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IX metai

KADA TITO GERAS, KADA BLOGAS
Oi kas sodai do sodeliai, kada žydi, 

kada ne.
Oi kas mergės do mergelės, kada myli, 

kada ne.

Tito pasirinko savos rūšies nepriklauso
mą, lyg ir laisvą komunizmą, atsidurda- 
ma's tarp Rytų ir Vakarų. Komunizmas ir 
laisvė —■ dvi nesuderinamos sąvokos, kaip 
naktis ir diena, kaip ugnis ir vanduo. Dėl 
tos tariamosios laisvės ir kyla visos lito 
bėdos.

Tito kovojo už savo krašto laisvę prieš 
okupantus. Tačiau jis kovojo komunistų 
pusėje. Jis norėjo laisvės, tačiau likvidavo 
Michailovičių. Jis iškovojo kraštui laisvę, 
bet susodino į kalėjimus tūkstančius „liau
dies priešų“. Jis ginčijasi su Maskva, o kai 
jo bendradarbis Djilas susiginčijo su juo, 
tai atsidūrė už grotų.

Kai Tito nusišypso Vakarams — gauna 
paramos, o jei jis Vakarams aiškina savo 
komunizmą ir smerkia kapitalizmą, kurio 
duoną valgo, dėl to jam vargo nėra. Čia vie 
ni palaiko jį, kiti kritikuoja, tačiau visi to
leruoja.

Su Maskva blogiau. Ten reikia griežtai 
laikytis Maskvos užsibrėžtosios linijos. 
Nors ir ten yra tam tikro ideologinio tryni 
mosi, tačiau apie tai pasaulis sužino tik ta 
da, kai vienas ideologinis įvairumas „nu
trina“ kitą.

Sovietų Sąjunga pasiskelbė pasiekusi so
cializmo. Molotovas, neatsargiai viename 
savo straipsnyje išsireiškęs, kad Sov. Są
junga dar tebestatąnti socializmą, ne tik 
smarkiai nukentėjo, bet ir dabar dar tebe- 
kenčia. Ir ne be pagrindo. Norėdama savo 
rankose išlaikyti politinį vadovavimą, Mas 
kva atsistojo vienu dideliu laiptu aukščiau 
už visus satelitus. Ko jie siekia, TSRS jau 
seniai pasiekė. Dabar rusai jau veda savo 
Sąjungą į komunizmą — galutinį ir tolimą 

„ tikslą, kurį pasieks, kaip jų ideologai tvir
tina, tik busimosios kartos.

Dėl to išeina, kad visi satelitukai turi 
klausyti, ką .sako patyrusi Maskva. Stalino 
laikais, kas komunistų mėgino ginčytis, bu
vo perimamas Berijos žinion. Tūkstančiai 
tokių komunistinių ideologijos aukų susi
rado kiekvienoje socializmo lagerio šalyje, 
neskaitant pačios Rusijos.

Tito priklauso mažam skaičiui tų, ku
riam pavyko paprieštarauti Stalinui ir lik
ti gyvam. Tito neklausė Stalino nurodymų 
dėl kolektyvizacijos, kurios įvesti Tito ne
norėjo, bijodamas bankrutuoti. Tito norė
jo eiti į socializmą palaipsniui ir ypač ne
griaunant krašto ekonomijos.

To ginčo pasėkas žinome. Stalinas išmetė 
Tito iš Kominformo 1948 metais ir paskel
bė jį „monopolistų liokajum“ ir t.t. Komu
nistinis pasaulis paskelbė Tito boikotą. Vi
si tie, kurie palaikė Tito, pateko į kalėji
mus.

Po Stalino mirties Chruščiovas 20-jame 
kompartijos suvažiavime pasmerkė Stalino 
žiaurumus. Prasidėjo „nauja era“. Tito vėl 
pasidarė „geras“. Chruščiovas asmeniškai 
nuvažiavo pas jį, kaip į Kanosą, atsiprašė 
ir ištiesė draugišką ranką. Vėliau Tito bu
vo triumfaliai priimtas Maskvoje.

Chruščiovas tada įsismaginęs paskelbė, 
kad kiekvienas gali eiti į socializmą savo 
keliu. Satelitai, taip gražiai pagundyti, 
ėmė bruzdėti. Net Kinija, jos Mao Tse-tun 
gas poetiškai prabilo apie vieningą įvairių 
gėlių žydėjimą... Leisdamas satelitams 
rinktis savus kelius, Chruščiovas su Bulga 
nlnu pradėjo draugiškas keliones j užsie
nį. Prieita iki viršūnių konferencijos Žene
voje. Atmosfera atlyžo.

Rezultatas buvo Poznanės įvykiai ir jų 
pasėkos Lenkijoje ir Vengrijos sukilimas.

NUMATOMAS SILPNAS DERLIUS
Birželio 11 d. kompartijos centro komite 

tas oficialiai pareiškė, kad daugelyje Lie
tuvos vietų dėl nepalankios žiemos ir vėly
vo pavasario „žuvo dalis žiemkenčių pasė
lių. Tai gali neigiamai atsiliepti į derliaus 
išauginimą ir sudaryti sunkumų su paša
rais“.

Nuo gamtinių nelaimių pasėliai draudžia 
mi. Bet partija įspėja, kad apdraudą išmo
kant reikia atminti, jog pereitų metų ru
denį iki spalio 21 dienos dar buvo žiemken 
čių sėjai palankios sąlygos. Tai reiškia, 
kad pasivėlinusieji sėti apdraudos negaus, 
nes pasėlių žuvimo priežastis bus laikoma 
ne bloga žiema, o sėjos suvėlinimas.(LNA)

Mirus vyrui ir tėveliui, 
Onai Liūdžiuvienei ir šeimai gilią 

užuojautą reiškia
Baltic Stores tarnautojai

ADOMUI DAUČIANSKUI, 
jo mylimai žmonai po sunkios ligos! 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu liūdime.
16, Chester Str. gyventojai, Coventry

Rašo L. Narimantas

Lenkijoje šios palankios aplinkos proga 
Gomulka buvo paleistas iš kalėjimo, kuria
me jis kaip tik ir sėdėjo todėl, kad savo 
metu palaikė Tito... Jei Gomulkai pavyko 
sukontroliuoti judėjimą Lenkijoje, tai Ven 
grija nuėjo per toli ir po trumpo entuziaz
mo paplūdo kraujuje ir vėl atsidūrė vergi
joje.

Tačiau po Vengrijos įvykių Maskvos li
nija pasikeitė. Su Tito santykiai atšalo. 
Satelitai vėl pradėjo kruopščiai derintis 
prie naujų direktyvų ir po truputį „valy
tis“. Tito nesiryžo prisiderinti besąlygi- 
nai prie Maskvos diktuojamosios linijos ir 
buvo apšauktas „revizionistu“.

Nors Tito per „Borba“ ir puikiai atsišau 
dė į „Pravdos“ puolimus, bet Maskva jam 
padiktavo Jugoslavijos Komunistų Lygos 
statuto pakeitimus. Jugoslavijos komunistų 
kongresas, į kurį Maskva demonstratyviai 
neatsiuntė net savo atstovų, nepaklausė, ir 
Tito ir vėl buvo „diskvalifikuotas“. Tik ką 
pasibaigusiame Čekoslovakijos KP suva
žiavime, reikšdamas Kremliaus mintis, tos 
partijos sekretorius Hendrikas visą valan
dą skaičiavo Tito „nuodėmes“, suversda
mas ant jo galvos visą Vengrijos sukilimo 
kaltę.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

GAIDŽIŲ CHORAS
— Reikia didinti karvių skaičių! — kal

bėjo pernai Dusetų rajono „Aušros“ kolū
kio pirmininkas Jūrelė.

Kolūkiečiai vieningai pritarė.
Balandžio mėnesį Jūrelė su pagalbinin

kais atvedė iš turgaus -karvutę.
— Sumokėjau 2.900 rublių, — pasigyrė 

kolūkiečiams ir netgi raštą parodė. — Bet 
užtat karvė —■ tikras lobis. Pieno upės, sū
rio kalnai, sviesto kalvos.

Pastatė kolūkiečiai „lobį“ į karvidę, pas
kiau, pavasariui atėjus, į dobiliukus palei
do...

Karvė — kaip karvė: duosi jai, ir ji tau 
duos. Bet pirmininką ji kažkodėl apvylė. 
Ne taip seniai Jūrelė pasidairė po kolūkį 
ir už galvos susigriebė: nei pieno upės te
ka, nei sūrio kalnai stūkso, nei sviesto kal
vų nesimato.

— Parduot biaurybę, ir baigtas kriukis! 
— nutarė Jūrelė.

— Parduot! —■ kaip aidas pakartojo že
mės ūkio specialistas Balanoška. — Mes 
už ją tokius pinigus sukišom^o ji nepatei
sino pasitikėjimo.

Ilgai nelaukęs, užnėrė „lobiui“ virvę ant 
ragų, ir į Utenos turgų. Išvedė ją pats Jū
relė, Balanoškos ir kai kurių kitų autori
tetų lydimas.

Grįžo pardavėjai iš turgaus tuščiomis.. 
Nustebo kolūkiečiai, kad Jūrelė tyli, kaip 
musę kandęs, nesako, kiek už „lobį“ gavo. 
Pasirodo, gavo tiek, jog pinigus gėda net į 
kolūkio kasą nešti, — tik 550 rublių...

— Na, nieko, — raminosi Jūrelė. — Ne
pavyko su karvėmis — vystysime paukšti
ninkystę.

Bet vištos „Aušros“ kolūkyje ypatingos 
veislę.s. Ir vandenį geria, ir grūdus lesa, o 
kai reikia kiaušinį padėti —- atsiprašau! 
Nededa, nors persiplėšk. Argi verta tokias 
vištas laikyti?

— Likviduoti! — tarė svarų žodį Jūrelė, 
o valdyba jam ir vėl pritarė. Ir nė vienam 
į galvą nešovė, jog dėl to, kad nėra kiauši
nių, visai ne vištos, o jų priežiūra ir paukš 
tininkės kaltos.

Likvidavo vištas ir suka galvą — kokią 
dar naujovę sugalvojus? Bet čia rajonas 
sukliudė.

— Paukštininkytės išvystymo planus 
žlugdote? Negerai!

— Nenoriu vištų laikyti! Nepatikima 
veislė, kiaušinių nededa, — spyrėsi Jūrelė.

— Žąsis, antis užveisklt.
— Fju! Ta pati bėda... Kiaušinio vis 

tiek nematysime, — švilptelėjo Jūrelė.
Tačiau paklausė ir surado išeitį. Nelaiko 

nei vištų, nei ančių, nei žąsų, nei pagaliau 
kalakutų, o paukštininkystės išvystymo 
planas įvykdytas.

Visi, kas tik norite tuo įsitikinti, apsilan 
kykite anksti rytą „Aušros“ kolūkyje. Tik
riausiai sužavės paukštidėje plyšojąs gai
džių choras. Net 70 gaidžių rytais linksmi
na Jūrelę, Balanošką ir valdybos narius. 
O kad visai neišnyktų veislė, prie jų palik 
tos ir 3 vištos...

Jūrelė patenkintas, su pasigėrėjimu klau 
sosi gaidžių rengiamų koncertų ir galvoja 
apie eilines naujoves. E. Alseikis

Iš „Tiesos“, 23.3.1958.

Sovietų Sąjunga nutraukė visą ekono
minę pagalbą, numatytą Jugoslavijai pa
gal abiejų pusių iškilmingai pasirašytą su
sitarimą. Dar viena sutartis nuvažiavo į 
„istorinę sąšlavų dėžę“. Tito paprotestavo, 
bandė aiškinti, kad jokių politinių sąlygų 
nebuvo numatyta prie ekonominės sutar
ties, bet kur tau! Sauso nieks neklauso.

Vakarų komentatoriai sako, kad Tito 
yra tam tikros rūšies termometras, rodan
tis rusų noro bendradarbiauti su Vakarais 
temperatūrą. Kai Maskva paskelbia šaltąjį 
karą — tada Tito baramas, o kai užeina 
atodrėkis — Tito bučiuojamas.

Kad satelitai perdaug nesižvalgytų į Ti
to pusę, Serovas gavo įsakymą nužudyti 
tuos, kurių saugumą rusai buvo užtikrinę 
Jugoslavijai, — paaukoti Nagy, gen. Male- 
ter ir kitus Vengrijos komunistus sukilė
lius. Iš satelitų, berods, tik vienas Gomul
ka drįso pareikšti Maskvai savo nepritari
mą toms žudynėms. Kokia bus Maskvos 
reakcija — pamatysime. Iki šiol tvirtas Go 
mulkos laikymasis prieš Maskvą išgelbėjo 
jį, tačiau Tito termometras rodo, kad Go
mulkai bus sunkios dienos, nebent ir vėl 
keistųsi nuotaikos kompartijos viršūnėse.

O pačios paskutinės žinios sako jau, kad 
ir Gomulka viešai prabilo ir pasisakė aiš
kiai už Maskvą.

ŠIT KOKIE PREKIAUTOJAI
Sugedus dviračiui, atvažiavau į Vilnių 

dalių nusipirkti. Išvaikščiojau visas par
duotuves, bet tokių dalių, kaip ašelių, ko- 
nusų, rutulinių guolių nepavyko gauti. Vie 
noje parduotuvėje prie prekystalio šalia 
manęs stovėjęs pilietis patarė:

— Nuvažiuok į Dzeržinskio gatvėje esan
tį turgų. Ką nori, gausi.

Piliečio patarimas pasirodė'teisingas. Šia 
me turguje pas „pardavėjus“ nieko netrū
ko. Bet už kiekvieną dviračio dalelytę jie 
lupo dešimteriopai.

Įdomu, iš kur tie „pardavėjai“ turi nau-
jas dviračių dalis ir ką veikia miesto mili
cijos valdybos kovos su spekuliacija sky
rius, jei to viso nemato?

S. Kieras
Kinomechanikas

Iš „Tiesos“, 1958.5.28.

