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(Elta) Laikas nuo laiko Lietuvos parti
nis vadovas kom. partijos centro k-to pir
masis sekretorius A. Sniečkus Maskvos 
„Pravdoje“ pasigiria apie Lietuvoje vykdo 

' mąjį partinį darbą. Rugpiūčio 19 d. laidoje 
Sniečkus, kaip ir pridera paskirų respubli 
kų vadovams, turėjo iškelti paskelbtojo 
programos projekto „didžiuosius uždavi
nius“, pasidžiaugė kom. partijos centro su 
Chruščiovu priešaky „svarbiomis priemo
nėmis“ demokratijai plėsti.

Jei, girdi, Lietuvos pramonės gamyba 
per pastaruosius trejus metus padidėjo 44 
proc. (vietoje užplanuotų 24), jei per pen
kerius metus mėsos gamyba Lietuvoje pa
kilo 55 proc., o pieno gamyba 75 proc., tai 
šitai įvykę vien Maskvos rūpesčių dėka... 
Kitas dalykas, kad Lietuvos partiniai ir 
valdžios žmonės (aišku, su Sniečkumi prie 
kyje) pastaruoju metu, skelbdami nutari
mą po nutarimo, kaip tik nusiskundžia at
silikimu tiek pieno gamyboje, tiek der
liaus valymus vykdant.

Partija ir Lietuvoje susirūpinusi stiprin 
ti demokratinį pradą kolchozuose, nes tai 
kelia žemės ūkio gamybą (jai pakelti, kiek 
žinoma, vis griežčiau panaudojamas parti
nis botagas, įvairaus plauko varovai... 
E). Vis dėlto ir „Pravdos“ skaitytojai iš 
Sniečkaus galėjo patirti, kad toji kolchozi
nė demokratija taip sklandžiai nesiduoda 
įvesti. Girdi, įvairiuose kolchozuose retai 
šaukiami susirinkimai, svarbūs klausimai 
sprendžiami nedalyvaujant kolchozinin- 

• kams (jau kitas klausimas, ar partiniai va 
rovai su kolchozų pirmininkais skaitosi su

tais kolchozininkų susirinkimais, jų pagei 
davimais...— ar tai demokratija? — E.). 
Be šios „demokratijos“ Sniečkus šaukiasi 
ir politinio darbo stiprinimo kolchozuose, 
o jei tai atliekama silpnai, jau pasirodo 
bolševikinis baubas —pasireiškiančios kol 
chozininkų tarpe „privačiasavininkiškos“ 
tendencijos, piktnaudžiavimai, kitaip ta
riant, žmonės pradeda ilgėtis nekolchozi- 
nio gyvenimo (o kada jie to gyvenimo ne
troško? — E.).

Pagal įprastinį stilių Sniečkus turėjo pri 
pažinti, kad bolševikai kiekvienam visuo
menės nariui „garantuoja tikrą laisvę“..., 
tuo tarpu Vakaruose ir, pasak Sniečkų, 
ypač JAV-se stiprėjanti politinė sauvalė, 
fašistinės tendencijos, persekiojami „pa
žangūs veikėjai“.

Savo straipsnyje Sniečkus pasidžiaugė, 
kad partija įveikusi asmenybės kulto pada 
rinius, ir tas kultas buvęs svetimas „tary
binės santvarkos esmei“. Tačiau ar yra pa 
grindo Sniečkui jau teigti apie to kulto 
nugalėjimą, kai Chruščiovas ne kartą iš- 
liaupsintas tame pačiame Sniečkaus 
straipsnyje? Ar Chruščiovo asmenybės kul 
tas jau įveiktas Lietuvoje, matyti iš parti
jos organo „Tiesos“ (159 nr.). Po asmeny
bės kultui iškelti sukurtojo filmo „Mūsų 
Nikita Sergiejevičius“ premjeros Vilniuje, 
šio filmo vertintojas Juozas Macevičius tie 
siog klasišku būdu štai ką paskelbė apie 
Chruščiovą-

„Štai jis — paprasto ir atviro veido žmo 
gus, kuriame mes atpažįstame be galo 
brangius žmogaus bruožus, kurio vardą su

pagarba taria milijonai paprastų darbo 
žmonių visame pasaulyje... ta pati vidinė 
šiluma sklinda iš jo gerų, bet aštrių ir pro 
tingų akių, ta pati paprasta ir gyvenimiš
ka išmintis skamba jo kalbose... kaip ge
ra, kad Jūs gyvenate kartu su mumis. 
Kaip gera, kad Jūs esate toks, koks esate 
— paprastas žmogus, užsigrūdinęs komu
nistas ir ištikimas leninietis. Ačiū Jums“.

Kitoje vietoje tas pats J. Macevičius pa 
stebėjo, kad, girdi, reikia „ištaisyti asme
nybės kulto pasekmes“. Tai jau bandė 
Chruščiovas, 1956 m. dėl asmenybės kulto 
puolęs Staliną, ir dabar belieka klausti, 
kas dėl to kulto kėlimo puls Nikitą Sergie- 
jevičių?

VISAIS BOTAGAIS 
SPARTINAMAS DERLIAUS 

NUĖMIMAS

(E) Lietuvos kolchozuose ir sovchozuo- 
se vykstant paskutiniams derliaus nuėmi
mo darbams, partiniai botagai visomis 
priemonėmis spartina, kad tas derlius bū
tų nuimtas laiku, kad nebūtų nuostolių, 
na, kad greičiau būtų iškultas ir į valsty
bės sandėlius atvežtas. Vilniaus radijas 
rugpiūčio 26 d. pranešė, kad grūdinių kul
tūrų derliaus nuėmimas dar nepatenkina
mai vyksta visoje eilėje rajonų. Beveik 
kasdieną partija su min. taryba skelbia nu 
tarimus, iškelia trūkumus, ragina greičiau 
nuimti derlių. Tačiau ir radijas turėjo pri
pažinti, kad nuėmimo darbai vyksta nepa

Visur jie pralenda
GROBSTOMAS „SOCIALISTINIS“ TURTAS LIETUVOJE

" (Elta) Jau visa eilė mėnesių, kai parti
niai ir kiti pareigūnai Lietuvoje nusiskun
džia įvairiais „parazitais“, sukčiais įstaigo 
se, įmonėse ir kitur. Kaip tie smarkiai įsi- 
veisę „sukčiai“ ar spekuliantai kenkia 
valstybės turtui, ryškiai „Tiesoje“ (198 
nr.) paskelbtame straipsnyje nupasakojo 
valst. kontrolės komisijos prie ministrų ta
rybos pirmininkas P. Olekas.

Per partinius laikraščius ir Vilniaus ra
diją pastaruoju metu pradėta kampanija 
apie naudojimą turto, kuris yra valstybės, 
bet... drauge tai ir „mūsų turtas“. šiai 
kampanijai pradžią davė rašytojas A. Gri 
cius. O dabar vis smarkiau pabrėžiama, 
kad... valstybinį turtą piliečiai, tausokite. 
Olekas, štai, nusiskundžia, kad įvairios 
organizacijos, vadovai neskiria reikiamo 
dėmesio materialinių vertybių apsaugai, 
silpnai kovoja su drausmės pažeidimais, 
su grobstymu. Ir štai kodėl, girdi, „para
zitiniai elementai“ pralenda į materialiai 
atsakingą darbą. Tokie žmonės, esą, kuo 
daugiau ima sau ir stengiasi kuo mažiau 
duoti valstybei, trumpai tariant, tie „para 
Zitai“ atlieka vieną pačių baisiausių nusi
kaltimų bolševikinėje santvarkoje. Įsigyji 
namus — jau įtarimas, važinėji „Pobieda“ 
— jau kažin kas netvarkoje, ir skundai į 
„Tiesą“ jau bando linčiuoti, kompromituo 
ti visuomenėje tokį niekšą...

Kalbėdamas apie vad. sukčius įstaigose, 
įmonėse, P. Olekas viena pagrindinių prie
žasčių laiko tai, kad daugelyje įmonių 
esanti bloga medžiagų (žaliavų ir gatavos 
produkcijos) apskaita. Esą, silpnai kontro 
liuojama, kaip prisilaikoma normų nura
šant gamyboje sunaudotąsias medžiagas 
ir žaliavas. Dėl to ir atsiranda, pagal Ole
ką, palankios sąlygos .sukčiams sudarinėti 
„ekonomiją“, arba, kitaip tariant, materia 
linių vertybių rezervus, kurie apskaitoje 
neparodomi.

Dar kitas būdas žmonėms turėti arba 
„grobstyti medžiagoms ir žaliavoms“ esąs 
toks: daugelyje įmonių nepakankamai kon 
troliuojamos veikiančios žaliavų bei me
džiagų sunaudojimo ir produkcijos išeigos 
normos. Pirmiausiai Olekui užkliuvo Vil
niaus Vitenbergo vardo fabriko brangiau
sia žaliava — juodsidabrių lapių kailiai, 
naudojami apikaklėms daryti. Girdi, jie 
buvę vartojami nepamatuojant jų ploto ir 
nekontroliuojant produkcijos išeigos. Su 
apsileidimu ir nekontroliavimu dar blo
giau buvę Telšių „Masčio“ fabrike. Olekas 
suminėjo ir dvi spekuliantes, pas kurias 
rasta „Masčio“ fabriko sukirptų detalių, 
ir šios moterys siūdavo gatavus gaminius, 
o vėliau... juos realizuodavo.

Lietuvoje kontrolės pareigūnai, susekę 
silpną įmonių laboratorijų technologinę 
kontrolę, išaiškino dar kitą būdą
voms grobstyti — tai vyksta broko sąskai
ta. O būna, girdi, taip: dalį geros žaliavos

■* Nemaža trūkumų priimant bei laikant 
materialines vertybes buvę nustatyta mė
sos ir pieno pramonės įmonėse. Įvairių 
būdų k'estėti visų tų , grobstytojų“ veiklai 
Olekas nurodė ir daugiau.

Valstybinis, „socialistinis“ turtas vis 
nyksta, ir čia jau kaltinami įmonių, organi 
zacijų vadovai, nes jie... „taikstosi“ su ma 
terialiai atsakingais asmenimis, baustus 
už vagystes toliau palieka dirbti ar skiria į 
kitas atsakingas pareigas. Su tais turto 
grobstymais, girdi, per silpnai kovoja ir 
visa eilė įstaigų, kaip Lengvosios pramo
nės, Mėsos ir pieno pramonės bei kitos vai 
dybos.

Dabar kontrolės komisijos pirmininkas 
šaukia, kad reikia sandariai uždaryti visas 
„skyles“, nes juk „socialistinė nuosavybė“ 
turinti būti šventa ir neliečiama... Tačiau 
apie tai, kokios yra kitos priežastys, kad 
žmonės bando turtėti, siekia įvairiais bū
dais pagerinti savo buitį, apie tai P. Ole
kas nutyli. Jis, kalbėdamas per partinį or
ganą, žinoma, negalėjo užsiminti ir apie iš 
viso sunkų, įvairių nepriteklių slegiamą 
Lietuvos gyventojų — darbininkų, kolcho
zininkų gyvenimą. Vargiai jie valstybės 
turtą laikys jų pačių nuosavybe...

Vi’nių pasiekė dujotiekis
(E) Rugpiūčio 13 d. Vilnių pasiekė dujo 

tiekis, nutiestas nuo Dašavos, Ukrainoje. 
Priimant šią „dovaną iš Ukrainos“ Vilniu
je įvyko mitingas Vingio parke, kalbas pa
sakė Maskvos atstovas K. Smirnovas, Lie 
tuvos partiniai ir valdžios pareigūnai. Ko
munistų partijos sekretorius J. Maniušis 
savo kalboje pranešė, kad šiais metais 
„daugelis sostinės ūkio objektų, elektrinės 
ir pramonės įmonės galės kurui naudoti 
dujas... nauja kultūra įžengs į darbo žmo 
nių namus...“. Pačiame Vilniuje nutiesta 
44 kilometrai dujų tinklų, įjungti gyvena
mieji namai ir įmonės. „Tiesa“ 192 nr. pa
stebėjo, kad Vilniuje, Būgos g., dujinėje vi 
rykloje pusryčius jau galėjo pasigaminti 
Bohumila Pestienė... Liepos mėn. per Vil
niaus radiją nekartą buvo nusiskundžia
ma. kad miesto gyventojai nesą pasiruošę 
priimti dujas.

lankiomis sąlygomis ir dažnai lietūs 
(kaip ir visoje Europoje) trukdo darbus.

Viename iš paskutinių nutarimų pripa
žinta, kad daugelio rajonų kolchozai ir sov 
chozai „nesistengia laiku nuimti derlių, o 
nuplovę javus, delsia juos suvežti ir su
krauti į stirtas, kulti“. Iki rugpiūčio 20 d., 
pvz., Mažeikių rajone buvo nuplauta tik 
45 proc. grūdinių ir ankštinių kultūrų ir 
buvo suvežta bei sukrauta į stirtas 56 
proc. nuplauto ploto. Panašiai ir kituose 
rajonuose.

Partija su valdžia pažymėjo, kad der
liaus nuėmimo ir kūlimo darbai vyksta lė
tai pirmiausia dėl to, kad kolchozų įvai
rūs pareigūnai, įskaitant ir partijos komi
tetus, nerodą operatyvumo, blogai organi
zuoją darbą, nepakankamai panaudoją 
kombainus ir kitas mašinas, ir dėl to, gir
di, žlugdomi planai. Valstiečiai pagirti už 
tai, kad jie daugelyje ūkių kulia tiesiog 
laukuose. Pagal partijos nutarimą, derlių 
nuimant privalo dalyvauti visi, kas dar gy 
vas, nes, esą, ir liaudies patarlė sako, kad 
derliaus nuėmimo metu ir akmuo kruta...

