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LAPKRIČIO 23-JI
RAŠO K. DEVEIKIS

Lapkričio 23-ji ne tik kariuomenės ir 
Vyčio Kryžiaus Kavalierių šventė, bet vi
sos lietuvių tautos ryžtingumo, žūtbūti
nio pasiaukojimo tapti nepriklausomais 
šventė.

Tautos pajėgumą sukuria atskirų žmo
nių valia, kuria žmogaus širdis, prigimtis 
ir protas veda į daugumos idealus.

Mūsų tautos istorija yra kupina lietu
viškos valios pasireiškimų. Mindaugas, 
Algirdas, Kęstutis stebina mus savo kar- 
žygiškumu ir nepaprastais žygiais. Vytau 
tas Didysis sukūrė didžiausią Europoje 
Lietuvos imperiją.

Kas gi 1831 ir 1863 m. surengė lietuvių 
sukilimą prieš tuo laiku galingą caro val
džią? Ogi keletas lietuvių idealistų kovo
tojų. Paskui vėl keletas inteligentų idea
listų su Vincu Kudirka, Jonu Basanavi
čium ir kitais lietuviškai nusistačiusiais 

Marš, marš pro žvėryną, palei kalną Gedimino!
patriotais pradėjo sėkmingą tautinio atgi 
jimo sąjūdį. Lietuvių tauta pradėjo at
busti iš rusiškojo caro priespaudos, susi
prato ir sustiprėjo dvasioje. O lietuviško
jo jaunimo dvasią nuolat žadino mūsų 
tautos dainius Maironis.

Ir 1919 m. Lietuvos kariuomenės pra
džią sudarė daugiau kaip trys tūkstan
čiai patriotų — pasiaukojusių savanorių. 
Šią jėgą nuolat didino jau pašauktasis lie 
tuviškssis jaunimas.

1920 m. mūsų kariuomenę sudarė apie 
10.000 vyrų. Taigi didelius žygius prade
da ir įvykdo ne galinga jėga, bet tvirta 
valia, įsipareigojimas ir savanorių rinkti
nės nepalaužiama valia.

Todėl karinio didvyriškumo pasireiški
mai Lietuvoje 1918-1923 m. laikotarpyje 
šviečia mums kilniu pavyzdžiu.

Prisiminkime kai kuriuos pasiaukoji
mo ir didvyriškumo atvejus.

Lietuvos kariuomenė pirmą kartą į 
kautynes prieš rusiškąjį barbarišką ko
munizmą išeina 1919 m. vasario 7-9 d.d. 
ties Kėdainiais.

Pirmasis savo kraują pralieja savano
ris Jurgis Kiaunė. Pirmasis paguldo savo 
galvą ant tėvynės aukuro savanoris būri- 
ninkas Povilas Lukšys.

1919 m. vasario 13 d. ant Alytaus tilto 
žūsta pirmasis karininkas Antanas Juozą 
pavičius. Šie didvyriai pradeda ilgą krau 
ją ir gyvybę paaukojusiųjų sąrašą.

Nepriklausomybės karuose žuvo 1292 
kareiviai, 67 šauliai ir 40 karininkų. Lie
tuviško kraujo praliejo ant tėvynės auku 
ro 2438 kareiviai, 146 šauliai ir 93 karinin 
kai.

1442 kariai už pasižymėjimą kautynėse 
arba didvyriškai žuvę kautynėse apdova
noti Vyčio Kryžium. Šio garbingiausio pa 
sižymėjimo ženklo Nr. 1 skirtas ne Kraš
to Apsaugos ministeriui ar kokiam kitam 
generolui, bet puskarininkiui Juozui Aliu 
liui. Tai lietuviškojo teisingumo apraiš
ka.

1919 m. kovo 28 d. pirmą kartą sudun
dėjo Lietuvos kariuomenės patranka. Iš 
Jos pirmą šūvį paleido savanoris (buvęs 
kliefikas) Lumbis ir pataikė tiesiai J... 
Deltuvos kleboniją, kur buvo bolševikų 
štabas. Kas lankė Karo Muziejų, galėjo 
tą karo išdaigą ten pamatyti.

Pusk. Alfonsas Stanevičius 1919 m. ties 
Daugpiliu pats vienas rankinėmis grana
tomis nakčia paėmė du bolševikų kulkos
vaidžius, fronte su lenkais išardė tiltą per 
upelį ir sulaikė lenkų puolimą, bet, ne
laimė, žuvo kautynėse ties Giedraičiais.

Puolant bermontininkus ties Radviliš
kiu, pusk. Petras Kondruckis su keliais 
vyrais paėmė 15 priešo kulkosvaidžių, 
bet pats neteko kojos. Ties Radviliškiu 4- 
jo pėst. L.K. Mindaugo pulko kapelionas

kun. Balandis dėl karininkų trūkumo 
ima šautuvą į rankas, veda kareivių būrį 
atakon. Ten pat gyd. kpt. Antanas Pet
raitis palieka ligoninėje sanit. puskari
ninkį, o pats, pasiėmęs ginklą, veda ka
reivius į mūšį. Ltn. Vitas Burevičius 1920 
m. ties Želvos km. su būreliu kareivių su
naikina lenkų eskadroną, apsuptas lenkų 
pėstininkų prasimuša ir dar parsivaro be 
laisvių. Šis narsusis karininkas 1923 m. 
žūsta išvaduojant Klaipėdą.

Panašių karžygių buvo visuose pul
kuose. Jų žygiais galime didžiuotis.

4-jo pėst. L.K. Mindaugo pulko net 188 
kareiviai ir 33 karininkai nusipelno Vy
čio Kryžių, o 4 kareiviai ir 2 karininkai 
apdovanoti prancūzų ordinais už pasižy
mėjimus kautynėse prieš bermontinin
kus.

2-jo pėst. D.L.K. Algirdo pulko 222 ka-

riai (beveik 10-ji dalis pulko!) apdovano
ti Vyčio Kryžium. Algirdėnų pulkas pir
mas apdovanotas Vyčio Kryžiaus vėliava.

Kokios dvasios buvo mūsų kariai, paro 
do šis pavyzdėlis. 1920 Al. lapkričio 21d. 
Algirdėnų pulkas, paėmęs Giedraičius, ga 
vo Tautų Sąjungos reikalavimą sustabdy
ti karo veiksmus. Lenkų gen. Baranovs- 
kis, turėjęs daugiau jėgų, ilgu ultimatu
mu pareikalavo, kad lietuviai atsitrauk
tų į tam tikrą poziciją. Algirdėnų pulko 
vadas mjr. J. Petruitis tam lenkų genero
lui atsakė trumpai: „Ką kovodamas pa
ėmiau, tą tik kovodamas atiduosiu“. Mjr. 
Petruičio krūtinė, kurioje plakė tokia lie 
tuviška kovotojo širdis, papuošta dviem 
Vyčio Kryžiais.

1920 metai pasižymi lietuviško kovingu 
mo ir didvyriškumo apraiškomis. Tai bu
vo didelės įtampos metai, jau išsikovojus 
nepriklausomybę. Kai lenkai pradėjo pul 
ti Lietuvą, Steigiamasis Seimas ir vyriau
sybė jausmingai atsišaukė į kariuomenę, 
kad apgintų laisvę, nors ir nebuvo vilčių. 
Laukuose, miškuose ir kaimuose stovėjo 
pergrupuojami mūsų kariuomenės pul
kai. Skersai ir išilgai Lietuvos jie žygiuo
ja pėsčiom ir sulaiko lenkus. 2-sis gusarų 
eskadronas, mjr. Goštauto vadovaujamas, 
paima Suvalkus ir pasiekia net Augusta
vo perkasą! Lenkų apsuptas eskadronas 
prasimuša, nepraradęs nė vieno vyro nei 
žirgo, ir vėl stoja kovon. Suvalkijoje pra 
laužtas mūsų frontas užtaisomas. Kariuo
menei talkininkauja ir partizanų būriai. 
Kun. Juozaitis surenka būrį raitų ūkinin
kų ir pats raitas veda kovon. Steigiamojo 
Seimo sekretorius L. Natkevičius savo pa 
reigas perduoda kitam ir organizuoja Ge
ležinio Vilko raitelių pulką iš ūkininkų, 
darbininkų, gimnazistų. St. Seimo narys 
A. Matulaitis su Kauno šaulių būriu iš
vyksta į karo lauką ir garbingai žūsta 
ties Varėna. Keletas nubaustų karininkų 
prašosi j frontą, pasižadėdami bausmę at
likti vėliau, ir jiems leidžiama. Kun. Pet- 
kelis vadovauja Perlojos dzūkų partizanų 
kuopai. Lenkai prieš ją laikydavo nema
žiau kaip batalioną kariuomenės. Už pa
sižymėjimus kun. Petkelis apdovanotas 
Vyčio Kryžium. Daug moksleivių padėjo 
knygas, o paėmė ginklą ir išėjo tėvynės 
ginti.

Štai kokios nuotaikos 1920 m. jungė 
ir sukėlė visą lietuvių tautą savo laisvės 
ginti. Gen. Galvydis-Bikauskas yra pasa
kęs didžią tiesą: „Kiekviena tauta savo 
laisvei ir garbei apginti privalo aukoti sa 
vo sūnus. Tauta, kuri nesugebės tai pad a 
ryti, negali ir neturi teisės būti laisva; to 
kia tauta gali būti tik trąša kitoms tau
toms“.

Nepriklausomybės kovų metu mūsų 
tauta šią tiesą įsisąmonino. Jau vien pri-

mintl vaizdeliai parodo, kokiu idėjingu- 
mu ir nuotaikomis gyvenome.

Mūsų generolai, karininkai, puskarinin 
kiai, kareiviai, šauliai, partizanai, ūkinin
kai, darbininkai ir kiti tautos sluoksniai 
paliko mums šviesiausią vienybės, parei
gingumo ir kovingumo pavyzdį — istori
nį palikimą.

Tik 22 laimės metus gyveno laisva Lie
tuva. II-sis pasaulinis karas sugriovė lie
tuvių kraujo-gyvybės aukomis, darbu ir 
prakaitu sukurtąją valstybę. Lietuvių 
tauta vėl atsidūrė vergovėje.

Mes, laisvuose kraštuose esantieji lietu 
viai, turime dvasiškai būti stiprūs gyvy
bine jėga iš Lietuvos praeities. Atiduoki
me pagarbą garbingai kovojusiam Lietu
vos miško Partizanui! Įsijauskime į tokią 
dvasią, kokią mums perteikia praeitis — 
1918-1923 m. ir 1941 m. Su tokia dvasia 
savaime tapsime lietuviškais veikėjais, 
Lietuvos partizanų idėjos rėmėjais ir tal
kininkais. O kai artės lapkričio 23 d. 12 
valanda, nes ji jau nepertoliausia, tada 
pamatysime, kad netrūksta savanorių, ka 
riuomenės kūrėjų ir laisvės kovotojų!

VLIKo SESIJA

(E) Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto šių metų se 
sija, kaip žinoma, įvyks lapkri
čio 25-26 dienomis New Yorke. 
Į sesiją šį kartą yra kviečiamas 
iš Europos VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas J. Glemža. 
kuris, be kitų temų, referuos ir 
apie Europos nuotaikas ir politi
kos eigą, okupuotos Lietuvos da 
b artinę padėtį ir pastarųjų lai
kų įvykius. Apie savo kelionę po 
Europą ir patirtas nuotaikas pra 
neš VLIKo visumos delegatams 
grįžęs į Ameriką Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas V. Si
dzikauskas, ypač apie savo pasi
kalbėjimus žymiose įstaigose Pa 
ryžiuje, Londone, Bonnoje. Kaip 
retai kada, VLIKo šių metų se
sija įvyksta didelės tarptautinės 
įtampos metu.

II PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
(E) II Pasaulio Lietuvių Seimas numato 

mas šaukti 1963 metais — tikriausia vėl 
Amerikos kontinente, kur 1958 metais 
įvyko I Pasaulio Lietuvių Seimas (New 
Yorke).

PASAULY
— Italų komunistų partijos 100 narių 

centro komitetas renkasi slaptiems posė
džiams nustatyti partijai naujos linijos.

— Ukrainos plieno miestas Stalino pa
vadintas Donecku, Tadžikijos sostinė Stali 
nabad ruošiamas perkrikštyti.

— Britai dar prieš metų pabaigą žada 
įsivesti dešimtinę sistemą.

— Britų princesė Aleksandra, lankanti 
Tolimuosius Rytus, užsuko ir į Japoniją ir 
dalyvavo imperatoriaus Hirohito suruoš
tame priėmimo baliuje.

—• Iš Volgogrado (buvusio Stalingrado) 
buvo ištremtas amerikietis, kuris šūktelė
jęs indoneziečiui restorane neliesti balto
sios moters.

— Amerikoje už 2.390.000 dolerių varžy 
tynėse buvo parduotas Rembrandto pa
veikslas „Aristotelis“.

— R. Berlyne iš Frankfurter alėjos (at- 
krikštyta iš Stalino alėjos) pašalinta di
džiulė Stalino statula.

— Rytų Berlyno policija paleido apie 
100 šūvių į plieno gabalais apkaltą vago
ną, kuriuo į V. Berlyną perbėgo 3 vyrai ir 
2 moterys.

