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KELIONIŲ BALANSAS
(Laiškas iš Paryžiaus)
Prancūzų spauda plačiai atsiliepė i
Chruščiovo su Mikojanu lankymąsi Berly
ne. Dienraštis „Le Monde“ paskyrė tam ap
silankymui vedamąjį antrašte „Chruščio
vas į pagalbą Adenaueriui“, kuriame rašo:
„Savo grubiais kanclerio Adenauerio puoli
mals, savo fantastiška politinės padėties
Vakarų Vokietijos analize, savo parama
Grotewohlio planui dėl vadinamosios kon
federacijos sovietinis lyderis atkrito į 1950
metų stalininės propagandos toną“. Todėl
Chruščiovo kalbą Rytų Berlyno liaudies
seime dienraštis vadina „negudria“. O to
paties dienraščio Berlyno korespondentas
rašo, kad tos kalbos „pirmasis rezultatas
buvo naujai suglausti visų Federalinės Res
publikos demokratinių partijų gilų'vieningumą“. Darydamas išvadas iš tos kelionės
„Le monde“ randa, kad visi anksčiau su
galvotieji- ir paskelbtieji sumanymai apie
Vokietijos apjungimą, kaip Edeno planas
ir kiti, Chruščiovo yra atmesti ir kad vie
nintelis kelias, pagal Chruščiovą, kuris be
lieka Bonnai: „eiti į Kanossą, tai reiškia į
Pankową". „Tokio gi žygio net pačią mintį
- yra lygiai atmetusi socialdemokratų opozi
cija, -kaip krikščionių demokratų daugu
ma“, pabrėžia dienraštis. Priminęs sovieti
nės propagandos puolimus prieš Vakarų
Vokietiją 1953 m. po birželio riaušių Rytų
Berlyne ir Adenauerio masyvinį laimėji
mą per tų pačių metų rugsėjo mėm rinki
mus, dienraštis mano, kad Chruščiovo iš
sišokimai stipriai parėmė federalinės Vo
kietijos rinkikų masėse Adenauerio veda
mąją politiką.
Kairiųjų savaitraštis „Demain“ savo
straipsnį apie Chruščiovo apsilankymą pa
- vadino „Liūdna kelionė, tarnus balansas“.
Jame pabrėžiama, kaip Maskvos vasalai
Ulbrichtas ir Grotewohlis su dideliu neri
mu laukė savo ponų atvykstant, nes pasku

tiniai valymai Kremliuje buvo juose su
kėlę nerimo, kadangi ligi šiol Molotovas
buvo jų patronas Kremliuje. Už tą savo ne
ramų laukimą jiedu susilaukė atpildo, nes
tiek Chruščiovo, tiek Mikojano visur vie
šai buvo išgarbinti ir patvirtinti. Savait
raštis toliau pabrėžia, kad Rytų Vokietija
yra ūkinio bankroto padėtyje, kad Mask
vos pažadėtieji 340 milijonų rublių ligi
šiol neįplaukė, kad sovietinių pristatymų
padidinimas 30 - proc, palyginus su 1956
m. eina labai sunkiai. „Demain“ rašo, kad
gyventojų masė yra nepermaldaujamai
priešinga komunistiniam režimui, bet tam
nepasitenkinimui pasireikšti neleidžia 22
sovietinės divizijos, 117.000 Rytų Vokieti
jos kariuomenės, 46.000 pasienio sargybi
nių, 100.000 Volkspolizei, 26.000 specialios
policijos ir 215.000 milicininkų. Ir tai va
dinama „demokratine liaudies respublika“.
Todėl žmonės iš desperacijos bėga į Vaka
rus. Nuo sausio 1 d. perbėgo 145.000, o per
savaitę nuo rugpiūčio 3 ligi 9 d.5.950, o sa
vaitę anksčiau — 5.498. Štai kur tenka ieš
koti Chruščiovo agresyvių ir įžeidžiančiųjų kalbų Vakarų Vokietijos atžvilgiu „pas
lapties“, pastebi savaitraštis „Demain“.

APIE BOLŠEVIKŲ „AMŽINUMĄ“ IR T.T.
Vilniškė „Tiesa“, minėdama prievarti
nio ir klastingo Lietuvos įjungimo į Sovsąjungą 17-tąją gėdingą sukaktį, įsidėjo
vedamąjį antrašte „Amžiams kartu“, ku
riame, kaip pritinka beasmeniškiems sam
diniams, su „veršišku įsismaginimu“ (s teliačim vostorgom) liaupsinami okupantai,
garbinamas jų „geraširdiškumas“ ir aki
plėšiškai meluojama tvirtinant, kad nepri
klausomoje Lietuvoje „žymi dauguma že
mės priklausė saujelei buožių“. Bet mes
nesirengiame polemizuoti. Mes tik norėjo
me atkreipti dėmesį į jo dabartinių vadei
vų žiaurų nusikaltimą prieš dabar didžio
je madoje esantį leninizmą ir patį Leniną,
kurie dažniau ir daugiau linksniuojami,
kaip kuris šventasis tikinčiųjų maldose. O

„DU LIETUVIAI - TRYS PARTIJOS“
Tokių priekaištų tarp svetimųjų pasitai
kydavo ir pasitaiko pastaraisiais metais.
Net ir tarp tų, kurie mus atjaučia ir norė
tų padėti.
„Du lietuviai — trys partijos“... Taip,
. tai perdėta, sutirštinta. Bet tai vaizdinga,
smarkiai kerta. Ir kai kur kai kada beveik
atitinka tikrovę. Lygiai kaip seniau gar
sus, lenkams taikomas „Polnische Wirtschaft“, lenkų ūkis, lenkiška tvarka.
Patys nevengiam mesterti sau kartų žo
dį. Tai rodo, lyg nebijotume kritikos. De
ja, nuo žodžio lig veiksmo pas mus ne vi
sados taip greita.
Štai gyvenam tarp svetimųjų jau trylika
metų, kai kas nuo bolševikų įsiveržimo
Lietuvon, mūšų „senoji išeivija“ nuo se
nesnių laikų. O kas? Prisimiršom, kad gy
venam tarp svetimųjų — kaip svetimi
paukščiai. Lyg nežinotumėm, kad mus ste
bi ir seka svetimos akys. Jei iš mandagu
mo ar užuojautos ir nepasako nieko, vis
dėlto daro išvadas ir pasielgia kartais pa
gal jas.
Kas mums ’daugiausia prikišama, tai mū
sų išsibarstymas, susikiršinimas, išsismulkinimas. Tuo metu, kai patys pirmieji, re
gis, turėtumėm suprasti, ko mums reikėtų,
kad geriausiai galėtumėm padėti Lietuvos
laisvės reikalui.
Taip, tas kaltinimas metamas ne mums
vieniems svetur, o lygiai latviams, estams,
lenkams ir kitiems bolševikinio smurto iš
eiviams. Bet ar mums ir jiems geriau nuo
to?
Anglams ir amerikiečiams jų majoritari
nė parlamentų ir savivaldybių rinkimų sis
tema neleidžia! veisti partijų, todėl mūsų
sūšitrupinimas jiems dar mažiau supran
tamas.
Iš kitos pusės, nejau lietuviai, ilgiau tarp
amerikiečių, anglų ir kanadiečių pagyve
nę .neišmoko geriau įvertinti tų pavyzdin
gų demokratijų politinės santvarkos? Juk
kai Vokietija, Italija ir Ispanija, ir ne vie
na mažesnių valstybių, vidaus sunku
mams užgulus dėl partinio chaoso nudar
dėjo diktatūrinėn prapultin, rudmarškinės
ir juodmarškinės tendencijos anglosaksų
valstybėse, vienodą krizę sergančiose, ne
rado jokio atgarsio. Dėl tos pat sveikos ir
nusistovėjusios parlamentarinės santvar
kos anglosaksų valstybėse ten nebuvo ir
nebus lengva įsiveisti ir rytietiškam komu
nizmui. Karo pralaimėjimus pergyvenu
sios, brangios patirties pamokytos eina
šiandien Vokietija ir Austrija tik prie dvie
jų, trijų partijų sistemos.
Mūsų išeivijai, ypatingai Amerikoje, la
bai būtų pravartu pasimokyti ir iš ko kito,
iš taip vadinamųjų raudonodžių tautų li
kimo. Jas pražudė kovoje su baltaisiais
įsiveržėlias ne tik stoka arklio, vežimo ir
geležies. Pati vyriausia priežastis buvo ne
pažinojimas sugyvenimo, nuolatinės aršios
ir kruvinos kovos tarp savęs. Nepaprastai
įdomios ir gražios inkų, mayo, actekų ir
kitoniškos vakarų kontinento kultūros su

tas nusikaltimas yra šis: 1920 metais Sovie
tų Rusijos Komisarų Tarybos priešakyje
buvo visiems pasaulio komunistams žino
mas ir jų ligi šios dienos garbinamas, kaip
vyriausias mokytojas, Vladimiras Iljičius
Leninas; tų pačių metų liepos 12 d. buvo
Maskvoje pasirašyta su Lietuva taikos su
tartis, kurios I-ame straipsnyje pasakyta:
„Rusija, be užpakalinės minties, pripažįs
ta Lietuvos Valstybės nepriklausomybę ir
suverenumą su visomis teisinėmis pasėko
mis, išplaukiančiomis iš tokio pripažinimo,
ir laisvu noru visiems laikams (amžiams)
atsisako visų suverenumo teisių į Lietuvių
tautą ir jos teritoriją“. Taip buvo nuspren
dęs Leninas, tokį tarptautinį iškilmingą do
kumentą buvo pasirašę jo įgalioti atstovai.
O kas įvyko 1940 metais, užplūdus Lietu
vą 300.000 raudonarmiečių ir piktai dau
giatūkstantinei miniai enkavedistų? Brutą
liausiu ir begėdiškiausiu būdu buvo pamin
ta Lenino valia, sulaužytas jo įgaliotinių
parašas ir fizinės jėgos, prievartos pagalba
Lietuva įjungta į Sovsąjugą. Pastarosios
gi priešakyje tebestovėjo, kaip ir šiandien
tebėra, vadinamas „lenininis centro komite
tas“. Jis paneigė Lenino iškilmingą įsipa
reigojimą, jo valia buvo vykdomos negirdė
tai žiaurios nekaltų žmonių deportacijos,
jo atsakomybe vyko baisus teroras ir bu
vo įgyvendintas negirdėtas skurdas. Kiek
vienas galvą ant pečių turintis lietuvis iš
to pavyzdžio puikiausiai žino, ką reiškia ko
munisto vadeivos žargone „visiems am
žiams“. Todėl bergždžiai eikvojamas po
pierius ir spaustuvės dažai tvirtinant, kad
sil tokiais apgavikais, melagiais, paties Le
nino valios laužytojais lietuvių tauta norės
gyventi „amžiams kartu“. Savaime supran
tama, kad dabartiniai Maskvos lekajai,
kaip anas „Tiesos“ vedamojo rašeiva, to
nori, bet kokios teisės turi toks antilenini
nis tariamasis komunistas kalbėti lietuvių
tautos ar net tikrų lenininių komunistų
vardu? Atsakymas aiškus: jokios. Jis te
gali kalbėti antilenininių gangsterių, pagro
busiu valdžią ir laužančių bei tampančių
ant savo kurpalio Lenino doktriną vardu.
P. Žvaglnis

PJT PROTESTO BALSAS
PJT IR LIETUVOS DELEGACIJOS PJT
PIRMININKŲ TELEGRAMA
TARPPARLAMENTINĖS UNIJOS
KONFERENCIJOS PIRMININKUI

PJT Pirmininkas Dr. V. Masens ir Lietu
vos Delegacijos PJT Pirmininkas V. Sidzi
kauskas rugsėjo 13 d. pasiuntė Londone
prasidėjusios Tarpparlamentinės Unijos 46
Konferencijos Pirmininkui šiokią telegra
mą:
— Maloniai prašome paskelbti Konferen
cijai šiokį pareiškimą: „Mes griežtai pro
testuojame prieš lietuvių kilmės sovieti
nio agento Justo Paleckio šmeižtus prieš
vengrų tautą ir prieš Vakarus Tarpparla
mentinės Unijos 46-tos Konferencijos atida
romajame posėdyje Londone. Jo tvirtini
mai yra visiškai priešingi pavergtųjų Eu
ropos tautų tikriesiems jausmams. Pereitą
rudenį šios tautos savo solidarumą veng
rų laisvės kovotojams įrodė masinėmis de
monstracijomis. Kad sovietinis pavojus nė
ra pasaka, kaip kad tvirtiną Paleckis, o
pasaulio taikai gresianti žiauri realybė, to
geriausias įrodymas yra tebetrunkąs Rytų
ir Vidurio Europos valstybių pavergimas ir
Sovietų Sąjungos atsisakymas atitraukti sa
vo kariuomenę bei leisti pavergtosioms
tautoms laisvus rinkimus. Mes taip pat pro
testuojame prieš sovietinę praktiką savo

marionetes tarptautinėse konferencijose
naudoti savo imperialistiniams tikslams.
Lietuva, kaip kad ir kitos pavergtosios Eu
ropos valstybės, neturi pačios tautos lais
vai rinkto parlamento. Okupanto — Sovie
tų Sąjungos — prievarta lietuviams daly
vauti sufabrikuotuose „rinkimuose“ ir bū
ti išrinktiems J sufabrikuotus Sovietų Są
jungos „parlamentus“, yra okupacinės ga
lybės teises ir pareigas nustatančios Ha
gos Konvencijos laužymas. Galų gale mes
pagarbiai pateikiame savo abejojimus, kad
vargu parlamentarizmo idėjai pasitarnau
jama, suteikiant Jūsų garbingos organiza
cijos estradą agentams tos galybės, kurios
tiklas sunaikinti visur iš tautos valios ki
lusias vyriausybes“.
Kuts lietuvis?

