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(Elta) Rugsėjo pradžioje prasidedant 
mokslui .Lietuvos mokyklose, partija vis 
labiau kelia komunistinio auklėjimo reika 
lą aukštosiose mokyklose. Ypatingas vaid
muo tenka Vilniaus (V. Kapsuko vardo) 
universitetui. Per „Tiesos“ skiltis jau ke
liamas balsas, kaip komunistiškai reikėtų 
auklėti studentus. Šiuo atveju pirmaeilė 
svarba tenkanti universiteto istorijos - tilo 
logijos fakultetui su šalia jo veikiančiu 
partiniu biuru- Pagal partinį pareigūną 
universitete K. Simašką ir literatūros kat. 
asistentą A. Trakimą („Tiesos“ 185 nr.), 
siekiama naujai pertvarkyti studentijos 
(komunistinio — E.) auklėjimo darbą, ir 
jis turįs būti „veiksmingas, tikslingas, 
aštrus...“.

Partija reikalauja: auklėjimo darbas pri 
valo būti suartintas su komunistinės staty 
bos praktika. Kuo gi turi reikštis studenti 
jos artėjimas su komunistine statyba? Ogi 
ne tik dėstytojai, bet ir studentai turį už
megzti ryšius su vykstančiu už universite
to ribų gyvenimu, su darbininkų kolekty
vais gamyklose, su kolchozais ir mokyklo
mis. Pastaraisiais metais studentai buvo 
priversti dalyvauti vasaros darbo stovyk
lose. Jie prisidėjo statant visuomeninius 
ir kultūros namus.

Komjaunimo organizacija, K. Simaškos 
teigimu, šiais metais vis labiau susidomėjo 
Stodentu mokymusi, paskirų būrelių veik
li Pradėtos, girdi, taisyti kai kurios „klai

dos, trūkumai“. Čia pavyzdžiu pateikia
mas kraštotyros būrelis universitete. Esą, 
ligšiol jis siaurai domėjęsis tik , etnografi
ne egzotika“ (čia suprantama etnografinės 
senienos, retenybės). Dabar būreliui pasta 
tyti kitokie uždaviniai — jis privalės tyri
nėti Lietuvos darbininkų, valstiečių buitį, 
jos pakitimus socializme... Kitaip tariant, 
Studentai, tyrinėkite kolchozų gyvenimą, 
nebėra reikalo tik senienomis domėtis...

Tautosakos būrelis universitete skatina
mas domėtis internacionaliniu folkloru —
lis dabar daugiai! dėmesio kreips Trūšų' partijos pastangos,' greičiausia, bus dar 
^įtarusių, lenkų folklorą. Lietuvių tautos labiau spartinamos.

ŠVEDIJA IR EUROPOS RINKA
Goteborgs Handelsoch Sjofarts-Tldning 

rugpiūčio 19 d. rašo:
Aišku, kad Švedija nebus Europos di

džiojoje rinkoje lygiateisis su kitomis vals
tybėmis narys. Bus gerai, jei būsim tole
ruojami be atsakomybės ar įtakos į bend
rąją rinką. Spėjama, kad taip yra pagal vy 
riausybės norą. Vyriausybė daro viską, 
kad Švedija būtų laikoma Europos vieniji
mo siekimuose tik pasyviu, iš paskos trau 
kiamu dalyviu. Opozicija yra per silpna, 
kad galėtų pakeisti kursą, kol dar yra ne 
per vėlu.

Socialdemokratai ir centrininkai siekia 
sąjungos su 6-siais (Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija ir Benelux), jeigu, žino
ma, jie nesitiki, kad Anglijos derybos su 6 
valstybių organizacija nepasibaigs fiasko. 
Formaliai švedų valdžia nesusirišo su 6- 
siais tik dėl bendrųjų muitų nebūnant na
riu. Gal yra galima, kad Švedija, Šveicari
ja ir Austrija gautų neutralumo privilegi
ją atskiru protokolu prisijungti kaip ly
gios su kitomis valstybėmis. Bet švedų val
džia nieko nedaro tam pasiekti, priešingai, 
ji dar grindžia tai kitomis kliūtimis ne tik 
neutralumu. Tad kaip galima po to tikėtis, 
kad Švedijos padėtis bendroje rinkoje bus 
palanki jai?

Dešiniųjų ir liaudies partija žiūri į bend 
ravimą su 6-siais kitaip, ne taip ramiai, 
kaip socialdemokratai. Jie mano, kad šve
dų derybos dėl prisidėjimo prie 6 turėtų 
būti paskubintos.

OEEC (Organisation for European Eco
nomic Cooperation) nuostatai yra tokie, 
kad norint ginčytis dėl sąlygų, reikia ofi
cialiai būti 6 valstybių organizacijos nariu. 
Švedijos opozicija nenori tikėti, kad Švedi
ja negali būti nariu, bet ir opozicija spėlio 
ja, kad tam reikia specialių nutarimų, jei 
nenorima, kad neutralumas nukentėtų. 
Daug kalbama tuo klausimu ir vis pabrė- 
iiama, kad Švedija turi turėti teisę galėti 
lavarankiškai tartis dėl prekybos su užsie 
niu. Bet kiekvieno karo metu iškiltų klau
simas, kokia prekybinė politika ir su ko
kiomis valstybėmis tinka neutraliai valsty 
bei vesti.

Švedija buvo neutrali pirmojo ir antrojo 
pasaulinio karo metu, ir kiekvieną kartą 
vis buvo sunkumų dėl prekybos. Iki šiol 
karo metu būdavo sprendžiama, kas gali
ma buvo parduoti kariaujančioms valsty
bėms. Tas pat galima pasakyti ir dėl 3-jo 
pasaulinio karo, jei iš viso galima būtų 
jau dabar įsivaizduoti, kaip tas busimasis 
karas vystysis. Kiek jau dabar galima nu-

folkloras? Aišku, tai per siaura...
Rusų, sovietine literatūra studentai vis 

labiau ir labiau turi susidomėti, studijuo
ti, ir tuo tikslu neseniai įkurtas lietuvių ta 
rybinės literatūros būrelis. Jau džiaugia
masi, kad studentai vis labiau temas pasi
renka iš tarybinių rašytojų kūrybos.

Visame auklėjimo darbe iškeliamas in
ternacionalizmo ugdymas ir vad. tarybinių 
tautų draugystė.

Be studentų, ir dėstytojai partijos parei 
gūnų raginami daugiau domėtis „visuome
niniu darbu“. Tačiau, kaip jau įprasta, ir 
šioje srityje atsiranda žinomos kliūtys... 
Esą, kai kurie lietuvių literatūros, užsienio 
kalbų bei istorijos katedrų dėstytojai dar 
„nepakankamai aktyviai dalyvauja studen 
tų auklėjime“. Vis dar, girdi, dėstytojų da
romos ideologinio pobūdžio klaidos, jos 
per lėtai taisomos anksčiau išbartų dėstyto 
jų, pvz„ I. Kostkevičiūtės. V. Zaborskai- 
tės... Partija vis dejuoja, kad jau praslin
ko keli metai ir... universiteto lietuvių lite 
ratūros katedroje dar vis trūksta „kūrybi
nės, draugiškos atmosferos“ (suprask, ska 
tinančios komunistinį auklėjimą. E.).

Partija susidomėjusi komunistine veik
la - auklėjimu Vilniaus universiteto istori 
jos-filologijos fakultete, nes čia daugiau
sia rengiami mokytojai, švietimo, kultūros 
įstaigų darbuotojai, taigi tokie žmonės, ku
rie susidursią su žmonių masėmis...

Kom. partija savo programos projekte 
pabrėžė, kad „perėjimas j komunizmą nu
mato išauklėti ir parengti susipratusius ir 
didžiai išsilavinusius žmones...“, o parti
niai teoretikai Lietuvoje jau iškilmingai 
deklaravo, kad, girdi, Lietuvos aukštosiose 
mokyklose „jau visiškai subrendo sąlygos 
vertinti dėstytojo darbą pagal tai, kaip ais 
tringai ir vaisingai jis dirba komunistinio 
auklėjimo darbą...“. Taigi komunistiškai 
auklėsi jaunimą — būsi geras dėstytojas. 
Ir šioje srityje, ypač Vilniaus universitete, 

matyti, Švedijos galimybes prekiauti su už 
sieniu nustatys ne sutartys, bet prekybos 
kelių kontrolė, o ta kontrolė bus ne švedų, 
bet karą vedančių valstybių rankose.

Lyg paslaptingo susitarimo laikantis, ne 
kalbama apie nerašytus neutralumo nuo
status, kurie sako, kad neutralios valsty
bės vadovybė bus lanksčiausia karą vedan 
čiam stipriausiam, žiauriausiam ir arčiau
siai esančiam. Kiekvienas gali spėti, kad 
Sovietų Sąjungai tinka ypač tie du pasku
tinieji kriterijai, ir ji bus tokia kuriuo 
nors karo metu. Nėra galimybių, kad Šve
dija gautų Vakarų neutralitetą.

Švedų valdžia, rašo toliau laikraštis, jau 
yra tiek pasidarbavusi, siekdama būti pil
nateisiu nariu bendroje Europos rinkos or
ganizacijoje, kad jau matyti, jog sunkiai 
tai bus atsiekiama, ir jos aptartasis neu
tralumas dėl baimės siekiant to tikslo var 
gu ar galės prisidėti prie naujosios Euro
pos kūrimo. E. Š.

KARNIŠOVAS NEBEGALI VADOVAUTI

KOLCHOZUI

(E) Kupiškio rajono partijos pareigū
nai, kaip praneša „Tiesa“ 157 nr., gavo 
raštą iš „Tiesos“ kolchozo pirm. M. Kami 
šovo — dėl sveikatos jis pasiprašė atlei
džiamas iš pareigų. Partija reikalą tyrė, 
ir kas paaiškėjo? Kolchozui nesisekė su 
pirmininkais. Esą, buvo daug pirmininkų, 
ir visi šeimininkavę taip, kad tik daugiau 
prisikimštų sau kišenes... Tik pusę metų 
padirbėjo kolchoze Karnišovas ir... be
veik palūžo nuo sunkumų. Kitame kolcho 
ze, „Aukštaičiuose“, negeriau. Susirinki
mai tebuvo šaukiami vis naujiems pirmi
ninkams rinkti, čia pusantrų metų pirmi
ninkavo Motkevičius ir iš pajamų nusipir 
kęs „Moskvičių“. Reta diena pirmininkas 
išsipagiriojo... Argi tai nekelia pasipikti
nimo kolchozininkams? — klausia laikraš 
tis. Tame pačiame kolchoze per pastaruo
sius metus pasikeitė net aštuoni brigadi
ninkai ir trys galvijų fermų vedėjai. Tad 
ir smunka kolchozai, žlugdomas Lietuvos 
ūkis, ir „Tiesos“ korespondentai tik vie
ną išeitį bemato — rinkti tinkamus žmo
nes juos auklėti, jiems padėti. Apie tik
rąsias netvarkos priežastis, suprantama, 
partiniams laikraščiams prabilti nedera.

— Šių metų viduryje pasaulyje gyven
tojų turėjo būti 3 milijardai 70 milijonų.

Arabų ir Afrikos kraštų žinomas žino
vas šveicarų žurnalistas V. Bretholz, atli
kęs smulkų tyrinėjimo ir stebėjimo darbą, 
priėjo išvadų, rodančių, pavyzdžiui, įvy
kius Konge visai naujoj šviesoj. Jis mano, 
kad reikalinga pašalinti Vakaruose susi
darytąjį klaidingą supratimą apie Afriką. 
Jo manymu, bent penkiais atvejais reika
linga skubiai peržiūrėti mūsų požiūrį į Af 
riką.

Jungtinės Tautos nepajėgios susitvarky
ti su Konge viešpataujančia visuotine su
irute, tvirtina Bretholzas. Naujose valsty
bėse, esančiose nuo Saharos į pietus, Vaka
rų politika remiama pražūtinga įtaka vi
sos eilės legendų, kurias sk'eidžia romanti 
kai idealistai ir kurioms beveik visi tiki. 
Dėl to Kongui ir kitiems negrų kraštams 
gresia pavojus būti užgrobtiems sovietų 
bloko. Sovietai, remdamiesi stropiai išdirb 
tais planais, visomis priemonėmis naudoja 
si „jėgos politika“, kuri yra patraukli „juo 
daįam kontinentui“.

Svarbiausios ir labiausiai paplitusios Va 
karuose legendos apie Afriką, Bretholzo 
nuomonė, yra šitokios:

1. Apie masinį ir gaivališką juodųjų Af
rikos gyventojų judėjimą. Iš tikro Afrikoje 
niekuomet nieko panašaus nėra buvę. Ten 
yra tik tuščios garbės siekiančių politikų, 
kurie nesukurdami tikro masinio revoliu-

r Sefitųiiios DIENOS -Į
RUSAI VĖL BANDO ATOMINES 
BOMBAS

Rusija paskelbė, kad ji vėl pradeda ban 
dyti atomines bombas, ir tas jos pareiški
mas sukėlė pasauliui rūpestį ir sujaudino.

Vakarai tokį nusistatymą pasmerkė. 
Dar neaišku, ar vakariečiai taip pat sku
bės pradėti tokius bandymus.

Neutralieji kraštai kalba apie reikalą su 
sitikti vėl prez. Kennedy ir Chruščiovui.

Atominių .bombų bandymai buvo sustab 
dyti 1958 m. spalio 31 d. sutarimu. Nuo to 
laiko su pertraukomis Ženevoje vyksta pa 
sitarimai. Kaip paprastai, sovietai, patys 
siūlę nusiatominimą, ligi šiol visada griež
tai priešinosi kontrolei.

Iš Ženevos konferencijos atšaukti britų 
ir amerikiečių atstovai pasitarti su vy
riausybėmis.

GEN. CLAY — PREZIDENTO 
ATSTOVAS

Prez. Kennedy savo rūšies asmeniniu 
ambasadorium į Berlyną paskyrė gen. 
Clay.

