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Po sovietiniu kevalu
KAS KALTAS?

Kai mes einame bet kurio Vakarų kraš
to miestų bet kuria prekybine gatve, tai 
mus mažai jau bedomina prekylangiai. Di
džiulėje patalpoje štai pristatyta automo
bilių. Kitur priversta televizijos aparatų 
Šaldytuvų, radijo aparatų. Dar kitur — 
medžiagos kostiumams, gatavi drabužiai, 
nailonai. Tik eik ir pirk. O jei turi, kas tau’ 
reikalinga ir ką kišenė įveikia, tai kuo gi 
ten besidomėsi! Nebent kuris nors išstaty
tųjų šaldytuvų ir televizijos aparatų yra 
su kokiais nors naujais patobulinimais. 
Tada gali sustoti ir pagalvoti: va, mano tu
rimasis dar ne toks geras. Arba moterims 
nailonas, štai, gražesnis už anksčiau pirk-

Arba megztiniai dabar nepaprastai 
gražaus rašto. Tai jei kas patinka ir jei tu
ri pinigų, tai eik ir pirk.

O kai skaitome, sakysime, visokius sovie 
tinio gyvenimo nenormalumus iškeliančią 
„Šluotą“, tai ne vien tik stebimės. Kartu 
svartome, kas čia per galas, kaip čia yra, 
kad dar šiuo metu taip iš viso gali būti? 
Kas ten kaltas?

Štai Vilniuje, Lenino prospekte, yra to
kia parduotuvė, kuri verčiasi mokslo prie
monių mokykloms pardavinėjimu. Kaip 
„Šluota“ rašo, ten pašnabždėjęs direkto
riui, sekcijos vedėjai, sandėlininkei ar bu
halterei į ausį, pasirodo, gali gauti pirkti 
ir šaldytuvą, ir skalbimo mašiną, ir auto
mobiliams padangų! Tokius dalykus pa
skaitęs užsienietis, nepajėgtų atsistebėti. 
Sakytų: jeigu turi tokių dalykų, tai kam 
čia dar į ausį šnabždėti, kokia čia paslap
tis? Čia gi ne ginklai, kuriuos gali būti 
draudžiama pardavinėti. Jei turi gerų pre
kių, tai rodyk viešai, skelbk, kad žmonės 
eitų, pirktų, naudotųsi, kad būtų galima 
gaminti vis daugiau tokių reikalingų daly
kų, kad visi pakankamai turėtų jų, visi 
dirbtų, gerai uždirbtų ir dar daugiau pirk
tų. O kai šitaip tas gamybos ir prekybos 
ratas suksis, tai ir žmonės bus patenkinti 
ir kapitalistui - įmonių valdytojui daugiau 
gi liks. Tiesa, Sov. Sąjungos valdomuose 
kraštuose kapitalistas yra pati valstybė ir 
ją valdančioji partija. Bet ar jos nenori 
būti turtingos?

Į tuos visus klausimus nesovietinis 
žmogus, tur būt, tiesiog nepajėgtų atsaky
ti. Jis sakytų: pas mus nors vežimais vežk 
šaldytuvus, televizijos aparatus. Automo
biliams padangų gali prisipirkti ir prisi
krauti ištisus sandėlius, niekas tau pikto 
žodžio nepasakys. Jeigu turi pinigų, tai 
automobilį pirk nors kasdien naują, vis 
gražesnį. Matyt, Sov. Sąjunga neturi pa
kankamai tų dalykų. Tikra tragedija!

„Šluota“ stengiasi įtikinti savo skaityto
jus, kad tų prekių yra, tik joms pirkti nu
statyta tam tikra griežta tvarka, kurios 
būtinai reikia laikytis.

O kam gi ta tvarka reikalinga? Dėl to, 
kad maža prekių ir jų gali gauti tik privi
legijuotieji. Arba bent tie, kurie ryžtasi 
prisilaikyti tos tvarkos ir kantriai laukti, 
kol jiems atgabens po metų ar dviejų. O 
žmonės gyventi nori jau šiandien taip, kaip 
gyvena žmonės, kur tokios tvarkos nėra.

Niekur kitur pasaulyje, kur yra žmoniš
ka tvarka, neįmanoma būtų padaryti tokių 
biznių, kaip anoje „Šluotos“ minimoje Vil
niaus parduotuvėje. Kodėl gi teatrai, fil
harmonijos, ansambliai, kultūros skyriai, 
kino teatrai, muziejai negalėtų normaliu 
keliu įsigyti šaldytuvų, skalbimo mašinų, 
automobiliams padangų? Dėl to, kad to
kios visos įstaigos turi pirmumo teisę, la
bai reikalingos komunistinei valstybei, pa
deda jai išsilaikyti. Vadinas, joms duoda
ma viskas, ko tik jos paprašo. Duodama 
daugiau, negu joms reikia. Duodama ir 
drybtelima. Reikia tik paprašyti net ir tuo 
atveju, kai tų visiems neužtenkančių pre
kių ir nereikia. Paskui tos prekės palei
džiamos į apyvartą jau slaptai. Bet kai tos 
įstaigos yra privilegijuotos ir gauna per 
daug, dėl to privilegijomis negalintieji pa
sinaudoti žmonės negali gauti nei šaldy
tuvų, nei padangų. Štai jums atsakymai. 
Valstybė kalta, kad ji nepasirūpina paga
minti kiek reikiant prekių. Valstybė kal
ta, kad ji prekes paskirstydama nesilaiko 
lygybės principo ir dėl to verčia žmones 
sukčiauti ir nusikalsti.

Mados erzina
LIETUVOS JAUNIMO MIESČIONIŠKUMAS 

KOMUNISTAI NIRŠTA DĖL VAKARIETIŠKŲ PAPROČIŲ
POMĖGIO, SUKNELIŲ SIUVIMO IŠ JAV MEDŽIAGŲ

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Dveji metai sienai

PAEAUL
— Britanijoje kasmet miegamaisiais 

vaistais nusižudo apie 1.500 žmonių.
— 3 jauni vokiečiai nurišo trims prie

glaudos karvėms varpelius Tirolyje ir nu
tarė pasilikti atminimui ir už tai gavo po 
3 paras.

— Prancūzų Alpėse, netoli Grenoblio, 
perkūnas nutrenkė 164 avis.

— Švedai palaidojo 10 jūrininkų ir 2 mo 
teris iš savo karo laivo Vazos, kuris pa
skendo prieš 335 metus (1628 metais).

(Elta)" Vakarų papročiai laikosi Lietu
voje, ir čia pavojus gresiąs ypač jaunimui 
— m.esčioniškumas esąs lietuviško gyve
nimo gėda — tokiomis mintimis gyvena 
šių dienų partija, ir nenuostabu, kad spau
doje ar per radiją dažnėja įspėjimai. Vieną 
tokių liepos 25 d. per Vilniaus radiją pa
skelbė Kauno politechnikos instituto doc. 
A. Novodvorskis. Jis teigia, kad komuniz
mas reikalaująs atsisakyti asmeniškų inte
resų, tačiau dažnai pastebimi reiškiniai 
byloja ką kita —lietuviškoje visuomenėje 
vis jaučiamas „buržuazinės visuomenės 
raugas“, joje pastebima išviršinio puošnu
mo, egoizmo, miesčioniškumo.

Taip, tas miesčioniškumas jau virtęs 
komunistų baubu, ir jie jį supranta plačiai 
bei suplaka su gyventojų prisirišimu prie 
senųjų tradicijų laisvės ar nuosavybės sri
tyje. Dabar Novodvorskis (ar partija jo 
lūpomis) štai ką aiškina: miesčioniškumas 
pažeidžia sąmonę tų žmonių, kurie dar nė
ra atsisakę praeities atgyvenų, kurių 
mąstymas tebėra sukaustytas savininkišku 
mo pančiais... Metami kaltinimai Lietuvos 
jaunimo daliai, kuri, esą, nebesvajoja kur
ti komunizmo epochos, bet... galvojanti, 
„kaip pasistatyti namus, tą pasakų pilaitę, 
įsigyti „Volgos“ automobilį, kaip išrinkto
ji žavėsis nylono kojinėmis, šilkiniais bal
tiniais...“ Pripažįstama: tokių žmonių 
Lietuvoje pasitaiko daug.

Toliau aiškinama, kad miesčioniškumas, 
jo skonis pasireiškiąs „abejotinos vertės 
madinguose reiškiniuose“. Bevažiuojant 
Lietuvoje galima užgirsti pasikalbėjimus: 
„Ar jau matei Tris?“ Pasirodo, labai ma
dingu virtęs prancūzų, taigi Vakarų ga
mybos filmas „Trys muškietininkai“. Jis 
Lietuvoje, ypač Vilniaus kinuose rodytas 
su dideliu pasisekimu. Tai nėra blogas fil
mas, aiškina komunistai, tačiau nepatinka, 
kad iš filmo aplankymo daromas kultūros 
įvykis.

Miesčioniškam skoniui patinkanti dar 
vakarietiška, „staugianti, estetinius pojū
čius atbukinanti“ muzika. Džiaugiamasi, 
kad teatrų scenose ar televizijose rečiau

tepasirodo vakarietiškos operetės, kuriose 
esą „šlykštaus ir plokščio sąmojaus“. Vėl 
piktinamasi, kad Lietuvoje vis dažnėjąs 
paprotys „ant stalo mėtyti kortas“ ir siste
mingai kortuoti iš pinigų.

Kai kurios miesčioniškos naujovės, pa
sirodo, pavergtosios Lietuvos jaunimo tar
pe gali prigyti, kitos neprigyja. Taigi, ne
prigijo barzdočiai jaunuoliai, kurie pamėg
džioję ir imitavę kubiečius. Užtat jaunuo
liai, užsienio filmuose ar žurnaluose pama
tę jaunuolius su storais megztiniais, su 
jais vaikšto ir karštomis vasaros dieno
mis. Taigi, teigiama, čia jau mada, o jau
nuoliai, matyt, linkę mėgdžioti vakarietiš
kus, bet ne komunistinius papročius.

Komunistus erzina dar ir miesčioniškas 
skonis drabužiuose. Jiems net juokinga, 
Novodvorskio žodžiais, „kokio laipsnio pa
siekia vergiškas kopijavimas visokiausių 
madų, kurias padiktuoja vakarietiškų ma
dų žurnalų leidėjai“. Lietuvoje dabar tei
giama — užsienietiška, taigi — gražu. Tai 
esanti... šių laikų miesčionių filosofija. Pa 
galiau dar viena, komunistų akyse, miesčio 
niška blogybė — iš Amerikos prisiunčia
mos medžiagos. Girdi, koktu darosi, kai pa 
sigirsta pasikalbėjimai: „Ar matei, kokią 
suknią pasisiuvo Vilnienė? Ogi iš naujo
sios amerikoniškos medžiagos“. Ar verta 
girtis, teigia komunistai, kad tekstilės ga
balą iš už vandenyno buvo atsiuntęs „kaž
koks smetoninis valdininkėlis ar klebonė
lis savo buvusiai meilužei ar simpatijai“. 
Teigiama: patys amerikiečiai esą ne per 
daug aukštos nuomonės apie tekstilės ko
kybę (o Lietuvos ir Sovietijos gyventojai 
apie rusų tekstilę?). Vis dėlto toji JAV 
tekstilė miesčioniui imponuoja — juk ji 
amerikoniška!

Dabar šaukiama į kovą visus ideologinio 
fronto darbuotojus — kovokite su miesčio
niškumu. Jis esąs apkrėtęs lietuvišką jau
nimą, nors, guodžiamas!, be kubiečių barz 
dų, jų tarpe neprigijusios ir palaidinukės 
su išdažytais kovbojais, palmėmis ar bež
džionėmis.

Pasirašius Maskvos sutartį, tarp Rytų ir 
Vakarų prasidėjo atoslūgis. Tačiau koks 
atoslūgis? Ką jis davė ir ką žada duoti? 
Štai Vokietiją skiria viduriu Berlyno ei
nanti mūro siena. Ji stovi jau dveji metai, 
ir austrų Express tos gėdingos sukakties 
proga rašo:

„Ar Ulbrichto režimas galės ir toliau sau 
„valdyti“ 17 milijonų sovietinės zonos vy
rų, moterų ir vaikų tokiais metodais, ku
rie atrodo paimti tiesiog iš Stalino ar iš 
Mao Tsetungo arsenalų? Ar dabar prasidė
jęs ir Chruščiovo viešose kalbose pageidau 
tasis atoslūgis tarp Rytų ir Vakarų bus 
pritaikytas ir Rytų ir Vakarų Berlynui? 
Berlyno klausimas, kurį šiandien simboli
zuoja mūro siena, bus ir turės būti įrody
mas, kiek garbingas yra Nikitos taikos ir 
sambūvio troškimas“.
kaktį mini:

Pačių vokiečių Die Welt šitaip tą su
kaktį mini:

„Jau dveji metai, kai stovi ta mūro sie
na. Beveik kiekvieną dieną ir kiekvieną 
naktį nuskamba šūviai paskui bėgančiuo
sius, žmonės suiminėjami, prievarta tre
miami, kojomis mindžiojama prigimtinė 
teisė gyventi. Šiapus ir anapus tos užtva
ros prievartos priemonėmis berlyniečiai 
verčiami išmokti susigyventi su ta siena. 
Tačiau jie nepripranta prie jos. Jų vidinis 
pasipriešinimas ir ryžtas tebėra tokie pat 
dideli, kaip ir aną pirmąją dieną prieš 
24 mėnesius“.

