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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Baisus taikos vėliavnešis!
Lietuviai pagyrūnui nusakyti turi labai 

taiklų posakį: „Kas gi šuniui pakels uode
gą, jei jis pats nepasikels?"

O jeigu jūs skaitysite „Pergalės" žur
nalo Nr. 9 vedamąjį „Didžių vilčių vėlia
va", tai turėsite susidaryti įspūdį, kad 
Maskvoje pasirašytoji atominius bandy
mus draudžianti sutartis yra sovietų nuo
pelnas. Beveik dvidešimt metų atominių 
bombų pražūtis savo šešėliu užstojusi žmo 
nijai saulę ir dangų ir dėl bandymų mir
tinomis dulkėmis teršusi orą ir vandenį. 
Taip, tai, žinoma, yra tiesa.

Tačiau taikioji žmonija siekusi sunai
kinti šitą blogį ir nieko nepasiekusi. Tik
tai didysis taikos armijos vėliavnešis — 
Sovietų Sąjunga nė akimirkai nenuleidusi 
rankų ir kovojusi prieš apakusių atomi
ninkų armijos pamišimą. Tik žiūrėkite, 
kiek čia daug labai didelių žodžių, kurie 
iškelia So v. Sąjungos dorumą ir idealistinį 
didingumą, o pasmerkia kitus! Kad gi taip 
iš tiesų būtų buvę ar dabar būtų! Kas gi 
iš tikro sabotavo visą reikalą?

Tarptautinėse komisijose Sov. S-ga vis 
būdavo kalbinama sutikti nebebandyti 
atominių ginklų, bet ji vis spurstėdavo. 
Buvo net paskelbtas bandymų moratoriu
mas, bet jį sulaužė Sov. Sąjunga, pradėju
si didžiulę bandymų seriją. O dabar ta pa
ti Sov. Sąjunga apsimeta, kad ne kas ki
tas, o kaip tik ji kovojusi už bandymų 
sustabdymą!

Humanizmas su botagu
Leninas savo metu vienoje rankoje lai

kė straipsnius, kuriuose buvo iškeliamas 
sovietinis humanizmas, o kitoje — nuro
dymus savo pavaduotojams ir valdiniams 

• be pasigailėjimo žudyti.
šiandien raginti' žudyti jau nebėra rei

kalo. Kai ką nors reikia bolševikams nu
žudyti, tai padeda ir esamieji įstatymai ir 
ilgų metų didelė praktika. Užtenka vien 
tik kalbėti apie humanizmą, apie begalinį 
komunistų gerumą.

Iš tokių nuolatinių sovietinio humaniz
mo gyrėjų kaip tik reikėtų išskirti vilniš
kės „Tiesos“ redaktorių Zimaną. Atsigrįž
ta jis vis pasižiūrėti, ar jau toli bolševikai 
nubėgo nuo to humanizmo, ir vėl uždusęs 
bėga. O bėgdamas vis drąsina save, kad 
tuo keliu jau toli nubėgta. Šitoks tariama
sis žmoniškumo skelbėjas jis reiškiasi ir 
„Pergalės“ žurnale išspausdintame straips 
nyje „Bendroje talkoje", žiūrėkite, žmo
nės, kokie jau mes geri!

O tie žmonės žiūri ir mato, kad tas ge
rumas išpūstas ir kad Zimanas po skver
nu botagą dar laiko.

Lietuviai kaip lelijos tarp 
erškėčių...

„Pergalės“ žurnalas yra Lietuvos rašyto
jų sąjungos organas. Kadangi tai pats sto
riausias dabar Lietuvoje žurnalas, kuris 
skirtas literatūros, meno ir kritikos reika
lams, tai jame turi būti sukaupta daug tų 
sričių turto.Sakysime, kad tas turtas yra 
vis tiek sovietinis, bet vis tiek lietuviškas. 
Tačiau ar tikrai lietuviškas?

Paimkite „Pergalės“ Nr. 9 ir pažiūrėki
te į viršelyje surašytąsias pavardes, kieno 
kūriniai ar straipsniai spausdinami. Štai 
tos pavardės: Meras, Prokotjevas, Rož- 
destvenskis, Komisarova, Azarovas, Cha- 
dzis, Zimanas, Lidinas. O tarp jų tik, lyg 
lelijos tarp rusiškų erškėčių, šviečia kelios 
ir lietuviškos pavardės — Mikutos, Marke
vičiaus, Palčinskaitės, Nerečionio ir Ta
mošaičio. Štai tau ir lietuviškas žurnalas!

Didieji „broliai“ ir didžiosios „seserys" 
užgožėjo žurnalą, nes mažieji, matyt, jau 
nebemoka rašyti, kaip tie didieji nori.

Toks tokį vanoja
„Komjaunimo tiesa“ persispausdino iš 

„Komsomolskaja pravda“ rusų studento 
Popjano pasakojimą, kaip jie buvo pri
imti Kinijoje.

Skaitome ir stebimės. Metodai juk visiš
kai soviet’niai! Argi ne šitaip pat milici
ninkai stumdo žmones, jei Sov. Sąjungoje 
pasimaišo svetimšalis? Argi nebėga kar
tais šalin žmonės patys, jei juos užkalbina 
svetimšalis? O jie bėga, nes bijo, kad šni
pai nepastebėtų kalbantis. Argi į Sov. Są
jungą atvažiavusieji studentai negrasina
mi nesibičiuliauti su vietiniais, kaip ir 
Kinijoje? Kas tokių įspėjimų neklauso, 
tai būna baudžiamas.

Lygiai taip, kaip ir komunistinėje Kini
joje. Padėtis panaši, kaip du vandens lašai.

Tai kam dar tokią padėtį vilkti aikštėn, 
jeigu tai nėra jokia naujiena? Ko tais ki
niečiais čia dar viešai skųstis?
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KUR PAKILO IR KUR NUKRITO
KAD IR KALBAMA APIE PRAMONĖS PAKĖLIMĄ, BET JI VIS TIEK DAUG KUR ATSILIEKA

(Elta) Centrinė statistikos valdyba prie 
pavergtosios Lietuvos Min. Tarybos pada
rė pranešimą apie tai, kaip įvykdytas vals
tybinis Lietuvos liaudies ūkio vystymo 
planas per 1963 m. pirmąjį pusmetį (plg. 
„Tiesa“, 171 nr. liepos 23 d.). Pagal jį, kad 
ir kalbama apie pramonės gamybą, vis 
tiek daug kur atsiliekama; bet didesni 
trūkumai ryškėja žemės ūkio srityje. Tas 
planas liečia pramonę, žemės ūkį, trans
portą ir ryšius, kapitalinę statybą, darbo 
žmonių materialinės gerovės ir kultūrinio 
gyvenimo lygio kėlimą. Kaip ir kitų pana
šių pranešimų, pvz., metinių, progomis, 
vėl gudriai operuojama įvairiais skaitme
nimis ir ne vienoje vietoje dirbtinai suda
romas įspūdis, kad toje ar kitoje srityje 
padaryta pažanga. Taigi, 1963 m. pirmojo 
pusmečio pavergtosios Lietuvos pramonės 
planas neva įvykdytas 103 procentais, o 
pati gamyba, palyginus ją su 1962 m. pir
muoju pusmečiu, yra padidėjusi 9 procen-

(102), baldų — už 13,0 mil. rb. (100,1), li
ninių audinių — 6,8 mil. kv. mtr. (106), 
medvilninių audinių — 9,0 mil. kv. mtr. 
(104), vilnonių audinių— 5,2 mil. kv. mtr. 
(104), šilkinių audinių — 8,4 mil. kv. mtr. 
(104), odinės avalynės — 4,2 mil. porų 
(100,4), dviračių — 139,1 tūkst. (102), ra
dijo aparatų — magnetolų — 26,0 tūkst. 
(96), magnetofonų — 31,7 tūkst. (100,6), 
mėsos (be kolchozų ir gyventojų namų ga
mybos) — 37,8 tūkst. to (81), sviesto (be 
kolchozų ir gyventojų namų gamybos) — 
7,9 tūkst. to (90), sugauta žuvies — 89,1 
tūkst. to (120), pagaminta alaus — 3,1 mil. 
dekalitrų (100,4), papirosų ir cigarečių — 
4597 mil. št. (100,5).

Pagal pranešimą, darbo našumui didinti 
pusmečio planas įvykdytas 99,9 proc. Lie
tuvos teritorijoje esančios pramonės darbo 
našumas padidėjo 3 proc., tačiau visoje 
eilėje įmonių tas našumas nebuvo padi
dėjęs.

XVII metai

vartos planai. Be to, kalbama, kad per 
1963 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje išasfal
tuota daugiau kaip 150 km kelių automobi
liams, įvestos automatinės telefono stotys 
Alytuje ir Kupiškyje, miestuose įrengta 
per 2.000 telefono aparatų. Dar minėtini 
būdingi teiginiai apie pusmečio kapitalinę 
statybą, būtent: kapitalinės statybos są
skaita paleistos trys pramonės įmonės — 
Kauno ketaus liejykla, Šiaulių padangų 
remonto įmonė ir Kapsuko kombinuotų 
pašarų gamykla. Valstybiniai kapitaliniai 
įdėjimai į pavergtosios Lietuvos liaudies 
ūkį padidėję 19 procentų, bet statybos — 
montavimo darbų planas pagal Lietuvos 
Min. Tarybai pavaldžias įmones ir organi
zacijas per 1963 m. pirmąjį pusmetį esąs 
neįvykdytas.

Didelė prievarta — pristatyti 7,6 mil. 
pūdų grūdų

(E) Vilniuje susirinkę žemės ūkio dar
buotojai partijos įsakyti priimti viešą
„įsipareigojimą“ arba pažadą valstybei 
pristatyti 7,6 milijonus pūdų (124 tūkst. 
to) grūdų („Tiesa“, 189 nr. rugp. 14). Tai 
labai didelis Lietuvos kolchozininkų prie
vartavimas, nes reikalaujama šiemet par
duoti valstybei 25 proc. daugiau, negu 
numatyta pagal planą. 1962 m. derliaus 
pristatyta 18 tūkst. to. Pripažinta, kad 22 
proc. išplėtus grūdinių ir grūdinių- ankšti
nių kultūrų pasėlius, buvęs išaugintas ne
blogas derlius. Ta proga tie darbuotojai 
paskelbė, kad daugiausia grūdų valstybei 
parduos Kėdainių, Panevėžio ir Vilkaviš
kio kolchozai bei sovchozai. Viešai paskelb 
tas „respublikos žodis“ ir išprievartautas 
.pasižadėjimas baigiamas teiginiu apie... 
„kuklų“ indėlį į komunistinės visuomenės 
sukūrimą.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

tais.
Iš įvairių pramonės šakų pusmečio pla

nas, šalia kitų, neįvykdytas mėsos ir pieno 
pramonėje; čia jis tepasiekęs 88 proc. Jis 
viršytas Miškų ūkio ir miško pramonės 
ministerijoje (115 proc.) ir kuro pramonė
je (110 proc.). Miško statybos pramonėje 
tenka pažymėti miškų nykimą Lietuvoje, 
nes miško medžiaga daugiau eksportuoja
ma į Sovietijos sritis, negu sunaudojama 
vietos reikalams.

Jei kai kurios įmonės viršijo bendrosios 
produkcijos planą, kaip, pvz., Vilniaus 
plastmasės gamykla, Baltijos laivų statyk
la, Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyk
la, Vilniaus televizijos mazgų gamykla ir 
kt„ tai kitos įmonės šio pusmečio plano ne
įvykdė. Tokių įmonių tarpe yra „Žalgirio“ 
staklių gamykla, Kauno baldų kombina
tas ir kt.

Iš pranešimo matyti, kad ir kai kurios 
sunkiosios pramonės šakos neįvykdė savo 
pusmetinio plano, kaip, pvz., „Pergalės“ 
turbinų gamykla; Vilniaus grąžtų gamyk
la (metalo pjovimo įrankių gamybos); dar 
atsilikta radiatorių, radijo aparatų ir kt. 
gamyboje.

Kiek ir ko pagaminta, kur atsilikta, kur 
planai viršyti, pavaizduoja pranešimo skait 
menys. Pradžioje nurodoma, kiek pagamin 
ta 1963 m. per pirmąjį pusmetį, o skliaus
tuose šio pusmečio plano įvykdymai pro
centais, būtent: durpių kurui — 923,8 
tūkst. to (108), elektros energijos — 771,0 
mil. kw (105), metalo piovimo staklių — 
5,4 tūkst. (92), metalo piovimo įrankių — 
už 2,7 mil. rb. (99), elektros skaitiklių — 
1023 tukt. (104), cemento — 371,6 tūkst. 
to (101), kalkių (be gamybos kolchozuo
se) — 81,9 tūkst. to (102), celiuliozės — 
15,6 tūkst. to (100,9), popieriaus — 27,0 
tūkst. to (104), kartono — 19,2 tūkst.

