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SOVIETINIAI DIDVYRIAI

Vilniškės „Tiesos“ redaktorius G. Zima
nas per „Komunisto“ žurnalą tvirtina, kad 
Lietuvoje, sovietinės santvarkos dėka, la
bai paskubom keičiasi žmogus, žinoma, 
l gerąją pusę.

„Komunisto“ Nr. 7 išspausdintasis jo 
straipsnis „Nauja santvarka — naujas 
žmogus“ galėtų tikti ir jo paties redaguo
ja ”Tiesos“’ kaiP mes esame
linkę tikėti, ir tiražas gal kiek didesnis už 
„Komunisto“. Bet, matote, tas straipsnis 
ten, tur but, visiškai netiktų, žmonės skai
tytų ir stebėtųsi, kad viename puslapyje 
spausdinami didžiuliai straipsniai apie di
delius ir smulkesnius vagis ir išeikvotojus, 
o kitame tokia perdėtai šviesi zimaniška 
filosofija. Tie dalykai nesiderintų.

O „Komunistas“ didžiąja dalimi juk 
skirtas vadovaujantiems, ypač partiniams, 
kad jie pasiskaitę galėtų kokio nors ginčo 
atveju turėti ir tokių argumentų apie ge
rą žmogų.

O kaip gi reiškiasi tas Zimano naujas 
gerasis žmogus?

Sako, štai jums visokie darbo didvyriai, 
kurie sukūrė pasakiškus lobius, štai vie, 
kurie drasko plėšinius, štai ir tie, kurie 
gamina ir vairuoja kosmoso laivus. Tai 
jie yra tie naujieji sovietiniai žmonės.

Tai, žinoma, labai bendri pasakymai, ku
rie patys dar nieko aiškesnio nerodo. Juos 
reikia dar aiškintis suprantamesne kalba. 
Imkime kad ir visus tuos darbo didvyrius. 
Iš kur gi jie atsirado? Kas jie tokie yra? 
Dėl ko jie pasidarė didvyriais?

Nei Zimanas, nei kiti sovietiniai laikraš
tininkai nepaneigia, kad didvyriai geriau 
gyvena už kitus. Jeigu sveikai merginai 
pasiūloma eiti melžti ir prižiūrėti karvių 
ar šerti kiaulių, tai ji gali paklausti, kiek 
gi jai už tai bus mokama. Šiandien jau ir 
klausti nereikia, nes visi puikiai žino, kad 
už tuos darbus ypač gerai apmokama. 
Darbai, tiesa, reikalingi rūpesčio ir atsi
dėjimo. Darbai tie atsakingi, bet ir pinigas 
geras. Kadangi Chruščiovui reikia sviesto 
■Ir-mėsos, l-alšitokį darbą atliekant nesun
ku nusipelnyti net ir ordiną. Tačiau ir be 
ordino juk, štai, Zimanas ir šiaip tokius 
žmones vadina jau didvyriais. Ordinuoti 
ir neordinuoti tokie didvyriai turi dar vi
sokiausių privilegijų, o gaunamasis pini
gas leidžia jiems kaip reikiant jausti žemę 
po kojomis. Kodėl tada nebūti tokiu did
vyriu?

Bet tu padaryk didvyriu paprastą vy
resnio amžiaus žemdirbį, kuris prie trak
toriaus nebetinka dėl savo amžiaus. Paga
liau juk ne visiems ir tų traktorių užten
ka. Taigi toks, kuris nepritampa prie trak
toriaus ir negali 5 ar 10 kartų daugiau už
dirbti už eilinį darbininką, taip pat negali 
pasidaryti ir didvyriu. Vadinas, visi tie 
didvyriai yra daugiau atsitiktinis ir pra
bėgantis dalykas. Didvyriškumą skatina 
noras daugiau uždirbti ir susilaukti privi
legijuotos padėties, bet ne rodymas kokio 
nors idealizmo ir specialių pastangų sovie
tinei santvarkai.

Be to, neužmirškime, kad daugumas tų 
prasimušusių didvyrių kelia kitų nepasi
tenkinimą. Duok man jo traktorių, leisk 
šerti kiaules ar karves, tada ir aš būsiu 
turtingesnis, galėsiu visko turėti. O kaip 
duosi, jei visiems neužtenka! Didvyriais, 
bajorais juk gali būti tik keli ar keliolika 
visame kolchoze.

Bet tuos pasakiškus lobius, apie kuriuos 
rašo Zimanas, suneša sovietinei valstybei 
negi vieni tie didvyriai! Visi neša, nors 
dauguma iš to, ką patys gauna, vos pajė
gia savo gyvybę palaikyti. O iš tų lobių 
valstybė yra pajėgi gamintis net ir kos
moso laivus. Jei yra pinigų, tai pasigamin
ti tuos laivus nėra koks nors ypač sunkus 
dalykas. O Zimanas juk sako, kad pinigų- 
lobių yra. Kiti didieji kraštai ir šioje sri
tyje būtų net toliau pažengę už sovietus, 
jeigu norėtų tam reikalui panaudoti savo 
turimuosius lobius. O kai jie nori savo su
renkamuosius pinigus panaudoti keliams 
ir geležinkeliams, ligoninėms ir gydymui, 
vaistams ir pašalpoms ar pensijoms, tada 
nebelieka pakankamai kosmoso laivams.

Žinoma, kosmoso laivų gaminimą reikė
tų laikyti lyg ir partijos ir vyriausybės 
didvyriškumu, žiūrėkite, kokie sumanūs, 
kaip viską panaudoja, kad tik galėtų skrai 
dyti erdvėse! Tačiau geras didvyriškumas 
švaistytis žmonių uždirbtais pinigais! Dar 
ir tokių žmonių, kurie patys skursta. Tai. 
pasakytume, ne didvyriškumas, bet nusi
kaltimas. Ir šitaip tegali būti tik dikta
tūriniame krašte, kur valstybei lobius su
kraunąs žmogus yra visiškas beteisis.

Tai kas gi pagaliau iš tiesų sovietinia
me žmoguje yra didvyriška? Kas už pini
gus ir ordinus perkama, tai jokiu būdu nė-

TARYBOS PIRMININKO
PASISAKYMAS

Mieli skaitytojai, (ypač LNB-vės finan
suotojai ir akcininkai)

Prisipažįstu, kad malonu prisiminti pra
leistą dieną Lietuvių Namuose.

Malonu buvo sklaidyti tvarkingai veda
mų buhalterijos knygų lapus ir kruopščiai 
surūšiuotų sąskaitų bei piniginių doku
mentų pundelius.

Malonu buvo žiūrėti į provizorinių ba
lansų skaitmenis, kurie rodė, kad visos 
Liet. Namų B-vės šakos veikia pelningai 
ir net spaustuvė tiek pasitempusi, jog šiais 
metais, pirmą kartą savo gyvavimo istori
joj, baigs savo veiklą be nuostolio, o gal ir 
su mažu pelnu, šia proga norėčiau visos 
DBLS Tarybos vardu išreikšti padėką vi
siems dirbantiems ir bendradarbiaujan
tiems su spaustuve.

^Malonu irgi buvo išklausyti p. A. Prans- 
kūno paaiškinimus įvairiais klausimais, 
liečiančiais L.N.B-vės reikalus. Iš tų paaiš 
kinimų, kurie buvo pagrįsti knygvedybos 
skaičiais, bendras vaizdas susidarė toks, 
jog finansiškai L.N.B-vės padėtis stabiliza
vosi. Bendrovės banko sąskaitoj visuomet 
pakanka pinigų savai apyvartai ir jokių 
naujų įsiskolinimų nepadaryta. Yra net 
pakankami piniginiai rezervai staigiems 
skolų pareikalavimams apmokėti. Mažos 
bėdos, kaip tai atsiskaitymai už laikraštį 
bei knygas su užsienio atstovais ir atski
rais asmenimis, tvarkomi ir, tikimasi, su
sitvarkys.

Sunku tačiau įsivaizduoti ir patikėti, 
kad dangus ties Lietuvių Namais būtų

JAUNIMAS TOLSTA NUO PARTIJOS
KOMJAUNIMO VAROVAS IR TAMSIOSIOS SOVIETINIO GYVENIMO PUSĖS

(Elta) Liepos 30 d. Vilniuje įvykusiame 
komjaunimo plenume labiausiai rūpintasi, 
kaip komunistiškai auklėti Lietuvos jauni- 
mą, ir tuo reikalu priimtas nutarimas. 
Komjaunimo CK pirmasis sekr. A. Česna- 
vičius („Komj. Tiesa“ 150 nr. rugp. 2 d.) 
ne tik nurodė visą eilę sunkumų lietuviš
kąjį jaunimą komunistinant, bet ir kitus 
kliuvinius, su kuriais susiduria partiniai 
varovai Lietuvoje.

Lietuvos jaunimas verčiamas dalyvauti 
ne tik vad. komunizmo, bet ir ūkinėje sta
tyboje. Pvz., komjaunimas šefuoja kaupia
mąsias kultūras, ir tas pats česnavičius 
jau nusiskundžia, kad visoje eilėje kolcho
zų „jaunimas netgi nežino, kur šios kultū
ros pasėtos“. Komjaunimas atsiliekąs ir 
pramonėje, transporte, statyboje. Kaip 
Lietuvos gyventojai skatinami dalyvauti 
vadinamajame judėjime „ už komunistinį 
darbą“, liudija česnavičiaus teiginys — 
dalyvauja 70 proc. visų dirbančiųjų.

Pavergtosios Lietuvos komjaunimo va
dovybė kreipianti daug dėmesio į mokslei
vių gamybinį mokymą, tačiau padėtis nė
ra patenkinama, nes česnavičius nusiskun
džia: komjaunimo komitetuose „visiška 
painiava moksleivių gamybinių brigadų 
atžvilgiu“.

Komjaunimo vadovas skundėsi ir men
ku jaunimo susidomėjimu darbu žemės 
ūkyje. Pavyzdys: 1962 metais kas dešimtas 
jaunasis žemės ūkio specialistas nuvykęs 
į paskyrimo vietą. Iki šiol į aukštąsias že
mės ūkio mokyklas ir technikumus1 tebuvę 
paduota tik 45 proc. planuotų pareiškimų. 
Komjaunimo vadovus jaudina tai, kai' 
daug vaikinų ir merginų neturi aštuonme
čio išsilavinimo, o iš jų mokosi tik 10-15 
proc. Dar kitas trūkumas vakarinių ir ne
akivaizdinių mokyklų darbe — mokslo 
metus sėkmingai baigia tik 55-60 proc. pra
dėjusių lankyti mokyklas.

Kad dedamos didelės pastangos komu- 
nistinti jaunimą, liudija plenume paskelb
tasis česnavičiaus teiginys: praėjusiais 
mokslo metais komjaunimo politinio švie
timo tinkle mokėsi 66.000 jaunimo ir be
veik tiek pat studijavo marksizmą-leni
nizmą.

Partija per komjaunimą vis labiau ska
tina jaunimo politinį švietimą ir supran
tama, kad čia česnavičiaus rūpesčiai ne
daug skiriasi nuo vyr. varovo Sniečkaus 
paraginimų, nusiskundimų ir pabarimų. 
Pvz., komjaunimo vadovas nepatenkintas 
Lietuvoje veikiančiomis leidyklomis — 
esą, jos leidžiančios vadovėlius, kuriuose 
„neleistinai mažai dėmesio skiriama bran
giojo Lenino gyvenimui“.

ra ir negali būti didvyriška. Dėl to mums 
atrodo, kad sovietinėje santvarkoje iš viso 
didvyrių nėra ir net negali būti. Didvyriš
kumas remiasi idealizmu ir pasiaukojimu.

toks skaidrus ir jokie debesys artėjančios 
audros jam negresia.

Prisipažinsiu, kad debesų nepastebėjau, 
bet saulėtekio rytinės miglos tai pradeda 
pridengti kai kurias žydro horizonto dalis.

Tos miglos kyla dėl palyginamai didelės 
sumos pinigų (3.500 sv.), kuri guli banke, 
ir L.N.B-vė dar, atrodo, negali apsispręsti, 
ką su ja daryti. Man atrodo, galvos sau per
daug nekvaršinant, tam pinigų pertekliui 
sunaudoti šiuo metu tėra tik du būdu — 
1. sumokėti skolų dalį, arba 2. finansuoti 
spaustuvę, perkant naują mašiną. Šiuo me
tu, kadangi niekas iš L.N.B-vės skolintojų 
neskubina paskolų atsiimti, manau, spaus
tuvės sutvarkymo reikalas turėtų būti pir
maeilis.

Nusileidus į rūsį, galima buvo lengvai 
įsitikinti, kad esamoji spaustuvė geriau 
tiktų „Vargo Mokyklos“ laikams, negu kad 
dabarties reikalavimams. Esamosios spaus 
tuvės mašinų amžius beliko labai trumpas. 
Yra būtina pastatyti gerą raidėms rinkti 
mašiną. Ją pastačius, spaustuvė galėtų 
veikti sėkmingiau, duoti pelno ir tuo būdu 
laiko būvyje atmokėti naujai įdėtą kapi
talą.

Spaustuvė lietuviškam gyvenimui užsie
ny yra tiek pat svarbi, kaip šviesa Žemei; 
be šviesos Žemėj nebūtų gyvybės, be 
spaustuvės ir be spaudos mūsų visi rūpes
čiai lietuvybe išvirstų į dygliuotus kaktu
sus emigracijos dykumoj.

