
„REVIZIONISTINIAI ELEMENTAI“ TIES BRANDUOLINIAIS GINKLAIS;
RAŠO: RAFAĖLIS SEALEY

(Bita) Komunistinės ideologijos skiepiji 
mo darbas Lietuvoje vis labiau skatina
mas, ir partija čia ypatingą dėmesį krei
pia į kultūros - švietimo įstaigas. Kad par 
tija čia vis randa trūkumų, kad tas , ideo
loginis darbas“ dar žymiai atsilieka nuo 
partijos reikalavimų, akivaizdžiai pripaži 
no („Tiesos“ 166 nr.) LKP centro komite
to sekr. VI. Niunka. Džiaugdamasis, kad 
per pastaruosius 5 metus bibliotekų skaity 
tojų skaičius pasiekė 503.000 asmenų, Niun 
ka iškėlė naujus uždavinius bibliotekoms. 
Esą, jau atėjęs metas tas bibliotekas pa
versti „tikrais marksizmo-leninizmo idėjų 
skleidimo... komunistinio sąmoningumo 
kė-imo židiniais“. Griebdamasi visų prie- 
jnonių komunistinti kraštui, partija biblio 
tekoms skiria uždavinius, kurie neįmano
mi Vakarų pasauly. Lietuvoje bibliotekos 
jau turinčios „žadinti skaitytojų susidomė 
jimą knygomis, kurios betai piškai padeda 
formuoti komunistinę pasaulėžiūrą... pa-
deda gi.iai suprasti komunistų partijos po
litiką...“

Kitaip tariant, bibliotekoms pavedama 
komunistiškai auklėti žmones, ir jos jau 
virsta partiniais įrankiais, bet ne mokslo 
skleidimo židiniais. Jei kai kurios bibliote 
kos organizuoja tarybinių knygų aptari
mus (pvz., Ragausko ,Ite, missa ėst“), tai 
jos, partijos nuomone, reikiamai eina pa
reigas. O jei bibliotekos tenkinasi knygas 
tik priimdamos ir jas išduodamos, jau blo 
gai. Tai jau laikoma siauru savo pareigų 
supratifnu...

Niunka pabrėžė žymų laimėjimą, kad 
per pastaruosius dvėjis metus Lietuvoje

VELTĖDŽIAI Į „PASKYRIMO“ VIETAS
(E) Gegužės mėn. priėmus įsaką dėl ko

vos su veltėdžiais sustiprinimo, Lietuvoje 
pradėta skelbti nubaustųjų pavardės, štai 
1948 m. už išeikvojimus atleistas vilnietis 
Ch. šakirovas, gyvenęs iš žmonos uždar
bio ir spekuliavęs. Nepadėjus įspėjimams, 

..dabar Šakirovas iškeltas iš Vilniaus į 
^specialią vietą“, kur jis turėsiąs būtinai 
dirbti... Į tas „specialias vietas“, be Šaki- 
rovo, dar išgabenti B. Budrevičiūtė, D. 
Kurtinaitienė, E. Rubliauskas ir kt. „Tie
sa“ nr. 176 nurodo, kad keliuose Lietuvos 
rajonuose numatytos specialios vietos, kur 
veltėdžiai dirbs durpynuose, melioravimo, 
statybos darbuose. Jie ten gausią gyvena
mąjį plotą, bet pragyventi turėsią iš už
dirbtų pinigų. „Tiesa“ pasisako už reikalą 
perauklėti arba izoliuoti tą „nežymią, bet 
nešančią nemažą materialinę ir ypač mo
ralinę žalą parazitinę visuomenės dalį4“.

Ja iz litovskago radijo...
(E) Rugpiūčio 5 d. į Vilnių atvyko gru

pė studentų užsieniečių, studijuojančių 
Maskvos Lumumbos vardo universitete ir 
kitose aukšt. mokyklose. Vilniaus radijo 
reporteris kalbasi su atvykusiais svečiais 
— Zdrastvuite, ja iz litovskago radijo... 
Svečiai ta pačia bendra kalba atsako, kad 
atvyko 120 asmenų, jų tarpe 34 iš Vietna
mo „demokratinės“ respublikos, 18 iš Ku
bos, 20 iš Kinijos, 8 iš Rytų Vokietijos ir 
1.1. Studentai buvo supažindinti su Vil
niaus jaunimu, jiems parodytos Vilniaus 
miesto įžymybės.

Mokykla, kuri ruošė Lietuvai
komunistinius agentus

(E) „Komunisto“ (nr. 5) žurnale yra iš
spausdintas straipsnis „Partinių kadrų kai 
vė“. Čia buvę dalyviai aprašo, kaip kūrėsi 
prieš 40 metų Maskvoje speciali mokykla 
komunistiniams agentams ir pogrindinin
kams Lietuvai ruošti. Iš tos mokyklos vė
liau išaugo „Vakarų tautinių mažumų ko
munistinis universitetas“. Pradžioje lietu
vių sekcijoje buvę apie 45 mokiniai. Klau
sytojai po apmokymo buvę siunčiami agi
tacijai į įmones ir kolchozus. Pažymima, 
kad klausytojai aktyviai dalyvavę kovoje 
prieš trockistus ir kitus „nukrypėlius", ki
ta dalis buvo siunčiama nelegaliai Į Lietu
vą pogrindžio darbo dirbti.

Ko straipsnio autoriai nerašo, tai kad 
dalis buvusių apmokytų agentų, o tiek pat 
Jų mokytojų, pačių bolševikų buvo sulik- 
viduota „valymų“ metu.

Namuose laiko karves ir ožkas
(E) Lenkų valdomo štetino miesto svei

katos skyriaus direktorius Dr. Dabrovskis 
savo paskutiniame raporte pažymėjo, kad, 
vykdant sanitarinę namų kontrolę, viena
me name rasta bute laikoma karvė, o ki
tame name, Boleslovo Smialy gatvėje, bu
vo rasta ožką net antrojo 'aukšto bute,

MOKYKLOSE
BIBLIOTEKOS, MOKYKLOS — KOMUNISTINIO AUKLĖJIMO ŽIDINIAI

aukštąjį mokslą baigė 7,5 tūkstančio asme 
nų. Tačiau čia ir kils klausimas, kur yra 
tie apsišvietę pareigūnai, jei Niunkos tvir
tinimu kultūros švietimo darbuotojų tarpe 
(mokyklose, bibliotekose ir pan.) beveik 
pusė visų darbuotojų neturi net bendrojo 
Išsilavinimo?

Mokykloms taip pat tenka vis nauji, vis 
labiau partijos priežiūroje iškeliamieji už
daviniai. Internacionalinis auklėjimas — 
tai ypač sustiprinta pastaraisiais metais 
sritis. Lietuviškas jaunimas privalo pasi
justi bendraująs su visos Sovietų Sąjun
gos jaunimu. Šiam tikslui rengiami vadina 
mieji tautybių draugystės vakarai, moks
leiviai su iškylomis keliauja i „broliškas 
respublikas“, susirašinėjamą su tų respub
likų jaunimu (aišku, tik rusų kalba...).

Mokytojų tarpe turi būti šalinamos apo- 
litiškumo nuotaikos — tokį dėsnį skelbia 
Niunka. Taigi moksleivių tarpe ugdytinas 
politiškumas. Mokytojai, esą, turi kreipti
dėmesį į tai, kuo gyvena, kokiais klausi
mais domisi kiekvienas moksleivis ir čia 
jie turi jaunimui duoti tinkamą — komu
nistinį — atsakymą. Priešingu atveju 
moksleivis ieško atsakymo kitur, ir... par
tijos baimei, atsiranda plyšys svetimoms 
įtakoms brautis į moksleivių tarpą. Maty
ti, komunistinė aplinka silpnai veikia į 
moksleivį, jei, Niunkos pareiškimu, į tą 
jaunimą stengiasi paveikti „klerikaliniai, 
nacionalistiniai ir kiti priešiški elementai, 
kapitalistinis pasaulis...“

Pagaliau ir universitetų auklėtiniai, par 
tija pastebi, turi virsti marksistais - leni
niečiais... Visuomeninių mokslų katedros

BAUDŽIA UŽ RADUO KLAUSYMĄ
(E) Įvairiose Rytų Vokietijos srityse 

suimta eilė gyventojų, jiems prikišant 
„priešišką režimui nusistatymą“, ir jų 
kaltė buvusi ta, kad jie pasikvietę kaimy
nus pasikl? usyti vakarų radiofonų ir tele
vizijos šokių muzikos ir pranešimų. Tor
gau mieste dėl to suimtavisa kepėjoHe- 
ssės šeima.

R SeįįfajnioS^
„KINU SIENA“ BERLYNE

Rytiniam Berlynui nuo vakarinio atskir
ti paskubom mūrijama 5 pėdų aukščio sie
na.

Ji bus 25 mylių ilgumo.
BRANDT NEPASITIKI

V. Berlyno burmistras Willy Brandt 
tūkštančiams berlyniečių pareiškė, kad 
sąjungininkų garantijos dėl Berlyno yra 
tvirtos, bet jis bijąs antrojo Miuncheno 
(tai yra, kad vakariečiai nepradėtų daryti 
bolševikams nuolaidų, kaip savo metu 
Miuncheno pasitarimuose Hitleriui).

Mitingan berlyniečiai atėjo su tokiais šū 
kiais plakatuose: „Vakarų išduotieji“, 
„Mes reikalaujame atkirčio priemonių“, 
„Gana protestų, tegu dabar reiškiasi dar
bai“, „Neveiklumas Berlyno reikalu yra iš 
davimas“, „Popieriais nesustabdysi tan
kų“, „Laikykitės ramiai, dar daug yra mie 
gančių“*.

ADOULAI PLOJA
Naujasis Katangos ministeris pirm. Ad- 

oula buvo nuvykęs į Stan’.eyvillę išsiaiškin 
ti su tos provincijos min. pirm. Gizenga 
dėl bendradarbiavimo.

Minios jam plojo, bet Gizenga, Lumum
bos įpėdinis, palikęs raštelį, kad jis neati
duosiąs nepriklausomybės, visiškai nepasi 
rodė.

Adoulos vyriausybę remia J. Tautos.
BERLYNO KLAUSIMAS J. TAUTOSE?

J. Amerikos Valstybių prez. Kennedy su 
savo artimaisiais patarėjais prieina nuo
monės, kad J. Tautų visumos susirinkime 
teks svarstyti Berlyno klausimą ir sutarti 
dėl vakarų berlyniečių ateities.

Manoma, kad Vakarų valstybes parems 
ir neutralieji kraštai.
BANDA LAIMĖJO

Britų kolonijos Nyasalando rinkimus į 
įstatymų leidžiamąjį susirinkimą laimėjo 
Dr. Bandos vadovaujama Malawi Kongre
so partija, iš 28 vietų gaudama 23.

VAKARAI NESIIMS EKONOMINIŲ 
PRIEMONIŲ

V. Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris 
buvo pasiūlęs dėl suvaržymų Berlyne im
tis prieš Rytų Vokietiją ekonominių prie
monių. ' ■

Vakarų kraštai’ nusistatę tokių priemo
nių nesigriebti. 

privalančios studentus išmokyti marksis
tiškai galvoti. Partijos nebegali patenkinti 
toks dėstytojas, kurs mechaniškai dėsto 
vadovėlių tekstus, o ne įtikina studentą... 
ne formuoja materialistinę pasaulėžiūrą.

Visa bėda, kad ir dėstytojų, ypač gamti
ninkų, tarpe partija randa abejingumą 
ideologiniams klausimams. Kitaip tariant, 
jie dėsto gamtos mokslus, bet... neformuo
ja studento materialistinės pasaulėžiūros. 
Čia jau esančios kaltos pozityvizmo įta
kos, kuriose mūsų dėstytojai buvo išaugę. 
Ir dar blogiau. Partija Niunkos asmeny 
pripažįsta, kad ir šiuo metu iš Vakarų 
skverbiasi pozityvizmo įtakos ir joms stip 
rėti padeda „revizionistiniai elementai“.

Partija mobilizuojama padėti universite 
tų dėstytojams, nes jie nebegalį atsispirti 
sklindančių „buržuazinių idėjų“ spaudi
mui... Taigi, bibliotekos, mokytojai, aukš
tųjų mokyklų dėstytojai vis labiau spau
džiami šlietis prie marksistinės ideologi
jos, ją skiepyti. Partija pripažįsta, kad tai 
sunkiai vyksta.

LIETUVOS IR LATVIJOS MINISTERIAI 
PRANCŪZIJOS UŽS. REIKALŲ 

MINISTERIJOJE
Ryšium su Vakarų valstybių užsienio 

reikalų ministerių konferencija Paryžiuje 
Lietuvos ir Latvijos ministerial Prancūzi
joje S. Lozoraitis ir O. Grosvald atsilankė 
kartu prancūzų užs. reikalų ministerijoje 
ir įteikė notas, susijusias su abiejų kraš
tų teisėmis ir interesais.

Valstybinių premijų kandidatas turi 
pasisakyti apie savo „partiškumą“ ir kitus 
duomenis

(E) Valstybinių premijų mokslo ir tech
nikos komitetas prie Lietuvos Ministerių 
tarybos paskelbė „Tiesoje“ taisykles valsty 
binių premijų kandidatams, patiekiant sa
vo darbus. Pridėti reikia daug įvairių doku 
mentų; jų~tarpe ir duomenis apie partiš
kumą.

DIENOS ~j
„UŽSALDO“ 84.000

Jungtinės Amerikos Valstybės nutarė 
„užšaldyti“ 84.000 karių, kurie kaip atitar 
navę turėtų būti paleisti tarp š.m. spalio 1 
d. ir kitų metų birželio 30 d.

Įspėjama taip pat 23.626 atsarginiai, 
kad jie gali būti pašaukti.

Šitaip susitvarkius, 1962 m. birželio 30 
d. armijoje bus 984.000.

3000 atsiunčiami į Europą sustiprinti 
NATO pajėgų.

UŽDRAUDĖ RODYTI
Rusų valdžia neleido Maskvoje ruošia

moje prancūzų parodoje išstatyti 27 kny
gų, tarp jų kai kurių Sartre, Camus ir Mal 
raux darbų.

50 kitų knygų buvo liepta sudėti į viršų 
tines lentynas, kad rusai parodos lankyto
jai. nepasiektų.