Turėdamas prieš akis tą sieną, su nevil
timi į visus atoslūgius žiūri ir prancūzų 
L'Aurore, kuris rašo:

„Visa tauta, kuri trokšta vėl apsivienyti, 
tą mūro sieną laiko skausmingu jos pada
lijimo simboliu. Jau prabėgo dveji metai, 
ir su ja dar ir šiandien neapsiprantama, 
nors tasai mūras turi jau savo istoriją, sa
vo legendas ir savo didvyrius: tuos, kurie 
tuos mūrus nugalėję žuvo, ir tuos, kurie 
buvo pašauti ar įmesti kalėj iman už tai, 
kad bandė juos nugalėti... Aišku, jeigu tie 
mūrai rytoj būtų nugriauti, tai būtų bėga
ma į Vakarus dar smarkiau, negu prieš tai. 
Dėl to Maskva, kuri tai žino, sako: ne. Tai 
dėl to ir klausiama, kam buvo reikalingas

ma. Jos tarnauja nebent tam, kad žmonės 
apsišarvotų kantrybe ir pasitaupytų jėgų 
būsimajai kovai“.

KAS PASIKEIS EUROPOJE?
Kai mes keliame tokį klausimą, tai tu

rime galvoje ne vien Vokietiją, bet visus 
pavergtuosius ir savo kraštą. Bet Vokieti
ja, žinoma, yra didelis kraštas. Štai britų 
The Guardian rašo:

„Prieš aštuonerius metus Vokietija dar 
nebuvo davusi nė vieno kareivio Europai 
ginti. Dabar jau vokiečių karines pajėgas 
sudaro apie pusę milijono vyrų, dėl to su
prantama, kad vokiečiai laukia sau dides
nių teisių aptariant NATO ir vakariečių są 
jungos politiką“.

O vokiečiams rūpi išjudinti savo krašto 
apjungimo klausimą. Jei jis išjudėtų, tai 
gal tada ir mes galėtume turėti daugiau 
vilčių. Tačiau ar net ir tokią duoklę duo
dantiems vokiečiams yra vilčių? Britų The 
Daily Telegraph rašo:

„Negalime surasti lengvesnio — ir ma
žiau pavojingo — kelio susiprasti su sovie
tine Rusija, kaip tik sudaryti sandėrį V. 
Vokietijos sąskaiton. Dėl to Dr. Adenaue- 
ris ir jo ministerial, prieš apsispręsdami 
pasirašyti atominius bandymus draudžian
čią sutartį, iškėlė savo priekaištus“.

Ar tuo buvo kas nors laimėta? Labai 
maža. Susilaukta tik raminimų. Ar galima 
ateityje tikėtis? štai atsakymas britų Spec
tator. Jame rašoma:

„Opiausia vieta, be abejo, yra Vokie
tija, ir sunku pramatyti, kaip čia kitaip 
gali būti sutvarkytas Vidurio Europos 
klausimas, jeigu ne vieningai nutylint da
bartinę padėtį. Žinoma, Amerika ir D. 
Britanija negali paaukoti Federalinės Res 
publikos interesų. Šitaip padaryti būtų 
beprotybė. O Sov. Sąjunga niekada neatsi
sakys savo režimo Rytų Vokietijoje. 
Abiems pusėms Vokietija yra kertinis ak
muo jų sąjungoms Europoje. Dėl to nema
tyti jokios perspektyvos dabartinėmis są
lygomis baigti Vokietijos padalijimą. Tik 
pagerėję Rytų - Vakarų santykiai galėtų 
vieną dieną sudaryti tokią padėtį, kad 
Sov. Sąjunga nebebijos Vokietijos apsi- 
jungimo. Iki šiai dienai Vokietija nieko nė
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visas tas atoslūgis, tos naujosios klimati- ra laimėjusi ir viską pralaimėtų, jeigu su- 
nės sąlygos, apie kurias tiek daug šneka- pykintų J.A.V-bes“.

TRAUKINIO UŽPUOLIKAI 
SUIMINĖJAMI

Daugiau kaip 2 su puse milijonų svarų 
iš traukinio pagrobusieji plėšikai, pasiro
do, buvo nusipirkę apleistą ūkį ir ten įsi
kūrę ruošėsi savo žygiui, o paskui su pini
gais iš ten išbėgiojo.

Bet Scotland Yardui jau pasisekė keletą 
plėšikų suimti. Kai kurie jų turėjo savo ži
nioje dideles sumas pinigų (dviejų auto
mobiliuose rasta po 50.000 svarų).

INDIJA NEPATENKINTA VYRIAUSYBE
Indijos parlamento opozicija iškėlė Neh

ru vyriausybei nepasitenkinimą, kad vis
kas apkrauta dideliais mokesčiais ir kad 
nepatenkinamai sutvarkyti reikalai su Ki
nija ir su Pakistanu.

Ryšium su tuo prasidėjo didelės demons
tracijos prieš vyriausybę.

ATOMINIS PAJĖGUMAS
J.A.V-bės yra pranašesnės atominiais 

ginklais už Sov. Sąjungą. Tas pranašumas 
bus stengiamasi išlaikyti, ir Maskvos su
tartis čia nekliudysianti.

Šitokį parodymą yra davęs Senato už
sienių reikalų komitetui krašto apsaugos 
ministeris McNamara.

POPIEŽIAUS JONO TAIKOS PREMIJA
Šv. Sosto oficialusis laikraštis paskelbė 

popiežiaus Jono XXIII ranka rašytą laiš
ką, pagal kurį skatinti tikrai taikai ir bro
lybei tarp žmonių ir tautų steigiama tarp
tautinė taikos premija.

Ji bus skiriama kas 3 metai.
Premijų fondą sudaro 80.000 svarų, ku

riuos pop. Jonas XXIII gavo Balzano tai
kos premijos.

METINĖS SU DEMONSTRACIJOMIS
Minint Berlyno sienos metines, vakarų 

pusėje buvo demonstracijų. Policija išsklai 
dė pasienyje jaunuolius demonstrantus 
prie Charlie praėjimo punkto.

Kitose vietose taip pat buvo demonstra
cijų ir net smulkių riaušių.

PORTUGALIJA NEPASIDUOSIANTI
Portugalijos min. pirm. Dr. Salazaras sa 

vo kalboje pareiškė, kad jo kraštas gins 
savo kolonijas Afrikoje iki paskutiniosios.

Jis atmetė kitų valstybių priekaištus, 
kad Portugalija blogai tvarkanti savo ko
lonijas.

KELIONĖ JUGOSLAVIJON
Rugpiūčio 20 d. Chruščiovas išvažiavo 

Jugoslavijon atostogų su žmona ir maža 
grupele patarėjų.

Jo pasiryžimas būtinai važiuoti laiko
mas pastangomis dar labiau įtempti santy
kius su kiniečiais.

SOVIETAI NEDAVĖ
Kiniečiai savo laikraščiuose paskelbė, 

kad sovietai neįvykdė 1957 m. susitarimo, 
pagal kurį jie turėjo gauti techniškų duo
menų, kaip pasigaminti atominę bombą.

Rusija pradėjusi nebevykdyti sutarties 
1959 m„ kada Chruščiovas susitiko su Ei- 
senhoweriu.

— Šveicarija liepos mėn. pabaigoje tu
rėjo 148 registruotus bedarbius ir 6.545 
laisvas vietas, kurioms reikia darbininkų 
(per pastaruosius 10 metų Šveicarija įsiga- 
beno apie 750.000 užsieniečių darbininkų).

— 20 jaunuolių su anarchistų šūkiais įsi 
veržė iį ispanų konsulatą Montevideo, iš
metė iš lango gen. Franco portretą ir ke
letą valandų užėmę išlaikė pastatą.

— Australijoje gyvenanti škotų pora 
jau penktą kartą susilaukia dvynukų.

Maskvos propaganda emigrantų tarpe
(E) Pagal Maskvos radijo pranešimą 

liepos 15 d. sovietų vyriausybė įsteigė nau
ją organizaciją — „Komitetą kultūriniams 
ryšiams su tautiečiais užsienyje palaiky
ti“. Jo tikslas palaikyti kontaktą su užsie
nyje gyvenančiais, iš dabartinės Sovietų 
Sąjungos ribų kilusiais emigrantais. Pagal 
spaudos agentūrų pranešimus, komitetas 
ateisiąs į pagalbą tiems, kurie „yra patekę 
į antisovietinės propagandos įtaką ar tink
lą“... Sovietai nurodė, kad minėtas komi
tetas sudarytas laiškais kreipusis ne tik 
rusams, bet ir ukrainiečiams, baltaru
siams, latviams, estams, lietuviams ir ar
mėnams. Esą, jie visi pageidauja artimes
nių ryšių su tėvynėmis (atrodo, kad Rytų 
Berlyne buvęs vad. gen. Michailovo — vė
liau gen. Višnevskio — komitetas, „Tėvy
nės Balse“ pasivadinęs „Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komitetu“ dabar tu
rės įsigyti kitokią iškabą).

DIDVYRIAI
Sovietiniai Lietuvos laikraščiai dabar 

paminėjo 20 metų sukaktį, kai vokiečių 
buvo nužudyta Marytė Melnikaitė.

Kaip gi neminės, jei ji jau seniai paskelb 
ta kankine ir šventąja, jei pristatyta jai 
visur paminklų?

Tur būt, beprasmiška būtų kad ir šia 
sukakties proga iš naujo kelti klausimą, 
kuo ji savo didvyriškumu išsiskyrė iš kitų 
žuvusiųjų ar sušaudytųjų bolševikų. Gal 
būt, čia dar yra Stalino laikų asmenybės 
kulto padarinys, kai labai naudinga buvo 
turėti mirusių didvyrių... Taip buvo, taip 
ir pasiliko. Argi dabar imsi ir pradėsi sa
kyti, kad čia yra tiktai viena iš daugelio 
tų, kurie buvo suimti ir sušaudyti? Viena 
iš daugelio tų, kurie pačių bolševikų buvo 
atsiųsti į užfrontę žūti? Tada tektų pradėti 
griauti jos paminklus, ir patsai bolševiki
nio didvyriškumo mitas tada palaipsniui 
turėtų visiškai išblėsti ir dingti. O bolševi
kai tuo-mitu iš dalies ir laikosi ir jį dar vi
somis išgalėmis stiprina. Kad tik kas nors 
bent truputį pasistengė, tai žiūrėk — jau 
ir didvyris, jau ir ordinais apkabinėjamaS, 
kol smarkiau apsivagia ar visiškai apsilei
džia ir turi būti uždaromas kalėj iman ap- 
simąstyti.

Bet Melnikaitės sukakčiai skirtieji 
straipsniai ir reportažai rodo, kokių netvir 
tų kojų yra tas didvyriškumas ir jo mitas, 
kaip vaikiškai, kokiu pigiu būdu jis kuria
mas. Melnikaitė bolševikų šventąja didvy
re paskelbta, tur būt, ne dėl to, kad ji būtų 
ypač narsiai kovojusi. Kai skaitome bolše
vikų partizanų atsiminimus, tai matome, 
kad kai kurie jų priklojo nesuskaitomus 
vokiečių kiekius. Ar jie iš tikro taip pada
rė, ar tik giriasi, tai jau kitas dalykas. Bet 
daugelis jų net ir iki šiol nėra dar gavę 
didvyrio vardo. Narsūs tai narsūs buvo, 
visi skaito ir gėrisi, bet tuo viskas ir bai
giasi.

O jeigu Melnikaitė kartą buvo paskelb
ta didvyre, tai narsumo istorija turi būti 
plečiama ir didinama, kol pro didvyrišku
mą jau nebebus matyti paties mirtingojo 
žmogaus.

Ką gi ji padarė? Ar išklojo daugiau sa
vo priešų, negu kiti?

Aprašymai to neliudija. Jos draugas nu
šovė policijos vachmistrą, ir tiktai tiek. 
Net ir jos turėtoji granata nesprogo. Taigi

IR TIESA
visa didvyriškumo istorija prasideda nuo 
to meto, kai ji pakliūna į savo priešų ran
kas. Vadinas, istorija, kuri neturi jokių 
liudininkų. Kiek ten dienų ją mušė be pa
liovos? Keturias ar penkias? Bolševikai 
labai gerai žino, kiek ilgai žmogų galima 
be pertraukos mušti ir kankinti. Jie gi tu
rėjo čeką, NKVD ir kitokiais vardais pla
čiai žinomas kankinimo įstaigas. Penkių 
dienų ištisai niekas negalėjo kankinti, nes 
ir tokia didvyrė, kaip Melnikaitė, nebūtų 
išlaikiusi. Tačiau jeigu būtų skelbiama, 
kad ji tik buvo mušama ir kankinama, tai 
tuo nebūtų galima sudaryti didvyriškumo 
nuopelnų.

Dar svarbus dalykas, ką mušama ir kan
kinama ji sakė. Ar tik verkė ir raudojo, ar 
piktais žodžiais smerkė savo budelius ir 
grasino jiems? Visi dabar spausdinamieji 
laikraščiuose rašiniai liudija, kad ji kaip 
didžiausias agitatorius atsikirtinėjo savo 
kankintojams, išsilaikė tiesi ir drąsi, kol 
pagaliau buvo sušaudyta.

Žinoma, kas penkias dienas kankinamas 
turi pakankamai jėgos priešintis savo bu
deliams, privalo būti didvyris.

Bet kas gi matė, kaip ji priešinosi? Kas 
gi girdėjo, ką ji sakė savo kankintojams? 
Kas gi žino, kad ji buvo badoma ir spar
doma?

Šios istorijos liudininkų nėra ir negali 
būti. Visas Melnikaitės didvyriškumas yra 
ją aukštinančių laikraščių fantazijos pada
rinys, nebūta istorija, kuria gali patikėti 
tik labai nekritiški, naivūs žmonės. Tačiau 
suprantama, kad ir tie, kurie netiki tokio
mis istorijomis, negali niekur pareikšti 
savo abejonių. Jeigu jie skelbtų savo abe
jones, tai tuo kenktų Melnikaitės didvyriš
kumo mitui ir tuo pačiu bolševizmui.

