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kolchozininko kapeika
SOVIETUOS KOLCHOZININKŲ APMOKĖJIMO PAINIAVOJE

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

metus. 1939 m.

su 
kuriuo

(Elta) Sovietinis režimas, išžudęs mili
jonus Rusijos, Ukrainos ir kitų tautų ūki 
ninku, suvarant juos priverstinai į kolcho 
žus, dar iki šiol, t.y. daugiau kaip per 30 
metų nesugebėjo išspręsti ir sutvarkyti 
jų atlyginimo būdų ir tvarkos.

Kolchozininkai vis dar nepakankamai 
apmokami, ir to klausimo nesugebant ar 
nenorint išspręsti, sunku ir tikėtis, kad pa 
kiltų žemės ūkio produktyvumas ir darbo 
našumas, čia susipažinkime su to kolcho
zuose dirbančiųjų darbo mokesčio eiga 
per pastaruosius 32 metus.

1930 m. kovo mėn. paskelbtuose įstatuo 
se apie „žemės ūkio arteles“ buvo pirmą 
kartą nurodytas reikalas apmokėti už vi- 
są kolchoze atliktą darbą. 1935 m. vasario 
17 d. Sovietų Liaudies Komisarų Taryba 
ir Kom. Partijos ck pakeitė minėtuosius 
įstatus ir paskelbė „pagrindinį įstatymą 
apie gyvenimą kolchoze“. Naujais įsta
tais buvo įvestas vad. darbadienis, tačiau 
nebuvo nurodytas dienų skaičius, būtinas 
atidirbti per vienerius metus. 1939 m. 
Paskelbus atskirą įsaką, jau nustatytos 
tų dienų normos.

1956 m. Sovietų S-gos vyriausybė 
partija priėmė naują nutarimą, _____
reikalaujama iš kolchozininkų atidirbti 
tam tikrą privalomą darbadienių skaičių, 
ir tai paliekama nuspręsti kolchozo visuo 
tiniam susirinkimui, šis gavo teisę mažin 
ti privačių ūkininkų sklypų dydžius ir, be 
to, iš artelės pašalinti narius, neišpildžiu- 
sius nustatytos darbadienių normos. Iš 
gautųjų pajamų kolchozas įpareigojamas 
pirmoje eilėje atlikti pareigas valstybei, 
pasirūpinti sėklomis, pašarais, draudimu 
ir kitais reikalais, ir tik metų pabaigoje 
jam leista iš likusių pajamų paskirstyti 
atlyginimą kolchozininkui pinigais arba 
natūra proporcingai atidirbtam darbadie
nių skaičiui. Nepaisant įvairių trūkumų, 
toks atlyginimo metodas naudojamas ir 
ligšiol daugelyje Sovietijos kolchozų. Pa
gal šią sistemą kiekviena šeima atlygina
ma kartą per metus, ir ligi metams pasi
baigiant ji negali žinoti, kiek jai bus atly 
ginta už darbą.

Kitas kolchozininkų darbo apmokėjimo 
būdas nustatytas 1953 m. rugsėjo mėn. 
kom. partijos plenumo posėdyje. Siekiant 
pakelti gamybą, buvo leista dirbantiems 
gyvulininkystės srityje avansu išmokėti 
sumą, sudarančią 25 proc. pajamų, kurias 
kolchozas buvo gavęs, pardavęs galvijus 
ir daržoves. Suprantama, kad toks apmo
kėjimo būdas sukėlė nepasitenkinimą tų 
tarpe, kurie dirba kituose kolchozo sekto 
riucse. 1956 m. toji avansų sistema pra
plėsta ir visiems kitiems kolchozų darbi
ninkams. Dabar jau susidarė galimybės 
piniginius mokėjimus vykdyti ir keliais 
metų tarpais, nors kolchozininkas vis dar 
nebuvo tikras, kokia jam priklauso galuti 
nė suma. 1956 m. apie 70 proc. visų Sovie
tijos kolchozų mokėjo mėnesinius ar tri- 
mėnesinius avansus, tačiau vis tiek pro
duktyvumas ūkiuose nekilo. Net ir pats 
Chruščiovas viename 1957 m. suvažiavi
me šiauriniame Kaukaze pastebėjo, kad 
„esamoji kolchozinio darbo apmokėjimo 
sistema neprisideda prie žemės ūkio ga
mybos pakėlimo. Aišku, ji jau pasenusi. 
Reikia įvesti tokią sistemą, kurioje būtų 
atsižvelgta į gamybos kokybę ir kiekybę 
bei jos kaštus“ (žiūr. „Pravda“, 1957 m. 
kovo 14 d. ).

Po Chruščiovo pastabų, kaip ir reikėjo 
-laukti, Sovietijoje karštligiškai pradėta ieš 
koti naujų būdų apmokėti kolchozinin- 
kams ir, svarbiausia, siekiant pakelti že
mės ūkio gamybą. Buvo leista kolchozinin 
kams išmokėti pinigais ar natūra garan-

Numato teisti 18 asmenų už nusikaltimus 
karo metu

(E) Pagal rugsėjo 5 d. paskelbtas žinias 
per Vilniaus radiją ir „Tiesą" (209 nr.). 
Valstybės saugumo komitetas prie Lietu
vos Min. Tarybos patraukė baudžiamojon 
atsakomybėn už „Tėvynės išdavimą“ bu
vusius antrojo (12) savisaugos bataliono 
(pagal „Tiesą“ — „policinio baudžiamojo 
bataliono“), veikusio hitlerinės okupaci
jos metais, dalyvius: bataliono vadą Anta
ną Impulevičių, kuopų vadus Zenoną 
Kemzūrą ir Juozą Ūselį, būrio vadą Joną 
Stankaitį, skyrininką Juozą Knyrimą ir 
kitus, viso 10 žmonių. Kitoje byloje pa
traukti atsakomybėn buvę pirmojo (13) 
savisaugos bataliono dalyviai: Pranas Ma 
tiukas, Jonas Palubinskas, Boleslovas Čir 
vinskas ir kiti, viso 8 žmonės. Matiukas, 
Palubinskas, čirvinskas ir kiti esą suimti. 
Bylose tardymas baigtas, ir bylos nusiųs
tos nagrinėti į Lietuvos Aukščiausiąjį 
teismą. Rugsėjo 9 d. per Vilniaus radiją 
D. Rodą plačiai dėstė karo meto žiauru
mus ir pastebėjo, kad dalis kaltinamųjų 
būsią teisiami už akių. 

tuotą mėnesinį atlyginimą, metų pabaigai 
paliekant apmokėjimą, apskaičiuotą pa
gal išdirbtų darbadienių skaičių.

Pagaliau pe^r pastaruosius trejus metus 
sudarytas vėl naujas apmokėjimo būdas. 
Jis pakeičia mokėjimus, saistomus darba 
dienių skaičiumi, ir juo įvedamas mėnesi
nis piniginis užmokestis, šiuo atveju pini 
gaiš įvertinamas įvairaus pobūdžio kol
chozininko atliktasis darbas. Šis naujas 
būdas buvo palankiai įvertintas daugelio 
ūkio specialistų. Jų nuomone, tai gelį pa
dėti pašalinti skirtumą- tarp kolchozinių 
darbininkų ir kitų dirbančiųjų.

Naujas apmokėjimo metodas kai kur, 
bent jo naudojimo pirmaisiais mėnesiais, 
turėjo pasisekimo. Pvz. 1960 m. jį buvo 
įvedę 855 kolchozai Ukrainoje, ir tikėtasi, 
kad jis paplis visoje Sovietijoje. Žemės 
ūkio ministerija jau buvo atspausdinusi 
naujas darbo užmokesčio knygutes, ta
čiau gyvenimas ir šiuo atveju apvertė 
aukštyn kojomis visus sovietinius plana
vimus. Daugelis kolchozų susidūrė su sun 
kia padėtimi jau vien dėl to. kad, trūks
tant atitinkamos pinigų sumos, nepajėgta 
vykdyti mokėjimų, 
kurių pajamos per 
dvigubai mažesnės 
riuos tektų išduoti 
reinant į piniginius

Buvo daug kolchozų, 
kelis mėnesius buvo 

už mokėjimus, ku- 
kolchozininkams. Pe- 
apmokėjimus, susidur

INTERNACIONALISTAI

Rašydamas apie proletariato uždavi
nius, Leninas dar pirmojo pasaulinio ka
ro metu yra pasmerkęs visų kraštų de
mokratinius socialistus. Kaip ir kitus, 
taip ir Anglijos fabianininkus ir leiboris
tus jis yra išvadinęs socialšovinistais. De
mokratiniai socialistai jam socialistai tik 
žodžiais, o darbais, girdi, šovinistai. Tie 
Lenino straipsniai ir dabar kartojami, net 
ir lietuviškai, kaip šventa ir nepajudina
ma tiesa. Tuos vadinamuosius socialšovi- 
nistus Leninas, žinoma, pasmerkia. Jie 
esą papirkti buržuazijos ir padedą savo 
buržuazijai plėšti ir smaugti smulkias ir 
silpnas tautas, kovoti dėl kapitalistinio 
grobio dalybų. Tikrieji internacionalistai 
esą tik komunistai.

Šiandien jau toli praeityje pirmasis pa
saulinis karas. Praėjo j.-u ir antrasis. Net 
ruošiamasi trečiajam. Per tą daugiau 
kaip 40 metų laikotarpį paaiškėjo, kas 
iš tiesų yra socialistai žodžiais, o kas ir 
darbais. Tiesa, kad Vakarų demokratiniai 
socialistai nepripažįsta revoliucijų. Bet 
netiesa, kad jie tebūtų socialistai vien tik 
žodžiais ir smaugtų mažąsias tautas, štai 
ir anglų socialistai buvo atėję į valdžią 
tik po antrojo pasaulinio karo. Rusiją ir 
jos okupuotuosius kraštus bolševikai jau 
buvo išvaldę daugiau kaip 20 metų. Ta
čiau per tą laiką bolševikai savo valdo
miesiems nedavė geresnio gyvenimo. Prie 
šingai, pradėjus varyti ūkininkus į kolcho 
žus, milijonai buvo išmarinti badu, o kiti 
milijonai priverstinėse, darbo stovyklose. 
Iki antrojo pasaulinio karo nė vienai tau
tai nebuvo suteikta nepriklausomybė. 
Priešingai, pasinaudodama tuo karu, bol
ševikinių imperialistų valdomoji Rusija 
sutarė su tokiais pat imperialistais na
ciais ir pavergė dar ei’ę kraštų. Pati Rusi
ja ir anksčiau jos bolševikinėje imperijo
je buvusieji kraštai jau buvo apiplėšti ir 
nugyventi. Naujai užimtieji kraštai labai 
greit taip pat atsidūrė skurde ir iš jo ne
gali pasikelti.

Tuo tarpu tie Lenino socialšovinistais 
pakrikštyti anglų socialistai tik po šio ant 
rojo pasaulinio karo demokratiniu būdu 
perėmė krašto valdžią ir ją savo rankose 
išlaikė, palyginti, neilgai. Tačiau su jų at
ėjimu į valdžią prasidėjo reformos, ku
rios tebevyksta dar ir šiandien. Pirmiau
sia — jie paveldėjo didžiulę imperiją. Bet 
per keletą metų laisvę gavo tokie dideli 
kraštai, kaip Indija, Pakistanas. Cėilonas, 
Burma, iš viso keli šimtai milijonų žmo
nių. Socialistus pakeitė konservatoriai, 
bet kolonijų likvidavimas jau buvo įsibė
gėjęs. Dėl to jis. kaip pažangus vyksmas, 
tebevyksta ir toliau. Taigi ir konservato
riams valdant toliau nepriklausomybė 
duodama vis naujiems kraštams, šiuo me 
tu iš didžiulės imperijos beliko tik keli 
mažesni kraštai, kurie dar laukia nepri
klausomybės. Jiems bus ji duota, kai pa
tys tie kraštai išspręs konstitucijų, fede
racijų ir kitus jiems rūpimus esminius 
klausimus.

Krašto viduje tie vadinamieji socialšo
vinistai atliko du milžinškos reikšmės da 
lykus. Pirma — jie įvedė visuotinį socia
linį draudimą. Tai reiškia, kad kiekvie
nas dirbantysis ar jo šeimos narys gauna 

ta ir su kitais sunkumais. Iškilo kliūtis 
šeimas aprūpinti duona, mėsa, pienu, ki
tais produktais, sumažėjo gaminių prista
tymai miestams, pagaliau apskritai pa
ėmus, neturėjo pasisekimo javų ir pan. 
gaminių pardavinėjimas kolchozo na
riams už pinigus. O padariniai buvo tie, 
kad sumažėjo kolchozininkų materialinis 
suinteresuotumas, ir tai buvo jau įspėji
mas, kad tenka atsisakyti to garantuoto 
piniginio mėnesinio apmokėjimo būdo.

Šiuo metu apie 80 proc. visų kolchozų 
Sovietijoje darbininkus apmoka mėnesi
niais ar trimėnesiniais negarantuotais 
avansiniais mokėjimais pinigais ar natū
ra, vėl remiantis išdirbtų darbadienių 
skaičiumi. Be to, kolchozai dar paskatinti 
papildomai apmokėti kolchozininkus, at
sižvelgiant ne tik i paskirų žemdirbių pa
siektą aukštesnę gamybą, bet ir į paskirų 
brigadų ar fermų virš plano atliktuosius 
darbus. Anot Chruščiovo (žiūr. „Sielska- 
ja Žizn“, 1962 m. sausio 16 d.), materiali
nis suinteresuotumas esąs komunizmo sta 
tybos principas. „Mes turime laikytis dės 
nio: geresnis apmokėjimas už didesnę kie 
kybę ir aukštesnį gamybos lygį“. Tai varo 
vo balsas, tačiau gyvenimas ir vėl parodė, 
kad visi apmokėjimo būdai tik skurdina 
darbininkus ir nekelia gamybos.