Iš kai kurių gautų žinių iš Lietuvos yra
tam tikro pagrindo manyti, kad žymusis
sovietų bėgikas Vladimir Kuts iš tikrųjų
yra lietuvis vilkaviškietis Vladas Krocas.
Tuo truputį abejoja melbourniečiai lie
tuviai, matęsi ir kalbėjęsi su lietuviais
sportininkais, atstovavusiais Sovietų Są
jungą per Melbourno Olimpijadą pereitais
metais. Lietuvis sovietų krepšinio koman
dos kapitonas Petkevičius jau kelinti me
tai gyvena Leningrade, tačiau visur prisi
statinėjo kaip lietuvis.
-rem.

SoplųnioS DIENOS -|
SUSIRŪPINIMAS SVARU
Didž. Britanijos vyriausybė, rūpinda
masi svaro nuvertinimo pavojais, jam gel
bėti pakėlė valstybinio banko procentą iki
7. Tuo norėta paskatinti taupymą ir suvar
žyti išlaidumą.

ŽUKOVAS Į JUGOSLAVIJĄ
Spalio mėn. pradžioje į Jugoslaviją va
žiuoja sovietų krašto aps. ministeris marš.
Žukovas su armijos ir laivyno atstovais^

SKRAIDANTIEJI ŠUNES
Ryšium sū raketų paleidimu, erdvės už
kariautojo teoretiko ruso Konstantino Ciol
N. ZELANDIJOS NAUJAS MIN.
kovskio 100 metų sukaktimi „Literaturna
PIRMININKAS
Dėl nesveikatos atsistatydino N. Zelandi ja Gazeta“ rašo:
„Nebe pirmi metai, kai rusų mokslinin
jos min. pirm. S. Holland. Jo vieton pas
kai raketomis bombarduoja erdvę. Vienas
kirtas K.J. Holyoake.
po kito kelionėn į erdvę buvo paleisti trys
AMERIKIEČIŲ RAKETA
šunes, kurie parašiutais grįžo žemėn“.
Rugsėjo 20 d. Floridoje buvo sėkmingai
išbandyta antroji amerikiečių raketa, nu
lėkusi „tūkstančius mylių“. Ta proga buvo
pasakyta, kad amerikiečiai patobulinę taip
pat raketinį lėktuvą ir greit paleisią vadi
— Indijoje areštuota 700 streikininkų.
namąjį žemės satelitą.
— Anglijoje gripas smarkauja.
Spėliojama, kad pirmoji amerikiečių ra
— Į Didž? Britaniją atvyksta vizito cent
keta nuskridusi 3.600 mylių ir skrisdama rinės Europos jungtinių pajėgų vadas gen.
buvo pasiekusi 600 mylių aukštį.
Speidel.
— Graikijos, Italijos, Turkijos ir Jugos
KARALIUS MIRĖ, TEGYVUOJA
lavijos atstovai susitiks aptarti tarptauti
KARALIUS!
Rugsėjo 21 d. mirė Norvegijos karalius nio vieškelio tarp Belgrado, Tesalonikos ir
Haakonas. Praėjus 2 valandoms po jo mir Istanbulo tiesimo klausimu.
— Sovietai buvo sustabdę du iš Berly
ties karalium paskelbtas jo sūnus, dabar
no
į Vak. Vokietiją ėjusius amerikiečių ka
jau karalius Olavas V.
rinius traukinius.
— Lenkų komunistų partijos organas
SUSIRĖMIMAS LITTLE ROCK MIESTE
Amerikoje, Arkansas valstybėje, Little Nowe Drogi rašo, kad streikai leistini, bet
Rock mieste, rugsėjo 23 d., buvo susirėmi visų priemonių reikia imtis išvengti jų.
— I Didž. Britaniją atvažiuoja universi
mų, ir iš baltųjų mokyklos policija išvežė
tetuose pagilinti studijų keletas rusų.
8 negrus vaikus.
— Pabrangus įvežamajai medžiagai, In
MIRĖ SIBELIUS
donezijoje atleista iš darbo 150.000 teksti
Sulaukęs 91 metų, rugsėjo 20 d. mirė gar lės darbininkų.
— Mirė 72 m. amžiaus Berta Krupp,
susis suomių kompozitorius Jean Sibelius.
kurios vardu 1914 m. buvo pavadinta sun
SIRIJOJE LAUKIAMA LŪŽIO
kioji patranka.
Į su sovietais susigiminiavusią ir iš jų
— Formozoje stipriai drebėjo žemė.
ginklų gaunančią Siriją važiuoja Saudi
— Sirijoje lankysis sovietų karo laivai.
Arabijos karalius. Tikimasi, kad jis ban
— Didž. Britanijos vyriausybėje pakeis
dysiąs palenkti Siriją jungtis prie bendro ti kai kurie ministeriai.
sios arabų kraštų politikos ir atokiau lai-- — Afrikoje susimušė Basutų ir Zulų gi
kytis nuo sovietų.
minės, ir buvo apie 40 aukų.

NUO LENINO IKI CHRUŠČIOVO
nyko ,o jų kūrėjai, išsilikę saujelėmis, vir
to įsibrovėlių atėjūnų, ar vergais, ar pa
Išleistieji buvusiųjų III Reicho galiūnų
stumdėliais.
pokariniai memuarai dažnai labai atvirai
Mūsų išeivijos visuomeninė atstovybė,
nušviečia tai, kad vidujinės kovos dėl ga
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
lios yra totalinio režimo būdingieji bruo
tas, dar ir šiandien, po trylikos metų kar
žai. Šie teigimai tinka ir neseniems Mask
čios patirties, kaip veidrodyje, kaip kriš
vos įvykiams, kurie palietė . komunistinės
tole, atspindi išeivijos nesiliaujantį barsty
hierarchijos pačias viršūnes: Molotovą, šemąsi ir trupėjimą. Komitetą sudaro ar de
pilovą, Kaganovičių ir Malenkovą. Jie, ži
šimties partinių susigrupavimų skirti ats
noma, ne pirmieji ir ne paskutinieji, kurie
tovai. Pusė tiek partijų-partijėlių dėl vie
nužengė nuo sosto ir galės džiaugtis, jei
nokių ar kitokių priežasčių laikosi nuoša
nei šiandien, nei ryt nereikės žengti tuo
liai. Regis, kai kas komitetan įeinančių
keliu, kuriuo daugelis jų bendradarbių jau
atstovų „dėl tinkamų žmonių stokos“ ats
nužengė: į mirtį ar ištrėmimą. Toks jau
tovauja ne savo srovę arba net dvi, „vie
yra tas komunistinis režimas: jis ėda pats
ną prieš kitą tekančias“. Iš to fakto, ma
savo vaikus...
tyt, ir bus atsiradęs pagalys „Du lietuviai
Būtų bergždžias darbas jau šiandien
— trys partijos“.
Tegul ir visi mūsų keturiolika ar pen stengtis išaiškinti tas gilias Kremliaus įvy
kiolika partinių organų susiglaustų po vie kių priežastis. Dar viską dengia paslaptin
nu Vliko šiaudiniu stogu, sunku jam būtų ga migla, ir praeis nemaža laiko, kol nau
daugiau kas nuveikti nei ligšiol padaryta. jieji Maskvos įvykiai išplauks į šviesą.
Kur susikryžiuoja ir susikerta daug sro
Per žinių agentūras ir laikraščius
pa
vių, vargiai gali virsti kas kita nei verpe skelbtieji pranešimai apie Kremliaus Rū
tas. Iš vidaus ardantis ir griaunantis. mų revoliuciją pagrįsti vien tik spėlioji
Mums reikia pradėti iš apačios, nuo ka mais. Viena, ką galima nesuklydus pasaky
nalizacijos. Giminingos srovės, ir savo ti, tai kad komunistinė sistema, nors ir pa
sveikatos ir aplink stebinčių svetimų akių keičia savo aukščiausius'“vadovus, tikslus
dėlei, turėtų susirinkti, ar tikriau grįžti tebeturi vis tuos pačius: pasaulinę revoliu
vienon vagon. Kaip mūsų liaudininkai ir ciją ir visos žmonijos pavergimą. Keliai ir
valstiečiai ūkininkai iš vienos ir socialde priemonės pasiekti tam tikslui gali keistis,
mokratai su socialrevoliųcionieriais iš ki bet pats tikslas ir siekiai lieka, vis tiek, ar
tos pusės bus padarę jau prieš penkias raudonuoju diktatorium yra Leninas ar
dešimt metų. Katalikų bažnyčia nepripa Stalinas, Molotovas ar Šepilovas, Malen
žįsta sektų, tąi, regis, turėtų priversti mū kovas ar Chruščiovas; vistiek ar jie veda
sų konfesines partijas ir sroveles, iš vieno brutalią, ar šypsenos politiką.
ir to paties šaltinio pasipylusias, grįžti
prie vieno Dievo išpažinimo. Mūsų tautai
ir jos būtiniems reikalams visiškai pakak
tų trijų, keturių partijų. — Bolševikinio ko
munizmo negalima vadinti kokia partija.
Jei taip, tai reikėtų skaityti partijomis
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios dėjo keleivių sodinimas į autobusą. Aišku,
vagių ir plėšikų sambūrius.
autobusas išvažiavo labai pavėlavęs.
Visuomeninė atstovybė Lietuvos laisvei aiškios ir be aiškinimų.
atgauti ir išeivijos reikalams rūpinti, pa
Oi nelaimė, ką aš matau —
Šių metų sausio mėnesį Plungės rajono
grįsta tik trimis ar keturiomis konsoliduo
Širdį ver kaip yla:
Kulių apylinkės taryba kreipėsi į Lietuvos
tomis partijomis, turėtų visai kitokią veik
Numylėtoj mano vietoj
TSR Auto transporto ir plentų ministeri
los jėgą ir kitą svorį pasaulio akyse. Juk
Gyvena barzdyla.
ją, prašydama taip sutvarkyti autobuso
siekiant mums, mažai tautai, išlaisvinti
A. Vienažindys
maršrutą, kad jis eitų per Kulių miestelį.
pavergtą Lietuvą, būtina skaitytis su pa
Po kurio laiko apylinkė gavo Klaipėdos au
saulio opinija. Būdami iš vidaus susidras
KELEIVIS LAUKIA AUTOBUSO...
totransporto skyriaus valdytojo drg. Novokę, niekados simpatijų ir paramos nesu
selovo laišką, kuriame jis pranešė, kad
lauksim, ir dabar dar turimų simpatijų
Štai kas įvyko su autobusu, kuris kur maršrutu Klaipėda — Vėžaičiai---- Kuliai
neišlaikysim. Kovoti galės prireikti ilgai,
ne tik dešimtis, gal šimtą metų. Mūsų jė suoja ruožu Klaipėda — Šilutė. Autobusas — Plungė — Rietavas neužilgo pradės kur
gos mažės, dėl išsibarstymo mažės labai nr. 98-10 atvažiavo 6.30 vai. į sustojimo suoti autobusas. Jis prašė pranešti tai apy
greitai. Jas reikia taupyti, konsoliduoti vietą. Keleiviai bandė sėsti į jį, bet šoferis linkės gyventojams.
nuo pat apačios — ne tik išsaugoti, bet ir nieko į mašiną neleido ir pareikalavo, kad
Sudarė tvarkaraštį, tačiau kaip jo buvo
didinti.
keleiviai nusipirktų kasoje bilietus. Tuo laikomasi — niekas nesirūpino. Autobusas
Būtų geriau, jei apie mus galėtų pasaky tarpu kasa pasirodė uždaryta, nes nebuvo turėjo atvykti į Kulius 9.30 vai., o atvykda
ti: „Lietuvos išeivija saiki partijoms, ir kasininko. Po ilgų ieškojimų keleiviams pa vo 11.30 vai. Keleiviai, nesulaukę autobu
joms darnumo nestinga“. Juk tik prisimin sisekė rasti stoties budėtoją, kuris leido so, sėsdavo į pravažiuojančius sunkveži
kim: pavergtoj tėvynėje žinoma tik viena konduktoriui pardavinėti bilietus. Bet vėl mius ir išvažiuodavo. O Klaipėdos auto
vienatinė tautinė lietuvių jėga, ir nors bėda: konduktorius nežinojo tarifo. Sto transporto skyriaus vadovai nusprendė,
tyli, bet prieš ją dreba niekšai išdavikai, ties budėtojas tuojau pat vietoje suorgani kad toje linijoje maža keleivių,-ir daugiau
nors visa nugara Maskvos durtuvų atsi zavo kažką panašaus į kursus, užrašė po autobuso nesiuntė.
rėmę.
pieriaus lapely bilietų kainas nuo vienos
IGNAS J. ŠEINIUS
sustojimo vietos iki kitos. Ir po to prasi
Iš „Sovietskaja Litva“

Ten, kur Nemunas banguoja

RASAULYJE

NUOSTOLINGA KONTORA

Švenčionėliuose yra sviesto-sūrio gamy
bos įmonė. Ji gauna pieną iš Dotinėnų,
Grybų, Kaltinėnų pieno priėmimo punktų
bei paskirų valstiečių ir perleidžia jį per
separatorių, o grietinę siunčia į Švenčionių
pieninę.
Kyla klausimas, kodėl Vilniaus pieno
kombinatas įsteigė Švenčionėliuose pieni
nę, o ne pieno nugriebimo punktą? Juk pri
imti pieną ir jį pervaryti per aparatą pa
kanka dviejų darbininkų, o pieninės eta
tuose yra direktorius, vyresnysis buhalte
ris, buhalteris, laborantas, vežėjas, šoferis.
Kiek atsieina valstybei šie vadovaujan
tieji išlaikytiniai, jeigu tik per pirmąjį šių
metų ketvirtį pieninė turėjo 45 tūkstan
čius rublių nuostolio, kas sudaro 47 pro
centus gautos už produkciją sumos!
Aišku, kad pieninės etatai Švenčionėlių
pieno nugriebimo punktui be reikalo tai
komi.
V. Bernotas
Švenčionėlių valst. banko sk. valdytojas.
V. Sokolovas
Kredito inspektorius.
iš „Tiesos"