DEŠIMT DIDŽIŲJŲ
Dešimt didžiausių pasaulio miestų yra 

šie: Tokio (11.360.099 gyventojų). New 
Yorkas (10.694.633), Londonas (8.222.340), 
Los Angeles (6.742.696), Čikaga (6.220. 
913), Kalkuta (5.909.000), Paryžius (4.823. 
252), Filadelfija (4.342.897), Detroitas 
(3.762. 360) ir Kairas (2.993.000).

RIAUŠĖS MUROME
3 rusai nuteisti mirti o kiti 3 po 15 me

tų kalėjimo už riaušes Vidurinėje Rusijo
je. Muromo mieste.

Riaušės buvo tiek įsisiūbavusios, kad 
vyrai jau ėjo pulti milicijos būstinės.

— Sovietų chemikas Klotčo, nuvažiavęs 
į Kanadą su ekskursija, pasiprašė politi
nio prieglobsčio.

— Britų kariai prie Brandenburgo Var
tų Berlyne esantį sovietų karinį paminklą 
aptvėrė trimis spygliuotos vielos tvoromis.

— Britai ir prancūzai sustiprina savo 
karinius dalinius Vokietijoje.

— Kipro salos nepriklausomybės 1 me
tų proga ginkluoti užpuolikai nužudė 2 
graikus.

— 7 čekai, apkalę sunkvežimį, kad nesu 
sprogtų nuo minų, pervažiavo į Austriją.

— Du visiškai nuogi jauni vokiečiai Tel 
tow kanalu atbėgo į V. Berlyną.

— Eichmano byla baigta svarstyti, o 
sprendimas numatomas paskelbti tik lap
kričio mėn.

Paskutiniu laiku daug dėmesio Anglijo
je susilaukė vadinamoji sąjunga už bran
duolinį nusiginklavimą — Campaign for 
Nuclear Disarmament, arba CND. Toji są
junga suruošė pasipriešinimo eisenas į tas 
vietas, kur branduoliniai ginklai laikomi; 
vieną popietį jos nariai atsisėdo Londono 
didelėj gatvėj — Whitehall, idant patrauk
tų dėmesio ir simpatijos; daug apie ją ra
šyta spaudoje, gyva propaganda varoma 
profsąjungose ir studijuojančiojo jaunimo 
tarpe. Tas judėjimas nėra grynai komu
nistinės ki'.mės. Pagrindinę mintį davė 
tam tikra sekta — Draugų Religinė Drau
gija, dažnai vadinama kvakeriais. Bet 
kompartija įsiveržė ir perėmė CND vado
vybę į savo rankas. CND reikalauja, kad 
britai patys nelaikytų branduolinių ginklų 
ir neleistų amerikiečiams kurti atominių 
bazių Anglijoje; kitais žodžiais tariant, 
Anglija turėtų vienašališkai atsisakyti 
branduolinių gynimosi priemonių. Kaip 
turime į tai atsiliepti?

Įrodymai už vienašališką branduolinį 
nusiginklavimą būna labai įvairūs; neku- 
rie yra politinio pobūdžio, kiti — morali
nio. Aplamai, teigta, kad Anglija atliktų 
svarbų žingsnį pasaulinės taikos link, at
sisakydama branduolinių ginklų; geriau
siu atveju jos pavyzdžiu pamažu sektų pa
saulio milžinai — JAV ir TSRS, o bloges
niu atveju Anglijos atsisakymas vis tiek 
sudarytų kliūtį tokioms valstybėms, kaip 
Prancūzija, Vakarų Vokietija ir Kinija, 
kurios dabar stengiasi įkurti savo bran
duolinę gynimosi sistemą. Anot komunis
tų, jei britai palaikys savo krašto ameri
kiečių branduolines bazes, didelio masto 
karui kilus Anglija bus tuoj sunaikinta. 
Antra vertus, jei Anglija apsispręstų už 
vienašališką branduo.inį nusiginklavimą, 
esą, ji taptų neutraliųjų kraštų v.-de ir ga
lėtų tarpininkauti tarp JAV ir TSRS.

Yra žmonių; kurie nukelia klausimą į 
moralinę plotmę, klausdami, ar krikščio
niui pridera gintis branduo iniais ginklais. 
Siekiant teisėto tikslo, krikščioniškasis 
dorovės mokslas leidžia griebtis karinių 
priemonių,su _sąlygi„„ksd. „siekiamasis, gė
ris pilnai atsvertų daromąją žalą. O bran- 
duo iniam karui kilus, greičiausia, milijo
nai nekaltų žmonių būtų išnaikinti ir viso 
pasaulio padėtis pablogėtų. Kai kurių 
samprotavimu krikščionis neturi teisės 
remtis jokia branduoline gynimosi siste
ma, o privalo jos atsisakyti bet kokia 
kaina kadangi ji prieštaraujanti moralei.

Lieka keli įrodymai, kurie tiesioginiu 
būdu šaukia į pavergtųjų tautų išeiviją. 
Užimtuosiuose Pabaltijo kraštuose sovie
tai įsteigė raketų bazes, idant grasintų va
kariečiams. Europiniam karui kilus, Va
karų branduoliniai ginklai bus taikomi į 
Pabaltijį. Antra vertus, teigiama, kad 
ginklavimosi lenktynės sudaro svarbų 
pradą vis didėjančioje tarptautinėje įtam
poje; bile koks nusigink.avimo žingsnis 
galįs vesti į įtampos atoslūgį, kuris esąs 
pirmutinė sąlyga pavergtųjų tautų išlais
vinimui.

Viešąją nuomonę gana smarkiai pavei
kė šūkis „Geriau raudonasis gyvenimas 
už juodąją mirtį“ („Better red than 
dead“). Esą, nors gynimasis branduoli
niais ginklais būtų vienintelė priemonė at
sispirti komunizmui, reikia nusileisti, 
idant kraštas arba gal visas pasaulis iš
vengtų pražūties. Šito šūkio iki šiol neteko 
girdėti iš tų, kurie yra patys patyrę ko
munistinį rojų: anaiptol, prieš kelis mėne
sius viena pabėgėlė parašė laišką „Times“ 
laikraščio redakcijai, sakydama, jog, iški
lus reikalui, ji nušautų savo vaiką, kad 
jis nepakliūtų į kompartijos spąstus.

Į visus už CND suteiktuosius įrodymus 
reikia atsiliepti keliant klausimą, ar dide
lio masto karo galimybė sumažės, jei bri
tai atsisakys gintis branduoliniais gink
lais. Iš CND šalininkų niekas to neįstengė 
įrodyti. Toks britų atsisakymas turėtų pa
vojingų išdavų kaip Anglijoje, taip ir 
tarptautiniuose santykiuose. Pačioje Ang
lijoje komunistų laimėjimai nepasibaigtų 
pasektuoju neutralizmu. Tarptautinėje 
plotmėje dabartinė Vakarų gynimosi sis
tema suirtų; britai pasitrauktų iš NATO 
sąjungos, amerikiečiai būtų priversti apsi- 
svarstyti, ar atitraukti savo karines jėgas 
iš Europos, ar ne. Žengiant pirmyn, mas
kviečiams kiltų pagunda savo laimėjimus 
pratęsti karu. Trumpai tariant, kiekvie
nas nusileidimas iš Vakarų pusės veda ar
čiau į žiauresni karą.

Veikdami vienašališko branduolinio nu
siginklavimo judėjimu ir kitais būdais, ko 
munistai apgaudinėja vakariečius, teigda
mi, jog jie esą už taiką. Kompartijos žody
ne žodžiai netenka savo paprastos pras
mės. „Taikingas sambūvis“ reiškia ne ką 
kita, o šaltąjį karą. Dabartinėj pasaulio 
padėty tik beprotis galėtų panorėti karo. 
Žinoma, nėra visai neįmanoma, kad bepro 
tis atsidurtų komunistinės valdžios viršū-

nėj, bet vieno vakariečių krašto nusigink
lavimas nesugrąžintų jam sveikatos. O da
bartiniai kompartijos vadai nėra bepro
čiai. O kadangi visa žmonija nori taikos, 
tai reikia klausti, kodėl komunistai jau ei
lė metų nuolat šūkauja, kad jie nori tai
kos. Jei žodžiai turėtų savo paprastą ver 
tę, komunistai su tokia pat gilia išmintimi 
galėtų šūkauti, kad . cukrus yra saldus“, 
arba „du plus du yra keturi“! Išvada aiš
ki: tariamai apsispręsdamas už taiką, ko
munistas pabrėžia pirmojo asmens įvardį. 
Jo lūpose „aš noriu taikos“ reiškia „tu no
ri karo“. O tai neteisybė (žr. R. Hingley, 
„Under Soviet Skins“, Hamish Hamilton, 
1961).

Aukščiau pateiktasis nekuriu krikščio
nių samprotavimas nėra tikslus. Neseniai 
vienas .anglikonų kunigas rašė, jog kiek
vienas privaląs apsispręsti dėl galimojo 
branduolinio karo. Šitas teigimas nėra tei
singas; krikščionio pareiga nėra tokia ribo 
ta. Jeigu krikščionis turi jautriai įsivaiz
duoti nekaltų milijonų nužudymą branduo 
liniame kare, nekaltų milijonų trėmimai
Sibiran sudaro tokį pat gyvą sąžinės k’au- 
simą. Užuot klausęs „Ar aš esu už bran
duolinį gink’ą?“, krikščionis privalo klaus 
ti, „Kokia yra mano nuolatinė pareiga po
litikoje?“. Demokratiniame krašte kiekvie 
nas yra įpareigotas sekti įvykių raidą tr at 
siliepti {.ją. 1

Šiais metais buvo įsteigta „Branduoli
nio Gynimosi Sąjunga“ („Nuclear Defen
ce League“), kurios tikslas — veikti prieš 
CND. Susidomėję skaitytojai yra maloniai“ 
prašomi susisiekti su Mr. Arthur Read, 35, 
Martins Lane. Wallasey,' Cheshire.

i
Pasipriešinimas kolchozams auga

(E) Iš Vienos gautais pranešimais Vėng 
rijos pareigūnai pernai suėmė 700 asmenų 
už pasipriešinimą žemės ūkio sukolektyvi 
nimui. Partijos laikraštis paskelbė, kad 
1960 metais Vengrijoje įvyko 52 teroristi
niai veiksmai ir 15 padegimų. Mažesni ar 
didesni žmonių būriai pasipriešino kolcho 
zų vadovybėms. 1958 m. pradėtas ūkinin
kų varymas Į kolchozus, partijos nuomo
ne, susidūrė su „vidaus ir užsienio prie
šų“ opozicija. 1959 metais už pasipriešini
mą buvo suimta 126 asmeriys.

Tai pirmas vengrų įstaigų prisipažini
mas apie sunkiai vykdomą krašto sovieti- 
niiną. ’ ■

Keliami trūkumai pieno ir mėsos - 
gamyboje

(E) B'rželio 18 d. paskelbtas partijos ir 
vyriausybės Lietuvoje nutarimas dėl trūku 
mų gaminant ir superkant pieną ir mėsą 
Lietuvos kolchozuose ir sovchozuošė. Nusi
skųsta, kad daugelyje rajonų nesiimama 
ryžtingų priemonių, kad būtų likviduotas 
atsilikimas pieno ir mėsos gamyboje. Atsi
likimo priežastimi aiškinama žymus pri- 
melžimo sumažėjimas. Birželio 10 d. duo
menimis. kai kurių rajonų kolchozai ir ta- 
ryb'niai ūkiai nuo bendro Lietuvos mėsos 
pardavimo valstybei (suprask, Sovietų 
Sąjungai) lygio atsiliko net 20 proc.

PASAUIĮJYJ]
— Nuteistas už vadovavimą Mau-Mau 

teroristinei organizacijai, kenijietts Jorpo 
Kenyatta po 9 metų paleistas iš kalėjimo.

— Argentinoje buvo mažo masto sukili
mas, po kurio areštuota 5 karininkai ir 
117 civilių.

— Popiežius vietoj mirusio kard. Tardi 
ni valstybės sekretorium (min. pirminin
ko ir užs. reikalų ministerio atitikmuo) 
paskyrė 78 m. amžiaus kard. Amleto Ciob- 
gnani.

— Tuniso vyriausybė, atsikeršydama
Prancūzijai, ruošia ekonomiškas sankcijas 
pritaikyti Tunise gyvenantiems prancū
zams. * Si

— Amerikiečių keleivinis lėktuvas Elect 
ra su 33 keleiviais buvo priverstas skristi 
į Kubą.

— Prisižiūrėję Londone suruoštoje paro 
doje sovietinių gaminių, britų biznieriai 
užsakė jų pagaminti už 18 mil. svarų.

— Prancūzų profsąjungininkai įspėja, 
kad kraštutiniai dešinieji vėl bandys nu
versti vyriausybę.

— V. Vokietijos tankų dalinių karinin
kai apžiūrėjo Valijoje (D. Britanija) tas 
vietas, kur rugsėjo mėn. vokiečių tankų da 
liniai atliks pratimus.

— Per pirmąjį šių metų pusmetį 42.185
britai išvažiavo į Australiją, o 21.087 grįžo 
namo. ; . z <,

— Soblen, kilęs iš Lietuvos, už šnipinėj!
mą sovietams Amerikoje nuteistas iki gy
vos galvos. ......

— Pirmąjį rugpiūčio savaitgalį D; Britą
nijos keliuose žuvę 69 asmenys (pernai 
83), --r.' < i ' ’

1
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Vidudienio sodai
RAŠO: J. Kuzmickis

Poetas Bern. Brazdžionis, perkopęs pu
sės amžiaus slenkstį, atsidūrė tarsi savo 
gyvenimo vidudienio soduose. Netrumpa 
ta kelionė; juoba — nelengva, kai reikėjo 
eit kryžiaus keliais iš Lietuvos ir iš pasi
klydusio pasaulio kryžkelių semtis išmin
ties ir žynio įkvėpimo. Tačiau, nors ir sve 
tur gyvendamas, nors ir prinokusiuose vi
dudienio soduose atsidūręs, poetas yra iš
tikimas savo pašaukimui:

Tu viena mane vilioji ir gyvent šauki 
viena —

Nenumirštančio pasaulio nenumirštanti 
daina — (14 psl). 