IR SOCIALISTAI
nemokamą gydymą, vaistus, nedarbo pa
šalpas ir senatvės pensijas. Antra — jie 
taip tvarkėsi, kad kiekvienas pajėgus 
dirbti būtų įdarbintas. Tie įstatymai ir 
šiandien tebegalioja, ir jų globa naudoja
si visi gyventojai. Ligos atveju žmogus ne 
moka gydytojui, ligoninei, už operacijas 
ir tyrimus. Nedarbo atveju jis gauna pa
šalpą, kad galėtų išgyventi. Palaipsniui 
didinamos ir senatvės sulaukusiųjų pensi 
jos. O pensijas gauna visi vyrai, kai jiems 
sueina 65 m. amžiaus, ir moterys, sulau
kusios 60 m. amžiaus.

Ar šiais visais atvejais yra geriau inter 
nacionalistų valdomoje Sov. Sąjungoje? 
Kas ir kokius kryžiaus kelius praėjęs jo
je gali gauti pensiją? Kuris Sov. Sąjun- 
gon įjungtasis kraštas gali pareikalauti, 
kad jo neapiplėšinėtų didžioji Rusija? 
Jei taip nėra, tai arba Leninas klydo, ar
ba jo žodžiai yra tik pigi propaganda, ar
ba jo įpėdiniai nesilaiko jo mokslo. O jo 
pravardžiuotieji socialšovinistai atnešė 
tautoms ir žmonėms laisvę ir gerovę.

Komunistai ir de Gaulle vizitas 
Vokietijoje

(E) Fed. Vokietijoje rugsėjo 4-9 d.d. ap
silankius Prancūzijos prezidentui gen. de 
Gaulle, susilaukus triumfalinio priėmimo, 
nuoširdžių ovacijų, tai negalėjo patikti 
komunistams. Jų nuotaikas pavaizduoja 
per Vilniaus radiją rugsėjo 6 d. skaitytas 
komentaras — korespondento pranešimas 
iš Bonnos. Prancūzai įspėti... nepasitikė
ti vokiečių draugiškumu. Esą, prancūzai 
savo klaidą pamatysią daug vėliau, bet ta 
da jau būsią per vėlu. Komentaruose spė- 
liota, kad Vokietijoje vestuose slaptuose 
pasitarimuose buvę tariamasi sudaryti 
Prancūzijos-Vokietijos karinę-politinę są
jungą.

Lietuvoje minėjo Napoleono pralaimėjimą 
ties Borodino

(E) Rugsėjo 7 d. Vilniuje ir kituose 
miestuose paminėta 150 m. sukaktis — 
kai buvęs „tėvynės karas“ ir Napoleonas 
pralaimėjęs ties Borodinu. Moksleiviai tu 
rėjo vykti į Vilniaus istorinį muziejų — 
čia buvo surengta plati paroda, padarytas 
pranešimas. Per Vilniaus radiją rugsėjo 
7 d. papasakota apie Vilniuje ruso Guri- 
novičiaus laikomus eksponatus, apie neto
li Vilniaus esantį Rikantų miestelį, čia, 
esą, Napoleonui patikusi lietuviška kaimo 
pirtis, ir jis žadėjęs po pergalės, grįžda
mas į Paryžių, vėl joje išsimaudyti. Ta
čiau, pagal Vilniaus radiją. Napoleonui 
Rikantuose išsimaudyti neteko, ir jis bu
vęs išpraustas Maskvos „pirtyje“. Šioje 
vietovėje pastarojo karo metu prieš hitle
rininkus kovoję, sprogdindami geležinke
lių bėgius, ir sovietiniai partizanai.

— Rugsėjo 18 d. iš Rytų Berlyno tune
liu pabėgo į V. Berlyną 29 asmenys — vy
rai, moterys ir vaikai (didžiausia grupė iš 
karto po to. kai buvę nutiesta siena).

— Paskutiniojo pasikėsinimo prieš pre
zidentą de Gaulle‘į dalyviai visi suimti 
(iš viso 12),

Britai ir
Europos Ekonominei Bendruomenei pri 

klausantieji kraštai svarsto D. Britanijai 
priimti sąlygas. To klausimo apsvarstyti į 
Londoną buvo susirinkusi Britų Bendruo
menės kraštų konferencija. Po jos vokie
čių „Die Welt“ rašo:

„Didžiosios Britanijos įsijungimą Euro
pos Ekonominėn Bendruomenėn svarsčiu
sios Britų Bendruomenės konferencijos 
baigiamasis akordas daug harmoningiau 
nuskambėjo, negu Londonas po pirmosios 
dienos aštrių pasisakymų galėjo drįsti ti
kėtis“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Tik šitokiu keliu eidami mes galime 

turėti poveikio pasauliui. Tačiau kai mes 
nutarsime pasukti su Europa, tai neišven
giamai susilpnės mūsų ryšiai su Britų fi
nes kraštais. Bet taip pat neišvengiamai 
mes tuojau įsijungsime į tamprią politinę 
Europos sąjungą. O mūsų tikslai — taika 
tarp Vakarų ir Rytų, parama neturtinges- 
niems kraštams, rėmimas Jungtinių Tau
tų — galės būti tie patys ir tada, kai būsi
me Europoje. Visiems turėtų būti aišku, 
kad tų tikslų siekdami mes žymiai dau
giau galėsime padaryti būdami didesnia
me būryje, negu politiškai izoliavęsl savo 
saloje“.

Britų „Daily Mail“ savo krašto įsijungi
mą į Europą laiko tiesiog būtinumu. Jis 
rašo:

„Jeigu mes neįsijungsime, tai ilgainiui, 
kaip matyti, visi būsime šį tą pralaimėję, 
visas kraštas, pradedant sunkiąja pramo
ne ir baigiant mažute šokolado krautuvėle 
gatvės kampe. Tačiau suprantama, kad ne 
vien tik tie materialiniai dalykai rūpi D. 
Britanijai. Yra ir kitų motyvų, kurie tam 
sąjūdžiui teikia naujų idėjų. Pasaulis ap
graibomis eina į galutinį tikslą — sukurti 
tobulą tarptautinį bendradarbiavimą. Tai 
ir yra tas kelias, kuriuo suka toji srovė“.

Šveicarų „Basler Nachrichten“ šitaip 
piešia Britų Bendruomenės kraštų dabar
tį ir ateitį:
„Britų Bendruomenės konferencija 1962

R Se/ilųnioS
BRITŲ BENDRUOMENĖ LAUKS

10 dienų taręsi, Britų Bendruomenės 
kraštų ministerial pirmininkai išsiskirstė.

Svarbiausias jų svarstytasis klausimas 
— D. Britanijos pasiryžimas įstoti į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę. Britų Bend 
ruomenės kraštai nori, kad jiems tiek D. 
Britanijoje, tiek kituose Europos Ekonomi 
nės Bendruomenės kraštuose būtų daro
ma prekybinių lengvatų.

Po šio suvažiavimo D. Britanijos min. 
pirm. Macmillanas pasakė kalbą ir pakar
tojo pasiruošimą įvesdinti savo kraštą į 
EEB. ,
ARGENTINOJE JUDA ARMIJA

Magdalenos mieste, apie 100 mylių nuo 
Buenos Aires, įsitvirtino gen. Onganios 
vadovaujama sukilusi kariuomenė. Iš sos
tinės nuvažiavo prie sukilėlių prisidėti 
tankų kolona.

Sukilėliai nori, kad dabartinė vyriausy
bė eitų savo pareigas ir kad tiksliai būtų 
vykdoma konstitucija.
PAPRAŠĖ PANAIKINTI KONSULATUS

Kinija paprašė, kad Maskva panaikintų 
kai kuriuose miestuose savo konsulatus.

Reikalavime sakoma, kad tuose miestuo 
se per maža tėra sovietų piliečių, jog jiem 
reikėtų tiek konsulatų.

Rusų-kiniečių santykių specialistai spė
ja. kad tai yra kiniečių komunistų atsaky 
mas rusams dėl šių bandymų ekonomiškai 
paspausti.
RUOŠIA KELIĄ ĮPĖDINIUI

Prez. de Gaulle'is radijo ir televizijos 
kalboje įrodinėjo, kaip svarbu padidinti 
prezidento galią, ir siūlė, kad būtų pakeis 
ta konstitucija ir jo įpėdinis renkamas vi
sos tautos tiesioginiu balsavimu.
ALŽYRO RINKIMAI

Rinkimams į parlamentą Alžyre buvo 
išstatytas tik vienas kandidatų sąrašas.

Dėl to rinkimai vyko be jokio entuziaz
mo. Didžiuosiuose miestuose vėlyvu popie 
čiu tebuvo atbalsavę dar mažiau kaip 50 
proc. Vakare rinkimai buvo pratęsti.
NEKOKS DERLIUS

Vakarų diplomatiniai sluoksniai Mask
voje tvirtina, kad dėl blogo oro ir nepajė
gumo ūkininkauti Sov. Sąjungos derlius 
atsiliko nuo planų.

Užplanuota buvo 154 mil. metrinių to
nų. Manoma, kad bus, kaip ir pernai, apie 
137 mil. metrinių tonų.

Europa
m. parodė, kad į Marlborougho rūmus su
sirinkusieji kraštai iš dalies kiekvienas 
turi vis kitokių politinių ir ūkinių sieki
mų ir daugeliu požiūrių yra jau patapę vi
siškai nepriklausomais, suvereniniais var 
žybų dalyviais. Kiek dar tvirta išliko Bri
tų Bendruomenė, parodys laikas. O stebė
tojas susidaro įspūdį, kad tai Bendruome
nei prasidės visiškai naujas laikotarpis, 
kai tik nusės Londono Mallyje sukeltosios 
dulkės“.

ISTORINIS SUTAPIMAS
Amerikiečių „The New York Times“ 

rašo:
„Laimingas istorinis sutapimas, kad 

kaip tik tą pat dieną, kai baigiama Britų 
Bendruomenės valstybių konferencija, 
Jungtinėms Valstybėms atsiveria kelias 
dalyvauti ūkinėje revoliucijoje. Senatas 
priėmė prezidento Kennedžio pristatytąjį 
„Prekybai išplėsti įstatymą“, kuriam at
stovų rūmai jau buvo pritarę. Abiejose At 
lanto pusėse pasiruošta politiniam ir ūki
niam atgimimui. Pasėkų dar negalima pra 
matyti, tačiau jos sustiprina laisvąjį pa
saulį“.

DE GAULLE'IS IR KAS PO TO?
Svarstydamas prez. de Gaulle'io įpėdi

nio klausimą, britų „The Times“ rašo:
„Atrodo, kad Prancūzijai žymiai mažės 

nis pavojus gresia busimojo prezidento 
asmenyje susilaukti tirono, o daug labiau 
patikėtina, kad jai kai jis bus jau nebe 
de Gaulle'is. teks vėl išgyventi senąją ne
santaiką ir senąją nelemti“.

Prancūzų „L'Aurore“ būkštaudamas 
svarsto prez. de Gaulle'io keliamąją mintį 
suteikti busimajam jo įpėdiniui dar pla
tesnes teises.

„Mums nepatinka, kad nuo vieno žmo
gaus valios priklausytų mūsų laisvė, vis 
tiek, koks jis bebūtų geras“, rašo laikraš
tis. „Ir čia kalūa eina jau nebe dėl genero
lo de Gaulle'io, bet dėl jo įpėdinio. To
kiam nežinomajam būų išduodamas čekis 
be įrašų. O mes to čekio nepasirašysime“.

DIENOS -|
DINGO RAKETŲ SPECIALISTAS

Vakarų Vokietijos policija paprašė In
terpolą (tarpteutinę policiją) ieškoti ra
ketų specialisto Dr. Heinzo Krugo, kuris 
dingo praeitą antradienį.

Jo žmona galvoja, kad jis buvo pagrob
tas. Jį tą rytą lydėjo angliškai kalbąs, ry
tietiškos išvaizdos vyras. Dr. Krugo auto
mobilis buvo rastas Miunchene.
REIKALAUS TROIKOS

Sovietų užsienių reikalų ministeris Gro 
mykąs patvirtino savo vyriausybės nusi
statymą reikalauti, kad J. Tautų generali
nį sekretorių pakeistų troika — vakarie
čių, komunistų ir neutraliųjų atstovai.

Dėl Vokietijos ir Berlyno Sov. Sąjunga 
dar nesanti pasiryžusi skubėti pasirašyti 
sutartį, nes dar esą vilčių bandyti susitar 
ti su Vakarais.
NUOMONĖS IŠSISKIRIA DĖL BRITŲ

Italija su pasitenkinimu sutiko Britų 
Bendruomenei priklausančių kraštų minis 
terių pirmininkų nutarimą laukti ir žiūrė 
ti, kokios dar sąlygos bus išsilygtos Didž. 
Britanijai įstoti į Bendrąją Rinką.

O Prancūzijos prez. de Gaulle'is ir jo vy 
riausybė nenorį britams pripažinti jokių 
lengvatų.
STREIKAS?

D. Britanijos geležinkelių darbininkai 
spalio 3 dienai, trečiadieniui, paskelbė 
streiką, protestuodami prieš nutarimą pa
laipsniui uždaryti dalį geležinkelių dirbtu 
vių.