ŽIEMA VĖL ATEIS
Gal niekas taip nekantriai nelaukė pava

sario, kaip Klaipėdos faneros fabriko dar
buotojai, gyvenantieji Daukanto ir Sodų 
gatvių kampe. Susikraustė jie čia pereitų 
metų spalio mėnesį, prasidedant žiemai. Na 
ir pajuto visi visus pajūrio žiemos kapri
zus. Oras atšyla — temperatūra butuose 
pastebimai kyla. Atšąla — ir kambariuose 
— termometras aukščiau 10 laipsnių nepa
kils. Taip jau jautriai įrengė ir sumontavo 
statybininkai centrinį šildymą. Kaip termo 
metrą!

Bet toks didelis butų jautrumas išorės 
temperatūrai gyventojams — tikra rykštė. 
Ir ėmė jie skųstis į visas šalis.

Manot nesurado išeities? Surado. Šalinti 
centrinės šildymo sistemos trūkumus, ži
noma, pasirodė per brangu. Sugalvojo eko
nomiškesnį būdą. Sako, daugiau kūrenti 
reikia. Na ir pradėjo pleškinti dieną nak
tį... Oras gatvėj — apie nulį, o butuose — 
20-25 laipsniai šilumos. Džiaugėsi gyven
tojai, bet tik iki tol, kol atnešė sąskaitas 
mokėti už butą. Už šildymą už vieną kvad
ratinį metrą — nei daugiau, nei mažiau 
kaip 3 rb. 70 kp. Štai kieno sąskaita buvo 
sugalvotas ekonomiškas apkūrenimo bū
das!

Žmonės pyksta. Ir kaip nepykti ant to
kių ekonomistų, jei kaimynai, pavyzdžiui, 
Statybos tresto Nr. 5 gyvenamuose namuo
se už. apšildymą moka po 1 rb. 15 kp. už 
kvadratinį metrą, o Malūnininkų g. Nr. 19 
namo gyventojai moka už kvadratinio met
ro apšildymą — 75 kapeikas.

Ir tuo tarpu vargai nesibaigė. Kai kovo 
mėnesį Senis Šaltis, jausdamas galą, gero
kai užsirūstino, faneros fabriko darbuotojų 
namo katilinėje'kuro jau nebebuvo. Ir vėl 
prasidėjo seni vargai, vėl gyventojai tik ir 
šnekėjo:

— Kada pagaliau tas pavasaris ateis?
Pavasaris atėjo. Gyventojai, žinoma, nu

džiugo, bet ne mažiau apsidžiaugė ir tie, 
kurie įrenginėjo šitą namą: pagaliau skun
dų nebus.

Bet juk vėl ateis žiema!
Sušalę per žiemą gyventojai

Iš „Tiesos“, 1958.4.20.

Mielam mūsų bičiuliui 
ADOMUI DAUČIANSKUI 

didžio liūdesio valandoje, jo žmonai Lietuvoje mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

A. Adomonis, A. Grigaliūnas, A. Kiedykas

Onai Liūdžiuvienei ir vaikams dėl 
vyro ir tėvo

PETRO LIūDŽIAtlS 
mirties nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS Valdyba ir Lietuvių Namų B-vė

.immrt.w. uiiwww si

tSęįįĮįįįįįos DIENOS -Į
30 RUSŲ PAŽEIDĖ TERITORIJĄ

30 rusų jūrininkų dviem mažais laive
liais išsikėlė į Šetlandą D. Britanijoje ir 
čia stengėsi sugauti pabėgusį estą jūrinin
ką. Apklausinėjo jie gyventojus, ėjo bur
mistrą prašyti pagalbos, o paskui grįžo į 
laivelius.

Estas, pabėgęs 2 mylias, pasislėpė pas 
vietinį gyventoją, paskui paprašė politi
nio prieglobsčio.

JUGOSLAVAI TURI RUSAMS 
NEMALONIŲ ĮRODYMŲ

Tvirtinama, kad Jugoslavija ruošiasi iš
spausdinti tam tikrus dokumentus, kurie 
kompromituotų rusus ryšium su sprendi
mu nužudyti Imre Nagy ir jo bendradar
bius. Pvz., jugoslavai turi kaspine įamžin
tus pasikalbėjimus tarp Mikojano, Suslovo 
ir Nagy, kai šis buv? jau ministeris pirmi
ninkas, telefoninius pasikalbėjimus, kai jis 
buvo jugoslavų ambasadoje ir kai jam bu
vo pažadėta neliečiamybė, ir kt. Spėjama, 
kad tų įrodymų bijojo rusai ir ilgai laikė 
gyvus revoliucijos vadus.

Dokumentai esą paruošti spausdinti, bet 
dar laukiama įsakymo.

JUGOSLAVAI IEŠKO VAKARUOSE 
PINIGŲ

Jugoslavijos vyriausybė yra pareiškusi, 
kad ji rūpinasi iš Vakarų valstybių gauti 
paskolą, kuri atstotų rusų žadėtuosius, bet 
netesėtuosius 285 mil. dolerių.

PLIKIMAS NEGĄSDINA
Vienas Isle of Man gyventojas, paskaitęs 

laikraštyje, kad D. Britanijos karalienės 
vyrui — Edinburgo kunigaikščiui princui 
Pilypui retėja plaukai pakaušyje, parašė 
laišką ir pasiūlė savo receptą, kaip sulaiky 
ti plikimą.

Kunigaikščio pavestas sekretorius padė
kojo tam žmogui ir pažymėjo, kad kuni
gaikštis nelabai susirūpinęs savo plikimu.

ATSISAKĖ TARTIS
Rusija, raginusi Vakarų valstybes susi

tarti su ja ir nebebandyti daugiau atomi
nių bombų, pačiu paskutiniu metu atsisa
kė dalyvauti Genevoje tam reikalui svars
tyti numatytoje konferencijoje.

Kaip Imre Nagio nužudymas, danų ir vo
kiečių atstovybių apdaužymas ir demons
tracijos prieš amerikiečių atstovybę, tai ir 
šie rusų veiksmai laikomi vis stiprėjančiu 
šaltojo karo ženklu.

PADĖTIS PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos min. pirm. gen. De Gaulle 

informacijos ministeris Andre Malraux 
yra pareiškęs spaudai, kad Alžyre padėtis 
gerėja. Kai gen. De Gaulle perėmė valdžią, 
ten jau niekas nebebuvęs kankintas. Gene 
rolas norįs pasiųsti į Alžyrą trijų Nobelio 
premijas gavusių rašytojų komisiją išaiš
kinti visą kankinimų reikalą (o tie rašyto
jai yra du Gard, Mauriac ir Camus).

Malraux patvirtino, kad į pirmuosius su
kilėlių mitingus suėję arabai iš tiesų buvo 
pasamdyti, bet ten broliavimosi tarp pran
cūzų ir arabų esą.

GOMULKA NEPRISIPAŽĮSTA KALTAS
Lenkijos komunistų partijos sekr. Go

mulka su partijos centro komitetu išsiunti
nėjo partijų skyriams bendraraštį, kuria
me išjungia save ir savuosius nuo kaltini
mo Imre Nagy ir kitų revoliucionierių nu
žudymu. Jis tvirtina, kad nebūtų važiavęs 
į Vengriją, kurioje jis neseniai buvo, jei 
būtų žinojęs ką nors apie tą slaptąją bylą.

Jis taip pat parašęs laišką Chruščiovui, 
kuriame pareiškęs savo nepasitenkinimą 
šia politine žmogžudyste.

TITO PROTESTAS
Tito pareiškė protestą vengrų vyriausy

bei dėl Imre Nagy, gen. Maleter ir kitų nu 
žudymo, be kita ko, pažymėdamas, kad pa
skelbtasis kaltinamasis aktas, kiek jis su
sijęs su nuteistųjų buvimu jugoslavų amba 
sadoje, yra remiamas perdėm pramanytais 
faktais.

KIPRO KLAUSIMAS
Keičiamasi nuomonėmis su Graikijos ir 

Turkijos vyriausybėmis, dėl britų paruoš
tojo statuto Kipro salai tvarkyti. Projektą 
svarsto Britų parlamentas.

O salos gubernatorius H. Foot, norėda
mas sustabdyti terorą, pasiūlė net graikų 
teroristų vadui pik. Grivas susitikti ir ap
tarti reikalą.

LITTLE ROCK
Po ilgai trukusių nesusipratimų dėl miš

rių — baltųjų ir juodųjų — mokyklų Ar
kansas valstijos sostinėje Little Rock (gu
bernatorius Faubus buvo prieš mišrias mo
kyklas, o prezidentas Eisenhoweris įstaty
mui saugoti buvo pasiuntęs kariuomenės), ’ 
dabar teismo nuspręsta 2 su puse metams 
sulaikyti įstatymo vykdymą — palikti ats
kiras mokyklas. Negrų atstovai reikalauja 
panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą.

EUROPOS SOSTINĖ — BRIUSELIS?
Europos seimas nutarė pasiūlyti Euro

pos sostine pasirinkti Belgijos sostinę Briu • 
sėlį. Balsuojant už Briuselį buvo 171 bal
sas, už Strasburgą 161 ir už Milaną 155. 
Galutinai nuspręs susirinkę Europos sąjun 
gos kraštų ministerial.

LEBANAS PRAŠO PAGALBOS
Rusija yra įspėjusi britus ir amerikie

čius nesikišti į Lebano reikalus, o Lebano 
vyriausybė prašo vakariečius duoti kariuo-. 
menės, kuri sulaikytų vadinamųjų sąva- 
.norių veržimąsi iš Jungtinės Arabų Respub 
likos (Sirijos-Egipto), kurie stengiasi įsi
stiprinti krašte ir nuversti esamąjį režimą.

PlASAUUYJE
— Johannesburge, Pietų Afrikoje, trau

kinio nelaimėje žuvo 23 žmonės.
— Rytų vokiečiai vis dar nepaleidžia jų 

zonon per klaidą įskridusių amerikiečių 
lakūnų.

— Rusai savo futbolo žvaigždę Strelcoyą 
atidavė teismui, kaip chuliganą, už rimtus 
kriminalinius nusižengimus.

— Nuo praeitos žiemos, kai vyriausybė 
paskelbė vajų, Kinijoje po tiek buvo iš
naikinta šių „keturių blogybių“: daugiau 
kaip 1.160 milijonų žiurkių, apie tiek pat 
žvirblių, 53.822 tonos musių ir 5.714 tonų 
uodų. >

— Kanada pasirašė su Persija sutartį, 
pagal kurią persai už kanadiečių bendro-
vės jų krašte išsunkiamąjį skystąjį kurą 
gaus 75 procentus pelno.

— Britų metalo darbininkų profesinė są
junga reikalauja savo 2.750.000 narių pa
kelti 6 proc. atlyginimus.

— Japonų paleistoji dvitarpsnė raketa '
susprogo po 34 sekundžių. •.

— Amerika papildomai davė Indijai’?5 ’ 
mil. dolerių keliams, geležinkeliams ir pra 
monei.

— Ghanos vyriausybė laikinai valstybi
ne kalba pasirinko anglų kalbą.

— Popiežius arkangelą Mykolą yra pa
skelbęs Italijos bankininkų ir banko tar
nautojų patronu.

— 7 lenkai keleiviai pabėgo iš Mazowze 
laivo ir paprašė Danijoje politinio prie
globsčio.

— Arabijos karalius Saudi netrukus ves 
maldininkų kelionę į Meką.

— Italijos prezidentas atsisakė priimti 
Zoli vyriausybės atsistatydinimą, kol bus 
sudaryta nauja.

— Teismas atmetė Peter Manuel apeliaci 
ją; jis nuteistas pakarti už 7 žmonių nu
žudymą.

— D. Britanijos vyriausybė ruošiasi per 
tvarkyti pensijų įstatymą.

— Susidūręs su lėktuvu, Alžyre nukrito 
helikopteris ir užmušė 11 žmonių.

— Belgijoje sudaryta katalikiškų partijų 
vyriausybė, pakeitusi socialistiškai libera
linę.

— Kiniečių „Liaudies dienraštis“ patarė 
japonams atsikratyti min. pirmininko Kiši, 
kuris esąs priešiškai nusistatęs prieš Ki
niją.

P. LIŪDŽIUI mirus, 
Onai Liūdžiuvienei ir visai šeimai 

gilią užuojautą reiškia 
L.L.M. „Dainavos“ Sambūris

j Onai Liūdžiuvienei ir šeimai dėl vyro 
B ir tėvelio P. Liūdžiaus mirties 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
Petrauskai

