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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Kraštotyrininkai ar
komunistotyrininkai?

Kai mes buvome mokyklinio amžiaus, 
tai, mokytojų skatinami, parinkdavome 
zmonese retesnių žodžių, užrašydavome iš 
žmonių*dainų, pasakų, mįslių, patarlių 
priežodžių ir kitokių panašių kraštotyrinių 
dalykų. Net ir šiandien dėl to dar sugeba
me pasidžiaugti, jei kuriame nors tautosa
kiniame leidinyje užtinkame savo talkos 
trupinių. Dėl to kai dabar sovietiniai laik
raščiai ragina jaunimą jungtis į kraštotyri 
ninku būrelius, mes visada būtume už tai, 
kad kuo daugiau jaunimo dirbtų tokį tal
kos darbą. Tačiau ar šiandien esama tokios 
kraštotyros, kuri būtų pasiryžusi surinkti 
su tautos buitim ir kultūra susijusius daly 
kus?

Deja, kaip matome iš ,,Komjaunimo tie
sos , dabar kraštotyra jau paversta komu- 
nistotyra ar sovietotyra ir įkinkyta propa
gandos vežiman. Sako, kraštotyrininkai 
užrašinėja revoliucionierių, bolševikų po
grindininkų, tėvynės karo dalyvių atsimi
nimus. Ką visa tai bendra turi su kraštoty
ra? Arba: kraštotyrininkai aiškina, kokio
mis aplinkybėmis pokario metais buvo nu
žudyti kai kurie už okupantą stojusieji ko
munistai. Čia būtų jau režiminės policijos 
darbas, o ne mokyklinio amžiaus vaikų.

O kai taip yra, tai mūsų pareiga būtų ne 
skatinti į tokį vadinamąjį kraštotyrinį dar 
bą lietuviškąjį jaunimą, bet atkalbinėti jį 
nuo to. Tai ne kraštotyra, bet jungimas 
jaunimo į biaurų padlaižiavimą sovietams.

Lenktynės su Amerika
„Švyturio“ žurnalas neseniai gavo barti, 

kad jis per menkai varo propagandą, kad 
yra palinkęs į miesčioniškumą. Tai dabar 
jo redaktoriai šokosi pasitempti. Štai to 
žurnalo Nr. 15 komentatorius G. Alekna 
įrodinėja, kaip Sov. Sąjunga pasivys Ame
riką. Tokiais pergalingais žingsniais jis ei
na, kad net gražu! Čia tiek pašoko viskas,
čia vėl tiek. Dar meteliai ar kiti, ir Alekna 

. Švyturiu“ užšoks i mėnuli.
Kad tas šokinėjimas būtų tvirtesnis ir 

įtikinamesnis, jis vis kartoja partijos su
važiavimų nutarimus ir įtikinėja, kad tuoj 
kapitalistinis pasaulis prisipažins pralai
mėjęs.

Žinoma, norėdamas partijai įtikti, Alek
na turi ką nors daryti. Nežinodamas kitų 
būdų, jis eina bent lenktynių su Amerika. 
Tačiau jis turėtų geriau prasitrinti užmie
gotas akis ir pasiskaityti naujesnes savo 
vyriausiojo viršininko Chruščiovo kalbas. 
Juk Chruščiovas jau nebesiveja Amerikos. 
Jis pirma nori pasiūti savo kolchozinin- 
kams po naują tokį sovietuose garsų vati
nuką ir nupinti po šventadieninę porą vy
žų. Tai gali taip išeiti, kad Alekna vienas 
nubėgs iki Amerikos ir turės laukti, kol 
Chruščiovas jį pasivys...

Komsomolo vertė
„Komjaunimo tiesa“ išsispausdino St. 

Lipskio reportažą „Kai biuras skuba“ apie 
jaunimą, kuris atsiduria komsomolo orga
nizacijoje. Lipskis labai susirūpinęs, kad 
laiškanešė Marytė Rutkauskaitė įstojo į 
komsomolą, bet niekada nėra mačiusi tos 
organizacijos įstatų. Ji, pasirodo, įstojo, nes 
nenorėjo netekti tarnybos. Tasai jos didy
sis teisėjas tvirtina, kad ji neverta nešioti 
komsomolo organizacijos ženkliuko.

Gal, žinoma, ir taip, o gal ir tas ženkliu- 
• kas nevertas, kad Rutkauskaitė jį nešiotų.

Tačiau ta jaunos laiškanešės istorija lei
džia pasidaryti įdomių išvadų. Štai kad ir 
dėl sovietinės laisvės. Kai iškyla klausi
mas, ką palikti tarnyboje, tai komsomol- 
cui atitenka pirmenybė. Bet tai, žinoma, 
nieku būdu neprieštarauja laisvės idealui. 
Juk baramoji Rutkauskaitė yra laisva ar
ba pasitraukti iš tarnybos, arba įstoti į 
komsomolą. Argi tai nėra gražus laisvės 
įrodymas? Arba, sakysim, lygybė. Argi du 
jaunuoliai nėra lygūs tada, jeigu jie abu 
yra komsomolcai?

Australija pasisako prieš teisinį Pabaltijo 
užgrobimo pripažinimą

(E) PET delegatūra Australijoje (jos 
veiklus sekretorius yra VI. Jakutis), pasi
keitusi raštais su Australijos parlamento 
užsienio reik, komitetu, iš jos pirmininko 
E.D. Mackinnon gavo patikinimą, kad 
Australijos delegatams J. Tautose ir par
lamento užsienio reik, komitetui bei užs. 
reik. depart^nentui pranešta apie reikalą 
kiekviena proga iškelti Sovietų Sąjungos
elgesį su pavergtaisiais ir apie nusistaty
mą prieš Pabaltijo kraštų okupacijos teisi
nio pripažinimo bandymus.
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PASTANGOS LABIAU 
PAJUNGTI

KALBAMA APIE SISTEMOS SI 
KOMUNISTINANT

(Elta) Kultūrinė veikla Lietuvoje vyk
doma nesistemingai, kaip teigia pavergto
sios Lietuvos kultūros min. pavad. M. Po- 
žarskas (plg. „Tiesa“, 180 nr. rugp. 3d.). 
Jis dar skelbia abejotinus teiginius apie 
tai, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvo
je buvusios „iš esmės įveiktos nacionali
nio ribotumo tendencijos, dogmatizmas“ ir 
tardamas, kad lietuvių tautą jau tvirtai 
persunkiąs internacionalizmas, jis pateikia 
tokius pavyzdžius: Lietuvoje neseniai bu
vęs respublikinis vyrų chorų sąskrydis 
„broliškų tautų“ kūriniai, dainos, „šlovi
nančios darbą“), kapinėse su literatūrine- 
muzikine dalimi buvę pagerbti žuvę sovie
tiniai kariai, o gretose šalia kolchozininkų 
ir moksleivių stovėjęs sovietinis karys... 
Tai tik šypseną kelią bolševikiniai „argu
mentai“.

Požarskas pripažįsta — Lietuvoje skati
namas darbinis auklėjimas esąs svarbus 
ideologinei (suprask, komunistinimo — 
E.) veiklai. Tai neatliekama sistemingai, 
lygiai kaip sistemos trūksta ir kai kuriose 
kitose srityse, pvz., estetiškai auklėj ant- 
gyventojus. Pagrindin ai barai tai mokyk
la, gamyba ir laisvalaikis. Estetinis auklė
jimas menkiausiai vykstąs gamybos proce
se, nes Lietuvoje išleidžiamosios prekės 
negalinčios patenkinti estetinio pasitenki
nimo. Kaip jau įprasta, čia šaukiamasi ar
chitektų, dailininkų talkos.

Keliamas kultūrinių įstaigų nesutvarky- 
mo klausimas. Kai kurie kultūros namai 
(Žąsliuose) esą taip apleisti, kad, anot Po- 
žarsko, tiesiog nepatogu aprašinėti jų 
vaizdą.

Sistemos stoka pasireiškianti dar lei
dyklų darbe. Pavyzdys: Lietuvoje kasmet 
išleidžiama po 30-40 įvairių mokslo darbų 
rinkinių. Bloga esą tai, kad šiuos rinkinius 
leidžia eilė žinybų ir neretai juose karto-

OKĄ, NUTYLIMA APIE SUNKUMUS 
PAVERGTUOSIUS

jasi tos pačios temos. Štai literatūros 
mokslo ir kalbos klausimais darbai spaus
dinami šešiose skirtingų žinybų leidiniuo
se, taip pat šešiuose — geologijos-geogra- 
fijos klausimais, trijuose leidiniuose — 
botanikos, po du skirtingus leidinius ski
riama bibliotekininkystei, statybai, archi
tektūrai ir pan.

Stambesniuose miestuose, pagal minist
ro pavaduotoją, esąs nepakankamas kny
gynų tinklas. Toliau nusiskundžiama siste
mos netobulumais teatrų repertuarą be
tvarkant, kai į Šiaulių, Klaipėdos scenas 
prasibrovę „idėjiškai silpni bei menkos me 
nines vertės kūriniai, kurie negalėjo dary
ti teigiamo poveikio žiūrovui“. Anksčiau 
teatrų repertuaro klausimai buvo spren
džiami Kultūros ministerijoje, o tai men
kino teatrų atsakomybę, vėliau repertuaro 
reikalai patikėti patiems teatrams, tad... 
susilpnėjusi kontrolė. O dabar? Vėl grįžta
ma į panašią padėtį, nes prie Kultūros mi
nisterijos sudaroma repertuarinė taryba, 
ji padėsianti reguliuoti (suprask, siūlyti, 
tvirtinti, prižiūrėti — E.) teatrų repertua
rą. Dramaturgai vis labiau raginami kurti 
pagal part'jos nurodymus bei direktyvas, 
ir nenuostabu, kad ateinantį rudenį numa
tomas sukviesti „teatrinės visuomenės“ ir 
dramaturgų pasitarimas originaliosios 
dramaturgijos vystymo klausimu. Turės 
atsirasti daugiau sovietinę tikrovę garbi
nančių teatro pjesių, ir būsią išvengta par
tijos žmones jau gąsdinančio „neprasmin
go klaidžiojimo ir tuščio eksperimentavi
mo“. Kitais žodžiais, kiekvienoje srityje 
pasigendama geresnės bolševikinės siste
mos, o jos tikroji esmė — įvairias kultūros 
sritis dar ryškiau pajungti į Maskvos val
dovų vykdomą bei puoselėjamą pavergtų
jų komunistinimo procesą.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Ta pati politika
Prasidėjus Rytų ir Vakarų atoslūgiui, 

šveicarų „Die Weltwoche“ šitaip įspėja 
dėl sovietų politikos:

„Chruščiovas, kuris dabar jau demons
tratyviai nebekreipia jokio dėmesio į Pe- 
kingą, nors tas dėmesys niekada nebuvo 
ypač didelis, tebesilaiko ir toliau tokios po 
litikos, kokia jam atrodo teisinga. Tačiau 
jis neduoda jokio pagrindo susidaryti nuo
monei, kad jis būtų atsisakęs komunistų 
tikslo užvaldyti pasaulį. „Taikus sambū
vis", besišypsantieji veidai, rengimasis avi 
kailiais nėra nauji dalykai. Ženevos ir 
Camp David pasitarimų dvasia nesukliudė 
jam iš naujo pulti Berlyne, Konge, Kubo
je, ir Chruščiovas juk dar daug kartų yra 
bandęs savo priešą bent apsukti, kai nesi
seka sumušti. Paskutiniai didieji jo puoli
mai, bandymas atlikti didelius pasaulinės 
reikšmės prasiveržimus Berlyne ir Kuboje 
subyrėjo dėl atkaklaus amerikiečių pasi
priešinimo, ir jis buvo priverstas nutrauk
ti juos, kaip Stalinas nutraukė Berlyno blo 
kadą, kai pamatė, kad niekas jo nebijo. Jo
kia naujiena ir tas „atoslūgis“, kuris, kaip 
atrodo, jau prasidėjo, nei ta atmosfera, ku 
rioje jis prasidėjo. Tiek jų galimybės, tiek 
ir jų pavojai Sov. Sąjungai šiandien yra di 
dėsni negu kada nors anksčiau“.

SUSIRŪPINIMAS VIENYBE
Tie patys Amerikos ir Sov. Sąjungos pa 

sitarimai ir susitarimai skatina iš naujo 
judinti apleistą Europos vienybės klausi
mą. Dėl jb vokiečių „Die Welt“ rašo:

„Pats vyriausias laikas, kad Europos 
vienybės klausimas vėl būtų pajudintas. 
Nuo ano juodojo sausio, kai Anglijai buvo 
parodytos durys, beveik krūmokšniais jau 
apžėlė visi ginčijamieji prekių ir muitų 
klausimai, šešių bendruomenėje paaštrėjo 
ginčai ūkiniais klausimais. Apie politinę 
sąjungą beveik nebekalbama. Briuselyje 
tikimasi kad čia iniciatyvos imsis busima
sis Vokietijos kancleris Erhardas. Tačiau 
didelių pasikeitimų ir iš jo nėra ko tuojau

kai ir sovietinei Rusijai, pradėjus tartis, 
jaučiamas vadinamasis pasikeitimų vė
jas, ir kartu aiškėja, kad teisingi yra tie, 
kurie galvoja, kad jis ir Europą gali palies 
ti ir nebūtinai išeiti jai į naudą. Tik apsi- 
vienijusi Europa, kurios kaip tik sau part
neriu pageidavo Amerikos prezidentas, bū 
simuosiuose įvykiuose gali turėti tam tik
ros įtakos“.

