinta daugiau kaip 350.000 agurkų, nes 
už juos nebuvo pasiūlyta pakankama kai
na.

Rytams ir Vakarams Maskvoje sutarus 
nebevykdyti kai kurių atominių bandymų, 
pirmasis įspūdis reiškė lyg ir palengvėji
mą, kad nebebus radioaktyviųjų kritulių 
ir gal sumažės galimybės susilaukti ato
minio karo. Tačiau komunizmo grėsmė te
bestovi prieš akis. Be to, tebėra neišspręsti 
dar patys opieji klausimai. Net nematyti, 
kaip kai kurie jų iš viso galėtų būti iš
spręsti. Dėl komunizmo grėsmės italų H 
Tempo štai rašo:

„Maskvos vyriausybė yra pasiekusi žy
maus atoslūgio ir tą savo pasiekimą ne
delsdama panaudos komunizmui pasauly
je plėsti. Europos kitos tautos yra įsigiju- 
sios atsparumo, bet tik ne italai, kurie tu
ri ypatingas sąlygas. Dėl to dabartinis su
sitarimas turėtų paskatinti visu budrumu 
ir visa energija siekti sulaikyti komuniz
mo puolimą, kad vidaus saugumo srityje 
nebūtų pralaimėta tai, kas laimėta išorė
je“.

Amerikiečių The New York Times taip 
pat rašo:

„Aišku, kad Sov. Sąjungos parašas po 
sutartim dar nereiškia, jog turės būti baig
ta kova dėl pasaulinės komunizmo perga
lės, kol ji siekia to savo tikslo kitomis 
priemonėmis, o ne atominiu karu“.

Šveicarų Neue Zuercher Zeitung reiškia 
net baimę dėl galimų tolimesnių pasitari
mų ir nuolaidų. Jis rašo:

„Penktadienį paskelbtasis pasikalbėji
mas su Chruščiovu rodo, kad sovietai dėl 
pasikeitusių sambūvio sąlygų turės nau
dos ir dabar nori diplomatiniu keliu išju
dinti pirmiausia Vokietijos ir Berlyno 
klausimus. Klausimas čia eina dėl to, ar 
sutarties sudarytosiomis atoslūgio nuotai
komis Vakarų frontas galės būti išlaikytas 
tvirtas, ar iš tiesų rimtai reikia skaitytis 
su tuo, kad Vokietijos klausimu vakarie
čiai gali daryti nuolaidas. Vyriausybės 
sluoksniuose abejingieji reiškia baimę, 
kad Harrimanas gali būti jau peržengęs 
jam duotuosius nurodymus, pagal kuriuos 
dėl nepuolimo sutarties jis turi tik išklau
syti, kas siūloma, ir kad jis yra sovietams 
jau šį tą pažadėjęs“.

Kita proga tas pats laikraštis rašo:
„Taikos patikrinimas tiek šiandien, tiek 

dar ilgą laiką ir vėliau remsis strategine

SENATORIUS K.B. KEATING ĮSPĖJA

Priimdamas laisvės žymūno garbės žy
menį, senatorius K. B. Keating savo žody
je perspėjo, kad Kremliaus peršamasis 
Rytų-Vakarų nepuolimo paktas reikštų 
status quo užantspaudavimą pavergtojoj 
Europoj. Anot senatoriaus, toks paktas te
gali būti pavergtosios Europos tautų laisvo 
apsisprendimo padarinys, bet ne jų vergi
jos antspaudas. Jis taip pat įspėjo dėl JAV 
politikos naujų terminų semantikos: „ac
comodation“ vietoj „appeasement“, „safe 
for diversity“ vietoj „coexistence“ ir vie
toj „Soviet imperialism“ — „Soviet deep 
interest in a just and genuine peace.“ 
„Man pagaugais nueina tik pagalvojus, 
kokias reakcijas šitokios politikos pareiški 
mai turi sukelti komunistinės priespaudos 
aukoms anapus geležinės uždangos“, pa
reiškė senatorius Keating.

Senatoriaus T.J. Dodd Penki Punktai

Garbės žymenų įteikimo laisvės žymū
nams iškilmėms vadovavęs, senatorius 
T.J. Dodd savo baigiamajame žody tarp 
kitko pareiškė atmetąs tą defetistinę filo
sofiją, kuri išpažįsta, kad tautoms iš so
vietinės vergijos kelio į laisvę nėra, ir to
kiam keliui senatorius pateikė šias pen
kias sąlygas:

Laisvasis pasaulis privalo pavergtųjų 
tautų bylą kelti kiekvienoj diplomatinėj 
konferencijoj, kiekvienoj JT sesijoj ir 
kiekviena kita proga.

Laisvasis pasaulis turi panaudoti komu
nistinio pasaulio silpnybes ir skilimus lais 
vės reikalui, o ne savo patogumui ir nieko 
neveikimo politikai.

JAV pagalba užsieniams turi tapti lais
vės ginklu.

Taip pat laisvojo pasaulio užsienių pre
kyba turi būti parama laisvės diploma
tijai.

Pagaliau Kubos išlaisvinimas, anot se
natoriaus Dodd, ne tik išpjautų komuniz
mo vėžį pietinėj Amerikoj, bet ir turėtų 
neaprėpiamų išdavų Europoje ir Azijoje.

Pavergtųjų Seimo Delegacija Valstybės 
Departamente

Liepos 18 Valstybės Pasekretorius R. 
Dawis priėmė pavergtųjų Seimo delegaci
ją: pirmininką G. Dimitrovą (Bulgarija), 
S. Korbonskį (Lenkija), F. Nagy (Vengri
ja), V. Sidzikauską (Lietuva) ir Seimo 
gen. sekretorių B. Costę (Rumunija). II- 

jėgų pusiausvyra, o ne ginklavimąsi dau
giau ar mažiau apribojančia sutartim. Jei
gu galima džiaugtis tuo, ką iš tiesų ta su
tartis padarys gera, tai tuo pačiu reikia 
saugotis visokių jos aiškinimų, kurie gali 
reikšti tam tikrus kėslus ir nepramatytas 
galimybes ir kurių pažodinis tekstas nepa
teikia“.

Prancūzų L'Aurore rašo:
„Su pasitenkinimu mes priimame tai, 

kad Rytų-Vakarų santykiuose pasiekta ato 
slūgio. Tačiau tai nepanaikina pasaulyje 
esančių priešingumų. Chruščiovas tebėra 
komunistas. Jis ir toliau bandys laimėti pa 
šaulį savo mokslui, bet kartu yra davęs ne
atšaukiamą įsipareigojimą. Jo paties liki
mas yra susietas su taikiu sambūviu. 
Prancūzija tuose pasitarimuose nedalyva
vo. Šitai mes apgailestaujame. Tačiau at
rodo, kad mūsų vyriausybė neapgailestau
ja“.

O kaip gi išspręsti?
Visa Vakarų spauda Maskvos sutartyje 

įžiūrėjo tik pradžią taikai sustiprinti. O 
kas gi eina po tos sutarties? Tokį klausimą 
be atsakymo pateikia britų The Times ra
šydamas:

„Prašosi jau sudaroma darbotvarkė bu
simiesiems tarptautiniams pasitarimams. 
Tačiau būtų vilties, kad tokie pasitarimai 
pasiseks, tik tuo atveju, jei Amerika ir 
Rusija būtų pasiruošusios čia taip pasi
elgti, kaip jos padarė bandymų klausimu, 
būtent, priimti esamąją padėtį pagrindu. 
Bet šičia reikia atkreipti dėmesį į vokiečių 
baiminimąsi. Užuominos dėl Rytų-Vakarų 
nepuolimo sutarties kelia šiurpą Bonnai“.

Kiek Vokietijos klausimas yra opus, lei
džia suprasti amerikiečių The New York 
Times, kuris rašo:

„Jeigu dėl susivienijimo būtų duodama 
balsuoti, tai tikrai 95 procentai Vakarų vo 
kiečių pasisakytų Taip. O kai dėl likusių
jų penkių procentų, tai jie, greičiausia, ne
būtų paties to klausimo supratę. Berlyno ir 
Rytų ir Vakarų Vokietijos apsijungimas 
yra pagrindinis Vakarų Vokietijos tikslas 
šalia pastangų išlaikyti Federalinės res
publikos ir dviejų milijonų Vakarų berly
niečių laisvę. Tasai tikslas neparduoda
mas, ir jo nebus atsisakoma“.

giau kaip valandą užtrukusiame pasikal
bėjime buvo paaiškintas galimas Maskvos 
pasitarimų ir susitarimų poveikis sovietų 
pavergtųjų kraštų padėčiai ir JAV politi
kai jų atžvilgiu, taip pat buvo aiškintasi 
galimybė į ateinančio Jungtinių Tautų 
Pilnaties Susirinkimo dienotvarkę įtraukti 
sovietinio kolonializmo klausimas.

Kor.

KOLCHOZAI LIETUVOJE

(E) Pagal „Liaudies ūkyje“ (5nr.) ekon. 
moksl. kand. V. Januškevičiaus paskelb
tuosius duomenis, žemės ūkio kolektyviza* 
vimas Lietuvoje buvo užbaigtas 1951 m. 
Tais metais kolchozų skaičius buvo didžiau 
sias — jų buvo 2.988 (bendro žemės ploto 
vienam kolchozui vidutiniškai atiteko 
1.342 ha, žemės ūkio naudmenų — 1.104 
ha ir dirbamosios žemės — 723 ha). Kaip 
kaitaliotas kolchozų skaičius, liudija šie 
skaičiai: 1952 m. kolchozų buvo jau ma
žiau — 2.628, 1953 m. — 2.252, 1954 m. — 
1.809, 1955 m. — 1.783, 1956 m. — jau paki
lo ligi 1.874, 1957 m. — vėl 2.028, 1958 m.— 
2.176, toliau jau stebima kolchozų skai
čiaus mažėjimo tendencija — 1959 m. jų 
buvo 1.965, 1960 m. — 1.912 ir 1961 m. — 
1.865 kolchozai. 1961 metais vienam kol
chozui vidutiniškai teko: žemės ūkio naud
menų — 1.456 ha ir dirbamos žemės—1.036 
ha. Tais pačiais 1961 m. vidutinis laukinin
kystės brigados dydis buvo: žemės ūkio 
naudmenų — 431 ha ir dirbamosios žemės 
— 308 ha.

Januškevičius priėjo išvadų, kad dabar 
pavergtoje- Lietuvoje, esą, kolchozai dau
giausia, palyginti, smulkūs. Manoma bū
siant tikslinga ateityje smulkesnius kol
chozus sustambinti, bet tik su sąlyga, jei 
gerėtų gamtinės ir ekonominės žemės ūkio 
gamybos sąlygos. Norima ateityje kolcho
zuose turėti po 3-5 kompleksines brigadas 
(gamybinius centrus). Šiuo metu viename 
kolchoze vidutiniškai yra apie 3,5 lauki
ninkystės brigados (įskaitant sodininkys
tės ir daržininkystės brigadas).

— Palydimi pasienio policijos kulkų, į 
Vakarų Vokietiją per sieną pabėgo du jau
ni Rytų Vokietijos piliečiai.