Pagal duomenis, liečiančius žemės ūkio 
sritį, partijai skatinant, keliama žemdir
bystės ir gyvulininkystės produktų gamy
ba. Todėl pavasario darbai buvę įvykdyti 
sėkmingiau, negu ankstyvesniais metais, 
pagerėjusi pasėlių struktūra. Iki 1963 m. 
liepos 1 d. kolchozuose ir sovchozuose gy
vulių ir paukščių skaičius, palyginus jį su 
praėj. metų skaičiumi, pasikeitė taip: 1963 
m. liepos 1 d. buvo (tūkstančiais): galvijų 
937,0 (kai pernai liepos 1 d. — 926,3; įra
šyti skaičiai skliausteliuose ir toliau reikš 
šitą laikotarpį); iš šito skaičiaus: karvių
— 382,2 (355,9), kiaulių — 905,6 (965,6), 
avių — 163,4 (192,3), visų rūšių paukščių
— 3328,1 (3179,0). Kaip matyti iš paduotų 
skaičių apie kiaules ir avis, 1963 m. liepos 
1 d. jų yra mažiau, nei buvo 1962 m. liepos 
1 d. šitas sumažėjimas aiškintinas nepa
kankamu apsirūpinimu pašarais dėl blogo 
oro ir, žinoma, kolchozine tvarka. (Beje, 
čia galima dar pridurti, kad įskaitant vad. 
„visuomeninius“ galvijus ir kolchozininkų 
laikomus, 1962 m. gyvulių buvo (tūkstan
čiais): galvijų— 1342, jų tarpe karvių — 
773, kiaulių — 1606, avių ir ožkų — 365).

Pristatymai valstybei: jei per 1963 m. 
pirmą pusmetį gyvulių pristatyta tiek pat, 
kaip ir pernai per tą patį laikotarpį, tai 
pieno pristatyta 7 proc. mažiau, kiaušinių
— 24 proc. daugiau.

Pranešime nenurodyta, kad žemės ūkio 
gamybos didžioji dalis priskirtina priva
tiems kolchozininkų sklypams. O jei atsi
liekama pieno produktų pristatyme, tai 
aiškintina buvusiomis oro blogomis sąly
gomis ir įvairiais kolchozinio ūkio trūku
mais.

Kai dėl transporto ir ryšių srities, tai 
pranešime minimi neišpildymai geležinke
liuose krovinių pakrovimai ir Nemuno lai
vininkystės krovinių pervežimo bei apy-

Kapitalistinė duona 
sovietams

Sov. Sąjunga išgyvena paniką. Ji supir
kinėja didžiuliais kiekiais kviečius Kana
doje ir Australijoje, derasi dėl jų su J.A. 
V., prašo kvietinių miltų V. Vokietijoje ir 
Prancūzijoje. Sov. Sąjungą vėl palietė ne
derlius. Dėl to britų „New Statesman“ 
rašo:

„Pirmą kartą po 1953 m. sausra palietė 
iš karto visas didesnes maistinių ir pašari
nių grūdų sritis. Tai jau pakankamai blo
ga, nors ir ne katastrofiška: tinkamų nau
doti grūdų derlius, kaip tikimasi, šįmet 
bus maždaug 1960 m. lygio. Žymiai rimtes
nis dalykas, kad sausra ir stiprūs vėjai ap
nešė žemėmis didžiulius plėšininių dirvų 
plotus šiaurės Kazachstane ir Altajaus ste
pėse. Anomis vietomis keliavusieji žmonės 
pasakoja apie juodų dulkių audras, kai iš
tisomis savaitėmis dienos metu tekdavo 
važiuoti šviečiantis kelią lempomis“.

Bet britų „The Observer“ dar įžiūri ir 
kitų priežasčių, kodėl padėtis tokia bloga. 
Jis rašo:

„Tačiau ne dėl visko kaltas blogas oras. 
Lenkijai vėl pasisekė geriau negu kuriam 
nors kitam Rytų Europos kraštui, ir Len
kijoje nuopelnas čia iš dalies priklauso 
tam, kad ji, vienintelė iš satelitų, prieš 
keletą metų atsisakė sukolektyvinti savo 
ūkininkus. Rusijoje Chruščiovas meta 
kaltę nesugebėjimui tvarkytis, blogam ma
šinų panaudojimui, o svarbiausia — trū
kumui trąšų ir skandalingam iššvaistymui 
tų trąšų, kiek jų iš viso yra. Tačiau žem
dirbiai, išskyrus tas vietas, kur ypač
lingos žemės, neturi jokio paskatinimo 
mokytis, kaip naudotis trąšomis ir mašino
mis ar iš viso daryti ką nors daugiau, kad 
būtų pakankamai grūdų ne tik savo reika
lams, bet ir parduoti“.

Tai jei padėtis yra tokia pavojinga, ar 
Sov. Sąjunga išsilaikys? Taip, juk kapita
listiniai kviečiai jau gabenami į Sov. Są-

buvo nušluoti šalin. Opozicijos vadai, kaip 
Ganos Busią, buvo išvyti iš krašto. Tačiau 
laisvės sąskaiton neprivalo visą laiką kur
tis tironijos“.

UŽ KITOKIĄ POLITIKĄ
Amerikiečių „The New York Times“ 

rašo:
„Dabartinė Amerikos politika, kuri be

veik visiškai boikotuoja Kiniją ir nepripa
žįsta jos, tęsiasi jau daugiau kaip dešimt 
metų, nuo Stalino laikų, Korėjos karo ir 
kiniečių-sovietų sąjungos laikų. Visiškai 
pasikeitusios sąlygos šiandien duoda pa
grindo keisti tą politiką ir sutvarkyti san
tykius su komunistine Kinija. Mes jau ir 
anksčiau esame aiškinę, kad būtų gera, jei 
Amerikos vyriausybė, naudodamasi pasi
keitusia padėtim, bent išsiaiškintų gali
mybes, kurios leistų pripažinti komunisti
nę Kiniją ir mums balsuoti už tai, kad ji 
būtų priimta į Jungtines Tautas“.

Aiškinama, kad Pabaltijo valstybių 
diplomatai neturi teisės pasirašyti 
atominių ginklų bandymų draudimo 
sutartį

(E) JAV Kongreso narys Erward J. 
Derwinski kreipėsi į Amerikos Užsienio 
Reikalų Ministeriją, siūlydamas leisti pa
vergtųjų Rytų Europos kraštų vyriausy
bėms tremtyje pasirašyti atominių ginklų 
bandymų dalinio draudimo sutartį. Vals- 

siūlymą atmetė.
Dėl Pabaltijo valstybių diplomatinių atsto 
vų JAV-ėse Departamento nuomonė yra 
tokia: „Nors JAV vyriausybė yra suteikusi 
diplomatinį ir konsuliarinį pripažinimą 
Pabaltijo kraštų atstovams, tačiau Valsty
bės Departamentas nemato galimybės pa
kviesti juos pasirašyti sutartį ar prie jos 
prisidėti, nes jie neatstovauja vyriausy-

der- tybės Departamentas

P SeįitųnioS DIENOS ~]
PASLAPTYS TARP ADENAUERIO IR
chrušciovo

Pasikalbėjime televizijai Dr. Adenaue- 
ris pareiškė, kad prieš metus jis slaptai bu 
vo kreipęsis į Chruščiovą, siūlydamas tar
pusavy išspręsti sovietų-vokiečių nesutari 
mus. Jis siūlė 10 metų nebekalbėti apie Vo 
kietijos apjungimą, jei rytų zonoje gyven
tojams būtų duota daugiau laisvės.

Vakarų didieji kraštai nebuvo apie tai 
painformuoti.

DARBO PARTIJOS UŽSIMOJIMAI
Kadangi artėja parlamento rinkimai, 

britų darbo partija savo suvažiavime pasi
sakė, ką ji vykdys, jei tuos rinkimus lai
mėtų.

Pirmoje eilėje jiems rūpėtų plėsti krašto 
ekonominį gyvenimą, moderninti jį ir 
įtraukti daugiau mokslus išėjusių žmonių.

VOKIŠKI IR PRANCŪZIŠKI KVIEČIAI
Sov. Sąjunga, kaip jau esame rašę, nu

pirko didelius kiekius kviečių Kanadoje, 
užpirko Australijoje ir nori pirkti JAV.

Dabar aiškėja, kad Prancūzija parduos 
jai 80.000 tonų kvietinių miltų. Vokietijos 
įstaigos jau yra davusios leidimą ekspor
tuoti 35.000 tonų kvietinių miltų, o Sov. S-
ga nori pirkti 300.000 tonų. valda.

Dr. Adenaueris sako, kad tuo būdu stip-

Tai jau trečias Pietų Amerikos kraštas, 
kuriame nuo balandžio mėn. įvykdomas 
karinis perversmas. Pirmasis buvo Guate
mala, prieš porą savaičių — Dominika. 
Dar laukiama perversmo Venecueloje ir 
Salvadore.

BYLOS PIETŲ AFRIKOJE
Pabėgęs Pietų Afrikos pilietis skelbia, 

kad jo krašte vien šiais metais buvo 66 po
litinės bylos, kuriose buvo teisiami 801 
asmuo.

252 buvo išteisinti, 36 nuteisti mirti, 6 
kalėjimu iki gyvos galvos.

PRIEŠ BEN BELLOS DIKTATŪRĄ
Alžyro sukilėlių prieš dabartinę vyriau

sybę vadai pasiryžę tol nepadėti ginklų, 
kol nebus nušluota Ben Bellos diktatūra.

Uždraustojo socialistinio fronto vadas 
Aitas Ahmedas mitinge pareiškė, kad dik
tatūra būsianti palaužta. Kabilų srityje su
kilėliai turi savo štabo būstinę.

PASKUTINĖ
Seniausioji ir paskutinė Britanijai pri

klausanti teritorija Vakarų Afrikoje yra 
Gembija.

Praeitą savaitę jai duota visiška savi-

jungą. O amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Neebe pirmas jau kartas, kai kviečiai 
gabenami į komunistinius kraštus. Jau se
niai mes eksportavome juos į Lenkiją. 
Laisvasis pasaulis neturės ko didžiuotis 
prieš komunizmą Europoje, Kinijoje ar 
Kuboje, jei ten bus bandoma leisti žmo
nėms badauti. Čia yra toks atvejis, kai, 
prisilaikant geros moralės, geros politikos 
ir geros prekybinės tvarkos, galima eiti 
ranka rankon. Mes turime kviečių pertek
lių. Rusai mokės tvirta valiuta, ir reikia 
manyti, kad bus mokama pasaulinės rin
kos kainomis. Esame tos nuomonės, kad 
demokratijai nieko nepakenks drama, jog 
kapitalistiniai „imperialistiniai“ kraštai 
— Amerika ir Kanada — parduoda komu
nistams didelius kiekius kviečių. Atsisaky 
mas parduoti darytų tokį pat neigiamą 
įspūdį“.

IŠLAISVINIMO VEIDAS AFRIKOJE
Diktatūros įsistiprinimas Alžyre priver

tė britų „The Daily Telegraph“ šitaip pa
rašyti:

„Be abejo, tas neturtingas kraštas grei
tai bankrutuos ūkiškai ir finansiškai. Jau

bėms tremtyje. Tokių vyriausybių nėra iš 
viso. Pabaltijo kraštų atstovų Amerikoje 
pripažinimo istorija, aplinkybės ir pobū
dis apriboja jų veiklą reprezentacinėmis 
ir kai kuriomis konsuliarinėmis funkcijo
mis. Valstybės Departamento nuomone, 
Pabaltijo kraštų atstovai neturi tarptauti
nės teisės reikalaujamų įgaliojimų suda
ryti valstybiniams aktams, kaip sutarties 
pasirašymas. Tokius įgaliojimus gali su
teikti tiktsi veikianti krašto vyriausybė“. 
Departamentas nepripažįsta, kaip matyti 
iš atsakymo kongreso nariui, ir tremties 
vyriausybių, konkrečiai suminėdamas 
Lenkijos egzilinę vyriausybę. Atsakyme 
pastebėta, kad JAV niekuomet nepripaži
no nei Pabaltijo įjungimo į Sov. S-gą, nei 
sovietinių priemonių teisėtumo.

Darbininkų streikas Slovakijoje
(E) Slovakijos profesinių sąjungų orga

nas „Praca“ rugpiūčio 17 d. pranešė, kad 
viename Presburgo fabrike darbininkai 
dvi dienas streikavo. Tuo pirmą kartą ko
munistų sutikta, jog ir vad. socialistinėj 
visuomenėj streikai gali pasitaikyti. Strei
ko priežastis — vis mažėjantis paskuti
niais dvejais metais atlyginimas, kuris

rinamas priešas.

PERVERSMAS HONDŪRE
Kariniai sluoksniai Hondūre nuvertė vy

riausybę.
Prezidentas Morales buvo priverstas at

sistatydinti ir pasitraukti iš krašto.
Amerikiečiai žinojo, kad perversmas ruo 

šiamas, ir siūlė susilaikyti nuo tokio žygio. 
Bet karinė vadovybė nepaklausė.