MALAJAZIJA IR INDONEZIJA

Britų iniciatyva iš mažesnių kraštų susi
kūrė Malajazijos federacija. Bet tuo nau
juoju junginiu nepatenkintas Indonezijos 
prez. Sukamo. Jis turėjo vilčių kai kuriuos 
tų kraštų pasiglemžti sau. Tai jis leido 
Indonezijos sostinėje demonstruoti prieš 
britus ir net sudeginti jų atstovybę. Dėl 
Sukamo elgesio amerikiečių „N. Y. Herald 
Tribūne“ rašo:

„Jungtinės Tautos ligi šiol per daug le
pino ir glostė Indoneziją, ir dėl to ji jau
čiasi per daug laisva nesiskaityti su tarp
tautine viešąja nuomone ir naudotis prie
varta“.

Britų „The Observer“ rašo:
„Vis tiek, kokią skriaudą bejaustų Indo

nezija dėl to, kad buvo sudaryta Malajazi- 
ja, prez. Sukamo elgesys nedovanotinas. 
Jakartoje įvykdytasis chuliganizmas aiš
kiai niekais paverčia visą palankumą In
donezijai, jei tokio dar galėjo būti. Prez. 
Sukamo pasiryžimas nepaisyti J. Tautų ir 
savo paties pažado susitaikyti su tuo, ką 
nuspręs U Thanto pasiųstieji tyrinėtojai, 
pakenkė jam pačiam ir taikos reikalui 
anoje pasaulio dalyje“.

„The Guardian“ rašo:
„Ne kas nors kitas, o kaip tik prez. Su

kamo pasirinko kovos kelią prieš sumany
mą sukurti Malajazijos federaciją. Jis tą 
kovą pralaimėjo — Malajazija jau sukur
ta“.

Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
„Naujoji Malajazijos valstybių sąjunga

Į~ Sej^tiįnloS^
ĮSPĖJIMAS KINIJAI

„Pravdoje“ išspausdintame straipsnyje 
Sov. Sąjunga įspėjo Kiniją, kad ji sustab
dytų nesusipratimus Indijos pasienyje.

Jei Kinija nesiliausianti, tai Sov. Sąjun
ga galinti jai suruošti „antrąjį frontą“ visu 
savo pasieniu.

SIŪLO VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ
Kalbėdamas J. Tautų Visuotiniame Susi

rinkime, Gromyko, be kita ko, Sov. Sąjun
gos vardu pasiūlė kitais metais sušaukti 
viršūnių konferenciją tų 18 kraštų, kurių 
atstovai dabar sudaro J. Tautų Nusiginkla
vimo Komitetą. Sov. Sąjunga esanti pasiry
žusi daryti nuolaidų nusiginklavimo reika
lu.

JAV ir Britanijos vyriausybės su pasiten 
kinimu sutiko Gromyko kalbą.

INDONEZIJA IR MALAJAZIJA
Britų iniciatyva. Malajai, Singapūras, Sa 

rawakas ir Šiaurės Borneo sudarė federa
ciją, kuri vadinasi Malajazija.

Tokios federacijos piktas priešas yra In
donezijos imperialistinių palinkimų proko
munistinis diktatūrinis prezidentas Sukar
no. Dėl to pačioje Indonezijoje pradėtos de 
monstracijos prieš britus. Praeitą savaitę 
demonstracijos išvirto į riaušes, kurių metu 
sudeginta britų ambasada ir dar nemaža 
kitokio britų piliečių turto.

Vėliau prez. Sukamo paskelbė, kad Indo
nezijoje esančias britų įmones perims vy
riausybė. bet jos nebūsiančios nusavintos.

Kad Indonezija nepradėtų žygiuoti į Ma
lajazijos federacijos teritoriją, ypač į Šiau 
rėš Borneo, britai ėmėsi karinių atsargumo 
priemonių ir tikisi, kad prireikus padės 
Australija.

Indonezija yra buvusi olandų kolonija.

GELEŽINKELIS Į EUROPĄ
Prancūzų ir britų komisija, kuri svarsto, 

ar per Kanalą statyti tiltą, ar kasti tunelį, 
tilto sumanymą visiškai atmetė, nes jis kliu 
dytų laivų susisiekimui ir dėl to jam sta
tyti reikėtų tarptautinio susitarimo.

Taigi nusistatyta kasti tunelį, kuris kai
nuos apie 160 milijonų svarų. Komisija jau 
nebekalba apie automobilių kelią, o tik 
apie geležinkelį.
BUS NACIONALIZUOJAMA ŽEMĖ

Ben Bella, paskatintas to, kad jis buvo 
išrinktas prezidentu (jis buvo vienintelis 
kandidatas), pasiryžęs Alžyre vykdyti re-

DIENOS -|
RASINĖS NEAPYKANTOS IŠDAVA

Birminghame, Alabamos valstijoje JAV, 
kai baptistų bažnyčioje vyko sekmadienį 
religinės pamokos negrų vaikams, rūsyje 
sprogo keliolika gabalų dinamito.

4 negrės mergaitės buvo užmuštos ir 23 
sužeistos, tarp jų keletas sunkiai.

Tą pat dieną gatvėje buvo nušautas 16 
m. amžiaus negras berniukas.

KVIEČIA BENDRADARBIAUTI
Kalbėdamas J. Tautų Visuotiniame Susi

rinkime, prez. Kennedys pasiūlė, kad sovie 
tai ir amerikiečiai bendromis jėgomis per 
ateinantį dešimtmetį suruoštų ekspediciją 
į mėnulį. Taip pat jis iškėlė klausimą, kad 
abu šie kraštai glaudžiai bendradarbiautų, 
teikdami technikinę ir mokslinę pagalbą 
ten, kur jos reikia šios mūsų planetos žmo
nių gerovei.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis įsijungė į
VLIKą

(E) Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vyriau
sioji Valdyba savo posėdyje 1963 m. rug
pjūčio 24 d., susipažinusi su Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kvietimu 
į vieningą Lietuvos laisvinimo darbą, vi
sais balsais nutarė: Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, kaip Lietuvių Nacionalistų Par
tijos tąsa išeivijoje, atsiliepdamas į VLIKo 
kvietimą, pareiškė savo norą įsijungti į 
bendrą Lietuvos laisvinimo darbą, įstoda
mas j VLIKo sudėtį ir kartu deklaruoda
mas, kad Sąjūdis laikysis 1944 m. vasario 
16 d. VLIKo deklaracijos, 1945 m. Wuerz- 
burgo susitarimo ir veikiančio VLIKo sta
tuto dėsnių. Raštą VLIKui pasirašė inž. 
K. Oželis. LAS Vyr. Valdybos pirm-kas, ir 
St. Kaulėnienė, Gen. Sekretorius.

VLIKo pirmininkas dr. A. Trimakas 
rugp. 28 d. laišku pasveikino LAS pirm. 
K. Oželį už jo vadovaujamos organizacijos 
įsijungimą bendron kovon dėl Lietuvos 
laisvės.

Iš VLIKo veiklos
(E) Dr. A. Trimakas. VLIKo pirminin

kes, dalyvavo Toronto. Kanadoje, įvyku
siame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seime.

formas.
Pirmasis jo užsimojimas yra nacionali

zuoti žemę.
— VLIKas parėmė lietuvių radijo va

landėlę Rio de Janeiro,

laukti. Bet pastarųjų savaičių patyrimas 
turėtų priversti pagalvoti visus vadovau
jančių Europos kraštų valstybininkus ir 
ministerius. Pasaulinėms galybėms, Ameri

yra įvykęs dalykas, ir Sukamo neturi tei
sinio pagrindo prieš ją ką nors pasakyti. 
Ta federacija, aišku, anoje didelėje srityje 
įgyvendins pastovumą“.

Mirties nuosprendžiai Sovietijoje
(E) „Sovietskaja Rossija“ paskelbė, kad 

Piatigorske įvykusioje byloje teismas nu
teisė m’rties bausme tris piliečius (tarp jų 
vieną rabiną —; B. Gavrilovą). Jie visi 
buvo kaltinami varę prekybą auksu ir 
brangakmenimis, dirbdinęsi dantų prote
zus ir krikštui naudojamus kryžius. Ry
šium su mirties nuosprendžiu rugsėjo 3 d. 
griežtą protestą pareiškė Jeruzalės rabinas 
Y. Nissim, nurodęs, kad tai naujas sovie
tinės laikysenos žydų atžvilgiu ženklas. 
Esą, žydams Sovietijoje sistematiškai pa
žeidžiamos pilietinės ir religinės teisės. 
Piatigorske nuteistieji, pagal rabiną, 
nukentėję dėl neteisingų skundų. Jeruza
lės rabinas šaukėsi viso pasaulio religinių 
vadovų ir kvietė protestuoti.

Rugsėjo 3 d. laikr. „Krasnaja Zviezda“ 
pranešė apie majoro pensininko A. Boro
dai nuteisimą mirties bausme — šis buvęs 
gaujos vadas ir su bendrininkais spekulia
vęs kariuomenės gautais automobiliais ir 
padangomis. Jo bendrininkai Odesoje nu
teisti įvairiomis daugelio metų kalėjimo 
bausmėmis.

Rugpjūčio 3-ji ir nacionalizmas su 
vietininkiškumu

(E) Rugp. 3 d. pavergtoje Lietuvoje mi
nėta rugpjūčio 3-ji — diena, kai 1940 m. 
Lietuva vienbalsiai buvusi priimta į So
vietų Sąjungą. Tai diena, Lietuvos gyven
tojų prisimintina su apmaudu, ir tik spau
doje, per radiją ar minėjimuose šūkauta 
apie 23 metų laimėjimus ar „didžiulius 
poslinkius žmonių sąmonėje“. Spaudoje, 
pvz., „Tiesoje“ (180 nr. rugp. 3 d.), aiškin
ta, kad dabartinio režimo dėka Lietuva 
tvirta, nes ji — milžino dalis. Nepridurta, 
kad tas milžinas savo dalį supančiojęs iš
naudojimo, rusinimo ir kolonializmo pan
čiais. Girtasi pasiekimais pramonės, moks
lo srityse. Esą, Lietuva ir kiti kraštai galį 
pavydėti pasiekimų naujose mokslo šako
se, kaip kibernetikoje ir puslaidininkų 
elektronikoje, atomų ir molekulių spektro 
skopijoje ir kt. Vis dėlto ir „Tiesa“ nega
lėjo nepripažinti, kad laisvosios Lietuvos 
metais mokslas buvęs puoselėjamas „atski 
rų talentingų žmonių“ dėka.

Partijos organas pripažįsta tariamus 
laimėjimus kolchozinei santvarkai, ta pro
ga teigdamas, kad vad. nacionalistai šaudę 
iš pakrūmių, buvę visa eilė blogų metų ir
kad trūksta kvalifikuotų kadrų (trūksta ne 
tik daugelio žemės ūkio specialistų, bet ir 
ypač jaunimas vengia darbo kolchozuose

— E.). Pagaliau laikraštis nurodo į paverg 
tosios Lietuvos pareigą broliškoms respub 
likoms (suprask — Maskvai) kovoti prieš 
nacionalizmo likučius, vietininkiškumą ir 
prieš... stengimąsi atkąsti juo didesni 
kąsnį kitų sąskaita. Dabar šaukiama: lie
tuvių tautos 1940 m. pasirinktasis kelias 
buvęs teisingas. Toks teiginys laikytinas 
pačiu įžūliausiu bolševikiniu propagandi
ninkų melu. Lietuvių tauta kelio nepasi
rinko nei 1940 m. birželio 15 d., nei liepos 
21 d., nei rugpiūčio 3 d.

Chaniutkinas ir kiti įsilaužė į parduotuvę
(E) „Komj. Tiesa“ (160 nr. rugp. 16) 

su nerimu aprašė paauglių kriminalinio 
pobūdžio išdaigas Vilniuje. Trys tų paaug
lių, kurių vyriausiam 15 m. amž. — A. 
Radčenka. B. Chaniutkinas ir G. Roman- 
cevas įsilaužę į maisto parduotuvę ir kelis 
kartus vogė svaigalus, kol juos pagaliau 
sučiupo. Chaniutkino bute jie rengdavo 
išgertuves, ir... jose dalyvaudavo ir šio 
tėvas. Tokių atsitikimų Vilniuje esą ne
reta.

Kitas atvejis: paaugliai broliai Sopčikas 
ir Anfrejevas vidurdienį nuavė savo vien
mečiu! batus, kojines ir atėmė pinigus. Pa
sirodė, kad Sopčiko motina gyvenusi pa
laidai, o sūnūs, palikti be priežiūros, metė 
mokyklą. Paauglių išdykavimams sudraus 
ti daug dėmesio skiriąs namų valdybos tė
vų komitetas, tačiau jau šaukiamasi ir mi
licijos ir pačios visuomenės pagalbos. Ne 
be reikalo apie tai laikraščiai parašė mi
licijos sk. įgaliotinis I. Vasiljevas.

PASAULYJ!
— D. Britanijoje bedarbių skaičius per 

rugsėjį nukrito 16.624, ir dabar bedarbių 
yra 485.390.

— Praeitą savaitę 2.500.000 Romos gy
ventojų vieną dieną buvo be pieno, nes 
ūkininkai atsisakė tiekti jį pieninėms, rei 
kalaudami aukštesnių kainų.

— Ypatinga pramonėlė: Colchesterin, 
Britanijoje, į rudeninę rožių parodą pa
kviesti du aklieji uostyti, kurios rožės turi 
geriausią kvapą...

— Šveicarijoje trečdaliu pakeliamos pa
šalpos ir pensijos, dėl to cigaretėms pake
liami mokesčiai.

