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„Iskra“ ir Lietuva
Lenino suorganizuotasis Rusijos komu

nistų laikraštis „Iskra" buvo spausdina
mas užsieniuose. Seniai jau žinoma, kad 
tas laikraštis būdavo gabenamas į Rusiją 
per Lietuvą. Tačiau dabar vis dažniau pra
dedama tvirtinti, kad nemaža jo Lietuvoje 
būdavo ir išplatinama. „Komjaunimo tie
soj" liepos 30 d. išspausdintas, štai, rusės 
Fradkinos straipsnelis, kuriame irgi karto
jama ta pati mintis. Ar tai gali būti tei
sybė?

Mums atrodo, kad teisybė labai greit 
pradėtų aiškėti, jei būtų paskelbta, kas 
Lietuvoje skaitė tą laikraštį. Mes nenori
me sakyti, kad „Iskra“ Lietuvoje nebuvo 
platinama ir kad jos čia niekas neskaitė. 
Mes tik nenorėtume galvoti ,kad tas laik
raštis galėjo daryti kokio nors bent kiek 
didesnio poveikio. Dėl to, kol nepaskelbti 
jokie skaitytojų sąrašai, esame linkę spėti, 
kad skaitytojai buvo daugiausia rusai.

Lietuviai juk turėjo savo partijas ir su- 
sigrupavimus, kuriuose „Iskros“ idėjos vi
siškai nesireiškė. Matyt, Fradkina ir kiti 
bolševikai tai labai puikiai žino ir dėl to 
nedrįsta paskelbti sąrašų. Kokia čia bol
ševikams nauda, jei, pvz., prisipažino Ru
sijoje būdamas „Iskrą“ skaitęs rašytojas 
Žukauskas-Vienuolis? Kokios jam tas laik
raštis padarė įtakos, jei jis visą nepriklau
somybės laiką buvo daugiau tautininkams 
artimas žmogus? Tur būt, ir kiti lietuviai 
„Iskros“ skaitytojai buvo panašūs į Vie
nuolį...

Su rusais ar be rusų?
Istorijos mokslų kandidatas Dirvelė 

„Komjaunimo tiesoje“ nupasakoja, kaip 
suskilo Lietuvos socialdemokratų partija. 
Vieni nariai ėmę vis glaudžiau bendradar
biauti su nacionaline buržuazija, o kiti 
pradėję linkti į bolševikus.

Tur būt, pats reikšmingiausias dalykas 
bus iškelti Dirvelės ypač pabrėžiamąją 
mintį, kad pasukusieji į komunizmą nuėję 
kartu ir su Rusijos liaudimi. Tas kelias 
esąs pats teisingiausias. Ar tai tiesa?

Jeigu būtų tiesa, tai reikštų, kad ne tik 
Lietuvos, bet ir visų kraštų komunistai tu
ri eiti su Rusijos liaudimi. O kai Rusijos 
liaudies vardu kalba ir viską daro kraštą 
valdanti komunistų partija, tai ėjimas su 
jos liaudimi reiškia žygiavimą su rusų ko
munistų partija. Ta partija to ir nori, ir 
kitų kraštų komunistų partijos jos klauso. 
Šiandien rusų komunistai turi net stiprių 
argumentų savo pirmenybei ir vadovybei 
paremti. Jie sako: mes jau valdome didelį 
kraštą, turime valdžią savo rankose, dėl to 
galime jums padėti.

Bet ar valdžios pasiekusiems kitų kraš
tų komunistams tas rusų vadovavimas 
priimtinas?

Pažiūrėkite į kiniečius. Jiems iš seno 
buvo įsakyta visur klausyti rusų. O kai ru
sai imasi vadovauti, tai būtinai ir išnau
doja, o ne pagalbą teikia. Tą tiesą jau se
niai pamatę, kiniečiai dabar pasipriešino 
tokiam išnaudojimu paremtam vadova
vimui.

O jei pasipriešino, tai ar jie būtinai ne
teisingi?

Jie nenori būti išnaudojami, tai ir vis
kas. Vadinas, kas yra prieš išnaudojimą, 
tas yra ir prieš bendrą kelią su rusais.

Kalbų tvarka
Jau senokas laikas, kai Chruščiovas pa

sakė kalbą ir užsipuolė rašytojus už „nu
krypimus“. Po to pasakė kalbą Sniečkus 
ir užsipuolė rašytojus. Dabar pasakė kalbą 
komsomolo Lietuvoje viršininkas Česnavi- 
čius ir užsipuolė rašytojus. Dar betrūksta 
tik, kad tokią kalbą pasakytų pionierių 
vadas ir užsipultų rašytojus. Tada jau pa
gal pasakos kartojimų tvarką visi būtų pa
sakę po kalbą ir užsipuolę rašytojus.

Kadangi sovietinės sistemos pasaka dar 
nebaigta, tai reikia laukti, kad ir vėl 
Chruščiovas pasakys kalbą ta ar kita te
ma, paskui Sniečkus pasakys kalbą, pas
kui čęsnavičius, paskui pionierių vadas ir 
taip be jokio galo. Jeigu rašytojai bus jau 
„pasitaisę“, tai kalbas juk galima sakyti 
bet kuria tema, net ir apie šieno piovimą, 
mėšlo vežimą ar kukurūzų ravėjimą.

Dėstys Los Angeles universitete
(E) Rugpiūčio pabaigoje iš Bostono, 

kur dirbo Harvardo (Cambridge) universi
tete, į Los Angeles universitetą kaip „visi
ting professor“ vienerių metų darbui vyks 
Dr. M. Gimbutienė. Los Angeles univ. sla
vų departamente ji dėstys slavų civilizaci
jos istoriją, lietuvių kalbą ir kt.

K U A I P O M A S 
VAIZDAS

IŠEIVIŲ „PEILIS“, TEIKIĄS DŽIAUGSMO LIETUVOS KOMUNISTAMS
(Elta) JAV-se ir kitur leidžiamą lietu

vių išeivių spaudą Lietuvos komunistai 
naudoja savo agitacijai prieš išeivius. 
Pvz., „Tiesa" ir kiti jų laikraščiai, pateik
dami tos spaudos ištraukas, naudoja šį me
todą: parenka tokias vietas straipsnių ar 
net eilėraščių, kurios tariamai liudytų iš
eivių niūresnį gyvenimą, pesimizmą ir 
pan. Iš pastarųjų mėnesių lietuvių tarpe 
buvusių nuotaikų JAV-se komunistai nu
sižiūrėjo į Čikagoje buvusio komunistinių 
gaivalų mitingo piketavimą ir į tremtinių 
pasisakymą apie vad. kultūrinį bendradar
biavimą su kraštu. Š. m. liepos 27 d. „Tie
sa“ (174 nr.), paskirdama išeivių spaudai 
net penkias skiltis, pastebėjo, kad ji komu
nistams esanti „svetima“. Nors ji svetima 
jiems, tačiau partinis dienraštis išblusinė- 
jo net kelis lietuvių laikraščius ir pacita
vo Žymantą, Railą, poetą Šlaitą, kun. Jan
kų ir kt. Čikagoje į mitingą buvo susirin
kę „dori amerikiečiai“, tėigia „Tiesa“, ir 
ta proga puola „Klivlende leidžiamą laik
raštį" (aišku, „Dirvą“; Lietuvoje vengia
ma nurodyti pavadinimus lietuvių spau
dos užjūryje), kuris, esą, visaip gina 
„žmogžudžius“. Pastebi, kad mitingas bu
vęs piketuojamas ir tų piketuotojų tebu
vusi tik grupelė, vadovaujama Leono Pra
puolenio, kuris esąs „atsakingas už dauge
lio kauniečių mirtį 1941 m. vasarą“. Vil
niaus dienraštis mini dar mitinge paleistas 
peles ir toliau širsta, kad vadinamieji „lais 
vintojai“ išniekinę kapines, kuriose atida
rytas paminklas vad. pažangiųjų veikėjui 
L. Prūseikai. Darydamas išvadą komunis
tinis laikraštis kalba, kad vad. buržuazi
niai nacionalistai esą „moraliai visiškai 
subankrutavę“.

Anglijoje gyvenąs lietuvių poetas Vladas 
Šlaitas paverstas lietuvių išeivių „filosofi
niu ideologu“ ir čia pat pacituojamas jo 
eilėraštis apie tai, kad „Už savo asmeniš
ką, nenusisekusį gyvenimą... Mes grupuo- 
jamės po vienu dideliu keršto lozungu“.

Nenuostabu, kad, pavertus išeivius ker
šytojais, jie, Vilniaus dienraščio žodžiais, 
mėgsta įvairias konferencijas ir „dar la
biau rezoliucijas“. Bet Lietuvos komunis

r Seįjtųaios DIENOS ~|
SUMAŽINO PARAMĄ

JAV-bių kongresas sumažino 585 mil. do 
lerių prezidento pateiktąją sąmatą užsie
nių kraštams paremti.

Prieš tai jau tą sąmatą 450 mil. dolerių 
buvo sumažinęs kongreso užsienių reikalų 
komitetas.

Prezidentas tą reikalą apibūdino kaip 
trumparegišką, neatsakingą ir pavojingą 
ir reikalauja grąžinti sąmaton nubrauktą
sias sumas.

NUVERSTA VYRIAUSYBĖ

Norvegijos parlamentas 76 balsais prieš 
74 nuvertė Gerhardseno darbiečių vyriau
sybę. Darbiečiai be pertraukos išvaldė kraš 
tą 28 metus.

Bus sudaryta koalicinė konservatorių 
vadovaujama vyriausybė.

Nepasitikėjimas vyriausybei iškeltas be
svarstant jos pranešimą dėl praeitais me
tais kasyklose įvykusio sprogimo, kai žuvo 
21 darbininkas.

BELGAS PRIE ATOMINIŲ PAJĖGŲ
Vyriausiasis Europos pajėgų vadas gen. 

Lemnitzeris paskelbė, kad Belgijos aviaci
jos gen. van Rolleghemas paskirtas vyr. 
vado pavaduotoju atominėms pajėgoms.

Belgija atominių ginklų neturi. Paskir
tajam teks vadovauti NATO pajėgoms.

NUSIBAJORINIMAS
D. Britanijos parlamentas priėmė įstaty

mą, pagal kurį lordas gali atsisakyti savo 
titulo.

Įstatymo pradininkas buvo lordas Stan- 
gate. Jis buvo parlamento narys, o pavelde 
jęs iš tėvo titulą, turėjo pasitraukti.

Kai įsigaliojo naujasis įstatymas, jis at
sisakė lordystės ir vėl buvo išrinktas į par 
lamentą.

POPIEŽIUS SKATINA BAŽNYČIAS
VIENYTIS

Naujasis popiežius Paulius VI pasakė 
kalbą, kurioje, pirmiausia, kreipėsi į orto
doksus, kviesdamas atsisakyti pasenusių 
nesutarimų ir vienytis. 

tams ypač nepatikę tai, kad rezoliucijų 
tarpe buvo pasmerktas kai kurių asmenų 
pasišovimas megzti santykius su Lietuva. 
„Tiesos" straipsnio autorius L. Albauskas 
skaitytojams pabrėžia, girdi, stebėkite 
tuos išeivius, ar jų rezoliucijos nesukelia 
paniekos šypsnio?

Kaip ir buvusiais atvejais, laikraštis ve
da mintį, kad išeivių gyvenimas esąs be
viltiškas, ir cituoja laikraštininkų mintis, 
kurios neva įrodančios, kad jų „padėtis 
liūdna, slogi“ (St. Jaras) ar kad „tuščia 
rašinėti įvairias rezoliucijas... vaduoti 
Lietuvą" (tai B. Railos žodžiai, žurnalisto 
„įpykusio ant viso pasaulio...“).

„Tiesa“ toliau teigia ,kad su tokiais ne
pakeliui, ir tuoj skelbia melą, kuris yra 
aiškus kiekvienam skaitytojui Lietuvoje, 
būtent, kad, pagal komunistus, lietuvių 
liaudis tokiam liūdnam likimui išvijusi iš 
savo krašto tuos veltėdžius. Iš dienraščio 
tvirtinimo, kad vis daugiau suklaidintų 
supranta klydę ir siekia tautos — motinos 
rankos (suprask, grįžta Lietuvon), skaity
tojams ir vėl aišku, jog tokių „suklaidin
tų“ tėra tik saujelė.

Nurodinėdami į lietuvių išeivių tariamai 
beviltišką gyvenimą, Lietuvos komunistai 
griebiasi ir balfinių pranešimų ir laikraš
čių jumoro skyriuose paskelbtų eilėraščių. 
Jei kun. Jankus nurodo į luošuosius Vokie
tijoje ar ligonis iš Argentinos arba jei J. 
Aluona „kunigų leidžiamajame laikrašty
je“ satyriniame eilėraštyje rašo, kad „Pa
sauliui rėksim esą bedaliai...“, visa tai, 
teigia Vilniaus dienraštis, jau realiai at
spindi tikrovę.