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
JAV nutarė ir toliau remti Indoneziją — 

duoti jai po 75 mil. dolerių metams.
Tačiau sukiužusiam jos ekonominiam gy 

venimui pastatyti ant koji; reikia žymiai 
daugiau pinigų. Dėl to buvo numatytos di
delės papildomos sumos. Bet po to, kai In
donezijoje buvo užpulta ir sudeginta britų 
atstovybė ir uždėta „globa“ britų įmo
nėms, tos papildomos sumos sulaikomos.

nebegirdėti, koks likimas ištiko daugelį 
tūkstančių alžyriečių, kurie vengė įsijung-

kai kuriais atvejais nukritęs dviem treč
daliais. Darbininkai ir apskritai skundėsi

ti į FLN arba tarnavo prancūzų armijoje 
ir jiems buvo pažadėtas saugumas. Dėl jų 
likimo galima tik spėlioti. Posūkis apgailė
tinas ir nekeliąs pasitikėjimo. Indonezijo
je, Sirijoje, Irake ir kituose Afrikos kraš
tuose „išlaisvintojai“ perėmė žydinčią že
mę ir pavertė ją dykumomis. Laisvės var
du jie sukūrė kruvinas tironijas. Tokie 
švelnesni revoliucijos meto jų draugai, 
kaip Ferhat Abbas, lyg kokie Kerenskiai,

tuo, kad komunistinės profesinės sąjungos 
ir fabriko vadovybė nepaisiusi jų interesų. 
Kai fabriko direktorius buvo darbininkų 
paprašytas paaiškinti, kodėl atlyginimai 
nuolat mažėja, jis atsisakė tai padaryti, 
motyvuodamas, jog atlyginimų klausimas- 
nėra jo kompetencijoje. Po to ir kilęs 
streikas. Tuo tarpu įsikišo speciali kom
partijos komisija, kuri pažadėjo darbinin
kams atlyginimą pakelti.

1
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LIETUVA IR PASAULIS ROMANE U/
Šių metų pradžioje (sausio 6 d.) „Drau

go“ konkurse buvo paskirta 1000 dolerių 
premija Vaciui Kavaliūnui už romaną 
„Kalnų giesmė“. Tai jau dvyliktasis ro
manas, kuris laimi „Draugo“ premijas.

Š{kart premijuotasis romanas nebuvo 
jau leistas per dienraščio atkarpą. Skaity
tojai, kurie būna perskaitę atkarpą, nebe
būna linkę pirkti jo knygos pavidalu. Tai 
Kavaliūno romanas jau ir leidžiamas tik 
knyga.

Romanas tik 200 puslapių (jo kaina 2.50 
dol.). Tiekoje puslapių, aišku, neaprėpti 
neribotų platumų. Tačiau rašytojo to ir 
nesiekiama. Jis operuoja meilės trikam
piais, pavaizduoja mums keletą žmonių ir 
keletą Lietuvos ir Prancūzijos bruožų.

Romano veiksmas prasideda su pastaro
jo karo audromis. Gimnazijos mokytojas 
skulptorius Rimkus atostogoms pasuka 
dar 1 Prancūziją pailsėti ir padirbėti bei 
aplankyti savo senų draugų iš studijų lai
kų. Čia ir užsimezga lietuviškai prancūziš
ka meilės istorija: jį įsimyli jauna muzikė 
Kristijana. Kristijana nors ir apžeidžia 
Rimkaus širdį, ne jam skirta. Ji aristokra
tiškų tėvų vaikas, nors ir be galo jautrus, 
nepatenkintas viskuo. Antra, tradicinės 
šeimos sprendimu, vyras jai seniai jau 
numatytas ,nors jos ir nemylimas. Tačiau 
karo įvykiams besisukant ji, nesulaukusi 
grįžtant Rimkaus, už to nemylimojo ir iš
teka. O tasai dailininkas Rimkus, pasaky
tume, taip ir žūna nieko tikrai nemylėjęs. 
Patiko jam Kristijana, bet patiko ir gim
naziją bebaigianti lietuvaitė Gražina. Pa
tiko, ir viskas. Ir joms patiko. Bet šitoji 
dviejų vyrų ir dviejų moterų meilės tri
kampio ar net keturkampio istorija, tur 
būt, autoriaus nebuvo sumanyta pateikti 
kaip meilės istorija. Tai taip ir išeina, kad 
vien tik Kristijana išgyvena verteriškas 
meilės kančias. Reikalai taip susideda, 
kad ji ir išteka už nemylimo ir jos vyras 
išeina iš proto. Autorius dar leidžia jai 
susitikti su Rimkum, kai šis su pabėgėliais 
atsiduria Vakaruose, bet tik trumpam. 
Rimkus grįžta į Lietuvą ir žūva, kaip par
tizanas, apraudamas jį mylėjusios Gra
žinos.

Jeigu sakytume ,kad romanas parašy
tas pagal dabar praktikuojamąjį planą, 
tai būtume neteisingi. Dabar įprasta pra
dėti romano veiksmą Lietuvoje, leisti vie
niems veikėjams pasilikti savo krašte, o 
kitiems pabėgti į Vakarus, pagyventi sto
vyklose ir nusikelti į Ameriką. Čia, kaip 
matome, veiksmas vyksta ir Lietuvoje, ir 
Prancūzijoje, ir vėl Lietuvoje, ir vėl Pran
cūzijoje. Taigi esama šiokios tokios nau
jienos. Didžiausia naujiena ir bus tasai 
skaitytojo vedžiojimas po Prancūziją, 
tarp aristokratų ir meno žmonių, parodant 
jų tradicijas ir papročius.

Visą net trijuose kraštuose vykdomąjį 
romano veiksmą rezga veikėjai. Kadangi 
romanas yra nedidelis, o veikėjų gana 

daug, tai sakytume, kad jie ir palieka ne
išryškinti, daugiau epizodiniai. Kas gi iš 
tiesų yra pagrindinis veikėjas? Kai jis su
mezga visą romano veiksmą, tai sakytu
me, kad dailininkas Rimkus. O kas jis per 
žmogus? Aiškesnį atsakymą tiesiog sunku 
būtų duoti. Mokytojas, dailininkas, kuris 
įvairiomis progomis pasako vieną kitą 
mintį šiuo ar tuo klausimu. Lietuvis, kuris 
nesusiviliojo prancūzaitės meile. Patrio
tas, kuris iš užsienių grįžo partizanauti ir 
žuvo. Mes čia toli gražu nenorime įžeisti 
tų pasiryžėlių, kurie iš svetur grįžo savo 
krašte žūti, tačiau romanas sudaro tokį 
įspūdį, kad Rimkus grįžo ir žuvo greičiau 
atsitiktinai, pokalbių su kitais paveiktas 
ir, tur būt, vėl bėgdamas nuo Kristi j anos. 
O jeigu tokias išvadas galima pasidaryti, 
net jei jos ir neteisingos būtų, galėtume 
kaltinti rašytoją, kuris ta tema leido Rim
kui nemaža filosofuoti, bet nedavė stipres
nio tokiam žingsniui akstino. Mirti juk 
neinama taip sau, iš lengvos širdies.

Atrodytų, kad daug jau aiškesni yra 
antraeiliai žmonės — Kristijana, jos vy
ras, jos tėvai.

Gali būti, kad romane vaizduojamųjų 
veikėjų charakteristikas silpnina beveik 
visų jų didelis palinkimas filosofuoti apie 
menus, apie muziką ir apie kitokius aukš
tus dalykus. Taip, tie filosofavimai rodo, 
kad čia turime reikalo su žmonėmis, ku

Kalbinis nesusipratimas
K.S. Karpius yra rašytojas ir laikrašti

ninkas. Kai žiūrime į jo darbų sąrašą, tai 
prirašyta jo daugybė didelių ir mažesnių 
apysakų ir dramų. Be to, jis ilgus metus 
J.A.V. redagavo „Dirvą“ ir iki šiol bendra
darbiauja joje, žodžiu, didelės energijos ir 
produktingas žmogus, kupinas visokiausių 
sumanymų ir idėjų.

To energijos pertekliaus skatinamas jis 
dabar parašė ir išleido brošiūrą Kalbos 
vienodinimo klausimu. Apie netikslumus 
kalboje.

Je'gu dar ir šiandien svetur kas nors do
misi savo kalbos dalykais, tai, žinoma, la
bai gerai. O tais dalykais dar tikraT domi
masi. Štai J.A.V. leidžiamas „Gimtosios 
kalbos“ žurnaliukas, kuriuo tik džiaugtis 
galima. Ten specialistai kalbininkai duoda 
patarimų, aiškina ir šviečia mus. Maža to: 
jie ten pateikia net atskirų sričių termi
nų. žodžiu, toliau varo kalbos turtinimo, 
norminimo, tvarkymo, valymo darbą.

K.S. Karpius irgi palinkęs atiduoti savo 
duoklę. Deja, atrodo, kad jis be reikalo 
ieško jau atrastos Amerikos kalbos daly
kuose.

Jo užsimojimas gana didelis: įvykdyti jo 
paties sugalvotąsias ir kitose kalbose nusi
žiūrėtąsias reformas. Gaila tik, kad tų re

rie daug žino ir išmano. Bet tai užtemdo 
jų charakterius.

Didelis dalykas beletristui yra dialogas. 
Daug ką juo galima išsakyti, jei naudoja
masi sąmoningai ir tikslingai. Bet dialo
gas gali būti ir vien tik žaidimas žodžiais, 
pasakojimo tuštokas pagražinimas. Man 
rodos, kad V. Kavaliūnas kaip tik yra iš 
tų rašytojų, kurie dialogui neskiria dides
nės reikšmės, štai vienas tokio tuščiažo
džiavimo dialoge pavyzdys:

— „Ne, ne! Tik paukščius, gėles ir mu
ziką.

— Ir daugiau nieko?
— Nežinau. Gal dar kai ką. Tik aš bi

jau.
— Ko?
— Jūs tuoj išvažiuosite.
— Aš turėsiu ižvažiuoti.
— Ir viską užmiršite?
— Gal kai ko ir ne.
— Ko ne?
— Jūsų skambinimo.
— Tik skambinimo?
— Skambinimas vienas neegzistuoja.
— Bet kada jūs girdėjote mane skambi

nant?
— Šįryt“.
Tai flirtinis dialogas, kai nėra kas kal

bėti. Bet V. Kavaliūno romano žmonės 
dažnai taip sau flirtuoja, net ir didelius 
dalykus spręsdami.

K. Abr.

formų projektai neatlaiko net ir menkiau
sios kritikos. Mes, žinoma, tuo ir nesistebi
me, nes Karpius, ruošdamas kalbai refor
muoti projektus, po ranka turėjo tik porą 
žodynėlių ir vieną praktiniam reikalui 
skirtą gramatikos vadovėlį. Stebimės tik 
jo tokiu dideliu užs’mojimu, iš kurio vis 
tiek nieko neišeis. Žmogus, kuris dar rašo 
„tėmyti“, „gryžti“, „taisykliškai“ (vietoj 
„taisyklingai“), „mokindamas“ ir t.t., ne
gali sureformuoti kalbos.

Labai gaila, kad jis į savo tą kalbos re
formai skirtąją brošiūrą sukišo nemaža 
energijos, laiko ir pinigų.

K. Abr.

PLB Valdyba pasiskirstė pareigomis

(E) Clevelande rugsėjo 16 ir 17 d.d. po
sėdžiavusi naujai išrinktoji PLB Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas Juo
zas Bačiūnas, vicepirmininkai — Stasys 
Barzdukas, inž. Vytautas Kamantas, muz. 
Alfonsas Mikulskis ir inž. dr. Algirdas 
Nasvytis, sekretorė — Milda Lenkauskie
nė. Kasininko pareigoms numatytas inž. 
Antanas Gargasas.

SAULĖ IR RŪSTYBĖ
9

Kas nuostabaus, jei žmogus pyksta? Kai 
įsigilinus į darbą kas nors nelauktai ima 
trukdyti, kai viską pramačius ir apgalvo
jus koks netikėtumas pastoja kelią, kai dir 
gina nervus žmonių nemandagumas, netei
singumas, sukčiavimas, kai susidėjusios 
aplinkybės negailestingai užkerta kelią 
kilniems užsimojimams, kai niekais pa
verčiami teisėti reikalavimai, kai kitų ne
dorumas bei neišmintingumas paima vir
šų, ir taip toliau šimtais kitų atvejų, ne
galima apsieiti nesirūstinus.

Šv. Paulius žino, kad negalima visai 
išvengti rūstybės. Todėl nė nemėgina už
drausti kiekvieną užsirūstinimą. Tiktai 
perspėja: „Jei rūstinatės, tai nenusidėki-
te“ (Efez. 4,26).

Iš žmonių negalima reikalauti negalimų 
dalykų. Todėl rūstybė ne visuomet yra 
nuodėmė. Rūstintis dar ir dėl to nereiškia 
nusidėti, kad gali būti taip pat šventa 
rūstybė. Išganytojas, išvarydamas pre
kiaujančius iš šventovės, buvo užsirūsti
nęs, bet Jo rūstybė buvo nukreipta prieš 
tai, kas netinka Dievo namams, kas bloga 
ir pikta. Žmogus, kuris iš abuojumo ar 
patogumo į nieką nereaguoja, negali būti 
šventasis. Šv. Paulius nori, kad krikščio
nys būtų budrūs ir kovos nebiją žmonės, 
kurie mokėtų viską teisingai vertinti ir, 
kai reikia, tą ar kitą dalyką atmesti, ku- 
kurie visu uolumu- įsijungtų į Bažnyčios gy 
venimą.

