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Ka rusai galvoja
Kartais, kaip sakiau, nepasirūpinama net 
painformuoti jį".

O kaip dėl tų keleto drąsiųjų, kurie iš- PASAULIS APLINK MUS
Britų „The Sunday Telegraph“ rugpjū

čio 24 d. išsispausdino David Floyd pasi
kalbėjimų su dabar Britanijoje gyvenan
čiu sovietų rašytoju A. Anatol (Anatoli 
Kuznecov), pavadintų „Ką rusai galvoja“.

Pasinaudodami maloniu „The Sunday 
Telegraph“ leidimu, persispausdiname sa
vo laikraštyje tų straipsnį, kaip būdingą 
gerai padėtį pažįstančio žmogaus aptarimą 
sovietinio gyvenimo.

„Visi jie yra „vanagai“.
Tais žodžiais Anatolis Kuznecovas, prieš 

kelias savaites išsisukęs nuo slaptosios po
licijos sargo ir Britanijoje pasirinkęs lais
vę rusų rašytojas, trumpai nusakė savo pa
žiūras į dabartinius Rusijos vadus.

Kuznecovas nesutinka su sovietų gyve
nimą stebinčių vakariečių bendru požiū
riu, kad Kremliaus vyrai skiriasi į „vana
gus“ ir „balandžius“, į tuos, kurie pasiry
žę atkakliai laikytis prieš visą likusį pa
saulį. ir tuos, kurie nori būti draugiškesni 
su juo. Kiek tasai inteligentiškas ir jautrus 
rusas pajėgia įžiūrėti, visi jie yra „vana
gai“.

Tai kas atsitiks Rusijoje? Ar bus ten ko
kių pasikeitimų į gera, į didesnę laisvę ir 
demokratiją viduje? Kuznecovas nėra op
timistas:

„Sprogimas neįmanomas, tai yra toks vi
są kraštą apimąs sukilimas, kuris pajėgtų 
nuversti dabartinį sovietinį režimą. Prie
spaudos mašina yra perdaug stipri. Nega
liu įžiūrėti didelių vilčių, kad vyktų pa
laipsniui režimo „demokratėjimas“, nes 
Sovietų Sąjungoje iš viso nėra tikro politi
nio gyvenimo vakarietiškąja to žodžio 
prasme. Tačiau esama tikrų galimybių įsi
vyrauti naujam teroro valdymui, tokiam, 
kokį mes pažinojome Stalino laikais ir ko
kį rusų tauta yra tiek daug kartų išgyve
nusi savo istorijoje.

„Daugelis žmonių dar tebetiki, kad gali

Septynios DIENOS
Nepuolimo pareiškimas

Po ilgesnio susirašinėjimo Sov. Sąjungos 
vyriausybė pritarė V. Vokietijos vyriausy
bės pasiūlymui pasikeisti pareiškimais dėl 
nepuolimo.

Sov. Sąjunga siūlo dėl to pradėti pasita
rimus Maskvoje.

Bet V. Vokietijos vyriausybė dabar nebe- 
sutaria, kiek vertas tas sovietų siūlymas. 
Kai užsienio reikalų ministeris Brandtas 
nieko bloga čia neįžiūri, tai kancleris Kie- 
singeris sovietų pasiūlyme mato reikalavi
mą Vokietijai kapituliuoti.

Generolas nenori
Ilgesnį laiką tarptautinis Raudonasis 

kryžius neturėjo galimybių teikti paramos 
Biafros badaujantiems gyventojams, nes 
Nigerija neleido per savo teritoriją skristi 
tiekimo lėktuvams.

Dabar Nigerija sutinka praleisti lėktu
vus, bet atsisako Biafrą valdąs gen. Ojuk- 
wus.

Tvarkoma opozicija
Braziliją valdanti karinė junta vėl pra

dėjo griežtai tvarkyti opoziciją.
Vienam opozicijos vadui atimtos 10 me

tų politinės teisės, keliems kitiems atimta 
nuosavybė ir teisės. Tokiomis pat priemo
nėmis nubausti ir 5 karininkai, tarp jų vie
nas generolas.

Atgal į darbą
V. Vokietijoje didžiuma anglies ir plieno 

pramonės darbininkų baigė neoficialų 
streiką ir grįžo į darbą, kai buvo pakelti at
lyginimai.

Dalis dar tebestreikuoja.

Nusikaltimai Paryžiuje
Paryžiuje kas valandą būna trys įsilau

žimai, truputį mažiau kaip viena žmogžu
dystė kasdieną, penki užpuolimai per sa
vaitę, dvidešimt nusižengimų prieš narko
tikų įstatymus kas mėnuo.

Nassero ateitis
Laikraščiai skelbia iš Kairo ateinančias 

žinias, kad Egipto prez. Nasseras laiku pra- 
matęs perversmą ir namų arešte dabar lai
kąs vieną savo svarbiųjų padėjėjų—Sabrį.

Reikalų su Izraeliu tvarkymas keliąs po
litikų ir kariuomenės nepasitenkinimą.

Nori Kinijos
J. Tautų generalinis sekretorius U Tan

ias reikalauja, kad Kinija būtų pakviesta 
dalyvauti pasitarimuose dėl nusiginklavi

iškilti inteligentiškas, civilizuotas, žmoniš
kas vadas, o tada, kaip jie galvoja, viskas 
būtų gerai. Tačiau tarp dabartinių vadų 
nėra nė vieno tokio, kuris naudotųsi žmo
nių populiarumu. Bet žmonės vistiek tikisi.

„Tačiau aš esu linkęs sakyti, kad Rusija 
yra greičiau pasiruošusi naujam Stalinui 
ir naujam Berijai (Stalino slaptosios poli
cijos viršininkas), negu inteligentiškam ir 
žmoniškam vadui. Istorijos bėgyje Rusija 
išgyveno žymiai daugiau blogų laikų, negu 
gerų, ir ji yra viskam pasiruošusi. Tai, ži
noma, pesimistiškas požiūris. Būčiau labai 
laimingas, jei paaiškėtų, kad klydau“.

Keleiviai į nežinią
Sovietų Sąjungos gyventojai, sako Kuz

necovas, nevaidina iš viso jokio vaidmens 
sovietų politikos vyksme. „Politiką vykdo 
labai mažas žmonių skaičius Maskvoje, o 
visi kiti gyventojai sužino jų nutarimus 
tiktai po to, kai nuspręsta. Visi gyventojai 
domisi politika, bet tik ta prasme, kad jie 
stebisi, ką iš tiesų čia ta mažoji vadų gru
pė dar sugalvos ir ką dar padarys.

„Sovietų Sąjungos gyventojų laikysena 
Kremliaus politikos kūrėjų atžvilgiu yra 
lyg tų keleivių laive, kurio kelionės tikslas 
jiems nežinomas. Sovietų eilinis žmogus 
visiškai neturi jokios įtakos sovietinio 
valstybės laivo krypčiai ir netiki, kad tu
rėtų. Jis labai norėtų turėti šiokios tokios 
įtakos, bet toksai noras jam prašoka pa
čias kraštutiniausias svajones“.

Bet argi eiliniai Rusijos gyventojai ne
turi šiek tiek svorio vietinėje politikoje?

„Dėl Dievo meilės, ne, niekada. Ar klau
simas susijęs su kuriuo nors didžiosios po
litikos reikalu, ar su mažosios, eilinis pi
lietis geriausiu atveju jaučiasi padėtyje 
tokio žmogaus, kuris paprasčiausiai pain
formuojamas, kas su juo žadama daryti.

mo ar ginklavimosi apribojimo.
Vis didėjanti atominio karo grėsmė, dėl 

to, esą, klaida būtų nesuvesti į krūvą tar
tis visų kraštų, kurie turi atominių ginklų.

Moterys — nelygios
Britanijos profesinės sąjungos nutarė, 

kad moterys, dirbančios tokį pat darbą 
kaip ir vyrai, turėtų gauti tokį pat atlygi
nimą.

Bet britų pramonės konfederacija, vos 
tik vyriausybei pradėjus tą reikalą judinti, 
tuojau pasipriešinusi — tai būsianti pra
banga, kurios kraštas kol kas negalėsiąs 
pakelti.

Atitrauks dar daugiau
JAV jau atitraukė 25.000 savo karių iš 

Vietnamo.
Lapkričio mėn. numatoma dar atitraukti 

40.500.

Tik jis kaltas
Prahos radijas pakaltino Dubčeką vieną 

už 1968 m. įvykusią politinę krizę Čekoslo
vakijoje.

Jis esąs atsakingas už visas klaidas.

R. Vokietijos parama
Indija neturi net diplomatinių ryšių su 

Rytų Vokietija, bet dabar nutarė Rytų Ber
lyne įsteigti prekybinę misiją.

Santykiai stiprinami dėl to, kad Rytų 
Vokietija yra pasiūliusi Indijai paramą 
pramonei plėsti.

Prieglobstis Pančen Lamai
Kai Kinija užėmė Tibetą, tenykštis dva

sinis vadas Dalai Lama pabėgo.
Okupantai jo vieton paskyrė kitą vadą 

— Pančen Lamą, kuris iš pradžių buvo to
leruojamas, o vėliau įkištas koncentracijos 
lagerin. Dabar jis iš lagerio esąs pabėgęs, 
ir Indija pasiryžusi suteikti jam politinį 
prieglobstį, jeigu jis atbėgtų.

Lietaus pasekmės
Pietų Korėją palietė lietūs su audra. Žu

vo 273 žmonės, dingo 114, sužeista 200, be 
pastogės liko 120.000.

Tokio lietaus nebuvę jau 60 metų.

Dar vienas
V. Vokietijoje sudužo amerikietiškas ka

rinis lėktuvas Starfighter ir žuvo lakūnas.
Vokiečių aviacija tuos lėktuvus pradėjo 

naudoti 1961 m. Per tuos metus žuvo 54 
lakūnai, sudužo 99 lėktuvai.

ja. kaip tik užpulti Rusiją ir pavergti ją“.
Tačiau kai dėl Kinijos, tai pasirodo, kad 

sovietiniai gyventojai ir jų vyriausybė yra 
vienos nuomonės.

„Rusijos gyventojų laikysena šiandieni
nės Kinijos atžvilgiu yra labai šalta ir ne
draugiška. Taip žiūrima į Pekingo vadų 
politiką. Pats aš Rusijoje nesu sutikęs nė 
vieno asmens, kuris pajėgtų Kinijoje įžiū-

drįso protestuoti prieš oficialiąją sovietinę 
politiką — dėl tokių žmonių, kaip genero
las Grigorenka, Pavelas Litvinovas, Lari
ssa Danielienė ir kiti?

„Kuo toliau paeini nuo Maskvos, tuo 
mažiau težinoma apie tokius protestus, ir 
aš niekur kituose miestuose nesu girdėjęs 
apie kokius nors ženklus, kad jie viešai bū
tų remiami. Bet yra buvę kitokia forma 
reiškiamo protesto provincijos miestuose.

„Pavyzdžiui, Ukrainoje yra labai plačiai 
paplitęs judėjimas, kuris reikalauja Uk
rainai valstybinės nepriklausomybės. Pe
riodiškai prasiveržia viename ar kitame 
mieste nepasitenkinimas, kaip, pavyzdžiui, 
atsitiko Novočerkaske su darbininkais. Pa
našių nesusipratimų yra įvykę Tūloje, tik 
mažesnio masto. Bet apskritai padėtis Ru
sijoje yra tokia pat, kokią prieš šimtą me
tų yra vaizdžiai aprašęs didysis ukrainie
čių poetas Tarasas Ševčenka: „Viskas tylu, 
visomis kalbomis...“

Bet ar sovietiniai gyventojai nepasinau
doja tomis institucijomis, kurios atrodo 
aiškiau demokratiškos?

„Oficialiai popieriuje viskas puiku. Yra 
vadinamieji „deputatai“, Aukščiausias So
vietas, vietiniai sovietai, kurie teoretiškai 
tariamai tvarko krašto užsienių ir vidaus 
politiką. Bet tai tik grynas vaidinimas. Vi
si deputatai yra paprastos marionetės, ku
rios paklusniai pabalsuoja už viską, kas 
tik paduodama“.

Tai kuo gi tiki Rusijos gyventojai? Ko 
gi jie siekia? Ar jie tiki komunizmu?

„Deja, 90 procentų Rusijos gyventojų ne
betiki jokiu komunizmu. Jau ilgas laikas, 
kai Rusijoje nebėra buvę jokios revoliuci
jos ar revoliucinės dvasios. Joje yra tvirtai 
įsistiprinęs specialios rūšies imperialisti
nės valstybės režimas, nežinomas istorijo
je. Rimtai į komunizmą praktiškai niekas 
nežiūri; jis tik kelia ironiją ir liūdnas šyp
senas.

„Tačiau daugumas Sovietų Sąjungos gy
ventojų ir toliau tebesinaudoja tuo termi
nu, vien dėl to, kad nėra nieko kita. Jie iš- 
vedžioja šitaip: „Kas mums beliko? — grįž
ti atgal į kapitalizmą? Ne — jis pasirodė 
negeras. O ką mes nauja galėtume pasi
rinkti? Gal ką nors surasime. Bet turiu pa
sakyti, kad mūsų pastangos ką nors surasti 
nėra sėkmingos — vien tik kvailystės ir 
nesėkmės. Bet gal iškils inteligentiškas ir 
padorus vadas. Tada viskas pasitaisys“.