>

ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS
(Elta) Laisvąjį pasaulį pasiekė žinia,
kad š.m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose mi
rė lietuvių literatūros klasikas rašytojas
Antanas Vienuolis-žukauskas. šį pavasarį
(kovo 26 d.) jam suėję 75 metai, tad mirė
eidamas 76 metus. Palaidotas Anykščiuose
rugpiūčio 20 dieną.
Po Vydūno, Vinco Krėvės, Jurgio Savic
kio, Balio Sruogos, Lazdynų Pelėdos-Lastauskienės, Antanas Vienuolis dabar tęsia
ilgoką eilę tų mūsų literatūros kūrėjų, ku
rie paliko šį pasaulį pastarojo dešimtmečio
laikotarpyje. Čia dar paminėtina ir grupė
rašytojų, kurie mirė po karo Lietuvoje, da
linai neaiškiomis aplinkybėmis: Butkų Ju
zė, Liudas Gira, Salomėja Neris, Petras
Cvirka, J. Marcinkevičius. Lyg norėdamos
užbėgti už akių bet kuriems spėliojimams
dėl velionies Vienuolio mirties priežasties,
sovietinės įstaigos trečią dieną po mirties
paskelbė „medicinos išvadą“, kurioje pa
žymėta, kad liaudies rašytojas A. Vienuo
lis-žukauskas, sūnus Juliaus, gimęs 1882
metais, pastarųjų 3 metų laikotarpiu sirgo
žymiau pasireiškusią arteriosklerosine kar
diosklerose su chroniniais vainikinių arte
rijų negalavimais“. Jau 1953 metais rimtai
persirgęs. Miręs 1957 m. rugpiūčio 17 d.
15.50 vai. dėl pakartotinos arterijų trombo
zės. Paliudijimą pasirašė Mokslų akademi
jos eksperimentinės medicinos instituto te
rapijos sektoriaus vedėjas Krikštopaitis,
Vilniaus respublikinės ligoninės vidaus li
gų skyriaus vedėjas Jasėnas, Anykščių ra
joninės ligoninės laikinai einanti vyr. gy
dytojo pareigas Tamuliūnaitė.

1$ Vienuolio gyveninio
Antanas Žukauskas-Vienuolis buvo gi
męs Užuožerių kaime, prie Anykščių, 1882
m., pagal mūsų kalendorių kovo 26 d., pa
gal rusų — balandžio 7 d. Tėvai buvo ūki
ninkai, vysk. A. Baranausko giminės. Lie
pojos gimnazijoje baigė keturias klases.
Buvo skatinamas stoti į kunigų seminari
ją, bet kai atsisakė, nustojo tėvų ir gimi
nių paramos ir išvyko į pasaulį laimės ieš
koti. Maskvoje po trejų metų praktikos
vaistinėje išlaikė provizoriaus padėjėjo eg
zaminus. Vėliau kurį laiką apsigyveno
Kaukaze ir dirbo vaistinėse Tiflise ir ki
tur. Aktyviai pasireiškė 1905 metų revo
liucijoje ir už tai buvo kalinamas Tifliso
kalėjime. Vėl kėlėsi į Maskvą ir ten uni
versitete lankė farmacijos paskaitas. Pir
mojo karo metu dirbo vienoje Maskvos
vaistinėje,. dalyvaudamas kartu lietuvių
tremtinių šalpos organizacijose. 1919 me
tais grįžo J Lietuvą. Kurį laiką gyveno
Kaune, dirbdamas žurnalistinį darbą ir
tarnaudamas švietimo ministerijoje. Pas
kiau persikraustė į savo mėgiamus Anykš
čius ir atidarė savo vaistinę. Su keliomis
pertraukomis ten ir gyveno visą laiką iki
mirties.

Ką pasakė apie Vienuolį Vilniaus radijas
Vilniaus radijas rugpiūčio 19 d. Vienuo
lį vadina lietuvių literatūros klasiku, „Ta
rybų Lietuvos liaudies rašytoju“. Jis bu
vęs Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos ir Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdybų narys ir
„Tarybų Lietuvos aukščiausios tarybos de
putatas“. Įsikūrus Lietuvoje sovietinei san
tvarkai, Vienuolis, anot Vilniaus radijo,
„aktyviai įsijungė į lietuvių tarybinės li
teratūros kūrėjų gretas. Dabar jis galėjęs
atsiduoti „vien literatūriniam darbui“. Po
karo išėjo jo draminis veikalas „Tikrovė“,
išleisti kelionės įspūdžiai iš Kaukazo kraš
tų, kuriuos jis naujai aplankė. 1950 metais
išspausdintas stambesnis romanąs „Puodžiūnkiemis“, kuriame, kaip tvirtina Vil
niaus radijas, „su didele artistine jėga pa
vaizduotas buržuazijos viešpatavimo laiko
tarpis Lietuvoje“. Romanas esąs išverstas
į rusų ir kelias kitas kalbas. Vilniaus radi
jas dar pasakė, kad „pastaraisiais metais,
nebodamas senyvo amžiaus ir nesveikatos,
A. Vienuolis įtemptai dirbo literatūrinį
darbą. Parašė įdomių atsiminimų, apsaky
mų, legendų“. Po karo išėjo jo rinktiniai
raštai 7-iais tomais, be to, išleisti atskiri
kūriniai (visai neseniai išėjo Vilniuje, Vals
tybinės grožinės literatūros leidykloje „Iš
mano atsiminimų“). Rašytojas dar turėjęs
naujų planų bei sumanymų, kurių betgi
nebegalėjęs įvykdyti. Vienuolis po karo sa
vo kūriniuose „sėkmingai įvaldęs socialist!
nį realizmą“. Jo kūryba esanti „giliai per
sunkta humanizmo, tautų draugystės, mei
lės darbo liaudžiai, kritikos jos engėjams
ir išnaudotojams dvasia. Geriausieji jo kū
riniai poetiškai atvaizduoja gimtosios že
mės grožį, iškelia šviesiausius jos žmonių
troškimus, jų buitį, jų darbą. Iš A.V. kūry
boje sukauptų gimtosios kalbos turtų mo
kosi ir ilgai mokysis jaunesnioji rašytojų
karta, mūsų jaunimas“. Vienuolis palaikęs
žymių anykštėnų Antano Baranausko ir J.
Biliūno tradicijas ir rūpinęsis jų , atmini
mo įamžinimu, Mini dar Vilniaus radijas,
kad Vienuolis buvęs apdovanotas Lenino
ordinu ir darbo raudonosios vėliavos ordi
nais ir medaliais. O švenčiant 75 metų su
kaktį, jam buvęs suteiktas „Tarybų Lie
tuvos liaudies rašytojo vardas“. Kaip iš
tkrųjų Vienuolis vertino dabartinę padėtį
ir ją vaizdavo savo kūryboje, šiandien, de
ja, nesužinosim.

Ministerių tarybos ir ck nutarimas
Vienuoliui mirus
Ryšium su Vienuolio mirtimi Lietuvos
kp centro komitetas bendrai su ministerių
taryba paskelbė tokį nutarimą: 1) Įparei
goti Kultūros ministeriją ir Valstybinės
grožinės literatūros leidyklą išleisti naują
A. Vienuolio raštų leidimą. Išleisti albumą
apie jo gyvenimą ir kūrybą. 2) Įpareigoti
Lietuvos rašytojų sąjungą ir Lietuvos
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institutą paruošti ir išleisti A.
Vienuolio gyvenimo ir kūrybos monografi
ją. 3) Įpareigoti Lietuvos rašytojų sąjungą
ir Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių
kalbos ir literatūros institutą surinkti ir
saugoti A. Vienuolio literatūrinį palikimą
ir rankraščius. 4) Įpareigoti Lietuvos Kul
tūros ministeriją įsteigti Anykščiuose A.
Vienuolio memorialinį muziejų. 5) Pasta
tyti Anykščiuose paminklą A. Vienuoliui.
6) Įpareigoti Lietuvos Švietimo ministeri
ją pateikti pasiūlymą dėl A. Vienuolio var
do suteikimo vienai vidurinių mokyklų. 7)
Įpareigoti Vilniaus miesto vykd. komitetą
pavadinti vieną Vilniaus miesto gatvių A.
Vienuolio vardu. 8) Paskirti A. Vienuolio
žmonai personalinę pensiją iki gyvos gal
vos ir vienkartinę pašalpą. 9) Palaidoti A.
Vienuolį valstybės lėšomis..

Vienuolio kūryba
Pradėjo rašyti 1905 metais caristiniame
kalėjime.
Pirmieji jo kūriniai buvo iš
spausdinti „Lietuvių Lakraštyje“, ir nuo
tuomet pasirašinėjo A. Vienuolio slapyvar
džiu. Pirmieji kūriniai, kurie lietuvių skai
tančios visuomenės dėmesį patraukė, buvo
„Kalėjimo įspūdžiai“, „Kaukam legendos“
(kurių tarpe „Amžinasis smuikininkas",
„Prakeikti vienuoliai“) ir kt. Vienas gra
žiausių to laikotarpio ir iš viso A. Vienuo
lio kūrinių tai klasikinė novelė „Pasken
duolė“, kuri yra išversta į kelias kalbas ir
po šio karo inscenizuota. Pirmojo karo me
tu Vienuolis parašė „Inteligentų palatą",
o po karo „Vėžį“, „Kryžkelius“, „Ministerį“, „Viešnią iš šiaurės“ ir kt. Iš scenos vei
kalų pažymėtina „1831 metai“, „Dauboje“.
Jo raštai nepriklausomoje Lietuvoje ir vi
so pasaulio lietuviuose susilaukė daug Laidotuvės Anykščiuose
skaitytojų.
Laidotuvėms organizuoti buvo sudaryta
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komisija iš Venclovos, Naujalio, Tilvyčio,
Korsako, Mieželaičio ir kitų.
Velionis
Anykščiuose buvo pašarvotas J. Biliūno
vardo vid. mokykloje. Pro karstą praėjo ii
gos eilės žmonių, atvykusių iš įvairių Lie
tuvos apygardų. Buvo atvykę rašytojų ir
iš kitų respublikų. Prie velionies karsto
budėjo garbės sargyba iš rašytojų, meni
ninkų, mokslininkų. Laidotuvėse dalyvavo
ir Lietuvos sostinės valdžios viršūnės: Pa
leckis, Preikšas, Gedvilas, Stimburys. Kai
kurie iš jų ir kalbas pasakė. Iš mokyklos
ilga eisena su karstu pasuko Vienuolio so
dybos linkui. Eisenoje dalyvavo tūkstan
čiai žmonių. 16.30 vai. karstas su A. Vie
nuolio palaikais nuleistas į duobę. Kaip
praneša Vilniaus radijas, tuo momentu
buvę grojami „Tarybų Sąjungos ir Tarybų
Lietuvos himnai“.

A. Vienuolis priklauso visai lietuvių tautai
Be reikalo Lietuvos bolševikai A. Vie
nuolį savinas! sau. Vienuolis priklauso vi
sai lietuvių tautai, yra iš jos išaugęs, jos
visos mėgiamas ir skaitomas. Vienuolio re
alistinis rašymo būdas — tai visai ne „so
ciallstfnio realizmo įsisavinimas“, kaip tei
gia Vilniaus radijas. Nėra abejonės, kad
Lietuvos bolševikai Vienuolį, kaip ir kitus
senesnės kartos rašytojus, likusius Lietuvo
je, stengėsi visokiais būdais „paspausti“,
kad prisitaikytų linijai. Bet A. Vienuolis,
atrodo, nesidavė perdaug palenkiamas. Jis
iki pat amžiaus galo domėjosi ir tais lietu
vių tautos nariais, kuriems lemta būti sve
tur, toli nuo tėvynės.

Donato Malinausko paskutinės dienos
1941 m. birželio mėn. pirmosiomis dieno
mis aš ir agronomas tarnybiniais reikalais
turėjome nuvykti Į Alvytos dvarą. To dva
ro sodyba ir visi trobesiai buvo užimti rau
donosios armijos. Sodyba buvo aptverta
stačiomis žabomis, o plyšiai užkamšyti
šiaudais. Prie įvažiavimų stovėjo sargy
bos, ir niekam nebuvo leista įeiti į rajoną.
Mes, kaip turėjusieji pavedimus, nors ir
sunkiai, Įveikėme įeiti. Pirmą rajone su
tiktą
kareivį paklausėme,
kur gali
me rasti buv. to dvaro savininką.
Jis
mums nurodė duris ir pasakė, kad čia gy
venąs tas pilietis. Trumpam prie durų ap
sistoję, apžvelgėme visą rajoną. Tvartai ir
kiti trobesiai paversti kareivinėmis, gyve
namas namas užimtas vyresniųjų, o dvaro
savininkui laikinai duotas sulūžęs pasta
tas.
Pasibeldę į duris, įeiname tiesiai į kam
barį. Prieškambario jokio nėra. Kambario
kairėje lova, ir joje guli serganti senutė.
Kitos dvi senutės mums įėjus atsistojo ir
susijaudinusios pasisveikino. Pasisakėme,
kas esame ir kokiu reikalu čia atėjome.
Tuomet jos mums nurodė duris į dešinę
ir patarė kreiptis į buv. dvaro savininką.
Kambary vienas langas, nėra grindų ir vis
kas sumesta žemėj. Pasibeldėme į nurody
tąsias duris ir, nelaukdami prašymo, atida
rome. Čia prie sulūžusio stalo stovįs senas
ponas paprašė sėstis, o pats liko taip sto
vėti, įsirėmęs į stalą. Kambariukas taip
pat vienu langu, be grindų, taip pat viskas
žemėj sumesta. Pats senelis atrodė visiš
kai baisiai: vailokais apsimovęs, apsivil
kęs senu sudėvėtu ir nešvariu naktišvarkiu, apžėlęs barzda, plaukai susivėlę, ne
kirpti, pirštų nagai nekarpyti, o panagės
pilnos žemių. Pasisakėme, kokiu reikalu
atvykome.
— Aš jau nieko nebegaliu ir nieko ne
beturiu, viskas dabar valdžios, — žiūrė
dama.' į vieną tašką pradėjo pasakoti sa
vo liūdną padėtį. — Jeigu jūs, vyručiai,
norite žinoti ,tai aš ne tik Lietuvai esu
nusipelnęs, bet ir dabartinei valdžiai.