Onai Liūdžiuvienei ir visai 
Liūdžiu šeimai, 

P. LIŪDŽIUI 
įnirus, gilią užuojautą reiškia 

Daunorai
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ŽMOGAUS
Nuo anos atmintinos dienos, kai Dioge

nas su žiburiu ieškojo gatvėse žmogaus, 
kiekvienoje žmogaus sąmonės budrumo 
epochoje nenurimsta susirūpinimas žmo
gum, nesiliauja žmogaus ieškojimas. Ta
čiau ieškąs turi žinoti, ko jis ieško, turi ži
noti, kas yra žmogus. Ieškančiam jau turi 
būti žinoma žmogaus esmė. Deja, jau Pin- 
daras (522-448 pr. Kr.) skundėsi: „O kokia 
paslaptis, kokia mįslė-yra žmogus“, ir iki 
mūsų dienų žmogus išliko, sakant garsaus 
biologo Alexis Carrel išsireiškimu, „the 
unknown“ — nepažįstama esybė, „...kiek 
žmogus yra vertas, priklauso daugiausia 
nuo to, kuo jis tampa. Kas jis yra, aš ne
žinau“, pripažįsta Antoine de Saint-Exupe- 
ry, rašytojas ir mąstytojas. Tai gal veltui 
yra betkoks žmogaus ieškojimas, gal iš tik 
tųjų, kaip išsireiškė kažkuris prancūzų fi
losofas, „žmogus yra tik žmogaus išradi
mas“? O gal tik užtektų žvilgsnį atkreipti 
į save it jau galėtume ištarti: „Homo 
sum“!? Tur būt, net jeigu pasirinktume 
(sekant grafą Keyserling) ir patį trumpiau 
šią kelią į save, būtent, aplink visą pasau
lį, pasiekę tikslą (?) būtume nustebinti, 
kad mes patys esame dar vien ..tik žmo
gaus galimybė. Tą galimybę mes turime 
kiekvieną akimirką, ji nėra realizuojama 
penkmečiais, bet vykdoma kiekvienu gyve
namosios dabarties atsikvėpimu ir... nie
kada neužbaigiama. Tiesa, mes gyvename 
savotiškais etapais ir kiekvienam mūsų gy 
venimo laikotarpiui apmetame savotišką 
planą, stengiamės realizuoti savotišką žmo 
gaus idealą, sutiktą kitame asmenyje, ras
tą istorijoje ar skaitytoje knygoje, bet ka
da mes jau esame tapę žmonėmis: po pir
mos kelionės geležinkeliu, įsigiję brandos 
atestatą ar tapę oriais krautuvininkais? 
Žmogus neturi tokios aiškios vienaprasmės 
prigimties, kokią mes tariamės galį suvok
ti galvodami apie akmenį, žvėrį arba medį. 
Jeigu ir buvo epochų, kuriose žmogus tarė
si suvokęs žmogaus esmę, tai tolimesnė 
samprotavimo raida atskleidė tų įsitikini
mų iliuzoriškumą: ką jis laikė esme, tebu
vo tik idėja, tik įvaizdis, tik gal viena iš 
žmogaus galimybių. Žmogus yra tampanti 
būtybė, ir jo tapsmas yra nulemiamas jo 
paties apsisprendimo. Žmogus yra žmogaus 
galimybė. Jo būtis yra patikėta jam pa
čiam, jo kūrybiškai sąmonei. Jo galimybė 
visuomet prašoka jo faktiškumą, savo ga
lėjimu jis yra visuomet daugiau negu savo 
faktišku buvimu, žmogus yra dinamiška 
būtybė, esanti nuolatos pakeliui į save. Jis, 
kaip sako Ortega y Gasset, yra utopinė bū 
tybė: jis nesurandamas kaip kažkas atbaig 
ta, ir net mirties akimirką negalime tvirtin 
ti, kad jau būtų atsiekta žmogiškos būties 
pilnatvė, nes ir pačios mirties faktą žmo-

PAŽINIMAS
gus bando peržengti viltimi ir tikėjimu į 
pilnesniąją būtį.

Žmogiškosios būties realizavimo patikę j i 
mas paties žmogaus laisvam apsisprendi
mui yra sunkus įsipareigojimas, kurio naš 
tą tenka nešti kiekvienam atskirai. Todėl 
pavienis gelbisi nuo šitos asmeniškos atsa
komybės bėgdamas į minią, būdamas ir elg 
damasis kaip „visi kiti“. (Netgi noras, kad 
visi išpažintų vieną tikėjimą, yra baimė, 
kaip sako Jaspers, kad savas tikėjimas ga 
Ii būti netikras, jeigu ne visi jį išpažįsta). 
Anoniminis sutapimas su minia, kaip ir ro 
mantinis „nekaltas gamtiškumas“, yra sie
kiamasis idealas, išvaduojąs nuo asmeniš
kos atsakomybės, nuo egzistencinės kaltės. 
Tie, kuriems žmogiškos būties neapspręstu 
mas, jo laisvė, jo atvirumas savitai, iš as
meniško kūrybinio apsisprendimo išplau
kiančiai ateičiai atrodo tik stoka, tik nei
giamumas, kuriems laisvas žmogus tėra 
tik pasaulio žaizda, tik tai, ką reikia nu
galėti, tie, gal būt, ilgisi serijinio, unifor
muoto „žmogaus“, tikinčio tik į vieną „tie
są“, priklausančio tik vienai partijai,, arba, 
pavydėdami medžiui arba žvėriui jų taria
mai neproblematiškos būties, norėtų, gal 
būt, sekant Hoelderlino žodžiu, „jeigu mei 
lė prie žmonių nerištų“, būti mieliau ąžuo
lu, negu žmogum.

O tačiau ir šitame troškime pasireiškia 
žmogus kaip būties pilnatvės ieškotojas, 
nes jis jaučiasi esąs tik fragmentas, ir jau
čia, kad būties pilnatvė yra kažkur kitur. 
Ir anoniminis minios žmogus,' ir žmogus 
„pagal paskutinę madą“, prisiplakėlis, kon 
formistas, yra tokiu tapęs ta pačia nuosta
bia žmogaus galia — laisvu apsisprendimu. 
Ir kraštutinėje žmogiškosios būties menkys 
tėję glūdi laisvė, glūdi sąžinė, kaip nu jau
čiąs žinojimas apie tobulą būtį, glūdi kito
kio apsisprendimo ir pasirinkimo galimy
bė, Ir dėl šitos laisvės, dėl galimybės rink
tis ir apsispręsti, žmogaus būtis yra pa
čiam žmogui mįslė.

Žmogaus būtis yra nukreipta iš laikinu
mo į amžinumą, iš ribotumo į begalinumą, 
iš nežinojimo netikrumo į visišką aišku
mą. Žmogaus sąmonė turi absoliutumo idė
ją, ji nujaučia tobulos būties pilnatvę ir, 
įžvelgdama savo ribotumą ir laikinumą, 
kenčia būties stoką. Žmogus ilgisi' sutapti 
su absuliučia būtimi, sutapti arba tapti 
Dievu. Bet su šituo begaliniu troškimu 
jis stovi prieš „amžiną tylą jį bauginančių 
begalinių erdvių“, nežinodamas nei „ko
dėl čia, bet ne ten, kodėl dabar, bet ne 
kitados?“ (Paskal) Nuo savo trokštamos 
amžinybės atskirtas, jis turi kęsti dienų 
laikinumą ir tik „kai svajoja, jaučiasi 
žmogus Dievu esąs, ir elgeta - kai mąsto 
.(Hoelderlin). Jo savivoka svyruoja kaip

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS

Pirmąjį bandymą duoti krūvoje didelį 
pluoštą informacinių žinių daugiausia apie 
svetur gyvenančius lietuvius atliko Anice
tas Simutis, išleidęs „Pasaulio Lietuvių ži
nyną“. Be bendrinių, greit nesikeičiančių 
žinių, ten buvo nemaža ir tokių, kurios ga
na greitai sensta. Tokie leidiniai paprastai 
kartojami kas metai ar truputį retėliau. 
Jie reikalingi ir naudingi, bet mūsų sąly
gomis kasmet leisti neįmanoma. Dėl to 
ano Žinyno sumanytojas ir redaktorius ry
žosi naują laidą išleisti bent po kelerių me
tų. Tai štai jau ir turime naują „Pasaulio

švytuoklė nuo vieno priešingumo į kitą. 
Entuziastiško pakilimo akimirką jis — ro
jiškas paties Dievo paveikslas, išsiblaivy- 
mo valandą - tik „protaująs gyvis“ (ani
mal racionale), tik Pascal‘io „roseau pan- 
sant“ (mąstanti nendrė), kurios didybė 
ir pasireiškia galėjimu suvokti savo men
kystę. Ir taip kiekviena epocha pateikia 
vis kitokią žmogaus sampratą, kuri jį ar
ba išaukština, arba nužemina, „vien tik 
iš gamtinės arba iš istorinės povyzos su
kuriant žmogaus idėją, arba sutapatinant 
ją tik su viena iš atsitiktinių jo apraiš
kų“. „Klasikinė žmogaus, kaip „animal 
rationale“, sąvoka buvo perdaug siaura; 
pozityvistų „homo faber“, Nietzsche's 
„dionyziškas žmogus“, naujųjų panroman- 
tinių doktrinų žmogus - „gyvatos liga“, 
„viršžmogis“, Linne‘jaus „homo sapiens“, 
Lamettrie'jo „L'home mashine“, Machia- 
vellio, Freudo ir Marxo vienapusiški 
galios, geismo arba tik ekonomikos „žmo
nės“, nupuolęs Dievo sukurtasis Adomas
- visi šitie vaidiniai yra perdaug siauri, 
kad galėtų apimti visą žmogų. Tai labiau 
panašu į daiktų idėjas. Žmogus tačiau nė 
ra daiktas, sako Max Scheier. Jam atrodo, 
kad žmogus „yra viena pačios visatos
- netgi jos pagrindo - vystymosi kryptis.

Tai jeigu mes jokia sąvoka negalime 
išreikšti žmogaus esmės ir jeigu didžiau
sia žmogaus galimybė yra už jo žemiškos 
tikrovės ribų, jeigu „žmogus, kuris nori 
būti vien tik žmogumi, negali net likti žmo 
gum“ (Seneca), jeigu jis, „kaip į dangų 
iššauta strėlė (sakant H. Radausko palygi 
nimu), neradus Dievo, klajoja tarp šaltų 
žvaigždynų nedrįsdama sugrįžt“, tai kaip 
mes jį surasime, pagal kokią žymę galėsi 
me jį atpažinti? A- jis bus panašus į be
viltiškumo herojų Sisyfą, su nepalaužiamu 
kantrumu ritinantį į kalną savo akmenį, 
ar jis bus panašus į asketą atsiskyrėlį, 
kuris paneigė savo gyvenimą, ar j gyveni 
mą teigiantį lėbautoją? Kokioje veikloje, 
kokiame darbe pasireiškia žmogaus žymė? 
Moksle? Technikoje? Menuose? Iš viso 
kultūroje?

Adomas Germanavičius

Lietuvių Žinyną“ 1958 metų laidos net 464 
puslapių, daug kur iš naujo perredaguotą, 
pakeistą, papildytą ir daugiau priderintą 
prie Amerikos sąlygų. Kai ten yra nemaža 
viešajame gyvenime dirbančių lietuvių, 
nebemokančių tėvų kalbos, tai, šalia in
formacinės medžiagos, ši Žinyno laida turi 
didelį, per 100 puslapių skyrių anglų kal
ba apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, ku
riam sudaryti redaktoriui yra talkinę to
kie savo sričių žinovai, kaip Skardžius, Ais 
tis, Maciūnas, Jakubėnas, Beliajus, Jur
kus, Šapoka, Rastenis, Žymantas. Tas sky
rius pravers, žinoma, ir kitataučiui, besido 
minčiam informaciniais dalykais, apie lie
tuvius. Kai kurios sritys straipsniuose ap
rūpintos visiškai naujais faktais. ■

Kita informacinė medžiaga paskirstyta 
dviem skyriais. Lietuviškai - angliškoje da 
lyje turime svarbesniųjų lietuvių organiza 
cijų laisvajame pasaulyje sąrašą su plates
niais paaiškinimais abiem kalbomis (tiks
lai, istorijėlės, centrų adresai).

Lietuviškasis skyrius pats didžiausias. 
Jame surinktos žinios apie lietuvių spau
dą laisvajame pasaulyje, duoti lietuvių kul 
tūrininkų, dvasiškių ir laisvųjų profesijų 
žmonių sąrašai su adresais (dailininkai, 
profesoriai ir mokslininkai, rašytojai ir žur 
nalistai, muzikai, Romos katalikų bažny
čios kunigai lietuviai, dantų gydytojai, gy
dytojai, inžinieriai ir architektai, juristai 
ir advokatai). Naudingose informacijose su 
žymėti tarptautinių santykių institutai, Lie 
tuva ir lietuviškosios bibliotekos, populia
rieji lietuvių vardai. Turime ir svarbesnių
jų lietuviškojo, gyvenimo įvykių kalendo
rių; matų, saikų ir svorių palyginamąją 
lentelę, drabužių ir avalynės palyginamuo
sius dydžius JAV ir Europoje.

Daugiausia vietos skirta lietuvių bend
ruomenėms laisvajame pasaulyje. Kaip ir 
reikia laukti, daugiausia erdvės čia atiten
ka Amerikos lietuviams, bet ir kitų kraštų 
bendruomenėms atiduota apžvalginė duok
lė.

Gaila, kad dėl talkininkų nebuvimo ar 
per menko jų informavimo esama kai kur 
"ir stambesnių klaidų, nesuderinimų, nesu
sipratimų. Bet tokių dalykų neišvengia jo
kie stambesni informaciniai leidiniai, (p.a.)

Atsiųsta paminėti
DARBAS, 1958 m. Nr. 1. Rašo: K. Barė- 

nas (Jonas Biliūnas), J. Kaminskas (Baž
nyčia ir socializmas), A.J. Greimas (Tary
binis Lietuvos jaunimas), J. Gaitanides 
(Humanizmo paskirtis), P. Ancevičius (Ka 
nados socializmo tėvas), P. Tarulis (Pake
liui į vienuolyną), R. Šilbajoris (Algirdo 
Landsbergio kūryba), P. Šveikauskas (Na
poleonas Jonuška), J. Gimbutas (Lietuvos 
kaimo architektūra) ir kt.

BALYS GRAŽULIS

SKAMBUTIS
Išlipus iš traukinio, pirmas mano žygis 

buvo susirasti bičiulį. Ėjau apytamsėmis gat
vėmis, geliančiai šalto vėjo genamas, ir vis 
kartojau: Didžioji gatvė septyniolika, ketvir
tas aukštas. Nors tai buvo ir didžioji gatvė, ta
čiau surasti ją tamsoje nebuvo lengva. Bet, 
kaip priežodis sako, liežuvis ir į Rymą nuveda. 
Pusvalandi paklaidžiojęs, sužinojau ieškomo
je gatvėje besisukinėjąs. Nelengviau buvo ir 
su septynioliktuoju numeriu. Vis dėlto atra
dau — didžiulę, keturkampę mūro dėžę — ir 
linksmai paspaudžiau išorinių durų rankeną. 
Tačiau, kaip netrukus paaiškėjo, tikrasis ma
no vargas tik dabar teprasidėjo. Rankena 
lengvaHinko, bet durys laikėsi.

Paleidęs durų rankeną, pradėjau žvalgy
tis. Yra! Net dvi eilės abipus durų, baltų kauli
nių mygtukų. Apvalūs, slidūs, visai tokie kaip 
armonikos — taip ir baluoja tamsoje. Bet kurį 
iš jų dabar paspausti? Pasilenkiau prie vienos 
eilės — tamsu. Perėjau į kitą pusę durų — ne- 
išskaitau. Taigi: kairėj ar dešinėj? Kažkodėl 
apsisprendžiau už dešinę. Pagraibiau sienoje, 
atskaičiau iš apačios ketvirtą mygtuką, patį 
viršutinį, ir palengvėjusia širdimi vieną kartą 
spustelėjau — smagiai ir stipriai.