— Popiežiaus Pauliaus VI karūnavimui 
paminėti Vatikanas išleidžia 4 naujus paš
to ženklus.
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LIET. VASARIO 16 GIMNAZIJA,
SVETIMIEJI IR SAVIEJI

Lietuvių Vasario 16 Gimnazija Vokieti
joje yra lietuvybės tvirtovė. Jau pats jos 
pavadinimas rodo, kad ji ruošia jaunimą 
ateičiai Vasario 16 d. dvasioje. Tačiau jos 
uždavinys yra ne vien tautinis, bet ir 
mokslinis: ji yra lietuviškojo mokslo židi
nys. Todėl suprantama, kad visų laisvojo 
pasaulio lietuvių akys yra į ją nukreiptos. 
Vieni ją ilgus metus ištvermingai, su di
džiausiu pasiaukojimu remia, kiti stebi, kri 
tikuoja, bet visi apie ją kalba. Nemaža vie
tos jai skiria ir lietuvių laisvoji spauda.

Ką ji išauklėjo mūsų tremties bendruo
menei ir Lietuvos ateičiai? Kritikai priki
ša, kad L. Vasario 16 Gimnazija per maža 
paruošė studentų, visuomenės veikėjų. 
Tai netiesa. Ši gimnazija yra išleidusi apie 
50 abiturientų, kurių dauguma studijuoja 
Vokietijos ar kitų kraštų universitetuose. 
Kai kurie iš jų aktyviai reiškiasi lietuvy
bės darbuose, pvz., doktorantas V. Lėner- 
tas yra išrinktas Vokietijos Krašto Tary
bos nariu, stud. V. Bartusevičius yra 
„Ateitin“ redaktorius, Amerikoje R. Šle
žas yra „Ateities“ žurnalo redaktorius, 
Br. čepulevičius — kelių laikraščių ko- 
resp. Po kelerių metų iš jų susilauksime 
dar daugiau diplomuotų inžinierių, medici
nos daktarų ir kitų profesijų specialistų, 
kurie įsijungs į aktyvią lietuviškąją veik
lą. Manding, jei L. Vasario 16 d. Gimnazi
ja kasmet paruoštų ir išleistų bent po ke
lis abiturientus ar bent po vieną, kudirkiš
kai tariant, tvirtą lietuvybės stulpą, tai 
jos gyvavimas ir į ją dedamos aukos būtų 
pateisinamos. Juk ir nepriklausomoje Lie-
tuvoje iš daugybės gimnazijų, kurias lan
kė gausybė mokinių, teišeidavo tam tikra 
dalis gabuolių, linkusių į mokslą, literatū
rą, žurnalistiką, meną ar visuomeninę bei 
politinę veiklą.

Mūsų visų tikslas ir uždavinys yra ko il
giausiai išlaikyti L. Vasario 16 d. Gimna
ziją. Tai nėra mūsų prestižo ar garbės da
lykas, bet mūsų tautos gyvybinė būtinybė. 
Juo ilgiau egzistuos lietuviškos mokyklos 
tremtyje, juo ilgiau išliks ir klestės lie
tuvybė.

Kas labiausiai yra užinteresuoti, kad L. 
Vasario 16 d. Gimnazija greičiau sužlug
tų? Pirmoje eilėje tai rusų bolševikai, o 
jiems tarnaudami kartu ir lietuviškieji, 
nes jiems ši gimnazija politiškai yra rakš
tis akyse. Todėl visai nesistebime, jei bol
ševikinėje spaudoje skaitome nepalankius, 
melagiškus straipsnius apie gimnaziją ir 
jos puoselėtojus. Jie paleidžia nemaža pas
kalbų ir šmeižtų apie ją žodžiu, sudaro 
sankiršų (intrigų) slaptai mūsų pačių 
tarpe.

Tačiau mus nelauktai nustebino vokie
čių laikraščio „Memmeler Damfboot“ lai-

RAŠO STP. VYKINTAS

kysena Vasario 16 d. Gimnazijos atžvilgiu. 
Jau nekartą buvo viešai skelbta, kad vo
kiečių oficialieji sluoksniai remia ir rems 
visų tautų pabėgėlių nuo bolševikinio te
roro kultūrines pastangas ir institucijas. 
Tuo tarpu „Memmeler Damfboot“ š.m. lie
pos 20 d. paskelbė priešišką K.K. straipsnį 
„Ein Gymnasium fuer 800.000 DM. — fuer 
80 Schueler“. Šio straipsnio autorius tuoj 
iš karto paskelbia neteisingą tezę: „Kas
met mažėja mokinių skaičius, ne lietuviai 
tėvai vis mažiau yra užinteresuoti savo 
vaikus auklėti (mokyti) lietuvių kalba“. 
Ne dėl tėvų kaltės mažėja mokinių skai
čius, bet dėl socialinės ir politinės konjunk 
tūros. Taip pat netiesa, kad vyresnėse kla
sėse yra po 3-5 mokinius iš okupuotos Lie
tuvos pastaruoju metu atvykusiųjų į Vo
kietiją.

Toliau straipsnio autorius užsipuola dėl 
pernai metų nenusisekusių abitūros egza
minų. Tiesa, tai faktas. Tačiau jis nenuro
do tokių faktų, kad ir vokiečių privačiose 
gimnazijose kartais neišlaiko visa abitu
rientų klasė. Pvz., Schriesheim prieš porą 
metų neišlaikė 13 abiturientų. Ar tai mo
kytojai kalti?

Autorius, norėdamas susfprinti savo 
argumentus prieš Vasario 16 d. Gimnaziją, 
panaudoja „Dirvą“, kaip šaltinį. Jis tvirti
na, kad „Dirvoje“ buvo parašyta, jog 
Amerikos lietuviai sulaikė 10.000 dolerių 
paramą Vasario 16 d. Gimnazijai, nes šios 
gimnazijos mokytojai neturį reikiamų kva 
lifikacijų ir jos lygis (niveau) kasmet 
smunkąs. Kiek man žinoma, taip nebuvo 
parašyta, o jei ir buvo, tai nevisuomet ga
lima remtis tuo, kas spaudoje parašyta.

Toliau pasislėpęs žurnalistas savo skrais 
tę atidengia: jis siūlo Stuttgarto Kultūros 
ministerijai įvesti griežtą kontrolę Vasario 
16 d. gimnazijoje. Dar daugiau: jis siūlo 
vokiečiams neberemti gimnazijos staty
bos, nes mokinių skaičius mažėjąs, o iš 
gimnazijos teliksianti prieglauda ar vie
nuolynas. Geriau, esą, steigti lietuvių in
ternatą Mannheime, kur lietuviukai lan
kysią vokiečių mokyklas ir internate ga
lėsią mokytis lietuviškai.

Deja, mes galime atvirai K.K. pasakyti, 
kad mes norime ir galime išlaikyti Vokie
tijoje pilną lietuvių gimnaziją. Jei mūsų 
gimnaziją remia vokiečių vyriausybė, tai 
tiek pat remia ir latvių, vengrų gimnazi
jas. Mes norėtume viešai K.K. paklausti, 
kas būtų buvę nepriklausomoje Lietuvoje, 
jei Lietuvos vyriausybė Kaune būtų atsa
kiusi paramą vokiečių gimnazijai, ir ką 
galvotų vokiečiai, jei lietuviai šio paskuti-
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nio karo metu būtų atsakę vokiečiams ba
do metu pagalbą: juk vis tiek jūs mirsite, 
tai kam jums duoti duonos...

Daugiau nediskutuodamas su K.K., no
riu patiekti informaciją, kad „Memeler 
Damfboot“ skelbiasi esąs „die Heimatzei- 
tung aller Memellaender“. (Visų klaipėdie 
čių laikraštis?) ir laikraštį redaguoja p. F. 
W. Sieberet, Oldenburge.

Bolševikų noras sužlugdyti Vasario 16 
d. Gimnaziją mums yra suprantamas, bet 
iš vokiečių pusės tai tegalėtume laukti tik 
iš vokiečių komunistų ar iš buvusių dikta- 
tūrininkų, kurie ir šiandien turi panašius 
tikslus, kaip ir bolševikai...

Mes visi gerai žinome Vasario 16 d. Gim
nazijos trūkumus, bet ar visi juos šalina
me. Didžiausias šios gimnazijos trūkumas 
yra kapitalo stoka. Jei gimnazija turėtų 
tiek kapitalo, kiek turi vokiečių gimnazi 
jos, tai nebūtų jokių kitų trūkumų. Joje 
tada mokytojų darbą dirbtų visi lietuviai 
akademikai ir visi vokiečiai akademikai. 
Ir dar direktorius iš jų galėtų atrinkti ge
riausius. Taigi, tie, kurie iš saviškių kriti
kuoja Vasario 16 d. Gimnaziją iš už jūrų 
marių, turėtų atvažiuoti į šią gimnaziją ir 
bent mėnesį joje padirbėti mokytojo ar 
kokį kitą darbą. Po to jau žinotų, kad kri
tika yra lengvas darbas, o gyvenimo būti
nybė yra žiauri ir kieta. Norint Vasario 16 
d. Gimnaziją ilgiausiai išlaikyti, yra reika
lingas didžiausias pasiaukojimas. Jei pasta 
tydinsime gimnazijai naujus rūmus, o jų 
statybai pinigų dar labai daug reikia, pa
gerinsime mokytojų ir visų gimnazijoje
dirbančiųjų gyvenimo sąlygas, jei sudary
sime mokiniams tinkamas mokslo aplinky
bes, tada ir mokinių bus daugiau, ir moks
lo lygis pakils, ir gimnazijos egzistencija 
bus užtikrinta.

Taigi, pirmoje eilėje visokeriopai rem
kime Vasario 16 d. Gimnaziją. Nesigailėki
me aukų, nes įdėtos į šią Gimnaziją aukos 
neša šimteriopą derlių. Tie, kurie visą lai
ką aukojome, nepavarkime, o tie, kurie 
neaukojome, pasvarstykime, ar sąmoningo 
lietuvio pareiga nereikalauja kas mėnesį 
atiduoti šiai gimnazijai savo tautinę 
duoklę.

Dar iš savųjų pageidautina, kad viską, 
ką kalbame ir ką rašome apie šią gimnazi
ją, iš anksto gerai apgalvotume. Kai ma
žiau kalbėsime ir rašysime blogo, tai ma
žiau suteiksime svetimųjų propagandai. 
Kaip klasikin's pavyzdys čia gali būti „Vie
nybė“, nežinia kokiais sumetimais ėmė 
spausdinti probolševikines žinias apie Va
sario 16 d. Gimnaziją.

Baigdamas šį straipsnį, drįsčiau suglaus
ti iškeltas mintis į šias tezes:

1. Lietuvių Vasario 16 d. Gimnazijos il-

TAI VISUS LIEČIA

šv. Mykolo šventėje bus iškilmingai ati
daryta antroji visuotinio Bažnyčios Susi
rinkimo sesija. Suvažiuos viso pasaulio 
vyskupai ir įvairių kraštų teologai bei kitų 
Susirinkime svarstomųjų dalykų specialis
tai. Dalyvaus visa eilė stebėtojų — įvairių 
nekatalikiškų religinių bendruomenių at
stovų. Suplauks šimtai radijo ir televizi
jos reporterių, žurnalistų, spaudos atstovų.

Visa tai, atrodo, teliečia tuos, kurie, pa
kviesti ar patys savo iniciatyva, bus nuvy
kę į Romą. Kitiems nėra ko daug rūpintis. 
Savo laiku bus paskelbti Susirinkimo re
zultatai, kuriuos bereikės priimti ir įvyk
dyti.

Neseniai Fuldoje vykusios Vokietijos 
vyskupų konferencijos proga šiuo klausi
mu išsitarė Hildesheimo vyskupas Henri
kas M. Jansen, kurio mintys ir mums vi
siems įdomios.

Bažnyčios Susirinkimo posėdžių savaitė
se, mirštant buvusiam popiežiui, išrenkant 
naująjį ir jį vainikuojant, buvo galima 
pastebėti, kaip visas pasaulis domėjosi 
Bažnyčios gyvenimu. Kiekvienas galėjo 
tai patirti ne tik sekdamas spaudos bei ra
dijo pranešimus ir televizijos programas, 
bet ir susitikdamas su žmonėmis siauruose 
rateliuose. Dirbtuvėse, fabrikuose ir kasyk 
lose, mokyklose ir įstaigose buvo kalbama 
apie tai, ką kas buvo nugirdęs per radiją 
ar skaitęs laikraščiuose. Kiekvienas, kuris 
žinojo, kad šalia jo dirba katalikas, gyve
nąs pagal savo tikėjimą, einąs į. bažnyčią, 
savaime laukė, kad jis suteiktų tikslių ži
nių apie Susirinkimą, apie popiežių ir vys
kupus, apie pačią Bažnyčią.

Todėl šis metas yra ypačiai katalikams 
be galo svarbus, nes jiems patikėtas atsa
kingas vaidmuo. Neužtenka vien iš laikraš 
čių ar radijo pranešimų susigraibyti šiek 
tiek žinių, kas vyksta Bažnyčios gyvenime, 
bet reikia daugiau daryti.

Tie, kurie jaučiasi dvasioje stipresni ir 

giausiai išlaikymas yra kiekvieno tauraus 
lietuvio pareiga,

2. kiekvieno sąmoningo lietuvio tremties 
uždavinys yra ištvermingai ir dosniai remti 
Vasario 16 d. Gimnaziją pinigais, mokslo 
priemonėmis, knygomis ir kt.,

3. nekenkti .šiai gimnazijai ir neprisidėti 
prie svetimųjų kenkiančios propagandos. 
Tik pozityviais darbais ir didžiausiu aukin- 
gumu ir ištvermingumu išlaikysime ir pa
kelsime šį vertingą mokslo, tautinės kultū
ros ir lietuvybės židinį.
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geriau pasiruošę, turi gerai pažinti Susi
rinkime paliečiamus tikėjimo klausimus, į 
juos įsigilinti ir būti visuomet pasiruošę 
klausiantiems, kritikuojantiems ir smer
kiantiems duoti tinkamą atsakymą.

