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PO SOVIETINIU KEVALU
J. JANONIO ROMANTIKA IR
TIKRA TEISYBĖ

Julius Janonis buvo revoliucinis poe
tas, dėl to nėra ko stebėtis, kad jis dabar 
Lietuvoje dažnai minimas ir labai popu
liarinamas. O šiais metais esama net dvie 
jų progų tam minėjimui sudažninti. Jis gi 
buvo revoliucionierius, dirbęs slaptą dar
bą ir ėjęs per kalėjimus, o šiemet sueina 
50 metų, kai buvo įvykdyta Rusijos revo
liucija. Be to, šiemet suėjo taip pat 50 me 
tų, kai tasai poetas nusižudė.

Tų sukakčių proga dėl to ir rankiojami 
trupinėliai iš jo gyvenimo. Jis iš tiesų 
pats didžiausias, pats geriausias iš vadi
namųjų proletarinių poetų. Turint galvo
je, kad jo laikais mūsų poezija dar tik šie 
kė tobulybių, kad jis pasirinko visiškai sa 
ritą idėjinį kelią ir kad nusižudė teturė
damas tik 21 metus amžiaus, be jokių abe 
jonių jam reikia pripažinti didelį talentą. 
Kiti vadinamieji proletariniai poetai nė 
vienas nepasiekė tokio lygio, nors ir il
giau gyveno ir rašė. Ne be reikalo -K. Bin 
kis pluoštą geriausių jo eilėraščių ir savo 
„Vainikuose" išsispausdino ir tuo būdu šį 
poetą išpopuliarino nepriklausomoje Lie
tuvoje. Čia, be kita ko, reikia pastebėti, 
kad nesąmonė yra sovietinės spaudos 
tvirtinimai, jog J. Janonis nepriklausomy 
bės laikais buvęs išjungtas iš lietuvių li
teratūrinio lobyno. Jeigu kas ar ką, tai 
tas vienas K. Binkis jau padarė didelį dar 
bą jam supažindinti su plačiąja visuome
ne. žodžiu, J. Janonis visuomenei buvo ži 
nomas, ir kas mėgo socialines temas, tas 
jį skaitė įr kartojo.

Tačiau šia proga mes norėtume iškelti 
visiškai kitokį dalyką. Mums rūpėtų iš
kelti, kodėl gi J. Janonis nusižudė. Jis 
dirbo, kad ateitų revoliucija. Jis kovojo 
už ją. Jis dėl to ėjo į kalėjimus ir kentėjo. 
O kai revoliucija įvyko, tai jis ėmė ir nu
sižudė.

Sovietinėmis sąlygomis jis nėra vienas 
toks. Vėliau nusižudė Jeseninas, Majakov 
skis, o dar vėliau kiti. Tie rusai yra toliau 
nuo mūsų. Mums labiausiai rūpi, kodėl gi 
nusižudė mūsų tautietis, ėjęs revoliucio
nieriaus keliais ir susilaukęs revoliucijos. 
Mintis išsiaiškinti, kodėl jis nusižudė, ky 
la visada, kai tik J. Janonis pradedamas 
kur nors minėti. O į tą klausimą atsa
kyti dabar patogus laikas, patogi proga.

Ar mes iš anksto jau norime pasakyti, 
kad J. Janonis nusivylė revoliucija ir dėl 
to net nusižudė? Toks atsakymas net bu
vo ir tebėra populiarus. Bet gal yra geres
nis atsakymas. Jeigu yra, tai šiandien jį 
galėtų duoti sovietiniai literatūros tyrinę 
tojai.

Bet tiems tyrinėtojams toks atsakymas, 
tur būt, būtų nelabai patogus. Jiems daug 
patogiau susirasti J. Janonio buvusią bro 
lienę rusę ir sužinoti, kaip dažnai ji aplan 
ko poeto kapą. Čia tėra vieni sentimentai. 
O jei būtų pasakyta, kad J. Janonis nusi
vylė revoliucija, toks dalykas pakenktų 
režimui. Kokia čia revoliucija ir kokie lai 
mėjimai, jei, štai, geriausi poetai žudosi.

Tačiau ar tiesa brangiau, ar santvarka? 
Sovietiniams, ypač rusiškiems komunis
tams, aišku, rūpi tik vienas dalykas: taip 
susukti reikalus, kad viskas tarnautų jų 
propagandai.

Bet ar mūsų lietuviški tyrinėtojai turė
tų vergiškai laikytis to nusistatymo? J. 
Janonis juk yra lietuvis, jo darbai — lie
tuvių tautos kultūrinis palikimas, ir jo 
gyvenimo įvykius išaiškinti tiesiai ir tei
singai — literatūros tyrinėtojų pareiga. 
Kas šiuo atžvilgiu bus herojus?

GEDIMINO KALNAS IR
GIMTIEJI KAIMAI

„Tiesa“, ana, rašo, kad lietuviai turis
tai iš JAV plaukia į Vilnių. Ne, ne, ne į 
Lietuvą, bet į Vilnių.

Atplaukę į Vilnių, jie užkopia į Gedi
mino kalną ir iš pilies bokšto žavisi vaiz
dais. Sako, net apsiverkia žiūrėdami. „Tie 
sa“ sako: „Sveikiname tėvų žemėje!"

Labai malonus sveikinimas. Vilnius ir
gi yra Lietuvos dalis, o Gedimino kalnas 
— ir istorija ir legenda. /

Bet ko gi parvažiuoja tie lietuviai iš 
JAV? Lietuvos pasižiūrėti ar legendos?

Legendos yra gražus dalykas. Graži yra 
ir Lietuvos sostinė. Bet ar tik tiek turi no 
ro pamatyti iš svetur atvažiuojantieji lie
tuviai? Be abejo, ne. Jie nori pamatyti vi 
są Lietuvą, kiek tik jų išgalės ir noras lei 
džia. Jie nori pamatyti, pirmiausia, savo 
gimtuosius kaimus ir miestelius. Tiesa, 
kaimai išvirto į kolchozus, kuriuose po
nauja ponai kolchozų pirmininkai, tvar
komi iš Maskvos. Iš vadinamojo buržua
zinio pasaulio grįžusiems lietuviams gal 
ir nepatogu parodyti, kad Lietuva išvirto
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KARAS VISUOMET BLOGAS Lazda dviem galais
Karo veiksmai Viduriniuosiuose Rytuo

se baigėsi visišku arabų valstybių kariniu 
pralaimėjimu. Du milijonai izraeliečių 
per savaitę nugalėjo daugiau kaip 75 mi
lijonus arabų. Skaičiuojama, kad arabų 
kariuomenės neteko daugiau kaip 10.000 
užmuštais, dar daugiau sužeistais, buvo 
sunaikinta kone visa arabų aviacija ir be
veik 1000 tankų.

Izraeliečiai užėmė visą Sinajaus pusia
salį iki pat Suezo kanalo, savo rankose 
turi Sharm el Sheik tvirtovę ir tokiu bū
du kontroliuoja Tirano sąsiaurį ir priėji
mą prie savojo Eilato uosto, okupavo vi
są vakarinę Jordaniją ir įsitvirtino Siri
jos pasienio aukštumose, iš kurių arabai 
20 metų apšaudė izraeliečių sodybas ir 
miestelius.

Karo veiksmus Izraelis akivaizdžiai lai
mėjo, ir todėl nūn kyla klausimas, kas 
šiuo karu buvo išspręsta?

Sakytume, maždaug niekas! Mat, mo
derniaisiais laikais karų laimėtojų beveik 
nebebūna, tėra pralaimėjusieji. Šiuo at
veju pirmiausia keliolika tūkstančių už
muštų, dar daugiau sužeistų, kurių dau
gelis visam amžiui liks paliegėliais, šim
tai tūkstančių naujų benamių arabų karo 
pabėgėlių iš vakarinės Jordanijos, na, ir 
pažeista demagogiškų arabų vadukų sa- 
vymeilė dar, tur būt, tektų priskirti prie 
pralaimėjusiųjų.

Pralaimėjo ir Maskva, krizės įtampoje 
arabus kursčiusi peštynėm, bet konkre
čiai jiems karo metu niekuo nepadėjusi 
ir dabar moraliai patekusi pralaimėjusių
jų stovyklom Pralaimėjo didžiosios Vaka
rų valstybės, kurias arabai apkaltino san
dėriu ir pagalbos tiekimu Izraeliui, ir dėl 
to arabai joms nutraukė naftos tiekimą, 
kas vakariečiams neš milijoninius nuos
tolius. Be to, pralaimėjo ir taip jau men
kas Vakarų prestižas arabų viešojoje 
nuomonėje.

Vieninteliu šito karo apčiuopiamu lai
mėjimu laikytume galop įvykdytą Jeru
zalės miesto suvienijimą. Žydams, krikš
čionims, muzulmonams ir šiaip istorinių 
paminklų mylėtojams tas miestas yra 
tam tikra šventovė, ir todėl 20 metų tru
kęs Jeruzalės suskaldymas neperžengia
ma siena buvo mažių mažiausiai necivili
zuotas. Izraelio vadai suskubo paskelbti, 
kad jų rankose Jeruzalė būsianti atviras 
miestas, prieinamas visiems lankytojams.

Užimtosios teritorijos Izraeliui iš tikrų
jų nereikalingos. Sinajus yra nederlinga 
dykuma, kurios, tur būt, nė žydų darbš
tumas ir kapitalas nepajėgtų apželdinti. 
Sirijos pasienio aukštumos taip pat ne
vaisingos. O vakarinėje Jordanijoje gyve
na milijonas arabų (daugiau kaip 100.000 
jų, tiesa, pabėgo į rytų Jordaniją), kurių

PONAS DRAUGAS

Jau trečias dešimtmetis Lietuvoj vieš
patauja „tovariščiai“ ir klusnūs jų „drau
gai“, o žmonės Lietuvoj vis dar nepripra
to „draugaut“: vieni kitus tebevadina 
„ponais“, „poniomis", „panelėmis"...

Vienas Vilniaus Tiesos redaktorių jau 
išėjo iš kantrybės dėl to. „Būtų“, esą, 
„juokinga, jeigu nebūtų pikta. Tuo la
biau, kad kreipinį „ponas“, „ponia" dar 
gali išgirsti ne tik turguje, bet įr gatvė
je, autobuse, traukinyje, mokykloje, įstai 
goję, parduotuvėje. Iš kur tai? Sakoma, 
kad tai praeities palikimas, įprotis. Ka
žin, ar tik tai?“

Žinoma, kad ne „ne tik tai“, ne vien 
įprotis iš praeities. Valdiniams redakto
riams to gal niekas atvirai ir nepasako, 
bet net užsienius jau pasiekia paaiškini
mas, kad vengimas vadintis „draugais“ 
yra savotiškas plebiscitas: viena iš prie
monių bent parodyti, ką žmonės mano ir 
apie viską, kas susieta su „draugo“ titu
lu. (E) 

į dvarus su tijūnais. Geriausi lietuviai 
juk kovojo prieš tokią dvarinę išnaudo
tojišką santvarką, o dabar ir vėl... Taip, 
ir vėl tijūnai sėdi!

Tačiau daugiau negu kvaila tuos eks
kursantus vedžioti vien po Gedimino kal
ną. Gali būti, kad dalis jų yra kovoję 
prieš dvarininkišką santvarką. Gali būti, 
kad jiems nepatiks dabartinė tijūniška 
santvarka. Bet jeigu jie atvažiavo aplan
kyti savo gimtojo krašto, tai tiktai jau ne 
iš istorijos miglų šviečiančio Gedimino 
kalno, o tų purvinų keliukų savo gimtųjų 
kaimų gatvėse, vis tiek, ar ten būtų sėdė
jęs netoliese senasis dvarininkas, ar būtų 
savame sklype įsikūręs savanoris, ar da
bar botagu pliaukšėtų sovietinis tijūnas. 

izraeliečiai savo valstybėje taip pat neno
ri turėti.

Arabų neapykanta žydams yra sunkiai 
įsivaizduojama. Net po tokio skaudaus 
pralaimėjimo arabų vadai nepripažįsta 
Izraelio valstybės įr atsisako su izraelie
čiais sėstis prie vieno stalo taikos dery
bom. Kitaip sakant, jie ir vėl kaulins gink 
lūs iš Rytų ir Vakarų ir toliau gyvens pus 
badžiu ir palaidoj baloj, bet atkakliai ruo 
šis naujam konfliktui su Izraeliu, kuris, 
arabų šovinistų nuomone, būsiąs nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. Geriausiu atve
ju Izraelis telaimėjo laiko...