Tos nenumirštančios dainos prasmei poe 
tas nuolat ieško naujų priemonių — naujų 
žodžių ir naujų vaizdų — „žodžių užmirš
tų iš padangių ir iš pievų ir iš dangiškų 
skliautų; iš čiurlenimo upelio ir iš krištolo 
versmės iš gyvenimo šventųjų ir iš mūsų 
nuodėmės“...

Poeto misija
Pasaulio įvykius iššaukia, rutulioja ir ri 

kiuoja valstybių bei partijų vyrai. Jie sako 
programines kalbas, keičia valstybių sie
nas, tautoms neša laisvę ir vergiją. Bet ar 
jie, ar tie visų vadinami didieji, patys iš
mintingiausi? Ar jie turi laiko ir noro susi 
telkti, susimąstyti? Ar jų sąžinės ramios, 
o rankos švarios? Ar jie labiau pasitarnau 
ja tiesai, ar melui ir apgaulei?

Tiesa, opozicija kasdien skamba parla
mentų ir senatų salėse, mitinguose, laikraš 
čių skiltyse, — bent Vakaruose. Tačiau abi 
pusės dažnai gyvena tik dabartimi, savo 
argumentams retai kada naudoja laiko per 
spektyvą, — ir atskiri žmonės tik giliai iš 
mąstydami ir medituodami gali susidaryti 
įvykių sintezę.

Kovojančių bei pavergtų tautų kūrėjai, 
tiesa, laikosi atokiai nuo politikos laktų, ta 
čiau jie giliai jaučia ir iš perspektyvos tiks 
liausiai nustato ne tik atskirų žmonių, bet 
ir ištisų tautų pulsą. Dar daugiau: jie jaut 
riau pastebi, ,ar žydi tenai prie gimto na
mo balta palinkusi tėvų obels šaka“, ar pa
saulyje paklydę broliai neša savo tėvynės 
„vardą, jos gyvybę ir jos garbę širdyje“.

Bem. Brazdžionis, giliai jausdamas poe
to misiją, eina „per žemę; vienas; ir ne vie 
nas“. Eina su visa tauta, eina su visa išei
vija. Eina ir kalba visiems:

Aš vėl šaukiu tave, o amžių upe,
Kad neštum tu, suskaldžiusi, ledus,
Ir kad ūkai, tėvų sodybą supę,
Pakiltų... Ir kad sūnūs nesuklupę 
Krantan išneštų kritusių vardus.

(Krivūlė)
Tarsi pavargęs, terši suabejojęs, poetas 

ieško naujų žodžių ir minties pievose ir 
dangaus skliaustuose, pasitardamas su pa 
kėlės medžiu, su vystančia lauko žole ir 
net su miesto senienų muziejumi. „Ką tu 
sapnuoji?“ — klausia jų ir tučtuojau su 
jais mums atsako:

— Pergalę — pergalę — pergalę — di
džią, nemarią,

Vyrų ir plieno, kardų ir didvyrių mir
ties.

— Pergalę — pergalę — pergalę, — me
dis man tarė.

— Pergalę mūsų mirties, — atsiduso žo
lė iš nakties.

(Pasikalbėjimas)
Ir nevieną kartą Bem. Brazdžionis dai

nuoja apie pergalę, apie viltį ir ištvermę.

Kai lietuvis keleivis sunkiai aikteli — „o, 
tėviške, nebegaliu toliau“, kai jis šaukia 
„sidabrinio lašo tėviškės šaltinio“, poetas 
atbalsiu stiprina jį ir įtaigoja:

Tu išbrisk į šventą savo žemės krantą, 
Kur kančios katarsis puošia gyvą ją...
Poetas nuveda skaitytoją net į Sibirą pa 

siklausyti ten mirusio tremtinio liudijimo 
apie vakarų pasaulio apakusius vadus, 
apie Mrs. America sąžinę. Statydamas tie
są ir laisvės troškulį aukščiau medžiaginių 
vertybių, poetas tremtinio vardu priekaiš
tingai sako: „Nerinkit man aukų. Nesiųski
te. Nereikia man drabužio nudėvėto. Ir 
nenešiokite veidmainiškos užuojautos vei
duos. .. Po mano galva guli milijonų milijo 
nai metų, nes aš esu... beždžionžmogio lai
kus pamynęs“ (Liudininkai). Ak, iš tik
rųjų, kaip graudu, kai nuo pat pirmųjų po 
kario dienų yra filantropų, kurie mano, 
kad artistiška užuojauta veide ir senų dra 
bužių ryšulėliu išspręs benamių ir tremti
nių problemą...

Susimąstymas
Klystų tas, kuris manytų, kad Bern. 

Brazdžionio poezija tik Tėvynę apdainuo
ja. Tiesa, sunku tylėti, kai net, rodos, pa
kelių akmenys šaukia apie neteisingumo 
liudininkus, kurie karo metu su ryšulė
liais ant jų rymojo, tačiau žmogaus gyveni 
mas yra toks platus ir gilus, kad poetas tu 
ri iš jo išrinkti brandžiausius syvus.

„Kas miršta?“ triptike poetas susimąsto 
apie žmogų, meilę ir laimę. Žmogus gyve
na ir miršta. Tačiau, kol gyvas, jis gaiva
liškai veržiasi į meilę ir laimę. Tačiau ar 
miršta žmogus? Ar miršta meilė? Laimė?

Kas miršta? Meilė? Ne, ne ji. Ne, ne!
Tik mylimasis, ak, tik mylimoji.
Ne, meilė niekuomet nemiršta, šaukia 

poetas. Ji amžinai klajoja žemėje, ieškoda 
ma širdžių. Meilė net tuomet, „kai visa
me pasauly bus sutemę“, kai vėl liesis bro
lių kraujas, klajos, ieškos ir „degins sieloj 
tūkstančius žvaigždžių“.

Tai kas tada miršta? — kyla klausimas 
į kurį poetas šitaip atsako:

Kas miršta? Visa: žodžiai, pažadai 
Ir priesaikos, ir bučiniai ugningi...
Miršta tiktai apgaulinga meilė, kaip 

miršta žmogaus „dienų vargai, ir jo našta 
sunki, ir skausmas didis“, kaip miršta 
„aistros, svaiguliai, garbė, tuštybė, titulai 
ir lobiai“.., ;

Žmogus nemiršta: jis persikels tenai,

ir bus jam „visos naktys nebebaisios“; ne
miršta nė laimė (kaip ir meilė):

Ji — laimė — vėl minias vilios, 
Ir džiaugsis ją, nerandamą, suradę. 
Pagaliau susimąstymas patampa eksta

ziška malda, kada poetas po sunkios kelio
nės sustoja- „prie tylos palaiminto šalti
nio“, o širdis ieško ne akmenų, bet „Die
vo... Ne šešėlio jo — žmogaus“ (Prie tylos 
šaltinio).

Ir tada poeto vienas atsidusimas pavirs
ta malda, kada jis, kaip sužavėtas įsimylė
jėlis mergaitei, Viešpačiui siunčia gilius ir 
iškalbingus atodūsius:

O, Viešpatie, o ištikimas mano 
šešėli saulėtos vasarvidžio dienos, 
O šnabždesy juodų nakties lijanų, 
O aide tolstančios pavasario dainos... 
O Viešpatie, rudens didysis medi, 
Ir židiny šaltų širdies žiemų, 
O, šio gyvenimo šviesi šeherezade, 
O ilgesy, o žavesy namų...

Sunku trumpame rašinyje paliesti Bern. 
Brazdžionio poezijos tematiką, kuri nepa
prastai gausi, sunku išskaičiuoti motyvus, 
kurie tokie įvairūs ir aktualūs.

Nesakyčiau, kad jis laikytųsi savo kon- 
servatyviškumo rėmuose, kai viename rin
kinyje aprėpia pačius moderniškiausius 
mūsų buities klausimus ir vis naujais žo
džiais, naujais vaizdais ir naujomis formo 
mis.

Sugestyvus yra Bern. Brazdžionio žodis, 
teigimas, tvirtinimas, dėl to nenuostabu, 
kad jis tebeturi sekėjų ne tik svetur, bet ir 
pavergtoje Lietuvoje. Ak man, jo stilių ir 
žodžių bangavimą mėgina sekti ir kopijuo
ti net pripažinti komunistinės „poezijos“ 
kalviai.

Be Bern. Brazdžionio poezijos ir jos įtai 
gų, rodos, tamsesnė ir tremtis būtų. Skur
desnė. Nykesnė. Skurdesnis pasiliktų ir lie 
tuvio vidus. Dramatiškai aptemęs.

Pagaliau — Bern. Brazdžionis nėra nei 
pavargęs nei išsisėmęs. Priešingai, jis žy
miai stipriau išskaldrėjęs, jei pavartočiau 
taiklų P. Jurkaus išsireiškimą. Dėl savo 
aiškios vedamosios minties ir nesuabejoji- 
mo jis taip ujamas ir anapus uždangos.

Ar bereiktų pridėti, kad šis naujas poeto 
eilėraščių rinkinys turėtų rasti vietos kiek 
vieno lietuvio lentynoje...

Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO 
SODAI. Išleido „Lietuvių Dienos“. Los An 
gėlės, California, 122 psl. Viršelio aplanką 
piešė dail. Telesforas Valius.

Pastaba: už šį poezijos rinkinį autoriui 
paskirta 1958-9 metų „Aidų“ literatūros 
premija.
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Puiki dovana bet kuria proga! 

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šokių muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

Sekmadienio!

DARBININKAI IR LEONAS XIII

Jėzui Kristui rūpėjo ne tik žmogaus sie
los išganymas, bet taip pat ir jo žemiškie
ji reikalai. Toks pat rūpestis lydi ir Kris
taus įsteigtąją Bažnyčią. Vienas jai rūpi
mų klausimų yra darbininkų klausimas, 
visu aštrumu iškilęs pereitame šimtmety
je, ūgterėjus pramonei. Apsčios gėrybės 
telkėsi į nedaugelio rankas, o darbininki
ja ėmė skursti. Sveikatos, dorovės ir tikė
jimo žvilgsniu darbo sąlygos buvo slegian
čios. Ekonominiame gyvenime rodėsi tas 
teisesnis, kas buvo tvirtesnis. Dorovės ir 
ekonomijos ryšys nebuvo pripažįstamas. 
Nedarbo grėsmė kybojo nuolatos. Tokia 
padėtis šeimos židinius veikė ardančiai.

Nenuostabu, kad darbininkuose sklido, 
brendo protesto, maišto dvasia. Jie krypo 
į kraštutines teorijas, kurios siūlė vaistus 
blogesnius už patį negalavimą.

Šitokiu metu pasigirdo popiežiaus Leo
no XIII balsas. Jis darbininkijos teises 
skelbė ir gynė nedvejodamas: darbas turi 
būti vertinamas ir traktuojamas ne kaip 
prekė bet kaip žmogaus asmens išraiška. 
Didžiajai žmonių daliai darbas yra vienin
telis pragyvenimo šaltinis. Todėl atlygini
mas negali būti paliktas mechaniškam rin
kos žaidimui, bet turi remtis teisingumu. 
Privati nuosavybė, neišskiriant ir darbo 
įrankių, yra prigimta žmogaus teisė, ku
rios valstybė negali atimti. Toji teisė yra 
asmeniškai kiekvieno naudai ir kitų labui. 
Valstybės paskirtis yra siekti laikinoje 
plotmėje bendros gerovės. Todėl valstybė 
ekonominėje srityje privalo didinti iki pa
kankamo laipsnio gamybą medžiaginių gė
rybių, kurios žmogui pagelbsti tobulėti. 
Toliau būtina, kad valstybė visų piliečių, 
ypatingai silpniausių, tai yra darbininkų, 
moterų ir vaikų teises saugotų, kad darbi
ninkų gyvenimo sąlygas gerintų. Valstybei 
turi rūpėti teisingas darbo santykių derini 
mas, rūpėti, kad žmogus kūnu ir dvasia 
darbovietėse nebūtų pažeistas.

Šitie Leono XIII dėsniai dabartinių me
tu atsispindi politinių bendruomenių so
cialinėje įstatymdavystėje. šie dėsniai pri
sidėjo prie kilimo ir vystymosi naujos, la
bai svarbios teisės šakos, tai yra darbo 
teisės.

Toliau pagal to paties popiežiaus mintį 
darbininkų būrimasis arba vien tik į sa~. 
vas arba ir į mišrias su darbdaviais drau
gijas prigimtajai teisei jokiu būdu neprieš- 
trauja. Tų draugijų, sąjungų organizaci
nės sąrangos pasirinkimas priklauso pa
tiems darbininkams. Jie ga.i rinktas tokį 
organizacinį pavidalą, koks labiau tinka 
jų teisėtiems ekonominiams, profesiniams 
interesams. Tų interesų siekdami, jie vei
kia laisvai, savo iniciatyva. — Darbininkų 
ir darbdavių santykiai tvarkytini pagal 
žmogiškąjį ir krikščioniškąjį broliškumą, 
nes tiek liberalistinė konkurencija, tiek 
marksistinė klasių kova žmogaus prigim
čiai ir krikščioniškam gyvenimo suprati
mui yra priešingos.

Štsi viena kita Leono XIII mintis apie 
sveikos ekonominės, socialinės santvarkos 
pagrindus. Dabartinis popiežius tas mintis 
naujosios savo enciklikos „Motina ir Mo-

FAGERBTAS PROF. J. BALTRUŠAITIS
(E) Žiniomis iš Paryžiaus, Prancūzų 

Akademija meno istorikui prof. Jurgiui 
'Baltrušaičiui paskyrė Catenacci premiją 
už jo veikalą „Reveils et Prodiges“. Prof. 
Baltrušaičio veikalas atkreipė prancūzų 
ir kitų kraštų kritikų dėmesį. Savo laiške 
prof. Baltrušaičiui jo kūryba savo pasiten 
kinimą yra pareiškęs ir Prancūzijos vyriau 
sybės galva gen. de Gaulle. Prof. J. Baltru 
šaitis yra pirmasis lietuvis, gavęs Prancū
zų Akademijos premiją.

LIETUVIAI JAV — SOV. S-GOS 
ATLETIKOS RUNGTYNĖSE 

„Rhein-Neckar Zeitung“ Heildelberge 
apie rungtynes tarp JAV ir SSSR skiltyje 
„Geriausi lengvaatlečiai“ paduoda ir ke
letą lietuvių. SSSR komandoje 10 km bėgi 
me Virkus užėmė antrąją vietą, rutulio 
stūmime Lipšnis 3 vietą ir Varanauskas 
4 vietą, kūjo metime Bačkus 4 vietą. Pir
mieji trys dalyvavo SSSR, o pastarasis — 
JAV komandoje. Beje, SSSR komandoje 
Vaupšas į tolį nušoko 7.74 m., paimdamas 
taip pat 4 vietą.