Tai generolas, kuris blokados metu orga 
nizavo orinį susisiekimą su Berlynu.

Gen. Clay kartu su viceprez. Johnson bu 
vo atvykęs į Berlyną, kai sovietai pradėjo 
vidury šio miesto statyti „kinų sieną“.

BADO STREIKAS
Sikų dvasinis vadas Tara Singh jau ku

ris laikas badauja, palaikydamas reikala
vimą, kad Indijos vyriausybė sikų gyvena 
mąją sritį paverstų atskira valstybe (Pūn- 
jabo sritį).

Svetimi autoriai mieliau
NUSISKUNDIMAI TRŪKUMU LIETUVOJE REŽISORIŲ, CHORŲ VADOVŲ

(Elta) Kai pasiskaitai kom. partijos 
programą, tai žmogų apimančios šviesios 
mintys... Kitaip ir kalbėti negali Lietuvos 
komunistinio režimo kultūros ministro pa
vaduotojas V. Jakelaitis, „Tiesoje“ nr. 187 
nubrėžęs kai kuriuos užmojus švietimo sri 
tyje ir iškėlęs įdomesnius trūkumus. Jis 
pasigyrė, kad Sovietų Sąjungoje kiekvieną 
minutę išleidžiama 2.000 knygų. Jau žino
ma, kad Lietuvoje bibliotekų skaitytojai 
godžiai ir beveik išimtinai skaito užsienio 
rašytojų knygas, užtat dabar nenuostabus 
Jakelaičio paskelbtas planas, kad bibliote 
kų skaitytojams dabar svarbu „operaty
viai pateikti... knygas, kurios... reikalin
giausios jo idėjinio lygio augimui...“. Tie 
skaitytojai, atseit, turi daugiau šviestis 
partinėje, agitacinėje literatūroje ir liautis 
išmintį sėmę iš ,,Madame Bovary“ ar pana 
šių veikalų... Jakelaitis dar nurodė, kad 
Lietuvoje labai trūksta skaitykloms salių 
bibliotekose.

Bolševikai Lietuvoje nuolat kelia parti
jos dėmesį dainų šventėms, liaudies meno 
saviveiklai. Masiniai chorai, dramos kolek 
tyvai, liaudies teatrai, orkestrai, žinoma, 
geras dalykas, bet pagal Jakelaitį čia parti 
jai vis užkliūna viena negerovė — neper- 
glaudūs ryšiai esą su gyvenimu......... per
menkai pavaizduojami komunizmo statyto 
jų žygdarbiai... neapdainuojama mūsų die

RAŠO J. Gutauskas

cinio judėjimo, kovoja už savo asmeninę 
valdžią.

Miškuose ir džiunglėse juodukų plačio
sios masės jau vien dėl to nepajėgios ko
voti už nepriklausomybę, kad joms trūks
ta vaizduotės tokiems dalykams ir jiems 
apibrėžti žodžių kalboje.

2. Legenda apie „panafrikiečių solidaru
mą“, „panafrikanizmą“, „afrikiečių asme 
nybę“. Iš tikro afrikiečiams trūksta vieny 
bės jausmo, ir net kaimynai nežino, kas 
vyksta už jų siauro gyvenimiško horizon
to. Jie tuo ir nesidomi. Politiniai įvykiai, 
kurie iškeliami kaip stiprus Afrikos reiš
kimasis, pvz., Pietų Afrikos sąjungos judė 
j imas ar Lumumbos nužudymas, pačioj Af 
rikoj nesukelia nė mažiausio susidomėji
mo.

3. Legenda, kad Afrikos „valstybės“ yra 
valstybės. Iš tikro juodajame kontinente 
nėra nei valstybių, nei tautų; nėra nei tau 
tinio, nei valstybinio jausmo. Vienintelė 
tikrovė — gentis; vienintelis autoritetinis 
asmuo — genties vadas. Dėl to Jungtinių 
Tautų pastangos „išlaikyti valstybinę vie
nybę“ Konge pagrįsta sukarikatūrintu ne
susipratimu.

4. Lengenda dėl galimybių perkelti de
mokratines valdymosi formas partijomis, 
rinkimais, parlamentais ir parlamentarinė 
mis vyriausybėmis j afrikinius kraštus.

TANKAI EINA GELBĖTI
Rugpiūčio 30 d. Rytų Berlyne buvo su

laikytas amerikiečių karinis automobilis 
su dviem kariais ir išlaikytas 1 vai. 15 mi 
nučių.

Kai tik žinia pasiekė amerikiečių bazes, 
į pasienį suvažiavo ir išsirikiavo 3 tankai 
ir 4 šarvuočiai, pasiruošę eiti gelbėti.

Sulaikytieji kariai, kurie pagal nustaty
tą tvarką privalo važinėti, buvo paleisti, 
tik rytietis milicininkas išdaužė stiklą.

Panašių įvykių, kai akimirksnio berei
kia karui pradėti, Berlyne yra jau buvę ne 
maža nuo to laiko, kai Ulbrichto valdžia 
siena perskyrė miestą.

PASIKEITĖ VADAI
Alžyro egzilinės vyriausybės min. pirm, 

pareigas perėmė Ben Khedda, kuris laiko
mas kietesnių už buvusįjį.

Prez. de Gaulle pareiškė, kad sukilėlių 
vadų pasikeitimas nepaveiks Prancūzijos 
politikos Alžyro klausimu — duoti tam 
kraštui nepriklausomybę.

JAU SPROGDINA
Amerikos Baltieji Rūmai paskelbė, kad 

Rusija jau vykdo atominių bombų bandy
mus. Kazachstane, Semipalatinsko srityje, 
netoli Kinijos pasienio, buvo susprogdinta 
viena ore.

VAKARŲ PASITARIMAS
Ryšium su Berlyno krize rugsėjo 14 d. 

renkasi tartis Vakarų keturių didžiųjų už 
sienių reikalų ministeriai.

nų heroika...“. Jei esi geras menininkas, 
tai, deja, to dar nepakanka ir partija no
ri, kad būtumei ir „aukščiausios komunis 
tinės moralės žmogumi...“, čia, girdi, kaip 
matyti iš dainų, jau kiek yra pasitempę 
lietuviai kompozitoriai, bet vis dar atsilikę 
dramaturgai...

Komunistinei meno saviveiklai plėsti 
reikalingi žmonės, kadrai, ir čia Jakelaitis 
turėjo pripažinti, kad šių dienų Lietuvo
je dar esąs labai didelis chorų vadovų, re- 
žisorių, baletmeisterių trūkumas. Pasirodo, 
vis dar tenka nusiskųsti tų saviveiklos 
menininkų silpna kvalifikacija. Pvz., rei
kia kvalifikuotų režisorių, ir to klausimo 
niekaip nepajėgianti išspręsti valst. kon
servatorija.

Kinas laikomas masiškiausia meno ša
ka, ir nenuostabu, kad partija ir Lietuvo
je deda visas pastangas kuo plačiau pa
skleisti sovietinius filmus. Ligi 1965 m. no
rima pasiekti, kad kiekvienas kolchozas 
turėtų savo nuolatinį kiną, o šiais metais 
tikimasi, kad kronikiniai filmai (vad. ki
no žurnalai „Tarybų Lietuva“) pasiektų 
kiekvieną rajoną ir būtų tuo pačiu laiku 
demonstruojami kaip ir Vilniuje. Statoma 
daug kino teatrų, o kiti gerinami.

Bolševikai Lietuvoje skiria daug dėme
sio krašto kinofikacijai, ir A. Sniečkus 

Iš tikro demokratija negalima rajonuose, 
kur 90 proc. gyventojų yra beraščiai; kraš 
tuose, kur gyventojai prisilaiko pašiūrėse 
ir žeminėse, kaip jų proseneliai gyveno 
prieš tūkstantį metų, tokie dalykai neįma
nomi.

Valdymosi forma Ghanoje, Gvinėjoje ir 
kitose buvusiose prancūzų kolonijose yra 
paprastai tęsinys senųjų tradicijų — gen
tis su vienu „Didžiuoju vadu“ priekyje 
(viena partija be opozicijos).

Visai juokingas yra tvirtinimas, kad Lu 
mumba buvo „išrinktas demokratiniu bū
du Kongo premjeru“. Žinoma, kad jis su
mokėjo kiekvienam vadinamajam kongo- 
liečių „parlamento“ nariui po 2000 dole
rių, jog rinkimuose balsuotų už jį.

5. Legenda apie JT nešališkus veiksmus 
Konge. Iš tikro JT, pirmininkaujant indui 
Dajalu, padarė viską, kad sutrukdytų pri
eiti prie valdžios nuosekliam, į Vakarų de 
mokratiją palinkusiam prezidentui Kasa- 
vubu ir palaikė priešingą jam Lumumbos 
grupę, vėliau gi Gizengos, gaunančio iš so
vietinio bloko karinę ir piniginę pagalbą.

Afriką matyti tokią, kokia ji yra, bet ne 
tokią, kokią būtų norima matyti, tai pirmo 
ji sąlyga tam, kad Vakarai galėtų užkirsti 
kelią įsiviešpatauti totalitariniam „sateli
tiniam“ režimui Konge ir tuo pačiu sutruk 
dyti sovietiniam blokui pasidaryti viešpa
taujančia jėga „juodajame kontitente1“.

PRIIMS VICEPREZIDENTĄ
Atsistatydinus Brazilijos prezidentui, da 

lis armijos viršininkų buvo nusistatę ne
leisti jo pareigų eiti viceprezidentui Gou- 
lart, kuris yra prokomunistas. Po ilgesnių 
pasitarimų su parlamentu kariniai vadai 
linkę sutikti, kad viceprezidentas perimtų 
prezidento pareigas, bet su sąlyga, kad jis 
muosius klausimus ir ruoštis šitame svar- 
mento skiriamam ministeriui pirmininkui.

NEUTRALIŲJŲ SUVAŽIAVIMAS
Jugoslavijoje prasidėjo neutraliųjų kraš 

tų vadų suvažiavimas pasaulio opiesiems 
klausimams svarstyti.

Prieš suvažiavimui prasidedant, sovietų 
atstovas prašė Titą siūlyti, kad neutralieji 
kraštai pritartų Chruščiovo politikai Ber
lyno klausimu.

Norėdami paveikti neutraliuosius, sovie 
tai ryšium su tuo suvažiavimu taip pat pa 
skelbė, kad jie pradeda vėl atominių bom
bų bandymus.

PASAULYJ
— Paskutiniai ispanų kariniai daliniai 

pasitraukė iš Maroko, kaip buvo sutarta.
— Lėktuvas užkabino ir sugadino lyną, 

ant kurio laikosi ir čiuožia keltuvai į kal
nus Anglų kanalo tuneliui iškasti ir įreng- 
val. ties aukščiausiu Alpių kalnu Mont 
Blanc.

— Iš Bostono į Amerikos vakarų pa
krantę skridęs turistinis lėktuvas sudegė 
prie Čikagos su 78 keleiviais.

— Paryžiuje prie vieno žymiųjų protes 
tantų kunigų buto sprogo bomba.

— Rusas Privolzev V. Vokietijoje suima 
mas bandė praryti dokumentą su karinė
mis paslaptimis.

1960 m. buvo pastebėjęs, kad „ši veiksmin 
ga masių auklėjimo priemonė nėra pilnai 
panaudojama... daugelis kolūkiečių nere
guliariai mato kino filmas...“. Nors kartą 
per savaitę ar rečiau, tačiau kolchozinin- 
kai skatinami žiūrėti sovietinius filmus. 
Kaip filmai vertinami propagandiniu po
žiūriu „Pergalėje“ pabrėžė ir E. Aukštikal
nis: „Filmai savo... poveikiu tampa stip- 
reniu mūsų ideologinio fronto kovotoju ne 
gu eilinė knyga“. O kaip Lietuvos gyven
tojai žiūri į sovietinius filmus, gali pavaiz 
duoti laiškas iš Kazlų Rūdos, išspausdin
tas „Tiesos“ laiškų skyriuje (kovo 16 d.): 
„Filmų demonstravimo kokybė bloga, o pa 
tys filmai pasenę...“.

Liaudies milicininkams draudžiama 
palaikyti santykius net su artimiausiais 
giminėmis Vakaruose

(E) Vokietijos sovietinėje zonoje įsiga
liojo naujas patvarkymas, pagal kurį liau
dies milicijos nariai nuo šiol turi užpildyti 
anketą, ar turi giminių Vakarų Vokietijo
je ir Vakarų Berlyne ir ar palaiko su jais 
santykius. Kas tokių santykių nepalaiko, 
turi pasirašyti, kad ir ateityje vengs san
tykių su savo giminėmis Vakaruose. Tą pa 
reiškimą turi pasirašyti ir milicininko 
žmona.

1



2.

VIII-JI STUDIJŲ SAVAITĖ 
t ‘ ■ ■ ' ■

EUROPOS LIETUVIS

Jau aštunti metai iš eilės Europos Lie
tuvių Fronto Bičiuliai ruošia Studijų Sa
vaites Vokietijoje. Vokietijos ateitinin
kam sendraugiam pageidaujant, nuo 1959 
m. tokias Stud. Savaites Europos LFB ruo
šia labai sutartinai su Vokietijos ateitinin
kais. Šiemetinė tokia bendra Studijų Sa
vaitė yra jau trečioji. Ji jvyko rugpjūčio 
6-13 dienomis kurortiniame miestelyje 
Gautinge arti Miuncheno didmiesčio. Si 
savaitė vyko ypačiai gerose patalpose — 
UNESCO Instituto rūmuose. Jie visą sa
vaitę priklausė vien tik lietuviams. Šie rū
mai yra nuošaliai nuo gatvių triukšmo di
deliame parke, su instituto nuosavu mau
dymosi baseinu, krepšinio ir teniso aikštė
mis, stalo tenisu ir kita.