Mitingai kinų reikalu
(E) Kaip ir reikėjo laukti, ir Lietuvoje 

partijos pavedimu šaukiami mitingai, su
sirinkimai ir visi, kolchozininku prade
dant ir studentu bei profesorium baigiant, 
paraginti tarti nuomonę apie nevidonus ki 
nūs ir apie teisingą partijos liniją. Šakių 
raj. Lenino v. kolchozo pirm. K. Glikas 
„kalbėjo“, o „Tiesa“ jo mintis skelbė: „tik 
nedraugas gali ignoruoti tą pagalbą, kurią 
kinų tauta gaudavo ir tebegauna...“.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 33(774). 1963. VIII. 20

Enzys Jagomastas buvo gimęs 1870 m. 
Lankininkuose, prie Nemuno. Jo tiksli gy
venimo vieta ir data nėra žinoma, juoba, 
kad nebegyvena nė vienas jo šeimos narys. 
Enzys Jagomastas mirė 1941 m. rugpiūčio 
23 d. Vilniuje, kur jis kartu su visa šei
ma: sūnumis Dovu ir Jurgiu, dukterimi 
Ona ir žentu Macklenburgu - Vilmantu, II 
Didž. karo metu vokiečių politinės polici
jos Gestapo buvo sušaudytas už savo anks
tyvesnę lietuviška veiklą Maž. Lietuvoje.

Patriotų šeimoj
Jagomastai buvo viena pavyzdingiausių 

lietuviškų veikėjų šeimų Maž. Lietuvoje. 
Ji anksti įsijungė į lietuvišką politini vei
kimą tame krašte ir Tilžėje išbuvo ligi II 
D. karo pradžios. Enzys Jagomastas buvo 
ne tik nepailstamas veikėjas, bet ir lietu
viškos spaudos mylėtojas, jos leidėjas 
bei platintojas. Jau iš jaunų dienų Jago
mastas buvo uolus lietuviškų parengimų 
dalyvis ir rengėjas, karštas lietuviškų kny
gų mylėtojas, kuris ne tik rinko bei saugo
jo lietuviškus raštus, bet ir pats kartu su 
savo vaikais nuosavoj spaustuvėj „Lithua
nia“ Tilžėje leido lietuviškas knygas reli
ginio, pasaulietinio ir politinio turinio.

Maž, Lietuvos sostinėj
Visą savo gyvenimą Jagomastas praleido 

Tilžėje, kuri ankstyvesniais laikais net vo
kiečių literatūroje buvo vadinama Mažo
sios Lietuvos sostine. Ji didele dalimi bu
vo sukurta Tilžės apylinkės lietuvių ūki
ninkų, kurie, išeidami j išimtinę, Tilžės 
pakraščiuose pirkosi arba statydinosi na
mus ir juose praleido paskutinius amžiaus 
metus. Net žiauriausiais Hitlerio režimo 
laikais, kai viskas buvo naikinama, kas lie 
tuviška, Jagomastai liko Tilžėje. Išsikraus
tė Lietuvon tik 1941 m. Hitlerio valdžios 
įsakymu, nes pagal Lietuvos - Vokietijos 
optacljos sutarti Jagomastų šeima buvo pa 
sirinkusi Lietuvos pilietybę, ir kaip tokiem 
nebuvo leidžiama toliau gyventi 
joje.

Spaustuvėj ir redakcijoj
Jau iš jaunų dienų Jagomastas, iš amato 

spaustuvininkas, buvo persiėmęs lietuviš
ku veikimu bei spaudos darbu. Dar prieš 
išeidamas atlikti karinės tarnybos 1889 
- 90 metais, Jagomastas ėjo dvisavaitinio 
žurnalo „Apžvalga“ redaktoriaus pareigas. 
Kiek vėliau, 1896 m., jis nusipirko spaus
tuvę „Lithuania“, kur jis iš pradžių su ki
tais, o vėliau pats vienas redagavo savait
rašti „Lietuviszkas Laiszkas“, kuris 1897 
m. pasivadino „Auszra“. Paskelbęs straips
ni apie lietuvio gydytojo dr. V. Bruažio 
(Bruožio) bylą, Jagomastas 1899 m. vokie
čių teismo buvo nubaustas, ir laikraštis su

ENZYS JAGOMASTAS
Dr. M. ANYSAS

stabdytas. Kai 1901 m. jsisteigė Lietuvių 
Susivienijimas Prūsuose, Enzys Jagomas
tas buvo išrinktas jo pirmininku.

Didžiojo lietuvninkų mylėtojo, iš Hano
verio kilusio kalbininko dr. Zauerweino, 
paragintas, patriarchas Martynas Jankus 
su kitais bendraminčiais stojo į politinę 
kovą pravesti lietuvių atstovams i Prūsi
jos karalystės ir Vokietijos seimą. Jago
mastas bendradarbiavo žodžiu ir spausdin
tu raštu, kol galiausiai į abu parlamentu 
prteko ir lietuvių tautiniai atstovai — dr. 
V. Gaigalaitis ir Smalakys.

Trylika leidinių
Prieš ir po I D. karo Jagomastas išleido 

savo spaustuvėje visą eilę lietuviškų kny
gų. Prūsų Lietuvninkų knygynėlio vardu 
išėjo 13 knygučių sekančiais pavadinimais: 
Dievo malonė daug gali; Apie išpūstyjimą 
Jakohomos miestą per žemės drebėjimą Ja 
ponijoje: Pirmųjų krikščionių persekioji
mai; Garbink tėvą ir motiną savo; Marty- 
nukas; Tiktai kibirkštėlės tereikėjo; Tė
vas; Milžinas savymeila; Japonija; Dyvi- 
na šalis; Afrikos liūtai: Ką Piloto pati apie 
mūsų Išganytoją regėjusi; Iš krikščionys
tės pirmųjų laikų; Penki skaitymai; Apie 
mūsų evangeliškas giesmes ir giesminin
kus, kurie jas surašė; Erkus Monte arba 
Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvoje; Apysaka 
iš prūsų lietuvių gyvenimo; Mikelio Bar- 
naičio duktė; Prūsų Lietuva ir jos suvokie- 
tinimas. Visi leidiniai buvo atspausdinti 
prūsų lietuvių vartojama rašyba.

Jagomastas buvo tų leidinių autorius, 
vertėjas, raidžių rinkėjas ir leidėjas.

„Naujasis Tilžės keleivis“
Jagomastas Maž. Lietuvoj ko plačiau

siai buvo žinomas jo paties iš pat 1924 m. 
redaguojamu ir leidžiamu „Naujuoju Til
žės Keleiviu“, vieninteliu lietuvišku laik
raščiu pietuose nuo Nemuno, ir kasmet 
išeinančiu „Jagomasto lietuvišku kalendo-

Vokieti- riu“. 1940 m. laikraštis ir kalendorius hit
leriškos valdžios įsakymu buvo sustabdy
ti, ir kartu buvo uždrausta Maž. Lietuvoje 
bet kurį raštą lietuvių kalba spausdinti.

Jagomasto leidykloje 1916 m. išėjo vo
kiečių kalba V. Vydūno parašyta knyga: 
„Litauen in Vergangenheit und Zukunft“. 
1933 m. ji išleido to paties autoriaus pa
rašytą knygą: „Sieben hundert Jahre deu- 
tsch-litauischer Beziehungen“, kuri vėliau 
Hitlerio valdžios buvo konfiskuota ir nai
kinama. Nuo 1929 m. Jagomastas neregu
liariai leisdavo lietuvių dvasia, bet vokie
čių kalba žurnalą „Unsere Stimme“, ku
ris atsikirsdavo į vokiečių laikraščių puo
limus.

Jagomastas buvo lietuvių tautosakos 
archyvo nuolatinis bendradarbis. Jis irgi 

bendradarbiavo kaikuriuose lietuviškuose 
laikraščiuose. Po panelės Raišukytės mir
ties jis padėdavo rašytojui ir poetui Vydū
nui tvarkyti „ Rūtos“ leidyklą.

Paliko reikmenis, pasiėmė knygas
Jagomastas buvo didelis knygų mylėto

jas. Jis rinkdavo visą pasiekiamą literatū
rą, ir jo knygyne buvo daug senų ir vertin
gų lietuviškų raštų arba kitomis kalbomis 
parašytų veikalų apie Lietuvą ir lietuvius. 
Į Lietuvą repatrijuodama, Jagomastų šei
ma paliko daug kasdieniam gyvenimui rei
kalingų daiktų, bet paėmė su savimi visą 
turimą lietuvišką literatūrą, kuri, po Jago
mastų šeimos mirties, turimomis žiniomis, 
atiteko Vilniaus universiteto bibliotekai.

„Elgiesi kaip vokietukas“
Jagomastas buvo pavyzdingas patriotas 

ir savo šeimoje. Jis išaugino du sūnų ir 
dukterį lietuviškoje patriotinėje dvasioje. 
Jo namuose buvo kalbama tik lietuviškai. 
Būti lietuviu ir elgtis lietuviškai buvo 
skaitoma aukščiausiu idealu.

Šitų eilučių rašytojas atsimena atsitiki
mą, kai 1926 m. vasarą, dukteriai Onai su 
jauniausiu broliu traukiniu iš Klaipėdos 
į Tilžę važiuojant, vaikinas labai išdykavo 
ir nebuvo galima jį paprastais raginimais 
nuraminti. Tuomet sesuo jam pasakė: „Tu 
elgiesi kaip tikras vokietukas“, šis posakis 
Jurgio ne tik nenuramino, bet dargi tiek 
paveikė, jog vaikinas visą laiką traukinyje 
dėl tokio palyginimo verkė. Net Jągomasto 
žentas Mecklenburgas-Vilmantas, Onos Ja- 
gomastaitės vyras, gerai išmoko lietuviš
kai ir buvo karštas lietuvių draugas.

Duktė — pasiuntinybės tarnautoja
Jagomasto vienintelė duktė Ona mokėsi 

Tilžės gimnazijoje dar prieš nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Jau tuomet ji dir 
bo ir tėvo spaustuvėje. Kai 1919-20 m. dr. 
Purickis buvo Lietuvos pasiuntinys Berly
ne, jis pakvietė Oną Jagomastaitę į pasiun 
tinybę, kur ji kurį laiką dirbo kaip pasiun
tinybės raštinės vedėja ir diplomatinė kur
jerė. Dėl nelemtos dr. Purickio bylos ji tu
rėjo savo tarnybą nutraukti ir, grįžusi Til
žėn, vėl darbavosi tėvo spaustuvėje kaip 
uoli mažalietuvė veikėja ir spaudos dar
buotoja. Buvo nuolatinė Lietuvių tautosa
kos archyvo bendradarbė; rašė nemažai 
straipsnių tautosakos klausimais Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos spaudoje. Ji ir jos 
vyras sulaukė 1941 m. rugpiūčio 23 d. to 
paties žiauraus likimo, kaip ir kiti Jago
mastų šeimos nariai.

Sūnūs studijavo Kaune
Jagomastas Dovas mokėsi Tilžės gimna

zijoje, baigė Aušros gimnaziją Kaune ir

SURINKITE TRUPINIUS!

Visas gyvenimas susideda iš trumpų aki
mirksnių, karžygio žygdarbiai — iš daugy
bės smulkių ištvermingos valios tvarkomų 
veiksmų. Didžiulę piūtį sudaro daugybė 
nedidelių pėdų, pėdus — daug smulkių 
varpų, varpas — tam tikras skaičius ma
žyčių grūdelių. Į kiekvieną pėdą, varpą, 
grūdą, juos atskirai paėmus, galima žiūrė
ti kaip į mažos reikšmės dalyką, bet visu
moje kiekvienas jų svarbus, kiekvienas 
būtinas.

Taip ir dvasios gyvenime charakterio 
savybės, dorybės, šventumas auga ir bręs
ta nežymiuose kasdieniniuose veiksmuose. 
Jie gali mums atrodyti tarsi bereikšmiai 
trupiniai. Tačiau Kristus, pavalgydinęs 
tūkstantines minias, liepė: .Surinkite tru
pinius!1

Bet ar tai nėra betikslis vargas, kuris 
neapsimoka? Skrupulingas kasdieninių 
veiksmų kontroliavimas, nuolatinis savęs 
stebėjimas, tikslus judesių apskaičiavi
mas, —- argi visa tai nėra daugiau panašu 
į dvasinę mašineriją? Ar tiktai susirūpinęs 
tikslumu, viską suskaičiavęs ir dar patik
rinęs, gali vakare ramiai gultis ir miegoti 
ant teisiojo pagalvės?

Rūpinimasis visas smulkmenas — iš ku
rių susideda visas gyvenimas — tiksliai ir 
tarsi mechaniškai išpildyti nėra nei pats 
svarbiausias, nei pakankamas žmogaus už
davinys. Reikia toliau veržtis; reikia priei
ti prie to, kad visus veiksmus persunktų 
ištikimybės syvai, teką iš dėkingos už mei
lę širdies. Juk gyvename ir veikiame ne 
tik amžinojo Sutvėrėjo stebimi, bet ir Jo 
padedami, Jo vedami ir Jo palaikomi.

Dėl to nėra nieko gyvenime, kas būtų be 
reikšmės; viskas tampa svarbu, viskas turi 
atitikti Jo pageidavimus, viskas turi vykti 
Jam rodomos pagarbos ir ištikimybės 
ženkle.

Jis stebi, kaip tu eini: ir kai tavo žings- 

studijavo Vytauto Didžiojo universitete 
filologiją. 1935 m. sugrįžo į Tilžę ir ten tė
vui padėjo lietuviškos spaudos reikaluose, 
rašydamas straipsnius „Nauj. Lietuvos Ke
leivyje“ ir Jagomasto lietuviškame kalen
doriuje. 1941 m. kartu su visa šeima repat
rijavo į Lietuvą.