Kadangi darbininkai yra įpykę dėl nu
tarimo uždaryti dirbtuves, tai galvojama, 
kad gali būti ir daugiau vienadienių strei
kų, jei būtų bandoma atšaukti dabar pa
skelbtąjį.

— 11 rytų vokiečių pabėgo nepastebėti 
į Vakarus, tarp jų 2 pasienio sargybiniai 
(vienas sargybinis pasiėmė ir savo šunį).

D. L. K. narį
Česlovą Sirvydą

ir
Veroniką Grigaitytę,

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 
sveikinam ir linkim saulėto gyvenimo.

Derby Liet. Klubo Valdyba ir nariai

-
---
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Vokietijos lietuviai juda
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO KUN. BRONIAUS JAUKINO PRANEŠIMAS KRAŠTO

Krašto Valdyba
1961 m. Kr. Tarybos sesijoje išrinktoji 

Kr. Valdyba savo rugsėjo 3 d. posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas kun. 
Br. Liubinas, vicepirmininkas E. Simo
ns itis, iždininkas J. Stankaitis, sekreto
rius I. Apyrubis, narys A. Šukys. Metų 
eigoje Kr. Valdyba posėdžiams buvo su
sirinkusi 10 kartų. Visuose posėdžiuose 
dalyvavo visi 5 V-bos nariai. Kr. Valdy
bos vicepirmininkas kartu buvo ir apmo
kamas Kr. Valdybos tarnautojas raštinės 
vedėjo pareigose. Kr. Valdybos iždinin
kas J. Stankaitis, būdamas Vasario 16 
gimnazijos ūkvedžiu, atlikinėjo taip pat 
kai kuriuos Kr. Valdybos darbus, gauda
mas už tai dalį savo atlyginimo iš Kr. 
Valdybos lėšų. Pirmininkas atvažinėda- 
vo kas savaitė į Kr. Valdybos būstinę at
likti bėgamųjų reikalų, ir jam būdavo 
atlyginamos kelionės išlaidos. Be čia su
minėtųjų, Kr. Valdybai dar dirbo rašti
ninkė ir buhalteas, kurie, kartu būdami 
Ir Vasario 16 gimnazijos tarnautojais, 
savo algas gaudavo proporcingai iš abie
jų {staigų.

Krašto Valdybes Darbai
1. Informacijos. Jų buvo išleista 11 nu

merių. Siuntinėjama LB apylinkėms, Bal 
fo įgaliotiniams ir lietuviškajai spaudai 
visame laisvajame pasaulyje, kuri, ypač 
JAV-bėse ir Kanadoje, Informacijų me
džiagą gausiai panaudoja savo puste piuo- 
se. Informacijas redagavo J. Stankaitis.

2. Minėjimai, Apylinkių kultūrinė veik
la ir jų lankymas, a. Kr. Valdyba surengė 
centrinį Vasario 16-tosios minėjimą Stutt 
garte vasario 18 dieną. Dalyvavo per 500 
žmonių, lietuvių ir kitataučių. Šalia die
nos paskaitininko Vokiečių- Lietuvių są
jungos pirmininko Dr. J. H. Dahmen, 
reikšmingas sveikinimo kalbas pasakė 
Baden-Wuertembergo p' rlamento pirmi
ninkas Dr. Gurk, to krašto vyriausybės 
įga’iotas vicepirmininkas Schwarz ir 
Rottenburgo vyskupo atstovas prel. Huf- 
nagel. Kalbėjo taip pat estų, latvių ir len 
kų atstovai. Meniškąją programos dalį iš 
pildė dainininkė M. Ęansė-Simaniūkšty- 
tė, aktoriai E. Gedikaitė-Tamošaitienė ir 
H. Bender. Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šokių grupė ir Stuttgarto teatro sty-

TARYBAI JOS SESIJOJE
1962 m. rugsėjo 8-9 d.d.

ginis kvintetas. Minėjimui lėšos gautos iš 
Baden-Wuerttembergo krašto vyriausy
bės. Kr. Valdyba finansiniai parėmė pla
taus masto Vasario 16 minėjimą Bochol- 
te. Paremti įvairūs minėjimai Neustadte, 
Nord Hessene, Hamburge. Kaiserlau- 
terne.
b. Apylinkių kultūrinė veikla. Kadangi 
šie metai buvo atžymėti Kr. Tarybos rin 
kimų ženklu, todėl iš Kr. Valdybos tiesio 
giniai nebuvo imtasi apylinkių lankymo 
su kultūrine programa, kaip tai buvo da
roma vieneriais metais anksčiau. Kr. 
Valdybos narių dauguma atstovavo nuo
monei, kad Kr. Valdyba turi vengti kul
tūriniams reikalams skirtus pinigus taip 
panaudoti, jog kokiam asmeniui ar gru
pei iš to susidarytų politinės naudos. Už 
tai Kr. Valdyba skatino apylinkes vysty
ti kultūrinę veiklą, žadėdama jų darbus 
pagal galimybes remti finansiškai. Dali
nai tų skatinimų vaisius ir buvo suminė
tieji ir daugelis nesuminėtų minėjimų. 
Ypač gražiai pasireiškė Westfalijos LB 
apylinkės; suorganizavusios Lietuvių 
Kultūros dienas Duesseldorfe birželio 
16-17 dienomis. Tų dienų iniciatorium ir 
orgnųizatcrium buvo PLB VKV įgalioti
nė prie Westfalijos vyriausybės O. Boe- 
hm-Krutulytė. Dalyvavo 8 apylinkių pir
mininkai ar šiaip aktyvūs veikėjai. Gra
žių kultūrinių parengimų buvo surengta 
Hamburge. Luebecke. Osnabruecke, Le- 
benstedte. Bremene, Uh’erborne, Schwet- 
zingene, Memmingene, Muenchene ir ki
tose apylinkėse. Daugelyje jų aktyviai 
dalyvavo vienas ar kitas Kr. Valdybos 
narys, čia kalbantysis dalyvavo Pabaltie 
čių Kultūros dienose Luebecke ir ta pro
ga aplankė eilę LB apylinkių Vokietijos 
šiau-ėje. Š. Vokietijos apylinkės 1961 m. 
spalio mėnesį lankė vicepirmininkas E. 
Simonaitis.

3. Studijų Savaitė. Jau 1961 m. rugsėjo 
26 d. posėdyje buvo nutarta teigiamai atsa
kyti į ELFB valdybos kvietimą dalyvauti 
Lietuvių Studijų Savaitės rengime. Sausio 
7 d. Miunchene įvyko Studijų Savaitės ren 
gėjų pasitarimas, kuriame Kr. Valdybai 
atstovavo jos pirmininkas ir narys A. Šu
kys. čia prieita išvados, kad Kr. V-bai ne 
tinka dalyvauti tokiu pat titulu rengėjų ei 
lėse, kaip, pvz., skautai ar ateitininkai, ku

rie visi yra LB nariai. Kr. Valdyba sutiko 
būti Lietuvių Studijų Savaitės globėju ir 
jai parūpinti lėšas. Kr. Valdybai tai pada
ryti pavyko, ji gavo tam reikalui iš Pabė
gėlių ministerijos Bonnoje DM 8.000. Studi. 
jų Savaitė (rugpiūčio 21-28 d.d.) praėjo la
bai sklandžiai. Dalyvavo apie 100 lietuvių 
iš įvairių organizacijų ir įvairių Europos 
kraštų. Dalyviai temokėjo tik registracijos 
mokestį po DM 20 arba DM 10 (jaunimas). 
Jaunimui, paskaitininkams ir daliai var
gingesniųjų dalyvių buvo apmokėta ir ke
lionės išlaidos. Paskaitininkai gavo hono
rarus. Pagrindinės Studijų Savaitės temos 
buvo: Rytų Europos likimas ir 100 metų 
Maironio gimimo sukaktis. Viena diena bu 
vo skirta krikščionių vienybės klausimo 
svarstymui. Studijų Savaitės moderato
rium buvo prof. A. Maceina. Paskaitinin
kai ir pranešėjai: prof. Z. Ivinskis, prof. 
A. Maceina, Dr. P. Rėklaitis, Dr. J. Vizgi
ns, rašytojas Spalis, muzikas V. Banaitis, 
tėv. A. Bernatonis, E. Simonaitis, J. Stan
kaitis, T. Povilavičius, V. Natkus. Daini
ninkė M. Panse- Simaniūkštytė dainavo 
solo, jaunimas paruošė linksma vakarį, 
skautai laužą, studentai Maironio vakarą. 
A. Grinienė montažą Tėvynės Valandėlei. 
Dvasiniais reikalais rūpinosi katalikų kuni 
gas J. Kalvaitis ir evangelikų kunigas Sta
naitis. Techniškąją dalį tvarkė kun. Dr. J. 
Aviža ir A. Grinienė.

4. Mckyk'os. Jcs veikia šiose vietovėse 
su sekančiais mokyklų vedėjais: 1. Bad 
Zwischenhahn — A. Šaltys, 2. Bremen — 
L. Petersonienė, 3. Diepholz — J. Mozūrai
tes. 4. Hagen — D. Kalvaitis. 5. Buelten — 
A. Nomeika. 6. Krefeld — J. Sprainaitis, 
7. Memmingen — M. Budriūnas, 8. Miun- 
chen — J. Laukaitis, 9. Osnabrueck — V. 
Martinaitis.

5. Apylinkių pirmininkų-seniūnų ir mo
kyklų mokytojų suvažiavimas. Jis įvyko 
rugsėjo 7 d. Dalyvavo 15 apylinkių pirmi
ninkai ar jų atstovai ir 5 mokytojai. Prane 
šėjais buvo visi dalyviai ir Kr. Valdybos 
nariai su ilgesniais referatais — E. Simo
naitis ir J. Stankaitis.

6. Bendradarbiavimas su kitomis lietu
viškomis institucijomis ir organizacijomis. 
1961 m. lapkričio 4 d. Huettenfelde Kr. Vai 
dybos iniciatyva įvyko lietuviškųjų institu 
cijų bei organizacijų posėdis, kuriame bu

vo atstovaujama Lietuvių Katalikų Sielo
vada, Vliko VT, Raudonasis Kryžius. Bal- 
fas, MLT, Vasario 16 gimnazija. ELFB ir 
LS lietuvių kuopos. Buvo aptarta aktualie 
ji kultūriniai, politiniai ir socialiniai lietu
vių reikalai. Sausio 7d. Kr. Valdybos atsto 
vai dalyvavo LFB sušauktame pasitarime 
Studijų Savaitės reikalais. Metų bėgyje 
įvairiais klausimais buvo laikoma gyvas 
kontaktas su įvairiomis lietuviškomis insti 
tucijomis, organizacijomis ar šiaip akty
viais lietuvių veikėjais.

7. Krašto Valdybos įgaliotiniai prie kraš
tų vyriausybių Bavarijoje yra kun. J. Taut 
kevičius, Baden-Wuerttemberge S. Jauniš- 
kytė, Reino Westfalijoje O. Boehm-Krutu- 
lytė, Ž. Saksonijoje I. Apyrubis, Hamburge 
kun. V. šarka. Schleswig Holsteine P. Lie- 
gus. Jų veikla vyksta savarankiškai, ta
čiau Kr. Valdyba nori būti informuojama 
apie jų darbus ir gaunamąsias kultūrinei 
ir kitai lietuviškajai veiklai lėšas.

8. Santykiai su vokiečių įstaigomis ir iš 
jų gautoji finansinė parama. Pagrindiniai 
partneriai buvo Baden Wuertembergo 
krašto vyriausybė su jos atstovybe Karls- 
ruhėje ir Pabėgėlių ministerija Bonnoje. 
Kr. Valdybos pirmininkui teko pakartoti
nai lankytis tiek Stuttgarte, tiek Bonnoje 
beveik išimtinai kultūrinių planų finansa
vimo reikalais. Stuttgarte buvo lankytasi 
kartu su įgaliotine S. Jauniškyte. Bonnos 
ministerijoje būta 2 kartus: 1961 m. gruo
džio 7 d. ir 1962 m. rugsėjo 3 d. Abudu 
kartu buvo kalbėtasi su Oberregierungsrat 
M. Lueder. Paskutinį kartą ypač buvo pa
liestas paskolos Gimnazijos statybai klau
simas. Iš Bonnos kultūriniams reikalams, 
įskaitant Studijų savaitę, 1962 m. gauta 
DM 44.000 (pernai DM 28.000), Gimnazijai 
DM 40.000 (1961 — DM 24.000, 1960 — 
DM 12.000). Iš Baden Wuerttembergo fi
nansuota centrinis Vasario 16 minėjimas 
Stuttgarte su DM 1.500 ir Gimnazijai pa
skirta DM 30.000. Eina derybos dėl kai ku
rių inventoriaus dalykų palengvinto įsigi
jimo ir barakų remontų. Kiti kraštai teikė 
atitinkamas sumas lietuviškajai veiklai 
per Kr. Valdybos įgaliotinius prie jų vy
riausybių. Tačiau, deja, šiuo klausimu ne
galiu išsamiau pasisakyti, nes įgaliotiniai, 
išskyrus vieną, nesiteikė suteikti Kr. Val
dyba tiesioginių to pobūdžio informacijų.