Miestų gyventojai talkininkauja 
žemdirbiams

(E) Spartinant derliaus nuėmimą, iš 
įvairių Lietuvos miestų pasiųsti pagalbon 
ir įmonių, fabrikų darbininkai. Jie dirba, 
pasak Vilniaus radijo, net ir poilsio dienų 
nežiūrėdami, tačiau tomis dienomis kolcho 
zininkų - nenaudėlių dalis vyksta „organi
zuotai pasigrožėti istorinėmis vietomis, da 
lyvauja smagiose ekskursijose...“. Per Vil
niaus radiją išbarti valstiečiai už nesuge
bėjimą panaudoti kombainus derlių nu
imant; ypač blogai tos mašinos panaudoja 
mos nuimant grūdines kultūras; tuo tar
pu, esą, latviai ar baltarusiai nuima 2-3 
kartus didesnius pasėlių plotus. Partijos 
varovai per radiją čia ir klausia: o ar ten 
geresnės oro sąlygos, reljefas? Iš viso lietu 
viai valstiečiai dar, girdi, reikiamai neįver 
tinę tų galingųjų kombainų. Valstiečiai pa 
staruoju metu paraginti sukrusti ir su linų 
rovimu, o rugpiūčio mėn. pabaigoje buvę 
daug rajonų, kur šie darbai nebuvę nė 
pradėti.

„Tautų apsisprendimo principas dažnai 
iš esmės laikomas amerikietišku, kurį, 
idealizmo pagautas, bet dalyke negiliai te
nusimanęs, Amerikos prezidentas Wilso- 
nas užkorė Paryžiaus Taikos Konferenci
jai ir pasauliui. Tai toli ne tiesa. Wilsonas 
Paryžiuje, tiesa, manė, taika būtų tikra 
esmėj, jei kiekviena tauta turėtų savo vals 
tybę ir žemę. Tačiau tautų apsisprendi
mas, kuriuo sąjungininkai nubraižė žemė
lapį po I Pasaulinio karo, nebuvo Wilsono 
logikos vaisius. Tai buvo apvainikavimas 
iš senų laikų Europos ir žmonijos istorijo
je veikusio sąjūdžio. Amerikos viršūnės 
karo metu, o ypač 1918 m. pradžioje, buvo 
linkusios manyti, kad apsisprendimas Ry
tų Europą tik „subalkanizuotų“. kai eko
nominiai ir kiti' sumetimai verčia ją apsi
jungti. Pirmojo Pasaulinio karo metu ne 
Vakarų valstybės ir ne Amerika sukėlė Ry 
tų Europoje nacionalizmo pajėgas. Sąjun
gininkai tik labai nenoriai pasirodžiusias 
pripažino ir išnaudojo, jei ne karui laimė
ti, tai bent paskubinti jo galui“.

Taip sprendžia Notre Dame u-to prof. R. 
H. Ferrellis, apžvelgdamas Amerikos poli
tiką Rytų Europoj prieš 1941 metus kalba
mo u-to leidinyje „The Fate of East Cent
ral Europe“ (1956 m.). Mūsų Maironis taip 
pat Vakarų ir Amerikos nepastebėjo, kada 
praėjusio amžiaus pabaigoje Rytų Europo
je žygiuojantį nacionalizmą apdainavo. Jis 
sakė:

Jau slavai suki’o. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą—žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais. 
Aplinkui jau žydi visur atgimimas; 
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai: 
Ir Lietuvai lemta ne kitas likimas, 
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.
Jei ne Vakarų valstybės ar Amerika 

prieš I Pasaulinį karą gyveniman iššaukė 
Rytų Europos nacionalizmo pajėgas, bent 
tas pats vyko ir II Pasaulinio karo metu ir 
tebevyksta dabar? Gal kalbos, kad Vakarų 
laikysena čia turinti pagrindinės reikšmės 
širdžiai stiprinti ar pakirsti, yra bergž
džios ir netikslios? Gal du veikėjai —Ame 
rika ir Rytų Europa — po senovei tebežiū 
ri vien s?vų interesų ir tesiekia viena ki
tą išnaudoti, o ne iš tikrųjų bendrauti ar 
draugauti? Gali būti, kad ir Maskvos užsi 
mojimas šį nacionalizmą pažaboti bei pa
daryti jį „tarptautiškai proletariniu“ (iš 
tikro rusu reikalams tarnaujančiu), ap- 
šmeižant ii „buržuazine liekana, atgyve
na“, nepasiekia tikslo ir yra bergdžias isto 
rijos laiko eikvojimas, kaip buvo bergždi 
kaizerio „Vidurio Europos“ ir Hitlerio 
„Naujosios Europos“ siekimai?

Kiekviena tauta turi turėti savo žemėje 
savo valstybę. Tai gražus politinis tautų 
apsisprendimo idealas. Paryžiaus Taikos 
Konferencija jrodė. kaip sunku ji Rytų Eu 
ropoję įkūnyti, kad visi būtu visiškai pa
tenkinti. Tai išryškėjo prof. Sevmouro vei 
kale ..Geography. Justice and Po’itics at 
the Paris Conference of 1919“ (iš’eistas N. 
Yorke, 1951 m.). Konferencijos dalyvėmis 
tebuvo pripažintos tik dvi naujos tautos: 
Lenkija ir Čekoslovakija (Čekoslovakiją 
Amerika de facto pripažino 1918 m. rugsė
jo 3 d., o Lenkija 1919 m. sausio 22 d.). Lie 
tuvos prašymas ja pripažinti ir priimti 
konferencijos nariu buvo atmestas (1919 
m. vasario 12 d.).

Konferencijos posėdžiuose tuojau iškilo

ginčų dėl žemių: dėl Silezijos, Dancigo, 
Fiumės, Galicijos, Transilvanijos, Vil
niaus, Klaipėdos ir kitų. Kaip sunku kai 
kuriais pasieniais nuspręsti net, kas pri
klauso kuriai tautai. Lietuviams įrodo Vil
niaus krašto „tuteišai“ — juos savinasi gu 
dai, lenksi ir mes. Įdomus vėliau buvo ir 
Klaipėdos krašto lietuvių lietuviškumas: 
jie politiškai vis ėjo su vokiškomis partijo 
mis, ne su lietuvių. Taikos Konferencijos 
metu slovakų vadas kun. Hlinka nesykį 
pik. House padėjėjui Bonsalui nusiskundė 
čekų nedemokratiškumu ir žodžio laužy
mu: girdi, Pittsburgo seime 1918 m. Masa- 
rykas slovakams prižadėjęs autonomiją, 
seimelį ir teismus, bet dabar viską tvarko 
čekai iš Pragos. Hitleris vėliau pasinaudo
jo slovakų nepasitenkinimu Čekoslovaki
jai ardyti.

Wilsonas viltį dėjo, kad visi šitokie gin
čai bus išspręsti būsimoje Tautų Sąjungo
je. Lietuviai žino, kaip Sąjunga sprendė 
Vilniaus klausimą ir neišsprendė. Neiš
sprendė teigiamai ir daugelio kitų ginčų. 
Visur, prof. Ferrellio žodžiais, „Buvo be 
galo sunku tautų apsisprendimą tiksliai 
įkūnyti. Kliudė daugelis pašalinių veiks
nių. Teko daryti kompromisų, kurie nė vie 
no nepatenkino. Jei Prancūzija ir Anglija 
būtų tuojau, nuo pat pradžių, sutarusios 
bendrai veikti, gali būti, kad ir be Ameri
kos įstojimo Tautų Sąjunga Versalio sutar 
tis būtų tvirtai įgyvendinta ir visi būtų 
prie jos prisitaikę. Bet prieš vokiečių revi- 
zionizmą iš pat pradžios nesiimta griežtų 
bendrų žygių ir tik 1939 m. parodytas 
šioks toks susitarimas, kai jau žygiavo Hit 
leris“.

Tautų Sąjungon neįstojusi ir tokiu būdu 
politiškai Rytų Europoj po I Pasaulinio 
karo savo įtakos atsisakiusi, Amerika bu
vo tačiau dosni savo ekonomine parama. 
Išdalijo 396 milijonus dolerių paskolų Ry
tu Europai (Lenkijai teko daugiausia — 
160 mil.: Čekoslovakijai — 92, Jugoslavijai 
— 51, Rumunijai — 36, Estijai — 14, Suo
mijai — 8, Lietuvai ir Latvijai po 5, Veng- 
riiai — 2. Šalia to Amerikos bankai (Va- 
šingtonui pritariant) Lenkijai paskolino 
100 mil., Čekoslovakijai 25 mil. Valstybi
nės paskolos ir nuošimčiai buvo sutvarky
ti atmokėti per ilga eilę metų, bet visas rei 
kalas buvo nutrauktas vadinamojo Hoove- 
rio Moratoriumo (juo nepasinaudojo vie
na Suomija, griežtai vis atmokėdama savo 
dali) Lietuva 1932'm. jau buvo atmokėju
si 1.237.956 skolos ir nuošimčių. Paliko ne
atmokėta 12.297.786 dol.

Penkmečiais skaičiuojant. Amerikos pre 
kvba su Rytu Europa šitaip atrodė: 1921- 
25 m. Amerika pardavė už 35 mil., pirko 
už 37 mil.: 1926-30 m. pardavė už 48, pirko 
už 68; 1931-35 m. pirko už 28, pardavė už 
40. Lietuvai 1937 m. Amerika pardavė už 
511.000 dol„ Latvijai už 1.744.000, Estijai 
už 1.244.000. Iždo Departamentas apskai
čiavo. kad 1937 m. amerikiečiu turto Rytu 
Euronoie buvo už apie 725 mil. doleriu. 
Dauciausia Lenkiioi (222 mil.) ir Čekoslo 
vakiioj (148 mil.k Latvijoje, sakoma, bu
vo už 8.300.000 dol.. Lietuvoje už 4.900. 
000. Estijoje už 1.400.000 dol.

Bendroje Amerikos ano meto užsieninės 
prekybos apyvartoje ir kapitalu užsleniuo 
se sumoje šie Rytų Europos skaičiai buvo 
nežymūs ir įtakos politikai negalėjo dary
ti.

r DIENOS -Į

(E) Kard. Višinskis puola vyriausybę.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ DE GAULLE
Grįždamas iš Paryžiaus į namus, Pran

cūzijos prez. de Gaulle užvažiavo ant mi
nos, kuri suliepsnojo, bet nesprogo.

Vėliau pasikėsintojas buvo suimtas ir 
išdavė tris savo bendradarbius.

Pasikėsintojas yra OAS (slaptosios ar
mijos), teroristinės kraštutinio dešiniojo 
sparno organizacijos narys.

Ryšium su Gomulkos vyriausybės nuta
rimu religijos mokymą už mokyklos sienų 
pavesti valdžios priežiūrai, kard. Višinskis 
Čenstachavos iškilmėse, dalyvaujant 150. 
000 piligrimu dalyvių pareiškė, kad bažny 
čia nieku būdu nesutiksianti su valdžios įsi 
kišimu į Bažnyčios sritį. Kardinolas Dievo

žalia- Motinos šventės dalyviams pareiškė, kad 
lenkų tauta savo dide’ėje daugumoje pripa 
žįsta krikščionybės dėsnius.

PENKTOJI BOMBA
Sovietai susprogdino jau ir penktąją 

bombą, šįkart N. Žemėje ir žymiai dides
nę.

PROFESINĖS SĄJUNGOS PAKEITĖ 
NUOMONES

Praeitais metais tiek prof, sąjungų, tiek 
Darbo partijos suvažiavimuose vyravo

bei medžiagų sukčiai nuslepia ir pasisavi
na, o jos vieton panaudoja tą žaliavą ir 
medžiagas, kurios turi būti išbrokuotos. 
Iš broko pagaminti pramonės gaminiai pa 
tenka į prekybos tinklą ir ten jie realizuo
jami. Tokių reiškinių esą daug su avaly
nės fabrikais.

— Pakistane 1961 m. gyventojų yra apie 
94 mil. (1951 m. buvo 75.842.000, vadinas, 
per dešimt metų padidėjo apie 24 proc.).

— Pittsburge, Amerikoje, iš privačios 
kolekcijos pavogta paveikslų už 750.000 
dolerių (o likusieji kai kurie apgadinti).

nuomonė, kad D. Britanija turi nusiato- 
minti pati viena.

Šių metų prof, sąjungų suvažiavime at
mesta ta nuomonė, taip pat pritarta, kad 
būtų Polaris bazės. Tiktai pasmerkta tai, 
kad įsileidžiami vokiečių tankistai atlikti 
pratimų (Valijoje).

ŠALIN RANKAS!
Vakarų didieji (Amerika, D. Britanija 

ir Prancūzija) įteikė sovietų vyriausybei 
notas, kuriose atsakoma į užsipuolimus 
dėl to^ kad V. Berlyne organizuojami vi
sokie sambaudininkai, ir įspėjama nedrįs 
ti trukdyti orinio susisiekimo su Berlynu.
DE GAULLE KIETAS IR ATVIRAS

Prancūzijos prez. de Gaulle pasisakė, 
kad jei rusai stengtųsi jėga atkirsti są
jungininkus nuo Berlyno, tai sąjunginin
kai taip pat privalo pasinaudoti jėga savo 
teisėms išlaikyti.
PRIĖMĖ VICEPREZIDENTĄ

Brazilijoje aprimo karinių viršininkų 
sukeltasis triukšmas, kai atsistatydino 
prezidentas ir jo vietą turėjo užimti vice
prezidentas. Viceprez. Goulart, nors yra 
turtingas žemvaldys, įtariamas simpatijo
mis komunizmui.