Netrukus aukštybėse, pačioje pastogėje, 
bilsterėjo langas, ir aštrus moteriškas balsas 
sušuko:

— Kas ten?
Aš žengiau keletą žingsnių atbulas, atsilo

šiau ir surikau stipriau už vėjo švilpimą:
( — Aš pas poną Pūkį!

Ką atsakė moteris, negalėjau suprasti, nes 
tuo tarpu pro šalį pravažiavo, garsiai papsėda
mas, vilkikas. Langas užsidarė. Aš laukiau. 
Praėjo minutė,, kita — nieko. Tada dar kartą 
paspaudžiau — ilgai ilgai. Vėl subildėjo virš 
galvos, tik jaū daug triukšmingiau, ir tas pats 
balsas piktai prapliupo. Bet iš viso to man te- 
paaiškėjo, kad esu kurčias.

— Aha! — susigriebiau. — Tai turi reikš
ti, kad ne toje pusėje paskambinau.

žengiau į kairę ir'visa jėga užgulu viršu
tinį mygtuką. Dar mygtuko neatleidus, aukš
tai kairėje trinktelėjo.

— Kas Sen? — paklausė vaikiškas balse

lis. Tą klausimą daugiau atspėjau, nei nugir
dau per vėjo staugimą.

— Aš pas poną Pūkį! — atsakiau iš visų 
plaučių.

Vaikiškas balselis kažką man rėkė, bet su
prasti negalėjau.

— Negirdžiu! — blioviau atgal.
Mažas kudlotas šešėlis persisvėrė per lan

gą ir sucypė vėjo gaida? Argi vėją suprasi? 
Kiek pagalvojau.

— Kvailys, — pasakiau sau ir spustelėjau 
du kartus. Spustelėjau taip, kad išgirstų. Iš
girdo.

— Alio! — suskambėjo sultingas barito
nas iš kairiausio lango.

Atsakiau, delnus prie burnos pridėjęs.
— Kitoje pusėje! — atskrido atsakymas.
Į dešinę perėjau pirštų galais ir nedrąsiai 

du kartus spustelėjau. Ir neveltui bijojau: ana 
moteris subalbatavo kalakutiškai, kad aš net 
susigūžiau. Ilgokai palaukiau, kol susikaupė 
drąsa paspausti tris kartus. Paspaudžiau ir 
prisiglaudžiau prie durų, laukdamas šlapio at
sakymo. Tuoj pat kažkur ant stogo spragtelė
jo, ir šilkinis balselis lyg pūkas nukrito man į 
ausį:

— Tu? — šiltai ir džiugiai pakuteno.
— Panele, aš... — užmečiau savo atsaky

mą ant stogo.
Tyla. Tik po valandėlės sugrįžo atsaky

mas, kiek piktas ir bespalvis:
— Skambinkit...
Tolimesnius žodžius nunešė vėjas. Atsidu

sau, vėjas lindo už apikaklės, kilo blauzdomis 
ir aušino paskutinę viltį. Vėl pasilenkiau prie 
mygtuko —nematyti. Nesitikėdamas pasiseki
mo, Išsitraukiau žiebtuvėlį. Kur tau tok’ame 
vėjuje! Braižiau ir gailėjausi į „Tu?“ neatsa
kęs „Aš! Bent duris būtų mergaitė atidariusi. 
Beliko tik užsisiausti apsiaustą ant galvos ir 
užuovėjoj pamėgint. Pavyko! Nors tiršti dū
mai ir kilo tiesiog į nosį, bet lentelė šalia 
skambučio buvo aiškiai matoma. Matoma, bet 
suprask, kad geras:

D. Smilgaitė (...)
J. Dūdienė (.)
A. Pūkys (... -)
Pasižiūrėjau į lentelę ir papūčiau lūpas. 

Perėjau į kitą pusę — dvi pavardės. Ties viena 
brūkšnys, o ties kita du taškai. Ką tai turi 
reikšti? Morzės raidynas! Kitaip ir būt negali. 
— S. — trys taškai. Tinka — Smilgaitė. Bet

Dūdienė ir vienas taškas? Arba: Pūkys ir trys 
taškai brūkšnys. Vis dėlto nutariau pamėginti 
— trys trumpi ir vienas ilgas. Signalizavau. 
Tyla. Susikaupiau ir dar aiškiau, kaip tikras 
telegrafistas, pagal visas taisykles atpyliau. Ir 
ką jūs pasakysit! — tiesiai virš galvos sugirgž
dėjo, ir prikimęs balsas atbangavo:

— Tuojau, tuojau!
Pūkys! Iš tūkstančio jo balsą pažinčiau. 

Atsilošiau ir sukriokiau, netekęs kantrybės:
— Įleisk pagaliau!
Po poros minučių, bičiulio išglamonėtas, 

jau koriausi į ketvirtą aukštą. Į mano murmė
jimą jis aiškinosi:

— Nepažinau.
Aš pažiūrėjau jam į akis.
— Tai yra, suklydau, — pasitaisė, — ma

niau Norkaitį atėjus. Jis kaip tik taip skambi
na — aiškiai, švariai, žinai gi, telegrafistas. 
Nusibodo jo pasakos. Sakau, neatidarysiu, tai 
pastovės ir nueis. Bet, kai suskambinai dar 
kartą, manau, reikia įleisti, o tai visą naktį 
pimpsės. Gi žiūriu — tu!

Nespėjau bute atsisėsti, kai tris kartus su
čirškė. Aš net krūptelėjau, taip jau skambu
tis man į kraują įsigėręs.

— Panelės mylimasis, — pastebėjo Pūkys.
— Iš kur jau žinai? — pašiepiau.
— žinau, — pasitikinčiai atrėžė jis.
Ir tikrai, tuojau laiptais nušokavo lengvi 

žingsniai. Tik pasiilgtojo taip bėgama pasitik
ti. Aš nustebau.

— Nieko nepaprasto, — paaiškino Pūkys, 
— visi įsimylėjėliai taip skambina — skambi 
ir švelniai, tartum mylimosios pirštelį spaustų.

Vos pradėjau pasakoti, ir vėl skambutis— 
triskart trumpai ir vienąkart ilgai. Sučirškė 
garsiai, rėžiančiai, kad man net dantys atšipo

— Maryte! — pašaukė Pūkys dukterį, — 
įleisk, teta atėjo.

Kaip pasakė, taip ir buvo: Pūkienės sesuo 
trankiai nuėjo tiesiog į virtuvę, kur Pūkienė 
gamino man vakarienę.

— Jeigu ją pažintum — nesistebėtum, — 
tylutėliai dėstė Pūkys. — Kaip skambina, to
kia ir yra: drąsi, akiplėšiška, nesiskaitanti su 
nieku. Ne tik ją, bet ir visus, kas tik nors kar
tą pas mane yra buvęs, iš skambinimo atpa
žįstu. Net žinau, kokie žmonės pas kaimynus 
lankosi.

Aš suabejojau.
— Lažinkimės, — pasiūlė jis.

[(Bud Saugiau)

#/

EKMADIENIO
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Krikšto vardas

Per krikštą suteiktas šventojo globėjo 
vardas žmogų lydi iki grabo lentos ir už 
jos, nes ir mirus tuo vardu artimieji prisi
mena savo maldose. Tai yra tūkstantmeti
nės Bažnyčios tradicijos ir jos turi gilią 
prasmę. Bažnyčia niekada nedraudė švęsti 
gimimo dieną, tačiau nuo pat pirmųjų 
krikščionybės laikų gimimo diena, atsižvel 
giant į gimtąją nuodėmę, paprastai nešven 
čiama. Dėl to Bažnyčia švenčia ne šventų
jų gimimo dieną, bet jų mirties dieną, ka
da jie pradėjo Amžinosios Laimės, o ne že
miškąjį gyvenimą. Jau garsusis Bažnyčios 
Tėvas — šiaurės Afrikos vyskupas Šv. Au 
gustinas 431 m. rašė: „Kur šiandieną gali
me rasti ne tik krikščionių, bet ir žydų ir 
pagonių, kurie kartu su mumis nesakytų 
kankinio Ciprijono gimimas? Ką tai reiš
kia, broliai? Mes juk nežinome kada Cip- 
rijonas gimė, bet žinome dieną, kurią iš
kentė kankinio mirtį ir šiandieną švenčia
me jo šventą vardą. Bet jei ir žinotume jo 
gimimo dieną, vistiek jos nešvęstame. Jis, 
kaip ir kiekvienas, gimimo dieną pasirodė 
pasaulyje su gimtąja nuodėme, tačiau sa
vo kankinio mirtimi laimėjo dangų“.

Švęsti vardines krikščioniui reiškia pri
siminti ir patį krikštą ir duotą pasižadėji
mą per krikšto tėvus, prisiminti gražiąsias 
krikšto apeigas, nes Kristus savo mokinius 
pavadino šios žemės druska. Druska palai
ko maistą nuo puvimo ir duoda jam skonį. 
Per krikštą į kūdikio burną buvo dedama 
pašvęsta druska ir kunigas pažymėdavo, 
kad pakrikštytasis privalo gyvenime saugo 
tis ištvirkimo ir pamėgti dorą -gyvenimą, 
kuklumą, nekaltumą, o kryžiaus ženklu pa 
ženklinęs kaktą ir krūtinę ištarė: „Nieka
dos nedrįsk sulaužyti šį ženklą, kurį dabar 
uždėjome!“ Šia prasme tikrai tikinčio žmo 
gaus švenčiamos vardinės yra visiškai ki
tokios prasmės negu pasaulio vaikų!

Pagal šimtmečių tradiciją, po krikšto, kū 
dikio motinai yra skirtas specialus palai
minimas, kaip padėka Dievui. Šį palaimi
nimą turi teisę gauti kiekviena motina, pa
gimdžiusi kūdikį teisėtoje moterystėje. Baž 
nyčia, geriausioji auklėtoja, dangaus malo
nėmis lydi kiekvieną reikšmingesnį žmo
gaus žingsnį!

P. Dauknys, MIC

LITUANISTINIS KALENDORIUS
Sudarė R. E. Maziliauskas

LIEPA .
1— 1928 m. antroji dainų šventė Kaune.
2— 1909 m. gimė tautosakos tyrinėtojas

Jonas Balys.
4—1920 m. Lenkija de facto pripažino 

Lietuvą.
6— 1900 m. gimė rašytojas Fabijonas Ne

veravičius.
7— 1919 m. įsteigtas Liet. Karo Teismas.

10— 1914 m. gimė dail. Telesforas Valius.
11— 1940 m. bolševikai pradėjo masinius

lietuvių areštus.
12— 1920 m. Maskvoje pasirašyta taikos su

tartis tarp Lietuvos ir Rusijos.
13— 1949 m. mirė režisorius Borisas Dau

guvietis.
14— 1954 m. mirę prof. Ignas Jonynas.
15— 1410 m. Žalgirio mūšis.
16— 1950 m. įsteigta Melbourne Lietuvių

Bendruomenės apylinkė.
17— 1933 m. žuvo Darius ir Girėnas. ?, , 
19—1957 m. mirė Lazdynų Pelėda.
21—1940 m. „Liaudies Seimas“ deklaravo... 

Lietuvos „prisijungimą“ prie 
Sovietų Sąjungos. ,

23— 1940 m. JAV viešai pareiškė, kad ne
pripažįsta Lietuvos prijungi
mo prie SSSR.

24— 1909 m. gimė Jeronimas Cicėnas.
25— 1941 m. vokiečiai panaikino Laikinąją

Lietuvos Vyriausybę.
26— 1910 m. gimė poetė K. Grigaitytė.
27— 1922m. JAV pripažino Lietuvą de jure.

SUPRAMONINTAS MENAS
Tautiniams drabužiams medžiagos au

džiamos dviejuose tekstilės fabrikuose, bet 
gaunamos tik pagal užsakymus, visų pirma 
„saviveiklininkams“, tai yra chorų ir šokių 
ratelių dalyviams. Spalvos paryškintos, raš 
tai dirbtinai dekoratyvūs iki tokio laipsnio, 
kad lietuviškų audinių žinovai nebeatpa
žįstą juose tradicinio lietuviško pobūdžio.

Ir gintaro apdailos srity nusiskundžia
ma, kad į madą įėjęs vaizdų {graviravimas 
į skaidrius sluoksnėtus gintaro gabalėlius 
keičia tradicinį gintaro papuošalų pobūdį, 
nes neišstudijavę tai medžiagai deramų ga
limumų drožinėtojai - šlifuotojai sugadina 
natūralų gintaro grožį.

Dėl liaudies meno elementų naudojimo 
taikomojoj dailėj studijavusių menininkų 
bei reikiamų priemonių stokos, dailės dirįi 
nių su lietuviškais liaudies meno .elernen- 
tais pagaminama nedaug, ir jų estetinis ly
gis smunka. O paklausa tokiems dailės dir 
biniams labai -auga. - (LNĄ)

Joneliūnas sukonstravo bulvių sodinimo 
mašiną. Vinco Joneliūno sudarytoji bulvių 
sodinimo mašina kartu bulves sodina irfiš 
beria 'mineralines trąšas.. Mašina jau iš
bandyta „Ąžuolo“ kolūkyje. (Ė)
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MIRĖ P. UGDŽIUS
Pereitą sekmadienį anksti ryte, savo var 

do dienoje, mirė senosios išeivių kartos lie
tuvis Petras Liudžius, 81 m. amžiaus, įvai
rių bažnytinių d-jų narys, o šiaip jau tre
tininkas. Tik prieš 5 dienas buvo išvežtas į 
ligoninę ir ten lietuvių klebono buvo ap
rūpintas paskutiniaisiais sakramentais ir 
suteiktas Popiežiaus Palaiminimas. Velio
nis buvo uolus lietuvių bažnyčios rėmėjas, 
o jaunesnis būdamas — įvairių valdybų na 
rys. Palaidotas ketvirtadienį.