Savaitėje dalyvavo iš viso apie 60 da
lyvių, susirinkę iš 11-kos valstybių: Angli
jos, Australijos, Ispanijos, Italijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vak. Vokie
tijos, o taip pat iš JA Valstybių, Venecu- 
elos ir Kanados.

Savaitės oficialioji dalis prasidėjo rug- 
piūčio 7 d., nors didelė dalyvių dalis susi
rinko jau išvakarėse, rugp. 6 d.
Trijų sukakčių minėjimo ženkle

Savaitės atidarymo posėdyje rugp. 7 
rytą dalyvavo ir UNESCO Instituto atsto
vė panelė Dr. Mara, kuri pasveikino daly
vius instituto vardu ir palinkėjo geriau
sios sėkmės.

Atidarymo žodį tarė Studijų Savaitei 
Rengti Komiteto pirm. Dr. J. Grinius. Jis 
ilgiau apsistojo kalbėdamas apie šios Stud. 
Sav. pagrindines temas: Rerum Novarum 
70 m. jubiliejų, 1941 m. sukilimo ir lietu
vių tautos rezistencijos tolimesnėje metų 
tėkmėje. Pastarojoje temoje iškyla 10 me
tų sukaktis, kai didvyrių mirtimi žuvo mū
sų partizanų vadai Juozas Lukša ir Julijo
nas Butėnas. Tai vyrai, kurie savo tikėji
mą ir siekimą laisvės Lietuvai sąmoningai 
paliudijo savo mirtimi, parodydami aukš
čiausio laipsnio pasiaukojimą. Jų atmini
mui visi dalyviai atsistoję sukalbėjo „Am
žiną atilsi“. — Po atidarymo žodžio per
skaityti sveikinimai raštu. Pasveikino ke
liolika žymių asmenų.
Paskaitos

Pagrindinę Stud. Savaitės programą 
sudarė 6 paskaitos, skaitytos kasdien 
priešpiečiais. Rugpiūčio 7 buvo skaitoma 
prof. Z. Ivinskio paskaita „Lietuvių tautos 
rezistencijos reikšmingieji momentai“. 
Šiai paskaitai koreferavo Dr. J.Vidzgiris. 
Rugp. 9 —Dr. J.Vidzgirio paskaita „Visuo
meninis teisingumo klausimas krikščioniš
kuoju ir komunistiniu požiūriu“; rugp. 10
— kun. Dr. J.Vaišnoros, MIC, paskaita 
„Jaunimo reikšmė kovose už laisvę“: rugp. 
11 - svarbiausioji šios Studijų Savaitės 
paskaita prof. A. Maceinos „Kultūros 
prasmė krikščionybėje“; šią paskaitą ko
referavo kun. D. Kenstavičius. Rugp. 12— 
Dr. J. Norkaičio paskaita „Trys enciklikos 
ir socialinio teisingumo pasiekimai V. Vo
kietijoje“.
Pranešimai

Vakarais 20 vai. buvo perskaityti ketu
ri pranešimai: K. Jurgaičio — „Dabartinės 
jaunimo problemos okupuotoje Lietuvoje“; 
Dr. J. Grinius — „Antisovietinė rezis
tencija lietuvių literatūroje, M. Musteikio
— „Kultūrinis gyvenimas pavergtoje Lie
tuvoje 1960 m.“; R. Bačkio — „Europos 
apsijungimas ir tautų laisvė“.
Muzikos ir poezijos vakarai

Rugpiūčio 8 d. vakare jvyko lietuviškos 
muzikos koncertas, kuriame, pasinaudo
jant naujausiomis patef. plokštelėmis, tik 
ką gautomis iš Lietuvos, Stud. Savaitės 
dalyviai buvo supažindinti su naujausiais 
pavergtos Lietuvos lietuvių kompozitorių
— St. Vainiūno, Vyt. Klovos ir J. Juzeliū
no — muzikos kūriniais. —Rugp. 10 jvyko

poezijos vakaras, kuriame padeklamuota 
naujausioji poezija iš trijų naujausių vei
kalų: B. Brazdžionio „Vidudenio sodai“, 
L. Andriekaus „Saulė kryžiuose“ ir V. Ma
černio „Poezijos“. Iš kiekvieno veikalo po 
8 eilėraščius padeklamavo jaunimas — 
studentai ir Vasario 16 Gimnazijos moks
leiviai. Muzikos ir poezijos vakarus, pri
statydamas minėtus muzikos bei poezijos 
autorius ir apibūdindamas jų kūrybą, pra
vedė Dr. J. Grinius.
Valandėlė Tėvynei

Rugpiūčio 11 d. rytą šv. Mišias už Lie
tuvą atnašavo kun. Dr. J. Vaišnora ir pa
sakė pamokslą tema „Tėvynės meilė - do
rybė“. Tą pačią dieną 18 vai. jvyko Valan
dėlė Tėvynei. Sugiedojus giesmę „O, Dieve 
geriausias“, kun. Dr. Vaišnora pasakė 
atitinkamą žodį. Valandėlė Tėvynei baig
ta giesme „Apsaugok, Aukščiausias“.

Kasdien 8 vai. ryte vyko pamaldos baž
nyčioje, kurias savaitės dalyviai uoliai 
lenkė. Šv. Mišias atnašavo ir pamokslus 
kasdien sakė kun. Dr. J. Vaišnora, MIC, 
šios Stud. Savaitės dvasinis vadovas. 
Konferencijos

Rugpiūčio 10-12 d.d. popietėmis vyko 
trys konferencijos: Vokietijos ateitininkų 
sendraugių. Vokietijos studentų ateitinin
kų ir Europos Lietuvių Fronto Bičiulių. 
UNESCO Instituto direktorius atvėrė savo 
širdj lietuviams

Rugpiūčio 11d. prieš pat vakaro progra
mą j posėdžių salę etvyko UNESCO Insti
tuto direktorius Mr. R. W. Jones (anglas) 
ir pasakė Stud. Savaitės dalyviams nuo
širdžią kalbą, užtrukusią pusę vai. Mr. Jo
nes prisipažino esąs nuoširdus lietuvių 
draugas. Jis yra buvęs Tarptautinės Krep
šinio Federacijos pirmininkas, didelis 
sporto entuziastas. Ne kartą yra buvęs Pa
baltijy ir Lietuvoje. 1937 m. matė, kaip 
Lietuva pirmą kartą laimėjo Europos 
krepšinio meisterio titulą Rygoje. Dalyva
vo varžybose Kaune 1939 m. ir stebėjo, 
kaip Lietuva anuomet dramatiškoje kovo
je antrą kartą laimėjo krepšinio Europos 
meisterio titulą. Anuomet jis pats {teikęs 
ir dovanas laimėtojams. Lietuviai, latviai 
ir estai esą ir dabar patys geriausi krep
šinio sportininkai Europoje, ir tik jų dėka 
Sov. Sąjunga laimi Europos ir kitas tarp
tautines krepšinio rungtynes. Geriausią 
lietuvį krepšininką Butautą pažįstąs as
meniškai. Mr. Jones iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų pažįstąs eilę žymių veikėjų 
ir turįs daug gerų draugų. Prieš trejus me
tus lankėsi vėl Lietuvoje, Villniuje. Dabar 
gyvenimas Lietuvoje esąs žymiai skirtin
gas, tačiau patys žmonės ir dabar esą to
kie pat nuoširdūs, malonūs. Lietuviai išli
kę tautiškai sąmoningi ir aiškiai pabrėžia, 
kad jie esą lietuviai, ne rusai. Jaunimas 
sporte norėtų pasireikšti tik kaip lietuviai 
ir tikisi, kad ateisiąs laikas, kai vėl galė
sią būti savarankiški. Mr. Jones papasa
kojo, kaip dabar atrodo Vilnius, ir pareiš
kė, kad Lietuvą ir lietuvius be galo mylįs. 
Turįs iš nepriklausomos Lietuvos laikų 
sportinių trofėjų su lietuviškais įrašais ir 
juos nepaprastai branginąs. Ypačiai prisi
mena lietuvių nuoširdumą ir vaišingumą. 
Jei tik būsią įmanoma, stengsis Lietuvą 
vėl aplankyti. Kartu išreiškė džiaugsmą, 
kad ir čia turėjo progos vėl susitikti tuos 
pačius nuoširdžus ir šaunius lietuvius, ku
rie sužavėję ir visą šio UNESCO Instituto 
personalą. — Stud. Savaitės dalyvių vardu 
Mr. Jones apdovanotas lietuviškų raštu 
staltiesėle.
Kiti savaitės įvykiai

Rugpiūčio 9 d. grupė savaitės dalyvių, 
vadovaujama kun. Dr. St. Matulio iš An
glijos, aplankė Gautingo sanatorijoje be
sigydančius lietuvius ligonius ir juos ap
dovanojo.

VOKIETIJOJE
Savaitės laisvais popiečiais dalyviai, 

ypač jaunimas, naudojosi UNESCO Insti
tuto teikiamais patogumais: ilsėjosi gra
žiame parke, kaitinosi prieš saulę, žaidė 
tenisą, maudėsi baseine ir t.t. Vieną popie
tę jaunimas surengė stalo teniso ir lauko 
teniso varžybas.

Vakarais po programos vyko nuoširdūs 
tarpusavio pobūviai. Nevienas užmezgė 
naujus ryšius, kiti jau turimus dar dau
giau sustiprino. Ištisą savaitę rūmuose ir 
artumoje tesigirdėjo tik lietuvių kalba, lie
tuviška daina ir jaunimo klegesys.

Paskutinį vakarą, rugp. 12 d„ įvyko 
tradicinis linksmavakaris, kuriame pro
gramą išpildė jaunimas, o kun. A. Perku- 
mas, atvykęs iš Venecuelos, papasakojo 
daug gražių kinietiškų nuotykių, kuriuos 
jis patyrė Kinijoje bemisijonieriaudamas. 
Vakaras praėjo linksmiausioj nuotaikoj. 
Savaitės uždarymas

Rugpiūčio 13 d„ po pamaldų bažnyčioje, 
Studijų savaitė baigta uždaromoju posė
džiu. Jame paskutinį žodį tarė Stud. Sa
vaitės rengėjai: studentų ateitininkų var
du stud. Alg. Jasaitis, ateitininkų sendrau
gių vardu — J. Laukaitis ir pagrindinių 
savaitės rengėjų — Europos LFB vardu — 
Valdybos pirmininkas Dr. K. J. Čeginskas. 
Visi trys kalbėtojai ypatingą padėką iš
reiškė Dr. J. Griniui ir Alinai Grinienei, 
kurie faktiškai atliko pačią sunkiausią 
Stud. Savaitės organizavimo ir pravedimo 
darbą. Aliną studentai apdovanojo gėlė
mis. Kartu buvo padėkota ir pagalbinin
kams stud. V. Damijonaičiui, A. Laukai
čiui, visiems prelegentams ir kitiems.

Paskutinį žodį tarė prof. A. Maceina. Jis 
trumpai peržvelgė visas savaitės paskai
tas - pranešimus, padarė savaitės skers- 
piūvį ir metė žvilgsnį ateitin, numatyda
mas pagrindinę temą jau ir sekančiai Stu
dijų Savaitei.

Pabaigai Studijų Savaitės dalyviams bu
vo pasiūlyta priimti ir perskaitytas Dr. J. 
Vidzgirio ir V. Natkaus paruoštasis svei
kinimas pavergtai Lietuvai šios Stud. Sa
vaitės dalyvių vardu. Dalyviai jį priėmė 
karštais plojimais (šis sveikinimas per
duotas per Vatikano ir Madrido radijus). 
Tuoj po to sugiedojus Tautos Himną, 
VIH-toji Studijų Savaitė baigta.
Paskutinės pastabos

Ši Studijų Savaitė laikytina viena iš 
geriausiai pavykusių. Ir tai tiek aukšto ly
gio paskaitomis bei jų bendra linija, jun
giančia pagrindines temas, tiek geromis 
sąlygomis gyvenant visą savaitę bendrai 
vienuose rūmuose, kur nesimaišė joks pra
šalaitis. Ši savaitė, be abejo, labai gilų įs
pūdį paliko jaunimui. Nesunku buvo pa
stebėti, kaip jaunimas domėjosi ir tiesiog 
gyveno mums visiems bendrais klausi
mais. o ypačiai domėjosi lietuvybės pro
blemomis. Bet ir visiems dalyviams ši sa-
vaite ilgai neišdils iš atminties. Ir nevie
nas sugrįžęs j namus savaitėje patirtais įs
pūdžiais bei džiaugsmu dalysis su kitais 
tautiečiais. Ir ilgėsis vėl tokių šviesių lie
tuviškų dienų. M.M. — (ELI)

NAUJAS BR. RAILOS ADRESAS

Mūsų bendradarbis Bronys Raila įsigijo 
naują „kaminyčią“, į kurią persikėlė gy
venti. kartu ten ją remontuodamas ir 
tiems darbams skirdamas kol kas visą sa
vo laisvalaikį. Jo dabartinis adresas bus: 
5013 Coringa Drive, Los Angeles 42, Calif., 
USA.

V. Vijeikis, anksčiau išspausdinęs jo 
publicistikos knygą „Tamsiausia prieš 
aušrą“, dabar spausdina antrąjį tomą — 
„Iš paskendusio pasaulio“. Br. Raila turi 
dar paruošęs spaudai didžiulę „Akimirks-
nių kronikų“ knygą.

ASMUO, VALSTYBĖ, EKONOMIJA

Kadangi Jono XXIII enciklika „Motina 
ir Mokytoja“ žada pasirodyti lietuviškai 
atskiru leidiniu, čia tenkinsimės jos san
trauka. Trumpiausiai tariant, enciklika 
pagrindiniau apsistoja, regis, prie sekan
čių klausimų.