Tačiau lygiai svarbi yra ir antroji šv. 
Pauliaus skelbtosios taisyklės dalis: „Ne- 
nusidėkite“ (jei rūstinatės). Paulius yra 
prieš kilnios rūstybės eikvojimą mažmo
žiams, prieš nesaikią rūstybę, prieš sielai 
kenkiančią rūstybę, prieš nekontroliuotą 
apsigynimo priemonių vartojimą. Rūsty
bė — taip, bet iki tam tikro laipsnio, tai 
yra, kol ji lieka teisėta ir teisinga, kol ji 
apvaldoma ir nukreipta ne į žmogų, bet į 
nedorybę, į blogį.

Šv. Paulius tai papildo gilios išminties 
žodžiais: „Tegul saulė nenusileidžia ant 
jūsų rūstybės“. Kitaip sakant, tevyksta 
jūsų darbai dienos ir saulės šviesoje ir te- 
nelieka nieko, kas priklausytų tamsybės 
dvasiai. Jei rūstybė žmogui neišvengiama, 
tebūna ji kilni, šventa, nebijanti šviesos, 
tebūna ji trumpa ir praeinanti.

Taisyklė yra visai paprasta: Saulė nu
sileido, rūstybės liepsna užgeso. Gili išmin 
tis slypi tame posakyje. Saulei leidžiantis 
darbas, judėjimas, kova J nurimsta, visi 
grįžta į savo pastogę, gyvenimas tarsi su
stoja. Prasideda naujas laiko tarpas: ra
mybės, poilsio, jėgų atgaivinimo laikas.

Ir labiausiai užsirūstinęs turi kada nors 
nurimti ir išsimiegoti. Naktis savo tyla ir 
ramybe tiesiog kviečia į ramybę ir susi
taikymą. Saulei atitraukiant savo dienos 
šviesą, turi iš širdžių pasitraukti ir rūsty
bė. Žmogaus gyvenimas turi įsijungti į su
tvėrimų veikimo būdą ir sutartinę.

Tačiau tai nereiškia, kad saulei užte
kant galėtų vėl atgyti rūstybė. Ji turi likti 
už žmogaus sielos horizonto, ją reikia nu
galėti. „Visoks kartumas, rūstybė, narsas,
šauksmas ir piktžodžiavimas tebūna paša
linti nuo jūsų su visokiu piktumu; ... vie
nas kitam dovanokite, kaip ir Dievas do
vanojo jums Kristuje“ (Efez. 4,31-32).

Kas rūstybę nešiojasi dieną ir naktį, 
velka sunkią naštą. Tokio gyvenimas ne
pavydėtinas. Laimingas, kas pajėgia kas 
vakarą, saulei leidžiantis, išsivaduoti iš 
tokios naštos! Laimingas, kas saulės pa
vyzdžiu užbaigia dieną užgesindamas savo 
rūstybės ir kartumo liepsną ir viską su
deda į gerojo ir teisingojo Dievo rankas, į 
Jo begalinės meilės bedugnę!

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 13 d., 12.15 vai.

Iškilmingos pamaldos p.p. Vainorių mo
terystės 25 m. sukaktuvių proga.

BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 27 d., 11.30 vai.
LEICESTER — spalio 13 d., 12 vai., Sacred 

Heart, Mere Rd.
STOKE-on-TRENT — spalio 20 d., 2 vai., 

Tunstall.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinis L. 
Kalbos žodynas, apie 45.000 žodž. — 4.6.6.

S. Steponaitis — Tėvynėje ir pasaulyje 
— 1.9.4.

Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės
— 0.14.8.

J. Grinius — Gulbės giesmė — 6 veiks, 
istorinė drama — 1.2.0.

Dr. šešplaukis — Lietuvių kalbos gra
matika — 0.18.6.

Bagdonavičius ir Narbutas —Tautos pra 
eitis, I tomo knygos 1, 2, 3 ir 4, atsk. knyga

— 1.2.0.
Panevėžys — 2.8.0.
V. Sruogienė — Lietuvos istorija — 947 

psl. — 4.6.6. 
J. Daumantas — Partizanai — 1.13.0.
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 

minkšt. virš. — 1.2.0, kietu — 1.5.8. 
V. Ramonas — Crosses — 1.9.4.
J. Balys — Lithuanian Narative Folk

songs — 1.5.8.
V. Bieliajus — The Evening Song — 

1.2.0.
O. Urbonas — Didžiojo šiaurės karo 

frontas — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Rašyti: Dainora, 14, Priory Rd., Kew.

Surrey.

Probočių A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(13)

Pirmuosius savo' veikalus Vydūnas rašė 
gyvo reikalo verčiamas — jo vadovauja
mai Giedotojų Draugijai buvo reikalingi 
vaidinti veikalai — ir apie jų išleidimą 
kol kas negalvojo, nes tuomet dar nebuvo 
tokių leidyklų, kurios jo veikalais domė
tųsi. Tilžės spaustuvininkas Otto von Mau 
derodė (1852.IV.26 - 1909.1.17), spaudos 
draudimo metu leidęs „žemaičių ir Lietu
vos Apžvalgą“ (1890-1896) ir šiaip išlei
dęs daug religinio turinio veikalų, ypač 
maldaknygių, ir iš to nemažai pasipelnęs, 
lietuvių literatūra nesidomėjo ir lietuviš
kus leidinius vertino ne patriotiškai, bet 
vertelgiškai. Šiaip jau, be religinio turinio 
raštų, Prūsuose daugiausia buvo spausdi
namos politinės brošiūros, nukreiptos 
prieš rusų valdžią Didžiojoje Lietuvoje. 
Ir Vydūno veikalai, tikriausia, negreit te
būtų išvydę spaudą, jei ne Marta Raišuky- 
tė. Ji Vydūno gyvenime, kūryboje, o ypač 
jo raštų leidime suvaidino didelį vaid
menį.

1894 metais Vydūną aplankė trys mer
gaitės, visos trys grakščios, gražios ir 
linksmos. Dvi iš jų — Marta Selėnaitytė 
ir Anė Blokytė — geltonkasės, mėlynakės, 
o ši trečioji — Marta Raišukytė— tamsia
plaukė ir rudakė. Juodbruvė, gintarinių 
akių dvidešimties metų mergaitė Vydūnui 
buvo visų gražiausia ir aiškiausiai spin
dėjo.

— Ją pasitikęs pirmą kartą, — rašo 
Vydūnas, — numaniau savyje ypatingai 
gražų suoskambį. O vėliau su manim susi
pažinusi, ji sakė, ir dar prieš mirsiant kar 
tojo, mane pamačiusi pirmą kartą, tuojau 
žinojusi, kad mudum likimo bus užduotas 

svarbus uždavinys, kurį teks draugiškai 
spręsti (Rožės ir Lelijos, 15 psl.).

Marta buvo stambių ūkininkų duktė. 
Ji gimė 1874 m. gruodžio 10 d. gražiame 
tėvų ūkyje, Gilijos upės pakrantėje, Mon- 
sviečių kaime, Pakalnės apskrityje. Tėvas 
Jonas Raišukas, pirmajai žmonai mirus, 
vedė Erdmę Kikiliutę iš Tutlų kaimo, 
antroje Nemuno pusėje. Pirmosios žmonos 
sūnus Armonas, daug vyresnis už Martą, 
daugiausia gyveno pas motinos gimines, 
buvo nesveikas, sulaukus trisdešimties 
metų jį ištiko stabas, ir po metų jis nusi
žudė. Marta buvo jų vienturtė duktė, nes 
du už ją jaunesni vaikai greit pasimirė.

Marta buvo vispusiškai išauklėta: ji 
mokėsi namie, kaimo mokykloje ir Tilžės 
mergaičių gimnazijoje. Buvo gabi, jau še- 
šerių metų būdama iš tėvų išmoko skaity
ti. Iš mažens buvo išdidi, savarankiška, 
linkusi j nepriklausomą nuo kitų gyve
nimą.

Sugrįžus iš mokyklos į gimtinę, netru
kus jai likimas lėmė pirmąjį didį skaus
mą — mylimą tėvą ištiko stabas. Jis par
davė ūkį su gražiu sodu ir 1892 m. rudenį 
su šeima nusikėlė gyventi į Tilžę. 1893 m. 
kovo 17 d. jis mirė.

Medžiagiškai Marta su motina galėjo 
gyventi be rūpesčių. Už parduotą ūkį į 
banką padėtas 50.000 markių kapitalas 
leido gražiai gyventi. Tačiau buvo kitokių 
rūpesčių ir vargų. Motina pradėjo nega
luoti, o netrukus ir sunkiai sirgti. Liga su 
didesnėmis pertraukomis ją kankino ligi 
pat mirties, 1916 m. vasario 15 d.

Kai Vydūnas Martą pirmą kartą sutiko, 
pastebėjo iš jos veido, kad nuo jos sielos 
neseniai tebuvo nuslinkę liūdesio debesys 
ir dar buvo žymių jo pėdsakų. Pažintis su 

Vydūnu jos gyvenime sušvito nauja švie
sa, leidžiančia jai į viską plačiau žvelgti 
ir toliau bei giliau viską matyti. Į gyveni
mą ji žiūrėjo šviesiomis akimis, buvo 
linksma, žvali ir patraukli. Būdama graži 
ir turtinga, besiperšančių tiesiog negalėjo 
atsiginti. Tačiau ir tuo atžvilgiu ji griežtai 
skyrėsi iš kitų mergaičių tarpo. Ji linksmai 
šnekučiuodavo su jaunuoliais, mėgdavo 
pajuokauti, bet kai tik kuris iš jų pradė
davo kalbėti apie vedybas, tuoj traukda
vęs nuo jo, o jei kuris dar drąsiau pasi- 
reikšdavęs, to tiesiog pradėdavus neap
kęsti.

— Nesijaučiu skirta vedybiniam šeimos 
gyvenimui, kuriame būčiau vyriausia glo
bėja tiktai kūno gyvybės. Noriu pasišvęs
ti dvasiniam gyvenimui auginti, — nekar
tą ji pasakojus Vydūnui. — Vyriausias 
moteriškųjų uždavinys esąs mylėti, bet 
vien tiktai ir be išimties tai, kas yra aukš
ta, kilnu, tauru, šventa, jeib tatai klestėt 
galėtų ir visa tauta tokiu būdu gyvėtų.

Vydūnas pasakoja, kad tokia ji ir pate
kus į jo gyveno skritulį, ir ta šviesa, kurią 
ji įnešė į jį, atsispindinti visose ideališko
se moteriškose, kurios vaizduojamos jo 
veikaluose ir kurias ji pirmoji ir vaidin
davus. Daug čia esą jos nuomonių apie 
moters reikšmę tautoje. Tų jos nuomo
nių nuo savųjų ir pats Vydūnas nebeat- 
skiriąs. (Ten pat, 10-11 psl.).

Į lietuvių tautinę veiklą Marta Raišuky
tė stojo 1895 m. Tų metų vasario 15 d. ji 
dalyvavo Birutės suruoštoje šventėje. Lie
tuviškas vaidinimas ir dainos jai padarė 
įspūdžio, ir tų pat metų rudenį įsteigus 
Lietuvių Giedotojų Draugiją po kelių mė
nesių į ją įstojo, veikiai buvo išrinkta į 
jos valdybą ir visą savo amžių veikliai 
dalyvavo jos darbuose, dainuodama cho
re, vaidindama Vydūno veikalus ir kruopš 
čiai bei pareigingai dirbdama jos vadovy
bėje.

Marta Raišukytė buvo išsilavinus mote
ris. Daug skaitė dailiosios literatūros ir 
filosofijos veikalų. Dvidešimt metų būda
ma, mokės pianinu skambinti. Domėjos 
lietuvių liaudies dainomis ir tautodaile. 
Iš motinos išmoko austi lietuviškas juos
tas ir ilgainiui tapo gabi bei garsi jų audė
ja. Jos austos lietuviškos juostos pasižy

mėjo raštų gražumu bei įvairumu ir nuo
stabiai šveln'a spalvų darna. Jos pateko 
ne tik į didžiuosius vokiečių miestus Ber
lyną, Hamburgą, Leipzigą, bet ir į karalių 
ir popiežiaus rūmus, kaip lietuvių dova
nos.

Savo juostomis ir lietuviškais audiniais 
ji buvo skatinamas pavyzdys kitoms lie
tuvaitėms. Dar labiau norėdama paskatin
ti lietuves liaudies menui, ji 1920 metais 
įsteigė Prūsų Lietuvių Moterų Draugiją 
ir jai pirmininkavo ligi pat savo mirties. 
Marta Raišukytė buvo didelio estetinio 
skonio moteris, ir tas jos skonis bei gro
žio pamėgimas visur reiškėsi. Jos butas 
buvo gražiai bei skoningai įrengtas. „Įėjus 
į jos kambarį, tuojau buvo numanyti ypa
tingo kilnumo ir šviesumo gyventoja. To
dėl mielai čia lankėsi ir viešėjo jos arti
mieji,— rašo Vydūnas. (Ten pat, 12 psl.).

