
MOKYKLOS TIK TRAKTORININKAMS NEDARBAS ANUOMET IR DABAR
GAMINTI

MASKVA VERČIA LIETUVĄ IR KITAS RESPUBLIKAS PAGREITINTI MOKYKLŲ „SUGAMYBINIMĄ“ IR MOKINIŲ 
„ĮDARBINIMĄ“

KREIVOS IŠVADOS IŠ BUVŪ ŠIO NEDARBO LIETUVOJE
(ELTA) S. Ginaitė Lietuvos komunistų 

ideologiniame organe .Komunistas1 (gegu
žės mėnesio laidoje) imasi nuodugniau na
grinėti buvus} prieš karą Lietuvoje nedar-

sovietinę santvarką ir panaikinus bedar
bių registraciją varžiusius nuostatus, per 
trumpą laiką buvę užregistruota 76.452 be
darbiai. Kitaip tar’ant, prie sovietinės val-

(Elta) Jau iš Lietuvoje paskelbtos statis 
tikos buvo matyti, kad Maskvos įsakais vi
soje Sov.etų Sąjungoje įvestas mokyklų 
„sugrmybin'mas" vyksta gana nesklan
džiai. Per trejus metus visoje Lietuvoje 
įstengta įrengti tik apie 400 klasių su 10 
tūkstančių mokinių. Ir mokinių apmoky
mas įmonėse daug kur vyko nesklandžiai.

Maskva tokiu delsimu nėra patenkinta. 
Sovietų Sąjungos ministerių taryba nese
niai priėmė naują nutarimą „dėl bendrojo 
lavinimo vidurinių mokyklų moksleivių ga 
mybinio mokymo pagerinimo“ (Vilniaus 
„Tiesa“ 135 nr.).

Nutarime pabrėžiama, kad organizuo
jant gamybinį mokymą vidurinėse mokyk
lose esą rimtų trūkumų. Profesinis ruoši
mas vietoje esąs planuojamas nepatenkina 
mai, gamybinis moksleivių mokymas orga
nizuojamas nepakankamai atsižvelgiant į 
įmonių bei organizacijų poreikius. Kitoje 
nutarimo vietoje dar aiškiau pabrėžiamas 
sovietinio ūkio pirmumas: Sąjungnių res
publikų ministerių tarybos „privalo ruošti 
ir tvirtinti metinius bei perspektyvinius 
kvalifikuotų darbininkų ruošimo pagal pro 
fesijas vidurinėse mokyklose su gamybi
niu mokymu planus, atsižvelgdamos į tai, 
kiek jų reikia įmonėms, statyboms, tarybi
niams ūkiams, kolūkiams bei kitoms orga
nizacijoms...“ Kitaip tariant, mokinių ap
mokymas privalo vykti tik pagal sovietinio 
ūkio reikalavimus, o ne pagal kur’uos nors 
bendrus pedagoginius principus.

Pagal ikišiolinius nuostatus dar buvo ga 
Urnas šioks toks profesinio apmokymo jvai

rūmas toje pačioje mokykloje. Naujasis 
Maskvos nutarimas nustato, kad „specialy 
bes profesiniam moksleivių ruošimui turi 
patvirtinti tarybiniai organai kiekvienai 
mokyklai“ ir dar taip, kad atskiroje klasė
je nebūtų daugiau kaip dvi specialybės.

Kaimo vidurinėse mokyklose su gamybi 
niu mokymu visa nukreipiama į žemės 
ūkį, ruošiant būsimus traktorininkus ir 
kombaininkus. Moksleiviams, baigiantiems 
kaimo vidurines mokyklas ir išlaikiusiems 
kvalifikacijos egzaminus, būsią išduodami 
pažymėjimai su teise valdyti traktorių... 
To Churščiovas, žinoma, ir siekia: kad iš 
vidurinių mokyklų išeitų ne abiturientai, 
siekią tolimesnio mokslo, bet traktorinin
kai.

Jei kai kur iki šiol vidurinių mokyklų 
mokiniai lyg per nenorą buvo siunčiami į 
kolchozus ir sovchozus žemės ūkio dar
bams, tai pagal naująjį Maskvos patvar
kymą sąjunginių respublikų švietimo mi
nisterijos yra įpareigotos „organizuoti vi
sose kaimo vidurinėse mokyklose bandymi 
nedarbą kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, 
mokomuosiuose bandymų ūkiuose“ glau
džiai siejant jį su rajono „ūkių tematika“.

Profesinis mokymas vidurinėje mokyk
loje turįs trukti trejus metus (9-11 kl.). 
Turį būti vengiami darbai, nesusiję su ga 
mybiniu mokymu. Dalis mokinių iki šiol 
negalėjo būti gamybiškai apmokomi dėl 
to, kad artybėje trūko tinkamų dirbtuvių. 
Gamybiniam apmokymui spartinti dabar 
įsakyta steigti specialias dirbtuves.

Maskvai įsakinėti lengva, bet respublikų

pareigūnams nelengva tuos įsakymus vyk
dyti, ypač kai trūksta tinkamų mašinų ir 
kitų įrengimų. Be to, sovietinis režimas su 
siduria ir ateityje susidurs su faktu, kad ir 
mokiniai ir mokytojai ir gyventojų masės 
visus Maskvos įsakymus priima santūriai, 
be entuziazmo. Juk visiems yra aišku, kad 
„gamybinis apmokymas“ Chruščiovui pir
moje ei ėję reikalingas tam, kad būtų pa
ruošta kuo Saug au darbo jėgos jo lakiems 
ūkio ir poltikos tikslams siekti.

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Birželio 27 Valstybės Sekretoriaus Pava
duotojas Chester Bowles priėmė Pavergtų
jų Europ;s Va'stybių Seimo delegaciją, 
vadovaujamą Seimo pirmininko V. Sidzi
kausko.

Pasitarimai užsitęsė apie valandą. Buvo 
paliesti Sovietų pavergtosios Europos klau 
Simai, Pavergtųjų Tautų Savaitė, Jungti
nių Tautų besiartinanti pilnatis. Kr-

Komunizmo strategija
J. Gutauskas

(E) 300.000 sovietinių šnipų veikią pa
saulyje — pareiškė amerikiečių FBI virši
ninkas E. Hoover. Čia turima galvoje viso 
sov. bloko šnipų skaičių. Daug sovietinių 
šnipų esą Sovietų diplomatinėse ir konsu- 
liarinėse atstovybėse Amerikoje. Amerikoj 
šnipams veikti esą ypač lengva, nes ir įstai 
gos ir spauda skelbia daug tokių dalykų, 
kurie kitoms nedraugingoms valstybėms 
turi didelės karinės reikšmės. Vienas per
ėjęs į amerikiečių pusę Sovietų šnipas pa
reiškęs, kad Sovietų karinio atache biuras 
net 95 proc. visų reikalingų žinių surenkąs 
legaliu būdu iš paskelbimų ir pan.
Per keturis mėnesius atbėgo 66.000

bą. Paduodama kelių prieškarinių metų 
bedarbių statistiką, autorė tvirtina, kad 
.oficialūs buržuazinės Lietuvos duomenys 
apie bedarbių skaičių yra labai sumažinti, 
nes fašistiniai valdžios organai, negalėda
mi aprūpinti bedarbių darbu, stengėsi ma
žiau jų registruoti-. Č:a reikia pastebėti, 
kad bedarbių registracija Lietuvoje prieš 
karą buvo vykdoma taisyklėmis, kurių ir 
buvo laikomasi. Visuose kraštuose bedar
bių registracijoje veikia tam tikros taisyk
lės, kurios iš anksto nustato, kas gali būti 
registruotas, kas ne. Taip buvo ir Lietu
voje.

Kai dėl statistinių žinių apie ano meto 
bedarbius, tai autorė duomenis, matyti, 
ėmė iš .L’etuvos statistikos metraščių*. Bet 
panaudojo tuos skaičius taip, kad pilnas ir 
teisingas vaizdas negaunamas. Pvz., už 
1937 metus ji paduoda .užregistruotų be
darbių metų egoje* 31.636. Bet tie užre- 
gi .truoti bedarbiai neliko visus metus be
darbiais. Pati autorė pastebi, kad minima
lus bedarbių skaičius atskirame mėnesyje 
siekęs ta s metais 1.373, o tų metų vidurkis 
(išvestas iš 12 mėnesių) sudaręs 3.107 be
darbius. Turint galvoje anų metų Lietuvos 
gyventojų skaičių (2,55 mil.), toks bedar
bių skaičius buvo mažas, nesudarydamas 
net nė vieno dešimtdalio nuošimčio.

Ir kaip susidarys didesnis bedarbių skai
čius, jei nuolat atsirasdavo darbo ir nau
jai už egislruotiems bedarbiams. Atsi
skleidus .Lietuves statistikos me‘raštį 
1937 metams1 (kurį, kaip minėta. .Komu
nisto* autorė panaudojo), matvti. k?d at
skirais mėnesiais darbu aprūpintų asmenų 
skaičius buvo didesnis, negu užsiregistra
vusių bedarbių skaičius.

Autorė operuoja ir su .nematomuoju* 
nedarbu. Čia reikia pastebėti, kad toji ne
darbo rūšis yra visuose kraštuose. Būtų ga 
I ma autorei priminti, kad ir dabartinėje

džios, įvedus krašto ūkyje chaosą, bedar
bių skaičius nepaprastai padidėjo—ir čia 
joks aiškinimas apie tariamuosius .suma
žėjusius reg stracijos varžymus* padėties 
n pakeis. Jau kas nekas, o sovietinis reži
mas tikrai neturėjo ir neturi intereso pa
lengvinti bedarbių registraciją. Ir dar įdo
mu: iki 1941 metų gegužės mėn. įvairiose 
ūk'o šakose buvę įdarbinta 55.800 asmenų. 
Autorė čia priduria: „..ir netrukus nedar
bas Lietuvoje iš esmės buvo likviduotas*. 
Kyla k'ausimas, o kur dingo skirtumas 
tarp 1940 metais registruotų 76.452 bedar
bių r iki 1941 gegužės mėnesio .įdarbintų* 
55.800 asmenų? Kur dingo per tuos metus 
tie maždaug 21.000, anot autorės, regis
truotų bedarbių? Gali būti, kad jie pasida
rė tais .nematomais* bedarbiais, kurių yra 
Lietuvoje ir dabar, nors dirba per 600.000 
darbin nkų ir tarnautojų, išskyrus kol- 
chozininkus.

.Komuniste1 minimi ir tokie dalykai, dėl 
kur!ų dabartinio režimo propagandininkai 
verčiau ty’ėtu. Ginaitė mini, kad prieš ką
rą durpių kalime šalia vyrų dirbę ir mote- 
rvs (galėjo būti retais atsitikimais, kai 
dirbo visa šeima. E.). Buvusios, labai sun
kies darbo sąlygos1. O kokio sunkumo są
lygos yra šiandien, kai sovietinis režimas 
moteris verčia dirbti net sunkiausius staty 
bos ir panašius darbus, kuo jau ne kartą 
kritiškai susidomėjo ir tarptautinės orga
nizacijos?

Kai prieš karą ir vėliau būdavo pabrė
žiama kad darbininkų streikus ir bedarbių 
demonstracijas Lietuvoje organizuodavo 
komunistiniai kurstytojai, komunistai tai 
nuneigdavo. O štai S. Ginaitė savo straips
nyje Komuniste* atvirai pripažįsta, kad 
bedarbiu demonstracijos buvo organizuo
jamos .L:etuvos komunistų partijai vado
vaujant*. Vė'okai, bet pripažino.

Dėl .darbo žmonių sunkių gyvenimo są-
šiuo metu pasaulis yra pasidalijęs į dvi. neužtenkamu SSSR pasiruošimu karui ir 

stovyklas: į laisvuosius Vakarus ir komu
nistinius kraštus. Šios abi stovyklos yra ko 
vos padėty, ir pasaulio likimas labai pri
klauso nuo komunistinės stovyklos strate
gijos. Ši strategija keičiasi pagal aplinky
bes ir politinę padėtį.

Marksas, Leninas, Stalinas, nekeisdami 
pagrindinės idėjos, pagal aplinkybes keitė 
strategiją ir taktiką. Marksas pranašavo 
vienute ikinį valdžios pagrobimą visuose 
kapitalistiniuose kraštuose. Leninas buvo 
priverstas apsiriboti „laikinu“ valdžios pa
grobimu tik vienoje valstybėje ir tik vė
liau, proletariatui padedant, mėginti pa
ruošti revoliuciją „iš apačios“ kituose kraš 
tuose. Stalinas sutiko su galimybe vykdyti 
„revoliuciją“ iš viršaus, t.y. su valdžios už 
grobimu kaimyninėse valstybėse karine jė
ga.

Stalinui pavyko pagrobti valdžią iš pra
džios Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj ir po ant 
rojo pasaulinio karo, padedant Ruzveltui, 
prijungti prie komunistinio bloko Lenkiją, 
Rumuniją, Čekiją, Bulgariją, Albaniją ir 
Rytų Vokietiją.

Po Stalino mirties padėtis SSSR viduje 
kiek pasikeitė, ir „kolektyvinė“ sovietinė 
vadovybė buvo priversta peržiūrėti savo 
strateginę orientaciją.

Paskutiniais metais susiklosčiusi politi
nė padėtis pasaulyje ir SSSR viduje ir try 
nimasis tarp SSSR ir Kinijos paskatino so 
vietinę vadovybę organizuoti lapkričio mė 
nesį (praeitais metais) komunistinių vadų 
suvažiavimą.