Painiava dėl ateities kelio
„Kai dėl inteligentiškesnių, galvojančių 

žmonių, tai Rusijoje jie išgyvena tikrą 
chaosą ir sąmyšį. Kai kurie jų tiki, kad, 
naudojantis Čekoslovakijos komunistų su
sikurtuoju išsireiškimu, gal dar ir galima 
bus susilaukti „žmonišku veidu komuniz
mo“, tai yra, padoraus, demokratiškesnio, 
liberalesnės visuomenės, net jei ir toliau 
tebevaldytų komunistų partija. Kiti deda 
viltis į mokslą ir mokslininkus, kad jie pa
sidarys tokie įtakingi visuomenėje (tokie 
mokslininkai, kaip, pavyzdžiui, akademi
kas Zacharovas), jog jie bus pajėgūs su
rasti kokį nors sprendimą. Labai daug kas 
nusigrįžta į religiją, vis daugiau ir dau
giau tokių kiekvieną dieną.

„Tačiau dauguma nieko nesupranta ir 
niekuo netiki. Jie paprasčiausiai mato tik, 
kad viskas blogai vyksta, kad ir ateityje, 
kaip atrodo, nieko gero nematyti ir kad 
nieko nelieka, kaip tik saugoti savo kailį, 
ką visi ir daro, kiekvienas pagal savo prin
cipus ir vadovaudamasis troškimu gyven
ti“.

Nukrypus į Rusijos santykius su kitais 
pasaulio kraštais, Kuznecovas pabrėžė, 
kad daugumui sovietinių piliečių visą jų 
informacijos pagrindą apie užsienių kraš
tus sudaro valstybės kontroliuojamoji 
spauda ir jų nuomonę apie tuos kraštus są
lygoja oficialioji propaganda. Vienintelis 
nepriklausomas jų informacijos šaltinis 
yra užsienių radijas, kurio klausymą so
vietų valdžia smarkiai trukdo. Sovietinių 
gyventojų požiūris į kitą didžiąją pasau
lio galybę, Ameriką, labai įvairuoja.

„Galvojantieji žmonės tiki, kad pati di
džiausia galimybė yra ta, jog Sovietų Są
junga išprovokuos trečiąjį pasaulinį karą 
ir kad Amerika gina tik save ir Vakarų 
pasaulį. Kiti galvoja, kad nėra ko pasi
rinkti tarp Amerikos ir Rusijos: abi jos 
yra pabaisos, ir nieko gera negalima įžiū
rėti Amerikoje.

„Dar kiti ko paprasčiausiai suvirškina 
oficialiąją propagandos liniją, kad Ameri
ka yra pavojingas imperialistinis kraštas, 
kuris dieną ir naktį nieko kita ir negalvo-

HO CT MINAS
Dabar miręs Šiaurės Vietnamo komunis

tų vadas Ho Či Minas plačiausiai mums 
žinomas kaip komunistas. Nors jis ir ko
munistas, bet garso jam pavydėjo net ir 
dalis Pietų Vietnamo. Juk šiaurės Vietna
mas, jo vadovaujamas, dabar jau kelinti 
metai laiko pririšęs Pietų Vietname didžiu
les amerikiečių armijas, kurios, kaip sta
tistikos rodo, turėjo ligi šiol arti 300.000 
aukų. Pačiose JAV dėl to karo vyksta ne
rimas ir įtempimas. Negalėdamas išbristi 
iš tos karo padėties, Johnsonas net nebesi
ryžo kandidatuoti į prezidentus.

Be to, neužmirština, kad studentų ir ki
tokiose kairiojo nusiteikimo demonstraci
jose dažnai būdavo šūkaujamas Ho Či Mi
no vardas.

Tokio populiarumo norėtų ne vienas po
litinių vadų. Net ir Pietų Vietnamas, sako, 
pavydėjo jam garso ir vardo, nes pats ne
turėjo ir neturi tokio žmogaus.

Taip. Ho Či Minas — senas komunistas 
ir vienas stambiųjų figūrų. Jis priklausė 
Prancūzijos komunistų partijai, kol tame 
krašte dirbo kaip emigrantas. Maskva bu
vo jį paskyrusi kominterno agentu Azijai. 
Su Mao Cetungu jis žygiavo per Kiniją 
kaip armijos politinis komisaras. Daug kur 
buvęs ir dalyvavęs, kaip komunistas jis 
išliko ištikimas Maskvai iki pat savo mir
ties. Bet buvo jis vis tiek tautinis komu
nistas, kuriam pirmoje eilėje rūpėjo Viet
namas ir jo reikalai.

Tiesa, Vietnamą jis valdė teroru. Žino
mas savo švelnumu įvairiuose priėmimuo
se, kur dalyvaudavo svetimšaliai, taip pat 
ir dideliu asketiškumu, dalį savo gyvenimo 
paslapčių jis taip ir nusinešė į kapą, kaip 
tik tą dalį, kuri rodytų jį buvus mėgėją 
naudotis gyvenimo malonumais. Bet jo 
valdžios atliktosios žiaurybės nepaslepia
mos. Pavyzdžiui, Ho Či Minas buvo liau
dies dievukas net ir kaimiečiams, kol jis 
kovojo prieš prancūzus. Bet kai jo režimas 
pradėjo komunistiškai tvarkyti žemę, pir
miausia sukilo jo gimtosios apylinkės kai
miečiai. Dėl to vien žemės reforma kaina
vo apie 50.000 gyvybių. Dar 1925 m. jis 
anuomet Vietnamą valdžiusiems prancū
zams išdavė savo varžovą, kurį prancūzai 
sulikvidavo. Išdavė jis už pinigą. Labai 
įdomus jo pasiaiškinimas prieš kritikus 
dėl to išdavimo. Girdi, tuo išdavimu buvęs 
pašalintas pavojingas varžovas. Kadangi 
išduotasis buvo nužudytas Vietname, tai 
dėl to tik pakilęs gyventojuose revoliucinis 
nusiteikimas. O kai dėl pinigų, kurie buvo 
gauti už išdavimą, tai jie buvę panaudoti 
jo vadovaujamai revoliucinei organizaci
jai.

Kaip nacionalistas Ho Či Minas pasireiš
kė dar 1919 m. Versalio taikos konferenci
joje jis kėlė klausimą, kad prancūzai duo
tų Vietnamui autonomiją. Matydamas, kad 
nė socialistai neparemia jo, jis įstojo į ko
munistų partiją. Praėjęs po to ilgą ir pavo
jingą kelią, grįžo namo tik 1941 m., kai ja
ponai užėmė Vietnamą, ir pradėjo kovą už 
nepriklausomybę. Dalinės nepriklausomy
bės jis pasiekė 1954 m., kai buvo sumušti 
prancūzai. Bet tada buvo padalytas Viet
namas. Rusai sutiko su tokiu padalijimu 
ir privertė Ho Či Miną laikinai nusileisti. 
Kaip matome, susitarimo jis laikėsi tik lai
kinai, kol pasiruošė, o dabar jau kelinti 
metai veda karą.

Jo nacionalizmą aiškiai parodė 1946 me
tai. Tada jam buvo pasiūlyta kreiptis į Ki
niją, kad ši padėtų susitvarkyti su pran
cūzais. Tada jis atsakęs, kad jam geriau 
dar penketą metų pakentėti prancūziškus

rėti bent šiek tiek gera. Žmonės žino, kad 
Kinija nėra tiek puikiai ginkluota kaip So
vietų Sąjunga. Kas žmonėms daro įspūdį, 
tai ta daugybė Kinijos gyventojų.

„Sovietinis eilinis žmogus galvoja šitaip: 
„Žinoma, Kinijai nepasiseks sumušti mū
sų. Bet tie atsakomybės nejausiantieji, pa
kvaišę Kinijos vadai gali pulti Sovietų Są
jungą. Mes apsiginsime ir nugalėsime, bet 
tai bus baisus, biaurus karas“.

„Žmonės Rusijoje baisiai bijo tokio ka
ro. Dar daugiau — kaip tik mažiau moky
ti, paprasti žmonės labiau bijo, kaip galvo
jantieji žmonės.

„Inteligentiškesnieji Rusijos žmonės 
supranta, kad sovietinė politika sudarė to
kią padėtį, kurioje, kaip atrodo, Rusija vi
sose pusėse pasaulyje turi priešų ir labai 
maža draugų.

„Bet eiliniai žmonės — fabrikų ir farmų 
darbininkai — nepajėgia tai įžiūrėti. Jie
visiškai neturi jokios bešališkos informa
cijos ir, nors labai apgailestaudami, kad 
ruso garbė ir rusų kareivio geras vardas 
yra taip susmukdyti, vis tiek tebetiki, kad 
sovietinei vyriausybei nėra kito kelio ir 
kad vyriausybės politika yra vienintelis 
taikos laidas. O taika ir yra visa, ko nori 
eilinis žmogus“. 

kvapsnius, negu paskui visą gyvenimą ki- 
nietišką smarvę.

Jam mirus, Šiaurės Vietnamo tarptauti
nė laikysena, greičiausia, pasikeis. Kur, 
kaip pasikeis — šiandien niekas nėra pajė
gus atsakyti.

SUSITIKIMAI HANOJUJE
Ho Či Mino iškilmingos laidotuvės buvo 

didelė proga komunistų partijoms pasiųsti 
savo delegacijas. Delegacijose, aišku, buvo 
partijų vadai, atsakingi žmonės. O kai 
taip, tai tos delegacijos pasinaudojo proga 
susitikti ir apsvarstyti rimtus politinius 
klausimus. Vienas tokių klausimų galėjo 
būti Vietnamo karas, o kitas — Kinijos- 
Sov. Sąjungos santykiai.

Į Vietnamo karą yra įveltos ir Kinija ir 
Sov. Sąjunga. Juk ten komunistinė pusė 
kariauja sovietiniais ginklais, dėl to ame
rikiečiai ir pietų vietnamiečiai patiria di
delių nuostolių. O Kinija, jei ne tokia pa
jėgi duoti ginklų, buvo nors davusi žmo
nių.

Bet abi tos didžiosios komunistinės vals
tybės nesutaria tarpusavyje, taigi joms 
sunku surasti bendrą politiką ir dėl Viet
namo karo. Dėl to tvirtinama, kad komu
nistų partijų delegacijos, pasinaudodamos 
Ho Či Mino laidotuvėmis, spaudė sovietus 
ir kiniečius, kad jie susitiktų ir pradėtų 
kalbėtis. Ir vieni ir kiti pažadėję, dėl to 
Kosyginas su savo delegacija trumpam bu
vo sustojęs Pekine ir matėsi su Kinijos 
Čou Enlajum. Trumpas buvo jų susitikimo 
laikas, ir vargu jie bus priėję kokių nors 
sprendimų.

O savo pažiūras į Vietnamo karą abiejų 
kraštų delegacijos paliko Hanojuje. Kini
jos delegacijos pareiškimas skamba labai 
karingai: Šiaurės Vietnamas kariaus iki 
pergalės, taip sako kiniečiai, žadėdami pa
dėti, taip sako vietnamiečiai.

Sov. Sąjungos delegacija savo pareiški
me neparodė tokio entuziazmo. Tame pa
reiškime net nežadama parama, kad būtų 
pasiekta pergalės. Taigi spėjama, kad Sov. 
Sąjungos vadai nelinkę siekti pergalės 
Vietname, jie pasitenkintų kuo nors ma
žesniu.

Nors ir remdami Vietnamą, sovietai, 
kaip specialistai spėja, viena akim vis žiū
ri į Jungt. Amerikos Valstybes, nenori ga
dinti su jomis santykių.

S. Baltaragis

SUSKILO MEMELLENDERIAI
„Memeler Dampfboot“ praneša, kad Va

karų Vokietijoje veikiančioje „memellen- 
derių“ organizacijoje („Arbeitsgemein- 
schaft der Memellaender“) įvykęs skili
mas: atsistatydinę pirmininkas Georg 
Grentz, referentas bažnytiniams reikalams 
pastorius Butkewitsch ir referentas jauni
mo reikalams H. Waschkies.

Kaip „M. D.“ rašo, prie skilimo priėję 
dėl įvairių priežasčių. Pirmoje vietoje mi
nimas jau anksčiau kilęs ginčas tarp cent
ro valdybos pirmininko Grentzo ir Mann- 
heimo skyriaus pirmininko Tidecko. Mann- 
heimo padalinys atsiskyręs nuo centro or
ganizacijos ir sudaręs naują sambūrį — 
„Deutschlandbund ostpreussischer Memel
laender“. Ginčui paaštrėjus, centro valdy
bos pirmininkas G. Grentz atsistatydinęs. 
Pastorius Butkewitsch ilgame rašte išdės
tęs savo pasitraukimo priežastis. Pasak jo, 
centro valdyba esanti nedarbinga, o pačio
je organizacijoje reiškiąsis pakrikimas. 
Pagaliau jaunimo reikalams referentas H. 
Waschkies savo pasitraukimą motyvuoja 
tuo, jog jam neskiriama lėšų veiklai. Val
dyba paskyrusi jaunimo reikalams metams 
maždaug 50 dolerių, bet paskum ir šią są
matą išbraukusi.

„Memeler Dampfboot“, aimanuodamas 
dėl „memelllaenderių“ organizacijos pa
krikimo, dar pastebi, kad du vokietininkų 
veikėjai (rašytojas R. Naujok ir buv. Klai
pėdos miesto bibliotekos vedėjas dr. G. 
Lietz), kuriems buvusi pasiūlyta centro 
valdybos pirmininko vieta, pasiūlymo ne
priėmę. Dabar ieškoma naujo kandidato, 
kuris turįs būti „aukšto rango ir gero var
do“ vyras.

PREMIJA DR. E. SCHAPERIUI
Šveicarijoje gyvenąs rašytojas dr.h.c. 

Edzard Schaper gavo šių metų Vokietijos 
literatūrinę premiją. Rašytojas yra karštas 
baltų tautų laisvės gynėjas ir keliuose savo 
romanuose rašęs ir apie lietuvius.