Tam reikia skaityti rimtesnius žurnalus 
bei vyskupijų leidžiamus periodinius lei
dinius, kurie paprastai gvildena šias vi
siems rūpimas problemas. Visuotinis Susi
rinkimas tokiu būdu įpareigoja ir pasau
liečius ir duoda jiems naujų galimybių 
apaštalinei veiklai.

Visas pasaulis daug tikisi iš visuotinio 
Susirinkimo. Šalia kitų Susirinkimo sieki
mų reikia nepamiršti tai. ką skelbė popie
žius Jonas ir ką su nemažesniu pabrėžimu 
skelbia popiežius Paulius: Susirinkimas 
turi atnešti vidujinį Bažnyčios atsinauji
nimą.

Ir čia visi esame pašaukti bendram dar
bui. Juk Bažnyčia — tai mes; "vyskupai, 
kunigai ir tikintieji, visi esame Bažnyčios 
nariai. Mes visi esame pašaukti vidaus at
sinaujinimui ir turime pradėti nuo savęs. 
Tik tada galėsime savo aplinkoje veikti ir 
į kitus.

Bažnyčią atnaujins ne popiežių dekretai 
ir Susirinkimo nutarimai, bet tik Bažny
čios narių susipratimas ir jų išvidinis už
sidegimas. Širdžių reforma ir dvasinis at
sinaujinimas yra pačios svarbiausios re
formos, kurių taip reikia šių dienų Bažny
čiai.

„Poenitentiam agere! — daryti atgailą!“ 
— kvietė visus pereitais metais liepos mė
nesį popiežius Jonas XXIII. Nuo to turėtų 
pradėti kiekvienas ir tai, ką pradėjo, iš
tesėti.

V. Vokietija T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — rugsėjo 29 d., 1 vai. 
BIRMINGHAM — rugsėjo 29 d„ 11 vai.,

St. John‘s Convent, 21, Park Rd.

„AUŠROS“ LEIDYKLA IŠLEIDŽIA

„LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS

ŽINYNĄ“

Vasario 16 d. Gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojas Stepas Vykintas, 
naudodamasis naujausia lituanistine me
džiaga, paruošė spaudai „Lietuvių kalbos 
rašybos žinyną“. Šį labai reikalingą mo
kykloms, tėvams ir jaunimui vadovėlį iš
leis „Aušros“ leidykla Vokietijoje. Pirmo
ji laida bus rotatorinė. Bus išleista tiek, 
kiek bus iš anksto užsiprenumeravusiųjų. 
Vadovėlis kainuos 2 dol. Prašome siųsti 
užsakymus -iki-4-rr> uiuinUlu «<i uvjucpn.” 
numeravusieji vadovėlį gaus 1964 m. vasa
rio mėn. pirmomis dienomis. Pinigus, če
kius ar tarptautinio pašto kuponus siųsti 
šiuo adresu: Stp. Vykintas. 6941 Huetten- 
fe’.d, Viernheimerstr. 39. W. Germany.

Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(11)

Krikščioniškas santūrumas sulaiko 
Mantvydo pyktį ir rūstybę, klausant Ker
niaus priekaištingų žodžių, kurie tačiau 
nelieka be atgarsio jo abejojančioj širdy. 
Girioj persiskyrus su Kernium, Mantvy- 
dui jo paties sąžinė sukilusiomis šmėklo
mis priekaištauja, kad jis medis be šaknų, 
persiskyręs su bočių tėvyne tapo negyvė
liu, savo probočių šešėliu. Mantvydo sieloj 
grumiasi du tikėjimai, ir tas grumtynes 
nulemia kryžiuočių klasta: jie nepasitiki 
Mantvydu ir ruošias klastingai jį ir jo šei
mą nužudyti. Kerniaus dėka pabėgusi 
Mantvydo žmona Nuomė su kūdikiu Au- 
žuolaičiu praneša savo vyrui siaubingą ži
nią, kad jų namuose kryžiuočiai, kaip žvė
rys, siunta, viską drasko ir kraują gerda
mi šaukia Mantvydo kraujo, nes jis esąs 
išdavėjas ir maištininkas. Jiems esą liepta 
žudyti, deginti ir Mantvydą gyvą ar lavo
ną parvilkti.

Ir Mantvydas draug su kitais lietuviais 
stoja į kovą prieš nuožmiuosius kryžiuo
čius ir joje žūsta, savo didvyriška mirtimi 
vėl sutapdamas su savo tauta. Mantvydui 
mirštant, „išgąstingas žaibas sušvinta ir po 
staigaus trenksmo nesiliaująs griausmas 
girdėti, šakos braška ir krinta. Didysis 
Ąžuolas virsta. Stuobris belieka“. (Ten 
pat, 54 psl.). Ąžuolas — Lietuvos galybės 
simbolis. Lietuvos galybė buvo palaužta, 
bet lietuvių tauta dar nesužlugdyta: liko 
didžiūno karžygio Mantvydo sūnus Au- 
žuolaitis, kuris saugos tautos gyvybę.

Antrojoj „Probočių šešėlių“ trilogijos 
daly, vienveiksmėje „Ne-sau-žmonės“ dra
moje, Vydūnas tamsiomis spalvomis vaiz
duoja pavergtus ir baudžiavon pajungtus 
lietuvius, kurių tautinė sąmonė, o su ja 
draug ir žmoniškumas beveik jau išblėsę. 
Lietuva, Visuomio žodžiais, tarsi kraštas, 

kur žmonės išguiti, kur uždrausta žmo
nėms būti žmonėmis“. (Ten pat, 57 psl.).

Dramoje apmirusiai tautos sąmonei 
atstovauja senosios moterėlės Mirkuvienė, 
Kūnelienė ir Virbalienė, kurios pasikliau
ja Dievo valia, sutikdamos, kad vargas jų 
visų dienų duona. Tautos sąmonės žadin
tojas Visuomis skelbia, kad Dievo valia 
esanti žmogui būti sau žmogumi, o ne ki
tam, nes, tik tapęs sau žmogumi, jis gali 
būti žmogumi ir kitam iš meilės, kaip bro
lis broliui. Ne-sau-žmogus ne Dievo valios 
vykdytojas, bet kitų vergas, paklusnus jų 
piktų įgeidžių įrankis, praradęs savo žmo
giškąją vertą. Kadaise Visuomis dykūno 
nepasiklausęs vedė sau patinkamą gražią 
mergaitę. Dykūnas tai sužinojęs didžiai 
supyko, jį įmetė kalėjiman, o jo žmoną 
pasiėmė sau. Paleistas iš kalėjimo rado 
žmoną dykūno bjauria liga užkrėstą mi
rusią. Mirė ir jo vaikelis. „Dykūno nešva
rumas sugriovė mano namelius, — sako 
Visuomis. — Paplėšta buvo iš po kojų 
man tėviškė. — Vienas tebuvau švarus pa
gal širdį ir kūną. — Kaimynai buvo ver
gai. Vienok stojaus dabar visai sau — 
žmogumi. — Stojaus dykūno teisėju! Ke
liavau po Lietuvą! — Kiek įmanydamas 
žmones raginau, kad taptų sau — žmonė
mis ir nebetarnautų vergiškai svetimiems, 
piešdami iš brolių, kas šiems brangu, ir 
pagriebdami tai žmonėms — gyvuliams! 
— Bet aš vienas pasilieku ir negaliu mirti, 
neradęs to, kursai nors tik norėtų būti 
sau-žmogumi“. (Ten pat 75-76 psl.).

Lietuvių vergėjas ir Visuomio šeimos 
griovėjas dykasis Orstenšteiniškis (Herr 
von Orstenstein) ir jo sūnus paslaptingo
mis aplinkybėmis žuvo, ir, žmonių įsitiki
nimu, jų žuvimo priežastimi buvęs Visuo
mis, nors jis pats sakosi nesąs mirtis (76 
psl.) ir ne jo uždavinys keršyti, bet suža
dinti žmones būti sau-žmonėmis (77 psl.).

Visuomis, kaip reali asmenybė, būtų 
kontraversinis, ir jis tegali būti suprastas, 
kaip tautos sąmonės simbolis: atbundanti 
tautos sąmonė kratosi vergiškumo ir viso 
to, kas žlugdo žmoniškumą. Dykasis Orš- 
tenšteiniškis ir jo palikuonys —. žmonišku
mą žlugdančio blogio simbolis, ir, tautinei 
sąmonei stiprėjant, jis pasmerktas žūti.

„Probočių šešėliais“ Vydūnas pradėjo 
skelbti žmoniškumo evangeliją, ir Visuo
mis — pirmasis jo apaštalas. Sužadinęs 
Mykole sau-žmogų, Visuomis su juo atsi
sveikina šiais reikšmingais žodžiais:

— Mykol, ženki žmoniškumo taku! — O 
kad tu, ar tavo vaikai, ar tik ir vaikų vai
kai išgirsite skambant iš kapų, iš miškų, 
iš daubų ir nuo kalnų — mano kanklių 
stygas, tuomet žinokite, jog jaunas vėl Vi
suomis! Savo žmoniškumo krauju jūs jįjį 
atgaivinote! Tuomet pavasaris Tėvynei 
bus atėjęs (94 psl.).

—0—
Trečioji „Probočių šešėlių“ trilogijos da 

lis, trijų dalių misterija „Šventa Ugnis“, 
kompoziciškai yra Angos tęsinys, nes jos 
vyriausias veikėjas Tautvydas (I-sios da
lies Mantvydas, II-sios dalies Mykolas) vėl 
pasirodo kaip Tautvydas ir regyklos išvaiz 
da ta pati, tik įvestas naujas tautinio pei
zažo motyvas — milžinkapis, vydūniškai 
tariant, įžymus, didis senovės kapas. 
Veiksmo laikas: praeitis, dabartis ir atei
tis.

Pirmojoj „Šventosios Ugnies“ daly vaiz
duojama netolimoji Lietuvos praeitis, 
priešaušrio laikai, kai daugeliui, ypač sve
timtaučiams, Lietuva atrodė lyg koks di
delis kapinynas, o pati nykstanti lietuvių 
tauta — archeologinėmis ir etnografinė
mis liekanomis, kurios įdomios tik moks
lui. Pirmajame reginy Duobkasio ir Verš- 
čio pokalbiuos išryškinamas praeities ty
rimas, žadinąs tautos sąmonę. Duobkasys 
— didingas paslaptingas pavidalas — čia 
toliau tęsia Visuomio darbą. Jam talkinin
kauja savo tautos išsižadąs lietuvis Vers- 
tys, kuris su juo bedirbdamas pasijaučia 
lyg iš miego bustų. Anksčiau jis ramiai 
galėjo apkasti (apversti žeme, iš čia ir jo 
vardas Verstys), kas jam rodės nebegyva, 
o dabar, bedirbant su Duobkasiu, jam gy
vybė stojas iš po žemės, iš Probočių kapų. 
Tas darbas jam kelia nerimą, ir jis jau no
rėtų bėgti, bet Duobkasys prašo jį palikti: 
Vienok tu ir žinai, kaip kalbama.

būk Lietuva — didi kapai,
O laiks priėjęs kaulus rankioti.
Tai kaskiva! Netinginiuok!
Ir tik žiūrėk, kad daug iškastum!
Čia kaulai ne numirėlių!
Gyvieji stojas mudviem iš kapų!

(99 psl.).
Tie paslaptingi Duobkasio žodžiai Vers- 

čiui siaubingi, jam rodos jį esant kokia 
šmėkla, nuo kurios jis bėga. Duobkasys 
jam priekaištingai sako, kad jis, kaip ir 
daugelis kitų, silpni šešėliai, nesižinojime 
palaidoti, kuriems pradėjus suprasti gyvy
bę ir, laikui atėjus prisikelti, baimė apdu
mia. Duobkasys apgailestaudamas sako 
apie jų darbą, kad
Bedirbant stropiai po kapais, 
jie virstų jums laukais derlingais! 
Bet reik drąsos, reik ir tvirtumo, 
Kad iš kapų sužadinus gyvumą!

(100 psl.).
Duobkasio įsitikinimu, Versčio ir kitų 

tokių bėgimas jau nebenuslopins tos gyvy
bės, kurią jis slapčia bedirbdamas sužadi
no tėvynės vaikų širdyse. Prieš nusileisda
mas į kapą, iš kurio jis pats buvo laikinai 
iškilęs, šiais žodžiais žadina kapų gyvybę: 
Kas ilsis po žeme, 
tesikelia į viršų!
Slankiojantieji rūkai 
tesutver, kaip rasos lašus, 
gaivius, veiklius pavidalus! 
Bet, kurs tėvynei jau numiręs, 
tas pragaran tegrimsta!
Taip Lietuvoj naujai prašvis 
tėvynės meilė, tikras žmoniškumas, 
žmonių širdyj — šventa ugnis!

(100-101 psl.).
O kad tai įvyktų, jis pasiryžęs nesiliauda
mas rausinėti Probočių kape, nes jis 
kaip amžių neužgaunamas akmuonis 
dar gyvas pat ir kapuose — Visuomis!