Tokio pobūdžio reagavimai į laisvųjų 
lietuvių spaudą, tiek nešvankus lietuvių 
išeivių pavertimas keršto ištroškusiais 
gaivalais (ir pats „Tiesos“ straipsnis pava
dintas „Ničės peilio džiaugsmas“) ir tiek 
naivus spaudos ištraukų panaudojimas tu
rėtų laikraščio skaitytojams Lietuvoje su
kelti visai priešingą reakciją. Susipažinę 
su tų „atplaišų“ veikla, jie turėtų dar la
biau įsisąmoninti, ką reiškia turėti laisvą 
ir partijos nesupančiotą spaudą.

NESUSIPRATIMAI PIETŲ VIETNAME
Pietų Vietnamo vyriausybė yra katalikų 

rankose, ir budistai reiškia protestą, kad 
prez. Diemas ir didelės įtakos valdymui tu 
rinti jo svainė Nhu juos persekioja.

Protestuodami keli budistų vienuoliai 
dėl to nusižudė. Prie pagodų (maldos na
mų) renkasi budistų minios, bado streiku 
reikšdamos protestą. O policija ir kariuo
menė, panaudodamos ašarines bombas ir 
šaudydamos, iš kelių pagodų suėmė šim
tus budistų vienuolių. Suimta taip pat šim 
tai studentų.

POEMA APIE STALINĄ
„Izvestijos“ išsispausdino Aleksandro 

Tvardovskio poemą, kurioje rašoma, kaip 
sužeistas kareivis atsidūrė „kitame pasau
lyje“ su koncentracijos lageriais ir viską 
kontroliuojančia galinga biurokratija. Sta
lino vardas neminimas. Poema prieš spaus 
dinant buvusi skaityta Chruščiovui.

Tvardovskis yra vienas liberaliausių so
vietinių vyresniosios kartos poetų, dažnai 
puolamo žurnalo „Novyj Mir“ redaktorius. 
Poema išspausdinta su redakcijos priera
šu, kad tai yra satyra ir kad ji sukels gin
čus.

Režiminių padugnių byla Klaipėdoje
(E) Liepos 3-11 d. Klaipėdoje buvo tei

siami septyni jauni nusikaltėliai. Jų vie
nas — inžinerius-architektas Juozas Kri
vickas, kiti — laivų statyklos šaltkalvis P. 
Gudaitis, kirpėjas A. Grušauskas, Vietinio 
ūkio projektavimo inst. technikas Raim. 
Pranulis, elektrikai V. Fiodorovas, A Port
novas ir jūreivis S. Ulanovas buvę speku
liantai, spekuliuodavę „padėvėtais užsie
niniais skudurais“ (tad, matyt, tie „sku
durai“ apsimokėdavo pardavinėti — E.), 
dar platindavo pornografiją, savo butus 
užleisdavę orgijoms rengti. Visi nusikaltė
liai, teigė Vilniaus „Tiesa“ (162 nr. liepos 
12 d.), buvę pasiryžę niekšybėms už poke- 
lį kramtomosios gumos, suglamžytą dolerį, 
porą dėvėtų nailoninių kojinių. Krivickas 
ir Pranulis nuteisti po 7 m. laisvės atėmi
mo, įkalinant griežto režimo pataisos dar
bų kolonijoje, Ulanovas nuteistas 5 m. ka
lėjimo, kiti po 3 ir po 2 m. kalėjimo baus
mėmis.

KODĖL LIETUVIAI RAŠYTOJAI

(Elta) Pažvelgę į Lietuvoje kultūrinė
mis temomis skelbiamų straipsnių kelia
mąsias mintis, pamatom, kad viena iš jų 
daugiausia prasikiša, būtent: turi būti ke
liamos dabarties bei nūdienos problemos 
ir visa kūryba turi būti atspindys vadina
mojo „naujojo žmogaus“. E. Mieželaitis 
buvo jau pareiškęs susirūpinimą dėl to, 
kad dabarties vaizdavimo problema esanti 
svarbiausia ir kad ji vis dar nėra išspręs
ta (plg. „Tiesa“, 152 nr. birž. 30 d.). Leni
ninės premijos laureato galvojimu, lietu
viai rašytojai per mažai pažįsta gyvenimą 
ir paliesti jį trukdo jiems stoka inercijos 
ir pilietinės drąsos.

Ar lietuviams rašytojams pavergtoje 
Lietuvoje pavyksta pavaizduoti kolchozinį 
gyvenimą? Iškėlęs šitą lietuvių literatūrai 
opią temą „Literatūros ir Meno“ savait
rašty (27 nr.), J. Kaminskas pripažįsta, 
kad kolchoziniame kaime formuojasi nau
jas žmogus ir nauji santykiai. Bet lietu
viai rašytojai vengia to kolchozinio gyve
nimo; jų kūryboje yra įsigalėjusi inteli
gentijos bei miesto žmonių gyvenimo te
matika. Kaminskas tai išaiškina intelek
tualizmo stiprėjimu ir vad. novatoriškų 
ieškojimų mada. Pagal jį, jaunieji lietuviai 
rašytojai nukrypsta nuo tikrovės. Čia ir 
bene bus vienas didžiausių jų nusikaltimų. 
Be to, šitaip pakaltinami ne vien Lietuvos 
rašytojai, bet ir visos Sovietijos. Meno kū
rėjams tvarkyti buvo kviečiami plenumai 
ir Maskvoje ir paskirose respublikose.

Lietuviai kūrėjai esą pasireiškę vaiz
duojant kolchozus, teigia Kaminskas, bet 
tepaminėjo vos kelias pavardes. Pagal jį, 
daugiausia yra pasižymėjęs J. Avyžius, iš 
dalies K. Saja, A. Gricius, V. Miliūnas.

Teatro komedijinio žanro autoriai dabar 
vadinami „komediografais“, ir čia vėl tos 
pačios Griciaus ar Sajos pavardės. Būdin
ga, kad jie savo satyrą nukreipia prieš nei
giamus kolchozų reiškinius. Pirmoje eilėje 
jie kritikuoja nesuderinamą pirmininkų 
elgesį su vad. kolchozų „demokratija“, ne
ūkiškumą, biurokratizmą. Bet tai vis saty
riniai kūriniai; ko nors didingesnio vis dar 
pasigendama, kas, pagal Kaminską, būtų 
jau „monumentalus, spalvingas dabartinio 
kolchozininko paveikslas".

Čia kyla klausimas, ar toks paveikslas 
nebūtų svetimas ir Lietuvoje gyvenan
tiems ir reikalaujantiems plačiau vaizduo-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vokietija gina savo teises
Įteisinti dabartinę padėtį Europoje reikš 

tų palikti bolševikams viską, ką jie turi pa 
sigrobę. Kol kas Vakarai tos padėties dar 
nėra įteisinę. Bet pavojus didėja, kai dabar 
prasideda vadinamasis atoslūgis tarp Rytų 
ir Vakarų. Pirmiausiai bolševikams rūpi 
įteisinti dabartinį Rytų Vokietijos režimą. 
Vakarų Vokietija labai jaučia tą pavojų, ir 
jos užsienių reikalų ministeris Schroederis, 
be kita ko, buvo atvykęs tartis ir į D. Bri
taniją — prašyti, kad Rytų zona nebūtų 
pripažinta. Ryšium su tuo britų „Daily 
Express“ rašo:

„Greičiausia, kad Vakarų Vokietijos pri 
tarimas atominius bandymus draudžian
čiai sutarčiai yra lyg koks atsilyginimas. 
Šitokia reikalų eiga nėra priimtina. Brita
nijos tikslas yra patikrinti taiką ir pasiekti 
atoslūgio su Rytais. Vokiečių norai čia ne
vaidina beveik jokio vaidmens. Tai ir su 
pono Schroederio nuomonėmis reikėjo ne
siskaityti“.

Pagal šį laikraštį išeitų, kad sovietams 
reikia daryti visokias nuolaidas. Deja, tai 
tik vienišas toks balsas, ir tai labai gerai. 
Štai prancūzų „Le Figaro“ rašo:

„Bonnos užsienių reikalų ministeris yra 
pasiuntęs amerikiečių užsienių reikalų mi
nisterijai notą, kurioje keliamas klausi
mas, kad ateityje kiekviena sutartis tarp 
rytų ir vakarų būtų pirma patvirtinta NA
TO tarybos. Jau ir nebegalėjo būti aiškiau 
išreikštas nepasitikėjimas anglosaksais. Vo 
kiečiai yra tos nuomonės, kad tolimesni pa 
sitarimai, kurie gal prasidės rugsėjo mėn. 
kartu su J. Tautų sesija, labiausiai kaip tik 
palies Europos reikalus. Dėl to visai norma 
lu, kad kiekvienas NATO sąjungai priklau 
sąs kraštas tais reikalais pasisakytų savo 
nuomonę. O Vokietijos vyriausybė iš pasta 
rųjų savaičių įvykių pasidarė išvadą, kuri 
būtina ateičiai: ji turi budriai sekti geriau 
sius savo sąjungininkus. Jeigu kiti nauji 
pasiūlymai dėl atoslūgio jau bus svarstomi 
NATO taryboje, tada Vokietija galės jau 
nebebijoti, kad ji bus netikėtai užklupta“.

Britų „The Times“ taip pat rašo:
„Kaip bandymus draudžiančioj! sutartis 

parodė, Rytų-Vakarų santykiuose beveik

nėra tokios srities, kur nebūtų paliečiama 
Vokietija, ir dėl to Vokietijos teisė yra rei
kalauti, kad su ja būtų tariamasi. Tai ne
reiškia, kad Vokietijai turi būti duodama 
neribota veto teisė. Tai tik reiškia, kad ji 
turi dalyvauti visuose pasitarimuose dėl 
Vakarų politikos ir kad turi būti labiau 
stengiamasi paisyti vis stiprėjančios vokie 
čių nuomonės, kuri yra pasiryžusi nesvy
ruodama pasiduoti Amerikos vadovybei“.

DRAUGAI Iš REIKALO
Ryšium su Chruščiovo kelione į Jugosla

viją britų „The Guardian“ rašo:
„Nuo 1961 m. Tito santykiai su rusais 

yra draugiški, bet remiami ne vergišku pa
klusnumu. O kai dabar kiniečių puolimai 
prieš didįjį jo bendrininką nuo ideologinių 
dalykų nukrypsta į nacionalistines varžy
bas ir net asmeninius įžeidinėjimus, abiem 
vadams aiškiai tenka derinti savo politiką. 
Praėjo jau tie laikai, kai atskiros komunis 
tų partijos kovojo už savo padėtį, ir prasi
deda jau atviri nesusipratimai. Daugumas 
komunistų partijų jau pačios pasirenka 
savo liniją, nebepaisydamos tų didžiųjų 
milžinų, ir čia kaip tik suminėtina Italijos 
partija, pati didžiausia už komunistų val
domųjų kraštų sienų".

GUDRUOLIS IR ŠAUNUOLIS NIKITA
Turėdamas galvoje kiniečių komunistų 

paskelbtąją žinią, kad sovietai atsisakė 
duoti jiems atominių ginklų, britų „Daily 
Mail“ rašo:

„Pasinaudodamas savo valdžia, Chruščio 
vas turėjo daugiau kaip milijardui komu
nistinių kraštų žmonių pagaminti galingo 
pajėgumo atominius ginklus, bet jis atsisa
kė. Be abejo, jis pagalvojo apie galimą pa
čiai Sov. Sąjungai pavojų, kuris ištiktų, jei 
kiniečiams būtų duota atominių ginklų, o 
kitas jo vietoje gal būtų ir neatsispyręs pa 
gundai. Dabar mes geriau jau suprantame 
neribotą Chruščiovo pyktį ant Amerikos 
prez. Eisenhowerio 1960 m. dėl U-2 nuoty
kio. Chruščiovas tada dar tebesilaikė susi
tarimų su savo sąjungininku Kinija“.

NORI PRAKAITO KNYGOSE
GYVENIMĄ?

VENGIA VAIZDUOTI KOLCHOZINĮ

ti kolchozininko buitį? Kai pats gyveni
mas kolchozuose toli gražu nėra spalvin
gas ir gerokai niūrūs, tai ar įmanoma pa
daryti jį monumentaliu? Juk štai pats Ka
minskas pripažįsta, kad savo veikloje tie 
lietuviškieji žemdirbiai, taigi, kolchozinin- 
kai, pergyvena „nemaža sunkių apsispren
dimo, abejonių ir nesėkmių valandų“. Jei 
kolchozininkas atsidūręs vergo sąlygose, 
jei ir Lietuvoje kalbama apie kolchozinin- 
kų nesėkmės valandas, jei skurdinafnas jų 
dvasinis gyvenimas, tad ar stebėtina, kad 
apie kolchozininkus rašantieji autoriai, 
esą, tam kaimo žmogui leidžia vis rečiau 
mąstyti? Nieko nenustebins ir ta aplinky
bė, kad kolchozų žmonės bus vaizduojami 
tik profesiniu požiūriu, t.y. kaip kolchozi- 
ninkai vykdo gamybinius planus ir pan.

Kolchozininkai nepakelia sunkaus gyve
nimo, o ypač jaunimas, kuris kiek įmany
damas keliasi į didesnius miestus; esą ne
gerai, kad kai kurie rašytojai (Pocius, 
Baltrūnas) tokią padėtį vaizduoja tragiš
komis spalvomis. O juk tikrumoje tai didi 
nelaimė, jei jaunimas kaimo vengia ir ap
lamai viso kolchozinio ūkio.