Jurgis Jagomastas nuo 1937 m. studija
vo Vytauto Didžiojo universitete kalbas; 
1940 m. persikėlė j Vilnių tęsti studijų. Jis 
sulaukė to paties likimo kaip visa Jago
mastų šeima.

(Iš „Tėviškės Žiburių“ 1963.VII.25) 

niai tampa per greiti ar per lėti, negu kad 
pareigos reikalauja, Jis kenčia, kaip ken
čia kiekvienas, pastebėjęs mylimajame 
asmenyje kokį nors trūkumą. Jis stebi ta
vo elgesį, tavo judesius; ir kai perdedi, kai 
gestikuliuoji praradęs kantrybę, Jis nu
liūsta. nes norėtų tave matyti paprastą ir 
kuklų. Jis stebi tavo veido išraišką ir bal
so toną; ir kai balsas virsta neapykantos 
riksmu ar nepasitenkinimo murmėjimu, 
kai pykčio raukšles ištrina veide gerumo 
ir nuoširdumo išraišką, Jis kenčia, kaip 
kenčia kiekvienas, matydamas mylimaja
me asmenyje neapvaldytą storžieviškumą, 
neišauklėjimą. Jis stebi visa: ir knygą, ku
rią skaitai, ir mintis .kurios slenka per ta
vo galvą, ir rūbus, kuriais vilki, ir kamba
rį, kuriame gyveni, ir kalbas, kurias kalbi 
su savaisiais ir su draugais; viskas Jam 
įdomu, viską tiria Jo meilės žvilgsnis, kad 
su džiaugsmu patvirtintų ar su skausmu 
išpeiktų.

Žiūrint iš šio galingos Sutvėrėjo meilės 
ir jai atsiliepiančios sutvėrimo ištikimybės 
taško, gyvenimo smulkmenos yra ne tiek 
smulkūs pinigai, kurių pakankamai prisi
rinkus būtų galima nusipirkti busimąją 
garbę, kiek laisvai teikiamos Visagaliui 
dovanos, kaip nuolatinės ištikimybės pa
liudijimas. .Surinkite trupinius!1 Juk tik
rai meilei nėra niekniekių.
V. Vokietija T. Paulius

PAMALDOS

MANCHESTERIS—rugpiūčio 25 d., 10.30V.

Lituanistikos 
Institutas

Neakivaizdinis kursas palengvintas
Nuo š. m. birželio mėn. Pedagoginio Li

tuanistikos Instituto kursas žymiai , pa
lengvintas. Dabar įstojimas į Institutą 
galimas bet kuriuo laiku, nes semestrinė 
einamųjų dalykų programa gali būti ir 
nederinama su kalendoriniu semestru. 
Lektorių nurodytus darbus studentas ga
li atlikti, prisiderindamas prie savo indi
vidualaus laiko ir aplinkybių. Taip pat 
bendrinio kurso studentai dabar turės 
parašyt: tik po šešis (vietoje astuonių) 
kiekvieno einamojo dalyko darbus.

Nauja vadovybė
1963.VI.9 Lektorių Tarybos posėdyje 

vietoj prof. Dr. A. Liaugmino Instituto 
rektoriumi išrinktas lektorius kun. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC.

Tame pat posėdyje neakivaizdinio kur
so direktoriumi, kurio pareigas ėjo Do
mas Velička, išrinktas lietuvių kalbos lek
torius Ignas Serapinas.

Ped. Lituanistikos Instituto adresas: 
5620 So. Claremont Ave., Chicago 36, Ill. 
USA.

Probočiu
ŠEŠĖLIUOSE

(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(6)
Lietuviškąją Mokslo Draugystę 1884 m. 

pradžioje nepavykus įsteigti, jos idėja ne
dingo. Po metų vėl ją mėginta įgyvendin
ti, tik šiuokart jau kitu vardu. 1885 m. va
sario 15 d., 6 vai. vakaro, Tilžėje, Paarma- 
no salėje, susirinko Martynas Jankus iš 
Bitėnų, Jurgis Mikšas iš Ragainės, Kristu
pas Voska ir Ernestas Veyeris iš Tilžės ir 
dar keletas kitų veiklesniųjų lietuvių ir 
įkūrė pirmąją lietuvių kultūrinę bei vi
suomeninę organizaciją, vardu Lietuviško
ji Draugystė Birutė. Ši organizacija savo 
veiklą rikiavo pagal Lietuviškosios Moks
lų Draugystės statutą. Jos vyriausias tiks
las — gaivinti ir ugdyti lietuvių kalbą. To 
tikslo siekdama, Birutė pasiryžo a) leisti 
naudingas moksliškas knygas lietuvių 
kalba; b) steigti lietuvišką knygyną ir se
nienų muziejų; c) ruošti paskaitas draugi
jos sueigose; d) mokyti savo narius tobu
lesnės gimtosios kalbos ir e) tobulinti pa
čią lietuvių kalbą.

Pirmąją Birutės valdybą sudarė: J. Mik
šas — pirmininkas ir raštininkas, E. Vey
eris — iždininkas, Kr. Voska — knyginin
kas ir M. Jankus — valdybos narys - vie
tininkas. Valdyba kas savaitę rinkdavos 
posėdžio draugijos reikalų apsvarstyti ir 
vieną kartą per mėnesį šaukdavo draugi
jos narių susirinkimus, kuriuose būdavo sa 
komos kalbos, skaitomos paskaitos.

Birutės veikla ėmė gyvėti ir pati Birutė 
garsėti, kai netrukus į ją įstojo Dr. Vilius 
Bruožis (tarmiškai savo pavardę rašęs 
Bruažis)), kuris nuo 1885 m. birželio 24 d. 
Birutei pradėjo vadovauti. Dr. Vilius Bruo 
žis (1843.V.17 - 1909.VII.9) buvo baigęs 
Tilžės gimnaziją ir Karaliaučiaus universi 
teto medicinos fakultetą medicinos dakta
ro laipsniu. Atlikęs gydytojo praktiką (vai

A. MERKELIS

rių Vokietijos miestų ligoninėse, įsikūrė 
Tilžėje ir čia pagarsėjo, kaip žymus gydy
tojas. Jis buvo vienintelis aukštojo mokslo 
žmogus birutininkų eilėse. Jo didelis au
toritetas ir iškalbingumas daug lietuvių 
sutraukdavo į Birutės susirinkimus

Dr. V. Bruožis Birutės susirinkimuose 
dažniausia pasakodavo apie lietuvių kal
bą, iškeldamas jos senumą ir grožį, žino
damas didelį Mažosios Lietuvos lietuvių re 
ligingumą. jis ir jį panaudojo tautiškumui 
stiprinti, savo kalbose susirinkusius įtiki
nėdamas, kad lietuvių kalba esanti tokia 
sena, jog tąja kalba Rojuje Dievas su Ado
mu ir Ieva kalbėjęs. Kitose vėl savo kal
bose jis įrodinėjo kai kurių Šventajame 
Rašte minimų vietovardžių lietuviškumą.

Visi šie Dr. V. Bruožio išvedžiojimai 
stipriai veikė pamaldžius Prūsų lietuvius 
ir juose kėlė savo gimtajai kalbai meilę 
ir pagarbą. Žmonės jo išvedžiojimais tikė
jo, kad jis buvo garsus gydytojas, tiesiog 
stebukladarys, daugiausia gydęs vaistais, 
savo paties pasigamintais iš įvairių žolių. 
Jiems sudėti buvo pasidirbdinęs aukštą 
su daug lentynėlių ir skyrelių spintą, kuri 
po jo mirties atiteko Vydūnui. Pas Dr. V. 
Bruožį sveikatos ieškoti atkeliaudavo žmo 
nės iš labai toli, net iš Rusijos, ypač aukš
tuomenės. Jam sekdavos pagydyti, ir jo 
garsas plačiai ir toli sklido. (Vydūnas Pa
mirštas Birutininkas. Žingsniai, 1941 m., 
Nr. 10, 5 psl.).

Dr. V. Bruožio didelė gydytojo praktika 
bei garsas ir dar didesnė jo įtaka lietu
viams sukėlė kai kurių vokiečių pavydą ir 
neapykantą. Jie papirko mažos dorovės 
merginą, kuri pasiskundė policijai, kad. 
jai nuėjus pas Dr. V. Bruožį, jis ją norėjęs 
išprievartauti. Dėl šios provokacijos Dr. V. 
Bruožis buvo patrauktas teisman. Dėl sto
kos įrodymų byla buvo nutraukta, tačiau 

ši provokacija labai sukrėtė Dr. V. Bruožio 
nervus. Tuo pasinaudodami, jo priešinin
kai jį uždarė į psichiatrinę ligoninę. Iš 
ten paleidę atėmė jam gydytojo teises ir 
pavedė globoti vienam vokiečiui, be ku
rio žinios jis niekur negalėjo išeiti. Tuo 
būdu žymusis ir įtakingasis birutininkas 
buvo atskirtas nuo lietuvių visuomenės. Šis 
faktas rodo, kokių šiurkščių bei šlykščių 
priemonių vokiečiai griebdavos prieš žy
mesniuosius lietuvių veikėjus.

1887 m. vasario 13 d. Dr. V. Bruožiui pa
sitraukus iš pirmininko pareigų, tų pat 
metų kovo 13 d. Birutės pirmininku buvo 
išrinktas Dr. Jurgis Sauerveinas-Girėnas, 
kilimo vokietis — hanoverietis, labai įdo
mus žmogus, mokėjęs net 66 kalbas. 1873 
m. grįždamas iš Dorpato, jis Stalupėnuose 
išgrdo lietuviškai šnekant. Lietuvių kal
ba, kurią jis jau teoretiškai šiek tiek mo
kėjo, taip jam patiko, jog jis netrukus atsi
kėlė į Mažąją Lietuvą gyventi, tiek gerai 
išmoko lietuvių kalbos, jog parašė nema
žai lietuviškų eilėraščių. Nuo 1875 m. jis 
atsidėjęs dirbo lietuviams, buvo jų myli
mas ir gerbiamas, 1897 m. ir 1898 m. lietu
viai jį išstatė kandidatu į Reicho seimą, 
tačiau nė vieną kartą jis nesurinko pakan
kamai balsų. Birutės draugijos pirmininku 
jis išbuvo vtfs keletą mėnesių ir 1887 m. 
rugpiūčio 21 d. pasitraukė.

Dr. Jurgiui Sauerveinui pasitraukus iš 
Birutės pirmininko pareigų, tą pat dieną 
jos pirmininku buvo išrinktas ūkininkas 
Dovas Zaunius (1845-1921) iš Rokaičių, 
buvusio mūsų užsienių reikalų ministerio 
Dovo Zauniaus tėvas. Tai buvo rimtas, 
šviesus ir savo tautai ištikimas lietuvis, 
audringaisiais lietuvybei laikais tvirtai 
stovįs, lyg koks Girėno apdainuotas ąžuols 
drūts prie Nemunėlio. Jis Birutės pirmi
ninku išbuvo ligi 1889 m. gruodžio 15 d. 
Tačiau. Birutei patekus į sunkesnę padėtį, 
jis vėl jos vairą imdavo į savas rankas. Jis 
dar Birutės pirmininku yra buvęs 1892 m., 
1900 ir 1902 m.

Dovui Zauniui pasitraukus iš Birutės 
pirmininko pareigų, 1889 m. gruodžio 15 
d. jas perėmė Martynas Jankus (1858.VII.7 
- 1946.VI.23), veiklus lietuvis, aušrininkas, 
Birutės steigėjas ir vienas iš veikliausių 
jos narių. Tačiau jo vadovavimu buvo ne
patenkintų. Birutė ėmė silpti, ir po trejų 
metų jis savo pareigas vėl perdavė D. Zau
niui.

Po metų Birutės pirmininku buvo iš
rinktas Jurgis Lapinas (1859-1932), ener
gingas bei veiklus vyras ir gabus kalbėto
jas. Jurgiui Lapinui pirmininkaujant, Bi
rutė 1895 m. vasario 17 d. Tilžėje Šaulių na 
muose iškilmingai atšventė savo dešimties 
metų sukaktuves. Tą dieną įvyko pirmoji 
Birutės šventė, kurios metu buvo suvai
dintas Fromo Gužučio Kauno pilies išgrio- 
vimas ir sudainuotos kelios lietuviškos dai 
nos iš Didžiosios Lietuvos atvykusių lietu
vių.

Šią Birutės šventę aplankė apie 500 žmo 
nių, ir daug kas pageidavo, kad jos pro
grama būtų pakartota. Ji tų pat metų va
sarą per Jonines buvo pakartota. Kadangi 
tos šventės žmonių buvo mėgiamos, gausiai 
lankomos ir stiprino lietuvių tautinę sąmo 
nę, o, be to, dar papildydavo ir draugijos 
kasą, tai jos nutarta ruošti du kartu per 
metus: žiemą, minint Birutės įkūrimo die
ną, ir vasarą per Jonines. Tais pat 1895 me 
tais „Birutės“ Draugija nupirko dalį Ram- 
byno kalno, kur buvo numatyta vasaros 
metu ruošti tautines šventes.

Atšventus pirmąjį savo veiklos dešimt
metį, Birutė savo veiklą pasuko nauja 
linkme. Ligi tol jos veikla daugiausia reiš
kėsi susirinkimais ir paskaitomis. Pavyz
džiui, per trejus metus (1885-88) Birutė 
turėjo trisdešimt susirinkimų su paskaito
mis apie lietuvių reikalus, daugiausia apie 
lietuvių kalbą ir tėvynę. Tais klausimais 
dažniausia kalbėjo Dr. V. Bruožis, M. Jan
kus, J. Mikšas, Dr. J. Sauerveinas ir J. 
Strekys. Birutė turėjo surinkusi ir nemažą 
lietuviškų knygų biblioteką ir senienų rin
kinius, kuriuos 1909 m. kovo 9 d. padova
nojo Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniuje.