O istorija kada nors, tur būt, surašys 
kaltinamąjį aktą Maskvai, Vašingtonui, 
Londonui ir Paryžiui už kvailą ir pražū
tingą ginklų tiekimą Viduriniųjų Rytų 
peštukams. E. IHnis

SENO MALŪNO TEMA
Lietuvoj, ties Ramygala, buvo senoviš

kas malūnas. Vilniuje dar ir dabar esą 
galima nusipirkti spalvinį atviruką, vaiz 
duojantį tą malūną, kaip vieną iš įdomes
niųjų Lietuvos praeities paminklų. Bet — 
rašo Tiesa Dienos aidų skyriuje — kol
chozo pirmininko įsakymu tas malūnas 
jau virtęs laužo krūva, nors mokiniai pra 
šyte prašę jo negriauti, žadėję jame kraš
totyros muziejėlį įrengti...

Šis nepagarbos senovei aktas esąs ne 
vienintelis. Esą nuolat gaunama laiškų, 
kuriuose pranešama, jog „čia vienur, čia 
kitur griaunami dar baudžiavos metais 
statyti pastatai, vandens ir vėjo malu 
nai“.

Redaktorius stebisi, kaip tą gali daryti 
žmonės, „žiną partijos ir vyriausybės po
žiūrį į paminklų apsaugą“. Ir iš tikrųjų 
„partija ir vyriausybė" yra išleidusi po
tvarkių paminklams apsaugoti, laiko net 
tam tikrą (bent Lietuvoje gana sąžinin
gai veikiančią) įstaigą, tačiau, jei dažnas 
mano, jog visa tai galima ir priešingai su
prasti, tai nėra ko stebėtis. Juk ta pati 
„partija ir vyriausybė“ skelbia taip pat ir 
tikėjimo bei kulto laisvę, žodžio, spaudos, 
susirinkimų bei draugijų laisvę, rengia 
net „demokratiškiausius pasaulyje“ rin
kimus visuotiniu, tiesioginiu, slaptu bal
savimu... Jei tokie dalykai praktikoje tik 
atvirkščiai tevyksta, tai ką reiškia su
griauti seną malūną, kurį valdžia kažka
da kažkur bus žadėjusi saugoti! (E)

Septynios DIENOS
TREMIAMIEJI IR PABĖGĖLIAI

Pasklidus kalboms, kad arabai tremia
mi iš Jeruzalės miesto, Izraelio vyriausy
bė skelbia, kad nieko panašaus nesą. Tik 
80 šeimų buvusios iškraustytos iš sinago
gų.

Atrodo, kad arabai bus iškraustyti iš 
Siono kalno saugumo sumetimais.

Jordanas skundžiasi, kad iškraustomas 
vienas visas pasienio miestelis. Arabų dar 
daug bėga iš Izraelio užimtųjų sričių.

PREZ. JOHNSONO PLANAS
JAV prez. Johnsonas dėl Vid. Rytų sa

vo kalboje nurodė, kad visos tautos turi 
gyventi, kad teisingai turi būti tvarkomas 
pabėgėlių reikalas, kad turi būti prisilai
koma susisiekimo jūromis taisyklių, kad 
ten neturi būti varomos ginklų varžybos 
ir kad turi būti užtikrinta ten gyve
nančių tautų teisė nepriklausomai tvarky 
tis.

GOMULKA NEPATENKINTAS
Lenkijos Gomulka užsipuolė tuos savo 

krašto žydus, kurie su pasitenkinimu su
tiko Izraelio ir arabų kraštų karą. Kai ku 
rie jų net organizavę tam įvykiui atžymė
ti išgėrimus.

Mes nenorime, kad mūsų krašte organi- 
zuotųsi penktoji kolona, sakė jis. Mes ne
galime būti abejingi, kai prijaučiama už
puolikui ir taikos griovikui.

KINIJOS BOMBA
Kinija išbandė savo vandenilinę bom

bą.
Kiniečiams švenčiant tą laimėjimą, 

min. pirm. Čou En-lajus pareiškė, kad Ki
nija jokiu būdu niekada pirmoji nepasi
naudosianti atomine bomba. »

SUSITIKIMAI
Prez. Johnsonas ir Kosyginas pagaliau 

nutarė susitikti. Sovietų aukšč. tarybos 
pirm. Podgornas lankėsi Egipte ir tarėsi 
su prez. Nasseriu?

Sovietinė lietuvių spauda pilna aprašy
mų, kaip 1918-19 metais buvo Lietuvoje 
kuriama sovietinė santvarka, kaip 1940 me 
tais buvo atimta žemė iš vadinamųjų buo
žių ir dalijama bežemiam ir mažažemiam, 
kaip po antrojo pasaulinio karo buvo kovo
jama su tariamaisiais buržuaziniais nacio
nalistais, o iš tikrųjų su Lietuvos patrio
tais, ginančiais savo žemę, namus, šeimas, 
savo tėvynę ir save pačius nuo okupantų 
ir jų talkininkų. Ta kova komunistų vadi
nama klasių kova. Nieko neturintieji, varg 
šai valstiečiai ir darbininkai, komunistų 
partijos vadovaujami, vienoje pusėje, o ki 
toje — stambūs ūkininkai, dvarininkai, 
dvasiškiai ir kitokie žmonių išnaudotojai.

Iš aprašymų trykšte tryška didžiulė ne
apykanta ir pasmerkimas turtingiesiems, 
daugiau įtakos ir valdžios turintiems žmo
nėms. Neapykanta pateisinama tuo faktu, 
kad turtingieji laikę apglėbę didesniąją da 
lį žemės ir kitų turtų ir neleidę jais naudo
tis vargšams, kurie dėl to kentę didelius ne 
priteklius, o neretai ir badą. Užtat įvedant 
Lietuvoje sovietinę santvarką iš buožių ir 
dvarininkų buvo atimtos žemės, iš įmonių 
savininkų — fabrikai, krautuvės, indėliai 
bankuose ir kitoks turtas, iš namų savinin
kų — namai ir t.t.

O kaip pasielgta su buvusiais turtų savi
ninkais? Daugumas tų, kurie priešinosi 
okupacijai ir sovietinei santvarkai, buvo 
sunaikinti, o kurie nesipriešino, tie su šei
momis ištremti į Sibirą. Visi jie buvo ne 
tik skaudžiai nubausti, bet ir nuteisinti — 
paversti žmonėmis be jokių teisių, lyg ko
kiais darbo gyvuliais.

Visi tie pasakojimai ir aprašymai bus su 
rinkti ir drauge su kolchozų steigimo pro
tokolais, kuriuose yra drebančia .ranka pa
sirašyti išprievartautų ūkininkų pasižadė
jimai „laisvanoriškai“ stoti į kolchozus, su
darys pagrindinius eksponatus dabar bolše 
vikiniuose dvaruose steigiamų muziejų. O 
žuvusioms stribams, vadinamiesiems bau
dėjams ir partiniams aktyvistams pagerbti 
bus įrengtos paminklinės lentos ir pasta
tyti paminklai. Ar tie pasakojimai, tos len 
tos ir tie paminklai sugebės ką nors įtikin
ti, jog komunistai ir jų suvedžioti tamsuo
liai 1918-19 metais ir po antrojo pasaulinio 
karo kovojo už teisingą reikalą? Kas nors 
kiek galvoja, tam tuoj kris į akis tų pasa
kojimų bei aprašymų suktumas, trapumas 
ir juose glūdintys prieštaravimai, į kuriuos 
partija neduoda ir negali duoti jokio atsa
kymo. Sakysim, kodėl komunistai laiko tei
singa ir garbinga kova už iš okupacinės

NENAUDINGA KELIONĖ PARYŽIUN
Grįžęs iš pasimatymo su prez. de Gaul- 

le'iu, Britanijos min. pirm. Wilsonas pa
reiškė, kad kelionė į Paryžių jo neįtikino, 
jog Prancūzijos prezidentas būtų linkęs 
Britaniją paskubom priimti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę.

SULAIKYTAS IŠVAŽIAVIMAS
Sov. Sąjunga laikinai sustabdė savo 

žydų emigraciją į Izraelį. Nutraukus di
plomatinius santykius, Izraelio atstovy
bės personalas išvažiavo, ir tai taip pat ga 
lės apstabdyti emigraciją. O šiaip, pasi
rodo, kasmet apie 1500 žydų emigruoja iš 
Sov. Sąjungos.

KOSYGINAS KALTINA
Kalbėdamas J. Tautų visumos susirinki 

me, Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas 
pakaltino Izraelį užpuoliku. Jis Izraelį pa 
lygino net su naciškąja Vokietija, kuri į 
užimtuosius kraštus skyrė gauleiterius.

Izraelio užs. reikalų ministras Ebanas 
atsakydamas nurodė, kad jei sovietai ne
būtų kurstę arabų, tai ir karo nebūtų bu
vę.

TRUKDO MAISTO TIEKIMĄ
Indija skundžiasi, kad Suezo kanalo už 

darymas trukdo jai aprūpinti maistu savo 
badaujančius gyventojus. Kai kuriose ša
lies vietovėse išalkę kaimiečiai sustabdo 
grūdus gabenančius traukinius ir apiplėš! 
nė j a.

NUOLATINIS VASAROS LAIKAS
Britanijos vyriausybė nutarė įvesti pa

stovų vasaros laiką. Dabar pavasarį būda 
vo pereinama į vasaros laiką, o rudenį 
grįžtama į žiemos laiką. Sekančiais me
tais į vasaros laiką bus grįžta vasario 18 
d„ o rudenį bus išleistas atitinkamas įsta
tymas, kuris sustabdys laikrodžių suki- 
nėj imą. 

valdžios gautą žemės gabalą, bet neteisin
gu ir negarbingu — gynimą iš savo tėvų 
bei protėvių paveldėtos, savo ir visos šei
mos prakaitu visą gyvenimą laistytos ir 
svetimo okupanto nusavinamos gimtosios 
žemės?

Neįstengė apginti savų ūkių senieji jų sa 
vininkai, ir naujakuriai neįstengė išlaikyti 
iš okupanto gautos žemės. Po poros kitos 
metų visi buvo priversti pasirašyti pareiš
kimus stoti į kolchozus. Tad už ką gi jie iš 
tiesų kovojo?

Pagaliau, jei turtas daro žmogų persekio 
tinu ir baustinu nusikaltėliu, tai komunis
tai turėtų ne gerovės siekti, bet stengtis lai 
kyti visus varge ir skurde. Ypač visi parti
niai turėtų kratytis turto ir patogumų. Bet 
mes labai gerai žinome, kad taip nėra. Ko
munistai turtą laiko nusikaltimu, kai jis 
yra kitų rankose. Todėl jie visus turtus su
valstybino ir paėmė patys juos valdyti ir 
jais naudotis. Kas gi, jei ne komunistai, 
šiandien gyvena gražiausiuose namuose, 
turi geriausiai apmokamas tarnybas, tei
kiančias ne tik dideles pajamas, bet ir val
džią, naudojasi prabangiais kurortais, 
skraido lėktuvais, važinėja automobiliais? 
Užtat komunistai, vis dar skelbdami ir ug
dydami neapykantą turtingiesiems, žaidžia 
labai pavojingą žaidimą. Vargas bus jiems, 
kai jų pačių kurstoma neapykanta buvu
siems turtuoliams persunktos masės nu
kreips savo rūstybę į naujosios klasės tur
čius.

Augustinas Upėnas

PADĖKA UŽ ORDINUS
Dėkodamas už apdovanojimą ordinu Už 

nuopelnus, DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas 
savo laiške LSS Anglijos rajono vadui s. 
J. Maslauskui, be kita ko, rašo:

„D. Britanijos Lietuvių Sąjungai, kuri 
šiais metais švenčia 20 m. sukaktį, visuo
met rūpėjo lietuvių skautų ir jaunimo gero 
vė. Sąjungos nariai ir Valdyba nuoširdžiai 
rėmė LSS Anglijos Rajono veiklą, ir džiau
giuos, kad tarp mūsų visuomet buvo labai 
glaudus bendradarbiavimas. Turiu vilčių, 
kad iš mūsų jaunimo, išauklėto jūsų greto
se, išaugs pavyzdingi būsimos laisvos Lie
tuvos piliečiai ir patriotai.

Esu tikras, kad DBLS Valdyba kaip pra
eityje, taip ir ateityje rems jūsų didelį dar
bą“.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės pirm, 
inž. S. Nenortas parašė: „Nesijaučiu vertas 
man teikiamos garbės, bet, šį aukštą skau
tų ordiną UŽ NUOPELNUS mielai priim
damas, didžiai gerbiu, kaip pavestą man vi 
suomeninį darbą, kurį atlikau ir ateityje 
atliksiu, kiek mano gyvenimo sąlygos leis, 
ir skautų sąjūdį galimybių ribose ir ateity
je remsiu“.

PAŠA UL YJE
— Pagal 5 metams pasirašytą sutartį 

Vokietija parduos Vengrijai savo gamina
mų automobilių ir jų dalių už arti 4 mil. 
svarų.