KAIP KOVOJO SUOMIAI
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(Atsiminimų nuotrupos)

1940m. vėlyvo rudens metu patekau į
karo ligoninę Vilniuje, Antakalnyje.
Palatoje, į kurią patekau, buvo 8 rusų
raudonosios armijos karininkai ligonys ir
dvi ligonės rusės moterys. Tarp rusų pasi
jutau nejaukiai. Visi rusai žiūrėjo į mane
įtartinai, prie manęs vengdavo garsiai kal
bėtis ir dėl to dažnai tik šnibždėdavosi tar
pusavyje. Tik po keletos dienų vienas ru
sas majoras pradėjo ieškoti su manim bi
čiulystės. Išsikalbėjau su juo. Majoras bu
vo labai kalbus. Daugiausia kalbėdavo jis.
aš buvau tik kantrus jo klausytojas. Jis
buvo 1940 metų žiemos rusų-suomnių ka
ro dalyvis ir labai mėgo pasakoti apie per
gyvenimus tame kare. Štai ką pasakojo tas
rusas majoras apie suomius.
Mannerhcimo linija
Mannerheimo linija tęsėsi nuo Suomių
įlankos iki Ladogos ežero, iš viso apie 60
kilometrų. Ją sudarė eilė granite iškaltų
nedidelių bunkerių. Kiekvienas bunkeris
buvo dviejų aukštų. Viršutiniame aukšte
buvo įruoštos šaudymo angos kulkosvai

T. VIDUGIRIS
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džiams ir mažo kalibro patrankėlėms. An
gos buvo iškaltos į visas bunkerio puses,
kad galėtų šaudyti į priekį, į šonus ir į sa
vo užnugarį. Toks bunkeris ir apsuptas vie
nas ilgai galėjo laikytis. Apatiniame bunke
rio aukšte buvo įruošti poilsio kambariai
ir šaudmenų ir maisto sandėliai.
Mūsų aukštoji vadovybė neįvertino šuo
miškų bunkerių galios. Pirmosiomis kovų
dienomis mūsų vadovybė metė atakon ke
letą divizijų, silpnai teparemdama artile
rijos ugnimi. Masė raudonarmiečių bango
mis metėsi prie bunkerių. Nedaugeliui ju
pavyko prasiskverbti pro bunkerius. Daug
tūkstančių tų puolančiųjų raudonarmiečių
buvo išskersta kryžminės bunkerių ugnies.
O tie, kuriems pavyko pro bunkerius prasi
skverbti į priešo užnugarį, buvo sunaikinti
suomių rezervo. Tada mūsų vadovybė su
telkė milžinišką kiekį sunkiosios artileri
jos. Ištisą savaitę vyko pragariškas artile
rijos griaudimas. Atrodė, kad iš bunkerių
bus belikę tik skeveldros. Vėl kelios divizi
jos metėsi atakon. Pasekmės buvo tos pa
čios: nedaugelis puolusiųjų grįžo į savo iš
eities ribą. Nieko nepagelbėjo ir pėstinin

SOCIALISTINIS REALIZMAS
APSINUOGINO
Maskvos meno galerijon pradėjo plaukti
neįprastai didelės žmonių minios — pažiū
rėti paskutiniojo Ilijos Glazūnavo paveiks
lo. Paveikslas vaizdavo lovoj gulinčią nuo
gą moterį (pozavo dailininko žmona), o
šalia lovos stovintis vyras stebėjo pro lan
gą Leningrado panoramą. Iki šiol sovietų
dailininkas, norėdamas nutapyti aktą, sa
vo užmanymą turėdavo užmaskuoti „fizkultūrininke“ arba kokia „scena paplūdymyje“. I. Glazunovas pirmasis pralaužė
ledus, ir, kaip vakariečiai laikraštininkai
praneša, publika šitą „novaciją“ priėmė
su entuziazmu.
Net ir „Literaturnaja Gazeta“ dailinin
ką pagyrė: „Hipokritai ir meno adminis
tratoriai iki šiol su pasisekimu bandė iš
stumti šitą nemirtingą motyvą, — motyvą,
kuris inspiravo daugelį didžių realistų —
iš socialistinio realizmo tapybos kaip „ne
moralų“. Glazunovas turi būti pagirtas už
drąsą .kuria jis sulaužė šitą kvailą tabu
ir tuo tapybai grąžino žemišką džiaugsmą
ir jausmų poeziją“.
Nors tokie Išsireiškimai vargu ar deri
nasi su „socialistinio realizmo“ frazeologi
ja, reikia manyti, kad tie „meno adminis
tratoriai“ nebegali besuvaldyti laisvai kur
ti norinčius rusų tapytojus. Vieni didžiau
sių meno novatorių ir naujų modernių me
no kelių ieškotojų iki I Pasaulinio Karo
kaip tik ir buvo rusų menininkai. Jei ne
bolševikų revoliucija su savo socialisti
niais realizmais, kažin ar Maskva šiandie
ną nebūtų buvusi labai rimta konkurentė
Paryžiui, kaip pasaulio meno sostinė?
R.E.M.

kus lydėję mūsų lengvieji tankai. Jie visi
buvo sunaikinti taiklių suomių lengvųj;
artilerijos pabūklų. Suomių bunkeriai bu
vo neįveikiami.
Tada mūsų vadovybė nusprendė mesti
didelį kiekį sunkiosios artilerijos pabūki,
į atviras pozicijas, kad tiesioginiu taikymu
galėtų sėkmingiau griauti bunkerius. Ir šis
mėginimas nedavė vaisių. Artilerijos pa
būklai atvirose pozicijose buvo sudaužyti
suomių artilerijos ugnimi, o pabūklų tar
nyba išmušta. Ir tik į karo pabaigą buvo
gautas didelis skaičius sunkiųjų tankų, k.
rių šarvų neįstengė pramušti suomių prieš
tankiniai sviediniai. Tik tie sunkieji tankai
ir nulėmė Mannerheimo linijos likimą ir
viso karo eigą. Sunkieji tankai prieidavo
visai arti prie bunkerių ir patys .savimi už
dengdavo visas šaudymo angas. Tada pri
artėdavo pionieriai ir ugniasvaidžiais ir
granatomis nuslopindavo bunkerį. Taip bu
vo pralaužta Mannerheimo linija.
Daug tūkstančių rusų raudonarmiečių
neteko gyvybių prie suomiškų bunkerių.
Kitas mums baisus suomių ginklas buvo
minos. Jas suomiai labai plačiai naudojo.

Anais dar caro laikais, kada buvo kovoja
ma dėl laisvės ir demokratijos, aš ir Bir
žiška (nepaminėjo vardo) globojome ir
slėpėme pas save tą pačią Kolontaj. Caro
žandarai jos ieškojo, ir jai grėsė katorga,
bet mes nakčia išleidome ją į užsienį. Da
bar, jei ji žinotų, kokiose sąlygose aš gy
venu, greičiausia padėtų man.
Liūdna ir graudu buvo klausytis garbin
go ir brangaus senelio pasakojimų ir de
jonių, bet mes jam niekuo negalėjome pa
dėti, tik paguodėme žodžiais.
Tos įgulos viršininkas buvo labai geras
vyras. Jis tuos senelius atjautė ir laikė
įgulos rajone. Jis rūpinosi, kad valsčiaus
pareigūnai duotų jiems tinkamą butą ir
pragyvenimą. Tiesa, davė' jiems butą ir
tris centnerius bulvių, o kai atėjo birželio
keturioliktoji, sumetė kaip lavonus į sunk
vežimį ir išvežė pas Kolontaj.
Tokios buvo D- Malinausko, jo žmo
nos ir dviejų žmonos sesučių paskutinės
dienos Lietuvoj.
D. Malinauskas yra vienas tų, kurie
pasirašė nepriklausomybės aktą.
Br. G.

Kas yra Kristaus Bažnyčia?
Visais laikais Bažnyčia buvo giriama
dėl jos didelių socialinių darbų: nuo vergų
išlaisvinimo, nausėdijų kūrimo, žemės įdir
bimo, kuriuos pravedė vienuolynai, iki pat
moderniųjų misijonieriškų darbų, seselių
pasiaukojamojo darbo ligoninėse ir nepa
gydomųjų prieglaudose, didelių pagalbos
darbų mūsų organizacijų, kurias vargo me
tai pašaukdavo į gyvenimą.^ Bet vargas, jei
čia vienintelį Bažnyčios uždavinį matytu
me, nes didysis velnio gundymas — iš ak
mens padaryti duonos!
Ar tai yra kultūros Bažnyčia? Kalbant
apie krikščioniškus Vakarus, niekas neuž
ginčija didžių Bažnyčios darbų istorijos bė
gyje ir kiekvienas pripažįsta jos kultūrinę
įtaką į šiandieninius laikus. Kalbama apie
žymius artistus ir_ poetus, apie didžiuosius
dabartinės literatūros konvertitus. Gerai
žinome, kad daugelis žmonių per_ meną
randa Dievą. Teisinga, kad Bažnyčia yra
stipriausia kultūros nešėja. Bet vien tik
tai dar nesudaro Kristaus Bažnyčios! Jei
diktatoriai ir valdovai su ištaigingais vals
tybės palydovais aplanko musų senas baž
nyčias ir stebisi renesanso altoriais ir go
tikos vitražais, tai yra ne kas kita, kaip
reprezentacinis-dirbtinis laikymasis. Dauge
lis, tik iš šio požiūrio žiūrėdami į Bažny
čią, taip pat norėtų tik kultūros popie
žiaus, nes bijo nekultūringų rusų. Tai nė
ra Kristaus Bažnyčia!
Kristaus Bažnyčia yra Golgotoj įsteigta.
Tai yra kryžius, ant kurio buvo už mus
paaukotas žmogumi tapęs Dievo Sūnus,
Žemė buvo pilna nuodėmių, ištvirkimo, žu
dynių, nusigręžimo nuo Dievo. Žmonės lau
kė išgelbėjimo, nusiminę šaukėsi Dievo;
Tada Kristus atėjo į žemę. Jis nebuvo iš
turtingųjų ar kokios nors naujos religijos
steigėjas, kokių- tada netrūko. _ Jis buvo
Dievo Sūnūs — tuo remiasi mūsų tikėji
mas. Kada jis mirė, skeldėjo uolos, dangus
aptemo, žemė drebėjo, mirusieji kėlėsi, ir
pagonis šimtininkas puolė ant kelių ir sa
kė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnūs“.
Kodėl Kristus atėjo į žemę? Ne kultūros
programos paskelbti, taip pat ir ne sociališ
kai susipainiojusiam pasauliui patentuoto
sprendimo atnešti. Kristus atėjo pasaulio
ne pagerinti, bet išganyti jo! Jei naujoji
„socialinė kultūrpolitika“ Kristų mums
pristatė tik kaip dorinį pavyzdį, tada yra
piktažodžiavimas. Kristus mums yra Die
vo Sūnūs! Tik nuo kryžiaus ateina ir pas
kutinis atsakymas: In' hoc signo vinces!
Šiuo ženklu laimėsi!
Pater Leppich
Pamaldos:
DERBY — šį sekmadienį — rugsėjo 29 d.,
11 vai., Seselių koplyčioje, Bridge Gate.
BRADFORD — rugsėjo 29 d., 12.30 vai.
LEEDS — rugsėjo 29 d., 3.30 vai. p.p.

VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA
„Literatūros Lankai“ savo bibliotekos
antruoju leidiniu spausdina Vytauto Ma
černio kūrybinį palikimą. Vytautas^ Ma
černis yra vienas ryškiausių musų žemi
ninkų kartos poetų, žuvęs 1944 metais Lie
tuvoje. Lig šiol jo raštų tebuvo išleistos
tik „Vizijos“ 1947 metais Romoje. „Litera
tūros Lankų“ dabar spausdinamas poeto
raštų tomas apima visą rašytojo kūrybą:
„Vizijas“, „Metų Sonetus“, gausius paski
rus eilėraščius ir naujus, niekieno dar ne
žinomus, jo poetinio žodžio ciklus.

FAULKNERIO MINTYS
Vienas iškiliausių Amerikos beletristų
Nobelio literatūros premijos laureatas Wi
lliam Faulkner laikraštininkų buvo pa
klaustas, kokia, jo nuomone, yra akademi
nių studijų reikšmė rašytojui. Faulkneris
atsakė: „Tai būtų tas pats, kaip paklausti,
kokią vertę rašytojui turi apkūrentas kam
barys. Rašytojams, kurie negali dirbti šal
tame kambaryje, toks kambarys, žinoma,
turėtų labai didėlės reikšmės... Pirmoje ei
Įėję universiteto uždavinys yra išugdyti
humanitarą. Niekas negali būti rašytoju,
jeigu jis pirmiausia nėra humanitaras“.
Paklaustas, koks yra rašytojo tobulumo
mastas, Faulkneris atsakė: „Nepasisekimo
didybė!“ Tikrumoje rašytojas „nesiekia
pralenkti savo nūdienių kolegų Hemingway‘o arba Dos Passos, bet stengiasi pa
siekti Cervanteso arba Dostojevskio kalib
ro .Niekas mūsų prie jų neprisilygino —
mes visi pralaimėjome“.
Paklaustas, kas yra geriausi nūdieniai
Amerikos beletristai, Faulkneris be jokio
kuklumo atsakė: „Thomas Wolfe, Faulk
ner, Dos Passos, Caldwell ir Hemingwey —
ir šita eilės tvarka Wolfe stovi pirmoje
vietoje, nes jis labiausiai bandė ištisą
žmogaus širdies istoriją išrašyti ant ada
tos smaigalio“.
R.E.M.