9. Vasario 16 gimnazijos priestato reika
lai. Reikia pasakyti, kad Kr. Valdyba čia 
neturi kuo pasigirti. Planai kaip tik šian
dien patvirtinti Mannheimo apskrities val
dybos. ir jau galima pradėti statybos dar
bus. Pasirašyta sutartis su architektu Lortz 
statybai vykdyti. Gauta iš Kr. Tarybos na
rių sutikimas imti pašalpą paskolos forma 
DM 300.000 sumoje. Paskolos tol nereikia

grąžinti ir nereikia mokėti jokių nuošim
čių, kol pastatas tarnaus lietuvių gimnazi
jai. Hypoteka uždedama tik ant tos sklypo 
dalies, kur stovės pastatas. Atlikta visa 
eilė paruošiamųjų darbų, kaip tai matavi
mas ir vandens lygio tyrimas. Pasitari
mams su architektu paskutiniu metu buvo 
kviestas taip pat A. Mariūnas.

10. Kiti Vasario 16 gimnazijos reikalai. 
Išsamų pranešimą padarys jos direktorius. 
Čia tik noriu pasakyti, kad nuo spalio m. 
10 d. kun. Dr. L. Gronis dėl sveikatos pasi
traukia iš direktoriaus pareigų. Švietimo 
Komisija yra paprašyta pasiūlyti naują 
kandidatą į Vasario 16 gimnazijos direkto
rius. Iki šiol dar jokio pasiūlymo nėra 
gauta.

11. Raudonojo Kryžiaus paieškojimai. 
Jie buvo tęsiami toliau, bendradarbiaujant 
su vokiečių R. Kryžiumi. Tam reikalui iš 
jų gauta DM 600, — subsidija.

Apylinkių veikla. Vokietijos krašte šiuo 
metu yra 59 LB apylinkės. Kadencijos bė
gyje įsteigta 1 nauja apylinkė. Solidarumo 
mokesčiai buvo mokami labai gerai. Yra 
visa eilė apylinkių, kurios jau eilė metų 
nesilaiko statuto nuostato kasmet rinkti 
savo vadovaujančius organus. Kai kuriose 
jokių rinkimų nėra buvę daugiau kaip 10

(Nukelta į 3 psl.)
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O. žvaigždėtos svajonės ir jų jautrūs pinikai. 
Kaip, pavasariui auštant, pirmučiausi vainikai, 
Kai. dar šalčio nematę, galvą laiko aukštai 
Ir į dangų sužiurę vien svajoja tiktai!
O. laimingi tie metai, kurių pirmos draugystės. 
Lyg ant vaško, ant dvasios neišdildomu pirštu 
Idealus išrašo, kaip teises karalystės, 
Kad senatvė pate jų paskui neužmirštų!

XIII.

„Seminarijos rūmas taip iš tolo bausmingas;
O kiek atilsio dvasiai! Kiek ten švento darbštumo!
Jonas, juodą suknelę apsivilkęs, laimingas!
Džiaugias, radęs ten dvasiai vietą tikro ramumo.
Kaip prailgo belaukti.!.. Dar du mėnesiu liko 
Gimnazijai baigti, kaip tėtušiui norėjos!.. 
Ką per laiką prabėgusį veikt atsitiko?
Kokios mintys belankė? Kokios naujos idėjos?“
Vis tai Juozas netrukus apsakyti ketina
Savo draugui, kurs jį ant Velykų vadina 
Pas save į Sokaičius; ir tenai apkalbės, 
Kuomet kunigo rūbais apsivilkti galės...

Ir žagrę išėjęs mėginti artojas. 
Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais; 
Vaikai vienmarškiniai palangėmis šildos; 
Dabinasi girios drabužiais žaliais;
Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gvildos. 
Velykos! Velykos!.. Kas jūsų nelaukė. 
Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio! 
Taip jūsų šį metą eilė nusitraukė! 
Norėjot atvykti be rūbo žieminio.
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė 
Išbėgo į tolimą dangų šauniai;
Užkaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė, 
Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai.
Bet laimę sutiksi ant žemės retai;
Ji taip kaip pavasario šypsos saulutė: 
Tai meile nušvinta, tai žiūri šaltai: 
Net dreba vainikai, ją rūsčią pajutę.

II.

Jonas Glinskis ir Juozas kad arčiau pasižino, 
Jų taip priešingi būdai į akordą gražiausią, 
Tarsi pindamies pynes, kaip balsai pianino. 
Kad ir pakelia dvasią ir taip lepina ausį: 
Kiek tai kartų antrieji begiedojo gaidžiai 
Ir ant Žaliojo kalno mėnuo blyško prieš rytą, 
O jiems kalbos — svajonės vis tekėjo saldžiai 
Apie aukštą jų siekį, širdyse įrašytą! 
A’eksoto pakalnės buvo jų numylėtos: 
Čia tai Nemuno vilnys eina juosta plačia;
Čia tai vasaros naktys tylios, ramios, žvaigždėtos 
Apie Dievo gražybę jiems kalbėjo slapčia!
Čia lakštingalas tankiai savo stemplę mėgino, 
Pasislėpęs žilvičiuos, ir jų sielas ramino.
Čia. jiems kalną užlipus, kurs vadinas Linksmoji, 
Kaip tam Nemune vilnys, Jonui žodžiai tekėjo. 
Juozas klausės nurimęs, o dangaus ankstyboji 
Vakarinė žvaigždelė jam iš tolo spindėjo.
Čia tai Jonas ir Juozas viens kitam išpažino 
Savo paslaptį šventą, ir abudu išvydo, 
Kad tas pats pašaukimas juodu gundė, masino, 
Kad į šalį tą pačią jų sumanymai skrido:
„Kiek tai pikta ant žemės! Kaip čia klaidžios kelionės! 
Žmonės ieško, svajoja... randa laimę vien slidžią. 
Ar tai vertos to triūso mūsų tuščios karionės?
Juk verčiau apsiskirti tiesą aukštą ir didžią! 
Šviesti žemės pakalnei žiburėliais žvaigždės!.. 
Vesti klystančius žmones į Dangaus karalystę!.. 
Ir kentėti ir vargti vien dėl Dievo garbės...
O, kaip aukštą ir gražų siekį tur kunigystė!

XV.

Ar tai rasit iš aukšto jau koksai pranešimas? 
Ar pati gal nujaučia širdis valandą savo? 
Tik čia Juozui užslinko-įstabus nuliūdimas, 
Ir baritonu tokią giesmę sau uždainavo:

„Lakiok belakiojęs, paukšteli gražus! 
Kur tūpsi, ar pats bežinai?
Kai margus per audrą ištiesi sparnus.
Ar skrisi, kur nori patsai?

Ant kranto Ventos stovi rūmas švarus: 
Išbaltintos sienos, rausvi kamine i, 
Į kelią alėjos! šermukšnių kerus 
Net vieškeliui puošti sodina tarnai. 
Aplinkui, kur žiūri, net miela žiūrėti: 
Šeimyna, kaip skruzdėlės, kruta, darbuojas! 
Dirvonai aparti, takai nuravėti, 
O sodnas liepais šimtamečiais didžiuojas. 
Tai Goštauto dvaras!.. Pažįsta visi 
Jo valdančią ranką tikrai geležinę!
Nečypdo jis žmones: pas jį nebasi 
Ir piemenys, bandą į lauką išginę. 
Užtai jo dvare vienas ponas tegali 
Galvoti. Klausyti — jo sąlygos kietos. 
Kiekvienas iš anksto paskirtą tur dalį 
Nudirbti, ir tinginiui nėra čia vietos.

XIV.

Nebužilgo bus metai: Juozas vienas tiktai
Kartais Linksmąją lanko, bet tam proga reta. 
Vakarais čia kaip pernai šviečia žvaigždės aukštai!
Naktys žavi!.. Bet draugo jau nebėra greta.

Tačiau nebijok! Dievas sergės tave;
Be Jo tavo plunksna nekris;
Iš aukšto Jis žiūri Apvaizda guvia 
Ir sergsti tamsiausias naktis.

Kai vėjas sušvilps ir tau lizdą sugriaus, 
Plačiai po miškus išnešios — 
Paleisi tada griaudu balsą plačiau, 
Nutūpęs aukštai ant šakos.

O žmonės, nudžiugę dėl tavo stemplės, 
Linksmesniai prie darbo pakils;
Ir tavo garbė per girias nuskambės!
Ir šiaurio kaukimai nutils!“

ANTROJI GIESMĖ

I.

Pavasario dienos išaušo, prašvito;
Pabudo užmigę gamtos veikalai;
Ir meldė nuo Viešpaties apdaro kito 
Bailiai iš po sniego išlindę šilai.
Numetusi ledą, nudžiugus Venta, 
Bučiuodama krantą, banguoja, putojas; 
Ją sveikina pempės giesmė įprasta

III.

Jadvyga taip pat. nors duktė jo vienaitė, 
Nesėdi sau rankų, kaip ponia, sudėjus: 
Sodina jorginų kerus su tarnaite.
Pati jiems su grėbliu ežias išakėjus.
Jai akys, kaip našlėse spindinčios rasos, 
Šilkais sumazgytos geltonosios kasos, 
Meili kaip pavasario pirmas dvelkimas!.. 
Bet žiūri iš veido slapta nuliūdimas.
Ją Goštautas myli, kaip tėvas tiktai 
Tegali mylėti, bet žodis retai
Karštesnis jam sprūste kada beišsprūdo: 
Tiek darbo jis turi!.. Ir tokio jau būdo! 
Jos motina širdį auksinę turėjo;
Ji niekam žodelio skaudaus nepasakė; 
Ar buvo laiminga? Ar daugel kentėjo? 
To niekas nežino; užgeso kaip žvakė! 
Su ja tai Jadvyga ilgais vakarais
Galėjo, kaip linksmas paukštytis, čiauškėti;
Jai mirus, žodeliais laisvai atvirais 
Nebėra prie ko nuo širdies prakalbėti.

(Bus daugiau)

S. Testamente subatos įstatymas buvo 
labai griežtai saugojamas. Kai šiam sėk
mė dieniui skirtoje .evangelijoje skaitome 
Kristaus klausimą įstatymo žinovams ir 
fariziejams: „Ar dera subatoje gydyti?“, 
tai negalime vien tik stebėtis tų žmonių 
nelankstumu, bet privalome taip pat su 
pagarba žvelgti į jų griežtos laikysenos 
motyvus. Subata jiems buvo diena, skirta 
Viešpačiui. Visi žemiškieji reikalai turėjo 
pasitraukti į šalį, nes Dievo garbė virš vis
ko. Savo laikyseną jie rėmė visa eile šv. 
Rašto tekstų, kuriuose nurodoma ,kad pats 
Dievas, sutvėręs dangų ir žemę, septintą 
dieną ilsėjosi ir ją pašventino sau. Palygi
nimui: „Ir Viešpats kalbėjo Mozei, tarda
mas: Kalbėk Izraelio sūnums ir jiems sa
kyk: Žiūrėkite, kad laikytumėte mano ša- 
batą, nes tai yra ženklas tarp manęs ir tarp 
jūsų per jūsų kartas, kad žinotumėte, jog 
aš Viešpats, kurs jus pašventinu. Sergėkite 
mano šabatą, nes jis jums šventas; kas jį 
suteptų, mirte numirs; kas dirbtų jame dar 
bą, to siela žus iš jo tautos tarpo, šešias 
dienas dirbsite darbą; septintoje dienoje 
yra šabatas, šventas poilsis Viešpačiui; 
kiekvienas, kurs tą dieną dirbtų darbą, nu
mirs. Izraelio sūnūs tesergi šabatą ir jį te- 
švenčia savo kartose. Jis yra amžina san
dora tarp manęs ir Izraelio sūnų ir nuola
tinis ženklas; nes Viešpats per šešias die
nas padaręs dangų ir žemę ir septintoje 
liovėsi dirbęs“ (Iš. 31.12-17).

N. Testamente Kristus neatmetė iš es
mės subatos įstatymo, o tik jį atstatė į sa
vo vietą. Jis išryškino, kad „žmogaus Sū
nus yra taip pat subatos Viešpats“ (Mor
kaus 2,28) ir kad ne žmogus yra sutvertas 
subatai, o subata yra tam, kad tarnautų 
žmogaus pašventinimui („Subata padary
ta dėl žmonių, ne žmogus dėl subatos“; 
Morkaus 2,27). Krikščioniškosiose bendruo 
menėse po Kristaus prisikėlimo iš pradžių 
buvo laikomasi subatos įstatymo, bet vė
liau pradėta švęsti sekanti diena, Kristaus 
prisikėlimo diena. Lietuviškasis sekmadie
nis daugelyje kalbų vadinamas „saulės die 
na“, o liturgiškasis jo vardas yra „Viešpa
ties diena“. Viešpaties dienos esminis bruo 
žas yra tas. kad joje reikia atsipalaiduoti 
nuo kasdieninių žemiškųjų reikalų ir nusi
kreipti j Dievą. Viešpaties dienos centre 
katalikams yra pareiga išklausyti šv. Mi
šių. Toji pareiga gal geriau tiktų pavadinti 
garbinga privilegija. Visiems tikintiesiems 
Bažnyčia pasistengia sudaryti galimai pa
togesnę galimybę dalyvauti Kryžiaus Au
kos pakartojime. Dalyvauti ne tik kaip ne
suinteresuotiems stebėtojams, bet kaip pa
šauktiems tos aukos bendrininkams. Per 
savaitę susikaupusi kasdieninė auka sek
madienio šv. Mišiose įjungiama į begalinę 
Viešpaties auką ir įgauna begalinę vertę. 
Gal kai kam keista atrodo .kai kunigai va
žiuoja dešimtis ar net šimtus kilometrų, 
kad sudarytų galimybę keletai žmonių da
lyvauti šv. Mišiose. Tačiau tai kaip tik pa
liudija. kaip Bažnyčia vertina sekmadieni
nę šv. Mišiose dalyvavimo pareigą. Laikas 
būtų ir Europos lietuviams katalikams iš
silaisvinti iš pasibaisėtino abuojumo šv. 
Mišių reikalu ir pradėti, be gudrių išsisu
kinėjimų ir pasiaiškinimų, sekmadenio šv. 
Mišių pareigą laikyti tikra pareiga ir savo 
krikščioniško gyvenimo nepakeičiama su
dėtine dalimi.