— Maskvoje daugiau kaip 1.000 afrikie 
čių studentų iš tautų draugystės universi
teto apmėtė akmenimis prancūzų ambasa
dą ir išdaužė langus, reikalaudami paleisti 
suimtuosius alžyriečių vadus.

— Amerikiečiai žada gruodžio 5 d. pa
leisti į erdvę astronautą, 1966 m. kapsulę 
be žmogaus aplink mėnulį, o 1969 m. kap 
šulę su 3 žmonėmis į mėnulį.

— Po sunkios operacijos (galvos) mirė 
James Thurber, ypač plataus garso pa
siekęs Walterio Mites nuotykiais, pagal 
kuriuos buvo pastatyta filmą.

— Kai kurie Kipro salos laikraščiai 
skelbia buvusių teroristų pasisakymus, 
kaip jie žudė britų karius ir valdininkus.

— 80 m. amžiaus Trockio žmona atsilie 
pė, kad ji pasiryžusi eiti liudyti prieš Sta 
liną, jei tai sovietai norėtų.

— Audrų metu Atėnuose, Graikijoje, 
žuvo 39.

— Nuo rugpiūčio 13 d. į Vakarus perbė 
go 160 R. Vokietijos milicininkų ir karių.

— Berlyne, Stalino alėjoje, prie didžiu
lės statulos Stalinui pagerbti buvo padėta 
puokštė raudonų ir ružavų chrizantemų, 
tik gerbėjas nepridėjo kortelės su savo pa 
varde,

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUD OS NUOTRUPOS

Neutralieji
Vertindamas neutraliųjų kraštų laikyse kaip liudija jo su Ribentropu sudarytoji

ną, britų „The Guardian“ rašo: „Kokį be
būtų jautę nusivylimą dėl Belgrado konfe 
rencijos šaltojo karo entuziastai kariai, ta 
čiau ten dalyvavę politikai jau pakartoti
nai yra parodę savo nepriklausomybę nuo 
sovietinio bloko. Ne tik nepriklausomybę, 
bet taip pat ir jėgą. Po Belgrado konfe
rencijos, nepaisant visų Chruščiovo planų 
įvykdyti pakeitimus Jungtinėse Tautose, 
jiems pasisekė, kad būtų išrinktas Ham- 
marskjoeldo įpėdinis. Tokie darbai yra žy 
miai reikšmingesni negu rinktiniai smar
kūs žodžiai, kuriais aptariami sovietų vyk 
domieji atominiai bandymai. Gaila tik, 
kad nebuvo suprasta tai geriau iškelti. 
Juk jokiam blokui nepriklausančių kraštų 
pagalba galėtų būti jau padėjusi pasiekti 
tą Jungtinių Valstybių politikos tikslą, ku 
ris aptariamas, kaip komunizmo „sulaiky
mas“.

ŽYDŲ KALĖJIMAS
Sovietų žydų vadų teismai ir nauji 

areštai davė progos „N.Y. Herald Tribū
ne“, be kita ko, šitaip pasisakyti: „Įkalini 
mas Leningrado žydų trijų vadų yra aiš
kus įspėjimas tiems 3 mil. žydų, kurie gy
vena Sov. Sąjungoje, kaip ir ta sekmadie
nio žinia, kad areštuoti trys žymūs Mask
vos žydai. Kremliaus oficialus prisipažini
mas, kad rusų žydai buvo nuteisti kalėti 
iš tiesų už pasikalbėjimus su Izraelio dip
lomatais, sudaro abejonių nekeliantį įspū
dį, kad Sov. Sąjunga šiandien yra tiktai 
kalėjimas jos 3 mil. žydų. Ką dar teks pa
matyti, tai ar po trijų vadų įkalinimo bus 
sugriežtinti tie suvaržymai, kuriems vei
kiant jau ir dabar gyvena sovietų žydai“.

ATPILDAS MOLOTOVUI
Dėl visiškai nemalonėn patekusio ir į 

Maskvą pargabento Molotovo „N. Y. He
rald Tribūne“ rašo: „Žinoma, ilga kelią jis 
nuėjo pe»- tuos 71 metus, kol niūrią dieną 
dabar vėl atkeliavo į Maskvą. Jis buvo 
vienas tų, kurie padėio Leninui kelti revo 
liuciją, o Stalinui uždusinti kraštą. Nėra 
kito tokio, kuris užsieniuose sovietams bū 
tų dirbęs žiauriau ir su didesniu cinizmu, 

F SeįįiįnioS^
TIROLIO KLAUSIMAS

Austrija prašo J. Tautas paskirti septy
nių tautų atstovų tarptautinę komisiją iš
dirbti visas smulkias sąlygas suteikti Alto 
Adige gyvenantiems vokiečiams autonomi 
fa.

Toje Italijos dabar valdomoje Pietų Ti
rolio dalyje yra apie 250.000 vokiškai kai 
bančių gyventojų.

RINKIMAI SIRIJOJE
Nuo Egipto atsiskyrusios Sirijos vyriau

sybė žada gruodžio mėn. pradžioje suruoš 
ti rinkimus į naują parlamentą, kurio už
davinys bus išrinkti prezidentą ir sudary
ti konstituciją.

NUCHRUŠCIOVINIMAS
Kai Sov. Sąjungoje ir jos satelituose 

vyksta skubus nustalinimas, Albanija vyk 
do nuchruščiovinimą.

Sostinėje Tiranoje pašalintas prie kultu 
ros rūmų buvęs paminklinis akmuo, kurį 
kadaise Chruščiovas padėjo, ir išrautas 
medis, kurį jis buvo pasodinęs.
POLITINIS BADO STREIKAS

Prancūzų kalėjimuose esantieji alžyrie
čiai pradėjo bado streiką, reikalaudami 
geresnių sąlygų Streike dalyvauja apie 
4.000 alžyriečių.

Prie to streiko prisidėjo Alžyro sukilė
lių vyriausybės ministerio pirmininko pa
vaduotojas Ben Bella ir dar kiti 2 vadai. 
Jie iš kalėjimo buvo nugabenti į ligoninę. 
Jiems prisidėjus, streikas išvirto politiniu 
protestu.
NESUSIPRATIMAS SU BRITAIS

4 britų piliečiai buvo suimti Rytų Vo
kietijoje. Valdininkai reikalavo, kad jie su 
teiktų žinių apie kariuomenės judėjimą.

2 jų — turistai, kiti 2 britų misijos V. 
Berlyne civiliai tarnautojai.
PIGI ALYVA

Tam tikro susirūpinimo NATO sąjungai 
priklausančiuose kraštuose sukėlė soviefų 
pasiryžimas 1963 m. parduoti 40 mil. tonų 
žibalo jiems.

Kai kuriems kraštams reikia rinkų (Is
landija nori sovietams parduoti žuvies, 
Graikija ir Turkija tabako) savo gami
niams, tai jų rinkas užkariaus sovietų ži
balas. O sovietai, R. Vokietijai ir kitiems 
satelitiniams kraštams parduodami po 21 
ar 17 rublių statinę, iš Italijos biznierių 
teima 9 rublius. 

sutartis. O dabar krašte, kuriame yra lem 
tingas priklausymas ne tai klikai, jis su
grįžta atsiimti atpildo —pažeminimo ir pa 
smerkimo, kad būtų užmirštas. Toksai yra 
kelionės galas, kokį komunizmas teikia sa
vo tarnams. Tenka tik stebėtis, ar savo šir 
dies gilumoje dabar didelis Chruščiovas 
nepajunta pranašingo šalčio, kai jis eina 
pro kritusius savo varžovus“.

CASTRO NEPASISEKIMAI
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „Pastaruo 

ju metu Kubos Castro diplomatijoje reika 
lai vyksta nekaip. Štai prieš ke’etą dienų 
Venezuela nutraukė diplomatinius santy
kius, jau devintas iš eilės kraštas šiame 
pusrutulyje. Dar neseniai atrodė, kad apie 
tai neįmanoma būtų buvę ir pagalvoti. Ve 
nezueloje buvo tiek daug stiprių ir plepių 
Castro rėmėjų ir simpatikų, kad diplomat! 
nių santykių nutraukimas būtų galėjęs 
grėsti net sukilimu“.

SOCIALISTINIS REALIZMAS 
SOCIALISTINIS REALIZMAS

Amerikiečių „The Buffalo Evening 
News“ rašo: „Žymus sovietų poetas reika
lauja, kad rusų rašytojai vaizduotų gyve 
nimą tokį, koks jis yra. Bet, suprantama, 
ne visiškai pažodžiui; nebūtų juk sveika 
rašyti apie režimą, kuris slepia nuo žmo
nių savo didžiulių bombų bandymus ir 
tuo sudaromąjį pavojų žmonijai“.

KONGO KLAUSIMAS
Naujų nesusipratimų Konge akivaizdoje 

„The Guardian“ rašo: „Daugelis Afrikos 
ir Azijos valstybių smarkiai spaudžia Sau 
gurno Tarybą, kad ji nutartų panaudoti J. 
Tautų pajėgas baigti prijungti Katangai. 
Teisinga būtų baigti tą prijungimą, o ma
tyti, kad centrinės vyriausybės pajėgos pa 
čios neįveikia tai padaryti. Bet ir tų pajė
gų laikvmasis pasunkina ir taip jau dide
les J. Tautų bėdas, nes negali būti saugu 
palikti joms tvarkyti užimtąsias žemes“. 
Todėl laikraštis kelia klausimą sudaryti 
ten J. Tautų priežiūroje stiprius ir draus
mingus policijos dalinius.

DIENOS -|
MOLOTOVAS NEATRODO 
NELAIMINGAS

Maskvos stotyje Molotovus sutiko duk
tė, žentas ir būrys laikraštininkų (užsie
niečių).

Jis atsisakė ką nors kalbėti apie išmeti
mą iš partijos ir grąžinimą iš Vienos.

Laikraštininkai suskaičiavo, kad jų ba
gažo būta net 18 ryšulių ir lagaminų, tai 
iš to daromos išvados, kad Molotovai bu
vo pargabenti visam laikui, o ne trum
pam.

MALENKOVAS — BĖRUOS 
BENDRADARBIS?

Sov. Sąjungos oficialiuose sluoksniuose 
vis daugiau pasigirsta balsų, kad trumpą 
laiką po Stalino mirties ministerio pirmi
ninko pareigas ėjęs Malenkovas kaltas 
esąs už daugelį nusikaltimų, kurie iki šiol. 
buvo priskiriami saugumo viršininkui Be
rijai.

Pvz., Armėnijos partijos vadai skelbia, 
kad jis yra atsakingas už areštus 3.500 par' 
tijos narių ir karininkų 1937 m., kurių 
daug buvo sušaudyta be teismo ir tardy
mų.
VOKIETIJOS KABINETAS 
SUDARYTAS

Dr. Adenaueris pristatė prezidentui Lub 
kei naująjį savo ministerių kabinetą (21 
ministeris). Be Dr. Adenauerio, krikščio
nių demokratų partija turi 15 ministerių, 
laisvieji demokratai 5.
KALBĖSIS SU CHRŪŠCIOVŪ

Gavęs sovietų notą tartis dėl bendro gy 
nimosi nuo galinčių užpulti vokiečių, Suo
mijos prezidentas Kekkonen paskelbė va
sario 4-5 dienomis naujo parlamento rinki 
mus ir išvažiuoja į Sibirą tartis su Chruš
čiovu.

SEMIČIASTNAS VIETOJ ŠELEPINO
Sovietų saugumo ir kontržvalgybos vir

šininku paskirtas buvęs komsomolo parei
gūnas Semičiastnas vietoj šelepino, išrink 
to į centro komitetą.

Semičiastnas pasireiškė lygindamas Pas 
ternaką su kiaulėmis.
ŽUDYNĖS KONGE

Kivu provincijoje, Konge, kariai suėmė 
ir nužudė 13 italų lakūnų.

J. Tautų lėktuvai apmėtė bombomis tas 
vietas, kuriose prisilaiko tie maištaujan
tieji kariniai daliniai.
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Po ilgų metų glūdumos lietuvis vėl kė
lėsi laisvam ir savarankiškam gyveni
mui. Rinktinių tautos vyrų būrelis, susi
rinkęs Nukentėjusiems Nuo Karo Šelpti 
Komiteto patalpose Vilniuje, Didžiosios 
g-vės Nr.2, 1918 m. vasario 16 d. (šešta
dieni) pasirašė Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą. Tam aktui įkūnyti ir buvo su
organizuota ginkluota pajėga, kuri jį ko
vose užantspaudavo savo krauju ir įgyven 
dino. 1918 m. lapkričio 23 d. buvo pasira
šytas lygiagrečiai svarbus aktas — tai 
pirmasis {sakymas atsikūrusiai Lietuvos 
kariuomenei. Ir ši diena savaime tapo is
torine, nes viešai ir oficialiai buvo pradė
ta organizuoti Lietuvos kariuomenė, kuri 
ginklu rankose, savo krauju ir mirtimi iš 
kovojo laisvę ir nepriklausomybę.

Tad Kariuomenės Šventės proga, pasi
naudodamas karinės spaudos („Kario“, 
„Savanorio“) ištraukomis ir savo atminti 
mi, noriu trumpai aprašyti pirmuosius 
mūsų kariuomenės organizavimo žygius. 
Nors čia aprašyti žygiai ir veiksmai mū
sų spaudoje yra rečiau minimi, bet šian
dien jau jie yra istoriniai, ir tikiu, kad 
bus {domūs paskaityti.