Peržengus mums sUomių krašto sieną, suo
mių priedangos daliniai kovodami pamažu
traukėsi į Mannerheimo liniją. Visi civiliai
suomių gyventojai pasitraukė, palikdami
savo namus ir turtą mums kaip grobį. Bet
tas grobis brangiai kainavo mums. Nebuvo
namo, šulinio, spintos ar krosnies, kurie
būtų neužminuoti. Štai paliktos svetingai
praviros durys į gyvenamąjį namą. Grupė
raudonarmiečių bando duris praverti pla
čiau, o čia — sprogimas, ir raudonarmie
čiai visi nušluoti. Tai vyksta prie kiekvie
nų durų, prie kiekvieno šiek tiek reikalingesnio ar labiau akį viliojančio daikto, kiek
viename kelio ar takelio žingsnyje. Pra
džioje neturėjome priemonių ir įgudusių
minų ieškotojai.
Suomių minos pridarė
mums labai didelių nuostolių ir sulėtino
mūsų žygiavimą. Suomiai nepaprastai grei
tai ir sumaniai padėdavo minas ten, kur
jų mes nė nemanėme rasti. Kartą jau prie
Mannerheimo linijos naktį išsiunčiau 4
raudonarmiečius į žvalgybą. Raudonarmie
čiai iššliaužė iš apkasų. Vos jiems iššliaužus už mūsų spygliuotųjų vielų tvoros, pa
sigirdo automatų salvės ir rankinių grana
tų sprogimai. Greitai grįžo į apkasus du su
žeisti raudonarmiečiai, kiti du nebepajėgė
sugrįžti. Tuojau pasiunčiau dar 4 raudon
armiečius paimti likusių tų dviejų sužeis
tųjų ar jų lavonų. Tik spėjo pasiųstieji
raudonarmiečiai prišliaužti prie kovos plo
te likusiųjų, iš ten pasigirdo dviejų minų
sprogimai. Nė vienas išsiųstųjų nebegrįžo.

Suomiai prie anksčiau užmuštųjų lavonų
buvo spėję pritvirtinti minas.
Karelijos kovų bazė
Po mėnesio kautynių prie Mannerheimo
linijos mano batalijone beliko tik 40 rau
donarmiečių, aš ir dar vienas karininkas.
Didžioji dauguma mano vyrų žuvo, nes ir
nepavojingas sužeidimas prie 40 laipsnių
šalčio reiškė mirtį. Batalijonas buvo ati
trauktas prie Leningrado ,gavo papildy
mus ir vėl buvo mestas į Kareliją, Lado
gos ežero šiaurėje. Suomiai čia neturėjo jo
kių pastovių įtvirtinimų. Čia vyko judrio
sios kautynės. Ir čia suomis kovotojas pato
dė savo pranašumą, gerą parengimą ir
aukščiausią kovingumo laipsnį. _ Suomių
kariai buvo gerai parengti ir aprūpinti il
giems ir greitiems žygiams. Suomio kario
aprangą sudarė: ploni lengvi baltiniai, ant
jų ploni geros lengvos vilnos mezginiai,
ant jų antri vėjo nepraleidžiantieji balti
niai ir virš jų lengvas vilnonis geros me
džiagos kombinzonas. Jų pusbačiai buvo
geros neperšlampamos medžiagos. Tokioje
aprangoje suomis karys jautėsi lyg sporti
ninkas sporto aikštėje. Suomis karys turė
jo dvi poras slidžių. Vieną porą jis naudo
jo čiuožti, antroji pora buvo sujungta su
rogutėmis, kuras karys vilko paskui save.
Į rogutes buvo pakraunama palapinė, mie
gamasis maišas, mažas spiritinis primusas,
maisto ir šaudmenų atsargos. Giliame snie
ge suomis pasistatydavo palapinę, arit pri
muso pasigamindavo maistą ir ilsėdavosi

„SAUJĄ DERLIAUS“ UŽSAKĖ
GIMNAZIJAI
Lietuvių Saleziečių Instituto direktorius
užsakė 30 egzempliorių Nidos Knygų Klu
bo leidžiamosios skaitymų knygos „Sau
jos. derliaus“. Ji Institutui pravers kaip
lietuvių literatūros skaitymų knyga moki
niams.
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AR BUS SPALVOTA TELEVIZIJA
ANGLIJOJE?
Prieš keletą mėnesių britų dienraščiai
rašė apie pirmąjį spalvotos televizijos ban
dymą britų saloje. Vienoje Londono uni
versiteto auditorijoje specialaus priimtu
vo ekrane medicinos studentai stebėjo ope
racijos eigą natūraliomis spalvomis, BBC
aparatų perduotą iš vienos Londono ligo
ninės. Tuo metu daugelis galvojo, kad šiuo
įvykiu prasidėjo spalvotos televizijos era
Anglijoje. Bet apie tolimesnę šios srities
pažangą vėliau nebuvo daugiau nei rašo
ma nei kalbama.
Dabar Londone vykstančioje radijo ir
televizjos parodoje minios lankytojų api
beria klausimais pavilijonų pareigūnus dėl
spalvotosios televizijos. Deja, jie gauna
miglotus atsakymus.
Amerika turi spalvotą televiziją. Regu
liariai veikiančios stotys perduoda spal
votas programas. Prieš metus ten įsisteigė
net specialios firmos, gaminančios šios rū
šies priimtuvus. Buvo užplanuota paga
minti 6 milijonus aparatų. O metų bėgyje
tebuvo parduota tik 100.000. Pasirodo, jog
spalvotosios televizijos priimtuvas yra la
bai komplikuotas ir preciziškas aparatas.
Jo nustatymas painus ir reikalingas nuola
tinės monterių priežiūros. Taipogi jo kaina
(200 sv.) yra masiškai neprieinama Ameri
kos piliečiams. Visa Amerikos televizijos
pramonė turėjo didelių nuostolių dėl šių
spalvotųjų programų įvedimo. Amerikonų
namuosna pamažu grįžta ekranas „balta
ir juoda“.
Priimtuve gauti spalvotam vaizdui rei
kia specialaus elektronų prietaiso, kurs, pa
rinkęs tinkamas spalvas, „skaldo" jas į
pusę milijono mažyčių švieso taškučių, ku
rie ekrano plota turi surasti sau tinkamas
vietas.
Amerikoje, Anglijoje ir žemyne šimtai
elektrono inžinierių suka galvas, kaip su
rasti pigesnį ir nesudėtingą spalvų perda
vimą televizijos ekrane.
Šiuo metu Anglijoje tėra tik 30 aparatų,
kurie gali priimti spalvotą televiziją. BBC
ir ITV elektrono inžinieriai skelbia, jog
trejų metų laikotarpyje jie pasieks teigia
mų rezultatų, ir jog tada tie patys „juoda
ir balta“ priimtuvai galės savo ekrane pri
imti ir spalvotąsias programas.
Vienas prancūzų televizijos inžinierius
pareiškė, jog pagaminimas nesudėtingo ir
pigaus spalvotosios televizijos priimtuvo
būtų stebuklas. Bet stebuklai technikos
srityje, ypač šiame amžiuje .nėra naujie
na. Gal greitu laiku ir britų saloje televivizijoje matysime spalvotas skalbimo mil
telių reklamas...
E.M.
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Skyriaus
susirinkimas
LONDONO MOTERŲ SAMBŪRIO
DBLS
Corby
skyrius
rugsėjo
28
d.,
6
v.
Užsimojimai
1. Lietuvos laisvinimo veikla
ciją už Lietuvių Tautos teisę ir valią būti
vak., R. Kat. Bažnyčios parapijos salėje
Europos Lietuvių Bendruomenės pasiryž laisva ir nepriklausoma valstybe.
Praeitą sekmadienį galutinai susiroga- kviečia narių susirinkimą, kuriame bus
nlzavo Londono lietuvių moterų sambūris renkama mandatų komisija naujos skyr. ta ir toliau visomis galimomis priemonė
2. Lietuvybės išlaikymas
valdybos rinkimams pravesti ir svarstomi mis vesti savo gyvenamuose kraštuose ak• ir aptarė savo planus ir užsimojimus.
kiti skyriaus reikalai, _>
Lietuvių tarpe puoselėti lietuvių tauti
Sambūrio pirmininkė yra J. Kalibatienė.
Skyr. Valdyba
nes ir religines tradicijas. Lietuvybės iš
ATSTOVŲ KALBOS PER RADIJĄ
laikymo pagrindas yra šeima. Bendruome
BOLTONAS
nės privalo ateiti šeimai į pagalbą aprūpi
Europos Lietuvių Bendruomenių pirmi Pirmasis toks minėjimas
nant šeimas lietuviška spauda, vadovė
ninkų suvažiavimo proga atstovai pasakė
Rugsėjo 14 d. DBLS Boltono sk. pirmą
liais, plokštelėmis, ruošiant ir remiant lie
kalbas į Lietuvą per Vatikano ir Romos kartą savo 7 metų veiklos bėgyje suruo
šė Tautos Šventės minėjimą. Minėjimas
tuviškas savaitgalio mokyklas, rengiant
radijo stotis.
DBLS
Valdyba
yra
išsiuntusi
skyriams
sutraukė apie 200 vietos ir apylinkės lie
aplinkraštį, kuriame buvo paliestas siunti jaunimo stovyklas, buriant jaunimą į sa
Parduodu Lietuvos Pašto ženklų _ pilną tuvių, todėl net ir talpi salė buvo pilnu
n'ių
į Lietuvą klausimas. Po to ji ligi šiol vas jaunimo organizacijas ir,, aplamai, šie
tėlė.
kolekciją. Yra ir kitų kraštų pašto ženklų.
Minėjimą pradėjo sk. pirmininkas Ba yra daug ką išsiaiškinusi ir dėl to dabar kiant išlaikyti lietuviškumą, naudojant vi
Rašyti: Mr. L. Ram, 26 St. Mary's Man
nys, pakviesdamas tarti žodį DBLS V-bos randa būtino reikalo iškelti tą klausimą sas laikui pritaikytas modernias priemo
sions, St. Mary's Square, London, W.2.
atstovą Grikiną. Pastarasis trumpame žo
nes.
dyje pasveikino susirinkusius ir kartu iš viešai ir smulkiau pasisakyti. Kadangi lie
NOTTINGHAMAS
Prašyti lietuviškų radijo transliacijų ve
kėlė du svarbesnius mūsų visuomeninio tuviai kaip ir dabar, taip ir ateityje steng
Nottinghamo tėvų dėmesiui
darbo momentus: pirma — tarpusavio su sis padėti namiškiams Lietuvoje, siųsda dėjus duoti specialias programas jauni
Pranešama visiems tėvams, kad rugsėjo siklausymo reikšmę dirbant lietuvišką dar mi siuntinius, kurie kainuoja didelius pi mui ir programų laiką pastoviai skelbti
14 d., po vasaros atostogų, pradėjo veikti bą ir antra' — mūsų jaunimo paruošimą
„Europos Lietuvyje“.
sekmadieninė Vargo Mokykla.
Ji veiks tam darbui, kai senesnieji turės pasitrauk nigus, DBLS Valdyba nori su visų lietuvių
pritarimu
įsteigti
tarnybą,
kuri
padėtų
. kiekvieną sekmadienį 12 vai., išskyrus tuos ti. Po to sekė rašytojo Spalio paskaita. Pre
3. Pasaulio Lietuvių Seimas
sekmadienius kada būna lietuvių pamal legentas savo sklandžioje ir turiningoje žmonėms supirkti ir pasiųsti reikiamus
Pasaulio Lietuvių Seimas turi būti lie
dos. Bet tais pamaldų sekmadieniais po mi kalboje iškėlė musų organizacinio gyveni daiktus. Išvados siūlyti šitaip yra prieita
- šių, vaikučiai renkasi tenai pat bažnyčioje mo tiek teigiamąsias, tiek neigiamąsias sa
tuviško
organizuotumo ir tautinio ir poli
į kapeliono pamokas.
vybes ir ragino vieningai dirbti mūsų pa išsiaiškinus, kad lietuviai, naudodamiesi tinio subrendimo demonstracija. Dėl to pa
tokios tarnybos paslauga, sutaupytų daug
Prašoma visus tėvus atkreipti į tai dė vergtosios Tautos laisvinimo darbą.
mesį.
Meninę dalį atliko Bradfordo „Atžaly pinigų. Per tokią tarnybą siunčiamieji geidaujama, kad būtų sudarytos sąlygos
Skyr. Valdyba
nas“. Savo gražiai išpildyta programa: solo siuntiniai būtų žymiai pigesni, negu per visų lietuvių bendruomenių atstovavimui
dainomis, duetais, vyrų, moterų ir mišriu betkokią firmą, ar privačiai siunčiamieji. seime.
chorais, o, be to, gražiomis deklamacijo
NORTHAMPTONAS
Seimas turi išreikšti Lietuvių Tautos va
Kainos skirtumas būtų nuo 15 iki 19 proc.,
mis, tikrai sukėlė šventišką nuotaiką.
Susirinkimas
Pabaigoje dar žodį tarė svečias iš Itali- t.y. kur dabar mokama 42 svarai, tai toks lią ir teisę atsipalaiduoti nuo okupacijos ir
DBLS Northamptono skyriaus Valdyba jos salezietis Tėv. Urbaitis.
siuntinys tekainuotų 34-37 svarus. Vadi- būti laisva ir nepriklausoma valstybe.
kviečia skyriaus narius ir visus Northamp
Seimas turėtų pasisakyti vieningos lietu
Baigus minėjimą Himnu, prasidėjo šobūtų sutaupoma 5.8 sv. nuo kiekvieno
tone _ gyvenančius lietuvius j susirinkimą kiai, kurie užsitęsė iki vidurnakčio.
.
.
vių politinės vadovybės laisvame pasauly
Bravo boltoniečiams ir. visiems kitiems, panašaus siuntimo. Dūda mojo pavyzdžio
rugsėjo 29 d., 3 vai. po pietų, airių klube,
Kingsthorpe Rd. Yra svarbių reikalų, ku prisidėjusiems prie suruošimo šio nuotai- kaina nėra galutinė, nes jeigu visi lietu- je įgyvendinimo klausimu.
riuos visi bendrai tfirime apspręsti.
kingo minėjimo!
Buvęs viai susiburtų apie šią tarnybą, kainos skir 4. Vasario 16-tos Gimnazijos Kuratorijos
tumą būtų galima sumažinti iki 23 proc. reikalu
Šie rezultatai yra duodami ištyrus galimy
Atidėti’ Europos Lietuvių Bendruomenių
bes tekstilės gaminių transakcijoje. Savai atstovo į Kuratoriją rinkimą.
Anglijoje vaidilos vardas irgi yra vi- tės bėgyje bus padaryta tolimesnių žygių
Gilioje senovėje lietuviai savo dievus
garbino šimtamečių ąžuolų paunksnėje pa siems lietuviams gerai žinomas. Čia 1898 ir sužinotos ir kitų produktų kainos, kaip 5. Kultūriniais reikalais
Pasikeisti žiniomis tarp bendruomenių
statytose šventovėse. Kaip spėjama, pirmo m. buvo pradėtas leisti laikraštis „Vaidy- maisto, vaistų ir t.t. _
Tokios tarnybos įkūrimą S-gos Valdyba apie turimas kultūrines ir menines pajė
ji tokia šventovė — žinyčia buvo įkurta lyte“. Tai buvo pirmas lietuviškas laikraš
Rusnėje 115 m. prieš Kristaus gimimą. Gar tis Anglijoje. Jį redagavo Jonas Montvila, laiko būtinu dalyku, nes tai būtų nė pre- gas ir jas panaudoti bet kurioje bendruo
1950 m. vaario mėn. 24 d. Londone buvo kybos įstaiga, kuri siekia pelno, o tarny- menėje.
siaustoji' žinyčia buvo įkurta Vilniuje, toje
vietoje, kur dabar yra Vilniaus Katedra. įsteigtas meno sambūris, kuris vėliau pa- ba, kuri už minimalų išlaidoms padengti
-Taip pat nemažai buvo garsi ir Palangos sivadino šitaip: Londono Lietuvių Meno mokestį sutaupytų žmonėms sunkiai už- 6. „Europos Lietuvis“
Suvažiavimas, konstatavęs
„Europos
žinyčia, iš kurios DLK Kęstutis parsivežė Sambūris „Londono Vaidila“. Sambūris dirbamus svarus. Todėl kviečiame visus
sau žmoną — gražiąją vaidilutę Birutę. stato sau tikslu: menų žadinti lietuvio iš- lietuvius, kurie siunčia tokius siuntinėlius, Lietuvio“ svarbą Europos lietuviams, ran
Dar tenka priminti, kad ir Pajavonyje eivio tautinę dvasią, skiepyti jam gimtojo pritarti sumanymui ir burtis apie organi- da reikalinga išlaikyti jo nešališką liniją,
(Vilkaviškio apskr.), kaip spėjama, ant to lietuviško žodžio ir dainos meilę, kad vi- zuojamąją tarnybą, tuo sumažinant sau da. vengti politinių ir asmeniškų polemikų ir
paties kalniuko, kur dabar stovi bažnyčia, sa tai nesužaloję galėtume parvežti j lais- bartines išlaidas ir susidarant sau dau- rekomenduoti bendruomenių nariams ji
irgi buvusi įkurta žinyčia, iš kurios Sūdu vą tėvynę Lietuvą. Tikslui atsiekti sambū giau galimybių padėti savo namiškiams remti ir prenumeruotis.
vos krašto žmonėms buvo skelbiama die ris organizuoja valstybinių, tautinių šven Lietuvoje.
7. Generalinis Europos L. Bendruomenių
čių bei kitus minėjimus, ruošia koncertus,
Šiuo DBLS Valdyba kviečia tuos lietuvų valia.
, Viena dalis kunigų, kurie aptarnavo ži-' dramas, komedijas bei muzikalinius vaidi vius, kurie siunčia siuntinius, parašyti jai Sekretoriatas
Generalinis Sekretoriatas paliekamas
nyčlą, buvo vadinami vaidilomis. Tai bu nimus, literatūros vakarus ir kitokias kul- savo nuomonę ir nurodyti kiekį paketėlių,
kaip moralinė Europos Lietuvių Bendruo
vo keliaujantieji kunigai — dainiai. O mer tūrines pramogas. Sambūrio veikla yra ge numatomų išsiųsti metų bėgyje.
PENKI UKRAINIEČIAI KANADOS
Tokia tarnyba galės patarnauti persiųs- menių jungtis. Gen. Sekretoriato pareigas
gaitės, kurios kurstė amžinąją ugnį, buvo rai žinoma ne tik Londone, bet ir provinPARLAMENTE
vadinamos ugniasargėmiš — vaidilutėmis. cijoje, nes visos didesnės lietuvių kolonijos dama ir pačių žmonių supirktuosius pro- pavesti to Krašto Valdybai, kurios teritori
Kanada — (LAIC). Penki ukrainiečių
Kad aiškiau susipažintume su vaidilų ir jau yra jo po keletą kartų aplankytos su duktus, bet čia galima pastebėti, kad to joje numatoma sukviesti sekantį suvažia kilmės
kanadiečiai yra Kanados parlamen
kiomis kainų nuolaidomis, kuriomis tokiai vimą. Sekretoriato pareiga yra sukviesti ir to nariais.
vaidilučių pareigomis, tenka pacituoti ke koncertais ar vaidinimais.
Dominijų Parlamente Ontario
suorganizuoti
suvažiavimą.
Sekantį
suva