PAGERBTAS P. BULAITIS
Pereito šeštadienio vakare į parapijos sa 

lę, pagerbti buvusio ilgamečio Bažnytinio 
Komiteto pirmininko Petro Bulaičio, susi
rinko apie 50 kolonijos gyventojų. Lietuviš 
kus valgius pagamino veiklioji šv. Onos d- 
jos pirm. Namajuškienė. Vaišių metu buvo 
pasakyta visa eilė kalbų, o po jų — jauni
mas linksmai pasišoko. Gaila, kad iš anks
tyvesniųjų solenizanto bendradarbių, bu
vusių pirmininkų ir prieškarinių valdybos 
narių, neatsilankė į pagerbimą, nors jų gy
vų dar yra, ne visi išmirę. Knygoje „Lon
dono Lietuviai — jų kovos už savo Bažny
čią ir jų visuomeninė veikla“ 1939 m. lai
doje, lyg veidrodyje atsispindi senųjų iš
eivių veikla iki II pasaulinio karo. Tad ne
veltui nors vienas iš jų buvo pagerbtas! 
Bulaičių iš vienuolikos vaikų, viena duktė 
yra vienuolė seselė, o sūnus Jonas šį pava
sarį Romoje buvo įšventintas kunigu, ku
rio primicijas —• iškilmingas Mišias liepos 
mėn. gale turėsime jo gimtoje parapijoje 
— Londono Lietuvių bažnyčioje.

DEVINTINIŲ PROCESIJOS
Pereito sekmadienio giedrą ir šiltą popie 

tĮ Rytiniame Londone per miesto gatves 
vyko didinga vietos katalikų Dievo Kūno 
procesija su Švenč Sakramentu. Dalyvavo 
ir lietuvių nemaža grupė su savo kunigu. 
Lietuvos trispalvę nešė Adolfas Černiaus
kas, o garbės sargybą sudarė gražiais tau
tiniais drabužiais apsirengusios: Namajuš
kienė ir Scinskienė. Lietuvių pasirodymas 
anglams padarė gero įspūdžio.

Parap. koresp.

AUKOS NIDOS MAŠINŲ FONDUI
Pastaruoju laiku Nidos spaustuvės maši

nų fondui aukojo J. Strumskis 2 svarus, 
J. Šulskis 10 šil., J. Juodelis 1.50 dol. ir J. 
Rakauskas 1 dol.

A.A. PETRUI LIŪDŽIUI 
mirus, jo žmoną Oną ir artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Šv. Onos Moterių Draugija.

A.A. PETRUI LIŪDŽIUI 
mirus, jo žmonai, sūnui Jonui ir duk
terims Veronikai ir Hildai reiškiame 

gilią užuojautą
Mamaičiai

..........r—.................

Mūsų mielus prietelius Veroniką ir 
Zigmą Jurus ir Matildą ir Adolfą 
Puksčius, jų mylimam tėveliui ir uoš
viui A. A. PETRUI LIŪDŽIUI mirus, 
giliai užjaučiame ir kartu pergyvena
me tą liūdesio valandą.

Bronė ir Adolfas Namajuškai

NOTTINGHAMAS
IŠKYLA I LIETUVIŲ SODYBĄ

Rugpiūčio 2 - 3d. organizuojama iškyla 
į Lietuvių Sodybą, skautų laužo proga.

Nottinghamo, Mansfieldo ir Buckminste- 
rio (bei paskirai gyvenančius apylinkės 
lietuvius) kviečiame pasinaudoti šia pro
ga bent kartą pasidžiaugti mūsų atžalyno 
tarpe, aplankyti Sodybą ir susitikti pažįs
tamus bei draugus.

Prašome užsirašyti neatidėliojant, kad 
nesusidarytų sunkumų. Visos informacijos 
gaunamos iš skyriaus valdybos narių.

Skyr. valdyba

BRADFORDAS
Visi nors kartą susiburkime Bradforde!

Bradfordo Atžalynas, susitaręs su Lietu
vių Socialiniu Klubu, š.m. liepos 12 dieną 
Belle-vue Army Baracks salėje, Manning
ham Lane, Bradford rengia Didžiulį Links 
mavakarį.

Programoje Atžalynas pasirodys visu pa
jėgumu: dainos, tautiniai šokiai, kupletai, 
linksmos aktualijos.

Gera muzika šokiams. Baras ir bufetas. 
Pradžia 5.30 vai. punktualiai. Pabaiga 11 
vai.

- Visus, nors ir iš toliausiai, maloniai kvie 
čiame atsilankyti. Rengėjai apgailestauja, 
kad vaikai salėje galės būti tik programos 
metu. Rengėjai

PAIEŠKOJIMAI
. JOKIMAITIS Vincas, kilęs iš Jurgudžių 

k., Lukšių v., šakių apskr., pats ar žinan
tieji apie jį, prašom rašyti: Antanas Domei 
ka, 47, Shannon St., Toronto 3, Ont. Cana
da.

ŽVINYS Alfonsas iš Anykščių, 1947 m. 
atvykęs į D. Britaniją. Ieško duktė iš Sibi
ro. Rašyti: J. šiaučiulis, 6897 Mazarin St., 
Montreal 20,' Canada.

VOKIETIJA
RENDSBURGAS RAJONO VIENETAI

Gegužės mėn. nelauktai Lietuvon išvyko 
Uršulė Klimienė, 83 m. ir Adelė Klimaitė, 
50 m. Grįžti pasiruošė slapta. Greičiausia, 
,-,kažkas“ pagelbėjo susirašinėti ir doku
mentus sutvarkyti. Jos tik per tris dienas' 
prieš išvykimo terminą pasiskelbė važiuo
jančios Lietuvon. Gyveno čia neperblogiau 
šiai. Turėjo Amerikoje jas remiančių arti
mų giminių.

Iš Vokietijos valdžios gauta parama kul 
tūriniams reikalams. Nupirkta lietuviškų 
knygų už 50 DM, užsakyti 6 Nidos Knygų 
Klubo įrišti leidiniai, sumokant už juos iš 
anksto, ir įsigyta Amerikoj išleistas V. Jo- 
nuškaitės dainų albumas - plokštelės.

Stovyklos gyventojos: Žalkauskienė, Rau 
linaitienė, Peškytė iiį Mikėlaitė sutvarkė 
ir prižiūri Rendsburgo kapinėse gulinčių 
lietuvių kapus. Apgailėtina, kad kai kurie 
tautiečiai, Amerikoje gerai įsikūrę, pamirš 
ta palaidotus artimuosius, net savo šeimos 
narius, tą pareigą „perleisdami“ bendruo
menės apylinkei. Rendsburgo kapinėse yra 
palaidota 13 lietuvių.

MEMMINGEN AS
Pabaltiečiai minėjo birželio deportacijas 
bendrai

Birželio tragiškųjų įvykių bendrame ba- 
baltiečių minėjime, kurį atidarė Memmin- 
geno lietuvių bendruomenės pirm. kun. A. 
Bunga, referatą skaitė (vokiečių kalba) 
latvis Šildė, pateikdamas žinių apie pabal 
tiečių gyvenimą Sibire. Latviškai žodį tarė 
latvių bendruomenės pirmininkas Lielbar- 
dis ir latvių katalikų misijonierių direkto
rius kun. Mutulis, estiškai — estu b-nės 
pirm. Vanu. Tarp kalbų buvo įpinta dėklą 
macijų, melodeklamacijų ir latvių muziko 
Alumano bei jo mokinių fortepiono solo 
numerių.

Po pertraukos muziko M. Budriūno Dar
nos choras padainavo momentui parinktų 
dainų lietuviškai, latviškai, estiškai ir vo
kiškai.

Šis turiningas minėjimas buvo baigtas 
tautiniais himnais. Pažymėtinas čia vis 
stiprėjantis lietuvių, latvių ir estų solidaru 
mas ir bendradarbiavimas. ELI

MIUNCHENAS
Birželio įvykių minėjimas

PLB Miuncheno apylinkės valdyba ypa
tingą tragiškųjų birželio įvykių minėjimą 
surengė birželio 27 d. Ludwigsfeldo lietu
vių kolonijoje. Svarbiausioji- dalis — Dr. 
J. Griniaus paskaita, kurioje tragiškieji 
birželio įvykiai buvo iškelti naujoje švieso
je. Prelegentas aiškino, kad 1940-41 m. de
portacijos nėra to laiko pats reikšmingiau
sias įvykis, nors ir be galo skaudus; reikš
mingesnis įvykis esąs pati Lietuvos okupa
cija 1940 m. birželio 15 dieną, nes to pasė
koj prasidėjo vėliau ir tos baisiosios depor 
tacijos ir milžiniškos visos tautos kančios. 
Tačiau pats reikšmingiausias to laiko įvy
kis yra lietuvių tautos sukilimas, visos tau 
tos pasipriešinimas, kurio pasėkoj 1941 m. 
birželio 23 d. buvo paskelbta laikinoji vy
riausybė; šie pastarieji įvykiai atitaisė 
1940 m. birželio 15 d. skriaudą — Lietuvos 
okupaciją ir net ją atkeršijo. Sovietams vėl 
pavergus Lietuvą, deportacijos vykdomos 
ir toliau, tačiau tautoje vyksta ir tolimes
nis pasipriešinimas.

Mums ano meto sukilimas pasisekė — 
savo tikslo atsiekė, tik vokiečiai jį užgniau 
žė, ir tai yra jų kaltė. Kalti ir visi, kurie 
gali pagelbėti, tačiau nepagelbsti sukylan
tiems prieš tironus. Kalti ir Vakarai, kad 
anuomet nepagelbėjo mūsų tautai; jie kal
ti, kad nepagelbėjo vokiečiams (sukilimas 
Berlyne), lenkams, vengrams. Ta pagalba 
galėjo ateiti ir be karo: diplomatinių santy 
kių nutraukimu, sankcijomis ir eile kitų 
būdų. Vakarai taip elgiasi ir šiandien: jie 
pasitenkina tik žodžiais. Ateis laikas, kad 
Vakarai už tai patys nukentės (nors mes' 
to nelinkime ir nenorime), susilauks Die
vo teisybės. Tokia Vakarų elgsena ateityje 
išryškės, kaip buvusi kenksminga jiems 
patiems (dalinai jau ir dabar dėl to ken
čia). Kartais kovoti ir pralaimėti yra tiks
liau, kaip kad laukti, nesipriešinti ir nieko 
nelaimėti. Lietuvių, vokiečių, lenkų, veng
rų sukilimai prieš bolševizmą išliks istori
joje kaip garbingi, didvyriški įvykiai; Va
karų nepagelbėjimas šioms valstybėms bus 
minimas kaip gėdingas įvykis, rodąs Vaka
rų oportunizmą. Mes dėl savo tautos liki
mo nesame kalti, nedaug tegalime jai ir pa 
gelbėti. Tačiau ir mumyse tremtyje pasi
reiškia savanaudiškumo dvasia, prieš ku
rią turime kovoti — tai viena. Antra—mes 
turime puoselėti krikščioniškąsias dorybes; 
įsijunkime savo darbais moraliai, ir tai bus 
drauge atpildas ir pagalba mūsų kenčian
čiam kraštui, — šiomis mintimis baigė sa
vo kalbą Dr. J. Grinius.

Po paskaitos Julija Vyšniauskaitė pa
skaitė Zigmo Gavelio eilėraštį „Tušti na
mai“, Algis Mykolaitis — ištrauką iš J. 
Švaisto romano „Paskutinį kartą tave 
klausiu“ ir Arūnas Laukaitis — B. Braz
džionio eilėraštį „Ištrėmimo kelias“. ELI

Metinis narių susirinkimas
PLB Miuncheno apylinkės Valdyba š.m. 

birželio 22 d. sušaukė savo apylinkės meti
nį narių susirinkimą, kuriame buvo priim 
ta metinė Valdybos darbų apyskaita, pri
imtas Kontrolės Komisijos aktas, priimta 
nauja sąmata sekančių metų veiklai ir iš-

(Tęsinys)

Nors į Angliją imigravo gana daug lie
tuvių skautininkų bei skautų vadovų, ku
rie Vokietijoje D.P. stovyklose vadovavo 
vienetams, bet atvykę nevisi aktyviai įsi
jungė į skautišką darbą. Tam pasiteisinti 
jie turėjo daug priežasčių: vienas pateko 
į sunkų darbą fabrike ir neturi laisvos va
landėlės, kitas gavęs darbą žemės ūkyje, 
toli nuo bet kurios lietuviškos kolonijos, 
trečias staiga pasidarė per senas skautau- 
ti ir t.t. Todėl jau Rajono kūrimosi laikais 
skautininkų ir vadovų būrelis nebuvo la
bai didelis. Praslinkus vos keliems me
tams ir vėl prasidėjus kitai emigracijai, šį 
kartą iš Anglijos į užjūrius, žymi dalis ir 
to negausaus būrelio taip pat išemigravo. 
Tokia gausi vadovų emigracija ne tik dali
nai sustabdė naujų vienetų steigimą, bet 
ir skaudžiai atsiliepė į jau įsteigtuosius. 
Išemigravus kuriam nors vieneto vadovui 
ir neatsiradus tinkamo asmens jam pakeis
ti, toks vienetas susilpnėdavo ir kartais li- 
kviduodavosi. Panašiai atsitikdavo ir su 
tais vienetais, kurių vadovai persikeldavo 
gyventi į kitas vietoves. Aišku, per -vienus 
ar dvejus metus tokiuose jaunuose viene
tuose nebuvo įmanu paruošti ar užsiaugin
ti tinkamą vadovą. Skautų vadovų trūku
mas buvo jaučiamas nuo pat pirmųjų Rajo 
no gyvavimo dienų ir tebejaučiamas ir 
šiandien. Užaugę skautiškose eilėse jaunuo 
liai dažniausiai stoja į universitetus ar ki
tas aukštąsias mokyklas, ir, be abejo, juos 
įjungti į vienetų vadovavimą yra sunku. 
Yra ir tokių, kurie, išaugę iš berniukų ar 
mergaičių amžiaus, atšąla skautavimui ir 
juo daugiau nesidomi, savo dėmesį nukreip 
darni kur kitur. Žinoma, tai yra natūralu, 
nes Skautybė tai yra mokykla, kurioje kei
čiasi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

BUVUSIEJI VIENETAI
Bene pati pirmoji jau pastovi DLK. Min

daugo mišri draugovė, vadovaujama v.sl. 
P. Žvirblio, įsisteigė Halifaxe 1947 m. Drau 
govė gražiai reiškėsi skautiška veikla ir re 
prezentacija anglų skautų tarpe, bet, deja, 
po kelių metų, daugeliui tos draugovės na
rių ar išsikėlus gyventi į kitus miestus, ar 
emigravus į užjūrius, jos veikla susilpnėjo, 
o pačiam draugininkui išemigravus į Ame
riką, draugovė likvidavosi.