PIRMIEJI

MŪSŲ 
KARIUOMENĖS

SAVANORIAI
PRIE KAUNO

ĮGULOS

BAŽNYČIOS

Pirmoji mūsų kariuomenės uniforma 
tai buvo karinės kepurės ir tautinių spal
vų trikampis. Kepurės buvo siuvamos iš 
pilkšvos medžiagos su geltonais lanke
liais pėstininkams ir baltais kavalerijai. 
Tautinių spalvų trikampį nešiojo viršūne 
į viršų prie drabužių kairiosios rankovės, 
aukščiau alkūnės. Trikampio šonas buvo 
apie pusantro colio Ilgio.

Vilniaus Komendantūrai pirmųjų kari
niu kepurių forma paruošė ir suderino 
dali. A. Žmuidzinavičius, žieminių tauti
nių kepurių formą paruošė sku’pt. P. 
Rimša. Su pilna karine uniforma (milinė, 
diržas, parabelis ir lietuviška kepurė) pir 
mas Vilniaus gatvėse pasirodė karinin
kas Šneideraitis. Tai buvo viešas parody
mas karinės uniformos, kuri vilniečių tar 
pe sukėlė didelį susidomėjimą.

Pirmieji kareivių ir karininkų laipsniai 
buvo žymimi ant munduro kalnieriaus. 
Kareiviai turėjo statmenai užsiūtas juos
teles. o karininkai spalvotame trikampy
je įsegtas žvaigždutes. Generolų trikam
piuose buvo įsegta mažo formato Vytis. 
Karo valdininkai nešiojo tik spalvotus 
trikampius. Viršila turėjo ant apikaklės 
platų Vinkelio formos išlenktą galioną ir 
nešiojo mėlynas kelnes. Neatsimenu, ku
riais metais, kareiviams laipsniai buvo 
siuvami ne ant apikaklių, o ant drabužių 
rankovių, panašiai kaip anglų kariuome
nėje. Dar tenka pastebėti, kad tikslių ži
nių apie pirmuosius laipsnius man niekur 
nepavyko surasti. Rašau pasinaudoda
mas savo jaunų dienų atminimais, ką 
pats mačiau ir girdėjau iš savanorių pasi-

UŽ TAVE, ŠALIE GIMTOJI!
kalbėjimų. Kas žino, prašau patikslinti.

I viršininko pasveikinimą „Sveiki, vy
rai“ kareiviai atsakydavo „Garbė Lietu
vai“. Kreipiantis i tiesioginius viršinin
kus, buvo vartojamas žodis „Mano“, pvz., 
mano kapitone, mano majore ir p. Vieto
je žodžio „Ramiai“ buvo komanduojama 
„Dome“. Kariuomenėje dažnai vartojamą 
šauksmo žodį „Valio“ pirmieji sugalvojo 
Seinų dvasinės seminarijos lietuviai klie
rikai apie 1909 m. Tai buvo lenkiško šū
kio „Vivat“ pakaitalas.

Pirmoji Paoficierių Mokykla (Mokomo 
ji Kuopa) buvo surinkta Kaune prie 2 
Pėstininkų Pulko. Mokslas prasidėjo 1919 
m. sausio 14 d., baigėsi tų metų kovo 
30 d. Pirmosios puskarininkių (paoficie
rių) mokyklos viršininku buvo kar. 
Kaunas.

Taip pat 1919 m. pradžioje buvo pradė
ta steigti Karo Mokykla. Pirmuoju virši
ninku paskirtas kar. Galvydis-Bikauskas, 
jo pavaduotoju kar. Tvaronas. Pirmoji 
Karo Mokyklos raštinė įsikūrė Kaune, 
kampiniame name Liudendorfo g-vė Nr. 
27 ir Wiener Platz. (Nepriklausomybės 
Aikštės ir Gedimino gatvės kampas). Į 

pirmąją laidą susirinko 124 vyrai, ir pa
mokos prasidėjo 1919 m. kovo 11 d. Ofi
cialus mokyklos pašventinimas (šventino 
Žemaičių vyskupas P. Karevičius) ir ati
darymas vyko 1919 m. ba'andžio 1 d. 
Mokslas tęsėsi nepinus 4 mėnesius. Lie
pos 6 d mokyklą baigė 89 vyrai ir buvo 
pake'ti į pi-mąjį karininko laipsnį. 7 bai
gė puskarininkiais su teise būti pakeltais 
i karininko laipsnį.

šios pirmosios laidos mokinys Jonas 
ernius Lietuvos kariuomenėje buvo už

sitarnavęs brigados generolo laipsnį.
Karo Mokykla išleido 19 kadro ir 13 as

pirantų laidų. Paskutiniu laiku aspirantų 
tarnyba tęsėsi 15 mėnesių, o kadro kariū
nams nustatytas mokslo laikas 3 metai.

Pirmieji Karo Mokyklos klausytojai 
buvo vadinami junkeriais. Šitas mums 
svetimas pavadinimas buvo pašalintas iš 
mokyklos tada, kai V. Biržiška, padedant 
K. Būgai, sugalvojo lietuvišką vardą — 
kariūnas.

1921 m. balandžio 13 d. Kaune, Tolsto
jaus g-vės Nr. 1, atidaryti Aukštieji Ka
rininkų Kursai. Kursų viršininkas gen. 
Itn. Katcbe. 1929 m. spalio 1 d. įsteigti 
aukštesnių kariuomenės viršininkų 
kursai.

1931 m. įsteigti generalinio štabo kur
sai. Jų programa ir jų teisės prilygintos 
užsienio generalinio štabo akademijoms.

Kartu su pėstininkų pulkais buvo pra
dėtos formuoti ir specialios dalys. Artile
rija buvo pradėta formuoti 1919 m. sau
sio 6 d. Pirmieji pabūklai — tai rusų 3 co 
lių (76,2) kalibro patrankos, kurie buvo

nupirkti iš vokiečių. Pirmasis artilerijos 
sviedinys iššautas 1919 m. kovo 27 d. Tai
kant tiesioginiu taikymu, pataikyta į Del
tuvos kleboniją, kurioje buvo apsistojęs 
bolševikų štabas. Pirmoji artilerijos auka 
yra eil. V- Vacbergas, kurį bolševikai nu
kovė 1919 m. balandžio mėn. pirmomis 
dienomis.

Ryšių Batalionas išsivystė iš „Bevielio 
telegrafo grupės“. 1919 m. sausio 8 d. tą 
grupę sudarė tik du žmonės: kar. Adam- 
kavičius ir kareivis (vėliau leitenantas) 
Matulionis.

Kavalerija pradėta kurti 1919 m. sau
sio 11 d. Pirmosios gusarų arklidės buvo 
įrengtos Ukmergės Plente Nr. 9, kieme. 
Vėliau ten buvo „Ragučio“ vaisvandenių 
dirbtuvė. Pirmojo raitelių pulko vadu 
kurį laiką buvo švedų mjr. Hoegeris.

Auto Būrys pirmąją savo būstinę turė
jo Donelaičio ir Maironio gatvių kampe, 
Parkausko namuose. Pirmas automobilis 
„Daimler“ firmos pirktas iš vokiečių. Ga
ražui panaudotos tos patalpos, kuriose vė 
liau buvo įkurtas Karo Muziejus.

1919 m. sausio 30 d. prie inžinerijos 
kuopos buvo suformuotas aviacijos bū
rys. Jo vadu paskirtas kar. Fugelevičius.
Pirmasis lėktuvas, tipo „Sopvvith“ 110 
A.J., atimtas iš bolševikų, kuris 1919 m. 
vasario 5 d. dėl stokos benzino nusileido 
ties Jieznu.

Pirmasis lakūnas lietuvis kar. P. Hiksa 
lakūno mokslą buvo baigęs anglų karo 
aviacijoje. Mūsų aviacija pirmuosius ko
vos veiksmus pradėjo 1919 m. gegužės 
18-24 dienomis, vejant bolševikus iš Pa
nevėžio srities.

1919 m. pabaigoje Aviacijos Dalies va
du kurį laiką buvo anglų mjr. Carr.

Pirmoji Karo Aviacijos fronto auka 
yra ltn. Juozas Kumpis. Bombarduoda
mas Varėnos gelež. stotį, jis priešo buvo 
sunkiai sužeistas ir 1920 m. spalio 10 d. 
mirė lenkų nelaisvėje.

1927 m. gegužės 1 d. buvo įsteigtas Lie
tuvos Aero Klubas.

šarvuočiu Rinktinė buvo pradėta for
muoti 1919 m vasara. Jos branduoR suda 
"ė v;enas iš bolševikų atimtas (Ukmer- 
gės-Ut®nos plente) lengvas šarvuotis. Ir 
t”oj pat iš vokiečiu buvo nupirkta ke’e- 
tes sunkiųjų šarvuočiu. Šarvuotas trauki
nys ..Gediminas“ pagamintas Lietuvos 
ge’ežinke’iu dirbtuvėse. Mūsų šarvuočiai 
aktvv’ai dalyvavo kovose su lenkais ir 
priešui sudavė stipriu smūgių. Vietovės: 
Seinai. Beržininkai. Pranokai, Gibai ir k. 
yra gintos šarvuočių ugnimi ir padarė 
priešui daug žalos.

Pirmieji tankai įsigyti 1923 m. vasarą.
1919 m. gegužės 11 d. Kaune įvyko pir

mas viešas ir oficialus kariuomenės para
das ir pirmoji karių priesaika. Paradas 
vyko Rotušės Aikštėje. Pamaldas laikė 
pirmas Lietuvos kariuomenės karo ka
pelionas kun. Bumša. Priesaikos tekstą- 
skaitė Žemaičių vyskupas P. Karevičius. 
Į iškilmes atvyko Valstybės Prezidentas 
A. Smetona, lydimas ministerių pirm. M. 
Sleževičiaus, krašto ap. minst. A. Merkio, 
karm. vado S. Žukausko ir k. Parado iš
kilmėse pirmą kartą dalyvavo ir svetimų 
valstybių atstovai.

Savanoriai kūrėjai gegužės 11 d. pasi
rinko savo metine švente ir ją kiekvie
nais metais minėdavo.

1919 m. vasario 16 d. Tauragėje suruoš 
tame kariuomenės parade žygiavo ir vie
na moteris. Tai T. Naumiesčio dūdų or
kestro dalyvė, kuri prieš paradą buvo 
aprengta vyriškais drabužiais su savano
rio ženklu prie rankovės. Tai buvo vienin

TEISMAS IR TEISĖJAS
(Paskutiniajam bažnytinių metų sek

madieniui)
„Nes jis nustatė dieną, kurią teis žemės 

skritulį teisingai per Vyrą, kurį paskyrė. 
Jį jis padarė patikimą visiems, prikelda
mas jį iš numirusiųjų“ (Apd 17,31). Die
vo teismo mintis yra sena, kaip sena žmo 
nija. Tas teismas yra dvejopas: kiekvie
nam žmogui atskirai ir visai žmonijai 
kartu. Atskirasis teismas įvyksta kiek
vieno mirties valandą. „Ir žmonėms skir
ta vieną sykį mirti, o paskui būna teis
mas“ (Žyd 9.27). Šiame teisme susitinka 
žmogus su Dievu, taip sakant, be liudinin 
kų. Paskutinįjį bažnytinių metų sekma
dienį liturgijoje yra kalbama apie visuo
tinąjį teismą, įvyksiantį pasaulio pabaigo 
je po kūno prisikėlimo. Tokio teismo bu
vimas minimas jau ir S. Testamente, Iš
minties knygoje. Teismas palies visus 
žmones, be jokios išimties. Teisieji ir blo
gieji stovės vieni prieš kitus, kaip liudi
ninkai ir kaltinamieji. Teismo sprendi-- 
mas glūdės savo gvvenimo ir Dievo Ap
vaizdos kelių pažinime ir įvertinime. Blo
gieji atpažins savo žemiškojo gyvenimo 
pasibaisėtina kvailumą, ypač kai jie pa
matys jų niekintųjų teisiųjų garbę. „Jie 
sakys sau vieni gai’ėdamies ir dvasios su 
spaudime vaitodami: Tai tie. kuriuos mes 
kitados laikėme pajuoka ir pasityčiojimo 
dalvku. Neišmanėliai! Mes laikėme jų gy
venimą beprotybe ir ju ga’a negarbe, 
štai, kaip jie paskaityti tarp Dievo vaiku 
ir ju dalia tarp šventųjų. Taigi mes iš- 
klvdome iš tiesos kelio, mums nešvietė 
teisvbės šviesa, ir pažinimo ssu’ė mums 
neužtekėio. Mes pavargome neteisybės ir 
prepu’t’es ke’vie ir vaikščioiome sun
kiais kebais. Viešna+ies gi ke’io nežinoio- 
me. Ko mums padėto puikybė? Ar ka 
mum® atn°šė pa®id’džiąvim?s turtai®? Vi 
®a tai nrpėio. k®io š“sė'is“ (Tšm 5 3-91. 
-Blnaiaii auspanks amžinom pasmerkimo, 
o .Te’a'eii pi «v»ena per amžius: iu už- 
makesti® no® V’a’nati i- rūpestis ia,® nas 
Aukščiausiai’. Todėl jie asus garbės ka- 
ra!y®te ir žibanti vaimka į® V’e=naties 
rauko®1 (Tšm 5.16-17). N. Testamente yra 
to’iau vystomos tos pačios m!ntv®. Evon- 
geliioie vra skiriama® mesi’anini® teis
mas. prasidėjęs su pirmi’ojn_Kri®taiis. at- 
ėiimu ir viso pasaulio teismas, įvyksią® 
Kristui pasirodžius amžių pabaigoje. Me-

te’ė moteris, kuriai teko žygiuoti karių 
gretose Lietuvos kariuomenės parade.