Su geriausiais linkėjimais visiems ■

S. Kuzminskas
DBLS Tarybos Pirmininkas

česnavičiui, kaip ir Sniečkui, rūpi kova 
su vąd. praeities liekanomis, su „religi
niais prietarais“: esą, „religinis fanatizmas 
žymiu laipsniu jau pakirstas“, ir toliau de
juojama, kad nesą jokio pagrindo nusira
minti. Jaunimas dar paragintas kovoti ir 
prieš chuliganizmą, girtuokliavimą, kyši
ninkavimą ir kitas „praeities atgyvenas“ 
(tikrumoje — daugiausia bolševikinio re
žimo padarinius — E.).

česnavičius taip pat puolė meno, litera
tūros kūrėjus ir pripažino, kad vis pasitai
ko tokių knygų ir paveikslų, kurie, „švel
niai sakant, sukelia mūsų nusistebėjimą“, 
česnavičiui ypač apmaudu, kad tų rašyto
jų — „iškrypėlių“ tarpe kaip tik daugiau
sia pasireiškia jaunieji autoriai, o kom
jaunimas juk atsako už jų auklėjimą.

česnavičius savo pranešime buvo prasi
taręs, kad jaunieji rašytojai kartais susi- 
vilioja „tamsiomis tarybinės tikrovės pu
sėmis“. Būdinga tai, kad „Komj. Tiesoje“ 
žodis „tamsiomis“ ištrintas, tačiau jis kiek 
vieno skaitytojo bus pastebėtas. Tai vienas 
iš pastaruoju" metu (pvz., „Tiesoje“) pasi
taikiusių redaktorių „pražiopsojimų“, kai 
tekstuose praleidžiami net ištisi sakiniai 
ar, kaip česnavičiaus pranešimo atveju, 
viešumon patenka „tamsiosios sovietinio 
gyvenimo pusės“. Kaip ir anksčiau, plenu
me buvo puolami rašytojai Baltrūnas, 
Dautartas ir Lankauskas, o „Pergalės“ 
žurnalo red. kolegija pabarta, nes ji savo 
puslapius paskirianti „idėjiškai nebran
diems kūriniams“.

Pagaliau, šios vasaros komunistinių va
rovų pareiškimuose jau randame naują 
bruožą — smerkiami „draugų kinų“ išpuo
liai prieš Sovietų Sąjungos partiją. Grynai 
pagal Maskvos receptą nuskamba štai ko
kie, seniau vargiai įmanomi teiginiai: 
„draugų kinų veiksmai sukelia mūsų jau
nimui rimtą apgailestavimą, nusivylimą ir 
griežtą pasmerkimą tų, kurie nori sukiršin 
ti mūsų tautas“, čia aišku, kad lietuviška
sis jaunimas vargiai suplaktinas su pačia 
partija ar jos įrankiu — komjaunimo or
ganizacija. Tas jaunimas nei reikš apgai
lestavimo, nei griežtai smerks naujuosius 
„kiršintojus“.

Kadaise žinomas dirigentas skęsta

alkoholyje

(E) žinomas latvių dirigentas Leonas 
Reiters savo metu iš laisvojo pasaulio grį
žo į Rygą. Jį pastaruoju metu matę Rygos 
lankytojai stebėjosi jo išvaizda: nusigėręs, 
nesiskutęs, apsileidęs, darąs liūdną įspūdį. 
Tik kada-ne-kada jam duodą darbo. Kal
bama. kad jis dabar skaudžiai apgailestau
ja daręs „žygį atgal“. Iš pradžių komunis
tai jį panaudojo porpagandai, o vėliau, ma 
tyt, paliko jį likimui.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Europos Kinija
Pranzūzijos prez. de Gaulle'is pasiryžęs 

sukurti visiškai nepriklausomą ir stiprią 
Europą. Pradėjo jis kurti ją nuo santar
vės su Vokietija. Tačiau ar ta santarvė 
stipri, ar ji duoda vilčių? Pačių prancūzų 
„Le Figaro“ rašo:

„Generolas de Gaulle'is liepos 29 d. yra 
pareiškęs, kad Europa didžiąja dalimi pati 
privalo apsirūpinti žemės ūkio gaminiais. 
Tai reiškia nepriklausomą žemės ūkio po
litiką. čia mes susiduriame su gaulistine 
idėja tokios Europos, kurią sudarytų vien 
žemynas, be J.A.V. ir be D. Britanijos. Ga
lima įsivaizduoti tokią politiką, kuri sie
kia visiškos nepriklausomybės Europai. 
Tačiau tokia politika iš tiesų gali būti įgy
vendinta tik Atlanto sąjungos rėmuose. 
Dėl to, kad Vakarų pasaulio vienybė šian
dien reikalinga taikai išsaugoti“.

Be to, ir prancūzų-vokiečių santarvė nė
ra stipri, ir dėl jos britų „New Statesman“ 
rašo: „Prancūzai klausia save, kas gi beli
ko iš prancūzų-vokiečių sutarties, kuri tik 
prieš keletą mėnesių buvo taip iškilmingai 
pasirašyta? Du pastarojo meto Bonnos vy
riausybės veiksmai — nusistatymas kartu 
su amerikiečiais gamintis sunkiuosius tan
kus ir parašas po bandymus draudžian
čia sutartim — kaip prancūzams atrodo, 
niekais paverčia Paryžiaus-Bonnos ašį“.

Britų „The Sunday Times“ surado net 
nemalonų palyginimą Prancūzijai dėl jos 
šiandieninės laikysenos. Laikraštis rašo:

„Vienoje 1961 m. jos atstovas užkirto 
kelią pertvarkyti pasaulio pinigų sistemai. 
Briuselyje Prancūzija neleido Britanijai 
įstoti į Bendrąją Rinką ir kovojo už tai, 
kad Europa ir toliau būtų susiskaldžiusi. 
Prancūzija, kaip ir Kinija, nusistačiusi 
prieš atominių bandymų draudimą. Pran
cūzų politika Vakarų atžvilgiu labai pri
mena Kinijos politiką Rusijos atžvilgiu. 
Abu tie atvejai, žinoma, nėra tokie pana
šūs, kaip atrodo, nes Kinija turi nemaža 
tikrų pirmenybių, o Prancūzija yra pri
versta viską remti daugiausia diplomati
nėmis derybomis. Pvz., Kinijos grynai re
voliucinės teorijos turi didelio patrauklu
mo Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Ameriko
je. O gaulizmas yra grynai prancūziškas 
reikalas, kuris, nebesiejamas su Prancūzi
jos sąlygomis ir istorija, pasidaro bepras
mis“.

TIKRASIS KELIAS
Iš visų krašto vietų apie 200.000 pilie

čių, daugiausia negrų, buvo sužygiavę į

Į" SejipįnioS. DIENOS
SUPYKDĖ CHRUŠČIOVĄ

Jugoslavijoje viešintį Chruščiovą žurna
listai klausinėjo, ar .jis žada važiuoti į J. 
A. Valstybes. Šiais metais jis nenumatąs 
tokios kelionės. Tačiau jis mielai važiuotų 
į Kubą.

Kai žurnalistai ėmė klausinėti, ar Jugo
slavijos, ar sovietų darbininkas geriau gy
vena, taip pat ar su Titu buvo aptarti Bal
kanų ir Kinijos klausimai, Chruščiovas vi
siškai įšėlo.

ŽYGIS Į VAŠINGTONĄ
Rugpiūčio 28 d. į Vašingtoną suplaukė 

apie 200.000 amerikiečių, daugiausia neg
rų, kurie suruošė demonstracijas, reikalau 
darni visiems lygių pilietinių teisių ir vie
nodų teisių į darbą.

Demonstracijos, pirmos dar tokios Va
šingtone, praėjo ramiai.

RUOŠ SAU DEMONSTRACIJAS
Suėmusi 845 budistų vienuolius ir vie

nuoles ir arti 1.500 studentų, Pietų Vietna
mo vyriausybė ruošiasi visame krašte su
organizuoti sau palankias demonstracijas. 
Po to vėl būsiąs panaikintas karo stovis ir 
cenzūra.

Tačiau karininkų ir inteligentijos tarpe 
reiškiasi stiprus nepasitenkinimas.

VIENPARTINĖ VALSTYBĖ
Alžyro parlamentas priėmė konstituciją, 

pagal kurią kraštą valdys viena partija.
Parlamento nutarimu, dėl konstitucijos 

turės pasisakyti kraštas visuotiniu balsa
vimu.

KO CHRUŠČIOVAS VAŽIAVO 
JUGOSLAVIJON?

Chruščiovo pagrindinis tikslas buvo va
žiuoti į Jugoslaviją prikalbėti Tito jungtis 
į Comeconą (komunistinių kraštų ūkinę 
sąjungą).

Tačiau Jugoslavija sutinka būti kol kas 
tik stebėtoju. Jos ekonominė santvarka ir 
tarptautinė ekonominė padėtis neleidžian
ti įstoti.

Vašingtoną. Jų tikslas — reikalauti teisių 
lygybės. Demonstracijos praėjo ramiai, ir 
dėl to prancūzų „Combat“ rašo:

Tikroji revoliucija J.A.Valstybėse dar 
nėra baigta, dar reikia laimėti mūšį su 
prietarais, šia prasme dabartinės demon
stracijos, pagal rengėjų norą (gavusios 
biblinį pobūdį, yra žingsnis Į lėtą bendruo
menių suartėjimą. Reikalas bus baigtas 
spręsti, kai viešoji nuomonė susigyvens su 
tuo reikalu, kai bus įsisąmonintas reikalo 
opumas ir rimtumas ir krašto atstovai bus 
priversti išspręsti jį“.

Britų „The Guardian“ dėl to taip pat 
rašo:

„Jeigu civilinės teisės duotinos tik 
tiems, kurie yra pakankamai civilizuoti ir 
nusipelno jų, tai tie žygininkai yra parodę, 
kad jie vertesni jų, negu šlykštūs ir bai
lūs baltieji Birminghame, Alabamoj, chu
liganai. Panašios demonstracijos rodo, 
kad tuo keliu einant pamažu galima pasi
kasti po suaižėjusios baltųjų valdymo tvir 
tovės pamatais pietinėse valstijose. Rasi
nės diskriminacijos šaknys yra moralinės 
ir psichologinės, dėl to moraliniai ir psi
chologiniai metodai geriausiai tinka išnai
kinti joms“.

MAŽUMU VYRIAUSYBĖ NETVIRTA

Mažumų partijoms sudarius Nervegijos 
vyriausybę, šveicarų „National Zeitung“ 
rašo:

„Visuose Oslo politiniuose sluoksniuose, 
o taip pat ir kitų Skandinavijos kraštų 
sostinėse tikima, kad konservatorių parti
jos vado Lyno paskubomis sudarytasis 
ministerių kabinetas ilgai neišsilaikys. Ta
sai kabinetas nebus vieningas ir kai ku
riais reikšmingais ūkio politikos klausi
mais, pavyzdžiui, užsienių prekybos. Ame
rikiečiams sumažinus karinę paramą, Nor
vegijai bus sunkiau negu iki šiol išlyginti 
savo mokėjimų balansą. Beveik neįmano
ma tvarkyti atlyginimų ir prekių kainų 
reikalo tokiam kabinetui, kuris turi prieš 
save nusistačiusias profesines sąjungas. 
Visa tai rodo, kas yra laimėtojas paskuti
niuosiuose parlamento rinkimuose Oslo. 
Tačiau jeigu išdrįstama pabandyti sudary
ti mažumų vyriausybę, tai tik dėl to, kad 
būtų parodyta, jog ateityje tiek Norvegi
joje, tiek ir visoje Skandinavijoje gali bū
ti ir ne socialdemokratų vyriausybės“.

KEIČIAMI MINISTERIAI
Nehru keičia kai kuriuos savo ministe- 

rius tiek centrinėje vyriausybėje, tiek ir 
atskirose valstijose.

Pakeitimo planą patvirtino valdančioji 
kongreso partija.

ODOS SPALVOS KLAUSIMAS
Puldama Kinijos politiką, „Pravda“ pri

siminė, kad pernai Pekinge lankėsi „japo
nų rasistų naujo stiliaus fiureris“ Matsu
mura, kuris kalbėjęs apie reikalą užmegzti 
gerus santykius tarp Japonijos ir Kinijos, 
kurių abiejų gyventojai yra tos pačios 
odos spalvos ir kurios turi tokios pat rū
šies rašto ženklus.

Jokie buržuaziniai laikraščiai neapraši- 
nėję tų kalbų ir pasitarimų, tik Kinijos 
„Liaudies dienraštis“ ir Kinijos žinių 
agentūra.

O tokios kalbos galėjusios būti artimos 
Džengis Kanui, bet ne šiems laikams.

ZERMATTO KURORTAS TVARKOSI
Zermatto kurortas Šveicarijoje, kuris 

praeitą žiemą davė pagrindo paplisti vidu
rių šiltinei, keičia vandens tiekimo siste
mą ir valosi.

Besivalant jau šiais metais iš Landhuto 
užtvankos ištraukta lavonai 3 šunų, 31 viš
čiuko, 36 kačių, 37 triušių ir 42 paršų.

PUOLAMA SOVIETŲ POLITIKA
Kinijos radijas skelbia klausytojų laiš

kus, kuriuose kritikuojamas Chruščiovas.
„Liaudies dienraštis“ taip pat spausdi- 

nasi įvairių kraštų savo simpatikų laiškus. 
Tasai laikraštis straipsniuose kritikuoja 
sovietų vadus, kad jie bendradarbiauja su 
amerikiečių imperializmu, stengdamiesi 
iškasti iš kapų Čiankaišeko gaujų lavoną.