DOVANA MUZIEJAMS
Stasys Motuzas, Vechtos senelių prie

glaudos gyventojas, dievdirbys, kultūrinin
kas, padovanojo 70 savo dirbinių Lietuvių 
muziejui Amerikoje Putname, Conn., ir 60 
dirbinių Lietuvos vokiečių namams Neh- 
eim-Huesten.
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„Imkit mane
Kai Lietuvos spaudoje kalbama apie da

bartinę Lietuvos literatūrą, visuomet ra
šoma „tarybinė literatūra", „tarybinis ra
šytojas, poetas" ir pan. Toks „tarybišku- 
mo" pabrėžimas yra ir gali būti labai pa
rankus ir praktiškas, išskiriantis tą lietu
vių literatūros dali, kuri buvo sukurta so
vietinės valdžios metais Lietuvoje. Lygia 
dalia juk galime kalbėti ir apie aušrininkų 
literatūrą, nepriklausomybės laikotarpio li
teratūrą arba ir išeivijos literatūrą.

Tačiau toji sąvoka dabar Lietuvoje var
tojama ir platesne, net gilesne prasme, bū
tent, nusakant ir taip suprastos tarybinės 
literatūros idėjinį krūvį, savotišką išskir
tinę priklausomybę ne bet kokiam, bet kaip 
tik sovietiniam pasaulėvaizdžiui. Ypač ko
munistinėje ideologijoje stipriau užsianga
žavę autoriai Lietuvoje „tarybinę literatū
rų" pabrėžtinai supranta ta antrąja pras
me.

Tokia sąvokos vartosena, be abejo, turi 
aibę spragų ir nenuoseklumų. Tepaminėki
me vieną pavyzdį: Borutos „Baltaragio ma
lūną", kuris formaliai, aišku, priskirtinas 
tarybinei literatūrai, tačiau ši knyga galė
tų būti parašyta ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, ir užsieniuose, ir net kur nors Ka
ragandoje, nes tos kūrybinės sultys, įgali
nusios rašytoją knygą sukurti, nieko bend
ra neturi su Lietuvos sovietizacija. O tokių 
Lietuvos tarybinių rašytojų ir poetų knygų 
pastaraisiais metais iš tiesų buvo išleista 
ne viena, neišskiriant nė jaunųjų autorių, 
kurie subrendo ir išsimokslino jau sovietų 
valdžios metais.

Svetur mes tos sąvokos „tarybinė litera
tūra“ vengėme ir vis dar vengiame. Lite
ratūriškai galvojant, tėra viena lietuvių li
teratūra, prasidėjusi prieš 422 metus „Im
kit mane ir skaitykit", nusidriekusi iki mū
sų dienų, iki paskutiniųjų Avyžiaus ir 
Gliaudos, Bogutaitės ir Gedos knygų. Be 
abejo, toji literatūra įvairi, joje rasime 
daug skirtingų braižų, stilių, pažiūrų ir 
pasaulėvaizdžių. Lietuvių literatūra ap
jungia nemaža didelių ir talentingų rašy
tojų su skirtingais savo „antstatais": libe
ralų ir katalikų, komunistų ir nacionalis
tų, socialistų ir aplamai jokių „istų“, tačiau 
toji įvairybė mus kaip tik ir žavi savo įvai
riaspalvėmis varsomis.

Istorinės ir politinės aplinkybės lėmė, 
kad pirmuosius keliolika metų po Antrojo 
pasaulinio karo stipriausieji lietuvių litera
tūros kūriniai buvo parašyti užsieniuose 
atsidūrusių rašytojų ir poetų. Nebuvo tai 
jau tipiškai „išeiviškos" knygos, nes to lai
kotarpio literatūra svetur dar sąmoningai 
ir inertiškai tęsė nepriklausomosios Lietu-

BITĖ VILIMAITĖ

LYJANT
Pietų metu užslinko debesis per visą dan

gų, Ir brigadininkas parsivedė į savo trobą 
tuos vyrus, kuriems namo eiti buvo toli.

— Šiandien nieko neviriau, skalbiau vi
są pusdienį. O dabar tas lietus... — kalbė
jo šeimininkė, grįžusi iš lauko su glėbiu 
skalbinių.

Ji pakūrė ugnį, o vyras čia pat, virtuvė
je, dengė stalą ir, truputį drovėdamasis, 
pamojo vyrams slinktis arčiau.

— Ar beišsigiedrins? — paklausė senis 
Rimulis, siekdamas sūrio.

— Kažin, — atsakė Milašius.
— O tu kaip galvoji? — Rimulis atsisu

ko į Lukštą.
— Ogi nieko negalvoju! — metė Lukš

tas. patraukdamas sūrį prie savęs.
— Valgykit,—ragino šeimininkė ir, kal

tai pažiūrėjusi į vyrą, vėl teisinosi: —skal
biau juk, neturėjau laiko ką nors geriau 
pataisyti.

— Dieve duok ir man tokią šeimininkę!
— pasakė Rimulis, sukdamas ūsą: — Kaip 
rožė graži, kaip bitė darbšti.

— Oi seni! —nusijuokė Milašius. —Kad 
tu prie darbo būtum toks spėrus, kaip prie 
moterų!..

— Ar aš ne vyras? —pamerkė šeiminin
kei Rimulis. — Darbas nepabėgs, o uogą 
kiekvienas skuba nuskinti.

Seimininkė šypsodamasi žiūrėjo į senį, 
paskui nukraustė stalą ir priėjo prie len
tynos.

— Žiedas! — staiga pasakė ji ir išsigan
dusi atsisuko į vyrą: — Skalbdama nusi
ėmiau žiedą ir padėjau čia.

— Ar tikrai nebėr?
— Aš gi ne akla. — pyktelėjo moteris.— 

Žiedas gulėjo štai čia.
Brigadininkas apžvelgė vyrus, ir staiga 

senis Rimulis sukruto eiti.
— Kur tu?
— Savo reikalu.
— Palauksi.
— Kol galėsiu, lauksiu, — nesispyrė Ri

mulis. —- Tai ką gero mums pasakysi. Pra
nai?

ir skaitykit”
vos literatūrinio gyvenimo tradicijas. Ir to
kie, rodos, novatoriški poreiškiai, kaip „Že 
mės" antologija arba maištingųjų „Litera
tūros lankų" atsiradimas, tiesiogiai išplau
kė iš visos lietuvių literatūros raidos: pri
brendusi Niliūno, Nagio, Bradūno poetų 
karta ir nepriklausomoje Lietuvoje būtų 
išvirtusi „lankininkais", gal tik kitokiu pa
vadinimu.

Iki penkiasdešimtųjų metų pabaigos li
teratūra Lietuvoje skurdo. Daug talentin- 
giausiųjų rašytojų pasitraukė į Vakarus, 
likusieji buvo sukaustyti staliniškai supras
tojo socialistinio realizmo, o ir literatūrinis 
prieauglis kažkaip netarpo. Ilgainiui padė
tis pradėjo keistis. Lietuvoje palaipsniui 
pradėjo pasirodyti dėmesio vertos, išlie
kančios vertės, talentingai parašytos kny
gos. | literatūrinį gyvenimą pradėjo įsi
jungti daug gabių, gerai išsimokslinusių 
jaunųjų. Palyginus su Stalino laikais, pra
blaivėjęs kultūrinis gyvenimas vis dėlto 
sudarė atmosferą, įgalinusią ir Lietuvos 
rašytojus palaipsniui išsitiesti visu savo 
ūgiu, vystyti savo talentus ir galop sukurti 
tikrai vertingų knygų.

Zinia, tas kūrybinio darbo sulaisvėjimas 
Lietuvoje buvo ir tebėra sąlyginis, valsty
binė literatūrinio proceso priežiūra, politi
nis spaudimas rašytojams vis tebėra aki
vaizdus, pastaruoju metu net sustiprėjęs. 
Kai koks rašytojas, poetas ar kitos srities 
menininkas parašo ir išspausdina ką nors 
kitoniškiau, pasamprotauja drąsiau, bema
tant vienas ar kitas kompartijos pareigū
nas viešai tokį drąsuolį pabara, primena, 
kad komunistinėje valstybėje taip rašyti 
nedera... Tačiau, nežiūrint tokių varžtų, ne
žiūrint dažnai iškylančios įtampos tarp 
veržlaus kūrybiškumo ir kompartijos rei
kalavimų, literatūrinis gyvenimas šiandie
ną Lietuvoje yra gajus, kūrybingas, pasie
kęs daug laimėjimų.

Literatūrinis gyvenimas užsieniuose tuo 
tarpu pastaraisiais metais pradėjo atslūgti. 
Daug pajėgesnių rašytojų, dar nepriklau
somybės metais išryškinusių savo veidą, iš 
literatūrinės rikiuotės visai pasitraukė. O 
daugelio teberašančiųjų kūrybos kiekybė 
labai susiaurėjo: gal pritrūko kvapo, o gal 
buitinės sąlygos negailestingai apriboja kū
rybinius užmojus. Literatūrinis prieaug
lis išeivijoje, matyt, neišvengiamai labai 
ribotas. Iš jau užsieniuose subrendusių ir į 
kūrybinį gyvenimą atėjusiųjų teturime Al
meną, Bogutaitę, Dičpetrį ir gal dar vieną 
kitą. Iš tiesų vienos rankos pirštais jie su
skaičiuojami. Tiesa, pasišovusiųjų išvirsti 
literatais netrūksta, jie dažnai sugeba savo 
knygas ir išleisti. Ko daugelis tokių knygų 

— Žiedas pats neišėjo — štai ką pasaky
siu! — niūriai tarė brigadininkas. — Pa- 
juokavot, vyrai, ir gana. Padėkit, kas pa
ėmėt, ir daugiau apie tai nekalbėsim.

— O jeigu... — pradėjo Lukštas.
— Iškratysim vienas kitą, — kietai pa

sakė brigadininkas.
— Mane tu kratyk, l>ct pirmiau nuva

žiuok į rajoną ir iš prokuroro atsivežk 
sankciją! — šoko Milašius.

— O jeigu... — tęsė Lukštas, — o jeigu 
žiedo niekas nepaėmė? Mes vienas kitą iš
kratysim. gerai, o paskui žiedas atsiras 
kur nors po suolu arba po spintele... Tai 
kaip tada bus?

— Taigi, kaip tada bus? — pritarė Ri
mulis.

Brigadininkas pasižiūrėjo po suolu, po 
spintele, paskui atsitiesė, ir jo veide pasi
rodė bukas užsispyrimas.

— Žiedas pats neišėjo. — pakartojo jis.
— Aš galiu, aš galiu... — staiga pasakė 

Rimulis, versdamas savo kišenes. Jo bal
sas drebėjo.

— Ne! — sušuko šeimininkė. — Nerei
kia! — Ji atsisuko į vyrą su ašarom akyse. 
— Tuščia jo. to žiedo! Nereikia kratos, ir 
nieko nereikia...

Visi nutilo. Tyla buvo sunkesnė net už 
tas geros moters ašaras, ir Lukštas pasakė:

— Tikrai, kratos nereikia.
— Tai kaip? — paklausė brigadininkas.
— O taip — imkim ir visi surašykim. ką 

veikėm, kol mus pakvietė valgyti. Trumpai 
ir aiškiai surašykim. Melas iškart pasiro
dys.

— Surašykim! — Visų veidai prašvie
sėjo.

— Tau gerai. Lukštai. Tu eini neaki
vaizdinius mokslus Vilniuje, už visus gud
resnis esi. — pagarbiai pasakė Rimulis.

Lauke vis lijo lijo.
Vyrai rašė, užgulę stalą, ir jų didelėse 

žemdirbių rankose, atrodė, linksta pieštu
kai.

Baigę pastūmė popierius moteriai.
— Pradėk nuo manęs, gražuole. — pa

prašė Rimulis.
— Skaityk iš eilės. — niūriai metė Mi

lašius.
— Gerai, iš eilės Lukštas. „Aš įėjau ir 

atsisėdau ant suolo prie durų. Mano ranka 
sužeista šakėmis, ir paprašiau šeimininkės 
švaraus binto. Ji pasakė: „Pasiieškok ant 
lentynos“. Atėjau prie Rimulio, kad man 
užrištų. Senis pasakė: „Kvaila tavo galva, 
reikia kokios mostelės". Kai aprišom ran
ką. mus tuoj pakvietė prie stalo“.

vertos, galime įsitikinti pervertę, pavyz
džiui, ir nuolatinio „Europos lietuvio" re
cenzento K. Abr. recenzijas: lietuvių lite
ratūrą jie kažin ar praturtina. Kiekviena 
emigracinė literatūra, matyt, yra pasmerk
ta myriop, o šiuo metu gal kaip tik ir pra
dedame pastebėti šito proceso pirmąsias 
žymes.

šaukštai, žinoma, dar ne po pietų. Dar 
turime Gliaudą ir Barėną, Landsbergį ir 
Ostrauską, Nagį ir Bradūną, Šlaitą ir Bo
gutaitę ir dar eilę kitų. Tačiau pagrindinę 
— kokybinę ir kiekybinę — lietuvių litera
tūros gyvastingumo, raidos ir tęstinumo 
naštą jau nedviprasmiškai perėmė Degu
tytė. Mikelinskas. Avyžius, Vaičiūnaitė, Sa
ja, Geda ir daug kitų dabar Lietuvoje ku
riančių rašytojų.

O todėl, matyt, visiškai natūralu ir su
prantama, kai tokie literatūros žurnalai, 
kaip „Aidai" ir „Metmenys", vis didesnę 
savo kultūrinių puslapių dalį skiria Lietu
vos rašytojams ir poetams. Parapijiškumas, 
skirstymas į „mūsų" ir „jūsų", į „išeiviš- 
ką" ir „tarybinę" literatūrą, literatūriškai 
galvojant, nė neprivalo rasti vietos rim
tuose vertinimuose.