Pagaliau Goulart prisaikdintas prezi
dentu, bet atsakomybe turės dalytis su mi 
nisteriu pirmininku, kuris dar turės būti 
parlamento paskirtas.
AMERIKA BANDYS BOMBAS

Po to, kai sovietai, atsisakę visų susita
rimų susilaikyti nuo atominių bombų ban

dymų. per trumpą laiką keturias jau su
sprogdino, prez. Kennedy pareiškė, kad ir 
Amerika nebemato kitos išeities, kaip pa
ti pradėti tokius bandymus.

Bandymai bus atlikti laboratorijose ir 
požemiuose, dėl to radioaktyvių kritulių 
pavojaus nebus.

NEUTRALIŲJŲ VEIKLA
Neutraliųjų konferencijos nutarimu, 

reikia kreiptis į prez. Kennedy ir Chruš
čiovą ir prašyti, kad jie vėl susitiktų ir su 
stabdytų karo grėsmę.

Indonezijos prez. Sukamo važiuoja į 
Vašingtoną kalbėti su prez. Kennedy. Į 
Maskvą važiavo Ghanos prez. Nkrumah 
ir Indijos Nehru.

Chruščiovui jie įteikė laišką.

PATVIRTINTA VYRIAUSYBĖ
Naujasis Brazilijos prezidentas Gou

lart min. pirmininku pasirinko Neves, di
džiausios parlamente partijos — socialde
mokratų — atstovą. Parlamentas vyriau
sybę patvirtino.

Manoma, kad naujoji vyriausybė laiky 
sis anksčiau buvusio prez. Kubitschek po
litikos viduje, o tarptautiniuose santy
kiuose — neutralumo,
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MEMMINGENO LIETUVIAI
MEMMINGENO LIETUVIŲ STOVYKLA— STIPK! BENDRUOMENINĖ IR KULT ŪRINĖ BAZĖ

Būtų didelis neapdairumas nepažymėti 
svarbesnių mūsų tremties gyvenimo bend
ruomeninių ir kultūrinių poraiškų. Nese
niai sukako 15 metų, kai Memmingene su
sispietė didesnis ar mažesnis lietuvių bend 
ruomeninis vienetas — apylinkė. Pirmieji 
lietuviai Memmingene jau pasirodė 1944 
metais, o 1945 m. pabaigoje jie ėmė orga
nizuotis bendruomeniškai. 1948 m. Mem
mingene, buvo arti pusantro tūkstančio lie" 
tuvių. Nors daugumą lietuvių iš čia iki 
1950 m. išemigravo, tačiau dar ir šiandien 
mūsų tautiečių Memmingene gyvena arti 
300. Suprantama, kad Memmingeno bend
ruomenė buvo ir dabar tebėra viena iš ak
tyviausių savo visuomenine ir kultūrine 
veikla Vokietijoje.

Bendruomeninį gyvenimą čia vairavo 
šie buvę komitetų apylinkių valdybų pir
mininkai: Ant. Diržys (jis buvo ir pirma
sis Memmingeno bendruomenės steigė
jas), Ig. šešplaukis, J. Kudrotas (miręs), 
A. Juknevičius, Dr. B. Paliokas, J. Krivic 
kas, Miklius, kun. A. Dapkus, J.A. Norei- 
|ka, kun. A. Bunga. Dabar Memmingeno 
apylinkei vadovauja kun. Dr. J. Petraitis, 
kuris su dideliu energingumu ir pareigin
gumu ne tik atlieka visas bendruomenines 
pareigas, bet išlaiko apylinkę gyvą ir veik 
lią. Štai 1960 m. Memmingene buvo pa
ruošti ir pravesti 6 parengimai: Vaikų eg
lutė, Vasario 16 d. minėjimas, Birželio iš
vežimų minėjimas, „Darnos“ choro daly
vavimas pasauliniame Eucharistiniame 
kongrese Miunchene, šio choro koncertas 
Augsburge ir jo metinis koncertas Mem
mingene. Be to, Memmingeno apylinkė lei
džia savo biuletenį „PLB Memmingeno 
Apylinkės Žinias“, kurio pasirodė pernai 
6 numeriai ir šiemet taip pat 6 numeriai. 
Memmingeno apylinkėje dabar veikia Var 
go mokykla, kuriai vadovauja M. Budriū-
nas ir mokytojauja M. Girdvainienė, „Dar 
nos“ choras, kurio dirigentas ir vadovas 
yra žinomasis muzikas M. Budriūnas, 
BALFo skyrius (įgaliotinis J. Cinkus), Ka 
rių Veteranų „Ramovės“ skyrius (pirm. J. 
Kairionis), knygų „Aušros“ leidykla ir t.t.

Penkiolikos metų būvyje nemažą barą 
čia išvarė visuomenininkai, švietėjai, kul
tūrininkai, spaudos darbuotojai. Čia akty
viai veikė Liet, skautų Lituanica tuntas

STRAIPSNIS APIE M. K. ČIURLIONĮ 

VOKIEČIŲ SPAUDOJ
(ELI) Šiemet sukanka 50 metų nuo 

mūsų žymaus dailininko ir muziko M. K. 
Čiurlionio mirties. Šita proga New Yorko 
bibliotekos suruošta dailininko reproduk
cijų parodėlė įgalino meno mėgėjus susipa 
žinti su šio žymaus lietuvio kūryba. Jos ai
das taip pat atsiliepė toli nuo New Yorko, 
Vokietijoj. Vienas žymiausių Bavarijos 
laikraščių „Sueddeutsche Zeitung“ rugpiū 
čio 10 d. išspausdino minėtos parodos pa
žadintą dviejų skilčių straipsnį apie M.K. 
Čiurlionio kūrybą vardu „Abstraktinės 
tapybos prosenelis“. Jame šiltai charakteri 
zuojama visa Čiurlionio kūryba, bet labiau 
šiai vertinama jo tapyba ir palaikoma A. 
Rannito mintis, kad Čiurlionis galėjęs 
įkvėpti abstraktinės tapybos pradininką 
rusą Kandinskį, kuriam mūsų tautiečio ta 
pyba buvo pažįstama. Minėtą straipsnį pa
rašė vienas „S.Z.“ bendradarbis New Yor
ke, iš Estijos kilęs vokietis Robert von 
Berg, kuris pažįsta A. Rannitą. Gyvenda
mas Miunchene, R. von Berg yra bendra
darbiavęs su pabaltiečiais ir daug prisidė
jęs prie pabaltiečių knygų skyriaus suor
ganizavimo Frankfurto Knygų Mugėj 1957 
metais.

Paskaitų (ir pranešimų) trumpas san
traukas - aprašymus perteikiame eilės 
tvarka, kaip jos Studijų Savaitėje buvo 
skaitomos, t.y. pradedant rugpjūčio 7 d. ir 
baigiant rugpiūčio 12 d.

„Lietuvių tautos rezistencijos reikšmin
gieji momentai“ — prof. Z. Ivinskio pa
skaita. Joje prof. Z. Ivinskis dokumentuo
tai ir savo paties prisiminimais plačiai api 
budino: 1. Rezistenciją pirmosios sovietų 
okupacijos metu; 2. 1941 m. sukilimą; 3. 
Sukilimo pastatytosios Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės veiklą ir 4. Tolimesnį lie
tuvių tautos rezistencijos vyksmą. Šią pa
skaitą papildė koreferentas Dr. J. Vidzgi
ris, pateikdamas smulkesnių duomenų 
apie pirmojo bolševikmečio rezistenciją, 
pasiruošimus sukilimui ir jo pravedimą. 
Jis supažindino su naujausiais sovietiniais 
aiškinimais, remdamasis A. Gaigalaitės 
straipsniu „Buržuaziniai nacionalistai hit
lerinės Vokietijos tarnyboje 1939-1941 m.“. 
Sovietinės auiorės faktus ir aiškinimus ko 
referentas sugretino ir patikrino tuose įvy 
kiuose dalyvavusių žymių pogrindžio vei
kėjų liudijimais: buv. 1941 m. sukilimo va 
do L. Prapuolenio ir buv. L.L. Vyriausy
bės įgaliotinio Vilniuje prof. St. Žymanto. 
Daugelis faktų sutampa, tik sovietiniai 
aiškinimai iškreipti.

„Tikroji rezistencijos esmė“ — Jono 
Kalvaičio. Joje prelegentas išdėstė Einštei 
no reliatyvybės teorijos konfliktą su 
marksistine filosofija ir priėjo išvados, 
kad marksizmas nesiremia gamtos mokslų 
duomenimis, o pasaulėžiūrinių tikėjimu. 
Komunistų manifestas 19-to šimtmečio vi
dury buvo kaltinamasis aktas to laiko 
santvarkai prieš darbininkų išnaudojimą. 
Dieviško Meilės įsakymo nevykdymas pri

(15 METŲ SUKAKTIES PROGA)

(vadovavo Br. Kviklys), vėliau Kęstučio 
draugovė, moksleivių ateitininkų ir sen
draugių kuopos, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Vyr. Valdyba, ABN Centrinė Delega- 
tūra, kuri ir šiandien tebeveikia, Liet. Bib
liografinė Tarnyba. Memmingene ilgą lai
ką veikė Lietuvių gimnazija, kuriai direk
toriavo inž. J. Mikaila, Radžionis, A. Ra-

Rašo: Stp. Vykintas

monis. Čia veikė ir pradžios mokyklos, vai 
kų darželiai, kur mokytojavo Strikienė, 
Jankaitis, Milmantienė, Jankauskas, B. 
Buivydas, J.A. Noreika ir kt.

Čia buvo gana gyva ir kultūrinė veikla. 
Dažnai būdavo ruošiamos paskaitos, litera 
tūros vakarai, vaidinimai. Čia veikė sce
nos mėgėjų būrelis, kuris suvaidino R. Spa 
lio „Batus“ ir kt. Dainos srityje didelį ba
rą išvarė J. Gaidelio, J. Kreivėno, M. Bud 
riūno chorai. 1953 m. suorganizuotas M. 
Budriūno „Darnos“ choras ne tik išsilaikė 
iki šių dienų, bet nuolat tobulėjo ir užka
riavo gausios savos ir svetimtaučių publi
kos simpatijas. Jis koncertavo Bonoje, Ul
ine, Miunchene. Augsburge, du kartu Švei
carijoje, Madride, Amerikos Balso ir Lais
vosios Europos radijo stotyse, šiemet su 
dideliu pasisekimu jis koncertavo Miun
chene, Augsburge, Koenigsteine ir Huetten 
felde. Iki šių metų pabaigos choras dar nu 
mato dvi koncertines išvykas. Tuo būdu 
choro veikla yra paskutiniu metu žymiai

padidėjusi ir pasidariusi dar reikšminges
nė. Be to, choras dažnai gieda didžiausioje 
ir moderniausioje Memmingeno bažnyčio
je, lietuvių katalikų pamaldose, į kurias at 
eina ir nemažą vokiečių, mėgstančių pasi" 
klausyti lietuvių choro darnių ir gražių 
giesmių. Apie „Darnos“ chorą nekartą yra 
parašę ir vokiečių muzikos recenzentai la
bai gražių atsiliepimų. Tai vadovo ir diri
gento M. Budriūno ir visų pasiaukojusių 
choristų bendro darbo vaisius ir nuopel
nas.

Memmingeno stovykloje buvo labai gau
si lietuviškoji spauda. Čia buvo leidžiami 
šie spaudos leidiniai: 1945 m. Radijo Biu
letenis, Dienos Apžvalga, Informacija;
1946 m. Bažnytinė Savaitė, Mūsų Laužas, 
Vapsva (humoro laikraštis), Laisvoji Lie
tuva, vėliau perkelta į Kanadą ir JAV;
1947 m. Dienos Pranešimai, Atžala, Karaje 
das (abu skautų); 1948 m. Kronika (stud, 
neo-lithuanų), LAS Informacijos; 1948 m. 
Knygų Lentyna, Vytis (skautų, vėliau per
keltas į JAV), Skautiškuoju Keliu; 1949 
m. Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Apy 
linkės Komiteto Pranešimai; 1950-52 m. 
ABN informacijos „Savaitės Žinios“. 
Spaustuvėje buvo spausdinami šie laikraš 
čiai: 1946-49 Mintis (buvęs vienintelis lie
tuvių dienraštis Vokietijoje), to paties 
vardo žurnalas; 1949-50 m. Lietuvis, jam 
sustojus Tremtis. Memmingene buvo iš
leista 37 lietuviškos knygos ir brošiūros.

Taigi, Memmingenas buvo ir dar dabar 
tebėra viena iš stipriausių lietuvių kultūri 
nių bazių Vokietijoje.

LAIKO KLAUSIMAIS
Vm-TOSIOS STUDIJŲ SAVAITĖS PASKAITŲ MINTYS

vedė prie katastrofos, kuri ir šiandien ne
sibaigia. Tik išpirkus praeities nuodėmes 
bus galima nugalėti dabarties krizę. Krikš
čionybės praeities nuodėmės iššaukė ko
munizmą, tai tik tų nuodėmių atpirkimas 
ir gali sulaikyti jį; šia prasme turi pasi
reikšti ir visa krikščionybės rezistencija 
prieš komunizmą.

„Visuomeninis teisingumo klausimas 
krikščioniškuoju ir komunistiniu požiū
riais“ — Dr. J. Vidzgirio. Sugretinęs abie
jų pasaulėžiūrų formalinius panašumus 
ir turinio skirtumus, prelegentas moksli
niu metodu sutrauktai išdėstė pagrindines 
sąvokas, kuriomis sprendžiamas visuome
ninio teisingumo klausimas vienoje ir ki
toje pusėje.