Ji atsišaukia į pažangesnes, turtinges
nes tautas, kad jos remtų atsilikusius, 
skurdesnius kraštus, tačiau kad remda
mos tų kraštų tautinio charakterio, politi
nių teisių nevaržytų, nesikėsintų per tei
kiamą paramą užkarti naujo pobūdžio ko- 
lonijalizmą. Toliau pasisakoma už vysty
mą laisvos kooperatyvinės sąrangos, už 
harmoningą dalyvavimą ekonominiame 
gyvenime paskirų asmenų, tarpinių gru
pių ir valstybės. Čia valstybės pareiga 
yra pagelbėti, o ne glemžti visa į savo ran
kas. Privačią nuosavybę valstybė gali nu
savinti tik tada, kai tas yra absoliučiai 
būtina.

Atkreipiamas dėmesys į skirtumą gyveni 
mo lygio atžvilgiu tarp kaimo-žemės ūkio 
ir pramoninių miestų, skatina imtis prie
monių, kad kaimiečių gyvenimo lygis būtų 
pakeltas. Pramonės atžvilgiu nurodomas 
reikalas, kad jos pelne ir vadovavime ga
lėtų dalyvauti ir darbininkai. Kai susto
jama ties privačia nuosavybe, tai pabrė
žiamas reikalingumas ją išplėsti j visus 
gyventojų sluoksnius. Nors šiais laikais 
daugiau linkstama atsiremti į darbo vai
sius, negu į paveldėtą nuosavybę arba į 
įvairias socialinio, visuomeninio saugumo 
schemas, tačiau privačios nuosavybės 
svarba dėl to nesumažėja.

Pabrėžus vieną kitą enciklikos mintį 
skyrium, norėtųsi kitas jos pagrindines 
dalis perbėgti paeiliui.

Ekonominėje plotmėje veiksniai yra as
menys ir viešosios, valstybinės pajėgos. 
Kokia jų vieta pagal encikliką ekonomi
niame gyvenime?

Ekonominis pasaulis, pirmiausia, yra 
paskirų piliečių asmeninės iniciatyvos kū
rinys, piliečių, kurie bendrų interesų sie
kia paskirai arba susijungę. Tačiau tame 
ekonominiame pasaulyje turi taip pat 
veikliai reikštis valstybiniai organai. Jų 
tikslas yra tinkamais būdais didinti gamy
bą, kuri tarnautų visų piliečių socialinei 
pažangai.

Vienas tvirtųjų socialinės filosofijos 
dėsnių yra šis: nevalia asmenims atimti 
galimybę atlikti tai, ką jie patys pajėgia 
ir tą pavesti bendruomenei, arba ką gali 
padaryti mažesnė, žemesnė bendruomenė,
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Puiki dovana bet kuria proga! 
Naujai pagaminta 

PIRMOJI
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PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šokių muzikos 

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 
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yra neteisinga to atlikimą atiduoti dides
nei, aukštesnei. Kiekvienas valstybės įsi- 
kišimas turi tarnauti tam, kad visuomeni- 
nio organizmo nariams pagelbėtų, juos pa
pildytų, o ne tam, kad tuos narius naikin
tų, paglemžtų.

Mokslai ir gamybinė technika šiandien 
valstybinius organus įgalina mažinti pu
siausvyros stoką gamyboje, atskirose vals
tybinėse ir tarpvalstybinėse srityse, įgali
na pakirsti šaknis masiškam nedarbui 
Betgi valstybei, kuri plačiai ir įsiskver
biančiai veikia ekonominėje dirvoje, ne 
tik nevalia pakirsti atskirų asmenų ini
ciatyvinės laisvės, bet dar privalu tą lais
vę bei esmines žmogaus teises užtikrinti 
Kur užgniaužiama paskirų asmenų inicia
tyva. ten jau yra politinė tironija. Ten 
taip pat ekonominio gyvenimo vienetai 
sustingsta. O jų paskirtis yra išvystyti 
plačiausios apimties vartojamų gėrybių 
gamybą bei aptarnavimą, kurie žmogui 
pagelbsti ne tik medžiagiškuose, bet ir 
dvasiniuose reikaluose.

Iš kitos pusės, kur trūksta reikiamo 
valstybinių organų budėjimo, ten viešpa
tauja nuolatinė netvarka, ten pajėgesni 
išnaudoja silpnesnius, nes išnaudotojai 
kaip dirsės tarp rugių, įsimaišo visur ir 
visada.

Todėl ir pati istorinė raida kaskart aiš
kiau išryškina, kad tik ten, kur ir ekono
minėje plotmėje tiek paskiri piliečiai, tiek 
valstybiniai organai savo dalį deramai 
įneša, visuomeninis sugyvenimas būna 
tvarkingas ir vaisingas.

S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LIETUVIU SODYBOJE — rugsėjo 10 d„

11 vai. Tautos šventės proga.
BRADFORD — rugsėjo 17 d„ 12.30 vai. 
ROCHDALE — rugsėjo 24 d„ 11.30 vai.

RAFAELIS IR DANGUOLĖ SEALEY 1 
AMERIKĄ

Londono Universitete senovės istorijoi 
dalykus dėstąs Rafaelis Sealey gruodžio 
mėn. išvažiuoja į Jungtines Amerikos Vala 
tybes ir iki 1962 m. birželio mėn. Vašingto
no Universitete, Seattle, dėstys taip pat se 
novės istoriją.

Kartu vyksta ir Danguolė Sealey, kuri 
šiuo metu atsidėjusi verčia kai kuriuos lie
tuvių autorių dalykus j anglų kalbą (jol 
versta Stp. Zobarsko „Brolių ieškotoja“ bu 
vo išleista Londone);

Be kita ko, R. Sealey verstieji eilėraš
čiai — Maironio „Kur bėga Šešupė“ ir B. 
Brazdžionio „Didieji vandenys“ — persiųs 
ti dabar Amerikoje ruošiamajai lietuvių 
poezijos antologijai anglų kalba.

Kol kiaulė ėda, tai negali dar būti kal
bos apie kultūrą. Kultūra prasideda tiktai 
tada, kai ji nuo lovio pakelia snukį į viršų.

M. Muggerridge

(8)

— Kaip tai, sūneli? Aš nesuprantu. Lietuvių kalba 
yra mūsų gimtoji kalba, ji musų sielos išraiška. Mes ja 
išsakom savo mintis ir jausmus. Be jos mes nebūtume 

Ą.MERKELIS
tuo, kuo esam. Niekindamas savo gimtąją kalbą, tu nie
kini kartu ir mane, tave pagimdžiusią, išmokiusią lietu
viškai kalbėti. Taip gali daryti tik žmogus be savigarbos

ILGESIO VEDAMAS
ir savivertės, žmones niekinąs, pats save. Tu toks neno-

Ir įžengiau pro angą 
Pasiilgims vadino. 
Įvest žadėjo į šventyklą.

VYDŪNAS
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čia spausdiname pirmąjį skyrių—
„VYDŪNO JAUNYSTĖ“ 
iš A. Merkelio parašytos 

plačios Vydūno 
monografijos.

.......... . ................................ .

ri būti. Lietuvių kalba, tavo gimtoji kalba, tave sieja su 
tolima, tolima praeitim, su daugeliu praeities amžių.

Motina kalbėjo karštai, jausmingai ir įtikinamai, 
lūs, susikaupęs, retkarčiais dirstelėdamas į iš susijaudi- 
Jos žodžiai sūnui darė didelį įspūdį, jis ėjo šalia jos ty- 
nimo paraudusį jos veidą. Motina, dar labiau norėda
ma įtikinti sūnų, taikė į pačią jautriausią jo vietą.

— Tu nori, kad tavo siela būtų skaisti, kaip lelija, o 
žodžiai karšti, kaip liepsna. Mus stebina ir džiugina tavo 
gilios mintys. Tu sieki būti pavyzdžiu kitiems. Ir kaip 
tu tai padarysi, jei neturi nei savigarbos, nei savivertės, 
jei gėdinies to, ko negalima išskirti iš tavo sielos jos ne
sužalo j ant.

Rūstūs motinos žodžiai pliekė jį, lyg skaudūs botago 
smūgiai. Jis negalėjo nei atsikirsti, nei pasipriešinti, nes 
tai buvo teisinga ir įtikinama.

— Motut, prašau, nustok, nebekalbėk, nebebark ma

nęs. Aš jausiuos garbingas ir didus kalbėdamas lietu
viškai.

Motina sustojo, už pažastų paėmus pakėlė sūnų 
aukštyn ir džiaugsmingai paklausė:

— Iš tikrųjų?!
Sūnus atsakė galvos linktelėjimu ir, apkabinęs mo

tinos kaklą, stipriai prisiglaudė prie jos veido. Pabučia
vus sūnų motina jį pastatė ant žemės, ir juodu tylėdami 
vėl keliavo toliau.

Vokiečių pastorių šeima juodu priėmė vaišingai. 
Motina su jais kalbėjo vokiškai. Sūnus sėdėjo susimąs
tęs, pergalvodamas savo buvusį pokalbį su motina. Jis 
nė negirdėjo, kas kitų kalbama. Motina, to nežinodama 
ir norėdama kažkurią smulkmeną patikslinti vokiškai, 
sūnų paklausė:

— Gal prisimeni, sūneli, ką tėtis dėl to sakė?
Sūnus, išgirdęs motinos balsą, sukluso. Jam buvo 

keista, kad ji kreipiasi į jį vokiškai, jai neįprastai. Ne
jaugi ji dar mano, kad jam gėda lietuviškai kalbėti. Ne
žinodamas, apie ką buvo kalbama, jis motinai nieko ne
galėjo atsakyti. Jam tylint visi į jį sužiuro.

— Aš nieko negirdėjau, nes pats tuo metu mąsčiau, 
— atsakė motinai lietuviškai ir pasijautė, lyg būtų pa
ūgėjęs ir tapęs drąsesniu.

Pastorius, nieko nežinodamas apie ankstesnį sūnaus 
pokalbį su motina, pastebėjo:

— Tu tai privalėjai vokiškai pasakyti.
Vydūnui labiausiai užkliuvo žodis privalėjai, ir jis 

dėl jo susimąstė, o motina su šeimininkais toliau kalbė
jo apie kitus dalykus. Pagaliau, atėjus laikui namolei 
slinkti, motina keldamasi sūnui lietuviškai sako:

— Eisiva!
Ir kaip nuostabiai gražiai jam dabar skambėjo lie

tuvių kalba. Jį, silpnuolį, motinos žodis sutvirtino, pada
rė savo dvasia didingą. Visą kelią ligi namų jis buvo ty
lus ir kaip visuomet susimąstęs. Jis galvojo apie tai, kas 

jam šiandien išryškėjo. Dabar jam buvo aišku, kad lie
tuvių kalba iš tikrųjų graži ir verta, jog ja būtų kalba
ma. Jam pasidarė aiškesnis ir jo gyvenimo tikslas, ir jis 
ryžos būti išdidus savo lietuviška kilme ir lietuvišku
mą iš paniekos kelti į garbę.

Šis įvykis Vydūno gyvenime nepaprastai svarbus ir 
reikšmingas: motina jam padėjo galutinai išsivaduoti iš 
menkavertybės komplekso, kuri, be kitko (silpna svei
kata, mažas ūgis, įsivaizdavimas, kad jį motina mažiau 
myli, negu jo brolius, ir t.t.), ypač smarkiai ugdė savo 
kilmės bei kalbos menkavertiškumo pajautimas. Motina 
savo stipria valia bei giliu tikėjimu, išreikštu išmintin
gais, vaiko protą ir širdį veikiančiais žodžiais, padarė 
tai, ką šiandien tokiais atvejais daro psichiatrai. Men- 
kavertystės komplekso pašalinimas dar labai svarbus i 
buvo ir tuo, kad šalia to komplekso Vydūno asmenybėje j 
ryškus ir didybės kompleksas, ir tų dviejų vienas ant- ’ 
ram priešingų kompleksų Vydūno asmenybėje egzista- . 
vimas ją skaldė. Vydūnas kartais buvo bejėgis kontro
liuoti savo veiksmus bei suprasti jų priežastį, ir tik 
mažavertybės bei didybės kompleksais tegalima ją iš
aiškinti.

----- 0—0—0-----

Emociškai ir intelektualiai Vydūnas brendo kele- 
riais metais anksčiau, negu daugumas jo amžiaus vaikų. 
Bręstant greičiau, ir jo emocinis bei intelektualinis gy
venimas buvo daug intensyvesnis bei ekstensyvesnis, ne
gu būtų galima tikėtis iš daugumos tokio amžiaus vai
kų. Tas gyvenimas kelia įvairiausių klausimų, kurių 
svarbiausia, kaip gyventi ir ko siekti, kad savo amžių 
praleistum prasmingai ir turiningai. Tas klausimas Vy
dūnui iškilo gana anksti.

(Bus daugiau)
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VANDENS APSAUGA LIETUVOJE
Senesniųjų laikų epidemijos dažnai kil

davo dėl užteršto vandens. Plečiantis pra
monei ir augant miestams, pirmoje eilėje 
buvo susirūpinta gryno vandens tiekimu 
gyventojams, nutekamuosius vandenis su
leidžiant į upes bei jūras. Tokia padėtis tę 
sėsi šimtmečius, ir išdava buvo ta, kad kai 
kurios upės buvo visiškai užterštos. Praei
tame šimtmetyje Vokietijoje, kituose Vaka 
rų Europos kraštuose ir Amerikoje buvo 
susirūpinta tuo. Per eilę metų buvo tobu
linami nutekamojo vandens valymo įrengi 
mai, kurie šiais laikais yra žinomi visame 
civilizuotame pasaulyje. Jie yra būtini ne 
tik dideliems miestams ir pramonės įmo
nėms, bet, kaip gyvenimas parodė, taip pat 
ir mažesniems miestams ir kaimams.

Anglijoje, kur gyventojų tirštumas pra
lenkia daugelį kitų kraštų, nutekamojo 
vandens įrengimai yra daugiausia ištobu
linti. Tiek pat yra pažangūs įstatymai, ku
rie palengvina vietos savivaldybėms tvar
kytis sanitarinėje srityje ir upių valdy
boms bei žuvininkystės departamentams 
kontroliuoti nutekamųjų vandenų kokybę.