1918 m. pabaidoje Vilniuje buvo pradė
tas kurti Gudu Pu’kas. kuris vėhau orga
nizavosi Gardine. To pulko sudėtyje buvo 
sudaryta atskira žydu kuopa. Kaune prie 
2 P.P. suformuota lenku kuopa. Be žymes
nių tautiniu mažumu dalinių Lietuvos ka
riuomenėje tarnavo ir vienas kinietis. Tai 
Petras Činšą, kuris 1919 m. liepos 21 d. 
įstojo savanoriu mūsų kariuomenėn. 1920 
m. lenkai, paėmę jį nelaisvėn, labai nuste
bo ir užklausė, ar daug kinų tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje. Jis juokaudamas drą 
šiai atsakė, kad yra sudarytas net visas 
korpas. Lenkai priėmė tai už tiesą ir pa
skleidė visame pasaulyje sensaciją, kad 
lietuviai kviečia j talką azijatus ir jų ka
riuomenėje jau tarnauja visas korpas ki
niečių. Pasitraukęs iš kariuomenės gyve- 

(Nukelta į 3 psl.) 

sijaninis teismas įvyksta Kristuje, kurią 
yra „pastatytas nupuolimui ir prisikėli
mui daugelio Izraelyje“ (Luko 2,34), nes 
„kas tiki į jį, tas neteisiamas, o kas neti
ki, tas jau pasmerktas“ (Jono 3,18). Už 
tai Kristus apie save galėjo sakyti: „Teis
mui aš atėjau į šį pasaulį“ (Jono 9,39). 
Visuotiniame teisme Kristus pasireikš, 
kaip teisėjas: “Nes Tėvas nieko neteisia, 
bet visą teismą pavedė Sūnui“ (Jono 5, 
22). N. Testamente visuotinasis teismas 
dažnai tiesiog vadinamas „Jėzaus Kris
taus diena“ (plg. Pilyp 1,6; 1 Kor 1,8;5,5). 
Šv. Petras pastebi, kad „Jis (Kristus) 
mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad 
jis yra Dievo pastatytasis teisėjas gyvųjų 
ir mirusiųjų“ (Apd 10,42). Tas teismas 
bus visuotinis visais atžvilgiais. Apims vi 
sus žmones (2Kor 5,10), gyvuosius ir mi
rusiuosius (2Tim 4,1; IPetro 4,5), net ir 
angelus: „Juk Dievas nepasigailėjo nusi- 
dėjusiųjų angelų, bet surišo gelmės gran
dinėmis ir nustūmė į pragarą kankinti, 
kad būtų laikomi teismui“ (2Petro 2.4). 
Visuotinis bus teismas ir medžiagos at
žvilgiu, apims visa, ką žmogus darė, kal
bėjo, galvojo. „Jis atsilygins kiekvienam, 
žiūrėdamas jo darbų“ (Mato 16,27), dar 
daugiau, „žmonės teismo dieną atsiskai
tys iš kiekvieno nenaudingo žodžio, kurį 
jie kalba. Nes iš savo žodžių būsi išteisin
tas ir iš savo žodžių būsi pasmerktas
(Mato 12.36-37). Neliks jokių paslapčių 
..tą diena, kurią Dievas teis pasuptuosius 
žmonių darbus“ (Rom 2,16). Teismo lai
kas žinomas tik vienam Dievui (Mato 24, 
36), o apie jo vietą Kristus taip sako: 
„Kur yra maita, ten renkasi ir ereliai“ 
(Luko 17.37). Paskutiniojo teismo ir ant
rojo Kristaus atėjimo tikslas nusakomas 
šv. Povilo: „Jis ateis, kad būtų tą dieną 
pašlovintas savo šventuosiuose ir apsi
reikštų nuostabus visuose, kurie bus įti
kėję“ (2Tesal 1,10).

Kun. Bronius Liubinas
PAMALDOS
BRADFORD — lapkričio 26 ir gruodžio 

3 d.. 12.30 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 17 d., 12.15 v. 
GLOUCESTER — lapkričio 25 d.. 12 vai 
STROUD — lapkričio 26 d.. 12 vai. Nekal

to Prasidėjimo bažn.. Beeches Green.
COVENTRY — lapkričio 26 d.. 11 vai., St 

Ebzabeth's Rd.
CORBY — gruodžio 3 d., 12.30 vai., Occu

pation Rd.
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 10.30 v.

IDEALUS LIETUVĖS MOTERS TIPAS 
ROMANE

(E) Lietuvių studenčių korporacija 
„Giedra“ kartu su tos korporacijos "yy*į 
resniosiomis skelia romano konkursą. 
Premija — 1000 dol. Romano herojus tu
rįs būti teigiamo charakterio lietuvė mo
teris. Pageidaujama, kad būtų sukurtas 
idealus dvasinis ir fizinis lietuvės moters 
tipas. Kūriniai turi būti įteikti iki 1963 
m. rugsėjo 1 d. (Adresas: „Giedros“ ro
mano konkurso komisija, 8741 Albany 
Ave., Chicago 42, Ill.).

„Aušros“ 2-sis numeris
Tai 1961 m. rugsėjo mėn. Lenkijoje gy

venančių lietuvių vienkartinis leidinys, 
savo antrame numeryje pasisakęs, kad jis 
norįs virsti visų Lenkijoje gyvenančių lie 
tuvių tribūna, išreikšti jų pažiūras ir pa
dėti jiems išspręsti ūkinius ir kitus klausi 
mus. „Aušrą“ redaguoja redakcinė kolegi
ja: Mykolas Kmita. Algirdas Skripka, Ele 
na Norvydaitė. Zigmas Stoberskis (vyt, re 
daktorius). Redakcijos adresas: Warsza
wa, ui. Lowicka 7/15. (E)

A.BUČYS

I NEVYSTANTIS
VAINIKAS

GCVWC1 3 JU paveikslų

Dalyvauja:
Ąžuo'as — partizanų būrio vadas;
Eglė — jo žmona;
Papartis, Beržas, Grybas, vyrai — 

partizanai.
Vieta ir laikas: 

Pirmieji metai po paskutiniojo karo
Lietuvoje.

PIRMAS PAVEIKSLAS

Aikštelė miške. Ankstus rudens rytas. 
(Ant kelmo sėdi Papartis. Eglė tvarsto jo 
sužeistą koją).

EGLĖ: Kaip debar, Paparti, nebeskauda? 
PAPARTIS: Ne.
EGLĖ: Suprantu. Mes visi, visa mūsų tau

ta. tiek daug iškentėjome ir kenčiame. 
Tiek daug sunkių skausmų pergyvena
me ir mažesnių skausmelių nebejau
čiame. į, * .

PAPARTIS: Kad jau piktumas ima. Sė
džiu nieko neveikdamas, o kiti vyrai žy- 
ghis atlieka.

^GLĖ- Po dienos ar kitos ir tu atsistosi 
-mt kojų.

SCENOS VAIZDELIS CWsVOG

PAPARTIS: Jau dabar galiu.
EGLĖ: (Baigusi aprišti koją, atsistoja, 

dairosi). Jau retėja miškas. O buvo va
sara. Ir mes atėjome į mišką, namus 
palikę, pilni pasiryžimo ir vilties. O da
bar jau ruduo. Bet mūsų pasiryžimas ir 
viltis dar nevysta.

PAPARTIS: Kad tik ta mano koja! (Grū
modamas iškelia kumštį).

EGLĖ: O buvo pavasaris mūsų tėvynėje 
ir laisvė ką tik pražydėjusi. Bet tokia 
audra, toks potvynis užliejo mūsų kraš
tą ir nuūžė tolyn į vakarus. Mes neklau
sėme, kas ir kada tą potvynį sulaikys, 
kas privers jį grįžti atgalios. Bet mes ry 
žomės. Ir mes neklausėm, kiek čia mū
sų yra. Taip, kaip pirmieji mūsų Nepri
klausomybės kovų savanoriai. Jie turė
jo tik vieną tikslą — Laisvę. Tas tikslas 
ir mūsų širdyse. Jie tada laimėjo, nors 
daugel žuvo. Žuvusiems pastatėme pa
minklą ir dejom vainikus. Ir mes čia vie 
nas kitam sukalsime kryže’Į. Gal kada 
ir ant mūsų nežinomo kapo kas nors pa
dės vainiką.

PAPARTIS: Po šimts perkūnų, mes dar 
nesirengiam mirti! (Pakyla ir, pasirem
damas lazda, bando vaikščioti).

EGLĖ: Tik didvyriai drąsiai žiūri mirčiai 
į akis. Tik tokie vainikų nusipelno. Bet 
kas vainiką bepadės šiais metais prie 
Nežinomojo Kareivio kapo? Kas lapkri
čio 23-čią dabar bepaminės?..

O pasigirsdavo muziejaus bokšte skar 
dus trimito garsas. Lėtai išeidavo inva
lidų gretos. Jų rankose palinkdavo vė
liavos, giesmę grojant. Smilko aukuras. 

Minia sustingdavo. Tik ašaros iš akių 
sunkėsi. Kapas skęsdavo vainikuose. Ir 
mano gėlių puokštė ten būdavo tarp tų 
vainikų...

O kaip dabar? Kas bepadės vienintelį 
vainiką? Kas padės ten mano gėlių 
puokštę?..

PAPARTIS: (Staiga grįžteli į vieną pusę) 
Egle!..

EGLĖ: Taip! Aš!..
PAPARTIS: (Atsigrįžęs į Eglę) Būk ra

mi, Grybas ateina.
(Skubiai įeina Grybas, viena jo ranka 
parišta).

GRYBAS:. Mūsų vyrai grįžo!
EGLĖ: Visi?
GRYBAS: Visi!
EGLĖ: Ačiū Dievui. (Priėjusi prie Grybo) 
O kaip tavo ranka?
GRYBAS: Tvarkoj!
EGLĖ: Reikės perrišti.
GRYBAS: Be reikalo! (Švaisto ranka).

(Teina Ąžuolas, Beržas, ir kiti vyrai 
renkasi).

ĄŽUOLAS: Sveiki vvrai!
GRYBAS ir PAPARTIS: Sveiks tamsta!
A*UOLAS: Labas rvtas, Egle!
EGLĖ’ Sveiks tamsta!

(Visi juokiasi).
ĄŽUOLAS: Mūsų Eg’ė. kaip tikras karys. 

Pripažinsim baigusią naujokų apmoky
mą!

EGLĖ: Tai man naujiena. Karininko ir 
partizanų būrio vado žmona, tikėjausi 
nors grandinio laipsnio!

(Vėl visi juokiasi).
ĄŽUOLAS: Gerai! O dabar rimtai. Nak

ties uždavinį atlikome sėkmingai, be jo
kių aukų iš mūsų pusės.

EGLĖ: Ačiū Dievui.
GRYBAS ir PAPARTIS: Tėvynės labui!
ĄŽUOLAS: Kaip tavo koja, Paparti? 
PAPARTIS: Jau vaikštau!
ĄŽUOLAS: Gerai! (Į visus) Turiu jums 

pranešti, kad gavau įsakymą iš mūsų 
vyriausiosios vadovybės. Atsižvelgiant i 
artėjančią žiemą, mes turėsime palikti 
šitą mišką ir įsikurti nuošalesnėj ir sau 
gesnėj vietoj.

EGLĖ: Kada, jei ne paslaptis?
ĄŽUOLAS: Po keletos dienų.
EGLĖ: Bet prieš paliekant šitą vietą, dar 

turėtume įvykdyti mažą žygį...
ĄŽUOLAS: Ką!?..
EGLĖ: Mes turėtume paminėti lapkričio 

23-eia!
ĄŽUOLAS: Kaip?
EGLĖ: Turėtume padėti vainiką prie Ne

žinomojo Kareivio kapo!
ĄŽUOLAS: Mieste!?
EGLĖ: Taip.
ĄŽUOLAS: Svajonė! Neįmanoma!
EGLĖ: Daug žvgiu. ku-iems jūs pa®i®vžta- 

te -atrodo neįmanomi, bet tuos atliekat.
AžTJOT A*5: Tai va vertinai žvejai!
EGLĖ: Tr ši® būtų labai reikšmingas! Tik 

Drįskite...
Ą’UOT A“3: '’unrantu. Bet ka® ji ivvkdvs? 

Tai būt” iab=i pavoi’nga. ir tokiam žv- 
giui aš nesiųsiu savo vyrų.

EGLĖ: Tą žygį įvykdysiu aš!
ĄŽUOLAS: Tu!? Juo labiau neleisiu ta

vęs!
EGLĖ: Kiekvienas čia mes esame vienas 

kitam brangus. Mes visi broliai, kaip tie 
medžiai, kartu suaugę. Aš drebu nakti
mis rūpindamasi, kada jūs išeinate. Bet 
aš jūsų nelaikau. Ir manęs nelaikykit. 
Be to, ne taip jau pavojinga. Lengvai 
pasieksiu miestą. O ten man žinomas 
kiekvienas žingsnis.