Kun. Bronius Liubinas
S

PAMALDOS
ROCHDALE — rugsėjo 23 d„ 11.30 vai. 
BRADFORD — rugsėjo 30 d., 12.30 vai.

MANCHESTERIS—rugsėjo 30d„ 10.30V.
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8k IX STUDIJŲ SAVAITE
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

RAŠO J. KUZMICKIS
Rugpiūčio mėn. 21 dienos saulėtoj po

pietėj j Koenigsteiną netoli Frankfurto 
palengva pradėjo plaukti pavieniai ir ma

meno kūriniai, išaugę vienas šalia kito. 
Tokiam meno srovių susidūrimui pavaiz
duoti geriausiai tinka Vilnius. Vilniaus

Saulė vis tebekaitina. Pakeliu galvą, 
bet nemrtau jokio debesė'io. Kad taip 
būtų jmanu, nors dalelę to karščio parsi- 
vežčiau į Angliją.

Du kartus su mielais pažįstamais nu
važiuoju į pajūrį, kuris palyginti toli. 
Tačiau negaila pusdieniui palikti Romos, 
kai čia, pajūryje, taip miela atsigaivinti.

Deginamės karštame pajūrio smėlyje, 
kalbame apie lietuvius Amerikoje, Vokie 
tijoje, Anglijoje bei Australijoje, o paskui 
brendame į neramią jūrą su bangomis 
pakovoti. Viduržemio jūra irzli ir nera
mi. Ir netokia mėlyna, kaip ten, prie Ad
rijos krantų.

Tačiau atostogų laikas tirpsta ir rei
kia skubėti, kad dar šį tą pamatyčiau.

Panteonas
Nuvažiuoju į Venecijos aikštę ir, žiūrė 

damas į Romos žemėlapį, einu pro žmo
nių minią: noriu susirasti seną Panteono 
šventovę, kur dabar garbinamas Dievas 
ir kur nuolat lankosi daugybė ekskur
santų.

Panteoną susirandu be didelio vargo.
Tai įspūdingas senovės paminklas — 

t -didžiulė rotunda, kurios viršuje — pus
rutulio pavidalo kupolas.

Šį pastatą 27 m. prieš Kr. pastatydino 
konsulas Marcus Agrippa, didelis Augus
to draugas. Aplinkui įrengė puošnias mau 
dykles, kuriose maudydavosi ir tardavo
si valdžios, meno ir filosofijos žmonės.

Panteonas, kurio viduryje yra septyni 
dideli įsieniai, buvo skirtas dievų Marso, 
Veneros, Cezario ir kitų garbei. Jo viršu
je bronzos raidėmis įrašyta: „M. Agrip
pa, L. F. Cos. Tertium, fecit — Marcus 
Agrippa, Lucijaus sūnus, trečią kartą 
konsulas, pastatydino“.

Apie 120 m. po Kr. gim. imperatorius 
Adrijonas šventovę ir maudykles iš pa
grindų perstatė. Kai viduriniais amžiais 
Romą užplūdo barbarai, psnteonas per
daug nenukentėjo. 608 m. Bizantijos im
peratorius Phocas jį padovanojo Pop. Bo 
nifacui IV, kuris įsakė į panteoną perkel 
ti kankinių kaulus iš katakombų ir 609 
m. dedikavo jį Švč. Marijos ir visų kanki
nių garbei. Nuo to laiko panteonas gausiai 
lankomas, ir popiežiai už jo aplankymą 
skiria atlaidus.

. Tiesa, panteonas neišvengė negandų: 
655 m. Bizantijos imper. Konstantinas II 
nuplėšė nuo kupolo bronzos kasetes, o 
1625 m. Pop. Urbonas VIII, Barberinų 
kilmės, 'leido surinkti likusią bronzą, ku
ri panaudota popiežiškojo altoriaus šv. 
Petro bazilikoje papuošalams. Dėl to dar 
ir dabar čia gerai žinomas posakis: 
„Quoad non fecerunt barbari, fecerunt 
Barberini — ko nepadarė barbarai, pada 
rė Barberinai“.

Panteono viduje
Einu pro didžiules kolumnas, kurių 

priekyje yra šešiolika. Žiūriu į kietą gra
nitą, kadaise atgabentą iš Egipto: jų aukš
tis — 12,50 m, diametras — 1,48 m. švie 
sios ir rausvos kolumnos viršuje ir apa
čioje išpuoštos baltu marmuru.

Peržengęs slenkstį, atsiduriu didžiulia 
me apskritame pastate. Jo plotis ir aukš 
tis — 43,30 m: jeigu kas galėtų į vidų at
nešti tokio skersmens didžiulį sviedinį, 
jis užpildytų visą vidų.

Prnteono vidus puošnus, išpuoštas se
novės laikų marmuru. Tarp septynių di
delių įsienių — dekoratyviniai portikai. 
Pakėlęs galvą, matau kasetėmis apdeng
tą puikią kupolą. Kupolo pačiame viršu
je — 9 metrų skersmens apskrita skylė, 
pro kurią į vidų sunkiasi natūrali šviesa.

Nuo XVI šimtm. panteone buvo laido
jami garsūs žmonės: čia ilsisi garsiojo 
Rafaelio, karalių Viktoro Emanuelio II. 
Umberto I ir kt. palaikai. Deja, ryšium 
su jų poilsio vietų naujomis ornamentaci 
jomis panteonas tik nukentėjo: nejausti

organinės darnos ir stilingumo.
- Panteone yra skulptoriaus Vincenzo 
Felici (18 š.) šv. Agnietės statula, sk. V. 
de' Rossi Jėzaus ir šv. Juozapo skulptū
ros grupė ir eilė paveikslų.

Nesu matęs nė vieno pastato, kur žila 
senovė su senovės dievais taip glaudžiai 
susieta su dabartimi ir krikščionybe. Dėl 
to visai nenuostabu, kad čia vaikštai iš
tisas valandas ir vis negali atsigrožėti, 
atsistebėti.

Kai kitą dieną nuvykstame į Adrijono 
vasarvietės griuvėsius prie Tivolio, tik
rai nustembu senųjų laikų išradingumu 
ir plačiais užsimojimais.

Griuvo Romos imperija, jos paminklų 
tik griuvėsiai liko, tačiau panteonas ir 
ateinančioms kartoms bylos apie anų 
laikų architektūrą ir dvasinius polėkius.

Via Appia
Nerašysiu apie ištisą dieną Vatikano 

muziejuje; neminėsiu Egipto obelisko, 
Forum Romanum; nepasakosiu apie Ne- 
rono sodą, apie Marcelijaus teatrą, Cara- 
callo's maudykles...

Su kun. Dr. P. Jatuliu. prof. Z. Ivins
kio šeima bei bičiuliu kun. Dr. T. Narbu
tu iš JAV gražią popietę išvykstame ma
šina už Romos miesto.

Pravažiavę paskutinius miesto pasta
tus, atsiduriame sename Appia kelyje, 
kuris siauras, bet dar daug kur išgrįstas 
paprastais akmenimis, kurie liudija žilą 
senovę, kada tuo keliu keliavo apaštalai, 
slaptas žinias nešė pirmieji krikščionys 
ir kur abipus kelio šmėkšo seni buvusių 
kapų griuvėsiai.

Siauru keliu nuvažiuojame į Castel 
Ganduolfo; čia, ant apyaukščio ežero 
kranto, švyti popiežiaus vasarinė reziden 
cija. Ir šiuo metu Šv. Tėvas Jonas XXIII 
čia ilsisi, priimdamas maldininkus, vals
tybių vyrus ir Bažnyčios dignitorius, o 
vėlybą naktį, kada netaip karšta, galvo
ja apie visuotinį susirinkimą.

VOKIETIJOS LIETUVIAI JUDA

(Atkelta iš 2 psl.) 
metų, tačiau savo veikla jos nėra paskuti
nėje vietoje. Yra apylinkių, kur vyksta 
nuolatiniai barniai su Balfo įgaliotiniais, 
yra ir tokių, kur šios abi organizacijos su
gyvena broliškai; yra ir tokių, kur apylin
kių ir Balfo reikalai sudėti į tas pačias 
rankas. Apskritai galima jausti inteligenti- 
nių jėgų trūkumą.

Krašto Tarybos rinkimai. Nors tai nėra 
kokia nors Kr. Valdybos veiklos sritis, ta
čiau vis tiek ir Kr. Valdyba tuo reikalu tu
rėjo padėti šiek tiek pastangų. Pirmiausia, 
Kr. Valdybai buvo pavesta pravesti Rinki
minės Komisijos rinkimus, ir tai ji atliko 
korespondencijos keliu. Toliau, rinkimai 
Kr. Valdybai sudarė apie DM1.500 prideda 
mųjų išlaidų. Be to, gauta eilė nusiskun
dimų dėl Rinkiminės Komisijos veiklos, ir 
jie perduoti ten, kur Kr. Valdybos many
mu, jie priklausė.

Žvilgsnis į ateitį. Dalis darbų liks tie pa
tys. Jų svarbiausias tai visokeriopas Vasa
rio 16 gimnazijos išlaikymas. Finansiniai 
prašymai 1963 metams Bonnoje jau įteikti. 
Gimnazijai prašoma DM 90.000, kitiems 
kultūriniams ir administraciniams LB rei
kalams DM 85.000. Siekiama, kad būtų 
perimta bent mokomojo personalo algos. 
Ministerijoje pareikšta, kad pereitais me
tais tam jau buvo daug vilčių, bet viską 
sugriovė per didelis bendrasis Federalinės 
vyriausybės biudžetas ir eilė katastrofų. 
Šiemet tas klausimas bus keliamas iš 
naujo.

Visa kultūrinė veik a priklausys nuo 
naujosios Valdybos iniciatyvos ir sumanu
mo. Tikslai liekasi tie patys: lietuviškosios 
gyvybės išlaikymas ir jos ugdymas Vokie
tijoje gyvenančių lietuvių tarpe.

Mes nusileidžiame į apačią ir sustoja
me prie vulkaninės kilmės ežero. Vaikščio 
jame pakrante, o ežere taškosi jaunimas, 
klykauja vaikai.

Paskui kylame keliu į viršų ir aplanko 
me Frassati miestelį, kuris garsus savo 
vynu.

Atsisėdame atvirame ore, užsisakome 
bonką vyno ir ragaujame. Vynas tikrai 
skanus. Gaivinantis, lengvas.

Dar pakeliui užsukame į gražią bizanti 
nę bažnytėlę, susidomime antikomunisti
niu plakatu, o saulei leidžiantis grįžtame 
į Romą.

Kai mano mielas mons. Klemensas nu
veža mane J Romos aerodromą, kai su 
juo ir kun. Dielininkaičiu išgeriame ka
vos, atsisveikinu su mielais bičiuliais ir 
Roma.

Grįžtu į Rimini ir dar vieną parą pra
leidžiu pajūryje. Esu vienas ir turiu daug 
laiko mąstyti.

Vakare atsisveikinu su pajūrio miestu, 
rytą — su mėlyna jūra, kaitria saule ir 
įkaitusiu smėliu.

Man gaila ramiai praleistų dienų. 'Gai
la šilumos, jūros, linksmų žmonių.

Po pietų sėdu į lėktuvą ir, žiūrėdamas 
pro langelį į lygius laukus, daubas, kal
nus ir upelius, susimąstau - - -

Pro mano akis praskrieja tūkstančiai 
veidų; pamačiau senus pažįstamus, pasi
grožėjau meno paminklais, įsitraukiau į 
plaučius gryno oro; pakvėpavau amžino
jo miesto mistika ir rimtimi: prieš akis — 
tolimas Anglijos kraštas su lietumi ir 
miglomis, kelionėmis ir miestų miestais, 
su taip gerai pažįstamais lietuvių vei
dais...

Iki pasimatymo, draugai! Ir jūs, kurie 
likote Romoje, ir jūs, kuriuos greit ap
lankysiu savo kelionėse.

Po keturių valandų nusileidžiu Man- 
chesterio aerodrome ir stipriai susisegu 
švarką: lietus lyja, ir šalta, kraupu.

MUZIKA BE GARSO
Great Necko (netoli Niujorko) muzikos 

profesorius E. Hofmanas sugalvojo duoti 
kolektyvines fortepijono pamokas. Tam 
tikslui tektų padaryti instrumentus begar
siais. Jo manymu, reiktų sukurti elektroni
nius fortepijonus, kurie skambėtų taip, 
kad garsai būtų girdimi tik pro ausines. 
Naujai idėjai pritaria daugelis tėvų, kurie 
laiko, kad gamos puikūs muzikiniai pra
timai jų vaikams, tačiau jiems patiems 
klausytis tų gamų ne taip jau malonu.

RENTGENINIS MIKROSKOPAS
Anglijoje sukonstruotas mikroskopas, 

kuris naudoja rentgeno spindulius. Skir
tingai nuo įprastinių optinių ir elektroni
nių mikroskopų, kuriais galima tirti tik 
nepaeprastai plonas plokšteles, naujame 
mikroskope rentgeno spinduliai sugeba 
prasiskverbti į nepermatomus objektus, 
pavyzdžiui, metalines detales, parodyti jų 
vidinės struktūros vaizdą.