Tame suvažiavime po ilgų ir aštrių gin
čų tarp Kinijos ir SSSR buvo sukurta nau
ja komunistinės strategijos doktrina. Ry
šium su strategijos pakitimu, buvo išdirb
tas taip pat naujas „taikaus sambūvio“ api 
brėžimo terminas. ŠĮ terminą tenka taip 
suprasti:

Taikus sambūvis yra svarbiausia sąlyga, 
palengvint k’asių kovą, tai perversmai ir 
sukilimai laisvojo pasaulio kraštuose. Pa
gal naująją strategiją artimiausiu laiku rei 
kia vengti konfliktų, galinčių sukelti pašau 
linį karą, bet palaikyti „šventus“ ir „laisvi 
nančius“ karus. Tai tiesioginė komunisti
nio bloko pareiga.

Tokia gana atsargi strategija aiškinama

rusų žmonių nenoru kariauti.
Bet Chruščiovo įsitikinimu SSSR iki 

1972 metų atominiais ginklais bus tokia 
pranaši, kad'joks karas komunistams ne
bus baisus. Tuomet „kapitalistin’ai kraš
tai“ bus priversti ir be karo kapituliuoti. 
Tarp kitko, to paties Chruščiovo pareiški
mu, karas iki to laiko taip pat nėra nega
limas.

Aštrūs nesutarimai tarp Kinijos ir SSSR 
smarkiai atsispindėjo formuluojant suva
žiavimo rezoliucijas, todėl komunistinės 
doktrinos strategijos apibūdinimas išėjo ne 
aiškus, miglotas ir kompromisinis.

(E) Iš nė vieno Sovietų satelitinio kraš- sovietnio režimo valdomoje Lietuvoje yra 
to nebėga į Vakarus tiek žmonių, kiek iš nemrža- nematomų* bedarbių,-kiek režimas 
Vokietijos sovietinės zonos ir Berlyno so
vietinio sektoriaus. Per pirmus šių metų 4 
mėnesius atbėgo iš ten į Vakarų Berlyną ir 
Vakarų Vokietiją apie 66.000 žmonių. Per
eitais metais tuo pačiu laiku buvo apie 
40.000 asmenų.

(E) Iš nė vieno Sovietų satelitinio kraš-

Išnaudoja jaunuolius
(E) Vengrijos komunistinio jaunimo or

ganas „Magyar Ifujsag“ pranešė, kad Veng 
rijos jaunimas 1960 metais be atlyginimo 
atidirbo įvairiose darbovietėse 11.8 milijo
nų valandų. Tuose darbuose dalyvavę per 
600.000 jaunuolių.

JAUDINAMI AKIMIRKSNIAI

PADĖKA
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 

nuoširdžiai dėkoja DBLS Birminghamo Sk. 
nariams, paaukojusiems Tautos Fondui 
9.9.5, DBLS Halifaxo Sk. nariams už 12.5.0. 
Derby Lietuvių Klubo — 8.0.0 ir kitiems 
tautiečiams, atsiliepusiems į birželio mėn. 
kreipimąsi ir prisiuntusiems savo p nigi- 
nes aukas.

Pakvitavimai išsiųsti paštu.

Aucklandas, birželio 18 d. :
Prieš 20 metų Sovietų įvykdyti nekaltų i 

žmonių masiniai trėmimai Lietuvoje, Lat- 1 
vijoje ir Estijoje buvo atitinkamai paminė : 
ti Baltų Klubo surengtame minėjime YW
CA salėje.

Scenoje kabojo gedulu apgaubtos trys tri 
spalvės ir trys herbai: Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Baltų Klubo pirmininkas estas 
prof. J. Tork pradėjo minėjimą savo širdį ■ 
veriančiais atsiminimais. Seno žmogaus 
akys buvo pilnos ašarų, jo balsas drebėjo 
ir vietom’s užsikirsdavo, kai jis vieną pas- : 
kui kitą prisiminė savo draugų rašytojų, 
politikų ir mokytojų likimą, kurie visą sa
vo gvvenimą paaukojo savo tautos ir žmo
nių gerovei. Už ką Sovietų rusai juos iš- 
trėmė ir sunaikino?! Šaukte šaukė senas 
estas netaisyklinga anglų kalba, bet nie
kam nereikėjo gramatiškų taisyklių, kad 
suprastų, jog jo lūpom kalba šimtai tūks
tančių pabaltiečių, kuriuos raudonieji bu
deliai nuo 1940 metų sunaikino. Jų lavo
nai, toliau tęsė profesorius, sudėti pirami
dės pavidalu, prašoktų aukščiausią Egipto 
piramidę. Baigęs kalbėti, profesorius įsi
jungė į estų vyrų chorą, kuris pradėjo dai 
nuoti senovišką liūdną dainą žuvusiems pa 
gerbti — dalyviai atsistojo.

Toliau kalbėjo N. Zelandijos parlamenta 
ras Robert D. Muldoon apie komunizmą 
šių dienų pasaulyje. „Mes negalime pamirš 
ti, kas ištiko jūsų artimuosius. Mes negali
me taikingai koegzistuoti su komunistais, 
bet mes taip pat nenorime trečio pasauli
nio karo. Todėl mes turime būti stiprūs ir 
budrūs, drauge vildamiesi, kad komuniz
mas sugrius iš vidaus, kaip Sovietų Sąjun
gos žmonės supras komunistinės sistemos 
blogybes“, buvo pagrindinės kalbėtojo min 
tys.

Meninę programą atliko estų vyrų cho
ras, vedamas Paul Mutt, ir latvė solistė 
Hermine Grave, žodžiu pabaltiečiams už
uojautą pareiškė lenkų atstovė ponia Pau- 
er ir vengrų vardu p. Bodis. Jie abu pabrė-

žė: vakar’ečių žodžiai niekuomet neatstos 
darbų, o taip pat, kad nuo komunizmo pa 
bėgę žmonės turėtų būti veiklesni, užuot 
skendę asmeniškumuose. Užuojautos žodį 
taipgi tarė N.Z. Raudonojo Kryžiaus pirm, 
p. Watson. Raštu ir telegramomis užuojau
tą pareiškė eilė kabineto m’nisterių, parla 
mentarų, Aucklando burm’stras ir dip’o- 
matinio korpuso nariai. Minėjimas baigtas 
Zelandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
h’mnais.

Po minėjimo dalyviams buvo platina
mas specialus Australijoje „Mūsų Pasto
gės“ išleistas 12 puslapių leidinys „Voice 
of Freedom“. Baltų Klubas šia proga kaip 
ir kiekvienais metais išleido mažesnę bro
šiūrą. Rytojaus dieną didžiausias Zelandi
jos dienraštis „New Zealand Herald“ iš
spausdino minėjimo aprašymą ir nuotrau
ką. G. P.

Maskvos jaunimas svajoja apie vartus į
Vakarus

(E) Sovietų viršūnės yra labai susirūpi
nusios Maskvos jaunimo svajonėmis apie 
„vartus į Vakarus“ —Taliną, Rygą, Vilnių. 
Kai kurie tų jaunuolių jau yra buvę tuose 
Pabaltijo miestuose ir kitiems papasakojo, 
kad ten esą „daug kas kitaip“, negu kitose 
Sovietų Sąjungos respublikose. Apie tai 
plačiai ir pakartotinai praneša Vokietijos 
spaudos atstovai, kurie arba nuolat Mask
voje gyvena, arba laikinai ten lankėsi.

Atlyginimai žemiau pragyvenimo
minimumo

(E) Komunistinės Jugoslavijos organas 
..Borba“ pripažįsta, kad jaunesniojo am
žiaus darbininkai tame krašte esą apmoka 
mi ženrau pragyvenimo minimumo. Jie už
dirbą tik apie 13.000 dinarų į mėnesį (apie 
7 svarus). Su tokiu uždarbiu nesą galima 
pragyventi.

bestengtųsi tatai nuslėpti.
Autorė pati save sukritikavo ir dėl pe

reinamųjų 1940 metų, kada Lietuvoje, rau
donosios armijos pavėsyje, susidarė sovie
tinis rež’mas. Girdi, atkūrus 1940 metais

Iveų* p-ieškarinėje Lietuvoje nėra pras
mės su komunistais ginčytis. Ir tuomet 
Lietuvoje ir dabar įvairiuose Vakarų kraš
tuose net bedarbis iš savo pašalpos galėjo 
ir ga’i daugiau maisto nusipirkti, negu 
eti nis vidutinis sovietinis darbininkas iš 
savo uždarbio.

r SęįtįnįoS DIENOS -Į
PREZ. KENNEDY ĮSPĖJO SOVIETUS

Ryšium su Sovietų vadų pareiškimais, 
kad vakariečiai neturi jokių teisių Berly
ne, prez. Kennedy pareiškė, kad Sovietai 
padarytų didelę klaidą, jei pradėtų ten ko
kius nors puolamuosius veiksmus. Dabar 
Vokietijoje ir Berlyne yra ramu, o jei So
vietai sutrikdytų tą ramybę, tai jie tiesio
giai būtų už tai atsakingi.

APLEISTA ŽEMĖ VALSTYBEI
Lenkijos komunistų vadas Gomulka pa

reiškė, kad valstybė savo žinion perims 
860.000 akrų žemės, kuri yra nedirbama 
kaimiečių.

Tokių priemonių būsią imtasi maisto 
trūkumams šalinti.

NEBESIŲS GINKLŲ
Britų vyriausybė nusistatė daugiau ne

besiųsti Portugalijai ginklų, kurie būdavo 
gabenami į kolonijas.

R. VOKIETIJAI TRŪKSTA MAISTO
Praeitais metais skubiai įvykdytoji že

mės ūkio kolektyvizacija pradeda dabar 
jau atsiliepti. Kai kurių maisto dalykų pir
kimas jau normuojamas. Nors maisto kor
telės dar neįvestos, bet žmonės turi pirkti 
tik savo pasirinktoje parduotuvėje.

Kai kur sviesto duodama iki 200 gramų 
per savaitę (Frankfurte prie Oderio), bet 
kai kur (Potsdame) reikia pasitenkinti 
90 gramų.

Pikti gyventojai pradeda laiškais reikšti 
protestą valdžiai.

SUKILIMAS NUMALŠINTAS
Venezuelos šiaurės rytų Barcelonos pro

vincijoje buvo sukilusi kariuomenės įgula.
Sukilimas numalšintas.

BRITAI GINS KUVVAITĄ
Irako min. pirm. gen. Kassem pareiškė, 

kad Persijos įlankoje esanti nepriklauso
ma Kuwaito šeikija priklauso Irakui. Iš 
kai kurių šaltinių ateina žinios, kad Irako 
kariuomenė jau traukiama į pasienį.

Britai pareiškė, kad jie gins Kuwaitą, ir 
dėl to sutraukia į tą rajoną savo karinius 
dalinius ir laivus.

Kuwaitas yra garsus savo skystojo kuro 
ištekliais.

ERNEST HEMINGWAY MIRĖ
Valydamas ginklą netyčia nusišovė ame

rikiečių rašytojas, Nobelio premijos laurea 
tas, savo raštais didelės įtakos turėjęs — 
Ernest Hemingway (gimęs buvo 1898 m.).

Žymiausi jo darbai: „Atsisveikinimas su 
ginklais“, „Mirtis popiečiu“, „Turėti ir ne 
turėti“, „Kam varpas gaudžia“, „Senis ir 
jūra“.

TSHOMBE GINS KATANGĄ
Katangos provincijos prezidentas Tshom 

be, paleistas iš kalėjimo, buvo pažadėjęs 
jungtis prie centrinės Kongo vyriausybės 
ir remti ją.

Grįžęs į savo provinciją, jis vėl atsimetė 
anų pažadų ir pareiškė ginsiąs Katangos 
nepriklausomybę.
NEAIŠKUS SPROGIMAS

Sovietų Sąjungoje į rytus nuo Suomijos 
pastarosiomis dienomis įvyko sprogimas, 
kurio kilmė Vakaruose nežinoma.

Amerikiečiai spėja, kad tai galėjo būti 
kokie cheminiai sprogmenys ar nedidelė 
atominė bomba.

PASAULYJ
— Australija perka iš Amerikos du mo

dernius, atomu ginkluotus laivus naikintu
vus. po 12 mil. svarų kiekvieną.

— K aunas Coco, kuris buvo sužeistas 
automobilių nelaimėje 1959 m., gauna 9. 
250 svarų kompensacijos.

— Dėl smarkių lietų ir didelių potvynių 
Japonijoje žuvo 227 asmenys, užtvindyta 
341.700 namų.

— Turkijoje vėl areštuota apie 400 as
menų, kaltinamų komunizmu.

— Punjabe, Indijoje, 2000 komunistų pa 
sitrauke Iš savo partijos dėl jos išdavikiš
kos politikos ir įstojo į valdančiąją Kongre 
so partiją.

— V. Vokietijos armiją, dabar pašaukus 
naujokus, sudarys 311.000 (1963 m. bus 
350.000).

— Indijoje, Lucknow srityje, per 24 vai. 
mirė cholera 80 žmonių.

— Belgijos karaliaus dvaras skelbia, 
Kad klaidingos buvusios žinios, jog karalie 
nė laukia kūdikio.

1
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Lietuvos
Partizaninis lietuvių judėjimas 

prieš bolševikus turi karžygišką is
toriją. Su ja apsipažinti verta kiek
vienam. Dėl to persispausdiname 
čia tą reikalą aptariantį

JUOZO BRAZAIČIO
straipsnį 

iš Lietuvių Enciklopedijos.