„Jaunimo reikšmė kovose už laisvę“ — 
kun. Dr. J. Vaišnoros, MIC. Tautos atgi
mimas siejasi su aktyviu jaunimo įsijungi
mu į bendrą darbą. Vienas, kuris uždegė 
savu laiku jaunimą ir įkvėpė jam tėvynės 
mei'.ę, yra Petras Kraučiūnas. Jis pats, su
sipratęs lietuvis, tapęs Marijampolės gim
nazijos mokytoju, uždegė jaunimo būrius. 
Jo mokiniai, tapę studentais, išaugo į pir
maeilius kovotojus už tautos kultūrinį at
gimimą, kartu tapo ir vadovais jos kovoje 
už laisvę. Ši dvasia atsispindėjo 1918 m. 
savanoriuose, 1941 m. partizanuose, ta pa
ti dvasia 1944-54 m. partizanuose ar Sibiro 
lietuvių jaunimo tarpe. Ta pati dvasia turi 
apimti ir jaunimą, kurs yra laisvėje, Va
karuose. Kiekvienas laikotarpis stato nau
jus reikalavimus, reikalingos naujos vei
kimo priemonės, bet pagrindiniai veikėjai 
— visuomet jaunimas!

„Kultūra ir krikščionybė“ — prof. A. 
Maceinos. Šios paskaitos santrauka bus 
pateikta atskirai. Paskaitai koreferavo

PAMINĖJO PROF. K. BIELIUKO 60 M.
SUKAKTĮ

(E) Rugpiūčio 26 d. Lietuvos spauda, ra
dijas paminėjo prof. Dr. K. Bieliuko 60 m. 
sukaktį. Jis yra parašęs apie 40 mokslo 
darbų ir, pagal „Tiesą“ (202 nr.), gali būti 
pagrįstai laikomas Ežerotyros mokslo pra
dininku ir organizatoriumi Lietuvoje. Aka 
demikas K. Bieliukas 1959 m. buvo priim
tas į kom. partijos narius. Ligšiol jis eina 
geologijos ir geografijos instituto direkto
riaus pareigas.

kun. D. Kenstavičius, ribodamasis siauru 
lietuviškosios religinės srities kultūros 
klausimu.

„Trys socialinės enciklikos ir socialinio 
teisingumo pasiekimai Vakarų Vokietijo
je“ — Dr. J .Norkaičio. Šioje paskaitoje 
Dr. Norkaitis peržvelgė visas tris popiežių 
enciklikas socialiniais klausimai?: Rerum 
Novarum, Quadragesimo Anno ir naujau
siąją Mater et Magistrą. Ilgiau aiškino 
Mater et Magistrą enciklikoje iškeltas 
mintis, kurios daugeliu atvejų sutampa su 
dabartine Vak. Vokietijos socialinės san
tvarkos kryptimi. Tuo tikslu prelegentas 
plačiai panagrinėjo dabartinę V. Vokieti
jos socialinę bei ekonominę politiką, pami
nėdamas jos teigiamąsias ir neigiamąsias 
puses.
Pranešimai

„Dabartinės jaunimo problemos paverg
toje Lietuvoje“ — K. Jurgaičio praneši
mas. Prelegentas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, iškėlė eilę tokių faktų, kurie oficia
liuose šaltiniuose neminimi. Jaunimas, 
net vaikai, iš savo tėvų išmoksta vaidinti: 
komunistinių funkcijonierių akyse save 
vaizduoja pionieriais ar komjaunuoliais, o 
praktiškame gyvenime yra tikinti ir nuo
širdūs lietuviukai. Tėvai, kiek įmanoma, 
vengia savo vaikus atiduoti komunistinių 
įstaigų (internatų) globon. Bet ir tokiose 
įstaigose jaunimas išauga ne tiek komu
nistinis, kiek palūžusia dvasia. Yra taurių 
pavyzdžių, kur, sustiprinus antireliginę 
kovą, aiškiai pasireiškia dar gilesnis, be
veik provokuojantis religingumas paskirų 
asmenų. Žmonės, kurie aiškiai nueina pas 
komunistus, turi dažniausiai socialines 
ydas (kriminaliniai nusikaltėliai, girtuok
liai, nedorėlės ir t.t.).

„Antisovietinė rezistencija lietuvių lite
ratūroje“ — Dr. J. Griniaus. Apibūdinęs 
Dsumanto (J Lukšos) autentiškų įvykių 
knygą „Partizanai už geležinės uždangos“, 
prelegentas tvirtino, kad šis veikalas turė
jęs nemažos įtakos lietuvių rašytojams. 
Nuo 1950 m., t.y. nuo „Partizanų už geleži
nės uždangos“ pasirodymo, rezistencinėm 
temom yra sukurti du romanai ir dvi dra
mos. Tai Alės Rūtos „Broliai“, Vyt. Alan
to „Tarp dviejų gyvenimų“, Dr. J. Gri
niaus,,Žiurkių kamera“ ir A. Landsbergio 
„Penki stulpai turgaus aikštėje“. Visų šių 
veikalų turinį Dr. Grinius vaizdžiai per
teikė.

„Ku’tūrinis gyvenimas pav. Lietuvoje 
per 1960 m.“ — M. Musteikio. Pranešėjas 
sutrauktai papasakojo kultūrinio gyveni
mo apraiškas visose kultūros srityse. Pasi
remdamas faktais, skaitmenimis ir sovie
tinės spaudos citatomis įrodė, kad paverg
tame krašte bolševikiniai okupantai visu 
brutalumu stengiasi tautinę dvasią išstum 
ti iš visų kultūrinio gyvenimo sričių. 
Vietoj jos per jėgą brukama sovietizacija, 
komunizmas. Ypačiai sustiprinta kova 
prieš tikėjimą, o paskutiniu laiku nepap
rastai sustiprintos pastangos Lietuvą su
rusinti, ske'biant sovietiškų tautų „brolys
tės“ idėją.

„Europos apsijungimas ir tautų laisvė“ 
— R. Bačkio. Europos apsijungimas su
tinka daug kliūčių. Didžiausioji kliūtis,

(Nukeltai į 3 psl.)

SOCIALIZACIJA
Paskirų asmenų būrimasis į didesnius 

ar mažesnius vienetus yra ryškus, įgim
tas ir tarsi nesulaikomas polinkis. Buria
masi, kad jungtinėmis pajėgomis pasiekti 
tuos tikslus, kurių paskiras asmuo savo 
turimomis priemonėmis atsiekti neįsten
gia. Iš čia gimsta sąjūdžiai, sąjungos, 
draugijos, siekiančios ekonominių, kultū
rinių, visuomeninių, sporto, atilsio, profe
sinių bei politinių tikslų ne tik valstybinė 
je, bet pasaulinėje plotmėje. Tai socializa 
cine apraiška, kuri dabarčiai yra labai bū 
dingą. Į socializaciją naujoji popiežiaus 
enciklika atkreipia dėmesį ir į ją skatina. 
Tik nereikia sumaišyti dviejų skirtingų 
dalykų: sccializscijos su socializmu. Pa
starojo atžvilgiu enciklika laikosi ankstes 
nių popiežių minties.

Tiesa, socializacija daugina ir organiza
cines formas ir tarp įvairių sambūrių san 
tykievimo teisinius dėsnius. Šičia asmeni
nės veiklos laisvės dalinai aprėžiamos. 
Vartojamos priemonės, veikimo būdai, su 
kuriama aplinka, kuri sunkina paskiram 
žmogui nepriklausomai nuo išorinių įtakų 
mintyti, reikštis, atsakingai veikti, pabrėž 
ti savo asmenybę ir ją praturtinti. Bet 
tikroji socializacija žmogaus nepaverčia 
automatu. Ji nėra natūralinių, aklų jėgų 
Išdava. Priešingai, tikroji socializacija 
yra kūrinys sąmoningų, laisvų būtybių ■ 
žmonių, savo prigimtimi atsakingų, nors 
veikime jie į tą ekonominį vystymąsi, so
cialinę pažangą atsižvelgia ir nors iš ap
linkos įtaigų visiškai išsijungti negali.

Socializacija gali ir turi būti įvykdyta, 
bet tik tokiu būdu, kad per ją būtų išgau
ta nauda, o neigiamosios pusės būtų iš
jungtos ar bent stabdomos. Tam reikia, 
kad viešosios santvarkos sargai turėtų 
sveiką bendrosios gerovės sąvoką ir steng 
tusi ją paversti gyvenimu. Toji bendro
sios gerovės sąvoka bus sveika, jei ji ap
ims pilną socialinių sąlygų visumą, kuri 
žmogaus pilnutinei asmenybei vystytis lei
džia ir padeda. Be to, būtina, kad tarpinės 
grupės ir įvairi socialinė iniciatyva vals
tybinių organų atžvilgiu būtų autonomiš
kos, ir jos, siekdamos savo interesų, su 
tais organais lojaliai bendradarbiautų, 
žiūrėdamos bendros gerovės. Nemažiau 
privalu, kad tarpininkaujančios grupės 
būtų bendruomenės formaliai ir esmiškai, 
tai yra, kad į grupės narius būtų žiūrima 
kaip į asmenis, skatintinus tame vienete 
veikliai reikštis.

Tvarka visuomenėje klesti, jei tik palai 
koma pusiausvyra tarp minėtos autonomi 
jos, veiklaus visų, paskirų asmenų bei gru 
pių, bendradarbiavimo ir budrios, derinan 
čios bei skatinančios politinių veiksnių 
veiklos.

Taip suprasta, tokioje dorovinėje aplin
koje vykdoma socializacija savo prigimti-/ 
mi išvengia didelių pavojų, kurie paskirus 
asmenis grasina žalingu suvaržymu, prie
spauda. Dar daugiau, tikroji socializacija 
paskirų asmenų asmenybės ugdymui pa
gelbsti. Tuomet prasideda organiškas su
gyvenimas, kaip nepamainomas socialinio, 
visuomeninio teisingumo pagrindas.

Kaip tik į šitokią socializaciją popiežius 
Jonas XXIII pusiausvyros stokojančią, 
dėl ateities būkštaujančią žmoniją skati
na. S. Matulis, MIC,
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
WOLVERHAMPTON—rugsėjo 17 d„ 11 v. 
STOKE-on-TRENT—rugsėjo 24 d., 12 vai.

(9)

Vydūnui, bręstančiam lietuvių ir vokiečių kultūrų 
sąvartoj, teko daug klaidžioti, kol surado savo tikrąjį 
kūrėjo pašaukimą. Tas klajones jis vaizduoja pirmaja- 

A.MERKELIS
me savo veikale, pasakiškam trijų veiksmų vaidiny Pa
siilgimas (Tilžė, 1938 m., 68 psl.). Apie šį veikalą Vydū
nas mąstė keletą metų, kol jį 1898 m. rudenį parašė. Tuo 

ILGESIO VEDAMAS!
met jis buvo pavadintas Pasiilgimas Veldėtojo.

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

VYDŪNAS

Vydūnas sakos šiame veikale sukūręs tai, kas jam 
vaizdavos stebint esminį tautos gyveninio pakitimą, ku
ris vyko jos tautinio atgimimo metu. „Šiuo veikalu norė
ta vaizduoti, kaip tautos gyvenime tilstąs liaudies dai
navimas ir apmingąs pasakų ir jų nuotaikos gyvumas il
gisi to, kurs jį tautoje, bet jau savo būdu sužadintų.

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

plačios Vydūno 
monografijos.

Vėl ir laukiamas žadintojas ilgisi savo tėviškės. Taip tai 
visos šio veikalo asmenybės yra simboliai, kaip, giliau 
žiūrint, pagaliau kiekvieno žmogaus asmuo ir jo veikla 
yra žmoniškumo symbolas" (3-4 psl.).

Po 40 metų, kai šis veikalas buvo parašytas, Vydūnas 
jį išleisdamas pažymi, kad „gal tautai bus įdomu maty
ti, kas mūsų Levo t.i,.kr..t tapuc^na. O ga’ v,-kale vie 
nas antras suras ir dar visokių slėpinių. Jų sukaupiau 
jame, kiek tik sučiupau. Gal jie kai kam primins, kaip 
Lietuvių tauta įg'jo cavingumą“ (4 psl.).

Šis pirmasis Vydūno veikalas savo forma ir turiniu 
būdingas visai tolimesnei jo kūrybai. Jame nagrinėja
mas vienas iš pagrindinių jo kūrybos klausimų — žmo

gaus santykis su savo tėvyne, arba jo vadinama tėviške, 
kuri sudaro ne tik tą vietovę, kurioje žmogus gimė, bet 
ir kultūrą, kurioje jis brendo. Žmogus, norėdamas būti 
žmogumi pilna to žodžio prasme, negali gyventi be tėvy
nės, o dėl kurių nors priežasčių jos netekęs visomis savo 
kūrybinėmis galiomis veržiasi į ją.

„Pasiilgimo“ Jaunuolis, kuriame Vydūnas vaizduo
ja savo jaunystės išgyvenimus, teigia: „Motinėlė saky
davo, žmogui reikia eiti tiesiai gyvenimo taku, tada susi 
voksiąs pagaliau ir namieje, savo tėviškėje, ir pats save 
suprasiąs“. Motinėlė Jaunuoliui taip pat sakius, kad „tė
viškės esą gyvi balsai. Slapčia jie skamba visur. Jų rei
kią klausytis ir juos išgirsti. Jie veda tikru keliu. Tada 
žmogus susivokiąs. Tai ir stengiaus klausytis eidamas, ir 
lyg išgirdau. O kai suprast juos norėjau, jie pranyko“ 
(8 psl.).