— Verninge zoologijos sode, Danijoje, 
lokys nukando 9 m. amžiaus mergaitei ran 
ką prie peties (ji penėjo lokį makaronais).
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„France“ už jūrių marių išplaukė iš D. 
Britanijos nuolat apsigyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Danguolė ir Rafaeli; 
Sealey. Mes čia ruošėm jiems atsisveikini 
mus, draugiškus ir viešus, sakėm prakal 
bas, vis palinkėdami, kad jie ir toliau dirb 
tų lietuvišką darbą ir padėkodami už jau 
nudirbtąjj. šabloniška, bet gražu, šabloniš 
ka, ties visiems tą patj sakome, palydime 
ir tik retkarčiais atsimename ir atsiminę 
tarpusavyje pakalbame: o kaip gi ten tas 
ir tas gyvena? O tas ir tas arba jau būna 
Amerikos žemyne paskendęs, arba kažkur 
turi gerą darbą, surenka gražias sumas 
dolerių, gyvena savuos namuos, kur yra 
jtaisyti dideli šaldytuvai ir namų priekyje 
gražiai želia vis palaistoma ir dažnai nu
plaunama žalia žolelė. Tik apie retą kurį 
nors tą ir tą išgirstame, kad jis turi savo 
pastogę, bet dar nėra išvirtęs į buržujus. 
Čia buržujaus žodį vartojame ne turtui 
nusakyti ta senąja suvulgarinta prasme, 
bet daugiau dvasinei žmogaus būsenai, 
kai užmirštama visa kita ir televizorius su 
šaldytuvu išvirsta į idealą, žalojantį sielą. 
O lietuviška kiekviena siela mums reika
linga, nors mes nesame nei angelai, nei 
velniai, kurie renka sielas.

Deja, šiuo atveju mes turėtume teisę tik 
'į vieną sielą. Danguolė Sealey juk yra Sa- 
dūnaitė, dar gimusi Lietuvoje, o mokslus 
ėjusi jau svetur. Paviršutiniškai žiūrėda
mi, mes ir apie jos lietuvišką sielą nebe 
labai drąsiai galėtume sukti sparną. Gimė 
dar Lietuvoje, bet jau mokėsi svetur, o 
paskui ištekėjo už anglo... Tokie duome
nys turėtų kelti abejones. Taip, žinoma, 
tie duomenys galėtų kelti abejonių, jeigu 
mes neturėtume kitokių duomenų, kurie 
šildo lietuvišką širdį. Danguolė Sadūnaitė 
dar nedidelė išvažiavo iš okupuojamos 
Lietuvos, mokėsi Vokietijoje ir Anglijoje 
ir paskui ištekėjo už tokio pat jauno anglo 
iš Jorkšyro grafijos ir pati, lyg gerasis an
gelas, mums, lietuviams, laimėjo didelę 
sielą, jei naudotumės ir vėl angelų ir vel
nių palyginimais.

Tur būt, dar prieš ištekėdama jau ji 
rašė lietuviškus eilėraščius. Rašė labai 
kukliai ir retai. Tik pažiūrėkite į ją — ji ir 
yra tokia įkūnyta kuklybė. Todėl ir savo 
eilėraščius drįso greičiau siųsti į mokslei
vių laikraščius ir pasitenkinti, kad jie bus 
išspausdinti šalia moksleiviukų kūrybos. 
Kalta, žinoma, ir šiandieninė padėtis, ne 
vien tik jos kuklumas, nes nėra literatūros 
Žurnalų, kuriuose spausdindamasi būtų ga 
vusi paskatinimo ir galėjusi greičiau kūry
biškai augti. Todėl ir pirmasis kuklus jos 
eilėraščių rinkinys „Vasara medžiuose“ pa 
sirodė tik 1961 m. ir nesukėlė didesnio

IŠLYDĖJUS R. IR D. SEALEY

entuziazmo net tų dar šiandien apie poezi
ją rašančiųjų ir ja gyvenančiųjų kritikų, 
kurie poeziją pastebi. O kur gi pastebės, 
kad D. Sadūnaitė-Sealey nedalyvauja jo
kiuose literatūriniuose sąjūdžiuose, nesi
veržia, nesako: žiūrėkite, ką aš parašiau! 
Kita vertus, nelabai kur čia ir yra veržtis. 
O jos eilėraščiai, nors ir taip kukliai rašo
mi ir spausdinami, kaskart įsigyja vis dau
giau žaismingumo. Ji turi jau savitą sti
lių. Poetui tai ir viskas, tai reiškia jo nuo
savą kelią.

Bet šalia poezijos D. Sealey yra metusis 
į vertimo darbą. Reikėtų iš tiesų dar išsi
aiškinti tokią smulkmeną, kuris iš jų pir
masis pradėjo bandyti lietuviškus dalykus 
versti į anglų kalbą, ar jos vyras, ar ji. Bet 
tai tėra, sakytume, tik neesminė smulk
mena. Svarbiausia tai jų atliekamasis dar
bas. Ji išvertė Stp. Zobarsko „Brolių ieš
kotoją“, ir abu jie ryžosi tą dalyką išleisti. 
Kai nesusirado paramos iš šalies, tai pa
tys uždėjo ir būtinai leidyklos reikalauja
mąją garantinę pinigų sumą iš savo kiše
nės! O dabar, jeigu jūs vartysite „Lietuvių 
Dienų“ žurnalą, tai ten angliškame skyrių 
je užtiksite gražų gabalą Lazdynų Pelėdos 
ar Vaižganto lietuvišką perliuką, verstus 
D. Sealey.

O Rafaelis Sealey irgi nuostabus žmogus. 
Sukūręs su Danguole Sadūnaitė šeimą, jis 
tiesiog pasidarė lietuvis. Dar ir ambicin
gas lietuviškoje kompanijoje. Jis dėstė 
anglų universitete istoriją, dėstys dabar 
amerikoniškame, bet tegu lietuvis nė ne
bando jo užkalbinti angliškai! Jis toks pat 
kuklus kaip ir jo žmona, ir aišku, kad jis 
moka angliškai, bet angliškai užkalbinu
siam lietuviui jis atsakys vis tiek lietuviš
kai. Ir jis visuomet ateis į lietuvišką vie
šąjį susibūrimą, jeigu jame bus susirinkę 
bent 2-3 lietuviai. Tegu daugiau lietuvių 
nepaslinks ateiti, bet Rafaelis Sealey būti
nai bus tas trečiasis ar ketvirtasis! Nesvar 
bu, kad jis turi savo tiesioginį profeso
riaus darbą. Nesvarbu, kad jis per tuos ke
lerius neilgus metus yra tikrai daug išver
tęs lietuviškų dalykų į anglų kalbą. Jis vis 
tiek ateis, nuvažiuos, su kitais entuziastais 
kartu pavargs, bet ateis ir bus.

Aš nežinau, kaip čia atsitiko, bet atsiti
ko vis dėlto taip, kad mes, štai, turime ši
tokį vertingą žmogų, patį idealiai tinka
miausią šiems laikams. Paprastai mes tu
rime palinkimo kitoms didesnėms tautoms 
atiduoti savo talentus. Sauerveiną turėjo
me tik vieną, kuris mums parašė „Lietu
viais esame mes gimę“, Eretą vieną. Dar 
iš vieno kito buvome susilaukę talkos. O 
dabar šitai didelis anglas iš Jorkšyro atėjo 
pas mažiukus lietuvius ir sudėjo visą sielą 
į jų reikalus. Man rodos, kad mes turime 

dvi sritis, kuriose reikia pajėgių ir atsidė
jusių žmonių, — politika ir kultūra. Iš R. 
Sealey politiko, tur būt, nesulauksime, 
nors jis dalyvauja ir politiniuose sąjū
džiuose, ypač tuose, kurie kelia aikštėn 
pavergtųjų skriaudas. Bet kultūros srityje 
jis mums yra atėjęs kaip tik tokiu metu, 
kai tokių žmonių reikia. Rašome ir kuria
me jau nuo Donelaičio laikų. Bet visa tai 
daugiausia taip ir lieka lietuviškosios kul
tūrinės parapijos ribose. Tiesa, Lietuvos 
bolševikai šiandien nuolat tvirtina, kad 
daug lietuviškų darbų yra jau išversta ir 
nuolat išverčiama į rusų ir kitas „broliš
kų“ tautų kalbas. Tai nėra vien pasigyri
mai, tai tikra tiesa, deja, tik kreiva dėl 
dabartinių sąlygų, nes režime, kuris nau- 

-dojasi botagu, galima daug išversti ir iš
platinti ir, be to, ne tokių dalykų, kurie 
yra tikrosios vertybės, bet tokių, kurie 
atlikinėja būtiną režiminę tarnybą. Vaka
ruose, kur nėra valstybinių leidyklų ir fab 
rikuose platintojų etatų, reikalas atrodo 
visiškai kitaip. Čia reikia pajėgti patrauk
ti. Dėl to dabar ir bandoma išnešti bent 
dalį pačių patraukliausių lietuviškosios 
literatūros vertybių į anglosaksiškąjį pa
saulį. O kur tik bandoma, ten, žiūrėk, jei
gu ne Danguolė, tai būtinai yra Rafaelis 
Sealey. Atsiverskite angliškąją poezijos 
antologiją „Ketvertą“, „Namus ant smė
lio“. Kas bus toliau? Aišku, bus ir toliau.

Dar vienas malonus bruožas, kad, tur 
būt, didžioji jo atliktųjų vertimų dalis bu
vo užsakyti. Vadinas, tokie, kuriuos numa
tė planuotojai, kurie gal pirmajai pradžiai 
labiau patrauks tuos busimuosius ir pro
pagandinio botago nepažįstančius kitatau
čius skaitytojus. O pats R. Sealey nešioja 
mintį išversti vieną lietuviškiausių dalykų
— V. Krėvės „Raganių“. Kai jis pradėjo 
versti eilėraščius, tai tarp pačių pirmųjų 
buvo B. Brazdžionio „Didieji vandenys“ ir 
kiti panašūs dalykai, kuriuose iškeliama 
mūsų didžioji skriauda. Didžiosios tautos, 
aišku, nemėgsta žinoti, kokias skriaudas 
jaučia mažosios. Bet Rafaelio Sealey pa
ties intencija atitinka kaip tik mūsų troš
kimus.

Išlydėję juos į naują žemyną, mes ne
jaučiame baimės, kad jie ten suburžuazės
— neteks sielos. Net jei turės geresnius 
namelius negu čia, net jei šaldytuve ban
dys šaldyti namie gamintą vyną, net jei 
poilsiaudami palaistys apkarpomą pievelę 
namų priekyje, iš jų neišeis buržujai. Ne 
tokia jų dvasinė sandara. Jie ir ten rašys, 
vers ir džiugins savo darbais mus.

K. Barėnas

SEKMADIENIO RIMČIAI
AMEN

Žmonių lūpos kartoja šį žodelį nuo Izra
elio patrijarchų ir pranašų laikų. Kristus 
šiuo žodeliu pradėdavo savo reikšmingiau 
sius posakius. Daugelyje kalbų jis pasiliko 
toks, kokį sutinkame aramajų kalboje; ki
ti jį išsivertė; pvz„ italai sako: ,Cosi sia‘, 
prancūzai — ,Ainsi-soit-il‘, tai reiškia: 
,Taip tebūnie'. Pirmykštė žodžio ,Amen“ 
prasmė yra .tvirtas“; tokiu būdu jo pagrin
dinė reikšmė yra .patvirtinu“; patvirtinu 
tai, ką išdėsčiau savo maldoje; patvirtinu 
tai, ką kunigas tikinčiųjų vardu yra Die
vui pareiškęs.

Žavus ir jaudinantis momentas, kai į 
kunigo maldas visa bažnyčia atsiliepia: 
,Amen“. Tarsi sako: Taip, taip ir mes kaip 
tik to trokštame, ir mes kaip tik to prašo
me; pritariame visam, ką kunigas prie al
toriaus mūsų vardu kalbėtoje ar giedoto
je maldoje išreiškė. Tikintieji taip pilnai 
pasitiki Bažnyčios vartojamomis maldo
mis ir jose sudėtais prašymais, kad jie 
pasitenkina vienu žodeliu .Amen“, kuriuo 
išreiškia savo Dievui atsidavimą ir iš anks 
to priima visa, ką dieviškoji Išmintis pa
norės jiems skirti.