Birutės dešimtmečio iškilmės parodė, 
kad lietuvybei kelti ir ugdyti daug sėkmin
giau lietuviškomis dainomis ir vaidini
mais, negu paskaitomis. Tad šia kryptimi 
ir pasiryžta žengti.

Birutei į talką ateina Vydūnas. Jis pir
mą kartą Birutės susirinkime dalyvavo 
1886 m. Gastuose (Heinrichswalde), kur 
kalbą sakė mokytas aukšto ūgio vidutinio 
amžiaus vyras. Tai buvo Dr. Vilius Bruo
žis, su kuriuo Vydūnas susipažino, o ne
trukus ir susibičiuliavo. Vokiečių nuša
lintas nuo gydytojo praktikos ir lietuvių 
visuomenės veiklos. Dr. V. Bruožis gyveno 

Tilžėje savo namuose vienišas, ką rašyda
mas, augindamas visokius augalus, paukš
telius ir žuvytes. Vydūnas jį labai dažnai 
lankydavo ir mėgdavo jo įdomių pasako
jimų klausytis. Jis Vydūnui vis priminda
vo, kad jo nelankytų, nes iš to galįs turėti 
kokių nemalonumų. Tačiau Vydūnas ne
pabūgo galimų iš vokiečių pusės nemalo
numų ir savo bičiulį lankydavo.

Lietuvių kilmės vokiškos kultūros au
gintas ir brandintas Vydūnas nebuvo iškly 
dęs iš savo tautos, nuo „Aušros“ laikų sekė 
jos atgijimą ir subrendęs jungęs į jį saviš
ką gaidą, gilindamas jo vagą, šviesindamas 
jo prasmę ir reikšmę. Vydūną į lietuvių 
tautinį atgijimą ir veikimą atvedė lietu
viškoji daina, aukščiausias lietuvių kultū
rinio savaimingumo pasireiškimas, per 
amžių audras išlikęs lietuvių tautoje.

1895 m. rudenį Rytprūsių vokiečių baž
nyčiose buvo steigiami chorai. Šis pavyz
dys ir lietuvius patraukė: Tilžės lietuviai 
taip pat panoro turėti savo bažnytinį cho
rą. Jį pradėjo organizuoti kunigas Reidys, 
iš sakyklos kviesdamas į chorą giedotojus. 
Norinčių giedoti lietuvių bažnytiniame 
chore pasisiūlė apie 30 žmonių. Atsiradus 
pakankamai giedotojų, buvo ieškomas cho
ro vedėjas. Juo buvo kviečiamas Vydūnas. 
Jis, manydamas kitokiu būdu galėsiąs dau 
giau lietuviams pasidarbuoti, iš pradžių 
nenorėjo sutikti, bet po neilgų derybų su
tiko būti lietuvių choro dirigentu. Vydū
nas jau buvo patyręs dirigentas. Būdamas 
Tilžėje mokytoju, dalyvavo vokiečių cho
ruose, kuriuos dirigavo Muzikos mokyklos 
direktorius Wilhelmas Wolffas. Ten ret
karčiais būdavo ir viena kita lietuviška 
dainelė padainuojama. Vydūnas, kaip ga
besnis ir daugiau muzikoje išmanąs, kar
tais ir dirigentą pavaduodavo. Jau moky
tojų seminarijoje mokytas ne tik skam
binti ir smuikuoti, bet ir vargonais groti 
bei chorą vesti, dabar dar geriau įgudo ne 
tik dainuoti bei giedoti, bet ir diriguoti. O 
tas mokslas jam tuo metu buvo labai rei
kalingas ir naudingas. Vydūnas mėgo lie
tuviškas dainas, kurios jam tokios dorovin 
gos, širdingos, skaisčios, žadinančios žmo
guje visa, kas gera, malonu, kilnu. O tuo 
rūpintis yra kiekvieno žmogaus pareiga. 
(Mažosios Lietuvos šventė. Sekminės, 1927 
m. 26 psl.).

(Bus daugiau) '
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Pinigiukas
Su mūsų draugijos nariu Thomas Levi 

(Levonas) susipažinau prieš porą metų. 
Per tą laiką aš pastebėjau, kad šis vyras, 
kuris anksčiau žinojo tik kelis lietuviškus 
žodžius, šiandien jau gerai kalba lietuviš
kai.

Prieš kelias savaites man teko su juo iš
sikalbėti. Jis sako: „Gimiau jau šiame kraš 
te. Tėvai buvo lietuviai, ir aš mažas būda
mas išmokau lietuviškai. Dauguma senųjų 
lietuvių buvo beraščiai žmonės. Tačiau bu
vo linksmi ir nuoširdūs. Labiausiai man 
patikdavo skambios lietuviškos dainos. 
Piknikuose prie stikliuko jie traukdavo 
tas dainas, vienas kitą bučiuodavo ir prieš 
galą subuvimo visuomet susimušdavo. 
Kiekvienas piknikas baigdavosi tada, kada 
policija išskirstydavo.

Lankydamas mokyklą, pamačiau, kad 
ne visi žmonės taip elgiasi. Man gėda bū
davo prisipažinti, kad esu lietuvis, nes 
Lewiston, Maine, lietuvius vadindavo tik 
mušeikomis.

Pasitraukiau šalin, apsigyvenau tarp ki
tataučių ir pasidariau jų bendruomenės 
narys. Per keliasdešimt metų ne tik, kad 
nieko negirdėjau apie Lietuvą, bet užmir
šau ir lietuvių kalbą. Laisvalaikį praleis
davau prie savo mėgiamiausio užsiėmimo 
— numizmatikos.

Vėliau iš Maino persikėliau ji Illinois 
valstybę. Darbovietėje įsijungiau į numiz
matikos klubą ir pasidariau to klubo veik
liu nariu. Ir štai vieną dieną bendradarbė 
dovanoja man mažą pinigiuką. Vartau ne
matytą monetą. Žiūriu — žirgas ir įrašas 
Lietuva, antroje pusėje — 1 centas. Neti
kiu, nejaugi tie lietuviai turėjo net savus 
pinigus? Jei taip, tai ir Lietuva buvo vals
tybė. Jei valstybė, tai buvo ir kultūringų 
žmonių, ne tokių, kaip Lewiston mušeikos.

Ir juo ilgiau aš tą pinigiuką varčiau, juo 
daugiau man griaudu darėsi, kad aš, būda
mas lietuvis, nieko iki šiol apie Lietuvą 
nežinojau. Ir taip tas vienas centas padarė 
mane ir vėl lietuviu. Ne tik kad širdyje aš 
tokiu jaučiuos, bet darbovietėje ir kitur 
dabar visi žino, kad aš tuo didžiuojuosi“.

Moneta su žirgu privertė mane ieškoti ži 
nių apie Lietuvą. Aš sužinojau, kad Lietu
va po dvidešimt laisvės metų ir vėl yra ru
sų pavergta.

Daug naktų praleidau prie įvairių knygų 
ir enciklopedijų. Ne išstudijavau, bet at
mintinai išmokau Lietuvos istoriją. Savo 
mėgiamą užsiėmimą — numizmatiką pa
pildžiau pilna Lietuvos pinigų kolekcija. 
Susipažinau su. šimtais lietuvių, kurių iš
simokslinimas ir kultūringumas pralenkia 
net kitų tautų žmones. Lankau visus Chl- 
cagoje vykstančius parengimus, stebiuos 
ir didžiuojuosi, kad mano tėvų krašto vai
kai taip puikiai ir kultūringai gali pasi
rodyti.

Žirgas 1 cento monetoje atvedė mane ir 
į filatelistų draugiją. Čia mano žinioms 
apie Lietuvą pasidarė platesnė dirva. Gra
žūs Lietuvos pašto ženklai pavergė mane, 
ir aš pasidariau filatelistu. Nors nepilnas 
dar mano rinkinys, tačiau aš atmintinai 
žinau, kurių man trūksta“.

TROKŠTA VANDENS
Padidėjus Lietuvos miestuose gyventojų 

skaičiui ir iš pramonės įmonių nutekamuo 
ju vandeniu užteršus kai kuriuos upes ir 
ežerus, Lietuvoje susirūpinta vandens trū
kumu. Birželio mėn. pradžioje tam klausi
mui svarstyti Kaune buvo sušauktas pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 23 mokslinio 
tyrimo ir projektavimo organizacijų atsto
vai.

Okupacinė valdžia, matyti, rūpinasi ne 
tiek sustabdyti atvirųjų vandenų teršimą, 
kiek nukreipti daugiau vandens (iš kitų 
upių) miestams ir fabrikams, nes „van
dens trūkumas gali apriboti atskirų liau
dies ūkio šakų, miestų vystymą“. Tuo bū
du Lietuvos upės kasmet vis daugiau už
teršiamos. Šešupė, Nevėžis ir Kulpės upe
lis jau dabar skleidžia nemalonų kvapą 
plačioje apylinkėje, (v)

SUTRUMPĖJO GELEŽINKELIAI
Krovinių ir keleivių pervežimas Lietu

vos geležinkeliais per pastaruosius 20 me
tų žymiai padidėjo, bet pats geležinkelių 
tinklas sutrumpėjo, kaip rašo „Liaudies 
Ūkis".

Sovietų okupacijos metu tapo išardyti 
Šeštokų-Alytaus. Trakų miesto šaka, Dar- 
bėnų-šventosios, Joniškio-Žeimelio, Jona- 
vos-Ukmergės, Skapiškio-Suvainiškio ge
ležinkelių ruožai, iš viso 188 km. Fotogra
finės nuotraukos rodo, kad buvęs dvivėžis 
kelias tarp Palemono-Gaižiūnų dabar yra 
vienvėžis. Tiek bėgių, matyt, iš Lietuvos 
buvo išvežta į Rusiją.

Norint atgaivinti Šventosios uostą, da
bar keliamas reikalas atstatyti Darbėnų- 
Šventosios geležinkelį. Šeštokų-Alytaus 
ruožas ir Trakų miesto šaka jau vėl vei
kia.

Daug prekių Lietuvos geležinkeliais per
vežama tranzitu: žaliava Karaliaučiaus 
srities pramonei ir nafta per Klaipėdos 
uostą eksportui. Iš Lietuvos išvežama ce
mentas. plytos, pramonės gaminiai ir že
mės ūkio produktai.

Palyginus su nepriklausomybės laikotar
piu, keleivių pervežimas Lietuvos geležin
keliais yra padidėjęs trigubai, (v)

su Vyčiu RŪMAI BE PAMATO
Kalbėjomės ilgai dar apie viską, ir ma

čiau, kad šis vyras gailisi prabėgusio lai
ko. Kiek daug liko neišnauduotų progų, 
kuriomis jis galėjo pagarsinti Lietuvos 
vardą!

Tačiau tų progų jis nepraleidžia dabar. 
Štai praeitais metais spalio 6 d. Elektro- 
Motive Division. La Grande, III., suruoš
toj „1962 Hobby Show" Thomas Levi iš
stato ne L:ncolno centų rinkinį, bet Lietu
vos monetas su žirgu. Išstatytasis rinkinys 
teisėjų gerai įvertintas, ir Thomas Levi 
gavo baltąjį kaspiną ir pagyrimo raštą.

1962 m. lapkričio 4 d. su Lietuvos pinigų 
rinkiniu vėl dalyvauja Oak Park Coin 
Club parodoj. Išstatytasis rinkinys papuoš
tas monetose esančių žmonių nuotrauko
mis, su pilnu aprašymu ir kruopščiai su
rinktomis žiniomis. Thomas Levi ir šį kar
tą laimi bronzos medalį ir pagyrimo raštą.

Be abejo, dar ne vieną premiją jam lie
tuviškas žirgas atneš. O jei proga tam bus, 
Thomas Levi ją išnaudos.

Vieno cento moneta su vyčiu įmontuota 
kaklaraiščio segtyje. Kada jį užklausiau, 
kodėl jis ją taip brangina, atsakė: „Šis pi
nigiukas su Vyčiu nuo dabar yra mano 
talismanas, nes jis mane padarė pilnuti
niu žmogumi — lietuviu. Nešioju jį kas
dien ir didžiuojuos, kad toks esu“.

Kada išsiskyrėme, pagalvojau, kad dar 
daug yra šiame krašte žmonių, nutolusių 
nuo lietuviškumo, ir, gal būt, ir jiems už
tektų tik to vieno pinigiuko su Vyčiu, kad 
jie taptų vėl lietuviais, kaip mūsų drau
gijos narys Thomas Levi.

Liudas Kairys
(iš filatelistų draugijos „Lietuvos“ 

biuletenio Nr. 1 (79)

Pagrindinė daržovių kultūra Lietuvoje — 
kopūstai

(E) Lietuvoje gyventojai vis silpnai ap
rūpinami daržovėmis, jos per brangios, jų 
pasirinkimas per mažas — taip skųstasi 
per Vilniaus radiją (liepos 16 d.). Pasiro
do, daržovių priežiūros darbai dar nepa
kankamai mechanizuoti. Tai turi įtakos ir 
vieno centnerio daržovių savikainai — ji 
aukšta, nes kolchozuose siekia nuo 4,30 iki 
8.40 rublių. Lietuvoje ypač trūksta anksty
vųjų daržovių, ir jų kaina didelė.

Dar nusiskųsta, kad Lietuvoje dabar au
ginamas palyginti siauras daržovių sorti- 
mentas. Pagrindinė daržovių kultūra — 
kopūstai. Jie sudaro apie 41 proc. visų dar
žovių pasėlių ploto. Toliau seka agurkai, 
valgomieji burokėliai ir valgomosios mor
kos, žymiai mažiau auginama pomidorų, 
svogūnų, vietinių kopūstų, o ypač mažai 
ankštinių daržovių, kaip daržo žirnių, pu
pelių ir kt.