(2)
PARTIZANINĖS VEIKLOS SRITYS
Veikimo pradžioje tiek organizacinė da

linių struktūra, tiek veikimo sritys, būdai, 
uždavinių supratimas buvo skirtingas. 
Tačiau visi turėjo pagrindinius tikslus 
tuos pačius: paralyžuoti bolševikinio akty
vo veiklą, trukdant jų užsibrėžtus planus 
ir naikinant NKVD pajėgas, provincijoje 
siaučiančias. Kitos rūšies uždavinys buvo 
palaikyti tvarką, apsaugojant gyventojus 
nuo nuolatinių plėšimų, vykdomų tiek rau 
donarmiečių, tiek civilių. Vengdami atvirų 
kautynių su raudonosios armijos daliniais, 
partizanai stengėsi kontroliuoti bolševikų 
pastatytą administraciją ir atgrasinti jos 
pareigūnus nuo pataikavimo bolševikams 
ir gyventojų išnaudojimo bolševikų inte
resams. Pagarsėjusius NKVD pareigūnus 
ar jų įstaigas partizanų daliniai užpuldavo 
dienos metu net Kaune, Panevėžyje, Šiau
liuose, Marijampolėje ir kt. Užpuolę vals
čių vykdomuosius komitetus, sunaikindavo 
ar paimdavo dokumentus, kad nebūtų ži
nia, kurie gyventojai pyliavų nėra davę.

Pirmais okupacijos metais partizanams 
tekdavo kautis daugiau su istrebiteliais 
(žmonių vadinamais stribais), kuriuos bol

PARTIZANAI
ševikai organizavo 1944 m. rudenį vietinės 
adminstracijos apsaugai ir pagalbai išrink 
ti iš gyventojų rekvizicijas, mokesčius, su
iminėti ir kt. Kiekvienas valsčius turėjo su 
daryti istrebitelių grupes po 30 žmonių; 
joms vadovavo rusai. Tai buvo savanoriai, 
atleidžiami nuo karinės prievolės. Algos 
jiems nemokėjo. Turėjo patys pasirūpinti 
pragyvenimu. Tokia santvarka skatino 
juos plėšikauti iš gyventojų. Kovai su jais 
partizanai vartoja lanksčią taktiką. įspė
jimais, grasinimu, prikalbinimu dirbti ir 
partizanų naudai, o dar daugiau ginkluo
tais užpuolimais partizanai pakrikdė stri
bus. Po pagarsėjusių likvidavimų Gižuose, 
Kačerginėje, Žaliojoj susidarė legendos 
apie partizanus, ir jau 1945 m. stribai bėgo 
iš savo tarnybos, nustoję ir bolševikų pa
sitikėjimo. Likvidavus istrebitelius, nebu
vo sunku administracijos aparatą padary
ti neveiksmingą. Jis nepajėgė išrinkti re
kvizicijų, griauti išvežtųjų ar į vakarus pa 
sitraukusių trobesių, kirsti miško, orga
nizuoti kolchozų.

1946-47 m. partizanai turėjo naują už-
davinį — sutrukdyti rinkimus į „aukščiau 
šią tarybą“. Jų veiklos dėka rinkimuose te 
dalyvavo 1946 m. tik 27-28 proc. Ligi 1947 
m. buvo sutrukdyta ir žemės kolektyvizaci 
ja bei atgabentų iš Rusijos kolchozininkų 
įkurdinimas.

Partizanų veikla buvo nukreipta ir prieš 
negeroves pačių gyventojų tarpe: 1946 m. 
paskelbtas draudimas degtinę varyti, drau 
gautis su atėjūnais. Buvo baudžiami va
gys, plėšikai, įdavikai, komunistų pataikū
nai. Gyventojams informuoti ir orientuoti 
leido lapelius, karikatūras, kabino juos 
prie medžių ar net kai kur įsakydavo kai

mo pirmininkui pereiti per gyventojus, per 
skaityti kiekvienam. Leido pogrindinius 
laikraštėlius.

Ligi 1947 m. provincija buvo faktiškai 
partizanų kontrolėje. Miesteliuose enka
vedistai turėjo tik atramos punktus, iš ku
rių darydavo išvykas kovai su partizanais 
ir kuriuos partizanai savo ruožtu atlanky
davo užpuoliais.

PARTIZANŲ CENTRALIZACIJA IR 
ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA

Karui 1945 m. pasibaigus ir nesulau
kiant Atlanto Chartos autorius vykdant 
duotąjį pažadą atstatyti nepriklausomybes 
kraštams, iš kurių dėl karo jos buvo atim
tos, kilo partizanuose pirmasis didelis susi 
rūpinimas: padėtis gali ilgiau užtrukti, ir 
reikia ruoštis ilgesnei kovai. Tam reika
linga partizanų centralizacija ir vieningas 
kovos planas. Iniciatyvos centralizacijai 
pirmieji ėmėsi suvalkiečiai. 1945 m. rugpiū 
čio 25 d. įvyko Suvalkų krašto partizanų 
dalinių suvažiavimas, kuris sujungė parti-
zanus į Tauro apygardą. Jos vadu išrink
tas Mykolas Jonas. Apygardos štabas už
mezgė ryšius su Vilniaus, Kauno, Panevė
žio, Raseinių, Telšių ir kai kuriais dzūkų 
partizanų daliniais. Žemaičiai įkūrė tada 
Kęstučio apygardą, dzūkai A apygardą. 
1946 m. balandžio 23 d. apygardos Tauras 
ir A susijungė. Visos pietų Lietuvos vadu 
išrinktas pik. Kazimieraitis (Sovietų spau 
dos skelbtas kaip pik. Vitkus), jo pavaduo
toju Mykolas Jonas. Pirmasis pasiėmė siek 
ti ryšių su rytų Lietuvos partizanais, ant
rasis —■ toliau palaikyti ryšius su žemai
čiais. Abudu žuvo 1946 m. Tačiau apsijun-

girnas buvo ir toliau. 1946 m. rugsėjo - lap 
kričio mėnesiais sudarytas „vyriausias 
ginkluotų partizanų štabas“ su karine ko
legija ir politiniu komitetu. O 1947 m. sau
sio 12 d. Vilniuje buvo jau partizanų vadų
suvažiavimas. Centralizacija buvo atbaig
ta formaliai, tačiau niekad nebaigta fak
tiškai, nes vadų ir ryšininkų žuvimas rei
kalaudavo nuolatinių pastangų ryšiams iš 
naujo sumegzti.

Kiekviena apygarda veikdama derinosi 
prie vietos sąlygų, tačiau visur partizanų 
organizavimosi pavyzdžiu iš pradžių buvo 
Lietuvos kariuomenės struktūra, lyg parti 
zanai būtų jautęs! atkūrę Lietuvos kariuo
menę. nors ir mikuose. Jie dėvėjo Lietuvos 
kariuomenės uniformą, vartojo kariuome
nėje buvusius laipsnius ir kėlimą į juos, 
kadrų paruošimą miško karo mokyklose; 
ginklus komplektavo ir maisto tiekimu rū
pinosi tam tikri skyriai, kaip kariuomenė
je intendantūros.

Labiausiai yra pažįstama Tauro apygar
dos struktūra. Jos viršūnėje buvo vadas, 
renkamas. Prie vado štabas su dviem sky-

Skiriama 400 dol. premija
ŠV. JONO LIETUVIŲ KAPINIŲ TORONTE KONKURSAS

Šv. Jono Lietuvių Kapinių Taryba To
ronte skelbia konkursą kapinių įvažiavimo 
ir reprezentacinės skulptūros kompozici-
jai suprojektuoti. —

Konkurso tikslas yra sukurti naujoms 
lietuvių kapinėms maždaug 3.000 dol. ri
bose galimai įspūdingesnį įvažiavimą ir 
pastatyti skulptūrinį akcentą, kuris būtų 
pakankamai didelis, kad atkreiptų į save 
dėmesį jau maždaug iš 150 jardų atstumo 
besiartinant Dickson keliu prie kapinių.

Minima kompozicija turėtų turėti lietu
vių tautinę išraišką. Lietuviškas Rūpinto
jėlis turėtų būti dėmesio centre. Gerai ma
tomoje vietoje, gražiu ir lengvai išskaito
mu šriftu turi būti patalpinti dviem kal
bom užrašai:

riais — kariniu štabu ir politine dalimi 
(pastaroji rūpinosi propaganda, visuome
nės informacija, spaudos organizavimu). 
Karinis štabas turėjo 4 skyrius: rikiuotės, 
mobilizacijos, žvalgybos ir ūkio. Apygar-
dos teritorija buvo padalyta į 4 rinktines. 
Prie kiekvienos rinktinės štabo buvo gydy 
tojas ir kapelionas. Rinktinė padalyta į 
kuopas, būrius, skyrius. Skyriaus dydis 8- 
10 vyrų, šitoks partizanų prisirišimas prie 
tam tikros jų gyvenamos teritorijos buvo 
paskesnis padaras. Kai būti miškuose darė 
si vis sunkiau, kai masinis partizanų sąjū
dis virto vis labiau centralizuota pogrindi
nė organizacija, — vis labiau nyko išvirši
niai kariuomenės pavidalai ir stiprėjo po
grindinės armijos charakteris — išsilaiky
ti nepastebėtam ir veikti gyvenamosios 
vietos ribose, dalyvauti vietos padėtyje, 
greitą ir tikslų reagavimą, palengvino mal 
tinimosi ir išsilaikymo 'klausimą. Sovietinė 
spauda paskiau vaizdavo partizanus to
kiais žodžiais: dienomis jie dirbdavę kol
choze, o naktimis eidavę partizanauti.

(Bus daugiau)

„St. John's Lithuanian Cemetery“ ir 
„šv. Jono Lietuvių Kapinės“.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietu-
viai.

Už geriausią projektą skiriama 400 dol. 
premija.

Projektai pristatomi iki gruodžio 1 d.
Smulkesnes informacijas konkurso rei

kalu kartu su kapinių planu gaunama šiuo 
adresu: Kun. P. Ažubalis, 941, Dundas St. 
W. Toronto 3, Ont., Canada.

Kapinių Taryba

DANGUOLĖS SADCNAITĖS - SEALEY 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS

„Ateitis“ šią vasarą išleidžia Danguolės 
Sadūnaitės - Sealey eilėraščių rinkinį.

ŽEMAIČIO
Nidos Knygų Klubas išleidžia du tomus prof. Igno 

Končiaus knygos „Žemaičio šnekos“.* Tai bus ypač retos 
knygos, nes jas perskaičius matyti gyvas žemaitis iš visų 
pusių. Tur būt, žemaityje nebeliks kampelio, kurio nebū
tumėm pažinę.

Čia spausdinamės porą ištraukų apsipažinti.

ELGETOS
Bet kurioje parapijoje buvo tam tikras 

skaičius senų pavargėlių, kurie ėjo per žmones 
„alužmos prašydami“.

Per abu pečiu pasikabinęs dažniausiai ant 
plačios odos pasaitų po didoką terbą, dar įstri
gęs kuprinę, o kartais ir ant krūtinės kabo ma
ža terbelė. Trys terbos būtinos. Ketvirtoji, ta 
mažoji, retai gaunamiems daiktams — mėsai, 
lašiniams, kiaušiniams.

Visuomet dvi lazdos, kokios kumparainės, 
ir prie kiek plonesnės lazdos pririštas stambių 
mazgų storas, kietas botagas, kartais su veržle 
gale, „su kuriuo šunis įplaku, kada apnink, ei
nant taku“.

Eina iš kaimo į kaimą. Atėjęs į trobą (va
sarą kieme), atsiklaupia ir kalba poterius. „Ei
nu per svietą vargdamas, geradėjus garbinda
mas“. čia pat namiškės moterys savo žygius 
žygiuoja. Pakalbėjęs poterius, gauna rakandė- 
lę miltų, ar duonos papentį (už septynius po
terius). Miltu žino gausiąs. Bet visuomet pa
prašo lašinėlių — „taip kartais širdis nu
silpsta“.

Elgetos dažniausiai uosto taboką iš tošinės 
tabokinės, raudona skarele šluostydamiesi pa
nosės skambalėlį.

žino daug naujienų. Geriau pažįstami el
getos pasikalba, papasakoja, kas dedasi plato
koje apylinkėje. Juo daugiau pasakoja, juo 
daugiau alužmos gauna. Savotiški žinianešiai.

Gyvena jie miestelyje, arba kame prie ko
kio trobelninko prisiglaudę. Visuomet susiren
ka, žinodami, kieno ir kada bus atminimai (tai 
kunigas ir iš sakyklos pasako), žinoma, mies
telyje geriau. Kelias dienas navaikščioja ir ra
miai sėdi namie, kolei suvalgo viską, ką parsi
nešė. Suvalgęs vėl eina į žmones.

Atlaidų link pilte pasipila elgetų (Kalva
rijos*) link ir po „Kalvarijos“). Prieš šv. Joną 
— į Plungę ir kitur. Vienu keliu nueina (per 
vienas sodas), kitu grįžta (per kitas sodas). Ir 
ten ir atgal eidamas prisirenka ir parduoda — 
prageria ir parsineša.

Labai mėgiami elgetos — giedoriai. Atėjęs 
išsiima iš odinės terbelės kantičkas ir gieda 
kurią nors giesmę, manydamas tinkamą lanko
mai sodybai. Jei nujaučia greit būsiančius pie
tus, kad čia neprarastų, o kitur jau būtų per 
vėlu, ima kurią ilgą giesmę, kaip: „Buvo žmo
gus bagotas“ arba „Kiek tiktai yra žmonių iš 
visokio stono“.

Jiems daugiau duoda Ir geresnės alužmos.
Pas mus ateidavo buvęs Plungės bažny

čios giedorius (vedėjas), baltas žilas žilas, 
^gražus vyras, gražaus balso. Mamos nabaš- 
ninkė labai mėgdavo giedoti ir dainuoti ir tu
rėjo gerą balsą. Po pusę dienos pradainuoda- 
vo su tuo elgeta, pasimokydama gaidų, žino

PROF. IGNAS KONČIUS <

ŠNEKOS į
____________________ CVWOG

jo visų kantičkų giesmių „natas“, ir aš buvau 
prisiklausęs Ir giesmių Ir dainų, ar iš elgetų, 
ar vakaruojant mamai giedant - dainuojant.

Tačiau giedoriai - elgetos būdavo gana 
reti. Bet jie buvo bent pas mus laukiami.