tarnybai
bus.
įmanoma
nupirkti
produk

letą sakinių iš Lietuvos istorijos.
valstybę tarpe kitų atstovauja šie du uk
Prasidėjusi emigracija iš Anglijos smar
žiavimą
nutarta
kviesti
1959
metais.
rainiečiai: Michael Starr-Starchevsky ir
„...Tie vaidelės arba vaidylucziai trau kiai palietė ir sambūrį: didelė dalis vaidi- tus, ypač tekstilės gaminius, vargu bus ga
Dr. Ivan Kucherpa, abu konservatoriai, iš
kė lygiai su kareiviais į karę ir tenai drau liečių iškeliavo į užjūrius. Malonu, kad jie Lima pasiekti paskiram žmogui.
Albertos valstijos j parlamentą įeina ukrai
DBLS Valdyba
ge patys kantriai graudindami nepriete ir tenai įsijungė į kultūrinę veiklą, o tai
nietis
Ambrose Hulovach (Social Credit
Skubėkime užsisakyti St. Butkaus
lius drąsino kareivius .idant kantriai uz matome skaitydami užjūrio lietuvių spau
partijos), Fred Zaplitny, socialistas ir My
„Vyrai Gedimino Kalne“
liūosybę ir tėvainę mirtų, vildamiesi už tai dą. Pažiūrėję į sambūrio sąrašus, matysi
kolą Madziuk, konservatorius, abu iš Ma
nitoba. M. Starr yra John Diefenbaker ka
nu dievų paaliminimą bei linksmybę antra me, kad jame dar yra narių, kurių beveik
savanorio-kūrėSt.
Butkaus,
žurnalisto,
VOKIETIJA
me gyvenime nupelnyti“.
jo, Vyties Kryžiaus kavalieriaus, atsimini binete darbo ministeriu.
pakaktų palaikyti kultūrinei veiklai. Bet
mai „Vyrai Gedimino Kalne“ iš anksto su
„...Saugojusios tą ugnį kuningės mergai iš jų dalis yra pasiėmusi „neribotų atos
APMOKAMAS SKELBIMAS UŽ
silaukė didelio susidomėjimo. Užsakymai Elena Kepalaitė į Kanadą
tės, ugnesargėmis vadinamos, kurios apsi- togų“, dėl to likusiems tenka ir sambūriui
NEAPMOKAMA CUKRŲ
plaukia šimtais. Kad leidykla nepritruktų
išraiškos šokio šokėja Elena Kepalaitė
žadavusios buvo visą amžių mergauti ir vadovauti, ir vaidinti, ir atlikti techniš
jus aptarnauti, prašome skubėti užsisakyti jg Melbourne Australijoje išvyko į Kana
Kiekvienam,
gyvenančiam
Vokietijoje,
is anksto. Knyga Anglijoje kainuos 15 ši- da_ kur žada nuolat įsikurti.
sžventą ugnį kurstyti. Užgesus tai ugniai kuosius darbus. Be to, Londone dar yra
Elena Kepalaitė per savo kelis gyveni
pats vieszpats skylęs su kunigais isz visų meninių jėgų, kurios savo praktika ir pa kuris nori ką nors pasiųsti savo artimie Įmgų, Vokietijoje tiesiai užsakius leidyklo
~
, ,. mo metus Australijoje buvo aplankiusi vididžiausio akmens, klaupęs po szventu tyrimu galėtų pagyvinti sambūrio veiklą, siems Lietuvon, patogiausiai tai atlikti per me Anghjoje
galima šią knygą užsisakyti: sus didesnius Australijos miestus ir daVuąžulu bei apent sukūręs ugnį ir kaltąsias bet stovi nuošaliai. Taip pat sambūrio ei Tazab Lietuvių skyrių, Londone, kadangi
4Thornton Ave, London W. 4., sį sav0 išraiškos šokio koncertus. Be to,
ugnesargias tenai sumetęs“. (Simanas lėse mažai matyt mūsų tautos žiedo — pil atsiskaitymas nėra komplikuotas: galima arba Mr. J. Bružinskas, 46 Spnngchffe, E Kepalaitė yra dalininkė ir pati sukuria
,
savo šokiams ir drabužius. Šokėja išvykDaukantas —Lietuvos Istorija).
no energijos jaunimo, kuris savo jaunat įmokėti bendrovės sąskaitose Vokietijos Bradford 8.
Vokietijoje: „Aušra ', 13 b Memmingen, dama pareiškė. kad ji tikisi pasirodyti ir
Taigi storija sako, keliaujantieji lietu viška dvasia ir senuosius Išjudintų iš su bankuose.
Postfach
201.
W.
Germany.
Šiuo
adresu
Kanado
s scenoje.
—rem.
Kiekvienam, gyvenančiam Vokietijoje užsisako ir lietuviai, Europoje gyvenantie- _________________
vių dainiai — vaidilos ir amžinosios lietu stingimo. Tad visi, kas norime sambūryje
lietuviui,
užsakiusiam
nors
ir
mažiausią
ji. Kaina visuose Europos kraštuose 6 DM,
viškos ugnelės kurstytojos vaidilutės, jau dirbti, o ne griauti jį, junkimės į tą lietu
siuntinėlį Lietuvon, Tazab Lietuvių sky pakeičiant krašto valiuta ir pridedant per- NEREIKĖS JUMS SUTAUPŲ PAJUDIN
buvo žinomi gilioje senovėje.
viškosios ugnelės kurstytojų būrelį.
siuntimo išlaidas.
>pj
Mūšų amžiuje vaidilos vardu kai kur
Sambūrio metinis susirinkimas įvyks rius prideda kilogramą cukraus nemoka
buvo vadinami teatro artistai. Ugnelės rugsėjo 29 d., 4 valandą po pietų, Parapi mai.
*
jei siuntinėlių reikalais parašysite:
Rašykite: Tazab, Lietuvių skyrius, L
kurstytojų vardu buvo pavadintų laikraš jos salėje, 345a, Victoria Park Road, Lon
(E) Lietuvos kaimo korespondentų su- Tazab, Lietuvių skyrius, 1, Ladbroke
važiavimas įvyko Vilniuje.
čių, draugijų, teatro vienetų ir kt.
don, E.9.
V.V. Ladbroke Gardens, London W.ll.
Gardens, London W.ll.