K. Abr. anądien (EL 31 nr.) „Aidų“ ir

KAS NEPATIKO TIESAI?
Savotiškas dalykas atsitiko su rašytojų 

pirmininko Mieželaičio programiniu ideo
loginiu straipsniu, kurį jisai parašė, ban
dydamas išaiškinti gana neaiškią Maskvoj 
buvusio tarptautinio komunistų susirinki
mo „liniją".

Straipsnis, nežinia kodėl pavadintas su 
turiniu nieko bendra neturinčiu vardu 
(„Istorinės pažangos vardan"...), buvo pa
skelbtas Literatūroj ir Mene liepos 12 die
ną. Po trijų dienų tas pats straipsnis buvo 
išspausdintas ir Tiesoj (liepos 15 d.), kur 
pažymėta, kad straipsnis sutrumpintas. 
Palyginus sunku bepatikėti, kad trumpin
ta dėl vietos stokos. Labiau patikėtina, 
kad Tiesa tik todėl tą straipsnį ir per
spausdino, jog ryžosi parodyti, ko Mieže
laitis neturėjo rašyti, kas jo straipsnyje 
„cenzūros neleista“.

Tai jokiu būdu nerodo, kad Mieželaitis 
būtų nukrypęs nuo maskvinės linijos. 
Priešingai, visas jo straipsnis skirtas tai 
linijai aiškinti ir ginti. Mieželaitis ir pra
deda tvirtinimu, kad lietuvių rašytojai do
mėjęsi tik draugo Leonido Brežnevo pozi
cija mišriame komunistų susirinkime. Bet 
jis, kaip rašytojas, perdaug atvirai išpasa
kojo, kas dedasi ir kokių nusiteikimų yra 
kituose kraštuose. „Tiesininkams". matyt, 
atrodė, kad Mieželaitis tokių dalykų Vil
niuje neturėjo viešai pasakoti. Bet žodis, 
kaip žvirblis, — jau buvo išskridęs, ir ne

— Dabar skaityk mano, — skubino Ri
mulis.

— Palauksi!
— Lauksiu, kol galėsiu. Bet jau neilgai.
— Milašius. „Aš žiedo neėmiau, nes prie 

lentynos nebuvau priėjęs. Sėdėjau šalia 
Rimulio, ant palangės radau seną laikraštį 
ir skaičiau apie tą atominę bombą, kur 
amerikonai pametė Ispanijoj. Paskui Pra
nas norėjo pritraukti suolą, aš atsistojau, 
ir Rimulis atsistojo, ir Lukštas atsistojo, 
nes jis priėjęs buvo su savo purvinais vy
turais. Aš jam pasakiau: „Eik šalin su sa
vo žaizdom, nes man širdis nuo krauio 
pyksta". O jis liepė paduoti žirkles, nes ri
mulis suekonomino binto. Aš padaviau 
žirkles. Taigi išeina, kad buvau prie lenty
nos, bet žiedo neėmiau".

— Dabar mano eilė! — nekantravo Ri
mulis.

„Priemenėj nusimečiau šlapią švar
ką. ir Lukštas ėmė juoktis iš manęs, kad 
su bobišku megztiniu. O man gaila gerai 
rengtis prie darbo, tai ir nešioju tas drapa
nas, kur mirdama paliko mano senė. Sė
dėjau šalia Milašiaus, ir tas rūkė mano 
paskutinį papirosą. Aprišau Lukštui ran
ką, dar ieškojau kokio tepalo, tai išknisau 
visą lentyną. Tada apžiūrėjau, kokios pra
bos žiedas, ir tuoj pašaukė pietų. Didelis 
dėkui šeimininkėlei už sūrius".

Moteris baigė skaityti.
— Žirklės! —tada pasakė brigadininkas. 

— Lukštas paprašė žirklių — Milašius pa
davė. O kas jas padėjo atgal? Gal tu. Ri
muli?

Kambaryje vėl stojo ta negera tyla.
— Aš padėjau žirkles. — staiga pasakė 

Lukštas. — Aš ir žiedų paėmiau. —Jis šyp
sojosi. — Paėmiau ir įmečiau štai į šitą 
kišenę. — Prie spintelės kabojo šeiminin
kės prijuostė.

Nenuleisdama nuo Lukšto akių, šeimi
ninkė įkišo prijuostės kišenėn ranką ir iš
ėmė žiedą.

Visi išsigando.
Tas lietus... — pasakė Lukštas, vis 

šypsodamasis. — Aš pagalvojau, tas lietus 
ilgai neperstos, ir mums prailgs laukti... 
Aš gerai sugalvojau, ar ne? Juk mums ne
prailgo!.. Tas lietus — Lukštas dairėsi j 
šalis, bet niekas į jį nežiūrėjo.

— Aš pajuokavau! — jau suriko Lukš
tas. — Juk lijo — taip lijo!

Niekas j jį nežiūrėjo, ir tada Lukštas su
prato, kad jis visiškai vienas troboje, pil
noje žmonių. — vienas ir nereikalingas. 

„Metmenų" literatūros kritikams prikai
šioja, jog jie „darosi maždaug tokias išva
das, kad svetur literatūros kaip ir nebėra". 
Argi šiaip vis dėlto reiklus recenzentas K. 
Abr. iš tiesų ir sugebėtų savo tokį priekaiš
tą konkrečiai paremti? Ne pasirinkęs vieną 
ar kitą atsitiktinį tų žurnalų numerį, bet 
pasiėmęs tų žurnalų komplektus? „Metme
nys". pavyzdžiui, neseniai išleido numerį, 
skirtą kone ištisai latvių ir estų literatū
roms. Iš to vieno numerio juk negalima 
būtų daryti išvados, kad „Metmenims" lie
tuvių literatūros svetur „kaip ir nebėra“...

K. Abr. susidaręs įspūdį, jog „Metmeny
se" „visas šviesaus žodžio žibėjimas tik ten 
ir tik ten, Lietuvoje", ir recenzentas ma
no, kad tai „vis dėlto dar reikėtų labiau 
pagrįstai įrodyti". įspūdžiai, žinoma, labai 
subjektyvus dalykas. O gal K. Abr., šalia 
įspūdžių, turi ir dalykiškesnių duomenų, 
paremiančių jo išvadą, kad „Metmenų" kri
tikams „visas šviesus žodžio žibėjimas tik 
Lietuvoje“? Bent keliasdešimtyje savo 
spausdintų recenzijų K. Abr. vis dėlto jau 
yra įrodęs, kad moka vertinti dalykiškai ir 
reikliai, ne vien įspūdžiais pasiremdamas...

R. E. Maziliauskas

bebuvo kaip kitaip jį bepagauti, kaip tik 
parodyti, koks turėjo būti Mieželaičio ra
šinys...

Mieželaitis papasakojo apie „ekstrava
gantišką filosofą", „Vakarų pasaulyje ma
dingą kairiojo jaunimo ideologą" profeso
rių H. Marcuse, papasakojo tezę, kad ne 
darbininkų klasė, o studentija šiuo metu 
esanti pagrindinė revoliucinė jėga. Tai aiš
kus nukrypimas nuo Maskvoj tebeskelbia- 
mų dogmų. Mieželaitis dėsto, kaip neigia
mai tas nukrypimas atsiliepia į jaunimo 
nusiteikimus.

Papasakojo Mieželaitis, kad ir tokie kai
rės autoritetai, kaip Sartre arba Aragonas, 
kartais taria „neatsargesnį žodį" ar „pada
ro reveransą" ne visiškai pagal maskvines 
dogmas, ir gąsdino, kad tokie dalykai esą 
vikriai panaudojami „antikomunistinei 
psichozei" stiprinti..

Papasakojo taip pat, kaip, viešėdamas 
Italijoj, ant Romos Forumo ir kitų seno
vinių pastatų sienų matęs ..plačiai išsižer
gusias. rėksmingas ir kruvinas raides", 
šaukiančias MAO'. Vien tas užrašas Mie
želaičiui sukėlė pasibaisėjimą, kuris dar 
labiau pakilo, kai susitiko su jaunais ita
lais, pasikaloėjime su kuriais „labai krito 
į akis be jokios abejonės maoistų kaitina
mas kairuoliškas nekantrumas, perdėtas 
kriticizmas, ultrarevoliucinis ekstremiz
mas”. Pavojingas tai esąs žaidimas.

Papasakojo Mieželaitis ir apie Romoj 
matytąją „dešiniųjų rėksnių" demonstra
ciją, kurie, esą, nė neužsimena apie „mao-
izmo epidemiją" (suprask, demonstruoja 
tik prieš maskvinį bolševizmą), o tik „rei
kalauja komunistų kraujo"...

Iš tikrųjų, pagal Mieželaičio nupieštąjį 
paveikslą, maskvinis bolševizmas puola
mas iš visų pusių, ir tikri komunistai beli
ko jau, tur būt, vien tik Maskvoj... Tai 
„tiesininkai" visus tuos Mieželaičio baisin
gus pasakojimus ir nubraukė, tur būt, kad 
„lengvatikiai" neišsigąstų.

„Tiesininkai" išbraukė ir tokį Mieželai
čio posakį, kaip „O ką, girdi, jums siūlo 
komunistai? Formos skurdą?" Tai ne pats 
Mieželaitis tą sako, o meno formalizmo 
atstovai. Mieželaitis tik norėjo papasakot, 
kokie priekaištai daromi komunistams. Ir 
jis mano, kad nuo tokio paprasto priekaiš
to nelengva gintis, kai partijos ideologų 
kritika iš tikrųjų varžo menininkus formos 
pasirinkimo srityje. Mieželaitis parašė: 
„Todėl ar kartais nedaroma klaida, kai 
vulgari sociologinė kritika ignoruoja arba 
šiurkščiai pradeda limituot formos galimy
bes“. „Tiesininkai" ir tų Mieželaičio abe
jojimų nubraukė...

Mieželaitis savo straipsnyje užsimojo 
ginti partijoj gerą vardą turinčius rašyto
jus. Esą, „Ar ne per toli nuėjo kai kurie 
kritikai? Visai neseniai A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus. J. Baltušio, M. Sluckio, A. Bie
liausko ir kai kurių kitų komunistų rašy
tojų pavardės vieno kritiko (V. Kubiliaus) 
straipsnyje jau buvo atsidūrusios skliaus
tuose, atseit, už literatūros ribų. Kritikas 
aiškiai davė suprasti, jog vedama lietuvių 
nacionalinės literatūros „gryninimo" revi
zija ir norima apsivalyti nuo jai nepagei
daujamo „svetimo elemento". Žinoma, tuš
čios tai pastangos, pasakyčiau, donkicho
tiška kova su vėjo malūnais, nes kaip tik
tai šie rašytojai yra tas pagrindinis lietu
vių literatūros branduolys, apie kurį skrie
ja ir sukasi visas nedidelis mūsų literatū
ros kosmosas".

Visą šį komunistų rašytojų gynimą nuo 
kritikos Tiesa irgi nubraukė. Arba parti
jos strategai nenori, kad viešai būtų mini
mi tokie dalykai (tituluotų rašytojų nura
šymas iš literatūros aktyvo), arba pats 
Mieželaitis jiems pasirodė įtartinas, kai 
tuos partijos gerbiamuosius rašytojus ty
čia ar netyčia ėmė ir pavadino „vėjo ma
lūnais“...

įsirikiavo į „vėjo malūnų“ tarpą ir pats 
Mieželaitis, baigdamas savo pamokslų štai 
kokia partijos vėjo išpūsta deklamacija: 
„Dviejų pasaulių ideologinėje kovoje, ko
voje už pažangą ir pasaulio atsinaujinimą

NAUJOVĖS

Išmintingiausias Izraelio karalius buvęs 
Saliamonas. Jis savo parašytoje knygoje 
Qohelet' — Pamokslininkas — dėsto ši
taip: „Kas buvo, tas pat vėl bus, ir kas įvy
ko. tas pat vėl įvyks; nieko nauja po sau
le" (Pam. 1. 9).

Tai labai gražiai tinka mūsų laikais 
vykstančioms naujovėms. Kas buvo daro
ma Bažnyčioje prieš keliolika amžių ir ta
po pamiršta, dabar iškeliama, it tai būtų 
nepaprasta naujovė — ultra modernu.

Bažnyčios istorijų skaitydami, niekas 
nesipiktino, kad persekiojimų laikais ku
nigai laikydavo Mišias katakombose, miš
kuose, daržinėse ir tikinčiųjų slaptuose 
kambariuose, kad tikintieji gaudavo į ska
relę konsekruotas ostijas ligoniams ar ka
liniams į kalėjimus nunešti. Jiems irgi bū
davo leidžiama turėti su savim šv. Komu
niją. kad gyvybės pavojaus metu galėtų 
priimti V. Jėzų Komunijoje.

Kai dabar, mūsų gyvenamais laikais, 
daug kur yra žiauriai persekiojama Baž
nyčia, kunigai ir tikintieji, kai policija 
draudžia kunigams eiti savo kunigiškas 
pareigas ir baudžia į pamaldas besilankan
čius žmones, yra prisimenami anie seno
vės sunkūs laikai ir ano meto Bažnyčioje 
vykęs gyvenimas. Persekiojimų kraštuose 
tai yra suprantama, leistina ir pagirtina. 
Visai kitaip atrodo ten, kur nėra persekio
jimų.

Jauni karštuoliai, pamiršę karaliaus Sa
liamono pastabą ir Bažnyčios padarytą pa
žangą, pradėjo ilgėtis anų tolimų sunkių 
laikų, nei kiek nepasimokę iš Bažnyčios 
praeities. Susidarė sąjūdis. Pasipylė raštai, 
įtrauktos bendruomenės, net parapijos į 
neautorizuotus bandymus atgaivinti pa
mirštą senovę, ją perdažę naujovės šūkiu.