— J.A.Valstybių du užgriauti kasyklų
darbininkai buvo gyvi išgelbėti po 14 
dienų. x . ■

— Interpolo (tarptautinės policijos) vir 
šininku išrinktas suomis Jarvą,

1
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LIETUVIŲ DESANTAS BONNOS PAŠONĖJ
Š.m. rugpjūčio 7-14 dienomis prie pat 

Federalinės Vokietijos sostinės Bonnos, 
Koenigswinterio Jaunimo namuose „Rhein 
land“, (vyko X-toji Lietuvių Studijų Savai
tė Vokietijoje. Savaitės rengėjai šią puoš
nią vietovę parinko, kad šventiškiau būtų 
atžymėta kukli, bet tremties sąlygomis 
reikšminga dešimtmečio sukaktis. Grupė 
keleto namų, kuriuose Stud. Savaitė vyko, 
pastatyta aukštai kalnuose, specialiai pa
našiems parengimams. Jokių kitų pastatų 
artumoje. Aplinkui tyla ir ramybė, tik me
džiai ir vynuogynai, vėjui papūtus, švel
niai ošia. Žemai slėnyje matyti, kaip sro
vena gražioji Reino upė. kaip joje kursuo
ja daugybė laivų, o kitoje upės pusėje 
dunkso kurortinis miestelis Bad Godes- 
berg, išsistatęs kalnų atšlaitėse, pasipuo
šęs pilimis uolų viršūnėse. Šioje aplinkoje 
šiemetinės Studijų Savaitės dalyviai pra
leido ištisas 7-8 dienas, besvarstydami ak
tualias šio laiko problemas bei nuoširdžiai 
bendraudami tarpusavy ir tuo būdu su
kurdami lyg ir mažytę Lietuvą bent trum
pam laikotarpiui.

Atidarymas
Stud. Savaitė pradėta rugpiūčio 8 d., ket

virtadienį, ryto 8 vai., pamaldomis. Oficia-

Rytojaus
Prie pat jūros plačios iš vergijos kančios 
Savanorių krauju atpirkta
Yra žemė tenai, kurioje nuo seniai 
Garsi buvo lietuvių tauta.

Nors jos plotai maži, bet kaip rojus graži 
Ten ji Baltijos puošia krantus.
Lyg planeta nauja, lyg žvaigždė danguje. 
Už pasaulio brangesnė turtus.

Išbučiuota bangų, iškankinta vargų
Ta šalis bus per amžius gyva.
Kankinės vainiku išpuošta su laiku 
Po trispalve žydės Lietuva!

Lyg aušra po nakties laisvės rytas vėl 
švies, 

Pralinksmės iškankintas žmogus.
Naujo džiaugsmo pilna skambės laisvės 

daina;
Ir klausysis jos net pats dangus.

Laisvės varpas sugaus ir skambės lig dan
gaus

Ir aidės per pasaulio kraštus...
Visos tautos žinos, kad garbės amžinos 
Lietuva verta buvo ir bus!

Kaina laisvės aukšta, bet vergijos našta 
Nepalauš tautos dvasios jėgos...

RAŠO M. MUSTEIKIS

lūs atidarymas įvyko 10 vai. Atidarė šios 
Stud. Savaitės moderatorius prof. A. Ma
ceina. Pradžios žodį Savaitės globėjų var
du tarė PLB Vokietijos Kr. V-bos pirm, 
kun. dr. J. Aviža, rengėjų-iniciatorių var
du — Europos LFB Valdybos pirm. prof. 
Z. Ivinskis, šios Stud. Savaitės rengėjai 
yra: Europos LFB, Vokietijos Ateitininkai 
sendraugiai ir studentai, Vokietijos vyr. 
skautų ir skaučių rajonai, evangelikų „Jau 
nimo Ratelio“ nariai ir Baltų Draugija 
Vokietijoje. Globoja Vok. PLB Kr. Val
dyba.

Atidarymo metu specialiais ženklais pa
gerbti daugiausia paskaitų ir pranešimų 
skaitę per visą Stud. Savaičių dešimtmetį: 
dr. K.J. Čeginskas — 10 paskaitų ir 1 pra
nešimas; prof. A. Maceina — 8 pask.; prof. 
J. Grinius — 7 pask. ir 5 praneš.; prof. Z. 
Ivinskis — 7 pask. Taip pat specialiais 
ženklais pagerbti nuolatos dalyvavę visose 
Stud. Savaitėse: dr. K.J. Čeginskas, A. 
Grinienė, M. Musteikis ir V. Natkus.

A. S-tis

belaukiant
Lietuviai amžinai dvasioj liks milžinai — 
Nugalės jie audringas bangas...

Pasibaigs jų kova, susilauks Lietuva 
Išblaškytų pasaulin sūnų.
Jos meilingi sparnai mus priglaus amžinai 
Tarp didvyrių tautos milžinų.

Kaip ant žemės sausos ieško lašo rasos
Tarp lapelių dangaus vyturys,
Trokšta taip tremtiniai laisvės džiaugsmo

seniai, 
Trokšta jo partizanas karys...

Kaip po šalčių žiemos iš šalies svetimos
Grįžta paukščiai į savo lizdus,
Taip tėvynė vaikų iš svetur, iš miškų 
Susilauks į gimtuosius namus.

Visi džiaugsis, dainuos tikrumoj, ne sap
nuos...

Širdyse liepsnos džiaugsmas gausus...
Ir prie stalo puctos didžioj šventėj tautos 
Himno žodžiai pravirkdins visus.

Tekės saulė rausva, bus tėvynė laisva-!
Laisvės džiaugsmo išmuš valanda.
Gal rytoj, gal tuojau, gal po metų dau

giau...
Pranašai, pasakykit, kada?..

Mūsų tautiškumą apsprendžia ryšys su 
Lietuva

Šios Stud. Savaitės pagrindinė tema: 
„Tauta tėvynėje ir svetur“. Pirmąją pas
kaitą, tuojau po atidarymo iškilmių, skai
tė dr. K.J. Čeginskas (Upsala), tema: 
„Tautiškumas: jo sąvokos kitimas ir jo 
prasmė tremtyje“. Prelegentas plačiau ap
žvelgė. kaip suprantama tautiškumo sąvo
ka filosofijos ir sociologijos šviesoje, ir nu
rodė, kad kiekviena tauta turi skirtingą 
tautos sąvokos sampratą. Mums tautišku
mo sąvoka tiksliausiai apspręsti lietuviš
kai, ją išvedant iš santykių su Lietuva. 
Paskaitininkas taip pat apibūdino tautos 
ir asmens santykį ir žmogaus jausminį ry
šį su tauta.

Ketvirtadienio vakare paminėta Min
daugo mirties 700 sukatis. Tam skirtą pas
kaitą. istoriniais dokumentais paremtą, 
skaitė istorikas kun. R. Krasauskas (Ro
ma). Po paskaitos studentai A. Lingė, V. 
Bartusevičius, A. ir R. Brinkiai, J. Naujo
kas ir A. Kazlas paskaitė ištrauką iš V. 
Krėvės dramos „Mindaugo mirtis“.

Tremtis yra uždavinys, bet ne prakeikimas
Rugp. 9 d. — penktadienį — paskaitą 

„Lietuvis tarp kitataučių“ skaitė prof. J. 
Eretas (Bazelis). Kalbėtojas jam įprastu 
temperamentu ir jautrumu klausytojus 
tiesiog jaudino savo perteiktomis minti
mis. Jis išvedė, kad tremtį, kokia ji sunki 
bebūtų, reikia laikyti ne prakeikimu, o 
tam tikru uždaviniu savo tautos naudai. 
Tą uždavinį gali atlikti tik tremtiniai.

Penktadienio vakaro programoje buvo 
išdiskutuoti lietuvybės klausimai Ameri
koje. Trumpus pranešimus tuo klausimu 
padarė kun. dr. A. Baltinis ir dr. J. Gri
nius. Amerikos lietuvių veiklą plačiau ir 
temperamentingai apibūdino tik ką į Stud. 
Savaitę atvykęs dr. P. Vileišis, pasveikinęs 
visus dalyvius Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdybos vardu. Jo pra
nešimas sukėlė tiesiog pasididžiavimą 
Amerikos lietuvių veikla, kuri keleriopai 
prašokanti visų kitų tautybių veiklą.

Savaite susidomėjo vokiečiai
šeštadienio — rugp. 10 d. — priešpietis 

buvo paskirtas Vokiečių — Pabaltiečių 
Draugijos klausimams apsvarstyti. Tam 
tikslui pranešimus skaitė vokietis A. 
Gruenbaum (Miunchenas) ir žurn. V. Ba
naitis (Miunchenas). Pranešėjai iškėlė ga
limybes mūsų kultūrinei veiklai Vokietijo
je, nuoširdesnių santykių tarp vokiečių ir 
pabaltiečių naudingumą ir kt.

Dvikalbis pajėgesnis kaip vienkalbis
šeštadienio vakare paskaitą skaitė rašy

tojas R. Spalis (Halifaxas), tema „Kalbos 
vaidmuo ir vertė tautiškumui išlaikyti“. 
Prelegentas, remdamasis savo pedagogine 
patirtimi, nurodė, jog tėvų kalba, šalia 

gyvenamojo krašto kalbos, vaikui yra reikš 
minga ne tik lietuviškumui išlaikyti, bet 
kartu sustiprinti ir jo dvasinį — protinį 
pajėgumą, jį padaro pranašesniu prieš 
vienakalbius.

Dailiojo žodžio ir muzikos meno burtuose
Sekmadienis, rugpiūčio 11 d„ buvo skir

tas paminėti V. Mykolaičio-Putino 70 m. 
amžiaus sukakčiai. Dienos pagrindinę pas
kaitą apie V. Mykolaičio-Putino gyvenimą 
ir kūrybą skaitė Vincas Natkus. Paskaitą 
paįvairino neseniai iš Lietuvos atvykęs 
aktorius A. Gedvilą, padeklamuodamas 
Putino poezijos. Tą pat dieną vakare buvo 
suruoštas aukšto lygio koncertas — links- 
mavakaris, kurio programą meistriškai iš
pildė svečiai iš JAV: solistai Pr. Bičkienė 
ir L. Stukas, pianistas A. Vasaitis ir akto
rius V. Žukauskas.

Dideli pavojai kultūrinei kūrybai 
pavergtoje Lietuvoje

Rugpiūčio 12 d., pirmadienį, ilgą paskai
tą skaitė dr. J. Lingis (Stockholmas) apie 
kultūrinę kūrybą ir pavojus jai pavergtoje 
Lietuvoje. Prelegentas plačiai apžvelgė pa
vergtajame krašte išleistus reikšminges
nius lituanistinius ir lietuvių istoriją lie
čiančius leidinius ir apibūdino, kaip oku
pantas klastoja bei iškreipia Lietuvai 
reikšmingus faktus.

Popietėj didžioji dalis Savaitės dalyvių

(Nukelta į 4 psl.)

DARAU, KĄ NORIU!

Pasididžiavimas ir kažkoks magiškas 
patraukimas slypi žodžiuose: „Darau, ką 
noriu!“ Tuo juk norima pasakyti: Nuo nie
ko nepriklausau, niekam nesu atsakingas, 
į nieką neprivalau atsižvelgti. Kas nenorė
tų paskrajoti tokiu laisvu paukščiu? Kas 
nenorėtų būti tokiu sau viešpačiu?

Ir tačiau labai dažnai išdidus pasaky
mas: „Darau, ką noriu!“ yra apgaulinga ne 
teisybė. Šv. Paulius kalba apie dvi jėgas, 
kurios nuolat žmogų į save traukia: kūnas 
(nuodėmės pažeista prigimtis) ir dvasia 
(Dievo malonė). Žmogus negali ištrūkti iš 
šių jėgų veikimo, jis turi leisti save vesti.

„Darau, ką noriu!“ dažnai sako tas, ku
ris, neatlikęs savo luomo pareigų, leidžia 
veltui laiką prie kortų ar prie stiklelio. Bet 
tikrovėje jis turi prisipažinti, kad tapo tuo, 
kuo jis būti nenori — tinginystės, girtuok
lystės, blogų įpročių vergu.

„Aš darau, ką noriu!“ Bet taip sakąs 
negali paneigti, kad jame labai daug neaiš 
kūmų, nepastovumų, nuotaika vadovavi

musi. Kartais atrodo, jame tarsi viešpa
tauja dvi sielos. Tas pats žmogus kartais 
elgiasi kaip šventasis ir kaip piktadaris, 
kaip mistikas ir kaip prie žemiškų dalykų 
prisirišęs, kaip kilnių jausmų asmuo ir 
kaip sukliudytas nusikaltėlis. ‘Nesunku 
pramatyti, kur gali nuvesti klaidingon 
kryptin palinkęs „Aš darau, ką noriu!“

Tik vienu atveju šūkis: „Darau, ką no
riu!“ gali turėti gerą prasmę, būtent, kai 
taip besielgiąs yra įsitikinęs, kad tai, ką 
daro, yra protingiausia ir geriausia. Ta
čiau, kas užtikrins, kad vienoks ar kitoks 
konkretus veiksmas yra pats geriausias ir 
protingiausias? Pats veikėjas? Bet ar jis 
nėra panašus į šoferį, kuris važiuoja siau
ru, vingiuotu vieškeliu? Jis temato mažytę 
kelio dalį. Būtų pakvaišęs ir savižudis, jei 
šauktų: „Darau, ką noriu!“, ir spaustų ga- 
zo pedalą.