Toks turėtų būti ir visas žmogaus gyve
nimas, kad jį būtų galima suimti į vieną 
.Amen“, kaip paskutiniame su pasaulį pa
liekančiu krikščioniu atsisveikinime ir vi
są amžinybę apimančiame linkėjime: ,Te- 
ilsis ramybėje“ žodelis ,Amen“ tarsi galuti
niu antspaudu suima visą sutvėrimo esmę 
ir ją perduoda į amžinojo Dievo rankas.

Vienas žmogus, paėmęs didelį, tuščią 
popierio lapą, apačioje, tarsi tai būtų jo 
parašas, įrašė žodį .Amen“. Tą popierio la-

VERTIMAI IR VERTĖJAI

Pasisakydami „Europos Lietuvio“ Nr. 
24 apie angliškąjį J. Gliaudos romano 
„Namų ant smėlio“ vertimą, esame pažy
mėję, kad jo vertėjai yra Milton Stark ir 
Rafaelis Sealey. Tai davė progos atsiliepti 
Milton Stark, kuris rašo, kad jo vertimas 
buvęs pertaisytas ir perredaguotas, visiš
kai jo neatsiklausus ir nepainformavus. 
Milton Stark tokį pasielgimą laiko falsifi
kavimu ir nelietuvišku pasielgimu, o taip 
pat pateikia keletą priedų, kurie pavaiz
duoja, kaip tas ginčas dabar vyksta J.A. 
Valstybių lietuviškoje spaudoje.

Tą klausimą M. Stark yra iškėlęs „Dir
voje“ ir „Vienybėje“. Knygą išleidusios 
Manyland Books vardu jam atsakė Stp. 
Zobarskas. Jis nurodė, kad profesionalai 
amerikiečių redaktoriai atsisakė redaguoti 
M. Stark vertimą ir kad R. Sealey išvertė 
ją iš naujo. Taip atsitikę ir su „Lithuanian 
Quartet“ išspausdintosios A. Barono nove
lės vertimu — ten šitaip šalia M. Stark 
pavardės atsiradusi Clark Mills pavardė.

Ginčui vykstant toliau, M. Stark yra pa

pą perdavė dieviškajai Apvaizdai, kuri 
pradėjo rašyti jo gyvenimo istoriją. Ir la
pas vis pilnėjo džiaugsmingų ir skausmin
gų įvykių aprašymu, kiekvienas savo lai
ku. jam skirtą valandą. Žmogus, visa tai 
buvo jau iš anksto savo parašu patvirti
nęs, dabar nebejautė to kartėlio, kuris at
siranda, staiga iškilus netikėtumams, ne
pasisekimams ir nelaimėms. .Amen“ sude
rino žmogaus valią su Dievo valia. Jo įra
šytasis .Amen“ galiojo linksmai žiniai ir 
skaudžiai ligai; .Amen“ nespėjus į traukinį 
ir traukiniui pavėlavus; .Amen“ giedrai ir 
lietui, nemigai ir nuovargiui, vasaros karš 
čiams ir žiemos šalčiams; ,Amen“ kaimy
nų savanaudiškumui ir draugų ištikimu
mui; .Amen“ senų žmonių nepatenkinamu- 
mui ir kilnių sielų pasiaukojimui; ,Amen‘, 
kuris sulaiko nuo neapgalvotų nusiminu
siojo žingsnių ir kuris padeda atrasti gy
venime pusiausvyrą.

Ir kai sunku, beveik neįmanoma melstis, 
kai sieloje sausa, liūdna, tamsu, užuot 
graibaliojusis svetimų išraiškų ar pasida
vus nevilčiai, geriausia, nusižeminus ir su
ėmus rankose galvą, tarti iš pačios širdies 
gilumos vieną vienintelį žodelį .Amen* ir 
jį kartoti tol, kol liūdesio debesys nu
slinks, kol sielos aplinka pragiedrės.

Krikšto metu kunigas, ištaręs žodžius: 
.Aš tave krikštiju vardan Tėvo ir Sūnaus 
ir šventosios Dvasios“, nepridėjo .Amen*. 
Argi negali tai reikšti, kad paliekama pa
čiam pakrikštytajam jį pridėti? Kad visas 
jo gyvenimas būtų paprastas, bet išsamus 
atsakymas malonei, kuri pas jį atėjo, pirm 
negu jis suvokė apie savo buvimą, ir kuri 
gali sunaikinti jame visas mirties priežas
tis. .Amen“ visa patvirtinu, po viskuo pa
sirašau.. .
V. Vokietija T. Paulius

kaltinęs Manyland Books leidyklą netiku
siu elgesiu. Jei ne jo vertimas buvęs 
spausdintas, tai negalėjusi būti pažymėta 
ir jo pavardė. O jei kas taisęs, tai negalė
jęs būti žymimas vertėju. Be to, M. Stark 
kelia klausimą, ar anglas ir amerikietis 
tiek jau moka lietuviškai, kad galėtų iš
versti.

Nedarydami jokių sprendimų dėl teisi
nės ar moralinės reikalo pusės, čia trum
pai tik pateikime pagrindines pasisakymų 
mintis, kadangi knygą aptardami suminė
jome abu vertėjus taip, kaip jie pačioje 
knygoje išvardyti. Ištisai viso susirašinė
jimo negalėjome išspausdinti, nes jis gana 
platus ir didžioji jo dalis pateikta angliš
kai. Manome, kad užteks ir šitokios san
traukos.

Tačiau norėtume pateikti ir vieną savo 
pastabą. Būtent, mūsų įsitikinimu, Rafa
elis Sealey yra puikus vertėjas, nors dar 
ir nedaug metų, kai jis išmoko lietuviškai. 
Ar jo pavardė šiuo atveju turėjo būti ra
šoma kaip vertėjo, ar kaip taisytojo, tai 
jau kitas reikalas, kurį vargu ar spauda 
pajėgs išspręsti.

Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(4)

Tad nenuostabu, kad ir pirmasis Mažo
joje Lietuvoje lietuvių kalba periodinis 
leidinys „Nusidavimai Diewo Karalystė
je“, 1823-24 m. leidžiamas Natanieliaus 
Fridricho Ostermejerio (1784.IV.8 — 1846. 
VIII.24), kaip ir jo antraštė rodo, buvo re
liginis. Jį sekdamas mokytojas ir religi
nių raštų kūrėjas Fridrichas Kelkis 1832 
m. pradėjo leisti „Nusidavimus apie Evan
gelijos praplatinimą tarp Žydų ir Pago- 
nų“. Abu tuodu periodiniu leidiniu buvo 
pietistinės dvasios ir žmonėms įtakingi.

1849 m. Vokietijoje kilus neramumams, 
gen. von Plehwe, bijodamas Mažojoje Lie
tuvoje lietuvių sukilimo ir iš Prūsų vals
tybės atsiskyrimo, nutarė leisti lietuvišką 
laikraštį, kuris ugdytų lietuvių ištikimybę 
Vokietijai ir jos kaizeriui. Jo paragintas 
ir šelpiamas Karaliaučiaus universiteto 
lietuvių seminaro vedėjas kunigas Fridri
chas Kuršaitis (1806.IV.24 —2884.VIII.23) 
pradėjo leisti gotiškomis raidėmis savait
raštį „Keleiwis isz Karaliaucziaus Bro
liams Lietuwninkams Žines pamešas“. 
Šis laikraštis buvo leidžiamas nuo 1849 m. 
liepos 2 d. ligi 1880 m. vasario mėnesio. 
„Keleivis“ buvo konservatyviškos kryp
ties, skiepijąs lietuvių ištikimybę Vokieti
jai bei jos kaizeriui ir griežtai kovojąs su 
bet kuriuo lietuvių patriotiniu pasireiški
mu. Fridrichas Kuršaitis, kaip kalbinin
kas, savo veikalais „Beitraege zur Kunde 
der litauischen Sprache“, „Gramatik der 
litauischen Sprache“ ir dideliu lietuvių- 
vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynu 
yra lietuvių kultūrai daug davęs, tačiau, 
kaip „Keleivio“ leidėjas-redaktorius, ugdė 
lietuvius vokiška dvasia ir temdė jų tauti
nę sąmonę.

Fridricho Kuršaičio plati ir vaisinga lie

tuviškai vokiškoji veikla mums rodo, kiek 
lietuvių atžvilgiu prūsų valdžios kultūrinė 
politika buvo gudri, nuosekli ir toli pra
matanti. Ji lietuvių kultūrinio gyvenimo 
žiauromis priemonėmis netramdė, kaip tai 
darė rusų valdžia Didžiojoje Lietuvoje, 
bet stengės ją palenkti sau palankia kryp
timi, ir jai tą darbą lengvino lietuviuose 
įsivyravęs pietizmas, slopinęs jų aukštes
nius kultūrinius polėkius.

Spartesnį lietuvių vokietinimą kiek pri
laikė ir žymių vokiečių intelektualų bei 
kultūrininkų, brendusių romantizmo įta
koj, palankus nusiteikimas lietuvių tautai 
ir jos kalbai. Pavyzdžiui, žymusis Kara
liaučiaus filosofas Imanuelis Kantas (1724. 
IV.22 — 1804.11.12) 1800 m. Kristijono 
Gottfrido Mielckės išleistame lietuvių-vo
kiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyno 
prakalboje rašo, kad lietuvių kalba dėl 
savo grožio ir būdingų savumų turinti bū
ti išsaugota ir naudojama mokyklose ir 
bažnyčiose. Jis iškelia lietuvių kilnumą, 
pabrėždamas, kad valstybei reikalingi to
kie kilnūs ir ištikimi žmonės. Kai kurie 
žymūs vokiečių kalbininkai — Jurgis Nes- 
selmannas (1811.II.4— 1881.1.7), Augustas 
Šleicheris (1821.11.19 — 1868.XII.6), prof. 
Adelbertas Bezzenbergeris (1851.11.14 — 
1922.X.31) ir kt. tyrė lietuvių kalbą ir rū
pinosi ją išsaugoti bent mokslui. Tačiau 
prūsų valdininkai buvo kitokios nuomo
nės: jiems atrodė, kad lietuvių kalba truk
danti Mažosios Lietuvos pažangai.

Napoleono kovų metu pradėta vokiečių 
mokyklų reforma skaudžiai palietė lietu
viškas mokyklas, pradedant jas versti vo
kiškomis ir iš jų darant stipriausią vokie
tinimo įnagį. Atmetus dar 1802 m. paruoš
tą Mažosios Lietuvos vokietinimo planą, 
jam įgyvendinti buvo šaukiamasi plačios 
vokiečių visuomenės paramos. Tam tikslui 

1814 m. liepos mėnesį iš anuometinio Ma
žosios Lietuvos administracijos centro 
Gumbinės buvo pasiųstas į Jenos miesto 
laikraštį anoniminis straipsnis, nukreiptas 
prieš lietuvių kalbą, kurios vartojimas 
mokyklose trukdąs kraštui pažangėti. 
Straipsnyje, be kitko, teigiama, kad prieš 
vokiečių kalbos įvedimą tesipriešina tik 
vietos kunigai, kurie tvarką parapijas ir 
mokyklas. Jie palaiką lietuvių kalbą, nes 
ji jų šeimoms esanti reikalinga: jų sūnūs, 
mokėdami lietuvių kalbą, tėvui mirus, vi
suomet lieką jo vietoj. Lietuvių kalbos 
mokėjimas lietuvių parapijas atiduodąs jų 
šeimoms, kaip paveldimą turtą, nes iš ki
tur negalįs ateiti kunigas, nemokėdamas 
lietuvių kalbos.