Lietuva, neturėjusi stambių miestų ir di 
dėsnių pramonės įmonių, su vidutinio di
dumo miestais — Vilnium ir Kaunu —prie 
sraunių upių, ligi šio šimtmečio pradžios 
neturėjo vandens problemų. Vilnius tačiau 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą pradėjo 
statyti' miesto vandentiekį ir kanalizaciją. 
Čia, kaip žinome, pradėjo savo technišką 
karjerą mūsų miestų vandentiekio ir kana 
lizacijos statybos pionierius inž. Steponas 
Kairys, nepriklausomybės laikais projektą 
vęs ir statęs tokius pat įrengimus Kaune ir 
vėliau, profesoriaudamas V.D. Universite
te, paruošęs naujuosius kadrus panašiems 
darbams kituose Lietuvos miestuose. Ne
laimei, svetimieji užgrobė mūsų kraštą, ir 
kaip prof. Stp. Kairiui, taip ir daugeliui 
kitų specialistų teko palikti tėvynę.

Bet gyvenimas nestovi vietoje. Politinės 
ir socialinės sąlygos pasikeitė, ir dėl to gy
ventojų skaičius Lietuvos miestuose žy
miai padidėjo. Per pastaruosius 15 metų 
atsirado nemaža naujų pramonės įmonių. 
Visa tai iškėlė naujas problemas: gryno 
vandens trūkumo ir upių bei ežerų užterši 
mo nutekamuoju vandeniu. Nei pirmosios 
nei antrosios problemos neiškiltų, jei kraš
to reikalus tvarkytų patys lietuviai, ku
riems daugiau rūpi savo gyventojų gerovė 
ir gamtos grožis.

Pastaruoju laiku komunistinėje spaudo
je pasirodė keli straipsniai bei žinutės, ku
rie gerai vaizduoja, kaip šeimininkauja
ma vandens ūkyje. Kaip rašo „Liaudies
ūkis“ nr. 3, 1961, Lietuvoje gausu vandens 
užteršimo faktų ir „nutekamųjų vandenų 
valymo įrengimų statyba vykdoma labai 
lėtai“.

Mažiausiai rūpinamasi didžiaisiais mies 
tas, Vilnium ir Kaunu, kurie nuo seniau 
savo nešvarumus nuleidžia į Nerį ir Ne
muną. Padėtis tačiau dabar keičiasi, nes 
per pastaruosius 20 metų gyventojų skai
čius abiejuote miestuose padidėjo bent 50 
procentų, ir krrtu su tuo nutekamojo ka
nalizacija vandens kiekis taip pat atitin
kamai padidėjo.

VILNIUS
Spauda nerašo, kad miesto nutekamieji 

vandenys, prieš nuleidžiant į Nerį, turi bū
ti apvalyti, bet mini atskiras įmones, ku-. 
rios neprisijungė prie miesto kanalizaci
jos. Tarp tokių įmonių yra Vilniaus kon
servų fabrikas. Vilniaus apylinkėse van
dens apsaugos priemonės ta p pat netaiko
mos. I Trakų ežerą suleidžiamas nešvarus 
vanduo iš Lentvario kilimų fabriko ir iš 
vietinės metalo dirbtuvės. Vievio apylin
kės ežerai nukentės nuo ten statomos dide 
lės elektros jėgainės.

KAUNAS
Kauno miesto kanalizacija ligšiol valy

mo įrengimų neturi. Miesto nutekamieji 
vandenys nuleidžiami į Nemuno - Neries 
santaką. Valymo įrengimai statomi tik pa
skiroms įmonėms, kaip „Maisto“ mėsos 
fabrikui, Kauno respublikinei ligoninei ir 
Petrašiūnų popieriaus fabrikui. Tačiau tų 
valymo įrengimų veikimas nekontroliuo
jamas, todėl Nemuno vanduo, juo toliau, 
vis daugiau užteršiamas.

KLAIPĖDA
Plečiantis Klaipėdos uostui bei vystantis 

pramonei, kaip rašo „Mokslas ir Techni
ka“ nr. 7, 1961, vis labiau užteršiamos Kur 
šių marios. Klaipėdos miestas 90 proc. ka
nalizuotas. Visi buitiniai nutekamieji van 
denys nė kiek nevalyti leidžiami į Kuršių 
marias. Be to, visa eilė pramonės įmonių 
(celiuliozės-popieriaus kombinatas, žvejy
bos uostas ir eilė kitų) leidžia savo dali
nai išvalytus ir nevalytus nutekamuosius 
vandenis į Kuršių marias. Iš viso į jas per 
parą patenka apie 40.000 kub. metrų nu
tekamųjų vandenų. Be to, į Kuršių marias 
įteka Dangė, kurią ypač teršia mėsos kom 
binatas, faneros fabrikas ir kitos pramo
nės įmonės, o taip pat čia stovintieji laivai. 
Kuršių marių užteršimas siekia net Palan
gos kurortą. Įsteigus Klaipėdoje naftos 
produktų bazę, Melaragėje, Giruliuose ir 
Palangos vyrų pliaže užtinkami neleistini 
kiekiai naftos atliekų.

Čia tenka dar pastebėti, kad Ronžės upe 
lis Palangoje yra labai smarkiai užterštas 
ir todėl vadinamame šeimyniniam pliaže

jūros vanduo yra užterštas bakteriologiš- 
kai.

Grįžtant prie Klaipėdos žvejybos uosto 
nutekamųjų vandenų, tenka pažymėti, kad 
ten iki 1960 metų buvo statomi vandens va 
lymo įrengimai, bet dėl inžinierių nesu-

RAŠO: J. Vilčinskas

gebėjimo jie ligi šiol dar neveikia.
Kretingos odų fabriko kenksmingais che 

mikalais užterštas vanduo nuleidžiamas į 
Akmenės upę, o iš ten patenka į Kuršių 
marias.

ŠIAULIAI
Ypač bloga padėtis yra Šiauliuose, kur 

iš odos fabrikų reikia pašalinti labai už
terštą vandenį. K. Giedrio kailių apdirbi
mo fabrikas per parą nuleidžia iki 1000 ku 
binių metrų įvairiais chemikalais bei orga 
ninėmis medžiagomis užteršto vandens ir 
neturi jokių valymo įrengimų. Panaši pade 
tis su mėsos kombinatu ir dviračių fabri
ku. Odos-veltinių kombinato „Stumbras“ 
užterštasis vanduo teka į Ginkūnų ežerą. 
Šiaulių odos-avalynės kombinato „Elnias“ 
dvokiantieji vandenys teka į Talšos ežerą. 
Nepakankamai gerai veikia ir blogai pri
žiūrimi vietiniai nutekamųjų vandenų va
lymo įrengimai Šiaulių mėsos kombinate 
ir „Gubernijos“ alaus bravore.

Paties miesto kanalizacijos nutekamųjų 
vandenų valymo įrengimai, į kuriuos nu
leidžiami, be buitinių, ir daugelio įmonių 
nutekamieji vandenys, veikia taip pat blo 
gai. Tyrimų duomenys rodo, kad Kulpės 
upelio vanduo, j kurį nuleidžiamas Šiaulių 
miesto kanalizacijos vanduo, iki pat Mū
šos santakos turi labai blogus cheminius 
ir bio'oginius tyrimo rezultatus.

KITI MIESTAI
Marijampolės cukraus fabrikas su visu 

miestu nevalytus vandenis nuleidžia į Še
šupę.

Panevėžio miestas savo kanalizacijai tu 
ri valymo įrengimus, bet jie yra nepakan
kamo pajėgumo. Prie kanalizacijos tačiau 
ligšiol neprisijungė eilė įmonių, kurios 
smarkiai teršia Nevėžio upę. Kaip rašo 
„Moks’as ir Technika“ nr. 5, 1960, Nevėžio

KELIONĖ I
Artėjam prie Neapolio, prieš kurį su

stojam aplankyti veikiančio ugniakalnio, 
kuris, kaip spėjama, turi ryšio su jau užge 
susiu Vezuvijų, savo laiku užliejusiu Pom- 
pėjos miestą. Sumokėję po penkis šimtus 
lirų, linksmai pasitikome vietos vadovą, 
kurio tragiškas veidas nubraukė visą mū
sų džiaugsmą. Žąsele paskui save nuvedė 
mus į kraterį ir perspėjo, kad nė žingsnio 
be jo, jis. girdi, šešių vaikų tėvas, norįs gy 
vas likti. Po tų šiurpių žodžių palinko ko
jos, dairomės, kur čia sprukti lavai paki
lus, o mūsų italas negaili meilių žinių. Gir 
di, tik vakar dar prasivėręs naujas krate
ris, štai čia per šimtą metrų, ryt jie (va
dovai) laukia naujo prasiveržimo. Gal jie 
apsiriko, baimingai galvojame, kas sekun
dę laukdami naujos Pompėjos. Siera dvo
kia, net miela, dūmeliai kyla iš daugelio 
vietų aplink. Italas ir su akmeniu dar pa- 
dunksėjo geltoną, išdžiūvusią žemę, kuri, 
lyg būgnas, atsiduso, perspėdama, kad po 
kojomis tunelio esam?. Iš pagarbos mes ir 
kalbėti nustojome, kad ką ten nesuvirpin 
tumėm, kad ten pasaulio lava nepaskandin 
tų, o šešių vaikų tėvas, norįs dar sveikas 
išeiti iš ugniakalnio, išlupęs cigaretę iš tu 
risto, papūtė ją prie tokios skylutės, o po 
to sutirštėję dūmai pakilo plačiu ratu ap
link, kiek toliau jau ne tik dūmai bet ir 
masė verda, kunkuliuoja, ir kvapai — tar
tum pats velnias uodega maišytų, o vado
vas dar kviečia nosį prikišti, arčiau priei
ti. Pagunda tokia didelė į pat pragarą pa
žvelgti. tik, dėkui, laibasis amerikonas už 
švarko timptelėjo, primindamas mūsų ma 
šinos vadovės perspėjimą, kad nelįstumėm 
arti tos vietos, nes gausi siera nepagaili 
drabužių. Kas pamiršo tuos išmintingus 
patarimus, tam netrukus prasižiojo nailo
nas ir kiti paliestieji daiktai. Net ir aš paly 
dėjeu vieno sandalio guminį puspadį, ku
ris ten liko, kaip akivaizdi vulkano auka. 
Kai kurie dar ir akmenėlių prisipirko, ta
riamai iš lavos. Laimingai išvedęs mus iš 
mirtino pavojaus, rūsčiai pažvelgęs į mus 
šešių vaikų tėvas atkišo ranka arbatpini
giams, nors iš anksto jau buvome sumokė
ję už viską. Tačiau dar papvlėm jam. pasi 
jutę menkybėmis prieš tą didžią, dėl mūsų 
besiaukojančia sielą. Ak. kad galėčiau taip 
po dvieju dienu atsirasti toje pat vietoje 
su kita ekskursija! Ką tas mielas italas vėl 
papasakotu!

Išsigelbėję iš didelio pavojaus, daug 
linksmesni pasukome Neapolio link, kuris 
man nebuvo svetimas, nors anksčiau nie
kad nebuvau įkėlęs kojos ten. Vienas ang
las pasakojo m?n, kad karo metu su viene 
tu pakeliui iš Sorrento i Neapolį apsistojo 
n=kwnei. Po nakties dalinvs buvo švariai 
apvalvtas nuo visų sunkinančiu daiktų, 
kad iie vien tik su analiniais iškeliavo į 
naują susirinkimo punktą. Kitas mano bi
čiulis patvirtino jo istoriją, tik jo daliniui 

vanduo tiek sugedęs, kad teršia aplinkos 
orą. Išnyko žuvys, ir Nevėžis virto negyva 
upe, ar greičiau srutų griovys. Dėl to kalti 
narni Panevėžio mėsos kombinatas, spirito 
varykld, konservų gamykla, alaus bravo
ras, aliejaus ir muilo .kombinatas, kurie ne 
valytą vandenį nuleidžia į Nevėžį. Tačiau 
daugiausia kaltas esąs cukraus fabrikas, 
nuleidžiąs į upę 15.000 kub. m vandens į 
parą. Numatoma, kad 1965 m. bus nulei
džiama keturis kartus daugiau, arba 0.7 
kub. m per sekundę, t.y. trečdalis pačios 
upės debito, šiam fabrikui vandens valy
mo įrengimus turėjo suprojektuoti 1959 
metais, bet ligšiol projektavimo darbai dar 
nepradėti. Pati statyba po to turės užtruk
ti dar porą metų.

Į taip jau užterštą Nevėžį Kėdainiuose 
bus nuleidžiama dar tūkstančiai kub. met
rų nutekamojo vandens iš chemijos kombi 
nato, kurio statyba būsianti baigta atei
nančiais metais. Fabrikas naudos 5.000 ku 
binių metrų vandens per valandą.

Apskritai paėmus, vandens apsaugos sri 
tyje, kaip ir kitose Sovietų ūkio šakose, 
Lietuvoje viešpatauja visiškas chaosas. 
Nors-iš spaudos matyti, kad atskiri asme
nys yra susirūpinę susidariusia padėtimi, 
bet išbristi iš tos klampynės nesugebama. 
Galima pastebėti specialistų ir statybinių 
medžiagų trūkumą. Taip pat nėra apgalvo 
to bendro plano. Užuot pradėjus statyti 
miesto kanalizacijos nutekamųjų vandenų 
valymo įrengimus, priverčiant pramonės 
įmones prisijungti į bendrąjį kanalizacijos 
tinklą ( (atskirais atvejais su preliminari
niu apvalymu), kas būtų racionaliau, tam 
tikros įstaigos reikalauja statyti valymo 
įrengimus tik atskiroms įmonėms. Dažnai 
tokių brangių specialių įrengimų galima 
būtų išvengti, — kaip rodo Anglijos prak
tika. — jeigu viso miesto ir visų mieste 
esančiųjų įmonių nutekamasis vanduo su 
plauktų į vieną bendrą valymo punktą.

