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ovaw™ JAUNIMO SIMPATIJOS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kai poneliai nuvažiuoja į čistyje 
Prudy, kuris vadinosi 
Tolminkiemiu

Popierius, žinoma, negali iš gėdos pa
rausti. Bet skaitytoją tai tikrai apima gė
da, kai jis skaito „Komjaunimo tiesoje'1 
išspausdintąjį reportažą „Ten, kur gyva 
poeto dvasia“. Matote, suvažiavo į Čistyje 
Prudy vietovę būrelis lietuviškų sovieti
nių ponų ir dalyvavo ten suruoštose Kris
tijonui Donelaičiui paminėti iškilmėse. 
Čistyje Prudy iš tiesų nėra kokia nors ru
siška vietovė apie Maskvą, bet šitaip pa
krikštytas lietuviškas Tolminkiemis, kur 
ilgus metus gyveno ir dirbo mūsų poetas 
Kristijonas Donelaitis ir kur jis savo 
„Metus“ parašė.

Tasai Tolminkiemis, kuris šiandien jau 
ir savo vardo nebetekęs, yra apsėstas ru
sų. Tai ar iš tikro dar ten tebėra gyva di
džiojo poeto dvasia?

Lietuviškus ponelius, matyt, ten pa
kvietė visuose Rytprūsiuose ponaujantieji 
rusai. Pisarevas, Machovas, Gluškovas ir 
pačiame minėjime grojo pirmuoju smui
ku. O gal lietuviai poneliai ir patys pasi
siūlė. Jie gi, taip sakant, vaidina nemažus 
patriotus ir tampo Donelaitį už skvernų, 
versdami „savo žmogum“, maždaug ne
partiniu komunistu.

Atidengiant ruso architekto paruoštą ir 
turintį šalia rusiško net ir lietuvišką įra
šą, Korsakas prisipažino, kad jis nesijau
dinęs negalįs stovėti toje Tolminkiemio 
žemėje, kur gyveno Donelaitis. Tą savo 
jaudinimąsi Korsakas jį supantiems ru
sams, be abejo, išreiškė rusiškai. Kas gi 
būtų jį ąr kurį kitą ten supratęs lietuviš
kai Donelaičio žemėje?

Vadinas, Donelaičio dvasios ten jau ne
bėra. Ten jau yra maskolių dvasia, ir Kor 
sakas su kitais sovietiniais poneliais jau 
yra persiėmęs ta dvasia.

O jeigu dar būtų Tolminkiemyje ar kor 
sakiškų ponelių širdyse bent šiek tiek lie
tuviškos Donelaičio dvasios, tai ji sukiltų 
prieš rusiškus kolonistus ir okupantus. 
Donelaitis juk drąsiai ir piktai rėžė tiesą 
į akis visiems išnaudotojams.

Jaunimo kiršinimas
Tėvų ir vaikų santykių klausimas visa

da buvo ir bus opus. Bet paprastai jis iš
kyla savaime, bent jau be jokios prievar
tos iš šalies. Tačiau sovietiniame režime 
jis iškeliamas prievarta. Juk kiek jau kar 
tų sovietinėje spaudoje skaitėme ir kiek 
dar skaitysime apie tai, kaip tėvai gra
žiuoju ar piktuoju stengiasi sudrausti sa
vo vaikus, kad jie nestotų į komsomolą!

Tėvai paprastai nenori nė girdėti, kad 
jų vaikai pasidarytų komsomolcais. O vai 
kams mokyklose ar darbe nuolat plauna
mi smegenys, kol jie pagaliau paduoda 
pareiškimus. Kai tokiais atvejais tėvai 
pradeda reikšti savo tėvišką teisę ir valią, 
jie būna apkaltinami antisovietine laiky
sena, jiems grasinama, jie net baudžiami.

Bet ar gali būti, kad valstybė daugiau 
teisių turi į vaikus, negu tėvai? Komso- 
molas juk yra valstybinė organizacija. 
Vadinas, per tą organizaciją vaikus vilio
ja ir tėvus persekioja pati valstybė.