Visą žmogaus gyvenimo kelią apžvelgia 
tik vienas Dievas. Todėl išmintingiausiai 
daro tas, kuris savo elgesio taisykle pasi
renka Dievo valią. Juk Dievas kiekvieno 
žmogaus atžvilgiu turi savo planų. Dievas 
daug daugiau žmoguje nori įvykdyti, negu 
pats žmogus pajėgia norėti. Todėl logiška 
išvada turėtų būti: „Aš darau tai, ko nori 
Dievas!“

Tai norėjo išreikšti šv. Paulius, sakyda
mas: „Jūs neturite daryti visa, ką jūs no
rite“ (Gal. 5,17). Ir tai dėl to, kad jūs esa
te krikščionys. Jūs esate Kristaus nuosa
vybė ir negalite vadovautis vien savo nuo
žiūra. Jūs Jam priklausote, o ne sau. Kris
tus, mūsų Viešpats, mirė ant kryžiaus. 
Taip ir tie, kurie yra jo bendrininkai, yra 
nukryžiuoti. Jų kūnas, visa jų prigimtis 
prikalta prie kryžiaus, nuo kurio niekas 
negali pabėgti. Ne tik rankos ir kojos, bet 
ir visas kūnas, širdis ir siela kybo ant kry
žiaus. Krikščionyje nėra nieko, ko nebūtų 
palietęs kryžius. Jo protas yra nukryžiuo
tas tikėjime ir tuo atpirktas, jo valia pa
klusnume. jo jausmai meilėje, jo meilė 
Kristaus meilėje — visa prikalta prie kry
žiaus ir tokiu būdu atpirkta. „Kurie yra 
Kristaus, tie prikalė ant'kryžiaus savo kū
ną drauge su ydomis ir geiduliais“ — sako 
šv. Paulius.

Kristaus mokinys yra tiktai tas, kuris 
laisvai ir sąmoningai prisiima Kristaus at
pirkimo būdą; kuris laiko ištiesęs savo 
rankas, kad jos nedarytų tai, ką jos nori; 
—savo širdį ,kad negeistų vien tik tai, kas 
jai malonu: — savo garbę, savo karjerą, 
savo laimę —, visa paženklinta kryžiaus 
ženklu, visuotiniu Viešpaties ženklu, Dievo 
valios, viršijančios žmogaus valią, ženklu, 
aukos ženklu, bet drauge ir atpirkimo 
ženklu.
V. Vokietija T. Paulius

PAMALDOS ..... ——.-----——-......... ...

NOTTINGHAM — rugsėjo 8 d„ 12.15 vai. 
BRADFORD — rugsėjo 15 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE— rugsėjo 22 d., 11.30 vai.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 29 d., 1 vai.

Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(8)

Vydūno vadovaujamai Lietuvių Giedo
tojų Draugijai savo koncertais ir vaidini
mais kaskart st priau besireiškiant ir vi
suomenėje daugiau simpatijų įgyjant, Bi
rutės Draugija nebeteko savo veikimo pa
grindo. Tad Vydūnas, kuris tuo metu buvo 
ir Birutės Draugijos narys, 1904 m. gegu
žės 15 d. pasiūlė pakeisti jos įstatus, kad 
atkristų tų organizacijų veiklos lygiagretiš 
kūmas ir galimas rungtyniavimas. Ir Biru
tės Draugija iš savo veiklos programos iš
braukė tautiškųjų švenčių, koncertų ir 
vaidinimų rengimų, visa tai palikdama 
Lietuvių Giedotojų Draugijai, o ji pati pa
siryžo rengti paskaitas, susirinkimus su 
prakalbomis, rinkti lietuviškąją spaudą ir 
senienas, didinti savo biblioteką ir įvai
riais kitais būdais žadinti lietuvių tautinę 
sąmonę ir ugdyti lietuviškąją kalbą.

Birutės Draugijos tikslas — gražus ir 
kilnus, tačiau priemonės, kuriomis biruti- 
ninkai jo siekė, nevisuomet buvo gražios 
ir kilnios, ir tai buvo viena iš pačių svar
biausių priežasčių, kodėl Vydūno ir biruti- 
ninkų keliai nekartą skyrės. Birutės Drau
gijai atsidūrus aklavietėj, jos gelbėti bū
davo kviečiamas Vydūnas, ir jis niekuomet 
neatsisakydavo jai padėti. Taip buvo ir 
1905 m. Birutei minint savo 20 metų veik
los sukaktį. Tuo metu Birutės pirmininkas 
Jonas Vanagaitis, įsijungęs į revoliucinę 
veiklą, važinėjo po Lietuvą, ir dėl to kurį 
laiką birutininkai gražiai sugyveno ir dar
niai bendradarbiavo su Lietuvių Giedoto
jų Draugija.

Per dvidešimtį metų draugija savo veik
la gali plačiai ir turiningai pasireikšti. Ta
čiau taip nebuvo su Birutės Draugija: jos 
nedaugiausia tenuveikta, ir žmonių apie ją 
jvairiai buvo kalbama. Tad ir Vydūnss tos 

sukakties proga į Birutės gyvatą norėjo pa 
žvelgti kritiškai, iškelti tai, kas joje nege
ra, ir nurodyti kelius, kuriais ji turėtų eiti. 
Tai geriausia galima padaryti komedijoj, 
blogybes sutirštinant, kad jos būtų ryškes
nės, juokingesnės ir labiau atstumiančios. 
Tam reikalui 1904 m. pabaigoje jis parašė 
dviveiksmę komediją Birutininkai, kuri 
tačiau tebuvo išleista tik 1910 m.

Šitas veikalas, pasak paties Vydūno, no
rįs būti praėjusių laikų gyvenimo atspin
džiu. Jį rašęs, norėdamas visa, kas jam 
„buvo žinoma iš geriausiųjų Birutės laikų 
ir kas ypatingais tarpsniais apie Birutę 
dar žmonėse gyveno, gyvame veikale su
tverti ir taip parodyti draugijos klaidas 
bei gerąsias puses ir aukštąjį jos tikslą", 
kad tautiškai atbudę lietuviai galėtų tai 
pasižiūrėti ir kai ką savo darbui išmokti 
(Birutininkai. 4 psl.).

Pirmajame veiksme, vykstančiame apie 
1890 m. aludėje, Vydūnas iškelia birutinin- 
kų klaidas, iš kurių pati didžiausia — no
ras savo idėjos siekti smurtu. Toks yra Bi
rutės raštininkas Baužius, apie 30 metų 
pirklys, dėl savo smarkios kalbos vadina
mas Baubliu. Jis įsitikinęs, kad mūsų am
žiuje lėtai kalbėti netinka. Kur tiek kur
čių esą, reikią baubti, o kur ir to neužten
ką, kumščiu dėti antspaudą ant savo žo
džių. Birutės pirmininkas ūkininkas Strai- 
gis su tuo nesutinka, nes, taip darant, vis 
daugiau pasitvirtins nuomonė, kad biruti
ninkai tesą peštukai ir vaidininkai. Bau
žiui tai nesvarbu, nes, jo supratimu, kaip 
gi kitaip tu kvailio protą pataisysi, jei ne 
kumščiu (15 psl.). Į Straigio pastabą, kad 
„su visai ištautusiais reikia švelniai ap- 
seiti“, Baužius atsako, kad „taip jo jaus
mų nepasieksi. Čia jau reikia be abejonės 
kumščia sukratyti smaginęs“ (18 psl.). 
Baužiaus nebaido ir tai, kad ant stipresnio 

pataikius gali kliūti ir jam pačiam. Jis 
įsitikinęs, kad dėl Lietuvos nereikia bijd- 
ties kartą ir į kailį gauti. (Ten pat.). Net 
ir aludininkas Slėjus nesutinka su Baužiu- 
mi, nes „staigusis niekame ne tvirtas. To
dėl iš tokių Baublių Lietuvai nėra jokio 
gero“ (21 psl.).

Baužius, net kumštimi kovodamas su jo 
vadinamaisiais išverstskūriais, arba suvo- 
kietėjusiais lietuviais, pats, kaip ir kiti bi
rutininkai, kiekviena proga kalba vokiš
kai, o pamatęs suvokietėjusią lietuvaitę 
Elzę Gelžiutę, ją iš pirmo žvilgsnio įsimyli. 
Tad ne be pagrindo Slėjus ir sako, kad 
„tiek daug yra birutininkų, kurie šventai 
prisiekė nevesti vokietaitės, o vis dėlto ve
dė. Berods, tūlas vedė ir turtingą lietuvai
tę, vienok namuose kalba šiandien vokiš
kai" (29 psl.).

Pirmajame veiksme iškėlęs svarbiausias 
birutininkų ydas, antrajame, kuris vyksta 
tos pat dienos popietėj, Vydūnas vaizduo
ja. kaip birutininkai turėtų elgtis, kad ga
lėtų patraukti daugiau lietuvių. Baužius, 
aludėje susikivirčijęs su Gelžiumi, atvyks
ta pas jį į ūkį draug su Straigiu susitai
kinti. Juodu savo mandagiu elgesiu ir iš
mintinga kalba sužavi Gelžienę, taurią lie
tuvę. bet taip pat nemėgstančią birutinin
kų, nes jie esą peštukai, girtuokliai, pakvai 
sėliai, pagonys, garbiną kažkokią lenkų bo 
bą (atseit Birutę). Taip apie juos kalbą 
žmonės, ir jos vyras šiandien išvykęs į bi
rutininkų susirinkimą įsitikinti, ar jie iš 
tikrųjų tokie esą. Baužius besikalbėdamas 
su viską, kas lietuviška, mylinčia Gelžie- 
ne, įsitikina, kad jiems daugiau reikia ke
liauti į žmones, o ne tik kviesti į susirinki
mus. Taip darydami, gal dar labai daug 
gyvų lietuvių suras, kaip kad ir čia 
(53 psl.).

Parvykus Gelžiui su dukra. Baužius ap
gailestauja savo elgesį su juo, aiškinda
mas, „aš esmi birutininkas. kadangi myliu 
savo motinos kalbą, kadangi ją statau 
aukščiau už visas, kadangi myliu kiekvie
ną lietuvį daugiau neg kitatautį! Ir širdis 
man plūsta kerštu, matant, kaip lietuviai 
patys taip tankiai nesistengia vertais lie
tuviais pasirodyti. Tai užeina toks įnirti
mas. kad tokiems lietuviams mieliausiai 
kaulus sutriuškinčiau. Rodos, tokie lietu
viai neverti, kad juos motina pagimdžiusi 
yra, kad jie ant žemės, kad jie Lietuvoj 

vaikščioja. O kad dargi kitataučiai mus nu
šaipo, tad galiu tiesiog iš kailio nerties. 
Taip ir šiandien buvo. Lygiai du vokietuku 
biauriu būdu norėjo lietuvius apjuokų nu
žeminti, o tai jūs įžengėt ir pradėjote vokiš 
kai kalbėti! Nebsuslvaldžiau! Nežinojau, 
jog savo pasielgimu ir išmintingus žmones 
padarysiu „Birutės“ nevidonais, ir mūsų 
darbas turi virsti nieku. Bet atsivėrė man 
akis! Todėl labai nužemintai meldžiu ma
ne išteisinti!“ (73 psl.).

Prisipažįsta ir Gelžius esąs nusikaltęs — 
prieš savo tautą, savo tėvus, prieš save! 
Aiškiai matąs, jog neatjaučiąs savo kil
mės vertybės — nebuvęs vyras, vyras lie
tuvis! Baužius jį pamokęs (žinoma, ne pir
majame veiksme savo kumštimi, bet antra
jame — savo išmintinga kalba). Ir Gelžie-' 
nė įsitikina, kad ir tarp birutininkų esa
ma gerų vyrų, o Birutės pirmininkas Strai- 
gis iš viso to daro vydūnišką išvadą: „Ir 
mums gal pasidarys visiems aišku, jog 
tam, kuris nori žmonėse žadinti prakilnu
mą, turi pats kuo prakilniau pasielgti. Tai 
tūli birutininkai nesuprato. Bet gal bus da 
bar geriau! Ir dings visos paskalos!“ (75 
psl.). Sužavėta Baužiaus patriotine kalba 
apie kilnią bei gražią Birutę ir jos garsųjį 
karžygį sūnų Vytautą, sumušusį kryžeivius 
prie Žalgirio, ir Elzė Gelžiutė pasižada vi
sados būti lietuvaite.

Birutininkuos beveik visi asmens imti 
iš gyvenimo, ir vaidinant daugumą jų žiū
rovai atpažino. Vaidinimas sutraukė daug 
žiūrovų, ir iš gautų pajamų buvo padeng
tos Birutės Draugijos skolos.

Ir kitose savo komedijose („Vyrai". 
„Kur prots“, „Numanė". „Jonuks“. „Pik
toji gudrybė“ etc.) Vydūnas vaizduoja 
devynioliktojo amžiaus pabaigos ii' dvide
šimtojo pradžios Mažosios Lietuvos lietu
vių gyvenimo neigiamybes, daugiausia jų 
vokietėjimą. Vydūno įsitikinimu, ištautė- 
jimas glaudžiai susijęs su žmogaus asme
nybės menkėjimu, jo nužmogėjimu, todėl 
ir jo komedijų neigiamieji (komiškieji) 
personažai yra nutautėliai. žmonės ydingi 
ir nedori, o teigiamieji — tautiškai susi
pratę. kilnūs, siekią žmoniškumo.