LONDONAS

Siuntiniu Tarnyba

Lietuviškosios ugnelės kurstytojai

prie besikūrenančio primuso. Jeigu lauke
buvo 40 laipsnių šalčio, tai palapinėje tik
4 laipsniai, ir karys miegamajame maiše
turėjo tinkamą poilsį. Tokioje aprangoje
suomis buvo labai judrus ir atlikdavo grei
tus ir ilgus žygius. O mūsų raudonarmie
čiai buvo apvilkti sunkiais vatiniais rūbais
ir apauti sunkiais veltiniais batais. Raudon
armiečiai neturėjo slidžių, jie buvo pri
versti bristi giliu sniegu, buvo nejudrūs ir
greitai pavargdavo. Suomiai labai suma
niai išnaudodavo labai miškingą ir ežerais
Išraizgytą vietovę. Jų smulkūs daliniai ap
eidavo mūsų sparnus ir, giliai įsiskverbę į
mūsų užnugarį, pridarydavo mums didelių
nuostolių. Suomiai labai plačiai naudojo
pasalas. Jie nelietę praleisdavo mūsų sau
gos ir žvalgomuosius dalinėlius, apipildavo
kulkomis tirštas, nepasirengusias kauty
nėms žygio voras ir vėl dingdavo miškų
tankmėse. Negausūs mūsų slidininkų bū
riai bandydavo persekioti pasitraukian
čiuosius iš pasalų puolusius suomius. Suo
miai, sumaniai išnaudodami raižytą vieto
vę,, užvesdavo persekiotojus ant kitų pasalininkų ir sunaikindavo juos. Daug ir įvai
rių karo gudrybių naudojo suomiai. Kartą
mūsų batalijonas. turėjo pulti priešą per
siaurą, bet ilgą ežerą. Ežero ledas suomių
buvo smarkiai apšaudomas. Stipri mūsų
artilerijos ugnis nuslopino suomių ugnies
taškus. Batalijonas metėsi per ežerą į šuo
mių apkasus. Staiga kažkur šone pasigir
do duslus sprogimas. Suomiai išsprogdino

Labai daug žalos ir nuostolių mums pri vais. Apgyniau ją. Aptvarsčius žaizdą, nu tume pasinaudoti jų mėsa, gyvulių lavo
tarp dviejų ežerų buvusią užtvanką. Dide
lė vandens banga ūžtelėjo ledo paviršiumi, darydavo „gegutės“. „Gegutėmis“ mes va siunčiau ją į divizijos štabą apklausinėti. nai buvo apipilti žibalu. Visi rūbai buvo
kuriuo bėgo pirmyn raudonarmiečiai. Van dindavome suomių pavienius šaulius, dau Ten ji, aišku, apie suomių karius nieko supiaustyti į smulkius gabalėlius, indai su
duo siekė tik raudonarmiečių riešus. Per giausia moteris. „Gegutės“ palei mūsų žy tikslaus nepasakė. „Gegutė“ buvo paguldy daužyti, baldai sukapoti ar sulaužyti, pa
šlapo veltiniai raudonarmiečių batai. Ba gio kelią įlipdavo j medžius, praleisdavo ta ligoninėn drauge su sužeistaisiais rau galviai supiaustyti ir jų plunksnos išbars
talijonas užėmė suomių apkasus, bet po po saugas ir žvalgomuosius dalinius, o užėjus donarmiečiais. Prie jos buvo pastatytas tytos. Suomiai mums nepaliko niekur ir jo
ros valandų visą batalijoną teko evakuoti tirštai pagrindinei vorai paleisdavo į ją iš sargybinis. Jai buvo padaryta operacija, ir kio naudingo daikto, kuriuo mes galėtume
į ligonines — visiems raudonarmiečiams lengvųjų kulkosvaidžių ar automatų ugnį. ji pradėjo sveikti. Kartą naktį užmigo prie pasinaudoti.
nušalo kojos.
Nors Karelijos kovų bare Viena tokia „gegutė“ pridarydavo mums la jos budėjęs sargybinis. „Gegutė“ išsitrau
Nuomonių išsiskyrimas
mes turėjome dešimteriopą jėgų persvarą, bai daug nuostolių. Surasti „gegutę“ būda kė chirurginį peiliuką, kurį ji buvo pavo
Visą pasakojimo metą majoras reiškė pa
bet suomio kario sumanumas, pasiryžimas vo labai sunku, jos sumaniai slėpdavosi di gusi operacijos metu, perplovė sargybiniui
džiųjų eglių tankiose šakose. Vienintelė gerklę ir, bėgiodama nuo lovos prie lovos, garbą ir lyg pavydą suomių karių sumanu
ir atkaklumas nugalėjo mus.
Kartą žygiavau pagrindinių jėgų voros priemonė prieš „gegutes“ buvo miško „šu paskerdė dar 40 raudonarmiečių. Triukš mui, atkaklumui, ištvermei ir jų geram ap
viduryje. Prie kelio pamačiau suomį karį kavimas“. „Šukavimą“ atlikdavo mūsų ar mą išgirdę ir atbėgę kiti sargybiniai pakė rūpinimui. Tik. kalbėdamas apie suomių
iškeltomis rankomis. Prieky žygiavusieji tilerija. Į abi puses kelio apie 500 metrų lė ją ant durtuvų. Bet savo kerštingą dar karių rusams bolševikams padarytuosius
raudonarmiečiai nekreipė į jį dėmesio. Šuo ruožą artilerija apiberdavo tūkstančiais bą ji jau buvo atlikusi — visi 40 raudon nuostolius majoras užsidegdavo pykčiu ir
suomių adresu siuntė ciniškus rusiškus
mis įvairiais rusiškais keiksmažodžias plū sviedinių, kad apšaudomajame plote ne armiečių mirė.
keiksmažodžius. Pasakodamas apie suomių
do mus. Paklausiau jį, ko jis nori ir taip liktų ant medžių šakų. Kokio milžiniško Kapituliacija
sunaikintą savo turtą, majoras vėl užside
keikiasi. „Aš atėjau pasiduoti į nelaisvę, sviedinių kiekio reikėjo nubaidyti vienai
Pralaužus Mannerheimo liniją, suomiai gė pykčiu ir pasakojimą baigė šiais žo
jau visą valandą stoviu čia šaltyje, o jūs „gegutei“!
paprašė paliaubų. Pagal kapituliacijos są džiais: „štai tau ir kultūringa (keiksmažoKartą pavyko „gegutę“ pagauti. Su bū
(keiksmažodis) neimate manęs“, atsakė
lygas suomiai turėjo pasitraukti iš Kareli dos) suomių tauta, tie niekšai!“
suomis. „Kodėl tu pasiduodi į nelaisvę?“ riu raudonarmiečių apsupau grupę tankių
jos, palikdami visą nejudomą turtą nesu
„O ko jūs lindote į Suomiją? Suomiai
paklausiau jį. „štai, žiūrėk į mano šovini eglių, iš kurių buvo šaudyta į mus. Po ga
naikintą. Visu kovos baru suomiai turėjo juk gynė savo turtą, savo namus, savo
nes“, pasakė suomis. „Jose bėra tik trys na ilgo mūsų šaudymo į eglių viršūnes iš
kasdien pasitraukti po 20 kilometrų. Se valstybę“, pasakiau majorui.
šoviniai. Rusų yra 200.000.000, suomių tik vienos eglės pasigirdo aiktelėjimas, ir iš
kančią dieną mes užimdavome suomių ap
Majoro akys piktai sužaibavo: „Tylėk“,
3.000.000. Aš turėjau nukauti 70 rusų bol jos iškrito lengvasis kulkosvaidis. Sustab
leistą ruožą. Visi Karelijos civiliai gyvento riktelėjo jis. „Suomiai visi baltagvardie
ševikų, nukoviau tik 30. 40-ies su trimis šo džiau šaudymą. Pradėjome „gegutę“ vilioti
jai pasitraukdavo drauge su savo kariais. čiai (keiksmažodis)!“
viniais nebenukausiu, o nenukoves netu žemėn. Pradžioje eglėje buvo girdėti vaito
Visas nejudomasis turtas buvo paliktas
riu teisės rizikuoti savo gyvybe. Gal ne jimas, vėliau pasigirdo moteriškas balsas.
Keletas nejaukių sekundžių praėjo tylo
tvarkoje, ir mes pagaliau radom pastogę.
laisvėje sulauksiu geros progos, kada gale „Gegutė“ koliojo mus tokiu rusiškų keiks
je.
„Žiūrėk, kitiems taip nekalbėk. Man
Dėl sunkių žiemos meto kelio sąlygų jusiu nugalabinti dar 40 jūsiškių. Tada turė mažodžių žodynu, kad pikčiausias keiks
domojo turto suomių gyventojai daug pasi niekis, kad taip pasakei", jau atlaidžiai pa
mininkas rusas galėjo jai pavydėti. Paga imti negalėjo. Visą paliekamąjį judomąjį sakė majoras.
siu teisę mirti“.
Suomį liepiau nuginkluoti ir nuvesti į liau „gegutė“ iš eglės išlipo. Ji buvo sužeis turtą suomiai sunaikino. Visi paliekamieji
Daugiau progų pasikalbėti su manimi
divizijos štabą apklausinėti.
ta. Įsiutę raudonarmiečiai puolė ją durtu gyvuliai buvo išskersti, o kad mes negalė rusas majoras nebeieškojo.
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MIELI TAUTIEČIAI,

Nr. 38. (478) 26. 9. 1937,.

KARINE TARNYBA SOVIETUOSE

Angliškai kalbančiajam pasauliui supa
žindinti su bolševikinio gyvenimo (vykiais
Rytų Europoje estų Stockholme leidžiama
Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje, supirkite savo (prastose krautuvėse
sis „Newsletter from behind the Iron Cur
tokias prekes, kokios Jums labiausiai- patinka, ir siųskite jas su sąskaitomis mums.
tain" rugpiūčio mėn. numeryje pateikia
Mes Jūsų pačių sudarytąjį siuntinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus — ap
žiupsni žinių apie karo tarnybą Sov. Są
draudę ir apmokėję muitą, tuojau išsiųsime Lietuvą.
jungoje.
Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galime papildyti arba ir ištisai
Kariuomenėje ten reikia tarnauti trejis
sudaryti pagal klijentų nurodymus iš gausybės prekių, esančių mūsų nuosavuose
metus. Tas pabėgėlis, kuris pateikė žinių,
eksportiniuose sandėliuose ir krautuvėse Londone.
atitarnavo 1953-1956 m. Atitarnauti reikia
Reikalaukite kainoraščių. Rašykite lietuviškai!
sukakus 18 metų. Šaukiamieji pusmečiu
anksčiau gauna kvietimus. Jei šaukiama
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurioe Place, London, S.W.7.
sis neįvykdo įsakymo, tada jau jo darbo
Teleph. Kensington 4281.
vietės kadrų skyrius įteikia jam kitą šau
kimą skubiai prisistatyti. O kai jaunuolis
j,
.U^Tairi—i
—-jh.—ir liTF-iT"-ilB-..-.7-rTii— ..r;.*ir-, ir,..-;, „-ąr i fc,; i - i ■
--■
prisistato, tai iš jo atimamas pasas, ir jam
išduodamas kitas dokumentas, kuriame įra
21OSEHH0EHHaHI3GK30HHE3HHH0HHaa53HHHHHEiaHaE3HHHH0HI šyta, kad jis yra įregistruotas karinei tar
nybai. Po to jaunuoliui be policijos leidi
mo nevalia palikti gyvenamosios vietos.
Maždaug po pusmečio, o kartais ir vėlė
liau gaunamas naujas šaukimas, kuris jau
Ne vienas mūsų šiandien yra susirūpinęs siuntinėliais.
Vieni reiškia, kad reikia stoti tarnauti.
siunčia dažniau, kiti rečiau. Tačiau prieš Kalėdas beveik kiekvienas
Priėmimo komisijas sudaro kariuome
stengiasi ką nors pasiųsti savo artimiesiems.
nės ir saugumo atstovai ir daktarai. Netin
Viena didžiausių ir rimčiausių šios srities firmų, TAZAB bendro karna sveikata paprastai yra vienintelė
vė, turinti specialų lietuviams skyrių, 1, Ladbroke Gardens, London priežastis išsisukti karo tarnybos, nors ge
W.ll., š.m. Kalėdų proga visiems, kurie bet kuriuo reikalu kreipsis į rai žinomi atvejai, kad Kaukazo kai kurios
šią bendrovę nemokamai pasiųs
tautelės buvo laikomos nepatikimomis ir
iš jų neimta naujokų. Buvę tokių atsitiki
• LIETUVIŠKĄ SIENINĮ KALENDORIŲ 1958 METAMS.
mų pirmaisiais pokario metais ir Estijoje.
Tokia jau visuotinė taisyklė, kad sovie
Tiesa, ką gi bendra turi su šiuo klausimu cukrus? Cukraus kilo tuose mažųjų tautų jaunimas karinę prie
gramas taip pat nemokamai, bet ne siuntėjui, o siuntinėlio gavėjui.
privalo atlikti toli nuo savo kraštų.
Kieevienas, kuris pasiųs savo artimiesiems siuntinėlį, vertės bent 15 volę
Iš pradžių Latvija dar turėjusi savo vadi
svarų, Lietuvių Skyrius pridės prie tokio siuntinėlio kilogramą gaba namąją sargybų diviziją pačioje Latvijoje,
linio cukraus dovanų, esantiems anapus.
'
Visiems, kurie tuo klausimu susirūpinę turime pastebėti, kad labai dažnai iš bet prieš metus ji buvo panaikinta, taigi ir
tikrųjų neverta patiems supirkti prekes. Konkretus pavyzdys: imkime pvz., batus. latviai dabar turi tarnauti svetur. Siunčia
Aukštos kokybės, specialiai firmos pagaminti batai, stiprūs ir geros išvaizdos, su ma tarnauti paprastai už Uralo ir ten iš
muitu kainuoja 3 sv. 18 šil. Parduotuvėse už tokius batus mažiausiai (net su nusi- skirstomą po keletą kiekviename dalinyje.
derėjimais...) tektų mokėti 3 sv. Pridėjus muitą, jau tokių batų persiuntimas kai Pavyzdžiui, žinomas atsitikimas, kai šar
nuoja sūriai. Panašiai yra ir su kitomis prekėmis. Tie, kurie ateina, pamato, gaili vuočių dalinyje tarnavo trys latviai ir po
si, nežinoję anksčiau, nes arba permokėdavę, arba siųsdavę menkaverčius dalykus. ra estų.
Daugeliui jaunų rusų karinė tarnyba yra
Nežinojimas yra viena didžiųjų nelaimių... todėl prieš siųsdami arba parašykite
proga daugiau susipažinti su civilizacija,
mums, arba aplankykite mus. Adresas: z
nes dalis jų ligi tol nebūna dar matę foto
1, Ladbroke Gardens, London W. ll.Tazab, Lietuvių skyrius.
aparato. Jeigu civiliniame gyvenime būna
priešiško nusistatymo tarp rusų ir nerusų,
tai kariuomenėje šitos nuotaikos nebesireiškia. Visi vyresnieji karininkai yra ru
sai. Išimtys čia mažos. Jaunesniųjų kari
ninkų, sakysim, leitenantų, būna ir neru
sų. Išėję aukštesniuosius mokslus išskiria
Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus
mi ir mokomi karininkais.
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų
Visos komandos yra rusiškos, ir tos kal
vardu siunčia
bos
nemokantiems nedaroma jokių išimčių.
ORO AR PAPRASTU PAŠTU
Kalbos reikia pramokti per porą savaičių.
ACTON PHARMACY
Kas nemoka rusiškai, nėra už tai baudžia
Rašykite lietuviškai
mas, bet jam pačiam yra žymiai sunkiau
tarnauti.
Informuojama ir patariama nemokamai
Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir
Karo tarnyba yra sunki. Nuo Stalino
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio
laikų ligi šiol niekas nepasikeitė kareivio
siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt.
gyvenime, vis tie patys potvarkiai ir tai
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki
syklės. Sustiprinti drausmei 1955 m. buvo
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. rytp iki 8 v.v.
paskelbtas Žukovo įsakymas, pagal kurį
ADRESAS:- ACTON PHARMACY,
prūsišku pavyzdžiu įvedama 4 valandų
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
kasdieninė mankšta.
Drausmė griežta. Kas išleistas grįžta po
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
rą valandų pasivėlinęs ,tas teisiamas ir
baudžiamas kaip flezertyras. Dėl to draus
mės griežtumo pasitaiko ir pabėgimų ir sa
vižudybių ir nervų suirimo.
Smarkios
drausmės pasėkas dar papildo neįprastos
gamtinės sąlygos už Uralo (sakysim, 40
SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,
laipsnių C temperatūra žiemos metu).
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS
Kareivis 6 vai. rytą išgirsta trimitą kel
tis, paskui pusvalandis mankštos, pusva
landis praustis ir guoliui pasitaisyti. 7-9
vai. paskaitos ar apmokymas. 9 vai. pus
rytis, paskui pusvalandis politinio švieti
mo, vėl apmokymas. 2 vai. — pietūs ir vėl
apmokymas. 4-5.30 vai. — pietų pertrauka,
po jos dviejų valandų apmokymas, viena
valanda ginklams valyti, viena valanda
laisva savo reikalams. 9.30 vai. — vakarie
nė, viena ta valanda daugiau jau laisva.
(Z. Juras)
10.30 vai. kareiviai turi būti išsirikiavę ir
vaikščioja dainuodami. 11 vai. — gulti.
Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui
Politiniam apmokymui skiriama daug
plauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės
reikšmės. Be tų kasdieninių pusvalandžių,
ir kit.
kas savaitė tam reikalui dar skiriamos 4
papildomos valandos.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja
Tas 'dalinys, kuriame tarnavo pasakoto
tik £ 1.5.0.
jas, buvo paruoštas siųsti į Vengriją. Dėl
to politinių pamokų metu kareiviams buvo
Lininės medžiagos 3 šil. už yardą.
Siųsdami pakietėlius j Lietuvą ar Sibirą, prisiminkite, kad niekas taip gerai ne
parinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.