(101 psl.).
Ir Tautvydą traukia Probočių kapai, iš 
kurių juk ir jo tautos sąmonė kelias. Jis 
mielai kentėtų, liūdėtų, džiaugtųs, gintus 
ir žūtų, kad tik iš naujo čia galėtų atgimti, 
kur, Mantvydu būdamas, kaip atsiskyrėlis 
žuvo, ir kaip Mykolas iš lengvo tik, kas 
brangu jam, apginti tesuprato. Bet jį kan
kina vienatvė, kurią jis skaudžiai jaučia 
apleistas mylimos Daivos, nes pamiršo jos 
klausyti. Savo vienatvėj jis visur temato 
jį slegiančius ir kankinančius šešėlius, o 
jis ilgisi gyvybės ir savo skausme šaukiasi 

Daivos. Tačiau vietoj jos teišvysta tauti
niais rūbais mergaitę, kuriai jis skun
džias, kad čia ilgesio atvestas tikėjęsis ra
siąs gyvybės pilną Lietuvą. Tačiau ji esan
ti nebegyva ir dar jam gyvybę naikinanti. 
Mergaitė jam daiviška išmintimi sako, jog 
Nereiktų atsidėjus laukti 
gyvybės gauti iš tėvynės.
Pradžia jos duota kiekvienam.
Ten reik dabar auginti 
ir nuolatai kitiems dalinti. 
Žmogus tėvynėje tiek gyvs yra. 
kiek ji jame, jo širdyje gyva! 
Kad čia šventa ugnis 
lyg ant senovės aukuro sušvis, 
tad mums pastos gyva tėvynė.

(105 psl.).
Mergaitės daiviški žodžiai Tautvydui 

primena pačią Daivą, jis ne tik susidomi 
ja, bet ir įsimyli, tikėdamas, kad ją sutikęs 
susiradęs tėvynę. Tačiau jame liepsnoja 
ne tėvynės, bet mergaitės meilė, kuri tem
do jo tikrąją meilę ir iš jos kylantį uždavi
nį. Tautvydas sako: 
Viena ji man tėvynė!
Nenoriu nieko šiaip!
L;gi pat pasaulio galo eičiau, 
kad ją tik suradus!

(108 psl.).
Nuo širdyje sukilusio egoistinio jausmo 

ligi tyros, jokiomis gėrybėmis nesuviliotos 
tėvynės meilės Tautvydui dar tolimas ke
lias, ir, juo eidamas, jis dar patirs daug 
nusivylimo ir skausmo, ir tik kančia jį ap
valys ir pažadins savo tautai. Tikroji mei
lė idealistinė:
Kurs myli, nieko sau negeidžia.
Mylėt yra žinot vienybę, 
nepasimėgt pavidalais, 
kur susirast vienybę nesileidžia.

(Ten pat).
V. Mykolaitis taikliai pastebi, kad šito

kia Tautvydo ir Mergaitės santykių pra
džia Vydūnas charakterizuoja ištisą tų ta
riamųjų patriotų atsivertėlių kategoriją, 
kuri ypatingai gausi dar nesubrendusioj 
tautoj; patriotų atsivertėlių, kurie sakcyd 
radę tėvynę dėl to, kad rado kokia hors 
Daivą, arba daug prozaiškesnį dalyką: ge
rą biznį, arba šiltą vietelę“. (Vydūno Dra
maturgija, 107 psl.). /

(Bus daugiau)
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Vatikano politika
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI RŪPESTIS KENČIANČIA BAŽNYČIA

Visi, kurie su baime sekė popiežiaus Jo
no XXIII bandymą nevengti kontakto su 
Maskva, savaime stato klausimą, o kokia 
bus naujojo popiežiaus pažiūra į Maskvos 
pastangas ieškoti koegzistencijos su Kata
likų Bažnyčia, tačiau nieko nekeisti savo 
antireliginėje politikoje. Kas atidžiai sekė 
pirmuosius popiežiaus Pauliaus VI žings
nius, galėjo pastebėti jo nusistatymą dėl 
Kenčiančios Bažnyčios problemų. Atsaky
mą duoda tiek kai kurie paties popiežiaus 
veiksmai, tiek ir autoritetingi pareiškimai 
tų, kurie su popiežium svarstė šiuos klau
simus. Iš viso to matyti, kad Paulius VI 
dalinai eis Jono XXIII pramintais takais, 
nevengdamas ryšių su komunistiniais kraš 
tais, išskiriant Kiniją, Korėją ir Šiaurės 
Vietnamą. Tai rodo tokie faktai: j Mask
vos patriarcho Aleksiejaus kunigystės ju
biliejų buvo pasiųsti 2 Romos Kat. Bažn. 
atstovai — Lozanos vysk. Charriere ir Pa
ryžiaus Unionistinio Centro Iština direk
torius. Iš antros pusės Maskvos patikėtinis 
Rytų Vokietijos diktatorius Ulbrichtas lei
džia Berlyno vyskupui Bengsch atlikti sa
vo ganytojiškas pareigas ir komunistų val
domame rytų Berlyne.

Yra aišku, kad komunistinių kraštų po
litiką religijos atžvilgiu nustatinėja Krem
lius. Iš antros pusės yra tikra, kad jei šio
je politikoje įvyktų kai kurių atmainų, tai 
visa padarė Jono XXIII-jo asmenybė ir 
Visuotinojo Bažnyčios Susirinkimo faktas. 
Juk pirmieji „pajudėjimai“ kaip tik suta
po su Susirinkimo pradžia, į kurią atvyko 
ne tik dalis Lenkijos vyskupų, bet po ke
lis vengrų, Čekoslovakų ir rumunų vysku
pus, nekalbant jau apie Jugoslavijos, ku
rie atvyko visi. Net ir iš Lietuvos bandyta 
atsiųsti į Susirinkimą jei jau ne vyskupus, 
tai bent valdytojus. Pirmajai Susirinkimo 
sesijai einant į pabaigą, staiga Maskva iš
leido į Romą Ukrainos metropolitą ar-

kiv. Slipyj. išlaikytą 18 metų koncentr. 
stovyklose. Šių metų kovo 7 d. Jonas 
XXIII priėmė privačioje audiencijoje 
Chruščiovo žentą Adžubejų. Balandžio 18 
d. Vienos kard. Koenig nuvyko į Budapeš
tą kard. Mindszenty reikalu. Tuo pat rei
kalu lankėsi Vengrijoje šv. Sosto atstovas 
A. Casaroli. Tų kontaktų pasėkoje 4 Veng
rijos vyskupai buvo išleisti iš kalėjimo. 
Kiek vėliau ir Čekoslovakijoje užšalusieji 
santykiai „pajudėjo“. Vienas kitas vysku
pas išleistas į laisvę, o Pragos arkiv. Bera- 
no iki tol slepiamas likimas paaiškėjo: 
bent žinoma jo kalinimo vieta. Lenkijoje 
vėl atgaivinta mišri komisija svarstyti san 
tykiems tarp komunistinės Lenkijos val
džios ir Bažnyčios. Balandžio 26 d. kard. 
Višinskis ir Gomulka susitiko vienoje vi
loje prie Varšuvos; jų pokalbis užtruko 
net 7 vai.

Mirus popiežiui Jonui XXIII, jo nuveik
tųjų darbų vienas iš pagrindinių punktų 
yra kaip tik Bažnyčios santykiai su Rytų 
Europos komunistų valdomais kraštais. 
Mirties taške buvusius santykius Jonas 
XXIII pajudino, ir todėl kai kas darė iš
vadas, kad Bažnyčia tuose kraštuose at
gaus bent kiek laisvės.

Įžengus Pauliui VI į popiežiaus Sostą, 
Chruščiovas tuojau jį pasveikino ir netru
kus atsiuntė delegaciją į vainikavimo iškil
mes, parinkęs jo sudėtin Vilniaus ir Kau
no vyskupijų valdytojus. Popiežius Pau
lius VI į sveikinimą atsakė, jog jis linki, 
kad ir rusų tautą gerovėje ir tvarkingoje 
santvarkoje galėtų įnešti savo dalį į žmo
nijos pažangą ir teisingą taiką pasaulyje. 
Pažymėtina, kad oficialus tekstas skyrėsi 
nuo to, kurį savo naudai iškreipusi paskel
bė Maskvos Tasso agentūra. Vatikanas tu-, 
rėjo dementuoti ir pabrėžti tikrąją popie
žiaus mintį.

Kaip ten bebūtų, tačiau su nauju popie

žiumi dialogas tarp Romos ir Maskvos ne
nutrūko. Dabartiniam popiežiui yra žino
ma komunizmo politika religijos ir Bažny
čios atžvilgiu nuo tų laikų, kai jis 1923 me
tais dirbo Varšuvos nunciatūroje. 1931 m. 
ir 1938 m., lankydamasis Vengrijoje, taip 
pat turėjo progos pažvelgti į Rytus, o, ilgai 
dirbdamas Vatikano Valstybės Sekretoria
te, taipgi susidurdavo su persekiojamos ir 
kenčiančios Bažnyčios reikalais. Būdamas 
Milano arkivyskupu, dažnai savo kalbose 
pareikšdavo susirūpinimą Bažnyčia už ge
ležinės uždangos. Dar ir šiemet balandžio 
27 d., kalbėdamas tarptautiniame politinių 
studijų institute, prisiminęs Visuotinį Su
sirinkimą, apgailestavo, kad „Jame nėra 
vyskupų, kurie nors ir gyvi, tačiau neiš
leisti iš tų kraštų, kuriuos valdo komunis
tinis režimas. Nežiūrint visų kalbų apie 
laisvę ir nepaisant Katalikų Bažnyčios 
aiškaus lojalumo kiekvienai valstybei, 
Bažnyčiai neleidžiama atlikti savoji dva
sinė misija, nes yra valstybių, kurios ne
supranta ir neigia Kristaus Bažnyčios is
torinę realybę“.

Iš šių kard. Montini žodžių matyti, ko
kia gali būti tarp Bažnyčios ir komuniz
mo koegzistencija: iš savo pusės Bažnyčia 
pabrėžia lojalumą valstybei, tačiau reika
lauja, kad būtų leista jai vykdyti savo 
dvasinę misiją. Vadinas, Bažnyčia reika
lauja laisvės savo uždaviniams vykdyti. 
Tai yra pagrindinė ir būtina sąlyga bet ko
kiai koegzistencijai. Panašias mintis pa
kartojo naujasis popiežius radijo kalboje, 
skirtoje visam pasauliui, 1963 m. birželio 
22 d.: „Ypačiai, — kalbėjo jis, — norime, 
kad mūsų balsą išgirstų broliai ir sūnūs tų 
kraštų, kur Bažnyčiai yra neleidžiama 
naudotis savo teisėmis. Jie yra arčiausi 
Mums, nes yra pašaukti arčiausiai daly- 
vaut Kristaus Kryžiaus kančioje, po ku
rios, esame tikri, turės sekti šviesi Prisi
kėlimo aušra. Jie galės pagaliau grįžti į

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
pirmiausia — Tau ir visiems tiems, ku

rie skaitys šį raštą.
Pasidariau, matai, nebetvarkingas. Ta

čiau kai pagalvoju, tai ir pateisinu save: o 
kas gi čia jau taip ypač tvarkingas? O ko
dėl aš turėčiau būti tvarkingesnis už ki
tus? Kiek gi čia yra tokių, kurie Tau laik
raščiui parašo savaitė iš savaitės? Paga
liau kokia čia dar prasmė kelti šiokias ar 
tokias idėjas, ypač bandyti mokyti, vesti į 
tiesos kelią? Mūsų žmonės beveik visi jau
čiasi mokyti. Kai žmogus būna mokytas, 
bet dar nesijaučia, kad jis viską žino, su
pranta, viską gerai daro, tai tokiam dar ir 
viena kita idėja užsikabina. Bet ką gi tu 
gali padaryti su visažiniais išminčiais? Ki
ta vertus, kuris gi kelias yra tiesos kelias?

šitokias mintis svarstydamas, aš nekar
tą pagalvoju, kad daug mieliau giedrią ru
dens dieną pasibastyti kur nors parko alė
jomis ir pasirinkti kaštonų. Nei jų kepsi, 
nei valgysi, bet įdomus pats rinkimo ri
tualas. Dar, rodos, neseniai buvo pavasa
ris, kaštonų žiedų žvakutės baltavo, o štai 
dabar jau gėriesi vaisių spalva. Ruduo... 
Ateina ir mums ruduo. O paskui, po ru
dens, kas gi bus po rudens?

—0—
Ne visi vienodai išgyvena savo rudenį.
Skaitau, štai, apie lordą Attlee, kuris 

yra aštuoniasdešimtmetis. Dar važinėjo į 
Japoniją ir Indiją paskaitų skaityti! Štai 
tau ir ruduo. Dar nusipirko naują Austin 
Cambridge automobilį, kurį vairuoja jo 
žmona. O tas automobilis turi specialų nu
merį, bent raides prieš numerį: VHA 554, 
ir tos raidės čia reiškia: Violet Helen Att
lee. Jo žmona sako, kad vyras gali užmirš

ti savo automobilio numerį. Ruduo jau, 
taip, ruduo. Bet, sako, jis neužmirš tų rai
džių, nes čia jos vardų ir pavardės raidės.

O man čia, begalvojant apie rudenį, la
biausiai patiko ta mintis, kad kai kuriuo
se kraštuose net ir smulkmenomis sugeba
mi pagerbti nusipelnę dideli savo žmonės. 
Net ir tos raidės šalia automobilio numerio 
juk patvirtina tai. Saulutė jau nuslinkus! 
toli į rudenį, bet, va, šiluma vis lydi, vis 
malonu, kad dirbai.

—0—
Jūs, tur būt, girdėjote du tokius krimi

nalinių romanų rašytojus — prancūzą Si- 
menoną ir anglą Flemingą. Abu daug kny
gų prirašė, plačiai skaitomi.

Anądien abu jie buvo suvesti į krūvą ir 
pasikalbėjo apie savo darbą. Tame pasi
kalbėjime jie pasisakė ir dėl to, kaip kuris 
žiūri į savo darbų kritiką. Flemingas ta 
proga pasakė:

„Taigi aš nieko prieš, jeigu kas nors 
ir apvanoja mane. Jeigu išeini į rinką, tai 
privalai tikėtis, kad tarp rožių bus apsčiai 
ir pamidorų“.