Birutės ir Giedotojų Draugijos darnus 
sugyvenimas ir bendravimas neilgai tęsės. 
Po 1905 m. revoliucijos Birutėje, ypač jos 
vadovybėje ėmė vyrauti dar didesnis libe
ralizmas su stipriu linkimu kairėn. Biru- 

tininkams atrodė, kad Giedotojų Draugija 
per daug pasukusi dešinėn, einanti su kon
servatoriais. Pykino, be abejo, birutinin- 
kus ir nuolat didėjąs giedotojų pasiseki
mas. Taip, pavyzdžiui. 1907 m. rugsėjo 
mėnesį Giedotojų Draugijos suruoštoje 
šventėje dalyvavo daugiau kaip 4000 žmo
nių. jų tarpe nemažai svečių iš Didžiosios 
Lietuvos ir net vokiečių. Moterys tauti
niais rūbais į tą šventę buvo leidžiamos be 
mokesčio už bilietą, ir tokių buvo keli šim
tai. Gražiais tautiniais rūbais pasipuošu
sios moterys šventę darė dar iškilminges
nę. įspūdingesnę ir patrauklesnę.

Įspūdinga Giedotojų Draugijos šventė ir 
birutininkus skatino panašias šventes ruoš 
ti. Jau 1907 m. Birutės susirinkime buvo 
svarstomas klausimas vėl į savo įstatus 
įrašyti švenčių ir vakarų ruošimą. Tačiau 
šis klausimas teigiamai tebuvo išspręstas 
tik 1908 m. birželio 10 d. susirinkime. Ja
me buvo pakeisti Birutės įstatai, į juos 
įrašant, kad Birutė, be kitų savo uždavi
nių, taip pat ruošia tautines šventes ir va
karus. Tais pat metais per Jonines buvo 
surengta Birutės šventė, kurios metu buvo 
suvaidintas Fromo Gužučio veikalas „Po
nas ir mužikai“ ir dainavo iš Didžiosios 
Lietuvos Tauragės Giedotojų Draugijos 
choras. 1909 m. žiemos šventėje pasirodė 
ir atgaivintas Birutės choras. 1910 m. Bi
rutė buvo pasiryžusi iškilmingai paminėti 
Žalgirio mūšio 500 metų (1410-1910) su
kaktuves ir jas susieti su savo 25-rių metų 
sukaktuvėmis. Tačiau šiam Birutės suma
nymui visuomenėje neradus pritarimo, o 
koservatorių tarpe sutikus stiprų pasiprie
šinimą, tų metų liepos 10 d. beįvyko kuk
lios iškilmės, kurių metu buvo suvaidinta 
Žemkalnio „Birutė" ir choras padainavo 
lietuviškų dainų.

„Noras dirbti, be abejonės, yra girtinas. 
O sulyginant su tais, kurie nieko nedaro 
tautos atsigavimui, tai yra pažangos ženk
las. Ii- mielai tai iškeliam į šviesą. Tik 
„Giedotojų Draugija" labai veikiai turėjo 
priežastį tą visą darbą laikyti kaip vien 
taikomą prieš ją. Ir labai pasidarė abejoti
na. ar tas darbas buvo reikalingas ir nau
dingas“. — rašo Vydūnas dviveiksmės ko
medijos „Birutininkai". Tilžėje. 1910 m. 
prakalboje „Mažumas iš tautinio gyveni
mo Mažojoj Lietuvoj, (4 psl.).

(Bus daugiau)
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VANDENYNAIS IKI AMERIKOS Lietuvių jūrų skautų narys Antanas Ka
sdienis džiaugėsi, kapitonui sutikus lietu
vius jūrų skautus pamokyti tolimo būria-

liuose? Gyvenimo pradžia ir pabaiga gy
dytojo (daktaras!) diplomas, inžinieriaus 
titulas?

vimo. Praktiškai. Su sąlyga, kad ant Her-
PIRMASIS LIETUVIS BURINE JACHTA PER ATLANTO VANDENYNĄ

(Tęsinys iš-pr. n r.)

mes II bus kalbama tik lietuviškai. Prasi
taręs angliškai ar kitaip lėks už borto į 
vandenyną.

Ar tik tiek beliko iš lietuviško jaunimo?

Per tūkstančius metų patogiausia mie
goti vieta — lova. Atominis, hidrogeninis

Lenkams pareiškiu: esu lietuvis
Ilgos kelionės metu jūrose, pamatę len

kišką vėliavą, praplaukiantieji Lenkijos 
prekiniai laivai prašydavo prie jų sustoti. 
Įlipusius gražiai pavaišindavo, duodavo 
dovanų.

Bronius Rožinskas pasakoja, kad Lenki
joje ir ilgesnį laiką vandenyne jis nutylė
jo, jog yra lietuvis, pagaliau pasakė savo 
įgulai. Lenkai labai nustebo ir tuoj visi 
šoko „įrodinėti“, kad jis ne lietuvis, o len
kas. Jie net ėmė „aiškinti“, kad Lietuvos 
iš viso nesą. Rožinskas jiems aiškiai pasa
kė, kad yra lietuvis ir kas nenori plaukti 
lietuvio kapitono vadovaujamoj jachtoj, 
tai gali šokti už borto ir plaukti atgal į 
Lenkiją savo nuosavomis jėgomis. Dai- 
jiems patarė visai neprasižioti apie Lietu
vos nebuvimą. Kiekvienas bent kiek save 
gerbiantis lenkas nuo tokių nesąmonių 
skelbimo turėtų susilaikyti. Istorija kalba 
už save.

Po to daugiau ta tema visiškai nekal
bėta.

Artėjant prie Canarų salų, pradėjo 
siausti audra. Lapkričio 26 d. bures nulei
do pirmame Canarų salyno uoste Arrecife 
(Ispanijos). Labai gražiai priėmė, net do
kumentų netikrino. XI.27 d. iš Arricife iš
plaukė ir inkaravosi Las Palmas saloje 
(Canaruose) de la Luz uoste (Ispanijos). 
Dar kartą patyrė ispanų mandagumą, pa
slaugumą. Ten išbuvo beveik mėnesį, re
montavusi, dažėsi jachtą.

Iš de la Luz išplaukia gruodžio 23 d. 
link Mažųjų Antilų į Martininkų salą. 
Užėjusi audra juos nudrifavo kiek į pietus, 
ir gruodžio 31 d. sustojo Cap Verdi uoste 
(Portugalijos), St. Vinęento salose. Tenai 
norėjo sutikti naujuosius metus. Deja, por 
tugalai neleido net į sausumą kojos iškelti, 
pasiūlė tuoj palikti jų uostą, o jei norės 
savo jachtoje būti uoste, iki aprims audra, 
tai į jų jachtą atsiųs uosto policininką sar
gybai. Bronius Rožinskas ultimaty vinių 
sąlygų nepriėmė ir tuoj pat paliko portu
galų uostą. Iš Cap Verdi išplaukė didžia
jai kelionei per Atlantą 1962 m. gruodžio 
31 d., 22 valandą.

Lenkai nusigeria ir suserga. Didžiulė 
audra, oras maišosi su vandeniu.

Pikta, nemalonu per naujuosius metus 
grumtis didžiuosiuose vandenyse. Jo įgula 
prašo leisti paimti „po dvigubą kleboniš
ką“ pykčiui numalšinti. Leidžia. Lenkai 
...pįma“ kiek nėr daug. Nusigeria. Audra 
pašėista. Daugiau kaip porą parų jachtą 
valdo vienas, lenkams nepastovint ant ko
jų ne vien' dėl padidintų „kleboniškų“, 
kiek dėl nepavydėtino jachtos trankymo, 
siūbavimo.

Smarkus vėjas sukelia dideles bangas, 
gal iki 18 ar 20 metrų aukščio. Jachtą ban
gos kiloja aukštyn, tranko žemyn kas ke
lios sekundės. Vėjo ūžimo nesigirdi: vien
tisas vandens kriokimas ūkauja. Audra 
vandenį maišo su oru. Nežinai, ar esi ban
gose, ar ore: visur šlapia, sūru. Tamsu.

Gal po kelių dešimčių valandų vėjas ap
rimo ir visai nustojo. Tada jachtai <-buvo 
blogiau, kaip audros metu, nes dabar jos 
vėjas nestūmė priekin, ir bangose ji vos 
beišlaikė reikiamą kryptį, vos nepasisuk
davo. Jachtai apsisukus, bangos ją būtų 
panardinę. Išsilaikyti padėjo motorėlis.

Užėjus sunkumui, pagalvoja: gali būti 
dar blogiau. Reikia ištverti. Kiekvieną 
minutę, kiekvieną valandą gali būti ge
riau. Ir būna geriau.

Pradėjo išlįsti susirgę lenkai buriuoto
jai. Pamėlynavę. Norėjo paklausti, ar ne
turi noro plaukti atgal Lenkijon... savo jė
gomis, kad nebūtų lietuvio kapitono val
džioje. Bet, atrodo, jau buvo supratę vieni 
kitus ir be sarkazmo. Nieko nesakė.

Atlantas nugalėtas
1963 m. sausio 15 d., perplaukę Atlanto 

vandenyną. 16 vai. įplaukė į Martininkų 
saloje esantį Prancūzijos uostą Fort de 
France. Maloniai priėmė. Pagrindinis jach 
tos remontas.

Sausio 31 d. sustoja Haiti Espaniol sa
loj, Port au Prince uoste. Vasario 5 d. iš 
ten išplaukia į Miami, Floridą. Užeina vi
siška tyla, jokio vėjo.

Vienas lenkas mėgo plaukyti, nardyti. 
Jam pasinėrus, pastebėtas didžiulis ryklys, 
besiruošiąs pulti „nepažįstamą žuvį”. Nar
dytojas vos besuspėjo iškilti. Jį tuoj įtrau
kė jachton.

Didysis ryklys aplinkui besisukinėjo. 
Nutarė jį, pagauti. Netrukus plėšrūnas pra
rijo kablį su mėsos gabalu. Keturiese suki
bo už 5 mm plieninio lyno ryklio traukti. 
Netrukus ryklys nutraukė lyną ir dideliu 
greičiu nunėrė gilumon. Po keliolikos mi
nučių pamatė tą patį ryklį, kokių keturių 
metrų ilgio, su iš nasrų kyšančiu lyno ga
balu, bekraujuojantį, bet besisukinėjant ap 
linkui. Nutarė atimti iš jo savo kablį. Po 
kiek laiko jis vėl pagriebė jam numestą 
mėsą su kitu kabliu, bet lenkas per greitai 
traukė, ryklys spėjo išspjauti. Po kelioli
kos minučių vėl iškilo, maišydamasis ap
linkui. Gal po valandos jį vėl prisijaukino, 
sušėrė porą žuvų. Dabar lyną su kabliu 
laikė lietuvis. Leido jam gerai nuryti, ir

RAŠO Algirdas Gustaitis

kai buvo kokius du metru lyno nurijęs vi
dun, staiga visi sušokę ištraukė. Atsiėmė 
kablį ...

. Kartais ant jų denio nukrisdavo skrai
dančių žuvų. Jos tuoj keliaudavo į kep
tuvę.

Br. Rožinskas žinojo, kad prie Floridos 
teka stipri jūros srovė, iki 60 mylių grei
čio per valandą. Ją nugalėti vienomis bu
rėmis ar vienu, silpnu jachtos varikliu 
sunku, galėtų išmesti iš kurso. Pakilus vė
jeliui pajudėjo. Miami. Floridą pasiekė 
1963 m. vasario 12 d. Čia po apie 20 metų 
nesimatymo susitiko su savo broliu.

Iš Floridos trys lenkai grįžo atgal į Len
kiją. Bronius Rožinskas su broliu Adolfu 
jo mašina nuvažiavo į Detroit, Mich., ap
lankyti Broniaus žmonos, vaikų. Pakeliui 
sustojo Chikagoje, Illinois, matėsi su kai 
kuriais lietuviais buriuotojais.

Iš Detroit, Mich., vienas grįžo į Miami, 
Flo. kovo 10 dieną. Buvo pasiruošęs vienas 
plaukti Panamos kanalu į Kaliforniją. Bet 
prieš išplaukiant kelionėn įsiprašė svetim-

Jie tik laukė progos pasireikšti.
Kaip viščiukas, ištrauktas iš prūdo, atė

jo sušlapėiis.
— Kaip įkritai? Gal kas įstūmė?
— Ne. Nežinau kaip. Gal paslydau...
— Užaugęs jūreiviu busi. —: paguodė- 

me. — O su lietuviu jūrų kapitonu ar pa
sisveikinai?

Vaikino (gal 10 metų) sutviskėjo akys. 
Išsitempė. Bronius Rožinskas ramiai pada
vė ranką.

Nuo denio pro įlipimo tarpą stebėjusios 
kitų vaikų akys sublizgėjo gailesiu: kodėl 
ne jie įkrito į jūrą?! Gal ir jiems lietuvis 
jachtos kapitonas būtų paspaudęs ranką...

,.O kaipgi, labai norime išburiuoti į Pa- 
cifiką“, — neatleidome Br. Rožinsko pa
siūlymo.

Už poros minučių jau buvome atsiplėšę 
nuo krantinės.