Kai kur pritarė šiam naujam sąjūdžiui 
vyskupai. Kad sužinotų Bažnyčioje esan
čią vyskupų nuomonę. Šventų Apeigų 
Kongregacija atsiklausė Lotynų Apeigų 
vyskupų nuomonės. Ir klausimai ir atsa
kymai išspausdinti Apaštalų Sosto Aktuo
se. Jie paskelbti 1969 m. rugsėjo 8 d. Nr. 8, 
psl. 544.

Į klausinių, ar verta pritarti prašymui 
tų, kurie greta įprasto būdo dalyti šv. Ko
muniją, prašo leisti šv. Komuniją įdėti į 
priimančio delnų, kad jis pats iš delno pa
siimtų šv. Komuniją, — iš gautų 2.135 
vyskupų atsakymų matome, jog naujam 
būdui pritaria 567 vyskupai, nepritaria 
1.235; mano, jog leistina tik kai kuriais 
atvejais, 315, o 20 vyskupų skaito patį pra
šymą niekingu, be vertės.

J antrąjį klausimų, ar mažose bendruo
menėse būtų leistina naudotis naujai siūlo
momis šv. Komunijos dalijimo apeigomis, 
751 vyskupas pritarė, 1.215 atmetė, ir 70 
vyskupų laiko tokį prašymą niekingu.

į trečiąjį klausimą, ar verta įvesti nau
jai siūlomas Komunijos dalijimo apeigas, 
pirmiau gerai paruošus tikinčiuosius, šiaip 
atsakė vyskupai: pritarė 835 vyskupai, ne
pritarė 1.185, ir 128 vyskupai pareiškė, jog 
pats klausimas neturi jokios vertės, nie
kingas.

Aiški vyskupų dauguma pasisakė už 
esamą šv. Komunijos dalijimo tvarką. 
Dvasinės tikinčiųjų gerovės žiūrėdami, 
vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai yra 
skatinami laikytis Bažnyčios patvirtintų 
apeigų. O ten, kur vyskupas leis įvesti pa
mirštą senovę, kad po šešių mėnesių pra
neštų Š. Apeigų Kongregacijai apie pada
rinius, bandymo vaisius.

K. A. M.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-on-TRENT — rugsėjo 28 d„ 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAM — rugsėjo 28 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

HALIFAX — rugsėjo 28 d., 12 vai., St. Co- 
lumcille bažnyčioje.

WOLVERHAMPTON — spalio 5 d., 11 vai., 
Convent of Mercy. St. John's Square.

NOTTINGHAM — spalio 5 d„ 11.15 val., 
Jaunimo Židinyje.

MANCHESTER rugsėjo 28 d„ 11 val.

ECCLES — spalio 12 d„ 12.15 val.

BIRMINGHAM — spalio 12 d„ 11 val.. 21. 
Park Rd.. Moseley. Birmingham 13.

NOTTINGHAM — spalio 12 d„ 11.15 val., 
Jaunimo Židinyje.

lietuvių rašytojai užima ir užims svarią 
vietą progresyvaus humanistinio meno pu
sėje kartu su savo liaudimi ir su gyveni
mu, kartu su dinamišku laiku ir kartu su 
Komunistų partija". (Elta)
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VADOVAI ir DARBAI AH ATAMFAI?
SODYBIŠKI APDŪMOJIMAI

Šiemet birželio 14 d. suėjo dvidešimt me
tų, kai Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskelbė Lietuvos chartą, tuo 
pagrįsdamas Pasaulio lietuvių bendruome
nės organizaciją. Antrojo pasaulinio karo 
gale Vokietijon susispietę lietuviai tada vi
su smarkumu skirstėsi į įvairius pasaulio 
kraštus, iš pabėgėlių tapdami pastoviais tų 
kraštų gyventojais, o netrukus ir jų pilna
teisiais piliečiais. PLB privalėjo visus lais
vajame pasaulyje gyvenančius lietuvius 
apjungti organizaciniu ryšiu. Vokietijoj 
pasiliekantieji patys pirmieji Pasaulio lie
tuvių bendruomenės organizacijų pavertė 
tikrove. Tam daug pagelbėjo iki tol trem
tinių stovyklose veikusioji Lietuvių trem
tinių bendruomenė.

Jau 1949 m. rudenį buvo sudaryti pa
grindiniai Vokietijos LB organai, Krašto 
valdybos pirmininku išrinktas gyd. Jurgis 
Balčiūnas, už nepilnų metų išemigravęs į 
JAV. Dar ne vienas anų dienų LB organi
zatorių buvo pasiruošę Vokietiją apleisti. 
Tik už metų pradėjo pastoviau aiškėti, ko
kios asmeniškos pajėgos Vokietijoj liksis 
pastoviai ar bent ilgesniam laikui. 1950 m. 
Krašto valdybos pirmininku išrinktasis 
dipl. inž. Pranas Zunde į tas pareigas buvo 
perrenkamas be pertraukos dar 5 metus, 
iki 1956 m. Kiti valdybos nariai vis keisda
vosi. Bene pastoviausias iš jų buvo finansų 
tvarkytojas Jonas Glemža. Krašto taryba 
būdavo renkama kas dveji metai iš 12 as
menų.

Kokių nors partinių varžybų nebuvo 
jaučiama. Rinkimų metu dėl pirmosios vie
tos vis varžydavosi abiejų konfesijų vado
vai: evangelikų senjoras kun. Adolfas Ke- 
leris ir katalikų Sielovados tvarkytojas 
tėv. Alfonsas Bernatonis. Kai kada laimė
davo pirmąją vietą vienas, kai kada kitas, 
kol juos abu nunešė kun. Vaclovas Šarka.

Bendruomenės veikla iš pradžių buvo 
taip suderinta su Balfo šalpos dalijimu, 
kad Krašto valdybos pirmininkas buvo ir 
Balfo įgaliotinis. Kiek vėliau tai pasikeitė, 
abi organizacijas griežtai atskiriant.

To meto svarbiausiu darbu reikia laikyti 
Vasario 16 gimnazijos įsteigimą (1950) ir 
įgijimą jai Romuvos sodybos (1953). Tada 
suorganizuotieji gimnazijai remti būreliai 
yra išsilaikę iki šios dienos, kai kur su tais 
pačiais vadovais ir net dauguma tų pačių 
narių. Vadovų priekyje neginčijamai pir
mauja visą laiką kun. Benediktas Sugintas 
iš Čikagos.

Veikla apylinkėse, palyginti, buvo judri.
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jn PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, 
užsakydami dovanų siuntinį per

Baltic Stores Ltd. “
(Z. JURAS) į

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. J
Tel. 01 739 8734 n

šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos [f
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos. u 
RUDENINIS (1) 1969 p
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro c 
medžiagos, 3i jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar c
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- ri
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge- 
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. rj
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. n:

KAINA £33.0.0. n-
RUDENINIS (2) 1969
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3J jardo ang- / U] 
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- ii 
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 u]
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0. “1
MAISTO SIUNTINYS 1969 Įn
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos,
2 sv. ryžių, į sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į sv. geriamojo šoko- S 
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado.

KAINA £10.0.0. ffi

Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau a 
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. ^1 
Itališki nailoniniai lietpalčiai 524.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- m
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo- jį]
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0. “I

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi- J 
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip J 

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius J
nuosavus siuntinius. r,j

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą r
IN CO M E TAX SUMAŽINIMĄ. r.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DVIDEŠIMTMETIS

Dar daug kur lietuviai gyveno buvusiose 
stovyklose, o taip pat patrauklią rolę vai
dino per Bendruomenę plaukianti Balfo 
šalpa. Ilgainiui reikalai pasikeitė. Žmonės 
vis labiau tolo vienas nuo kito, rūpinosi 
savo kasdienine duona, kūrėsi ten, kur bu
vo darbo, stovyklos išnyko. O ir Balfas 
ėmė dalyti savo gėrybes nuo Bendruome
nės nepriklausomai, kas ne vienam atėmė 
patrauklumą likti Bendruomenės nariu.

1956 m. įvykusioj i Krašto tarybos rinki
mai (pereita prie 15 narių, renkamų 3 me
tams) stipriai pakeitė to pagrindinio orga
nizacijos organo asmenišką sudėtį. Visa ei
lė iki tol buvusių tarybos narių nebuvo iš
rinkti, jų vietas užėmė nauji žmonės, 
Bendruomenės organizacijoje ryškiau ap
reiškia partinę diferenciaciją. Vienybės 
bloku pasivadinę dešinieji įvedė į tarybą 
tiek savo žmonių, kad gavo absoliutinę 
daugumą. Iki tol buvęs nuolatinis tarybų 
narys ir Bendruomenės finansų tvarkyto
jas Jonas Glemža nebuvo išrinktas, o su
darant valdybą, ilgametis jos pirmininkas 
Pranas -Zunde, nors į tarybą ir patekęs, 
valdybon neįėjo. Pirmininku tapo dipl. 
teis. Juozas Bataitis. Tačiau, nepaisant 
Vienybės bloko daugumos, vienybės trūko, 
o kartu ir pastovumo. Pirmininkai ėmė 
keistis kasmet. Po vienos Bataičio kaden
cijos sekė dipl. chem. Karolis Drunga, ta
da Erdmonas Simonaitis, jau ne Vienybės 
bloko narys.

1959 m. rinkimuose tarybos sudėtis pasi
keitė, dešiniųjų svoris sumažėjo. Renkant 
valdybą, įėjo i ją įvairių pažiūrų žmonės. 
Pirmajai tos tarybos išrinktajai valdybai 
pirmininkavo dipl. inž. Liubomiras Pro- 
sinskis, o po jo dukart iš eilės (1960-1962) 
kun. Bronius Liubinas. Šio laikotarpio 
veikloje buvo kreipiama daug dėmesio į 
apylinkes, buvo ruošiami koncertai (J. 
Liustikaitė, St. Gailevičius, E. Gedikaitė- 
Tamošaitienė ir kt.), juos jungiant su pa
skaitomis. Taip pat šiuo laikotarpiu imtasi 
organizuoti centrinius Vasario 16 minėji
mus (1961). Pradėta kelti mintis, kad Va
sario 16 gimnazijai reikia naujų namų. 
Tam reikalui imta telkti ir lėšos.

1962 m. taryba buvo išrinkta iš esmės 
kitos sudėties. Kraštutiniai dešinieji iš vi
so atkrito, atkrito ir eilė kitų, iki tol nuo
lat išrenkamų. Šios tarybos išrinktosioms 
valdyboms pirmininkavo dipl. teis. Izido
rius Rugienius, kun. dr. Jonas Aviža ir inž. 
Jonas K. Valiūnas. Nuo 1962 m. rudens 
(iki 1966 m. rudens) Vasario 16 gimnazijos 

direktorium tapo kun. Bronius Liubinas, 
kartu visą laiką būdamas ir Krašto valdy
bos vicepirmininku, o Krašto valdybos rei
kalus vedė kpt. Aleksandras Mariūnas. Tai 
ir yra tas trimetis, kuriame Vasario 16 
gimnazijai buvo pastatyti nauji moderniš
ki rūmai, ką tektų laikyti pagrindiniu šio 
laiko valdybų nuopelnu. Statyba pradėta 
pavasarį 1963 m., baigta taip pat pavasarį 
1965 m. Visose trijose to meto valdybose 
buvo B. Liubinas ir J. K. Valiūnas. A. Ma
riūnas buvo dvi kadencijas, kaip tik kai 
vyko statyba. Po vieną kadenciją išbuvo 
kun. dr. J. Aviža, I. Rugienius, F. Skėrys, 
T. Gailius, J. Kriščiūnas, J. Barasas ir E. 
Simonaitis. Šiuo laikotarpiu suderinti fi
nansiniai metai su kalendoriniais, ir to pa
sėkoje valdybos pradeda savo kadenciją ne 
rudenį, o pavasarį. Tai ir buvo ta priežas
tis, kad vienai valdybai, pirmininkaujant 
kun. dr. J. Avižai, pareigose teko išbūti 
pusantrų metų, nuo 1963 m. rudens iki 
1965 m. pavasario. Šios tarybos kadenci
joje pradėta globoti Lietuviškųjų studijų 
savaitė, kuri iki tol finansavo pati save.

1965 m. išrinktoji taryba vėl buvo kiek 
kitokia. Kai kurie buvusieji nariai (B. 
Liubinas, A. Mariūnas, I. Rugienius) visai 
nekandidatavo, kiti nebuvo išrinkti (O. 
Boehm, dr. V. Lėnertas, dr. J. Norkaitis). 
Įėjo naujų, iš jaunimo (A. Lingė) ir seni
mo (dr. P. Karvelis) eilių, grįžo praeitą 
kartą iškritusieji (S. Povilavičius ir E. Si
monaitis). Visoms tos tarybos išrinktoms 
valdyboms pirmininkavo inž. Jonas K. Va
liūnas, visose buvo Jurgis Barasas, dviejo
se Arvydas Lingė, o po vieną kadenciją 
kun. Antanas Bunga, Ona Bartusevičienė, 
Alina Grinienė, kun. Bronius. Liubinas; 
Vincas Natkevičius, Erdmonas Simonaitis, 
Fricas Skėrys.

Šalia įprastinės veiklos šios tarybos tri
mečiu Vasario 16 gimnazija išimta iš tie
sioginės Vokietijos Lietuvių bendruome
nės organizacijos priklausomybės. Sudary
toje Vasario 16 gimnazijos kuratorijoje 
Bendruomenei atstovauja 5 asmenys: 4 
rinkti Krašto tarybos ir 1 valdybos narys. 
Nuolatiniu Kuratorijos nariu yra Vasario 
16 gimnazijos direktorius. Po vieną atsto
vą į Kuratoriją skiria Evangelikų ir Kata
likų sielovados ir Balfas. Turi teisę siųsti 
savo atstovą taip pat didysis aukų teikėjas 
kun. Benediktas Sugintas, tačiau jis ta 
teise iki šiol nepasinaudojo. Kviestas Lie
tuvių fondas atsisakė.