Grįžkime dar truputėlį į senatvės klau
simą. Ar nusipelnę seni žmonės turi dar 
dirbti, ar ilsėtis ir džiaugtis savo darbais?

Britų darbiečių vadas Haroldas Wilso- 
nas dėl senų ir jaunų politikų neseniai yra 
šitaip pasakęs:

„Pavargusių žmonių diena baigta... Jei
gu norite simbolių iš vieno krašto, tai mes 
pajudame iš Adenauerio į Willio Brandto 
amžių“.

Jaunimui turėtų paliesti ambiciją tas 
pasakymas. Bet ar palies?

Tavo Jonas

VIENYBĖJE GALYBĖ!

Krikščionys sudaro žymią dalį viso pa
saulio gyventojų. Amžių bėgyje, augdama 
skaičiumi, ši bendruomenė labai žymiai 
susiskaldę. Keliai, keleliai, takeliai bei 
šunkeliai per daug išsišakojo, nors tikslas 
visų tebėra beveik tas pats.

Gyvenimo praktika mus moko, kad. tiks
las lengviau atsiekiamas, arba bent sklan
džiau siekiamas, stiprios ar vieningos ben- 
duomenės. Išblaškytiems po pasaulį žmo
nėms šiais laikais padeda spauda, pagerė
jęs susisiekimas.

Kad popiežius Paulius Westminsterio 
arkivyskupu paskyrė vyskupą Heenan, ro
do, jog popiežiaus Jono XXIII išjudintoji 
krikščionių vienybės svarbumo ir reika
lingumo idėja nemirė. Būdamas Liverpoo- 
lio vyskupu, dar popiežiui Jonui XXIII 
esant gyvam, vyskupas Heenan aiškiai pri 
tarė šiai idėjai. Westminsterio arkivysku
po balsas yra laikomas vienu iš dvidešim
ties šio krašto galingiausių balsų. Nesant 
šiais laikais nenugalimų sunkumų skleisti 
jokioms idėjoms (radijas, televizija, spau
da, lėktuvai), reikia tikėtis, naujam arki
vyskupui pasiseks bendrauti su visame 
pasaulyje gyvenančiais tos idėjos šalinin
kais. Todėl visame pasaulyje išsibarstę 
krikščionys gali tikėtis netolimoj ateity 
glaudesnio bendradarbiavimo. Dar prieš 
rudens suvažiavimą Romoje, vyskupas 
Heenan būsiąs pakeltas į kardinolo laips
nį. Popiežius Paulius labai greit ir labai 
praktiškai įrodė pasauliui, kad krikščionių 
suartėjimo reikalas jam yra svarbus ir ne
atidėliojamas.

Ateidami į šį pasaulį, mes negalėjom pa
sirinkti nei tėvų, nei gimtojo krašto, nei 
religijos. Mes paveldėjom iš tėvų, senelių 
bei prosenelių odos spalvą, kūno ir dvasios 
ypatybes. Gimtajame krašte tėvų, moky
tojų, spaudos ir literatūros ir dėl daugybės 
kitų įtakų mes pasidarėme tuo, kuo esa
me. Gyvenimas kiekvienam iš mūsų užkro
vė kasdienines pareigas. Retas iš mūsų, 
pavargęs po dienos darbų, bepajėgia sielo
tis religinėmis, tautinėmis ar politinėmis 
problemomis. O vis dėlto, kur begyventu
me, kaip pavargę bebūtume, viskas, kas 
mums primena gimtąjį kraštą, artimuo
sius, mūsų tautos papročius, yra sava,

aiškins dvasinio pasaulio labirintus! Juo 
daugiau žmogus mokosi, juo viskas sudė
tingiau atrodo. Todėl neįmanoma reikalau 
ti iš žmonių vienodai galvoti, tą patį daly
ką vienodai įvertinti, vienodai gyventi. Be 
to, būtų labai nuobodu, jei viskas atrody
tų vienodai tiek iš lauko, tiek iš vidaus.

Krikščionys, pasiskleidę po pasaulį, ski
riasi odos spalva, papročiais, kalba. Bū
nant tokiai gausiai bendruomenei ir tokiai 
labai skirtingai, tenka daug daugiau as
meniškų, tautinių, rasinių skirtumų palik
ti nuošaliai, norint surasti vėl bendrą kal
bą, nutrūkusią pamažu amžių bėgyje.

Mes, lietuviai, kalbame ta pačia mūsų 
tėvų kalba, mažiau skiriamės vienas nuo 
kito savo papročiais. Mums daug lengviau 
ir paprasčiau pastumti kiek nuošaliau as
meninius įgimtuosius ar įgytuosius skirtu
mus, surasti bendrą kalbą. Išauginti krikš 
čioniškoj-katalikiškoj Lietuvoj, negalime 
likti abejingi tam, kas dabar vyksta pa
sauly. Buvom mokomi mylėti ne tik savo 
artimus, bet ypač buvo aiškinama ir moko
ma mylėti ir savo priešus. Susikaupus ir 
pagalvojus pasidaro gana aišku, kad mylė
ti draugą ar savo šeimos narį nėra sunku, 
todėl tai nėra ir taip labai didelė dorybė. 
Būdami tik dalelytė krikščioniškojo pašau 
lio, bandykime būti nors vertinga dalelyte. 
Daugelis tvirtina, kad sunkiausia yra ko
voti žmogui su savo paties įgimtomis ar 
įgytomis blogomis ypatybėmis. Todėl ir 
reikėtų pradėti iš pat pagrindų. Kai paski
ras iš mūsų būsime vertas lietuvio, krikš
čionies vardo, visa mūsų lietuviška ben
druomenė bus vertinga ir nepamainoma 
krikščioniškojo pasaulio dalelyte. Jei ne
pasimokysime laiku iš prieš mus vykstan
čių įvykių, o skaldysimos nerasdami bend
ros kalbos, būdami tokie negausūs, labai 
greit išnyksime.

Anglijoje gyvenantieji lietuviai gal esa
me vieni iš labiausiai susiklausiusių ir 
glaudžiausiai bendradarbiaujančių tarpu
savy lietuviškų bendruomenių už Lietuvos 
ribų. Skaičiumi labai žymiai nykstame. 
Bet kol pajėgūs dar esam suburti kuria 
nors proga po penketą šimtų tautiečių, 
nevertėtų labai nusiminti.

Turime puikią Sodybą, Londone namus, 
kokių ir gausesnės bendruomenės neturi.

savo ganytojiškų pareigų pilnumą, kas pri 
sidės prie gerovės ne tik atskirų sielų, bet 
ir ištisų tautų, kuriose jie veiks“.

Šie programiniai Pauliaus VI žodžiai 
apsprendžia jo politiką Bažnyčios komu
nistiniuose kraštuose atžvilgiu. Prie to ga
lima pridurti atsakingų Bažnyčios digni
torių apsilankymus pas popiežių Paulių 
VI. Jis kelis kartus kalbėjosi su kard. Vi
šinskiu, priėmė du Vengrijos vyskupu, 
atvykusiu į vainikavimo iškilmes. Tai jau 
tiesioginis kontaktas su komunistinių kraš 
tų Bažnyčios atstovais.

T. J. (ELI)

LENKAI SUSVYRAVO

brangu, nepamainoma. Tai dalis mūsų pa
čių. Mūsų sapnai, svajonės, laisvalaikių 
mintys skrieja Lietuvon. Visi brangiausi 
atsiminimai, pergyvenimai glaudžiai rišasi 
su visa kuo. kas lietuviška, kas paveldėta 
ar -įmokta, kas mus jau nuo vaikystės au
gino liev'-iyiais.

Kiekvienas gyvas sutvėrimas yra komp
likuotas. O žmogus tiek sudėtingas, kad 
per daugelį amžių nebuvo įmanoma išaiš
kinti daugybės neaiškumų vien kaip ir kas 
žmogaus kūne vyksta. O kas supras ir iš-

Išore tikrai negalime skųstis. Susirūpinki
me, kad ir mūsų dvasinis pasaulis diena iš 
dienos tobulėtų. Svarbiausia — stenkimės, 
kiek nuo kiekvieno mūsų priklauso, taip 
gyventi, kad išmoktume susikalbėti su ki
taip negu mes galvojančiais. Visi turime 
sąmoningai pajusti mūsų himno paskuti
niojo sakinio gilią mintį-. „VARDAN TOS 
LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI"! Tik or
ganizuoti ir vieningi būsime naudingi Lie
tuvai.

Optimistė

Apie lietuvių „reakcinės emigracijos 
centrus“, arba prasimanymai, nenuovoka 
bei pyktis propagandoje

(E) Apie lietuvius, kurie tariamai pa
naudojami „ardomoje veikloje prieš so
cialistinį pasaulį“ — tokia tema propagan
diniais teiginiais išmargintą straipsnį So- 
vietijos spaudoje paskleidė B. Akstinas su 
SAN spec, korespondentu V. Ardatovskiu. 
Šis straipsnis pasirodė Sovietijos respubli
kose (pvz., „Sovietskaja Kirgizija“, š.m. 
liepos 31 d.), o Lietuvoje jis perspausdin
tas „Komjaunimo tiesoje“ (150 nr. rugp. 
2 d.). Straipsnyje paskirta daug vietos 
Msgr. V. Mincevičiui ir jo redaguojamai 
„Elta-Press“, kurios štabas, pagal ko
munistinius „žinovus“, esąs... Muenchene. 
Į „vaduotojų“ kategoriją straipsnyje su
plakti ir avantiūristai, ir stambūs žemval
džiai, ir vokiškų okupantų pagalbininkai. 
Paminėti senieji bolševikinės propagandos 
taikiniai: V. Sidzikauskas ir prel. Krupa
vičius.

J. Smetona (gyv. JA’V) paverstas „fron
tininkų“ artimuoju, o kun. Br. Liubinas 
pavadintas VLIKo patikėtiniu Vak. Vokie
tijoje ir „laukiamu svečiu Bonnoje, dau
gelio revanšistinių parlamentarų bičiuliu, 
revanšistinių sueigų dalyviu“. Liubinas 
turįs ir antraeiles kapeliono pareigas.

Dar paminėjęs papročius lietuvių sargy
bų kuopose (tai vėl laikoma ardomąja 
veikla), toliau Akstinas su Ardatovskiu 
pasipiktino užsienio lietuvių „ideologinė
mis diversijomis“. Čia priminta, kad keli 
radijo centrai — „Muenchene, Madride ir 
kituose miestuose organizuoja laidas lie
tuvių kalba“. Pagaliau įtūžę propagandi
ninkai iškelia ir daugiau naujovių, pvz., 
kad Lietuvon atvykstančių turistų tarpe 
pasitaiką žmonių su „Lietuvos vadavimo 
komiteto" žodinėmis instrukcijomis, kad 
tokie turistai atsiveža ir dolerių bei litera
tūros „netvirtiems žmonėms klaidinti". Be 
to, „užsienio žvalgybų išlaikomi numirė- 
liai-emigrantai“ plačiai panaudoju ir paštą

Rugsėjo 7-8 dd. Amsterdame posėdžiavo 
Vid. ir Rytų Europos Socialistų Unijos 
konferencija, kurioje pasireiškė dideli ne
sutarimai tarp lenkų socialistų egzilėje ir 
kitų devynių tautų, jų tarpe Lietuvos, so
cialdemokratų partijų. Nuomonių skirtu
mai išryškėjo diskusijų metu dėl veiklios 
socialistų politikos komunizmo atžvilgiu.

Pranešimą tuo klausimu darė lenkų PPS 
pirm. L. Zaremba, kuris jau ligšiol buvo 
žinomas savo kraštutinėmis pažiūromis. 
Šį kartą jis pasinaudojo Prancūzijos sočia 
listų partijos priešrinkiminiu pareiškimu, 
kad tame krašte nebūsią galima įgyvendin 
ti pagrindinių reformų socialinėje santvar
koje be bendradarbiavimo tarp socialistų 
ir komun;stų. Tą dėsnį Zaremba siūlė pri
taikyti ir Rytų Europoje. Jis sakė, kad lig
šiol šios problemos svarstymas būtų buvęs 
grynai teoretinis. Bet po Stalino mirties 
psdėtis pasikeitusi. Komunistiniuose kraš
tuose esama keleto srovių: dogmatistai, 
revizionistai, Rusijos „nuosaikieji“ mark- 
sistai-leninistai ir speciali Jugoslavijos ko 
munistų srovė. Komunistai persiorientuo
ja. Tas gali atidaryti kelią į darbo sąjū
džio vienybę. Todėl Zaremba ragino socia
listų partijas pakeisti savo strategiją, pa
siūlant komunistams savo rūšies „liaudies 
frontą“.

Prieš tokį lenkų socialistų pasiūlymą su
kilo visa konferencija. Iš eilės kalbėjo es
tų, jugoslavų, vengrų, lietuvių, ukrainie
čių, rumunų, latvių, čekoslovakų ir bulga
rų atstovai. Visi jie atmetė lenkų pasiūly
mą, kiekvienas kitaip argumentuodamas.

J. Vilčinskas, kalbėdamas LSDP vardu, 
pasakė, kad veiklios socialistų politikos 
komunizmo atžvilgiu klausimą turėtų 
svarstyti ne tik ši konferencija, bet ir Soc. 
Internacionalo Kongresas. Tas klausimas 
turėtų dominti kiekvieną socialdemokra
tą. Bet pirmoji sąlyga tokiam pasiūlymui, 
kaip konferencija girdėjo iš lenkų atstovo, 
turėtų būti krašto nepriklausomybė. Ta
čiau, kaip visiems žinoma, Lietuva ir ke
letas kitų kraštų Rytų Europoje šiuo metu 
yra nei daugiau, nei mažiau kaip Sovietų 
Imperijos kolonijos. Komunistų partijos 
ten tebėra tik marijonetės, šokinėjančios 
pagal imperialistinės valstybės muziką.