Pilna jachta talkininkų. Smaližių. Tuoj 
iškėlė bures. Keliolika mylių Ramiuoju 
vandenynu. Bangelės nedidelės, bet vaikai 
vos beišlaiko. Paėmė vaistų nuo jūros li
gos. Ne toks paprastas kelias į jachtos ka
pitonus...

Kodėl paskutiniaisiais laikais maža nuo
taikingų lietuvių keliautojų? Kur lietuviš
kas jaunimas? Negirdime apie lietuvių ke
lionės tolimose džiunglėse. Iš gyvenamų 
kraštų pasijudina rūpestingai apsirūpinę 
turistiniais gidais, nakvynės puošniuose 
viešbučiuose.

Ar nebūtų puiku išgirdus apie lietuvių 
kelionę, sakysime, iš New York į Romą? 
Ar iš Boston į Stockholmą? Ar iš Los An
geles į Melburn? Iš Chicago į Buenos Ai
res? Ne keleiviniais didžiaisiais laivais, 
bet burinėmis jachtomis. Kada ir koks pir
masis lietuvis jachta apiburiuos visą pa
saulį?

Ar nuotykius Pacifiko salose? Keliones 
po Pietų Ameriką? Be jaunojo Kantrimo 
Čibo, nugalėjusio siaubingai įdomius van
denis JAV-ių žemėje, didesnių keliaunin
kų negirdime.

Tenorima pludūriuoti maudymosi basei
nuose? Teįstengiama vartaliotis minkštuo
se kilimuose? Temokama dužginti „Jagu
arus“, „Porschus“? Temokama romansus 
vesti draugų salionuose, naujųjų metų ba-

amžius, antai, miegamus automobilius 
(„treilerius“), miegamus maišus pirmu- 
mon stumia. Iš plačių namų, „foam“ gu
mos minkštimų, „dacron“ antklodžių nu
sikratę, miškų pakraščiuose galulaukę su
radę, keliauninkai, pasigužinėję, džiaugda
miesi sulenda į miegamus maišus. Iš ryto: 
„Oh. kaip puikiai miegojau, uodų sukan- 
džiojimus tik dabar pastebėjau“. Antra
jam miegotojui į marškinius gyvatė įlindo. 
Vis tiek nuostabiai puiku, nes trečiąjį su 
miegamu maišu meškos nusinešusios...

Bronius R. gyvena savo jachtoje. Her
mes II jam darbo, poilsio, svečių, miego, 
pramogų bei kitokie kambariai. Jachtoje 
visas Broniaus gyvenimas. Nusibodo vie
name uoste — važiuoja į kitą. Nepatinka 
triukšmingame pakraštyje — buriuoja 
nuošalion užuovėjon. Jam pasaulis tiek 
platus, kiek jo nori. Kaip jūrų platuma.

Ar nebūtų gražu lietuviškas išvykas da
ryti ežerais, jūromis? Išplaukia, išburiuo- 
ja už vandenų tolimųjų, nuo džiribakų, 
dulkių' negrų, įkyriai besikeičiančių judė
jimo šviesų.

Lietuviai, į savo laivus, jachtas!

tautis buriuotojas. Išplaukė dviese kovo 
15 d.

Nasau, Bahami salyno sostinę, pasiekė 
kovo 18 d. Iš ten kovo 20 d. tarp Kubos ir 
Espaniol salų buriavo link Panamos kana
lo. Užėjus stipriam vėjui, buriavo labai di
deliu greičiu. Po 11 dienų plaukimo, nuga
lėję apie 1.500 mylių, inkaravosi Cristobal 
uoste, Panamos kanalo ribose. Keletą die
nų poilsiavo. Balandžio 8 d. išplaukė į Ra
mųjį (Pacifiko) vandenyną.

Balandžio 28 d. pasiekė Acapulco (Mek
sika). Iš ten gegužės 3 d. Gegužės 12 d. nu
leido bures San Lucas (Meksika), pasipil
dė kuro, vandens. Gegužės 14 d. iš San 
Lucas išburiavo į San Diego, Calif. Jį pa
siekė gegužės 26 d. Šioji kelionė per Ramų
jį vandenyną buvo labai lėta: nepalankus 
vėjas, srovė jachtą varydavo atgal. Iš San 
Diego į Los Angeles atplaukė 1963 m. lie
pos 20 d. Tuoj vyko ir Los Angeles lietu
viams Lietuvių Bendruomenės namuose 
laikė pranešimą.

Truputis duomenų
Jachtos Hermes II ilgis 11 metrų 45 cm 

(37 pėdos su trupučiu). Jachtos plotis 2 
metrai 70 cm. Stiebo aukštis 15 metrų 
(nuo denio 13.1 metrų). Burių plotas 52.6 
kvadrat. metrai. Jachtos svoris 5,4 tonos. 
Jachta brenda (pasinėrimas vandenyje 
normalioje padėtyje) L71 cm.

Maisto buvo pasiėmęs 4 žmonėms pusei 
metų. 100 kg šviežių bulvių. Prieš išbu- 
riuojant iškepė apie 30 kg jūreiviškos 
duonos, nesusenusios pusantro mėnesio. 
Turėjo miltų, kruopų, žirnių, vaisių, daržo
vių, konservuoto kompoto. Mėsos, žuvų, 
pieno miltelių ir pan.

Pažįstamas lietuvis gydytojas iš Vil
niaus buvo surašęs kelionei patartinus tu
rėti vaistus. Juos susipirko Lenkijoje. Lai
mei, beveik nieko nenaudojo, išskyrus po
rą bandažėlių, dezinfekcijos skysčių. Turė
jo ir daug vartojo vitamino C. Jo tabletes 
visiems duodavo prieš kiekvieną maistą.

Darė nemaža nuotraukų, bet beveik vi
sos neišėjo: gavo per daug sūrios drėgmės. 
Filminę medžiagą jie dėjo į plastikinius 
maišelius. Per ilgą laiką plastika atsikli
javo. Filmus reikėjo laikyti hermetiškai 
uždarytus.

Tikro kelionės nuotolio neapskaičiavo. 
Dėl audrų ir kt. padaryta įvairių nukrypi
mų. Skaičiuojant apytiksliai, tiesiomis li
nijomis, būtų: nuo Štetino iki Floridos 
apie 8.000 jūrų mylių (viena jūrų mylia 
yra 1 km 852 metrai). Iš Floridos į San 
Diego apie 4.500 jūros mylių: Iš San Diego 
į Los Angeles apie 80 jūr. mylių.

Kelionės metu kai kuriuos lenkiškus 
konservus išmetė jūron: jie pradėjo pūstis; 
sugedo.

Hermes II tonažas 6,8 tonų. Pirmieji 
Atlantą perburiavę europiečiai buvo ispa
nai, vadovaujami Kristupo Kolumbo, 1492 
metais. Jie Amerikos žemyną pasiekė tri
mis laivais: Nina — 40 tonų tonažo, Pinta
— 50 to., Santa Maria — buvo 120 iki 130 
tonų tonažo.

Lietuviai lankosi Hermes II jachtoje
Spindintį sekmadienį, 1963 m. liepos 21 

d., būrelis Kalifornijos lietuvių aplankė is
torinę jachtą: pats kapitonas Bronius Ro
žinskas, jo brolis Adolfas, dr. J. Jurkūnas, 
Antanas Skirius su sūneliu Vincuku, Ju
lius Ožinskas, Leonas Kančauskas, trys 
jaunikaičiai, jūrų skautas Antanas Kaše- 
lionis ir Alg. Gustaitis.

L. Kančauskas filmavo, fotografavo.
Suėjome ' vidun. Mažutė kajutė. Viskas 

neįprastai taupiai išplanuota. Kiekvienas 
centimetras išnaudotas.

Pokalbio įkarštyje atbėgęs jaunuoliukas:
— Vienas vaikas įkrito į vandenį.
— Ar jau plūduriuoja kojomis aukštyn?

— paklausėme.
— Ne. Jis jau ateina...
Nesijaudinome, nes vaikų saugoti buvo 

palikti apsukrūs, kaip delfinai, du vyrai.

Vietnamas ir Madame Nu
Daugumas mūsų jau užmiršome, kad 

buvo tokia Indokinija, kad ją valdė pran
cūzai, kad ten vyko žiaurios kovos su ko
munistinėmis pajėgomis ir kad pagaliau 
kraštas buvo padalytas maždaug tokiu pat 
principu, kaip prieš tai jau buvo pasielgta 
su Korėja. Šiaurė atiteko komunistams. 
Pietinę dalį — Pietinį Vietnamą — pradė
jo valdyti Ngo Din Diemas, kaip preziden
tas, su savo šeima. Visi jo broliai padeda 
jam, o ypač didelės reikšmės turi brolio 
Ngo Din Nu žmona.

Vietname negali būti kalbos apie vien 
valdymą. Ten greičiau tik kovojama. Ko
munistų vadui Viet Minui, kuris mūšiuose 
su prancūzais grėsė jau užimti visą kraš
tą, Ženevos susitarimu buvo palikta angli
mi ir geležies rūda garsi šiaurė, o preziden 
tas Diemas su šeima gavo valdyti pietus 
su Saigono miestu ir Mekongo upės deltoj 
turtingomis ryžiams sodinti žemėmis. Ta
čiau komunistų paprastai nesaisto jokios 
sutartys, dėl to jie ir pietuose smarkiai or
ganizuoja sau palankius partizanus ir iš 
šalies puola. Amerikiečiai yra apskaičiavę, 
kad praeitais metais kas savaitė įvykdavo 
apie 120 puolimų, šįmet sumažėjo tas skai
čius iki 74. Raudonieji kas mėnuo turi vis 
apie 1000' aukų, tačiau šitam puldinėjimo 
reikalui jie laiko apie 18.000-23.000 karių, 
neskaitant partizanų. O ne tik Diemo šei
mynėlė, bet ir amerikiečiai labai suintere
suoti, kad kraštas neatsidurtų komunistų 
rankose. Jei kristų Pietų Vietnamas, tada 
jau baigta ir su Laosu, ir su Cambodia, ir 
su Tailandu, ir su Malajais. Dėl to ameri
kiečiai į tos kovos reikalą žiūri labai rim
tai. Jie kasdien sukiša ten maždaug po mi
lijoną dolerių ir laiko apie 14.000 pačių 
geriausių karinių „patarėjų“.

Kovos, žinoma, neleidžia pradėti norma
laus gyvenimo, kuris visą laiką verda. 
Daugelis pačių įtakingiausių žmonių nepa
tenkinti prezidento Diemo, jo brolių ir 
ypač dailiosios brolienės Nu valdymu. Ne
patenkintas ta šeimynėle kraštas, nepaten
kinti generolai nei amerikiečiai. Norėdami 
pasukti krašto politiką tinkamesne link
me, amerikiečiai net pakeitė ambasadorių, 
pasiųsdami tokį pasižymėjusį diplomatą, 
kaip Henry Cabot Lodge; Ligšiolinis Nol
ting visiškai susigiedojo su prezidentu-dik 
tatorium Diemu.

Apskritai kraštas yra budistinis. Iš visų 
apie 12.000.000 gyventojų tik. apie 1.500. 
000 sudaro katalikai. O prezidentas ir jo 
broliukai yra katalikai. Kovos tarp budis
tų ir katalikų ten vyko iš seno. Įtakingoji 
ponia Nu sako, kad katalikai anksčiau bu
vo skerste skerdžiami. Budistų minia savo 
metu bažnyčioje sudeginusi didžiąją dalį 
Ngo Dinų šeimos. Dėl to ta ponia tvirtina, 
kad budistus, jeigu jie rėkia, reikia tik 
smarkiau mušti. O budistai tvirtina, kad 
kaip tik katalikai padėję savo metu įsi
tvirtinti krašte prancūzams. Šitas nepa
kantumas šiandien yra įgavęs ypatingas 
formas, nors vyriausybė nesistengia būti 
šališka. Ministerių kabinete ir armijoje ge 
nerolų tėra katalikų tik apie trečdalis. Kai 
1960 m. suokalbininkai norėjo perimti 
valdžią, du įsivėlę katalikai buvo nuteisti 
ilgiems metams kalėti, taip pat įkalinti ar 
išvaryti iš krašto 3 kunigai už tai, kad 
kritikavo vyriausybę.

Bet budistų gyvenimo būdas panašus į 
komunistų. Todėl labai galimas dalykas, 
kad dalis jų palaiko komunistus. Kas už 
komunizmą, kas šiaip už kritikavimą vy
riausybės ar maištavimą prieš ją — visi 
pasireiškiantieji suimami, ir tokių imtinių 
vien „perauklėjimo centruose“ šiuo metu 
laikoma apie 20.000. Kai tiek jau yra poli
tinių kalinių, tai aišku, kad nėra gera. Ka
da nors vėl subruzdės suokalbininkai ir 
nuvers režimą. Juk ir dabar šaudoma, su
iminėjama. O jei nuvers, tai ar naujasis 
režimas bus nuosaikesnis ir turės didesnį

pasitikėjimą? Ar jis neužleis krašto komu
nistams? O kad gali nuversti, tai aišku ir 
prezidentui ir jo artimiesiems. Dėl to rei
kalai taip tvarkomi, kad nepasisektų nu
versti. Jei dabar budistų vienuoliai žudosi, 
o minios demonstruoja, tai ne dėl to, kad 
vyriausybė būtų šitokių dalykų norėjusi. 
Pradžią davė grynas nesusipratimas, kurio 
niekas nenorėjo.