šios tarybos kadencijoje buvo įvykdytas
Bendruomenės narių perregistravimas, tuo 
būdu sudarant tikslius narių sąrašus.

1968 m. vykusieji rinkimai į Krašto ta
rybą pakeitė jos sudėtį, įvesdami 4 dar 
niekada taryboje nebuvusius: V. Bartuse
vičių, V. Bylaitį, J. Lukošių ir V. Natkevi
čių. Vėl kandidatavo ir buvo išrinktas B. 
Liubinas, taip pat išrinktas anksčiau bu
vęs taryboje, bet praeituose rinkimuose 
kritęs dr. V. Lėnertas. Šių rinkimų naujie
na — grupė, pasivadinusi Solidarumo blo
ku, apjungianti dešinę ir kairę. Tačiau jos 
laimėjimas nebuvo žymus. Didžioji dabar
tinės tarybos narių dauguma jokiai parti
jai nepriklauso (9), 4 yra Lietuvių fronto 
nariai, 1 socialdemokratas ir 1 Lietuvos at
gimimo sąjūdžio narys.

Be jokios pertraukos į tarybą vis išren
kami tik 2 asmenys: tėv. Alfonsas Berna
tonis ir dr. Jonas Grinius, dabar abu Ta
rybos prezidiume. Valdyboje ilgiausiai (po 
8 kadencijas) yra išbuvę B. Liubinas ir J. 
K. Valiūnas. Moterų taryboje visą laiką 
yra buvusios tik 3: Ona Boehm, dr. Jonė 
Deveikė ir gyd. Liucija Pašaitienė; valdy
boje 2 — Alina Grinienė ir Ona Bartuse
vičienė, dviejų paskutiniųjų valdybų sek
retorė.

Dvidešimtmetis yra ilgas laiko tarpas. 
Kad Vokietijos Lietuvių bendruomenė iki 
šiol nepailso, matyti iš jos nemažėjančių 
darbų (nuo pernai perėmė iš Katalikų sie
lovados iki tol jos ruoštas vasaros vaikų 
stovyklas!) ir nesibaigiančio darbuotojų 
veržlumo. Net ir ginčai, kurių ypač pasta
ruoju metu tikrai netrūksta, liudija Bend
ruomenės gyvastingumą ir dinamiką. Žvel
giant į ateitį, tektų vėl remtis konkrečiais 
darbais, nes tik jie vienija ir kelia ūpą. 
Kas jaučiasi esąs pašauktas kritikuoti, tu
rėtų savo daugiau ar mažiau kandžias pa
stabas kreipti į darbus, o ne į asmenis. 
Reiktų vengti užgauliojimais ir visokiais 
išmistais griauti dirbančiųjų energiją, o 
veikiau dėti pastangas perimti „valdžią“ ir 
tada atlikti viską geriau, negu ikšioliniai 
darbuotojai.

Vokietijos LB dvidešimtmetis yra šven
čiamas Lietuvių švietimo ir šeimos metų 
ženkle. Tai sritys, kurios kaip tik ir turėtų 
būti tikruoju kelrodžiu ateities darbams.

B. L. (ELI)

Baigės škotiškas rugsėjis, žvarbus, ne- 
maironiškas, be voratinklių, bailiai po orą 
besidraikančiij, be gervių ir gulbių, į pietus 
betraukiančių.

O buvo vasara, buvo saulė, buvo Sodyba. 
Dienos, gal būt, neprotingos, paklydimais 
turtingos, Kaip toj maironiškoj jaunystėj, o 
tačiau jūs mano vienos širdžiai brangios 
sodybinės linksmos dienos.

O dabar sėdi vienas ir, kaip tie vaikai iš 
„Rojaus vartų“, klausi pats save: „Ar ata- 
meni?“ Kad kas nors raštingas į Sodybą 
atvažiuotų, į knygą viską surašytų, būtų 
dabar ko skaityti, vėl linksmas, saulėtas 
dienas iš naujo pergyventum.

Atvažiuok, Pulgi Andriuši! Čia tavo pa- 
novaliai, ežerai, miškai, upeliai. Panovaly- 
je snaudaliai tavo aprašomi laukia. Ežerė
lis nedidelis, bet tavo knygoje jis padidės, 
pagilės, pakraščiais lūgnai plūduriuos, ta- 
tarškos linguos nuo švelnaus vėjelio, po 
tatarškas žarančiai skraidys. Ir upelis yra, 
patvinsta jis pavasariais, apsemia gėlėtus 
krantus. Ne purienos tos gėlės, bet kas 
įspės jų vardus ir kas pasakys, kad jos po 
vandeniu gražios, kol tu knygoje neapra
šysi! Ir tiltas per upelį yra, tavo knygoje 
jis bus toks, kaip kelionėj Tauragnuos. Ir 
koplytstulpis prie tilto tavo knygoj bus, 
toks kaip prie Tenžės tilto su šventu Jonu 
Krikštytoju ant viršaus, kurs kiekvieną 
pavasarį ginčydavos su varnėnais dėl vie
tos, o varnėnams išskridus, vėl likdavo vie
nišas jauniklių varnėnų numargintu rūbu.

Atvažiuok, Pulgi, kol dar kengūros ne- 
užspardė ir Australijos dykumų smėlis ne- 
užpūstė.

Ir tu atvažiuok, Mariau Katiliški! Čia 
tavo knygų žmonės visi susirenka, iš naujo 
juos aprašyti reikia. Visi čia suvažiuoja — 
ir viršaitis su savo jauna žmona, ir jo ber
nas su kerdžium, ir visi medverčiai ir zi- 
magorai. Pasenę dabar tie, kurie suaugę 
buvo, ir užaugę tie, kurie buvo vaikai. 
Linksmai, be rūpesčių visi atostogų dienas 
leidžia. Ir pastoge ir duona balta gerų 
šeimininkų aprūpinti. Pusryčiai — kaip 
pas viršaitį, po pusryčių barzdotas dzie- 
gormeisteris seklyčioje po stiklą alaus ap
dalija, vyrai geria alų, pana Žvirblevska 
traukia dėžės rankeną, byra iš dėžės skam
bėdamas baltas sidabras. Išeina, išsisklai
do vyrai ir moterys po pulgišką panovalį, 
vaikšto apie ežerą, maudosi, saulėje kaiti
nasi. Tylu visur, tik pro atdarą langą gir
dėti, kaip seklyčioj pana Žvirblevska ran
keną traukia, kaip sidabras dėžėj vaikšto.

į panovalį atplaukia skambalo garsas. 
Ar ne viršaitienė šeimyną pietų šaukia, į 
noragą muša? Kad ir ne pati viršaitienė, 
bet neblogesnė už viršaitienę. Kiek ji zi- 
magoriškų širdžių yra sudakūčiojusi, nė 
vienam nepasižada, laukia, kol pats vir
šaitis pasipirš.

Negi po pietų be alaus apsieisi, ypač 
kad dziegormeistris taip meiliai pro barz
dą šypso, alų pilstydamas, o alus saulės 
šviesoj gintaru spinduliuoja. Šviečia visų 

PO VIENĄ...

Su visais už visus aš keliu vis po vieną, 
už valdybą čia naują, čia seną.
Ar minime linksmą, ar tragišką dieną, 
brolybė stiklely gyvena.

Prikrovęs sau krepšį brangiausios „kultū
ros“, 

lankaus po kiekvieną kermošių.
Bet kartais, jei dugnas kišenės prakiuręs, 
stipresnės namuose prakošiu.

Ar tautinė šventė, ar žalios Sekminės, 
aš linksmas kaip žirgas be pančių. 
Ar būsi, žmogau, amžinai nusiminęs, 
verksi ir kalbėsi rožančių?

Nesvarbu, koks brolio ten tėviškėj skver
nas, — 

aš giedu: „Sugrįžki, jaunyste“.
Kartu su manim net ir Viešpaties tarnas 
linksmybėj nuo kėdės nuslysta...

Man dūšioj taip lengva, nei liūdna, nei il
gu, 

visur regiu žemišką rojų, 
kai kryžium parpuolęs pievelėj tarp smilgų 
už griekus visų atgailėjų.

Man linksmos Kalėdos, man linksmos Ve
lykos, 

taip linksmos, net švarką aplieju...
O čia šimtui draugų jau pakaušis nuplikęs, 
bus vėl šimtas naujų jubiliejų.

veidai, skamba juokas, tik pana Žvirb
levska nesijuokia, prieina prie dziegor- 
meistrio, „vsio pragrala“ sako, popierių į 
sidabrą išsikeičia ir vėl dėžės rankeną 
traukia.

Ištuštėja namas, vien tik pana žvirb
levska prie dėžės su sidabru pasilieka, iš
sisklaido visi po sodybos laukus plačiau
sius, po girias tamsiausias, kas ežere meš
kerioja, kas panovaly išsirengęs kaitinasi, 
kas ūksmėj po berželiu-svyruonėliu senus 
reumatiškus kaulus ilsina. Tylu, ramu. Iš 
miško ataidi jaunimo daina, nuskrenda 
ežero paviršium ir dingsta tarp šimtmeti
nių ąžuolų.

Dar vienas užvalgymas, po to vakarienė, 
o po vakarienės jau tikras susėdimas prie 
alaus. Ir dainų ir kalbų be galo. Susėdę vy
rai prie stalų, neatskirsi dabar, kuris vir
šaitis, kuris zimagoras. Kalba vienas už 
kitą, kad tik būtų kam klausyti. Apie gyva
tyno sausinimą, apie miško kirtimą, apie 
šienapiūtę, rugiapiūtę. Senyvas zimagoras, 
iš tolimos Škotijos atsibaladojęs, su skau
tų vadovais derasi, nori, kad jam vombo- 
lių prigaudytų, už lekiančią sugautą žada 
šilingą duoti, pusę tiek už žeme ropojan
čią. „Vsio pragrala“, sako pana Žvirblevs
ka dziegormeistriui, išsikeičia popierių į si
dabrą ir vėl eina dėžės rankenos traukti.

Ir gimnazistų yra čia, kurie per miško 
gyvatyną su zimagorais karnolį kasė. Man
dagūs visi vyrukai, lietuviškų vadovų ge
rai išauklėti. Net iš Vokietijos jauni vyru
kai atvažiavę, su lietuvaitėmis iš Anglijos 
lenciūgėlį šoka.

Sėdi Jonukas iš Vokietijos vakaro prie
blandoj po šimtamečiu ąžuolu, prie jo Ony
tė iš Anglijos sėdi, gelsvakasę galvelę ant 
Jonuko peties padėjusi. Kalba jie meiliai, 
mandagiai. Kai nemokyti zimagorai su kai
mo mergom kalba, tai sako, kas tik ant lie
žuvio užeina. Bet dabar jaunimas išsi
mokslinęs, išsiauklėjęs, Šekspyrą, Gėtę ži
no, jie gražiai, poetiškai kalba.

Jonukas: Maedelein, o Maedelein, tu 
graži kaip Engelein.

Onytė: Boy, o boy, koks gražus, tylus 
vakaras! Ar girdi, kaip upelis gurguliuoja, 
dugno akmenėlius skalaudamas?

Jonukas: Maedelein, o Maedelein, tai 
Gerdžiūno vakarienė su Silvestro alum 
maišosi, cheminė reakcija darosi.

Atvažiuok, Mariau, vasarą, kol dar miš
kais ruduo neateina. Tavo knygų žmonės 
naujo perkšmo reikalingi.

Ir poetę atsivežk. Kad Sodybą, saulę, 
mišką, beržą svyruonėlį eilėmis aprašytų, 
žodžių čia milijonai, žodžio nereikia ieško
ti, žodžiai patys oru atplaukia, atbanguo
ja, baltais balandžiais atskrenda. Reikia 
tik, kad kas atvažiuotų, žodžius tuos į pos
mus suposmuotų, į rimus surimuotų.

Perkaitęs miškas miegojo, beržas pamiš
kėj verkė. Verkė... verkė... Kas rimuojasi 
su verkė? Sodyba rimuojasi su grybu.

Atvažiavęs į Sodybą,
Ėjo jis ieškoti grybų.
Visus krūmus jis išlandė,
Kniuisiai jį labai sukandę.

Rimuojasi neblogai, bet nebus poezija, 
kol eilėrašty nebus posmo apie liūdną ber- 
želį-svyruonėlį verkiantį, kaip kaimo jau
nimas dainuoja, apie bernelį, gulintį po 
klevu, po žaliuoju. Sodyboje klevų nėra, 
tai bernelis gulės po berželiu-svyruonėliu. 
Ne bernelis jis —senas zimagoras. Sodybo
je, kaip Birštone, į žemaitiškus kaulus įsi
metusi škotišką reumatizmą gydosi. Bet 
eilėrašty taip negalima, tai nebus poezija, 
eilėrašty turi būti jaunas bernelis ir turi 
būti berželis-svyruonėlis, o ne šiaip sau 
koks rūplis beržas.

O, jūs žodžiai, žodeliai, žodelyčiai, kuris 
iš jūsų rimuojasi su „verkė“?

Nutvieksta saulės, giružė snaudė.
Svyruoklis berželis pagirėj verkė.
Nuo beržo šakelės tyliai, kaip snaigė, 
Ant bernužėlio leidosi erkė.
Ir, užsiropštus berneliui ant sprando, 
Ieškojo kraujo, gyslą prakando.
Vojergau jergau! Čia skonis naujas! 
Su alum susimaišęs bernelio kraujas. 
Sočiai prisisiurbusi erkė pilvota 
Pakvietė kniuisį į alaus puotą.
Iš saldaus miego bernelis bunda.
Ko miškas aidi, ko giria dunda?
Kniusis ir erkė, abudu girti, 
Juokias, dainuoja ant kelmo parvirtę.