Kai dėl Lietuvos, tai ten nėra net savos 
komunistų partijos. Ji buvo likviduota 
kraštą okupavus raudonajai armijai. Šiuo 
metu jos vaidmenį vaidina Sovietų komu
nistų partijos „respublikinė organizacija“. 
Tad su kuo gi bendradarbiauti?

Bet ar tokį pasiūlymą, jeigu jis būtų 
priimtas, galima pavadinti veiklia politi
ka? Juk męs nieko kito negalėtume veikti,

vos socialdemokratų partija šiuo atveju 
mieliau liks prie savo senų draugų, nes 
mes esame pasiryžę remti savo tautos ko
vą prieš diktatūrą ir prieš svetimą valdžią.

Mes turėtume suglausti savo pajėgas 
kaip tik dabar, kai komunistų blokas yra 
suskilęs į kelias dalis. Rusų komunistai, 
sprendžiant iš jų pačių spaudos, beviltiš
kai kovoja prieš pavergtųjų tautų tauti
nį susipratimą, prieš revizionistus ir dog- 
matistus savo pačių tape, prieš satelitinių 
vyriausybių nenorą bendradarbiauti.

Dabar pats laikas demaskuoti Sovietų 
politikos dviveidiškumą: antikolonializmą 
Azijoje bei Afrikoje ir imperializmą pas 
save; tautų apsisprendimo teisės reikalavi
mą svetur ir persekiojimą žmonių, siekian 
čius tų pačių tikslų už geležinės uždangos.

Vid. ir Rytų Europos socialistų Unijos 
pareiškimas „Socialistų Alternatyva“, ku
ri tik prieš dejus metus priimta Romoje, 
sako, kad: —

Socialinė santvarka, kuri buvo sukurta 
komunistų valdomuose kraštuose, neturi 
būti vadinama socialistine, nes ji yra vi
sais atžvilgiais priešinga socializmo tiks
lams ir idealams.

Mūsų kraštuose kasdien auga nepasiten
kinimas ir rezistencija prieš komunistų 
režimus. Mes pasiryžome kovoti prieš 
tuos režimus. Dauguma gyventojų yra su 
mumis. Įsivaizduokite, koks būtų gyvento
jų nusivylimas, jeigu jie sužinotų apie to
kius bandymus, kokius siūlo lenkų atsto
vas. Mūsų žmonės siekia demokratinio so
cializmo, ir mes turime jų aspiracijas per
duoti demokratiniam pasauliui.

Liaudis pasitiki tarptautiniu socialistų 
sąjūdžiu dėl jo viešų pareiškimų ir ligšio
linės veiklos. Mes neprivalome to pasitikė
jimo sugriauti. Atvirkščiai, mes privalome 
prašyti Socialistų Internacionalui priklau
sančias partijas, kad jos ir toliau moraliai 
mūsų tautas remtų, kad jos reikalautų ati
traukti Sovietų kariuomenę iš mūsų kraš
tų, atstatyti mūsų kraštams nepriklauso
mybę ir leisti tautoms pasirinkti sau pa
tinkamą santvarką. „Tokie reikalavimai“, 
pasakė LSDP delegatas, „galėtų būti pri
skirti prie veiklios socialistų politikos ko
munizmo atžvilgiu“.

Soc. Unijos konferencija, be to, išklausė 
dar du pranešimus: dėl tarpusavės ekono
minės pagalbos tarybos ir tarptautinės pa
dėties, kiek tai susiję su Rytų Europa. 
Diskusijose dėl šių klausimų pasisakė ki
tas LSDP delegatas — J. Glemža, nušvies
damas Sovietų rusifikacijos politiką Lie
tuvoje ir lietuvių liaudies išnaudojimą 
per kuriamąją pramonę.

— adresatai Lietuvoje laiškuose randą 
„antitarybinį straipsnį ar brošiūrą“.

Straipsniai apie Lietuvą Montevideo 
spaudoje

(E) Montevideo, Urugvajuje, laikraš
čiuose „EI Plata" ir „EI Pais“ paskelbti 
keli Albino Gumbaragio straipsniai apie 
Lietuvą, jos kančias, gyventojų išvežimus.

kaip tik laukti, kol komunistai tą pasiūly
mą priimtų. Iš kitos pusės, toks „bendra
darbiavimas“ turėtų reikšti dviejų partijų 
ideologinį sambūrį. O, kaip mes žinome, 
Chruščiovas griežtai atmetė tokią mintį. 
Kitos komunistų partijos su juo sutiko. 
Tas reiškia, kad nėra jokios vilties surasti 
pagrindą bendrai veiklai. Tas taip pat 
reiškia, kad su tokiais pasiūlymais mes 
nesurastume draugų komunistų tarpe, bet 
neabejotinai netektume savo dabartinių 
draugų pavergtuosiuose kraštuose. Lietu-

J. R.

— Per vieną naktį Niurnberge, Vokieti
joje, 8 gatvėse buvo sugadinta 150 automo
bilių ir jų įrengimai.

— Tūkstančiai kregždžių, kurias užmu
šė New Yorke Idlewind aerodrome nusi
leisdamas lėktuvas, beveik valandai sulai
kė lėktuvų judėjimą, kol jos buvo nušluo
tos nuo lėktuvų tako.
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Europos lietuviu kronikų VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ HAMBURGE

Mirė Prof. Dr. K. Girtautas
Amerikoje mirė didelis lietuvis filoso- Ypač buvo mielas paskaitininkas-kalbėto-

LONDONAS
IŠSIUNTINĖTAS „SESTASIS MEDIS“
Nidos Knygų Klubo skaitytojams jau iš

siuntinėtas naujausias leidinys — Juozo 
Krumino romanas „šeštasis medis“.

Knyga stambi, dėl to šįkart iš narių pra
šoma mokėti dvigubą kainą (10 šil., o do
lerio kraštuose 2 dol. už minkštai įrištą).

KALENDORIUS RIŠYKLOJE
Nidos leidžiamasis sieninis kasdien nu

plėšiamas kalendorius su pasiskaitymais 
1964 metams jau baigtas spausdinti ir ati
duotas knygrlšyklon. Apie spalio mėn. vi
durį jis bus jau įrištas ir išsiuntinėtas 
ėmėjams.

Jei būtų norinčių jį platinti savo koloni
jose ar padovanoti jo negaunantiems savo 
bičiuliams, prašom parašyti Lietuvių Na
mų Akc. Bendrovei (1 Ladbroke Gardens, 
London, W.ll).

DID2. BRITANIJOS LIET. B-NĖS 
TARYBOS POSĖDIS

, TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 8 d„ sekmadienį, Lietuvių baž

nyčioje Londone buvo atlaikytos specia
lios pamaldos su tai dienai pritaikytu pa
mokslu, kurį pasakė kun. Dr. S. Matulis, 
MIC. Į pamaldas atsilankė Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas su savo 
šeimos atžalynu. Pamaldos baigtos Tautos 
himnu.

Rugsėjo 14 d. D. Britanijos Liet. B-nės 
Kr. Valdyba surengė minėjimą Londono 
Liet. Sporto ir Soc. Klubo patalpose. Minė 
jimo metu reikšmingą žodį pasakė Lietu
vos Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas, 
kartu perduodamas Lietuvos Ministerio B. 
K. Balučio sveikinimus Londono lietu
viams.

Jaunimo tautinių šokių grupė pašoko ke 
liolika tautinių šokių. P. Mašalaitis pade
klamavo L. Švalkaus eilėraštį „Broliui Par 
tizanui“. Londono Liet. Bažnytinis Choras 
padainavo keliolika liaudies dainų. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. Aukos paskir 
tos Tautos Fondui, nes šio minėjimo su
rengimas nepareikalavo išlaidų.

Susirinko tautiečiai iš Hamburgo ir apy
linkių, apie 200 asmenų. Buvo atlaikytos 
pamaldos ir vėliau įvyko posėdis, kurio 
metu pritaikytą žodį pasakė kun. V. Šarka, 
aktorius Albinas Gedvilą padeklamavo 
Brazdžionio ir Putino eilėraščių, o visi su- 
sisirinkusieji sugiedojo Tautos Himną ir 
padainavo keletą lietuvių liaudies dainų, 
vėliau visus dalyvius pavaišino sumušti
niais ir arbata Ona Straukaitė, Vanda 
Lingytė ir Marijona Lingienė. Paskiau vi
si įsilinksmino: šoko, dainavo ir su kaimy 
nais nuoširdžiai šnekučiavosi. Vidurnaktį 
visi skirstėsi pakilusia nuotaika ir apgai
lestavo, kad tokie pobūviai Hamburgo lie
tuviams yra per trumpi. Galėjo būti ge
resnė muzika. Grojo plokštelių muzika, o 
vėliau akordionu Arturas Kerpa ir A. 
Traušys. Visam parengimui vadovavo 
pirm. Endrikis Čerkus.

— Bad Zwischenahne mirė po ilgos ir 
skausmingos ligos a.a. Marija Gopienė, ku 
rią pavyzdingai globojo Jankevičienė. Mi- 
rusiąją labai gražiai palaidojo visi lietu
viai 1963.VIII.31 dieną Bad Zwischenahno 
kapinėse.

fas, psichologas ir pedagogas, autorius ke
lių knygų vokiečių ir anglų kalbomis, gau
sių psichologinių straipsnių autorius, tau
rus lietuvis, pavyzdingas vyras, tėvas, tau
raus charakterio žmogus, sąmoningas ka
talikas prof. Dr. Kazys Klaudijus Girtau
tas. Jis buvo gimęs 1915 m. sausio 6 d. Že
maitijoje, Plungėje, mirė 1963 m. Ameri
koje, Robert Parker H Hospital Sayve 
(New York) 1963.VIII.27 d.

Gimnaziją baigė pas Tėvus Kapucinus 
Plungėje, studijavo Vokietijoje ir Austri
joje. Filosofijos daktaro laipsnį įsigijo 
Wuerzburgo Universitete. Erlangeno ir 
Frankfurto Universitetuose ėjo docento 
pareigas. Amerikoje buvo daugelyje uni
versitetų profesorius. Tarp kitų reikia pa
minėti ir Harvardo Universitetą, kur jis 
gražiai darbavosi. Jis buvo jaunas, bet jau 
spėjęs pagarsėti ne tik savųjų tarpe, bet 
ir svetimųjų. Vokiškai parašė ir išleido 
„Portraet eines Heimatlosen“, angliškai 
„The Refugee“ir „Amerikos studentė“. Ra
šė daug straipsnių, paskaitų, sakė kalbas 
įvairiomis kalbomis ir įvairiai publikai.

Popovas: turite nepaprastai stengtis

jas didesnių lietuvių tautinių ir religinių 
švenčių proga. Vokietijos lietuviai niekad 
nepamirš jo ugningų kalbų Vasario 16-tos 
proga, Šv. Kazimiero minėjimuose bei ki
tuose parengimuose. Tai buvo didelis lietu 
vis, kuris ištikimai tarnavo visa savo siela 
ir kūnu Dievui, Lietuvai ir vargstančiam 
žmogui.

Paskutiniais metais dėstė amerikie
čiams graikų, lotynų, vokiečių ir rusų kal
bas. Visas College Misericordia Dalias 
mieste (Pensylvania) savo gerojo profeso
riaus niekad nepamirš. Jis gražiai įsikūrė 
su savo žmona Ilze Liaudaite-Cirtautiene 
ir dukra Arista-Marija-Aldona Cirtautaite 
Dalias mieste. Atrodė, kad jau šiai pavyz
dingai šeimai iki laimės netrūko. Bet po 
trumpos, bet skausmingos ligos Visagalis 
Viešpats pašaukė savo ištikimą tarną pas 
save, kad po trumpo, bet labai įtempto gy
venimo paskutinio karo metu ir po vaisin
gos darbuotės pokariniais laikais įvairiose 
kraštuose pailsėtų. Palaidotas Mt. Olivet 
Cemetery Carverton (Pennsylvania) JAV 
1963.VIII.30 d.

Nusiskundžiama nepakankamu gamybiniu
Rugsėjo 1 d. įvyko Lietuvių Bendruome

nės Tarybos posėdis Lietuvių Namuose — 
1 Ladbroke Gardens, W.ll.

I Tarybos posėdį buvo pakviesti atstovai 
27 organizacijų bei draugijų, sudarančių 
Bendruomenės Tarybą. Dalyvavo daugiau
sia Londone turinčios centrus organizaci
jos — DBLS, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
Londono Liet. Parapija, LSS Anglijos Vie- 
tininkija, D. Britanijos Ateitininkų Dr-ja, 
Lietuvių Namų Klubas, Londono Meno 
Sambūris „Vaidila", Šv. Kazimiero D-ja, 
L.L.M. „Dainavos“ Sambūris. Škotijos lie
tuviškoms organizacijoms atstovavo prel. 
J. Gutauskas ir Joana Serafinaitė.

Posėdyje peržvelgta metinė Bendruome
nės veikla, padiskutuoti aktualūs reikalai, 
išklausyti revizijos komisijos pranešimai 
apie finansinę padėtį Bendruomenės ir 
Tautos Fondo atstovybių.

Bendruomenės Kr. Valdyba perrinkta ta 
pati dar vieneriems metams. Ją sudaro J. 
Alkis, Z. Juras, J. Kerienė, S. Kasparas ir 
V. Jokūbaitis. Revizijos Komisija taip pat 
liko ta pati, pririnkus trečiu nariu V. šal- 
čiūną. Ją dabar sudaro P. Mašalaitis, V. 
Zdanavičius ir V. šalčiūnas.