Katalikai iškilmingai pagerbė savo ar
kivyskupą Ngo Diną Tucą, prezidento bro
lį. Tų iškilmių metu plevėsavo bažnytinės 
vėliavos, bet nebuvo valstybinių. Vyriau
sybė įspėjo, kad tokie dalykai nebesikar
totų. Bet po trijų dienų budistai suruošė 
Budos gimimo sukaktį (2.507 metų). Jie 
irgi iškėlė tik savo vėliavas. Iš jų buvo rei
kalaujama vykdyti vyriausybės patvarky
mą, o kai budistai pradėjo protestuoti, tai 
žiopli kareiviai nušovė 9 demonstrantus. 
Čia ir buvo pradžia.

Pačią pagrindinę valdančiųjų grupę ša
lia prezidento sudaro arkivyskupas Ngo 
Din Tucas, prezidento brolis. Jis nėra val
džioje, bet turi įtakos. Kitas brolis, Ngo 
Din Canas, taip pat nėra valdžioje, bet fak 
tiškai valdo Hue miestą. Ir madame Nu, 
kuri mėgsta jį kritikuoti, pripažįsta, kad 
vyriausybei vis dėlto saugiau, kai jis ten 
yra. Prezidento brolis Ngo Din Luyen yra 
amsbasadorius Britanijai ir kitiems kraš
tams. Prezidento brolis Ngo Din Nu yra 
politinis prezidento patarėjas ir teoreti
kas. Jis sėdi garso nepraleidžiančiomis 
sienomis kambaryje prezidento rūmuose, 
tvarko slaptąją policiją ir patarinėja, 
kokius valdininkus skirti ir kokias sutar
tis sudarinėti. Jis dar turi apie 70.000 na
rių savo revoliucinėje darbo partijoje, ir 
tų narių svarbiausias uždavinys yra infor
muoti policiją apie savo kaimynus.

Tačiau jo žmona valdo maždaug visus, 
įskaitant prezidentą. Ji ir kritikuoja vi
sus tuos brolius, išskyrus arkivyskupą. Ji 
paruošia kai kuriuos įsakymus ir priver
čia prezidentą pasirašyti, nurodinėdama, 
kas atsitiks, jei jis nepasirašys. Ji turi ir 
savo armiją.

Vietnamas, sako, didvyriškų moterų 
kraštas. Tokia jau tradicija iš seno. Jos 
net vadovaudavo armijoms. Savo metu se
serys Trung sukėlė armiją ir suruošė maiš 
tą prieš Vietnamą užvaldžiusius kiniečių 
ponus. Viena karo vadė kažkada mūšio 
metu gimdžiusi, paskui kūdikį prisirišusi 
prie nugaros, kaip Rytuose praktikuoja-

ma, sugriebusi į abi rankas po kardą ir vėl 
ėmusi vadovauti kariuomenei. 248 metais 
23 m. amžiaus mergina įsivilkusi unifor
mom sėdusi ant dramblio ir išjojusi su ar
mija vyti lauk Vietnamo užpuolikų. Gal 
šita tradicija bus įsikūnijusi ir mažaūgėje, 
bet energingoje Ngo Din Nu.

Jos mergautinė pavardė-vardas buvo 
Tran Le Xuan — Puikusis Pavasaris. Tė
vas buvo žemių savininkas, ir dukrelė sa
vo žinioje turėjo apie 20 tarnų. Jos dabar
tinis vyras dirbo tada ten netoliese kaip 
archyvaras bibliotekoje. Ištekėdama 1943 
m. iš budistės persikrikštijo į katalikes. 
Indokinijos karo metu ilgai išbuvo komu
nistų nelaisvėje, gyveno pusbadžiai ir dė
vėti turėjo tik vieną bliuzę, vienerias kel
nes ir paltą, kuriuo ir užsiklodavo. Nuo to 
laiko ji ryžosi dėvėti tik plačius paltus, 
kad bėdos atveju būtų kuo užsikloti.

Ngo Dinų šeima buvo ir antikolonialis- 
tinė ir antikomunistinė. Prancūzams pasi
traukus, Diemui buvo pavesta valdyti, o 
jis apsupo save giminėmis. Jaunoji prezi
dento brolienė iš pradžių taip drąsiai ir 
rizikingai laikėsi su vidaus priešais, kad 
šeima nutarė ją kuriam laikui išgabenti į 
Hong Kongą ir uždaryti vienuolynan. Grį
žusi ji vėl pradėjo reikštis, bet oficialiai 
ir šiandien ji yra tik parlamento narė ir 
moterų judėjimo vadė. Bet ji turi savo mo
terų karinį dalinį. To dalinio narės gauna 
dvigubai tiek atlyginimo, kiek eilinis ka
rys. Ji turi moterų organizaciją su 1.200. 
000 narių. Ji parlamente pravedė moterų 
teises ginantį įstatymą. Kaip ji sako, mo
terys iki tol buvo „neapmokamos tarnai
tės, lėlės be sielų“. Pagal naująjį įstatymą 
kalėjimo bausmė laukia to, kuris nevedęs 
suguls su moterim. Įstatymas panaikino 
poligamiją, ir skyrybos galimos tik prezi
dento sutikimu. Prie senojo gyvenimo bū
do įpratę vietnamiečiai, aišku, ir dėl to 
nekenčia jos. Ji puolama ir šmeižiama, 
bet ji vis tiek energingai veržiasi veikti ir 
daryti visiems ir visur įtakos ir įvykdyti 
savo užsimojimus ir planus. Todėl kartais 
ir spaudoje dažnai linksniuojama jos pa
vardė, o ne prezidento.

DANTŲ ŠEPETĖLIO KONKURENTAS
Atskleiskime nedidelę paslaptį Pasiro

do, kad po valgio suvalgytas obuolys išva
lo burną nuo mikrobų beveik du kartus ge
riau, negu dantų šepetėlis! Tačiau, atsklei
dę šią „paslaptį“, mes visiškai neketiname 
supykinti dantų šepetėlio su obuoliu...

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 didžiausių 
pelnų, jei jas investuosite Į

BALTIC SAVINGS 
& 

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

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvienų 
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.
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Europos lietuvių kronika 500 NOTTINGHAME
LONDONAS

RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Tautos šventės proga rugsėjo 8 d. Lietu

vių bažnyčioje iškilmingesnės pamaldos 
bus 11 vai.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 14 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose rengia

Tautos Šventės Minėjimą.

Rugpjūčio paskutini šeštadieni iš visų 
šio krašto kampų traukia lietuviai į Ang
lijos Liet. Sąskrydi Nottinghame. Važiuo
ja įvairiom priemonėm: turtuoliai savo
mis mašinomis, o mažiau turtingi „ko- 
čiais“ (autobusais). Atvyksta ekskursijos 
iš Bradfordo (net dviem autobusais), Co
ventry, Londono, Manchesterio ir Rochda- 
lės ir iš Stoke-on-Trento. Privačių auto-

žemė kaip buvo, taip ir bus Lietuva. Su
grįš ten teisybė jei ne mums, tai lietuvių 
vaikams. Lietuva bus amžiais laisva.

„šiandien ne vien tik lietuviai kenčia, 
bet ir milijonai kitų tautų žmonių. Jeigu 
dalį mūsų pasiimtų mirtis, bet tikėkite, 
kad ne visus. Nepasiduokime nevilčiai. 
Jeigu vienas šulas tremtyje virsta, ton vie
ton statykime kitą, tsda ir tautai bus

„Su tokiomis mintimis ir linkėjimais aš 
DBLSąjungos Valdybos ir Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio Anglijos Vietininkijos Val
dybos vardu sveikinu čia taip gausiai su
važiavusį jaunimą, vildamasis, kad prirei
kus jis neapvils savo vyresniųjų brolių, 
kovojusių ir žuvusių dėl Lietuvos lais
vės...

„Ačiū visiems!“
Rugsėjo 14 dieną D.B. Liet. Bendruome

nės Krašto Valdyba ruošia Tautos šventės 
minėjimą Socialinio ir Sporto klube 345a 
Victoria Park Rd. — 7 vai. p.p.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

TARYBOS PIRMININKAS LONDONE
Dr. S. Kuzminskas rugpiūčio 27 ir 28 d. 

lankėsi Lietuvių Namuose, susipažino su 
LNB-vės veikla bei reikalais, tikrino kny
gas ir dokumentus. Viską rado tvarkoj. 
Turėjo irgi pasikalbėjimus su L.N.B-vės 
Pirm. S. Nenortu ir DBLS Pirm. J. Vil
činsku spaustuvės ir kitais reikalais.

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.

Programoje: Dr. S. Kuzminsko paskaita. 
Po paskaitos bus šokiai Klubo salėje, ir 
šokiams gros E. Laukio vadovaujama ka
pela.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome kuo gausiau minėjime dalyvauti: 
klube vietos bus visiems.

Skyriaus Valdyba
♦

SUSIRINKIMAS IR DR. S. KUZMINSKO 
PRANEŠIMAS

Manchesterio Skyriaus Valdyba rugsėjo 
15 d., sekmadieni, 2 vai. po pietų, Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose šaukia savo skyriaus narių metini 
susirinkimą.

Susirinkime kviečiame dalyvauti visus 
skyriaus narius ir Lietuvių Namų Bendro
vės akcininkus, nes svečias DBLS Tarybos 
Pirmininkas Dr. S. Kuzminskas padarys 
pranešimą apie dabartinę Namų padėtį.

Skyriaus Valdyba

NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS

BRADFORDAS
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

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Rugsėjo 8 d. pamaldas lietuviams evan

gelikams laikysiu Bradforde, Vokiečių baž 
nyčioje (29, Grt. Horton Rd.). Pamaldų 
pradžia 14 vai.

Kun. Aldonis Putcė

WO L VE R HAMPTON AS
MINĖJIMAS

Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 18 vai. 30 min., 
„Three Crowds“ restorano salėje Colamas 
Str., Whitmore Reans, DBLS-gos Skyriaus 
Valdyba ruošia

Tautos šventės Minėjimą.
Programoje numatyta kun. J. Budzei- 

kos, MIC, paskaita, jaunimo dainos ir ei
lėraščiai.

Po oficialiosios dalies šokiai ir alutis.
Tautiečius iš arti ir toli maloniai kvie

čiame dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

PAMALDOS IR PAMINKLO 
ŠVENTINIMAS

Rugsėjo 8 d., 11 vai., seselių Koplyčioje 
bus atlaikytos šv. mišios už Lietuvą.

Mišių auką atnašaus ir pamokslą pasa
kys kun. J. Budzeika, MIC.

Po mišių miesto kapinėse bus pašven
tintas a.a. Alfonso Adomaičio antkapis.

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 21d. 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

BIRMINGHAMAS
MIRĖ J. URBONAS

Kelerius metus sirgęs, rugpiūčio 21 d. 
mirė Jonas Urbonas, 60 m. amžiaus, kili
mo žemaitis. Velionis buvo DBLS narys ir 
parapijietis. Rugpiūčio 27 d. palaidotas 
Bromsgroves kapinėse, dalyvaujant kai
mynams ir būreliui Birminghamo lietuvių 
(tik gaila, kad nedalyvavo bažnytinis ko
mitetas).

Tebūnie lengva svetima žemelė Tau, 
Jonai, toli nuo gimtosios šalies.

V. T.

mobilių tiek daug, kad užgrūstas visas 
„Comodore Ballroom" kiemas ir gretima 
gatvė. Pora tautiečių, kiek pavėlavę, nebe
rado, kur pastatyti savo mašinas, dėl to 
paliko jas, kur nereikėjo — paskui salės 
kaimynai ketino šaukti policiją toms ma
šinoms pašalinti.

Visiems suvažiavus, lietuvišku punktua
lumu prasideda Sąskrydžio programa. 
Pirmiausia taria žodi Nottinghamo sky
riaus pirm. K. Bivainis, kuris taip pat per
skaito J.E. Ministerio B. K. Balučio svei
kinimą. K. Bivainis kalbėjo: „Mieli sesės 
ir broliai lietuviai, šiandien man tenka 
garbė atidaryti Anglijos lietuvių sąskrydi 
Nottinghame, taip pat pasididžiuoti, kad 
mes esami nepalaužiami, kad lietuvio per 
17 metų nesuviliojo Anglijos laisvoji de
mokratija ir privilegijos. Anglų akimis, 
mes esame laisvi. Bet lietuviui juoda duo
na daug skanesnė, negu Anglijos baltas 
pyragas. Lietuvis ne vien balta duona so
tus. Jis buvo laisvas ir žino, ką reiškia 
laisvė gimtame krašte. Kai vagis ar žmog- 
žudis prasikalsta ir nuteisiamas kalėti kad 
ir 30 metų, tai jis žino, kad’ po 30 metų 
vėl bus laisvas. Bet lietuvių tautos vaikai 
buvo išbarstyti po visą žemės rutulį, kad 
jie išmirtų. O jaunąją kartą jie išauklės. 
Bet tautos išdavikai taip pat mirs, laužy
dami apgaule savo mamyčių jiems įdieg
tuosius žodžius, kuriuos mamytė prie ra
telio supdama niūniavo, palydėdama aša
romis ir malda. Ir šiandien jie drįsta pa
kelti akis prieš motinas, prieš ištremtuo
sius į' Sibirą seseris ir brolius. Taip pat 
drįsta teisti ir šmeižti mus už praeities Lie 
tuvą.