SIENINIS KALENDORIUS IR... CUKRUS

Siunčia vienintelė lietuviu
. bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų
krautuvėse:
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042.

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai
geriausia*vykti i 421, Hackney Rd., E.2.
Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2.
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS!
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

sakoma, kad Vengrijoje kapitalistai suki
lo prieš darbininkus ir Vengrijos vyriausy
bė paprašiusi sovietus pagalbos, dėl to jie
ir turi būti pasiruošę išvykti. Kadangi ka
reiviai nepratę kalbėtis politiniais klausi
mais ar aiškintis tarpusavy tos rūšies pas
kaitas, tai pasakotojas nežino, ką dėl to
galvojo jo bendralikimiai. Jo dalinys ne
buvo pasiųstas.
•
žemesnieji karininkai gyvena ir valgo
kartu su kareiviais. Aukštesnieji atskirai.
Maisto maža, ir kareivis visados jaučia al
kį. Kur pasakotojas tarnavo, tame daliny
je pietums beveik kasdieną būdavo duoda
ma raugintų kopūstų sriuba. Duonos šio
kiadieniais duodama po 600 gramų, sekma
dieniais po 800 gramų.
Kareiviams mokamas atlyginimas įvai
ruoja. Artileristas gauna 30 rublių mėne
siui, šarvuočių dalinyje — 90 rublių.
DRAUGĖ FURCEVA DIDŽIAJAME
ŽAIDIME
Žaidimas, kuris vieną triukšmingą naktį
prasidėjo baliuje, buvo patraukliai įdo
mus, bet ne istorinis. Jis iš tiesų prasidėjo
ne baliuje, bet gegužės pirmosios parado
metu Maskvoje, kada draugas Chruščiovas
pakilo nuo garbės tribūnos prieš Lenino
mauzoliejų ir pasuko į diplomatų ložę. Vi
si susidomėję žiūrėjo, kas bus toliau. Parti
jos pirmasis sekretorius priėjo prie Furce
vos, pakvietė ją, sugrįžo į galiūnų tribūną
ir pasodino ją tarp partijos bonzų. Buvo
tada 1955 metai, o nepraėjo nė trys pilni
mėnesiai, ir Malenkovas nuleido nuo stie
bo aukštai plevėsuojančią savo vėliavą ir
į aukštybes iškilo Chruščiovo žvaigždė.
Bet ir ta baliaus naktis ne pramanyta.
Vieną vakarą Kremliuje buvo pasilinksmi
nimas (tų pačių metų lapkričio 7 d.), par
tijos sekretorius Chruščiovas vis kvietė
šokti draugę Furcevą ir elegantiška manie
ra valsuoti į Sovietų hierarchijos viršūnę.
Iš tiesų po 4 mėnesių (1956 m. vasario 27
d.) jai buvo pranešta, kad ji skiriama kan
didate į partijos centrinio komiteto prezi
diumą.
Kotryna, Furceva — pirmoji rusė, kuri
per 40 komunistinio valdymo metų priko
pė partijos centro komiteto prezidiumą. Ji
yra jau subrendusi moteris. Gimusi 1910
m. Višni Voločke prie Maskvos. Suėjusi 14
metų įstojo į komsomolą. Dirbdama verpi
mo fabrike kaip darbininkė, greit iškilo, ir
1930 m. Maskva pasiunčia ją į Kursko pra
monės centrą ir skiria to skyriaus sekreto
re. Iki 1937 m., kada ji įstoja į Lomonoso
vo universitetą ir pradėjo studijuoti che
minę technologiją, apie ją maža kas žino
ma. Po poros metų ji ištekėjo už Firiubino, dabartinio sovietų ambasadoriaus Bei
grade. Ji turi 14 metų dukrelę, kuri pra
eitais metais, kai Chruščiovas ir Bulgani
nas buvo Anglijoje, lydėjo <savo motiną į
Londoną. Motina tuo metu jau buvo Mask
vos miesto partijos skyriaus pirmoji sekre
tore, ir kalbama, kad XX partijos kongre
so metu, kai Chruščiovas sakė garsiąją
kalbą, sėdėjo jo dešinėje.
Neabejojama, kad Kotryna Furceva yra
Chruščiovo patikėtinė. Pastaraisiais me
tais jai buvo pavesta rūpintis jaunimo
klausimais. Tarp kitko ji protestavo prieš
Maskvos jaunimo siuntimą į Sibiro ir Ka
zachstano plėšinių žemių sritis. Jai paves
ta rūpintis ir visais Sov. Sąjungos šeimos
klausimais.
Šiaip ar taip Kotryna Furceva, kuri dar
prieš karą nešiodavo proletariško kirpimo
odinį švarką, yra dabar Sovietų Sąjungos
pirmoji dama.

PAKELIUI I MARSĄ
Ankstyvą rugpiūčio rytą, dar baltam rū
kui sklaidantis, Minnėsotos apylinkėse J.
A.V. aviacijos kariai pritvirtino,prie milžl
niško baliono 8 pėdų aukščio butelio pavi
dalo aliuminijaus kapsulę. Šios kapsulės vi
duj laukė ženklo pakilti aviacijos majo
ras D. Simons, spausdamas rankoje žmo
nos dovanotąjį talismaną su įrašu: „Kai pa
sieksi mėnulį, žinok, kad laikas grįžti na
mo“.
Taip prasidėjo pirmasis Amerikos moka
lininkų bandymas, skirtas išaiškinti fizi
niam ir psichologiniam žmogaus atsparu
mui viršutinėje atmosferoje.
9 vai. 25 min. balionas atsiplėšė nuo že
mės. Už trijų valandų Simons pasiekė 19
mylių aukštį. Žvelgdamas pro mažyčius sa
vo „gondolos“ langučius, jis išvydo vaizdą,
kurio anksčiau jokia gyva būtybė nebuvo
regėjusi. Už 400 mylių driekėsi horizonto
linija, juosianti jo matomą žemės plotą.
„Žemė — bespalvis blynas su mažais bal
tais ežerų taškučiais“, rašė savo dienoraš
tyje mjr. Simons. Viršuje dangus buvo juo
dos spalvos. Radijo bangomis jis siuntė at
galios žemėn instrumentų užfiksuotus duo
menis ir atsakinėjo į mokslininkų klausi
mus. Baliono aparatai užregistravo tris
faktus, kurie sugriovė ankstyvesnes moksli
ninku teorijas apie erdvę.
1. Dangus stratosferoje dienos metu yra
juodos spalvos.
Tai paneigia prielaidas,
kad skrendant į kitas planetas, bus galima
naudotis žvaigždžių navigaciją.
2. 15 mylių aukštyje yra drėgno oro plo
tai, naudingi karinei aviacijai.
3. Audros debesys formuojasi 16 mylių
aukštyje (meteorologai tai nežinojo).
Kai žemėje jau buvo naktis, Simons ba
lionas dar buvo apšviestas saulės spindu
lių. Laikydamas rankoje spalvų spektrą,
jis bandė aprašyti stratosfarinį saulėleidį.
Tačiau savo spektre jis nerado spalvų, ku
rios prilygtų šio saulėleidžio spalvoms.
Naktį balione atvėso helijus ir Simons
pamažu pradėjo slysti žemyn. Kelių mylių
aukštyje siautė smarki audra. Balionas bu
vo pavojuje. Simons išmetė balastą, įskai
tant ir atsargines radijo baterijas, ir vėl
pradėjo kilti aukštyn. Rytą jis pasiekė re
kordinį 20 mylių aukštį. Apie 10 vai. saulė
įkaitino jo kapsulės sienas iki 120 laipsnių
(Farenheit). Simons būtų pradėjęs kepti,
jei ne specialus aušintuvas, kuris viduje
palaikė 60 laipsnių temperatūrą. Apie 11
vai. mokslininkai žemėje pastebėjo; jog
mjr. Simons, perduodamas per radiją ins
trumentų duomenis, pradeda suklysti. Carbono dioxido kiekis kapsulėje buvo 4 proc.
Tai aliarmuojantis skaičius. Radijo ban
gomis Simons gavo įsakymą leistis žemyn.
Po 32 valandų erdvėje už 400 mylių nuo pa
kilimo vietos balionas pamažu atsitrenkė į
bulvių lauką. Subėgę vaikai išsižioję žiūrė
jo, kai iš metalinės kapsulės išlindo žmo
gus ir, nusiėmęs erdvės šalmą, giliai trau
kė į save orą. Paskui jis išsitiesė žemėje ir
užmigo. Už keliolikos minučių jį' rado ka
rinis helikopteris vis dar tebemiegantį, par
skraidino namo, kur jo laukė žmona ir ke
turi vaikai.
E.M.

AUSTRALIJA
Sydnėjaus Lietuvių Namai
Sydnėjaus lietuviai suorganizavo lietu
vių Namams įsigyti komitetą, kuris, jau su
telkė apie 3000 svaru namų pirkimui. Šiuo ~
metu Komitetas ieško lietuvių reikalamstinkamų namų.
Sydnėjaus priemiesčio Bankstowrr lietu
viai talkos būdu pradėjo statyti savo atski
rus namus ir siūlo bendrųjų Syndėjaus
lietuvių namų komitetui savo ištekliais
prisidėti ir Bankstowno namus laikyti ben
driniais visų lietuvių namais.
Sydnėjaus lietuviuose namų klausimu
kilo užsitęsusios diskusijos, o lietuviškų
namų dėl lėšų stokos ir rėmėjų susiskal
dymo nėra nė vienų.
—rem.

LENKŲ SKAIČIUS AMERIKOJE
New York — (LATC). Lenku-amerikiečių kongresas paskelbė savo apskaičiavi
Londono Lietuvių Socialinis ir Sporto
mus, kiek 1950 metais lenkų buvo AmerL
koje. Kongreso skaičiavimu tais metais iš Klubas, 345a, Victoria Park Rd., šį šešta
150.697.361 gyventojo Amerikoje buvę dienį, rugsėjo 28 d., rengia linksmą
6.372.000 amerikiečių lenkų kilmės, kas su
daro 4.25 proc. visų JAV gyventojų skai
ŠOKIŲ VAKARĄ.
čiaus. Daugiausia lenku gyveno New YorPradžia
8
vai. vak.
ko valstijoje — 1.230.000, Illinois valstijoj
užėmė antrą vietą su 836.000 lenku kilmės
Staliukus iš anksto galima užsisakyt pas
gyventojais, Pennsylvanijos valstijoj esą Z. Jurą.
787.000. Lenkai Amerikoje šiuo metu turi
8 dienraščius ir 25 savaitraščius.

GREIT, PATIKIMAI, PRIEINAMA KAINA.

BROWNEJONES
LTD.
1, Norfolk Place?
London W.2.

TAUPUMAS - DORYBĖ! J
Prieš nuspręsdamas siųsti dovanų siuntinį savo artimiesiems 1 Lietu
vą ar Sibirą, paprašyk musų kainoraščių, ir tada bus nesunku nu
spręsti, kad tikrai verta šitai firmai parodyti pasitikėjimą ir per ją
siųsti.
100% garantija, kad siuntinys bus pristatytas gavėjui!
Žmoniškos
kainos! Greitas patarnavimas!
RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI!

Tel. PAD. 2797
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