— Karaliai, ministrai ir vyskupai gau
davo laiškus iš Vokietijos, kuriuos taria
mai rašydavo 14 m. amž. mergaitė, praši
nėjanti pašto ženklų ir nurodinėjanti, kad 
ji susilažinus iš plytelės šokolado su savo 
broliuku, ar atsakys jai toks žymus žmo
gus, ar ne, bet istorija baigėsi teisme, nes 
paaiškėjo, kad tokius laiškus rašinėja dar 
bininkas su savo žmona, dideli pašto ženk 
lų rinkėjai (už apgaudinėjimą jie nubaus 
ti 45 sv.).

— Nuo spalio 30 d. Britanijoje viengun 
giams pridedama po 10 šil. pensijos savai
tei (bus 4 sv. 10 šil.) ir po 16 šil. porai 
(bus 7 sv. 6 šil.).

— Buvęs Izraelio min. pirm. Ben Gu- 
rionas aptarė Egipto prez. Nasserį kaip 
tikrai didelį vadą, ir jeigu jis, sako, pa
keistų savo politiką Izraelio atžvilgiu, tai 
jo didingumas prilygtų prez. de Gaulliui, 
kuris atsisakė Alžyro.

DBLS Coventrio Skyriaus nariui
VYTAUTUI MATAŽINSKUI mirus, 

jo žmonai Emai, sūnui Petrui, dukrelei 
Ritai ir artimiesiems liūdesio valandoje 

reiškiame giliausią užuojautą.
Skyriaus Valdyba

A+A
Po ilgos ir sunkios ligos mirus

VYTAUTUI MATAŽINSKUI, 
jo žmonai Emai, dukrai Ritai ir sūnui 

Petrui reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

L. P. Poviliūnai
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VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS
PUTINO ŽVILGSNIS PRO KALĖJIMO LANGĄ 

(Mūsų žymiausiąjį rašytoją į amžinybę palydint)
Motto: Gyvenimo niūriam kalėjime 

Daugiau aš nieko neturiu.
Putinas

(„Langas“, Tarp keturių sienų“)

Nėra abejonės, kad Balys Sruoga ir Vin
cas Mykolaitis-Putinas naujojoje mūsų li
teratūroje yra dvi šviesiausios žvaigždės, 
apie kurias sukosi daugybė kitų žydrių 
žvaigždžių. Jos abi užgeso nenormaliomis 
politinėmis sąlygomis: Sruoga nacių kace- 
te iškankintas ir bolševikinės sistemos siau 
bo pribaigtas, Putinas, ilgus metus išken
tėjęs rusų bolševikinės vergijos priespau
dą, užduso moraliniame kalėjime, Sovietų 
pavergtojoje Lietuvoje, Vilniuje, birželio 
7 d.

Vincas Mykolaitis, išgarsėjęs mūsų lite
ratūroje Putino slapyvardžiu, gimęs 1893 
m. sausio 6 d. Pilotiškių kaime, Gudelių pa 
rapijpje, Marijampolės apskrityje, besimo
kydamas Marijampolės gimnazijoje, bren
do „Aušros“ ir Maironio romantizmo po
veikyje. Petras Kriaučiūnas įdiegė jam 
gimtosios kalbos meilę, o Maironis ir M. 
Gustaitis sustiprino jo poetinius įgymius. 
Baigęs 4 klases, tėvų valios nulemtas, jis 
įstojo į Seinų kunigų seminariją, įsišventi
no kunigu ir 1915-17 m. studijavo Petrapi
lio dvasinėje akademijoje, čia jis labai 
daug skaitė rusų ir vakariečių rašytojų kū
rinių, ypač simbolistų, iš kurių Jurgis Balt 
rušaitis, tuo metu rusiškai rašęs, bene bus 
labiausiai Putiną paveikęs. 1918-22 m. My
kolaitis studijavo Friburgo universitete fi
losofiją, meno istoriją, prancūzų ir kt. tau
tų literatūrą. Ypač jį domino psichologijos 
ir estetikos problemos. Už disertaciją apie 
VI. Solovjovo estetiką jis gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Toliau dar gilino savo stu
dijas Miuncheno universitete. Giliai pasi
ruošęs akademiniam darbui, nuo 1923 iki

★★★*★★★★★★★★**★*★★*★★★★★★★*★★*★**★★*****★**★**★*★★★*★*★★*★** *★★********★**★***★*★**★★★*★★★**★■

Kovo revoliucija
(2)

Net patsai Leninas, tuo metu gyvenęs 
Šveicarijoje, nepramatė revoliucijos. Štai 
ką jis pasakė savo paskaitoje darbininkiš
kam Šveicarijos jaunimui Zueriche 1917 
m. sausio 27 d.:

„Mes, vyresnioji karta, labai galimas 
dalykas, tiek ilgai jau nebegyvensime, 
kad sulauktume, kol įvyks sprendžiamoji 
rusų revoliucijos kova“.

Prasidedant kovo mėn. įvykiams, bol
ševikų Petrogrado komitetas stengėsi tą 
revoliucinį judėjimą pristabdyti. Bolševi
kų pareigūnas, duodamas 1923 m. anų ko
vo mėn. įvykių apyskaitą, prisimena, kad 
jis pataręs darbininkams savo kvartale 
nestreikuoti ir „buvęs labai piktas“, kai 
jie nepaklausę jo patarimo ir streikavę 
patys savo valia, prieš bolševikų partijos 
nusistatymą. Masės pačios pasirinko sau 
kelią kovo mėn. revoliucijai vykdyti.

Be to, kaip jau minėta, visos trys socia
listinės partijos 1917 m. pradžioje Petro
grade buvo dar labai mažos įr politiškai 
nereikšmingos, neturėjo jokių žymesnių 
vadų. Menševikai ir socialistai revoliucio
nieriai, be to, buvo susiskaldę į interna
cionalistų įr ginamojo karo rėmėjus. Le
ninas, Martovas, Černovas, Trockis ir kiti 
įžymieji vadai buvo užsieniuose; Cerete- 
lis, Danas, Stalinas, Kamenevas ir kiti bu
vo išsiųsti į Sibirą. Remdamasis savo pa
ties patyrimu, tada Petrogrado universi
teto jauno studento (1916-1917 m. aš veik
liai dalyvavau vietinės socialdemokratų 
organizacijos darbuose), aš galiu sakyti, 
kad visos trys partijos kartu toje milijo
no gyventojų sostinėje turėjo daugių dau
giausia apie tūkstantį narių.

Išeina, kad visiškai klaidingą ataskaitą 
pateikia sovietinė istorija, kuri jau dau
gelį metų tvirtina, kad tą revoliucinį ju
dėjimą įkvėpė bolševikų partija ir kad 
jai vadovaujant rutuliojosi įvykiai. Iš 
tiesų dar net penktąją sukilimo dieną, ko
vo 11 d., bolševikai nebuvo susigaudę, kad 
revoliucija jau yra įsisiūbavusi. Tą dieną 
atstovo Kerenskio namuose į uždarą su
sirinkimą buvo suėję keli socialistai poli
tikai. Tame susirinkime Jurenevas, vėliau 
vienas vadovaujančių bolševikų, pasakė: 
„Tai dar ne revoliucija, įr dar ilgai tokios 
nesusilauksime“. Jis galvojo, kad reikia 
bandyti sustabdyti sukilusius darbinin
kus, kadangi kariuomenė tebeina su vy
riausybe ir sugniuždys sukilimą.

Tačiau tos dienos vėlų vakarą durnos 
pirmininkas Rodzianka suprato, kad pa
dėtis yra pražūtinga, ir pasiuntė carui te
legramą:

Rašo STEPAS VYKINTAS

1929 m. profesoriavo Vytauto Didžiojo u-te 
Kaune teologijos-filosofijos fakultete, kur 
dėstė naująją liet, literatūrą, visuotinę lit. 
ir estetiką. Nuo 1929 m. perėjo į humanita
rinių mokslų fakultetą, kur dėstė naująją 
lietuvių literatūrą ir epizodinius kursus. 
Visą savo gyvenimą paskyrė literatūrai ir 
jos mokslui, nesiblaškydamas į kitas sritis.

Putinas pradėjo rašyti dar gimnazistu 
būdamas 1911 m. „Šaltinyje“ buvo iš
spausdintas jo pirmasis eilėraštis „Vai, ei
čiau, aš eičiau“. 1917 m. pasirodė eilėraš
čių rinkinys „Raudoni žiedai“, kur buvo iš
spausdinta ir poema „Kunigaikštis Žvai- 
nys“. Taigi Putinas įtampiai kūrė mūsų li
teratūrai daugiau kaip 50 metų. Pažymėti
nos dar jo lyrikos knygos: „Tarp dviejų 
aušrų“, „Keliai ir kryžkeliai", „Sveikinu 
žemę", „Langas“ ir kt. Nors Putinas buvo 
iš įgimties lyrikas, tačiau jis vakarietišku 
kompoziciniu tobulumu kūrė ir romanus. 
Jo „Altorių šešėly“ ir „Sukilėliai" liks am
žinai mūsų romano klasikiniai pavyzdžiai. 
Dar jis yra parašęs ir trečią romaną „Kri
zę“, kuris nesužavėjo mūsų visuomenės ir 
kritikos. Putinas parašė ir kelis draminius 
veikalus, iš kurių atžymėtini: „Valdovo sū
nūs“, „Žiedas ir moteris", misterija „Nu
vainikuotoji vaidilutė“ ir „Operacija". At
virai prisipažinsiu, kad dėl pastarojo veika 
lo esu „nusikaltęs“, nes su juo susipažinęs 
nerekomendavau Vilniaus teatro direkto
riui Vyt. Alantui įtraukti į repertuarą.

Putinas su akademiniu kruopštumu yra 
parašęs ir keletą lit. mokslo veikalų. Jo stu 
dijiniai veikalai: „Naujoji lietuvių literatū
ra“, „Literatūros etiudai", „Vydūno dra
maturgija" ir kt. liks neužmirštamas indė
lis į literatūros mokslą.

Be abejo, Putinas pirmoje eilėje yra lyri

„Padėtis rimta. Sostinėje įsiviešpatau
ja anarchija. Vyriausybė yra paraližuota. 
Transportas, tiekimas ir kuro reikalai Iš
gyvena visišką suirutę. Auga visuotinis 
nepasitenkinimas. Gatvėse vyksta chao
tiškas šaudymasis. Būtinai reikia tuojau 
pat paskirti krašte pasitikėjimą turintį 
žmogų naujai vyriausybei sudaryti. Ati
dėlioti nebegalima. Delsimas reiškia pra
žūtį“.

Tačiau caras j tą telegramą nekreipė 
dėmesio, sakydamas, kad jam nėra ko at
sakinėti į „tokias kvailybes“.

Nė caras nesuprato, kad Petrograde 
prasiveržė revoliucija. Kovo 11 d. jis te
legrafavo generolui Chabalovui, Petro
grado karinės srities viršininkui: „Mes 
įsakome tamstai rytoj likviduoti sostinėje 
neramumus“. Tai reiškė, kad kovo 12 d. 
kariniai daliniai turi pradėti šaudyti į de
monstrantus. Iki tol tie dalykai turėjo bū
ti tvarkomi policijos, o kariuomenės pa
reiga buvo tik perimti strategiškai reikš
mingų pastatų ir kitokių esminių vietų 
apsaugą, bet tiesiogiai nepradėti kovoti 
su sukilusiais darbininkais.

Caras dar įsakė sustabdyti durnos vei
kimą. Tas įsakas kovo 12 d. buvo paskelb
tas paskutiniosios jo vyriausybės, vado
vaujamos grafo Golycino, ir jo tikslas bu
vo išsklaidyti legaliosios opozicijos ir kri
tiškai prieš režimą nusiteikusį politinį 
centrą: bet jau buvo per vėlu.

Kovo 11 d. įvyko pirmasis maištas ka
riuomenėje — sukilo Pavlovsko gvardie
čių dalinys, apie 500 vyrų. Demonstran
tai pradėjo veržtis į pulko barakus, pra
šydami kareivius neleisti policijai ir ki
tiems pulko daliniams šaudyti gretimoje 
gatvėje į žmones. Tasai dalinys be savo 
karininkų išbėgo į gatves ir pradėjo šau
dyti į policijos junginius. Pasirodė kari
ninkai, susigrąžino vyrus į barakus ir nu
ginklavo. Tačiau tą naktį kareivis nušo
vė bataliono vadą. Šitie įvykiai Pavlovsko 
batalione buvo lyg ženklas visuotinai su
kilti visai Petrogrado įgulai, ir tai įvyko 
sekančią dieną.

Revoliucijos laimėjimas
Atėjo sprendžiamoji sukilimo diena. 