Marta Raišukytė Rūtos slapyvardžiu 
rašinėjo į E. Jagomasto „Aušrą“ ir „Nau
jąją Lietuvišką Ceitungą“. Pirmoji į lietu
vių kalbą išvertė garsiojo šveicarų peda- 
gpgo Heinricho Pestalozzi žymųjį veikalą 
„Linardas ir Gertrūda“.

Martos Raišukytės susidomėjimą lietu
vių tautine kultūra ir pasišventimą jai 
ugdyti skatino ir jos pažintys su žymiau
siais lietuvių veikėjais. Per Vydūną ji su
sipažino su Dr. Jonu Basanavičiumi, kuris 
jai lietuviškų raštų atsiųsdavo iš Bulgari
jos, o 1905 m. sugrįžęs į Vilnių iš Lie
tuvos. Ji buvo pažįstama su Dr. Jurgiu 
Sauerveinu-Girėnu, Dr. Jurgiu Šauliu ir 
daugeliu kitų žymių lietuvių.

Vydūnui plačiau pasireiškiant savo veik 
la, raštais ir mokslu, Marta Raišukytė vis 
labiau sutapo su ta veikla, liko ištikima jo 
mokslui, jo kūrybai ir asmenybei. „Pro
bočių šešėlių“ prakalboje Vydūnas sako, 
kad jam rašant dramatiškus veikalus, ku
rie vėliau buvo vaidinami, Marta Raišu
kytė visai viena tiktai su pilnu lūkestimi- 
tikėjus, kad jo darbas vaisių tėvynei neša. 
Su ypatingu pritarimu ji žvelgus ir j Pro
bočių šešėlius ir juos savo širdingumu 
auginus. Jei Vydūnas Amžinosios Ugnies 
Vaidila, tai Marta Raišukytė - Rūta tos 
Amžinosios Ugnies Aukuro vaidilutė, 
skaisti ir jam ištikima. Ji rūpinosi Vydūno 
raštų leidimu ir 1904 metais įsteigė „Rū

tos“ leidyklą Vydūno raštams leisti. Ji 
Vydūno raštus perrašydavo spaudai, iš 
pradžių ranka, o vėliau rašomąja mašinė
le. Ji tiek buvo persiėmus Vydūno dvasia, 
jog ir jos rašyseną sunku beatskirti nuo 
Vydūno.

Būdamas sau — žmogus Vydūnas tą sau 
— žmogiškumą, išplaukiantį iš jo sielos 
gelmių, stengės visur, kur galėdamas, iš
laikyti. Vydūnas stiliaus žmogus pilna to 
žodžio prasme. Jei daugeliui rašytojų 
svarbu, kad jų raštai būtų kuo gražiau iš
leisti, kad jie ne tik savo puikia išvaizda 
pirkėją trauktų, bet ir, kiek galima, ryš
kiau veikalo dvasią atspindėtų, tai juoba 
sau — žmogui Vydūnui buvo didžiai 
svarbu ir reikšminga, kad jo raštai ne tik 
savo turiniu, bet ir išvaizda būtų vydū
niški, ir tai galėjo padaryti tik Martos 
Raišukytės vadovaujama „Rūtos“ leidykla.

Vydūnui nepatiko nei gotiškasis raidy
nas, kuriuo buvo spausdinami pirmieji 
mūsų raštai ir kuris ilgai ir gana plačiai 
buvo naudojamas Mažojoje Lietuvoje, 
nei vėliau mūsų raštuose prigijęs lietuviš
kas raidynas, kurio pagrindą sudarė loty
niškasis su skoliniais iš čekų ir lenkų rai
dyno. Vydūnas sudarė savo raidyną, ku
rio pagrinde lotyniškasis, o lenkų pavyz
džiu įvestas uodeguotąsias nosines ir vi
sas ilgąsias balses jis žymi stogeliu. Jo 
raidyne nėra nė čekiškųjų č, š, ž. Garsą č 
jis išreiškia dviem raidėmis tš. Garsams 
š ir ž išreikšti jis sukūrė dvi naujas rai
des: pirmajam moduliavo lotyniškąjį s, 
viršutinį jo užrietimą iškeldamas į viršų, 
o antrajam lotyniškojo z — žemutinį už
rietimą atsukdamas kairėn ir žemyn.

Vydūno rašyba išimtinai tebuvo varto
jama tik jo raštams, ir neįpratusius ji iš 
pradžių gerokai sunkina jo raštų skai
tymą.

Vydūnas rūpinasi ne tik savo knygų vir
šeliais, kad jie būtų gražūs ir patrauklūs, 
bet ir viduju jų sutvarkymu. Tad jo kny
gos ir savo išvaizda yra vydūniškos, iš ki
tų išsiskiriančios. Joms tebūtų tik galima 
tiek prikišti, kad jų formatas yra per 
daug jau įvairus.

(Pabaiga)
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Komunistinės propagandos KASDIENISKOS
nuodai SMULKMENOS

Jau labai seniai vadinamasis „Kultūri
nių ryšių su užsienio lietuviais komitetas“ 
siuntinėja mums čia laisvėje esantiems 
laikraštpalaikį, kurio vardas tiesą pasa
kius, gražiai skamba — „Tėvynės balsas“.

Anksčiau šitą spausdinėlį siuntinėjo iš 
Sovietų pavergtojo Rytų Berlyno. Jį spaus 
dino ir mums siuntinėjo komunistinės pro 
pagandos reikalams 1958 m. įsteigtoji 
„Septynių jūrų leidykla“, šios leidyklos 
leidiniai buvo platinami daugiausia angliš 
kai kalbančiųjų tautų kraštuose. Taigi 
leidykla ir mus prie tų kraštų buvo pri
skyrus!.

Šiandien „Tėvynės balsą“ gauname jau 
iš Vilniaus, net ir adresą nurodo ■— Leni
no aikštės 15.

Tačiau mes puikiai žinome, kad ten ne 
tėvynės balsas, o sovietinio okupanto, tik 
lietuviškai išspausdintas ir mums siunčia
mas, vis tiek, ar mes jo norime, ar neno
rime.

Šis leidinėlis yra sovietinės propagandos 
dalis, pagal septynmečio planą, skirtas 
laisvojo pasaulio lietuviams klaidinti ir 
mulkinti.

„Tėvynės balsas“ su mūsų tėvyne, ko
kią mes norime turėti ir matyti, nieko 
bendra neturi. Gal tik tiek, kad, gal būt, 
spausdintas sovietų okupuotoj Lietuvoj ir 
toj pačioj sovietų okupuotoj Lietuvoj ga
mintame popieriuje. Tačiau vokai, kuriuo 
se mes gauname tą vadinamąjį „Tėvynės 
balsą“, nelietuviški, nes tokio prasto po
pieriaus ir tokios blogos produkcijos lietu 
vio rankos negamina. Tokios rūšies vokai 
gali būti gaminami tik Maskvoj.

Aišku, tas propagandos leidinėlis — 
„Tėvynės balsas“ — su mūsų pavergto
sios tėvynės balsu, jos kančiomis, skun
dais ir kenčiančiųjų ašaromis nieko ben
dra neturi.

Sovietai, norėdami suklaidinti laisvojo 
pasaulio žmones, ypač tuos, kurie nėturė- 
jo progos iš arčiau pažinti komunizmo, 
įsteigė Maskvoje prie kultūros reikalų 
ministerijos organizaciją ir ją pavadino 
„Meždunarodnaja Kniga“, kuri spausdina 
savo leidinius ir juos platina laisvojo pa
saulio tautose. Tų leidinių nesigaili ir 
mums atsiųsti. Panašių organizacijų turi 
ir satelitinės valstybės: Lenkija, Rumuni
ja, Čekoslovakija ir Rytų Vokietija.

Šiandien jau žinoma, kad vien Sovietų 
Sąjunga 40 milijonų knygų 475 svetimo
mis kalbomis išspausdino 1960 metais ir 
jas išplatino laisvame pasaulyje.

Įvairiais keliais šie leidiniai plaukia vi
sur, kur tik komunistai nori savo 'koją 
įkelti ar to krašto žmones sumulkinti, su
kiršinti, kad vėliau juos galėtų pavergti.

Ir mes komunistinę propagandą gauna
me knygomis ir „Tėvynės balsu“.

Šie leidiniai įvairiais keliais plinta lais
vame pasaulyje: mes juos gauname paštu, 
į Amerikos pietines valstybes daugiausia 
siunčiama diplomatiniais Sovietų pakie- 
tais. Ghana turi nusipirkusi rusiškųjų 
Iliušinų — keleivinių lėktuvų. Lėktuvai 
dažniausiai pagal reikalą sugenda. Tada 
tie Iliušinai skrenda į Maskvą, kad juos 
pataisytų. Pataiso. Aišku, Ghana sumoka 
gerą sąskaitą, ir Iliušinai grįžta namo, bet 
ne tušti, o pripokuoti komunistinės pro-

pagandos leidinių, kurie vėliau platinami 
visoje Afrikoje.

Ši komunistinė propaganda yra planin
gai vykdoma. Ji kasmet didėja ir didės. 
Sovietai ir, pagal sovietinius nurodymus, 
satelitinės valstybės Šiam reikalui skiria 
nemažas sumas pinigų. Spėjama, kad vien 
Sovietai per kultūros reikalų ministeriją 
100 milijonų rublių išleis užsienio propa
gandos reikalams 1965 metais.

Ir, man atrodo, D. Wharton labai teisin
gai savo straipsnyje „Nuodai iš raudono
sios spaudos“ sako, kad propagandos isto
rija nežino nieko panašaus, kaip kad visą 
pasaulį užtvindę komunistinių valstybių 
knygos, periodiniai leidiniai ir pamfletai.

J. Girdys

VANDO EŽERO PASLAPTIS

KAI ROSTOVCEVAS SUKYLA
(E) Maskvos Valstybinis Teatras šių me 

tų vasaros sezoną pradėjo vaidinimu „Fra
kuotas Kristus“. Tai turėjęs būti antireli
ginės propagandos „šedevras". Buvo įsa
kyta šią „dramą“ pamatyti visom Maskvos 
mokyklom, komjaunuoliams, jauniems dar 
bininkams ir paskui išdiskutuoti ją savo 
tarpe. Bet, didžiausiam maskviečių nuste
bimui, „drama“ scenoje tepasirodė vieną 
kartą. Kas įvyko? Vienas žinomiausių S. 
S-gos artistų, Aleksandras Rostovcevas, 
laikytas patikimu komunistu, pakeitė vai
dinimo metu savo rolės žodžius ir ne Die
vą įžeidinėjo, o jam meldėsi... Jo vardas 
daugiau nefigūruoja teatro skelbimuose.

Jis turėjo „dramoj“ vaidinti pagrindinę 
rolę — Kristaus. Teatras buvo perpildytas 
žiūrovų. Pirmajame veiksme matome „al
torių“, kurio kryžius sudėstytas iš alaus, 
vyno ir degtinės butelių. Visur primėtyta 
„vodkos“ butelių ir sudužusių stiklelių; 
aplink altorių šoka kūningi popai ir vie
nuoliai, žemėj vartaliojasi storos vienuo
lės. Šis aktas beveik be veiksmo: jis teturi 
žiūrovą juokinti ir nuteikti tyčiotis iš reli
gijos. Antrajame veiksme į sceną išeina 
Rostovcevas Kristaus rolėje. Rankoje jis 
laiko didžiulę Naujojo Testamento knygą. 
Iš jos jis turi perskaityti dvi pirmąsias ei
lutes kalno pamokslo, po to sviesti Šv. 
Raštą ir savo tuniką į kampą ir garsiai su
šukti: „Duokit man fraką ir cilinderį!“ 
Tačiau Rostovcevas vaidina visai kitaip,

nei jo rolei numatyta. Jis perskaito ne
paprastai oriai ir rimtai pirmąsias kalno 
pamokslo eilutes: „Palaiminti beturčiai 
savo dvasia, tie, kurie neprisiriša prie pi
nigų ir turto, nes jų dangaus karalystė. 
Palaiminti nuolankieji, nes jie paveldės 
žemę“. Užuot numetęs šitoje vietoje dra
bužį ir knygą šalin ir šaukęsis frako su ci- 
linderiu, jis skaito ramiai toliau: „Palai
mintieji liūdintieji, nes jie bus paguosti". 
Sufleris nežino ką daryti ir išbąla; artistas 
staigiai nutyla tik po trečiosios kalno pa
mokslo eilutės.

Publika tuč tuojau pajunta, kad Rostov
cevas vaidina ne pagal savo rolę. Salėje 
įsiviešpatauja kapų tyla. Kiek patylėjęs, 
nepaprastai susikaupęs Rostovcevas vėl 
palenkia galvą prie Šv. Rašto ir galingu 
balsu toliau skaito Viešpaties palaimini
mus, visas 48 eilutes. Publika klauso taip 
įtemptai, kad girdėtum musę lekiant. Nie
kas neprotestuoja, tik laukia, kas bus to
liau. O artistas, perskaitęs visą penktąjį 
Mato evangelijos skyrių, pamaldžiai persi
žegnoja ir, didžiausiai susijaudinęs, sušun
ka: „Viešpatie, atsimink mane, kai prasi
dės tavoji karalystė!“ (Šis įvykis pirmą 
kartą buvo aprašytas „Arizono News“ pa
gal pasakojimus teatre buvusio žiūrovo, 
kuriuo galima patikėti. Mūsų jis perduotas 
iš „Stuttgarter Nachrichten“ nr. 207, 
rugs. 6 d.).