ĄŽUOLAS: Rimtai apsigalvok. Egle, tu 
turi suprasti...

EGLĖ: Aš pasiryžusi!
ĄŽUOLAS: Sutinku... Bet tavęs vienos ne 

leisiu. Klausk vyrų, kuris sutiktų į tą 
žygį tave palydėti...

(Visi vyrai pakeldami rankas: aš, aš, 
aš...).

ĄŽUOLAS: Jūs laimėjot. Bet visas būrys 
nereikalingas. Mano pavaduotojas Ber
žas ir puskarininkis Grybas!

(Abu vyrai žengia į priekį).
ĄŽUOLAS: Jus du skiriu Eg’ės palydo- 

vais tam nepaprastam ir tikrai garbin
gam žygiui. Mes aptarsim planą. O da
bar pakeiskite mūsų miško saugus, 0 
visi laisvi — poilsio!

BERŽAS: K’.ausau. tamsta vade!
(Viši vyrai išeina).-

EGLĖ: Ąžuole!..
ĄŽUOLAS: Mano Egle!..

(Abu tvirtri apsikabina).

Uždanga

(Pabaiga sek. numeryje)
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PALAIMINGI METAI GIMNAZIJOJE
VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS INFORMACINIS PRANEŠIMAS KASDIENIŠKOS

(B
Moksleiviai

1960-61 (nuo Velykų) mokslo metai bu
vo pre dėti su 116 moksleivių, metų eigoje 
jų skaičius buvo pakilęs iki 124, o pabai
goje dėl emigracijos ir pasitraukimo {vai
riais sumetimais jų skaičius vėl nukrito 
iki 116. Iš jų buvo 64 berniukai ir 52 mer 
gaitės, 69 katalikai ir 47 evangelikai.

šiais metais prieš Velykas, baigiantis 
1960-61 mokslo metams, brandos atesta
tą gavo 5 Vasario 16-sios mokiniai: 4 ber
niukai ir viena mergaitė; 2 neišlaikė, 
kaip kad ir buvo numatyta.

Po Velykų, naujiems 1960-62 mokslo 
metams prasidėjus, moksleivių buvo 105: 
84 berniukai ir 41 mergaitė; katalikų — 
71 (42 berniukai ir 29 merg.), evangelikų 
— 34 (22 bern. ir 12 merg) Be išėjusių 5 
abiturientų, 2 mokiniai, kad tėvams buvo 
patogiau, perėjo į vokiečių gimnazijas, 
dalis emigravo, kiti pasirinko praktiškas 
gyvenimo profesijas, o keli turėjo palikti 
gimnaziją, kaip visiškai nesugebėję mo
kytis.

Po Velykų naujai įstojo 18 mokinių. 
Prieš pat vasaros atostogas 2 pasitraukė, 
2 dėl didesnių disciplinarinių nusikaltimų 
Mokytojų Tarybos sprendimu buvo paša
linti. Paliko tad 101. iš jų 61 bern. ir 40 
merg., 69 kat. (4C bern. ir 29 merg.), 32 
evang. (21 bern. ir 11 merg.). Po vasaros 
atostogų atvyks apie 8, taigi skaičius pa
liks maždaug toks pats, kaip ir anksčiau.

Mažiausia paprastai būna 9-ji klasė. 
Iki vasaros atostogų joje buvo 7 moki
niai: 5 bern. ir 2 merg.. kaip ir praėju
siais metais yra buvę. Prieš pat vasaros 
atostogas vienas iš Lietuvos atvykusiu de 
vintokų dėl lengvesnių sąlygų persikėlė į 
specialią repatriantų mokvk’ą. Kitose 
klasėse — dviejose yra po 9 (3 ir 6). dvie 
jose po 12 (7 ir 8) ir keturiose po 14 mo
kiniu. Dėl mokslinio nepažangumo per šį 
metinį laikotarpį turėjo palikti gimnaziją 
5. dėl disciplinariniu nusižengimų — 3. 
Moks'as ir auk'ėjimas

Nustatyta moks’o p-ograma buvo pil
nai išeita, nors trūkstant vieno mokvtojo 
teko kai kurių dalvku mažinti valandų 
skaičių. Ne visų mokinių mokslo pažan
gumas yra tinkamoje aukštumoje. Tai 
yra dėl įvairiu priežasčių. Klaidinga bū
tų manyti, kad dėl to yra kalti mokytojai. 
Reikia neužmiršti, kad i mūsų Gimnaziją 
priimami moks’eivlai be atrankos. Reika
laujama tik vokiečių ar kokios nors mo
kyklos pažymėjimo. Suprantama, kad ne 
Visi baigę 4 skyrius yra tinkami gimnazi
jos mokslui. Keli atsilikė’iai trukdo visą 
klasę, nepaisant gražiausių mokytojo pa
stangų. Nepalankios mokslui yra ir pačios 
gyvenimo aplinkybės: skurdžios barakų 
salės, trūkumas žiemą šilumos gyvenamo 
se rūmų patalpose ir barakų klasėse. Vi
sa tai veikia moksleivių darbingumo nuo
taiką. Be to, netrūksta ir tinginių, kurie 
savo pavyzdžiu paveikia ir kitus. Mokslo 
pažangumui kelti imtasi įvairių priemo
nių. Buvo prailgintas pamokų ruošimo 
laikas, veikiama į vyresniųjų klasių moki 
nių ambiciją, pagrasinus tinginiaujan
čius pasiųsti ruošti pamokų su pirmųjų 
trijų klasių mokiniais mokytojo priežiū
roje, duodant šventadieniais darbo valan
das ir šventadieniais neišleidžiant už gim 
nazijos ribų, darant dažniau patikrini

GERIAU KNYGA, 
NEGU BLIZGUTIS!
Artėjant Kalėdoms, 
neapsieinama be 
dovanų, ypač

VAIKAMS.
Geriausiai tam 

tikslui tinka 
knyga, todėl 
prašome rinktis:

Naujas elementorius — Lietuviukui - 
Lletuviukei, netekusiems Tėvynės. Kietais 
viršeliais, spalvotas. Pradedantiesiems 

0.17.9 
J. Narūne — JAUNIEJI DAIGELIAI 

0.10.0
A Rūta — NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ 

VARGUS. Iliustruota 0.8.0
S. Džiugas — KIŠKUČIO VARDINĖS, 

iliustruota 0.11.6
V. Frankienė — KARALAITĖS GINTA

RĖS ILGESYS. Iliustruota 0 5.0
A. Gustaitis — KOVA SU GAIDŽIU. 

^.Iliustruota 0.14.0
Liaudies pasaka VIŠTYTĖ IR GAIDŽIU

KAS. Iliustruota 0.1.9
A. Baronas —MĖLYNI KARVELĖLIAI.

Iliustruoti 0.11.0
K. Binkis — BALTASIS VILKAS.

Iliustruota 0.7.4
L. Žitkevičius — SAULUTĖ DEBESĖ

LIUOS. Iliustruota 0.11.0
S. Zobarskas — IN QUEST OF NINE 

BROTHERS. Anglu kalboje. Vertė Mrs. 
Raphae’ Sea’ev — D. Sadūnaitė 0.5.0

BROLIŲ GRIMU PASAKOS list. 0.14.0
A. Giedrius —Pasakėčios, iliustr. 0.14.8
B. Vaivorytė — VILTRAKIŲ VAIKAI.

Hiustrųota 0,5,0

už 1960.IX.1 — 1961.IX.1 laikotarpį 
mus pamokų ruošimo metu, pavedant kla 
šių auklėtojams griežtesnę priežiūrą.

1960-61 mokslo metų pabaigoje įvykdy 
ti anksčiau nustatyti keliamieji egzami
nai 3,4,5,6 ir 8 klasėse. Jie vyko šia tvar
ka:

III kl. iš lietuvių kalbos ir matemati
kos (aritmetikos),

IV kl. iš vokiečių kalbos ir istorijos 
(Liet. 1st.),

V kl. iš lotynų kalbos ir geografijos,
VI kl. iš anglų kalbos, matematikos ir 

visuomenės mokslo,
VII kl. iš chemijos.
Atsakomieji egzaminai buvo iš chemi

jos, visuomenės mokslo, istorijos ir geo
grafijos, rašomieji — iš lietuvių, vokie
čių, lotynų, anglų kalbos ir matematikos. 
Blogai parašę rašto darbus, turėjo laikyti 
papildomus atsakomuosius kvotimus iš 
atitinkamo dalyko. Keliamieji egzaminai 
buvo palietę 70 mokinių. Dėl keliamųjų 
egzaminų 29 mokinių pažymiai pagerėjo, 
o 33 pablogėjo, 8 paliko tokie pat. Ant
riems metams dėl šių kvotimų neliko nė 
vienas mokinys. Egzaminai vyko dviem 
mokytojam ir gimnazijos Vadovybei da
lyvaujant. Kvotimų duomenys parodė, 
kad mokytojai dalykų programą yra pil
nai išėję ir mokinių žinojimas bei pasi
ruošimas kvotimams buvo gana geras. Iš 
to viso reikia daryti išvadą, kad tokie ke
liamieji kvotimai mūsų gimnazijos sąly
gose yra naudingi, nors vokiečių gimnazi
jose tai nedaroma. Tai darytina ir toliau.

Metų būvyje buvo kreipiama ypatingo 
dėmesio ir į moksleivių auk’ėjimą. Moky
tojų Tarybos posėdžiuose tai buvo pskar- 
totinai svarstoma. Gimnazijos Vadovybė 
p~imyetinai kreipdavo į tai k'asiu auk’ė- 
tnju. bendrabučiu vedėjų ir atskirų mo- 
kvtoiu dėmėsi. Iš k’asių auk’ėtojų reika- 
’p.ujsma pateikti Direktoriui laikas nuo 
’alko raštu pranešimus apie jų auklėjimo 
darbus jiems pavestose klasėse.
Drausmingumas, sveikatingumas

Mokiniu nusika’timu per šį laikotarpį 
nėra įvykę, išskyrus ke'etą mažų ir porą 
didesniu nusikaltimu. Dėl pakartotinių ir 
didesnių disciplinarinių nusikaltimų šių

ŠVEDIJOS SAUGUMO ORGANAI
SUĖMĖ LATVIŲ VEIKĖJĄ

(E) Latvių žiniomis iš Stockho’mo. ten 
saugumo organų suimtas latvių politinis 
veikėjas Janis Kuaon saunas, « m. x 
Švedija atvyko 1944 m. Buvo darbininku, 
prekybininku, pašto va'dininku. Dalyva
vo latvių ūkininkų sąjungos veikloje, ku
rį laiką būdamas Stockholmo skyriaus 
sekretorium. Kurį laiką įėjo ir į Švedijos 
latvių centrinę tarybą. Švedų saugumas 
kaltina jį varius špionažą pabėgėlių tarpe 
Švedijoje ir kitur. Rasta sąrašai asmenų, 
apie kuriuos jis nuolat rinko žinias. Be 
to, jis gausiai bendradarbiavęs sovietų 
leidžiamame ..Dzimtines Balss“. Radus 
jį visiškai kaltu, jis pagal švedų įstaty
mus galėjo būti nubaustas kalėjimu iki 2 
metų. >

„Eltos Inf.“ Stockholmo koresponden
tas papildomai praneša, kad švedų teis
mas Saulitį jau nuteisė 1 metams kalėji
mo. Kaltinamasis teisme prisipažino, had 
jo surinktosios žinios lietė 40 pabaltiečių 
pabėgėlių. Arešto metu dalį medžiagos 
Saulitis dar turėjo su savim.

V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKAN
TO KELIONĖS, I knyga 0.18.0

V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKA'N
TO KELIONĖS, II knyga 1.2.0

Vaičiulaitis — AUKSINĖ KURPELĖ.
Puošniai išleista 1.10.0

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI.
Iliustruota 0.14.0

NAUJIEJI SKAITYMAI. Skiriama
Tremties mokyklai. Iliustruota 0.14.0

A. Rinkūnas — KREGŽDUTĖ, III dalis.
Tėvynės pažinimas 0.14.0

Kun. A. Žitkus — TIKYBOS VADOVĖ
LIS, spalv. iliustracijos 0.7.4

Kun. Yla —VARDAN DIEVO. Vaikams 
maldaknygė 0.7.4

ŠVENTOJI ISTORIJA, Naujasis įstaty
mas. Iliustruota 0.2.9

SUAUGUSIEMS
Ilgo grojimo lietuviškos plokštėms, lietu 

vio dailininko originalūs, įrėminti paveiks 
lai ir taip pat naujai išleistos puošnios lie 
tuviškos knygos.

PLOKŠTELĖS: „Vakaruškininkės dai
nuoja“ (ka’ėdinės ir ve'ykinės giesmės), 
„Dainos iš Lietuvos“ (17 liaudies dain”). 
„Rožės ir ty’ūs vakarai“ (š’age-iai—šnk'u 
muzika), „Lietuviškos dainos“ (17 dai
nų; visai nauja. ką tik gauta), ..Ar pame
ni?“ (lietuvio kompozitoriaus š’ageriai - 
šokių muzika).

Kai renkatės ka’ėd’.nes dovanas pir
miausiai parašykite:

DAINORA LTD.,
49, Thmicn Ave., London, W4.