Prieš šį straipsnį pasisakė Plyviškių 
klebonas kun. Zigfridas Ostermejeris 
(1759.X.23 — 1821.IX.19), žymiojo litua
nisto Gottfriedo Ostermejerio (1716.IV.20 
— 1800.III.13) sūnus, 1817 m. Gumbinėje 
išspausdinęs knygelę „1st es anzurathen 
die litauische Sprache zu verdraengen“ 
Zigfriedas Ostermejeris, kreipdamasis į 
Lietuvos ministeriją, mokytojus ir lietuvių 
kalbos mylėtojus, pareiškia, kad jis esąs 
labai prisirišęs prie šaunios lietuvių tautos 
ir dėl to turįs teisę ją ginti nuo užpuolikų. 
Jo manymu, į mokyklas įvedant naujus 
(Pestalozzi) auklėjimo metodus, reikia 
palikti lietuvių kalbą, nes, ją panaikinus, 
nukentėtų švietimas ir būtų pakenkta 
valstybei. Jis iškelia lietuvių kalbos senu
mą ir didelį jos vertingumą kalbų mokslui, 
įrodinėja, kad Prūsų, arba Mažojoje Lie
tuvoje esą apsčiai lietuvių, ir jie su Di
džiąja Lietuva sudarą nemažą tautą; kad 
kalba, kaip ir gyvybė, esanti žmogui Dievo 
duota ir ją naikinti esą nedora. Prieš lie
tuvių kalbos šalinimą iš mokyklų taip pat 
pasisakė prof. Rėza, mokytojas Gisevijus 
ir kt. Tačiau teisingi ir humaniški jų išve
džiojimai vokiečių valdžios kėslų ilgam 
nesutrukdė: lietuvių kalba iš mokyklų pa
laipsniui buvo ujama.

Napoleono išvytas iš savo sostinės, Prū
sų karalius Fridrichas Wilhelmas III 
(1770-1840) su savo žmona karaliene Lui- 
ze 1806-1808 m. gyveno Klaipėdos krašte 
ir, susižavėjęs lietuviais, jų papročiais bei 
dainomis ir savo šeimai rodomu palanku
mu, vėliau buvo įsakęs lietuvių gyvenamo
siose srityse skirtį tik lietuvius valdinin

kus ir jiems ruošti paskyrė šešias stipen
dijas. Tačiau silpnavalio karaliaus šie po
tvarkiai nebuvo jo valdžios vykdomi. Jo 
sūnus Fridrichas Wilhelmas IV (1795- 
1861) 1844 m. buvo paskyręs lietuviams 
net dvylika stipendijų ir leido Tilžės gim
nazijoje dėstyti lietuvių kalbą. Tačiau tais 
pat metais Gumbinės apygardos mokyklų 
tvarkytojas įsakė visiškai panaikinti lietu
vių kalbą mokyklose. Tik didelio lietuvių 
tautos bičiulio, jos tautosakos rinkėjo ir 
etnografo mozūro Eduardo Gisevijauš 
(1798.XI.il — 1880.V.9) pastangomis lie
tuvių kalba į Tilžės gimnaziją buvo įvesta, 
bet į pradžios mokyklas nebesugrąžinta. 
1865-1872 ir 1873 m. jau paties švietimo 
ministerio įsakymais visoje Mažojoje Lie
tuvoje lietuvių kalba iš mokyklų buvo iš
guita, o 1876 m. išleistas net specialus įsta
tymas, kuriuo vienintele valstybine kalba 
buvo pripažinta vokiečių. Nors atskiru ka
raliaus įsakymu lietuvių kalba dar buvo 
leista mokyklose ir įstaigose vartoti 20 
metų, tačiau tas įsakymas jau nebuvo vyk
domas, ir niekas iš valdininkų jos nebesi
mokė. Lietuvių kalba dar liko daugely 
bažnyčių, bet daugis lietuviškai kalbančių 
kunigų jau buvo vokiškai nusiteikę.

Būdami paklusnūs savo valdovams, lie
tuviai prieš jų neteisėtus žygius nesišiau- 
šė ir nesipriešino, bet bandė savo prarastą 
sias teises atgauti nuolankumu ir malda
vimais, siunčiant pas kaizerį delegacijas 
su prašymais, po kuriais būdavo po kelio
lika tūkstančių parašų, o 1895 m. net 27. 
000. Tačiau tai buvo tik vox clamantis in 
deserto — balsas, šaukiąs tyruose. Liūd
niausia, kad net ir toks žymus ir įtakingas 
žmogus, kaip Fridrichas Kuršaitis, savo 
tautiečių maldavimams buvo kurtus. Savo 
tautiečių prašomas juos prieš valdžią dėl 
panaikintų lietuviškų mokyklų užtarti, 
jiems šiurkščiai atsakė, kad jis nesąs lie
tuvių užtarėjas ir negalįs aukščiausiai 
valdžiai pasiguosti lietuvių bėdomis; jam 
valdžia pavedusi Karaliaučiuje Dievo Žodį 
skelbti, studentus lietuviškai mokyti ir 
visokias knygas lietuviškai leisti. Tad ne 
jo dalykas esąs vyriausybės darbus peikti 
ir trukdyti.

Toks Fridricho Kuršaičio savotiškas el
gesys vėliau stebino ir Karaliaučiaus uni
versiteto profesorių žymųjį, kalbininką li
tuanistą Adelbertą Bezzenbergerį. gryna- 

kraujį vokietį, kuris 1908 m. savo veikale 
„Die Litauische Literatur“, rašydamas 
apie Fridriką Kuršaitį, sako, kad tai darė 
lietuvis, be abejo, mylįs savo tautą ir daug 
nusipelnęs jai šviesti. Jis, kaip ir kiti, ypač 
iš kitur atvykę kunigai, dėl savo ištikimy
bės kaizeriui, simbolizuojančiam Vokieti
jos galią ir pranašumą, nesiryžo kovoti 
dėl savo tautos, kuri susidėjusių aplinky
bių buvo smerkiama žūti. Tad, šalia mo
kyklos. kariuomenės ir valdiškų įstaigų, 
pagaliau ir bažnyčia tapo galinga lietuvių 
vokietinimo priemone.

Savo tautos, kalbos ir krašto meilė žmo
gaus dar nedaro tikro patrioto, jei jis tvir
tai netiki savo tautos ypatingu pašaukimu 
ir neaukoja visų savo jėgų, kad ji išliktų 
ir vykdytų jai skirtąjį pašaukimą. Kur
šaitis ir kiti Mažosios Lietuvos patriotai 
nebetikėjo kokiu ypatingu lietuvių tautai 
Apvaizdos skirtu pašaukimu, kurį ji kūni- 
ja savo kultūra, bet nusilenkė, jų įsitiki
nimu, neišvengiamam likimui, skirian
čiam lietuviams žengti vokiškos kultūros 
keliu, nes tik jis vedąs į tikrąją pažangą 
ir gerovę.

—0—
Kiek bukapročiai karjeristai vokiečių 

biurokratai nekentė lietuvių ir jų kalbos, 
tiek šviesiesiems vokiečių mokslininkams, 
ypač kalbininkams bei kultūros tyrinėto
jams, ji buvo kilni, tauri, pagarbos verta, 
nes juk ant tos tautos ir jos giminaičių 
prakaitu ir krauju persunktos žemės iš
augo Prūsų valstybė, kuri kanclerio Bis
marko laikais (1861-1890) pasiekė aukš
čiausią savo galybę. Vokiečių mokslinin
kas poliglotas Jurgis Sauerveinas (1831. 
11.15 — 1904.11.16) tiek buvo sužavėtas 
lietuvių tauta ir jos kalba, jog lietuviškai 
rašė ne tik patriotinius eilėraščius, iš ku
rių giesmė „Lietuviais mes esame gimę, 
lietuviais turime ir būti“ virto antruoju 
Lietuvos himnu, bet taip pat sumaniai ir 
energingai gynė lietuvių kultūrines teises, 
ir jo svarus balsas buvo pasiekęs net vo
kiečių parlamentą, ir didysis Bismarko 
priešas Vokietijos Katalikų centro partijos 
vadas gabusis politikas Windthorstas už
tarė skriaudžiamus lietuvius. Tačiau tas 
užtarimas vokiečių politikos lietuvių at
žvilgiu nepakeitė.

(Bus daugiau)
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Palyginimai su patirtim PASIRODYMAS
RAŠO Dr. JULIUS VIDZGIRIS

Bažnyčios ir valstybės santykiai visais Ko galima laukti? 
laikais sudėtingi, o ypač tomis sąlygomis, 
kurias sukuria komunistinė sistema. To
dėl šioje apžvalgoje tik paviršutiniškai ir 
nepilnai paliestas dabartinės Lenkijos at
vejis. Belieka pateiktąją medžiagą sutrauk 
tai apibendrinti ir jos šviesoje palyginti 
lietuviškąją tikrovę bei galimybes.

Kova už būt|

Didesnio dėmesio nusipelno lenkų kata
likų nuomonė, jog Tylos Bažnyčios termi
nas daugiau tinka tiems, kurie gyvena 
laisvėje ir nepakelia balso už priespaudą 
kenčiančius tikėjimo brolius, o kartais dar 
patiki prispaudėjų skleidžiamoms paska
loms.

Lenkijos Bažnyčia kovoja už savo būtj. 
Jai tenka ginti tikėjimo grynumą, sąžinės 
laisvę, asmens teises, teisę skelbti tikėji
mo tiesas, auklėti jaunąją kartą, vykdyti 
artimo meilės darbus.

Vyksta kova tarp dviejų visai nesuderi
namų pasaulių. Komunistų strateginiai 
tikslai nepakito nė trupučio. Tiek pirma, 
tiek dabar jiems religija — prietaras, 
Gomulkos žodžiais, fanatizmas. Vienas ir 
tas pats tikslas: išrauti tikėjimą Dievu iš 
žmogaus širdies ir jį pakeisti tariamai 
„moksline pasaulėžiūra“. Ligi tai bus at
siekta, ligi išaugs Dievo nepažįstančioji 
naujoji karta, komunistinis režimas norė
tų pasinaudoti Bažnyčia kaip savo tarnai
te — ancilla regis.

Ir ta prasme taktika pasikeitė. Kas Bie- 
ruto laikais buvo vykdoma be atodairos, 
Gomulkos valdžioje daroma atsargiau, 
vengiant sukelti per daug smarkias tikin
čiųjų reakcijas. Bažnyčia turi būti užtroš- 
kinta palaipsniui ir tyliai, nesukeliant kan 
kinystės {spūdžio. Tam tikslui vis labiau 
veržiamas mokesčių sraigtas. Bažnyčiai 
sunaikinti naudojamas įteisinto apiplėši
mo būdas.

Be siauriausia prasme suprastojo kulto, 
kokia nors kita bažnytinė veikla laikoma 
neteisėta, valstybės įstatymų pažeidimu. 
Draudžiama laisvai auklėti jaunąją kartą, 
vesti kat. akciją, turėti savo organizaci
jas. Cenzūra negailestingai ir kietai žiūri, 
kad kat. spauda viešai neprabiltų jai gy
vybiškai svarbiais klausimais.

Smaugiama Bažnyčia ginasi savo vieny
bės jėga. Tai dvasininkų ir liaudies vieny
bė. Lenkų tauta gerai suvokia komunizmo 
pavojų iš Rytų ir pilnai vertina savo dva
sinę priklausomybę nuo Vakarų krikščio
niškosios civilizacijos. Iš čia ji laukia ir 
reikalingos pagalbos. Ji laukia visų pirma 
supratimo. Laukia, kad Vakarai nesiduo
tų suvedžiojami dėl tariamai susilpnėju- 
sio religijos persekiojimo.