Aukštųjų mokyklų absolventai Vilniuje
(E) Vilniaus universitetas, dabar vadina 

mas Kapsuko vardu, liepos 1 d. įteikė dip
lomus daugiau kaip 500 absolventų. Vil
niaus radijas pasidžiaugė, kad universiteto 
auklėtiniai — jaunieji mokytojai, teisinin
kai, ekonomistai, gamtininkai medikai — 
greit įsijungs į šalies gyvenimą, o daugu
mai jų, apie 90 proc., teks dirbti — parti
jai ir vyriausybei pageidaujant — Lietuvos 
rajonuose ir kolchozuose.

Kauno medicinos institutas išleido spe
cialią 10-ją absolventų laidą. Diplomus bir 
želio 29 d. gavo 152 gydytojai. 77 stomato
logai ir 66 farmacininkai -provizoriai. Dau 
gumai gydytojų teks dirbti Lietuvos rajo
nuose. o du iš jaunųjų absolventų pareiškė 
„karštą“ norą vykti dirbti į tolimą Ka
zachstaną.

Vilniaus Valst. pedagoginiame institute 
liepos 3 d. diplomai įteikti 365 jauniems pe 
dagogams.

Latviai mažiau laikraščių skaito kaip 
lietuviai

„Latvija“ duoda Amerikoje leidžiamų 
svetimomis kalbomis laikraščių skaitytojų 
statistiką, pagal kurią Amerikos latviai ma 
žiau savų laikraščių skaito kaip Amerikos 
lietuviai. Pagal tiražą — palyginus su gy
ventojų skaičiumi — 5 lietuviams tenka 2 
lietuviu laikraščių egzemplioriai, o 4 lat
viams tik 1 egzempliorius.

kytoja“ įžangoje precizavo, o pačiamečė*- 
tyme papildė ir išvystė.

Prieš 70 metų pasirodžiusi Leono XIII 
enciklika darbininkų klausimu, vardu 
„Naujų Dalykų“ (Rerum Novarum) tapo 
moderniais laikais teisingos ekonominės, 
socialinės santvarkos Didysis Raštas 
(Magna Charta). Netrūko katalikų ir kito
kios pakraipos geros valios žmonių, kurie 
įvairiais būdais šio popiežiaus ir jo įpėdi
nių socialines mintis pritaikė gyvenimui.

S. Matulis, MIC 
PAMALDOS
MANCHESTER —rugpiūčio 27 d„ 10.30 v. 
ECCLES — rugsėjo 10 d., 12.15 vai. 
CORBY — rugpiūčio 27 d. 12.30 vai., švč.

Marijos bažn., Occupation Rd.
COVENTRY — rugsėjo 3 d. 12 vai., St 

Elizabeths Rd.
LIETUVIŲ SODYBOJE — rugsėjo 10 d.

Tautos šventės proga.

(6)

A.MERKELIS

Tilžė, kurioje Vydūnas su pertraukomis išgyveno 
daugiau kaip 50-tį metų, senas, gražus, nemaža istorinių 
paminklų turėjęs, Prūsų, arba Mažosios Lietuvos, mies
tas. Kairysis Nemuno krantas aukštas ir ties Tilže turi 
keletą kalnų su savo vardais ir padavimais gaubiama 
praeitimi: Vorpilis, Pilies kalnas, Angio kalnas, kur pra 
sideda Tilžės miestas, išsidriekęs išilgai Nemuno per tris
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Ir {žengiau pro angą 
Pasiilgima vadino, 
įvest žadėjo j šventyklą.

VYDŪNAS

kilometrus. Senoji lietuvių pilis buvusi Pilies kalne, o 
1408 m. kryžiuočiai pastatę pilį žemiau, taip pat ant kai
riojo Nemuno kranto, ties Tilželės žiotimis, ir pavadinę 
ją Tilže. Prie pilies išaugo miestelis, kuriam 1552 me
tais buvo suteiktos miesto teisės. Dar prieš šimtą metų 
šį miestą vokiečiai vadina Tilže, o vėliau Tilsit. Tilžė
buvo žymus prekybos centras, turėjęs daug įdomių sta
tinių, bažnyčių, parkų, keletą fabrikų ir Tilžės žiotyse 
žiemos uostą ir valdiniams laivams remonto dirbtuves,
kelius gražius tiltus per Nemuną. Istorijoje Tilžė garsi 
vadinamąja Tilžės taika. 1807 m. birželio 25 d. ant plaus
to vidury Nemuno įrengtoje palapinėje susitiko Rusijos 
caras Aleksandras I-sis su Prancūzijos imperatorium

čia spausdiname pirmąjį skyrių—

„VYDŪNO JAUNYSTĖ“

iš A. Merkelio parašytos 
plačios Vydūno 
monografijos.

Napoleonu, jiedu sutarė nebekariauti ir nustatė Prūsų 
sienas. Rusų-Prancūzų taika buvo pasirašyta 1807 me
tais liepos 7 d.

Tilžė lietuvių tautiniame atgijime taip pat yra turė
jusi daug reikšmės. Spaudos draudimo metu (1864-1904) 
daugiausia Tilžėje ir Ragainėje buvo spausdinami slap
tieji lietuvių spaudiniai ir iš čia slapta per sieną gabena
mi į Didžiąją Lietuvą ir taip pat slapta čia platinami.

1892 metų balandžio pabaigoje Vydūnas su žmona 
nukilęs į Tilžę įsikūrė gyventi nedideliame dviejų kam
barėlių bute, prie Vidurinės gatvės (Mittelstrasse). Bu

tas buvo antrame aukšte namo, esančio kieme. Jis buvo 
ankštas ir nepatogus. Teko ieškoti geresnio, ir netrukus 
tokį surado. Tų pat metų rugsėjo mėn. pabaigoje Vydū
nas persikėlė į naują butą prie Angerplatz. Čia jo butas 
buvo gražaus namo trečiajame aukšte, erdvus, su visais 
patogumais: trys dideli ir du mažesni kambariai, balko
nas, maudyklė. Namo gale rytų pusėje gretimais ėjo du 
takai, tarp kurių augo aukštai kuplūs kaštanai, liepos, 
uosiai ir ąžuolai. Toji aikštės dalis buvo vadinama An
gerpromenade. Ja mėgdavo Vydūnas pavakariais pasi
vaikščioti. Šiame bute Angerpromenade Nr. 23 Vydūnas 
su savo žmona išgyveno ligi 1912 metų. Tais metais na
mo savininko sesuo liko našle, ir namo savininkas jai 
perleido Vydūno butą. Vydūnas naują butą susirado Ka- 
sernenstrasse Nr. 15. Čia turėjo tris didelius kambarius 
antrajame aukšte ir vieną mažą kambarėlį trečiajame 
aukšte, pastogėje. —_ _

Jau iš Kintų Vydūnas į Tilžę nusivežė visokių daik
tų, tarp kurių buvo ir buto įrengimui patys reikalingiau 
si baldai. Ilgainiui įsigijo geresnių ir patogesnių baldų. 
Vydūnui daug reiškia aplinka, kurioje jis gyvena ir ku
ria. Jis pats stengias susidaryti tokią aplinką, kurioje 
kiek tai galima labiau atspindėtų jo vidujis pasaulis ir 
nuotaika. Todėl jis daug dėmesio kreipia savo buto pa
puošimui. Jo butas buvo išpuoštas žymiųjų dailininkų 
paveikslais ar jų reprodukcijomis ir jo paties pieštais pa 
veikslais, antikinėmis, ypač graikų dievaičių skulptūri
nėmis reprodukcijomis. Vydūno bute paveikslai ir skulp 
tūros nuolat po truputį gausėjo, ir ilgainiui jie sudarė 
lyg ir nedidelį meno kūrinių muziejų, kuriame buvo jo 
mėgiamų dailininkų A. Boecklino (Der Heilige Hain), 
Anselm v. Feuerbach (Symposion), Duererio ir kitų pa
veikslai, dano Thorwaldeno, italo Canovo ir kitų žymių
jų skulptorių statulos.

Mokydamas Tilžės berniukų gimnazijoje, Vydūnas 
ir pats toliau mokėsi, studijuodamas įvairiuose universi
tetuose. Kad tai galėtų daryti, mokyklų administracijos 
paprašė vasaromis atleisti iš mokytojo pareigų ir prail
ginti vasaros atostogas. 1896 metų vasarą išvyko studi
juoti į Greifwaldo universitetą, kuriame savo studijas

tęsė ir 1897-1998 metų vasaromis. 1899 metų vasarą stu
dijavo Hallės a. S. universitete, o 1900-1902 m. vasaro
mis Leipzigo universitete. Svarbiausias studijų objektas 
buvo anglų ir prancūzų kalbos ir tų kalbų literatūros. Be 
to, dar studijavo kultūros, istorijos, teisių, meno, religi
jos ir gamtos mokslų filosofijas, sociologiją, fiziologiją, 
higieną, sanskrito kalbą ir fonetiką. Mėgiamiausi ir dau
giausia jam įtakos turėję profesoriai buvo Wilhelm 
Schuppe, Johannes Rehmke, Theodor Siebs — Greifwal- 
de, Alois Riehd — Hallėje a. S., Wilhelm Wundt, tautų 
psichologijos kūrėjas, Jon. Volkelt ir Kari Lamprecht — 
Leipzige.

Vydūnas tiek daug ir ilgai studijavo ne dėl aukšto
sios mokyklos diplomo ar mokslo laipsnio, kuriais gali
ma sau gyvenime geresnę ir pelningesnę vietą gauti. Jis 
savo mokytojo profesijai pakankamai turėjo diplomų. 
„Mano mokslas“ — rašo Vydūnas, — „yra visiškai kitas, 
negu paprastai mokslo žmonių. Universitetuose ėjau 
mokslus vien su tuo tikslu, kad susipažinčiau su galuti- 
niomis įvairiausių mokslų žiniomis. Nesimokinau uni
versitetuose būdamas kvotimams, nežiūrint tų, kuriuos 
e.š pats sau išdaviau. Todėl aš gal ir tikro paprasto moks 
lo neturiu. Vienok atsimenu tūlą mokslininką su tikru 
širdingumu. Ir apskritai imant, rodos, kad šių dienų 
aukščiausius Europos kultūros išmanymus visai gerai 
pažįstu ir matau, kad jie nepasiekia tai, ką senovės kul
tūros yra pažinusios“ (Naujas Žodis, 1928 m., Nr.l). Doc. 
J. Tumo teigimas, kad Vydūnas esąs šviesus autodidak- 
tas, gyvas protas, pilnas iniciatyvos įdėti į mokslus ko
rektyvų (Lietuvos Aidas, 1928 m. Nr. 57) nevisai tikslus. 
Autodidaktas — savamokslis. O argi Vydūnas iš tikrųjų 
toks?

Vydūnas tiek daug ir ilgai įvairius mokslus studija
vo tiesos ir meilės ilgesio vedamas. Jam tiesa ir meilė 
žmogiškosios būties šviesa, šventoji ir amžinoji ugnis. 
Jis studijavo ne pačius mokslus, gvildenančius būties 
faktus, bet daugiausia tų mokslų filosofiją, aiškinančią 
jos prasmę ir paskirtį, stengdamos suvokti ir pažinti die
viškąją išmintį, glūdinčią pasaulio reiškiniuose.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS 3

VILTIES GAIRES
1941 METŲ LIETUVIŲ SUKILIMO MINĖJIMAI

KAI BUS KELIAMOS RANKOS.
Vykdydama savo užsimojimą ryškiau 

ir plačiau paminėti 20 metų sukaktį nuo 
pirmųjų sovietinių lietuvių deportacijų ir 
nuo lietuvių sukilimo prieš sovietinius ti
ronus, PL B-nės Vokietijoje Valdyba tos 
sukakties minėjimus su plačia programa 
suruošė liepos 15-16 dienomis Kaiserlau- 
teme ir Hanave.

Vienur ir kitur paskaitą apie lietuvių 
vilties gaires skaitė Dr. J. Grinius. Pas
kaitos pradžioje jis nurodė, kad sukilimą 
birželio mėnesį 1941 meteis Lietuvoj iš
provokavo sovietinė okupacinė valdžia 
savo nusikaltimais prieš prigimtąsias 
žmonių teises, o tų nusikaltimų ryškiau
sias buvo Lietuvos nekaltų gyventojų de
portacijos į nežinią. Prelegentas taip pat 
nurodė, kad 1941 metų sukilimas buvo ir 
apraiška lietuvių būdo, kurį suformavo 
kritiškieji laikotarpiai lietuvių tautos 
praeity. Sustojęs prie patriotizmo, kuris 
ryškiai atsiskleidė 1941 metų sukilime, 
prelegentas pažymėjo, kad lietuviams yra 
svetimas šovinizmas. Nors patriotizmas 
įgimtus normaliam žmogui, bet lietuviuo
se jis turi aiškų moralinį pobūdį. Lietuvis 
gerbia kitų tautų teises, bet myli savo 
tautą ir savo žmones ir drauge tiesia pa
galbos ranką nelaūimingam žmogui, kaip 
liudija vokiečių karo belaisviai ir vokie
čių pabėgėliai, gyvenę Lietuvoj 1945-51 m. 
Šitoks patriotizmas, prelegento nuomone, 
kaip tik atitinka šių dienų reikalavimą - 
tautų bendradarbiavimą, nes šiais laikais 
pavienės tautos nebegali nei savo turimo
sios laisvės vienos apginti, nei prarasto
sios laisvės vienos atgauti. Patriotizmas, 
pagrįstas giliu žmoniškumu ir atviras ben
dradarbiavimui su kitais, yra glaudžiai 
susijęs su visa lietuvių kultūra, kurioj 
ryškiausias — dorovinis - moralinis aspek

TOLIMOJI AMERIKA
PIETŲ AMERIKA

Jungtinėse Amerikos Valstybėse tarp 
įvairių rasinių ir tautinių grupių gyvena 
nemaža ir gan ryški savo papročiais, iš
vaizda ir ka.ba Pietų Amerikos grupė, ku
ri čia žmonių laikoma meksikiečiais ar 
porto - rikiečiais. Reikia pasakyti, kad jie 
čia labai gero vardo neturi ir, po vietinių 
negrų, yra laikomi prasčiausia bendruo
menės dalimi, pasitenkinanti mažais už
darbiais, nedidelio tvarkingumo ir mažos 
kultūros. Jų tirštai apgyvendinti rajonai 
miestuose sudaro nemaža rūpesčio ir poli
cijai. Paskutiniaisiais metais įvykiai Ku
lnie dar padidino pietinių kaimynų įva- 
iiivimą Amerikon ir kartu iškėlė naujų 
problemų. Šaltajame kare, kuris vyksta 
tarp Vakarų demokratijų ir Sovietijos, vis 
daugiau ryškėja ir įsigyja svorio Pietų 
Amerikos kraštai, kurių problemos ligi 
šiol JAV vyriausybėms nebuvo tokios jau 
artimos.