Užsakymai priimami te'efonu CHI 2107, 

metų laikotarpyje, Mokytojų Tarybos 
sprendimu, buvo pašalinti du berniukai 
ir viena mergaitė iš vyresniųjų klasių. 
Apskritai, mūsų mokinių moralė ir draus 
mingumas yra gana gėri. Berniukų ir 
mergaičių santykiai yra korektiški. Svei
katingumas buvo geras.

(bus daugiau)

DAUGIAU LIETUVIŠKŲ
TRANSLIACIJŲ I LIETUVĄ

(E) Nuo lapkričio 6 d. per Tautinį Is
panijos radiją Madride, be jau turimų lie 
tuviškų transliacijų, bus transliuojama 
dar papildomai 15 minučių. Tokiu būdu 
susidaro toks transl. sąrašas: 
MADRIDAS — kasdien Lietuvos laiku

21.30 iki 21.45 vai. 25 ir 42 metrų ban
gomis ir kartojama tomis pačiomis ban 
gomis sekančios dienos rytą nuo 8.30 
iki 8.45 v. ir dar banga 32,02 nuo 17.45 
iki 18 vai.

ROMA — bangos 41 ir 50 metrų. Kasdien 
Lietuvos laiku nuo 22.50 iki 23.10 vai.

VATIKANAS — bangos 19, 25. 31 ir 196 
metrų. Kasdien Lietuvos laiku nuo 
20.15 iki 20.40 vai. Sekmadieniais nuo
10.30 iki 11 vai.

Keičiami gatvių pavadinimai
(E) Prasidėjus masiniam „nustalini- 

mui“ Sov;e*u Sąjungoje, nauji žygiai Sta
lino vardo užtrynimui prasidėjo ir Lietu
voje. Sta’ino vardu pavadinta Laisvės a’ė 
i a Kaune dabar vė’ pakeitė savo vardą. 
Vi’nirus radijo pr?nešimu ji pavadinta 
Lenino alėja.

B'oga mašinų kokybė
(E) Vi’niaus ..Neries“ žemės ūkio maši 

nu fabriko gaminiai blogai įvertinami. 
Fabrike buvo surengta net konferencija 
nrodukcijos kokybės klausimais. Konfe
rencija irgi p-ipažino. kad žemės ūkio 
mašinų kokybė nepatenkinama, jos grei
tai genda kolchoziniuose laukuose. Konfe 
rencijoje dalyvavo Lietuvos kp ck, minist 
ru tarybos žemės ūkio ministerijos, moks 
linio tyrimo įstaigų darbuotojai.

C Z Tftyr, SAUTE AjIlHXUJl;

(Atkelta iš 2 psl.)
no Kaune. Mirė 1930 m. liepos 9 d. ir pa
laidotas Kauno kapinėse.

Į besikuriančią Lietuvos kariuomenę sa 
vanoriais stojo tarnauti ir Amerikos lietu
viai. Amerikoje buvo susikūrę kariniai lie 
tuvių būriai, kurie ruošėsi organizuotai ir 
gink’uoti važiuoti į Lietuvą. Bet, gaila, jų 
neišleido. O kodėl jų neišleido, pasiklau
sykime, ką tuo reikalu rašo Amerikos lie
tuvis savanoris Kostas R. Jurgėla:

„Pasibaigus karui, lietuviai amerikie
čiai sukruto organizuotis į karių būrius 
vykti Lietuvon. Deja, Vilsono pažadai ne 
visiems buvo lygūs, ir lietuviams buvo už
drausta organizuotiems ir ginkluotiems 
vykti savo tėvų kraštą ginti. Nekreipdami 
į tai dėmesio. Amerikoje susidarė lietuvių 
brigada ir Lietuvos Liuosybės Sargų bū
riai. Vyrai mankštinosi, reguliariai susi- 
rinkdavo ir laukė progos vykti Lietuvon. 
Savanorių organizavime ypatingu uolumu 
pasižymėjo Įeit. Jonas K. Milius. LL Sar
gų vadu buvo kapitonas Julius J. Bielskis.

„Be to, savanoriams padėjo organizuo
tis ir mankštintis kai kurie Amerikos ka
riuomenės karininkai, k.a.: kpt. White, 
kpt. Russell, Įeit. Hermann-Purvis, Įeit. 
Samuels (žuvęs 1920 m. Kaune) ir daug 
kitų. Organizatorius sekė šnipai (už tai 
tektų mūsų „broliams“ lenkams padėkoti, 
nes jie nuolat skundė mūsiškius, kad, esą, 
lietuviai organizuoja kariuomenę lenkus 
mušti. Lenkams buvo leista organizuoti sa 
vo kariuomenę dar prieš evakuaciją iš 
Prancūzijos). Tas žymiai gadino vyrams 
ūpą, ir todėl tiktai ke’i šimtai amerikiečių 
vargais negalais pasiekė Lietuvą, važiuo
dami nedideliais būriais arba atskirai.

„Daugelis amerikiečių nebega'ėjo atgal
į Ameriką grįžti dėl duotosios Lietuvos ka 
riuomenėje priesaikos. Amerikos vyriausy 
bė jiems atsakė pilietybės teises, nors jie 
ir buvo tarnavę Amerikos kariuomenėje. 
Vis dė’to jų dalis grįžo j Amerika 1926 m., 
kai Amerikos vyriausybė pripažino pilie
tybę visiems kero veteranams“. („Sava
noris“ psl. 193).

Tenka priminti, kad neprik’ausomybės 
kovose dalyvavo ir Anglijos lietuviai. Bet, 
gaila, šiandieną rašant šią kariuomenės 
kūrimosi ir kovų apžvalgėlę, neturiu tiks
lių žinių. Apie Ang'ijos lietuvių žygius, 
veikimus ir jų da'yvav’ma Lietuvos Ka
riuomenėje teks parašyti kitą kartą.

Baigiu didžiojo mūsų tautos dainiaus J. 
Maironio žodžiais:

Jauna, laisvi, pili savęs va dovė, 
Tautų el'ėn įstojo Lietuva.
Savo krauju vergijos nus’p ovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

V. VYTENIETIS

Mielas Redaktoriau, nežinau, ar teko 
Tau kada nors vaikščioti šeštadieniais po 
parduotuves ir pirkinėti, sakysim, daržo
ves Man yra tekę nekartą, bet niekada 
neturėjau tokios problemos, kaip praeitą 
šeštadienį. Žmona dar tebegulėjo lovoje, 
gripo kankinama, bet valgyti vis tiek rei
kia. Nupirk, sako, tokią šaknelę. Kaip ji 
vadinasi? Sako, pasidairyk, tai ir pamaty 
si. Balsva šaknelė. Griebiaus žodyno. Ar 
ne parsley, petražolė? Ne, sako, jei tu pa 
prašysi parsley, tai tau duos tokių karpy
tų žolelių, o aš noriu, kad nupirktum šak 
nelę.

Radau tokią šaknelę. Parsley? Ne, ne 
parsley. Teisybė, kad parsley būtų tokia 
karpyta žolelė. O ta šaknelė yra parsnip, 
pastarnokas. Ar Tu žinojai?

Bet tegu jau, palikim tą parsnipą-pas- 
ternoką. Pakalbėkime geriau apie tą mū 
sų negyvumą, apie kurį užsiminiau Tau 
praeitą kartą. Aš suprantu ir pateisinu 
tai, kad Tu dėl to šiek tiek įsižeidei. Tu 
gi redaktorius, po šimts pypkių, vadi
nas, privalai sakyti, kad ta visuomenė, 
kuriai skirtas Tavo laikraštis, yra ne 
tik gyva, bet ir pakankamai veikli. Šito
kio klausimo aš ir nenoriu svarstyti. Kai 
sakau, kad mes esame negyvi, tai turiu 
galvoje tą milžinišką skirtumą, kuris iš
kyla mums tarp gyvenimo nepriklausomo 
je Lietuvoje ir dabar svetur. Lietuvoje 
viskas buvo mūsų. Jeigu buvo tiesiamas 
naujas kelias (sakysim, Žemaičių pan
tas), ar vieškelis buvo verčiamas p’entu. 
ar statoma kur nors nauja mokyk’a, ar 
net jei būdavo paleidžiama į rinką nauia 
papirosų rūšis (sakysim, kok’e nors „Bub 
lički“: bublički pirkite, tik tada girkite 
ir bus gerai; arba: baigiau gimnazija per 
Anastaziją, žinau, kur Azija, ir tai gerai), 
tai vis buvo mūsų. Šičia visi tiltai, fabri
kai, keliai, miestai — viskas ne tavo. Ar
gi aš ne tiesą sakau? O Tu dar kartą pa
galvok, jeigu įsižeidei dėl mano užsimini
mo ne vien tik dėl to, kad esi redaktorius, 
taigi atsakingas pareigūnas. Negyviems, 
aišku, Tu negali redaguoti laikraščio, bet 
dėl to, kiek dar mes gyvi esame, ne tik 
Tu vienas turėtum stipriai pagalvoti.

MIESTAS, KURIAME NĖRA PASIGAILĖJIMO
RAŠO A'ė Rūta

šiuo vardu (Town without pity) yra 
naujas filmas, suktas Prancūzijoj, Vokie
tijoj ir Austrijoj, kuriame vaidina toks iš 
kilus aktorius, kaip Kirk Douglas, ir ku
ris įdomus psichologiškumu ir dramatiš
kumu. Tai nėra poilsio filmas. Maža hu
moro, nedaug ramių gamtos vaizdų. Veiks 
mo didžiuma vyksta teismo salėje, kur 
narpliojama, kas yra nusikaltimas, kiek 
jis didelis ir kas žmogų į tą nusikaltimą 
patraukia. Ar į visus tuos klausimus at
sakoma? Ne. Žmogaus minčių užkulisius, 
jo veiksmų impulsus benarpliojant, dar 
daugiau, atrodo, viskas susipainioja, ir 
filmo pabaiga tragiška: ta, kuri pradžioje 
buvo kaltintoja, vėliau lieka visų pa
smerkta, net savo gyvenimą turi tragiš
kai užbaigti — nusižudydama.

Ar visada teisė teisi? Ar tie. kurie pra
sikaltusius teisia, gali įsiskverbti į žmo
gaus minčių gilumas ir į jo veiksmų prie
žastis? Taip pat tie, kurie nusikaltėlius 
gina, norėdami bent sumažinti jiems 
bausmę, ar jie nepradeda kalbėti sofiz
mais apie teisingumą ir jo sulaužymą, 
apie gyvenimo skaistumą ir jo dėmes? Ar 
tokie nusikaltėlių gynėjai su savo „tei
singumu“ neatsistoja gyvenimo tvarkos 
ardytojų pusėn, beveik pasmerkdami nu
skriaustąjį?

Tiek įvairių klausimų kyla, žiūrint šį 
filmą. Keturių amerikiečių karių išprie
vartauta vokietė mergaitė. Vyrukams gre 
šia mirties bausmė. Jų gynėjas visomis 
galiomis nori įrodyti, kad mergaitė juos 
išprovokavo šį biaurų veiksmą atlikti. 
Kaip? Ji buvo žavinga. Ji įsimylėjusi 
jauną savo draugą. Ji dėvėjo gundančiai 
nuoginančius „bikini“. Ji netgi valandė
lę buvo nuoga, kai nusimetė savo šlapius 
„bikini“ ir siekė apsirengti norma’iaisiais 
sausais drabužiais. Ji buvo viena žavinga 
me gamtos kampelyje. Ji, anot kareivių 
gynėjo, gal būt. tuo momentu „ilgėjosi ir 
troško vyro mei'ės. bet kokio vyro“. Ir 
kartais visiškai naiviai skamba kareivių 
pasiteisinimai: „Ji buvo tokia graži ir 
viena“ „Nežinau, bet kažkas mane trau 
kė tai padaryti“... Atseit, jie nekalti.

O pati mergaitė? Ar ji visiškai neka’t? 
dėl tu aplinkvbių, kuriose jwko išp-ie- 
vartavimas? žinoma, yra da’e’ė ir jos kai 
tės. Drabužiai, jos elgesys su savo mv’i- 
muoiu. jos nerimavimai, veržimasis apsi
reikšti visu s’vo fiziniu gr^ž’u t-m kuri 
pasirinko... Taip, gi’ics yra ki°kvi°no 
žmocaus pergvvenimu ir m’nčiu š’knvs. 
Kiekvienas žmogus snindu’iuola į kita, 
veikia kitą. Be abejo, me-gaitė kartais 
e’p-davosi n’pecirtinai Bet ar anie Įsigė
rę kare’viai nebūtu g-iabe ir visiškai pa
dorios mergaitės jei būtu ja tuo pat lai
ku ir toje pat vietoje susitikę? Vis dė’to 
jų mintys ir elgesys saisto šį tragišką at

SMULKMENOS
Galiu Tau pasakyti dar, kad jeigu kiltų 

kalba ne tik dėl mūsų aplinkos gyvumo ar 
negyvumo, bet ir dėl mūsų pačių, tai pa
sakyčiau, kad ir čia ne viskas taip gera, 
kaip iš paviršiaus atrodytų ar kaip mes 
apsimetame. Štai kad ir aš, apskritai tin
ginys, priklausau vis dėlto kelioms orga
nizacijoms, kurių tarpe, atrodo, esama ir 
negyvų. Tu, žinoma, dėl to jų negyvumo 
oficialiai būsi linkęs pakaltinti ir mane. 
Sakysi: kokie nariai, tokios organizaci
jos. Ar iš tikro šitaip sakytum ir galvo
tum, kad tai šimtaprocentinė tiesa? Aš 
tai nenorėčiau laikytis tokios valdinės 
nuomonės.