Yra duomenų spręsti, jog Gomulkos 
Lenkija chruščiovinėje sistemoje atlieka 
eksperimentinio lauko vaidmenį Čia iš
bandytos naujos taktikos priemonės, jei 
jos. Kremliaus nuožiūra, neša pageidauja
mus vaisius, imamos naudoti visos sovieti
nės sistemos mastu.

Sov. Sąjungos sudėtyje vienintelė Lietu
va yra toks katalikiškas kraštas, kuriame 
gali būti pasekta Lenkijos pavyzdžiu. Ligi 
šiol tai buvo nesvarbu, bet, Kremliui kei
čiant taktiką Vatikano atžvilgiu, kaip tik 
tai tampa „geros valios“’ testu.

Ne tik užsienio propagandos reikalui, 
bet ir dėl vidaus politikos reikalavimų 
patys komunistai norėtų pakeisti dabarti
nę Kat. Bažnyčios padėti Lietuvoj. Atsi
sakymas išorinių stalininės sistemos žiau
rumų ir jų pakeitimas lankstesnėmis ir re
gimai švelnesnėmis represijos priemonė
mis — tai generalinė taktikos linija, ku
rios turi būti laikomasi su totalistiniam 
režimui būdingu nuoseklumu visose kon
troliuojamo gyvenimo srityse. Ligšiolinė 
padėtis kaip tik dėl to Kremliuje laikoma 
nenormalia. Jokia paslaptis, jog atsakin
guose Lietuvos kompartijos sluoksniuose 
nervingumas diena iš dienos didėja, nes 
iki šiol dar nepasisekė įjungti naują bėgj.

Jeigu kol kas Kat. Bažnyčios ir kompar
tijos santykiuose Lietuvoje nematyti jokio 
sušvelnėjimo ar gomulkinio atolydžio, tai 
čia ne Kremlius ir ne Lkp, bet lietuviška
sis atkaklumas lemia. Tiek daug iškentusi 
ir nukentėjusi Lietuvos Bažnyčia, pergyve
nusi stalininio laikotarpio siaubą, nemato 
reikalo nusilenkti pigaus sandėrio ieškan
tiems Kremliaus dvasios nykštukams.

Lenkijos atvejis rodo, jog paviršiaus 
nuolaidomis komunistinis režimas daug 
laimėjo užsienyje ir gresia suvedžioti įta
kingus sluoksnius. Atkaklus Lietuvos ka
talikų pasipriešinimas trukdo sovietams 
suvedžioti pasauli ir tuo būdu žymiai pri
sideda prie to, kad nebūtų užmigdytas bud 
rūmas komunistinio pavojaus akivaizdoje.

Ne tik Lenkija, bet ir Lietuva drauge su 
kitais katalikiškais Rytų Europos kraštais 
atlieka dideli vaidmenį likiminėse Romos 
ir Maskvos grumtynėse.. —

Mano mama man parašė laišką. Sako: 
„Aliuk, tu labai gražiai pasirodei. Visas 
Bradfordas džiaugiasi, kalba, kad „Euro
pos Lietuvi“ puikiai pailiustravai...“

Savaime aišku, aš jai netikiu. Bradfor
das yra nemažas miestelis. Lietuviai jame, 
kaip lašas ežere. O ir iš to lašo ne visi 
„Europos Lietuvi" skaito. Yra tokių, kurie 
gal nemoka, bet yra ne vienas ir tokių, ku
riam neapsimokėtų. Nereikia galvoti, kad 
tie penai tokie beverčiai, šiais laikais jau 
ne tik paprastas lašas po lašo akmenis 
tašo — užtenka besiplečiančioj visatoj 
svarbių rolių ir penams. Aišku, jeigu laik
raštis spausdintų „karštas“, taip sakant, 
žinias apie neabejotinus arklių lenktynių 
laimėtojus, arba patarimus, kaip futbolo 
„pūliuose" surinkti pakankamai taškų, 
būtų visai kitas reikalas.

Kai aš po vendenynus keliaudavau, tai 
būdavo labai miela Bradforde paatostogau 
ti. Vis užsukęs j lietuvių klubą pasijusda- 
kių ieškotojas, kuriam nuostabiausi nuoty
kių ieškoojas, kuriam nuostabiausi nuoty- 
kia jvyksta savo kaimely. Tai, žiūrėk, ne
pažįstami dėdės, alučio pagalba įsidrąsinę, 
draugiškai bemėgindami patraukti barzde
lę, visą ranką burnon sugrūsdavo, tai sun- 
kiarankiai krepšininkėliai „besipasuoda- 
mi“ akinėlius sumaldavo...

Nuostabi vietelė buvo Bradfordas (kai 
užtraukdavo „Eisim, broleliai“, tai net pa
tyrę baro padavėjai išbaldavo) — imty
nininkų, artistų, ponų ir panelių, net kari
ninkų netrūko... Bet nebeliko, nebeliko... 
Australija ir Amerika ir Kanada dėdėms 
geriau patiko.

Na. kaip ten bebūtų, malonu girdėti, kad 
gal vienas kitas žmogelis galvoja, jog ir aš, 
kaip tas amerikonas Casius Marcelus 
Clay, esu genijus. Malonu, bet apsirinkat, 
mano balandėliai... Jeigu sakytumėt: 
„Tas Alius... kaip koks genys — tėvo rašo
mąją mašinėlę nukniaukęs— kala...“ vi
siškai teisingai reikalą suprastumėt.

Bet apie tą pasirodymą: mano mama 
padarė klaidą — aš visiškai nepasirodžiau, 
tik. kai laišką gavau, ėmiau galvoti, kad 
gal būtų ne pro šalį taip padaryti. Sakau: 
„Nusifotografuosiu ir nusiųsiu į laikrašti. 
Visi galės pamatyti, kaip atrodau...“

Savaime aišku, vos tik paminėjau laik
rašti, ir žmona ir vaikai ėmė reikalauti

nusifotografuoti, ima cypdami ji

šaulys, priklaupiu drėgnam smėly 
noriu įdomesnę, kaip profesionalo

Panašumai ir skirtumai Lietuvoje

Sunki yra Kat. Bažnyčios padėtis dabar 
tiniame Lenkijos režime, tačiau ne vienu 
požiūriu ji dar sunkesnė kaimyninėje Lie
tuvoje. Nors abiejų kraštų istorinės raidos 
sąlygos labai panašios, tačiau nuo pat pra-„ 
džių juose buvo vedama visiškai skirtinga 
komunistinė politika. Lietuva pačiu įjun
gimo i SSSR sudėti faktu peršoko vad. 
liaudies demokratijos tarpsnį ir šiandien 
jau skelbiama žygiuojanti „išplėstinės ko
munizmo statybos“ keliu. Tuo tarpu Len
kija, nors pramoniškai ir labiau išvystyta, 
dar nebaigė susidoroti su socializmo sta
dija.

Paliekant nuošaly tokias oficialios mark 
Sistinės terminologijos plonybes, užtenka 
palyginti kai kuriuos faktus. Gomulkos 
režimas atsisakė bergždžių mėginimų at
skirti vyskupus nuo tikinčiųjų ir sudarė 
su jais susitarimą. Lietuvoj toliau nuož
miai persekiojami Episkopato likučiai, ir 
jo teises daryti kunigų paskyrimus vis dar 
uzurpuoja kompartijos pareigūnas kulto 
reikalams. Lenkijoj dar gali būti šiokia 
tokia kalba apie tikybos pamokas, katali
kų spaudą, vienuolynus. Net kat. universi
tetas veikia. Lietuvos katalikams visa tai 
atrodo kaip pasaka.

Kaip tik dėl to katalikybės patirtis Lie
tuvoj tais požiūriais žymiai vertingesnė ir 
galėtų daugiau sverti dabarties svarsty
muose. sprendžiant pasaulinius Bažnyčios 
reikalus. Pačių komunistų liudijimu, tikė
jimas Lietuvoje gyvas. Episkopatas palauž 
tas, bet iš jo neišgauta jokių dviprasmiš
kų bendradarbiavimo pasižadėjimų. Tuo 
tarpu Lenkijos vyskupų ir režimo susita
rime 1956 m. įsakmiai atsiribota nuo tau-
tinio pasipriešinimo sąjūdžio, kunigams jų 
vyresnybės uždrausta dalyvauti kokioje 
nors pogrindžio veikloje.

Neatsirado Lietuvoje nė „patriotų“-ku- 
nigų. mėginančių formaliai bendradar
biauti su režimu. Nėra nė kokio nors rene
gatų sąjūdžio neva taikos siekio priedan
ga, kaip Piaseckio „Pax“ Lenkijoj.

Ir Lietuvoje, be abejo, tik savosios liau
dies remiami išsilaiko kunigai. Nuožmi 
priespaudos letena sucementavo tikinčių
jų vienybę. Nors kova už tikėjimą, ypač 
jaunosios kartos širdyse, nežmoniškai sun
ki, tačiau nėra beviltiška ir nestokoja he
rojinio spindesio, kuris labiausiai žavi 
jaunatvišką dvasią.

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

A. Vienažindys

OPTIMISTO BIOGRAFIJA

„Alyvų rajono Butų valdybai 
Kampelio Vlado, s. Mato, 
gyv. Siaurojoj gt. 8—5, 

Pareiškimas
Mano kambaryje lubų tinkas byra, pra

šau pataisyti. 1957.IX.13 V. Kampelis.“

„Alyvų rajono Butų valdybai 
Kampelio Vlado, s. Mato, 
gyv. Siaurojoj gt. 8—5, 
Pareiškimas

Mano kambario lubos įlinko, per stogą 
pila lietus. Studijuoju neakivaizdiniu bū
du ekonomiką, tenka daug sėdėti namie. 
Prašau pataisyti.

1958.IX.12 V. Kampelis.'

(Nebekartosime įstaigos pavadinimo ir 
interesanto pavardės)

„Pareiškimas
Mano kambario lubos nukrito, lietaus 

srautai pilasi an grindų, kurių balkiai pu
na. Vedžiau žmoną, kuri irgi neakivaizdi
ninke, tad tenka daug sėdėti. Prašau kuo 
skubiausiai pataisyti.

1959.IX.11“

„Pareiškimas
Mano kambario grindų balkiai supuvo, 

vaikas su visu lopšiu buvo Įkritęs į pirmą 
aukštą. Kadangi esame dirbančiųjų šeima, 
į kurių poreikius yra atsižvelgiama, tad 
tikiuos, kad irgi atsižvelgsite. Be to, sku
biai genda ir liaudies komunalinis turtas, 
nekalbant apie asmeninius mūsų nepato
gumus. Todėl prašau imtis atitinkamų 
priemonių ir pataisyti.

1959.IX.10.“
„Pareiškimas

Mano kambario grindų balkiai sulūžda- 
mi apgadino kanalizaciją. Abu vaikai ma
ži ir turi vaikščioti į kiemą, kas labai ne
patogu. ypač naktį. Pas mus yra intensy
viai rūpinamasi darbo žmonių sveikata, 
galvočiau, jog ir Jūsų įstaiga privalėtų 
atkreipti į tai dėmesį. Jeigu rezultatų ne
sulauksiu. imsiuos atitinkamų priemonių. 
Todėl prašau skubiai pataisyti.

1962.IX.9.“
„Pareiškimas

Mano kambario gyvenamoji padėtis pa
sidarė absoliučiai nebegyvenama, tuo tar-

kurios aiškios ir be aiškinimų)
pu, kai esame didelė šeima su mažais vai
kais ir kol bus pastatytas naujas namas, 
kuriame organizacija yra mums užplana
vusi patogų butą tenka skursti šiame gyv. 
plote, tuo tarpu, kai viryklos siena išgriu
vo ir susidarė skylė, per kurią landžioja 
kaimyninio buto vaikai. Tas sudaro visuo
meninio bendravimo formų pažeidimą ir 
grėsmę taikai. Prašau kuo skubiausiai at
kreipti i tai dėmėsi ir padaryti remontą, 
priešingu atveju būsiu priverstas kreiptis 
į aukščiau pastatytas instancijas bei spau
dos organus, kur, esu tikras, rasiu pilniau
sią paramą. Todėl prašau artimiausiu 
ku pataisyti.