Tur būt, nuolatinis tėvų priešinimasis 
yra privertęs komsomolo vadovus pradėti 
verstis daugiau įtikinėjimu ir nebesi- 
griebti taip dažnai prievartos. Va, ir 
„Komjaunimo tiesoje“ K. Adomavičius iš 
Plungės paduoda tris tokius atsitikimus, 
kai tėvai pakėlė triukšmą dėl komsomo- 
lan įviliotų savo vaikų. Dviem atvejais 
tėvai buvę įtikinti ar bent apraminti ir 
tik vienu tėvas dėl to pakliuvo į teismą.

Bet jei tas valstybinis komsomolas ne
vykdytų kiršinimo tarp tėvų ir vaikų, tai 
ir tas vienas nebūtų pakliuvęs. Juk moti
nos ir tėvai nuolat sako: palikite mus ir 
mūsų vaikus ramybėje! Nekiršinkite, ne- 
piudykite!

Barniai dėl šokių
„Komjaunimo tiesa” stipriai išbarė Kel

mėje atostogaujančius studentus, kurie 
pareiškė protestą dėl to, kad kultūros na
muose neruošiami šokiai. Girdi, jūs šiokie 
ir kitokie, jus reikia sutvarkyti, sudraus
minti, tai nesvajosite apie šokius ir apie 
džiazą.

Ar ne keistai gi atrodo, kad tokie klau
simai iš viso kyla? Seniau juk parvažiuo
davo jaunimas atostogų iš miestų ir šok
davo, jei tik norėdavo, šokdavo ir mies
tuose. Jeigu organizacijos neruošdavo šo
kių viešose salėse, tai jaunimas susirink
davo kurio nors ūkininko seklyčioje, pa
sikviesdavo muzikantą, ir niekas dėl to 
nesiskųsdavo. Kodėl gi dabar reikia skųs
tis ir bartis?

Nebėra erdvių seklyčių, nes jos arba 
neremontuojamos sugriuvo, arba buvo pri

(Elta) Rytų ir vidurio Europos jauni
mas, gimęs nekapitalistiniais laikais, pa
gal iš satelitinių kraštų gaunamąsias ži
nias, nereiškia simpatijų komunizmui. 
Tas jaunimas domisi vakarų muzika, lite
ratūra, šokiais, filmais ar drabužiais. Tas 
jaunimas norėtų įsigyti ir automobilius, o 
šie turi skirtis nuo Sovietijoje ar sateliti
niuose kraštuose gaminamųjų modelių. 
Jaunimas lanko bažnyčias ir tuo būdu pa
reiškia opoziciją diktatūrai, įvairiomis 
priemonėmis skleidžiančiai ateizmą. Kita 
jaunimo dalis linksta į linksmą gyvenimą.

Pačių komunistų spauda neslepia jauni
mo nusikalstamumo pavyzdžių. Čia jų ke
li: Slovakijos sostinės Bratislavos milicija 
vieną vakarą turėjo rūpesčio išsklaidyti 
ne mažiau kaip 2.000 įsigėrusių paauglių. 
Sutemus pavojinga vaikščioti Varšuvos 
parkais — gresia pavojus dėl brutalių, 
įžūlių paauglių. Girtavimas, isterijos pra
siveržimai, vagystės, chuliganizmo reiški
niai — tai vis blogybės, su kuriomis ko
munistams sunku susidoroti. Šiuo požiū
riu rytų bloko įstaigos turi žymiai mažiau 
sėkmės kaip policijos žygiai Vakaruose. 
Jaunimo iškrypimai aiškiai rodo discipli
nos stoką komunistų vadovaujamuose 
kraštuose.

Kaip minėta, tas jaunimas seka Vakarų 
pasaulio papročiais — jis nereaguoja į 
partijos daromąjį spaudimą. Visoje Sovie
tijoje pastebėsi jaunimo ankštomis, mėly
nomis kelnėmis (blue-jeans), radijo klau
sytojai — jaunuoliai į magnetofoną įrašo 
iš Vakarų radijo stočių girdimas paskuti
nės mados dainas, jie šoka tvistą ar kitą 
modernų šokį ir skaito Vakarų autorių 
knygas.