Amerikiečių biologai, tyrinėdami Vando 
ežerą Antarkties bazės Mak-Murdo rajo
ne, susidūrė su keistu reiškiniu. Šio 8 km 
ilgio. 1,5 km pločio ir 66 m gylio ežero van- 
vandens temperatūra po ledu, kaip ir visuo 
se ežeruose lygi 0°C. Tuo tarpu prie ežero 
dugno .vandens temperatūra pasirodė ne
paprastai aukšta — net +28°G.

Paprastai užšalusiame ežere, leidžiantis 
gilyn, vanduo šiltėja, kol pasiekia +4°C 
temperatūrą, kuri toliau lieka pastovi. 
Taip yra todėl, kad +4°C temperatūroje 
vandens tankis yra didžiausias, todėl van
duo yra sunkiausias ir leidžiasi gilyn. Jei 
dėl kurių nors priežasčių (pavyzdžiui, ga
vęs šilimos iš žemės gelmių) vanduo su
šiltų, tai pasidaręs lengvesnis kiltų tol. 
kol, pasiekęs šaltesnius vandens sluoks
nius, atvėstų iki +4°C. žodžiu, normaliuo
se ežeruose vanduo maišosi ir išlaiko kone 
visuose sluoksniuose pastovią tempera
tūrą.

Tačiau Vando ežero vanduo nesimaišo 
ir todėl jame galima tokia aukšta vandens 
temperatūra ežero dugne. Ežero vanduo ne 
simaišo todėl, kad, leidžiantis gilyn, didėja 
ir ežero vandens druskingumas. Taigi van 
dens temperatūrinio plėtimosi sąlygojamą 
tankio sumažėjimą kompensuoja tankio 
padidėjimas dėl didelio druskingumo, ku
ris ežero dugne yra net 10-15 kartų dides
nis, negu jūroje.

Bet kokiu būdu šioje šalyje, kur oro 
temperatūra kartais nukrinta iki —70°C, 
ežero vanduo gali įšilti iki tokios neįtiki
mai aukštos temperatūros? Aišku, čia turi 
būti koks nors nuolat veikiąs šilumos šal
tinis. Kokių nors šiluminių šaltinių che
minių reakcijų ar biologinių procesų, ga- 
l'nčių įšildyti vandenį, nesurasta.

Austrijos mokslininkai A. Vilsonas ir 
H. Vilmanas iškėlė hipotezę, kad ežero 
vandenį įšildo Saulė, kurios spinduliai 
prasiskverbia pro ledą ir viršutinius van
dens sluoksnius. Apskaičiavimai parodė, 
kad Saulės spindulių energijos gali pa
kakti tokiam ežero vandens įšilimui. Taigi 
šio ežero vanduo šyla panašiai, kaip žemė 
ir augalai šiltadaržyje, tik jo stiklą pakei
čiat m ledo sluoksnis.

Mielas Redaktoriau, 
anglų laikraščiuose Tu nuolat, tur būt, už
tinki tokių atvejų, kai ministeris pirminin 
kas vadinamas ne tikra savo pavarde, bet 
Mac arba ir dar kitokiais iškraipymais. O 
„New Statesman" prieš porą savaičių pa
krikštijo jį net Macawberu.

Tu man pasakyk, ką gi tai reiškia? Ar 
didelę pagarbą, ar nepagarbą?
Sprendžiant iš to, kad su tokiais iškraipy

mais susiduriama paprastai daugiau į opo 
ziciją palinkusiuose laikraščiuose, reikėtų 
sakyti, kad tuo būdu žmogus paniekina
mas, nužeminamas, pašiepiamas ar dar ki
taip. O jeigu taip, tai reikėtų laukti, kad 
šitaip parašęs laikraštis būtų uždaromas, 
o jo redaktoriai susodinami į kalėjimus ar 
darbo stovyklas, šito reikalautų mūsų są
monė, pripratusi prie cenzūrų ir VDV. 
Deja, nieko panašaus čia neatsitinka.

Vokiečiai savo Dr. Adenauerį taip pat 
mėgsta pavadinti Der Alte, vadinas, senis, 
senelis. Ten taip pat

Tur būt, čia kalta 
ar ji kalta, ar ji kaip 
galėtume susigyventi
ja? Sakysim, kas atsitiktų, jei visuotinai 
žinomus savo visuomenės žmones pakrikš 
tytume kokiomis nors, tegu ir labai dailio
mis, pravardėmis?

Tur būt, kiltų garsus skandalas, kuris 
nuskambėtų per visus žemynus, ir suby
rėtų visos organizacijos. Vadinas, kas tin
ka Jupiteriui, tai netinka jaučiui, kaip 
tie romėnai sakydavo, arba pagal Jurgį ir 
kepurė.

čia aš nenoriu piršti minties, kad mes 
turime išbandyti demokratijos stiprumą 
savo sąmonėje. Kalbu tik iš teorinio, iškil
mingai sakant, iš filosofinio požiūrio.

—0—
Iki šiol buvo kuriami anekdotai apie 

sunkų gyvenimą Sov. Sąjungoje ir apie jos 
valdančiuosius.

Dabar, pasirodo, Sov. Sąjungos valdan
tieji pradėjo kurti anekdotus apie savo 
buvusius draugus, kurie valdo Kiniją. Štai 
toks, man rodos, visiškai įmanomas anek
dotas dabar pasakojamas Maskvoje, kai 
iš užsienių atvažiuoja aukštieji svečiai. 
Sako, Mao Tse-tungas nutarė išbandyti sa-
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vo pagamintąją raketą. Tai surinko jis į 
vieną vietą visus 700 milijonų savo gyven
tojų ir Įsakė:

— Pūskite!
Tas anekdotas, žinoma, turi pamokomą

ją mintį. Tačiau jei pradėčiau čia aiškinti 
ją, tai pats anekdotas nebetekti! savo praš 
matnumo.

O jeigu norite, tai štai dar vieną, kurį 
sukūrė jau nebe valdantieji.

Lenkijos žydas, sako, dėliojo daiktus į 
lagaminus, pasiryžęs išvažiuoti į Izraelį. 
Įsidėjo jis ir buvusio Lenkijos Stalino Bie- 
rutos portretą. Pamatė tą portretą žmona 
ir sako:

— Ar tu kvailas, ar ką?
— Sara, tu nesupranti manęs. Tu žinai, 

kad aš esu jausmingas žmogus. Kai gyven 
siu Izraelyje, tai vis ilgesiuos Lenkijos, ir 
tas ilgesys nužudys mane. O kai pasižiūrė
siu į tą paveikslą, tai sakysiu: ,,Nu, ačiū 
Dievui, kad aš ištrūkau“.
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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.

HOIINER 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 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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nieko neatsitinka, 
demokratija. Tačiau 
tik nekalta? Ar mes 
su tokia demokrati-

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCKL SKKVICK
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10

Kas yra komunizmas? Lenkijos juokda
riai sako:

„Komunizmas yra tokia sistema, kurios 
technikos lygis yra akmens amžiaus laikų, 
socialiniai santykiai imami iš vergijos, 
hierarchija iš feodalizmo, išnaudojimas iš 
kapitalizmo ir vardas iš socializmo“.

Tavo Jonas

kad per praėjusius nuo 1958 m.' 
mėn. plenumo metus Sovietų Są- 
chemijos pramonei vystyti buvo 
1,7 karto daugiau kapitalinių įdė-

Chemijos pramonės produkcija Lietuvoje 
(E) Po rugpiūčio mėn. įvykusio Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos chemijos pramonės 
darbuotojų pasitarimo paskelbtame krei
pimesi (plg. „Tiesa“,, 199 nr. rugp. 25) nu
rodyta, 
gegužės 
jungos 
išskirta
jimų, negu per 13 ankstyvesnių metų. 
Lietuvoje Kėdainių chemijos kombinate 
pradėtas eksploatuoti sieros rūgšties ce
chas, o šiais metais „ruošiamasi įvesti į 
rikiuotę“ naujus pajėgumus superfosfatui 
gaminti, statomos Kauno dirbtinio pluoš
to, Jonavos azotinių trąšų, Vilniaus plast
masės dirbinių gamyklos. Dar kreipimesi 
pastebėta, kad bendroji chemijos pramo
nės produkcijos apimtis Pabaltijo kraštuo
se kasmet didėja. Tai pramonei vystyti 
dar esą daug rezervų, ir ji, suprantama, 
plečiama pagal bendruosius Maskvos 
planus.

AR VISUS BALTINIUS REIKIA 
KRAKMOLYTI?

Klausimas gali pasirodyti keistas. Juk 
krakmolijame nė kiek nesusimąstydami...

Iš tikrųjų, gerai iškrakmolytos paklo
dės, užvalkalai arba pagaliau vyriški 
marškiniai — daugelio šeimininkių pasi
didžiavimas. Tiesa, vyriškio kaklą nemalo
niai spaudžia kietos apykaklės... Tačiau 
ne čia esmė. Krakmolas užklijuoja audinio 
akutes. Dėl to oras, esantis tarp kūno ir 
baltinių, užsiteršia, odos kvėpavimas pa
blogėja, pasunkėja prakaito išsiskyrimas. 
Štai kodėl ant kūno dėvimų ir lovos skal
binių krakmolyti nereikia.

10 jardų vienos arba 3x3į jardo 3 spalvų 
lygios medžiagos, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraš
te „ALL WOOL MADE IN ENGLAND“, 
100 proc, grynos vilnos, su visais mokes
čiais tik 19 sv. 10 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A: toks pat kiekis 
100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be 
įaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių 
spalvų, tik 16 sv. 6 šil.

Prie bet kurio iš tų siuntinių jūs dar ga
lite pridėti apie 10 sv. svorio kitokių 
kių, temokėdami tik už prekes.

Geriausios išsimokėjimo sąlygos, 
kančios jums.

Pavyzdžiai tuojau pasiunčiami parašius.

pre-

tin-
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į 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:

2.
3.

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 STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
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Kiek yra Sov. S-je ir visame pasaulyje 
komunistų?

(E) Rugpiūčio mėn. „Komunistas“ (nr. 
8) pateikia statistinių duomenų apie kom
partiją Sov. S-goj ir visame pasaulyje. Iš 
jų matyti, kad 1917 m., kampartijai Rusi
joje išėjus iš pogrindžio, jos eilėse tebuvo 
80.000 narių, 1921 m. jau priskaičiuota 
Rusijoje 732.000 komunistų, 1939 m. Sov. 
S-goje — 2.477.000 ir 1961 m. — 8.872.516 
partijos narių ir 843.489 kandidatai; šių 
metų pradžioje buvę Sov. S-goje daugiau 
kaip 10 milijonų komunistų. Komjaunime 
tuo pat metu priskaičiuota 21 milijonas 
narių. Atskirose Sov. S-gos respublikose 
1961 m. buvo komunistų: Ukrainoje 1.447. 
000, Kazachstane 366.000, Gudijoje 243. 
000, Uzbekistane 239.000, Gruzijoj 222.000, 
Azerbeidžane 160.000, Armėnijoj 88.000, 
Latvijoj 76.000, Lietuvoj 65.000, Estijoj 
41.000, Kirkizijoj 68.000, Moldavijoj 63. 
000, Tadžikistane 55.000, Turkmenistane 
49.000. Būdinga, kad nėra pateikta duo
menų apie Rusijos respublikos komparti
jos dydį, Aišku, jį galima nustatyti, žinant 
visos S-gos partiečių skaičių; jis būtų 5. 
690.516. Į akis krinta faktas, kad 1961 m. 
mažesnė gyventojų skaičiumi Latvija ture 
jo kompartiečių visu 11.000 daugiau nei 
Lietuva. Iš kitų šaltinių žinoma, kad 1962 
m. Lietuvos kompartijoj buvo 70.068 na
riai ir kandidatai, t.y. 2,4 proc. visų gy
ventojų.

„Komunisto“ duomenimis visame pašau 
lyje šiuo metu esą 42,5 milijono komparti
jos narių. Kitais duomenimis, pasauly tė
ra tik 41,6 milijonų kompartiečių.

Kompartijos narių skaičius kyla nepa
stoviai, o kartais ir mažėja, pravedant na
rių ir kandidatų „valymus“. Tokie „valy
mai“ dabar rečiau vykdomi, bet Stalino 
laikais būdavo „išvaloma“ milijonai na
rių ir prireikus vėl milijonai priimami 
naujų.