Be to, tiriant tokiu mikroskopu gyvus 
organizmus, jie nežūva dėl elektronų 
arba didelio vakuumo, kaip tatai būna 
elektroniniuose mikroskopuose. Šis rent- 
geninis mikroskopas didina kelis šimtus 
kartų.

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė 
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0.

Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.

TAZAB & CO. LTD.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv? 

iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne. 0.15.0
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 
šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6 
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 
Motina ir Mokytoja — Popiežiaus Jono 

XXIII enciklika — 11 šil.
J. švaistas — Žiobriai plaukia — roma

nas — 18.6 šil.
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 

49, Thornton Ave, London, W. 4.

žesniais ar didesniais būreliais lietuviai 
iš įvairių kraštų. Ir pavakare Koenigstei- 
no Susitikimo Namų aplinkoje jau visur 
tesigirdėjo kalbant lietuvių kalba. Tai pir 
mieji šiemetinės Lietuvių Studijų Savai
tės dalyviai. Juos visus pasitiko kun. Dr. 
J Aviža ir Alina Grinienė — šios Stud. 
Savaitės techniškieji vadovai. Jie visus 
atvykusius užregistravo, nurodė kamba
rius, suteikė pirmąsias informacijas ir t.t.
Naujas Savaitės pobūdis

Jau pirmąjį vakarą atvyko apie 80 da
lyvių. o per visą Stud. Savaitę dalyvavo 
viso apie 130 žmonių iš 10 valstybių: Ame 
rikos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Ita
lijos, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos ir Vak. Vokietijos. Tai pati 
gausiausia Savaitė iš visų ligšiolinių. Bet 
ji buvo ir pirmoji tokio plataus pobūdžio. 
Jos iniciatoriai — Europos Lietuvių Fron 
to Bičiuliai Savaitės rengėjais pakvietė ir 
eilę organizacijų, kaip Vokietijos ateiti
ninkus, vyresniuosius skautus-skautes ir 
Liet. Studentų Sąjungą, o Savaitei globoti 
paprašė Vokietijos Bendruomenės Krašto 
Valdybą. Šie visi susigrupavimai bendrai 
apsvarstė, pakoregavo ir priėmė ELFB 
Stud. Savaitei Rengti Komisijos paruoštą 
programą, sutarė bendrą į Stud. Savaitę 
kviečiamųjų sąrašą, aptarė techniškuo
sius klausimus, finansavimo galimy
bes ir kt.
Susipažinimo vakaras

Neoficialiai Stud. Savaitė prasidėjo jau 
21 d. vakare Koenigsteino Susitikimo sve 
tainėje susipažinimo pobūviu. Jį atidarė 
Alina Grinienė, o Vokietijos Liet. Bend
ruomenės Kr. Valdybos pirm. kun. Br. 
Liubinas visus dalyvius pristatė — supa
žindino. Pobūvis praėjo jaukiausioj nuo
taikoj, tebeskambant lietuvių liaudies 
dainoms.

Tiesa, tolerancija ir artimo meilė — 
Savaitės palydovai!

Oficialus Stud. Savaitės atidarymas 
įvyko rugpiūčio 22 d., 10 vai. ryto. Atida-' 
rė, paprašydamas visus dalyvius sugiedo
ti Tautos Himną, prof. Antanas Maceina, 
šios Stud. Savaitės moderatorius, išnešęs 
pačią sunkiausią savaitės pravedimo 
naštą.

Po Himno žodį tarė kun. Br. Liubinas, 
PLB Vokietijos Kr. Valdybos vardu. Api
būdinęs ligšiolinių Stud. Savaičių reikš
mę ir išsiplėtojimą, šią Stud. Savaitę pa
vadino susimąstymo ir visų lietuvių susiti 
kimo dienomis. Kvietė visus dalyvius pa
sireikšti tolerantiškumu, pagarba ir meile 
vienų kitiems, nežiūrint kas kokiam tikė
jimui ar susigrupavimui priklauso.

Prof. Maceina, supažindinęs su Stud. 
Savaičių tvarka, prašė visus dalyvius dis 
kusijų metu ieškoti tik tiesos ir taip pat 
rodyti artimui meilę.
Lietuvių kultūra ant dviejų slenksčių

šioje Stud. Savaitėje paskaitų ciklu iš
nagrinėta Rytų Europos etnografinis, po
litinis, religinis ir kultūrinis susidėsty- 
mas. Su Rytų Europos likimu tampriai 
siejasi ir Lietuvos praeitis, dabartis ir 
ateitis. Šitų visų klausimų sąlytyje pla
čiai išnagrinėtas lietuvių kultūros pobū
dis, apraiškos, jos susiklostymas Rytų ir 
Vakarų kultūrų įtakoj ir pagaliau lietu
vių kultūros duoklė Rytams ir Vakarams.

Pirmojoje paskaitoje „Rytų Europos 
susidarymas“ prof. Z. Ivinskis rugp. 22 d. 
plačiau apibūdino Rytų Europos susiklos
tymą etnografiškai bei politiškai šimtme
čių bėgyje. Čia kitados labai reikšmingą 
vaidmenį atliko ir Didžioji Lietuvos Kuni 
gsikštystė, kartu veikiama Rytų ir Vaka
rų politinių bei religinių faktorių.

Rugpiūčio 23 d. prof. A. Maceina savo 
paskaitoje „Kultūrų sanbėga Rytų Euro
poje“ pabrėžė, kad Rytų Europą reikia 
laikyti ne tiek geografine, kiek kultūrine 
sąvoka. Prelegentas plačiau apibūdino 
europinės kultūros pagrindinius tipus ir 
kaip jie susikristalizavo. Čia svarbiausią 
reikšmę turėjo ortodoksų ir Romos Kata
likų Bažnyčių įtaka, vėliau ir protestan
tizmas. Lietuva, po krikšto priklausyda
ma Romos Katalikų Bažnyčiai, tuo pačiu 
tapo ir vakarietiškosios kultūros puoselė
toja. Tačiau šiek tiek veikia ir Rytų kul
tūros įtaka dėl artimo ryšio su ja dauge
lio šimtmečių laike.

Tokiu būdu Lietuva stovi ant dviejų 
kultūrų slenksčio. Ji turėjo galimybę pa
siimti iš Rytų bei Vakarų kultūrų tai, kas 
yra geriausio, ir kartu tapti abiejų kultū
rų derintoją. Šitokią misiją Lietuvai su
teikė jos geografinė padėtis. Prof. Macei
na tiki, kad ateityje, kai Lietuva vėl at
gaus laisvę, šitokią misiją vėl turės tęsti 
mūsų tauta.

Rugpiūčio 24 d. šią bendrą temą gvildė 
no meno istorikas Dr. Povilas Rėklaitis 
savo paskaitoje „Rytų ir Vakarų meno tra 
dicijų susitikimas Lietuvos Didžiosios Ku 
nigaikštystės teritorijoje“. Paskaitinin
kas, pasinaudodamas šviesos paveikslais, 
vaizdžiai apibūdino žymesniuosius Liet. 
Didž. Kunigaikštystės meno paminklus. 
L.D. Kunigaikštystė yra vienintelė, kurio
je, taip aiškiai susiduria Rytų ir Vakarų

meno senaisiais pastatais prelegentas dau 
giausia ir rėmėsi. Iš išlikusių Vilniaus me 
no paminklų aiškiai matyti, kad Vakarų 
meno srovės nustelbia Rytų sroves. Dr. 
Rėklaitis pabrėžė, kad visas Liet. D. Kuni 
gaikštystės meninis palikimas priklauso 
mums, ir jis ryškiai parodo, kad jau anuo 
metu lietuviai turėjo aukštą kultūrą.

Dr. P. Rėklaičio paskaitą papildė prof. 
Maceina, kartu kviesdamas mūsų jauni
mą studijuoti Rytų erdvę; čia jaunimas 
galėsiąs atrasti didelius lietuvių kultūros 
lobius ir pačiai Lietuvai tuo būdu suteik
tų daug naudos. Be to, ši sritis ir pelnin
gumo atžvilgiu esanti nebloga.

Rugp. 25 d- Dr. K. J. Čeginskas savo 
paskaitoje „Lietuvių įnašas į Rytų-Vaka
rų kultūras“ ‘tą pačią temą plėtė toliau. 
Jis davė platų panoraminį vaizdą, koks 
yra buvęs lietuvių įnašas į Rytų ir Vaka
rų kultūras amžių eigoje. Iškėlė lietuvių 
kalbos svarbą ir vaidmenį lyginamosios 
kalbotyros mokslui; liaudies dainų povei
kį kitų tautų literatūrai; senosios Lietu
vos valstybės iškilimo ir žlugimo reikš 
mę Rytų Europos kultūrų susidūrimo erd 
vėje; Lietuvos Statutą; Lietuvos valdovų 
pastangas suvienyti Rytų ir Vakarų Baž
nyčias; meno paminklus, atskirų Lietuvos 
miestų kultūrinį spinduliavimą.

Antroje paskaitos dalyje paskaitinin
kas inventoriškai apžvelgė pavienių iš 
Lietuvos kilusių kūrėjų ir mokslininkų 
įnašus. Buvo suminėta daug įvairių švie
tėjų, išradėjų, įvairių šakų mokslininkų, 
valstybininkų, karo vadų, religininkų, ku 
rie vėliau veikė ir kūrė kitose tautose ir 
kuo nors pasižymėjo visuomenės, mokslo 
ar meno srityse.

Nors, kaip pats paskaitininkas įsakmiai 
pabrėžė, buvo pateikta daugiau tik pavir
šutiniška apžvalga, klausytojams ji pada
rė įspūdį dėl pateiktų duomenų gausumo. 
Diskusijose buvo reiškiamas pageidavi
mas, kad šios rūšies medžiaga būtų grei
čiau surinkta ir paskelbta, idant su ja ga
lėtų susipažinti jaunimas ir svetimieji.

Katalikai ir evangelikai bendrai meldžiasi 
už krikščionių vienybę

Rugp. 25 d. vakaras (šeštadienis) ir 26 
d. — Sekmadienis buvo skirta Maironio 
sukakčiai paminėti, kur pagrindinę pa
skaitą skaitė rašytojas R. Spalis. Bet šį 
minėjimą aprašysime atskiru straipsniu.

Rugp. 27 d. prof. A. Maceina skaitė pas
kutinę šios Stud. Savaitės paskaitą 
„Krikščionių vienybės problema“. Paskai 
tininkas šią temą išgvildeno jam charak
teringu meistrišku minčių perteikimu, 
lengvai suprantamu klausytojams. Jis iš
kėlė nepaprastą reikšmę II Vatikano Vi
suotinio Susirinkimo. į kurį su didelėmis 
viltimis žvelgia visos trys krikščioniško
sios konfesijos: katalikai, protestantai ir 
ortodoksai. Prelegentas nurodė šių konfe 
sijų tuos tikėjimo principus, kurie visose 
trijose konfesijose sutampa, ir tuos, kurie 
skiriasi. Iškėlė visų trijų konfesijų vieny 
bės ilgesį, ypač komunizmo grėsmės aki
vaizdoje. Prof. Maceina tiki, kad vieny
bės atsiekti būsią galima, tik dar iki tol 
praeisią nemaža laiko. Diskusijų metu 
šiais klausimais pasisakė katalikai ir evan 
gelikai. Nežiūrint kai kurių skirtumų, 
abiejų konfesijų dalyviai diskusijų metu 
rodė brolišką meilę vieni kitiems ir ne
paprastą norą atsiekti vienybės.

Diskusijos buvo baigtos bendra malda 
„Tėve mūsų“, kurią visi dalyviai garsiai 
sukalbėjo už krikščionių vienybę. Šis mo 
mentas katalikų ir evangelikų buvo tiek 
jautriai išgyventas, kad nevienam riedė
jo per skruostus ašaros.

Studijų Savaitės uždarymas
Jis įvyko rugpiūčio 28 d. Uždarymo pro 

gramos metu pasisakė visos šioje Stud. 
Savaitėje dalyvavusios grupės. Visi rodė 
pasitenkinimą šia Savaite ir išreiškė no
rą, kad panašaus pobūdžio Stud. Savaitės 
būtų rengiamos ir ateityje, kviečiant į 
jas įvairius susigrupavimus. Nemažesni 
pasitenkinimą išreiškė ir evangelikai, ti
kėdami, kad ir kitais metais jie bus kvie
čiami. O evang. kun. J. Stanaitis pabaigo
je pareiškė: „Aš kartais laikiau katalikus 
lyg mūsų priešais. Bet čia įsitikinau, kad 
taip nėra — tai netiesa! Ir sugrįžęs tai 
visiems pasakysiu!“

Paskutinieji uždarymo žodžius tarė 
prof. Z. Ivinskis — ELFB Valdybos vardu 
ir kun. Br. Liubinas — Vokietijos LB 
Krašto Valdybos vardu, išreikšdami padė
ką visiems prisidėjusiems surengti šią 
— IX Studijų Savaitę Vokietijoje. Užda
ryta Tautos Himnu.

Stud. Savaitės šalutinę — vakarų pro
gramą aprašome atskiru straipsniu. '

(ELI)

Šernai naikina bulves

(E) Vilniaus radijas praneša iš įvairių 
Lietuvos vietovių, kad šernai kai kur pa
daro daug žalos naikindami bulves ir ki
tus augalus,

3
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Europos lietuviu kronikų PLB VOKIETIJOS TARYBOS SESIJA
LONDONAS

NAUJAS LEIDINYS
Lietuvių literatūros laureatas poetas V. 