Dar ir su armonika ateidavo. O aklieji 
ėjo, vaikezo - vedeklio vedami. Tie giedodavo 
su vedekliu paposmiui: vaikas plonai cypda
mas, o senis savo posmą storoku balsu. Įdo
miai giedodavo ir buvo gerai susigiedoję.

Moterų - elgetų maža tebuvo. Jos susi
mesdavo su elgetomis ir iš jų misdavo. Bet 
buvo ir tokių, kurios aklą vyrą vesdavo (kits 
ir apsimetęs aklu eidavo vedamas). Abu ter- 
bomis apsikabinėję. Poterius kalbėjo papunk
čiui. Buvo ir giedančių dvejetų.

Nakvynės pasiprašydavo kame pas gerus 
žmones, kur peri gandras, kur karveliai lai
kosi, kur daug inkilų medžiuose.

šventomis dienomis pareidavo į miestelį, 
kad pašventoryje prisirinkti) gyvo pinigo, čia 
tik pinigais teduodavo, čia laimėdavo giedo
riai, dar geriau giedoriai su vedekliais, ir vi
suomet būdavo žmonių apstoję elgetas su ar
monika (tokių maža tebuvo, dirbo be varžy
bų). Tuoj užpirkdavo kokią talalušką „pagie
doti“, kai nuo pašventorio pasitraukdavo kiek 
tolėliau. Pvz., „Kam tie ratai, kam tie ratai, 
kam tie ratai ant takų; kad tų ratų, kad tų 
ratų nebūtų, mane žmonės matytų, žmogau 
griešnas, vežk tuos ratus, vežk tuos ratus, 
vežk tuos ratus iš tako; kad tų ratų, kad tų 
ratų nebūtų, mane žmonės matytų“. (Pasiro
do, elgeta buvo pasirinkęs gerą judrioje vieto
je kampelį, ir staiga užvažiavo žmogus su 
vežimu ir užstojo elgetai taką). Arba ubagų 
dainą (žiūr. toliau).

Per jomarkus su armonikomis elgetos su
renka gerokai pinigų (kas kapeiką, kas did- 
ką, o kitas ir penkapelkį ar petreinį įmeta į jo 
kepurę), jei kuris moka apstojusiems žmo
nėms įtikti. Liežuvingų būna, bet kuriam ką 
sumes. Begiedodamas oraeiviui pasako pagy
rimą (imdamas Mergelės šventosios litani
ją): praeinančiam gydytojui ar felčeriui — 
sveikata ligonių, melskis už mus, advokatui— 
zelkoriau teisybės, teisėjui — stolyčė išminty - 
bės. melskis už mus. praeinančiai storokai 
ūkininkei — patiešytoja pavargusiųjų, mels
kis už mus, ūkininko dukrai — jaunystės 
skaistybe, melskis už mus. žinoma, kai išme
ta burnelę, tai ir pablevvzgola.

Visai savotiška rūšis elgetų — lozoriai, 
sako. Isoanijos pavyzdžiu veikia.

Važiuoja, menką arklelį pasikinkę, prisi
rišę šuni. kartais ir naršei}. Aplūžusiame, ap
skurusiame vežime sėdi visa šeima — vyras, 
žmona, keletas valku. Visi vos išsiskiria iš 
skarmalu. Išvargę, iškraipyti veidai, išverstos 
- paplėštos akys išlaužyti rankų pirštai, išsu
kaliotos rankos, kojos.

Nuvažiavę i atlaidus - iomarką, vieni ve
žime. kiti išlaipinti iškilnoti ant žemės prie 
vežimo tupi ar guli, išstatę savo žaizdotas - 
iškraipytas kūno dalis. Reginys pasibaisėti
nas. Imi galvoti, kaip tie žmonės gali gyvi bū 

ti, kaip jie kits kitą aprūpina. Ypač vaikų 
baisus vaizdas — vieni kaulai ir tie sulūžinė- 
ję, pusė vienos akies, nėra vietos dantims 
burnoje — lenda lauk, kreivi - susiraitę, 
sprandas — ištisa kraujuojanti žaizda, ran
kos išsukinėtos, pirštai kažin kur stypso, ko
jos priešingom linkmėm susuktos, žaizdotos... 
Sako, gimė tokie. Sako, kažkokia liga sirgo, 
žinoma, gal ir šizofrenikai.

Bet daugiausia čia apgaulė: patys vaikus 
sužaloja, kad jie savo išvaizda duoną visai 
šeimai uždirbtų. O išvirtusios gyvos mėsos 
kartais, sako, pririštos, kūnas apraišiotas ža
lia mėsa. Kas ten bežino, kaip čia kas dedasi, 
bet reginys be galo baisus.

Juk ir Jėzaus laikais pastodavo visokie 11 
gonys jam kelią, ir akli - raupuoti, lozoriai. 
Ir šv. Antano laikais tas pats (jis iš Ispa
nijos).

Važiuoja taip iš atlaidų į atlaidus, iš jo- 
marko į jomarką, gailestį sukeldami ir aukų 
prisirinkdami.

Tai jau savotiški amatininkai. Jų kilmės 
vieta — Ispanija. Iš čia lozorių gaujos atsi
rado visame katalikiškame pasaulyje. Savų 
priviso, nereikėjo iš Ispanijos kviestis, paka
ko ispaniško pavyzdžio. Norinčių nedirbant 
duoną pelnyti niekame netrūksta.

Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą (prieš 
1914 m.) buvo imta elgetas tvarkyti. Prie pa 
rapijų buvo kuriami elgetynai - prieglaudos. 
Kiekviena parapija ėmė savo elgetas globoti
— po kaimus vaikščioti nebeleido: kad esi ne 
galįs, sėdėk prieglaudoje ir maitinkis.

Bėgo lauk iš elgetynų, slapstėsi, vogčio 
mis išeidavo pasirinkti — dideli laisvės mė
gėjai, jokių varžymų nepripažįstą. Tačiau ir 
tokiems nebedavė nieko. Sako, duodu, kiek 
man paskirta, visi musų parapijos elgetos 
aprūpinti. Iš svetimos parapijos elgetoms 
draudžiama buvo duoti ką nors.

Kai visos parapijos' 'panašiai susitvarkė
— dingo vaikščiojantieji elgetos.

Dar viena rūšis elgetų — patys žmonės 
vežioja nuo kits kito. Be tėvų, be giminių pa 
liegėlis, negalįs pavaikščioti, turi būti globo
jamas. Prieglaudų nėra. Tuomet viena ar dvi 
sodos ar daugiau susitaria, tegu, sako, pabū
na pas mane, aš nuvešiu pas kaimyną, kaimy
nas toliau. Ir taip vienur palaiko dieną, kitur 
ir savaitę išbūna, o kitur iš vežimo į vežimą ir 
toliau. Vasarą tai nesudaro sunkumų, žiemą 
blogiau.

Buvo tokia Agota, nevaldė kojų, su laz
dele pasiremdama kiek pašliaužiojo ant kelių. 
Ir galvos nestiprios, tik apie ženatvę mėgo 
kalbėti; tik pradėk jai piršti, atgyja visu kū
nu. žinoma, purvina, nei apsiplauti, nei apsi
švarinti pati negalėjo, vis ant žemės sėdėti ir 
šliaužioti, kur tu pabūsi švarus. Ir su savo 
reikalais sunku. Rodos, ir šlapumo nelabai 
tesulaikė. žiemą kambaryje tvaiko kiek no
rint. Vasarą sėdi pablaka žolynėlyje ant šva
rios žolelės saulėkaityje, tarsi nesanti. Ją iš
laikydavo po gerą savaitę. Labai ji mėgo pas 
mus būti.

Ilgainiui ėmė tvarkyti jau visos parapi
jos mastu. Niekuomet nebepamatysi jomar- 
kuose lozorių, vaikščiojančių elgetų per kie
mus nė vardo, ir visokie negalį savęs aprū
pinti ir neturį saviškių buvo talpinami į elge 
tynus - prieglaudas.

*) Vienas elgeta įkaušęs Kalvarijoje ėmė apsto
jusiems vaikezams visokias blevyzgas dainuoti. Išgir
dęs kunigas, paėmęs lazdą ir ėmęs tvoti elgetą. Šis: 
„Ata, šv. Kalvarija, tu be manęs, aš be tavęs“.

V. ALANTO ROMANAS SVETIMOMIS 
KALBOMIS

Vytauto Alanto romanas apie partizanus 
„Tarp dviejų gyvenimų“ išverstas į anglų 
kalbą ir verčiamas į vokiečių kalbą.

DIDIS MAŽASIS
Pagal šv. Joną Auksaburnį apaštalo šv. 

Pauliaus gyvenimo kelias esąs pranašesnis 
už saulės skriejamą kelią, o jo šviesa galin 
gai spinduliuoti nesi .i au j anti.

Mūsų žymusis Adomas Jakštas prieš mir 
tį page davo, kad jo antkapyje liktų įrašy
ti žodžiai, kuriais jis nuolankiai išpažino, 
jog gyvenime ne savo šviesa žėravęs. Ne sa 
vo šviesa spinduliavo ir šiemet ypatingai 
minimas šv. Paulius. Jis pirmajame laiške 
korintiečiams rašė: „Aš esu mažiausia; 
tarp apaštalų, kurs nesu vertas būti vadini 
mas apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo 
Bažnyčią“ (15, 9). Jis, mažai vertindamas 
savo asmenį, aukštai įvertino dieviškąją 
malonę, kurios poveikis jame padarė daug: 
„Dievo malone aš esu tai, kas esu, ir jo ma 
lonė nebuvo manyje bergždžia: dirbau dau 
giau už juos visus; tačiau ne aš, bet su ma
nimi esanti Dievo malonė“ (15, 10). To pa 
čio laiško pradžioje jis klausė: „Ką turi,ko 
nesi gavęs? O jei gavai, ko giries, lyg kad' 
nebūtumei gavęs!“ (4, 7). Apaštalas Pau
lius giliai suprato, iš ko gavo tai, kas gera, 
ir kam už tai priklauso garbė. Baigdamas 
laišką romėnams, pažymėjo: „Vienam iš
mintingajam Dievui tebūnie per Jėzų Kris 
tų šlovė ir garbė amžių amžiais“ (16, 27).

Paulius Tarsietis buvo stiprus genijus. 
Jo sieloje kaupėsi kilnus užsidegimas bei 
didingi potroškiai. Jo širdis ir užgrūdinta 
valia sugebėjo visko imtis, kad tik idealą 
pasiektų. Paėmęs arklą į rankas, atgal ne
besižvalgė. Pažinęs Kristų, jam pilnai at
sidavė ir jo tarnyboje, jo pasiuntinybėje 
degė nebeužgesinama apaštalavimo ugni
mi: keliavo, skelbė, kovojo, kentėjo ir sa
vo veiklą antspaudavo kankinio mirtimi.

Krikščioniškoji, meilė, gilus nuolanku
mas ir neišsenkantis uolumas yra šio di
džiojo Kristaus kario išskirtini bruožai. Jo 
dvasia atsispindi Apaštalų Darbų 13-28 
skyriuose ir jo paties keturiolikoje laiškų, 
įjungtų į šventraštį. Toji dvasia, kas aky
liau ją įžvelgia, ir po devyniolikos šimtine 
čių pasilieka patraukli, uždeganti. Jo bal
sas amžių bėgyje daugeliui skambėjo nevel 
tui: „Būkite mano sekėjai, kaip aš Kris
taus!“ (I Kor., 4, 16). K.SM

LIETUVIŠKOS KAT. PAMALDOS
GLOUCESTER — liepos 9 d., 11 vai., Šv.

Petro bažnyčioje, London Rd. Išpažintis 
nuo 10.30 vai.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lie

pos 9 d. laikysiu Derby St. Mary's Chapel 
(Sowton Rd. ir St. Mary's sankryžoje). Pa
maldos prasidės 15 vai.

Kun, A. Putcė
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KYLANČIOS TAUTINĖS SĄMONĖS 
DURTUVAIS NESULAIKYSI

Sfautytejit Laiškai

Dievas taip jau lėmė, kad lietuvių tauta 
beveik nuolatos turėjo ir turi grumtis la
bai kietoje kovoje už savo egzistenciją. To
ji kova už būvį bene tragiškiausiai, bet 
kartu ir didingiausiai pasireiškia tautos 
sukilimais prieš krašto pavergėjus. Pasi
priešinimas okupantams suksimais iš tau
tos iki šiol yr.a pareikalavęs jau labai daug 
aukų, tačiau drauge mūsų tautą yra iškė
lęs iki nepaprasto herojiškumo aukštumų, 
kokių yra maža ir viso pasaulio istorijoje. 
Tokiuo tautos didvyriškumu Lietuva ypač 
pasižymėjo paskutiniųjų sukilimų metu, 
kartu išryškindama savo tautos nepapras
tą atsparumą, gilią tautinę sąmonę, tautos 
begalini norą gyventi laisvėje.

Lietuvių sukilimai amžių bėgyje
Nuo to laiko, kai jau yra įmanoma at

sekti Lietuvos istoriją, žymesnių tautos su 
kilimų prieš svetimuosius pavergėjus jvy- 
ko ištisa eilė. Vieni jų buvo platesnio, kiti 
siauresnio pobūdžio: vieni pasisekė, kiti ne 
pasisekė. Nevienodos buvo ir jų pasek
mės ateičiai. Tačiau visų sukilimų pagrin
dinis tikslas buvo atsiekti laisvę, nusikra
tyti pavergėju.