Maždaug tuo pačiu laiku Mesden, žemės 
ūkio hostelyje, įsisteigė skautų vyčių Vydū 
no būrelis, vadovaujamas ps. B. Zinkevi
čiaus. Būrelis buvo užmezgęs ryšius su vie 
tos anglų skautais, dalyvaudamas jų pa
rengimuose ir stovyklose. Būrelis po kelių 
metų taip pat likvidavosi, jo nariams ir pa
čiam vadovui išvažinėj us gyventi į kitus 
miestus.

1949 m. Smallthorne, angliakasių hoste
lyje, buvo įsisteigusi Dr. V. Kudirkos drau
govė, vadovaujama sk.v. kand. J. Šiaudi- 
naičio, bet taip pat likvidavosi, jos na
riams ir pačiam vadovui persikėlus gyven
ti kitur ar emigravus.

1950 m. Alresforde įsisteigė jaunesniųjų 
skautų atskira skiltis, vadovaujama ps. St. 
Čeponio, bet, šiam po metų emigravus į 
Kanadą, skiltis likvidavosi. '

1951 m. buvo įsisteigusios dvi korespon
dentinės skiltys jungti pavieniai skautau- 
jantierris: berniukų Balandžių skiltis, vad:- 
vaujama ps. J. Bružinsko, ir mergaičių 
Kregždžių skiltis, vadovaujama si. I. Šal- 
kauskaitės. Skilčių skautams ir skautėms 
vėliau įsijungus į vienetus, abi skiltys bu
vo likviduotos.

1952 m. Halifaxe įsisteigė atskira jaunes 
niųjų skaučių skiltis, vadovaujama skltn. 
R. Duobaitės-Alkienės, bet jai persikėlus į 
Londoną, skilties skautės prisijungė prie 
Bradfordo Šatrijos Raganos sesių.

1953 m. Manchesteryje įsisteigė Dariaus 

rinkta nauji valdomieji organai. Į apylin
kės Valdybą išrinkti: Dr. J. Grinius, kun. 
J .Tautkevičius, V. Gratkauskas ir O. Bara 
sienė (kand.); į Kontrolės Komisiją — K. 
Ausiejus, M. Musteikis ir A. Paškauskas.

ELI

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!

Nuo š. m. birželio mėn. 7 d. Tazab Lietu
vių Skyrius žymiai papigino visai eilei me
džiagų ir kitos rūšies prekėms kainas. 
Taip pat jau kuris metas, kaip papigintos 
kainos standartiniams maisto siuntinėliam, 
kurių pasirinkimui yra net 28. Maisto stdr. 
siuntinėliai Lietuvą pasiekia per 3 savai
tes.

Nuo š. m. birželio 1 d. mes galime pa
siųsti Lietuvon ypač prieinamomis kaino
mis kojines ir rankines siuvamas Singer 
firmos mašinas. Mašinų pristatyipas iki 
vietos.

Tiems, kurie siunčia nuosavų prekių 
siuntinius, patariame pasinaudoti mūsų pa 
tarnavimu. Mokestis už nuosavų prekių 
siuntinius yra toks: muitas ir 3 šilingai 
už patarnavimą nuo 1 ibs svorio.

Jei esate susirūpinę siuntinių reikalu, 
pirmoje eilėje parašykite šiuo adresu:

TAZAB, LITHUANIAN DEP.,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Skubiam reikalui esant, skambinkite te- 
fonu PAR 2139.

Sėja kolūkiuose esanti suvėlinta, skundė 
si žemės ūkio ministerio pavaduotojas Vil
niaus radiofone gegužės 25 d. Varėnos, Ši
lutės ir Šilalės rajonuose iki gegužės 20 d. 
nebuvę apsėta dar nė vienas hektaras. Ir 
bulvės buvo sodinamos labai lėtai. Iki ge
gužės 20 d. bulvių sodinimo planas respub 
likoje buvęs įvykdytas tik apie 8 proc.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS:

J. Mingirdas — Patarlės, priežodžiai, po
sakiai, kaina 22 šil., kiet- virš. 25.8.

V. Bagdonavičius — Kovos metai dėl sa
vosios spaudos — 36.8.

J. Prunskis — Aukštyn širdis — 14.8.
A. Baronas — Valandos ir amžiai — 7.4.
Galima užsisakyti visus laisvame pasau

lyje išeinančius laikraščius bei žurnalus.
Visi prašomi neraginami atsiskaityti už 

tryliktą tomą Liet. Enciklopedijos. Kas ne
atsiskaito trukdo greit gauti sekantį tomą. 
Prašau netrukdyti.

Rašyti: „Dainora“, 49, Thornton Ave., 
London W.4.

Rašo K. Vaitkevičius

ir Girėno mišri draugovė, vadovaujama ps. 
D. Dainausko, bet ši draugovė savo veikla 
nepasireiškė ir greitai užgeso.

ŠIUO METU VEIKIANTIEJI VIENETAI
1949 m. Alsager šeimų stovykloje įsistei

gė Vytauto Didžiojo mišri draugovė, vado
vaujama v.sl. E. Šovos. Panaikinus stovyk
lą ir' šeimoms išvažinėjus į kitas vietas, 
draugovė laikinai likvidavosi, bet po metų 
laiko v.sl. E. Šovos vėl buvo atkurta Stoke 
-on-Trente. Po kiek laiko draugininkui iš
važiavus kitur, draugovės vadovavimą pe
rėmė v.sl. J. Rentelis ir v.sl. R. Kroliūtė. 
Tai pirmutinė ir bene vienintelė draugovė, 
įsigijusi skautišką vėliavą.

1949 m. Nottinghame ps. J. Trečioko pas 
tangomis įsteigtas skautų vyčių Vydūno bū 
relis ir atskira Žirgų skiltis. Energingo ps. 
J. Trečioko dėka abu šįe vienetai gražiai 
reiškėsi skautiškam darbe, bet, deja, emi
gracijos banga palietė ir šiuos vienetus ir 
jų vadovą. Žirgų skiltis likvidavosi, o likę 
keli vyčiai buvo priskirti prie Rajono 
skautų vyčių skyriaus. 1956 m. ps. V. Fid- 
leris įsteigė DLK Gedimino draugovę, taip 
pat jo pastangomis buvo atgaivintas ir sk. 
vyčių Vydūno būrelis, kuriam priklauso vi 
si Anglijoj esantieji skautai vyčiai. Ga
baus ir skautiškam reikalui atsidavusio 
ps. V. Fidlerio vadovaujama draugovė jau 
keli metai gražiai dirba. Skautų tėvų ir ki
tų rėmėjų dėka draugovė yra įsigijusi lūš
nelę su nedideliu žemės gabalėliu, kurioje 
vasaros metu vyksta užsiėmimai, sueigos 
ir pamokos.

1950 m. Londone įsisteigė .Dariaus ir Gi
rėno mišri draugovė, vadovaujama ps. S 
Čeponio ir v.sl. A. Aisbergo. Bet kadangi 
draugininkas gyveno ne pačiam Londone, 
ši draugovė savo veiklos neparodė ir už
geso. Tik 1952 m- londoniškiai skautai ir 
skautės įsteigė naują DLK Vytauto drau
govę, vadovaujamą v.sl. V. Turūtos. Ši d- 
vė savo metu buvo bene veikliausia visam 
Rajone. Didelio skautų bičiulio A.J. Kau- 
lėno dėka buvo pastatyti du scenos veika
lai, jo paties parašyti ir režisuoti, kuriuose 
vaidmenis turėjo visi draugovės skautai ir 
skautės. Draugovė tuos veikalus vaidino 
ne tik Londone, bet ir kituose miestuose. 
Be to, draugovė pasižymėjo ir savo skudu
čių orkestrėliu, su kuriuo jie pasirodydavo 
laužuose, iškilmingose sueigose, ir stovyk-

lose. Draugovei skudučius pagamino p. 
Dailydė, o groti išmokė muzikas V. Ma- 
maitis.

V.sl. V. Turūtai išemigravus į Kanadą, 
draugovės vadovavimą perėmė ps. J. Alkis, 
o šį išrinkus Rajono Vadeiva, draugovės 
draugininku buvo paskirtas v.sl. M. Kau- 
lėnas.
' 1951 m. Bradforde ps. J. Bružinsko pas
tangomis buvo įsteigta mišri Geležinio Vii 
ko draugovė. Draugovė, gražiai dirbdama, 
narių skaičiumi tiek padidėjo, kad atėjo 
reikalas skelti ją į dvi: berniukų Geležinio 
Vilko draugovę, vadovaujamą ps. J. Bru
žinsko, ir mergaičių Šatrijos Raganos drau 
goyę, vadovaujamą ps. R. Sinkevičiūtės- 
Bružinskienės. Kurį laiką ps. J. Bružinskui 
būnant Rajono Vadeiva, Geležinio Vilko 
draugovei vadovavo si. A. Šukys.

1953 m. Manchesteryje įsisteigusios ir 
greit užgesusios draugovės liko dirbti vie-; 
na jaunesniųjų skaučių Voverių skiltis, va 
dovaujama energingos si. R. Palkimaitės. 
Skiltis visą laiką labai gražiai veikė. Vė
liau skiltininkei persikėlus gyventi į Glas- 
gową, skiltis ir toliau liko veikti, vadovau
jama skiltyje užaugusios pskltn. R. Ger- 
džiūnaitės.

1955 m. Corbyje įsisteigė mišri skautų- 
čių d-vė, vadovaujama s.v. čerbausko ir 
vyr. skautės J. Paulauskienės. Draugovė 
palaiko glaudžius ryšius ne tik su vietos 
anglų skautais, bet ir latviais, be savo 
skautiško darbo, ruošdama dar įvairius mi 
nėjimus ir parengimus.

1955 m. įsisteigė akademikų korp. Vyties 
Anglijos skyrius, apjungęs, visus akademi
kus skautus Anglijoje. Skyrius išsirinko 
valdybą tokios sudėties: pirm. kun. P. 
Dauknyš, pavad. senj. V. Fidleris ir vald. 
narys junj. A. Šukys. Skyrius buvo suor
ganizavęs gražiai pavykusią studijų dieną 
Lietuvių Sodyboje.

1956 m. įsisteigė vyr. skaučių Pušelės d- 
vė, apjungianti visas vyr. skautes, esan
čias Anglijoje. Draugovei sėkmingai vado
vauja v.sl. R. Kroliūtė.

Be veikiančiųjų vienetų, visame Rajone, 
dar yra ir nemažas būrelis pavieniui skau- 
taujančių, kurie gyvena po vieną ar po du 
įvairiose vietose ir negali sudaryti vieneto. 
Tokie skautai ir skautės turi nuolatinį ry
šį su Rajono vadeivomis, patys ruošiasi 
skautiško patyrimo laipsniams ir kiekvie
ną vasarą atvyksta į stovyklą.

(Bus daugiau)

ATRASTI DARIAUS IR GIRĖNO 
PALAIKAI

Oficialus pranešimas iš Kauno sako, kad 
atrasti karstai su Dariaus ir Girėno palai
kais, kurie buvo dingę nuo 1944 m. pava
sario, kai vokiečiai, uždarę universitetą, 
ėmė gabenti į Vokietiją vertingesnius įren
gimus. Pranešime sakoma-, kad „Didvyrių 
kūnai tuo metu buvo medicinos fakultete. 
Kovo 18 d. (1944 m.) prie patalpos, kur bu 
vo laikomi karstai su lakūnų palaikais, bu
vo pastatyta sargyba. Hitlerininkai pasku
bomis vežė medicinos fakulteto inventorių 
ir ruošėsi pagrobti karstus, kurie buvo iš 
spalvoto metalo, o jame esančius balza
muotus kūnus sudeginti krematoriume. 
Grupė Kauno patriotų, padedant medici
nos fakulteto sargams, prasiskverbė į vidų 
ir, negalėdami karstų išgabenti, juos nune
šė į rūsį. Per naktį sienoje buvo paruošta 
slėptuvė, ir joje karstai buvo aklinai už
mūryti. Ilgą laiką nebuvo žinoma, koks li
kimas ištiko juos ir kur yra didvyrių kū
nai“. Tik š.m. birželio pradžioje paslėpti 
karstai buvę surasti. Ieškoma prideramai 
garbingos vietos lakūnų kapui, kuriame nu 
matoma juos iškilmingai palaidoti, minint 
25-rių metų sukaktį nuo didvyriškojo Da
riaus ir Girėno žygio ir jų tragiško žuvimo.

Pernai pirmą kartą po karo Lietuvoje 
buvo viešai paminėta Dariaus ir Girėno 
žuvimo metinės ir kalbėta apie juos, kaip 
apie lietuvių tautos didvyrius. Straipsnį 
apie tai „Tiesoje“ parašė civilinis lakūnas 
(dabar ir rašytojas) J. Dovydaitis. Straips 
nio santrauka buvo kelis kartus cituojama 
per radiją. (LNA)

KUKURŪZŲ SĖJA
Lietuvos kolchozuose šiemet suplanuotą 

sėti kukurūzų 32.882 ha, tai yra apie pus
antro nuošimčio pasėlių ploto ir apie pen- 
kįs kartus mažiau kaip 1955 metais'.

Gegužės 31 d. partijos CK ragino baigti 
kukurūzų sėją „artimiausiomis dienomis“, 
bet birželio 10 d. buvo pasėta dar tik 27. 
863 ha, arba 84.73 proc.