Naktį iš kovo 11 d. į 12 d. Volynės gvar
diečių bataliono kareiviai nutarė kitą 
dieną, kovo 12 d., nebešaudyti į žmones ir 
nedalyvauti malšinant sukilimą. Rytą ba
taliono mokomoji komanda (du daliniai) 
atsisakė eiti prieš revoliucionierius. Ka
reiviai nušovė komandos vadą, reakcinį 
ir labai nepopuliarų karininką. Tada ba
talionas, vadovaujamas vyr. seržanto T. 
Kirpičnikovo (vėliau menševikų atstovas 

kas, nes jis buvo apsigimęs poetas-kūrėjas. 
Jis mūsų tautai paliko gausybę ne tik gi
laus, filosofinio turinio, bet ir grakščios es
tetinės formos eilėraščių. Jo „Pesimizmo 
himnai“, „Vergas", „Somnambulas" bus ne 
tik estetinio pasigrožėjimo, bet ir minties 
gilybės šedevrai. Gyvendamas šimtabokš- 
čiuose, krištoliniuose Viešpačio rūmuose 
vergas negali išeiti į plačią laisvę. Jo laki 
mintis negali pramušti kieto skliauto. Jis 
bus vertinamas amžinai. Tačiau šis vergas 
prieš save išvydo moteriškę, kuri slaptin
gą žadinį jam pasakė: „Aš tave paimsiu, 
menkas žemės verge, ir paveldėsi tu mano 
karalystę“. Kada jo viešpats ir valdovas 
surengė puotą ir vergą paskyrė iš visų ver
gų pirmuoju, tada jis Viešpačio jauniausiai 
dukrai pylė į taurę saldaus vyno, tikėda
mas, kad ji sugrąžins prarastą tėvynę vie
nu tyliu savo žadinio žodžiu. Bet kada ta 
dukra jį paniekino, ir pavadino tėvo ištiki
mu vergu, kuris nežino, kas yra laisvė, kas 
yra meilė, tada vergas įšėlo ir sviedė val
dovo vyną žemėn. Jis pabėgo iš Viešpačio 
rūmų tiktai vieną žodį širdyje kartodamas: 
„Aš nei vergas, nei karalius, tik žmogus“.

Putinas nepriklausomybės laikais išsi
laisvino iš bet kokių vergijos pančių ir ėjo 
žmogaus-poeto, kūrėjo keliu. Laisvai kūrė 
savo poeziją taip, kaip jo sąžinė, protas ir 
jausmai diktavo. Šiame laikotarpyje jis su
kūrė pačius gražiuosius įvairių motyvų ir 
įvairių literatūrinių mokyklų eilėraščius, 
pradedant „Pumpurėliu“ ir baigiant „Iš 
auksinių rėmų“. Šioje laisvoje lyrikoje jis 
ir neoromantikas, ir simbolistas, ir realis
tas.

1940 m. birželio 15 d. prasidėjo ne tik 
mūsų tautai, bet ir Putinui skaudžiausias 
gilios vidinės tragedijos laikotarpis. Jis bu
vo priverstas rašyti ne taip, kaip jis mąstė 
ir jautė, bet taip, kaip komunistų partija 
diktavo. Net ir nacių okupacijos trimetis 

(Nukelta į 3 psl.)

Petrogrado kareivių ir darbininkų tary
boje) nužygiavo į kitas to bataliono ka
reivines. Tasai seržantas buvo pirmasis 
sukilusių dalinių revoliucinis vadas. Įsi
dėmėtina, kad sovietinėse knygose nemi
nima jo pavardė, nes jis nebuvo komunis
tas. Sukilusieji Volynės pulko kareiviai 
nužygiavo į lietuvių, Preobražensko ir 
Maskvos pulkų kareivines, ir visi prisidė
jo prie revoliucijos. Jie nužygiavo į mies
to centrą, ir ten jie prisijungė prie revo
liucinių darbininkų, ir jie kartu visi pra
dėjo šaudyti į raitąją policiją. Buvo už
pulta policijos būstinės, kalėjimai ir gink
lų sandėliai, ir revoliucionieriams karei
viams išdalyta .apie 40.000 šautuvų. Kari
ninkai nedalyvavo kariuomenės sukilime. 
Jie paliko kareivines ir laikėsi nuošaliai 
arba revoliucinių kareivių buvo nugink
luoti gatvėse. Karinis sukilimas buvo gry
nai pačių kareivių sukilimas.

Žinios apie keturių Petrogrado įgulos 
pulkų sukilimą sklido kaip žaibas: anksti 
rytą sukilusių kareivių buvo 10.000, vidu
dienį 25.000, o vakare 66.000. Likusieji da
liniai taip pat nebebuvo pasiryžę kovoti už 
carą. Generolas Chabalovas kovo 12 d. te
legrafavo imperijinio gen. štabo būstinėn 
Mogileve, kad caro įsakymas „atstatyti 
tvarką“ nebegali būti įvykdytas. Jis pra
nešė:

„Daugumas dalinių pakartotinai atsisa
kė klausyti ir nekovos prieš revoliucionie
rius. Kiti daliniai susibičiuliavo su revoliu
cionieriais ir atsuko savo ginklus prieš 
tuos dalinius, kurie yra ištikimi Jūsų Di
denybei“.

Chabalovas toliau pranešė, kad vien tos 
dienos metu tiktai smulkios įvairių pulkų 
dalys kovojo prieš revoliucionierius ir 
smarkiai nukentėjo. Kovo 12 d. vakare im- 
perijinių dalinių likučiai pirmiausia pasi
traukė į Žiemos rūmus, o paskui į Admira
litetą. Sukilusieji darbininkai ir kareiviai 
dabar jau kontroliavo beveik visą miestą.

Paskutinis carinės vyriausybės posėdis, 
kuriam pirmininkavo grafas Golycinas, 
įvyko popiečiu Tauridės rūmuose. Nutar
ta telegrafuoti carui ir prašyti jį atsiųsti į 
Petrogradą iš fronto patikimų dalinių su
kilimui numalšinti. Tada jie išsiskirstė ir 
daugiau jau niekad nebesusirinko. Re
miantis ta telegrama, geležinkeliu iš šiau
rės vakarų fronto tuojau buvo pasiųsta ge
nerolo Ivanovo vadovaujamų dalinių į re
voliucinį Petrogradą. „Aukščiausios vado
vybės įsakymu“ Ivanovas taip pat buvo 
paskirtas Petrogrado karinės srities virši
ninku su ypatinga galia pakeisti generolą 
Chabalovą. Revoliucija Petrograde atsidū
rė prieš rimtą pavojų.

Bet revoliucija Petrograde buvo laimėta 
kovo 12 d. Dabar sukilusios masės, nors ir 
neturėdamos vadų, pradėjo dairytis politi
nės vadovybės, kuriai galėtų perduoti gai
vališkai laimėtosios revoliucijos galią. Jie 
tikėjosi surasti vadų durnos opozicijoje, 
ypač tarp kairiųjų ir socialistų atstovų. 
Apie antrą valandą popiet revoliuciniai da
liniai atėjo prie Tauridės rūmų, durnos 
būstinės nuo 1906 m. Čia į juos prabilo so
cialistų atstovai, menševikai čeidzė ir Sko-

DIEVO PĖDSAKAI
Pastatas, nors didingiausias ir stipriau

sias, sugrius, jeigu neturės tvirtų pamatų. 
Panašiai ir religija neperneš laiko ir puo
limų naštos, jeigu ji nesirems tvirtu tikė
jimu į Dievą. Tikėjimas į Dievą yra pati 
pagrindinė tikėjimo tiesa. Šioje serijoje 
trumpų apmąstymų mesime žvilgsnį į ap
link mus esantį pasaulį ir stengsimės ja
me rasti Dievo pėdsakų. Kas yra, turi 
priežastį. Planas, tvarka ir tikslas rodo 
galingą asmeninį protą, kuris yra visų tų 
dalykų priežastis. Lietuvių Enciklopedija 
pati nepasirašė. Ji nėra atsitiktinumo, bet 
aštraus proto, sunkaus darbo ir planingo 
redagavimo vaisius. Prancūzų mokslinin
kas ir matematikas Lecomte du Nouy, 
naudodamasis galimybių teorija, įrodė, 
kad šis pasaulis negalėjo atsirasti vien 
tik atsitiktinai. Jeigu kas norėtų užrišto
mis akimis iš eilės ištraukti dešimtį, nuo 
vieno iki dešimties sužymėtų kortelių, tas 
turėtų tiktai vieną iš 10.000.090.000 gali
mybių. Bet visata yra daug sudėtingesnė, 
negu dešimties kortelių serija. Sąlygos, 
kurios įgalina žmogų gyventi šioj žemėj, 
yra labai sudėtingos.

Menkiausias nukrypimas nuo plano ga
li atnešti katastrofiškų vaisių. Paimkime 
tiktai keletą pavyzdžių.

Žemė sukasi apie savo ašį maždaug 
1000 mylių per valandą greičiu. Jeigu ji 
suktųsi, sakykime, 100 mylių per valan
dą, dienos ir naktys būtų 10 sykių ilges
nės: dienos metu saulė išdegintų beveik 
visus augalus, o kas išliktų, sušalti) nak
ties metu.

Jeigu saulės temperatūra pakiltų ar su
mažėtų per pusę, mes sudegtume arba su
šaltume.

Žemės ašis yra pakrypusi 23 laipsniais. Surrey.

belevas ir trudovikas Kerenskis. Sukilusių 
kareivių vadai pašalino Tauridės rūmų 
sargybą ir patys perėmė saugoti durną.

Durna dabar buvo priversta pripažinti 
revoliuciją, kurios nenorėjo konservatorių 
ir liberalų dauguma, ir galią sau vykdyti 
perimti iš sukilusių dalinių rankų.

Kovo 12 d. popiečiu atstovai atsisakė 
vykdyti caro įsakymą sustabdyti posė
džius. Nedrįsdami pradėti oficialios sesijos, 
nuosaikieji atstovai susirinko į specialų 
uždarą posėdį. Nors sostinėje revoliucija 
jau buvo užsitikrinusi sau laimėjimą, at
stovai sakė ilgas kalbas ir dauguma iki vė
laus vakaro nudelsė nepriimdama konkre
čių nutarimų. Pagaliau prieš pat vidur
naktį buvo sudarytas trylikos narių laiki
nasis komitetas, vadovaujamas pirmininko 
Rodziankos, o pagal partinę priklausomy
bę jo nariai buvo aštuoni konservatoriai, 
penki liberalai, vienas trudovikas (Kerens
kis) ir vienas socialdemokratas (Čeidzė). 
Pirmajame savo atsišaukime komitetas nu
rodė, kad jis suorganizuos naują vyriausy
bę, kuri „atitiktų žmonių viltis ir nusipel
nytų jų pasitikėjimą“. Durnos komitetas 
tuojau sudarė atstovo pulkininko Engel- 
hardto vadovaujamą karinę komisiją. 
Naktį iš kovo 12 d. į 13 d. ta komisija per
ėmė karinę revoliucinių dalinių kontrolę 
Petrograde ir įsakė jiems užimti sostinėje 
svarbiausias vietas.

Taip pat kovo 12 d„ per ketvertą valan
dų prieš sudarant durnos komitetą, Tauri
dės rūmuose buvo sudaryta Petrogrado 
darbininkų ir kareivių taryba. Karo pra
monės komiteto darbininkų grupės parei
gūnai, išleisti iš kalėjimo, vadovaujami 
menševiko Gvozdevo, negaišdami atėjo į 
durną posėdžiauti. Ten popiečiu jie posė
džiavo kartu su socialdemokratų atstovais 
ir patys sudarė savo tarybos laikinąjį vyk
domąjį komitetą. Savo atsišaukime tasai 
vykdomasis komitetas kvietė įmonių dar
bininkus ir revoliucinius kareivius neati
dėliojant išrinkti savo atstovus į tarybą. 
Išrinktieji turės tuojau susirinkti durnoje. 
Ten devintą valandą vakare įvyko pirma
sis visuotinis tarybos susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 200 atstovų. Buvo išrink
tas pirmasis penkiolikos narių vykdomasis 
komitetas. Čeidzė buvo pirmininkas, Sko- 
belevas ir Kerenskis — pirmininko pava
duotojai ir Gvozdevas — sekretorius.

Iš penkiolikos vykdomojo komiteto narių 
tik du buvo bolševikai, o kiti — menševi
kai ir socialistai revoliucionieriai. Suda
rant tarybas, bolševikai visiškai nedalyva
vo. Vienas jų vadų, šliapnikovas, vėliau 
savo atsiminimuose nurodė, kad apie tary
bų sudarymą jis patyręs iš darbininkų, ku
rie rinkosi savo atstovus. Tai jis nuėjęs i 
durną ta proga pasidairyti.