Protestas prieš dovanas iš Vakarų
(E) Kirovo kolchozo darbininkai atsisa

kė priimti „žmonijos demoralizatorių Va
karų vokiečių“ jiems pasiųstus siuntinius. 
Maskvos radijo pranešimu, darbininkai, 
tarp jų ir vokiečiai, pareiškę, kad dovanų 
atsiųsti siuntiniai reiškia „sovietų dirban
čios liaudies įžeidimą“. Darbininkai ypač 
aštriai puolę Evangelikų Pagalbos organi
zaciją, pakietų siuntėją. Juose buvę nudė
vėti drabužiai ir kitoks „šlamštas“, taip 
pat rasta laiškų, kuriuose darbininkai kvie 
čiami atvykti V. Vokietijon..,

3
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Europos lietuviu kronikų LIETUVIAI IR PATRIOTIZMAS
LAS Vietininkijos Pirmininko ir DBLS Senovės lietuvis, gyvendamas ramų,ro

LONDONAS
KRISTAUS MINĖJIMAS

Spalio 27 d., 3 vai., Liet, parapijos salėje 
bus iškilmingai paminėtas Kristus Kara
lius. Paskaitą skaitys svečias iš Australi
jos kun. Pranas Vaseris. Prie to — meninė 
dalis.

Lietuviškoji vaikų mokykla mokslą pra
deda spalio 19 d., 2 vai., Liet. Parapijos 
salėje. Mokyklos vedėjas kviečia tėvus pa
sitarimui spalio 13 d. Liet. Klebonijoje po 
Sumos, kuri būna 11 vai.

ROŽINIS IR ADORACIJA

Per ištisą spalio mėnesį Lietuvių bažny
čioje Rožinio pamaldos vyksta 8 vai. vaka
re. Šeštadieniais ir sekmadieniais 7 vai. 
Spalio 6 d. nuo 9 vai. ryto bus švenčiausio 
jo adoracija, kuri baigsis iškilminga vaka
rine procesija 7 vai.

MUSŲ TURISTAI

Skulptorius Antanas Brazdys, praleidęs 
dvi savaites atostogų Paryžiuje, vėl grįžo į 
Londoną.

Žinomas lietuvių dailininkas Teofilius 
Valius pakeliui iš Paryžiaus į Torontą bu
vo sustojęs Londone ir lankėsi Lietuvių 
Namuose. Per pastaruosius šešis mėnesius 
jis apkeliavo Italiją, Šveicariją, Vokietiją, 
Ispaniją ir Olandiją. Kiek ilgiau buvo ap
sistojęs Prancūzijoje.

Naujazelandietė Nata Liutikaitė, kelis 
mėnesius praleidusi Anglijoje ir apkeliavu 
si Airiją, šiomis dienomis išvyko į Šveica
riją. Po šešių mėnesių ji žada vėl grįžti į 
Londoną.

PARAPIJOS PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 29 d. įvyko Londono liet, para
pijos pusmetinis susirinkimas, kurį atida
rė ir jam pirmininkavo bažnytinio komi
teto pirm. S. Kasparas, o sekretoriavo ko
miteto sekr. J. Babilius. Sukalbėjus maldą, 
nustačius darbotvarkę, klebonas Dr. S. Ma 
tūlis, MIC, pranešė, kad nuo 1963 m. sau
sio 1 d. iki rugsėjo 29 d. buvo mūsų baž
nyčioje pakrikštyta 14 naujų parapijiečių, 
palaidota 13, įskaitant ir kitas parapijai 
priklausančias kolonijas, sutuoktos 6 po
ros. Bažnyčioje suruošta misijų savaitė 
prieš Velykas labai pavyko, nes parapijie
čiai gausiai lankėsi. Misijas vedė kun. Dr. 
P. Brazys iš Romos, Marijonų vienuolijos 
vicegenerolas. Kiek sąlygos leidžia, lanko
mos kolonijos, kurios priklauso Londono 
lietuviškai bažnyčiai.

Bažnyčiai palaikyti Londone vykdoma 
vadinamoji vasarinė rinkliava, kurios me
tu kunigai lanko parapijiečius. Aplankytos 
229 šeimos, kurios paaukojo 286 svarus. Be 
to, bažnyčios ir klebonijos remontui paau
kojo Londono Moterų šv. Onos Draugija 50 
svarų ir Valentinas Ribokas, „Normandie“ 
krautuvės savininkas, 55 sv.

Bažnytinis Choras praturtėjo naujais 
jaunais choristais. Be to, vaikų pirmosios 
Komunijos metu pasirodė ir vaikų choras. 
Klebonas pareiškė padėką Choro vedėjui 
J. Černiui ir choristams, nes jie atlieka di
delį lietuvišką darbą. Paminėjo, kad prie 
lietuvių bažnyčios klebonijoje pastogę tu
ri „Šaltinis“, kuris pasiekia beveik visus 
tautiečius, duodamas žinių apie D. Britani 
joje gyvenančius lietuvius ir kt. Parapijie
čiai suaukojo Seinų krašto lietuviams 
daug rūbų — išsiųsta 60 siuntinių. Supoka 
vimo ir persiuntimo darbą atlieka Britani
jos ateitininkų draugovės nariai, o dau
giausia darbo alieka Bronius Gleveckas.

Lietuviškų kapinių reikalu pranešė, kad 
vadinamajame „Lithuanian Plot“ Leytono 
šv. Patricijaus kapinėse jau yra palaidoti 
4 asmenys, be to, 10 yra užsisakę sau ka
pus. Liet, kapinių įsigijimo komisija svars 
to, kokiu būdu kapines reikėtų tvarkyti, 
koks paminklas statyti. Numatoma pa
kviesti į pasitarimus lietuvius architektus 
ir išklausyti jų nuomonių. Tas plotas, ku
ris dabar atiduodamas naudotis lietuviam, 
turi vietos 1000 kapų. Bet šv. Patricijaus 
kapinės jau greitai bus pilnos, ir jeigu lie
tuviai neišnaudos iki to laiko viso ploto, 
gali tekti dalį grąžinti (o nupirkti jį kai
nuotų apie 22.000 sv„ ir ploto yra maždaug 
12-13 arų). Kapinėms puošti ir paminklui

žus paskatinantis laiškas. Be to, Burinskų 
šeima aukojo 300 sv. ir kartu užsisakė sau 
kapą.

Bažnytinio komiteto pirm. S. Kasparas 
nurodė, kad komitetas kruta, kiek sąlygos 
ir laikas leidžia. Surengta Choro vakarie
nė. kurios reikalą tvarkė S. Puidokas (ko
miteto nariai veikia pasiskirstydami dar
bais), pasikvietęs sau talkininkėmis V. Pui 
dokienę, Čepaitienę. Surengta ekskursija į 
Sekminių sąskrydį Liet. Sodyboje, arklių 
lenktynių loterija, kuri davė pelno 60 sv. 
19 šil. Surinkta skautų ir jaunimo stovyk
lai paremti 27 sv. Remontas klebonijoje lė
tai vykdomas, bet eina į galą. Komiteto 
pirm, priminė, kad klebonijai reikalingi 
beveik visi nauji baldai, nes turimieji jau 
yra atgyvenę savo amžių. Tai ypač svarbu, 
kai lietuviai pradėjo daugiau keliauti. Štai 
Amerikos lietuviai, kurie leidžia atostogas 
Anglijoje, lanko bažnyčią ir užeina klebo
nijom tad mums reikia užlaikyti savo baž
nyčią ir kleboniją gerame ir gražiame sto
vyje, kad jie žinotų, jog mes mokame savo 
lietuviškas vietas gražiai užlaikyti. Dėl to 
numatoma kreiptis, kad kolonijos padėtų 
įsigyti naujus baldus.

Be to, planuojama surengti didelę šv. 
Kazimiero šventę, kviečiant atsilankyti 
priklausančias kolonijas į iškilmingas pa
maldas ir akademiją.

Kasininkas S. Starolis nušvietė parapi
jos finansinę padėtį, kuri nėra tokia, ko
kia turėtų būti, nors žmonės dabar geriau 
gyvena ir uždirba, negu prieš karą, kada 
daugiau aukodavo.

Revizijos komisijos vardu Z. Juras pa
tvirtino S. Starolio praneš'mą, kad knygos 
atitinka pajamoms ir išlaidoms.

Einamuosiuose reikaluose padiskutuota 
keletas įvairių reikalų, ypač busimojo ba- 
zaro klausimas. S.K.

Vicepirmininko Petro Mašalaičio kalba, 
pasakyta rugsėjo 21 d. Nottinghame mi
nint Tautos šventę.

Kiekvienas paskiras žmogus ar šeima 
turi savo gyvenime tam tikrų įvykių, ku
riuos kasmet ar pasirinktais metų skai
čiais laiko tarpais pamini, atšvenčia. Juo 
daugiau tinka ir kur kas svarbiau tokias 
šventes turėti tautai, kaip vieno kraujo 
didžiuliam šeimų junginiui.

Apskritai šventės, taigi ir tautos šven
tės, tikslas yra atitolti nuo kasdieninių 
rūpesčių, nuo tos kartais vienodos, nuobo
džios rutinos, apmąstyti savo laimėjimus 
ir nepasisekimus, pasiryžti pereiti iš kar
tais pasitaikiusių šunkelių į garbingus, 
žmoniškus gyvenimo kovos plačius kelius.

O mūsų tautos ir valstybės ilgas ir gar
bingas istorijos filmas yra nepaprastai 
banguotas, jis turi labai ryškių kaip aukš
tutinių, taip ir žemutinių kulminacinių 
punktų, kurių mes niekuomet neturime 
užmiršti, tiesdami kelius vėl į garbingą 
prisikėlimą.

MANSFIELDAS
ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS

Spalio 19 d. Victoria Hotel salėje 7.30 
vai. vakaro DBLS Mansfieldo skyrius ruo
šia šeimynišką pasilinksminimą.

Visus iš toli ir arti kviečiame dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
DIDELIS PABALTIEČIŲ KONCERTAS 

BRADFORDE

Spalio 19 d., 5 vai., Viktoria salėje, Sal
taire (netoli Bradfordo), pabaltiečiai — 
estai, latviai ir lietuviai, rengia bendrą 
koncertą.

Jau seniai šiam koncertui rengiamasi, 
ir bus duota gera programa:

1. Dainuos estų mišrus choras ,',Kungla“,
2. Dainuos estų vyrų choras „Koit“,
3. Dainuos latvių vyrų choras „Daugu

va“,
4. Dainuos lietuvių mišrus choras „At

žalynas“,
5. Dalyvaus estų tautinių šokių grupė

„Kalev“,
6. Dalyvaus latvių tautinių šokių grupė

„Sakta“,
7. Dalyvaus lietuvių tautinių šokių gru

pė „Atžalynas“.
Po programos šokiai. Šokiams gros Gor- 

dono šokių kapela.
Salė pasiekiama raudonais autobusais 

Nr. 67 ir 61 ir visais troleibusais, kurie ei
na Manningham Lane.

Įėjimas 6 šil. Tik šokiams 5 šil.
Rūpinamasi, kad po programos į Brad- 

fordą, Halifaksą ir Huddersfieldą būtų vė
lesnių autobusų.

Tad nepamirškite spalio 19 d. atvykti į 
bendrą pabaltiečių koncertą, kuris įvyks 
Viktoria salėje.

Rengėjai

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Derliaus šventės pamaldas su šv. Komu
nija lietuviams evangelikams laikysiu spa
lio 13 d., 14 vai., Bradforde, Vokiečių baž
nyčioje, Grt. Horton Rd.

Kun. Aldonis Putcė

MANCHESTERIS
PASILINKSMINIMAS

Spalio 12 d., 6 vai. vakaro, Manchesterio 
Lietuvių Socialinis Klubas ruošia pasi
linksminimą. Grieš P. Laukio kapela.

Prašom apsilankyti. •
Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Derliaus šventės pamaldas su šv. Komu
nija lietuviams evangelikams laikysiu spa
lio 20 d., 14.45 vai., Derbyje, St. Mary's ir 
Sowter Rd. sankryžoje.

Kun. Aldonis Putcė

LIET. SODYBA
AR VAŽIUOJI Į SODYBĄ?

šeštadienį, spalio 19 d., Sodybos Klubas 
ruošia Alutį. Tai bus paskutinis subuvi
mas Sodyboje prieš Kalėdas. Alučio daly
viai, jei norės, kitą dieną galės pamatyti 
tikrai įdomias motociklų lenktynes.

Tad iki pasimatymo prie alučio ir dar 
kai ko...

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausių 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS

VOKIETIJA
TARPTAUTINĖ TĖVYNĖS DIENA

Memmingene, Vokietijoje, pabaltiečiai 
šventė kartu su vokiečiais „Tėvynės die
ną“. Lietuviai dalyvavo programoje.

Vokiečiai tremtiniai ir pabėgėliai šven
čia kasmet visoje Vakarų Vokietijoje 
„Tėvynės dieną“, rengdami minėjimus su 
teatro vaidinimais, paskaitomis, koncerti
nėmis dalimis ir panašiai. Memmingene 
gyvenančių vokiečių tremtinių sąjunga, į 
kurią įeina įvairių kraštų grupės, kaip an
tai Rytprūsių, Pomeranijos, šlezijos, Su
detų, Karpatų, šį kartą pakvietė ir pabal- 
tiečius dalyvauti „Tėvynės dienos“ paren
gime. Minėjimas įvyko Miesto Teatre, da
lyvaujant daugeliui miesto ir krašto įstai
gų bei organizacijų atstovų, tremtinių, pa
bėgėlių ir kitų miesto gyventojų. Scena 
buvo papuošta vėliavomis, herbais ir žalu
mynais, tarp kurių taip pat buvo lietuvių, 
latvių ir estų tautinės vėliavos.