Vandens apsaugos įstatymdavystės taip 
pat galima būtų pasimofcyti iš anglų. Už
uot baudus pavienius brakonierius - meš
keriotojus, kurie sunaikina vieną kitą žu
velę, meškeriodami uždraustu laiku, vieti
nės savivaldybės ir įmonės turėtų būti bau 
džiamos už išnuodijimą gyvūnijos ištisose 
upėse ir ežeruose, kas dabar vyksta Lietu- 

dar prasčiau atsitiko. Ne tik nuvalė visus 
nešiojamuosius dalykus, bet pasiėmė ir 
sunkvežimio padangas.

Mūsų vedovė pasakoja dar linksmesnių 
istorijų. Neapolis tai miestas, kur galima 
visko pirkti. Karo metu naujokui 40 dienų 
buvo atidedama karo prievolė, jei jo gal
voje rasdavo gyvulėlių. Neapolyje tie ge
radariai gyvulėliai buvo pardavinėjami 
maišeliuose. Nežmoniškai norėjau paprašy 
ti, kad nuvežtų mus į tą farmą, kur ugdo
mos tos kultūros, tik kažkodėl nedrįsau.

Mašina pasuko į keistą kvartalą, kur 
prastos rūšies vištidės, bet, deja, ten žmo
nių gyvenama. Kauno garsioji „brazilka“ 
tai tikri palociai palyginus su šia vieta. O 
tos vietos istorija tikrai įdomi. Vienas tur 
tuolis prieš daugelį metų pastatė tiems 
vargšams žmoniškus butus ir per jėgą, po
licijos padedamas, perkėlė iš lūšnų. Ta
čiau perkeltieji išnuomojo savo puikinė 
naujus butus kitiems, o patys vėl susi
kraustė į tas vištidės. Nei jie mokesčių mo 
ką, nei vaikų leidžia į mokyklą, nei atlieka 
kokių pareigų valstybei. Buvome perspėti, 
kad nefotografuotumėm jų veikų, nes jie 
akmeniu atsako. Patyrėm, kad tai tiesa, 
kai vienas anglas pamojavo bambini (vai
kui), o tas, pačiupęs akmenį, šovė į lekian 
čią mašiną ir su tokia praktika, jog aplink 
net sudundėjo.

Pompėjos griuvėsiai garsūs visame pa
saulyje. Slampinėjome po juos, matuoda
mi senovės gyvenimą. Kai kur nuostabiai 
gražiai užsiliko net paveikslai, visas namo 
sutvarkymas, sodas, vandentiekiai ir kit
kas. Vyrams dar rodomas vienas mažas 
kambarėlis, bet dėl jo vieno tikrai neapsi
moka važiuoti į Pompėją, nes, kaip vienas 
anglas pasižvalgęs pasakė, pasaulyje nieko 
naujo nėra.

Sorrento, žiūrint nuo kalnų ir jūros pu
sės, nepaprastai gražus miestas. Visas skęs 
ta tarp alyvų medžių, žydinčių oleandrų ir 
kitų medžių. Nuo hotelio stogo irgi neatsi
žiūrėtum, bet kartą pasiryžau savo kojų 
padedamas iš arčiau pažvelgti į tą neatsi
žiūrimąjį gražuolį, ir teko kiek nusivilti. 
Labai maža didesnių aikštelių ar p'atesnių 
getvių, visur aukščiausios tvoros, siauros 
gatvės, prie jūros laisvai neprieisi. Kiek
vienas hotelis turi savo mažą vietelę, o jei 
nori laisviau pasijusti, turi paėjėti gerokai 
toliau, o tas paėjimas nėra toks paprastas, 
nes tenka prisiminti ne tik saulės ugnį, bet 
ir kelius, kur veik nėra šaligatvių, kur 
prie pat tavęs zuja automobiliai, apnešda
mi dulkėmis. Sorrento, pastatyto tarp uo
lų. ir kitų senesnių miestų gatvės papras
tai tokios siaurutės, kad iš vieno namo ga
li iškišti savo ranką į kitą ir pasieksi kitą 
namą. Karštame klimate, kur veik visą va 
sąrą neįleidžiama šviesa į kambarius, gal 
tai ir nebloga, bet aš nenorėčiau gyventi to 
kiose sąlygose.

Skaitytoju Laiškai
NEBENT AŠ IŠ MĖNULIO NUKRITAU?

RAŠO: PRANYS ALŠĖNAS

Šitoks klausimas, koks antraštėj užrašy
tas, iškilo perskaičius „Europos Lietuvio" 
(žiūr. Nr. 29, 1961.VII.18)Laisvojoj tribū
noj atspaustą K. Deveikio rašinį, užvar- 
dytą „Vienybės keliais“.

Viską susumavus kas ten parašyta, at
rodytų, jog mūsiškių lietuvių tarpe diena 
iš dienos vyksta kažkokia baisi audra, 
kažkoks chaosas: nuolatinės peštynės, ne
sutikimai, koliojimaisi spaudoje ir t.t. 
Apie bet kokį bendrą organizacinį ar 
kultūrini darbą nebėra nė kalbos. Anot K. 
Deveikio, „...su didžiausiu skausmu mato
me, jog vienybės šiandien neturime, ir ne
matyti, kad greitu laiku ją turėtume“.

Argi? — norisi klausti. Argi iš tikrųjų 
mes tos vienybės taip baisiai ir neturime, 
kaip K. Deveikis rašo? Argi tokie blogi ir 
baisūs dalykai pas mus dedasi, kaip ano 
rašinio autorius teigia?..

Ir šias eilutes rašantysis, atrodo, gyvena 
šioje ir toje pačioje žemėje, kur ir anų ei
lučių autorius gyvena. Gyvena viename iš 
š. Amerikos krsštų — Kanadoj, kur gyve
na nemaža lietuvių, o taip pat ir Jungti
nės Amerikos Valstybės jam netoli, kai
mynystėj, kur daugiausia lietuvių, betgi 
kad čia vyktų tokia baisi nesantaika tarp 
lietuvių — neteko girdėti. Taipogi skaitau 
net septyniolika (visų srovių) lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų — juose tarpusavio 
koliojimosi ir žodinėmis pamazgomis pils- 
tymosi, kaip K. Deveikis rašo, taipogi ne
užtikau...

Beskaitydamas visa tai, net tikrai ėmiau 
galvoti: „Negi aš dabar iš mėnulio ar ki
tos kokios planetos nukritau, kad nieko 
panašaus neįžiūriu, ką K. Deveikis mato, 
ir nieko negirdžiu, apie ką anas autorius 
rašo“...

Kad neperdedu šitaip teigdamas, cituo
ju kai kurias vietas iš K. Deveikio rašinio:

„Pasiskaityk politinių grupių išeivijoj 
leidžiamą spaudą, išmargintą pravardžia
vimais ir niekinimais priešingos grupės 
tautiečių. Kai kurie laikraščių redakto
riai yra taip toli nukrypę į nekultūringą ir

R. SPALIS

(Tęsinys iš pr. numerio)

Likusį laiką nebevaikščiojau, bet buvau 
ant stogo ar balkone, gėrėdamasis nuosta
bia jūra, panorama, nesibaigiančia žalu
ma.

Kam rūpi maudytis, mano manymu, Ad- 
riatikas jūros pakraštys daug patraukles
nis, negu čia Viduržemio, o maudytis 
čia traukia ir šiluma ir sunkesnis jūros 
vanduo, turįs daug druskos. Sorrente, kaip 
ir kituose Italijos miestuose, gyvenimas 
atgyja saulei nusileidus. Tada tuojau už
krenta ir tamsa, nėra to lengvo perėjimo, 
kaip Lietuvoje ar Anglijoje. Krautuvės at
daros ir vienuoliktą ri dvyliktą valanda 
nakties. Restoranų staliukai, bent daugu
mas jų. glaudžiasi po medžiais ir turi di
delį pasisekimą. Valgių pasirinkimas di
džiausias. Jaunimas ir senimas, net kūdi
kiai ant rankų užpildo šaligatvius, aikštes. 
Plaukia judrus, linksmas gyvenimas palai
mintoje vėsoje.

Būdamas Sorrente, kas gi iš'aikys neap
lankęs C-.prio salos. Tai milijonierių ku
rortas, kur pasaulio didžiūnai turi savo 
vilas, svaigus savo aukštumu, vaizdais, 
klimatu. Išgarsinta „mėlynoji grota“, tei
sybę pasakius, nepaliko nė mažiausio įs
pūdžio, gal teko ilgai laukti, nežinau. Vi
sur kitur — tikras malonumas. Saloje 
vaizdai buria ir traukia. Atvirais automo
biliais apvažiavę dalį salos, buvome nu
vežti prie kylančių kėdžių į aukščiausią 
salos viršūnę, kur yra restoranas ir ne
mirštami vaizdai. Tik kėdutės trapumas, 
kalno tolumas ir aukštis prigesino troški
mą, ir, nusitvėręs užtvaros, nutariau ge
riau kojomis žemę siekti, negu trapioje 
kėdutėje mėgdžioti kalnų erelius. Bet kai 
amerikone mokytoja su didžiausiu entuzi
azmu žlegtelėjo į kėdutę, kildama į aukš
tumas, gėdingai nuleidau akis, negi pasi
duosi amerikonams. Atidaviau žmonai bi-
lietus į Angliją, turimuosius pinigus, at
siprašiau ją už visas šunybes, kurias gal 
kada iškrėčiau gyvenime, ir pasileidau 
paskui amerikonę, kuri jau ištirpo tolu
moje. Laukiu stovėdamas ant tam tikrų 
pėdų, o likimas kėdės pavidalu jau leidžia
si manęs pasigrobti. Virtau jon (mat, ji ne
sustoja patogiai atsisėsti), tada riktelėjau 
žmonai ir palikau žemę. Negrįši jau atgal, 
nors ir šauksi. Vaizdai, vaizdeliai auga, 
plečiasi. Jūra, mėlynė ir žaluma po kojo
mis. Vilos, lyg mažutėliai grybeliai, prisi- 
glaudusios prie žemės. Gyvenk ir norėk. 
To švelniai glostančio vėjo, panaramos, to 
kylančio žavesio niekas nepajėgs išplėšti iš 
širdies, tai turtas, kuris lieka amžiams.

Assisi. Šv. Pranciškaus kapas ir vienuo
lynas žvelgiąs didingai j milžinišką slėnį. 
Rodos, jau tiek matei, tokių įspūdžių pil
nas, bet negali atitraukti akių. Rodos, am-

(Nukelta i 4 psi.) 

neapykantos pilną polemiką, jog šiame 
laikraštyje nedrįstame pacituoti jų išve
džiojimų, nes jie vargiai atsieks savo 
tikslą“.

Nagi, skaitau visų srovių spaudą, deja, 
tokių nekultūringybių, kurių net nebūtų 
galima drįsti pacituoti, tikrai neužtinku. 
Kas be ko, truputį papešame kai kada vie
ni kitiems už ūsų, bet į kažkokius kraštu
tinumus ir taip jau dažnai, kaip K. De
veikis rašo, tikrai nenueinama.

Prieš keletą metų, tiesa, būta karštes
nių tarpgrupinių ir tarppartinių ginčų 
mūsų spaudoj, bet dabar — jau keletas 
metų (gal jau siekiama net dešimtmetį) 
— tikrai gana gražios „paliaubos“ padary
tos, ir laikraščiai, jų tarpe ir patys ryškie
ji grupių organai, kaip „Naujienos“, Drau
gas“, „Dirva“ — pakankamai kultūringu 
stiliumi rašo. Jie, atrodo, ypač abu dien
raščiai, yra sudarę, kaip anglai pasakytų: 
„Gentleman's agreement“.

šiuo metu gana gražiai ir sutartinai vei
kia ir mūsų ryškieji Tėvynės laisvinimo 
veiksniai: VLIK-as, ALT-as, LLK ir Diplo
matai. Taipogi nekaišioja pagalių į ratus 
ir tos grupės, kurios iš VLIK-o išstojo, — 
frontininkai, tautininkai. Ir jos savo ruož
tu dirba itin gražų, kaip kultūrinį, taip ir 
tautinį darbą.

Taigi „gevalt“ šaukti, atrodytų, nėra 
jokio pagrindo. Ir kodėl šaukiama? —sun
ku net paaiškinti.

Tame rašinyje mielas K. Deveikis rašo 
apie seniai begirdėtus „tarpgrupinius kal
tinimus, priekaištavimus“, apie „stojimą 
ant slidaus kelio“, kuris, girdi, galįs nu
vesti „į visišką susiskaldymą ir pagaliau 
lietuviškosios visuomenės išnykimą išei
vijoj“... (Ach, kaip baisu! — Pr. Al.).

Toliau, girdi, „politiniai varžovai ant 
savęs nemato didžiausių tamsių dėmių, o 
priešingoj pusėj — įžiūrimi mažiausi kris
leliai“...

Kur? Kaip? Kur tokios milžiniškos var
žybos matomos? Ar jau parlamentą ren
kam?..

Čia ir blogiausia, kai autorius kalba 
bendrybėmis, nenurodydamas jokių kon
kretesnių pavyzdžių.

Galiausiai autorius, bebaigdamas visiš
kai nepagrįstus teigimus ir pabrėžęs, kad 
„iki šiol užimtoji partijų ir partinės spau
dos laikysena yra pasenusi ir visiškai ne
tinkama“, uždeda dar šitokį antspaudą: 
„Panašu, tik daug žiauresnį, metodą var
toja komunistiniai kvislingai, suruošdami 
liaudies teismus ir tuo būdu sunaikindami 
savo režimui nepritariančius žmones“.

Čia vis dėlto panašinimas metodų tikrai 
jau nevykęs, nes mūsų lietuviai išeivijoj 
nieko panašaus nenaudoja, ką naudoja 
bolševikai ir jų „kvislingai“ pavergtoj Lie
tuvoj.