Revoliucinis Petrogradas dabar jau tu
rėjo savo politinę vadovybę, kuri galėjo 
daryti įtakos durnos komitetui ir kartu su 
juo įtvirtinti demokratinę revoliuciją. So
cialistai buvo perėmę revoliucijos vadovy
bę. Tiktai tuomet bolševikų partija išleido 
pirmąjį atsišaukimą. Jame nebuvo nė žo
džio pasakyta apie paramą ką tik sukurta
jai tarybai, bet daugiausia vien bendriniai 
revoliuciniai reikalavimai. Tas atsišauki

Tai duoda mums metų laikus. Jei to pa
krypimo nebūtų, ašigalius sukaustytų ne
apsakomos ledų masės, vandenynai nusek 
tų, lietaus sumažėtų. Tai turėtų katastro
fiškų pasėkų žmogui išsilaikyti šiame pa
saulyje.

Jeigu mėnulis būtų tik 50.000 mylių at
stumo nuo žemės, bet ne 238.000, tai van
denynų potvyniai susidarytų tokie milži
niški, kad visi žemynai taptų apsemti du 
sykiu į dieną.

Panašių pavyzdžių būtų galima pateik
ti tūkstančių tūkstančius. Jie visi rodo, 
kad pasaulis yra suplanuotas pagal griež
tą tvarką. Tos tvarkos autorių mes vadi
name Dievu.

A. G.

NAUJI LEIDINIAI
Do you speak Lithuanian?

Introduction to modern Lithuanian — 
didysis vadovėlis tiems, kurie norėtų pra
mokti lietuviškai. 470 psl. Kaina 2.11.0.

A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
vimai— 0.18.6.

K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės 
teisės klausimais — 0.15.0.

A. Maceina — Dievo Avinėlis — 1.5.8.
A. Rūta — Žemės šauksmas. Ši knyga 

išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
mui į Sibirą. — 15 šil.

V. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.

Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus 
ir valstybininkas. — 15 šil.

Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.

Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo 
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.

V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės 
pasakose. — 22 šil.

M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre

mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
truota. — 28 šil.

V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai 
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., Kew,

mas baigiamas žodžiais „Tegyvuoja demo
kratinė respublika!“

Sekančią dieną, kovo 13 d., visi Petro
grado įgulos daliniai (apie 170.000 vyrų) 
įsijungė į revoliuciją. Tarybos vykdomasis 
komitetas dabar kreipėsi į visus kareivių 
dalinius, kad jie išrinktų atstovus į tarybą, 
ir taip buvo sudaryta taryboje kareivių 
sekcija. Pasirodė pirmoji laida „Izvestijų“, 
tarybų dienraščio. Vidurdienį generolas 
Chabalovas paleido savo dalinių likučius, 
nes nakties metu daugumas kareivių jau 
buvo išbėgioję. Tada revoliuciniai karei
viai užėmė admiralitetą. Caro šalininkų 
pasipriešinimas Petrograde buvo baigtas. 
Kronštadte ir Helsinkyje sukilo Baltijos 
laivynas. Darbininkų demonstracijos pra
sidėjo Maskvoje.

Taryba paskelbė atsišaukimą, skirtą sos
tinės gyventojams, kuriame buvo ir šitaip 
pasakyta:

„Taryba, kuri yra įsikūrusi durnoje, pa
siskyrė sau uždavinį suorganizuoti liaudies 
jėgas ir kovoti, kad būtų užtikrintos poli
tinės laisvės ir liaudies vyriausybė... Ap
sijungę ir veikdami kartu su kariniais da
liniais, mes visiškai sunaikinsime senąją 
vyriausybę ir, naudodamiesi visuotiniais, 
lygiais, tiesioginiais ir slaptais rinkimais, 
sušauksime konstitucinį susirinkimą“.

Tačiau revoliucijos laimėjimai dar ne
buvo saugūs, nes tą dieną traukiniai, ga
benantieji carinio generolo Ivanovo vado
vaujamus dalinius, artėjo į Petrogradą ko
voti prieš revoliuciją. Caras savo specia
liu traukiniu iš Mogilevo išvažiavo į Cars- 
koje Selo, savo gyvenvietę netoli Petrogra
do. Jis norėjo ir toliau valdyti.

Kovo 14 d. susirinko kareivių atstovai, 
ir įvyko pirmasis jungtinis Petrogrado dar
bininkų ir kareivių tarybos posėdis. Vyk
domasis komitetas paskelbė Petrogrado 
karinės srities įgulai savo garsųjį įsakymą 
Nr. 1. Remiantis tuo įsakymu, tuojau pat 
kuopose, batalionuose, pulkuose ir karo 
laivuose buvo sudaryti iš kareivių išrink
tųjų atstovų komitetai. Visais politiniais 
klausimais daliniai turėjo paklusti tarybai. 
Bet kurie durnos karinės komisijos įsaky
mai galėjo būti vykdomi, jei neprieštarau
ja tarybos nutarimams. Turėjo būti laiko
masi karinės drausmės, bet kareiviai, kai 
neina pareigų, turėjo visas politines teises. 
Kariniai sveikinimaisi ne tarnybos metu 
buvo panaikinti. Į karininkus kreipiantis 
nebeturėjo būti sakoma „Jūsų Ekscelenci
ja“, o kareiviai nebevadinami „tu“.

Įsakymo tikslas buvo demokratinimas 
armijos. Tą pat dieną sukilo kariniai dali
niai ir Maskvoje; menševiko karininko 
Stoilovo vadovaujami artileristai atsigabe
no savo pabūklus į miesto centrą ir reika
lavo, kad caro kariuomenės ir žandarme
rijos viršininkas pasiduotų. Petrograde ka
rininkai dar kartą stengėsi susitarti su re
voliucija. Kai revoliucija jau laimėjo, tai 
reikėjo prisiderinti prie naujų sąlygų. Ko
vo 14 d. Petrograde įvyko pirmasis kari
ninkų susirinkimas, pripažinęs durnos 
komitetą. Daugumas karininkų grįžo į sa
vo dalinius.

(Bus daugiau)
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J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

Niagaros kriokliai
Ankstybas pavasaris.
Saulė tebežeria rieškutes karštų spin

dulių, tačiau pagieži žiemužė, tarsi apriu- 
vusi kuitena, laikosi snieguotomis ranko
mis įsikibusi į Niagaros upės krantus.

Medžiai ir krūmokšniai, dunkstelėjus 
stipresniam vėjo gūsiui, plakasi pusplikė
mis šakomis, blaškosi.

Bėgame žalia vejele pakalnėn, timpina- 
me mediniu liepteliu ir, šokinėdami per 
akmenų krūsnis, atsiduriame prie plačios 
Niagaros upės krantų.

— Esame trijų seserų saloje, — aiškina 
kun. klebonas. — Padavimas sako, visos 
trys buvo nelaimingai įsimylėjusios ir, 
susikabinusios rankomis, sušokusios į ver 
petals verdantį upės srautą...

Sravus vanduo srūte srūva tolyn, kažin 
kur sujungęs Erie ežerą su Ontario di
džiuliu ežeru ir istorine Niagaros upe ski
riąs Kanadą nuo Š. Amerikos.

Ši upė, šv. Lauryno upės tęsinys, neilga 
— vos 55 km. ilgio, tačiau gaivališka ir 
narti: įpuolęs į jos pašėlusią tėkmę, bū
tum gudūliais nuneštas pasroviui ir kriok 
lio piktai nusviestas 99,6 m. žemyn.

Vaikščiojame Amerikos pusėje pakraš
čiu ir pirmiausia iš tolo žiūrime į Kana
dos pusėje esantį didįjį krioklį. Ūždamas 
burgia pamėlęs vanduo, atsimušęs į kran
tus, plakasi, lyg pašauto paukščio spar
nais, galvotrūkščiais riedėdamas į pra
garmę.

Iš tolo matai tiktai kontūruotus krantų 
nasrus ir baltas vandens putas, gaivališ
kai riedančias žemyn, į prarają. Ir ne tik 
matai: girdi nuostabių garsų pynę — 
šniokštimą, klyksmą, neapsakomą natū
ralių gamtos jėgų himną.

Sekdami putotą vandenį, einame kran
tų į priekį ir pakriautėje atsimušame į ge
ležinę tvorą. Nukreipiame žvilgsnį į deši
nę, į Amerikos pusę, kur, prašniurkštęs 
pro trijų seserų salą, atriaumoja įsibėgė
jęs vanduo ir garma žemyn ant povande
ninių uolų, takydamasis, maželyčiais la
šais ir išdykėliškai audžia neregėto grožio 
vaivorykštės rankšluostį.

PA VASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 {vairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 Įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES^LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialią krautuvių.

Fotografuoju įsiutusį krioklį — vieną, 
antrą ir trečią kartą. Negaliu atplėšti akių, 
kai baltų putų margaspalvės vaivorykštės 
vaizdas bei išdidaus šniokštimo garsai 
smelkiasi iki pačių vidaus gelmių ir hip
notizuoja neapsakomu majestotiškumu ir 
nepažabojama galią. Žmogus neišnyksti, 
— jauti, matai, girdi, tačiau tavo minčių 
pačią bedugnę užpildo šitas nesuvaldo
mas gamtos šėlimas.

Kai prievarta atsiplėšiu nuo krioklio ir 
atsigręžiu, — įstigiškai pasitraukiu į šalį: 
kun. Valukas, įsistebeilinęs į krioklį, fil
muoja.

■— Kam pasitraukei? — pro krioklio 
siausmą vos girdžiu jo balsą. — Norėjau 
tave nufilmuoti...

Kanados pusėje
Grįžtame prie mašinos, atsidustame ir, 

susėdę į vidų, pamažėle dardame Niaga
ros upės pakrantėmis.

Mes važiuojame į Kanadą, kad dar ar
čiau prieitume prie didžiulio kanadiškio 
krioklio. Mano ausyse tebegroja įšėlusio 
vandens orkestras, ausyse — tebetvieksi 
sudužusio vandens vaivorykštė.

Už didžiulio tilto mus sustabdo unifor
muota moteris: ji „saugoja“ Amerikos - 
Kanados sieną ir paprašo mūsų dokumen 
tų. Kun. klebonas amerikietišku akcentu 
paliudija, kad jis Amerikoje gimęs, — 
jam nereikia jokio paso; aš parodau savo 
užsienio pasą, — ir uniformuotoji plačiai 
nusišypso: prašau, esi laukiamas...

Dardame plačia gatve, o mano akys nu
krypsta į dešinę, kur į aukštą bokštą 
statmenai rieda raudonas keltuvas.

— Kai apžiūrėsime krioklį, ir mes pa
sikelsime į viršų high ball išgerti, — šyp
sosi kun. klebonas. — Ten, pačiame viršų 
je, yra didžiulis restoranas.

— Restoranas?! Tokioj aukštybėj?! — 
prasižioju, bet susivaldau ir užbaigiu: — 
Jei tik mus užtemps...

Palikę mašiną nuošalėje, kiūtiname ar
tyn krioklio. Tačiau susikalbėti negalime: 
įdūkęs vanduo užtraukia tokią simfoni
ją, kad net ausyse spengia. Veidan teškia

vėjo gūsio nešamo vandens lašeliai, — ap 
taško akinius, nuplauna veidą, suvilgo lū
pas.

Nors saulėta ir ramu, pasistatome švar
kų apykakles: iš krioklio pusės atšamato- 
ja toks šaltas vėjas, kad visą kūną pagau
gais suvirpina.

Klykia vaikai, laksto kelnėtos mergai
tės, muistosi susiglaudusios poros, nuga
ras atstato puošnios damos, gražiai suly
gintas kelnes rankomis dangsto skrybė
liuoti ponai.

Įdūkęs šniokštimas. Šaltais liežuviais 
besilaižąs vėjas. švirkščiančio vandens 
lašai. Nepaprastas vaizdas, įdūkusi mu
zika, visai nepageidaujama pirtis...

Apsigrįžtame ir guriame tolyn nuo 
krioklio, nuo vėjo ir nuo vandens. Tačiau 
dešinėje, anapus verdančios upės vagos, 
vėl matome amerikiečių krioklį ir negali
me atsistebėti vaizdais, atsiklausyti gar
sų.

Aukštybėse
Privažiuojame prie aukšto bokšto ir, pa 

likę aikštėj® mainą, įeiname į milžinišką 
pastatą.

Timpiname .slidžiomis grindimis, žiū- 
rinėjame Anglijos, Kanados išstatytas pra
monės prašmatnybes, iš automato išsi- 
krapštome „Players“ cigarečių, kurių Ro- 
chesteryje nebuvau matęs, ir nusiperka- 
me keltuvui bilietus.