Mūsų tautiečiai, pokariniais metais iš
vykę ir apsigyvenę Pietų Amerikos vals
tybėse vis didesniais skaičiais keliasi į 
JAV. Gyvenimo lygis ir Argentinoje, ir 
Brazilijoje, ir kituose mūsų tautiečių ap
gyventuose kraštuose nerodo tendenci
jos kilti, bet, priešingai, vis daugiau sun
kumų susiranda. Reikia atsiminti, kad ne
mažas skaičius senųjų emigrantų, nevilties 
pagauti, paliko Pietų Ameriką ir, bolševi
kinės propagandos suvilioti, „emigravo“ j 
rusų okupuotąją Lietuvą. Klausimas kyla, 
kur viso to priežastis ir kodėl šiame amžių 
je, kai visur laisvi kraštai džiaugiasi pa
žanga ir gyvenimo standartas visur kyla, 
tos, palyginti, jau seniai politine laisve 
besinaudojančios Pietų Amerikos šalys 
vis neišbrenda iš ekonominių ir socialinių 
negerovių.

JAV dabartinė vyriausybė labai sten
giasi surasti į šį klausimą tinkamą atsaky
mą. Neseniai svarbus vyriausybės narys — 
ambasadorius Jungtinėse Tautose Steven- 
»nas Važinėjo dairydamasis po Pietų 
Ameriką, bandydamas surasti priežastis, 
dėl kurių didelė dauguma Pietų Amerikos 
kraštų, atrodo, nesulaikomai rieda i ko
munistinių banginių gerkles. Abi komu
nistinės galybės — ir Kinija ir Rusija — 
daro didžiausias pastangas išnaudoti ne
pasitenkinimą, skurdą ir vargą savo tiks
lams, pasėti komunistinę sėklą, izoliuoti 
Šiaurinę Ameriką ir pagaliau paversti, 
kad ir netvarkingas nepriklausomas P. 
Amerikos valstybes savo tarnais ir sateli
tais, kaip jau, atrodo, atsitiko su Castro 
Kuba. Pranešimai, kurie pasiekia Vašing
tono planuotojus, yra aliarmuoją. Nežiū
rint tai, kad daug kas Pietų Amerikos 
kraštus skiria, kad jų tarpe nėra nei vie- 
aybės, nei vieni kitiems meilės, visus ta
čiau juos vienija bendra neapykanta ir 
nepasitikėjimas šiauriniams kaimynams 
— jankiams. Mat, nežiūrint JAV gerų no
rų ir pastangų, įvairių paskolų ir para
mų tų kraštų vyriausybėms, nežiūrint 
įvairių ambasadorių ir konsulų gražių 
žodžių, vietiniams gyventojams aiškiau 
matomi daugelio amerikoniškų kompani
jų, korporacijų, bankų pastangos tų kraš
tų turtus iščiulpti, savo investuotus pini
gus kuo greičiau atsiimti, padaryti kuo 
didžiausią pelną ir išvažiuoti, visai nesirū
pinant nei to krašto dabartimi nei ateiti
mi,

tas (intelektualinis ir estetinis mažiau 
ryškūs). Tai liudija lietuvių šeiminė išti
kimybė, šeimos tarpusavė pagalba, rusų ir 
vokiečių karo belaisvių šelpimas ir ketu
rių lietuvaičių Sibire parašytoji malda
knygė. Dėl gilių maldų ji išversta į sveti
mas kalbas Vakaruose taip plinta, kaip 
neplinta joks lietuvių kūrinys. Ji ir kiti 
suminėtieji pavyzdžiai liudija lietuvių 
krikščioniškosios kultūros jėgą. Nors ji 
neturi ryškių civilizacinių formų, bet pra
smingam žmonių gyvenimui būtina. To
dėl, baigdamas savo paskaitą, Dr. J. Gri
nius nurodė, kad .atkaklumas, ginant pri
gimtąsias žmonių teises (tarp jų laisvę), 
bendradarbiavimui atviras patriotizmas, 
gaivinamas skausmo dėl tėvynės ir mūsų 
bendrų nelaimių, dvasinės kultūros verty
bių branginimas yra mūsų vilties gairės 
į Lietuvos prisikėlimą.

Po paskaitos buvo apie valandą trukusi 
koncertinė dalis. Jos didžiąją dalį atliko 
Janina Liustikaitė, padainuodama 9 lie
tuvių kompozitorių dainas ir 3 operų ari
jas. Nors abiejuose miestuose salės nevi
sai tiko koncertui, bet solistė dainas pa
dainavo nuoširdžiai, sutinkama ir palydi
ma gausių plojimų. Solistei akomponavo 
St. Gai’.evičius, kuris iš Toronto atskrido 
į Vokietiją praleisti atostogų. Koncertui 
konferavo E. Gedikaitė. Ji su aktoriška 
ekspresija taip pat padeklamavo Maironio 
„Jūratę ir Kastytį“ ir „Čičinską“. Kaizers- 
lauterne minėjimą baigiant, šiltą žodį pa
sakė kpt. Venckus ir Kr. Valdybos pirm, 
kun. B. Liubinas, o Hanave minėjimą pa
dėka užbaigė apylinkės pirm. Mešk'uskns 
ir Tėvas A. Bernatonis. Pažymėtina, kad 
abiejuose minėjimuose dalyvių didžiumą 
sudarė neseniai iš Lietuvos atvykusieji.

(ELI)
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Skaitmenys sako, kad Pietų Amerikos 
kraštai, pasida.iję į 20 valstybių, sudaro 
daugiau kaip 200 mil. žmonių. Plotas yra 
didesnis negu JAV ir Kanadą kartu pa
ėmus. Čia rasi ir derlingiausių žemių, ir 
mineralinių turtų, ir upių, ir žibalo. Ta
čiau didelė dalis tų žemės turtų tebėra ne
paliesti, neišnaudoti; upės, kurios žmoni
jos istorijoj visada yra buvusios ryšių pa
laikytojos, komercijos vystytojos, miestų 
statytojos, čia teka per nepraeinamas 
džiungles, žmogaus nemačiusias. Paėmus 
visą žemės plotą, tiktai 5-tasis procentas 
yra dirbamas, O ir ta pati, prisilaikant la
bai senos dvarininkų sistemos, priklauso 
didžturčiams. Žemės reformos reikalingu
mą rodo tas faktas, kad trys ketvirtada
liai viso žemyno dirbamosios žemės yra 
nuosavybė vos 2 proc. gyventojų. Daugiau 
kaip pusė visų gyventojų nemoka rašyti 
skaityti ir sočiai nepavalgo nė per di
džiąsias šventes. Įvairios kasyklos, Brazi
lijos geležis, Čilės varis, Bolivijos skarda, 
Venezuelos žibalo versmės arba priklauso 
užsienio bendrovėms, arba mažai vietinių 
piniguočių daliai. Skaitoma, kad pusė visų 
žemės mineralinių turtų yra valdoma ir 
išnaudojama 2 proc. visuomenės. Tose ša
lyse, kur tie turtai valdomi vyriausybių, 
įvairūs diktatoriai išmėto pelną neprotin
giems projektams. Net keturiolikoje šių 
kraštų pagrindinį užsienio valiutos šaltinį 
sudaro kavos auginimas. Jos eksportavi
mas ir pajamos tačiau priklauso nuo 
tarptautinės rinkos užgaidų ir yra nepas
tovios.

Nenuostabu tad, kad esant tokiai socia
linei neteisybei, neturtui ir plačių gyven
tojų sluoksnių skurdui, čia taip dažna 
perversmų, sukilimų ir politinių bruzdėji
mų. Todėl kubietis Castro ne tiek dėl sa
vo ryšių su komunistais, kiek dėl savo su
gebėjimo pasišiaušti prieš didžiąją turtin
gąją Šiaurinę Amerikį šiandien Pietų 
Amerikos masėms yra didelė, populiari 
asmenybė, simbolizuojanti daugelio mili
jonų ilgų metų siekimus ir svajones. To
dėl šiandien Vašingtone ir rūpinamasi ir 
planuojama, metami pinigai ir siuntinėja
mi specialūs pasiuntiniai, kad aiškiai jau 
matyti, jog Pietų Amerika krypsta į kai
rę, į socializmą, į komunizmą. Ir tose dau
giau pažengusiose šalyse, kaip Venezuela. 
Brazilija, Argentina, skubamos įvykdyti 
pagrindinės reformos, įgyvendinami būti
nieji socialinio teisingumo principai, 
stengiamasi pasukti laikrodį keliais de
šimtmečiais į priekį. Ar tai pavyks, pri
klausys nuo to. kiek JAV parodys apdai
rumo ir pastangų. Viena yra aišku, kad be 
JAV piniginės paramos, be gerų norų ir 
techninės pagalbos daugelis Pietų Ameri
kos kraštų gali nueiti netvarkos ir revo
liucijos keliu tiesiog į komunistų glėbį. 
To, matyt, ir tikisi vyriausias duobkasys 
Nikita.

53 000 METŲ
Rodezijos ir Njasalendo federacijoje, 

netoli Kalambo krioklio, archeologai sura
do grubaus darbo akmeninį statinį, savo 
forma primenantį pusratį. Tai buvo iš ak
menų, tašytų primityviais įrankiais, sudė
tos sienos liekanos. Toliau kasinėjant, bu
vo rasti ir darbo įrankiai. Mokslininkai 
mano, kad jų radiniai turi daugiau kaip 53 
tūkst, metų.

Dėl Lietuvių Sodybos Anglijoje daug 
jau buvo ginčytasi viešai, o dar daugiau, 
tur būt, uždarai, ir dėl to kuriam nors 
prašalaičiui dabar net nežinia, ar čia būtų 
rizikos patekti nemalonėn, jei imtum 
šaukti: parduokite Sodybą!, ar būtum pe
čiais išstumtas iš padorios kompanijos, 
jei imtum viešai gėrėtis šuns Princo kimiu 
amsėjimu jos kieme naktį ar ta didžiule 
laisve jos apylinkėse, kokios paprastai ne
būna jokiuose kurortuose.

Ana, buvome kažkada Valijos kampe
lyje. Gražu, jūra, saulė, miesteliukas, o 
šalia to miesteliuko visu jūros pakraščiu 
ir pirmyn ir atgal išsikryžiavę keliukai 
pro ūkininkų sodybas. Eik tais keliukais, 
gėrėkis pakelės brūzgynais, gaudyk akimis 
ūkininkų laukus pro tuos tarpus, kur 
brūzgynai nunykę, dairykis į avis, karves, 
kumeliukus, tiktai, susimildamas, neban
dyk pralįsti pro tvorą ir išsitiesti pievoje 
bent keletai minučių pasilepinti iš arti žo
lės žalumu ir kvapu!

Arba nuvažiuok kur į kurortinį mieste
lį, būdavo, bent savaitei į pajūrį. Jūra, ži
noma, marios vandenėlio, taškykis o pasi- 
taškęs slankiok gatvėmis ir skaičiuok sve
timų vilų kaminus. Kad nors tos vilos bū
tų savos, tai, sakytum, vis turtas, yra ko 
pasižiūrėti. Sako, ir mūsų lietuvis ūkinin
kas, apimtas suinteresuoto savininko jaus
mo, tiesiog poetiškai išgyvena, žiūrėdamas 
į gerai užderėjusius rugius. Bet tie rugiai 
bent būdavo jo.

Tie visokie palyginimai ateina į galvą, 
kai atsiduri Lietuvių Sodyboje bent kele
tai dienų. Jei pabūni joje kokią vienišą 
dienelę, tai pamatai ežerėlį, pievos plotą, 
miško būrelį už ežerėlio, už kelio kitapus 
pastatų, šen ir ten pakraščiuose. Jei gra
žus oras, tai išsitiesi pieve1ėje, aplankai 
jaunąsias obelaites, pasiklausai už kume
tyno karksinčių vištų ir išvažiuoji. Nėra 
laiko nuosaikiau išvaikščioti visą Sodybą 
ir už Sodybos. O su vieta reikia susigyven
ti. kaip ir su žmonėmis suprasti, suaugti. 
Juk ir su žmogum, su kuriuo vos susipaži
nai, iš pradžių nesiriša net kalba. Viską 
daro laikas. Tasai Taikas ir su Sodyba sūri 
ša. su gyvendina. Iš pradžių nedrąsiai, o 
paskui vis smagiau žingsniuodamas nu- 
tripsnoii keliukais tolyn, tiesiog mylias to
lyn. sukdamas kryžkeliukėmis či» dešinėn, 
čia ka’rėn. Kalniūkštis. pakalnė’ė. veržv- 
nai panarčiai. prasikalė iš smėlyno berže
liai. aukštyn ūglius paskubomis metančios 
pušaitės ir čia pat netoliese, nurudusios 
pievos plote, pora didžiulių pušu, t a rv turn 
s’mbnliu. kurie rėkte rėkia: štai. įsikabi
nai. tai ir laikykis šaknie ileides i žeme. 
r>r!eš visokias pudr’s ir vėtras. O ten ąžuo
las. n ten vėl veržynai ir papartynai, per 
kuriuos nušokoja stačiaausis Mušiok’s.

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

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

A. Vienažindys

REIKS UŽMOKĖTI...

— Koks čia velnio gyvenimas, — tarė 
kartą Kalinino vardo kolūkio pirmininkas 
D. Jegorovas. — Cigaretes perki už savus. 
Už alų net savo kolūkio parduotuvėje mo
ki savais. Reikia ką nors sugalvoti kad ne
reiktų savais pinigais už viską mokėti.