Keliaudamas per pasaulį. Jaunuolis tikisi kada nors 
išgirsti tėviškės balsus, nes jam motinėlė sakius, kad 
„kiekvienas turįs sau eiti į gyvenimą, kol nesusivoksiąs 
namieje. Tik taip gyvenimas esąs prasmingas (8 psl.).

Savo sąmonės prietemoj (pirmajame veikale) Jau
nuolis žino, kad jis ateinąs iš namų, iš savo tėviškės. Bet 
kaip tai, nežinąs. Ir norįs todėl taip toli eiti, kol sužino
siąs viską, kas esąs ir kas jo tėviškė. Antrajame veiks
me vaizduojamos Jaunuolio klajonės, beieškant kelio į 
Tėviškę. Beklajojant kartais ir apmaudas pradeda imti, 
nes gyvenimą garsų palikęs, o čia grimstąs į tamsų ne- 
gyvumą.

Jaunuolis ieško tėviškės, kuri visu savo grožiu ir di
dybe tegali pasireikšti kūryboj, o jo ieškomoji tėviškė 
ilgisi ir laukia kūrėjo, kuris žadintų ir keltų jos dvasią. 
Kaip kūrėjas negali būti be tėviškės, taip ir gyva tėviš
kė — be kūrėjo.

Pagaliau po ilgų klajonių ir abejonių Jaunuolis, su
sivokdamas kas esąs, susiranda tėviškę (Aš tėviškei at
sibudau! Oi, džiaugsmas, kad susiradau!), o tėviškė susi

laukia kūrėjo Vaidučio, savo praeities kūrybinio turto 
veldėtojo ir gausintojo.

žmogui, išklydėliui iš savo tautos, nelengva kelias 
į ją besusirasti, ir tik retas savosios tėviškės ir jos dai
nų, pasakų, padavimų grožio viliojamas į ją begrįžta.

Poetas Jurgis Baltrušaitis (1873.IV.20 — 1944.1.3), 
savo lyrika daugiausia iš skandinavų literatūros verti
mais praturtinęs rusų literatūrą ir didžio garso sulaukęs, 
gyvenimo saulėlydį grįžo į savo tautos kultūrą, jai ne
mažą lobį duodamas. Grįžo suvokęs amžiną tiesą, kad 
menininkas į pasaulį tegali eiti tik per savo tautą. Ir sa
vo didelį poezijos pasisekimą rusuose Jurgis Baltrušaitis 
aiškina jos lietuviškumu, t.y., kad jo lyrikos ritmika iš
plaukusi iš senesniųjų lietuvių liaudies dainų, o jos mis
tika — iš pasakų mitų ir padavimų.

Daug keliavęs po svečias šalis, daug matęs, daug iš
gyvenęs ir didžio garso pasiekęs Jurgis Baltrušaitis grįžo 
į savo tautos kultūrą, tikėdamas, kad mūsų tautos kūry
binė dvasia gali ypač padidinti žmonijos dvasios lobyną, 
nes ji turi savo didžiąją misiją amžių raidoje (Jurgis 
Baltrušaitis. Poezija, 1948 m. 255 psl.).

Kraudamas kitos tautos kultūros lobius, Jurgis Bal
trušaitis betgi nebuvo koks pasimetėlis su savo tauta: ji 
jam visur ir visada buvo gyva ir viliojanti:

Aš daug žinau karalių rūmų, 
Bet ten man stigo pirkios dūmų — 
Už jų žibuklų man vaidenos 
Aprūkus krosnis, užlos senos...

(Jurgis Baltrušaitis, ten pat, 177 psl.)
Toks buvo ir penkeriais metais už Jurgį Baltrušaiti 

senesnis Vydūnas. Vokiškos kultūros brandintas ir 24- 
rius metus, kaip mokytojas, jai dirbęs, jis betgi nepasi
metė su savo tauta ir nenuėjo su vokiečiais: lietuviškos 
l'.'ryb"." genijaus ilgesys per probočių šešėlius jį atvedė 
prie tautinės kūrybos amžinosios ugnies aukuro, kurio 
jis tapo didysis vaidila.

(Pabaiga)
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ATOSTOGOS
Kai atvažiavau atostogų j Bad Breull, 

tai kurorto direktorius jau stovėjo geležin
kelio stoties perone. Jis palaukė, kol visi 
keleiviai su savo lagaminais išsikraustė iš 
traukinio, ir tada sušuko garsiai ir labai 
draugiškai: „Visi ponai ir ponios, kurie 
čia atvažiavot atostogauti, prašau atsistoti 
kairėj pusėj“.

Beveik visi nuskubėjo į kairiąją perono 
pusę.

„Čia, <fionai“, ragina direktorius, „atsi
stokite pusračiu“.

Žmonės šiek tiek susigrupavo. Aš pats 
stovėjau trečioj eilėj ir stovėjau labai tvir
tai, nes ant mano kojų kitas atostogauto
jas pastatė savo lagaminą. „Tai“, pasakė 
kurorto direktorius, „mes tuoj ir pradė
sim poilsiauti. Programa tokia: šiandien 
popiet miesto apžiūrėjimas, išgėrimas prie 
vyno šulinio — nuo žmogaus DM. 1, — 
tai labai pigu. Šiandien vakare atostogau
jančių pobūvis su šokiais ir dainomis. 
Dainų knygutė kainuoja tiktai DM. 1,20. 
Rytoj prieš piet kurorto koncertas, o po
piet atostogaujančių pasikalbėjimas, ir ta' 
da visi gaus spausdintą programą visai sa
vaitei už DM.3,—. Vakarais bus tautinių 
kostiumų šventės, bus rodomos spalvotos 
filmos iš apylinkių, visokie kiti parengi
mai, šventės ir pobūviai. Dienomis bus pa
sivažinėjimai, apžiūros, iškylos, pasivaikš
čiojimai vienišiems ir pan., pagal amžių ir 
pinigini pajėgumą. Po valandos mes visi 
susitiksime prie rotušės. Sveiki atvykę, ir 
pasitaisykite gerai!“

Žmonės neturėjo laiko net katutėms, nes 
buvo tuoj apsupti ir paskirstyti viešbučio 
ir kambarių nuomotoju atstovams. Išri
kiavus pora už poros, viešbutininkai pakė
lė i viršų iškabas sų savo viešbučio vardu 
ir kiekvienas nusivedė savo grupę.

Aš atvykau j „Avinėlio“ viešbutį ir per 
sunkumus pasiekiau savo kambarį, nes 
pakeliui visokių lėlių ir suvenirų pardavė
jai siūlijo man savo prekes. Pasiekęs kam
barį, tuoj užsirakinau ir pagalvojau, kad 
/era būtų nusiprausti, valandėlę pamiego
ti ir pailsėti po kelionės. Bet tuoj suskam
bėjo telefonas, ir balsas man pranešė: 
„Čia atostogaujantiems patarnauti įstaiga. 
10 minučių kaip jau laukiame jūsų prie
rotušės išklausyti svarbiu pranešimų. Ne
užrakinkite savo kambario, nes kol nebu
site jis bus apžiūrėtas vienos tarptautinio 
komiteto grupės. Ačiū!“

Aš nespėiau nieko atsakyti. Spėjau tik
tai vėl greit apsirengti ir išskubėti. Apa
čioj jau laukė kurorto patarnautoja žalia 
uniforma. Ji nuvedė visus „Avinėlio“ 
viešbučio svečius j rotušės aikštę. Iš kai
res ir dešinės suėjo tokios pat žmonių 
gtsnės iš kitų viešbučių. Greit buvau iš vi
su pusiu taip suspaustas, jog nebegalėjau 
judėti. Pranešimai buvo perduodami per 
garsiakalbį. Kalbėtojo nebuvo matyti. 
Apskritai aš nieko nega’ėjau matyti — tik
tai mėlyna dangų virš savo galvos. Po iš
kilmių pasakiau, kad man iškilo reikalas, 
tai pasisekė p’sprukti j nuošalią gatvę. 
Kurorto pakraštyje atsisėdau ant suolo ir

pirmąsyk giliai atsikvėpiau. Bet viena 
tautiniais rūbais aprengta moteris išgąs
dino mane, paklausdama: „Ar jūs irgi 
kambarius išnuomojate?“ — „Ne“, atsa
kiau aš, „aš čia atostogauju“. — „Kaip?!“ 
sušuko ji. „Ir jūs sėdite čia lauke?! Aš ne
suprantu!“ Aš sužinojau, kad šio kurorto 
gyventojai sezonui išnuomoja net visus 
savo kambarius, o patys miega šalinėse 
ant šieno. Dienos metu jie būna lauke ir 
sėdi ant tų suolų... Aš supratau ir nuėjau 
į savo viešbutį, bet ten jau nieko negavau 
pavalgyti. „Ponas“, pasakė man padavė
jas, „Jūs atėjote per vėlai“. Ir jis atitarš- 
kino man visas valandas, kada čia reikia 
valgyti. Aš nespėjau jam padėkoti už in
formacijas, nes kurorto patarnautoja pa
traukė mane į šalį ir priekaištingai pasa
kė: „Ar jūs užmiršote, kad tuojau bus iš
gėrimas prie šulinio, o po to atostogau
jančiųjų šventė?“

Išgėrimas buvo linksmas. Buvo sudary
ta ilga eilė žmonių, kurie tarp dviejų bal
tų gatvėj nupaišytų linijų judėjo vyno 
šulinio link. Nuo kitos šulinio pusės taip 
pat tarp dviejų linijų grįžo žmonės, kurie 
jau buvo jsipylę į save vyno. Jie visi jau 
buvo kiek įgėrę ir garsiai juokėsi iš mūsų, 
dar negėrusių vyno, o mes, blaivieji, iš sa
vo pusės juokėmės tų gėrusiųjų. Kurorto 
direkcija gražiai suorganizavo. Kaip man 
vienas atostogaujančiųjų prižiūrėtojas 
aiškina, šitokiu būdu per trumpiausią lai
ką pasiekiamas didžiausias įspūdis ir tuo 
pačiu metu atliekama sėkminga paslauga 
čionykščiam vynui.

Jeigu aš geriu vyną greitai, tai jis ap
svaigina mane. Bet atostogaujančiųjų 
šventės metu salėje man vistiek pasisekė 
išsikrapštyti iš žmonių masės ir apsisau
goti alaus stiklų padėklo, kurie buvo svai
domi iš scenos. Kai pajutau, kad nugara 
atsirėmė į sieną, tai man pasidarė kiek 
tvirčiau. Bet pasijutau visai tvirtai, kai 
pastebėjau šalia savęs išblyškusią mergai
tę su nudribusiais ant akių plaukais.

„Aš jau nebegaliu!“ sakė ji.
„Ko nebegalite?“ paklausiau aš.
„Aš nebegaliu jau ilsėtis. Tai perdaug 

vargina. Jie kaip tik norėjo uždėti man 
margą šiaudinę skrybėlę, paskiau aš turė-

čios gatvės yra saugojamos. Bet jos baimė 
pasirodė beprasmiška, nes, be mūsų nie
kas iš atostogaujančių nemėgino susipa
žinti su apylinkėmis.

Miške nieko nebuvo, ir čia taip malonu 
ir tylu. Vietoj kurorto direktoriaus sukio
josi voveraitės, o vietoj muzikos automa
tų — girdėti paukščių čiulbėjimas.-Mes 
išvaikščiojom ilgai ir beveik nekalbėjome. 
Vėliau gulėjome pievoje, saulėj, valgėme 
miško uogas, kopinėjome uolomis aukštyn 
ir žemyn ir buvome tikrai laimingi be 
programų.

„Iš kur jūs ateinate,“ paklausė mus pir
mas sutiktasis atostogautojas. „Jūs visai 
nudegę saulėj“.

Mes paaiškinom jam.
Jo atsakymas buvo neaiškus: „Aš pasi

skųsiu kurorto direktoriui, nes programo
je nieko neparašyta apie nudegimą sau
lėje“.

Dar po dviejų valandų mus pagavo ku
rorto direktorius ir kurorto daktaras. Jie 
paprašė mus į kabinetą ir paklausė mus, 
ar nesijaučiame ligoniai ir ar neturėjome 
ko nors panašaus savo šeimoje. Tai negali 
būti, sakė jie griežtai, kad du jauni žmo
nės važiuotų į kurortą ir nenorėtų nieko 
gauti už savo sumokėtuosius pinigus. Ku
rorto direktorius ir daktaras, tiktai jie du, 
yra atsakingi už tai, kad kiekvienas atos
togaujantis gautų sau teisėtai priklausan
čią dalį. Mes šiandien daug ką pražiopso- 
jom, bet užtat rytoj mes gausim šalto 
vandens gydymą. Rytoj pusė aštuntos ry
tą turime ateiti čia. Mes su mergaite pasi
keitėme žvilgsniais ir abu pasakėme, kad, 
žinoma, visa tai daroma mūsų naudai ir 
rytoj tam tikrą valandą mes prisistatysi
me. Bet nakties metu, kai iš visų restora
nų buvo girdėti liaudies dainos, mes pas
lapčia palikome kurortą.

Pabėgimas pavyko!
V. čekauskienė

SAaitytejii laiškui
PARAMA LENKIJOS LIETUVIAMS

Jeigu popierius iš gėdos galėtų raudo
nuoti, tai neprašytai siuntinėjamas „Tėvy
nės Balsas“ būtų raudonas, kaip raudonas 
yra jo turinys, tiek jame melo prikemša
ma! Gegužės mėn. Nr. 37 cituojamas Al
girdas Skripka, Lenkijos lietuvių kultūros 
draugijos pirmininkas. Jis su panieka kal
ba apie Balfo siuntinėjamus senų rūbų 
pakietėlius, kurių Lenkijos lietuviai neno
rį priimti, nes „gyvenantieji lietuviai Len
kijoje yra neblogiau apsirengę, kaip ponai 
iš Balfo“.