Vienas pirmųjų Lietuvos istorijoje su
kilimų, vadinamas Žemaičių sukilimas, jvy 
ko 1409 metais. Jis buvo suruoštas prieš 
kryžiuočių ordiną. Nors DLK Vytautas, ap 
linkybių verčiamas, anuomet Žemaičius bu 
vo perleidęs kryžiuočių ordinui, bet tikru
moje Žemaičių nebuvo išsižadėjęs ir pats 
per savo žmones sukilimą rėmė. Šis sukili
mas pavyko. Kryžiuočių ordinas buvo išvy 
tas iš Žemaičių, ir visos jo pilys buvo su
degintos. Šio sukilimo pasekmės ne tik bu
vo naudingos ano meto Lietuvos valstybei, 
bet buvo labai reikšmingos ir aplamai toli 
mesniems įvykiams. Metais vėliau, per 
šį sukilimą susidarė geresnės sąlygos galu
tinai pa’aužti kryžiuočių ordiną vadinama
me Žalgirio - Tannenbergo mūšyje 1410 m. 
liepos 15 d.

1794 metais, po antrojo Lietuvos - Lenki 
jos- padalinimo, įvyko vadinamasis Kosciuš 
kos sukilimas. Jis prasidėjo Lenkijoje, bet 
jame dalyvavo ir lietuviai. Sukilimas buvo 
atsiekęs didelių laimėjimų prieš rusus, ta
čiau. jis buvo per silpnas, kad nugalėtų ano 
meto rusų ir prūsų kariuomenes. Jis bu
vo sulikviduotas. Sukilimo pasekmės nebu 
vo naudingos ' nei, Lietuvai- nei Lenkijai. 
Gal šio sukilimo įtakoj buvo paskubintas 
paskutinis Lietuvos - Lenkijos padalini
mas 1795 metais. Tuo padalinimu Lietuva 
liko ga’utinai pavergta.

Nesėkmingas buvo ir 1831 metų sukili
mas. Jame dalyvavo tiek valstiečiai, tiek ir 
bajorai, nors abeji siekė skirtingų tikslų.
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ŽEMAITĖ LAIKU NEAPSIŽIŪRĖJO — IR MARČIOS IŠVYT NESPĖJO...

Vieną ankstybą pavasarį, sutvarkęs pir
mąją iš eilės nedidelę kelio pravedimo by
lelę Žemaitijoje, atvykau į kitą kaimą, ku
ris gyventojų skaičiumi ir žemės plotu bu
vo gana nemažas. Jo ūkininkų laukai jau 
seniai laukė išskirstom! vienkiemiais.

Įvažiavęs kaiman, niekieno nepastebėtas 
tyliai pro jį nepravažiuosi: kiemuose budi 
šunes, o namuose pro langus dairosi smal
sios mergos ir akylus vaikai. Ir šitie pada
rai, pastebėję atvykėlį, kiekvienas savaip 
reaguoja, dažniausiai savais balsais praneš 
darni naujieną ir kitiems, gal būt, atvyku
sio nepastebėjusiems. Gana dažnai šiuo at 
veju neapsileidžia ir suaugusieji, jeigu ka
da esti laisvesni nuo darbo.

Pravažiuodamas vieną sodybą, išgirdau 
jos pirkioje didesnį ir kiek ūžiantį žmonių 
subuvimą, o languose daug įremtų artimes 
nių ir tolimesnių galvų ir dvigubai tiek 
ak’ų, spoksančių į pravažiuojantį vežimą.

Stebėjusieji, ypač daugiau besiorientuo
ją vyrai, pamatę vežime gulintį teodolito 
statyvą ir šalia jo minkštai šiauduosna 
įstatytą paties teodolito dar naują ir apy
gražę, niekuo nepridengtą medinę dėžutę, 
tuojau pradėjo spėlioti: , Matininkas atva
žiuoja“. Ir jie neapsiriko.

Kaip netrukus paaiškėjo, name linksmi
nosi ‘šeimininkų kviesti giminės ir kaimy
nai ir nekviestas to kaimo ir apylinkių jau 
nimas šeimininkų sūnaus vestuvių . proga. 
Nei dainų skambėjimo, nei muzikos gar
sų, nei šokančiųjų trypimo nebuvo girdėti. 
Matyt, buvo tuo laiku poilsio metas, links
mybių pertrauka.

Prasilenkęs su minėtais namais, apsisto
jau netoli jau nuo anksčiau matininkui ap 
sigyventi bute. Sus pažinau su busimąja 
šeimininke. Besikalbant su mandagiai su
tikusia šeimininke ir dar neišvažiavusiu 
mane atvežusiu ūkininku, sulaukėm dar 
keletos man nepažįstamų žmonių: iš vestu
vių atvyko delegacija „pono“ matininko 
kviesti į vestuves.

Nors tik ką iš kelionės atvykęs ir ne 
vestuviškai apsirengęs buvau, tačiau atsi
sakyti nebuvo galima. Delegacija, matyt,

RAŠO: MEČYS MUSTEIKIS

Valstiečiai siekė daugiau išsilaisvinimo iš 
baudžiavos, o bajorai svajojo, išlaisvinus 
visą Lietuvą, vėl susijungti su Lenkija. 
Sukilimo pradžioj lietuviai sukilėliai jau 
buvo užėmę beveik visą Lietuvą, tik be 
Vilniaus ir Kauno. Bet vėliau, nesulaukę 
pakankamai paramos ir lydimi nesėkmės, 
rusų buvo sumušti. Prie nesėkmės labai 
daug prisidėjo ir sukilimo vadų tarpusavio 
nesutarimai. Šio sukilimo pasekmės buvo 
labai skaudžios. Labai daug žmonių žuvo. 
Rusai Lietuvą, kaip ir Lenkiją, labai smar 
kiai apnaikino, daug žmonių ištrėmė į Si
birą ar kitus Rusijos plotus, o j Lietuvą at 
vežė daug rusų kolonistų. Uždarė daugybę 
bažnyčių ir vienuolynų, nes sukilime daly
vavo nemaža ir kunigų. Taip pat uždarė 
daug mokyklų, o jų vietoje pradėjo steigti 
rusiškas. Uždarė net Vilniaus universitetą. 
Panaikino Lietuvos Statutą ir pridarė 
daug kitų blogybių. Kartu vis labiau pra
dėjo kraštą rusinti.

Dar didesnės priespaudos lietuvių tauta 
susilaukė po antrojo nepavykusio pana
šaus pobūdžio sukilimo 1863 metais. Šis su 
kilimas buvo dar žiauriau numalšintas. 
Čia ypatingą rolę suvaidino korikas Murav 
jovas. Pažymėtina, kad kaip tik po šio su
kilimo rusai greit uždraudė ir lietuvišką 
spaudą. Neužilgo uždarė ir visas lietuviš
kas mokyklas. Ir pradėjo kraštą rusinti vi 
somis jėgomis, kaip dar niekad prieš tai. 
Rusinti ir pravoslavinti drauge. O kaip 
baisiai beviltiškai tuo laiku turėjo atrodyti 
Lietuvos likimas, Lietuvos ateitis! Jokio 
pragiedrulio, jokio laisvės žiburėlio. Tik 
barbariška rusų priespauda, vergija.

Sustiprinta priespauda sukėlė didesnį 
laisvės troškimą

Visi trys paskutinieji čia paminėti sukili 
mai prieš rusų priespaudą buvo nesėkmin
gi ir sudaro įspūdį, kad jie Lietuvai btfvo 
labai žalingi. Bet taip atrodo tik metus 
žvilgsnį paviršutiniškai. Iš tikro šie sukili
mai tiesiogiai pažadino tautos sąmonę. Per 
sukilimus, per savo vaikų kraują lietuvių 
tauta vis aiškiau pradėjo regėti, kad ji yra 
svetimųjų pavergta, kad tai nėra natūralu. 
Per tai vis labiau pati savyje žadino lais
vės trokimą, norą savarankiškai gyventi. 
Šitokį, jausmą tautoje .vis. labiau,. nors .ne
tiesiogiai, stiprino pavergėjai rusai, patys 
to nenorėdami ir nenujausdami. Visose sri 
tyse jų išplėsta rusinimo ir pravoslavini- 
mo akcija tautoje sukėlė ir sustiprintą re
akciją — pasipriešinimą okupantui įvai- 
rom formom.

Ypatingą vaidmenį čia suvaidino lietu- 

to ir tikėdamasi, laukė. Besitvarkydamas 
vykti, pasiūliau delegacijai pakviesti ir 
naujojo mano buto šeimininkę, kad, kaip 
su jau pažįstama, būtų su kuo draugystę 
palaikyti ir, jeigu svečiuos būnant sutem
tų, su kuo namo nepaklydusiam pareiti. 
Mano pasiūlymas abiems pusėms patiko ir 
bematant tapo pri mtas. Iš’eidę namo besi- 
skubantį mano vežėją ir kiek padoriau ap
sitvarkę, su šeimininke išėjome iš namų, 
rengdamiesi žygiuoti. Ir vos tik mes pasiro 
dėme lauke, mus ištiko naujas, bent man, 
netikėtumas: delegacijos buvo atvykta su 
vestuvėms grojusiu dūdų orkestru, kuris 
iki tol kažkur buvo užsislėpęs ir nesirodė.

Mums su šeim'ninke pasirodžius, buvo
me paprašyti eiti keliu pirma, o muzikan
tai, grodami maršus, iki vestuvių namų ly
dėjo mus iš paskos... Po tokios staigmenos 
aš pasijutau nepatogiai, mėginau spirtis, 
kad tokių ceremonijų nereikia, bet kur 
tu žemaičius perglnčysi!.. Visi tuoj šokosi 
aiškinti, kad pas juos „tuokie paprotią“ ir 
kad aš turiu sutikti. Prisiminęs priežodį, 
kad svečias esąs lyg belaisvis, turėjau kvie 
tėjams nusileisti. Mums su tokiu triukšmu 
einant, iš abiejų kelio pusių buvusių namų 
languose kyšojo galvos ir spoksojo akys. 
Aš prisiminiau miške žiemos medžioklės 
vaizdą, kai varovai su triukšmu varo stam
besnius žvėris į medžiotojų liniją.

Vestuvių namuose -pasitiko mus šeimi
ninkai ir vestuvių „kaltininkai“ jaunieji 
su svarbesniais vestuvių pulko dalyviais. 
Su visais apsisveikinome, susipažinome.

Vaišių metu, kaip paprastai, prasidėjo iš 
gėr'mai ir užkandimai, jauniesiems linkėji 
mai, linksmesnės kalbos ir klausinėjimai, 
dažnai atmiešti vienu kitu sąmoju arba 
prie progos įterpti ir bėgamuoju ar rūpi
muoju reikalėliu.

Kiekvienas kalbantysis, o ypač kalban
čioji tuoj pasistengia klausytojui papasako 
ti, kas jam ar jai labiausiai širdį slegia, o 
išgertasis alkoholis laisviau atpalaiduoja 
l ežuvį ir pasakojimą žymiai palengvina. 
Nutaikiusi atitinkamą progą, kai daugu
ma pasivaišinę aptilo, prisėdo prie manęs 

viai inteligentai, kilę daugiausia iš kaimo. 
Jų eilės vis didėjo, ir jų veikla lietuvybei 
vis stiprėjo. Iki tol kovą prieš rusus vedė 
daugiausia sulenkėję bajorai, siekdami są 
jungos su Lenkija. Po 1863 metų sukilimo 
pasipriešinimo okupantui vairą perėmė 
jau pats Lietuvos kaimas, vedamas inteli
gentijos. Ir juo labiau rusai stengėsi už
gniaužti lietuviškosios Inteligentijos pasi
reiškimą, juo labiau sąmonėjo ir budo Lie
tuvos liaudis — kaimiečiai, vis stipriau pa 
sireikšdami prieš pavergėjus. Ir jau ne 
vien tik prieš rusus, bet ir prieš bajorų 
skleidžiamąją lenkišką dvasią.

Rusams uždarius lietuviškąsias mokyk
las, lietuviai, vadovaujami daugiausia mū
sų didžiojo vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
tokias mokyklas steigė ir lankė slapta, ar
ba slapta mokė savo vaikus namuose.

Negalėdami spausdinti lietuviškos spau
dos Lietuvoje, ją spausdinosi Prūsuose — 
Tilžėje ir iš ten slapta gabeno į Lietuvą. 
Visa tai. vis labiau plito, neatsižvelgiant į 
rusų drastiškiausias bausmes ir persekio
jimą. Ir juo daugiau stiprėjo persekioji
mai, juo labiau kilo lietuvių tautinė dva
sia!.

Taip šitokioje įtemptoje atmosferoje 
brendo nauji įvykiai, kuriems užbėgti už 
akių nepajėgė Rusijos caro žandarų durtu
vai. Tautoj stiprėjančios tautinės sąmonės 
durtuvais nesulaikysi! (ELI)

(Bus daugiau)

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

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

MIKLIOS RANKOS

Vasaros mugė, atidaryta Dujų gatvėje 
Vilniuje, net iš dalies neprimena senovės 
mugių, taip vaizdingai aprašytų grožinėje 
literatūroje;

Tačiau ne veltui mugės iš seno žinomos 
kaip liaudies pasilinksminimo vietos. Kas 
iš to, kad dabar čia nepamatysi nei stip
ruolio, kilnojančio ant ba agano pakylos 
kartoninius dv.pūdžius svarsčius, nei čigo
no su meška, nei klajojančio pokštininko. 
Nebėra klajoklių — yra sėslieji, varą savo 
mun'puliacijas tuo pačiu senoviniu devizu: 
„Miklios rankos ir jokios suktybės“. Dėl 
sukčiavimo patylėsime, tegu pats skaityto
jas daro išvadas, o štai dėl rankų miklumo 
galime užtikrinti — jos tikrai miklios. Ir 
dar kokios miklios. Retas kuris pokštinin
kas - profesionalas susilygintų.

Spręskite patys. Gegužės 26 dieną, 17 
valandą, priėjau prie moteriškos avalynės 
sekcijos ir paklausiau, ar yra vasariškų ba 
tukų po penkis rublius. Pardavėja drg. 
Kazlauskaitė išskėtė rankas, rodydama, 
kad batukai buvo išparduoti iki pietų. Ta
čiau kai prie prekystalio priėjo moterys, 
pasiūliusios pardavėjai už vasariškus ba
tukus po 6 rublius, pardavėjos rankos atli
ko kitokius judesius. Pirkėjos priėjo prie 
juodojo įėjimo, kur joms ir buvo įteiktos 
kažkokios dėžutės.