Suko galvą Jegorovas, suko ir išsuko. 
Vieną rytą, linksmas atėjo į kolūkio kon
torą ir, didžiausiam visų nustebimui, labai 
meiliai paplekšnojo buhalteriui per petį. 
Po to pasišaukė šoferį ir maloniai paprašė 
jį sėsti prie vairo.

Kolūkio sunkvežimis sustojo Eišiškėse 
prie maisto produktų parduotuvės.

— Laba diena, pupyte, — į plačią Jego- 
rovo šypseną pardavėja neatsilaikiusi at
sakė taip pat šypsniuku. — Kolūkio vardu 
prašau išrašyti man sąskaitą... dėžei žigu- 
linio alaus...

__  i?

— ...dėžei vyšnių limonado...
__  f?t

— ...penkiems kilogramams dešros; dvi
dešimčiai kilogramų baltos duonos; pen
kioms dėžutėms troškintos kiaulienos; de
šimčiai kilogramų rūkytos silkės; kavai ir 
cigaretėms...

Pardavėja, išplėtusi akis, žiūrėjo į Jego- 
rovą, veltui stengdamasi prisiminti, kada 
ir kuris pirmininkas tokias prekes pirko 
už kolūkio pinigus.

— Dabar belieka viską apiforminti do
kumentiškai, — patrynė Jegorovas rankas, 
kai pagal sąskaitą paimti maisto produk
tai buvo pakrauti į sunkvežimį.

Sugrįžęs pirmininkas sąskaitą pirmiau
sia pakišo kolūkio sandėlininkui Stanči
kui: „Pasirašyk, kad prekes gavai“. San
dėlininkas pasirašė, nors sąskaitoje įrašy
tas prekes matė kaip savo ausį be veidro
džio pagalbos. Tada Jegorovas tos pačios 
sąskaitos kampe plačiai pabrėžė rezolįucį-

LIETUVIŲ SODYBOS ŠI DIENA IR RYTDIENA

Tokiom valandom imi ir nebeapsigini 
minties, kad kažkur tolimuose Aukštai
čiuose žiūrėjai į žydinčių veržynų mėlynu
mą ir skaisčius berželius, po kojų taip pat 
dulkant smėliui.

O nubrisk į kitą pusę, dairydamasis, 
kiek čia kuriame lazdyne rudeniop bus 
pageltusių jau riešutų, tai čia išnyksta 
veržynai ir gana vienišas stiepiasi pakrū
mėje ilgakotis dagys. Pasilenkęs pakvėpi
ni baltą tiršto žiedo augalą. Kvepia taip 
pat, kaip Lietuvoje. O kaip gi tasai auga
las vadinasi? Matote, kvapo atsiminimas 
dar išliko, bet metai išdildė vardą iš at
minties. Reikėtų jau, rodos, prašyti, kad 
kas nors suruoštų kursus mums, seniams, 
jog jaustumėm ne tik kvapą, bet žinotu
mėm ir tų visų žolelių vardus, bent tų, ku
rių žinojome...

Taip, čia šita laisvė su visais prisimini
mais didelė ir brangi. O aplinka ne vienu 
bruožu vis primena namus. Net ir tasai 
šuns amsėjimas naktį, jei kas sujuda ne
toliese. Rodos, įmigai namie, savo tėvų 
troboj, ir čia, štai, kažkas slankioja apie 
vartus. Dėl to juodasis Princas am-am-am 
suloja ir nulydi tolyn naktinį svečią. Aną
kart tik buvo kilęs nepasitenkinimas, ko
dėl gi tasai Sodybos šuo Princas, o ne Bri- 
sius. Iš tiesų kodėl! Jeigu Lietuvių Sodyba, 
tai šuo Brisius dar labiau ją susietų su 
lietuviškomis sodybomis. Gal tada grįžtų 
atmintin ir vardai anų augalų, kurie jau 
išdilo.

O sodyba sutraukia šiek tiek ir lietuvių. 
Jeigu nenusalės toji srovė, kuri laikosi pa
žiūros. kad ją reikia parduoti, tai kitąmet 
lietuvių vasaratojų bus dar daugiau. Ana, 
tautietis iš Valijos sakosi būtų atsivežęs 
su savim ir šįmet dar dešimtį surinkęs, 
jeigu jis būtu žinojęs... O Škotijos lietu
viu didesnis būrelis šįmet ar tik ne pirmą 
karta buvo užsukęs paatostogauti ir dai
nomis palinksminti tų, kurie jau bus ir 
primiršę dainuoti. Ju atstovas, stovėdamas 
kiemo žalioje žolelėje, prieš mėlyna dangų 
iškilmingai pareiškė kad kitąmet iš Škoti
jos su iuo atvažiuos dar bent-60 lietuvių. 
O kai jie atvažiuos, tai aišku, kad Sodyba 
banguos ir liūliuos lietuviškomis dainomis, 
nes Skotiios lietuviu, atrodo, tikras doku
mentas - pasas yra lietuviška daina. Susi
metė du trvs — jau ir liūlia, vai. liūlia liū
lia. jau ir p’aukia daina, jau ir renkasi 
klausvtoini artyn, kol išdrįsta pagaliau 
vienas kitas ir pats įsijungti dainon, nes 
takiam žveiul tikrai reikia drąsos: Škoti
jos lietuviai vra susidainavę, daina jiems 
pati skamba ir iš karto.

Be aheio ateitis, kaip sakoma, yra Die
vo rankoje. Šiuo mūsų atveju po Dievo 
eitu T.iotuvin Namu Ako. Bendrovės direk
toriai ir akcininkai. Jei direktoriai įtikins

ją: „Apmokėti“ O buhalteris, atsidėkoda
mas už tai, kad rytą_pirmininkas jam bi
čiuliškai patapšnojo per petį, sąskaitą įse
gė bylon...................................... .............

Tiek daug taškų padėjome tyčia, kad 
žmonės, kurie domėsis šiuo reikalu, turėtų 
kur įrašyti tai, kas mums tiksliai nežino
ma. O nežinoma štai kas: ar Jegorovas vie
nas rūkė už kolūkio pinigus pirktas ciga
retes ir krimto lenkišką dešrą, užsigerda
mas žiguliniu alumi, ar kokie nors talki
ninkai padėjo. Jei pirmininkas apsiėjo be 
talkininkų, belieka nukelti prieš jį kepu
res. Juk tokių sąskaitų į kolūkio kontoros 
bylas vien pernai įsegta apie trisdešimt. 
Taigi ir alaus ne vieną dėžę su dideliu 
vargu teko įveikti, nekalbant jau apie rū
kytas silkes bei trisdešimt stiklainių pa
dažo...

Teko girdėti, jog pirmininkams, kurie 
kolūkio kasoje pradeda raustis kaip savo 
kišenėje, kolūkiečiai užkuria pirtį. Kažin, 
ar nepadainuos jie Jegorovui posmo iš se
nos lietuviškos dainelės: „Ką valgei, ką 
gėrei — reiks užmokėti...“?

V. Skuodžiūnas
A. Lukša

Eišiškių rajonas.
„Šluota“, 1961 m. Nr. 11

Beveik visas gamtines dujas gaus pramonė
(E) šiemet Vilniaus gamtinių dujų iš du 

jotiekio Dašava-Minskas-Vilnius gausiąs 
p'rmuosius 53 milijonus kub. metrų. Bet 
52 milijonai teks Vilniaus pramonei. Dau
giau kaip pusė dujų teks Vilniaus šilumi
nei elektros stočiai, kita dalis 6 stambes
niems fabrikams. Septynmečio pabaigoje 
gamtinėmis dujomis galės naudotis 36 pra
monės įmonės. Kaunas pirmąsias gamtines 
dujas galės gauti 1962 metų pirmojo pus
mečio pabaigoje, o 1962 m. pabaigoje ir 
Šiaulių pramonė. Visur pirmenybė numa
tyta kol kas tik pramonei. 1963 metais du
jos pasieksiančios Panevėžį, Ukmergę ir N. 
Akmenę. Klaipėdą dujos galės pasiekti tik 
1964 metais. Skundžiamasi specialistų sto
ka ir lėta įrengimų gamyba, 

akcininkus, tai šie ir pakels rankas. Pa
kels arba už tai, kad reikia parduoti, arba 
kad reikia laikyti. Taip ir bus nuspręstas 
Sodybos likimas. O, va Sodybos vyriau
siasis viršininkas agr. Juozas Lūža sako, 
kad jeigu kasmet bent trys šimtai lietuvių 
savo atostogoms pasirinktų Sodybą, o ne 
skaičiuoti tuo metu svetimų vilų kaminus, 
tai ta Sadyba būtų lietuviška iš pačių pa
grindų ir visuotinai. Žinoma, jaunimas ir 
toliau šnekėtų tarp savęs dviem kalbomis, 
bet užtat seniai tokiomis dienomis visada 
surastų progos pasiginčyti ir lietuviškai 
atsijauninti, vis tiek, ar į veržynų mėlynu
mą žiūrėdami, ar brisdami per papartyną, 
ar stebėdami, kaip aukšta pušis stengiasi 
dar aukščiau iškilti. Jeigu tokia proga bū
tų pasiginčyta ir dėl šuns vardo, sveikatai 
niekam nepakenktų.

Žinoma, Sodybą išlaikančią Bendrovę 
spaudžia skolos. Dažną iš jon atvažiuojan
čiųjų vasaroti taip pat spaudžia skolos. 
Tur būt, ne vienas ir. mirsime, visų skolų 
neišmokėję, ir kas nors už mus turės baig
ti mokėti jas. Ar dėl to verta jaudintis? 
Ana, sena daina juk sako: „Išgerk išgerk, 
broleli mano, gal paskutinė ši balta diena. 
Rytoj numirsim, kapuos užvirsim, tai mū
sų broliai už mus išgers ‘. Vadinas, rytdie
na pati ateis, o šiandien gal ir reikėtų lai
kytis Sodybos, kaip anos jau minėtosios 
pušys laikosi įsikabinusios žemės.

Vienas dar gal būtinas svarstyti dalykas 
— tai Sodybą daugiau sukomercinti, nu- 
valdininkinti ir tuo būdu dar daugiau iš
spausti Bendrovei pajamų.. Su tokia min
tim kartu iškiltų suinteresuotumo klausi
mas, kuris sudaro pagrindą visų , ūkinių 
įmonių. Tai būtų labai svarstytina.

Sodybai parduoti, atrodo, laiko dar yra 
marios. Svarstymas, ar parduotina, galėti) 
būti nukeltas jeigu ne iki šv. Niekados, tai 
bent iki Anno Domini, kurie žymėtini ne
žinomuoju iksu, šiandien Sodyba dar tebe
būtų reikalinga ir naudinga.

K. Plaučiūnas

Red. pastaba. Direkcija tvirtina, kad 
Sodybos klausimu jinai nebandys akcinin
kų įtikinėti ir jų nuomonę palenkti J vie
ną ar į kitą pusę. Šiuo klausimu akcinin
kai turės nuspręsti patys, turėdami dėme
sy L. N. B-vės padėtį ir ateities galimybes.

NAUJAS PABĖGIŲ KLOJIMO 
BŪDAS

Jau seniai žmonės kloja geležinkelių ir 
tramvajų bėgius ant statmenai paguldytų, 
pabėgių. Viena Vakarų Vokietijos firma ‘ 
paskelbė naują pabėgių klojimo būdą. Ji 
pasiūlė kloti pabėgius ne statmenai bėglų 
klojimo krypčiai, bet taip, kad pabėgis sa
vo vienu ir kitu galu liestų gretimą pabė-. 
gį. Yra teigiama, kad klojant pabėgius 
nauju būdu, ypač posūkiuose, galima pa
siekti didesnio eismo saugumo. Statmenai 
paklotieji pabėgiai ties posūkiais remdavo
si į skaldą tik savo galais, kurių plotas 
palyginti nedidelis. Gi naujuoju būdu iš
dėstyti pabėgiai sudaro kampus, pripildy
tus skaldos, čia jų ir skaldos bendras lie- 
timosi paviršius didesnis, todėl naujasis pa 
bėgių klojimo būdas padedąs daug ilgiau 
išlaikyti be remonto tvarkingą ir saugų 
kelią. .•ni'

Tiesa, pati firma vis dar šiek tiek abejo
ja ekonominiu efektu — mat, klojant pa
bėgius, tektų sunaudoti apie 10 proc. dau
giau medienos ir šiek tiek daugiau, darbo, 
nes pabėgių klojimo darbai turėtų būti at
liekami rūpestingiau.

ORAS GRĄŽINA GYVYBĘ 
VANDENIMS

Įvairūs kanalizacijos vandenys, ypač 
pramoniniuose rajonuose, padaro daug ža
los liaudies ūkiui. Atsiradus upių bei eže- 
rų vandenyje per daug rūgščių, druskų ar ' 
šarmų, sumažėja deguonies kiekis, ir au
galai bei žuvys žūsta. ' ‘ J'."'.Į

Pasirodo, tokiems „įnirusiems“ vande
nims galima sugrąžinti gyvybę. Įdomus 
bandymas neseniai buvo atliktas Švedijo? ' 
je. Eksperimentui mokslininkai pasirinko 
mažą ežerėlį, kurio vanduo buvo parūgš
tintas, o deguonies kiekis sumažėjęs iki 
nulio. Šio ežero dugne jie paklojo 500 m 
ilgio tankiai skylėtą vamzdį, pagamintą iš 
plastmasės. Nedidelis 8 AJ galingumo 
kompresorius 3 vai. tiekė vamzdžiu suslėg
tą orą. Per tą laiką deguonies kiekis van
denyje pakilo nuo nulio iki pusės jo norma 
lauš k'ekio. Vandenyje jau atsirado auga
linių organizmų.