Tarybos kadencija posėdžio metu nebu
vo pasibaigusi, tad ją ir toliau sudaro prel. 
J. Gutauskas — pirmininkas, kun. Dr. S. 
Matulis, MIC, — vicepirmininkas, Joana 
Serafinaitė — sekretorius.

Gautas sveikinimas iš Vokietijos Liet. 
B-nės pirmininko kun. Dr. J. Avižos. Jį 
perdavė asmeniškai prel. J. Gutauskas.

Posėdžiui pirmininkavo prel. J. Gutaus
kas, sekretoriavo J. Alkis.

PARAPIJOS KOMITETO POSĖDIS
Londono Lietuvių Parapijos Komiteto 

posėdis įvyko rugsėjo 15 d. Apsvarstyti bė
gamieji reikalai. Be to, buvo pasvarstyta, 
kaip labiau suaktyvinti lietuvišką katali
kišką veiklą Londone ir Lietuvių bažny
čiai Londone priklausančiose kolonijose.

PARAPIJOS BAZARAS
Kaip ir kiekvienais metais, jis bus gruo

džio mėn. Visi, kurie norėtų prisidėti prie 
jo daiktinėmis aukomis ar pinigais, pra
šomi siųsti: Lithuanian Church, Bazaras, 
21, The Oval, Hackney Rd., E.2.

L. L. PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 4 vai. po pie

tų, kviečiamas parapijos pusmetinis susi
rinkimas Londono Lietuvių Sporto ir So
cialinio Klubo (Parapijos salės) patalpose 
— 345 A, Victoria Park Road, E 9.

Visiems parapijiečiams dalyvavimas bū
tinas, nes kiekvienas privalo žinoti, kas 
darosi jo parapijoje.

KAS ATSTOVAVO SEIME?
Pasaulio Lietuvių Seime Toronte Didž. 

Britanijos Lietuvių Bendruomenei atsto
vavo Feliksas Senkus, gyvenantis Toronte, 
ir Algis Pužauskas iš Chicagos, JAV.

DAINAVIECIU SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 29 d„ 4 vai. p.p., 

įvyks Londono Liet. Mot. „Dainavos“ Sam 
būrio susirinkimas. Bus svarstomi ateities 
veiklos reikalai.

Visos narės kviečiamos atsilankyti.
Valdyba

700 metų sukaktis
— Lietuvos valstybės 700 metų sukak

tuvių minėjimas Hannoveryje: Rengia vie 
tos lietuviai, talkininkaujant Krašto Val
dybai, dalyvaujant Lietuvos ir lietuvių 
tautos bičiuliams ir svečiams, remiant vo
kiečių valdžiai Žemutinėje Saksonijoje.

MANCHESTERIS
BITNIKŲ VAKARAS

Rugsėjo 28 d. Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose 6.30 vai. vakaro Manchesterio 
jaunimas ruošia

Bitnikų vakairą.
Šokiams gros E. Lukšaičio kapela. Veiks 
Klubo baras, ir bus galima gauti užkan
džių.

Kadangi jokio ypatingo apsirengimo ne
reikia, kviečiame visą Anglijos jaunimą iš 
toli ir arti apsilankyti į šį nepaprastą va
karą.

Manchesterio Jaunimas

— Prasiveržimai saulėje neseniai su
stabdė Grenlandijoje visas ten esančias ra
dijo stotis; observatorijos kaip tik parodė 
tuo metu saulėje išryškėjusias neįprastai 
dideles dėmes.

— Sov. Sąjunga Australijoje už grynus 
pinigus pirko 58.500.000 bušelių kviečių ir 
nori perkamąjį kiekį padidinti iki 64 mil. 
bušelių.

ARGENTINA

„Argentinos Liet. Balsui“ — 35 m.
(E) Praėjusią vasarą Buenos Aires lei

džiamam lietuvių laikraščiui „Argentinos 
Lietuvių Balsas“ sukako 35 metai. Anks
čiau laikraštis ėjo „Balso“ vardu — iš vi
so išleista 1.271 laida. Laikraštis Argenti
nos lietuvių gyvenime atlieka svarbų vaid 
men; — ypač gausiai skelbiamos žinios 
apie lietuvių veiklą pasauly. Sukaktis pa
minėta rugpiūčio mėn. Be laikraščio, „A. 
L. Balso“ leidykla kartais išleidžia vieną 
kitą lietuvišką knygą. Šiais metais išleis
tas inž. J. Bukevičiaus parengtas lietuvių 
ir ispanų kalbomis iliustruotas leidinys.
„Laikas“ mini 15 m. sukaktį

(E) Rugsėjo 15 d. lietuvių laikraštis Ar
gentinoje „Laikas“ mini 15 m. leidimo su
kaktį. Ta proga Avellanedoje rengiamas 
minėjimas-vaišės. Numatyta pagerbti lie
tuviai akademikai, Argentinos lietuviai, 
daug prisidėję prie lietuvių vardo išgarsi
nimo Argentinoje: mok. Graciela Bukevi- 
čiūtė, prof. J.K. Padvalskis, „Rambyno“ 
ansamblio vadovas inž. Alg. Rastauskas ir 
„Lietuvos Aidų“ Radijo valandėlės vedė
jas, 50 m. amž. proga — Zeferinas Jukne
vičius.
Lietuvių jaunimo Radijo valandėlė 
Argentinoje

(E) Rugpiūčio 10 d. lietuviškasis jauni
mas, suorganizavęs savo radijo valandėlę, 
prabilo savo tėvų kalba. Pranešta, kad 
programa bus duodama kas šeštadienį per 
radio Argentina nuo 14.30 iki 15 vai.

Programą sudarė lietuviškoji muzika, 
dainos, solo ir trumpas komentaras apie 
Lietuvą, jos meną, dainas, kultūrą, geogra 
fiją ir istoriją. Skiriama tiek vietos lietu
vių, tiek ir pačių argentiniečių ar kitų už
sieniečių publikai, nes duodama ispanų 
kalba. Visa eilė lietuvių ir vietinių preky-

(E) Žemės ūkio klausimais dabar vy
riausiuoju varovu virtęs LKP sekr. B. Po
povas ir šį kartą („Tiesa“, 189 nr. rugp. 
14) kolchozininkams priminė, kad jie pri
valą „nepąprastai stengtis" išpildyti nau
juosius įsipareigojimus. Išpylęs ištisą įvai
rių varoviškų reikalavimų sriautą, Popo
vas pastebėjo, kad, esą, nors daugelyje 
ūkių piūtis vykstanti neblogai, apskritai 
Lietuvoje „derliaus nuėmimo darbų tem
pai dar lėti, jie neatitinka turimų galimy
bių“.

Jis nusiskundė, kad iki rugpiūčio 10 d. 
pavergtosios Lietuvos kolchozuose bei 
sovchozuose buvę nuimta tik 51 proc. grū
dinių ir grūdinių-ankštinių kultūrų der
liaus. Kodėl atsiliekama? Popovo aiškini
mu, todėl, kad daugiausia blogai organi
zuotas darbas ir mažas derliaus nuėmimo 
technikos našumas. Nenormalūs reiški
niai, trūkumai, apsileidimas — tai vis par 
tinio varovo žodžiai. Pagaliau Popovas 
šaukia: davei žodį — ištesėk, o jis nepri
duria, kad tas žodžio davimas ar įsiparei
gojimas telygus pavergėjo neslepiamai 
priespaudai.

Po įsipareigojimo jau nieko nenustebi
na, kad kiekvieną dieną spauda ir radijas 
skelbia įvairių kolchozų pranešimus-ra- 
portus apie tai, kad planas įvykdytas, per
viršytas, kad mes „su pakelta nuotaika“ 
vykdome - įsipareigojimus, mes... statome 
komunizmą.

NAUJAUSIOS KNYGOS
V. Kavaliūnas — Kalnų Giesmė — prem. 

rom., 0.18.6.
šešplaukis — Liet, kalbos gramatika— 

0.18.6.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo 

frontas Lietuvoje — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 0.22.0.
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.6.
W. S. Mauham — Dažytas vualis 0.22.0.
H. Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 to

mai, atsk. tomo kaina 0.25.8.
Dr. Sruogienė — Lietuvos Istorija — 

947 psl. su žemėlapiu, kaina £4.6.6.
P. Andriušis — Blezdingėlės prie Tor- 

renso — Lietuvių gyvenimas Australijoje. 
Kaina 0.14.0.

S. Butkus — Vyrai Gedimino Kalne —

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 Lietuvoj. Grynos 
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu,
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis 
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo

teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO 

VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“. 
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI.

HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą 
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“. 
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn) 
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi 
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais Įžižį 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?
:::::

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

bininkų ir pramonininkų savo skelbimais 
padengia išlaidas. Telkiama ir vietos lie
tuvių kultūrinė kronika.

Tai jau antroji lietuviškos muzikos va
landėlė Argentinoje. Jau daugiau kaip še
šiolika metų, kai „Lietuvos Aidų“ vado
vas Z. Juknevičius kas savaitę pastoviai 
teikia vietos visuomenei lietuviškos muzi
kos ir ž'nių apie Lietuvą. Malonu, kad ne
didelė lietuvių kolonija Argentinoje pajė
gia išlaikyti net dvi savo radijo valan
dėles.

0.15.0.
T. Žiūraitis — Žodis ir Gyvenimas — 

0.22.0.
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 

(An Historical Novel) — 0.22.0.
B. Armonas — Leave Your Tears in 

Moscow — 0.28.0.
Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, pe

riodika.
Rašyti:

DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

■)W-^)W. -W£-

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti j Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STOBES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.

1.
2.
3.

-j>ky /Hit

mokymu
(E) Rugpiūčio 7 d. „Tiesoje“ paskelbtas 

partijos ir režiminės valdžios nutarimas 
pagerinti gamybinį moksleivių mokymą. 
Jis turįs būti pagerintas įmonėse, staty
bose, buitinio aptarnavimo ir kt. organiza
cijose. Nutarime nurodyta, kad tas maskvi 
niais pavyzdžiais tvarkomas gamybinis 
mokymas turįs teigiamos įtakos komunis
tiniam mokinių auklėjimui ir tik antroje 
eilėje pripažįstama, kad tuo būdu paren
giami kvalifikuoti darbininkai. Dabar par
tinės organizacijos išbartos — jos neskyru- 
sios tokiam mokymui reikiamo dėmesio. 
Liaudies ūkio taryba ir įvairios ministeri
jos nepakankamai vykdančios 1961 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimą dėl gamybinio 
moksleivių mokymo pagerinimo. Dėl įvai
rių trūkumų bei neplaningumo mokslei
viai gaišta daug laiko arba siunčiami at
likti atsitiktinius darbus, nesusijusius su 
gamybiniu mokymu. Partija ir valdžia dar 
kartą įsakmiai pabrėžė, kad tas mokymas 
laikomas viena svarbiausių priemonių for
muojant mokinių materialistinę pasaulė
žiūrą, tad jei taip, negali stebinti partie
čių bei Maskvos klapčiukų sujudimas tai
syti reikalus. Nutarime paskelbta visa eilė 
varoviškų priemonių.

Nuostoliai, apgaudinėjimas irnusikaltimąį^_ 
grąžtų gamykloje

(E) Žinomoji grąžtų gamykla Vilniuje 
dabar viešai apkaltinta buvusi nemažu 
valstybės apgaudinėjimų lizdu. „Tiesoje“ 
(197 nr. rugp. 23) paskelbti partinės-vals- 
tybinės kontrolės komiteto duomenys at
skleidė būdingų reiškinių: pasirodo, jau 
visą eilę metų buvo pateikiami neteisingi 
duomenys apie prekybinės produkcijos iš
leidimą, dirbtinai mažinta jos savikaina, 
buvo susikaupę daug gamybos — grąžtų, 
kurių kokybė buvusi menka, brokas nebu
vo nurašomas, bet slepiamas nebaigtoje 
gamyboje, liaudies ūkio tarybai buvo įteik 
tos suklastotos ataskaitos ir dar blogiau — 
už fiktyvų pramonės produkcijos įvykdy
mą ir savikainos mažinimą gamyklos dar
buotojams buvę išmokėta apie 60.000 rb. 
premijų. Dabar jau turime ir pasekmes— 
gamyklos direkt. V. Vitkauskas atleistas, 
kitos įstaigos svarstysiančios kitų parei
gūnų darbelius, o visa medžiaga apie nu
sikaltimus ir rimtus trūkumus perduota 
prokuratūrai.

Tebckovojaima su „senomis žmonių 
pažiūromis“

(E) Pavergtoje Lietuvoje vis tebeaiški- 
namas reikalas stiprinti ideologinę kovą, 
pastangas kovoti su „senomis žmonių pa
žiūromis“. Pagal „Tiesos“ vedamojo min
tis (202 nr. rugp. 29 d.), esą. šiandien ne
reikia aiškinti, „koks piktas praeities pali
kimas žmonių sąmonėje yra privačiasavi- 
ninkiškumas“. Čia pat dienraštis nurodo 
ir tokius komunistus, kurie rodą netinka
mą pavyzdį savo kaimynams. Esą, kur jau 
tokiam galvoti apie visuomeninį darbą, 
jeigu „jo paties ūkyje kelios karvės, kiau
lės, pulkai paukščių...“

Partijos organas, žinoma, abejoja, kad 
„religinis tvaikas“ pats savaime išnyktų, 
ypač kai vis dar pasitaiko, kad ir patys 
komunistai dalyvauja įvairiose religinėse 
apeigose, „tiesa, kaip pasyvūs žiūrovai“. 
Esą, komunisto dalyvavimas apeigose — . 
tai susitaikymas, o ne kova...
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