Iš lietuvių rašytojų reikalaujama, kad 
kurtų veikalus, kuriuose kolchozininkų 
darbas ir jų „gyvenimo poezija“ atrodytų 
tikroviškai ir dvelktų sūriu prakaitu. Visi 
sutiks, kad tai prakaitu ir sunkiu prakaitu 
dvelkiąs gyvenimas, tačiau kolchozininkų 
nedalią laikyti gyvenimo poezija tegali už
kietėję Kremliaus partiečiai ar jų paklus
nieji klapčiukai.

Nauja jaunimo grupė išgabenta į
Sovietijos statybas

(E) Liepos 31 d. iš Vilniaus geležinkelio 
stoties į Sovietijos statybas išgabenti 29 
jaunuoliai. Kaip paprastai, stotyje buvo 
surengtos iškilmės, kur kalbėjo komjauni
mo organizacijos atstovai, o per radiją ir 
spaudą skelbta, kad iškeliavusių nuotaika 
buvusi pakili... Tuo būdu geri specialistai, 
reikalingi Lietuvoje vykdomiems dar
bams, tariamai savanoriškai gabenami į 
Kazachstaną ir kitas tolimas sritis. Tai vie
na lietuviškojo jaunimo trėmimo ir rusini
mo priemonių.

1
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Lietuvoje jau išėjo antrasis Lietuvos 
TSR istorijos tomas. Iš paviršiaus tikrai 
gražu pažiūrėti. Per abu tomus juk turime 
jau arti 1000 puslapių. O su tuo antruoju 
tomu istorija dar nebaigta. Turėdami gal
voje didžiulį šių abiejų knygų formatą, ga
lime sakyti, kad normalios knygos ir dabar 
jau susidarytų apie 1500 ar net 2000 pus
lapių. Tokios apimties savo istorijos tik
rai dar nesame turėję. Vadinas, čia jau 
Haug daugiau pasakyta apie Lietuvos pra
eitį, negu bet kada išleistose kitų autorių 
Lietuvos istorijose. Be to, žiūrėkite, kiek 
tose istorijos knygose sutelkta mokslus 
išėjusių ir moksliniam darbui pasiruošu
sių bendradarbių - mokslininkų. Prie ant
rajame tome išspausdintųjų straipsnių ne
be taip dažnai užtinkame Žiugždos ir Jur
ginio pavardes. Bet, žiūrėkite, čia rašo 
daugelis naujų istorikų — Mulevičius ir 
Merkys, Šarmaitis ir Pranskus, Girdzi
jauskienė ir Griškūnaitė. Skaitykite tik ir 
gėrėkitės, kad jau tiek žmonių dirba Lie
tuvos istorijos tiriamąjį darbą. Gėrėkitės 
ir pačiu darbu.

Deja, nelabai ims noras gėrėtis. Jeigu 
Imame į rankas istoriją, tai tikrai norime, 
kad ji būtų istoriška. Neužtenka, kad ji ge
rai atspausta, gražiai iliustruota ir turi 
daug didelių puslapių. Tie reikalavimai 
ypač dar didėja, kai reikalas eina dėl Lie
tuvos Istorijos. Mes gi lietuviai, ir mums 
tai pagrindinis ir gyvybinis dalykas.

Jau daug metų pasiskųsdavome, kad 
dar neturime plačios, daugiatomės savo 
tautos istorijos. Tokios susilaukti vis su
sidarydavo kliūčių. Sakydavome, kad ne
prisiauginome pakankamai mokytų ir vien 
tam darbui galinčių atsidėti istorikų. 
Skųsdavomės, kad esantieji istorikai yra 
priversti dar ir kitus darbus dirbti, ne tik 
istoriją rašyti. Nei akademijų, nei jose 
institutų nebuvome dar suspėję įkurti per 
tuos nepriklausomo gyvenimo pirmuosius 
20 metų. Tai dėl to taip ir gyvenome lūkes
čiais ir ilgesiu kada nors susilaukti plačios 
istorijos.

Šiandien jau yra akademija, institutai, 
būrys Lietuvos istorijai tyrinėti atsidėju
sių žmonių, žodžiu, yra visos sąlygos, taigi 
yra jau ir du iš paviršiaus gražūs Lietuvos 
istorijos tomai. Bet ar tai tokia istorija, 
kokios mes ilgėjomės ir laukėme? Toli gra
žu ne. Tai greičiau tik pasityčiojimas iš 
Lietuvos istorijos, ir labai gaila, kad j ją 
buvo sudėta ne vien tiek daug lūkesčių, 
bet ir energijos ir išteklių. Jeigu dar vis 
kartojama, kad nepriklausomybės pradžio
je Žemaitė grįžusi iš Amerikos ir pasige
dusi Lietuvos, tai mes visiškai teisėtai da
bar galėtume tą jos posakį pritaikyti šiai 
istorijai. Užrašyta, kad tai Lietuvos isto
rija. O kai imame į rankas ir vartome, tai 
nusiminimo apimti pasigendame tose kny-

ISTORIJA BE ISTORIJOS ii/
gose kaip tik Lietuvos istorijos, taigi to, 
ko laukėme ir tikėjomės.

Nesigilindami šįkart į antrojo tos isto
rijos tomo tekstą, žvilgterėkime bent į ke
letą iliustracijų. Kas gi buvo tie žmonės, 
kurie XIX amžiuje judino Lietuvą?

Mes ir be tos istorijos dar žinome, kad 
buvo toks Vilniaus universiteto sąjūdis, 
paskui jo poveikyje žemaičių bajorų su
bruzdimas. Dar vėliau — Valančius, „Auš
ra“, „Varpas“, Basanavičius, Kudirka, Tu
mas - Vaižgantas ir kiti. O mūsų sovieti
niai Lietuvos istorikai jau antrajame savo 
paruoštosios knygos puslapyje išsispausdi
no Černyševskio atvaizdą! Štai jums žmo
gus, kuris sujudino Lietuvą! Ar tai yra is
torinė tiesa?

Jeigu kas mokėsi rusų literatūros iš ku
rio nors nešališko, nebolševikinio vadovė
lio, aišku, bus girdėjęs Černyševskio pa
vardę. Tačiau tai nereiškia, kad jis anuo-

Chicagos Aukštesniosios Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų komitetas ir šiais metais 
išleido stambų (232 puslapių) didoko for
mato moksleivių metraštį Jaunystės žie
dus, kurį, direkt. Juozui Masilioniui globo
jant, suredagavo patys tos mokyklos moks 
leiviai Šarūnas Valiukėnas, Kristina Gra
bauskaitė, Vytautas Nakas ir Mirga Pakal
niškytė.

Prirašė tą metraštį, piešiniais ir fotogra
fijomis aprūpino taip pat patys mokslei
viai.

Toks metraštis, tik vis kitu vardu, jau 
leidžiamas dabar ketvirti metai. Techniš
kai darbas atliekamas vis puikiai. Malonu 
paimti į rankas. Žinoma, būtų dar malo
niau, jei šitaip gražiai padaromas kasmet 
išeidinėtų koks nors literatūrinis-kultūri- 
nis metraštis, o ne mokinių klasės ir namų 
darbai. Bet tokia jau šios mokyklos tėvų 
komiteto šventa valia ir, be abejo, teisė. 
O pinigų, pasirodo, visuomenė nesigaili, 
sumeta lietuviški biznieriai ir nebiznieriai. 
Kai finansiškoji reikalų padėtis tokia gera, 
tai tėveliai ir įvykdo savo svajonę: matyti 
išspausdintus savo vaikučių darbelius. 
Didžiąja dalimi tai yra prabanga, aišku. 
Bet tolimam prašalaičiui geriau nesikišti. 
Amerikonai gal sau leisti prabangą! Tam 
jie ir amerikonai.

Minėdami pernykštį metraštį, mes nuro
dėme, koks galėtų būti čia vienas ir vie
nui vienintelis tikslas. Tai pritraukti tą 
šeštadieninę mokyklą lankantį jaunimą į 
lietuvišką darbą, į lietuvių spaudą. Su kuo

met būtų kaip nors sujudinęs Lietuvą. Tai 
yra istorinė netiesa, kuri šiandien reikalin
ga prorusiškomis idėjomis maitinamiems 
ir kitus turintiems maitinti sovietiniams 
Lietuvos istorikams. Jeigu Lietuvos isto
rijoje nėra ruso, jeigu tas rusas neiškištas 
j priekį, tai negali būti ir daugiau nieko. 
O kai iškyla kalba dėl sukilimo, tai ir vėl, 
štai tos Lietuvos istorijos puslapius papuo
šia Gercenas su Ogariovu. Kalinauskas ar 
Sierakauskas, taip, jie pripažįstami, bet 
pirma vis tiek turi būti nusilenkta rusui.

O taip juk pasielgta su visu šiuo istori
jos tomu. Jeigu į knygos galą iš puslapių 
po truputį pradeda dingti rusų veidai, tai 
jų vietą užima nereikšmingi Lietuvos bol- 
ševikėliai. Jie pristatomi kaip istorijos va
riklis. Bet tai yra melas, kuris žinomas ne
tik mums, bet ir patiems šios istorijos au- ’ besaistė žydams duotasis įstatymas, nes 
toriams. jis jau buvo po Kristaus įstatymu).

JAUNYSTES ŽIEDAI
mažas suprasi, tą ir senas tebrasi. Bet kiek 
gi iš tų, kurių raštai spausdinami šiuose 
metraščiuose, iš tiesų vėliau dalyvaus lie
tuvių spaudoje ir visuomenėje? Atsakymo 
niekas neturi. Laikas tik parodys. Duosis 
matyti, kaip žmonės sako.

Amerikonams nėra ko mokytis iš Euro
pos, kuri šiuo atžvilgiu atsilikusi. Čia yra 
net dvi lietuviškos gimnazijos, ir jos kol 
kas tokių metraščių neleidžia. Ar leistų, 
jeigu pinigų turėtų, nežinome. Bet mums 
atrodo, kad čia sukama kiek kita ir ar tik 
ne geresne kryptimi. Kiek matyti, Vasario 
16 Gimnazijos mokiniai skatinami pradėti 
dalyvauti bendrinėje lietuvių spaudoje. 
Tie, kurie turi palinkimo, paklauso skati
nimo ir pradeda rašyti. Dalis tokių rašo, 
pvz., „Europos Lietuviui“. Taip pat yra 
keletas kitų, kurie lituanistinius pagrin
dus įsigijo kitur, jokiuose metraščiuose 
nedalyvavo, bet irgi rašo laikraščiams. 
Turime mes čia, toje „atsilikusioje“ Euro
poje, keletą net tokių, kurių ir su pagaliu 
nebeatmuši nuo talkos lietuviškam laikraš 
čiui (pvz., A. Vilčinskas, E. Lukšaitis, A. 
N. Dičpetris, G. Andriušis, Navickaitė, P. 
Cibitis, Z. Vykintaitė ir kt.). Kai kurie jų, 
tur būt, ateis ir į literatūrą.

Gražu, žinoma, vartyti tą metraštį ne 
vien tik dėl to, kad jis gerai atspaustas ir 
turtingai iliustruotas. Gažu vartyti ir skai
tyti net ir tuo atveju, kad daugumas jame 
išspausdintųjų darbų yra klasėje ar namie 
atliktieji rašiniai. Mums, lietuviams, gražu 
skaityti vien tuos lietuvių vardus — Aldo
nas, Mirgas, Laimas, Aušreles šalia Zitų,

visa pasida- 
(I Kor. 9,22).
įsijaučiant į 

galima, prisi-

VISIEMS VISA
„Pasidariau silpniems silpnas, kad lai

mėčiau silpnuosius; visiems 
riau, kad visus išgelbėčiau“ 
Šv. Paulius žinojo, kad tik 
artimo padėtį, prie jo, kiek 
taikant, pavyks jį į gera palenkti. Jis pats 
sako, kad būdamas laisvas tapo visų tarnu; 
žydams jis buvo kaip žydas, tiems, kurie 
yra po įstatymu, jis buvo lyg būtų po įsta
tymu, tiems, kurie be įstatymo, jis buvo 
lyg būtų be įstatymo (nors iš tiesų jo ne-

Reginų, Liucijų, Elenų ir Kristinų, ar Min
daugų ir Šarūnų šalia Jurgių ir Ričardų. 
Dar maloniau matyti pavardes Bradūnų ir 
Civinskų, Jonikų ir Valiukėnų ir kitų. Tai 
reiškiasi vaikai tų lietuvių, kurie patys lie
tuviškai gyvi buvo ir tebėra. Še jums tęs
tinumas, kuris reiškiasi karta po kartos!

Dalis metraštyje išspausdintųjų darbų 
yra net premijuota. Tai jau šį tą sako. Kai 
kurių yra išspausdinta net po keletą dar
bų (vadinas, tie jau įpranta susigyventi su 
lietuvišku raštu ir lietuviška tema). Bet 
apskritai beveik visi rašo lietuviškomis te
momis. Čia kuris nors paskaitė lietuvišką 
knygą, čia dalyvavo stovykloje, susidomė
jo istorine tema, gavo uždavinį parašyti 
kurio nors didžiojo lietuvio nekrologą ir 
t.t. ir t.t.