1962.X.8“

lai-

„Pil. Kampeliui V... M., gyv. 
Siaurojoj gt. 8—5 
Pranešimas

Reikalą ištyrus, paaiškėjo, kad jūsų 
mas yra avarinis, 
numatome.

1962.XII.18

tad remontuoti jo
na- 
ne-

S. Imkpinigius
Namų valdytojas“

„Šluota“, 1963 m. Nr. 4

TELEGRAMA

LTSR FINANSŲ MINISTERIJAI

Mes ne tik mokesčius mokame, bet 
už tai, kad juos mokame, turime dar su
mokėti. Mat, Garliavos taupomoji kasa at
sisako juos priimti, teigdama, jog ji „ne 
pirmos eilės taupomoji kasa“. Greičiau pa 
verskite ją pirmos eilės kasa! Nes iki šiol 
mes priversti mokesčius vežti j Kauną. To
dėl už autobusą tenka mokėti ir pusę die
nos sugaišti. Per brangiai mums kainuo
ja mokesčių mokėjimas!

Garliavos gyventojai
„Šluota“, 1963 m. Nr. 5

ir

teisybės. Na, paglamžiau barzdą (neroviau
— tik pranašai savo barzdas rauna) ir su
tikau. Bet nuotraukos baisiai nepasisekė: 
atrodom, kaip žmonės. Ne tai, kad mes ne 
žmonės — aišku, kad žmonės, bet mes 
esam mes, ne tik žmonės. O nuotraukose 
stovi keletas susitraukusių gyvastų, ir nė 
akyliausias seklys negalėtų į jas pažvelgęs 
pasakyti, kad čia jie. Žmonės, ir viskas.

Labai nesimpatiški prietaisai foto apa
ratai. Visokiausių mygtukų, visokiausių 
raudonų, baltų ir juodų ženkliukų. Pasuk 
tą, pastumk šitą, žiūrėk pro žirnio didumo 
storo stiklo langelį (kvaila, atrodo, viena 
akim žiūrėti). Laikyk prietaisą kaire ran
ka taip, kad nejudėtų (o kas, jeigu iš susi
jaudinimo rankos dreba?), ir dešinės pirš
tais grabaliokis kažkur keistos dėžutės 
prieky ieškodamas mygtuko.

„Ne tą... ne tą.......šaukia Mirdza, kaip
kino filmų žvaigždė šokdama nuo pylimo 
ir tingiai atbėgdama smėliu parodyti kat
rą. „Palauk..- „aš šaukiu keistai išsišiepęs 
(mat, vieną akj reikia laikyti užmerktą). 
„Nejudėk... Reiks atstumą iš naujo ma
tuoti...“

O tuo tarpu vaikai, pamatę žuvėdras 
besivejanti šunyti, pamiršę, kad atėjom 
pajūrin 
vytis.

Kaip
— mat.
perspektyvą gauti — ir. paskutini kartą 
žvilgterėjęs pro nežmoniškai mažą skylutę 
(oi, kaip toli tokie maži žmonės per minu
tę gali nubėgti!), užmerkiu abi akis ir 
klikt. „Gerai, „sako Mirdza. „teisingą pa
spaudei, tik nežinau, kaip išeis. Saulė tu
rėtų būti už nugaros...“

Lengva pasakyti! Bet kai tik pavaka
riais pradedi ruoštis fotografuoti, tai, žiū
rėk, kol vaikus priprašai, kad vietoj pasto
vėtų, kol nusitaikai, kol myktukų ieško
damas grabaliojies, tai ta saulė ne tik už 
nugaros atsiranda, bet ir visiškai nusilei
džia. O su saule, kaip ir su visokiais kitais 
kosminiais reiškiniais, nepasiginčysi. Nie
ko kita nelieka, tik sukąsti dantis ir kli- 
kinti.

Dvylika kartų taip klikinau, nepatogiai
— dėl perspektyvos — susiraitęs, bet tik 
keturios nuotraukos teišėjo. Tai daugiau, 
tur būt, nebemėginsiu.

O gal jums patiktų turėti mūsų portre
tus?

Aišku, mes moderniški žmonės, tai ir 
portretai gal būtų, suprantat?, ne tik 
paprasti senoviški veidai, bet tikri portre
tai. Su dangoraižiais akyse, dolerių ženk
lais antspauduotais žandais ir j plūgus pa
našiom nosim. Nereikia galvoti, kad — 
kadangi mes lietuviai — mes negalim, 
kaip Salvador Dali arba Picasso kūriniuos, 
turėti pakaušiuose keliaspalvių akių, arba 
žandikauliuose nepaprastai simpatiškų 
stalčių.

Galiu pamėginti papasakoti, kaip atro
dau, bet nežinau, ar tikėsit. Pradėkim nuo 
galvos.

Kas dvi savaitės Mirdza man nuskuta 
plaukus. Ne tam. kad biauriau atrodyčiau, 
ne, atvirkščiai. Bet moteriška ranka to
kiem dalykam netikus. Visa mano galva, 
kaip bulvių laukas, pilna vagų. Gerai, kad 
pati galva, taip sakant, kaulinė — kitaip 
dar smegenis supiaustytų. Reiškia, ant gal 
vos plaukų nėra.

Toliau: kakta. Nieko apie šitą savo dal| 
nesakysiu. Nenoriu, kad neteisingai supras 
tumėt.

Toliau: antakiai, akys, nosis. Antakiai 
paprasti. Kai buvau septyniolikos metų, 
tris mėnesius glicerinu tepiau, kad patirš- 
tėtų. Bet, atrodo, nepasisekė — paprasti ir 
tiek. Akys irgi paprastos, tik nelabai gerai 
jom matau. Kartais žmonės užsigauna, ko
dėl gatvėj nepasisveikinu. Sako: 
„Nudriskėlis, suprantat! Nos| užrietęs 
vaikštinėja. Nenori pažinti...“

O jeigu būčiau pagal madą — elegantiš
kai, taip sakant, pasidabinęs, viską atleis
tų. Bet dabar, dėviu tik paprastus rūbus ir 
esu trumparegis, tai baigta. „Peno never
tas žmogus", sako. „Vakar girtas mieste 
nuo dviračio nukrito...“

Nesupranta vargšeliai, kad esu labai 
draugiškas. Labai dažnai per apsirikimą 
nepažįstamus žmones pasveikinu.

Toliau: nosis. Nei per didelė, nei per ma
ža, ir kvėpuoti pro ją gerai sekasi, t k kai 
prancūziškų likerių prisiragauju, ima 
šniokšti, ir Mirdza alkūne j šonkaulius 
baksteli.

„Išsikrapštyk, arba nusišnypšk“, sako. 
„Žmonės galvos, kad koks priepuolis už
eina“.

Mokslininkai, atrodo, prisipažino, kad vi
sos jų baisiosios bombos buvo sugalvotos 
ne žmonėms žudyti, o klimatui pakeisti. 
Tik. užuot pagerinę, nabagėliai viską bai
siai sugadino. Nežinau, kaip yra Saharoj 
ir panašiose vietelėse, bet Europoj oras 
tikrai smarkiai atšalo. Ypač žiemą. O ir 
vasaros, atrodo, liūdnesnės. Kai buvau vai 
kas. dar prieš didžiąsias bombas, vasarą 
būdavo taip karšta, kad net purvas garuo
davo. o dabar — reikia ieškoti vietelės, 
kur sušilti būtų galima.

Tiesą pasakius, visiškai nenustebčiau, 
jeigu koks laiko keliautojas, per apsiriki
mą grjžęs iš netolimos ateities j dabartį, 
papasakotų, kad dvidešimt pirmame am
žiuje išsivystė nauja žmogaus rūšis — Eu- 
ropeus Novus — ilgais ūsais ir tirštu kai
liu, kaip katė. O galimas dalykas, gali
mas... Žmogus, atrodytų, moka linkti | tą 
pusę, | kurią evoliucijos, taip sakant, vė
jai pučia.

Na. bet nukrypau nuo savo portreto. Ne
žinau. kaip galėčiau save apibūdinti, kad 
suprastumėt, koks „žemaitiškas“ esu. Ge
riausia gal būtų visai nemėginti: jeigu su 
foto aparatu neina, tai kaip čia man, žmo
gui. gali pasisekti... Mašinos ir aparatai 
viską daug sklandžiau, tiksliau atlieka, 
įdomu, kad žmonės iš viso tokius dalykė
lius sugalvojo. Aišku, nereikia pamiršti, 
kad visokių žmonių yra. Nors ir esu linkęs 
priimti pasiūlymą, kad kiekvienas meni
ninkas i kiekvieną savo kūrini jdeda savo 
bruožus, negaliu tikėti, kad yra žmonių, 
kuriem nei dangus, nei žemė rūpi ir kurie 
niekada dantim negriežia ir kurių griau
čiai yra ne griaučiai, o, taip sakant, viso
kie plieniniai dzinguliukai bei rateliai. O 
vis dėlto, mašinos visus šituos bruožus ro
do. Lyg tai jos visai ne žmonių, o kitų ma
šinų sugalvotos būtų...

Atleiskit, kad taip trumpai terašau, bet 
matau, kad su pasirodymu nieko neišeina. 
O. be to, gerai žinau, kad ir jums kitokie 
dalykėliai rūpi. Aišku, kad gal ir gerai j 
lietuvišką laikraštėli retkarčiais žvilgterė
ti. bet nepameskim proporcijos: knygnešių 
laikai seniai praėjo. Paprasčiausi laiška
nešiai visiškai atvirai" iki durų atneša. O 
uždraustas vaisius visada skanesnis, ar 
ne? A.N. DičpetrU

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

narve- 
paukš- 
strėlės

Papūgos
Nepanašios atogrąžų papūgos | 

liuose uždarytąsias. Nelaisvėje šie 
čiai riebūs, nerangūs. O laisvėje,
greičiu lekiodami ir gausiai šaukdami, jie 
labai pagyvina ir papuošia gamtą.

Atogrąžose papūgų labai daug. Jos visą 
dieną bastosi iš vienos vietos | kitą. Savo 
riksmu jos, matyt, nori atbaidyti priešus. 
Papūgos dažniausiai žalios. Tačiau jos ža
lios tik iš paviršiaus, giliau jų plunksnos 
liejasi {vairiausiomis varsomis. Todėl ten
ka manyti, kad kitados jos buvo margos, 
bet evoliucijos eigoje, gausėjant priešų, 
apdairi gamta rėkiančių spalvų plunksnas 
padengė apsauginio žalumo apsiaustu. 6| 
evoliucijos kelią patvirtina išimtis, kurią 
sudaro aros. Aros iki šiol tebėra spalvotas, 
bet jos ir gali būti pastebimos, nes yra 
stipriausios ir didžiausios iš visų papūgų 
ir lengvai (veikia vanagus bei kitus prie
šus.

Mes (pratę papūgas laikyti kvailais 
paukščiais. Tačiau stebint papūgas, auga 
pagarba joms, pasižyminčioms tokiomis 
savybėmis, kurios iškelia jas aukščiau už 
kitus paukščius. Žmogus, paskelbdamas 
ereli paukščių karaliumi, nenoromis pri
pažino, kad karaliumi visada turi būti di
džiausias grobuonis. Tačiau, jeigu labiau 
vertinsime protingumą, ištikimybę, drąsą 
bei kilnią draugystę, pirmenybę turėsime 
atiduoti papūgoms.