Lietuvaitė slavų kongrese Salzburge
(E) Liepos 11-16 dd. Salzburge, Austri

joje. įvykusiame slavų istoriniame kongre 
se (paminėti 1.100 m. nuo brolių Kirilo ir 
Metodijaus mirties) iš 23 vak. ir rytų Eu
ropos, JAV kraštų dalyvavo 257 atstovai. 
Vokietijos universitetams atstovavo lietu
vaitė, Muencheno universiteto slavų ka
tedros vyr. asistentė dr. Dainė Augustai- 
tytė.

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

A. Vienažindys

MAMA. NUPIRK LEDU!
Kokių tik nebūna žmonių! Vieni, saky

sim. labai nemėgsta daržovių. Nesvarbu, 
sakysim, kad jis atsako už agurkų, ridikė
lių ar salotų prekybą, bet iš jam pavaldžių 
parduotuvių jis stengiasi šluote iššluoti 
visokius žalumynus.

Yra tokių, kurie negali apkęsti ir gėlių. 
Likimas kažkokiu būdu jiems pavedė rū
pintis tulpėmis, lelijomis, nasturtomis ar 
bijūnais, bet jie tokių sentimentų nė iš to
lo nenori matyti. Geriausiu atveju (nes 
reikia kaip nors išsisukti) pardavinėja va
zonėlius.

Tie veikėjai moka save ir iškalbingai pa 
teisinti. Klimatas pas mus. girdi, nepato
gus. žemės neužtenka ir visa kita.

Bet šį kartą mes norime pakalbėti apie 
tokius veikėjus, kurie nemėgsta saulės ir 
ir vaikų.

Dažnas iš mūsų kasdien girdi tokį rei
kalavimą:

— Mama, nupirk ledų!
Mamos argumentai tokiais atvejais ne

įtikina:
— Ledų nėra ..
Sūnus neatstoja:
— O kodėl nėra?
— Mažas planas, todėl ir neužtenka.
— O kodėl mažas?
Mama apsiriboja kantrybe ir bando iš

aiškinti:
— Pernai buvo šalta vasara, todėl žmo

nės ledų mažai valgė. Geri dėdės manė.

Savaitiniam žurnale „Time" (1963.VI.28) 
literatūros apžvalgininkas pateikė Jurgio 
Gliaudos „House upon the sands" knygos 
santrauką.

Atidžiai perskaičiau ir draugams paro
džiau, bet knygos nepirksiu. Aišku, lietu
vis (žurnale buvo aiškiai taip parašyta), 
gal reikėtų paremti, taip sakant, bet kas 
kaltas, kad žmogus namus ant smėlio sta
to .

O antras dalykas, kam man tris dole
rius devyniasdešimt penktus centus mokė
ti, krd ir už du šilingus pasiskaičius ėmė 
galva skaudėti.

Nagrinėja energingai žmonės nepakei
čiamą praeitį. Ne vien lietuviai, ne: visą 
pasaulį, atrodo, pzėmė į meilų glėbį ste
buklingoji laikrodžio ir kalendoriaus filo
sofija . .

„Kaip, kas. ką ir kada žodžiais užmu
šė", „Heroiško gyvų šunų pjaustytojo at
siminimai", „Kaklaraiščio reikšmė kultū
ringoj visuomenėj", „Išrinktųjų tautų 
kančių keliai“...

Kaip kokie radioaktyvūs riešutai, krinta 
šitokie ir panašūs meistriški darbai į 
šviesos ir tiesos belaukiančias mūsų sąmo
nes. Ir gražiausia gal. kad beveik kiekvie
nas darbelis vis gelmėse giliai išmintingą 
žinutę paslėpęs turi:

„Lai gyvuoja badas ir maras — išsigel
bėsime vitaminais ir penicilinais“. „Ko
dėl man nebūti vergu, jei tortai, ne duona, 
skanu...“ „Žinokite, kuriem rūpi dangus: 
švininis grabas apsaugos nuo pelėsių, su
puvimo, kirminų — tik švinas nepigus“.

Aišku, kad negalima šitų minčių taip 
šaltai atmesti. Aukštakakčiai rašytojėliai 
neveltui prie rašomųjų mašinėlių arba su 
savo sekretorėm per naktis, taip sakant, 
prakaitavo. Pažanga rūpinosi. O pažanga 
ir rytuos ir vakaruos yra svarbus dalykas. 
Be pažangos nebūtų nei telefonų, nei šal
dytuvų, nei automobilių. Tiesiog baisu 
darosi pagalvojus... O ir karų, pažangos 
dėka, nebereikia bijoti: sėdi sau radaro 
virbalais - krepšiais - tinklais papuoštam 
kambarėly. Viskas švaru, higieniška. Spau 
dinėji gražiaspalvius mygtukus, lyg tai 
naujoviškais vargonais grotum. O anks
čiau, kaip mėsininkai, vienas kitą kalavi
jais kapoti turėjom.

Tikrai, tie mūsų mokslininkai yra ne 
žmonės, o didvyriai. Kiek jie visokių da
lykėlių išradę — ir filtrų cigaretėm, kad 
dūmas nebūtų toks pasiutusiai svaiginan
tis, ir visokių skambučių, kad po arbatos 
pertraukos neužmirštumėm darban grįžti, 
ir juoko dujų... (O gal aš apsirinku. Gal 
juoko dujų dar neišrado, bet jeigu neišra
do, vilkimės, jog ne už ilgo išras).

Aišku, būtų pravartu išradėjams šiek 
tiek pailsėti. Atsipūsti, taip sakant. Ga
lėtų pasiskaityti Henry Miller arba Vladi
mir Nabokov raštų. (Drąsiai galėtų saky
ti — Sovietijoj jie yra laikomi kapitalisti
nės dekadencijos klasiškais pavyzdžiais). 
Gal ir juoko dujas greičiau pasisektų iš
rasti.

kurios aiškios ir be aiškinimų) 
kad šiemet taip pat bus šalta vasara, todėl 
plano ir nedidino.

— Tie dėdės n eko nežino. Einam į 
miestą.

Ir taip mama su sūnum išsiruošia į mies
tą. Priešingai dėdžių diagnozėms, spigina 
saulė Tvanku, karšta. Ach, kad taip ir 
man. galvoja mama, kokią porciją „Plom- 
biro“ ar „Citrininių“. Užsuka į vieną kitą 
valgyklą, užkandinę, kavinę.

— Dvi porcijas.
Aptarnautojos tiktai trukteli pečiais ir 

neatsako.
— Pakentėk, — sako mama, — nueisim 

į paviljoną Gedimino kalno papėdėje.
Archaiškoj paviljono verandoj skamba 

stiklai. Kaip bičių avilyje dūzgia „besigai
vinantys“ piliečiai. Per stalus liejasi alus 
ir vynas.

Pastovėjusi eilutėje prie langelio, mama 
kreipiasi į pardavėją:

— Dvi porcijas.
— Atstokit su tais ledais! — atkerta 

pardavėja.
— Bet juk čia parašyta „LEDAI“, — ne

atstoja sūnus.
— Netrukdyk prekiauti! Kas sekantis?
Taip mama su sūnum perėjo išilgai 

miesto. Vienintelė vieta, kur jie iš toli 
matė ledus, tai buvo kažkoks rūsys prie 
Černiachovskio aikštės. Ir viskas!

Bet nusiminti nėra ko. Kai motina su 
sūnum atėjo pas mus j redakciją, mes pa
skambinom į Vilniaus miesto pieno kombi
natą. Direktoriaus pavaduotojas nura
mino:

— Jei atšals oras, ledų bus iki valiai.
Vad naši, skųstis nėra kam: kalta karš

ta vasara.
L. Ledinukas

„Šluota“, 1963 m. Nr. 12.

Tiesą pasakius, negaliu suprasti, kodėl 
daugiau aukštakakčių nemėgina taip, kaip 
Miller ir Nabokov rašyti. (Tegul tik ponas 
Gliaudą taip parašo — tuoj dolerių suras
čiau.) Reiškia, nušviestų gyvenimą ne tik 
mokslininkam, bet ir paprastiem demokra
tam.

Miller gal dar ne visiem pažįstamas 
(mat. cenzoriams neseniai kraujo spaudi
mas teatslūgo), bet apie Nabokov, tur būt, 
visi girdėjom. Aš pats pažįstu garbingų 
žmonių, kurie, nušvitę, savo dukreles Loli- 
tom pakrikštijo.

Arba, jeigu patinka žmogui po archyvus 
knistis bei istorijas studijuoti, galėtų para
šyti. kaip dundėjo ir trankėsi mūsų pro
senelių dievaičiai, kaip jie gudus ir visus 
kitus niekšus traiškė, kaip senoviški did
vyriai mergas visokiem žiopliam iš pano
sių vogė...

Suprantu, kad gal jūs, pasipiktinę ma
nim, sakot: „Ką tu čia visus kritikuoji, 
kaip ir ką rašyti, ko nerašyti aiškini? Pats 
parašyk, jeigu toks gudrus...“

Na. gerai. Aš jums keletą žodžių apie 
Joną. Ne kaip jam lovoj, prie stalo, mieste, 
kaime, fabrike, bare ir visur kitur sekasi 
arba nesiseka. Ne. Aš jums apie Jono filo
sofiją.

Na, ir vėl girdžiu:
„Kas tas Jonas?“ sakot nustebę. „Ką jis 
pastatė, ką išrado? Ar tik nekalbi apie tą 
Joną, kur abiem akim žvairuoja?“

Tas ir yra, kad ne.
Jonas, apie kurį kalbu, yra tas, kurį, 

tikriausia, ne vienas pažįstat. Jo mėgia
miausias posakis yra:
„Ot. kad galėčiau dar kartą — iš naujo, 
taip sakant, „pamėginti“.

Labai graži mintis. Labai.

Važinėtus! per gyvenimą blizgančiu Ja
guaru, dramblio odos portfeliu įsidėjęs 
dantų šepetuką ir banko knygutę. Salia jo. 
savaime aišku, tingiai mirksėtų dieviško 
ilgumo blakstienom išbalusi gražuolė ginta 
riniais karoliais. Kodėl išbalusi? O todėl, 
kad Jonas apie kalorijas net nebesapnuo- 
tų.

„Kalorijos?“ sakytų Jonas. „Kalorijos!..“ 
„Poridž“, tartum mėgindamas, taip sakant, 
patepti jo atminties ratelius. „Ach", nusi
juoktų Jonas, „suprantu... Tamsta kalbi 
apie eksministerius ir nežinomų kariuome
nių ponus pulkininkus..."

Jonai, Jonai, kaip tau negėda!

Stato, vadinas, žmogus rūmus be pama
to, dūsauja. O apie pažangą nė amt.

Pirmiausia, norint iš naujo pamėginti, 
reikėtų pasirinkti tėvus. Vien odos spalva 
sudarytų daug malonių galvosūkių: gelto
nus, raudonus, rudus, rausvus...

Toliau — valstybę arba kraštą: begalybė 
jų. Ir kiekvienam vis kitokie t!nka. Indijoj 
ubagam yra geras gyvenimas. Visi juos 
garbina, peni, šventais žmonėm laiko, pa
laiminimų prašo. Laos (ar Thailand) Moi 
visuomenėj gerai girtuokliam. Blaivius 
žmones pakvaišėliais laiko. Girti vaikai, 
girti šunyčiai, net girtos vištos pastebėję, 
kad negirtas, verkdami, lodami, kudakuo
dami šalin bėga.

Neišvar'dinsiu visų kraštelių. Laikrašty 
vietos neužtektų. Bet iš pavyzdžių, tur būt, 
matot, kad kiekvienas pliusų turi. Vadi
nas. kraštą pasirinkti būtų dar maloniau, 
kaip odą.

Toliau reikėtų pasirinkti lyti (jeigu iš 
naujo, tai iš naujo). Bet, berods, tik dvi 
yra, tai, tur būt, nebūtų taip įdomu. Na, 
bet jei mažai lyčių, tai kitokių galimybių 
daug. Ir iš tiesų tiek daug, kad net būtų ga 
Įima suruošti žaidimą. Kaip kavonėse. išri
kiuoji visas ir skaičiuok: „Eini, neini, tyki, 
taki, urbi, šmurbi. šmaki, ei. ti, boba, vili, 
vikt. kukt“. Kiekvieną kartą, kai sakai 
„kukt“, ta galimybė. į kurią baksteli pirš
tu. atkrenta, kol lieka tik tiek, kiek reikia, 
kad galėtum iš naujo pamėginti. Bet čia 
kyla baisus pavojus: viskuo rizikavus ir 
vėl pataikius j tokią kombinaciją, kokia 
jau esi, neabejotinai tektų pradėti iš naujo 
tuo pačiu senuoju Jonu su tuo pačiu pilvu 
ir su tais pačiais vargais!..

Žiauri mintis, ar ne?

Taigi, suprantama, kad po kelių nepasi
sekusių mėginimų net ir labiausiai joniš
kas Jonas ima ir nutaria būti vidutinišku 
žmogum.

Aišku, būti vidutinišku tarptautinių ben 
drovių direktorium, ar vidutinišku milijo
nierium. ar kitokiu vidutinišku sukčium 
galėtų būti visai įdomu, bet Jonas vis tiek 
nepatenkintas.
„Ot, kad.. Ot. kad...“ dūsauja.

Tai tu. Jonuk, per daug nesijaudink. Aš 
nevieną gyvastą esu sutikęs, kuri karališ
kai pasiklojo, o išsimiegot vis tiek neišsi
miegojo. O kad tu ne tik ne vidutiniškas, 
bet ir visai mažas, tai nėra ko liūdėti. 
Kiekvienas mažas žmogus žino, kad maži 
žmonės yra išmintingesni už didelius...

Gerai suprantu, kad gal nevienas „dide

lis" čia ims priešintis. „Ką?“ sakys, „Tams 
ta Vytautą Didįjj jžeidinėji... Didvyrių 
žemę niekini..."