P. Milašius

UŽTVANKA — MILŽINAS
Didžiausia pasaulyje užtvanka bus pa

statyta Pakistane, ant Indo upės. Jos aukš
tis — 148 m., ilgis — 3 km. Prieš užtvanką 
tyvuliuos 250 kvadratinių kilometrų eže
ras. ši vandens saugykla galės drėkinti 12 
tūkst. kvadratinių kilometrų žemės plotą.

Visur aš esu, kur tik šaukia, kur prašo, 
skaityt man knygelių nėr laiko.
Lai skaito jas tie, kurie jas ir parašo 
ar ilgiau jas po lova palaiko.

Visi čia, pasprukę nuo smurto ir bado, 
linksmi liūdnas sukaktis mini.
Garbė tam barzdočiui, kas pirmas išrado 
man ugningąjį spiritus vini!

Po vieną už žentą, po vieną už marčią, 
po vieną, kad amžius mūs senas.
Išgirdęs mane, net grabe apsiverčia 
kankinys ar tautos veteranas...

M. D.

MILŽINIŠKAS KROKODILAS
Afrikoje, Botsvanos šiaurėje, Mono pel

kėse nukautas milžiniškas, šešių metrų il
gio ir apie toną svorio, krokodilas. Grobuo
nie pilve rasti jo prarytų beždžionės, zeb
ro, dviejų ožkų ir suaugusios moters li
kučiai. Paskutinį kartą tokio dydžio (apie 
7 m) krokodilas buvo užmuštas 1955 m. 
Ugandoje.

„Mono pabaisą“ užmušė profesionalus 
medžiotojas Bobis Bilmotas. Jam 50 metų, 
Botsvanoje gyvena 14 metų. Jis yra sume
džiojęs tūkstančius krokodilų. Iš Botsva
nos daugiausia krokodilo odų išvežama į 
Prancūziją.
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4 EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu. kronika
LIETUVIŲ KALBA PAS ANGLUS

Buvęs židinietis Jonas Mineikis iš Co- 
ventrio išlaikė Ordinary Level lietuvių

Nr. 39(1082). 1969. IX. 23

Jaunimo suvažiavimas
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį*- ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 
kun, M. Burba. 15.3 šil. S.. 6 šil. K. Paipa- 
las ir 3 šil. R. Malinauskas

LONDONAS
IŠVYKA | AYLESFORDĄ

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, rengiama iš
vyka į Marijos šventovę Aylesforde.

Ten bus šv. Mišios, procesija. Kartu 
vyksta Lietuvių bažnyčios rektorius kun. 
dr. J. Sakevičius. MIC.

Užsirašyti ir apsimokėti galima kleboni
joje, pas S. Kasparų. Ignų Dailidę ir Bal
tic Stores (Z. Juras). Kaina 15 šil. Užsira
šyti galimai greičiau. Išvykstama 9 vai. 
ryto nuo Lietuvių bažnyčios.

„DAINAVOS" RUDENS BALIUS
Tradicinis Londono Liet. Moterų „Dai

navos" Sambūrio Rudens Balius įvyks spa
lio II d., šeštadienį. Lietuvių Namuose. 2 
Ladbroke Gardens. W.I1. Pradžia 7 v. v. 
Šokiai iki vidurnakčio. Gros puiki kapela, 
veiks turtingas bufetas.

Visi kviečiami atvykti linksmai praleisti 
vakaro ir pasigardžiuoti dainaviečių pa
ruoštais lietuviškais skanumynais.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto 
tel. PAR 2470.

PARAPIJOS RUDENS BALIUS - ŠOKIAI
Jie įvyksta spalio 18 d. York Hali. Šo

kiams grieš dvi kapelos — viena suaugu
siems. kita jaunimui populiariąją muziką.

Bilietai jau dabar platinami, ir jų gali
ma gauti klebonijoje, pas komiteto narius, 
Baltic Stores (Z. Juras), Sporto ir Sociali
nio klubo sekretorių S. Starolj.

1.8 TOLIMOS FLORIDOS
Nuolat Floridoje. JAV. gyvenąs ir ame

rikiečių lėktuvų bendrovėje dirbąs lietuvis 
Paulius F. Rudaitis, lankydamasis Londo
ne, buvo užsukęs į Lietuvių Namus.

P. F. Rudaitis — jau Amerikoje gimęs 
senųjų lietuvių emigrantų sūnus.

IEŠKO DARBO
Varšuvos lietuvaitė. 19 metų amžiaus, 

baigusi gimnaziją, nori patobulinti savo 
anglų kalbos žinojimą, dėl to ieško lx>ndo- 
ne tokio darbo, kad galėtų kartu ir moky
tis. Kas norėtų jai padėti, prašom rašyti: 
„Europos Lietuvis", 1 Ladbroke Gardens. 
London, W.11.

KLAIDA PAVARDĖJE
„Europos Lietuvio" Nr. 38 tarp aukoju

siųjų Tautos Fondui po 5 svarus įrašyta J. 
Saulėno pavardė.

Iš tiesų tokią sumą aukojo J. Sauliūnas.

MANCHESTER1S
KLUBO DVIDEŠIMTMETIS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
rugsėjo 27 d., šeštadienį, 6 vai. p. p., Che- 
etham Town Hali salėje rengia savo dvi
dešimties metų sukakties minėjimą.

dytas dailus, garsinis, spalvotas lietuviškas 
filmas, kuris žavi ir jaunus ir suaugusius.

Visi atsilankykime ir maldai už Lietuvą 
ir pasigrožėti lietuviškais reginiais, muzi
ka ir žodžiu.

„VILTIES“ DARBAI
Rugsėjo 13 d. į George salę susirinko ma

žas. bet gražus būrelis lietuvių — Sporto 
klubo Vilties nuolatinių rėmėjų, pasižiūrė
ti. kaip įteikiamos taurės ir medaliai ko
mandoms ir žaidėjams, o jų tarpe ir viltie- 
čiams.

Daug buvo jaunimo iš kitų klubų. Žodį 
tarė V. Narbutas — padėkojo už gerą spor
tiškumą ir draugiškumą. D. Narbutas ang
liškai pasveikino susirinkusius ir palinkėjo 
sumesti ko daugiau krepšių. Po žodį tarė ir 
svečiai, padėkodami lietuviams už. vaišin
gumą ir sportiškumą. Kalbėjo Willenhall- 
Dows, šių metų lygos čempionai, mokyto
jas ir kamandos treneris D. Davis.

Mokytojas B. Mann iš Darlastono gim
nazijos padėkojo žaidėjams. Lyga jiems 
buvo leidusi žaisti visas rungtynes jų aikš
tėje. Jie laimėjo antrų vietą lygoje, o su 
jauniais — visos Anglijos jaunių čempionų 
vardą ir taurę. Trečią vietą užėmė Viltis. 
Viltis laimėjo vasaros taurę, lengvai nuga
lėdama finale March End klubą 75:37.

Viltis nusprendė žaisti kitais metais ne 
tik W-tono lygoje, bet ir West Midlando 
lygoje ir buvo priimta j I diviziją. Kadan
gi senesnieji žaidėjai vėlyvais vakarais 
nenori važinėti po kitas apygardas ir netu
ri jėgų žaisti dviejose lygose, jaunimas ap
siėmė tai daryti pats. Klubas jiems davė 
pradinį kapitalą, o jų kiekvienas žaidėjas 
mokės po 5 svarus išlaidoms padengti. Jau
nimas pats nutarė stoti į West Midland ly
gą. net prieš senesniųjų patarimą. Bet mes 
linkime jaunimui laikytis energingai ir 
žaisti sėkmingai. V. Kelmistraitis juos tre
niruoti turėjo atsisakyti, nes dirba ilgas 
valandas ir neturi laiko. Trenerį gal parū
pins Švietimo ministerija ar Jaunimo ta
ryba.

Tikimės, kad jauniai, kaip P. Petkevi
čius ir V. Bandonis. kurie yra padarę gerą 
pažangą, pasieks dar geresnio stiliaus pa
žangos.

Lietuvių komanda, sudaryta iš jaunųjų 
ir senių, žada vis dar laikytis ir sužais ke
letą draugiškų rungtynių ateinančiais me
tais.

Sporto Klubo Valdyba

DERBY
P. BUGAILIŠKIO PASISEKIMAS

Rugpiūčio 30 d. atidarytoje Derbio dai
lininkų klubo parodoje su dviem paveiks
lais dalyvavo ir tame mieste gyvenąs Pet
ras Bugailiškis.

Abu jo paveikslai buvę nupirkti patys 
pirmieji. Ta proga P. Bugailiškis dar par
davęs paveikslų, kurie nepateko j parodą 
dėl vietos stokos.

Be kita ko. P. Bugailiškis stengiasi nedi
delėmis sumomis įvertinti savo paveikslus, 
kad jie būtų pirkėjams prieinamesnį.

kalbos egzaminą prie anglų mokyklos. Ga
vo aukščiausią pažymį.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Tautos šventės išvakarėse Jaunimo Židi

nyje pradėtos lituanistinės pamokos mies
to jauniams ir jaunučiams. Pamokos būna 
po 11.15 vai. lietuviškų pamaldų. Atminti
na. kad lietuvių kalbą moksleiviai galės 
panaudoti ir angliškose mokyklose, laiky
dami egzaminus ir gaudami už. ją kreditus.

LIET. SODYBA
LIETUVIŲ SODYBA

Tradicinis Sodybos Klubo Sezono Užbai
gos alutis šiais metais ruošiamas lapkričio 
29 d., šeštadienį.

Visos kitos organizacijos prašomos neda
ryti tą dienų parengimų, bet organizuoti 
išvykų į Sodybą.

Rugsėjo 20-21 d. Sodyboj įvyko Hamp
shire County klubo pistoletų šaudymo var
žybos, o spalio 24 d. bus Headley Cricket 
Klubo šokiai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS ANGLIJOS RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 27 d., 1 vai. p.p., kviečiamas Lie
tuvių Skautų Sąjungos Anglijos Rajono 
suvažiavimas Manchesterio Lietuvių So
cialiniame klube (121 Middleton Rd., Man
chester 8).

LSS ANGLIJOS RAJONO
XX VASAROS STOVYKLOS

. APYSKAITA
19(19 m. rugsėjo 2 d.

PAJAMOS
Aukos 172.10.0
Stovyklautojų mokestis 155. 0.0
Iš viso 327.10.0

IŠLAIDOS
Maistas 254.6.10
Palapinių nuoma 32.2.10
Kelionės 51.10.0
Gairelės, ženklai ir reprezentacija 42.6.0
Smulkios išlaidos 35.19.6
Iš viso 416.5.2
Nuostolis 88.15.2

I šį minėjimų atsilankys Lietuvos Atsto
vas V. Balickas.

Programoje: garbės prezidiumo kvieti
mus, svečių sveikinimai ir buvusių pirmi
ninkų pranešimai.

Meninę dalį sudarys šiupinys: vietos or
ganizacijų chorai, dainos, tautiniai šokiai, 
įvairi muzika ir satyra. Programų išpildys 
Manchesterio ir apylinkės kolonijų senos, 
patyrusios ir naujos jėgos.

Po to bus šokiai iki 11.30 vai., bufetas 
su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Manchesterio ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti, nes tokia su
kaktis retai tepasitaiko.

Tad visi tą dienų į Manchester)!
Sukakties Rengimo Komitetas

NORTHAMPTONAS
IŠLAIKĖ EGZAMINUS

Antanas Rytis Barančiukas prie North
ampton© Technologijos koledžo išlaikė lie
tuvių kalbos egzaminų.

STOKE-ON-TRENT
VEIDU IR ŠIRDIMI LINK LIETUVOS

Rugsėjo 27 d.. 6.3<> vai. vakare. Ukrai
niečių salėje, Hemstalls Lane. Newcastle, 
Staffs, tautiečiai ir jų draugai susirinks 
prisiminti Tautos šventės.

Žodį tars kun. dr. S. Matulis. MIC. o 
Liet. Jaunimo Židinys iš Nottinghamo pa
rodys gražų, garsinį, spalvotą lietuviškų 
filmų, kuris šviesiai nuteiks ir vaikus, ir 
jaunimą, ir suaugusius. Tai retenybė.

Po to bus šokiai.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Spalio 4 d. Ukrainiečių Klubo salėje 
(3(1 Bentinck Road) Nottinghamo LAS 
Skyrius ruošia

Tautos šventės Minėjimą.
Pradžia punktualiai 6 vai. vakaro. Dėl 

susidėjusių sąlygų pavėlavusių negalėsime 
laukti ir turėsime pradėti nustatytu laiku, 
todėl prašome nesivėluoti.

Paskaitą skaitys LAS Vietininkijos pir
mininkas P. Mašalaitis.

Programų atliks Londono jaunimas, šo
kiams gros tikrai gera kapela — niekas ne- 
apsivilsite.

Prašome visus dalyvauti, bet nors pir
mų kartą Nottinghame nesivėluoti!

Įėjimo kaina 2/6.
Nottinghamo LAS Sk. Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

Sekančią dieną. 12.15 vai.. Tunstall baž
nyčioje turėsime liet, pamaldas.

Lietuvos vardan atsilankykime ir minė
jime ir pamaldose.

PRIEŠ MOKSLUS
Mokykliniam jaunimui baigiant atosto

gas. Jaun. Židinys surengė atostoginę sto
vyklą. kuri užtruko daugiau kaip savaitę.