Nedideliame keltuve žmonių, kaip sil
kių statinėje — kudlotų jaunuolių, praš
matnių ponių, garbanių vaikų, senelių. 
Jaunas, vienmarškinis jaunuolis spusteli 
spaustuką, ir pamažėle kylame į viršų. Iš 
lauko pusės matęs bokšto aukštį, net bi
jau įsivaizduoti, kas iš mūsų liktų, jeigu 
keltuvas staiga sustotų, apsimąstytų ir nu 
tartų visu greičiu nugarmėti žemyn.

Sustojame vienoje, kitoje vietoje, vie
nus išleidžiame, kitus paimame, ir vis ky
lame į viršų. Pagaliau užsimąstęs jaunuo
lis atidaro duris, ir mes atsiduriame di
deliame, apskritame restorane.

Susiradę stalą, atsisėdame atsipūsti. Ro 
mantiška prieblanda, bet nyku, tad pa-
spaudžiu žiburėlio spaudiklį, įr mažutė 
spygsnė nusišypso blankia, lyg jaunos 
mergaitės, šypsena. Tuo pačiu metu įkū- 
ni, vos uniformoje telpanti mergiotė su
stoja prie mūsų stalo ir pavargusiu bal
su paklausia, ko norėtume paragauti.

Gurkšnojame gaivinantį mišinį, pakar
tojame kitą stiklą ir prieiname prie lan
go.

Pro didžiulį langą matau neišsemiamus 
vandens plotus, giliai į upės vagą įsibro
vusius pilkus pusiasalius, vandenyje skęs 
tančius tiltus, trijų seserų salą, riaumo
jančius ir besitaškančius krioklius, ore 
parpiantį malūnsparnį, pasakišką dan
gaus mėlynę, žmonių skruzdėlyną...

Neiškentęs fotografuoju: noriu pagauti 
ir įamžinti Niagaros krioklį, apie kurį ka
žin kada mokytoja Ona Mataitytė geogra 
fijos pamokų metu labai paprastais žo
džiais pasakojo Jurbarko gimnazijoje.

Krioklį įsivaizdavau paprastesnį ir, be 
to, primityvioje aplinkoje — tarp pilkų 
uolų ir nesibaigiančių girių bei laukų. Ne 
tokį gaivališką, ne tokį muzikalų.

Kino artistei reikėjo nusileisti parašiu
tu iš lėktuvo tris tūkstančius pėdų į eže
rą. Prieš pakildama į viršų, ji žvilgterėjo 
aukštyn, įsivaizduodama trijų tūkstančių 
pėdų aukštį, paskum įsmeigė akis į ežerą. 
Kaip ji nustebo, kad ežero vanduo buvo 
vos kelių centimetrų gylio.

— Nieko gero! — šūktelėjo. — Ežeras 
visai negilus.

— Neklystate! — atsakė direktorius. — 
Mes nenorime, kad jūs nuskęstumėte...

Ne, jokiu būdu nenorėčiau matyti, kaip 
trys apsivylusios seserys, susikabinusios 
rankomis, garmėjo į krioklio bedugnę.

— Kriokly tokia jėga sviedžia j prara
ją, kad retai kada kūną besuranda, — 
pertraukia mano mintis kun. klebonas.

(Bus daugiau)

SENOVĖS ROMĖNŲ GARSIAKALBIAI
Sardinijoje, teatre, pastatytame maž

daug tuo pačiu metu, kaip ir Romos Koli
ziejus, archeologai surado originalią akus
tikos sistemą. 170 cm aukštumo degto mo
lio vazas romėnai išdėliodavo avanscenoje 
kaklu į publiką. Šitaip būdavo gaunamas 
rezonatorius, kuris sustiprindavo akto
riaus balsą.

ČIA NERŪDIJA GELEŽIS
Beveik 3000 metų Indijoje stovi geležinė 

kolona. Ji ir šiandien visiškai nesurūdijusi. 
Ilgai šis reiškinys buvo neišaiškintas.

Neseniai anglų mokslininkai nustatė, kad 
ir kiti geležiniai daiktai šioje Indijos zono
je taip pat nerūdija. Pasirodo, čia vyrauja 
nepaprastai sausas ir pastovus klimatas, 
yra labai tyras oras. Tai neleidžia atsirasti 
rūdims.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, 

anąkart, pajudinęs mūsų politinio išliki
mo klausimą, aš bandžiau ieškoti atsaky
mo, kur mes darome klaidas ir kur galė
tume pasitaisyti, norėdami išvengti visiš
ko prapuolimo, bendruomenės suskaldy
mo ir sunykimo.

Keldamas tokį, palyginti, opų klausi
mą, turėjau galvoje bendruomenę ir jos 
galimybes būti naudinga ar nenaudinga. 
Vienas kuris nors asmuo bendruomenėje 
beveik nieko nereiškia. Bet bendruomenė, 
o, bendruomenė jau yra didelis dalykas! 
Jei ji yra nemaža, jei ji turi pajėgių, su 
iniciatyva žmonių, tai daug gali padaryti. 
Mūsų lietuviškoji bendruomenė svetur 
irgi yra padariusi didelių dalykų, nors ne 
tik kas nors iš šalies, bet ir mes patys pa-

PUTINAS
(Atkelta iš 2 psl.)

Putinui kūrybinių sąlygų nesušvelnino. 
Kaip būdingą stalininės prievartos Putino 
eilėraštį galima nurodyti „Didžiojo Spalio 
garbei“. Jis čia gana publicistiškai ir nevy
kusiai rimuoja:

Tuomet pakrantėj srauniosios Nevos, 
Prieglobsty spalio padangės pilkšvos, 
Tarė tą žodį Didysis žmogus, — 
Žodį kaip dūžis priekalo trankus... 
Trumpą mes renkamės kelią — 
Darbo žmonių revoliuciją!
Atidavęs savo duoklę bolševikinei prie

vartai, Putinas pastaraisiais savo gyveni
mo metais vėl grįžo į simbolizmą. Jo pas
kutinė eilėraščių knyga „Langas“, išleista 
1966 m. Vilniuje, rodo, kad Putinas Vilniu
je išgyveno žiaurią poeto tragediją. Jis jau 
tesi kaip Krėvės „Aras“ su parištais spar
nais narve. Dar baisiau: jis jautėsi gyvenąs 
baisų košmaro laikotarpį. Naktį jis nega
lėjo miegoti, nes bijojo, kad neateitų ko
kios keistos būtybės, gauruotos, biaurios, 
nematytos, kurios šoka numirėlių šokį, ku
rios apstoja poetą, grasina, burnoja:

— Mes tau!..
— Mes tave!..
— Ak, Tu!..
Poetas išprakaitavęs pabunda ir sušun

ka:
O Viešpatie, kas per košmaras!
Ir kas čia su manim daros?

(„Langas“, „Tvora").
Mums tai gerai suprantama, kas darosi: 

poetas gyvena nuolatinėje baimėje, kad 
nebūtų naktį suimtas, išvežtas ir uždarytas 
koncentracijos stovykloje. Todėl poetas 
„Lange“ gilios simbolikos skraiste priden
gia savo skausmą, kančią, juodą naktį, ne
ramią buitį, savo „mirtį“. Poetas keliasi iš 
kapo, kur bolševikai susitarę ir buvo už
darę, kad jis paklustų jų valiai. Tačiau jis 
nepakluso ir kėlėsi, nes:

Ne kartą buvau jau miręs.
Ir kuo gi gyvenimas skirias?
Tik tuo, kad daugiau čia kančios,
Melo, apgaulės, klastos —
Tik tuo, kad daugiau niekados 
Tu saulės šviesos neregėsi, 
Sukniubęs kapo pavėsy.
(„Langas“, „Keliam iš kapo")
Bet poetas kėlėsi, kad dar kartą meilę 

apdainuotų, ne tą geidulingą, ne tą egzal
tuotą, kur šaukia jaunystę į siautulio puo
tą, tą, kur gyvybės naujos pasiilgusias įs
čias nauja buitim apvaisina. Tą meilę, kuri 
siekti saulės ir žvaigždžių masina. Jis kėlė
si iš kapo, kad apdainuotų somnambulą, 
kuris ieško savo mylimosios — žydrosios ir 
tikrosios laisvės, kaip laisvosios, nepri
klausomos Lietuvos simbolio.

Pro bolševikinio moralinio kalėjimo lan
gą poetas mato ateities vizijas ir pranašau
ja saulės ir laisvės patekėjimą.

Putinas mūsų romano istorijoje paliks 
kaip pirmasis psichologinio, vakarietiškai 
išugdyto kompozicinio romano pirmtakas. 
Jo „Altorių šešėly“ Liudas Vasaris, Liucė, 
Rainakienė, Auksė, kun. Platūnas, kun. 
Strimaitis, Ramutis amžinai bus neužmirš
tami personažai. Reikia tikėtis, kad ir „Su
kilėliai“ bus vertinami ne mažiau, kaip 
„Altorių šešėly“, nes čia Putinas meniškai 
ir politiškai gudriai atvaizduoja 1863 m. 
sukilėlius, kurie kovojo prieš tą patį pan- 
slavizmą, prieš kurį kovojo ir 1945-50 m. 
Lietuvos patriotai-partizanai.

Nors dramos srityje Putinui nelabai se
kėsi, bet ir dramos istorijoje „Valdovo sū
nūs“ pasiliks kaip vienas iš pavyzdingųjų 
scenos veikalų.

Jei prieš keliolika metų buvo kai kieno 
V. Krėvės kandidatūra keliama į Nobelio 
laureatus, tai šiandien drįsčiau tvirtinti, 
kad Putinas labiau vertas Nobelio premi
jos negu Pasternakas ar daugelis kitų No
belio laureatų, kurie po kelių dešimčių me
tų miršta literatūros istorijoje. Putinas, 
kaip lietuvių tautos kūrybinio genijaus 
poraiška, liks amžinas ne tik lietuvių tau
toje, bet jis kaskart vis labiau užkariaus ir 
kitų tautų širdis ir literatūrinį pasaulinį 
pripažinimą. 

kritikuojame savųjų darbus ir ne ko nors 
blogo trokšdami, bet kad dar geriau bū
tų, kad klaidos būtų taisomos.

Suskaldyti tą bendruomenę reiškia už- 
gnaužti daugelį jos atliekamų darbų. O 
tas politinis skaldymas ir skaidymasis 
vyksta. Kai kuriuos to vyksmo faktus 
daugumas jau žinome iš savo spaudos 
(sakykim, vidiniai nesusipratimai Vilke, 
ginčai dėl įvairių pasimatymų JAV su 
sovietiniais pareigūnais). Kai kuriuos fak
tus mažiau kas žinome. O kokia baisybė 
laiko ir energijos sunaudojama šitiems 
dalykams per laikraščius, susirinkimuo
se ir posėdžiuose išsiaiškinti! Net ir išsi
aiškinus paprastai jau niekada nebeužgy- 
ja vienybei padarytosios žaizdos — ply
šys ne mažėja, bet didėja.

• • •
Šituos mūsų dėmesį vis labiau patrau

kiančius visokius įvykius vienas sau 
sklaidydamas, anąkart netyčia pamačiau 
amerikonišką televizijos programą „The 
Invaders“ (interventai, okupantai). Ta 
programa dvigubai amerikoniška. Ji ame 
rikoniška, nes amerikiečių gaminta, ir ji 
amerikoniška, nes jai dar vis užtenka su- 
peramerikoniškos dvasios (tokios, kaip 
„Readers Digest“ magazine). Dabar jau 
dažniau pažiūriu tą programą. Sakyčiau, 
kad joje gana intriguojančiais vaizdais pa 
rodoma šiandien tokia aktuali mokslinių 
fantazijų tema. Iš kažkokių tolimų pasau
lių į šią žemę nusileidę sutvėrimai nori 
šią mūsų apgyventąją planetą okupuoti, 
ir Dovydas Vincentas yra tasai amerikie
tiškasis herojus, kuris vienas kovoja 
prieš tuos okupantus.

Net ir neužsiminčiau tos amerikoniškos 
vaidinimų serijos, jeigu ji man nesukeltų 
keistų minčių ir palyginimų. Deja, žiūrė
damas tuos vaidinimus, visada matau ne 
anuos okupantus iš tolimų pasaulių, bet 
mus pačius, svetur gyvenančius lietuvius. 
Išskyrus Dovydą Vincentą, anuose vaidi
nimuose daugybė amerikiečių kokių nors 
motyvų vedami nueina tarnauti tiems 
okupantams, ir kartais tasai atkaklusis 
amerikietis herojus nebežino, su kuo jis 
kalba ar bendrauja: su draugu ar su prie
šu, su pačiu okupanto atstovu ar su par
sidavusiu jam, su perplautais smegenimis 
amerikiečiu. Jau visur daug yra tų persi- 
metėlių, ir jie labai panašūs į mus ir savo 
laikysena ir motyvų įvairumu.