„Tai ko gi mums abejoti? Daugiau mes 
nieko neprarasime. Mes esame tautos am
basadoriai su gryna lietuviška širdimi, su 
tuo, ką atsinešėme iš Lietuvos, tuo ir gy
vename, nesiskolindami civilizacijos iš ki
tų tautų. Tegu išsikrapšto visi Paleckiai, 
Sniečkai rąstus iš savo akių, o tada tegu 
ieško savo brolių tremtinių akyse krislo.

„Tikėkimės, kad benamių ašaromis ap
laistyta ir brolių ir seserų lietuvių krauju

lengviau kentėti. Remkime spaudą, būki
me organizuoti, nereikškime pasipiktini
mo, neskleiskime šmeižtų. Gyvenkime ta 
atsivežtąja iš Lietuvos meile.

„Mielas jaunime, šio sąskrydžio proga 
apeliuoju į tave. Stoki į lietuviškas organi
zacijas, kaip DBLS. Tilpsite visi. Rašykite 
į lietuvišką spaudą, remkite ją, kaip „E. 
Lietuvį“ ir kt. Skatinkite draugus didžiuo
tis Lietuvos istorija.

„Mylėkite visa, kas lietuviška. Nuo jūsų 
priklausys tautos ateitis ir prisikėlimas“.

Po to šitaip DBLS ir LAS vardu pasvei
kina P. Mašalaitis:

„Mielas jaunime, ponios ir ponai, man 
labai malonu konstatuoti faktą, kad mūsų 
lietuviškasis jaunimas vis dažniau ir gau- 
singiau išeina i viešąjį gyvenimą, vis daž
niau ir gausingiau pasirodo kultūriniuose 
baruose ar tai Lietuvių Sodyboje, ar pa
vienėse kolonijose, lankydamiesi vieni 
pas kitus su vienokia ar kitokia progra
ma, ar kad ir paprastuose pasilinksmini
muose gražiai pabendraudami.

„Nottinghamo, kaip esančio vidurinėje 
Anglijoje, mintis suburti pas save kiek 
galima didesnį skaičių jaunimo yra labai 
sveikintina ir remtina. Šiuo metu visos or
ganizacijos, ypač jų pajėgiausia DBL Są
junga, labiausiai sielojasi jaunimu, viso
keriopai jį remia ir skatina.

„Ir iš tiesų, jaunimas yra vertas atkreip 
ti į jį ypatingą dėmesį. Juk mes su žilstan
čiais plaukais vienas po kito nueisime į 
amžinybę, o tautos ateitis liks jaunimo 
rankose. Todėl lietuvybės išlaikymas turi 
įsikūnyti jaunimo idealizme, ir mūsų 
kraštui laisvės atgavimas jaunimui turi 
būti Laimės Žiburys.

„O kas gi po Pirmojo pasaulinio karo 
apgynė Lietuvos laisvę, kas dabartinėje 
žiaurioje bolševizmo nelaisvėje parodė ne
palyginamo karžygiškumo partizanų eilė
se? Tai vis tas pats tėvynės meile degan
tis jaunimas. Jis, palikęs knygą mokyklos 
suoluose, arklą nebaigtoje arti dirvoje, 
verkiančią motiną ir nuliūdusį prie vartų 
tėvą, išėjo ten, kur šaukia jį tėvynė...

Dar sveikina J. Alkis Bendruomenės 
vardu ir S. Kuzminskas DBLS Tarybos 
vardu.

Dabar perima mikrofoną Romas Vaino- 
rius (jo pasižymėjęs filmas apie Notting- 
hamą rodomas Edinburgho festivalyje), 
kuris pristato tautinių šokių grupes. Man
chesterio jaunimas šoka Šustą ir Kubilą. 
Seka Bradfordas su' Žiogeliu ir Kepurine. 
Paskui Kubilą ir Lenciūgėlį sušoka vietinė 
Nottinghamo grupė. Pagaliau pasirodo 
Londonas su Žiogeliu, Kubilu ir Malūnu. 
Meninę programą užbaigia sesės Šnelytės 
iš Manchesterio, padainuodamos kelias 
populiarias daineles.

Po meninės programos groja šokių or
kestras, ir visi twistina. Valandėlei pra
ėjus — pertrauka, ir Romas Vainorius vėl 
prie mikrofono: pristato „Panelės Lietu
vaitės“ konkurso teisėjus, jų tarpe DBLS 
Tarybos pirm. S. Kuzminską ir DBLS vi- 
cepirm. P. Mašalaitį. Komisijai susėdus, 
pristatomos kandidatės: 16 lietuvaičių gra 
žuolių — sunkus darbas teisėjams! Jie 
pasitraukia apgalvoti šios sunkios proble
mos. O jaunuoliai daug negalvoja — kvie
čia savo išrinktąsias šokti. Po keleto minu
čių vėl pasirodo komisija su rezultatais. 
Pirmoji premija tenka Birutei Vencaity- 
tei, 16 m. amžiaus stokietei. Dvi antrosios 
premijos skiriamos Irenai Kamarauskaitei 
(irgi iš Stoke-on-Trento) ir londoniškei Ju 
nei Pumerytei. Visos trys gauna pinigines 
premijas ir gražiai išpieštus diplomus. 
Dabar „Panelė Lietuvaitė“ Birutė traukia 
loterijos bilietus. Laimingieji gauna puikų 
tortą, keptą viščiuką ir kt. Gražiausias 
fantas tai didžiulė lėlė, aprengta tautiniais 
rūbais. Stokiečiai turi daug laimės, jie gau 
na ir trečiąją „Panelę Lietuvaitę“.

Po tokios pilnos programos nelieka daug 
laiko. Tautiečiai skuba tuštinti raudonas 
bačkutes ir „tvarkyti“ skanius užkandžius. 
Laikas greit bėga, štai jau paskutinis val
sas ir atsisveikinimai. Visi nenorom sėda į 
autobusus ir mašinas. Kaip gaila, kad ne
galima ilgiau pasilikti! aVč

LIETUVIŲ DESANTAS BONNOS PAŠONĖJ

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Rugsėjo 15 d. pamaldas lietuviams evan 
gelikams laikysiu Derbyje St. Mary's Cha
pel (St. Mary's ir Sowter Rd. sankryžoje).

(Atkelta iš 2 psl.)
padarė ekskursiją laivu Reino upe, apžvelg 
darni artumoj esančias nuostabiai gražias 
Reino apylinkes ir aplankydami senoviš
kais pastatais garsų Linzo miestelį. Tą 
pat dieną vakarą pranešimą apie akademi
nio jaunimo gyvenimą pavergtoje Lietuvo
je padarė neseniai iš Lietuvos atvykę stu
dentai W. Toerner ir V. Macaitytė. Prane
šimai vis dėlto lietė daugiau pačių prane
šėjų asmeniškus išgyvenimus ir nesuteikė 
tikrovės vaizdo. Kiti studentai, taip pat 
neseniai iš Lietuvos atvykę, pranešėjams 
daugiur prieštaravo ir kai ką patikslino.

Tos pat dienos popietėj buvo paminėta 
1863 m. sukilimo 100 metų sukaktis. Tai 
progai labai įdomią paskaitą, plačiai pa
remtą statistiniais duomenimis, skaitė 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC (Roma).

Vakare kun. S. Matulis, MIC (Londo
nas), skaitė pranešimą apie religinės ben
druomenės vaidmenį tautiškumui išlaiky
ti. Prelegentas, pasiremdamas pavyzdžiais 
Anglijoje ir Škotijoje, nurodė, kad savo
sios religinės bendruomenės labai daug 
prisideda, kad tautiškumas būtų išlaiky
tas.

Žvilgsnis atgal ir pirmyn

vavo daugelį Europos kraštų: 2 iš Angijos, 
2 iš Italijos, 2 iš Švedijos, vienas iš Šveica
rijos, 3 iš Vokietijos, 2 pranešėjai neseniai 
atvykę iš Lietuvos. Čia negalima nutylėti 
ir keturių menininkų iš Amerikos, davusių 
aukšto lygio koncertą. Linkėtina, kad toks 
platus kultūrininkų bendravimas pasi
reikštų ir ateityje.

Antra, šiuo kartu dalyvavo nemažas bū
rys jaunimo, neseniai atvykusio iš Lietu
vos ir aktyviai pasireiškusio programos 
metu.

Trečia. Savaitės metu tose pačiose pa
talpose vyko dvi parodos: lietuvių naujau
sios grafikos ir senųjų Lietuvos (Didž.

Pamaldų pradžia 14.45 vai.
Kun. Aldonis Putcė

Ir svetur yra dideli pavojai lietuvių 
kultūrinei kūrybai

Velionis pasimirė prieš metus.
Tautiečius kviečiama gausiai dalyvauti.

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

LIETUVIŲ SKYRIUS 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

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

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

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

HOHNER AKORDEONAI.

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

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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Rugpiūčio 13 d„ antradienį, giliai išmąs
tytą paskaitą „Kultūrinė kūryba ir jos pa
vojai svetur“ skaitė svetys iš Amerikos 
kun. dr.’A. Baltinis (Chikaga). Šioje pas
kaitoje prelegentas gvildeno lietuviškosios 
kultūros ugdymo bei išlaikymo galimybes 
Vakarų pasaulyje, tautinės kūrybos origi
nalumo, turinio vertingumo ir kitus su tuo 
susijusiuš klausimus.

SGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS

(A. BRIEDIS)

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

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10

10 jardų vienos arba 3x3į jardo 3 spalvų 
lygios medžiagos, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraš
te ..ALL WOOL MADE IN ENGLAND", 
100 proc, grynos vilnos, su visais mokes
čiais tik 19 sv. 10 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A: toks pat kiekis 
100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be 
įaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių 
spalvų, tik 16 sv. 6 šil.

Prie bet kurio iš tų siuntinių jūs dar ga
lite pridėti apie 10 sv. svorio kitokių pre
kių, temokėdami tik už prekes.

Geriausios išsimokėjimo sąlygos, tin
kančios jums.

Pavyzdžiai tuojau pasiunčiami parašius.

GGGGGGGGGGGGGGG

Rugpiūčio 14 d., trečiadienį, įvyko Stud. 
Savaitės uždarymas. Ta proga diskusijų 
forma buvo kritiškai pažvelgta į visus sa
vaitės įvykius, kad ateityje tokias savaites 
būtų galima dar tobuliau pravesti. Šia pro
ga pasinaudodamas, nuoširdų sveikinimo 
žodį gražia lietuvių kalba tarė Lietuvos 
Vokiečių Draugijos reikalų vedėjas p. H. 
Hahn, dalyvavęs ištisai visoje savaitėje. 
Tarp kita ko, jis pabrėžė, kad esą verta 
didžiuotis šios Stud. Savaitės aukštu lygiu, 
išreiškė nusistebėjimą,- kad i čia suvažiavo 
lietuviai kultūrininkai beveik iš viso pa
saulio. — Pabaigoje prof. A. Maceina pa
skelbė sekančiai Stud. Savaitei numatytą 
pagrindinę temą: „Krikščionybė modernia
me pasaulyje“. Jos moderatoriumi pristatė 
dr. K.J. Čeginską. Savaitės uždarymo žodį 
tarė ELFB V-bos pirmininkas prof. Z. 
Ivinskis, kviesdamas visus tikėti Lietuvos 
ateitimi. Užbaigta Tautos Himnu.

Kiti savaitės įvykiai
Beveik po kiekvienos paskaitos ar prane

šimo vyko plačios diskusijos.
Po programos, vakarais, vyko laisvi po

būvėliai, kurių metu jaunimas pasilinks
mindavo, o vyresnieji pasišnekučiuodavo. 
Plačiau pabendrauta ir padainuota daug 
lietuviškų liaudies dainų buvo paskutinį 
vakarą — rugpiūčio 13 d.

Kiekvieną dieną rytais vyko pamaldos. 
Evangelikams jas pravedė kun. J. Urdzė 
(Bonna), o katalikams kasdien šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslus sakė kun. J. Petro
šius (Paryžius).

Šioje Stud. Savaitėje dalyvavo apie 130 
žmonių.

Ypatingieji įvykiai — naujovės
Pirmoj eilėj tenka iškelti vis platėjantį 

lietuvių kultūrininkų bendradarbiavimą 
Stud. Savaitės rėmuose. Šiais metais vie
nas paskaitininkas buvo atvykęs net iš 
Amerikos. Kiti paskaitininkai plačiai atsto

Lietuvos Kunigaikštystės) žemėlapių. 
Abejų parodų oficialūs rengėjai — Vokie- 
čių-Pabaltiečių Draugija. Techniškai paro
das surengė dr. P. Rėklaitis.

Ketvirta, Studijų Savaičių dešimtmečiui 
paminėti buvo išleistas specialus leidinėlis 
„10 Studijų Savaičių Europoje“. Leidinėly 
trumpai paminėta vykusių savaičių progra 
mos, vietovės, laikas, išvardintos visos pas 
kaitos ir pranešimai, kiek kas paskaitų 
bei pranešimų skaitė, kas Stud. Savaites 
rengė ir kita. Be to, išvardinti visi Stud. 
Savaičių dalyviai pavardėmis — viso 363 
asmenys.

(ELI)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

(Kitos pamaldos 2 psl.)
WOLVERHAMPTON — rugsėjo 8 d., 11 v., 

St John's Square.
DERBY — rugsėjo 22 d., 11 vai., Convent 

of Mercy, Bridge Gate.
ECCLES — rugsėjo 8 d., 12.15 val.
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