Šlaitas yra paruošęs spaudai savo kūrinių 
naują rinkinį.

Knygą išleisti mielai apsiėmė DBLS.

BAIGĖ ATOSTOGAS
Po ilgesnės pertraukos Londono lietu

vių politinis klubas netrukus vėl susirinks 
posėdžio.

Klubas aptaria aktualius politinius ir iš 
eivijos vidaus k ausimus.

PABALTIEĖIŲ PASILINKSMINIMAS
Baltų Taryba, į kurią dabar įeina estų, 

latvių ir lietuvių jaunosios kartos atsto
vai, yra sumaniusi suruošti šį rudenį Lon 
done bendrą pabaltiečių jaunimo šokių va 
karą. Tam reikalui iešlJbma didesnė salė.

MAMAIČIŲ ŠEIMA IŠVYKO Į J.A.V.
Rugsėjo 17 d. pavakary susirinko būre

lis Londono lietuvių palydėti Mamaičių 
šeimos iš Waterloo stoties.

Palydėti atvyko ir Lietuvos ministeris 
B. K. Balutis, kuris įteikė dovaną nuo Lie
tuvos Pasiuntinybės Londone.

Choristės pajudant traukiniui bandė su 
dainuoti jo paskutinį kūrinį ,,Ramunėlę“, 
bet pro ašaras niekas neišėjo.

Gautame laiške nuo laivo siunčia linkė
jimus choristams, Londono parapijie
čiams ir visiems londoniečiams, kartu dė
kodamas už gražų išlydėjimą.

NOTTINGHAM© LIETUVIŲ MOTERŲ 
SAMBŪRIS ATVYKSTA Į LONDONĄ
Rugsėjo mėn. paskutinį sekmadienį 

nottinghamietės lietuvės moterys atvyks
ta į Londoną. Londono Šventos Onos 
Draugijos narės ruošiasi ir laukia pasitik-- 
ti savo bendradarbes iš Nottinghamo.

F. NEVERAVICIUS LIGONINĖJE
Rašytojas Fabijonas Neveravičius guli 

ligoninėje. Jam padaryta sunki skilvio 
operacija.

LANKĖSI LONDONE
Lankėsi Londone ir kelioms dienoms bu 

vo apsistojęs Lietuvių Namuose „Europos 
Lietuvio“ skaitytojas iš Čikagos M. Mask- 
vytis su ponia.

Išvažiuodami paliko „Europos Lietu
viui“ 5 dolerių auką.

BiRMINGHAMAS
MAIRONIO MINĖJIMAS

DBLS Birminghamo Skyriaus Valdyba 
spalio 6 d„ 6.30 vai., „The Crown“ restora 
no salėje, 33 Hill Street (prie New St. sto
ties), Birmingham 5, rengia

Maironio minėjimą ir Tėvynės 
prisiminimų vakarą.

Programoje: kun. J. Kuzmickio-Gailiaus 
paskaita „Maironis — Lietuvių Tautos 
Poetas“ (įrašyta į magnetofono juostą), 
Maironio poezija ir 11.

Šokiams gros kapela iki 11.30 vai.
Visus vietos ir apylinkės lietuvius pra

šome atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
AIŽINAS Kazys, gim. 1920 m„ KUD- 

RIAŠOVAS Samsonas, gim. 1925 m., jie 
patys, ar kas apie juos žino, maloniai pra 
šomi atsiliepti adresu: Lithuanian Lega
tion, 17, Essex Villas, London, W.8.

®©OOG©©©OGOO©®G
KAIP PASIEKTI TAURĄ?

Naujasis TAURO adresas yra 
šitoks:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST, DUNSTAN S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

Kas būna Londone ir nori asme 
niškai atsilankyti, patogiausia va 
žinoti požeminiu traukiniu (Cent
ral ar Metropolitan linijomis) iki 
Shepherd Bush stoties. O iš čia 
sėsti į autobusą 12, kuris važiuoja 
Willesden, Harlesden ar Park Ro
yal kryptimi. Išlipti prie St. Dun
stan's Avenue ir truputį paėjėti ja.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami už laikraštį ar knygas, aukų 

yra pridėję: V. Gugas 14 šil., J. Kinka 14 
šil., J. Kičas 4 šil. ir K. Olškis 4 šil.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Ateinantis DBLS skyrių atstovų suva- 

ž’avimas, kaip ir buvusieji, numatoma su
šaukti kartu su LNB-vės akcininkų meti
niu susirinkimu, apyskaitiniams metams 
pasibaigus. Manoma, kad patogiausias lai 
kas suvažiavimui bus 1963 m. sausio mėn. 
vidury.

DBLS Valdyba gali paskolinti skyriams, 
norintiems ruošti Maironio minėjimus, 
magnetofono juostą, kur yra įrašyta kun. 
J. Kuzmickio paskaita ir progai pritaikyta 
meninė programa.

Sąjungos skyriai ir lietuvių klubai gali 
gauti iš Centro pasiskolinti komplektą lie 
tuvių spaudos, išeinančios laisvame pašau 
lyje (iš viso apie 40 laikraščių ir žurnalų), 
spaudos parodoms surengti provincijoje.

DERBY
RUOŠIAMASI MINĖJIMUI IR 

PARODĖLEI
Derby Skyriuj šiuo metu vyksta dideli 

pasiruošimai paminėti Kariuomenės Šven 
tei. Šiam minėjimui, kuris čia įvyks lapkri 
čio 24 d., dedamos visos pastangos. Numa 
tyta labai graži programa. Parengiamieji 
darbai jau vyksta, ir vietinių menininkų 
būrelis mėgina savo balsus ir gabumus. Ža 
da neatsilikti ir mūsų jaunieji. Be to, nu
matyta t: p.cga surengti įvairių rankdar
bių parodėlę, kuri, atrodo, bus labai tur
tinga ir graži. Norintieji tokių rankdarbių 
įsigyti, galės tuomet pasirinkti "ir įsigyti 
ar užsisakyti. Šiai parodėlei eksponatus 
paruoš S. Sarapinienė.

Be to, bus žaidimų, veiks loterija ir ba
ras. Būtu gražu, kad visi vietos ir apylin
kės lietuviai lapkričio 24 d. ko gausiau į 
šį minėjimą atvyktų, kur skambės lietu
viškos dainos, bus juoko ir kita.

J, Levinskas

BRADFORDAS
MAIRONIO MINĖJIMAS

Lietuvių Vyties-Klubas rugsėjo 29 d. 
rengia

Maironio minėjimą 
gražioje ir erdvioje salėje — Textile 
Hall, Westgate, Bradforde.

Programoje: kun.-rašyt. J. Kuzmickio 
paskaita ir meninė dalis.

Šokiams gros gera kapela.
Pradžia 5 vai. vak. Lietuviškas baras 

iki 11 vai. Šokiai iki 11.30 vai.
Maloniai kviečia visus atsilankyti.

Vyties Klubo Valdyba
SUSIRINKIMAS

Spalio 13 d.. 6 vai. vakare, Vyties klubo 
patalpose šaukiamas DBLS Bradfordo sky
riaus narių ir tai idėjai prijaučiančių susi
rinkimas. Susirinkime bus svarstomi aktu 
alūs šių dienų reikalai, renkamas atstovas 
į visuotiną s-gos suvažiavimą, renkama 
nauja skyriaus valdyba ir kita.

Visus kviečiame susirinkime dalyvauti.
DBLS Bradfcrdc Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
MAIRONIO MINĖJIMAS

Manchesterio Kultūros Koordinacinis 
Komitetas spalio 6 d.. 6 vai. vak., Cheet- 
ham Town Hall, Cheetham Hill Rd., Man
chester 8, rengia

Maironio minėjimą.
Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai

ta, Manchesterio choras, vadovaujamas T. 
Buroko, tautiniai šokiai, atliekami Man
chesterio lietuvių jaunimo šokių grupės, 
deklamacijos. Vėliau linksmoji minėjimo 
dalis su šokiais, gėrimais bei užkandžiais.

Iš toli ir arti maloniai kviečiami visi. Sa 
lė atidaryta nuo 5 vai. vakaro.

Manchesterio Kultūros Koordinacinis 
Komitetas

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co

421, HACKNEY RD.. LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6% 
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

Negalint sesijoje dalyvauti vyriausiajam 
amžiumi Kr. Tarybos nariui Dr. J. Griniui, 
atidarymo pereiga teko amžiumi antrajam 
nariui A. Mariūnui ir jauniausiajam am- 

.žiumi nariui V. Lenertui. Kadangi sesija 
prasidėjo kaip tik Tautos Šventės dieną, 
tai trumpu žodžiu ir susikaupimo minute 
buvo prisiminti ir pagerbti žuvusieji už lie
tuviškuosius idealus, iškelta Lietuvos tri
spalvė ir sugiedotas Tautos Himnas. Į Kr. 
Tarybos sesijos prezidiumą buvo išrinkti 
Iz. Rugienius, Fr. Skėrys ir J. Valiūnas. 
Fr. Skėrys prisiėmė sekretoriaus pareigas, 
o Iz. Rugienius ir J. Valiūnas posėdžiams 
pirmininkavo pakaitomis. Prezidiumo na
riams buvo pavesta perduoti Kr. Tarybos 
sveikinimus įvairiems asmenims bei insti
tucijoms. Balsų skaičiavimo komisijon bu
vo išrinkti V. Lenertas ir Dr. J. Norkaitis.

Kr. Tarybą žodžiu sveikino Vliko VT pir 
mininkas J. Glemža, Balfo įgaliotinis Iz. 
Rugienius, Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas J. Norkaitis, apylinkių pirmininkų su
važiavimo įgaliotinis S. Antanaitis, Pary
žiaus gyventoja Dr. J. Deveikė. iš Vechtos 
senelių prieglaudos dievdirbis St. Motuzas. 
Pastarasis ta pačia proga įteikė Vasario 16 
gimnazijai per jos direktorių savo drožinį 
— vytį. Visiems sveikinusiems padėkojo 
prezidiumo pirmininkas J. Valiūnas.

Apie savo kadenciją baigiančios Kr. Val
dybos veiklą pranešė jos pirmininkas kun. 
Br. Liubinas ir iždininkas J. Stankaitis. 
Pirmininkas palietė Kr. Valdybos organi
zacinę pusę, jos nuveiktus darbus kultūri
nėje srityje, Gimnazijos priestato statybą, 
bendradarbiavimą su lietuviškomis ir vo-

HUDDERSFIELDAS

GRAŽIOS PASTANGOS

Huddersfieldas yra nedidukas Yorkšyre 
miesteliukas. Ten gyvena keletas lietuvių 
šeimų. Jie, kaip ir daugelis kitų lietuvių, 
dirba daugiausia tekstilės fabrikuose, kad 
užsidirbtų sau ir savo šeimoms duonutę.

Jie dažni ir kaimyno Bradfordo svečiai: 
atsilanko į vietos lietuvių rengiamuosius 
minėjimus ir subuvimus, padėjo ir lietuvių 
namus Bradforde nupirkti.

Paskutiniu laiku jie sukruto veikti ir na 
muese, pačiame Huddersfielde. Pirmiausia 
jie susirūpino savo priaugančiais vaikais. 
Kranklys, Minuta. Budrys, Valatkevičius ir 
Kalpokas gauna St. Patriko katalikų mo
kyklos patalpas būsimai šeštadieninei mo
kyki? i. Bet neturi mokytojo. Susiranda j'į 
pačiame Bradforde — O. Peleckienę, ir ši 
važinėja kiekvieną šeštadienio popiete ir 
moko ten susirinkusius vaikus.

Tėvai įvertino jos darbą: jos vardinių 
proga surengė gražų priėmimą ir ta proga 
įteikė jai dovaną.

Jau daugiau kaip metai dirba ta mokyk
la. Nedaug ten mokinių, bet gražios ir nuo
širdžios, pastangos duoda gražių vaisių.

Visas tas gražias jų pastangas apvainika 
vo tėvų komiteto pastangomis surengtas 
tautos šventės minėjimas. Vietos ir apylin
kės lietuvių tikrai gražus būrys susirinko 
pasidžiaugti tomis gražiomis pastangomis. 
Atvyko ir Haggan, žydų tautos sūnus, išvy
kęs iš Lietuvos 1933 metais, kalbąs dar gra 
žiai lietuviškai ir džiaugęsis, kad turėjo 
progos būti lietuvių tautos šventės minėji
me. Ta proga mokyklos reikalams paauko
jo £5.

Tačiau reikia pažymėti, kad pačiame 
Huddersfielde yra keletas apsamanojusių 
lietuvių, kurie nepanorėjo atvykti į šį gra
žų ir pasisekusį minėjimą, nors daug kas 
atvyko iš Bradfordo, Manchesterio. Ročda- 
lės ir kitų vietų.

Paskaitą šia proga skaitė mūsų visų ge
ras pažįstamas R. Giedraitis-Spalis. Jis pri 
minė, kad ir Vytautas Didysis aną rugsėjo 
aštuntąją, ir Lietuvos mužikai sukilo prieš 
rusų caro priespaudą 1863 metais, ir 18-tų- 
jų metų savanoriai kovojo, ir mūsų broliai 
mirė miškuose, o lygiai ir mes dedam pas
tangų, kad Lietuva būtų laisva. Jis primi
nė mūsų pareigas ir papasakojo nuotaikas 
tų, kurie vienu ar kitu būdu atsidūrė čia 
— laisvuose vakaruose.