• • •
Nepaisant daugybės priešo talkininkų, 

nepaisant technikos tobulybių, kurią turi 
priešas savo rankose, nepaisant didelių 
pavojų, Vincentas visada išlieka. O kai 
serija baigsis, tai, greičiausia, Amerika 
bus išgelbėta. Tam ji ir yra Amerika..

Ar mūsų bendruomenė išsigelbės nuo 
sunykimo, ar ji atsilaikys prieš sovietų 
spaudimą, aš nesu toks tikras ir toks ame 
rikoniškai optimistiškas. Iš to, kas vyks
ta, darausi pakankamai liūdnas išvadas.

Mūsų bendruomenės galutinį subyrėji
mą gali išgelbėti tik peržiūrėjimas iš pa
čių pagrindų tos laikysenos, kuri yra jau 
daugiau kaip 20 metų senumo. Mūsų visa 
laikysena yra tokia užkietėjusi ir pase
nusi, kad kartais net nepatogu. Ką prieš 
20 metų kalbėjome, tą patį dabar kaip pa 
pūgos kartojame ir kartojame. Pats pa
grindinis dalykas privalo išlikti, būtent, 
idėja nepavargti, neleisti galvai apsisuk
ti, nepasiduoti. Bet metodai turi keistis 
gyvenimiškai, pagal reikalą, pagal sąly
gas. Žiūrėkite, mus sėkmingai virškinan
tieji okupantai iš anų pasaulių, jei reikia, 
pajėgia metodus kas pusmetį pakeisti, ir 
dėl to jiems sekasi meškerioti — skaldy
ti mūsų svetur esančią bendruomenę, nu
statyti vienus prieš kitus, piudymais pa
daryti mus neveiksmingais, energiją su
naudojančiais nekūrybiškiems dalykams.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.
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?ij AUKA TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui 1 sv. aukojo P. Šablins- 
kas. Dėkoja T. F. Atstovybė.

PABRANGO KELIONĖS DOKUMENTAI

J. Tautų Aukštasis komisaras pabėgėlių 
reikalams praneša, kad pabėgėliai, kurie 
norės kur nors keliauti, dabar turės bran
giau mokėti už kelioninį dokumentą. Anks 
čiau už tokį pažymėjimą būdavo imama 20 
šil., dabar — 30 šil. Pratęsiant dokumento 
galiojimo laiką būdavo imama 10 šil., bus 
imama 20 šil.

Tos kainos taikomos D. Britanijoje gy
venantiems pabėgėliams.

LONDONAS
KUN. PETRO RUKŠIO PRIMICIJOS

Liepos 2 d., sekmadienį, 11 vai., kun. P. 
Rukšys laikys savo pirmąsias šv. Mišias 
Londono Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Prieš Mišias bus procesija. Tėvai prašo
mi atvežti savo jaunimą dalyvauti procesi
joje 15 minučių prieš Mišias, kad būtų ga
lima juos paruošti procesijai.

Primicijos yra ypatinga diena lietuviš
kai kolonijai, dėl to visi tikintieji kviečia
mi dalyvauti.

PRIMICIJANTUI PAGERBTI PIETOS
Tuojau po primicijų Sporto ir Socialinio 

klubo salėje lietuvės moterys ruošia primi- 
cijantui pagerbti pietus.

Rengėjos kviečia visus dalyvauti.
Užsirašyti pas V. Jurienę Baltic Stores, 

S. Kasparą ar Lietuvių bažnyčios kleboni
joje.

Mokestis — 1 svaras.
Užsirašyti prašoma galimai greičiau.

SUSITIKIMAS SU J. KAPOČIUM

Lydimas B. Daunoro, į Lietuvių Namus 
Londone buvo užsukęs Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapočius. Jis iš 
Europos žemyno pro Londoną grįžo į 
JAV.

Važiuodamas į Europą, buvo pasiėmęs 
įteikti vysk. P. Braziui savo išleistą, bet 
dar nespėtą įrišti religinę lietuvišką kny
gą, bet kelias valandas pavėlavo.

Londone pasiėmė išleisti V. Šlaito nau
ją rinkinį. Tą rinkinį buvo pasižadėjusi 
išleisti DBLS, bet sušlubavusi spaustuvė 
ligi šiol neleido to pižado įvykdyti.

J. Kapočius painformavo, kad Lietuvai 
skirtasis Lietuvių Enciklopedijos XV to
mas turėtų pagaliau išeiti. Jau surinkta 
spaustuvėje apie 600 puslapių ir paskuti
niai bendradarbiai pažadėjo greit baigti 
rašyti pažadėtuosius straipsnius.

Lituanistinę enciklopediją anglų kalba 
galutinai nusistatyta leisti, nors dar ir 
trūkstą prenumeratorių, kad jos išleidi
mas apsimokėtų. Pirmąjį tomą pasiėmė 
suredaguoti prof. S. Sužiedėlis. Ta enci
klopedija bus iš naujo rašoma, telkiami 
jai bendradarbiai.

EKSKURSIJA Į CLACTON-ON-SEA

Liepos 16 d., sekmadienį, rengiama išvy
ka į pajūrį — Clacton-on-Sea.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 
(21 The Oval, Hackney Rd., E.2) rytą 8.45 
vai. punktualiai.

Užsirašyti prašoma klebonijoje, pas S. 
Kasparą, Juozą Guogą, Viktoriją Puidokie
nę ir Baltic Stores — Z. Jurą. Kaina 15 šil. 
Apsimokėti prašoma užsirašant.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS
421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARI 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

STUDENTIŠKA EKSKURSIJA
Liepos 6 d. į Londoną atvyksta lietuvių 

studenčių ir studentų ekskursija iš JAV.
Jie čia prabus keletą dienų, o paskui ke

liaus toliau į Europos žemyną.
Ekskursijai vadovauja Marija Gailiušy- 

tė. Ekskursiją sudaro apie 25 asmenys.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 2 d., 11 vai., Ži

dinyje.
COVENTRY — liepos 2 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.
BRADFORD — liepos 2 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 9 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 16 d., 12.30 vai.

LIET. KAT. SIELOVADOS ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

Reiškiame širdingiausią padėką visiems 
tautiečiams, kurie, a.a. vyskupui dr. Pra
nui Braziui, MIC, mirus, užprašė šv. Mi
šias, meldėsi ir dalyvavo pamaldose, kurie 
pareiškė užuojautą Sielovados centrui, Ma
rijonams ir Liet. Jaunimo Židiniui Notting 
hame ir jame užprašė už Velionį šv. Mi
šias: Meč. S. Rimšai, Ketteringo lietuviams, 
I. Naginevičienei, S. Pučinskienei, D. Je- 
linskui ir kt. Ačiū visiems, besiruošusiems 
kuo iškilmingiau Ganytoją sutikti Anglijo
je ir Škotijoje.

Kun. S. Matulis, MIC

NOTTINQHAMAS
PASKUBĖTI

Berniukų, jaunuolių vasaros stovyklai 
prie Liet. Jaunimo Židinio kandidatus už
rašyti ne vėliau kaip iki liepos 16 dienos. 
Bet kuo greičiau, tuo geriau.

Stovykla bus nuo liepos 23 d. iki rugpjū
čio 6 d.

JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tei. 85738.

Už GARBŲJĮ VELIONĮ
Pamaldas už a.a. vysk. Praną Brazį, MIC, 

birželio 25 d., 11 vai., Jaunimo Židinyje at
laikė svečias kun. Mečys Burba, SDB. Jas 
užprašė Meč. S. Rimša iš Chertsey.

Liepos 2 d., 11 vai., Židinyje bus pamal
dos už a.a. Vyskupą, užprašytos Ketteringo 
lietuvių. Liepos 16 d. Židinyje 11 vai. šv. 
Mišias už Velionį užprašė St. Ručinskienė. 
Tą dieną bus platesnis laisvųjų Europos 
lietuvių Velionio Vyskupo paminėjimas 
tuojau po pamaldų Liet. Židinyje.

GIESMĖS IR DAINOS TALKA

Visus galinčius giedoti-dainuoti maloniai 
kviečiame atvykti liepos 2d., 11 vai., į L. 
Jaunimo Židinį pamaldoms ir pasilikti po 
pamaldų trumpai repeticijai, kuri įvyks 
Židinyje.

MANCHESTER^
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Manchesterio ir apylinkės 
lietuvių bendruomenė minėjo tragiškojo 
birželio lietuvių aukas ir kančias.

4.30 vai. prie lietuvių paminklinio kry
žiaus Mostono kapinėse atlikta religinės 
apeigos. Organizuotai su savo vėliavomis 
dalyvavo DBLS Manchesterio ir Rochdalės 
skyriai, Manchesterio ramovėnai ir skautų 
draugovė. Visų lietuvių vardu padėtas vai
nikas. Ypač gilų įspūdį padarė katalikų 
kun. Geryba ir evangelikų kun. A. Putcė. 
kurie, apsivilkę bažnytiniais rūbais, drau
ge su visais siuntė maldas ir giesmes į 
Aukščiausiąjį. Neišdildomą įpūdį visiems 
paliko kun. A. Gerybos maldos žuvusiems 
žodžiai bei jos mintys.

Vėliau Liet. Soc. Klubo patalpose įvyko 
viešas minėjimas.

Klubo šeimininkas A. Kublinskas atida
rė minėjimą ir pakvietė kun. A. Putcę pa
skaitai. Prelegentas išgvildeno birželio tra 
gėdiją, paryškino mūsų, laisvėje gyvenan
čių, skausmą, pavojus ir uždavinius.

Susikaupimu pagerbiami žuvusieji. Bai
giama Tautos himnu.

Tautiečių pabendravimas tęsėsi dar il
gai, bet be dainų ir be šokių, vien dalijan
tis baisiais prisiminimais.

Klubo vadovybė, kaip ir visuomet, pavai 
šino pareigūnus ir svečius.

Minėjimą suruošė Manchesterio Koordi
nacinis Komitetas. Atsilankė gausiai ne tik 
vietinių, bet ir tolesnių apylinkių lietuvių.

D. Dainutis

VOKIETIJA
KONFIRMACIJA VASARIO 16

GIMNAZIJOJ
Gegužės 21 d. evangelikų bažnyčioje 

Huettenfelde įvyko lietuviškos konfirma
cijos. Konfirmuota trečios klasės mokinė 
Marytė Kuršytė, gimusi 1952 m. Plikiuose, 
Klaipėdos krašte ir 1959 m. su tėveliais at
vykusi į Vakarų Vokietiją. Į lietuvių gim
naziją įstojo 1965 m.

Apeigas atliko ir pamokslą pasakė Gim
nazijos ev. kapelionas kun. J. Urdzė.

Po pietų Evangelikų Jaunimo Ratelio va 
dovo ir mok. Fr. Skėrio gimnazijos valgyk
loje buvo suruošta kavutė. Joje dalyvavo 
per 60 asmenų.

Dovanas konfirmantei įteikė mok. Fr. 
Skėrys ir kun. J. Riaubūnas. Sveikinimo žo 
dį tarė gimnazijos direktorius kun. dr. P. 
Bašinskas, kun. J. Urdzė, kun. J. Riaubū
nas ir kun. J. Dėdinas. Gimnazijos direkto
rius priminė, kad Marytė Kuršytė yra ge
riausia mokinė visoj gimnazijoj.

Fr. Sk.

Jaunimui vasaros stovykla ruošiama 
lietuvių Sielovados 1967 m. liepos 25 d. — 
rugpjūčio 14 d. Austrijos pasienyje, Fues
sen miestelyje, Allgaeau.

MIRUSIEJI

Ona Margytė - šikšniuvienė, gim. 1903. 
IV.14 d. Versmininkų k., Tilžės aps., mi
rė 1967.V.20 d. Hamburg-Langenhorn, pa
laidota Hamburg-Ohlsdorf miesto kapinė
se.

Karolis Šaltenis, gimęs 1904.1.22 d. Pa 
gelvio k. Tauragės aps., gyvenęs Dargėnų 
km., Tauragės aps., o Vokietijoje Hanno- 
veryje, mirė 1967.V.7 Hannover-Stoeiken.

Martynas Marijonas Teišerskas mirė 
širdies liga gegužės 12 d., tesulaukęs 53 
m. Buvo Jurbarko notaru. Jis buvo vie
nas tų, kurie sugalvojo Vasario 16 gimna
zijai išlaikyti organizuoti tarp Amerikos 
lietuvių šalpos būrelius.

Juozas Bajoraitis, gimęs 1918 m. Ku
dirkos Naumiestyje, mirė Warsteino džio 
vininkų sanatorijoje. Priklausė PLB Bo- 
cholto apylinkei.