Panašių rezultatų gauta taip pat įsodri
nant oru vandenis, kurie buvo užteršti ki
tokiomis cheminėmis medžiagomis. Dabar 
jau vyksta bandymai, kuriais siekiama su
grąžinti ar išgelbėti gyvybę didesniuose 
ežeruose bei upėse. ■ -

TUŠČIAVIDURĖS PLYTOS PRIEŠ 
2.000 METŲ

Vykdant kasinėjimus, Siani mieste (Ki
nija) surasta sena, labai originali plyta, 
atkreipusi specialistų-statybininkų dėme
sį. Tai tuščiaviduris, plonasienis, degin
tas blokas, 40X20X30 cm dydžio. Plyta ne 
prarado savo formos ir stiprumo nepai
sant, kad ji pagaminta, pirmame šimtme
tyje .prieš mūsų erą, v iiwsiu; w
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Europos Lietuviu Kronika MOŠŲ RĖMĖJAI
Mokėdami už knygas ir laikraščius, au-

VIETOJE PINIGO IR ATOSTOGŲ

Ateitininkų ir frontininkų rugpjūčio 6- 
13 dienomis Vokietijoje suruoštoje Studijų 
savaitėje, kuri praėjo pasigėrėtinoje prof. 
Dr. Jono Griniaus vadovybėje, iš Anglijos 
dalyvavo kun. V. K amai t is, kun. S. Matu
lis. MIC, stud. V. Anelauskas, stud. R. 
Verbyla ir moksleivė E. Venckutė. Kitus 
norinčius dalyvauti sutrukdė įvairios ap
linkybės. Į Studijų Savaitės darbus daly
viai iš Anglijos įsijungė gana veikliai. 
Kun. Kamaitis ir stud. Verbyla pirminin
kavo porai studijinių posėdžių ir diskusi
jų, kun. Matulis perteikė neatvykusio 
prof. Z. Ivinskio paskaitąir at-kų sendrau
gių konferencijoje apibūdino Anglijos 
at-kų rūpesčius. Stud. Verbyla studentų 
at-kų konferencijoje pirmininkavo, o 
stud. Anelauskas supažindino su naujagi
me Anglijos at-kų draugove. Literatūros 
ir poezijos vakare E. Venckutė ir V. Ane
lauskas skaitė liet, poetų kūrybą. Daugu
ma Anglijos at-kų po paskaitų jungėsi į 
viešas diskusijas. Laisvalaikiu aplankė 
Gaūtingo sanatorijoje sergančius lietuvius 
ir įteikė dovanėlių. Lietuviškosios aplin
kos pasiilgimas atsispindėjo ligonių vei
duose. Todėl tautiečių apsilankymai vi
suomet maloniai laukiami.

Savaitės atostogas arba savaitės uždar
bį paaukoję lietuviškam, krikščioniškam 
subuvimui, Anglijos lietuviai nesigaili. 
Žinias ir patirtį galės taikyti ir vietos tau
tiečių veikloje. Ypatingai naudingas mūsų 
jaunimo kilnus, gaivinantis pabendra
vimas.

LONDONAS
AMŽIAIS UŽ VILNIŲ DĖS GALVĄ 

LIETUVIS

Tai 9 Pėstininkų Lietuvos Kunigaikščio 
Vytenio Pulko vėliavos obalsis. Pulkui vė
liavą įteikė Valstybės Prezidentas A. Sme
tona 1929 m. rugpiūčio 26 d.

Vyteniečių šeimyninis pobūvis įvyks š. 
m. rugpiūčio 26 d., šeštadienį. 8 vai. ryto 
pamaldos Londono lietuvių bažnyčioje už 
žuvusius Vyteniečius. 7 vai. vakaro Para
pijos salėje Iškilmingas posėdis: atidary
mas ir savanorio-kūrėjo pik. T. Vidugirio 
paskaita. Vėliau bendra vakarienė.

Užsiregistruoti iki rugpiūčio 20 dienos.
Iniciatorių vardu

V. Zdanavičius

AMERIKOS LIETUVIS LONDONE
New Yorke gyvenąs lietuvis A. Mačionis 

pakeliui. į Europą buvo sustojęs Londone 
ir rugpiūčio 21 d. užsukęs į Lietuvių Na
mus. . ,

Ta proga spaudos reikalams paaukojo 
10 dolerių ir už Nidos Knygų Klubo leidi
nius įmokėjo avanso 10 dolerių.

SUMAINYTAIS ŽIEDAIS Į PIETŲ ŠALIS

Rugpiūčio 19 d. Lietuvių bažnyčioje 
Londpne kun. A. Kazlauskas šv. Mišių me 
tu palaimino rašytojo-žurnalisto B. Dau
noro ir liet, spaudos platintojos B. Dauno 
rienės dukters Ritos Marijos Daunoraitės 
ir Dr. Algio Petro Jalovecko moterystę. 
Apeigas vargonais lydėjo V. Mamaitis. 
Bažnyčioje ir vaišėse Lietuvių Namuose 
matėsi svečių Iš provincijos ir net iš Skoti 
jos. Tą patį vakarą jaunieji patraukė Ve- 
nezuelos, Pietų Amerikoj, link. Bet dar 
stabtels Europos žemyne, o Ameriką pa
sieks už penkių savaičių.

VASARĄ PALYDINT

Baigiant vasaros atostogas, Lietuvių 
bažnyčios pamaldas rugpiūčio 20 d. paįvai 
rino balsingi solistai: viešnia iš šiaurės 
Škotijos muzikė Joana Serafinaitė ir vie
tinis Justas Černis. Yra vilčių, kad šiau
rietė viešnia netrukus ir vėl pasirodys 
Londono lietuviams su dainos-giesmėš me 
nu, nežiūrint, kad ji savo firmos reikalais 
turi skraidyti po Europą.

BRADFORD AS
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d., 6 vai., Lietuvių Vyties klu
bo patalpose rengiamas Tautos šventės 
minėjimas.

Programoje mok. D. Banaičio paskaita. 
Po to bendras lietuvių subuvimas, grojant 
gražiai muzikai.

Vietos ir apylinkės lietuvius prašome 
šventėje dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Rugpiūčio 27 d„ 14 vai., Bradforde, Vo

kiečių bažnyčioje, 29, Gt. Horton Rd. lai 
kyšiu pamaldas lietuviams evangelikams.

Kun. A. Putcė

PETERBOROUGH

PAŠVENTINTAS PAMINKLAS
Rugpiūčio 13 d. Peterborough kat. baž

nyčioje buvo lietuviškos pamaldos, kurio
se dalyvavo vietos ir apylinkės lietuviai, 
susirinkę pagerbti prieš 12 metų žuvusį 
a.a. Stasį Nimčiaūską. Po pamaldų' specia
liu autobusu visi nuvyko j Torney kaimo

DBLS CENTRO ŽINIOS
Kaip jau buvo skelbta pereitame „E.L“ 

numeryje, šiais metais Rugsėjo 8 — Tau
tos šventės — minėjimas rengiamas Lietu 
vių Sodyboje rugsėjo 10 d. Šia proga Lie
tuvių Klubas (1-2, Ladbroke Gardens) 
ruošia ekskursiją į Sodybą. Autobusas 
nuo Lietuvių Namų išvažiuos sekmadienio 
rytą, 9 vai. Norintieji pasinaudoti šia pa 
togia susisiekimo priemone, prašomi ne
delsiant paskambinti ar parašyti Lietuvių 
Namų sekretoriui. Telefonas PARk 2470.

DBLS PINIGINĖ APYSKAITA 
(už 1961 m. I-jį pusmetį)

PAJAMOS
I Solid. Mokestis

1. Derby sk. — 10.0.0, 2. Preston sk. — 
4.4.0, 3. Glouster sk. — 8.5.0, 4. Fl. W. H.— 
5.5.0, 5. Birmingham — 12.0.0, 6. Buck
minster — 3.15.0, 7. Buxton — 4.0.0, 8. Co
ventry ■— 25.0.0, 9. Mansfield — 3.7.6, 10. 
Centrinis sk. — 44.10.0, 11. Sheffield — 
9.0.0, 12. Nottingham — 20.0.0. 13. Preston 
— 3.13.0, 14. Huddersfield — 4.2.6.

Viso 157.2.0
II Kitos pajamos
1. Raštinės:

Birmingham sk. už kvitų kn. — 0.2.6, 
Nottingham Country Library — 0.3.0, B. 
Kmieliauskas — 0.10.0, E. Verkis —0.10.0,
J. Kvietelaitis — 0.10.0.
2. Aukos:

Sergelienės auka — 1.0.0.
Viso 2.15.6
Viso pajamų 159.17.6

IŠLAIDOS
1. Kelionės ir nakv. — 35.14.0, 2. Vasa

rio 16 minėjimas — 33.16.1, 3. Choro ke
lionė — 15.0.0, 4. Paštas — 1.5.0, 5. Com
mon Con. Ltd. — 1.1.0. 6. C. skyriaus bib 
liotekai — 30.1.0.

Viso išlaidų 116.17.1
1961 m. liepos 1 d. Saldo — 43.0.5
Pastaba : Kol kas DBLS turi tik 

3 rėmėjus: D. Paukštienė įmokėjo antnor- 
minio sold. mok. — 2.0.0, V. Strimas — 
1.0.0, Sergelienė aukojo — 1.0.0.

ROCHDALE
MIRĖ ANT. JACIUKEVICIUS

Rugpiūčio 16 d. po ilgos ir sunkios vidu
rių vėžio ligos Littleborough ligoninėje, ap 
rūpintas paskutiniais sakramentais, mirė 
Antanas Jaciukevičiūs.

Velionis buvo ramaus būdo tvarkingas 
lietuvis, kuris visą laiką ilgėjosi Lietuvos 
įr ten pasilikusių artimųjų. Gyvendamas 
taupiai, buvo nusipirkęs nuosavus name
lius ir patogiai įsitaisęs. Deja, sunki liga 
pakirto jo jėgas ir privertė užmerkti akis 
svetimame krašte.

Palaidotas rugpiūčio 19 d. Manchesterio 
lietuvių kapinėse, kur jį palydėjo kapelio
nas kun. J. Kuzmickis ir būrys artimųjų.

Amžiną atilsį. —is 

Paieškau lietuvės moters vedybų tikslu. 
Rašyti: 80, Clarendon Rd., Shirley Park, 
Southampton, Hants., England.

PAIEŠKOJIMAI
BUKAVECKAITĖ Aldona, gyvenusi Sal 

forde, Anglijoje, pati ar žinantieji apie ją, 
prašom rašyti: Mr. S. Jankauskas, 154 
Pearson Ave.,Toronto 3, Canada.

Oro sąlygoms atsparūs MARINE dažai

VIDAUS IR IŠORĖS DAŽYMO
DARBAMS.

Parduotuvėse jų nėra. Kainos konkuren 
cinės. Užsakius ne mažiau kaip už 80 šilin
gų ar daugiau, nemokamai pasiunčiama. 
Spalvų pavyzdžiai ir daugiau žinių gau
nama:

J. KAASIK, c/o Estotrust Ltd., 
4/6, Dukes Place, 

London, E.C.3.

kapines, kur kun. J. Kuzmickis pašventino 
paminklą ir pasakė pamokslėlį. Gražiai 
sutvarkytas kapas netrukus pasipuošė gė
lėmis. Jų atvežė artimieji. DBLS North- 
amptono sk. pirm. A. Barančiukas ir skau
tų vardu — Br. Zinkus.

Tiesa, niekas nesakė kalbų ir nekomen
tavo gražiai atlikto darbo, tačiau atrodo, 
kad visos iniciatyvos ėmėsi energingas 
Northamptono skyriaus pirmininkas, kuris 
telkė pinigus, rinko paminklą ir net kelis 
kartus aplankė palyginti toli esančias kai
mo kapines. Verti pagarbos ir visi velionio 
pažįstami, kurie nepagailėjo aukų, kad lie
tuvio kapas būtų atžymėtas paminklu.

Po visų apeigų Vaitkevičiai iš toliau at
vykusioms svečiams surengė pietus, kurių 
metu buvo pasidalyta aktualiomis minti
mis.

Gražu, kad lietuviai nepamiršta savo 
mirusiųjų ir tvarko jų kapus. Ana, liepos 
30 d. Nottinghamo kapinėse buvo pašven
tintas a.a. A. Jomanto paminklas, kurį pa
rūpino vietos Taūt-kų Š-gos skyriaus na
riai. Jks

kų spaudos reikalams yra pridėję B. Na- 
vaslauskas 16 šil., Z. Rumšą 2 dol., A. Pač 
kauskas 10 šil., J. Akavitas 6 šil., J. Mas- 
lauskas 3 šil, V. Apanavičius 3 šil.

LAISVĖS KELIAI VEDA 
l NOTTINGHAMĄ

Girdime priekaištų, kad Lietuvos ka
riuomenė perdaug išleido pinigų bepras
miams „parako dūmams“. Atrodo, kad 
taip kalbant turimi galvoj kereivių moky
mas šaudyti kovos šoviniais ir kariuome
nės dalių manevrai. Bet kaip išmokyti ka
reivį taikliai šaudyti, nevartojant kovos 
šovinių, tai tokio projekto, atrodo, dar nėr 
pasiūlęs nė vienas šaudymo instruktorius. 
Net ir Lietuvos valstybės kūrimosi pra
džioje kariuomenės vadovybė skirdavo 
tam tikrą skaičių šovinių šaudymo prati
mams atlikti.

Tuo reikalu nepriklausomybės kovų is
torijoje rašoma: ..... 1919 m. sausio 16-17
dienomis įvyko Kėdainių Srities Apsaugos 
Būrio pirmieji šaudymo pratimai kovos 
šoviniais. Taikiniui buvo panaudptos La
būnavos klebono klojimo durys kurios bu
vo pastatytos Barupėš upelio atkrantėje“. 
Žinant, kad tuomet šoviniai buvo labai 
branginami ir taupomi tik gyvybiniams 
reikalams, tai jų panaudojimas šaudymo 
pratimams rodo, jog tuometinė vadovybė 
gerai suprato šios karo mokslo šakos dide
lę reikšmę.

Lietuvos nepriklausomybės kovos mūsų 
kultūrininkams yra neišsemiamas įkvėpi
mo šaltinis. Laisvės kovoms pavaizduoti 
yra sukūręs ir Anglijos lietuviams gerai 
pažįstamas rašytojas St. Laucius patrioti
nę 3 veiksmų dramą „Laisvės Keliais“. 
Veikale inscenizuotas lietuvių pasiprieši
nimas okupantams vokiečiams ir kovos su 
klastingaisiais lenkais. Šis veikalas buvo 
pastatytas Londone balandžio 29 d. Kari
niu terminu tariant, šaudymo pratimai 
jau atlikti, tik belieka žengti j kautynių 
lauką. Kaip jau buvo skelbta „E.L.“, lon- 
doniečiai rugsėjo 16 d. su „Laisvės Ke
liais“ išvyksta į Nottinghamą.