Garsi papūgų santuokos ištikimybė. Ji 
saugoma iki mirties .Glamonės būdingos 
daugeliui gyvūnų, bet tiktai lytinės trau
kos pagrindu, tuo tarpu papūgos glamonė
ja viena kitą ne poravimosi metu, bet iš 
didelės draugystės.

Literatūroje aprašoma, kaip papūgos 
joms pakenkusius šaulius lenkia iš tolo .Ir 
net vėliau tas vietas praskrendą kiti paukš 
čiai padaro lanką. Tokia informacija ste
bina ir rodo paukščių solidarumą. O kar
tais nukentėjęs būrys šaukdamas ilgai 
persekioja jam žalą padariusi medžiotoją, 
sukdamas aplink j| grėsmingus ratus ir

50 milijonų benamių pasauly

(E) Pagal Oslo mieste Norvegijoje Įvy
kusio pabėgėlių reikalams tirti draugijos 
suvažiavimo paskelbtus duomenis, šiuo 
metu savo tėvynes palikusių benamių 
skaičius bus pasiekęs daugiau kaip 50 mil. 
žmonių. Iš jų apie 31 milijonas turėjo savo 
kraštus palikti ryšium su antruoju pas. 
karu. Visi benamiai turėję turto nuostolių 
apie 600 miliardus DM (apie 150 bilijonų 
JAV dol.). Vokiečių pabėgėlių tarpe — 
13,5 mil. turėjusių pasitraukti iš buv. vo
kiečių sričių ir 2 mil. pabėgėlių iš Rytų 
Vokietijos neteko turto už 350 miliardų 
DM (daugiau kaip 87 bil. JAV dol.).

Toliau: lūpos ir smakras, arba, teisin
giau pasakius, — barzda. Jau dešimt metų 
ar daugiau, kaip nebesiskutu. tai taip už
augo. kad nors ir lūpos ir smakras viduti
niški — jeigu ne akiniai ir nuskusta galva, 
tikrai atrodyčiau panašesnis j beždžionę 
negu į žmogų. Bet man nelabai svarbu, 
kad aš į tolimus gimines panašus: gaila 
kažkaip pačiam save pjaustyti, ir tiek. Aiš
ku, esu aplinkybių priverstas apsikarpyti 
apie bumą — valgyti mėgstu. Bet barzda 
yra labai pravartus dalykas. Žiemą ant 
galvos galima užsidėti kepurę, ant rankų 
užsimauti pirštines, o ant veido ką dėsi? 
Su barzda šilčiau. Visiškai nenustebčiau, 
jeigu dabar užeitų mada barzdas auginti.

norėdamas už draugus atkeršyti. Keršto 
noras tampa stipresnis už mirties baimę.

Karštas Amazonės slėnis yra gražiausių 
pasaulyje papūgų — arų — tėvynė. Tai 
puikios didingos būtybės — mėlynos, oran 
žinės, skaisčiai raudonos. Jų išskleisti spar 
nai siekia beveik pusantro metro. Tų mil
žiniškų gražuolių vaizdas palieka neišdil
domą įpūdj. Atrodo, kad skrenda ne paukš 
čiai, o gražiausiais rūbais papuoštos sva
jonės.
Didžiausias papūgų priešas—žmogus. Jis 

jas medžioja, negailestingai naikina ir va
dina prakeiktosiomis, nes jos užpuola jo 
dirbamus laukus ir begėdiškai drįsta dab* 
tis su juo gamtos dovanomis,

3
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EKSKURSIJA Į NOTTINGHAM^
Ekskursinis autobusas į Anglijos Lietu

vių Sąskrydį Nottinghame išvyksta nuo 
Lietuvių bažnyčios rugpjūčio 31 d., šešta
dienį, 2.30 vai.

Užsirašyti laišku: P. Mašalatis, 29 Low
ther Hse, London, E,8 arba vakarais tele
fonu CLI 2829 ir pas Z. Jurą krautuvėje.

KITAS KONCERTAS
Atvykstanti iš Amerikos lietuvių akto

rių grupė po koncerto Londone sekma
dienį, rugpiūčio 18 dieną, lankysis Lietu
vių Sodyboje. Jeigu tuo pat laiku ten iš 
apylinkių suvažiuotų didesnis lietuvių bū
rys, tai popietinėmis valandomis būtų su
ruoštas kitas koncertas.

KONCERTAS
New Yorko lietuvių teatralų gru

pė atvyksta gastrolėms į Europą ir 
rugpiūčio 17 dieną, šeštadienį, 7 v. 
vak., pasirodys su dainomis, muzi
ka Ir jumoru Londone.

Koncerte dalyvaus operos solistė P. 
Bičkienė, sol. L. Stukas, pianistas Vasaitis 
ir aktorius-jumoristas V. Žukauskas.

Koncertas įvyks Sporto ir Soc. Klubo 
salėje — 345 A, Victoria Park. Rd., Lon
don, E.9).

Bilietai gaunami po pamaldų prie Liet, 
bažnyčios, pas Z. Jurą, Lietuvių Namuose 
ir prie įėjimo. Kaina 5 šil.

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI
MANCHESTERIS

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.

PRANEŠIMAS DĖL DARŽELIO IR 
MOKYKLOS

LIET. SODYBA
SKAUTŲ STOVYKLOJE

Lietuvių Sodyboje šiuo metu stovyklau
ja apie 90 lietuvių skautų bei jaunuolių, 
daugiausia iš Anglijos, bet jų tarpe galima 
rasti vieną kitą iš Vokietijos ir Šveicari
jos. Nuotaika pirmąją savaitę, kol miškas 
buvo pilnas saulės, buvo puikiausia. Sto
vyklai įpusėjus tačiau dangus kiek apsi
niaukė. šeštadienį ir sekmadienį, kai dido
kas svečių būrys susirinko į Skautų laužo 
iškilmes, tradicinis Anglijos lietus suvarė 
visus J Sodybos namų salę.

šeštadienį, rugpiūčio 3 dieną, skautai čia 
suruošė koncertą Sodybos vasarotojams, 
kurie beveik išimtinai buvo lietuviai. Kon 
certo programą išpildė patys skautai, o 
taip pat atvykę iš toliau solistė Birutė 
Valterienė, latvė dainininkė M. Daškevič- 
Putcė, akomponuojant Londono latvių cho 
ro vadovui Jarums. Vasarotojams vargu 
ar teko kada nors girdėti aukštesnio me
ninio lygio koncertą! Už tai jie, be abejo, 
bus labai dėkingi koncerto organizato
riams — skautams, solistėms ir akompo- 
niatoriui, kuris maloniai ir be jokio atly
ginimo sutiko atvykti į Lietuvių Sodybą.

Sekmadienio oficialiajai iškilmių daliai 
dangus kiek prablaivėjo, bet Skautų lau
žas turėjo būti perkeltas vėl į salę. Dvi va
landos žaidimų, dainų, deklamacijų ir tau
tinių šokių prabėgo akimirksniu, ir skau
tai išsiskirstė į palapines, o svečiai — na
mo.

Manchesterio lietuvių sekmadienio mo
kyklos ir vaikų darželio tėvų komiteto bei 
lietuvių Koordinacinio Komiteto Man- 
chestery šaukimu susirinkę, Manchesterio 
liet, tėvai birželio 6 d. Manchesterio liet, 
soc. klubo patalpose apsvarstė sekm. mo
kyklos ir vaikų darželio einamuosius rei
kalus ir numatė šiais metais sekm. mokyk 
los ir vaikų darželio atidarymo datas. Taip 
pat perrinko senąjį tėvų komitetą, kurio 
šiems metams sudėtis yra tokia: pirm. A. 
Padvoiskis, sekr. J. Andriulis ir kasin. J. 
Šablevičius.

Vykdydamas visuotinio tėvų susirinki
mo nutarimus, tėvų komitetas skelbia, kad 
vaikų darželis jau veikia dabar. Darželis 
bus papildytas naujais žaislais, ir tikima, 
kad darželiui bus gautos prižiūrėtojos. 
Šiuo metu vaikų darželio reikalų vedėjas 
yra A. Padvoiskis.

Sekmadienio mokykla savo darbą pra
dės rugpiūčio 18 d., 3 vai. p.p., Mancheste
rio liet. soc. klubo patalpose. Sekmadieni
nėje lituanistinėje mokykloje veiks pir
mieji trys skyriai ir atskira vyresniųjų 
grupė.

Vaikų darželiui ir sekmadienio mokyk
lai palaikyti tėvai rado būtina apsidėti 
vieno šilingo mokesčiu savaitėje nuo šei
mos, nežiūrint to, kiek tos šeimos vaikų 
lanko mokyklą. Mokestis bus renkamas tik 
mokyklai ir darželiui veikiant. Be to, Man 
chesteryje veikiančios lietuviškos organi
zacijos taip pat pažadėjo vaikų darželį ir 
sekm. mokyklą visokeriopai paremti.

Prašoma visus tėvus atvesti savo vaiku
čius į darželį ir mokyklą. Vietos trūkumo 
nenumatoma. Visas mokyklai ir darželiui 
inventorius bus turimas, vadovėliai taip 
pat bus parūpinti, ir mokytojų yra..

Visais vaikų darželį ir sekm. mokyklą 
liečiančiais reikalais prašome kreiptis 
sekm. mokyklos vedėją A. Padvoiskį.

Manchesterio Liet. Sekm. Mokyklos ir 
Vaikų Darželio Tėvų Komitetas

i

APDOVANOJO SKAUTŲ VADUS
DBLS Valdyba, įvertindama Anglijos lie 

tuvių skautų vadų darbus, organizuojant 
skautų ir jaunimo stovyklas ir vadovau
jant joms, apdovanojo s. J. Alki ir ps. G. 
Zinkienę, įteikdama jiems po žinomos lie
tuvių dailininkės G. Grigaravičiūtės-John- 
stonienės paveikslą.

STROUD
MIRĖ ONA NAUJOKAITYTĖ

Liepos 4 d. mirė Ona Naujokaitytė 66 
amžiaus, kilusi iš Lietuvos, nuo Jurbarko. 
Palaidota Stroudo kapinėse.

Stroudo lietuviai reiškia gilią užuojautą 
jos šeimininkui Jonui Tamulevičiui.

m.

TAZAB & CO. LTD

m

Hįjį

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. 

HOHNER 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.

Raudonajai armijai užėmus Lietuvą ir 
ją įjungus Sovietų Sąjungon, Lietuvos vo
kiečiai 1941 m. pavasarį buvo iš mūsų tė
vynės iškeldinti. Jų dauguma buvo apgy
vendinta Lenkijoje, o sugriuvus rytų fron
tui, jie gavo ieškoti prieglobsčio Vakarų 
Vokietijoje.

Tenka atsiminti, kad mūsų tauta su sa
vo vokiškąja mažuma buvo artimai susi
giminiavusi ir dažnai buvo sunku nustaty
ti, kur pasibaigia lietuvis ir prasideda vo
kietis. Todėl nenuostabu, kad repatrij ari
jos proga išvyko nemaža neabejojamų lie
tuvių, kurie tiktai pasinaudojo galimumu 
išsigelbėti nuo bolševikinio siaubo. Netru
kus po repatrijacijos prasidėjusios masi
nės deportacijos visuotinę baimę, deja, 
žiauriai patvirtino.

1953 metais Vakarų Vokietijoje susitvė
rė Lietuvos vokiečių „Žemietija“ (Lands- 
mannschaft), ir ši organizacija šiemet mi
nėjo savo 10 metų sukaktį. Jubiliejinis 
„Landsmannschaft“ suvažiavimas buvo 
sušauktas liepos pirmojoje pusėje Hanno
veryje. Iškilmėse man teko dalyvauti, tad 
glaustai pasidalinsiu su skaitytojais savo 
įspūdžiais.