Nors mes šiek tiek kritiškai žiūrime į 
reikalą leisti tokius metraščius, bet ką gi 
darysi, jei yra tam sąlygos! Tačiau savo 
atlaidumą norėtumėm sieti su linkėjimais. 
Nedaugei čia, svetur, mūsų, ir jeigu pir
mieji lietuviški žingsniai šitaip rūpestingai 
palydimi tėvų ir visuomenės, tai tasai švie 
sus vyresniųjų rūpestis turėtų būti lyg ir 
įpareigojimas reikštis. O jeigu visi, kurie 
pristatomi šituose metraščiuose, 
vieni raštu, kiti žodžiu, treti lietuviškose 
organizacijose suaugę reikšis, tai mes ne 
našlaičiai. Žiūrėkite, koks didelis 
merginų ir vaikinų dalyvauja vien 
„Jaunystės žiedų“ metraštyje! Net

būrys 
šitame 
70.

K. Abr.

Būtų nenatūralus tas žmogus, kuriam 
nerūpėtų artimo likimas. Apsiriboti vien 
savimi, vengiant bendravimo su kitais, su

klikus bet kokį priešingumą, tuojau kaip 
* sraigė susitraukti į savo kiautą, būtų pi

gus veidmainiavimas, nes tas, kuris tegal
voja apie save, apie savo ramybę, apie sa
vo malonumus, ar vien apie-savo dorybin
gumą, prasilenkia su Kristaus kiekvienam 
krikščioniui duotuoju visuotinės artimo 
meilės įsakymu. Mokinys, kuris nesimoko, 
kuris nesirūpina daryti moksle pažangos, 
yra tinginys, vertas bausmės. Kareivis, 
kuris nenori imti į rankas ginklo ir atsisa
ko eiti j mūšį, yra bailys, išdavikas, vertas 
karo lauko teismo. Šeimos tėvas, kuris pa
lieka savo žmoną, išsižada savo vaikų ir 
namų, yra svetimoteris, vertas pasmerki
mo. Taip ir kiekvienas krikščionis, kuris, 
užsidaręs į savo kiautą, tariasi esąs teisus 
ir niekam blogo nedarąs, gali būti apkal
tintas artimo meilės stoka ir gerų darbų 
apleidimu. Nusikalsti galima ne tik minti
mis, žodžiais, darbais, bet ir apsileidimu.

O kaip tuomet suprasti griežtus vienuo
lius, kurie pilnai atsiskiria nuo pasaulio, 
visą savo gyvenimą užsidarydami tarp ke
turių vienuolyno sienų? Ar ir juos reikia 
kaltinti apsileidimu artimo tarnyboj? Taip 
būtų, jei kas paliktų pasaulį, norėdamas 
pabėgti nuo atsakomybės už artimą, iš
trūkti nuo bet kokio su žmonėmis bendra
vimo, tarsiūšnykti, pavirsti į nieką. Nuo
širdus vienuolis tačiau kitko ieško: jis nori 
tobuliau siekti savo amžinojo tikslo, pil
niau atlikti žemėje savo uždavinį, giliau 
įsijungti į didžiuosius Dievo planus. Jis 
pasirenka patarimų kelią, kuris jokiu bū
du nepanaikina įsakymų kelio, bet juo re
miasi ir jį papildo.

Neturto, skaistybės ir paklusnumo įža
dais vienuolis išsivaduoja iš paprastame 
gyvenime žmogų apribojančių turto, šei
mos, savo sprendimų netikrumo varžtų, 
kad laisvesnis galėtų tarnauti Dievui ir 
artimui. Tas, kuris skaistybės įžadu išsiža
dėjo teisės surišti savo gyvenimą su išskir
tinai vienu asmeniu, tuo pačiu atvėrė sa
vo širdį visiems. Pas jj randa vietos kiek
vienas pasitikėjimo ir vidaus jausmais pa
sidalinimo išsiilgęs, ir kiekvienas jr gali 
vadinti tėvu arba motina aukščiausia ir 
visuotine prasme. Panašiai išsivadavęs iš 
žemiškų gėrybių ryšių ir pasivedęs dieviš
kos valios vadovavimui asmuo, kaip toji 
šviesa, užuot švietusi mažame kampelyje, 
pakyla į žvaigždžių aukštybes ir iš ten sa
vo ramiu šviesos spinduliu pasiekia tūks
tančius į ją atkreiptų akių.
V. Vokietija T. Paulius

paskui PAMALDOS
MANCHESTERIS—rugpjūčio 25 d., 10.30v. 
NOTTINGHAM — rugsėjo 8 d., 12.15 vai. 
BRADFORD — rugsėjo 15 d., 12.3(Lval. 
ROCHDALE— rugsėjo 22 d., 11.30 vai. 
HUDDERSFIELD — rugsėjo 29 d., 1 vai. 
COVENTRY — rugsėjo 1 d., 12.45v„ St. Eli 

zabeth Rd. Išpažintys nuo 12 vai.

Probočiu A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(7)

Mokydamas ir studijuodamas Vydūnas 
neužmiršo ir savo mylimosios muzikos. 
Tėvo paskatintas prie muzikos ir iš jo įgi
jęs pirmąsias muzikos žinias, jis ir toliau 
jos uoliai mokėsi, nes muzika jam buvo rei 
kalinga ir mokytojo darbui. Studijuodamas 
universitetuose, lankydavo operas, koncer
tus. Jauniausią savo brolį Albertą, labai 
gabų muzikai, pasiskolinęs pinigų leido 
studijuoti į Berlyno Muzikos Akademiją. 
Jam nupirko ir rojalį.

Vydūnas taip plačiai ir noringai muzikos 
mokės ir kitus jos mokė daugiausia dėl to, 
kad jam pats gyvenimas yra giesmė, yra 
gaida, kurios klausydamies žmonės šven
čia. Muzika pratina žmogų giliau įsiklau
syti į tą slėpiningą gyvenimo giesmą ir, iš
girdus jos garsus, savo sielos giesme sulie
ti su ta didingąja mistiškąja visatos gies
me. Tuo būdu muzika žmogų tobulina.

— Šventimo slėpinys veikia, — sako Vy
dūnas, — kai žmogus pamiršta atskiro sa
vo gyvenimo garsų klausyties, ir kad jis 
atveria savo sielos ausis didžiajai gyveni
mo gaidai. įtraukiamas į ją, jis ir liekasi 
be savo menkumo. Todėl jam taip ramu ty
lu ir šventa pajūryje, miške, kalnuose ir 
net didžiajame žmonių burzdėjime, kadan
gi jis su gyvenimo gaida yra didėjęs, paki
lęs iš siaurumo, ankštumo.

— Žmogus tuo pakilimu įžengia į didžią
ją gyvenimo vienumą. Žmogui tada tikra 
šventė, kuomet jis moka sutart su didžiuo
ju gyvenimu, kuomet tasai jo sieloje atsi- 
garsi ir kuomet žmogus pats tvirtina šią 
vienumą, stengiasi kurti gyvenimo vienin
gumą. Tada jis ir nebesiklauso tiktai. Jo 
vidus gieda gyvenimo aidą. — Švęsti reiš
kia gyvenimo gaidai leisti giedoti savo vi
duje su kitais! (Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Šventė. Sekminės 1927 m. 4 psl.).

Taigi sklindanti iš žmogaus giesmė ar 

daina rodo, kad jo siela yra glaudžiai susi
jus su visata, jaučia jos ritmą, o drauge su 
juo ir gyvenimo pilnatvę. Taip dainą ir 
giesmę suprasdamas, Vydūnas visuomet ją 
brangino. Laikydamas tautiškumą tautos 
gyvenimo gaida, skambančia paskiruose 
tautiečiuose, Vydūnas lietuvių tautinei są
monei žadinti ir ugdyti plačiai bei suma
niai panaudojo lietuvišką giesmę ir dainą.

Tais laikais suorganizuoti lietuvišką cho 
rą ir jam vadovauti buvo nelengvas dar
bas: trūko lietuviškų dainų ir giesmių. Tą 
trūkumą šalino pats Vydūnas: jas vertė iš 
vokiečių kalbos ir pats rašė ir komponavo. 
1904 m. buvo išleistas jo dainų rinkinėlis 
„Lietuvos Aidos", o 1909 m. „Lietuvos Var
peliai“. Vydūno išmokytas choras per di
džiąsias šventes giedojo Tilžės lietuvių baž 
nyčioje. Tačiau viena bažnyčia jis nesiten
kino: jis skambią lietuvišką dainą garsino 
ir visuomenėje. Vydūno vadovaujamas cho 
ras su savo dainomis ir giesmėmis dalyva
vo draugų vestuvėse, laidotuvėse ir šiaip 
jau šeimos šventėse.

Choras lietuvių visuomenėje turėjo pasi
sekimo. Jo bažnytiniai giedojimai gausiai 
buvo lankomi. Tatai kai kam nepatiko. 
„Netrukus — rašo Vydūnas — reikėjo iš 
bažnyčios traukties. Tūliems įtakingiems 
vokiečiams ir lietuviams netiko, kad lietu
viai choru gieda bažnyčiose. Tai giedotojai 
pasiryžo nebesiveržti į bažnyčią, bet rengti 
koncertus su dainomis“. (Mažosios Lietu
vos šventė. Sekminės, 1927 m. 35-36 psl.).

Vydūno choras paskatino ir birutininkus 
turėti savo vyrų chorą. Jie paprašė Vydū
ną tokį chorą suorganizuoti. Jame dalyva
vo septyni birutininkų vyrai ir keturi Vy
dūno iš Tilžės pakviesti lietuviai pradžios 
mokyklų mokytojai. Šis Vydūno vadovau
jamas Birutės vyrų choras 1896 m. vasario 
mėnesį dainavo per Birutės metinę šventę. 
Tų pat metų vasaros šventėje per Jonines 

dainavo ir dar 1897 m. per metinę Birutės 
šventę. Po to jis iširo, nes Vydūno pakvies
tieji mokytojai, nepatenkinti birutininkų 
elgesiu, iš vyrų choro pasitraukė.

Birutės vyrų chorui iširus, Vydūno baž
nytinis choras 1898 ir 1899 m. dainavo Bi
rutės ruošiamose šventėse. Kadangi per 
Birutės metines šventes vasario mėnesį, be 
dainų, būdavo ir vaidinimai, tai Vydūnas 
1898 m. ir parašė „Pasiilgimą Veldėtojo“.

1898 m. prieš Kalėdas Vydūnas parašy-, 
tąjį veikalą įteikė Kristupui Voskai, pir
mininkui tarybėlės Birutės draugijos šven 
tems ruošti. Kristupas Voskas Vydūnui tą 
veikalą grąžino, kaip netinkamą vaidinti. 
Tačiau 1899 m. pradžioje, artėjant Birutės 
tradicinėms metinėms šventėms, Kristu
pas Voska paprašė Vydūną savo kūrinį vis 
dėlto statyti, ir 1899 m. vasario 12 d. pir
mą kartą buvo suvaidintas Pasiilgimas 
Veldėtojo. Dainą vaidino E. Jagomastas, 
Dainienę — Marta Zauniutė, Martutę — 
Vydūno sesuo Mariutė, Vaidutį — Kristi
jonas Didristas, nykštukus — keli berniu
kai. kurių tarpe buvo ir Dovas Zauniukas, 
vėliau buvęs mūsų užsienių reikalų minis- 
teris, laumes — Giedotojų Draugijos mer
gaitės. Muziką ir dainų gaidas sukūrė Vy
dūno brolis Albertas, miręs 1905 m. vasa
rio 15 d. Jis vaidinimo metu giedotojų dai
noms ir akomponavo.

Pasiilgimas Veldėtojo antrą kartą buvo 
statomas tų pat metų birželio 25 d. per Bi
rutės vasaros šventę. Chorui kelias dainas 
padainavus, vienas iš birutininkų atsisto
jęs pareiškė, kad vaidinimo nebebūsią, nes 
jis buvęs žiemą jau vaidintas, ir daugumas 
žiūrovų pageidaują šokių. Tuo būdu norė
ta vaidinimas išardyti. Tačiau Vydūnas 
pareiškė:

— Dainuosime ir vaidinsime, kaip buvo 
skelbta.

Šį Vydūno pareiškimą žmonės priėmė 
garsiu plojimu, ir veikalas buvo suvaidin
tas. Šis birutininkų išsišokimas dar labiau 
ardė Vydūno su jais santykius. Be to, bi- 
rutininkai ir kitokiais būdais įpykino Vy
dūno giedotojus, ir jie atsisakė dalyvauti 
Birutės ruošiamose šventėse. Tad nuo 1899 
m. Vydūno vedamasis choras persiorgani
zavo į Giedotojų Draugiją ir pradėjo vaka
rus bei šventes ruošti savo vardu. Dabar 
prasidėjo platusis ir didysis Vydūno veiki
mas. Jo darbas Lietuvių Giedotojų Drau
gijoje labai ženklus.