Bet toks teigimas yra didžiausia mela
gystė! Gal jam turint geresnę vietą ir dar 
prisiduriant „iš šalies“, kaip yra įprasta 
komunistinėje santvarkoje, nereikia var
totų drabužių. Žinoma, naujoji komuniz
mo sukurtoji klasė, išnaudodama darbi
ninkiją, gyvena gerai. Jiems nesvarbu, 
kaip darbo žmonės gyvena. Svarbu, kad jų 
pilvai ir kišenės yra pilni...

Praeitais metais viename lietuvių sa
vaitraštyje perskaičiau redakcijos prane
šimą, kad jie turi eilę Lenkijoje gyvenan
čių lietuvių adresų, kuriems reikia me
džiaginės pagalbos. Parašiau redakcijon ir 
gavau tris adresus. Vieną perdaviau kai
mynystėje gyvenantiems lietuviams. Už 
poros dienų pasiunčiau vartotų drabužių 
siuntą Lenkijon. Maždaug po dviejų mė
nesių gavau atsakymą, štai pora ištraukų: 
,... siunčiu širdingą padėką gerbiamajui 
ponui. Esu tuom labai patenkintas, nes 
viskas tinka. Ačiū ačiū, tūkstantį kartų 
ačiū jums“.

Praėjo kokia savaitė nuo to atsakymo, 
ir pasipylė virtinė laiškų iš Lenkijos lie
tuvių. Laiškai dažniausiai rašyti iš sąsiu
vinio išp’ėštam lape, neįgudusią rašysena, 
netaisyklingai. Be abejo, rašė ne įstaigų 
tarnautojai, kolchozų sekretoriai, ne kul

tūros draugijų pirmininkai, oi, ne, bet pa
prasti žmonės, darbininkai skundėsi savo 
varginga dalia ir prašė pagalbos. Per pus
metį gavau apie penkiolika tokių laiškų. 
Pasirodo, kai keliems nusiunčiau po gerą 
ryšulį rūbų, kiti nusirašė mano adresą ir 
pradėjo klabenti mane, tarsi aš būčiau 
koks sandėlys.

čia noriu pateikti dar keletą ištraukų iš 
kitų laiškų, kurie yra geriausias įrody
mas, kaip žmonės skursta komunizmo sis
temoje, o tuo tarpu komunistų ponai pu
čiasi, tarsi varlė baloje, kartodami: pas 
mus visko užtenka. Štai kaip jums visko 
iki valiai:—

„Turim tris mergaites. Dvi eina į mo
kyklą, neturiu kuo aprengti. Todėl Jūsų 
labai prašom, jei nesudarysiu didelio jums 
trūkumo, tai atsiųskit mano mergaitėms“. 
Kita rašo: „...labai būtut gera, kat galėtut 
kuom padėti jej galėsit, tikrai būtau di- 
kinga uštai, pas mus žmones labai džiau
gėsi Jūsų dovaūnomies“. Dar kita: „Bran
gus Tautiečai jej niegalesit man kom pr 
diet tai prašom iž visos šyrdies atsiuskit 
koki adresą“. Kitame laiške motina prašc 
.... maž man galėsit atsust kokiu senv 
ckaritu mergaitėmis vaikščoti i mokikla“. 
Našlaitė: „Gerbiamasis Ponas ka galesite 
man viskas prlsiduoda. Dieve mano kokiu 
žmaniu yra gerširdžiu. Aš apsiverkiau iš 
džiauksmo“. (čia buvo atsakymas į mano 
užklausimą ko norėtų).

Tai matot, gerbiamieji, kaip visko ko
munistų „rojuje“ yra! Tarybininkai, užuot 
melavę per akis, turėtų padėti darbo žmo
nėms. Milijonai rublių yra išleidžiama 
melagingai propagandai, kai tuo tarpu 
motinos neturi kuom savo vaikų apreng
ti. Šiuo laišku noriu parodyti, kaip aki
plėšiškai yra meluojama. Girkitės, girkl- 
tės, raudonieji žmonių išnaudotojai, gal 
greičiau sprogsite besipūsdami.

Algimantas Lalsvėnas

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

PRIEŠ RANKAS PAKELIANT

DBLS Tarybos pasisakymas labai tei
singas. Reikėtų, kad ir daugiau pasisaky-

čiau atlikti tautinių šokių pratimus, o ry
toj dainų. Aš jau nebegaliu! Aš esu jau vi
siškai subrendusi ir galiu dirbti“.

Mergaitė buvo labai simpatiška, ir aš 
pasirodė beprasmiška, nes, be mūsų, nie- 
pasprukti iš to iškilmių rato. Gal mums 
pasiseks pasiekti netolimą mišką ir gamtą. 
Tikrai pasisekė mums. Mes susitikome po 
pusryčių ir ėjome ramiai, tartum betiks
liai klaidžiotumėm gatvėmis. Vis sutikda
vome kitus atostogaujančius, kurie 
jo su foto aparatais prie visokių 
„motyvų“, kur jau stovėjo iškabos 
rašais, kaip juos fotografuoti.

Kai pasiekėme miesto pakraščio
tiniuosius namus, tai pradėjome bėgti, nes 
mergaitė bijojo, kad koks nors atostogau
jančiųjų prižiūrėtojas nesulaikytų mūsų. 
Kas čia žino, gal visos nuo kurorto vedan-

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

A. Vienažindys

skubė- 
miesto 
su už-

pasku-
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LIETUVIŠKI VASAROS NUTIKIMAI

Baigiasi vasaros džiaugsmai, ir greit 
mūsų jaunuomenė sugrįš į mokyklos suo
lą. Lietuviškoji veikla iš miškelių, paeže
rių ir smėlynu persimes į sales. Tarp gau
sybės įvairių išk’ų ir stovyklų kelios pažy
mėtinos, kaip gausesnės ir svarbesnės. Pir
miausia, reikia pabrėžti svarbą Amerikos 
Lietuviu Kataliku Federacijos sodybos, 
kuri žinoma Dainavos vardu. Dai
navoje. prie Spyglio ežero, jau penkeri me
tai lietuviškos organizacijos suvažiuoja 
savo vasaros stovvk’oms. Tokių stovyklų 
reikšmė mūsų jaunuomenės auklėjimui 
yra neapskaičiuoiama. Čia ne tik žaidžia
ma ir pramogaujama, bet suaugusiųjų 
priežiūroje pasimokoma savo kalbos, sa
vo dainų ir istorijos, šią vasarą Dainavoje 
stovyklavo Lietuvos Vyčių būrelis, jaunu
čių moksleivių pulkas, čia vyko mergaičių 
stovykla, globojama lietuviu seselių iš Ne
kaltai Pradėtosios Marijos vienuolyno. 
Moksleivių Ateitininku Suvažiavimas ir 
pagaliau mūsų vvresniojo amžiaus gryno 
oro mėgėjų — Ateitininkų Sendraugių sa
vaitinė stovykla. Šioje stovykloje lankėsi 
J.E. Vyskupas Brizeys ir tokie mūsų Atei
tininkų šulai, kaip S. Sužiedėlis, Dr.A. Da
rnusis. prof. B.Vitkus. Dr.V.Manelis ir kiti. 
Stovykloje dalyvavo ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. S. Barzdukas. Sto
vyklos dalyviai, be įprastų vasaros pramo
gų paežeryje, dar turėjo eile įdomių pas
kaitų ir gyvų diskusijų. Ypačiai pasiseku
sios temos buvo Tėvo Kidiko „Nutautimas 
ir moralė“ ir K. Keblio „Veikėjas ir kūrė
jas“.

Čikagos miestas yra išsistatęs vakari
niame Mičigano ežero šone. Tačiau neper- 
toliausiai nuo Čikagos tas ežeras, jo pieti
nis galas, nelyginant kiaušinis, ir užsibai
gia. Apie šį ežero gala yra prisisteigę 
daug kurortinių vietovių, pasižyminčių

ledžia karštas vasaros dienas. Jau daug 
metų suvažiuoja lietuviai į smarkiai sulie
tuvintus „Sandūnus“, tačiau pastaraisiais 
metais pradėta vis daugiau važiuoti į kiek 
toliau esančią vietovę — Union Pier. Čio- 
nais anksčiau buvo nemaža žydų, tačiau 
dabar vis daugiau savo vilas įsikuria lie
tuviai. Nors pati vietovė dar nėra lietu
viškai pakrikštyta, bet jau daug namų iš
kabų turi vardus: Rambynas, Venta, Gin
taras, Milda, Eglė ir pan. Čia, apsupti smė
lėtų kalnų, Vilnių ošimo ir gaivinančio di
džiulių medžių pavėsio, suskridę Lietuvos 
tus klausimus, klausė paskaitų ir ilsėjosi. 
Fronto Bičiuliai visą savaitę svarstė rim- 
Studijų savaitė buvo užbaigta įspūdingu 
1941 metų Lietuvos Sukilimo minėjimu.

Į minėjimą atsilankė ne tk vietiniai 
atostogautojai, bet ir nemažas būrys spe- 
c’aiiai atvažiavusių iš Čikagos. Minėjimui 
vadovavo Dr. V. Vardys, kuris yra Wis- 
konsino universiteto profesorius. Dalyvių 
skaičiuje buvo Lietuvos konsulas Čikago
je Dr. P. Daudzvardis, Lietuvių Bendruo
menės pirm. S. Barzdukas, Čikagos LB 
Apygardos pirm. J. Jasaitis ir gražus būre
lis 1941 m. birželio mėn. laikinosios Lietu
vos vyriausybės narių: prof. J. Brazaitis 
(Ambrazevičius), prof. P.Padalis, prof. M. 
Mackevičius, adv. R. Skipitis, prof. J. Meš
kauskas. o taip pat ir suki’lmo štabo virši
ninkas L. Prapuolenis. Visi čia išvardintie
ji tarė po gražų žodį, prisimindami tas 
lemtingas, pilnas spontaniškos valios ir su
siklausymo dienas. Buvo perskaitytas ir 
birželio 23 d. per Kauno radiją paskelbto
sios deklaracijos tekstas ir panagrinėta 
sukilimo reikšmė anomis dienoms ir da
bar. Šis iškilmingas minėjimas gavo daug 
sveikinimų raštu iš toliau gyvenančių, jų 
tarpe gen. S. Raštikio Ir K. Škirpos.

Minėjimas buvo baigtas paskelbiant ši
tokią rezoliuciją: „Minėdami sukilimo ir

FOMKINAS RUOŠIA ATASKAITĄ

Jūs nepažįstate Fomkino?.. Galiu jus su
pažindinti. Štai jau šeši mėnesiai, kai jis 
dirba LDAALR Ignalinos rajono komiteto 
pirmininku.

Pusė metų — ne toks trumpas laikas. 
Per tą laikotarpį respublikos sėkmingai 
pradėjo techninių sporto šakų spartakia
dą, padaugėjo draugijos narių gretos, pa
ruošta tūkstančiai šoferių, motociklininkų, 
radistų, sportininkų- atskyrininkų. O ką 
gi darė Fomkinas?..

Svajojo...
Taip,taip, neapsirikome, būtent, svajo

jo. Tiesa, atkaklus visuomenės reikalavi
mas kai kada atitraukdavo jį nuo svajo
nių ir versdavo užsiimti kokiu nors darbu, 
bet neilgam. Visas širdies jėgas Fomkinas 
skyrė tik... svajonei.

Ji Fomkiną apėmė viename LDAALR 
respublikinio komiteto plenume, kai jis 
savo akimis išvydo, kaip pirmaujantiems 
miestams ir rajonams buvo įteikiamos pe
reinamosios vėliavos ir gairelės, kaip akty
vistai buvo apdovanojami garbės raštais, 
vertingomis dovanomis, ženkleliais „Už 
aktyvų darbą“. Nuo to laiko kitų laurai 
nedavė jam ramybės. Svajonė žūt būt pa
sižymėti, štai lygiai taip pat, audringai 
plojant kitiems, išeiti į sceną ir išdidžiai 
priimti apdovanojimą, — ši svajonė perse
kiojo LDAALR rajono komiteto pirmi
ninką.

Taigi, praėjo pusė metų. Atėjo laikas 
pateikti pirmąją ataskatą apie atliktą dar
bą. Ir čia Fomkinas įsitikino, kad nėra ką 
rašyti—padaryta tiek mažai, kad gėda net 
viską išlieti popieriuje.

Bet kokią tai turi reikšmę, kai pirmi
ninką kamuoja karšta svajonė! Fomkinas 
užsidarė kabinete. Ilgai studijavo protoko
lą, paskui įbedė akis į grindis, kažkodėl 
apžiūrėjo sienas. Dabar sunku suvokti jo 
minčių eigą. Aišku viena — jis išvydo tai, 
ko kiti nematė. Išvydo ir... ėmėsi ata
skaitos.

Po poros minučių sporto priemonių gra
foje atsirado įrašas: „Kaimo jaunimo 
spartakiada“. Kokia tai spartakiada, Fom
kinas ir pats nežinojo.