Be kita ko, kaip gi čia yra tame lietu
viškų laikraščių pasaulyje, sakyk Tu 
man? Lietuvoje visada murmėdavom, 
kad ne tik Eltos žinios, bet per VDV iš
tisi straipsniai vis tie patys eidavo į visus 
laikraščius. Na, žiūriuos, dabar Elta tai 
Elta, bet ir didžiuliai kitų agentūrų 
straipsniai ne kartą tie patys ir „Europos 
Lietuvyje“, ir Australijos laikraščiuose, 
ir Amerikos. Kas gi čia iš tiesų pasidarė 
su mūsų laikraštininkais? Nesakyčiau, 
kad visiškai mirtina nuodėmė būtų, jei 
kartais kokią mintį norima paskleisti pla 
čiau. Bet, kaip matau, čia jau esama ne
be atsitiktinumo, bet laikraščius skurdini 
mo sistemos. Argi jūs. redaktoriai, nega- 
etumėt šiek tiek pasišiaušti?

Kitas su mūsų spauda susijęs dalykas 
tai tas, kai sistemingai pasinaudojama 
kito laikraščio straipsniais, bet neturima 
drąsos nurodyti, iš kur jis paimtas. Žirk
lės, tiesa, pa’engvina redaktoriaus darbą, 
bet... Teigi, padaryti ką nors savo žymiai 
sunkiau, negu išsikirpti iš kito laikraščio 
originalų darbą ir net nepažymėti, iš' kur 
jis yra. Šitokios praktikos laikantis, ne
sunku laikraščiams ir tarp savęs susi
pykti. O, kaip žinai, kas gi bus, jei virši
ninkai pyksis. ką tada mes, eiliniai, dary 
sime? Tai, toli gražu, nėra koks priekaiš
tas Tavo laikraščiui. Atrodo, kad šiuo at
žvilgiu tavasis visiškai korektiškai lai
kosi.

Su linkėjimais
Tavo Jonas

sitikimą. O kareivių gynėjo apklausinė
jimai, ieškojimai dėmių mergaitėje tik su 
ke’ia prieš ją viso miestelio tamsesnės 
sielas, ji apkalbama, ji persekiojama, iš 
jos juokiamasi, net jai pastojamas kelias 
išvažiuoti su mylimuoju, kuris bando ją 
gelbėti. Jai nebėra vietos namuose, nei 
kaimynuose, nei visame gimtiniame mies 
te. O kodėl? Juk jai atsitiko baisi nelai
mė, juk ji buvo paniekinta vyrų, kurie 
nežino, kas yra susivaldymas ir kas yra 
nuodėmė.

Šis filmas yra liūdnas pokario vaizdas. 
Tokių tragedijų buvo šimtais, o gal ir 
tūkstančiais. Kuri pusė daugiau kalta, 
kaip tai atsitinka, kiek tas pats nusikalti 
mas yra giliai nusikalsiančio sąmonėj, ar 
tik aklas momentinis kritimas į blogį, — 
pats gi faktas yra žiauriausia liūdnybė. 
O „teisingumas“ dažnai, bešvarindamas 
susipurvinusius, visa paverčia į purviną 
pelkę. Taip ir šiame filme: ir anie vyru
kai gavo po daugelį metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, ir mergaitė nusižudė. Vyrai iš
gelbėti nuo mirties bausmės? Viena gyvy
bė už keturias? Tai kas? Bet ar čia teisin 
gumas, jei brutalaus užpuo’imo auka lie
ka kaltinamąja ir net turi žūti?

Filmas sunkus, bet vertas pamatyti su
augusiems.

©©©©©©©©©©©©©©O
Jei saviems padėti nori.
Padarysi tai t'krai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON. W.3
Tel ACO 9471

Moterė’ė atė’o i k-autuvę nusipirkti 
muilo katei išmaudyti.

— Katė pasties nuo to muilo, — įspėjo 
ją k-autuvininkas.

— Nepastips. duokite vis tiek.
Po kurio laiko vėl užėjo ta moterė’ė it 

pradėto guostis, kad katė vis dėlto pastipo.
— Sakiau, kad pastips nuo to muito, —• 

primena krautuvininkas.
— Ne. pastipo ne nuo muilo, O nuo grę

žimo išmaudžius,

f
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Europos Lietuviu Kronika
KRISTAUS GYVENIMAS

Nidos spaustuvė Lietuvių Namuose jau 
baigė spausdinti kun. Dauknio iš italų kai 
bos originalo išverstąjį mokslinį Kristaus 
Gyvenimo veikalą. Knyga turi 965 p.

Knygos jau atiduotos į knygrišyklą, ir 
ten per tris savaites jos bus įrištos.

Garbės Leidėjai ir Garbės Prenumerato 
rial knygą gaus dar prieš Kalėdas.

KALĖDOS SODYBOJE
Norint išlaikyti lietuviškus pa

pročius bei tradicijas, šiais metais 
Lietuvių Sodyboje numatyta Kū
čias ir Kalėdas ruošti vien tiktai 
lietuviams. Todėl visi, kas neturi 
savo šeimos ar artimųjų, arba kas 
nors Ir turi šeimas, bet nori atsi
kvėpti po Įtempto sunkaus darbo, 
kas nori pradžiuginti vienišus So
dybos gyventojus ir kas pagaliau 
nori Kalėdas praleisti kaime, — 
kvieCiami atvykti Į Lietuvių Sody
bų.

Užsirašyti iki gruodžio 10 d.
Kaina numatoma už dvi Kalėdų 

dienas (Įskaitant Kūčių vakarie
nę) 5 svarai. Už kiekvieną papil
domą dieną po 25 šilingus.

nėse. Ten pat iš Lietuvių bažnyčios lapkri 
čio 17 d. palaidota Magdalena Žeimaitytė- 
Dolongauskienė, kilimo nuo Pilviškių, Su
valkijos. Turėjo 89 metus. Liko 4 dukte
rys Londone ir sūnus P. Afrikoje.

EUROPOS LIETUVIS
Velionis giliame liūdesyje paliko žmo

ną, penkias dukteris, tris sūnus ir eilę vai 
kaičių. Vienas jo sūnus gyvena Lietuvoje, 
trys Kanadoje, kiti Bradforde.

Amžiną atilsį suteik mirusio sielai, 
Viešpatie. —is

•i'

Nr. 46(687). 1961. XI.

SODYBOS LIKIMAS
(L. Namų B-vės Valdybos pranešimas)

DBLS CENTRO ŽINIOS
DBLS ir LNB Valdyba apgailestauja, 

kad keliuose „Europos Lietuvio“ nume
riuose nebuvo Centro- Žinių. Priežastys 
yra šios: po akcininkų Suvažiavimo B-vės 
Valdyba turėjo keletą posėdžių, kuriuose 
labai nuodugniai tyrė, gvildeno Sodybos 
reikalus ir Suvažiavimo metu padarytąjį 
nutarimą ir jo įgyvendinimą. Lapkričio 15 
d. įvykusiame posėdyje LNB Valdyba pa
darė nutarimą, kurį skelbia atskiru 
straipsniu šiame „E.L.“ numeryje.

Pereitą penktadienį Nidos spaustuvė už 
baigė spausdinti Kristaus Gyvenimą, kurį 
išvertė iš italų kalbos kun. P. Dauknys. Ši 
knyga bus netoli 1000 puslapių, gražiai 
įrišta, ir kas dar nėra užsisakęs, tai galėtų 
padaryti kreipdamasis į kun. P. Dauknį 
šiuo adresu: 21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2.

Šiomis dienomis į Lietuvių Namus neti
kėtai atvyko lietuvė su dukrele iš Lenki
jos. DBLS Valdyba, atsižvelgdama j sun
kią finansinę padėtį, paskyrė 10 svarų.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo
šia Kariuomenės šventės minėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 25 d., 6 vai. vak., Co-opera 
five Hall, Walsgrave Rd.

Programoje:
Kun. P. Dauknio paskaita, linksmoji da

lis ir loterija. Šokiam iki 12 v. gros puikus 
orkestras, baras su užkandžiais ir įvai
riais. gėrimais veiks iki 11 vai.

Iš miesto važiuoti 4 ar 6 autobusu. Vi
sus tautiečius iš arti ir toli prašom atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

LONDONAS
VAKARAS SU LITERATŪRA

Gruodžio 2 d. literatūros vakarui Lietu
vių Namuose Londone staliukai, kaip 
jau esame minėję, gali būti užsisakomi 
jau dabar telefonu PARk 2470.

Po programos bus šokiai ir kitokios 
linksmybės.

Kas mėgsta šitokį gražų pabendravimą, 
kviečiami nepatingėti sėsti į traukinį ar 
autobusą ir iš tolimesnių nuo Londono 
vietų. Tą vakarą Lietuvių Namuose tikrai 
bus smagu.

PRIEŠADVENTINIAI ŠOKIAI
Lapkričio 25 d.. šeštadienĮ, Spor 

to ir Socialinio Klubo vadovybė sa 
vo Klubo patalpose — 345A, Vic
toria Park Rd., London, E.9, rengia 
šokių vakarą.

Pakviestas labai geras orkest
ras. Be to. vakaro metu bus loteri
ja ir kai kurios, kitos staigmenos 
atsilankiusiems.’

Pradžia 7.30 vai. vakare.

PARAPIJOS BAZARAS
Šiais metais parapijos Bazaras pasivė

lavo. bet vis dėlto jis bus gruodžio 16-17 
d.d. Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo (Parapijos sa'ės) patalpose.

. Bazares yra savotiškos rūšies kermo
šius išparduoti visokiems dalykams. Ka
dangi Londono Lietuvių Bažnyčios Komi
tetas pats neturi ko parduoti, tai kreipia
si į visus Londono ir provincijos lietuvius, 
ųn-le yra aptarnaujami Londono Lietuvių 
Bažnyčios kunigų, prašydamas ateiti tal
kon ir prisidėti prie Bazaro daiktinėmis 
ar piniginėmis aukomis. Bažnytinis Komi
tetas labai dėkingas visiems aukotojams. 
Aukas siųsti: Parapijos Bazaras, Lithua
nian Chruch, 21, The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2.

St. Kasparas

MIRĖ DVI LIETUVĖS
Rytiniame Londone spalio 31 d. mirė 

gausios šeimos motina Ona Mažonienė, 
65 m. amžiaus. Palaidota šv, Patriko kapi-

BRADFORDAS
BRADFORDO SKAUTŲ-CIŲ 10-METIS
Šventės iškilmes turėsime lapkričio 25 

d., 5 vai., Vokiečių bažnyčios parapijos sa 
Įėję, 29, Gt. Horton Rd. ir Chester St. kam 
pas, prie West Yorkshire autobusų sto
ties. Visus brolius ir seses, tėvelius ir rė
mėjus iš arti ir toli kviečiame kuo gau
siau mus aplankyti.

Programoje: iškilmingoji dalis, laužas, 
šokiai, loterija.

Bus staliukai kavutei ir limonadui.
Bradford© skautai-ės

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams su 

Šv. Komunija laikysiu lapkričio 26 d., 14 
vai., Bradforde, Vokiečių bažnyčioje (29 
Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

MIRĖ A.A. K. DARŽINSKAS
Lapkričio 15 d. vakare Bradfordo Royal 

Infarmary po trumpos, bet sunkios ligos 
mirė a.a. Kostas Daržinskas, sulaukęs 65 
metų amžiaus. ______________ _
—-renoms-Tnięs-is-zemaitIJ6‘s Tr‘'šu gausia 
šeima buvo įsikūręs Klaipėdoje, kur turė
jo gražius namus. Hitleriui prijungus Klai 
pėdos kraštą prie Vokietijos, griežtai atsi 
sakė priimti Vokietijos pilietybę ir turėjo 
palikti Klaipėdą ir savo namus. Persikė
lęs į Plungę, gyveno ten iki to laiko, kai, 
sovietų okupacinei armijai artėjant, 1944 
m. rudenį pasitraukė su šeima į Vokietiją. 
Susidarius sąlygoms emigruoti į Angliją, 
atvyko čia su sūnum Petru ir dviem duk
terim ir, taupiai gyvendamas, užpirko šei 
mai namus, kad galėtų atsiimti žmoną ir 
tris jaunesnius vaikus.

Velionis buvo gilus patriotas ir religin
gas žmogus. Visą laiką sielojosi Lietuvos 
likimu. Mėgo lietuvišką knygą ir laikraštį. 
Buvo linksmo būdo, judrus ir darbštus. 
Tačiau sunkus darbas pamažu alino svei
katą. Lapkričio 10 d. fabrike pasijuto blo
gai, bet, atidirbęs visą naktį ir parėjęs na 
mo, negalėjo pakelti skausmų krūtinėje. 
Nuvežus į ligoninę, buvo konstatuotas šir
dies trombozas. Pagaliau po antros ata
kos, aprūpintas Paskutiniais Sakramen
tais, lapkričio 15 d. vakare mirė. Palaido
tas lapkričio 18 d. Bradfordo kapinėse.