Pabaigai K. Deveikis duoda ir 3 punk
tus, jo manymu, galinčius padėti „atrasti 
vienybę“. Deja, tie punktai neatrodo ką 
nors gero žadą lietuviškai visuomenei 
svetur.

DTenai siūloma spaudai liautis šmei- 
žus vieni kitus,

2) Politinių grupių vadovams nurodoma 
„pateikti lietuviškai visuomenei teisingą 
informaciją apie buv. nesantaikos žalin
gumą“ (atseit, atlikti prieš visuomenę ta
rytum „išpažintį“ — Pr. Al) ir

3) „Visų politinių ir regionalinių sričių 
po lygų skaičių atstovų sudaro bendrą 
kraštui vaduoti junginį vardą junginiui 
nustatysią patys atstovai), kuris išsiren
ka vykd. k-tą junginio nustatytiems dar
bams atlikti“.

Nors čia ir nesakoma, bet iš trečiojo 
„recepto“ paragrafo atrodytų, kad K De
veikis siūlo Ugi šiol egzistuojančius lais
vinimo veiksnius išardyti (išgriauti, kaip 
vaikams smėlio pilis) ir pradėti vėl iš 
naujo statyti...

Panašiu tonu ir nelabai seniai — šūk
terėjo vienas daktaruotas asmuo iš Euro
pos ir „Tėviškės Žiburiuose“ — sugriauki
me viską ir vėl statykime iš naujo! Deja, 
ir anas autorius, be reakcijos, jokio prita
rimo nerado ir tame kanadiškame savait
raštyje.

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

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tri. ACO 9471
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RUGSĖJO 8 DIENOS MINĖJIMAS
Lietuvių Sodyboje rugsėjo 10 d., sekma

dieni, įvyks Tautos šventės minėjimas su 
šitokia programa:

11.30 vai. — pamaldos, pietų pertrauka; 
tuoj po pietų — Tautos šventės minėji
mas: DBLS Pirmininko žodis, Londono 
Liet. Choro koncertas.

Autobusai išvyksta nuo Lietuvių Bažny
čios 8.30 vai., nuo Lietuvių Namų 9 vai.

Užsirašyti rytiniame Londone pas V. Ma 
maitį, vakariniame — Lietuvių Namuose 
pas A. Pranskūną (tel. PARk 2470).

Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvau 
ti.

ŠILUVA IR LIETUVA
Rugsėjo 8-toji, švč. Marijos ir Tautos 

šventė, lietuvio jau nuo seno minima. Dvi
guba šventė susiliedavo j vieną — tautiš
kai tikybinę iškilmę, kuri ypač ryškiai su
švytėdavo Marijos šventovėje Šiluvoje. Ir 
pavergtą lietuvi Šiluva tebetraukia ir gai
vina. Londoniškė Lietuva Šilinių proga 
rugsėjo 24 d. lankysis netolimoje Ayles- 
ford marijaninėje šventykloje. Išvykos 
rengėjai ateitininkai visus norinčius kvie
čia tuojau užsirašyti Lietuvių klebonijoje 
arba pas Šv. Onos Draugijos pirm. V. Pui
dokienę. Kelionė tik 10 šilingų.

G. D. BIGAILA

Rugsėjo 3 d. Lietuvių bažnyčioje suteik
tas krikšto sakramentas antrajam Prano 
ir Elzbietos Bigailų sūnui Gariui Dovydui. 
Krikštijo kun. A. Kazlauskas. Kūmais 
buvo T. Girėnienė ir A. Knabikas.

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTOS 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

WOLVERHAMPTON AS
TAUTOS ŠVENTĖ WOLVERHAMPTONE

Rugsėjo 16 d. {vyks Tautos Šventės mi
nėjimas.

Programoje: 2.30 p.p. Springfield School 
aikštėje, Springfield Rd., įvyks visos Ang
lijos Lietuvių krepšinio turnyras dėl 
„Laisvės Taurės“.

7 vai. vakare Molineux hotelyje bus mi 
nėjimas. Po to bendras pobūvis. Gros 
puiki kapela, baras veiks iki 11 vai., šo
kiai iki vidurnakčio.

Visus iš arti ir toli kviečiame atsilanky
ti. Sporto Klubo Valdyba

MANCHESTERTS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas rugsėjo 9 d., šeštadienį, 5.30 vai. vaka
re, savo patalpose rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Minėjimo programoje kun. P. Dauknio 

paskaita. Po minėjimo bus šokiai, kuriems 
gros lietuviška kapela.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės tautiečiai minėjime dalyvauti.

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Nottingbamo skyr. Valdyba, susi
tarusi su LAS Nottinghamo skyriaus val
dyba, rengia Tautos šventės minėjimą, ku
ris įvyks rugsėjo 16 d., 6.30 vai. vak., Mea
dows Community Centre, netoli Midland 
geležinkelio stoties.

Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskai
ta; meninė dalis: Londono Vaidila suvai
dins St. Lauciaus dramą „Laisvės keliais“.

Linksmąją dalį atliks visiems gerai ži
noma K. Venskaus kapela. Bus loterija, 
veiks baras su kietais ir minkštais gėri
mais ir užkandžiais.

Kviečiame dalyvauti visus, senus ir jau
nus, iš arti ir toli. Rengėjai

CORBY
VYČIŲ DARBININKĖ

Anglijoje yra eilė tautiečių, kurie įvai
riais būdais pagamina tautos herbus — 
Vyčius. Wilsbarstone. prie Corby, gyve
nanti lietuvė Zofija Kriaučiūnienė laisves 
nėmis valandėlėmis Vytį išsiuvinėja. Jos 
dailūs siuviniai puošia ne tik vietinių lie
tuvių namus, bet pasiekė ir Londoną.

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

VOKIETIJA
NEUŽILGO PANAIKINS SEPTYNIS

LIETUVIŲ KAPUS
Neseniai PLB Gautingo (Vokietijoje) 

apylinkės seniūnas A. Kajutis gavo iš vie
tos burmistro pranešimą, kad prieš 12 me
tų Gautingo sanatorijoje mirusiųjų ir 
Gautingo kapinėse palaidotųjų kapai ne
užilgo būsią panaikinti. Nepanaikinti 
liksią tik tų mirusiųjų kapai, kurių gimi
nės iki šių metų rugsėjo 30 d. atsilieps ir 
sumokės nustatytą mokestį kapinių nuo
mai sekantiems 12-kai metų. Mokesčio dy
dis nuo 40 iki 60 vokiečių markių. Šitas 
potvarkis liečia ir septynis Gautingo kapi
nėse palaidotų lietuvių kapus: Pociaus 
Kazio, Liepos Birutės (Liepa Biruta), 
Sabaliausko Benedikto, Dabraziejūno To
mo, Pareigis (Pareigytės) Annemarie, 
Mizgaitienės Genės ir Lukausko Kazio. 
Šių mirusiųjų giminės, kurie norėtų, kad 
jų artimųjų kapai nebūtų panaikinti, pra
šomi skubiai kreiptis i Gautingo apylin
kės lietuvių seniūną tokiu adresu: A. Ka
jutis, 13b) Gauting b. Muenchen Unter- 
brunnerstr. 85-B-2. V. Vokietija.

(ELI)

MŪSŲ RĖMĖJAI

Aukų Nidos Knygų Klubui ar „Euro
pos Lietuviui’* yra atsiuntę šie garbūs 
tautiečiai: P. Ivanauskas 30 šil., K. Devei 
kis 8.6., L. Pūras 8 šil., J. Banys 8 šil., V. 
Lisius 6.6 šil., S. Avižienius 4 šil. ir L. 
Mathews 3 šil.

Pageidaučiau susirašinėti su Euro
pos lietuvaite 25-30 metų amžiaus 
(ypač su neseniai atvykusia iš Lie
tuvos).
Esu 36 metų, nevedęs, vidutinio 
ūgio, akademinio išsilavinimo (stu 
diluoju vakarais).
Norinti su manim susirašinėti, ra
šykite šiuo adresu:

V.E. Gudas, 2300 W. 23 Street, 
Chicago 8, Ill., USA.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo
šia Tautos šventės minėjimą.
kuris įvyks rugsėjo 9 d., 6 vai. vak., Co
operative Hall, Walsgrave Rd.

Programoje: paskaita, linksmoji dalis ir 
loterija. Šokiams iki 12 vai. gros puiki 
The Brian Willis Music Group.

Baras su užkandžiais ir įvairiais gėri
mais veiks iki 11 vai.

Iš miesto važiuoti 4 ar 6 autobusu.
Visus tautiečius iš arti ir toli prašom at

silankyti. Skyriaus Valdyba

VISA LIETUVA

Artėjant tautos šventei, vietos lietuviai 
rugsėjo 3 d. ją prisiminė pirmiausiai baž
nytinėmis apeigomis. Jose dalyvavo tautie 
čiai tikrai gausiai. Todėl, V. Zavaliui ve
dant, stipriai skambėjo lietuviškos gies
mės ir užbaigai himnas.

Po pamaldų gausus būrys nuvyko į ka
pines, kur kun. S. Matulis, MIC, pašventi
no paminklus: a.a. Jono Dzvonkaus, kuris 
mirė pernai, sulaukęs 52 metų. Paminklas 
pastatytas DBLS skyriaus pirm. J. Dimšos 
rūpesčiu ir vietos tautiečių aukomis. Ant
ras paminklas — a.a. Elenos Adomonienės 
(19U.IX.6—1955.IX.29), kurį pastatė tė
vai Tadas ir Emilija Balčiūnai ir vyras 
inž. Adomonis.

Kapelionas tarė žodį primindamas, jog 
ir mirusieji lietuviai tebėra mūsų tautos 
dalis, kurios ryšiai su gyvąja Lietuva pasi 
lieka, jie gaivintini prisiminimu ir malda. 
Kalbėtojas ir J. Dimša išreiškė pasigrožė
jimą ir padėką už tai. kad kaip tik vietos 
lietuviai tuos ryšius palaiko.

Už minėtus mirusius, už a.a. Juozą Gri- 
goravičių, Antaną Šlionskį ir kitus čia pa
laidotus lietuvius susirinkusieji pasimel
dė.

Taip rugsėjo pirmąjį sekmadienį Covent 
rio lietuviai gražiai prisiminė visą Lietu
vą.

ŽIDINIAI

Vietos tautiečius tampriausiai suburia 
du židiniai. Pirmiausiai — lietuviškos pa
maldos, laikomos londoniškio kapeliono. 
Prie jų surengimo daug prisideda J. Dim
ša, N. Mockus, B. Ilčiukas ir T. Toliušis. 
Antras apjungėjas — tai DBLS skyrius, tu 
rįs 66 narius. Vadovauja J. Dimša, sekr. V. 
Dambrava ir. ižd. J. Varnaitis.

MENININKĖ

Čia darbuojasi dailininkė Genovaitė Gri 
goravičiūtė Johnstonienė, neseniai Lietu
voje mirusio prof. J. Vienožinskio buvusi 
mokinė. Šiuo metu jos paveikslai išstatyti 
parodai Leamington Spa mieste. Be to, 
dailininkė meno dalykuose mokslina kitus.

Lietuvių Namų Bendrovė, kaip visiems 
gerai žinoma, buvo sukurta ne tiek biznio 
reikalams, kiek vykdyti ir remti tuos mū
sų tautinius bei kultūrinius uždavinius, 
kurie be materialinės paramos nebūtų vi
siškai įmanomi. Pergyvenusi sunkius lai
kus, ji dabar pradeda normalų darbą ir 
gali nė kieno nespaudžiama ieškoti naujų 
būdų savo veiklai tobulinti ir jai skir
tiems uždaviniams geriau atlikti. Bendro
vės Valdyba mano, kad dabar kaip tik yra 
atėjęs laikas galutinai išspręsti bendrovės 
Iki finansiniai metai nėra pasibaigę, ne
statyti planus tolimesnei jos veiklai.

Atsižvelgiant į esamas aplinkybes, šiuo 
metu siūlosi du keliai ar būdai bendrovės 
ateities veiklai nustatyti. Pirmas — turi
mas skolas mokėti pamažu, stengiantis iš
laikyti bendrovę esamose ribose. Antras— 
skolas atmokėti greitai, parduodant Lietu
vių Sodybą ir tuo būdu pastatant bendro
vę ant tvirto ir saugaus finansinio pagrin
do.

Kalbant apie pirmąjį būdą, reikia pami
nėti, kad bendrovės nekiln. turto vertė sie
kia apie 36.000 svarų ir kad tam turtui įsi
gyti buvo užtraukta apie 18.000 sv. pasko
lų. Iš šios bendros paskolų sumos 8.800 sv. 
paskolinta iš anglų finansų firmos, ir už 
ją mokama 6 proc. palūkanų. Ši paskola 
negali būti atmokama dalimis, ir jos grą
žinimo laikas yra neterminuotas. Tačiau 
pagal įstatymus skolintojai turi teisę pa
reikalauti grąžinti visą sumą, įspėdami 
apie tai bendrovę prieš 6 mėnesius. Tokią 
pat teisę turi ir bendrovė, jei panorėtų iš 
karto paskolą atmokėti. Pagal turimus 
duomenis ne atrodo, kad skolintojai, bent 
artimoje ateityje, norėtų šia teise pasinau
doti. Tačiau vis dėlto tos paskolos negali
ma vadinti ilgalaike paskola to žodžio 
prasme.

Didžiausią dėmesį reikia atkreipti į 
9.200 sv. paskolas, kurios yra gautos iš 43 
tautiečių. Šios paskolos yra trumpalaikės 
ir turės būti grąžintos skolintojams pa
reikalavus. Atsiklausiant skolintojus pa
aiškėjo, kad jų dauguma nenumato pasko
lų labai greitai atsiimti. Taigi šiuo atveju 
lyg ir nebūtų artimoje ateityje bendrovei 
didelio rūpesčio. Bet iš kitos pusės —. nė 
vienas skolintojas nėra pareiškęs, kad jis 
savo paskolintus pinigus norėtų paversti 
ilgalaike paskola bendrovei.