Pabaigai tenka paskelbti ir truputį ka
rinių paslapčių: rugsėjo 16 d. kautynių 
laukas — Nottinghamo miestas, taikinys 
— Nottinghamo skyriaus valdyba, taiko
masis taškas — Meadows Community 
Centre salė. V.V.

SODYBOJ VIS DAR SKAMBA 
LIETUVIŠKA DAINA

Paskutines kelias savaites atostogaujan
čių lietuvių skaičius Sodyboje buvo gero
kai padidėjęs ir net pralenkė praėjusius 
metus. Londoniškiams gausiai išvykus į 
Ispanijos kurortus, Sodybon daugiau suva
žiavo iš provincijos. Londoniškiams ištiki
mai atstovavo kasmetiniai vasarotojai Vi
dugiris ir Mamaičių šeima, kuri čia pra
leido dvi savaites.

Iš Nottinghamo buvo atvykęs visų subu
vimų organizatorius ir nepamainomas šne- 
korius K. Bivainis. Iš Leicesterio , jackpo- 
tų“ čempijonas K. Kutka. Garsiajam Bur- 
ton-on-Trent atstovavo „bravorninko“ 
Burkevičiaus šeima, o iš Wakefieldo bu
vo P. Žukauskas ir P. Vasio šeima. Jauno
jo Vasio, nors lietuviškai jis daug ir nesu- 
raito, lietuviška daina, tėveliui padedant, 
skamba pasigėrėtinai.

Tolimoji Rochdalė šiais metais ypačiai 
gausiai atostogavo, tuo parodydama, kad 
didelis atstumas nėra vienintelė kliūtis at
važiuoti į Sodybą. Kiek anksčiau buvo 
gausoka Gugo šeima, vėliau atvyko seni ir 
ištikimi Sodybos draugai Kavaliauskas ir 
Sagurskas, kartu atsiveždami puikius dai
nininkus Sasnauskus. Kadaise labai gau
siai Coventry kolonijai atstovavo bene tik 
vienas preferanso ekspertas Kedykas. Iš 
Bradfordo buvo Adamonienė, iš Manches
terio Šneliai, Jusoniai, iš Leeds Vitkevi- 
čiai, iš Wolverhamptono Bundoniai, Sno- 
baitis, iš Southamptono Gelumbauskai ir 
dar visa eilė lietuvių iš įvairių Anglijos 
vietų.

Visai netikėtai iš Liverpoolio atvyko se
nosios kartos lietuvis (imigravęs 1903) su 
sūnumi — S. Stopirštis. Iki šiol beveik ne
beturėjo jokio ryšio su lietuviais, netikė
tai sužinojo apie „mažąja Lietuvą“ ir at
vyko į ją dviems savaitėms paatostogauti. 
Senukas Stopirštis gražiai kalba lietuviš
kai, o sūnus, kuris yra vieno college dės
tytojas, tėvų kalbą yra kiek primiršęs. Ta
čiau abu jie labai domėjosi lietuviškais 
reikalais, jungėsi į lietuvišką dainą ir da
lyvavo tradiciniuose „žuvų baliuose“ ir iš
leistuvėse. Be kita ko, būdami Sodyboje, 
juodu aplankė Londono lietuvių bažnyčią, 
abu klubus ir užmezgė artimesnius ryšius 
su kai kuriais londoniškiais.

Malonu pažymėti, kad beveik visi lietu
viai išvažiuodami pasižadėjo ne tik sekan
čiais metais atvykti, bet dar ir draugūs at
sivežti (žinoma, jei Sodyba dar bus). O 
malonieji „škotai“ telefonu iš Glasgowo 
pranešė, kad, įvykiams palankiai susiklos
čius, jie numato Sodyboje pagal visus ško
tiškus papročius sutikt Naujuosius Metus. 
Tai būtų nelaukta staigmena Sodybai ir 
visiems Anglijos lietuviams.

Beveik per visą vasarą Sodyboje sto
vyklauja įvairių tautybių skautai. Tačiau 
lietuviai skautai šiais metais į ją nebeat- 
vyko. Jie pasirinko stovyklai vietą kitur.

ji.

Sjkaitytaju taufaai
DAR KARTĄ ŠIEMET SODYBON!

Neblogą ir dėmesio vertą mintį pasiūlė 
p. S. Kasparas: šiemet lietuvių tautos 
šventę, rugsėjo 8-tąją, švęsti savoje žemė
je, Lietuvių Sodyboje. Iš tikrųjų tik vieną 
kartą metuose, per Sekmines, kaip buvo 
daroma ligšiol, pabuvoti savojoje žemėj, 
kaip sau norit, mažoka! Juk mes ją, drą
siai galima sakyti, mylime ir ja didžiuoja
mės. Juk tik mes. žemdirbių sūnūs, tiek 
artimesni, tiek tolimesni, bemaž visi kaip 
vienas, visai neseniai, kas balsavimu, kas 
kitokiais protestais atkakliai gynėme. Ir 
apgynėme!

Ir jeigu sakome, kad dabartinė mūsų 
Sodyba tai mažytė Lietuvos dalelytė, tad 
nors taip, per jos lankymą, simboliškai, 
parodykim, kad mes savo tėvynės nepa- 
miršome, jos ilgimės ir ją mylime. Bus la
bai gražu ir prasminga, jei savo tautos 
šventę švęsime savoje (valdymo požiūriu) 
žemėje.

Gal tik truputį vėlokai minėtasis inicia
torius šią mintį pasiūlė, ir dėl laiko stokos 
nebus galima šiemet tai dienai įdomesnės 
programos sudaryti ir išpildyti. Skautų 
šiemet ten nėra, o dainos, šokiai, jei ir bū-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllli:Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'illllllia

MIELAS SVEČIAS GAUTINGE
Liepos 29 d. kan. Dr. J .B. Končius, Balio 

įgaliotinio Vokietijoje I. Rugieniaus lydi- 
mas, lankė Gautlhgo sanatorijoje besigy
dančius lietuvius. Ypač labai jis domėjo
si sergančiųjų materialine būkle. Negalin
čius vaikščioti norėjo lankyti jų kamba
riuose, tik dėl laiko stokos visų nebesuspė
jo.

Žinant, kad kan. Dr. Končius taip maia 
laiko teturi, už tokį pasiaukojimą beslgy 
dantieji nuoširdžiausiai dėkoja. Garbinu 
jubiliejaus proga linkime geriausios svei
katos, daug kilnių kūrybos metų, ypač iki 
mūsų tautos laisvės ryto.

Gaūtingo lietuviai

VOKIETIJA
STUDENTŲ AT—KŲ SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 10 d. Studijų savaitės metu 
įvyko metinis studentų at-kų Dr-vės susi
rinkimas, kuriame buvo išrinkta naujoji 
Dr-vės valdyba ir aptarti einamieji reika
lai. Negalint dalyvauti Dr-vės Pirminin
kui V. Bartusevičiui, susirinkimą atidarė 
valdybos sekretorius A. Jasaitis, pakvies
damas vieną dalyvių sukalbėti ma’dą, nes, 
deja, ir mūsų Dvasios tėvas Studijų savai
tėje dalyvauti negalėjo. Dienos pirminin
ku buvo pakviestas svečias iš Anglijos R. 
Verbyla, kuris sumaniai pravedė susirin
kimo metu kilusias diskusijas. V.S.S.V-bos 
vicepirmininkas A. Lingė davė išsamią 
apžvalga Dr-vės ir V-bos pereitų metų 
veiklos. Atrodo, kad didžiausia veikla bu
vo susikoncentravusi Miunchene, kur šiuo 
metu yra didžiausias skaičius studentų 
at-kų, tačiau ir iš kitų Vokietijos miestų 
buvo duota gyvybės ženklų.

LFBičiuliams ruošiant su sendraugiais la 
at-kais šią studijų savaitę, savo pageida
vimais ir pasiūlymais prisidėjo ir studen
tai at-kai. Pax Romana suvažiavime Fri
burge atstovavo mums du kolegose: G. 
Girdvainytė ir A. Jasaitis, kuris susirinki-' 
mui davė pranešimą. Kitame suvažiavi
me, kuris buvo ruošiamas Akermann-Ge- 
meinde (Vokietijos egzilų jaunimo) 
Wuerzburge dalyvavo R. Mariūnaitė ir G. 
Jasevičiūtė kurį mums referavo šį suva
žiavimą. Ypač ji pabrėžė, kad ten nebuvo 
dienos, kada nebūtų buvęs paminėtas Lie
tuvos vardas ir Lietuvos reikalai.

Buvo aptartas ir V.S.Š. biuletenio „Atei- 
tin“ leidimas. Biuletenio Redaktorius K. 
Žemaitis, vos šešių studentu padedamas, 
pajėgė išleisti net šešis biuletenio nume
rius, kurie buvo siuntinėjami dovanai. Va
dinas, biuletenis ligšiol išsilaikė grynai iš 
aukų (turima tik 24 DM deficito). Susi
rinkimo dalyviai pažadėjo ateity savo biu
letenį geriau paremti straipsniais. Kiti du 
kalbėtojai buvo iš Anglijos ir Italijos, ku
rie davė trumpą apžvalgą at-kiškos veik
los šiose dviejose valstybėse. Abu atstovai 
pažadėjo paskatinti savo kraštų at-kus, 
kad prisidėtų straipsniais prie biuletenio.

Reikia dar pastebėti, kad mūsų kole
gos iš Anglijos šiais metais pirmą kartą 
dalyvavo Studijų savaitėje.

Išsamias diskusijas turėjome apie stu
dentų studijų dienų ruošimą Kalėdų atos
togų metu dar šįmet. Tikimės, kad šiose 
dienose galės dalyvauti visa eilė mūsų lie
tuvių studentų iš Anglijos ir klerikų iš 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje. 
I šias studijų dienas norima pasikviesti ir 
vyresniųjų klasių mokinius. Susirinkimo 
dalyviai išsiskirstė su mintimi, kad dar 
šiais metais teks vėl susitikti ir, pasisti
prinus lietuviška dvasia, vėl išsisklaidyti 
kiekvienam į savo namus. V.D.

VECHTA

SENELIAMS RETA PRAMOGA

Liepos 24 "d. iš Kanados atvykę į Vokie
tiją sol. Liustikaitė, muz. Gailevičius ir 
art. Tamošauskienė aplankė lietuvius sene 
liūs Vechtoj. Sol. Liustikaitė padainavo, 
akomponavo Gailevičius o Tamošaitienė 
padeklamavo. Solistei įteikta gėlių, kun. 
Liubinui, PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
pirmininkui, Motuzas dovanojo savo pa
ties rankdarbėlį.

Sol. Liustikaitę teko girdėti dainuojant 
prieš 10 metų. Per tą laiką padaryta dide
lė pažanga, balsas išlygintas, aukštieji ir 
žemieji tonai lygaus stiprumo, balsas ma
lonaus tembro. Dainuoja su įsijautimu, 
kas parodo sielos muzikalinį jautrumą.

Seneliams lietuviams buvo didelė laimė 
ir malonumas pasiklausyti lietuviškos dai 
nos, kuri nors trumpai valandėlei nukėlė 
jų pavytusias širdis į pavergtosios tėvynės 
laukelius ir miškelius.

Tamošaitienė tikrai labai artistiškai in
terpretavo Maironio nemirštamus poezijos 
kūrinius, J. 

tų, tai vargu ar ką labai sudomintų. Bet, 
bent kitiems metams reikėtų ten suvai
dinti misteriją (istorinį faktą), kaip len
kai Vytautui Didžiajam siunčiamąjį kara
lišką vainiką (karūną) pagrobė. Juk tik 
dėl to ir rugsėjo 8-toji lietuvių tautos die
na parinkta, kad 1430 metų rugsėjo 8 d. 
Vytautas Didysis buvo numatęs vainikuo
tis Lietuvos karalium.

Teko patirti, kad net ne visi lietuviai, 
kuriems nebuvo lemta smulkiai Lietuvos 
istoriją studijuoti, minėto fakto nežino, 
Tektų tad jiems parodyti ir paaiškinti, o 
primiršusiems vėl priminti.

Šiemet gi tevažiuoja visi „savųjų“ obelų 
savininkai sodo derliaus nusiimti, o mes, 
visi kiti, važiuokim mažojoj „tėviškėlėj“ 
pabuvoti, dar kartą šiemet ja pasidžiaug
ti, pažiūrėti, kokius paveikslus beartėjąs 
ruduo medžių lapuose „nutapė“, na, ir 
„sodininkams“ vaisius nurinkti patalki
ninkausime... O ar už talką, ar iš lietuviš
ko vaišingumo gal koks giminė ar geras 
pažįstamas ir mums nors pusę obuoliuko 
kyštels... Juk, anot tos linksmos patarlės, 
„Kūma ne ka’ė, kiaušinio nesuės viena!“..,

K. Jonelynas

AR TURITE PATEFONĄ?
Jei taip, tai patariame įsigyti naujai 

gautą lietuvišką ilgo grojimo plokštelę 
MANO TĖVYNĖS PRISIMINIMAI, kurio
je yra net 14 dainų, įdainuotų Lionės Juo
dytės. Plokštelė pagaminta Amerikoje. 
Jos kaina — 47 šil. Persiuntimas registrui 
ta siunta — 3 šil.

PER ATOSTOGAS
Kai esate Londone, prašome aplankyti 

vienintelį Europoje lietuvišką knygynėlį 
DAINORA, kur rasite ir senesnių ir pačių 
naujausių lietuviškų knygų.

DAINORA,
49, Thornton Ave., London, W.4. 

Tel. CHI 2107 
NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Tulys — Tūzų Klubas — novelės, 
kaina 0.18.6.

J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 
ras — 1.16.8.

R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą 
statant — 1.16.8.

B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — ei 
lės, premijuota — 1.9.4.

Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.0.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai — vai

kams — 0.14.8.
P. Naujokaitis — Ilūžę tiltai — romtsu

— 0.18.6.
A. Gustaitis — Lietuva — Europos nu

galėtoja — 0.18.6.
Dr. Aliūnas — Trejos devynerios — sa

tyra — 0.7.4
Alė Rūta — Motinos rankos — romanas

— 1.9.4.
B. Raila — Tamsiausia prieš aušrą — 

1.16.8.

Ir

©©©©©©©©©©©©©O®
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE 
88, GOLDSMITH A VE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471
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