Vydūno Lietuvių Giedotojų Draugijai 
pradėjus veikti, Birutės veikla apmirė. 
1898 m. balandžio 15 d. J. Lapinas pasi
traukė iš Birutės pirmininko pareigų, ku
rias vėl perėmė D. Zaunius. Jis savo tai
kiu būdu ir dideliu taktu išlygino biruti
ninkų tarpe kilusius įvairius nesusiprati
mus bei kivirčus, pakėlė jos autoritetą vi
suomenėje. 1900 m. kovo 4 d. jis pasitrau
kė, ir jo vieton Birutės pirmininku buvo 
išrinktas Kristupas Voska (1861-1905), 
kuris, neįstengdamas Birutės veiklos pa
gyvinti, 1902 m. kovo 9 d. iš pirmininko pa 
reigų pasitraukė. Susirinkimo vėl jos buvo 
pavestos D. Zauniui, bet šiuokart ir jis 
buvo bejėgis Birutės pašlijusius reikalus 
sutvarkyti. 1903 m. gruodžio 19 d. jis su
šaukė visuotinį Birutės Draugijos susirin
kimą, kuriame pasiūlė draugiją likviduoti. 
Tačiau Anei Jankuvienei, Martyno Jan
kaus žmonai, griežtai pasisakius prieš 
draugijos likvidavimą, atsirado ir daugiau 
jai pritariančių, ypač iš jaunųjų. Plačiau 
išsikalbėjus ir išsiaiškinus, nutarta drau
gijos nelikviduoti. Jos pirmininku buvo iš
rinktas vienas iš Jaunųjų birutininkų Jo
nas Vanagaitis (1869-1946). kuris,visą lai
ką ir išbuvo jos pirmininku.

Taip jau gyvenime yra, kad organizaci
ja, atlikusi savo uždavinius, turi iš gyveni
mo pasitraukti, užleisdama vietą kitai, ku
ri savo tikslais ir forma labiau atitinka lai
ko dvasią ir reikalavimus. Ir Birutės Drau 
gija per 15 savo veiklos metų (1885-1900) 
daug padarė Mažosios Lietuvos lietuvių 
tautinei sąmonei žadinti. Tačiau ta savo 
forma, kuria ji gyvavo pirmuosius 15 me
tų, toliau nebegalėjo gyvuoti, nes gyveni
mas nestovi vietoje. Todėl Dovas Zaunius, 
neįstengdamas jos perorganizuoti, išmin
tingai darė ją siūlydamas uždaryti. Ir jei 
J. Vanagaičio vadovaujama Birutė vis dėl
to dar daugiau kaip dešimtį metų veikė, 
tai toje jos veikloje bebuvo likęs tik vienas 
senosios Birutės vardas: dabar kiti jos bu
vo tikslai ir kita jos veikimo taktika, kuri 
senesniems birutininkams buvo nebepri- 
imtina.

Birutę, kaip ir Aušrą. į gyvenimą pašau
kė tos pačios idėjos ir nuotaikos, būtent, 
tautinis idealistinis romantizmas, noras 
dirbti savo tautai. Kaip Aušra, taip ir Bi
rutė žmones skatino j tautinį darbą. To 
darbo programa buvo dar neaiški, ir ji ėmė 
ryškėti tik pradėjus dirbti.

Aušros pažadintai lietuvių šviesuomenei 
pradėjus tautiškai veikti, tas veikimas nei 
idėjiškai, nei taktiškai nebuvo vieningas. 
Didžiojoje Lietuvoje jis labai greit suskilo 
dviem kryptimis: klerikaline ir liberaline. 
Netrukus atsirado ir trečioji — vidurinė, 
arba tautinė, kuri bandė derinti pirmųjų 
dviejų kraštutinumus.

Ir Mažojoje Lietuvoje, prasidėjus tautiš
kam veikimui, visuomenė taip pat nei idė
jiškai, nei taktiškai nebuvo vieninga. Pir
miausia ten išryškėjo vadinamų konserva
torių srovė, kuri gynė lietuvių kalbos tei
ses, betgi protestantų religija būdama su
jungta su vokiečių tauta, buvo ištikima 
kaizeriui ir kiekviena proga jį liaupsino. 
Mažojoje Lietuvoje konservatoriškoji sro
vė buvo didžiausia ir stipriausia, turėjo 
gana gausią spaudą, įvairių organizacijų 
ir stiprią kunigų ir vadinamųjų sakytojų 
paramą. Jos ideologiją būtų galima trum
pai nusakyti šiais Dr. V. Gaigalaičio (1870 
-1945) vadovaujamos Sandaros draugijos 
laikraščio Pagalba žodžiais: „Bijokite Die
vo, garbinkite karalių, mylėkite brolius. 
Tai yra taipjau karūnos žodžiai draugystės 
„Sandoros".

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje Mažojo
je Lietuvoje pradėjo ryškėti ir liberalinė 
srovė, daugiausia besireiškianti jaunuome
nės tarpe. Ji kilo ne iš Mažosios Lietuvos 
lietuvių idėjinių nuotaikų, bet per Joną 
Šliupą, kuris darė įtakos Martynui Jankui, 
ir vėliau per Vincą Kapsuką, dariusį įta
kos Jonui Vanagaičiui, atsroveno iš Didžio 
sios Lietuvos. Tilžėje buvo leidžiamas Vin
co Kapsuko suorganizuotas „Draugas“, 
pirmeivės lietuvių jaunuomenės laikraštis, 
kurio atsakinguoju redaktoriumi buvo Jo
nas Vanagaitis, o faktinuoju Vincas Kap
sukas (1880.III.26-1935.il. 15). Tačiau šis 
laikraštis daugiau buvo skiriamas Didžia
jai Lietuvai, tuomet buvusiai 1905 m. re
voliucijos išvakarėse. Prasidėjus 1905 m. 
revoliucijai, Birutės pirmininkas J. Vana
gaitis ir kai kurie kiti birutininkai palaikė 
glaudžius ryšius su lietuviais revoliucijo- 
nieriais, padėdami jiems į Lietuvą gabenti 
ginklus ir literatūrą, rusų reakcijos metu 
globodami čia užuovėjos ieškančius revo
liucionierius. Pats J. Vanagaitis ne vieną 
kartą buvo nuvykęs į Lietuvą, dalyvavo 
Didžiajame Vilniaus Seime ir jo dalyvius 
pasveikino Mažosios Lietuvos vardu.

(Bus daugiau)
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VANDENYNAIS IKI AMERIKOS Ko mokomi afrikiečiai
PIRMASIS LIETUVIS BURINE JACHTA PER ATLANTO VANDENYNĄ 
Bronius Rožinskas iš Lietuvos per Lenkiją atburiavo į Los Angeles, 

Tikri pergyvenimai, papasakoti nugalėtojo.

Maskvoje ?
Yra sakančių: lietuvis geriausiai pasi

reiškia vienų vienas. Krūvon susimetus 
ima kivirčintis. Paskutiniųjų metų Lietu
viškų Dainų, Tautinių Šokių šventės mus 
neabejotinai jungė. Prieš keletą metų į P. 
Ameriką padarytos lietuvių krepšininkų 
kelionės nuostabiai pavyko. O kur pavie
nis lietuvis, lyg turintis būti pavyzdžiu 
sambūriams?

1963 m. liepos 20 d. Los Angeles, Calif., 
lietuviai buvo kviečiami pasiklausyti At
lanto vandenyną burine jachta perplauku
sio lietuvio Broniaus Rožinsko. Anksčiau 
mūsų spaudoje buvo žinučių, nuotraukų. 
Padrikų, neaiškių.

Dėmesingai išklausęs jo pranešimo, tru
kusio apie valandą, pasikviečiau pas save. 
Dvi dienas Br. Rožinskas man pasakojo 
pergyvenimus, naudodamasis vestu jūrų 
kelionių dienoraščiu. Jais naudodamasis 
rašau.

„Šią kelionę padariau lietuvių tautos 
garbei“

Didžiajai kelionei išplaukė iš Lenkijos. 
Vyko oficialiai, su Lenkijoje užregistruota 
jachta. Kelionę turėjo vykdyti su keturių 
buriuotojų jgula. Nesuradus lietuvių, jais 
pakviesti lenkai. Kelionės metu reikėjo 
vesti lenkų kalba dienoraštį, iškelti Lenki
jos vėliavą.

Tuo, be abejo, pasinaudos lenkai. Kaip 
praeityje daugelį sykių buvo, taip ir čia 
jie gali bandyti visą įvykį paversti lenkų 
jūrininkų heroizmu, istoriniu įvykiu. Kad 
nebūtų abejonių, jog didžiosios kelionės 
jūromis jachtos savininkas, kapitonas, su
manytojas, vykdytojas yra lietuvis ir ke
lionė atlikta Lietuvos garbei, lietuviškam 
vardui iškelti, paprašiau Bronių Rožinską, 
vos atvykusį pas mane pasikalbėti, para
šyti tuo reikalu pareiškimą. Mielai sutiko. 
Jisai savo ranka parašė:

Aš. lietuvis Bronius Rožinskas, gerbda
mas ir mylėdamas savo tautą ir tėvynę 
Lietuvą, pasiryžau jachta perplaukti At
lanto vandenyną. Iš Lietuvos per Lenkiją 
vykdžiau savo kelionę.

Su nuosava burine jachta perplaukiau 
Atlanto vandenyną, pasiekiau Floridą, ten 
per Panamos kanalą. Ramųjį vandenyną į 
Los Angeles, Californiją.

Šią kelionę padariau lietuvių tautos 
garbei.

B r. Rožinskas (parašas) 
__ T.os Angeles. Calif. 1963 m. liepos 21 d.

Dabar galime drąsiai vesti pasikalbė
jimą.

Bronius Rožinskas Lietuvoje
Bronius Rožinskas gimė Lietuvoje, Še

duvoje, Panevėžio apskr., 1912 m. balan
džio 28 d.

Vandens sportu pradėjo domėtis nuo 12 
metų. Valtimis, baidarėmis plaukiojo Ri- 
maičių ež„ netoli Šeduvos. 1934 m. persi
kėlė į Klaipėdą. Buriavo Kuršių mariose. 
1938 m. įstojo į Buriavimo Mokyklą Klai
pėdoje. 1939 m. Klaipėdą užėmus vokie
čiams - naciams, išvyko į Kauną. 1941 m. 
persikėlė į Vilnių. Nuo 1948 m. Lietuvos 
Jūrų Jachtklubo Trakuose skyriaus (vė
liau „Žalgirio“) vedėjas-instruktorius. Iš 
sovietų okupuotos Lietuvos yra vadovavęs 
lietuvių buriuotojų komandoms Estijoje 
(Taline), Maskvoje, Nikolajeve (Juodojoj 
jūroj) ir kt. Būdamas Trakuose nusipirko 
didesnę jolę, 15 kvadratinių metrų (bu
res), Markoni talelažo.

Šiltai prisimena buriavimus prie Trakų: 
Židiškių ežere (netoli Variokiškių geležin
kelio stotelės) ir Galvės ežere, tiesiogiai su 
pančiame Trakų pilį. Regatas darydavo 
dienomis ir naktimis.

Ežerų vandenys jam atrodo per siauri. Į 
Baltijos jūrą sovietai neišleidžia. Taip 1948 
metais pradėjo galvoti, kaip atlikti didesnę 
kelionę, prasiveržti iš vietinių „balų“, pa
matyti didžiuosius vandenis, gal ir lietu
vio vardą pagarsinti. Trakuose įsigijo kyli- 
nę 30 kv. metrų jachtą. Graži, paklusni 
kaip šilkinės gijos.

Iš sovietų okupuotos Lietuvos į užsienį 
emigruoti neleidžiama. Nutarė išemigruoti 
į Lenkiją, o iš ten vykti už vandenynų. 
Pagaliau 1959 m. spalio mėn. viduryje žmo 
na (vilnietė lietuvaitė Regina Mečkauskai- 
tė) su dukrele Nijole (dabar jai 18 metų) 
išemigravo į Lenkiją, Poznanę. Jo žmona 
su vaikais 1962 m. liepos 27 d. iš Gdynės 
lenkų keleiviniu laivu „Batory“ atplaukė 
į Montrealį, Kanadon. Iš ten jo brolis Adol
fas Rožinskas savu automobiliu atvežė į 
Detroitą, Mich.

Netrukus po žmonos išvykimo jis su 
daiktais, jachta, pardavęs namą Trakuose, 
išvyko į Poznanę.
Lenkijoje

Į Lenkiją vyko vaizduodamas repatrian
tą. Lenku niekad nesijautė ir nebuvo. Tai 
saugiausias ir tikriausias išvykimo būdas 
iš Lietuvos. Poznanėje nepatiko. Už poros 
mėnesių persikėlė į Štetiną, įstojo į lenkų 
buriuotojų sporto klubą, toliau ruošėsi di
džiajai kelionei — nugalėti Atlantą.

Iš Lietuvos atsivežtą jachtą pakrikštijo 
Hermes vardu. Hermes yra graikų žodis.

RAŠO Algirdas Gustaitis

reiškiantis graikų pirklių ir piratų dievą. 
Vardas kaip tik tiko, ir prie jo negalėjo 
prikibti lenkai.