Tas ir yra, kad ne.
Aš tik noriu jums priminti, kad be ma

žų negali būti ir didelių.

Ar žinot tą patarlę: „Mažas akmuo di
džiulį vežimą verčia".

Pasirodo, kad tie senovės žmonės (nors 
apie amino rūgštis jie nieko nežinojo) bu
vo visai nekvaili: užėjo atomo amžius. O 
tas atomas, tas mažmožis, pagal laikraščių 
pranešinėjimus, labai įdomiai ūžia.

Aš pats atomo savo gyvenime nesu ma
tęs. o jei ir pamatyčiau, tikriausiai nepa
žinčiau. bet mokslininkėliai žino, apie ką 
kalba. Vienas daktaras nelabai seniai, ang
lo ūkininko bulvių lauke pastebėjęs keletą 
duobelių, viešai paskelbė, kad tos duobelės 
yra erdvės laivo iš uranaus planetos tri- 
podsakai. Tai. mat. žmogus išsilavinęs — 
tuoj reikalą suprato. O aš būčiau pagalvo
jęs. kad koks bedarbis bulves vogė.

Tikėkim ir j>asitikėkim mokslininkais. 
Jie visus mūsų rūpesčius sutvarkys. O ir 
šitas fantastiškasis mažmožių amžius — 
ar ne jų darbas? Aišku, kad jų. Mums te
lieka prisitaikyti. Reiškia, ne iš naujo pa
mėginkim, o pasidarykim mažais.

žmonės labai gražiai dauginasi: ateis 
laikai, kai petys šalia peties stovėsim. Ir 
apsisukti nebus vietos kur. nebent visiem 
iš karto.

O. išvirtus mažais, ir gyvenimas būtų 
ekonomiškesnis, ir vietos žemėj daugiau 
atsirastų (galėtumėm dar energingiau mė
ginti daugintis). O kad kartais atsitiktinai 
sumindžioja, tai mažo kaltė. Reikia iš 
anksto pastebėti mažus ženklus, kad mins, 
ir, nors ir labai mažais raumenėliais, įsi
kabinti į milžiniškai didelio mindžiotojo | 
kalną panašų kulną ar mažąjį kojos pirštą. 
Kur jūs girdėjot, kad kas nors būtų utėlę 
sumindžiojęs?

Nesusiraukit, kad paminėjau tokią mik
roskopinę būtybę. Juk ir mes. nors dar ne- 
sumažėję. kaip kokie narsūs mikrobai prie 
progos visai mielai vieni kitiem įkandant. 
O utėlėm gi gyvenimas dar didesnis galvo
sūkis. kaip mums. Demokratiniuos ir ko
munistiniuos kraštuos, kur žmonės gražiai 
sulyginti, mažytėms yra nežmoniškai sun
ku rasti nepaprasto — skanaus, taip sa
kant, — kraujo. Kur tik bekanda, vis tas 
pats, lyg tai visai ne žmonių, o aviečių ra
šalas. Ir, lyg dar neužtektų maitintis tokia 
antrarūše sunka, mokslininkėliai ėmė ir 
sugalvojo visokių miltų miltelių...

Genocidas!
Ateis laikai, kai utėlę žmogus tik muzie

juj bepamatysi...

O jei mums taip blogai būtų, tai ar į ba
letą nueitumėm ar kokią politinę partijėlę 
Isiseigtumėm — išsiblaškyti, suprantat. 
Na. ir: „Tegu juos vėjai kur... su savo mil
teliais..." tartumėm vieni kitiems prefe
rs nsą belošdami.

Apgailėtina, kad žmonės nemoka su 
skruzdėlėm pabendrauti.

Jos tokios mažytės ir energingos — ga
lėtų pridaryti mums žirnio didumo radiju- 
šų, patefonų, visokių robotų robotėlių ir 
panašių gyvenimo paįvairintojų ir paleng- 
vlntojų.

Ir romanų apie namus ant smėlio nebe
reikėtų rašinėti, ir niekam neberūpėtų, 
kaip čia kaimynui i kauliuką geriau įspir
ti.. „Kam mums jaudintis!“ grakščiai 
mostelėtumėm meniškai nutukusia, bran
giu žvyru papuošta rankute. „Mums nieko 
netrūksta. Tegul skruzdėlytės triūsia, jei 
joms taip patinka“.

O dėl užmokesčio, tai duotumėm porą 
tonų sausų ryžių ar gal semolinos, ir baig
ta. Visos planetos skruzdėlėm šimtme
čiams užtektų.

Taigi, gaila, kad negalim su jom susikal
bėti. Yra mūsų tarpe tokių gabių pirklių, 
krd, žiūrėk, nė nepastebėtumėm, kaip jie 
tas skruzdėles su pažanga supažindintų. 
Pakinkytų ištisas skruzdėlių tauteles sunk 
vežimių modemiškais vieškeliais tempti. 
(Ką gi — semolina pigiau, kaip benzi
nas ). Arba įsteigtų tobulą olimpiadą: 
kuris skruzdėlynas pagamins daugiau švi
no penkių metų bėgy... (Netikiu, kad pasi
sektų jas įtikinti, jog ta, kuri aukščiau už 
visas kitas nuo žemės pašoks, arba ta, kuri 
per balą greičiausiai persikrapštys, — bus 
kultūringiausia. Ne, tokius dalykus tik iš
mintingieji gyviai tesugeba suprasti ir 
įvertinti. Skruzdėlės tikrai tiek proto ne
turi).

Supažindintų plrkleliai mažuosius gyvū
nėlius su garbe ir didskruzdėliškumu. 
(Gražu būtų pažiūrėti, kaip dvi skruzdėlės 
viena kitai snukius dėl kruopos daužytų). 
Ir ne tik tai, bet ir įvairiausių įstatymų 
priskelbtų. Apie skonį. įpročius, tikėjimą, 
moralę... Reiškia — sužmogintų vabalė
lius. Duotų prasmę, kryptį — beveik galė
tumėm sakyt — pamatą paprastiems gyvy
bės rūmams.

A. N. Dičpetris
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LONDONAS
ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

NUOSTABUSIS VAKARAS
Praėjusio šeštadienio JAV-bių lietuvių 

teatralų grupės koncertas Liet. Sporto ir 
Soc. Klube praėjo didžiausiu pasisekimu, 
sutraukęs gausybę londoniškių ir gražų 
būrį nottinghamiečių. Seniai jau begirdė- 
jome tokių dalykų. Operos solistė P. Bič
kienė ir sol. L. Stukas solo ir duetu padai
navo visą eilę liaudies dainų, operos ari
jų ir porą populiarių dainų lietuvių, anglų, 
vokiečių ir italų kalbom. Solistams akom- 
ponavo ir dar keletą muzikos kūrinių at
liko pianistas Vasaitis. Na, o nuostabusis 
jumoristas teatro aktorius V. Žukauskas 
pravedė vakaro programą ir užpildė likusį 
laiką savo pasakojimais, „Carmen opera“, 
eilėraščiais ir kitais salę sprogdinančiais 
triukais.

Pabaigoje DBLS pirm. J. Vilčinskas pa
dėkojo mieliems svečiams iš anapus Atlan 
to, o maža mergytė įteikė puokštę gėlių 
solistei P. Bičkienei.

NOTTINGHAME

DBLS VALDYBA DĖKOJA

DBLS Valdyba nuoširdžiai dėkoja pasi
darbavusiems, ruošiant atvykusiųjų iš J. 
A. Valstybių scenos menininkų koncertą, 
V. Puidokienei, K. Blažiui, J. Vikaniui, S. 
Kasparui ir ypač P. Senkuvienei, kuri di
džiausią darbo dalį atliko pati viena.

Taip pat dėkojame Sporto ir Soc. Klubui 
už visokeriopą paramą.

DBLS Valdyba

EKSKURSIJA Į NOTTINGHAM.}

Ekskursinis autobusas į Anglijos Lietu
vių Sąskrydi Nottinghame išvyksta nuo 
Lietuvių bažnyčios rugpiūčio 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.

Daugeliui Anglijos lietuvių išsiblaškius 
po tolimus pasaulio kraštus ir mūsų ei
lėms žymiai praretėjus, tradiciniai lietuvių 
sąskrydžiai Anglijoje buvo užmiršti ir ne- 
beruošiami.

Nottinghamiečiai nori atgaivinti šią dau 
gumos labai pageidaujamą tradiciją.

Rugpiūčio 31 d, 7 vai. vakaro, „Commo
dore Ballroom", Nuthall Rd., Nottingham, 
ruošiamas Anglijos lietuvių sąskrydis.

Patalpos labai puikios. Gros populiarios 
muzikos orkestras.

Lietuviškos programos metu pasirodys 
pagarsėjusi Londono tautinių šokių grupė, 
Manchesterio meninės pajėgos ir Notting- 
hamo tautinių šokių grupė. Šokių metu 
bus renkama „Panelė Lietuvaitė“. Gali da
lyvauti visos lietuvaitės tarp 16-25 metų 
amžiaus. Jokio specialaus apsirengimo ne
reikia. Pirmosios trys gaus pinigines pre
mijas

Veiks trys barai, vienas su lietuviškais 
užkandžiais.

Kviečiame visus prisidėti prie atgaivini
mo šios tradicijos.

Retai turime šitokių progų susitikti, tad 
pasinaudokime. Tikimės, kad nė vienas ne
išvažiuos iš Nottinghamą nusivylęs.

Pastaba: Sąskrydyje gali dalyvauti jau
nuoliai ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. 
Apgailestaujame, kad vaikų į salę negalė
sime įleisti. Bilietų platintojai prašomi ne
išplatintus bilietus grąžinti iki 1963 m. 
rugpiūčio 31 d.

Rengėjai: Nottinghamo Lietuvių Moterų 
Draugija ir Nottinghamo Jaunimo Komi
tetas.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba

MUSŲ RĖMĖJAI
Pastarosiomis savaitėmis, mokėdami už 

„Europos Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo 
leidinius, aukų yra pridėję šie tautiečiai: 
1 svarą 2.6 šil. Sagurskis; po 1 svarą D. Ka 
niauskas ir Kelertas; 16.6 šil. B. Kurtinai
tis; po 14 šil. P. Vilutis ir V. Remeikis; 9 
šil. L. Nemeika; 7.6 šil. J. Vasiliauskas; 
5.6 šil. V. Paliuskevičius; po 5 šil. A. Petke
vičius, Stasiulis, V. Kavaliauskas, J. Sas- 
nys, J. Jonkaitis, K. Svinkūnas; po 4 šil. 
I. Naginevičienė, I. Naujokas, J. Baršaus
kas, A. Kazakevičius; po 2.6 šil. A. Gaide
lis, J. Jakimavičius, J. Kaleckas ir P. Če
ponis ir 1.6 šil. K. Sruoga.

ITALIJA
LIETUVOS TRISPALVĖ ITALIJOS

ALPĖSE

MANCHESTERIS

Mano sieloj šiandien
švente

PRUDENCIJA BIČKIENĖ, LIUDAS STUKAS, ALVYDAS VASAITIS IR 
VITALIS ŽUKAUSKAS KONCERTUOJA V. VOKIETIJOJE

Rašo kun. Bronius Liubinas

NAUJAUSIOS KNYGOS
V. Kavaliūnas — Kalnų Giesmė — prem. 

rom., 0.18.6.
šešplaukis — Liet, kalbos gramatika— 

0.18.6.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo 

frontas Lietuvoje — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 0.22.0. 
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.6.
W. S. Mauham — Dažytas vualis 0.22.0. 
H. Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 to

mai, atsk. tomo kaina 0.25.8.
Dr. Sruogienė — Lietuvos Istorija — 

947 psl. su žemėlapiu, kaina £4.6.6.
P. Andriušis — Blezdingėlės prie Tor- 

renso — Lietuvių gyvenimas Australijoje. 
Kaina 0.14.0.

S. Butkus — Vyrai Gedimino Kalne — 
0.15.0.

T. Žiūraitis — Žodis ir Gyvenimas — 
0.22.0.

J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 
(An Historical Novel) — 0.22.0.

B. Armonas — Leave Your Tears in 
Moscow — 0.28.0.

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, pe
riodika.

Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

TRADICINIS NARIŲ POBŪVIS
Rugpiūčio 31 d., 5.30 vai. p.p., Manches- 

terio Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba 
rengia tradicinį narių pobūvį..

Programoje: užkandžiai, šilti ir šalti gė
rimai, kalbos, kupletai, dainos. Pobūvio 
metu grieš E. Laukio vadovaujamas or
kestras. Norintieji pobūvyje dalyvauti, už
sirašo pas Klubo pirmininką ar sekretorių.

Klubo Valdyba

NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 8 d., 4 vai. p.p., Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
patalpose šaukia
nepaprastą visuotinį narių susirinkimą 

centrinio šildymo klausimui svarstyti.
Narių dalyvavimas būtinas.

Klubo Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

SUTKUS Valys ir GAUDIEŠAITĖ Valė, 
navarėniškiai, JONUŠAI Domas ir Kazys, 
telšiškiai, KRIKŠČIUKAITYTĖ Onutė ir 
SABAITYTĖ Bronė, patys ar žinantieji 
apie šiuos asmenis, prašom pranešti „Eu
ropos Lietuvio“ Administracijai.

MONTAUTAS Adomas, gimęs 1924 m. 
Šiauliuose, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti: Z. Juras, 421, Hackney Rd., 
London, E.2.

Rugpiūčio 4 dienos rytą, sekmadienį, 
Colonia Lituana saleziečių vedamoj vasar
vietėj suplevėsavo Lietuvos Trispalvė. 
Graži, naujutėlaitė Lietuvos vėliava iškilo 
pakiliam daržely tarp vasarvietės namo ir 
sporto aikštės ant 9 m stiebo; ir kilo ji pa
dangėn tremties jaunimui giedant Tautos 
Himną. Dalis jų (23) gal pirmą kartą trau
kė „Lietuva, Tėvynė mūsų“, ir dar giesmę 
lydint kukliam jaunųjų dūdų orkestrėliui.