Šiemet netrūko naujų įvairumų: šalia

VVOLVERHAMPTONAS
MINTYS PRIE LIETUVOS

Spalio 5 d., tuojau po 11 vai. liet, pamal
dų UŽ Lietuvą. Convent of Mercy, St. 
John's Square gretimoje mokykloje Not
tinghamo Liet, Jaunimo Židinio bus paro-

liet. žodžio, maldos, sporto, maudyklių, 
gamtos gausių grožybių, istorinių ir kul
tūrinių įžymybių, susipažinta, kaip veikia 
didžiulė gaisrininkų įstaiga, anglies kasyk
los. limonado, vaisvandenių fabrikas (ra
gauta. apsčiai parsivežta namo) ir kt.

Jaunimėlis į mokyklas vėl galėjo grįžti 
kupinas įspūdžių ir atsigaivinęs.

PASTABOS
Stovyklavo 98 asmenys. Pilnai susimo

kėjo mokestį 42, dalinai 4. Nuo mokesčio 
atleisti: iš Anglijos 9, iš Vokietijos 37, iš 
kitų kraštų 6.

Kadangi šioji stovykla buvo jubiliejinė, 
stengėmės tą įvykį kuo iškilmingiau atžy
mėti, atsikviesdami svečių iš Vokietijos ir 
pagamindami tam tikrus ženklus bei gaire
les, kas ir prisidėjo prie didesnių išlaidų. 
Džiaugiamės, kad visuomenė taip dosniai 
parėmė stovyklą. Ačiū visiems už aukas, 
pagalbų ir stovyklos aplankymų.

DBLS parama. Skautų Stovyklos išlai
doms padengti DBLS Centro Valdyba pa
skyrė 30 svarų.

S. J. Alkis 
Stovyklos Viršininkas

VERTOS DĖMESIO KNYGOS

B. Armona s —
Leave your Tears in Moscow — 35 šil.

Owen J. C. Norem —
Timeless Lithuania — 35 šil.

J. Dauzvardis —
Popular Lithuanian Recipes — 22 šil.

S. Rūkienė —
Vergijos kryžkeliuose — 43 šil. 6 p.

J. Hermanavičius —
Raudonųjų stovyklose — 30 šil.

GINTARAS. PI .OK STELĖS.

Rašyti:
Dainora. 14 Priory Rd.. Kew - Surrey.

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3. 
Tel. ACO 4374

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

Manchester

PAIEŠKOJIMAI

ČEBATARIONAS Povilas iš Utenos, gy
venęs ten Daržų g. Nr. 17, pats ar žinantie
ji apie jį prašom rašyti jo seseriai: Mrs. 
Ona Goughlin, 3 Crewdson St., Darwen, 
Lancs.

Sekminių sąskrydyje Sodyboj, surašinė- 
jant programų, kilo mintis, kodėl per me
tus nesuruošti keleto tokių jaunimo suva
žiavimų? Pasiūlyta ruošti rudenį šiaurinėj 
Anglijoj, kad ir šiaurinis jaunimas turėtų 
progos pabuvoti būryje.

Apie 40 metų ir dar vyresnio amžiaus se
nimas turi daugiau tarpusavio ryšių. Jie 
pergyveno kelionę iš Lietuvos, lagerius 
Vokietijoje ir kitus D. P. vargus. Jie vie
nas kitų pažįsta, supranta, kur susitikę 
vienas kitam rankų tiesia, dabartinį tėvy
nės ilgesį rokuoja. ir tai jau kartojasi dau
giau kaip 20 metų.

Mūsų jaunimų riša tik lietuvių tėvų es
mė. ji) žemės likimas, kai kuriuos domina 
kultūra, kalba ir istorija. Smagu juos ma
tyti skautiškose stovyklose bendraujant, 
ryšius per metus palaikant ir laukiant se
kančios stovyklos. Bet yra tokių, kurie tik 
Sekminių suvažiavimo metu didesnį būrį 
jaunimo sutinka. Pažintys nedrąsios, ir 
vienas susitikimas metuose mažai juos su
artina. To neužtenka vieni kitiems arčiau 
pažinti. Dėl to suvažiavimo pasiūlymas 
tuoj buvo priimtas ir jau po Sekminių im
ta tartis, kaip kuo daugiausia jaunimo su
jungti bendrai programai ir prie vieno sta
lo.

Londono „Grandies“ grupei kovo mėn. 
aplankius Manchester) ir ten užmezgus pa
žintis. šis suvažiavimas nutarta ruošti 
Bradforde. Su Bradford© „Vyties“ klubo 
parama salė jau seniai užsakyta lapkričio 
1 d. Jaunimo grupės jau ruošiasi tai pro
gai, su vadovais susirašinėta, o dabar im
tasi darbo apibendrinti puikių ir įdomią 
programą. Jaunimas nenori apvilti lietu
viškos visuomenės, rėmėjų, tėvelių bei va
dovų.

Bradfordo „Vyties“ klubas, kaip di
džiausias „Atžalyno*4 grupės rėmėjas, ta

pačia proga ruošia iškilmingą KARIUO
MENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ su pik. T. 
VIDUGIRIO paskaita. Mūsų tėveliai suti
ko palaikyti tvarką, mamytės — pavaišinti 
jaunimą, ir t. t. Tikimės, kad šis suvažia
vimas padarys pradžią glaudesniam jauni
mo bendravimui ateity, vis tiek, kokiai 
grupei ar organizacijai kas priklausytų.

Dabar kreipiamės į visuomenę, rėmėjus, 
veikėjus, organizacijas ir tėvelius, kad jie 
padėtų savo grupių jaunimui, paremdami 
juos ekskursijomis. Šio suvažiavimo sėkmė 
pareis nuo jūsų visų paramos ir susidomė
jimo.

Kitų metų rudeninį Jaunimo Suvažiavi
mą krausime ant vidurinės Anglijos jau
nimo. tėvelių ir rėmėjų pečių. Kaip iš pa
tyrimo žinome, praeity bent kokia proga 
vyresnieji vaišindavęs, šokdavo, o jauni
mas pasieniais stovėdavo. Šį sykį ir jauni
mas tikisi įsijungti sava šventine nuotaika 
ir prašo jūsų tik mažyčio paraginimo. Kar
tu turime prašymą į Bradfordo ir apylin
kių visuomenę, tėvelius ir rėmėjus. Nori
me suruošti LOTERIJĄ, kuri duotų paja
mų paruošti atvykusiam jaunimui užkan- 
džiams. Atžalyniečiai jau ruošia dovanas 
loterijai, prašome ir jūsų paramos. Na
muose po atostogų vis susiranda nenaudo
jamų daiktiĮ, o loterijai naudingų. Dova
nos priimamos klube per atžalyniečius ar 
pažįstamus. Būsime nuoširdžiai dėkingi.

Dar kartą prašome visus atkreipti dė
mesį į lapkričio 1 d. ir ją palikti laisvą iš
kilmingam KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMUI ir Jaunimo suvažiavimui 
Bradforde, Textile Hall, Westgate. Prade
dama punktualiai 6 vai. Programą ir kito
kią informaciją paskelbsime spalio mėn.

„Atžalynas“,
jaunimo suvažiavimo rengėjas

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
BUVUSIŲ MOKINIŲ SUVAŽIAVIMAS

VLB Jaunimo Sekcija spalio 3-5 d.d. 
Huettenfelde, gimnazijos patalpose, ruošia 
buvusių Vasario 16 gimnazijos mokinių su
važiavimą.

Suvažiavimo programa prasidės spalio 3 
d. vakare ir baigsis spalio 5 d. po pietų.

Visi buvusieji šios gimnazijos auklėtiniai 
nuo 16 metų amžiaus kviečiami šiame 
sąskrydyje dalyvauti. Kelionės išlaidas da
lyviai patys padengia. Maistas dykai. Nak
vynei viešbučiuose rengėjai prideda 5 DM 
už. kiekvienų naktį. Norintieji gali gimna
zijos patalpose ant čiužinių nakvoti, tačiau 
tokie turi atsivežti savo paklodes.

Tenepraleidžia nė vienas šios vienkarti
nės progos susieiti ir pabendrauti su savo 
draugais iš gimnazijos laikų. Kadangi pro
gramoje numatytas banketas, prašome vi
sus pasiimti savo šventiškus rūbus.

Registruokitės visi pas JS pirmininką 
kun. V. Damijonaitį. 6079 Sprendlingen, 
Postfach 105.

Iki pasimatymo Romuvoje!
Rengėjai

SVEČIAS IS HAMBURGO
Londone kelias dienas viešėjo Hambur-

go lietuvis. ..Baltikes“ Sporto Klubo narys- 
tinklininkas Valdas Gurinskas, savo metu 
mokęsis ir Anglijoje.

Jis yra Hamburge baigęs mokslus ir dar
buojasi vienoje didelėje laivų bendrovėje, 
kaip laivų makleris.

VIEŠNIOS IR SVEČIAI
Dr. Arnoldas Grušnys iš JAV lankėsi 

Hamburge. Luebecke pas savo gimines ir 
pažįstamus

Tėvas Antanas Saulaitis. S.I. ir Algis Za- 
pareckas, PLB Tarybos narys iš JAV, savo 
giminių remiami, atliko Europoje didesnę 
kelionę. Jie aplankė Anglijoje lietuvių 
skautų stovyklą. Huettenfelde vasaros jau
nimo stovyklą, domėjosi jaunimo organiza
ciniu gyvenimu, aplankė daugelį lietuviu 
veikėjų, trumpai buvo sustoję ir Hambur
ge, iš kur išvyko pro Luksemburgą į JAV.

Tomas. Elena, Nora ir Tomas-Stepas Mi- 
chalskiai per Šv. Oną atsisveikino su Ham
burgo lietuviais ir grįžo į Ameriką. Atsi
sveikinimo puotoje pas Gaidelius mūsų 
žmonės pasakė gražių padėkos kalbų už 
nuoširdų bendravimą su mūsų tautiečiais, 
už visokeriopą pagalbą kultūrinėje srityje 
Hamburge bei apylinkėse. Ši šeima dauge
lį yra aplankiusi su lietuvišku laikraščiu, 
su muzikos plokštele, gera knyga, su švel
niu žodeliu, su paguodžiančiu bei padrąsi
nančiu patarimu. Išvykstantieji atsisvei
kindami paliko savo bičiuliams po gražų, 
puikiuose rėmuose „Aušros Vartų“ Dievo 
Motinos paveikslą. Tai graži fotografija 
originalaus paveikslo, kurį nupiešė lietu
vaitė dailininkė Bacevičiūtė, gyvenanti Ro
moje.

KUN. B. JURKšO VIZITAS
Hamburge lankėsi kun. Bronius Jurkšas 

iš Toronto, kuris Tėvų Pranciškonų para
pijoje Toronte veda parapijos ir jaunimo 
chorus ir eina vargonininko pareigas.

Hamburge jis nusipirko nemaža lietuviš
kų pašto ženklų ir senų pinigų. Ta proga 
susipažino su vietos lietuviais, aplankė bu
vusią Spackenbergo stovyklą, kur savo lai
ku gyveno net apie 2000 lietuvių. Jie visi 
dabar išemigravę į Angliją. Braziliją. JAV 
ir Kanadą. Vietos kapinėse pagerbė visus 
mirusius ir žuvusius malda. Ypač buvo su
sikaupęs prie prof. E. Gailevičiaus, muzi- 
ko-kompozitoriaus. kapo ir prie lietuvių 
poeto J. Krumino paminklo.

LITUANISTINĖ: mokykla
Lituanistinė mokykla veikia Hamburge 

dviejose vietose: Harburge ir Altonoje. Jos 
sklandžiu veikimu rūpinasi pirmininkas J. 
Valaitis.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Hamburgo jaunimo pirmas didesnio mas

to susirinkimas įvyko per Jonines. Tada 11 
jaunuolių pasiryžo kartas nuo karto susi
rinkti ir savo tarj>e pabendrauti. Rugpiūčio 
30 d. susirinko didesnis skaičius (25) ir 
smagiai praleido laiką. Ta proga platesnį 
pranešimų apie lietuviškojo jaunimo gy-

J VASARIO 16 GIMNAZIJA
Angelika Barkauskaitė ir Ingrida Vag- 

nerytė nori vykti į Vasario 16 gimnaziją 
mokytis. Tenai yra nuvykusi Vida Miku- 
šauskaitė, uoliai mokosi ir pasižymi didele 
pažanga. Ji baigė mokslo metus kaip ge
riausia savo klasės mokinė.

YRA LAISVŲ BUTŲ
Pinneberge yra keli butai, kuriuos galė

tų gauti mūsų tautiečiai, turintieji svetim
šalio tarptautinį pabėgėlio liudijimą „Rei- 
seausweis". Butai yra įvairūs —- vieno ir 
dviejų kambarių. Dviejų kambarių butą 
sudaro 2 kambariai, virtuvė, vonia, rūsys, 
sandėliukas pastogėje. Nuoma didesnių 
apie 100 DM per mėnesį. Vieno kambario 
butai yra kuklesni, todėl pigesni.

DALNORĖLIS
Kiekvienam lietuviui mažas dainorėlis, 

kurį išleido šią vasarą kun. V. Šarka mūsų 
jaunimui, stovyklaujančiam Esslingene ir 
Huettenfelde. Jį gali gauti kiekvienas, ku
ris parašys savo adresą ir prisius 20 Pf. 
pašto išlaidoms. Dainos yra populiarios, 
lengvos mokyti ir patiems išmokti.

venimą ir veikla Vokietijoje padarė pa-
grindinis jaunimo vadovas prie PLB Kraš
to Valdybos studentas Andrius Šmitas iš 
Suederbrarupo. Sekantį kartą nutarta susi
rinkti Tautos šventės proga — rugsėjo 6 d.

IŠTEKĖJO
Regina šneliūtė ištekėjo už Gintaro 

Skrypeko.
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