Aš labai domiuosi pokštais. Žūt būt pa
norau įspėti, kas yra dėžutėse. Tačiau ma- 
nipuliatarė drg. Kazlauskaitė, skirtingai 
nuo garsaus pokštininko Kio, nemėgsta, 
kad žiūrovai kištų nosį į gamybines pas
laptis. Pajutusi mano smalsų žvilgsnį, ji 
nervingai sumetė dėžutes į kartono dėžę ir 
perdavė ją į gretimą, kojinių, sekciją.

Reikia pasakyti, kad mugės direktorius 
drg. Golfmanas irgi nerado reikalo pasi
dalinti su manimi amato paslaptimis. Jis 
'iiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
ir vestuvių namų šeimininkė pasikalbėti.

— Pataikei, sveteli, į nenumatytas ir ne
tikėtas vestuves.

— O kaip gi tai atsitiko? — paklausiau.
— Kaip mokytam žmogui, papasakosiu 

atvirai, kad aš savo sūnaus vestuvėmis ne
sidžiaugiu. Manau, kad to, ką pasakysiu, 
kam nereikia nepasakosi.

— Dėl to gali būti drąsi, — atsakiau, su 
pratęs, jog kalba bus apie jos marčią. — 
Tai kaip gi tas įvyko? '■— jau ir aš pasitei
ravau, pridurdamas, kad jos nepasitenki
nimas kai kuriais atvejais man gali būti 
gerai suprantamas.

— Ogi buvo šitaip: jau nuo Užgavėnių 
rengėme vestuves dukteriai. Jos vestuvės 
įvyko tuoj po Velykų. Ji ištekėjo jauna, ne 
suspėjusi pati pasirengti geresnio ir žmo
niškesnio kraičio. Trūko audeklų. Tam rei
kalui pakviečiau buvusią šioj apylinkėj 
garsesnę audėją dukters kraičiui audeklais 
papildyti... Kaip žinote, vestuvės be alaus 
— ne vestuvės. Nutarėme ir to namieje pa 
sigaminti. Pas mus visi moka jį gaminti. 
Taigi, artėjant Velykoms ir vestuvių lai
kui, pamerkėme keletą centnerių miežių, 
švariai išplovėme seklyčios grindis ir ant 
jų papylėme tuos miežius daiginti, kad sa 
lykla būtų saldesnė. Buvo dar šaltoka, o dy

DAR DĖL AUKŲ

„Europos Lietuvio“ 20 nr. išspausdintąjį 
„Ramovės“ Manchesterio Sk. V-bos pusiau 
raportinį nedraugišką atsakymą būčiau 
priėmęs už tikrą pinigą, jei V-ba nebūtų 
prasilenkusi su tikrove. Bet kai V-ba ne
rausdama iškraipė tikruosius faktus, ko
dėl, girdi, aš dėl aukų kreipiuos ne tuo ad
resu ir kodėl nepasiteiravau ramovėnų V- 
bos, tada leidžiu sau manyti, kad arba V- 
bos atmintis sušlubavo, arba, paprastai pa 
sakius, sąmoninga netiesa, kurią privalau 
parodyti be kaukės.

1959 m. gruodžio 12 d. aš teiravausi ne 
kažkokioje minimoje valdyboje, bet pas 
patį Manchesterio ramovėnų V-bos p-ką K. 
Murauską ir klausiau, kas yra padaryta su 
suaukotais visuomeniniais pinigais. K. Mu 
rauskas man atsakė, kad tą reikalą tvarkė 
buvęs senas p-kas V. Kupstys ir jis (Mu
rauskas) žinąs, kad pinigai esą išsiųsti 
Centro Valdybai, tik nežinąs, ar gavimas 
yra pakvituotas, ar ne. Tada K. Murauskui 
aš draugiškai patariau, kad, galut’nai rei
kalą sutvarkius, V-ba privalanti apie tai 
painformuoti ir aukotojus, nes užsitęsęs 
’a kas kelia aukotojuose kai kurių neaiš
kumų. Dar pridėjau, kad jei V-ba vilkins 
savo pranešimą, tada aš pats tą reikalą kel 
siu spaudoje (tą mudviejų pasikalbėjimą 
girdėjo dar trys asmenys).

Porai savaičių pras’inkus, tą patį pakar
tojau ir buvusiam senam V-bos p-kui V. 
Kupsčiui, kuris trumpai man pasakė, kad 
visą reikalą perdavęs naujajam V-bos p-

pasiūlė man asmeniškai išsiaiškinti šį rei
kalą. Teko užsukti į kojinių sekciją. Čia 
Kazlauskaitės asistentė, kurios pavardės 
nežinau, irgi išskėtė rankas, bet aš, jos ne
laimei, buvau užtektinai atkakli. Dėžė su 
batukais buvo surasta po dėžutėmis su ko
jinėmis.

Kad būtų atitrauktas žiūrovų dėmesys 
nuo pokšto, paprastai naudojama muzika 
ir įvairus triukšmas. Reikia atiduoti duok
lę pardavėjams — triukšmo buvo daugiau 
negu užtektinai. Subėgę iš visur sekcijų 
vedėjai vieningai stūmė mane nuo batukų, 
šaukė, vienas kitą perrėkdami. Muzika bu
vo vis ta pati: girdi, Kazlauskaitė turi teisę 
palikti sau porą batukų.

— Kodėl jai reikalinga dešimt porų? — 
pasiteravau.

— O gal ji turi daug giminaičių, — atšo
vė man.

Gal būt, ir daug. Nesiginčysiu! Bet ką 
daryti tiems, kurie neturi giminaičių pre
kybos tinkle? Pavyzdžiui, man?

To man nesugebėjo išaiškinti net direk
torius.

Taip, šių metų vasaros mugė visai nepri
mena senovės mugių. Tačiau kai kurių 
pardavėjų elgesyje, žiūrėk, ir pasireiškia 
pirklių apsukrumas. O juk mūsų prekybos 
darbuotojams turėtų būti svetimas rankų 
miklumas ir sukčiavimas.

A. ŠIDLOVSKAJA
Paieškų-žvalgybos ekspedicijos technikė 

(„Komjaun'mo tiesa“, 1961. VI. 7)

Jaunuoliai ir vaikai surinkę 17.540 tonų 
metalo laužo

(E) L’etuvoje jau nuo pat sovietinio re
žimo pradžios visą laiką yra metalo žalia
vos trūkumas. Komjaunimo ir pion:erių or 
ganizacijos varinėja kasmet savo narius 
rinkti miestuose ir kaimuose metalo laužą. 
Ypač aktyviai vaikai ir jaunuoliai metalo 
laužo rinkime dalyvavę šių metų pirmame 
ketvirtyje. Kaip pranešė Vilniaus radijas 
gegužės mėn. 7 d., per tuos tris mėnesius 
buvo surinkta 17.540 tonų metalo laužo. 

gimui reikalinga ne tik drėgmė, bet ir šili
ma. Nors krosnį sek’yčioje ir pakūrenda
vome, bet šilima kyla sau į viršų, o ant 
grindų, kur buvo papilti daiginti miežiai, 
buvo ne per šilčiausia. Taigi, tų miežių šili 
mai padid nti naktimis eidavo ant jų mie
goti vestuvėms besirengianti duktė, jau 
minėta pakviesta audėja ir tarnaitė. Mūsų 
seklyčios dalis yra atidalyta lentų siena ir 
sudaro atskirą kambarį, kuriame nakvoda 
vo sūnus, o durys iš jo miegamojo į sekly
čią buvo, laisvos... Negi rakinsi nuo savų
jų. Ir, suprantat, pone, naktimis sūnus 
įprato įsmukti pas audėją „irgi miežių 
daiginti padėti“... Duktė ir tarnaitė, be 
abejojimo, tatai žinojo, bet man nė viena 
nepasakė. O sūnus pats negi girsis... O bū 
čiau vijusi audėją laukan, jei būčiau žino
jusi; oi, būčiau vijusi! Ir taip ji su sūnum 
susiuostė, kad to padarinys, ot, šios vestu
vės, kuriosna turėjome progos ir poną ma- 
t'ninką pakviesti. Dėkui, kad nepasididžia 
vote ir teikėtės atsilankyti.

Nežinia, kuo žemaitė savo tolimesnį paša 
kojimą būtų tęsusi ir kuo baigusi, bet na
miškių kažkuriuo reikalu buvo kitur nu- 
šaukta.

O žemaičiai kalbūs žmonės...

kui K. Murauskui (iš bendrojo V-bos atsa
kymo matosi, kad buvęs V-bos p-kas V. 
Kupstys atsakydamas nuo tiesos nenu- 
krypo).

Bet ramovėnų V-ba, užuot parodžiusi dė 
kingumo, nuo gerosios valios dosniųjų tau 
tiečių nusisuko ir per pusantrų metų laiko 
tarpį nė puse lūpų nieko neprasitarė. Tik 
kai pribrendo laikas savo pažadui tesėti ir 
kai jį paliečiau spaudoje, tada ramovėnų 
Sk. V-ba su nepasitenkinimu pasisako, ka
da pinigai buvo rinkti, kiek surinkta ir 
kad 1960 m. balandžio 20 d. išsiųsti. Vadi
nas, pinigai buvo išsiųsti po keturių mėne
sių nuo tada, kai aš teiravausi.

Tad kuriais sumetimais V-bos p-kas K. 
Murauskas man tvirtino, kad pinigus jau 
išsiuntė buv. V-bos p-kas V. Kupstys, kai 
V. Kupsčio atsakymas man, kad visi reika
lai perduoti K. Murauskui, derinasi su „E. 
L.“ atsakyme minimąja data?

Pagaliau kur gi visos Manchesterio ra
movėnų V-bos logika, duodant neteisingą 
atsakymą, kalbėti apie kažkokį adresą ne
pasiteiravus pačios V-bos.

Labai man nemalonu kalbėti visos Val
dybos adresu, kada į ją įeina ir gerbtinų 
asmenų. Bet negaliu daryti jiems išimčių, 
kai atsakymas duotas visos Valdybos var
du.

Manau, kad šiuo savo patikslinimu iš
vesdamas realybę švieson nenuklydau nuo 
tikrojo adreso ir pateikiau ten, kam jis pri 
klauso, su pasėka, kad nuo šio laiško pa
skelbimo dienos savo pažintį ir draugišką 
bendravimą su esamąja Manchesterio ra
movėnų V-ba, iki neteisingo atsakymo ne
atšauks, nutraukiu.

J. Ramonis

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS!

Naujai gauta:
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą 

statant — 1.16.8;
J. Vaičellūnas — Antrasis Pasaulinis 

karas — 1.16.8.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — 

prem. poezijos rinkinys — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — roma

nas — 0.11.0.
A. Kadžius — Paukščių takas — poezi

ja — 0.11.0.
Dr. S. Alūnas — Trejos Devynerios — sa 

tyra — 0.7.4.
Z. Raulynaitis — Durbės mūšis 1260 m. 

liepos 13 d. — 0.9.0.
P. Pleškevičius — Mes nešėme laisvę — 

sav. kūrėjo atsimin. — 0.7.4.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis— 1.2.0.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
Gliaudą — šikšnosparnių sostas—0.18.6.
Ilgo grojimo plokštelė — Rožės it tylūs 

vakarai.
Periodika .maldaknygės. Rašyti:

DAINORA
49; Thornton Ave, London, W.4.

PERSEPTRONAS
JAV tyrimo organizacija Cornell Aero- 

neutical Laboratory sukonstravo mašiną 
„Perseptroną“. Ji daugiau ar mažiau gali 
imituoti smegenų darbą ir todėl buvo pri
skirta prie „mąstančiųjų“ mašinų grupės; 
šią mašiną galima išmokyti, skirti įvairios 
formos daiktus ir juos atpažinti.

Bandymai parodė, kad mašina gali tei
singai atpažinti bet kurią abėcėlės raidę po 
to, kai jai ši raidė parodoma 15 kartų. Jei 
mašina apsirikdavo ją atpažindama, tat 
vėl buvo nurodoma teisinga raidės reikš
mė. šį- sugebėjimą „skaityti“ raides nerei
kia maišyti su skaitymu mašinose, kurios 
yra iš anksto, programuotos tam ar kitam 
darbui; „Perseptronas“ iš anksto, nežino, 
ką jis turės daryti ir ko jis turės mokytis. 
Jis gauna instrukciją iš trenerio, kuris 
taip pat nurodo klaidas ir pasako teisingą 
atsakymą. Mašinos apmokymo procesas: 
pavadintas „koreguojančia treniruote“. 
Parodžius kiekvieną ženklą 15 kartų, ma
šina tiek „išsimokslina“, kad toliau atpa
žįsta tą ženklą kiekvieną kartą.

GRYBELIAI PRIEŠ TERMITUS
Vis dažniau laikraščiuose spausdinami 

pranešimai apie termitų įsigalėjimą dau
gelyje Europos miestų, Jie padaro labai 
daug žalos, išvarpydami senovinius medi
nius pastatus, gadindami knygas bibliote
kose ir t;t Termitai paplitę net Paryžiuje, 
Hamburge, Bolonėje, Venecijoje ir kitur. 
Prieš juos naudojami chemikalai nevisada 
pakankamai efektyvūs. Neseniai prancūzų 
mokslininkai aptiko grybelį, kuris parazi
tuoja vienoje termitų rūšių ir savo „šeimi
ninką“ sunaikina. Nuo grybelinio susirgi
mo žūva ištisos termitų kolonijos. Jei pa
vyks išspręsti šio grybelio kultivavimo 
problemą, bus galima efektyviai kovoti- su 
žalingais vabzdžiais, apdulkinant termitų 
gyvenamąsias vietas jo sporomis.