Štetine nuodugniau studijavo meteoro
logines, tolimojo plaukiojimo žinias. Paaiš
kėjo. kad Hermes nelabai tiko tokiai dide
lei kelionei. Pradėjęs turėjo ją sėkmingai 
užbaigti išlipdamas kitame Atlanto kran
te, o Hermes vargu ar tokią kelionę, per 
audringas mylių mylias atlaikytų. Nuspren 
dė statyti naują jachtą, tinkančią vande
nyno tolimų plaukiojimų sąlygoms. Susi
pažinęs ir apskaičiavęs įvairių valstybių 
jachtų savybes, pasirinko vieną, origina
liai sukurtą Vakaruose, kitoj valstybėj ne
žymiai pakeistą. Statė, gamino ūkišku bū
du: svarbesnes dalis pirko, užsakė, kitką 
darė pats ar pasikvietė talkos. Naujos jach 
tos statybą pradėjo 1961 m. sausio mėnesį. 
Užbaigė 1962 m. rugpiūčio mėn. Pakrikš
tijo Hermes II vardu.

Per tą laiką brolis Adolfas Rožinskas, 
gyvenęs Detroite, JAV, išsirūpino reikalin
gus emigrantui dokumentus. Per Atlantą 
kelionę norėjo vykdyti vienas, ir tam buvo 
visapusiškai pasiruošęs. Be kitko, turėjo 
kompasą, sekstantus (pagal dangaus kūnų 
padėtį nustato geografinį ilgį ir plotį), ra
dijo priimtuvą ir kt. būtiniausius tolimai 
navigacijai įtaisus.

Kreipėsi į Lenkijos įstaigas, prašydamas 
leidimo išburiuoti kaip emigrantas į JAV- 
bes. Paaiškėjo, kad su tokia jachta, pagal 
lenkų jūrų apsaugos taisykles, vienam jū
rininkui buriuoti negalima: būtina turėti 
keturių žmonių įgulą.

Apylinkėse tinkamų lietuvių nežinojo. 
Teko pasikviesti pagelbininkais lenkus. 
Juos pasirinko iš klubo, kuriam ir jis pri
klausė: Bohdan Dacko, Zbigniev Pauliak, 
Jerzy Szaleiko. Visi iš Štetino. Jiems išrū
pino kelionės ir atgal grįžimo dokumentus, 
padengė visas išlaidas.

Dabar Lenkija Hermes II apkrovė 35.000 
zlotų muitu. Tai, girdi, esantis Lenkijos 
turtas, ir jo lengvomis į užsienį negalima 
išvežti. Prie geriausių pastangų reikalau
jamų tūkstančių negalėjo sudaryti. Važi
nėjo net į Varšuvą Prekybos ministerijom 
Pagaliau pavyko įrodyti, kad iš Lietuvos 
atsivežė jachtą, ją palieka Lenkijoje, o 
šią pasistatė savo jėgomis, ūkio talka. Ke
liaus ne biznio reikalais, vien sportiniu 
tikslu. Po didelių pastangų muitą nuėmė. 
Prieš išplaukiant vienas įgulos narys (J. 
Szaleiko) susirgo apendicitu. Jam padarė 
operaciją. Dėl to iš Štetino 1962 m. rugsėjo 
4 d. išplaukė tryse. Tačiau Swynouiscie 
(Svinemundėj) lenkai pareiškė, kad trim 
negalima su ta jachta plaukti per Atlantą. 
Pasirašė, kad Kielyje, Šiaurės Vokietijoje, 
palauks pasveikusio ketvirto buriuotojo. 
Swynouiscie juos ir jachtą kratė iki ada
tos. Atėję muitinės valdininkai iškrovė vi
sus daiktus. Ji buvo sausakimšai prikrau
ta, visą atsargiai prikrovė daiktų. Nieko 
įtartino neradę, lenkų muitininkai norėjo 
atidaryti konservus. Rožinskas su tuo jo
kiu būdu nesutiko, nes pradarytus konser
vus reikia tuoj pat suvalgyti, o Visą jachtą 
iškart suvalgyti nebuvo realu. Jisai siūlė 
turimus konservus, jei muitininkai nori, 
nuvežti į krautuves ir pakeisti tokiais pat 
naujais konservais. Pagaliau lenkai leido 
išplaukti. Po to kratė, tikrino lenkų pasie
nio policija. Buvo vėlus vakaras. Kad len
kai nesugalvotų nauju trukdymų, išvarty
tus daiktus, maisto produktus greitomis 
susikrovė atgal į jachtą, neturėdami laiko 
rūpestingai sudėstyti. Jachta buvo tokia 
pilna, jog vos bebuvo galima į ją įlipti. Ne
gaišdami iš Svinemundės išplaukė 1962 m. 
rugsėjo 7 d. vakare, artėjant vidurnakčiui.

Nuo Lenkijos atsiplėšus
Baltijos jūroje siautė audra. Dėl meteo

rologinių sąlygų kryptį paėmę Švedijos 
link. Kiek paplaukę Švedijos pakraščiu, 
vairavo link Vokietijos. Inkaravosi užuovė 
joje: gynėsi nuo audros, tvarkėsi suvers
tus daiktus. Kielio kanalo link pajudėjo 
rugsėjo 9 d. Kielį pasiekė rugsėjo 10 d. 
Sutvarkę formalumus, gavo leidimą Holte- 
nau jachtų baseine laukti turinčio atvykti, 
besveikstančio jūreivio. Jis teatsirado rug
sėjo 15 d. Rugsėjo 17 d. pakėlė inkarą ir 
Kielio kanalu, pro Elbės žiotis išplaukė į 
Šiaurės jūrą.

Rugsėjo 19 d. sustojo Olandijos uoste 
Amsterdame. Iki rugsėjo 23 d. Iš ten į 
Šiaurės jūrą link Lamanšo kanalo. Užklu
po stipri audra.

Rugsėjo 28 d. sustojo Prancūzijos uoste 
Cherburg. Spalio 5 d. išlipo prancūzų Brest 
uoste. Spalio 10 d. iš Brest per Biskajos 
įlanką. Buvo skaitęs ir girdėjęs, kad Bis- 
kaja labai audringa, pavojinga nedide
liems laivukams. Jie gi Biskają rado tykią 
kaip veidrodį. Jokio vėjelio. Absoliuti ty
luma. Plaukė motoro pagalba.

Draugiškoje Ispanijoje
Spalio 14 d. įplaukė į La Coruna uostą 

Ispanijoje. Dideliam nustebimui, ispanai 

priėmė labai maloniai. Ispanai juos globo
jo kaip savo svečius, vėžino po Ispaniją. 
Krito dėmesin nepaprastas ispanų švaru
mas. Tai ypač ryšku palyginus su Prancū
zijos ar Lenkijos kaimiečiais. Ispanai pa
sakojo, kad švariai gyventi pripratę nuo 
viduramžių, kada Ispanija buvo pasaulinė 
galybė. Žmoniją jie daug ko mokė, taip 
pat ir švaros, tvarkingumo.

Spalio 16 d. į kitą Ispanijos uostą, vardu 
Camarin. Ten spalio 18 d. Kiek pasiremon
tavo jachtą. Spalio 20-26 d d. Vigo (Ispani
jos). Visur Ispanijoje patyrė žmonių, val
džios pareigūnų paslaugumą, nuoširdumą.

Portugalai neleidžia išlipti į krantą
Spalio 26 d. iš Vigo link Portugalijos. 

Spalio 29 d. sustojo prie Lisabonos. Prie- 
uostyje laukė daug įvairių valstybių laivų: 
draudžiama įplaukti dėl kažin kokių ma
nevrų. Tos dienos vakare visiems leido 
įplaukti į uostą. Hermes II sustojo portu
galų jachtklubo uoste. Spalio 30 d. atėję 
portugalų muitinės ar uosto pareigūnai 
jiems neleido iš jachtos išlipti į krantą. 
Hermes II įgula prašė išduoti jiems turė
jusį ateiti paštą, o kapitonui Broniui Ro- 
žinskui šimto dolerių čekį, pasiųstą brolio 
iš JAV-ių. Portugalai nieko neatsakė. Her
mes II pakėlė jūros kodo protesto signa
lus, reikalaudami išduoti atėjusį paštą. 
Trečią laukimo dieną pagaliau gavo paštą. 
Pinigus žadėjo persiųsti į sekantį Hermes 
II sustojimo uostą, kuris turėjo būti Casa
blanca. Deja, pinigų iki šiai dienai negavo.

Lspkričio 1 d. vakare, portugalų polici
jai lydint, išplaukė į Afriką. Sustojo arabų 
Moroko respublikos uoste Casablanca. 
Arabai gražiai, maloniai priėmė. Apie jų 
jachtą sužinojo europiečių kolonija. Tarp 
kitų lankytojų (daugumą sudarė lenkai) 
netikėtai sutiko du lietuvius. Jie nežinoję, 
kad jachtos kapitonas lietuvis. Buvo sma
gu lietuviškai pasikalbėti. Gaila, tų lietu
vių pavardžių neprisimena.

Casablancoje išbuvo apie tris savaites: 
reikėjo pratęsti dokumentus per Lenkijos 
atstovybę. Belūkuriuodami Casablancos 
uoste sutiko nemaža Lenkijos laivų, kurių 
kapitonus asmeniškai pažinojo, nes Štetine 
B. Rožinskas dirbo Lenkijos Prekybos mi
nisterijos laivų transporto įmonėje „Hart
wag“. Tenai turėjo progos susipažinti su 
kai kuriais lenkų laivų kapitonais. Ypač 
Casablancoj lenkų laivai kviesdavo pas sa
ve, vaišindavo, duodavo dovanų jų laivuo
se šviežiai keptos duonos, dešrų, sviesto, 
kitokių maisto produktų. Laivuose jiems 
rodydavo filmus, kitaip linksmindavo, glo
bodavo.

(Bus daugiau)

VILNIAUS ~ STRADIV ARIJAI
Sename muzikinės kultūros centre Vil

niuje įvairiais laikotarpiais gyveno, kūrė, 
koncertavo nemaža puikių muzikų. Buvo 
ir gabių instrumentų meistrų. Iš jų gar
siausias — smuikų meistras Baltazaras 
Dankvartas.

Apie jo kilmę ir gyvenimą išliko tik ži
nių nuotrupos. Spėjama, kad jis gimė XVI 
a. viduryje. Kiek tiksliau žinoma tik Dank 
varto mirties data — apie 1622 m.

Nėra žinių, kieno mokiniu buvo šis 
meistras. Manoma, kad jis sekė tuo metu 
garsios krokuviškės smuikų mokyklos tra
dicijomis, kurios meistrai, kaip ir Dank
vartas, smuikų apatines dėkas ir šonus 
darė iš akyto jovaro. Savo instrumentus 
Dankvartas lakavo puošniu auksinės-vyš- 
ninės spalvos laku.

Ankstyvieji Dankvarto smuikai turi įra
šus, jog daryti Vilniuje. Vėliau, kaip liudi
ja etiketės, savo dirbtuvę jis perkėlė į Var 
šuvą, o paskiau — į Krokuvą.

XX amžių pasiekė tik keletas šio pui
kaus meistro rankų gamintų instrumentų. 
Puošnų, tauraus fleitinio tembro smuiką, 
padarytą 1602 m. Vilniuje, šiuo metu sau
go Poznanės muziejus Lenkijoje. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą jis priklausė priva
čiam asmeniui, bet okupacijos metais 
buvo pavogtas, jį teko restauruoti pagal 
išlikusias fotografijas. Kitų Dankvarto 
instrumentų likimas šiuo metu dar neži
nomas.

Du Vilniaus meistro smuikus, datuotus 
1602 ir 1612 m. (pastarasis darytas ne Lie
tuvoje), šio amžiaus 20-siais metais turėjo 
lenkų smuikininkas Benediktas Tiškevi
čius. Apie juos savininkas rašė, kad „tie 
smuikai yra labai gražaus tono, nors ir su 
dar stipriu altiniu tembru, ir yra labai 
lengvi“.

Kiti du Vilniaus laikotarpio smuikai, 
datuoti 1603 m., prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvo Varšuvos konservatorijoje, o 
vėliau priklausė privačiam asmeniui Lvo
ve. Jie savo forma labai artimi žymaus 
XVI a. lenkų smuikų meistro Martyno 
Grobličio (jaunesniojo) instrumentams. 
Aplamai Dankvarto darbo instrumentai 
primena itališkosios Brešijos mokyklos 
smuikus.

Yra žinoma, kad Dankvartas, šalia na-

Labai lengva ką nors pažadėti. Lietuvių 
tauta net ir patarlę turi šiam reikalui: pa
žadėsi — patiešyši, neištesėsi — nesugrie- 
šysi.

Vienokiais ar kitokiais pažadais labai 
plačiai svaidosi šiandieninė Sovietų Rusi
ja, ypač pažadų nesigaili draugas Nikita. 
Dar praeitais metais savo krašto gyvento
jams, kartu ir okupuotų kraštų žmonėms 
pažadėjo, kad jie pusryčiams turės po kiau 
šinį ir visko bus pilna po dvidešimties me
tų: ir duonutės ir pienučio. O apie tokius 
daiktus, kaip geri ir gražūs batai, sagos ir 
adatos, tai ir kalbėti neverta. Žmonės lau
kia ir kažin ar kada sulauks, jei sovietinėj 
Rusijoj nepapūs žmoniškesni vėjai.

Nikita kvietėsi svetimų tautų studentus 
pas save į Sovietų Rusiją, pažadėjo juos 
išmokslinti ir išauklėti, kad jie sugrįžę na
mo būtų naudingi savo kraštui.