Viskas čia taip kuklu ir šeimyniška; bet
gi ir kaip viskas iškilminga ir didu! Štai, 
toli nuo mylimosios Tėvynės, tremtyje, 
gražiosios, saulėtosios Italijos Alpėse, 1200 
m aukštumoj, senasis amžinasniegis Alpių 
karalaitis Červinas-Matterhornas stebi po 
savo kojų plevėsuojant tolimos šalies sim
bolį! Betgi ir nevienas tos tolimosios šalies 
sūnų taip pat gal pirmą kartą savo akimis 
išvysta niekad neregėtos ,o tik iš tėvelio 
ar mamytės lūpų nugirstos tėviškės simbo
lines spalvas. Ir, akutes išpūtęs, stebi lais
voj padangėj laisvai plazdančią Trispalvę 
ir susimąstęs gieda apie Lietuvos saulę ir 
Lietuvos meilę...

Dargi viskas atrodo gražiau ir iškilmin
giau, kai paskui Lietuvos Trispalvę paky
la, ją supdamos, kitos dvi vėliavos — Itali
jos Trispalvė ir geltonbaltė Vatikano 
„Bandiera pontificia“ su tiara ir raktais.

Vėliavų pakėlimo akte su visa stovyklos 
„įgula“ dalyvavo dargi Vatikano Salezie
čių Namo Direktorius bei Šv. Sosto spaus
tuvių administratorius prof. kun. dr. Juo
zas Zeliauskas (kurs tuoj ir išpirko Popie
žiaus vėliavą) su Conciliumo Kongregaci
joj dirbančiu bendrabroliu ir lietuvių va
sarvietės svečiai — studentai maronitai 
(libaniečiai) su savo rektorium.

Priešpiet į vasarvietę netikėtai užsuko 
PLB Italijos Krašto Valdybos Pirmininkas 
garbusis Msgr. Vincas Mincevičius, kurs 
panoro užmokėti už Lietuvos Trispalvę. 
Msgr. V. Mincevičius vasarvietėj pernak
vojo ir ryto metą nufilmavo vėliavos pakė
limą ir pačios vasarvietės aplinką.

Dabar stovykloje vasaroja 42. berniukai 
lietuviai. Prasidėjusi liepos 20 dieną, sto
vykla tęsis iki rugpiūčio 28 dienos

Pg

Liepos 31 d. iš ryto Frankfurto aerodro
me suklego lietuviški balsai. Nežinau, kiek 
kiek jų atskrido iš viso. Žinau tik, kad iš 
būrio išsikristalizavo būrelis pasiryžėlių, 
nusprendusių apdovanoti lietuviškos dai
nos ir jumoristinio žodžio menu lietuvių 
kolonijas V. Vokietijoje. Jų pasitikti atvy
kome 3: kun. dr. Jonas Aviža, PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos pirmininkas, tėv. 
Alfonsas Bernatonis. Lietuvių Sielovados 
direktorius, ir aš, iš Vasario 16 Gimnazijos 
ir lietuvių LS kuopų. Menininkų aiškiai 
buvo įžvelgiamas nuovargis, tačiau nebuvo 
galima nesakyti tiesos: šiandien 16 vai. 
teks duoti pirmąjį koncertą! Jie patys pa
sipasakos saviškiams, kokius jausmus su
žadino tas pranešimas... Tad tuoj pat į 
automobilius, į Dieburgą ir į lovas...

į lietuviškuosius parengimus žmonės ren
kasi mielai. Daugiau negu pusė jų priklau
so pačiai naujausiajai užsienio lietuvių kar 
tai, atvykusiai iš Lietuvos 3 pastarųjų me
tų laikotarpyje. Jų tarpe yra nevienas iš
ėjęs kalėjimų ir Azijos tremties kančios 
kelius. Jie visi reiškė džiaugsmą, susižavė
jimą ir dėkingumą. Ir Prudencija Bičkienė, 
ir Liudas Stukas turėjo dainuoti daugiau, 
negu buvo pramatę. Mielai buvo sutiktas 
pianistas Alvydas Vasaitis, o galingas juo
kas lydėjo jumoristo Vitalio Žukausko iš
vedžiojimus.

SEKMADIENIS HANAU

TAURAS VISADA TAURUS

KONCERTAS 8591 LS KUOPOJE 
ŠVECINGENE

Lietuviškosios LS kuopos prie amerikie
čių armijos yra vieninteliai lietuvių susi- 
grupavimai V. Vokietijoje, kur yra įmano
ma susirinkti koncertui šiokiadieniais. 
Švecingeno kuopa pagarsėjusi tiltų staty
ba. Daug laiko jie praleidžia ant Reino ar 
kitų Vokietijos upių. Per jų pastatytąjį 
tiltą kadaise važiavo generolas Eisenhove- 
ris ir spaudė tuometinio kuopos vado ran
ką. Ir rugpiūčio pradžioje jie turėjo išvyk
ti į manevrus. Tai ir buvo priežastis, dėl 
kurios koncertas teko daryti menininkų at- 
skridimo dieną, liepos 31-ją. Kuopos va
das kpt. Jonas Valiūnas supažindino susi
rinkusiuosius su menininkais. O susirinkę 
buvo ne tik kuopos vyrai su šeimomis, bet 
buvo taip pat svečių iš Huettenfeldo, Va
sario 16 Gimnazijos. Tai atostogauti neiš- 
vykę mokytojai ir vaikų vasaros stovyklos 
vadovai.

Pirmasis scenon įbėgo jumoristas Vita
lis Žukauskas, iš New Yorko. Jis tuoj pa
ėmė publiką į savo tvirtas rankas. Anek
dotas po anekdoto, poema apie Kriukutį, 
penkių stadijų daina prie išgėrimo... Vita
lis Žukauskas ėjo taip pat programos pra
nešėjo pareigas, pakviesdamas į sceną so
listus.

Prudencija Bičkienė, iškilnusis sopranas 
iš Čikagos, pirmajame išėjime padainavo 
3 lietuvių kompozitorių dainas. „Kur ba
kūžė samanota“ išspaudė nevienam klau
sytojui ašarą, o „Mano sieloj šiandien 
šventė“ išreiškė visų nuotaiką. Taip ir no
rėjosi sušukti dainininkei: Skambink, se
se, dar ilgiau! Be biso neapsiėjo. Antraja
me išstojime dainininkė džiugino klausy
tojus arijomis.

Liudas Stukas, baritonas iš New Yorko, 
ten ir gimęs. Anot Vitalio Žukausko, šioje 
kelionėje jis buvo tikrasis DP, nes pirmą 
kartą matė arkliais alų vežant, pagyvenu
sias, apkūnias moteriškes dviračio pedalus 
minant ir daug kitokių prajovų... Jis iš
stojo du kartus, padainuodamas lietuvių ir 
amerikiečių kompozitorių dainų ir arijų. 
Sužavėtos publikos buvo iššauktas pakar
tojimui. „Kur prapuolė tas 
pro kryžių 
skamba ne 
syse.

Alvydas
Čikagos, lydėjo abudu dainininkus ir pats 
grojo solo. Simpatiškasis Alvydas susilau
kė publikos įvertinimo.

KONCERTAS 4204 LS KUOPOJE 
UHLERBORNE

Tai sargybų kuopa, kadaise stovėjusi 
Bamberge, vėliau Bad Kreuznache, per sa
vo eiles perleidusi daug lietuvių vyrų, sau
gojanti skambų Vytauto Didžiojo kuopos 
vardą. Nedidelė šiandien ji savo skaičiu
mi, tačiau garsi svetingumu ir rūpestingu 
dalyvavimu lietuviškajame gyvenime. Il
gametis kuopos vadas kpt. Juozas Matulai
tis žiūri, kad jo vyrai nebūtų nuskriausti 
kultūriniu atžvilgiu. Kiekviena sukaktis 
— tautinė, bažnytinė ar asmeniška — čia 
įspūdingai paminima, kiekvienas Vokieti
jon atvykęs lietuvis šviesuolis mielai sutin 
karnas. Tad ir 4 lietuviai menininkai iš 
JAV čia susilaukė nuoširdaus ir jaukaus 
priėmimo penktadienį, rugpiūčio 2 d. Kuk
lioje valgyklos salėje galingai aidėjo Pru- 
dencijos Bičkienės sopranas ir Liudo Stu- 
ko baritonas. Alvydas Vasaitis trankiai pa
skambino scherzo, o Vitalis Žukauskas 
juokino vyrus iki ašarų, ypač, kai paklau
sė. ar nugeriat?.. Kpt. Juozas Matulaitis 
gražiai padėkojo menininkams susirinku
siųjų vardu, o vyrai taip plojo, kad ne vie
nam dar ir sekančią dieną perštėjo delnus.

ŠEŠTADIENIS KAISERLAUTERNE
Apylinkės pirmininkas ir 8593 LS kuo

pos vado pavaduotojas Itn. Jurgis Barasas 
turėjo laimės menininkus pristatyti apie 
dviem šimtam lietuvių, suvažiavusių iš pla 
čių apylinkių. Koncertas čia buvo sujung
tas su Dariaus ir Girėno 30 metų žuvimo 
sukakties minėjimu. Tąja tema man teko 
tarti keletą žodžių. Mėginau sulyginti Da
riaus ir Girėno ryžtą su ryžtu lietuvių me
nininkų, nešančių dainą ir žodį tautie
čiams j kitą pusę Atlanto. Kaiserslauterne

Anksti teko keltis nuvergusiems daini
ninkams, kad iš Kaiserslauterno suspėtų 
nuvykti į Hanau pamaldoms. Bet to norėjo 
gerasis jų globėjas tėv. Alfonsas Bernato
nis, OFMCap, o atsakyti neigiamai nebuvo 
įmanoma. Taip Prudencija Bičkienė ir 
Liudas Stukas giedojo šventas giesmes sau 
jelei lietuvių Hanau bažnyčioje. Koncertas 
įvyko 15 vai. evangelikų salėje. Meninin
kus globojo Damijonaičių šeima, kurioje 
yra 3 studentai: Vitalis, atskridęs iš Čika
gos kartu su menininkais, Vingaudas, bai
giąs teologiją Romoje, ir Dalia, studijuo
janti Frankfurte.

TARPTAUTINĖ MANIFESTACIJA 
KOENIGSTEINE

Pirmadienio vakare (rugpiūčio 5 d.) 
Bičkienė, Stukas ir Vasaitis koncertavo 
prieš tarptautinę publiką Persekiojamos 
Bažnyčios kongrese Koenigsteine. Salė, 
kurioje telpa apie 1000 žmonių, buvo pil- 
nutėlaitė. Solistai susilaukė grandioziško 
pasisekimo. Prudencija Bičkienė šį kartą 
į sceną išėjo tautiniais rūbais.

2040 LS KUOPOJE MIUNSTERYJE
PRIE DIEBURGO

Tai darbo kuopa, ilgus metus stovėjusi 
Kaiserslauterne. Dabar jai vadovauja Lie
tuvos kariuomenės ats. pik. Itn., čia leite
nantas, Viktoras Sutkus. Koncertas įvyko 
antradienį, rugp. 6 d„ amerikiečių salėje. 
Buvo atsilankęs taip pat gražus būrys ame 
rikiečių karių. Menininkai džiaugėsi gra
žiu priėmimu.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
HUETTENFELDE

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,

kelelis, kur 
ėjo?..“ dar ir šiandien tebe- 
vieno 8591 LS kuopos vyro au-

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?

TAUTIEČIAI,
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

Vasaitis, 18 metų pianistas iš

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

Koncerto čia nebuvo, nes gimnazija atos 
togose. Tačiau menininkai gimnazijoje tei
kėsi apsilankyti, ir man buvo suteikta pro
ga juos supažindinti su naująja statyba ir 
kitomis problemomis. Vitalis Žukauskas 
pažadėjo grįžęs į JAV surengti koncertą 
Vasario 16 Gimnazijos naudai. Jaunimo 
gimnazijoje yra ir atostogų metu. Tai sto
vyklaują vaikai. Jų tarpe menininkai pa
buvojo keletą valandėlių, pasiklausė jų 
deklamacijų bei dainų, ir abudu daininin
kai buvo išprovokuoti patys padainuoti. 
Prudencija Bičkienė padainavo „Mano sie
loj šiandien šventė“, o Liudas Stukas ari
ją iš amerikietiškos operos. Vitalis Žu
kauskas papasakojo, kokie yra skirtumai 
tarp amerikiečių ir lietuvių vaikų.

GLOBĖJAI

Dėl koncertų buvo tartasi su PLB Vokie
tijos Kr. Valdyba ir Lietuvių Katalikų 
Sielovada. Praktiškąją globą savo rankose 
turėjo Sielovados direktorius tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Kartu pavažinėti teko ir man. 
Reikia pasidžiaugti menininkų idealizmu, 
kad, užuot poilsiavę, ėmėsi lankyti lietu
vius, nieko už tai negaudami. V. Vokieti
jos lietuviai, turėję progos pasiklausyti šių 
koncertų, dar ilgai su dėkingumu minės 
iškiliuosius menininkus Prudenciją Bič- 
kienę, Liudą Stuką, Alvydą Vasaitį ir Vi
tali Žukauską. Ačiū!

ELI

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens,

London, W.ll. Tel. PARk 247b.
Leidžia Lietuvių Namų Akc. 

Bendrovė. Leidimo Tarybą sudarė 
D.B.L.S. Valdyba ir Euronos Liet. 
Bendruomenių pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 1 
šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai 
metams; Vokietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai. nei redakcija nesiima atsa
komybės.

4


	1963-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1963-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1963-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1963-08-20-EUROPOS-LIETUVIS-0004