Kol bitė surenka kilogramą medaus, jai 
tenka apskraidyti apie milijoną- gėlių ir 
pernešti apie 120-150 tūkstančių naštų nek
taro. A; Į 7 .
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Pagaliau Nidos spaustuvė jau pradėjo 
šios didžiosios knygos spausdinimo darbus, 
o jos išleidimą paremia štai vėl nauji Gar
bės Leidėjai. Patys pirmieji Garbės Leidė
jai Jonas ir Teofilė Bakaičiai, užsakė dar 
10 knygų, įmokėdami 20 sv. Tuo būdu prie 
knygos išleidimo jie prisidėjo jau su 133 
svarais! Petras Varkala 4 sv. Po 3 svarus: 
Ona Paliulaitytė, Juozas ir Zina Račkaus
kai, Kazimieras ir Elma Kamarauskai, 
Mykolas Balčiūnas. Po 2 sv. 10 šil. Zigmas 
ir Stasė Kalsevičiai, P. Adomaitis. Po 7 
dolerius: prof. Jonas Paltarokas, Stasys 
Griškėnas. Po 6 dolerius: kun. Jonas Bru- 
žikas SJ, Povilas Karosas, Viktoras Arlaus
kas, A. Bagdonas. Garbės Prenumeratoriai 
— po 2 svarus: kun. Dr. Povilas Jatulis, 
prof. Dr. Zenonas ir Paulina Ivinskiai, Vy
tautas ri Benedikta Andruškęvičiai, Jokū
bas Trapeckas, Vladas Karobas. A. Dars- 
kus, J. Stankevičius, A. Kairaitis, E. Pet- 
rukėnas, o Viktoras Šalčiūnas užsakė jau 
trečią knygą.

Užsakymus siųsti: Lithuanian Church, 
21, The Oval, Hackney Road, London, E.2.

Kun. P. Dauknys

SODYBA LAUKIA LIETUVIŲ

Vasarojimo sezonas Lietuvių Sodyboj 
jau yra pilnai prasidėjęs. Oras iki šiol bu
vo puikus. Tačiau dauguma vasarotojų yra 
lenkai. Iš lietuvių praeitą savaitę atostoga
vo L.N. Valdybos pirm. S. Nenortas su 
žmona, Valdybos narys V. Strimas ir lon- 
doniškiai Šluderiai. Šią savaitę iš 52 vasa
rotojų yra tiktai vienas lietuvis—V. Stri
mas.

Jau buvo skelbta, kad liepos mėnesį no
rima Sodybą .atlietuvinti*. Gera pradžia 
jau yra padaryta. Bet dar yra keletas lais
vų kambarių, kurie laukia lietuvių vasaro
tojų. Tad kas dar neapsisprendę, nedels
dami užsisakykite.

APLANKYKIME LIGONĮ

Lietuviai, gyveną netoli Beverley ir 
Kingston-upon-Hull, Yorkshire, kurie galė
tų aplankyti ligoninėje esantį mūsų tautie
tį ir su juo pasikalbėti, prašomi pranešti 
savo adresą DBLS Valdybai.

VASAROS STOVYKLA
Kaip jau anksč'au buvau minėjęs „E. 

Liet.“, skautų ir skaučių vasaros stovykla 
įvyks rugpiūčio mėn. nuo 1 iki 10 d. Rug
pjūčio 11 d. stovyklos uždarymas.

Stovyklos adresas: Darley Moor, Ash
bourne, Derbyshire.

Mokestis £ 3.0.0. Stovyklautojų amžius 
— ne mažiau kaip 10 m. Priimami ir skau
tai — kandidatai tarp 11-16 m. amžiaus.

Visi stovyklautojai renkasi antradienį, 
t.y. rugpjūčio 1 d., kiek galint anksčiau iš 
ryto, nes palapinės jau bus pastatytos, o 
virtuvėje maitinimo viršininkas v. si. A. 
Gerdžiūnas' lauks atvykstančiųjų su ska
niai pagamintais priešpiečiais.

Dėl informacijų, kaip geriau pasiekti 
stovyklavietę, prašau rašyti stovyklos vir
šininkui .'pš. B. Zinkui — 88, Byron St., 
Derby.

šeštadienį, rugpiūčio 5 d., bus pakviesti 
anglų skautininkai, skautai ir šiaip anglų 
visuomenė. Tą dieną laužas numatytas 8 
vai. vakare.

Sekmadienį, rugpiūčio 6 d., kviečiame 
atsilankyti lietuviškąją visuomenę ir tė
vus. Pamaldos bus 12 vai., o po pietų sve
čiai ir skautai iki vakarinio laužo turės 
gražaus ir laisvo laiko arčiau susipažinti 
ir pasigrožėti apylinkės gamta. Vakare 
įvyks bendras iškilmingas laužas.

Stovyklos metu bus suruoštos trys eks
kursijos į žymesnes vietas ir viena į netoli
mus kalnus, šioms ekskursijoms atskiro 
mokesčio nenumatoma.

Prašyčiau visus atkreipti dėmesį į uni
formas ir pasiimti viską, kas reikalinga 
geram stovyklautojui.

Registruotis pas ps. J. Alkį, 32, Davis 
Ave., Hunton Str., London E.L, ne vėliau 
kaip> iki liepos 12 d.

Linkiu visiems gražaus oro ir linksmo 
stovyklavimo. ps. J. Alkis

BIRMINGHAMAS
TEGU SKAMBA

Liepos 2 d. vietos liet, kolonija, nežiū
rint lietaus, gausiai susirinko į priešatos- 
togines Vinco Tamašausko ir Stasio Čereš- 
kevičiaus suorganizuotas lietuviškas pa
maldas. kurias atlaikė londoniškis ka
pelionas. Malonu, kad pamaldose vėl ėmė 
skambėti lietuviškos giesmės. Jų išpildymą 
tautiečiai ruošiesi dar patobulinti. Kita
taučiai lietuviškomis .giesmėmis grožėjosi.

Maironis kadaise linkėjo: „Tegu skamba 
mūsų dainos po šalis plačiausias!“ — Tegu 
skamba ir lietuviška giesmė!

Tą pačią dieną čia buvo pakrikštytas 
p.p. Serapinų kūdikis.

SODYBA TRAUKIA

Eilė birminghamiečių lietuvių antrajai 
liepos pusei vyks į Lietuvių Sodybą atosto
gų. Vis dėlto savoji žemė traukią!

Birželio mėn. 17 d. įvykusiame Lietuvių 
Namų Bendrovės valdybos posėdyje buvo 
nutarta sušaukti specialų akcininkų susi
rinkimą Sodyboje bendrovės ateities pla
nams svarstyti. Tuo reikalu aplinkraštis 
paruoštas ir spausdinamas šiame E.L. nu
meryje atskiru straipsniu.

Akcininkai ir DBLS nariai ir skyrių val
dybos kviečiami atkreipti į šį pranešimą 
rimtą dėmesį ir imtis iniciatyvos vykdyti 
jame keliamąsias mintis. Atskiro aplink
raščio skyrių valdyboms tuo reikalu nebus.

Tikimasi, kad akcininkai gausiai įvyk
siančiame suvažiavime dalyvaus.

LONDONAS
GRĮŽO ATOSTOGOMS

Praetą savaitę iš Romos grįžo Tarptau
tinio Laterano universiteto civi’inės ir baž
nytinės teisės doktorantas kun. Jonas Bu
laitis. Romoje Jis gyvena Lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijoje.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
Praeitą šeštadienį Lietuvių šeštadieninė 

Mokykla baigė mokslo metus ir pradėjo 
vasaros atostogas. Pamokos vykdavo Pa
rapijos klube Victoria Park Road. Būrys 
mokinių buvo paruoštas ir prie pirmosios 
Šv. Komunijos, kuri įvyko praeitą sekma
dienį Lietuvių bažnyčioje. Tai buvo iš tik
ro gražios ir įspūdingos iškilmės, kurias 
skcmbiom lietuviškom giesmėm lydėjo 
bažnytinis choras, vadovaujamas muziko 
V. Mama'čio. Pirmąją Šv. Komuniją pri
ėmė šie mūsų mokyklos mokiniai: Aldona 
Paukštyte, Petras Aleksandravičius, Jonas 
Dėmenis, Vytautas Musteikis, Rimukas 
Namajuška, Vitas Urbonas ir Kęstutis 
Zdanavičius. Kai patys tėvai parodo gra
žaus rūpėstmgumo. atveždami savo vaikus 
į mokyklą, pasiekiami gražūs rezultatai.

NAUJAGIMĖ

Birželio 25 d. Lietuvių bažnyčioje kun. 
A. Kazlauskas, MIC, pakrikštijo Jono Ar
tūro ir Marijos Onos Prigų pirmgimę duk
relę Pauliną Joaną, gimusią birželio 8 d. 
Krikšto tėvai buvo Joana Kairytė ir My
kolas Prigas.

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy
ba kviečia pusmetinį informacinį Klubo 
narių susirinkimą liepos 16 d., sekmadienį, 
4 vai. popiet, Klubo patalpose.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Prezidiumo sudarymas,
2. Valdybos narių pranešimas,
3. Revizijos Komisijos pranešimai,
4. Diskusijos,
5. Einamieji reikalai bei klausimai ir 

sumanymai.
Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L.V.S. „Ramovė“ Manchesterio skyrius 

šeštadienį, liepos 15 d. 5 vai. vak., Man- 
chestery — Cheetham Hill Town Hall pa
talpose rengia Dariaus — Girėno minė
jimą.

Programoje: paskaita, dvidešimties 
merga’čių baletas, Jokubaitytės eilėraščiai 
ir trumpa komedija. Šokiai grojant lietu
viškai kapelai. Veiks savas lietuviškas ba
ras.

Iš Cannon St. autobusai: 59,4,35,60 Nr. 
Nr. Visus iš toli ir iš arti prašom atvykti.

Skyriaus Valdyba

VOK TETŲ A
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVI ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln. 
Konto Nr. 186994.

IŠ APYLINKIŲ GYVENIMO
Pinnebergas. čia buvo išrinkti p.p. Ma- 
liauskas — pirm, ir Berentienė — sekreto
rė. o Kontrolės Komisijon p.p. Simanavi
čius ir Ponelienė. Susirinkime pranešimą 
padarė p-kas Maziliauskss. Nusiskundė 
veiklos stoka dėl didelio narių išsibarsty
mo ir patalpų stokos susirinkti.

REIKALINGA PADAVĖJA-AS
Vasaros sezonui Sodyboje tuojau reika

linga padavėja-s. Amžius Ir šeimos padėtis 
nesvarbu. Gera proga praleisti vasarą kai
me.

Kreiptis į Sodybos Administraciją.

VLADAS DZIKAVIČIUS

1961 m. gegužės mėn. suėjo dveji metai, 
kai Prestone, D. Britanijoje, mirė Vladas 
Dzikavičius.

Tai buvo didelis lietuviškos knygos mė
gėjas, surinkęs gražią bibliotekėlę, kuri po 
jo mirties perėjo Prestono lietuvių nuosa
vybėn. Nuolat papildoma naujais leidi
niais, ši bibliotekėlė yra tikras Prestono 
lietuvių pasididžiavimas. Ji pavadinta ve- 
lionies Vlado Dzikavičiaus vardu.

Bibliotekėlę remia net ir svetur iškelia
vę lietuviai. Patsai žymiausias jos rėmė
jas yra buvęs prestonietis aktyvus lietuvis, 
dabar gyvenąs jau Amerikoje, Vladas Pa- 
liulionis. Būdamas dar Prestone, jis yra 
pasiūlęs bibliotekėlę pavadinti velionies 
vardu ir dabar dar iš tolo visomis išgalė
mis remia ją.

Minėdami 2 metus nuo mirties, spausdi
name čia a.a. Vlado Dzikavičiaus atvaizdą.

MUSŲ RĖMĖJAI

Už knygą vietoj 5 šil. yrą 10 šil. atsiun
tęs J. Pranauskis, kuris jau apskritai yra 
suaukojęs 24.6 šil.

B. Navaslauskas už knygą moka 10 šil. 
vietoj 5 šil. ir yra suaukojęs jau 11 šil. '

J. Venskūnas vietoj 7 šil. už knygą mo
ka 10 šil.

Keisdamas adresą J. Jankauskas sumo
kėjo ne nustatytąjį 2 š. mokestį, bet 1 dol.

Reikia pažymėti, kad yra tokių tautiečių 
kurie, vertindami spaudos darbą, dabar 
ne tik skolas apmoka, bet atsiunčia taip 
pat tam tikras sumas net į priekį.

PAGARBIAI LENKIA GALVAS
MIUNCHENO LIETUVIAI PASVEIKINO LIETUVOS LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ

PLB Miuncheno apylinkės valdyba, pa
remiant Vokietijos Krašto valdybai, birže
lio 17 d. Miuncheno mieste surengė 1941 
metų sukilmo 20 metų sukakties minėjimą, 
kuris praėjo dideliu pasisekimu, sutraukęs 
per 150 dalyvių. Minėjimas bpvo trijų da- 
Tų: pamaldos bažnyčioje, iškilmingasis 
aktas ;r meninė dalis.

Miuncheno Šv. Jokūbo bažnyčioje šv. 
Mišias žuvusięms už Lietuvos laisvę atna
šavo kun. Bronius Liubinas. Kun. Liubi- 
nas pasakė ir dienai pritaikytą pamokslą. 
Jame dabartinę Lietuvos kovą su baisiuoju 
bolševikiniu pavergėju prilygino šv. Rašte 
minmajai Dovydo ir Galijoto kovai. Ga
lijotas. nepaisant jo stiprumo, kovą pra
laimėjo, kad jis tyčiojosi iš Dievo. Dovydas 
kovą laimėjo, nes, nežiūrint jo silpnumo, 
pasitikėjo Dievu. Ir lietuvių tauta, pasiti
kėdama Dievu, galutinėje pasekmėje liks 
laimėtoja.