Vokiečių Tremtinių Sąjungos Memmin- 
geno padalinio pirmininkas K. Foraita, 
sveikindamas susirinkusius, ypač širdingą

mantišką gyvenimą gražiame Baltijos pa
jūryje su savo šventais vaidilų ir vaidilu
čių kūrenamaisiais aukurais šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje, pats išaugo nepalaužia
mas, kaip tas audrų nebijantis ąžuolas. 
Jis nepalūžo, šimtmečius po garbinga 
krikščionių tikėjimo skraiste šlykščios są
žinės kryžioko kardu ir ugnimi teriojamas. 
Ir 1410 m. prie Tenenbergo užpelnytai Vy
tautas Didysis jam atkeršijo.

Rytuose prieš galingą Vytauto kardą 
lenkėsi ir pasidavė kartais be kovos vie
nas po kito Rusijos kunigaikščiai. Ir pati 
Maskva 1427 m. būtų kritusi, bet Vytauto 
duktė Sofija, Maskvos kunigaikščio Vosy
liaus II motina, pasitiko jį Smolenske ir 
su ašaromis maldavo neliesti Maskvos, 
nors sutiko pasiduoti jo globon. Suminkš
tėjo kieto kario širdis, ir su savo kariuo
mene jis grįžo atgal.

Kaip galingiausiai ano meto Europos 
valstybei, Lietuvai buvo daug darbo. Pie
tuose tas pats Vytautas Didysis iškėlė kar
dą prieš puslaukines totorių ordas, besi
veržiančias nusiaubti visos Europos, ir jas 
sulaikė.

Savo karūnacija, su kuria ir mes tautos 
šventę jungiame, jis sutraukė negarbingų 
unijų ryšius su Lenkija ir sumažino besi
veržiančią Lietuvon įtaką.

Bet po Vytauto mirties prasidėjo Lietu
vos smukimas, kuris po trijų padalinimų 
tapo vergyste. Tačiau lietuvis, nors dau
giau kaip šimtą metų spaudžiamas žiaurių 
Rusijos carų ir atsiųstų Lietuvon korikų- 
muravjovų, žudomas ir tremiamas Sibi
ran, vis tiek nepalūžo. Jis ėjo, puolė, kėlė
si, liejo kraują, gabeno iš Prūsų knygas, 
švietėsi, meldėsi ir, atėjus progai, stvėrėsi 
ginklo prieš savo šimteriopai galingesnius 
priešus ir, nors nepakankamai pavalgęs, 
blogai aprengtas ir apginkluotas, laimė
jo. Tik per 20 metų nepriklausomybės Lie
tuva stebuklingai tiek kultūriškai, tiek 
ekonomiškai pakilo, davė stiprių asmeny
bių, kurių kalbomis Tautų sąjungoje ste
bėjosi pasaulis.

Deja, Lietuvos laisvė ir gerovė, dar tik 
pradėjusios žydėti, vėl tos pačios Maskvos, 
tik jau po kruvina pasaulio gėdos — bol
ševizmo skraiste, buvo klasta žiauriai už
gniaužtos. Tos pačios Maskvos, kurios 
kadaise Vytautas Didysis nuoširdžiai pa
sigailėjo.

Prasidėjo neturintis istorijoje pavyzdžio 
mūsų tautos fizinis, dvasinis ir ekonominis 
naikinimas. Vėl platus kelias į Sibirą grin 
džiamas mūsų kaulais, ir jo tundros nusė- 
jamos mūsų brolių nežinomasiais kapais. 
Partizanų legendariniai žygiai baigiasi jų 
mirtimi. Tautų kalėjime vargsta mūsų bro 
liai ir seserys, neturėdami vilties greit iš
sivaduoti. Naikinamos kultūrinės verty
bės, uždarinėjamos bažnyčios, net nežino
mojo kareivio kapas karo muziejaus sode
lyje, pastatytas iš nepriklausomybės ko
vos laukų suvežtų akmenų, išdraskomas, 
kad tik niekas lietuviui neprimintų jo 
praeities.

Argi šiuo metu lietuvis jau palūžo? Ne, 
iš tikrųjų ne! Kaip šimtmečių įvairios 
žiaurios priespaudos lietuvio nepalaužė, 
nepalauš ir dabar. Priespauda tėvynėje ir 
Sibire lietuvį tik užgrūdins kietai kovai 
prieš savo engėjus.

O kaip gali atsitikti su mumis, išblašky
tais po platųjį pasaulį, gyvenančiais lais
vėje, pakankamai įsikūrusiais, tačiau plū 
duriuojančiais įvairiausių, kartais vilio
jančių, svetimų jūroje?

Jeigu vargstantieji mūsų tautiečiai sa
vaime pasidaro atsparūs nutautimui, tai 
mums, išeiviams, reikia imtis tam tikrų 
priemonių ir jaunimą nukreipti tuo keliu.

Pirmasis kelrodis, iš kurio visa kita sa
vaime išplaukia, yra patriotizmas. Mylėti 
tėvynę mūsų prigimta teisė ir prievolė. 
Meilė ir auka tam kraštui, kur visa tauta 
turėjo prieglobstį savo kultūrai ir civiliza
cijai kurti, yra nepaprasta ir didinga. 
Patriotizmas nenuperkamas už jokius tur
tus, tai savaimingas šventenybės įsikūniji
mas žmogaus sieloje. Patriotizmas sukelia 
tautoje kūrybines jėgas ir pasitikėjimą 
savimi. Tai nėra nieko gražesnio ir kilnes
nio žmogaus tautinei esmei išreikšti, kaip 
tas per amžius negęstamas savai tėvynei 
meilės jausmas.

Jau viduriniais amžiais kultūringos 
tautos, supratusios patriotizmą kaip vie-

vę kiek išsklaidyti mūsų politiniai jungi-
niai nuoširdžiai jungiasi bendram mūsų 
tėvynės Lietuvos laisvinimo darbui. Ma
lonu pasidžiaugti, kad ir Anglijos lietuviai 
niekados neturėjo tarp savęs didesnių ki
virčų, bet idealas dar nepasiektas. Dar vis 
iškyla balsų, juodinančių mūsų buvusias 
partijas, ir patys sau meluodami jie sako, 
kad mums nereikia partijų, nereikia jų 
krūmelių, nereikia skaldytis, nes mes esa
me tik lietuviai. Jie užsidengia akis ir ne
nori prisiminti, kiek milijonų vienos par
tijos sistemos pareikalavo ir reikalauja 
gyvybių, kad dėl to geriausio žmonijos 
kraujo upės nutekėjo.

Ir partijos atneš mums gero, tik būki
me tikri patriotai, tik mylėkime savo kraš 
tą, kaip jį mylėjo Mickevičius, būdamas 
tremtyje. Jis rašė:

„Lietuva, mano žeme, šalelė gimtoji!
Tik tas supras, kad tu jam sveikatą atstoji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną!..“

Kaip perduoti savo krašto meilę jauni
mui, kuris išvyko būdamas mažas ar gimė 
svetur, tai jau atskiras ir sunkus klausi
mas.

Natūraliai krašto meilė plaukia į jau- 
nuolio-jaunuolės sielą tiesiogiai iš tos ša
lies laukų, pievų ir miškų; ežerų, upių ir 
upelių; piliakalnių, pilių ir paminklų ir 
kiekvieno jos kampo. Jeigu mes galėtume 
jaunuoliui ir jaunuolei parodyti Nemuno, 
Neries ir Šešupės pakrantes, Vilnių su 
Aušros Vartais ir Trakų pilį su ją supan
čiais ežerais, Birutės kalną, puikiąją Ne
ringą ir užvestume ant Nidos kopų viršū
nių, tada jie pasakytų:

Pažvelk į Lietuvą ir mirk!

PASAULYJ
— Maskvoje pasirašyta sutartis, pagal 

kurią D. Britanijoje bus pardavinėjami 
„Volgos" markės automobiliai.

— Lenkijos geležinkeliuose per šių me
tų pirmuosius 6 mėnesius buvo sugauta 
apie 290.000 „zuikių“ — be bilietų važiavu
sių keleivių.

— JAV astronautas Johnas Glennas at
metė pasiūlymą eiti dirbti į privačią pra
monę su 4.200 dolerių mėnesinio atlygini
mo.

— Libano pakrantėje buvo sulaikyta po 
vokiečių vėliava plaukusi privati jachta, 
kuri gabeno daug’au kaip už 100.000 sva
rų amerikoniškų kontrabandinių cigare
čių.

— Praeitais metais apie 200.000 vokiečių 
buvo atvažiavę į D. Britaniją; amerikiečių 
— apie 450.000; prancūzų — apie 240.000.

— Danų inžinierius užtiko Grenlandijo
je 15 tonų svorio meteoritą (sunkiausias 
meteoras buvo rastas Pietų Afrikoje — 60 
tonų svorio).

— Televizijos ir radijo dainininkas Ro
binas Hallis Britanijoje buvo nubaustas 1 
svaru už tai, kad namie klausėsi radijo be 
leidimo.

— Komunistinės Kinijos ambasados Lon 
done antrasis sekretorius Hsiang-pu su 
šeima pasiprašė Maskvoje politinio prie
globsčio.

— JAV skolina Indijai 18.500.000 dolerių 
trims atominėms jėgainėms pasistatyti.

— Miuncheno autostradoje buvo užtikti 
du be globos asilai, ir dabar ieškomi jų sa
vininkai.

— Sov. Sąjungoje gimęs 225 milijoninis 
gyventojas, o per pastaruosius 10 metų 
gyventojų padaugėjo 35 milijonais.

— JAV 1961 m. turėjo 398 registruotus 
milijonierius (vien New Yorko valstijoje 
buvo 84 asmenys, kurie turėjo daugiau 
kaip po milijoną dolerių pajamų).

— Madeiros saloje Atlante gaisrai su
naikino 65 kv. kilometrus miškų.

— Praeitą savaitę JAV turėjo 190 mili
jonų gyventojų.

— 34 m. amžiaus anglas savanoriškai 
išbuvo anglies kasyklos požemyje 105 die
nas, tuo sumušdamas rekordą australiečio, 
kuris buvo išbuvęs 64 dienas.

statyti jau gaunamos didelės aukos ir gra
žių paskatinimų. Gauta auka iš Lietuvos 
Ministerio J.E. B. K. Balučio 30 sv. ir gra
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421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734.

žodį tarė pirmą kartą dalyvaujantiems 
lietuviams, latviams ir estams, kaip drau
giškų tautinių bendruomenių nariams. 
Tos dienos kalbėtojas, Sudetų poetas S. 
Skalitzky, pabrėžė: Neturim leisti, kad 
būsima karta kada nors neprikaišiotų, esą,

nintelį veiksnį tautos vienybei ir stiprybei 
kelti, skirdavo didžiausias bausmes tiems 
tautos nariams, kurie išduodavo savo vals
tybės paslaptis svetimiems, nuo ko ir išsi
vystė išdaviko vardas. Vėliau anglai pa
jungė ir religiją patriotizmui stiprinti.
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RUDENS BALIUS
Šių metų L.L.M. „Dainavos“ S- 

rio Rudens Balius Įvyks spalio 12 
d„ šeštadieni, Lietuvių Namuose, 
1, Ladbroke Gardens, W.ll.

Pradžia 7 vai. vak.
Gros puiki muzika. Veiks tur

tingas bufetas ir kt.
Visi kviečiami atsilankyti, pra

leisti linksmai vakarą ir pasigar
džiuoti rudens bulvių cepelinais.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, {skaičius nuošimčio 

mokestį. 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikime 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

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

šių dienų žmonės pasidavė raidos nešami. 
Mums priklauso tokia pat apsisprendimo 
teisė, kokia dabar teikiama Afrikos tau
toms. Nuo šitos teisės mes niekada neatsi- 
sakysim.

Meninėje dalyje šalia vokiečių pasirodė 
ir lietuviai. Memmingeno lietuvių jauni
mo šokėjai pašoko tris tautinius šokius: 
kepurinę, klumpakojį ir grandinėlę. Mūsų 
šokėjai buvo publikos šiltai sutikti ir turė
jo didelį pasisekimą. Vokiečių dienraštis 
„Memminger Zeitung“, plačiai aprašyda
mas minėjimą, lietuvių šokius pavadino 
žaviais.

M. R. (ELI)

įvesdami anglikonų bažnyčią. Taip pat žy
dų tauta išsilaikė svetimose jūrose du tūks 
tančius metų tik dėl to, kad jų religija bu
vo pajungta patriotizmui.

Taigi patriotizmas, kaip kiekvienos tau
tos, taip ir mūsų yra egzistencijos laidas 
ir pagrindas. Tauta be patriotizmo pa
smerkta nykti ir mirti.

Tikras patriotizmas verčia mylėti visus 
savo tautos narius ir jų kaip visuomeni
nius, taip ir politinius junginius. Taigi sa
vaime einama į vienybę, kur ir yra mūsų 
tautos ir valstybės stiprybė atsilaikyti 
prieš visus iškylančius, kad ir labai dide
lius, pavojus. Nepaprastai džiugu ,kad bu-

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.
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