Kai kas susižavėjo draugo Nikitos paža
dais. Ypač daug tikėjosi kai kurios naujai 
nepriklausomybę gavusios Afrikos tautos. 
Jos ir siuntė ten savo jaunuomenę-studen- 
tus. Kai kurios vyriausybės tikėjosi, kad 
tik ten jų jaunuomenė gali tinkamai išsi
mokslinti ir išsiauklėti.

Lietuvių patarlė sako, kad vilkas tik į 
mišką žiūri. Taip atsitiko ir su sovietiniais 
pažadais. Atvykusius kitų tautų studentus 
jie mokė, bet ne medicinos, teisės, techni
kos ar kurių kitų naudingų dalykų, o mark 
sizmo ir leninizmo, kaip visų mokslų pa
grindo. Na, žinoma, ir rusų kalbos.

Be to, tuose universitetuose labai plačiai 
mokoma, kaip kiršinti vieną žmonių gru
pę prieš kitą, kaip organizuoti oficialius ir 
neoficialius streikus, kaip kelti nepasiti
kėjimą savo laisvu ir demokratišku būdu 
rinkta vyriausybe, kaip amerikinis kapita
lizmas išnaudoja darbo žmones ir daug ki
tų gražių dalykėlių, apie kuriuos net ir 
aukštuose postuose sėdį žmonės ir sapnuo
ti nesapnuoja.

Ten atliekami ir praktikos darbai, tik 
truputį kitokie, negu laisvųjų vakarų uni
versitetuose. Sovietiniuose universitetuose 
mokoma, kaip sprogdinti geležinkelius, 
kaip mesti granatą į minią, kaip kelti riau 
šes gatvėse, kaip rengti pasikėsinimus 
prieš vyriausybės žmones ar visuomenės 
veikėjus. O studentės dar mokomos įvairių 
priedų: kaip suvilioti vyrus, kaip išgauti 
joms reikalingų, kartais net labai svarbių, 
paslapčių, ir kitų gražių dalykėlių, kurie 
vienu ar kitu būdu galėtų pasitarnauti so
vietinei imperijai.

Į sovietus ar satelitines valstybes nuvy
kusius studentus komunistai paėmė savo 
globon: atėmė iš jų pasus, kad jie kartais 
nesugalvotų sprukti laisvėn, po du apgy
vendino kambarėliuose ir prie jų pristatė 
po du rusus, kad šnipinėtų juos ir praneši

tūralaus dydžio smuikų, dirbo ir visai ma
žus, tuo pasiekdamas ypatingų tembrinių 
savybių. Instrumentologų nuomone, „Vil
niaus Stradivarijaus“ instrumentai pasi
žymi pilnu tonu ir dainingu tembru, o taip 
pat ir nudailinimo kruopštumu.

Tėvo pėdomis pasekė B. Dankvarto sū
nus ir mokinys Jonas Dankvartas, gimęs 
apie 1600 m. Jis darbavosi Varšuvoje, ga
mindamas ne tik smuikus, bet ir violas. Jo 
instrumentai taip pat aukštai vertinami.

Šeimyninę tradiciją tęsė Baltazaro Dank 
varto anūkas, Jono sūnus, Baltazaras 
Dankvartas II, gimęs 1620 m. Mazovijoje, 
miręs po 1682 m. Ir apie jo gyvenimą ma
ža kas žinoma. 1645 m. Dankvartas II įsto
jo Vilniuje į jėzuitų ordiną. Smuikų ga
mybos aistra buvo tokia stipri, jog instru
mentus jis dirbo ir vienuolyne. Poznanės 
muziejuje yra jo darbo smuikas, datuotas 
1659 m. Jis savo forma žymiai skiriasi 
nuo Baltazaro I ir Jono Dankvartų instru
mentų. Deja, apie kitus šio, taip pat gar
saus, meistro smuikus kol kas jokių žinių 
nėra.

Instrumentologai mano, jog Dankvartų 
šeimos daryti instrumentai, jau amžinin
kų labai vertinami, vėlesniais laikais buvo 
aprūpinami falsifikuotomis etiketėmis ir 
parduodami kaip garsių italų meistrų 
smuikai. Tuo paaiškinama, kodėl iki šių 
dienų taip maža išliko Dankvartų darbo 
instrumentų.

V. Jurkštas („M. ir G.“)

LAIKRODŽIAI SU PUSLAIDININKIAIS
Japonų fabrikai ėmė gaminti naujo tipo 

laikrodžius su puslaidininkiais. Tokie laik
rodžiai primena mažas radijo stotis. Mažos 
baterijos energija sukuria švytuojantį 
kontūrą. Puslaidininkiai pagauna pastaro
jo mikrobangas ir pakeičia jas didelio tiks
lumo mechaniniais virpesiais. Tokio tipo 
laikrodžiai veikia labai tiksliai.

MILTELIŲ PAVIDALO SVIESTAS
Australijoje sukurtas miltelių pavidalo 

sviestas, kuris skonio atžvilgiu nė kiek ne
siskiria nuo natūralaus. Šią problemą 
sprendė daugelis pasaulio mokslininkų, ta
čiau tai pavyko padaryti tiktai Australi
jos mokslininkams.

nėtų NKVD, ką jie kalba laisvalaikiu, ko
kios jų nuotaikos.

Yra jau laisvėn pasprukusių studentų, 
ir jie pasakoja atvirai, ką matė, ką patyrė 
ir kokių mokslų paragavo tuose universi
tetuose.

Vienas toks Maskvos studentas buvo E. 
Mulekezi iš Ugandos. Jis, sako, susižavėjęs 
Maskvos pasiūlymu ir nuvykęs ten studi
juoti. (

Maskva juos sutiko nuoširdžiai. Bet tuo
jau nufotografavo, atėmė pasus ir davė du 
tapatybės pažymėjimus, kurių vieną reikė
jo parodyti įeinant į universitetą, o antrą 
— įeinant į bendrabutį, kurį dieną ir nak
tį saugojo ginkluoti sargai. Jie tikrino 
kiekvieną įeinantį ir žiūrėjo, kad ten ne
papultų joks pašalinis asmuo.

Vieną dieną, pasakoja toliau E. Muleke
zi, buvo Ugandos diena. Jis su keliais savo 
draugais nuėjo į salę, kur buvo pilna žmo
nių. Vienas man niekad nematytas asmuo 
kalbėjo ugandiečių vardu ir keikė britus. 
Buvo pasiūlyta ir vienbalsiai priimta re
zoliucija nutraukti ryšius su britais ir už
megzti draugiškus ryšius su sovietais.

Viską nufilmavo ir užrašė į juostelę, kad 
per radiją ši žinia būtų perduota atitin
kamu laiku į Ugandą. Viskas buvo padary
ta be jų sutikimo.

Galų gale jis taip baigia savo pasakoji
mą: „šis naujas (Maskvos) kolonializmas 
eina pirmyn remdamasis apgaulinga pro
paganda. Mūsų kaltinimai yra ne rusų 
žmonėms, kuriuos mes ten sutikome ir kai 
kuriuos net pamilome. Mes kaltiname pra
žūtingą komunistinę diktatūrą ir jos biuro
kratiją, kuri'atnešė terorą ir baimę dides
nei pasaulio žmonijos daliai“.

Bet tai dar ne viskas. Paskutiniu laiku, 
kaip praneša Sunday Telegraph specialus 
korespondentas iš Stockholmo, Afrikos tau 
tų studentus rusai studentai išvadina juo
domis beždžionėmis ir dažnai sumuša. 
Yra atsitikimų, kad afrikiečiai studentai 
taip buvo sumušti, jog reikėjo vežti į ligo
ninę ir jie ten mirė. Jeigu afrikiečiai stu
dentai pasiskųsdavo milicijai, tai milicija 
areštuodavo afrikiečius ir apkaltindavo 
juos girtuokliavimu, triukšmo kėlimu ir 
platinimu vakarietiškų idėjų. Studentai 
norėjo nueiti į bažnyčią sekmadieniais, 
bet ginkluota komunistinė ibilicija jų ten 
neįleisdavo.

Kad rusai galėtų paslėpti rasinę diskri
minaciją, suorganizuoja juodojo ir rusai
tės vestuves. Tokią porą „nufotografuoja“ 
ir naudoja propagandai. Bet iš tikrųjų tai 
juodiesiems studentams uždrausta net ir 
kalbėti su rusaite.

Yra jau ir išvykusių iš Rusijos. Jie ne
mano grįžti atgal, nes žino, kad juos areš
tuotų tada.

Būna atsitikimų, kad milicija vėlai naktį 
ateina į kurio nors studento butą, prisike
lia, areštuoja jį ir išsiveda be jokio pa
grindo.

Panaši padėtis yra ir satelitiniuose kraš 
tuose, kur tokie universitetai yra įsteigti.

J. Girdys

Ką pasakoja iš Lietuvos atvykę 
kolchozininkai

(E) Neseniai Vakaruose atsiradę buv. 
Lietuvos kolchozininkai Eltos atstovui pa
sakojo, kad pavergtosios Lietuvos ūkinin
kai įvairiais būdais delsdavę jungtis į kol
chozus. Be policinio pobūdžio priemonių, 
į kolchozinį ūkį vertė jungtis ir nepakelia
mi žemės mokesčiai. Steigiant kolchozus 
Lietuvoje, kaip nepageidaujamas elemen
tas, į Sibirą buvo ištremti ne tik turėję 25 
ir daugiau ha žemės, bet dažnais atvejais 
ir mažiau. Trėmimo pagrindas tremiamie
siems nebuvo pranešinėjamas. Išvežtųjų 
turtą pasisavindavo išvežimo vykdytojai 
ir jį paprastai pragerdavę. Iš trėmimo grį- 
žusiems tik retais atvejais leisdavo apsigy
venti jų buvusioje troboje; reikėdavę pa
žinčių ir „patepimų“.

Likusieji gailėdavo į Sovietijos gilumą 
ištremtųjų, tačiau ir patys drebėdavo dėl 
savo kailio. Laukdavo masinių išvežimų. 
Nors santykiai likusiųjų tarpe buvo drau
giški, tačiau per sunkųjį laikmetį atsiras
davo parsidavėlių — skundėjų. Lietuvos 
kolchozininkai, leisdami skurdų gyvenimą, 
neturi vilčių, kad gyvenimas greit paleng
vėtų. žmonės vis tebegalvoja: pakeitimų 
galėtų atnešti karas.

Paminėjo gyd. Kutorgienės nuopelnus 
komunizmui

(E) „Tiesa“ (175 nr. liepos 28) plates
niu straipsniu paminėjo neseniai Kaune 
mirusios akių gyd. Elenos Buivydaitės-Ku- 
torgienės nuopelnus. Tai padarė ryšium su 
jos 75-mis gimimo metinėmis. Priminta, 
kad E. Kutorgienė su džiaugsmu sveikinu
si Spalio revoliuciją, o 1922 m. grįžusi į 
Lietuvą ji, esą, piktinosi, kad vad. buržua
zinė vyriausybė buvusi abejinga tracho
mai, jos padariniams. Dar laisvos Lietuvos 
metais buvo užmezgusi ryšius su revoliu
ciniu pogrindžiu, o 1943 m. įstojusi į ko
munistų partiją. Dabar ji pavadinta „tau
riąja lietuvių tautos dukra“.
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Europos lietuvių kronika
LONDONAS

RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Tautos šventės proga rugsėjo 8 d. Lietu

vių bažnyčioje iškilmingesnės pamaldos 
bus 11 vai.

SUTVIRTINIMAS
Iš arkivyskupijos kurijos gauta žinia, 

kad šiuo metu, kol dar nėra paskirtas nau
jas arkivyskupas kardinolas, vyskupija ne
lankoma. Taigi Sutvirtinimo Sakramentas 
Lietuvių bažnyčioje bus tik prie naujo ar
kivyskupo. Tikslų laiką pranešime vėliau.

UŽBAIGAI GIESMĖS
Amerikos lietuviai muzikai-teatralai eu

ropinę išvyką rugpiūčio 18 d. baigė pamal
domis Lietuvių bažnyčioje. Solistai P. Bič- 
kienė ir L. Stukas žaviai išpildė po giesmę 
solo ir vieną duetą. Vargonavo svečiai A. 
Vasaitis ir L. Stukas. Po pamaldų meninin 
kai nuoširdžiai pabendravo su tautiečiais.

EKSKURSIJA Į NOTTINGHAMĄ
Ekskursinis autobusas i 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.

REMONTAS PO ŽIEMOS
Šalta žiema apardė ir aplupinėjo išori

nes Lietuvių Namų Londone sienas.
Dabar savomis jėgomis jos vėl gražina

mos ir taisomos.

MIRĖ K. JONELYNAS

Rugpiūčio 20 d. naktį Londone po ilges
nės ligos mirė Kazimieras Jonelynas. Pa
laidotas rugpiūčio 26 d.

Velionis Lietuvoje yra dirbęs miškų ži
nyboje ir matininku.

Atsikėlęs po karo į Angliją, iš pradžių 
gyveno Coventry, o pastaraisiais metais 
Londone.

Mėgo rašyti spaudai, dėl to nemaža yra 
talkininkavęs „Europos Lietuviui“ ir ki
tiems laikraščiams. Kurį laiką yra reda
gavęs Londone ėjusią „Tėvų Žemę“.