Minėjimo iškilmingąjį aktą pradėjo PLB 
Miuncheno apylinkės pirmininkas kun. 
Jonas Tautkevičius trumpu atidaromuoju 
žodž:u. Seka susikaupimo minutė prisimin
ti visiems žuvusięms 1941 m. sukilimo ir 
visų kovų už Lietuvos laisvę metu bei įni
rusiems lietuviams Sibiro tremtyje. Vi
siems minėjimo dalyviams stovint, magne
tofono juosta nuskamba giesmė „Kovoj 
jūs jau žuvot“. Į garbės -prezidiumą pa
kviečiami: PLB Vokietijos Krašto V-bos 
pirmininkas, VLIKo bei rezistencinių or
ganizacijų atstovai, vienas Sibiro tremti
nys ir dienos paskaitininkas. Trumpas 
minėjimo proga kalbas pasakė garbės pre
zidiumo nariai: kun. Br. Liubinas, J. Kai
rys Dr. J. Grinius ir V. Banaitis.

1941 m. sukilimo 20-mečiui paminėti pa
skaitą „Rezistencijoje pasireiškia lietuvių 
tautos sąmonė“ skaitė MečyS Musteikis. 
Prelegentas trumpai apibūdino visus Lie
tuvos istorijoje žinomus sukilimus ir kaip 
per juos sąmonėjo lietuvių tauta. Ilgiau 
sustojo prie 1941 m. sukilimo, jį trumpai 
atpasakodamas ir iškeldamas jo svarbiau- 
s-luosius bruožus, atsiekimus bei reikšmę 
ne tik sukilimo laikotarpiui, bet ir visiems 
laikams. Ypačiai išryškino rezistencinį 
bruožą, kuris nuo 1941 m. sukilimo lietu
vių tautoje reiškiasi nuolatos. Akyvus re
zistencinis bruožas labiausiai pasireiškė 
partizaninėmis kovomis antroje bolševik

L.N.B. AKCININKAMS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Namų Bendrovė, kaip visiems 
gerai žinoma, buvo sukurta ne tiek biznio 
re.kalėms, kiek vykdyti ir remti tuos mū
sų tautinius bei kultūrinius uždavinius, ku 
r e be materialinės paramos nebūtų visiš
kai įmanomi. Pergyvenusi sunkius laikus, 
ji dabar pradeda normalų darbą ir gali nė 
.cieno ne.paudžir ma ieškoti naujų būdų sa
vo va'klai tobulinti ir jai skirtiems užda
viniams geriau atlikti. Bendrovės Valdyba 
mano, kad dabar kaip tik yra atėjęs laikas 
galutinai išspręsti bendrovės piniginių įsi 
pareigojimų k.ausimus ir nustatyti planus 
tolimesnei jos veiklai.

Atsižvelgiant į esamas aplinkybes, šiuo 
metu siūlos: du keliai ar būdai bendrovės 
ateities veiklai nustatyti. Pirmas — turi
mas skolas mokėti pamažu, stengiantis iš
laikyti bendrovę esamose ribose. Antras— 
skolas atmokėti greitai, parduodant Lietu
vių Sodybą ir tuo būdu pastatant bendro
vę ant tvirto ir saugaus finansinio pagrin
do.

Kalbant apie pirmąjį būdą reikia pami
nėti, kad bendrovės nekiln. turto vertė sie
kia apie 36.000 svarų ir kad tam turtui įsi
gyti buvo užtraukta apie 18.000 sv. pasko
lų. Iš šios bendros paskolų sumos 8.800 sv. 
paskolinta iš anglų finansų firmos ir už ją 
mokama 6 proc. palūkanų. Ši paskola nega 
Ii būti atmokama dalimis ir jos grąžinimo 
laikas yra neterminuotas. Tačiau pagal 
įstatymus skolintojai turi teisę pareikalau
ti grąžinti visą sumą, įspėdami apie tai 
bejidrovę prieš 6 mėnesius. Tokią pat teisę 
turi ir bendrovė, jei panorėtų iš karto pa
skolą atmokėti. Pagal turimus davinius ne 
atrodo, kad skolintojai, bent artimoje atei
tyje, norėtų šia teise pasinaudoti. Tačiau 
vis dėlto tos paskolos negalima vadinti ilga 
laike paskola pilna to žodžio prasme.

Didžiausią dėmesį reikia atkreipti į 9.200 
sv. paskolas, kurios yra gautos iš 43 tautie
čių. Šios paskolos yra trumpalaikės ir tu
rės būti grąžintos skolintojams pareikala
vus. Atsiklausiant skolintojus paaiškėjo, 
kad jų dauguma nenumato paskolų labai 
greitai atsiimti. Taigi šiuo atveju lyg ir ne
būtų artimoje ateityje bendrovei didelio 
rūpesčio. Bet iš kitos pusės — nei vienas 
skolintojas nėra pareiškęs, kad jis savo pa 
skolintus pinigus norėtų paversti ilgalaike 
paskola bendrovei.

Iš viso šito matyti, kad dabartinė finan
sinė bendrovės padėtis dar nėra labai stip
ri. Jos paskolos yra trumpalaikio pobū
džio ir uždeda palūkanų naštą, kuri suda
rys apie 1.100 svarų per metus. Be to, dar 
prisieis tam tikrą skolos dalį kasmet atmo 
keti savo tautiečiams, jiems to pareikala
vus. Tokių paskolų atmokėjimus pradėti 
bus įmanoma tik sekančiais metais, nes 
šia;s metais daromas kapitalinis Lietuvių 
Namų lauko remontas, o be to, padarytos 

mečio pradžioje, pasyvus pasipriešinimas 
okupantui tęsiasi ir dabar, išlaikydamas 
mūsų tautą atsparią komunizmo užma
čioms. - Po paskaitos sugiedotas Tautos 
Himnas.

Minėjimui ypač puošnų atspalvį suteikė 
aukšto lygio koncertas. Jo programoje so
listė Jan!na Liustikaitė, akompanuojant 
J. Raimeriu’, giliu įsijautimu ir nuosta
baus grožio balsu padainavo minėjimo 
nuotaikai nritaikytas šešias lietuvių kom
pozitorių darnas ir šešias arijas iš įvairių 
operų (jų tarpe) dvi dainas svetimų auto
rių. Darnų ir arijų grožis džiugino ir jau
dino klausytojus iki ašarų. Už jas klausy
tojai atsilygino stipriais r ilgais plojimais 
ir apdovanodami gėlėmis.

Koncerto pertraukos metu buvo stliktas 
Alinos Grinienės paruoštas, surežisuotas 
ir pravestas poezijos ir dainų montažas 
„Vergijoje ir laisvėje“. Jį perteikė miun- 
cheniečiai: Skeberdienė, Armonienė, Pau
liukevičienė, Česiūnas, Brakauskas ir Me- 
jeris. Montaže pavaizduoti Lietuvos laisvės 
laikai, tragiką vergijoje, laisvės bei parti
zanų kovos, 1941 m. sukilimas ir ateities 
viltys. Montažo vaizdus minėjimo dalyviai 
sekė giliai susikaupę, o pabaigoje palydėjo 
gausiais plojimais.

Visų šio susirinkimo dalyvių vardu mi
nėjimo prezidiumas iš L. Bendruomenės, 
VLIKo ir Rezistencinių grupių atstovų pa
siuntė Lietuvos La-kinosios Vyriausybės 
p;rmininkui pik. K. Škirpai ir ėjusiam 
rirmin’nko pareigas J. Ambrazevičiui to
kio turinio sveikinimą:

. Pašau1 io Lietuvių Bendruomenės Miun
cheno apvl’nkės lietuviai, susirinkę prisi
mint dvidešimties metu nuo lietuvių suki
limo prieš Lietuvos sovietinius pavergėjus, 
Tamstų asmenyse nori oasveikmti visą 
Laikinąją Vyriausybe, kaip reiškėją visų 
lietuvių valios būti laisvais ir nepriklau
somais.

Suprasdami, kad Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės nariai 1941 metų birželio 23 
dieną buvo prisiėmę didelę riziką ir atsa
komybę drauge su visais sukilusiais tau- 
tiečais, kurių daugelis tada paaukojo savo 
gyvybes, Miuncheno apylinkės lietuviai 
pagarbiai lenkia galvas prieš visas tos 
bendros atsakomybės aukas; prašo visus 
Laikinosios Vyriausybės narius niekada

gana didelės teisinės išlaidos, sąryšy su pa 
skolų keitimu. Viso tokių didelių vienkart! 
nių išlaidų šiais metais susidarys virš 2.000 
svarų. Iki finansiniai metai nėra pasibai
gę, neįmanoma tiksliai pasakyti, kaip visos 
šitos išlaidos atsilieps į bendrovės pelną ar 
nuostolį. Tačiau vienas dalykas yra aišku, 
kad turint tokius finansinius įsipareigoji
mus ir ateity, laikant bendrovę esamose ri
bose, pagrindiniai jos uždaviniai — tauti
nės ir kultūrinės veiklos aktyvus rėmimas 
— dar ilgam laikui turėtų būti antroje vie
toje.

Vertinant antrąjį kelią — greit atmokėti 
skolas, parduodant Sodybą, reikia realiai 
pasvarstyti ateities galimybes. L. Sodyba, 
atsižvelgiant į jos įsigijimo kainą, be abejo 
nės, yra gera pinigų investacija. Jos vertė, 
tinkamai prižiūrint, ir ateity turėtų ne ma
žėti, bet didėti. Be to, daugelio tautiečių 
nuomone, ji turi mums ir didelę sentimen
talinę vertę. Tačiau žvelgiant į šį reikalą 
realiai, Sodyba ligi šiol vargiai atlieka sa
vo uždavinius, kuriems ji buvo pirkta. Se
nelių bei ligonių skaičius, didėjęs mažiau 
kaip po vieną asmenį per metus, paskuti
niu laiku pradeda mažėti. Jaunimo 
stovykloms dėl didelių atstumų ji taip pat 
nepatogi ir šiais metais savųjų nebenau
dojama. Lietuviai atostogauti beveik neva
žiuoja ir atsilanko tiktai kartą metuose 
per Sekmines. Mūsų kolonijai nuolat ma
žėjant, reikia tikėtis, kad vis mažiau Irma 
žlau lietuvių Sodybą lankys. Pelnas iš So
dybos yra nedidelis, o rūpesčių daug. Todėl 
jeigu Sodybos kaina galėtų išlyginti bend
rovės skolas ar bent didesnę jų dalį, tuo
met bendrovė, be abejonės, st!priau atsi
stotų ant kojų ir galėtų didesniais ištek
liais prisidėti prie mūsų bendruomenės 

• veiklos.
Pagaliau, atsiradus pinigų atsargai, atei

ty būtų galima galvoti ir apie patogesnės 
Sodybos pirkimą, kuri būtų daugeliui lietu 
vių prie:namesnėj krašto vietoj. Tačiau 
prieš tokį sprendimą darant, reikės gerai 
pasvarstyti, kad naujoji Sodyba būtų tik
rai ekonomiška, patogi, lietuvių lankoma 
ir išlaikoma.

Iš to, kas čia trumpai pasakyta, matyti, 
kad LNB stovi savotiškoje kryžkelėje. Da
bartinė Valdyba, sėkmingai aptvarkiusi de 
gamuosius reikalus, nori pavesti patiems 
bendrovės šeimininkams - akcininkams nu 
spręsti, kuriuo keliu ji turėtų pasukti. Šis 
sprendimas yra labai svarbus, nes nuo jo 
priklausys bendrovės tolimesnė ateitis. To- 
dėl nutarta

š.m. rugsėjo mėn. 16 d., šeš
tadienį, 5 vai. p.p., Lietuvių Sody
boje sušaukti specialų akcininkų 
susirinkimą b-vės piniginiams įsi
pareigojimams ir jos ateities pla
nams nuspręsti.

Per šį pusiau oficialų susirinkimą bend-
rovės Valdyba nori gauti iš akcininkų aiš
kų atsakymą, kuriuo keliu ji turėtų ateity 
savo ve.klą nukreipti.

Todėl visi bendrovės akcininkai prašo
mi skaitlingai susirinkime dalyvauti, o ne
galintieji tą dieną atvykti, prašomi įgalioti 
į susirinkimą vykstančius draugus ar kai
mynus. (įgaliojimo forma bus paskelbta 
„E. Lietuvyje“).

Tą proga DBLS Skyriai prašomi imtis 
iniciatyvos sukviesti apylinkės akcininkų 
pasitarimus, kuriuose būtų išdiskutuoti čia 
pateikti pasiūlymai, ir, esant reikalui, iš
rinkti įgaliotinius į specialų susirinkimą L. 
Sodyboje.

Kadangi tą dieną kaip tik Sodyboje pasi
baigia vasaros sezonas, tai manoma, kad 
vietos visiems užteks. Vykstantieji prašo
mi pranešti asmenų skaičių Sodybos šeimi
ninkui (Headley Park, nr. Bordon, Hants), 
kad būtų galima iš anksto paruošti nakvy
nes. Iš Londono vykstantiems bus parūpin
tos transporto priemonės.

Po susirinkimo, be abejo, bus alutis, dai
na, šokiai, o sekmadienio rytą — lietuviš
kos pamaldos.

LNB-vės VALDYBA

nepailsti darbe dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir šituo tikslu žada savo 
paramą darbais.
Mes tikime, kad sutartiniai pasiaukojimo 
darbai išbudins pasaulio sąž nę ir privers 
Sovietų Sąjungos okupacinę valdžią pa
likti Lietuvos žemę, kaip sovietinės jėgos 
buvo priverstos tai padaryti 1941 metų bir
želio mėnesį“. (ELI)
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