Iš viso matyti, kad dabartinė finansinė 
bendrovės padėtis dar nėra labai stipri. 
Jos paskolos yra trumpalaikio pobūdžio ir 
uždeda palūkanų naštą, kuri sudarys apie 
1.100 svarų per metus. Be to, dar teks tam 
tikrą skolos dalį kesmet atmokėti savo 
tautiečiams, jiems to pareikalavus. Tokių 
paskolų atmokėjimus pradėti bus įmano
ma tik sekančiais metais, nes šiais metais 
daromas kapitalinis Lietuvių Namų lauko 
remontas, o be to, padarytos gana didelės 
teisinės išlaidos ryšium su paskolų keiti
mu. Viso tokių didelių vienkartinių išlai
dų šiais metais susidarys per 2.000 svarų. 
Iki finansiniai metais nėra pasibaigę, ne
įmanoma tiksliai pasakyti, kaip visos šitos 
išlaidos atsilieps į bendrovės pelną ar 

CENTRO ŽINIOS

Rugsėjo 1 d. Lietuvių Namų Bendrovė 
išsiuntinėjo paskolas suteikusiems tautie
čiams laiškus, atsiklausdama, kokia forma 
jie pageidautų atsiimti jiems priklausan
čias palūkanas už praėjusį laiką. Prie 
laiško pridėtas anketas prašoma grąžinti 
ligi rugsėjo 20 d. Gavus atsakymus, palū
kanos bus išmokėtos šio mėnesio pabai
goje.

Šiame Eropos Lietuvio numeryje atski
ru straipsniu spausdinamas Lietuvių Na
mų Bendrovės Pranešimas Akcininkams, 
kuris buvo pirmą kartą paskelbtas E.L. 
No. 27 liepos 4 d. Pranešime keliamos min
tys bus svarstomos įvyksiančiame Akci
ninkų Suvažiavime-pasitarime Lietuvių 
Namuose rugsėjo 30 d., šeštadienį, 5 val.p. 
p. Akcininkai ir DBLS skyriai prašomi 
dar kartą pasvarstyti pranešime kelia- 
piniginių įsipareigojimų klausimus ir nu- 
biame akcininkų pasitarime .gausiai daly
vauti. — . ■——

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ

ĮGALIOJIMAS

Aš,............................................................................................

gyvenantis....................................................................;..............
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas,1 turįs ....................

akcijų, šiuo įgalioju p. ... .....................  .................................

..........................................................................................gyvenantį

arba, jam nesant, p.................................................................... ..

gyvenantį........................................................................................

balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyksian
čiame 1961 m. rugsėjo 30 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., Lietu
vių Namuose, Londone.

Šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu

Data.............. ....................................  ........  ...............

nuostolį. Tačiau vienas dalykas yra aišku, 
kad turint tokius finansinius įsipareigoji
mus ir ateity, laikant bendrovę esamose 
ribose, pagrindiniai jos uždaviniai — tau
tinės ir kultūrinės veiklos aktyvus rėmi
mas — dar ilgam laikui turėtų būti antro
je vietoje.

Vertinant antrąjį kelią — greit atmokė
ti skolas, parduodant Sodybą, reikia rea
liai pasvarstyti ateities galimybes. L. Sody 
ba, atsižvelgiant į jos įsigijimo kainą, be 
abejonės, yra gera pinigų investacija. Jos 
vertė, tinkamai prižiūrint, ir ateity turėtų 
ne mažėti, bet didėti. Be to, daugelio tau
tiečių nuomone, ji turi mums ir didelę sen
timentalinę vertę. Tačiau žvelgiant į šį 
reikalą realiai, Sodyba ligi šiol vargiai at
lieka savo uždavinius, kuriems ji buvo 
pirkta. Senelių bei ligonių skaičius, didė
jęs mažiau kaip po vieną asmenį per me
tus, paskutiniu laiku pradeda mažėti. Jau
nimo stovykloms dėl didelių atstumų ji 
taip pat nepatogi ir šiais metais savųjų 
nebenaudojama. Lietuviai atostogauti be
veik nevažiuoja ir atsilanko tiktai kartą 
metuose per Sekmines. Mūsų kolonijai 
nuolat mažėjant, reikia tikėtis, kad vis 
mažiau ir mažiau lietuvių Sodybą lankys. 
Pelnas iš Sodybos yra nedidelis, o rūpes
čių daug. Todėl jeigu Sodybos kaina galė
tų išlyginti bendrovės skolas ar bent di
desnę jų dalį, tuomet bendrovė, be abejo
nės, stipriau atsistotų ant kojų ir galėtų 
didesniais ištekliais prisidėti prie mūsų 
bendruomenės veiklos.

Pagaliau, susidarius pinigų atsargai, 
ateity būtų galima galvoti ir apie patoges
nės Sodybos pirkimą, kuri būtų daugeliui 
lietuvių prieinamesnėj krašto vietoj. Ta
čiau, prieš tokį sprendimą darant, reikės 
gerai pasvarstyti, kad naujoji Sodyba bū
tų tikrai ekonomiška, patogi, lietuvių lan
koma ir išlaikoma.

Iš to, kas čia trumpai pasakyta, matyti, 
kad LNB stovi savotiškoje kryžkelėje. Da
bartinė Valdyba, sėkmingai aptvarkiusi 
degamuosius reikalus, nori pavesti pa
tiems bendrovės šeimininkams - akcinin
kams nuspręsti, kuriuo keliu ji turėtų pa
sukti. Šis sprendimas yra labai svarbus, 
nes nuo jo priklausys bendrovės tolimes
nė ateitis. Todėl nutarta tai apsvarstyti ir 
nuspręsti visuotiniame akcininkų susirin
kime.

Per šį pusiau oficialų susirinkimą bend
rovės Valdyba nori gauti iš akcininkų aiš
kų atsakymą, kuriuo keliu ji turėtų ateity 
savo veiklą nukreipti.

Ta proga DBLS Skyriai prašomi imtis 
iniciatyvos sukviesti apylinkės akcininkų 
pasitarimus, kuriuose būtų išdiskutuoti 
čia pateikti pasiūlymai, o prireikus išrink
ti įgaliotinius į specialų susirinkimą.

LNB-vės VALDYBA

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Rugsėjo 10 d. Derbyje, St. Mary's Cha

pel (Sowter Rd. ir St. Mary's sankryžoje), 
laikysiu pamaldas lietuviams evangeli
kams. Pamaldų pradžia 15.00 vai.

Kun. A’donis Putcė

Prie pranešimo taip pat jungiama bal
savimo įgaliojimo forma tiems akcinin
kams, kurie negalėtų patys Suvažiavime 
dalyvauti. Įgaliotas balsuoti asmuo gali 
būti ir ne akcininkas. Negalintieji suva
žiavime dalyvauti prašomi įgalioti savo 
draugus ar kaimynus, kad galimai dides
nis skaičius akcijų būtų Suvažiavime at
stovaujamas. Formas galima gauti ir 
DBLS Centre.

Londono ir apylinkių lietuviai Rugsėjo 
8 Tautos Šventę švęs rugsėjo 10 dieną, 
sekmadienį, Lietuvių Sodyboj. Programa 
- pamaldos, trumpa paskaitėlė ir Londono 
Lietuvių Choras, vadovaujamas V. Ma- 
maičio. Išvakarėse rengiamas pasilinksmi
nimas prie plokštelių muzikos.

Autobusas nuo Lietuvių Namų išvyksta 
sekmadienį, 9 vai. rytą. Norint prisijungti 
prie išvykos Sodybon, teirautis telefonu 
PAR 2470.

PRIEŠ RANKAS 

PAKELIANT
Š.m. rugsėjo 30 d. suvažiuos LNB akci

ninkai išklausyti Direkcijos pranešimo 
apie LNB padėtį, ypač apie LNB skolas. 
Išklausius pranešimą akcininkams paaiš
kės du dalykai:

1. LNB turi daugiau kaip 18.000 svarų 
skolų, už kurias vien tik palūkanų metams 
sumokama 1100 sv., ir 2. visos skolos yra 
neterminuotos, t.y. gali būti pareikalautos 
bet kuriuo metu.

Ir štai akcininkai bus paklausti, koks, 
jų manymu, būtų tinkamiausias būdas pa
dengti skoloms;, arba dar aiškiau statant 
klausimą — ar akcininkai galėtų surasti ir 
rekomenduoti kitokį būdą skoloms likvi
duoti, neparduodant Sodybos.

Statydamas klausimą tokioj plotmėj, 
noriu primygtinai pabrėžti, kad suvažia
vusiems akcininkams bus uždėta didelė at 
sakomybė, ypač tiems, kurie bus prieš So
dybos pardavimą. Pastarieji irgi turės pa
teikti konkretų priimtiną planą skoloms 
padengti. Nepadarę to, o vien tik pakėlę 
rankas prieš Sodybos pardavimą, tie akci
ninkai įklampins LNB-vę į dar sunkesnę 
padėtį, negu kad ji yra dabar. Tą turi turė
ti galvoje ir sąžinėje kiekvienas akcinin
kas, kuris vyks į suvažiavimą.

DBLS Taryba DBLS atstovų Suvažiavi
mo yra pastatyta LNB-vės interesų sargy
bom Papildomai ir specialiai LNB Direk
cija yra paprašiusi DBLS Tarybą prižiūrė
ti tų lietuvių interesus, kurie yra suteikę 
Bendrovei paskolas.

DBLS Taryba pilnai supranta jai uždė
tos atsakomybės reikšmę. Taip pat užtikri
nu, kad Taryba žino kaip graži yra Sody
ba. Nepatikėsite, bet ji irgi žino, kad So
dybos šuniui tinkamesnis vardas būtų bu
vęs Brisius, o ne Princas... Ir visgi su di
džiausiu apgailestavimu DBLS Taryba tu
ri pasisakyti, kad iki šiol ji nerado jokio 
kaip tik parduodant Sodybą. Jeigu suva
žiavę akcininkai suras kitą būdą, ar net 
būdus, DBLS Taryba labai apsidžiaugs ir 
bus dėkinga.

Baigdamas, visos DBLS Tarybos vardu, 
pasisakau, kad Taryba niekuomet ir dar 
kartą niekuomet nesutiks, kad skolų atmo 
kėjimas lietuviams būtų pastatytas į bet 
kuria prasme neaiškią padėtį.

Manau, būtų labai gera ir naudinga, 
kad akcininkų suvažiavime dalyvautų ir 
tie lietuviai, kurie yra Bendrovei paskoli
nę didesnes sumas.

S. KUZMINSKAS
DBLS TARYBOS PIRMININKAS

PAIEŠKOJIMAI
ČERNIAUSKAS Petras-Eduardas, Justi

no sūnus, gimęs 1921 m. spalio 12 d. Už
ventyje, baigęs Panevėžio gimnaziją ir stu 
dijavęs Šiaulių Prekybos institute, pats ar 
žinantieji apie jį prašom parašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai (jo paieško 
sesuo).
KELIONĖ Į VULKANĄ

(Atkelta iš 3 psl.)
žius stovėtum besigėrėdamas. Deja, per
nakvojus reikia važiuoti toliau.

Adriatikos jūros pakraštys mažiau įdo
mus, dide.io nuostolio neturėsi, jei užsnūsi' 
mašinoje, tačiau Venecija vėl prikelia, 
nors ir nuvargusį. Mačiau ją paveiksluose, 
filmose, bet šv. Morkaus aikštė, dožų rū
mai savo įspūdingumu toli prašoka susi
darytąjį vaizdą. Gondoloje dieną ir naktį 
teko maišyti Veneciją, ir patarčiau vykti 
ten tiems, kuriems jau pradeda šalti širdis. 
Sorrento, Capri galia kaip tik atgimsta Ve
necijoje serenadai skambant. Savo akimis 
stebėjau sėdimoje gondoloje, kaip susipy
nė rankos dviejų penkiasdešimties metų 
žmonelių, o susipažino jiedu tik kelionės 
metu. Ji iš Kanados, o jis iš Anglijos. Tai
gi, kam šąla širdis...

Venecijos karveliai nepavojingi, ne
skraido virš galvų, kaip kad Trafalgaro 
aikštėje. Jie čia vaikšto, kaip gerai nupe
nėtos vištos, tingūs ir rimti. Tupia, jei pa
prašai, ant tavo rankų, o vaikams ir ant 
galvos, jei jie to nori. Patys gondolistai 
irgi savotiška veislė, jie, rodosi, niekad ne
užčiaupia burnos, tai savo rūšies vandens 
kovbojai, laisvi, nekreipia dėmesio į nie- 
kąt nebent į pinigą, kuris yra visagalis. 
Tačiau gyventi Venecijoje nenorėčiau, tai 
būtų tikras pasiaukojimas už visas pasau
lio nuodėmes, padarytąsias ir busimąsias.

Ką gi, viskas pasibaigia, viskas praeina, j 
pasibaigė ir kelionė, dar tik kelios pasta- 1 
bos. Kaminų, rūkstančių dūmų veik nema
tyti, daug spalvų, daug gražių, lengvų na
mų, rečiau klombų, gražių gėlių, negu ti
kėjausi. Žmonės gražiai, skoningai apsivil
kę, mažiau užtepta ant lūpų ir veido, vai
kai nečiulpia saldainių, gal neišgali, bet 
faktas lieka faktu. Nematėm elgetaujan
čių, buvom perspėti dėl pasitaikančių ap
gavikų, bet sutikom tik vieną, kuris siūlė 
pirkti auksinį laikrodį. O gal jis ir nebuvo 
apgavikas. Bendras vaizdas malonus, gied
ras, bet jis tik daugiau ar mažiau pro au
tobuso langą...

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY-

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

4


	1961-09-05-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1961-09-05-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1961-09-05-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1961-09-05-EUROPOS-LIETUVIS-0004