NOTTINGHAMAS
MIRĖ LIETUVIS

Liepos mėn. paskutinėmis dienomis Not
tinghame mirė a.a. Feliksas Krauklys, gim. 
1903 metais, Lietuvoje gyvenęs Kaune.

K.B.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

PAIEŠKOJIMAI
RAIKAUSKIENĖ (Ponelytė) Sofija, 

duktė Petro Ir Veronikos, gimusi apie 1900 
metus Šiauliuose, pati ar žinantieji apie 
ją prašomi rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.

BRADFORD AS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 14 d., 6 vai., Vyties Klubo patal
pose rengiamas Tautos šventės minėjimas.

Programoj V. Ignaičio paskaita ir kita.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da

lyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS
Brangūs mūsų sheffieldiečiai ponai Vil- 

konlai, nuoširdžiai dėkojame jums už pui
kų mūsų priėmimą ir taip gausiai paruoš
tas vaišes su skaniausiais užkandžiais ir 
geriausiais vynais bei stipresniais išgėri
mais.

Jūsų, ponai, turimasis gėlių darželis mus 
mintimis nunešė į brangiąją gimtinę Lietu
vą, kurioje žydėdavo darželiuose pinavi- 
jos, lelijos su jazminais ir radastom, nas
turtomis, jurginais, našlaitėmis, su gvazdi
kėliais pagal palanges loveliuose, pakraš
čiuose rūtos, žaliuojančios su mėtomis. 
Tai jūsų, brangieji, dabartinis toks lietu
viškas darželis.

Su pagarba Jūsų
Danguolė, Liudvika ir Jonas Strumskiai
Nottinghmas, 1963.VIII.22.

MANCHESTERIS
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

TRADICINIS NARIŲ POBŪVIS 
ATIDEDAMAS

Rugpiūčio 31 dienai numatytasis Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
bos rengiamas tradicinis narių pobūvis nu
keliamas į rugsėjo 21 d. Pradžia taip pat 
5.30 vai. p.p.

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

PASAULY
— Schleswigo - Holsteino, Vokietijoje, 

pieno gamybos sąjungos apskaičiavimu, V. 
Vokietijoje šįmet kiekvienas pilietis suval
gys vidutiniškai apie 3 svarus ledų.

— Ind'jos parlamento narys socialistas 
Ram Manohar prikišo ministeriui pirminin 
kui Nehru, kad jis savo šuniui išlaikyti kas 
dien išleidžiąs maždaug tiek, kas vokiškais 
pinigais sudarytų 2.24 markes, kai tuo tar
pu indas vidutiniškai išleidžia pragyveni
mui tik apie 14 pfenigių.

— Naudodamiesi testamento nurodymu,

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ACID, DĖDYTĖS!
Gražus Berčiūnų pušynas. Puiki ir pio

nierių stovykla.
Pionierių stovykloj, kaip žinoma, yraber 

niūkų ir mergyčių su raudonais kaklaraiš
čiais, yra ir dėdės. Dėdės rūpinasi pionie
riais.

Rūpinasi savotiškai. Daugiau, taip sa
kant, savimi, štai, pirmykštis ūkvedys Ra
moška, besirūpindamas atsisėdo už grotų. 
Jo paveldėtojas V. Statkevičius taip pat 
laukia nesulaukia valdiškos duonos: ėmė 
ir nurašė įvairaus inventoriaus už 4000 rub 
lių. Dar ir savo kolegą — Politechnikumo 
ūkvedį P. Tumą — sušelpė trūkstamais 
čiužiniais, lovomis ir antklodėmis... Kur 
jau čia pavaldiniui nepasireikšti, jei virši
ninkai stengiasi!

Panevėžio švietimo darbuotojų profkomi 
teto pirmininkas K. Jurgutis berniukų ir 
mergyčių raudonais kaklaraiščiais sąskai
ta pirko daug lovų. Kad minkšta būtų gu
lėti. O penkiolika lovų ėmė ir dingo. Kaip 
pasakoje. Jeigu atmesime burtininkus ir 
fėjas, paaiškės, kad Jurgutis paprasčiau
siai pardavė tas loveles ir gautą sumą pri
glaudė į kišenę. O V. Perlavičius, buhalte
ris, neužsileisdamas viršininkui, pasisavi
no apvalią sumelę, surinktą už saviveikli
ninkų pasirodymus. Negražu juk mažes
niam nuo didesnio atsilikti.

Ir štai mes, vyrukai nedidukai ir mergy
tės kaip rožytės, norime pasveikinti dėdes 
su sėkmingai įvykdyta kombinacija. Mes

mandagūs — vyresnius visada sveikiname.
Gaila, kad šito sveikinimo negalime mu

zika apiforminti, kadangi mūsų televizo
rius „Vercįhovina“ yra pas pirmininką Jur
gaitį, akordeonas — pas šoferį. Ir taip 
mes tušą, geriausiu atveju, galime tik šu
komis sugroti.

Ačiū, dėdytės, kad taip rūpinatės mu
mis. ačiū ir tau, Panevėžio prokuratūra, 
kad laiku nutraukei bylą ir netrukdai mu
mis rūpintis. Ačiū!

Pionierių vardu — A. Galinis
Panevėžys

(Iš „šluotos“, 1963 m. Nr. 12)

PRINCIPAI
Jeigu ne principai, tai stambiapanelinių 

namų kombinate statybos-montavimo dar
bai jau būtų įpusėję.

Tačiau statybos valdybos Nr. 42 vadovai 
yra labai principingi:

— Drenažą klojo melioracinės statybos 
valdyba. Tegul ji pravalo, jeigu užkimšo.

— Užkimšot jūs, ne mes. Nevalysim, — 
atsisako melioratoriai.

Kol vyksta ginčai, vanduo teliūskuoja, 
apsėmęs galeriją. Na, o kiti darbai įšalo 
kartu su pirmaisiais šalčiais. Irgi dėl 
„principų“.

— Autotransporto kontora Nr. 2 neduo
da savivarčių,—skundžiasi statybos valdy
bos Nr. 42 viršininkas Uogintas.

— Jūsų blogais keliais mano mašinos 
nevažinės, — atsako jam kitas viršinin
kas.

Kol nei vienas, nei antras nenusileidžia, 
sandėlio statyba stovi vietoje ir laukia tar
pusavio sutarimo.

K. Vileikis
Šiauliai

„Šluota“, 1963 m. Nr. 5

Moksle pasižymėjęs jaunas lietuvis Varovai susirūpinę derliaus nuėmimu

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.

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 Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

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

JAV, Ohio, valstijoje, įpėdiniai išsikasė į 
dvi dideles pieno dėžes sudėtus 250.000 do
lerių, kuriuos turtuolis buvo pakasęs po sa 
vo fabriko cementiniu grindiniu.

— Wuppertalyje, Vokietijoje, bešokda
ma twistą, mirė 17 m. amžiaus mergina.

— Bombėjuje, Indijoje, sugriuvo moska 
(maldos namai), ir žuvo 50 žmonių.

— Už vadovavimą sausio mėn. riaušėms 
prieš vyriausybę Teherane, Persijoje, 5 as
menys nuteisti mirti ir 10 asmenų nuo 5 
iki 15 m. kalėjimo (riaušės kainavo šimtus 
gyvybių).

— Žemutinėje Bavarijoje, Vokietijoje, 
sudegė 58 bičių aviliai, kai dviejuose jų 
dėl nežinomų priežasčių kilo gaisras.

(E) Liepos mėn. į JAV atvyko Prancū
zijoje ėjęs mokslus Perkūnas Liutkus. 1962 
ir 1963 m. Liutkus yra gavęs Paryžiaus po
litinių mokslų instituto ir universiteto tei
sių fakulteto diplomus ir ruošia doktoratą. 
1963 m. komercijos institute Paryžiuje 
dėstė valstybinę ir administracinę teisę. 
Be to, P. Liutkus yra žurnalo „Etudes Ju- 
rldiques et Economiųues“ redakcijos na
rys. Į JAV atvyko su Prancūzijos-JAV 
kultūrinių mainų ekskursija.
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TAZAB & CO. LTD ::
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22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS 

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

hi

AR ŽIEMA VĖL BUS ŠALTA?

Kregždės ir laukinės žąsys paprastai pa
traukia į pietus apie rugsėjo mėn. pabaigą. 
O pro Prancūziją jos masiškai jau skren
da dabar.

Specialistai iš to darosi išvadą, kad žie
ma bus ankstyva ir žiauri.

VISKAS TURI MIESTĄ PUOŠTI

Besiplečiant šių dienų miestams, vis ak
tualesnė darosi vandens tiekimo problema. 
Miestų panoramą Išmargina vandentiekio 
bokštai. Tačiau jie gerokai gėdina bendrą 
miesto vaizdą. Kai kuriuose kraštuose tuo 
susirūpino architektai ir pradėjo ieškoti 
būdų, kaip tiems bokštams suteikti tokią 
formą, kad jie įsijungtų į architektūrinius 
ansamblius. Vienur vandentiekio bokšte 
įrengiamos dar ir atitinkamai apiformin
tos aikštelės turistams, kurie norėtų pasi
žvalgyti po apylinkes, kitur — restoranai 
arba panašios įstaigos. Naujai statomi 
vandentiekio bokštai traukia akį savo 
grakščiomis architektūrinėmis formomis.

Protestai dėl Latvijos ir Estijos liuteronų 

bažnyčios priėmimo į Federaciją

(E) Helsinkyje vykstant Liuteronų Pa
saulio Federacijos Kongresui, latvių ir es
tų išeivių sluoksniuose sukėlė nerimo pa
vergtųjų Latvijos ir Estijos liuteronų dva
sininkų vadovybės prašymai jų bažnyčias 
priimti į pasaulio federaciją. Protesto laiš
kai dar prieš Helsinkio suvažiavimą buvo 
išsiųsti iš JAV ir kt. kraštų. Latviai ir 
estai nurodo, kad pagal Federacijos statu
tą nariais į Federaciją tegali būti priimtos 
laisvos ir nepriklausomos bažnyčios. Tuo 
tarpu nei Latvijoje, nei Estijoje nėra reli
ginės laisvės.

Estų liuteronų bažnyčia išeivijoje savo 
centrinę būstinę turi Stockholme, ir narių 
esama 65.000; pastarieji išsklaidyti įvai
riuose kraštuose šiapus geležinės uždan
gos. Latvių liut. bažnyčios centras yra 
Seattle mieste, JAV, ir narių laisvajame 
pasaulyje turi 120.000. Helsinkyje kongre
so metu veikė latvių ir estų arkivyskupų 
vadovaujamos režiminės delegacijos ir 
laisvojo pasaulio estų ir latvių delegacijos. 
Latvių sluoksniai pabrėžia, kad pavergtą
ja! Latvijai atstovaująs režiminis „arki
vyskupas“ Turs dar 1939 m. buvo sukriti
kuotas.

(E) Liepos pabaigoje partija su valdžia 
pavergtoje Lietuvoje aptarė būdus, kaip 
geriau užtikrinti grūdinių kultūrų derliaus 
nuėmimą, sėklos supylimą, žiemkenčių sė
ją ir grūdų pardavimą valstybei. Nusi
skųsta. kad daugelyje kolchozų dar nesu
remontuotos kuliamosios, nepatenkinamai 
remontuojami ir statomi grūdų sandėliai, 
džiovyklos. Prisibijoma, kad gali būti pa
kartotos praėjusių metų klaidos, kada, dėl 
blogo nuėmimo technikos bei kuliamųjų 
panaudojimo, grūdinių kultūrų kūlimas-— 
užsitęsia iki naujųjų metų ir buvo praras
ta daug grūdų. Pripažinta, kad pereitais 
metais eilėje kolchozų ir sovchozų buvo 
užsitęsusi žiemkenčių sėja ir tai neigiamai 
atsiliepė jų derliui. Dėl to vėl varoviškai 
šaukiama: skubėkite nuimti derlių!

Urugvajaus lietuviai Lietuvoje

(E) Liepos 31 d. į Vilnių atvyko Urugva
jaus lietuvių grupė. Jie Lietuvos nebuvo 
matę po 30 ir daugiau metų. Vilniaus ge
ležinkelių stoty svečius pasitiko prieš kurį 
metą Lietuvon grįžę (ir gerokai nusivylę 
— E.) buv. P. Amerikos kraštų gyventojai, 
vad. Lietuvos draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsieniu draugijos pirm. L. Kapo
čius ir spaudos atstovai. „Tiesa“ paskelbė, 
kad šitai lietuvių grupei vadovauja centri
nio lietuvių klubo Montevideo mieste vice- 
pirm. P. Sadauskas.

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. :::::
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU

Dabar jau galime siųsti Į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

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

Be to, prašome nepamiršti:

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

mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STOKES LTB.
(Z. JURAS)

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

Mokslo priedangoje — komunistinė 

agitacija

(E) Liepos mėn. pabaigoje Šiaulių „Auš 
ros“ istorijos - etnografijos muziejaus dai
lės skyriuje atidaryta paroda su 100 eks
ponatų. Daugiau lankytojų pasirodo sa
vaitgaliais. Kokie dailės darbai parodyti 
šiauliečiams, liudija štai kokie kūriniai: 
dail. Palaimos — komunisto veikėjo Požė
los portretas ir šiauliečio dailininko Bur- 
neikos — „Komjaunuolės".
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