Meninę programos dalį atliko vietos lie
tuvių šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Jie pašoko „Noriu miego“, „Suktinį“ ir 
„Kalvelį“. Padainavo dvi daineles: „Jau 
pavasarėlis“ ir „Pučia vėjas“. Eilėraščius 
deklamavo Valatkevičius ir jo sesutė, Bud
rys. Minutaitė ir vienas svečias. Nedrąsūs, 
gal jau ne per daug suderinti buvo jų 
žingsniai bešokant scenoje. Nedrąsios ir 
dainelės. Gal trūko ir širdingo šypsnio jų 
mažuose veideliuose, bet tie mažieji buvo 
savi ir mieli. Gražiai jie atrodė scenoje. 
Ypač mergaitės, pasipuošusios tautiniais 
rūbeliais. Jos atrodė, kaip puikios lėlės, be- 
sišvaistančios scenoj.

Susirinkusieji mažųjų pasirodymus pa
lydėjo nuoširdžiomis katutėmis, o jų moky 
toją ponią O. Peleckienę apdovanojo pui
kia gėlių puokšte. Programą akordeonu pa 
lydėjo Burokas.

Man atrodo, kad mažutė Huddersfieldo 
lietuvių kolonija šiuo savo pasirodymu 
daug kam davė gražią pamoką. Jie įkūrė 
mokyklą, susirado kitur mokytoją ir suren 
gė gražų tautos šventės minėjimą. Ne visos 
lietuvių kolonijos tuo gali pasigirti.

J. Vaidutis 

kiškomis įstaigomis, 1962 metams gautas ir 
1963 metams jau paprašytas iš vokiškųjų 
ministerijų finansines subsidijas Gimnazi 
jai ir Bendruomenei. Iždininko pranešimas 
buvo susijęs su Gimnazijos ir Bendruome
nės finansiniais reikalais, 1961-62 metų 
apyskaita ir 1962-63 metų sąmata. Su pa
dėka buvo paminėti visi Vasario 16 gimna 
zijos rėmėjai. Apie Garbės Teismo darbus 
pranešė jo pirmininkas Dr. P. Karvelis, 
apie švietimo Komisijos veiklą pirminin
kas tėv. A. Bernatonis ir apie Vasario 16 
gimnaziją jos direktorius kun. Dr. L. Gro- 
nis. Jis išdėstė šiuometines Gimna
zijos problemas, su dėkingumu išskaičiavo 
jos rėmėjus ir metė viltingą žvilgsnį į 
Gimnazijos ateitį. Kontrolės Komisijos ak
tą perskaitė jos pirmininkas J. Barasas. 
Po pranešimų vyko ilgos ir dalykiškos 
diskusijos, iš kurių išplaukė eilė rezoliuci
jų, ypač liečiančių finansų tvarkymo sritį. 
Buvo patvirtintos Kr. Valdybos ir Gimna
zijos 1961-62 metų apyskaitos ir priimtos 
1962-63 metų sąmatos. Sudaryta komisija, 
turinti išstudijuoti visus veikiančiuosius 
Bendruomenės organų ir Vasario 16 gimna 
zijos nuostatus ir apie savo darbo rezulta
tus referuoti sekančioje Kr. Tarybos sesi
joje. Komisijon išrinkti kun. Dr. J. Aviža 
ir Iz. Rugienius, paliekant jiems teisę pri
traukti daugiau kompetetingų bendradar
bių. Nutarta siųsti 1963 m. į PLB seimą 
Toronte Kr. Valdybos pirmininką ir Vasa
rio 16 gimnazijos direktorių. Kitus 4, ga
linčius finansuoti savo kelionę, pavesta su
rasti Kr. Valdybai, teikiant pirmenybę Vo
kietijos LB nariams. Klausimų ir sumany
mų punkte buvo atkreiptas dėmesys į atei
ties veiklą, ją skirstant į 3 sritis: a) kultū
rinę, b) socialinę-ekonominę ir c) Vasario 
16 gimnazijos priestato statybos vykdymą, 
priėmus eilę atitinkamų rezoliucijų, kon
krečių darbų vykdymas sudėtas į Kr. Val
dybos rankas. A. Mariūnas pasiūlė įvesti 
Kr. Tarybos garbės nario titulą, o O. 
Boehm-Krutulytė pasiūlė išreikšti padėką 
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių būre-

WOLVERHAMPTONAS
SPORTO KLUBO VAKARAS

Rugsėjo 29 d. Wolverhamptone įvyksta 
Sporto Klubo ruošiamas „Laisvės Taurės“

Krepšinio turnyras.
PROGRAMOJE:

2 v. pp. Springfield aikštėje, Spring
field Rd. School, Krepšinis:

I. Technikos Mokykla prieš C&B.
Smith,
II. Visos Anglijos Lietuvių Komandų 
turnyras dėl „Laisvės Taurės“,
III. Lietuvių Komandų Rinktinė prieš 

W-tono Anglų Rinktinę.
IV. 7 v. vakare „Golden Lion“ antrame 
aukšte, Sporto Klubo Kambaryje, įvyks 
susibūrimas svečių ir vietinių.

Lietuviška ir angliška muzika, sumuš
tiniai ir alutis.

„Golden Lion“ restoranas yra pasiekia 
mas iš centro Cannock ir Pear tree auto 
busais. Didelis Car Park nemokamai ma
šinoms ir autobusams pastatyti.

Kviečiame ko gausiau dalyvauti ir pa
remti mūsų sportininkus.

Sporto Klubo Valdyba

KOTTINGHAMAS
MAIRONIO MINĖJIMAS

Rugsėjo 15 d. DBLS Nottinghamo sky
riaus valdyba, vadovaujama nepailstamo 
pirmininko Kz. Bivainio, surengė Mairo
nio gimimo pirmojo šimtmečio sukaktį.

Nors oras nebuvo palankus ir lietus lijo, 
į minėjimą susirinko apsčiai lietuvių. 
Skautų atstovai buvo atvykę iš Stoke-on- 
Trento, Manchesterio ir Bradfordo.

Minėjimą trumpa kalba pradėjo Kz. Bi 
vainis ir pakvietė kun. J. Kuzmickį skai
tyti paskaitos. Palietęs kai kuriuos Mairo
nio kūrybos motyvus, paskaitininkas mė
gino vesti paralelę su šių laikų sovietų 
okupuotos Lietuvos ir jos žmonių, paskli
dusių plačiame pasaulyje, likimu.

Meninę dalį atliko jaunieji skautai, va
dovaujami Zavadskienės ir vadeivų — G. 
ir Br. Zinkų. Reikia pasigėrėti programos 
rengėjų įdėtu darbu ir planingumu: dėklą 
matoriai vykusiai perdavė būdingiausius 
Maironio eilėraščius, sukūrę iš poezijos 
ištraukų puikų poeto apdainuotos Lietuvos 
vaizdą. Dar stipriau išryškindami laisvės 
ir kovos idėją, jaunieji poetinius vaizdus 
paįvairino grakščiais tautiniais šokiais ir 
dainomis. Kai mūsų atžalynas, augąs sve 
timoje aplinkoje, jau- pajėgia minėjimuo
se vykusiai pakeisti suaugusius, tai įrodo 
ne tik mūsų skautų organizacijos reikšmę, 
bet ir jų vadų įdėtų pastangų puikius vai
sius.

Minėjimas baigtas visų sugiedotu Tau
tos Himnu.

Po to sekė šokiai, gražiai grojant Kz. 
Venckaus vedamam orkestrėliui, paįvairin 
ti loterijos ir pažįstamų pokalbiais.

Sekmadienį St. Patricko bažnyčioje bu
vo pamaldos už Lietuvą su pamokslu, pa
įvairintu partizanų sukurtų dainų ištrau
komis, —is 

lio vadovei mok. E. Tamošaitienei už jos 
atliktą didelį darbą, populiarinant lietuvių 
vardą kitų tautų tarpe. Abudu pasiūlymai 
Kr. Tarybos narių buvo vienbalsiai priim
ti. Pirmaisiais Kr. Tarybos garbės nariais 
tuoj pat buvo išrinkti Balfo pirmininkas 
kan. Dr. J. B. Končius ir ilgametis Kr. Ta- 
bos narys su šia kadencija iš jos pasitrau
kiąs E. Simonaitis. Kr. Tarybos sesijos 
prezidiumui pavesta jiedviem įteikti atitin 
kamus garbės raštus.

Sekančiai kadencijai į LB Vokietijos 
Krašto organus išrinkta:

I. Krašto Valdyba: kun. Br. Liubinas, 
Al. Mariūnas, Iz. Rugienius, Fr. Skėrys, J. 
Valiūnas.

II. Garbės Teismas: Pirmininkas Dr. P. 
Karvelis, nariai K. šimkevičius ir Jz. 
Venckus.

III. Kontrolės Komisija: J. Barasas, O. 
Boehm-Krutulytė ir J. Kriščiūnas.

IV. Kr. Tarybos atstovas Švietimo Ko
misijoje Dr. Jn. Norkaitis.

Krašto Tarybos sesija buvo baigta tą die 
ną prezidiumui pirmininkaujančio Iz. Ru- 
gieniaus žodžiu ir Tautos himnu.

VOKIETIJA
RUGSĖJO AŠTUNTOJI GAUTINGE

Gautingo sanatorijoje rugsėjo 8-ji švęsta 
tą pačią dieną. Švęsta kaip dviguba šventė: 
tautinė ir šv. Marijos Mergelės gimimo 
šventė.

Besigydančių lietuvių skaičiui sumažė
jus, dabar ši diena minima tik pagal turi
mąsias sąlygas, t.y. pamaldomis bažnyčio
je. kurias praveda lietuviai kunigai iš 
Muencheno. šiemet pasiaukojo kun. J. 
Tautkevičius, kuris prieš 9 vai. klausė iš
pažinčių ir 9 vai. laikė mišias ir pasakė 
šventei pritaikytą gražių minčių pamokslą. 
Kvietė nepamiršti kenčiančios Tėvynės. 
Jų kančia yra mūsų visų kančia. Po to bu
vo malda už žuvusius ir kenčiančius lietu-
V1US.

Rugsėjo 8-ji yra viena didžiausių mūsų 
tautos švenčių. Ji mus nukelia j garbingą 
senovę — Lietuvos didvyrių laikus. Ji pri
mena mums Lietuvos garsą ir gerovės kles
tėjimo laikus. Valstybės žydėjimo laikus 
ir galybę, kuriai nebuvo lygios. Lietuvos 
stiprybė ir kilimas ėmė garsėti jau nuo 
karaliaus Mindaugo laikų. Anie laikai Lie
tuvai buvo laimingi, nes po žymių valdovų 
ateidavo dar žymesni: Vytenis, Gediminas, 
Kęstutis — Agirdas. Po šių iškilo dar pra
našesnis — Vytautas Didysis, kuriam val
dant pasiekta didžiausios galybės ir gero
vės. Tai buvo didis valstybės vyras. Turė
jo nepaprastų gabumų ir ištvermę. Genia
lus politikas, diplomatas ir karo vadas. 
Kaip žymus tarpininkas ir taikintojas, nes 
turėjo diplomatinių sugebėjimų spręsti 
sunkiausias problemas. Savo jaunystėje 
pirmąsias žinias gavo iš žymiausio savo 
mokytojo, žymaus Lietuvos valdovo tėvo 
Kęstučio Trakuose ir vėliau su Kęstučiu 
karo laukuose.

Didžiausia nelaimė, kad Vytautui Di
džiajam ilgus metus teko kovoti dėl savo 
tėviškės palikimo ir teisių. Visa tai labai 
pakenkė valstybės tvirtumui ir gerovės ki
limui. Jo sugebėjimas spręsti net ir pralai
mėjimo atveju padarydavo jį laimėtoju, 
pvz„ Vorsklos mūšyje, po kurio totoriai 
ieškojo jo užtarimo. Ne tik pinigus kalė su 
Vytauto Didžiojo vardu, bet dar traukė į 
jo vąlstybę, prašydami globos.

Jis siekė teisingai sutvarkyti unijos su 
Lenkija reikalą, nes ano meto Lietuva bu
vo daug kuo pranašesenė už Lenkiją. To
dėl rugsėjo 8-ji buvo paskirta Vytauto Di
džiojo vainikavimuisi Lietuvos karaliumi 
įamžinti. Siųstasis Romos imper. Zigmanto 
vainikas pakeliui lenkų buvo išplėštas, ta
čiau prieš lenkus jis jėgos nepavartojo, tik 
vainikavimuisi paskyrė kitą datą. Visą sa
vo gyvenimą siekė tik savo tėvynei Lietu
vai gerovės. Vainikavimusi siekė ne sau 
asmeninės garbės, bet vien tik Lietuvai su
verenumą užtikrinti.

Iškėlus Lietuvą į pačias aukštybes, neti
kėta mirtis nubraukė genijaus planus. Jo 
mirtis — didžiausias smūgis visai didžia
jai Lietuvos valstybei.

Didžiausia Lietuvos tragedija, kad jis ne 
paliko sau lygaus milžino, kuriam būtų 
perdavęs valstybės vairą.

Vytautas Didysis Lietuvos istorijoj turi 
vieną garbingiausių vietų. Be abejonės, jis 
turi savo vietą ir pasaulinėj istorijoj. Kai 
kurie istorikai jį iškelia aukščiau už Alek
sandrą Didįjį-Makedonietį. Jis lyginamas 
su žymiausiu Romos imperatorium Ce-

Gotingiškis
zariu.
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