— Tuo geriau, — nusprendė jis. — Tu
rės ko susimąstyti viršininkai. Pavyzdžiui, 
jie gali įsivaizduoti, kad Ignalinos padan-

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiimiiitiiiiiHimiiniii ’ 
žiamą nusistatymą visada būti laisva ir 
nepriklausoma ir pastatė laikinąją vyriau
sybę šiai valiai reikšti bei suvereninėms 
teisėms ginti, šitų įpareigojimų ir galių iš 
laikinosios vyriausybės lietuvių tauta nie
kada nėra atšaukus. Dabartiniai mūsų

gėje sklandė sklandytuvai, vairuojami 
melžėjų, laukininkų ir prikabinėtojų, kad 
Ignalinos ežerų vandenis skrodė vikrūs 
skuteriai ir spartūs gliseriai. Juk visa tai 
galėtų būti mūsų rajone.

Dabar reikia nurodyti spartakiados da
lyvių skaičių. Tačiau kokį?.. Penkis šim
tus?.. Per mažai. Tūkstantis?.. Irgi. Du 
tūkstančiai? Netinka. Per didelis skaičius. 
Ir Fomkinas rašo — 1899.

Pirmininko vaizduotė laki. Nesusimąs
tydamas jis drąsiai rašo sekančioje grafo
je „kitokios varžybos“: dalyvių skaičius — 
2043 paskui — paruošta dešimtys atskiri- 
ninkų, sporto teisėjų instruktorių - visuo
menininkų.

Fomkinas akimis perbėga ataskaitą.
— Reikia dar ką nors parašyti, — nu

sprendžia jis. Aišku, reikia. Juk rajono 
sporto kolektyvai „paruošė“ daug slidinė
jimo atskyrininkų. Nedelsiant juos reikia 
įtraukti į ataskaitą! Taigi, 60 slidinėjimo 
atskyrininkų, 18 — dviračių sporto. Tai 
bus įspūdinga!

— Rajone surengtas karinis žaidimas, 
— mąsto Fomkinas. — Nesolidu. Du kar
tus. Ir dalyvius padidina dvigubai. Nebu
vo motociklininkų varžybų? Nesvarbu. 
Juk teisėjus vis tiek turėjome ruošti. Rei
kia nurodyti.

Pagaliau su sportu baigta. O ataskaita 
dėl organizacinio - masinio darbo Fomki- 
nui, įveikusiam tokį didelį „sunkumą“, — 
tikri niekai.

— Kiek rajone kolūkių? Berods, tris
dešimt. Parašysim 41, kad viršininkai nu
stebtų, kaip tai Fomkinas spėja vienas...

Pirmininkas ima skaitliukus ir pradeda 
skaičiuoti LDAALR narių skaičių kol
ūkiuose. Kažkaip nedaug. Tačiau ramiau
siai paklusta jo valiai, ir skaičius lengvai 
padidėja iki 949 žmonių. Tokią pat negud
rią manipuliaciją jis daro su moksleivių 
ir kitokių organizacijų nariais. Išdava — 
įspūdingas naujai priimtų į LDAALR na
rius skaičius.

Dabar Fomkinas patenkintas. Jis atsar
giai deda ataskaitą į voką ir neša į paštą. 
Pirmininkas laukia karštų plojimų, svei
kinimo telegramų, apdovanojimų.

M. Barševskis
„Komjaunimo tiesa“, 1961.VII.25

tų suinteresuotieji tuo svarbiu reikalu. Ak 
cininkų daugumas net ir nežino tikros pa
dėties. Daugumas jų žino, kad Sodyboj 
skamba lietuviška daina. Ta daina skam
bėjo daugiau kaip septyneris metus. Bet 
kas iš to, kad ateičiai nieko nelieka? Dar 
metai kiti, ir Sodyba uždainuos savo dai
ną, kai bus reikalinga tūkstančių remon
tui. Toks milžiniškas pastatas, tiek jame 
tuščių kampų kampelių! Gražus pažiūrėti, 
bet nepritaikomas kitokiems patogumams 
ir reikalavimams, ypač lietuvių mažėjan
čiai kolonijai.

Taigi reikia tikrai apsvarstyti jos ateitį. 
Bendrovės Direkcijos pasisakymas dėl So 
dybos yra abejotinas. O jei tik su daina, 
tai parama ir atsakomybė maža.

Dar turiu pasakyti, kad Sodybos šuns 
vardas, dar kai jis buvo mažytis, buvo Sar 
giukas, bet Sodybos vedėjas pavadino jį 
Princu.

Iff. Gylys

METALAS LYDOSI RANKOJE

Mūsų vaizduotė sulydytą metalą visuo
met sieja su labai aukšta temperatūra. O 
tuo tarpu yra toks metalas, į kurį, jį suly 
džius, galima be jokio pavojaus kišti ran
ką. Maža to, padėjus tokio metalo gabalė
lį ant delno, atsiranda skysto metalo la
šelių...

Tokių įdomių savybių turi į sidabrą pa
našus metalas, pavadintas galiu. Galis bu
vo surastas dar prieš 80 metų, tačiau jis. 
dar mažai žinomas, nes gamtoje sutinka
mas labai mažais kiekiais. Pastaruoju 
metu šis metalas pradėtas plačiau naudoti 
technikoje, nes jo savybės yra labai ver
tingos. Jo lydymosi temperatūra 29,8 
laipsn.., o virimo temperatūra — 2070 
laipsn. Jis tinka gaminti termometrus 
aukštoms temperatūroms matuoti. Įdėtas 
į stiklo masę, galis padidina stiklo švie
sos lūžimo koeficientą. Galis naudojamas 
taip pat lengvai tlrpstantiems lydiniams 
gauti.

puikiomis smėlio kopomis, kurios ir mū
siškei Nidai gėdos nepadarytų, čia užten
ka ir spygliuočių bei lapuotų medžių, ku
rių pavėsyje tūkstančiai čikagiečių pra-

L’etvvos vyriausybės sudarymo dvide
šimtmečio sukaktį, primename laisvajam 
pasauliui, jog 1941 m. birželio 23 d. lietu
vių tauta krauju paliudijo savo nepalau-

krašto administratoriai tėra tik svetimos 
okupacijos įrankiai, ligi lietuvių tauta pa
kartos savo valią laisvais, be okupacinės 
jėgos, rinkimais“.

Tūkstančiuose kolchozų per keliolika 
metų pastatyta vos 71 visuomeninė pirtis

(E) Nuo kolchozinimo pradžios iki 1960 
metų, taigi per 15 metų, visoje Lietuvoje 
kolchozuose pastatyta tik 71 visuomeninė 
pirtis, — pranešė pats Vilniaus radijas. Di
delėje dalyje rajonų iki šiol nepastatyta 
nė vienos pirties. Barami sveikatos apsau
gos ir sanitarijos pareigūnai, kad jie nepa
kankamai žiūri šitų reikalų. Vilniaus radi
jas tęsė: „Negalima toliau palikti tokios pa 
dėties, kada po savaitės darbų žmogus tu
ri maudytis kokiame nors kubile, kaip kad

LAIKO KLAUSIMAIS

(Atkelta iš 2 psl.)

kad paskiriems kraštams reikia atsisakyti 
kai kurių sričių savarankiškumo. Apsijun- 
gimą sukelia dvi galybės: Sov. Sąjunga ir 
JAV. Prieš šias jėgas politiškai ir ūkiškai 
Europai galima atsilaikyti tik apsijungus. 
Paskutiniu laiku parodytas ir Anglijos pa
lankumas apsijungti, optimizmą padidina. 
Kartą bus atsiektas ir pilnas apsijungi- 
mas. Ateityje, atgavus laisvę, ir Lietuva 
turės priklausyti kokiai nors europinei 
unijai, atsisakydama ir savo dalies sava
rankumo (kai kurių sričių).

Kol nebus suvienyta Europa, tai nebus 
pasaulyje nė taikos. Todėl Europos apsi- 
jungimo klausimais turime domėtis ir 
mes, o ypačiai mūsų jaunimas.

dažnai pasitaiko Suvalkijoje“. Raginama 
susirūpinti statyti tokias pirtis, kuriose 
žemdirbiai galėtų naudotis sveikiausiu 
maudymosi budu — vanojimusl.

Po visų paskaitų vyko išsamios diskusi
jos, kurių metu paskaitų pagrindinės min
tys buvo labiau išryškintos.

M.M.—(ELI)
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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 lietuvį 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.

AYLESFORDO KRYŽKELĖJE
Maldingai šiluvinei lietuvių išvykai rug 

sėjo 24 d. į marijaninę Aylesfordo švento
vę dalyvių skaičius vieno autobuso vietas 
jau išsėmė. Išvykos rengėjai ateitininkai 
stovi kryžkelėje: imti vieną ar du autobu
su? Paaiškės greitai, jei visi norintieji 
vykti nedelsdami užsirašys Lietuvių kle
bonijoje pas V. Puidokienę arba S. Kaspa 
rą. Kaina tik 10 šilingų. Išvykstame 8.30 
vai. nuo Lietuvių bažnyčios. Neužmirškite 
užkandos pietums.

8RADFORDAS
PASKAITA BRADFORDE

Rugsėjo 23 d., 6 vai., Lietuvių Vyties 
Klubo patalpose J. Belevičius skaitys pa
skaitą „Ar galima pasaulį išlaisvinti be 
karo?“.

Vietos ir apylinkės lietuviai, kurie do
misi šia tema, kviečiami paskaitoje daly
vauti.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

PAGARBA SENATVEI
Kai meistras Lietuvos ūkininkui pasta

tydavo kokį nors trobesį, jis savo darbą 
papuošdavo vainiku. Šeimininkė ta proga 
paruošdavo geresnio užkandžio, o šeimi
ninkas paprastai surasdavo buteliuką. Vi
si puotaudavo ir džiaugdavosi gražiu, pa
vykusiu darbu.

Žmogaus gyvenimas irgi panašus į tokį 
trobesio statymą. Žmogus auga kartu su 
savo darbais. Pagaliau Kūrėjas jo darbus 
apvainikuoja. Apvainikuoja gyvenimo 
vainiku — senatve.

Pagerbkime žmonių senatvę.
Šiam reikalui rugsėjo 30 d., 6 vai., Brad 

fordo Lietuvių Vyties klubo patalpose ren 
giama šventė

PAGARBA SENATVEI.
Paskaitą tos šventės proga skaitys mok. 

D. Dainauskas, A. Bučys ir T. Burokas or 
ganizuoja meninę programos dalį. Po to 
bendras lietuvių subuvimas.

Vietos ir apylinkės lietuviai prašomi šio 
je šventėje dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖ WOLVERHAMPTONE

Rugsėjo 16 d. įvyks 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 kotelyje 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

NOTTTNGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Nottinghamo 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

MIRĖ A. RICIUS — RICHES

Nottinghame po ilgos ir sunkios ligos 
namuose rugsėjo 3 d. mirė Antanas Ri
ches, gim. 1892 metais, Marijampolės aps 

. krityje.
Velionis palaidotas rugsėjo 7 d. Vilford 

Hill kapinėse.
Antanas Riches buvo senosios kartos 

emigrantas, į Angliją atvykęs 18 metų am 
žiaus pas brolį 1911 metais. Nedaug jam 
teteko džiaugtis: prasidėjo pirmasis didy
sis karas, ir Antanas buvo pašauktas į 
anglų kariuomenę, dalyvavo didžiajame 
kare ir tuo laiku įsigijo britų piliečio tei 
sės. Karui pasibaigus sugrįžo pas brolį, 
bet jam reikėjo ieškotis' pačiam šaltinio

DBLS CENTRO ŽINIOS
Tautos Šventės minėjimas Sodyboje

Rugsėjo 10 d. Tautos Šventės minėji
mas Sodyboje sutraukė apie 150 lietuvių 
iš Londono ir apylinkių. Iškilmingas pa
maldas laikė kun. A. Kazlauskas. Londo
no lietuvių choras, specialiai atvykęs į šį 
minėjimą, pamaldų metu gražiai pagie
dojo.

Oficiali minėjimo dalis įvyko po pietų. 
DBLS Pirmininkas, atidaręs minėjimą, 
trumpai nušvietė tos dienos reikšmę, pa
brėždamas, kad ši šventė tampriai susieta 
su Lietuvos didinga praeitimi ir jos di
džiuoju valdovu Vytautu, kad mes mini
me šią dieną, norėdami prisiminti mūsų 
garsią praeitį, norėdami pasisemti jėgų ir 
stiprybės ateičiai. Taip pat DBLS Piminin 
kas pabrėžė ir davė faktus, kurie aiškiai 
rodo, kad dabartinis Lietuvos okupantas 
kiek galėdamas falsifikuoja Lietuvos isto 
riją, paneigdamas visa, kas lietuviui bran 
gu, šventa. Mūsų visų pareiga tautines 
šventes kuo iškilmingiau paminėti.

Po DBLS Pirmininko žodžio Londono 
lietuvių choras, vadovaujamas V. Mamai- 
čio, labai gražiai padainavo keletą dainų, 
kurios tautiečių sutiktos ir palydėtos la
bai šiltai.

------0------
Koncertui pasibaigus, LN Valdyba bu

vo susirinkusi pasitarimui. Kalbėta ir ap 
tarta LN B-vės reikalai ir svarstytas vai 
dybos pranešimas, kurį padarys LN valdy 
bos pirmininkas {vykstančiame akcininkų 
suvažiavime rugsėjo 30 d., 5 vai. p.p., Lie
tuvių Namuose, Londone.

------0-—■
Nuo rugsėjo 16 d. Sodybos vedėjas ir ki 

ti tarnautojai pradeda atostogas.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Mokėdami už spaudą, dar priedo jai at
siuntė Z. Simonaitis 14 šil,. C. Vaitkaitis 
4 šil., J. Krisiūnas 4 šil. ir J. Venskūnas 
1 šil.