Net ir Veisėjų rajonas, kuris viešai iš
kvietė visus lenktyniauti kukurūzų augini
me, birželio 10 d. tebuvo užsėjęs 740 ha iš 
suplanuotų 930 ha,t tai yra, dar tik 85.5%.

(LNA)

NAUJI NAMAI KOLCHOZUOSE
Prieš penkerius metus kai kuriuose Kal

varijos rajono kolchozuose buvo pradėtos 
statyti centrinės gyvenvietės, Dabar tuose 
namuose apgyvendinti žmonės bėga, arba 
„gyvena sukrypusiuose butuose, o į naujus 
namus neina, nes jie neįrengti, nesutvarky 
ti, o mokėti už juos reikia ir nepigiai“.

Namų netinkamumo priežastis, kad sta
tytojai į namų sienas dėję tik molio ir smė 
lio skiedinį, o kalkės ir alebastras „išdulkė 
jęs“. Be to, grindų lentos „pavirto statyto
jų motociklais“... (LNA)

IEŠKO GYVENIMO DRAUGĖS
Londone gyvenąs rimtas lietuvis 38 m. 

amžiaus, nori vedybų reikalu susirašinėti 
su bet kuriame Europos krašte gyvenan
čia 35 - 40 m. amžiaus lietuvaite. Jei pa
žintis nuves iki vedybų, bus sudarytos 
sąlygos atvažiuoti Londonan ir galutinai 
susikalbėti.

Pirmą kartą rašyti: „Europos Lietuvio“ 
administracijai (perduoti J. V.).

PAIEŠKOJIMAI
MYKOLAUSKAS Jonas, apie 35 m. am

žiaus, kilęs iš Plungės, dirbęs Plungės teks 
tilės fabrike, 1944 m. atvykęs į Vokietiją. 
Rašyti: Ona Straukas, Lauenburg - Elbe. 
Hamburgestr. 45, Germany.

MARTINAITIS iš Pilviškių, vedęs Krikš 
čiūnaitę iš Lukšių. Ieško motina Krikščiū
nienė, tebegyvenanti Lietuvoje.

PALESKY Anthony, buvęs Veterans Ad
ministration Center, Company 6. Bath. N- 
York, USA. Jis pats ar apie jį žinantieji, 
prašomi rašyti: Albin Kuschnereit, 23) Au
rich, Lager Sandhorst. Bl. 14 b, Z. 131 a, 
Germany.

ASIPAUSKAS Mykolas, sūn.zMykolo, gi
męs 1909 m., ieško sesuo Ona Asipauskai- 
tė-Amboldienė, LTSR, Marijampolė, Gėlių 
g-vė Nr.4.

MARACINSKAS Povilas, gyvenęs' 1225 
F. Camp, 1115 D.D. Assembly'Centre, BA 
OR, Great Britain. Ieško sesuo iš Anykš
čių. Atsiliepti: Mrs. L. Kasilevich, 50 Ten- 
riey Str., Metheun, Mass., USA.

3



Nr. 26. (317) 3. 7. 1958

KINIJA
EUROPOS LIETUVIS

AZIJOS MILŽINAS
(Iš ruošiamos spaudai knygos) 

Petras M. Urbaitis
Didingą, amžiais nepalaužiamą, norėjo 

turėti Visatos Kūrėjas „Centrinę — žydin
čią imperiją“, kiniškai — „Čung Huą“.

Kiniečiai teisėtai didžiuojasi savo dar 
4000 metų istorija, aukšta kultūra, viena 
seniausių literatūrų.

Kiniją supa aukščiausi pasauly kalnai, 
giliausi vandenys, beribės dykumos, amži
ni sniegynai ir atogrąžų kraštai.

Joje teka trys „Nilai“, išgarsėję savo be
veik kasmetiniais pražūtingais potvyniais, 
kurių derlinguose slėniuose gimsta, bręsta, 
gyvena ir miršta apie 80 proc. viso milži
niško krašto gyventojų.

O kiek čia dar kitų upių, upelių, upokš
nių, didesnių ir susisiekimo atžvilgiu svar 
besnių net už mūsų upių karalių Nemuną! 
Kiek čia ir puikių ežerų, ypač Mėlynosios 
upės slėnyje! Kiek akis veriančių peisažų, 
sudarančių net kelias europietiškas Šveica- 
rijas! Kiek dar gal tik ar beveik išimtinai 
Azijos Milžinui priklausančių gyvūnijos, 
augmenijos ir mineralinio pasaulio įdomy
bių ir dar neatskleistų turtų!

Taigi didelis ir didingas kraštas ta Kini
ja, užimąs per 10 milijonų kv. kilometrų, 
turįs daugiau kaip 600 milijonų gyventojų.

Nelengva ir netikslu būtų kalbėti apie 
Kiniją, kaip apie „vienetą“ — dėl jos mar
gaspalvio sudėtingumo, didingumo, įvairu
mo, genčių gausumo.

Toks įdomus, keistas, daug kam nepažįs
tamas kraštas. Keistoki, savotiški, paslap
tingi, bet ir simpatingi to krašto gyvento
jai.

Kultūros žmogus negali prasilenkti nors 
šiek tiek nesusipažinęs su Kinija ir kinais 
dar ir dėl to, kad kas penktas pasaulio pi
lietis, Dievo šeimos narys, yra, mažiau ar 
daugiau, simpatingas „Čung-Hua-Žen“ — 
„Centrinės klestinčios imperijos“ žmogus.

Ne taip svarbi pasauliui kadaise nuoša
lios ir užsidariusios didžiosios imperijos 
praeitis, bet gal lemiančios reikšmės turi 
atbundanti, nerimaujanti, neaiški dabartis 
ir grąsinanti ateitis.

vos apdarai ir papuošalai, kaip ir kiek ga
lint didesnė — net ir visam gyvenimui į 
skolas įklimpstant — prabanga. Brangoka 
yra jau pati vestuvių kombinacija. Po 
daug susitikimų, išsikalbėjimo, derybų dėl 
kraičio, užkandžių, „piršlei“ ruošiamųjų 
puotų (Kinijoj mažiau priimtas yra pirš
lys), daroma raštu sutartis. Sužadėtinis 
turi teisę pats užrašyti savo gimimo ciklo 
gyvulio vardą. O sužadėtinei tai būtų dro
vu. Tą svarbų įžanginį veiksmą sutvarko 
jos tėvai. Gimimo metų ciklo gyvulių yra 
visas tuzinas. Štai jie: kiškis, gaidys, tig
ras, kiaulė, drakonas, jautis, pelė, beždžio
nė, žaltys, avinas ir arklys. Lyginami jau
nojo ir jaunosios ciklai. Gal jie, daugiau 
ar mažiau, sėkmingi, gal nelemti, gal veng
tinos ir pačios vestuvės. Jei, pavyzdžiui, 
jaunuolis gimė gaidžio cikle, o mergaitė 
jaučio, tai pasisekimas užtikrintas, nes tie 
du sutvėrimėliai moka darniai sugyventi. 
Jau blogiau, kai reikia įderinti arklį ir jau
tį, gaidį ir šunį, kiaulę ir beždžionę, vienas 
kito nekenčiančius.

Kas atsitinka, jei vargšė mergina yra gi 
muši tigro cikle? Niekas jos nenorės. Dėl 
to tokie kūdikiai pagonių šeimose dažnai 
likviduojami vos tik gimę. Pagoniškasis ka 
lendorius, tarp kitko, nurodo taip pat lem
tąsias ir nelemtąsias vedybų ‘dienas.

Atlikus tuos ciklų lyginimus, jei reikalai

gerai klojasi, keičiamasi dovanomis. Ir čia 
viskas atliekama prisilaikant kalendoriaus 
ir ceremonialo reikalavimų.

Štai jau didžioji, ypač mergaitei, gyveni 
mo diena! Po visos eilės prostracijų — dan 
gui, žemei, mirusiųjų lentelėms, tėvams, gi 
minėms, draugams, kaimynams, svečiams 
— sužadėtinis išžygiuoja pasiimti sužadėti 
nės. Jau mergaitės namuose, vargšelis, dar 
kartą turi pasikamuoti — klupčioti ir že
mai lankstytis. Po to jis būna apdovanoja
mas gero linkėjimo ženklu — ryžiams val
gyti pagaliukais ir dviem puodukais vy
nui — kinietiškajam „samagonui“ gerti. 
Jaunoji išnešama raudonoj, visais laimės 
ir pasisekimo ženklais papuoštoj dengtoj 
kėdėj, lydima ilgos procesijos, ausis verian 
čios tam - tam muzikos ir petardų triukš
mo. Išlipdama iš kėdės jau jaunojo namuo
se ji atidžiai padeda koją ant gera linkin
čio daikto — balno. Po to atsisėda ant sai
ko grūdams, kaip pertekliaus pažado. Tik 
dabar atėjo laikas tai porelei susitikti ir iš 
arčiau susipažinti! Dabar, jau sujungtomis 
jėgomis, kartojamos prostracijos, kaip jau 
buvo sakyta, su priedu „židinio dievai
čiui“ ir galų gale tarpusavyje. Tuo baigia
si vedybų cerimonialas, seka puota, o po 
jos gyvenimo realybė, kartais labai sunki, 
net žiauri, ypač pagoniškesnių šeimų mote
rims.

Kai jūs išeinate šeštadienį į miestą apsi
pirkti, tai dažniausia mėgstate užsukti į 
Woolworth didžiules parduotuves. Labai 
.patogu, kad visko čia pat yra. Gali gauti 
duonos ir sagų, šokolado ir pigų kibiriuką, 
keptuvę ir elektros lemputę. Tokių univer
salių parduotuvių jau yra ir be Woolwor- 
tho, bet Woolworthas už kiekvieno dides
nio kampo.

O žinote, kas buvo tas Woolworthas? 
Amerikos kaimietis, kuris netoli Water
town, New York valstijoje, turėjo žemės. 
O jau nusigyvenęs buvo tai be galo. Vasa
rą vaikščiodavo basas. Žiemai neturėjo pi
nigų apsiaustui nusipirkti. Jaunam vyrui 
tas skurdas įkyrėjo, ir jis ryžosi veikti. Sa
vo ūkio jis nemėgo ir baisiai norėjo dirbti 
parduotuvėje. Tai, sulaukęs 21 metų, pasi
kinkė į roges savo seną kumelę ir patraukė 
j Carthage miestą. Čia jis apėjo visas to 
miesto parduotuves ir vis prašėsi darbo, 
tik niekas nenorėjo priimti jo. Kas priims 
tokį aplūžusį apsmukusį kaimietį, kuris 
nežino, kad leidžiantis į tokią darbo me
džioklę reikia ir platikus apsikirpti, užsi
dėti baltą apikaklę ir pasirišti kaklaryšį.

Apėjęs miestą, Frankas Woolworthas 
kažkaip suėjo su geležinkelio agentu, kuris 
nuošalėje turėjo lyg ir krautuvėlę. Kokia 
ten, po teisybei, krautuvėlė! Sandėliukas 
su daržovėmis. Bet Woolworthas sutiko 
pas jį už dyką dirbti, kad tik galėtų įsigyti 
praktikos. Paskui jis gavo darbą medžiagų 
parduotuvėje, bet ne pardavinėti, o tik pa
šluoti, užkurti ugnį, nunešti pirkinį, nuva
lyti langus, padėti pardavinėti jam leisda
vo tik tada, kai jau labai prisigrūsdavo 
pirkėjų. Čia vėl jam niekas nežadėjo mokė 
ti už darbą. Padirbsi 6 mėnesius, tai tada 
žiūrėsim —- taip jam sakė savininkas. Fran 
kas Woolworthas ūkyje turėjo per paskuti 
niuosius metus susitaupęs 10 svarų. Jis su
tiko nemokamai dirbti 3 mėnesius, o toliau

WOOLWORTHO TURTAI
prašė, kad jam mokėtų bent po 2 šilingus 
į dieną. Taip jis ir sutarė su savo samdy
toju, o kai pradėjo gauti po tuos 2 šilingus, 
tai turėdavo dirbti ne mažiau kaip po 15 
valandų.

Vėliau kitas darbdavys sutiko mokėti 
jam po 2 svarus savaitei, bet jis tada die
ną dirbdavo, o naktimis nakvodavo rūsyje, 
pasidėjęs revolverį po pagalve, saugoda
mas savo darbdavio turtą. Darbdavys vis 
būdavo nepatenkintas juo, gainiojo ir rė- 
kino jį ir vis žadėjo pravaryti, net atlygi
nimą sumažino. Pagaliau jis nebeišlaikė. 
Atrodė, kad nieko nebus iš tų jo pastan
gų, tad metė darbą, grįžo į ūkį, susikrim
tęs susirgo nervais ir ištisus metus nieko 
negalėjo dirbti.

Jam šitaip betysojant, vieną dieną vie
nas buvusių jo darbdavių atsiuntė laišką, 
girdi, atvažiuok, duodu darbo. Tai buvo 
kovo mėnuo. Šalta, gausybė sniego. Franko 
tėvas išsiruošė į miestą bulvių parduoti. 
Frankas kartu įsisėdo į roges, ant maišo 
bulvių, ir grįžo į miestą. Grįžo ir pradėjo 
krauti turtą. Padirbėjęs pas savo darbdavį, 
jis pasiskolino 60 svarų ir nutarė įsteigti 
krautuvėlę, kurioje būtų tik smulkių daik
tų, ne brangesnių kaip 6 penai. Tai buvo 
naujas dalykas, bet jam nesisekė. Wool
worthas bankrutavo. Po to jis dar 3 kar
tus bankrutavo. Paskui pradėjo stotis ant 
kojų ,ir po pirmųjų 10 metų turėjo 12 par
duotuvių. Ilgainiui jis pasidarė vienas tur- •, : 
tingiausių pasaulio žmonių. Kai statėsi sa- ■> 
vo įstaigoms pastatą, tai sumokėjo ui Jį 
grynais pinigais 2.800.000 svarų. Namuose 
įsirengė vargonus už 20.000 svarų. Senatvė 
je ėmė supirkinėti su Napoleono atminimu 
susijusius daiktelius. Jis jau turėjo pinigo, 
o Napoleoną jis gal bus savo mintysė ban
dęs palyginti su savim...

šiandien jo Įpėdiniai varto milijonus ir 
gyvena be galo prabangiai.