Bronius Balsys, gimęs 1913 m. Getau- 
čiuose, Kretingos aps., mirė balandžio 19 
d. Hemer prie Hageno plaučių ligų ligo
ninėje.

Albertas Kajutis, gimęs 1907 m. Rygo
je, mirė gegužės gale Gautingo džiovinin
kų sanatorijoje.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Studijų savaitė, kuri vyksta kiekvieni 
metai, bus ir šiemet — 1967.VIII.19-27 d. 
Savaitė bus jungiama su Katalikų Moks
lo Akademijos suvažiavimu. Pagrindinė 
tema: dialogas moderniame gyvenime 
(dialogas jaunimo su senimu, tremtinių- 
emigrantų su tėvyne, dvasiškių su pasau
liečiais ir pan). Vieta: Lietuvių Gimna
zijoje.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
LUEBECKE

Lietuviai, latviai ir estai ir šiais metais 
gausiai ir su gerai paruošta programa pa
minėjo savo tautų aukas. Birželio 17 d. va
kare šv. 'Lorenzo bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos su bažnytiniu koncertu. 
Pamaldas pravedė senjoras kun. A. Kele- 
ris, latvių kun. Kelle ir estų kun. Remmel. 
Meninę programos dalį išpildė sopranas V. 
Brinkmann, pianistė S. Lemke, smuikinin
kė K. Bier ir oboistas U. Sacht.

Birželio 18 d. Jėzaus Širdies bažnyčioje 
kun. V. Šarka atlaikė iškilmingas šv. Mi
šias katalikams. Po to gausiai susirinkę pa- 
baltiečiai ir jiems prijaučiantieji nuo Lue- 
beko miesto Vorwerker kapinių didžiųjų 
vartų pradėjo eiseną prie savo tautinių pa
minklų, nešini gyvų gėlių gražiais vaini
kais, perjuostais tautiniais kaspinais. Prie 
atskirų p'aminklų buvo pasakytos kalbos, 
pasimelsta ir sugiedoti Pabaltijo tautų him 
nai. Prie lietuvių paminklo kalbas pasakė 
Pr. Liegus ir kun. V. Šarka.

Pasibaigus apeigoms, buvo pravesta rink 
liava vietos lietuvių kultūrinei veiklai. 
Žmonės gausiai ir noriai aukojo. Per abi 
dienas Luebecko lietuviai gausiai dalyva
vo minėjimų apeigose.

Už šių metų meninės programos paruoši
mą buvo atsakingi estai. Luebecke gyve
nantieji pabaltiečiai pamečiui pasirūpina 
bendros programos paruošimu.

J. Pyragas

KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio .Klubo 
Valdyba liepos 8 d., šeštadienį, savo patal
pose šaukia visuotinį pusmetinį narių susi
rinkimą.

Pradžia 5 vai. p.p.
Nesusirinkus kvorumui, susirinkimas ati 

dedamas 1 vai. vėliau, ir 6 vai. jis bus pra
vestas nežiūrint susirinkusių narių skai
čiaus.

Klubo Valdyba

Europos apsijungimo tema
PIRMASIS EUROPOS ŽURNALISTŲ

1964 m. gegužės 30 d. Florencijoje buvo 
įkurta Europos Žurnalistų Bendruomenė. 
Vienas pirmųjų jos iniciatorių buvo lietu
vis prel. Vincas Mincevičius, Elta-Press 
italų kalba redaktorius. Jis ypač daug dir
bo paruošiant statutą. Bendruomenė api
ma visus Europos žurnalistus. Pagrindi
nis tikslas siekti visos Europos, neišski
riant sovietų pavergtųjų kraštų, apjungi
mo laisvės ir demokratijos pagrindais. 
Bendruomenėje visos Europos tautos bei 
etninės grupės ir jų kalbos yra lygiatei
sės.

Gegužės 25-28 dienomis įvyko tos CEJ 
pirmasis kongresas, iškilmingai atidary
tas Castel SanfAngelo pilyje Romoje. Vė
liau darbai vyko netoli nuo Romos esan
čiuose miestuose Rieti ir Terni. Darbuose 
dalyvavo apie 250 žurnalistų iš įvairių 
Europos kraštų. Sveikino žodžiu ar raštu 
visa eilė Europos kraštų ministrų, politi
kų, institucijų, partijų ir organizacijų. 
Kongreso darbų eigą perdavė televizija, 
radijas ir spauda.

Pagrindiniai kalbėtojai buvo Italijos 
parlamento narys ir Romos universiteto 
profesorius Alfredo Crocco, kalbėjęs te
ma „Europos misija pasaulyje“, Muenche 
no universiteto profesorius Ernst Bauer 
tema „Žurnalizmas ir europeizmo dva
sia“ ir leidėjas lenkas Kleszcynski tema 
„Žurnalizmas krikščioniškoje sąvokoje". 
Diskusijose daug pasireiškė žurnalistai 
Frigeri (Šveicarija), Varos (Kroatija), 
Dijgraaf (Olandija), Kleszcynski (Lenki
ja), Mincevičius ir Gavėnas (Lietuva), 
Bauer (Vokietija), Gori ir Gastaldi (Ita
lija). Prel. Mincevičiaus iniciatyva buvo 
padaryta pakeitimų statute ir priimta 
eilė svarbių rezoliucijų.

Kongresas išrinko CEJ Tarybą, j kurią 
įeina Albanijos, Anglijos, Belgijos, Dani
jos, Italijos, Islandijos, Ispanijos, Kroati
jos, Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Ukrai-

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

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

A. Vienažindys

VAIDILUTĖS, ALUS IR
DRUMZLINA PUTA

Veiksmo vieta — „Rambynas“ 
Veikėjai: vaidilutės ir žyniai.

Šios vienaveiksmės misterijos ekspozi
cija galėtų būti maždaug tokia:

...Vakarėja. Virš Nemuno nusileidžia 
širmas rūkas, ir danguje viena po kitos 
įsižiebia žvaigždės.

Takais takeliais į Rambyną ima plauk
ti stabmeldžiai prie Šventosios ugnies, 
kurią kūrena dievobaimingos vaidilutės.

Gal būt, pradžia atrodo kiek lyriška ir 
.saldoka, tačiau ji, kaip puta nuo alaus, ne 
siskiria nuo tikrovės.

Ar jūs prisimenat tas palaimingas die
nas, kai Kaune, Liepos 21-osios gatvėje, 
atsidarė alinė „Rambynas“? Žmonės plū
do į ją kaip į atlaidus. Norėdamas išlenk
ti kaušą, turėdavai stoti į eilę ir pra
kiurksoti joje kelias valandas.

Alinė „Rambynas“ stojo pavyzdžiu ki
tiems miestams. Ir išsiliejo upėmis alus, 
ir suputojo balta puta, kol susimąstė vy
riausias žynys ir susikrimto vaidilutės.

Vieną vakarą jie susėdo prie užgesusio 
aukuro ir ėmė dūsauti:

„Kas iš to, kad taip masinančiai putoja 
alus, kas iš to, kad jis liete liejasi į tų be
sočių stabmeldžių nasrus... Labai jie ten 
ką supranta, svarbu, kad tik ką nors 
sriubčioti...“

Vyriausioji vaidilutė, arba bufetininkė 
M. Ivanovienė, išsitraukė automatinį pieš 
tuką ir ėmė braižyti nesudėtingą schemą. 
Prie aukuro prijungti kranai Nr. 1 ir Nr. 
2 aprūpina stabmeldžius „Kauno“ alum, o 
kranai Nr. 3 ir Nr. 4 tiekia „Biržietišką“ 
alų. Bet juk alaus statinės ne čia, ne prie 
aukuro, o apačioje — rūsyje, iš kur jis at
plaukia vamzdžiais.

„Ar daug atsirastų stabmeldžių, kurie 
įspėtų mūsų aukuro paslaptį, jei imtume 
krikštyti „Kauno“ alų su „Žiguliniu"?" — 
svarstė vyriausioji vaidilutė.

„Krikštyk, — pasakė vyriausias žynys, 
ir išganyta būsi!“

Iš pradžių vaidilutės buvo kuklios kaip 
nekaltos mergaitės: į „Kauno“ alų jos vos 
-ne-vos kliūstelėdavo „žigulinio“.

Bet laikas ėjo, ir jos vis labiau įsisma
gino. Vakarop jos imdavo giminingas 
alaus rūšis krikštyti. Tačiau įkaušę stab
meldžiai kad nors ką!.. Nubraukdavo ran
kove putotus ūsus ir šaukdavo „Dar!“. 
„Kauno" alus vis labiau užleisdavo vietą

BENDRUOMENĖS KONGU. ITALIJOJE

nos atstovai. Jų tarpe yra 4 parlamenta
rai, vienas senatorius ir du dvasiškiai. 
Lietuvai atstovauja prel. Vincas Mincevi
čius.

Italijos žurnalistų Federacijos pirminin 
kas grafas Gori pasiūlė CEJ motto: „To
tą Europa civitas“ — visa Europa viena 
šalis, kurį kongreso dalyviai priėmė. Kon
greso šūkis buvo: „Susijungti į vieną di
delę ir demokratinę Europą!“.

Kongresas priėmė šią rezoliuciją: „Eu
ropos žurnalistų Bendruomenė, susirin
kusi Romoje, Rieti ir Terni gegužės 25-28 
dienomis 1967 metais, savo Kongrese 
svarstyti temos „Susijungti į vieną dide
lę ir demokratinę Europą": išryškina rei
kalą sukurti Jungtinę Europą, kokia ji et
niškai yrą; pabrėžia kiekviename euro
pietyje augantį palinkimą panaikinti bet 
kokias ribas, kurios kliudytų laisvam 
ideologiniam, kultūriniam ir prekybiniam 
plėtojimuisi bei šiandieninio žmogaus 
troškimai tapti „pasaulio piliečiu“; paste
bi, kad apjungimas bus neįmanomas be 
tampraus ir nuoširdaus bendradarbiavi
mo visose srityse; reiškia viltį, jog bus 
žurnalistų bei leidėjų palaikomi ir sklei
džiami šie idealai, nes jie, kaipo plačiau
sias informacijos šaltinis ir auklėjimo 
įrankis, turi daugiau galimybės darbuotis 
pasiekti užsibrėžtojo aukštojo tikslo; 
džiaugiasi visokia iniciatyva, kuri veda į 
bendrą tikslą, ir laukia ryžtingesnio bei 
vaisingesnio bendradarbiavimo visų orga
nizacijų, veikiančių įvairiuose Europos 
kraštuose ir siekiančių tautų vienybės, 
laisvės bei demokratijos idealų; sveikina 
karštai ir siunčia linkėjimus valstybių 
galvoms, EEB kraštų ministrams, susirin
kusiems Campidoglio, Romos paktų de
šimtmečio sukakties proga svarstyti įvai
rių problemų, susijusių su didesne tautų 
gerove apsijungimo idealų perspektyvo
je“.

„Žiguliniui“, nors kaina likdavo pirmuti
nio.

Šituo masinančiu pavyzdžiu pasekė ir 
vaidilutė virėja O. Kilijonienė. Jai „krikš 
tyti“ kaip ir nebuvo ko, todėl įkaušusius 
stabmeldžius ji ėmėsi „apskusti“: vietoj 
šimto gramų rūkytos silkės — aštuonias
dešimt, vietoj dviejų porcijų karšto rūky
to žiobrio — pusantros porcijos ir pana
šiai.

Galų ga'.e vaidilutės taip įsismagino, 
taip įsišinkavojo, kad nei putų, nei kvapo 
to alaus, kurį pardavinėjo, nebegalėjo at
pažinti.

Stabmeldžiai pradėjo prunkštauti ir 
daužyti bokalais aukurą. Teko patikrinti. 
Na, žinoma, argi patikrinsi viską, kas am 
žiams į stabmeldžių pilvus nugarmėjo. Pa 
sisekė nutverti siūlus tik už vieną dešim
tį vaidilučių darbo pamainų. Ir ką jūs 
manote: juk per tą dešimt parų vyriausio
ji vaidilutė j savo kišenę nušinkavo šim
tus rublių.

Prieš nuleidžiant uždangą, pasirodė,’ 
kad ši istorija kaip du vandens lašai su
tampa su Šiaulių „Gubernijos“ alinės iš
daigomis. Viskas taip panašu ir sutampa, 
nors rašyk tą pačią istoriją iš naujo. Tik
tai skirtumas tas, kad Šiaulių vyriausioji 
vaidilutė O. Ivanauskienė krikštijo „Bir
žietišką“ alų su „Žiguliniu".

Gardus alutis su puta... Smagu jį iš
lenkti jaukioje alinėje. Bet blogai, kad 
tokią gerą pradžią apkartina šinkorius...

M. Vaišnora
(„Šluota“, 1967 m. Nr. 2)
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