Dar suvažiavimo išvakarėse susirinku
sius „susipažinimo vakarienei“ dalyvius 
pasveikino prof. dr. J. Strauchas, kurį dau 
gelis kauniečių pažįsta kaip ilgametį Kau
no vokiečių gimnazijos direktorių ir Vy
tauto Didžiojo universiteto docentą. Dr. 
Strauchas yra Vakarų Vokietijoje įsikūru
sių vokiečių organizacijos pirmininkas ir, 
galima sakyti, visos jos veiklos vyriausia
sis judintojas.

Vakarienės metu Lietuvos vokiečių ra
šytoja Elisabeth Josephi perskaitė savo 
apsakymėlį iš Lietuvos gyvenimo. Ji lig
šiol yra išleidusi du romanus, vieną dra
mą ir straipsnių rinkinį. Deja, numatytos 
paskaitos dėl ligos negalėjo skaityti prof. 
V. Jungferis, neseniai minėjęs 70 metų su
kaktį ir nepaprastai daug nusipelnęs Lie-

tuvos kultūrai išgarsinti. Jo veikalų sąra
šas apie lietuvių tautos kultūrinį gyveni
mą apima šešis pavadinimus, kurių keli 
buvo išleisti dar Lietuvos valstybės nepri
klausomybės laikais. Keli jo veikalai pa
kartotinai išleisti tremtyje.

Suvažiavimo dieną (liepos 7 d.) daly
vius, tarp kitų, pasveikino Neheim-Hue- 
sten miesto burmistras, šis miestas yra 
pasiėmęs Lietuvos vokiečių globą. Šalia 
Lebenstedt, šiame mieste yra tirščiausiai 
įsikūrę Lietuvos vokiečiai. Ištisi miesto 
rajonai apgyvendinti mūsų krašto vokie
čių, ir čia visa gatvių eilė pavadinta Lie
tuvos vokiečiams pasižymėjusių žmonių 
vardais. Suvažiavime su dainomis pasireiš
kė Lebenstedto Lietuvos vokiečių choras.

Paties suvažiavimo proga buvo išleistas 
specialus šventinis leidinys, kuriame pas
torius Dr. G. Wagner atspausdino ištrau
ką iš savo veikalo apie Lietuvos vokiečių 
istoriją ir jų kultūrinį gyvenimą. Šalia 
prof. Straucho, įvado leidinyje dar išspaus 
dinti šie straipsniai: Elisabeth Josephi 
apie „Lietuvos vokiečių būdą ir dvasinį

būvį“ ir Hermann Hahn apie Lietuvos vo
kiečių repatriaciją ir įsikūrimą Vakarų 
Vokietijoje.

Dar pastebėsime ,kad Lietuvos vokiečiai 
leidžia mėnesinį leidinį „Heimatstimme“, 
kuris skelbia ir kultūrinį priedą „Rūtos“ 
vardu. Be to, jau kelinti metai spausdina
mas turiningas kalendorius.

Apie Lietuvos vokiečių ligšiol atlaikytus 
kultūrinius suvažiavimus išleisti du ten 
skaitytų referatų rinkiniai’, kuriuos reda
gavo prof. Strauchas.

Hagen-Halden gyvenąs pastorius Dr. G. 
Wagner, išleidęs veikalą apie Lietuvos vo
kiečius, turi surinkęs vertingos istorinės 
medžiagos apie savo tautiečius. Kitas pas
torius, Alfred Franzkeit, gyvenąs Frei
statt, yra išvertęs nemaža lietuvių poezi
jos į vokiečių kalbą.

Hannoveryje buvusį jubiliejinį Lietuvos 
vokiečių suvažiavimą Diplomatinės Tar
nybos vardu pasveikino pasiuntinybės pa
tarėjas Dr. A. Gerutis.

A. G.

VOKIETIJA
KAIP PASIEKIAMA STUDIJŲ 

SAVAITĖS VIETA VOKIETIJOJE

Skaitytąją laiškai
KAI AUDRA VERČIA STULPĄ VIENĄ...

Praėjusiame „Europos Lietuvio“ nume
ryje užtikau žinutę, kad vienas tautietis 
atsisakė skaityti „Europos Lietuvį“.

Aš norėčiau jį smarkiau pabarti, bet ne
turiu teisės ir galios. Tačiau ta 
kad būtų pasipriešinta, siunčiu 
už 1964 metus.

Aš esu lietuvis, man patinka
viški laikraščiai. „Europos Lietuvyje“ aš 
randu daug savo širdžiai artimų dalykų ir 
žinių apie lietuvišką veiklą. Štai, Sekma
dienio rimčiai, įvairūs skelbimai, praneši
mai, gimimai, mirimai, paieškojimai, įvai
rios sueigos, minėjimai, Ten, kur Nemu-

intencija.
2 svarus

visi lietu-

nas banguoja, tiek daug žinių apie pa
vergtąją Lietuvą ir apie Sibiro tundras, 
kaip ten lietuviai kenčia ir miršta.

Aš nenuvertinsiu „Europos Lietuvio“, 
nes yra geras lietuviškas laikraštis, nenu
vertinsiu ir pats savęs: aš jį skaitysiu, kol 
mano akys matys. „Europos Lietuvis“ yra 
mano svečias, kuris lanko mane jau 16-ti 
metai. Sudariau dvi didžiules knygas — 
vieną „Britanijos Lietuvio“, antrą „Euro
pos Lietuvio“, tai turiu gražią tremties is
toriją.

Aš patariu skaityti visiems lietuvišką 
laikraštį „Europos Lietuvį“ — tai mūsų vi
sų pasididžiavimas, kad mes jį turime.

A. Barančiukas

ŽĄSYS SU RADIJO APARATAIS
šaulį irgi nežinomi, o apie čiurlius tiek tik 
žinoma, kad jie vis skraido ir skraido pa
dangėse tarp debesų, lyg ten besisukinė
dami ir „pamiegotų“.

Ne visos paukščių ir gyvulių kelionės 
atitinka metų sezonus. Paukščiai paprastai 
skrenda dažniausiai pavasarį ar rudenį. 
Bet būna, kad ir kitu metų laiku gyvūnai 
nei iš šio nei iš to staiga masiškai ima ke
liauti, bėga iš kurio nors krašto, ir mes 
nežinom, kodėl jie taip daro. Ar oro sąly
gos arba kiti gamtos reiškiniai daro jiems 
įtakos? Biologai nori ir meteorologiją 
įjungti į šį didelio masto mokslinį tyrimą.

Kodėl Amerikoje pirmiausia laukinėms 
Kanados žąsims tie radijo aparatukai bu
vo įtaisyti, tai būta tam tikro pagrindo. 
Tačiau ne tik Kanados žąsys, bet ir mėly
nosios ir snieginės praskrenda beveik visą 
šiaurės Amerikos žemyną. Ilgiausiai nesu
stodamos jos lekia nuo James-Bay (pietų 
Hudson Bay) iki aukso pakrantės Luisi- 
anoje.

Paukščių lėkimą sekti radijo signalais 
labai patogu, nes satelitai beveik visą lai
ką turi ryšį su skrendančiais paukščiais. 
Biologai praeitų metų rudenį jau buvo už
mezgę ryšį su skrendančiomis laukinėmis 
žąsimis. Tiesa, ne per satelitą, bet tiesiog

Amerikos biologai pritaisė laukinėms 
Kanados žąsims mažutėlius radijo apara- 
tukus, kurie sveria tiktai 80 gramų. Šitie 
aparatukai įdėti į maišelius, nebijančius 
oro atmainų, ir jie be perstojo siunčia sig
nalus, bet nekliudo paukščiams skristi. 
Šitų aparatukų signalus turi sugauti vadi
namasis „gyvulių satelitas“, kuris persiun 
čia juos į žemėje esančią stotį. Tokiu bū
du galima tiksliai sekti laukinių žąsų skri
dimą. Tą sekimo metodą sugalvojo Min- 
nesotos universiteto fizikos fakultetas. 
Pirmieji bandymai buvo atlikti radijo ba
lionu, iškeltu į 40 kilometrų aukštumą. Jo 
radijo bangas priiminėjo radijo stotis že-

Studijų savaitė vyksta Koenigswinter 
prie Bonnos, „Rheinland“ Jugendhofe. 
Tel. nr. 2778. Koenigswinter pasiekiamas 
iš Bonnos tramvajumi, kryptim Bad Hon
nef, išlipant Longenburg sustojimo vietoje 
(iš čia iki Jugendhofo 20 min. pėsčiomis). 
Greitieji traukiniai Koenigswinter nesto
ja. Kadangi Jugendhofas yra aukštai 
šlaite, patariame imti taksį.

Jaunimas ir paskaitininkai išsiima iš 
savo gyv. vietos gelež. stoties pažymėjimą 
(Mitteilung ueber Fahrpreise) II kl. kelio
nei į Koenigswinter (arba Bonn) ir atgal, mėje, buvusi už 430 kilometrų. Toks dirb- 
Paskaitininkai iš užsienio gali gauti tokį 
formalų pažymėjimą ir kelionių biure.

Studijų savaitės dalyvių registracija, au 
tomobilių pastatymo vieta bus rodyklėmis 
pažymėta.

Studijų savaitės dalyviai laukiami at 
vykstant ne vėliau kaip 22 vai.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,

tinis „gyvulių satelitas“ dirba signalais. 
Jo garsus galima išgirsti net už 2000 kilo
metrų esančioje radijo stotyje žemėje.

To „gyvulių satelito“ priimtuvas pagau
na radijo signalus iš skrendančių ar poil
siaujančių ir žemėje keliaujančių gyvių iš 
1300 kilometrų atstumo.

Pagal Amerikos sąlygas krašto viduryje 
radijo stotis gali priimti signalus iš visų 
išlekiančių paukščių, kurie skrenda per 
J.A.V. ir Kanadą! Bet Amerikos biologai 
nori nustatyti ne tik išlekiančių paukščių 
skridimo kelius ir vietas, bet sekti ir žin-

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti. -

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Praeita žiema buvo šalta. Nešilta nė 
Vasara. Kad ateinančią žiemą nereikėtų 
šalti, siūlome dar prieš jai užeinant įsigyti 
gerus europietiškus plunksninius, pūki
nius ar maišytus patalus. Parūpiname 
plunksnų, pūkų ir medžiagos impilams. 
Pageidaujantiems galime ir pasiūti.

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDERAPARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

duobus. Dar ne visi gyvulių keliai yra ži
nomi. Nežinoma nei apie Lemmingą šiau
rės Skandinavijoje, nei apie šiaurės Ame
rikos Karibus, nei apie laukinius šiaurės 
elnius, nei apie ruonių keliones Lediniuo- 
tame vandenyne, apie Grenlandijos bangi
nių keliones, Rocky Mountains kalnų meš
kas. Taip pat dar nežinoma, kur keliauja 
pingvinai, išsiperėję Antarktikoje. Alba- 
trosų-žuvėdrų kelionės beveik po visą pa

per priimtuvą žemėje. Dvylika dienų bu
vo girdimi paukščių signalai. Aiškinda
miesi tuos signalus biologai galėjo spręsti, 
ką tuo metu daro tie paukščiai. Tuomet 
galima buvo, nustatyti, ar žąsys ilsisi, ar 
ieško maisto, ar plaukioja. Signalai dingo, 
kai žąsys pradėjo lėkti į pietus ir kai din
go už horizonto, nes radijo bangos jau ne- 
beįveikė pasiekti radijo stoties dėl žemės 
pakumpimo. J. Čekauskas

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS 
& 

INVESTMENTS Co., 
421, Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

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.
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