STOKE-on-tRENT
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d., 6 vai. vak., Sneyd 
Arms Hotely, Tunstall, įvyks tradicinis 
Kariuomenės šventės minėjimas.

Programoje: trumpa paskaita, p. Buro
ko trejukė su savo dainomis ir loterija.

šokiai ir baras iki 11.45 nakties.
Laukiam svečių iš arti ir toli.

Stoke-on-Trent Skyriaus Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 25 d., 6 vai. p.p., Telegraph 
Inn, London Rd., Derby, Derby Lietuvių 
Klubas rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje oficialioji ir įvairi meninė 

dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. Po

Pasibaigus LNB finansiniams 
metams (lapkričio 1 d.), jos Valdy 
ba visu rimtumu svarsto Bendro
vės veiklos planus ir ieško naujų 
kelių ateičiai. Jausdama didelę at
sakomybę už B-vės skolas, Valdy
ba, kaip žinoma, buvo sušaukusi 
specialų akcininkų susirinkimą, 
kuris jai davė Įgaliojimą, nesant 
kitos išeities, parduoti dalĮ B-vės 
turto, būtent Sodybą.

Nuo to laiko iki šiol Valdyba ty
rė visas galimybes už ir prieš nuo
savybės pardavimą. Pagaliau ji 
priėjo išvados, kad, atsižvelgiant Į 
esamą ekonominę padėtį ir visas 
kitas sąlygas, dabartiniu metu So 
dybos pardavimas nebūtų nei gali 
mas, nei naudingas. Vienintelis 
pirkėjas buvo atsiradęs Bendrovės 
„Dainora“ savininkas p. Dauno
ras, kuris buvo siulęsis pirkti ir 
tuo pačiu metu atkalbinėjo nuo 
pardavimo... Bet tolimesnių žygių 
pirkti ir jis nepadarė. Todėl nutar 
ta Lietuvių Sodybos pardavimą ati 
dėti.

Beveik tuo pačiu metu ir iš tos 
pačios „Dainoros“ bendrovės buvo 
gautas pasiūlymas Sodybą išnuo
moti. Tačiau nuomoj imo klausi
mas šiuo metu negali būti svarsto 
mas dėl sekančių priežasčių: 1) So 
dybą išnuomojus, būtų užkirstas 
kelias ją parduoti tuo nelaimingu 
atveju, jeigu iš tikrųjų stambieji 
skolintojai staiga pareikalautų 
grąžinti pinigus. 2) Būtų suma
žinta garantija pinigus paskolinu
siems tautiečiams, kuriems Sody
ba yra duota kaip laidas už jų su
teiktas paskolas. Be visa to, ne
lengva būtų surasti nuomininką,

kuris būtų finansiškai pajėgus, pa 
tikimas ir rimtas, nes Į jo rankas 
būtų atiduotas ne tik visuomenės 
turtas, bet ir Sodybos gyventojai- 
seneliai.

Nežiūrint tai, kad Bendrovės V- 
ba ir Sodybos administracija deda 
visas pastangas padaryti Sodybą 
galimai patrauklią ir pelningą, Į 
šią talką prašomi prisidėti savo pa 
tarimais, pasiūlymais ir konkrečia 
pagalba visi šio krašto lietuviai. 
Pirmoje eilėje tautiečiai kviečia
mi:

1. Vykti Į Sodybą praleisti Kū
čias ir Kalėdas, kurios šiais metais 
bus ruošiamos vien tiktai lietu
viams.

2. Nedelsiant užsisakyti kamba
rius vasaros atostogoms, nes atei
tyje norima Sodybą padaryti nors 
ir nedidelę, bet tikrai lietuvišką 
vasarvietę ir senelių prieglaudą.

3. Lankyti Sodybą su draugais 
savaitgaliais ar šiaip įvairiomis 
progomis.

4. Jau dabar pradėti galvoti ir 
ruoštis į didįjį lietuvių sąskrydį 
per Sekmines.

5. Kviesti ir raginti vykti Į Sody
bą apsigyventi lietuvius senelius, 
kuriems iš tikrųjų ji buvo skirta.

šia proga norisi dar kartą pa
brėžti, kad Sodybos pardavimo 
klausimas buvo ir yra keliamas ne 
iš noro ja nusikratyti, bet iš būti
no reikalo sutvarkyti LNB-vės 
skolas. Todėl Bendrovės Valdvba 
tikisi, kad visi tautiečiai jos dabar 
tines pastangas Įvertins ir kuo 
galėdami padės B-vei greičiau 
esamus sunkumus nugalėti.

L. Namų B-vės Valdyba

to seks šokiai ir žaidimai su išgėrimais. —1 1 •___ —______ —g _
Kviečiame visus Derby ir apylinkės lie JL CKdI.riCXUUOJLvHTl^^

tuvius gausiai dalyvauti minėjime. Lietuvių Namų Bendrovės tikslas yra Laiškai su suminėtomis infnrmacijo-
DLK Valdyba ne tiktai rūpintis eiliniais bendrovės vi- mis turėtų pasiekti L.N. B-vės valdybą ne

PATIKSLINIMAS IR PAPILDYMAS
E.L. 43 nr. buvo minėta vietos Liet. Šal

pos Komiteto sudėtis. Prie trijų prijungti- 
nas ketvirtasis — Aleksas Valantinas, ku
ris, turėdamas eiklų metalinį žirgelį, rei
kale visur greit ir mielai pribūva patar
nauti. Castle Donnington liet, savanorio 
kapą lanko ir tvarko tas pats komitetas. 
P. Ivanauskui, mirusiam_ix.. nalaidntam- 
Dėfbyje, antkapis pastatytas vietos lietu
vių lėšomis.

Puiki dovana bet kuria proga! 
Naujai pagaminta

PIRMOJI
LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ
Lietuviškai Įdainuota 

10 šoklu muzikos
Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 

gaunama visose lietuviškos 
spaudos ir dovanų 

parduotuvėse.

NOTTTNGHAMAS
MOTERŲ DRAUGIJOS

SUSIRINKIMAS
Spalio 15 d., Grokauskų bute, įvyko vi

suotinis Nottinghamo Moterų Draugijos 
susirinkimas. Dalyvavo apie 20 moterų.

Prie šeimininkės papuošto stalo, bege
riant arbatėlę, buvo išrinkta nauja Mote
rų Draugijos Valdyba: pirm. Br. Oželienė, 
sekr. O. Bacevičienė ir kasin. EI. Bliū- 
džiūtė.

Naujoji Valdyba numato surengti vai
kams Kalėdų eglutę antrąją Kalėdų die
ną, kreipdamasi į visas organizacijas Not 
tinghame finansinės paramos.

Draugija tikisi, kad ir šiais metais orga 
nizacijos padės įgyvendinti tą užsimoji
mą. Nottinghame lietuvių vaikučių yra 
apie 70.

Moterų Draugija tai yra vienetas, ku
ris atlieka daugybę darbų, padėdamas ir 
kitoms organizacijoms, šelpdamas ir lan
kydamas ligonius ir kt. Taip pat suranda 
progų suaugusiems suruošti vardines ir 
pasilinksminimus.

Sėkmės naujajai Valdybai. kb

BIRMINGHAMAS
ŠVENTĖMS ARTĖJANT

Vietos tautiečiai paskutinėmis prieška-
ledinėmis liet, pamaldoms lapkričio 19 d. 
susirinko rekordiniu gausumu ir, palygin
ti, gausiai artinosi šv. Sakramentų. Po pa
maldų gavo lietuviškų kalėdaičių — plot- 
kelių, įsigijo čia pat liet, leidinių, o kitus 
užsisakė: maldaknygių ir kitokios spau
dos. Gera, kad ir liet, giesmės bažnyčioje, 
o muzika namuose nenutyla.

................................ 11 ■' -----------------------------------------------------------------------------

Kas dar neišsiuntė Kalėdoms dovanų siuntinio savo artimiems 
Lietuvoje, siūlome gerą progą jam papildyti —

vienu dirbtinos veršio 
odos švarku, imnortuotu iš 
Amerikos, kuris turi Šiltą vatalino 
pamušalą, .; kailini kalnierių ir du 
klšenius. Tąmsial pilkos spalvos. . 
Tinkamas moterims ir vyrams. sPaIV0S- 
Sveria—4i Ibs. Kaina su sovietiniu vyrams. Sveria — 3 Ibs. Kaina su 
muitu — £9,5,0, sovietų muitu — £5.5.0,

ir vieną porą ilgais 
aulais odinių botų, su kailio 
pamušalu ir odos padais. Juodos 

Tinkami moterims ir

daus reikalais, bet taip pat sudaryti sąly
gas lietuviams pasinaudoti ekonominėmis 
galimybėmis, kurios neša didesnį asmeni
nį pelną. Viena iš tokių galimybių šiuo 
metu yra tinkamas investavimas atlieka
mų santaupų.

Paskutinysis paskolų vajus parodė, kad 
Anglijos lietuviai turi nemažas pinigines 
atsargas, kurios galėtų būti žymiai pelnin 

i,,«vetuotus,-negu laikant tas sumas 
bankuose arba valstybinėse kasose. Todėl 
bendrovės , valdyba yra pasiryžusi tarpi
ninkauti visiems, kas tik būtų interesuo
tas saugiai ir pelningai turimas pinigines 
atsargas investuoti. Tokį tarpininkavimą 
bendrovė vykdytų sekančiai:

1. L. Namų Bendrovė priima tautiečių 
neribotą trumpalaikių (11 mėn.) indėlių 
sumą ir pasižada mokėti už juos 6% me
tinių palūkanų.

2. Gautus indėlius L.N. B-vė savo ruož
tu investuoja į grafijų bei miestų savival
dybių paskolų lakštus, mokančius 6į% 
palūkanų, šie lakštai yra pilnai įstatymais 
apsaugoti ir garantuoti kaip Trustees Se
curities.

3. Gautuosius indėlius L.N. B-vė garan
tuoja tomis Trustees Securities investaci- 
jomis ir kitu L.N. B-vės turtu, išskyrus 
Sodybą, kuri yra laikoma kaip garantija 
ligšioliniams bendrovės kreditoriams.

4. Bendrovė pasižada savininkams indė
lius grąžinti pagal pareikalavimą, iš anks
to apie indėlio atsiėmimą pranešus val
dybai.

Be abejo, panašiai pinigus investuoti 
gali kiekvienas asmeniškai, bet tokiu atve 
ju susidarytų šiokių tokių nepatogumų. 
Dauguma savivaldybių priima tik stam
besnes sumas ir reikalauja ilgo įspėjimo 
laiko, norint paskolą atsiimti. Už mažą 
į % sumą L.N. Bendrovė galėtų tokius 
nepatogumus pašalinti ir duoti savo akci
ninkams ir kitiems rėmėjams gerą finansi 
nį patarnavimą.

Šis reikalas yra skubus, nes palūkanų 
dydis priklauso nuo Anglijos Banko nu
statyto palūkanų dydžio (Bank Rate).
Krintant Bank Rate, savivaldybės gali

Kas dar spėsite užsisakyti kalė- - 
dinį siuntinį per mūsų firmą, gau
site nemokamą priedą:

šveicarišką 
vilnonę skarelę 31X31“ didumo.

Prašome rašyti lietuviškai.
Užsakytojui pageidaujant, švar

kas prisiunčiamas pasižiūrėti,

vėliau kaip grudžio mėn. 4 d.
L. Namų Bendrovės valdyba kviečia vi

sus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir bendro
vės patarnavimais.

L. Namų Bendrovės Va’dyba

BALSO REIKŠMĖ
BHlų elektrikų profesinė sąjunga "Cf®" 

metus buvo valdoma komunistų.
Suklastojusi rinkimus, ji buvo pakliuvu 

si į teismą, ir ją išmetė prof, sąjungų kon 
gresas iš savo narių.

Kai tie dalykai p’ačiau nuskambėjo, da
bar rinkimuose į 11 narių valdybą pateko 
tik 2 komunistai, nes daugelis narių bal
savo.

j 
SUOMIJA SPAUDŽIAMA

Sovietai nurodė Suomijai, kad spalio 
30 d. nota dėl V. Vokietijos pavojaus yra 
rimta ir turi būti atsiųsta delegacija J 
Maskvą tartis. Pavojus sovietams ypač 
padidėjęs dėl NATO manevrų Baltijoje ir 
užsimojimo vykdyti manevrus Danijos - 
Vokietijos pasienyje.

ŠVEICARŲ ŪKININKAI PRIE 
PARLAMENTO

Apie 50.000 šveicarų ūkininkų buvo su
sirinkę prie parlamento, reikalaudami, 
kad būtų pakeltos pieno kainos, padidinti 
primokėjimai ir suvaržytas importas.

Kitu metu apie 3.000 ūkininkų buvo po
licijos išsklaidyti.
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40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 1 
šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai

persvarstyti ir savo palūkanas. Todėl 
suinteresuotieji prašomi skubiai rašyti 
L.N. B-vės valdybai, nurodant

a) kokią sumą galėtų L.N. Bendrovei metams.
įmokėti Leidžia Lietuvių Namų

b) kuriam laikui sutiktų pinigus pasko- Bendrovė. Leidimo Tarybą s
linti D.B.L.S. Valdyba ir Europos

c) kada galėtų pinigus įmokėti. Bendruomenių pirmininkai.

BROWNEJONES
1, NORFOLK PLACE, LONDON, 

ENGLAND
Tel.: PADdington 2797
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