PER GINČUS Į SUSIPRATIMĄ 
(Paaiškinimas p. Paliulionlui ir inž. Vil
činskui)

Jei kas pasisako prieš kokį nors veiks
mą ir savo prieštaravimo tinkamai nepa
remia, tai tuo pačiu lyg ir labiau patvir
tina to veiksmo teisingumą ir savo klaidą. 
Ir ginčų priešininkai, stengdamiesi nepa
grįstai pasmerkti ginčus, atsiekia visai prie 
šingų rezultatų.

Būtų buvę labai gerai, jei mūsų kalbos 
žinovai būtų įsiterpę į šiuos ginčus ir pa
reiškę savo svarią nuomonę dėl žodžio 
„ginčas“. Aš-vis labiau įsitikinu, kad sve- 
timtautiškas žodis „diskusija“ yra nė kiek 
negeresnis už lietuviškąjį „ginčą“. Gal net 
blogesnis! 'Štai pažiūrėkim ką sako Lietu
vių kalbos vadovas:

„Diskusija, -os 1 (lot.), ginčas, svarsty
mas. Ginčas, -o 2, vaidas; sąspyris, dispu
tas. Disputas, -o 1 (lot.-pre.), moksliškas 
ginčas. Vaidas, -d 4, ginčas, barnis, kivir
čas, rietenos“.

Kaip matom žodis „ginčas“ gali būti var 
tojamas įvairia prasme: jis gali reikšti ir 
rietenas ir... mokslišką ginčą! Tokią pat 
painiavą randame ir angliškuose žodynuo
se su žodžiu „diskusija“ (discussion), kur 
jis gali reikšti kultūringą ginčą, disputą, 
debatus, aštrius ginčus ir net... valgymą 
bei gėrimą su pasigėrėjimu (Laisvai išver
tus į lietuvių kalbą, tai būtų „lėbavi
mas“!). Bet eikim dar toliau. Žodis „disku 
sija“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio 
„Dis-quatere“, reiškiantį mušti, daužyti, 
purtyti, jaudinti. Visa tai rodo, kad lietu
viškasis „ginčas“ yra žymiai švelnesnis ir 
mandagesnis už svetimąjį — „diskusiją“.

Galimas daiktas, kad kai kuriose Lietu
vos dalyse žodis „ginčas“ reiškia barnį, rie 
tenas, bet mano parapijoj tai turėjo jis kul 
turingą prasmę. Čia man prisimena įdomus 
įvykis su žodžiu „maigyti“. Karinės prie
volės atlikimo metu, buvau pasiųstas į Ma 
rijampolės įgulą. Vieną rytą, betirdamas 
kario koją, paklausiau: „Ar labiau skauda 
kai maigau?“ Visi ambulatorijoj buvę ka
riai prapliupo juoku. Nekreipiau į tai dė
mesio, nes maniau, kad kuris iš jų bus iš
krėtęs kokį šposą. Tik man baigus darbą 
ambulatorijoj, sanitarijos viršila šypsoda
masis paaiškino, kad pas juos „maigyti“ 
yra nepadoru... Gal tas pat yra ir su žo
džiu .ginčas“, kuris kai kuriose Lietuvos 
vietose yra .nepadorus“. Už tai gerai yra, 
kad p. Paliulionis (E.L. Nr. 16) ir inž. Vii 
činskas paaiškino, kaip jie supranta žodį 
„ginčas“. Bet įdomu būtų žinoti, ar tai jų 
asmeniškos pažiūros, ar taip buvo supran
tamas šis žodis jų gyventose vietovėse.

Vargu ar tiktų inž. Vilčinsko siūlomasis 
„svarstymas“ vietoj .diskusijos“. „Svarsty
mas“ labiau atitiktų angliškąjį žodį „consi
deration“, negu „discussion“. Man atrodo.

Dvilypis kiniečio charakteris
įspūdingiausias kinietiško charakterio 

bruožas, sunkiai arba net visai nesupranta 
mas daugumai vakariečių, yra dviejų skir
tingų, kartais net priešingų gyvenimiškų 
filosofijų — Taoizmo ir Konfucizmo — su
derinimas. Taoizmas teorijoj .ir praktikoj 
yra indiferentiškumo, apatiškumo, skeptiš 
kūmo, prietaringumo ir pašaipos visoms 
žmogaus 'pastangoms, institucijoms, įstaty
mams teorija, o Konfucizmas yra praktiš
ko moralizmo ir asmeninių talentų įverti
nimo mokslas.

Kiniečiai yra konfucionistai pasiseki
muose, o taoistai keblumų atvejais. Kinie
tis inteligentas, magistratas, valstybinin
kas yra praktiškas konfucionistas savo 
viešosiose pareigose, o privačiame gyveni
me — poetas taoistas. Kada konfucionistas 
mąsto, planuoja, stengiasi, tai taoistas tik 
stebi ir šypsosi. Autentiškam kiniečiui tie
si, paprasta, nesudėtinga vakariečio mąsty
sena ir gyvenimo linija atrodo kažkas pri
mityvu, neapdirbta, stačiokiška, neskonin
ga, praktiškam gyvenimui nepritaikyta. 
Reikia, mat, žinoti, kad nuo pat mažens 
sunkiai už egzistenciją kovojąs kinietis tu
ri visą eilę pergyvenimų, dažniau skaudžių 
negu džiugių. Tai pasuka jį į skeptišką 
pasaulėžiūrą, praktišką materializmą, vi
sais ir viskuo abejojančio atsargumą. Nega 
Įima sakyti, kad jam trūktų jėgų pasitikėti 
kitais: jam trūksta pasitikėjimo valios.

Genialus prisitaikymas prie kitų, forma
linis manieringumas, įgimtas kantrumas, 
neišnykstanti šypsena yra neatskiriamos 
kiniečio ypatybės, išreiškiančios jo silpnu
mą ir kartu stiprybę. Geram kiniečiui nu
galėti revoliuciją, „suvirškinti“ priešą yra 
tik sugebėti pasisavinti, kas revoliucijoj 
ir prieše yra gera ir gražaus. Čia kaip tik 
glūdi 4000 metų Kinijos istorijos nenutrū- 
kusio siūlo paslaptis.

Pasyvaus pasipriešinimo išmintis leng
vai įžiūrima ir šitokiuose posakiuose: „Iš 
visų 36 išeičių pati geriausioji yra pabė
gimas", „Tikras didvyris niekuomet nelen
da į pavojų“, „Mokėk žengti žingsnį atgal 
savo minčių kelyje“, „Geriau uždegti, kad 
ir menką, žiburėlį, negu keikti tamsą“, 
„Neišbudink miegančio šuns“, „Jei yra ry
žių, tesidalina jais visi“. Tokia išsisukinė
jimu paremta pasaulėžiūra, tokie labirinti
niai keliai, enigmatinės mintys savotiškai 
apdailina, suminkština, pasaldina, sušvelni 
na kiniečio būdą, jausmus, gyvenimą. Jis 
atrodo nuolaidus, nuolankus, lengvai su
kalbamas, visiems besišypsąs individas. Ta 
čiau kiniečio širdies, ir minties gilumos yra 
sunkiai išmatuojamos net ir paty'rusiam' kad ką nors besvarstant tenka pasiginčyti! 
vakariečiui stebėtojui. „Kiniečio charakte- . 
rio, jo širdies, jo minčių scenos uždanga 
man po 30-ties metų stebėjimo, studijų, at
sidavimo ir meilės pasilieka ir dabar pu
siau uždara“, — taip išsireiškė gilus sino- 
logas ir didelis misionierius salezietis 
vysk. Ignacas Kanazei, gulėdamas jau mir
ties patale.

grupeles, nutrūksta draugystė. Nesusitarus 
vyriausybės nariams, įvyksta net pervers
mai“. Taip būna, bet tai ne ginčo kaltė. Tai 
besiginčyjančių kaltė. (Nepamirškim, kad 
perversmai ir pasidalijimas j grupeles ne 
visada yra blogas dalykas!). Be to, visa 
tai buvo, yra ir gal bus, nežiūrint ar bus 
ginčyjamasi, ar diskutuojama, ar tyliai po
grindy ruošiamasi perversmui, kovai, sa
botažui. Tai jau žmogiška prigimtis!

Jei dėl ginčo nutrūksta draugystė, tai, 
mano manymu, viskas tvarkoj. Jei mano 
draugas bijo teisybės, nenori vispusiškai 
reikalą išsiaiškinti, tai juo greičiau jis iš 
mano akiračio pranyks — juo geriau... Bet 
ginčas ir suveda į draugystę. Pavyzdžiui, 
Barbora, gerai iškoneveikusi mane, pasibal 
gus ginčui, tapo gera mano drauge ir rėmė
ja. Tenka užtikti ir spaudoj žinučių, kad 
ginčas žmones suveda ne tik į draugystę, 
bet ir į ...moterystę... Tikiuosi, kad ir šio 
ginčo rezultate turėsiu progą su p. Paliulio 
niu asmeniškai susipažinti ir susidraugau
ti. štai ir vėl bus praktiškoji ginčo nauda.

Baigiant reikia, pagaliau, išsiaiškinti kas 
yra ginčas? Aš suprantu, kad tai yra dvie
jų ar daugiau žmonių pareiškimas savo vie 
naip ar kitaip pagrįstų nuomonių tam tik
ru klausimu. Vadinas, laisvam žmogui gin
čas yra tikra palaima. Ir p. P. savo laiške 
šią mintį patvirtina, sakydamas: „Ar eili
niam tautiečiui turi mažiau rūpėti tautos 
interesai, kaip inteligentui? Argi jam turi 
būti neleista pareikšti savo nuomonę? (Ma 
no pabraukta. K.V.). Galiu tik garsiai pa
ploti šiems p. Paliulionio žodžiams ir pasi
džiaugti, kad mudu iš esmęs sutinkam, kad 
ginčas yra naudingas dalykas ir žmonių 
laisvės pažymys. K. Valteris

Raudonasis didysis reikalas — Hung-szi“
Vedybos Kinijoj keliamos kiek galint 

tirštesnėj džiaugsmo, laimės, geriausių lin
kėjimų ateičiai aplinkoje. Raudonos spal-

Jei kalbininkai nepadės išspręsti šio gin
čo, tai, atrodo, būtų geriausia patiems nu
tarti (kad ir DBLS atstovų suvažiavime!), 
ar mes ateity vartosim „ginčą“ ar „disku
siją“. Ligi tol aš ginčysiuos, o nutautėję ar 
savo bočių kalb.ą pamiršę, tegul sau dis
kutuoja!.;

Bet negalima tylomis praeiti pro kitus 
p. Paliulionio teigimus, išvedžiojimus. P.P. 
nepaneigė mano išvardytų teigiamų ginčo 
pusių, bet bandė įrodyti, kad yra ir blogoji 
pusė, sakydamas „...besiginčyjant kartais 
įvyksta skilimų, pasidalijama i atskiras

MOKYKLOS NYKŠTUKAI
1940 metais Lietuvoje (be Klaipėdos kraš
to) buvo 2836 pradinės mokyklos, progim
nazijos ir gimnazijos, neskaitant 76 profe
sinių mokyklų, kurios atitiko progimnazi
jas ar gimnazijas. Mokinių jose buvo 369 
tūkstančiai.

Dabar pradinėse (1-4 klasė), septynme
tėse (1-7 klasė, maždaug atitinka pradinės 
ir progimnazijos sumą) ir vidurinėse (1-11 
klasė, maždaug atitinka pradinės ir gimna
zijos sumą) mokinių oficialiai skaičiuoja
ma apie 424.000, t.y. apie 16 proc. daugiau 
kaip 1940 metais. Tik, kadangi apie 30.000 
mokinių po mokslo metų pradžios nubyra, 
tai faktiškai dabar mokinių skaičius didės 
nis tik apie 8 proc. (Teritorija, pridėjus 
Klaipėdos kraštą, didesnė 4.5 proc.).

Bet mokyklų skaičius yra padidintas 
daug daugiau. Tiesa, pradinių (keturme
čių) skaičius dabar mažesnis — apie 2475, 
vietoj 2743 (nes pradinės klasės yra ir vi
sose septynmetėse bei vidurinėse), užtat 
septynmečių skaičius išaugo iki maždaug 
tūkstančio, o pilnų vidurinių — iki 425 
(arba 440 ateinantį rudenį). Tokiu būdu 
bendras visų laipsnių bendrojo lavinimo 
mokyklų skaičius šį rudenį bus didesnis 
už 1940 m. skaičių 1070, arba arti 38 proc. 
1940 m. mokinių skaičiaus vidurkis kiekvie 
nai tokiai mokyklai buvo 130, o dabar tas 
vidurkis yra kritęs iki maždaug 108 metų 
pradžioj ir iki 101 metų eigoj. Kadangi 
miestų mokyklose mokinių skaičius nere
tai prašoka 1000, tai kaimuose susidaro 
atitinkamas skaičius „mokyklų nykštukų“, 
vyresnėse klasėse turinčių tik po kelioliką 
ar net vos po kelis .mokinius. (LNA)

NELYGINKITE MŪSŲ KAINŲ, nes jos bus 
brangesnės! BRANGESNĖS TODĖL, kad mes 

siunčiame
TIK GERIAUSIOS RŪSIES PREKES

Geriausiai įsitikinsite, jei paprašysite medžia
gų pavyzdėlių, kuriuos pasiunčiame kiekvie
nam pakankamą kiekį pasirinkimui. Antras 
patogumas: lengvos išsimokėtinos sąlygos.
Todėl, jei Jus verčia sąlygos siuntinius siųsti, 
pirmoje eilėje parašykite šiuo adresu:

1, Ladbroke Gardens, London W.ll., 
Lithuanian Depart., _ - 

arba centran,
22, Roland Gardens, London, S.W.7.

MIELI SKAITYTOJAI
Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti Į Lietuvą savo pačių 

supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai .? 
yra: *• J,
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, ' 
London, S.W.7. ,

Telh. Kensington 4281. !-*• ; ■
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san-r,. 

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskailant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

n

H 
m

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (export) ltd

24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PASTŲ
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskal 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir 1.1.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!
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