„DARNOS“ CHORAS TAUTŲ

SUSITIKIME

I vienuoliktąjį Persekiojamosios Bažny
čios Kongresą, kuris įvyko rugpiūčio mėn. 
Koenigsteine (Taunus), Vokietijoje, Lietu
vių Katalikų Sielovados direktoriui Tėv. 
A. Bematoniui pasirūpinus buvo pakvies
tas ir Memmingeno lietuvių choras „Dar
na“, vadovaujamas M. Budriūno. Jis daly
vavo priešpaskutinės kongreso dienos pa
rengime, pavadintame „Tautų susitiki
mas“. Tai buvo vokalinis koncertas, kuria 
me pasirodė su savo dainomis įvairios tau 
tos, kaip antai: vengrai, lietuviai, čekai, 
slovakai, kroatai, rumunai, ukrainiečiai. 
Didelėje salėje buvo apie 1000 žmonių iš 
apie trisdešimt tautų. Tai buvo gražiai 
marga minia. Kaip visur šiame kongrese, 
taip ir šiame parengime viešpatavo šilta 
tarpusavio užuojautos, supratimo ir šimpa 
tiių atmosfera. „Darnos“ choras ir čia tu
rėjo didžiausią pasisekimą. Tris kartus li
po į sceną vyriausias kongreso šeiminin
kas, vietinės vokiečių kunigų seminarijos 
rektorius, paspausti dirigentui M. Budriū- 
nui rankos ir tuo būdu išreikštf padėkos 
chorui. Prie aštuonių piogramoje numaty
tų lietuvių choro dainų teko pridėti dar 
vieną priedo.

Kitą dieną įvyko „Darnos“ Choro kon
certas Huettenfelde, Lietuvių Gimnazijoje- 
Čia suvažiavo žmonių iš arti ir toli, atvyko 
net ir kitataučių. Choro dainos džiugino 
susirinkusius ir graudino kitus iki ašarų. 
Susikaupę ir tarpais gyvai reaguodami, 
klausėsi ir vaikai iš čia veikusios vaikų 
stovyklos. Gal daugeliui jų įstrigo lietuviš
kos dainos giliai į širdį ir liks atminty vi
są amžių.

Į chorą ir į susirinkusius mielais žo
džiais bylojo Tėv. A. Bernatonis ir PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos narys E. Simonai
tis. Mokytojas Antanaitis įteikė dirigen
tui savo paties užaugintų gimnazijos žemė
je gėlių puokštę. ' (ELI) 

pragyventi. Pasirinko siuvėjo amatą. Iš 
pradžių dirbo pas kitus siuvėjus. Kai įsi
gijo praktikos, susitaupė pinigų, tai atida 
rė nuosavą vyriškų drabužių siuvyklą ir 
vertėsi tuo amatu, kol prispaudė liga.

Antanas Riches paliko žmoną ir du sū
nus, Antaną ir Mykolą. Jis buvo vedęs 
taip pat senosios išeivijos lietuvaitę Elzę 
Kazlauskaitę, gimusią Anglijoje ir visai 
nepažinusią Lietuvos, bet ji dar ir šian
dien kalba, skaito ir rašo lietuviškai.

Antanas buvo geros širdies žmogus, la
bai nuoširdus, draugiškas, pasiruošęs pa
gelbėti, gerbiamas visų Nottinghame. Pas 
jį buvo malonu užeiti į namus kiekvie
nam lietuviui, o ir jam būdavo malonu, 
kad lietuvis pas jį užeina.

Nottinghamo lietuviai liūdi netekę jo ir 
ilgai prisimins jo gerą širdį. Tegu būna 
lengva Tau Anglijos žemelė. k.b.

VlII-tosios Studijų Savaitės Vokietijoje 
metu Gautinge įvyko dvi ateitininkų kon
ferencijos: sendraugių ir studentų.

Vokietijos Ateitininkų Sendraugių Są
jungos konferencijai pirmininkavo prof. 
A. Maceina. Konferencijoje padaryti trys 
pranešimai. VAS Valdybos pranešimą pa
darė Valdybos pirmininkė Alina Grinienė, 
apibūdindama sendraugių veiklą per pas
kutiniuosius metus. Iš tos veiklos pažymė
tina: išleista 2 biuleteniai „Ateitininkas“ 
vidaus reikalams; du įgalioti sendraugiai 
atstovavo Vokietijos sendraugiams jubilie
jiniame kongrese JA Valstybėse; pasvei
kintas Vatikano Radijo lietuviškasis sky
rius 20 m. gyvavimo proga; pasveikinta 
šiemetinė JA Valstybių ir Kanados sen
draugių stovyklinė savaitė; suorganizuotos 
pamaldos už mirusius ateitininkus prof. 
K. Pakštą ir A. Pauliukonį; suruošta Kris
taus Karaliaus šventės akademija Miun
chene; suruošti du susirinkimai Miunche
ne: vienas sendraugių, kitas bendras su 
studentais ateitininkais; pasiųsti 4 atsto
vai į Pax Romana suvažiavimą Šveicarijo
je: Dr. J. Grinius, J. Kairys, Dr. P. Karve
lis ir Dr. J. Norkaitis kurie kartu astova- 
vo ir visai Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gai; aplankyti ir apdovanoti Gautingo lie
tuviai ligoniai, ir kita. Šį pranešimą papil
dė kasininkas J. Laukaitis, apibūdinda
mas kasos padėtį. Apie ateitininkų veiklą 
Anglijoje pranešimą padarė kun. Dr. S. 
Matulis, o apie Pax Romana suvažiavimą 
— Dr. J. Grinius.

Konferencijos pabaigoje dalyvavo dvi 
viešnios: B. Venskuvienė iš Paryžiaus ir 
Dr. A. šlepetytė iš Niujorko. Viešnios pa
darė trumpus pranešimus apie ateitininkų 
veiklą Paryžiuje ir Niujorke. — Konferen
cija sekantiems metams išsirinko naują 
VASS Valdybą: Dr. J. Grinių, kun. J. 
Tautkevičių ir Dr. J. Norkaitį.

Vokietijos Studentų Ateitininkų Sąjun
gos konferencijai pirmininkavo stud. R. 
Verbyla iš Anglijos. Po metinės veiklos 
apyskaitos, kurią pateikė stud. A. Lingė, 
buvo padaryti šeši pranešimai: Anglijos, 
Italijos ir Vasario 16 Gimnazijos ateitinin
kų veiklos, iš Pax Romana suvažiavimo 
Šveicarijoje, egzilų jaunimo suvažiavi
mo Wuerzburge ir „Kirche in Not“ kon-
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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.
Tel. ACO 9471

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.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

::::::::

greso Koenigsteine. Į Vokietijos SAS Val
dybą išrinkti: R. Sakalauskaitė, V. Bartu
sevičius, A. Jasaitis, A. Rugieniūtė ir G. 
Girdvainytė. (ELI)

EUROPOS LFB IX-JI KONFERENCIJA
Ji įvyko Studijų Savaitės Vokietijoje 

metu Gautinge rugpiūčio 11 dieną. Kun. D. 
Kenstavičiui sukalbėjus maldą, trumpu 
žodžiu konferenciją atidarė Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulių Valdybos pirminin
kas Dr. K.J. Čeginskas, paprašydamas bi
čiulius, kad šioje Stud. Savaitėje minimų 
trijų sukakčių dvasia lydėtų ir šią konfe
renciją. Pirmininkauti pakviestas Dr. J. 
Grinius.

Pradžioje perskaitomas LFB Tarybos 
pirmininko prof. J. Brazaičio laiškas. Jis 
dėkoja už jo, kaip Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės nario, pasveikinimą ir kartu pa
brėžia, kad 1941 m. rezistencijos nuopel
nai priklauso ne ano meto vyrausybei, bet 
jaunimui. Europos LFB veiklą prof. Bra
zaitis įvertina kaip labai pozityvų, reikš
mingą faktorių tremties gyvenime ir ypa
čiai iškelia ELI, Studijų Savaitės, biulete
nį „Europos LF Bičiulį“, ryšį su pavergtu 
kraštu bei visais tautiečiais, ir kita. Labai 
įvertino prof. Z. Ivinskio ir prof. Macei
nos paskaitas svetimiesiems svetimom 
kalbom. Kartu prof. Brazaitis nusiskundė, 
kad Amerikos lietuvybei daugiau kenkia 
aptukimas, kaip suliesėjimas. Bet drauge 
pasidžiaugė, kad Amerikoje yra ir prasi- 
veržusio jaunimo lietuviškai veiklai, tik 
jis gal dar palaidas. Pabaigoje pasveikino 
visus Europos LFB ir visą Studijų Savai
tę. — Konferenciją dar raštu sveikino 
prof. Ivinskis, Dr. J. Uleckas, inž. P. Naru
tis ir kiti.

Metinius pranešimus padarė: Dr. J. Gri
nius — Stud. Savaitei Rengti Komiteto 
vardu; ELI redaktorius M. Musteikis — 
apie ELI veiklą per paskutiniuosius me
tus; biuletenio „Europos LF Bičiulis“ re
daktorius V. Natkus (išleisti šeši biulete
niai); pranešimas kasos ir ELFB Fondo 
reikalais ir Valdybos pirmininko Dr. K. 
J. Čeginsko pranešimas.

Konferencija nutarė vykdyti ikšiolinę 
veiklą ir toliau: ruošti Studijų Savaitę ir 
sekančiais metais; išlaikyti ELI; leisti biu
letenį; stiprinti ELFB Fondą: sekti gyveni
mą pavergtoje Lietuvoje ir skelbti jo svar
biausiuosius įvykius, o prireikus reaguoti, 
ir kita. Kartu nutarta bandyti sekančią 
Studijų Savaitę dar labiau išplėsti, sten
giantis rengėjais įtraukti įvairius lietuvių 
susigrupavimus, o ypačiai jaunimą.

Išrinkta nauja ELFB Valdyba, kurios su-

STP. ZOBARSKAS ĮSTEIGĖ LEIDYKLĄ
Rašytojas Stepas Zobarskrs, kuris paruo 

šė lietuvių pasakų ir rinktinių novelių rin
kinius anglų kalba, susilaukusius didelio 
susidomėjimo angliškajam pasauly, kaip 
patiriame, įsteigė leidyklą „Maryland 
Books“.

Leidykla rūpinsis leisti angliškai mažes
niųjų tautų literatūros vertimus. 
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dėtis tokia: pirmininkas — Dr. K. J. Če
ginskas; vicepirm. — V. Natkus, sekreto
rė — A.Grinienė, kasininkas ir ELFB Fon
do valdytojas — Z. Kungys; biuletenio 
„Europos LF Bičiulis * redaktorius — V. 
Natkus; ELI redaktorius ir vedėjas — M. 
Musteikis; Studijų Savaitei Rengti Komi
sija — prof. A. Maceina, A. Grinienė ir V. 
Damijonaitis.

Pabaigoje konferencija įpareigojo ELFB 
Valdybą 1941 m. tautos sukilimo 20-mečio 
proga pasveikinti prof. J. Brazaičio ir L 
Prapuolenio amenyse visus tuos LF bičiu
lius, kurie anomis lemtingomis dienomis, 
nepaisydami gyvybei gresiančių pavojų, 
atliko savo pareigą tėvynei. (ELI)

PASAULY
— Sovietai nuteisė 8 metams kalėjimo 

23 m. amžiaus amerikietį Makimen, pakai 
tintą šnipinėjimu.

— Neutraliųjų konferencijos metu Ju
goslavija, Ghana ir Cambodia pripažino 
Alžyro sukilėlių vyriausybę.

— Vidurinėje Brazilijoje indėnai nužu 
dė britų tyrinėtoją Richard Mason.

— Amerikiečiai savo kariams Berlyne 
(jų yra 6.500) išdavė naujus greit šaudan 
čius šautuvus.

— Prancūzai suėmė 26 kraštutinius de
šiniuosius, kurie, kaip tikimasi, yra atsa 
kingi už pastaruoju metu sprogusias plas 
tines bombas.

— Prie Tetlow kanalo Berlyno rytų pu
sėje iškabintas plakatas, kuris žada 10. 
000 markių už sugavimą burmistro Willy 
Brandt kaip tik prieš plakatą vakarų pu
sėje, kuris žada tokią sumą už išdavimą 
milicininko, nušovusio kanalu plaukusį 
pabėgėlį.

— Britų profesinių sąjungų suvažiavt 
mas pašalino iš savo tarpo elektrikų prof, 
sąjungą, vadovaujamą komunisto, kuri su 
klastojo rinkimus į savo vadovybę.

— Sovietų ambasadorius V. Vokietijai 
Smirnov iškviestas į Maskvą „skubiai pa
sitarti“.

— Šalia Shannon aerodromo nukrito 
amerikiečių lėktuvas, ir žuvo 83 asmenys.

— Pagal naujai pasirašytąją sutartį so
vietai duos Tunisui 28 mil. dolerių pasko
los.

— Italai duoda Indijai 100 mil. dolerių 
paskolą specialiai skystojo kuro ištek
liams panaudoti (gręžimams vykdyti ir 
vamzdžiams tiesti).

— Danų firma jau yra paruošusi pla
nus Anglo kanalo tuneliui iškasti ir įreng
ti už 200 mil. svarų (būtų 2 geležinkelio 
linijos ir 4 kelio ruožai automobiliams).

— Portugalija skelbia, kad Angoloje 
prieš sukilėlius kovodama ji neteko 110 
karių.

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 registruo 
ta siunta — 3 šil.

PER ATOSTOGAS
Kai esate Londone, prašome aplankytf 

vienintelį Europoje lietuvišką knygytėlį 
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 — Įlūžę tiltai — romanas

— 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.
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