Pagal gaunamąsias žinias, partijai sun
ku vesti kovą su jaunimo vakarietiškais 
papročiais. Valdžiai nebegalint jaunimo 
suvaldyti, jis pasinešęs padėtį išnaudoti. 
Tuo būdu susiduriama su keistais reiški
niais: batų įmonės gamina naujoviškus 
vyriškus batus, komunistai toleruoja jau
nimo susirinkimų dalyvius, atvykusius su 
siauromis kelnėmis, Varšuvoje Kultūros 
Namuose kas savaitę organizuojami džia
zo vakarai, Čekoslovakijoje kompozitoriai 
kuria vakarietiško stiliaus populiarias 
dainas apie sputnikus ar traktorius ir 
pan.

Komunistai ligi šiol yra teigę ,kad jau
nimo nusikalstamumas tai kapitalistinio 
pasaulio padarinys. Tačiau dabar jie jau 
įsitikinę, kad chuliganizmas jau yra palie
tęs įvairius komunistų valdomosios Rytų 
Europos gyventojų sluoksnius.

Apie satelitinių kraštų jaunimą, jo pa
pročius čia pateikiamos Švedijoje neseniai 
plačiai veikusio „Birželio Komiteto“ su
rinktosios informacijos:

Čekoslovakijoje jaunimo „nusikaltimai“ 
tiek įsigalėję, kad prezidentas Novotnys 
valdžios „globojamąjį“ jaunimą buvo 
įspėjęs: buržuazinės jaunimo pažiūros 
daugiau nebebus toleruojamos. Esą, jau
nimas turi dirbti socializmui ir komuniz
mui, o tai liudija, jog tas jaunimas komu
nizmu nesižavi. „Smena“ laikraštis skun
dėsi, kad čekų jaunimo idealai yra tokie: 
automobilis, smagus laiko leidimas, pvz., 
dalyvaujant futbolo rungtynėse, ir gerai 
apmokama tarnyba. Partijos nuomone, 
reikia kuo daugiau jaunimo suburti j ko
munistinę jaunimo federaciją — per pas
taruosius ketverius metus tų narių skai
čius sugebėta pakelti iki 300.000. Sunkiai 
susidorojama su girtavimo ir chuliganiz
mo reiškiniais. Alkoholikų jaunuolių pri- 
skaitoma ligi 60.000.

Lenkija — vienintelis kraštas satelitų 
tarpe, kuriame leidžiama veikti komunis
tinei skautų organizacijai. Šiuo metu na
rių skaičius berniukų skautų organizaci
joje nuolat auga, ir jis bus pasiekęs dau
giau kaip vieną milijoną.

Nuo 1956 m. Lenkijos jaunimas turėjo 
įvairių laisvių. Pvz., kinuose jis matyda
vo. palyginti, daug Vakarų filmų ar lais
vojo pasaulio teatro pjesių. Partija nusi
skundžia to jaunimo neveiklumu jaunimo 
organizacijoje, o „Sztandar Mlodych“ laik 
rastis buvo pareiškęs nepasitenkinimą 
mokykliniu jaunimu — šis pertraukų me
tu mokykloje geriąs degtinę. Iš prieš pen
kerius metus Gdansko mieste įvykusio 
apklausinėjimo duomenų paaiškėjo, kad 
iš 5.000 apklausinėtųjų moksleivių 45 
proc. alkoholinius gėrimus naudoja kai 
kuriomis progomis, o 20 proc. — dažnu 
atveju.

grūstos gyventojų, arba nusavintos admi
nistraciniams reikalams. Vadinas, susiau
rėjo gyvenimas, nebėra privačiuose na
muose subuvimams erdvės. Valdantie
siems tai patinka, nes viešose salėse da
bar jie lengviau gali sekti besibūriuojan
čius žmones. Bet jiems nepatinka, kai iš 
jų ko nors reikalaujama, kai reiškiamas 
pasipiktinimas, kad monopolizuotas gyve
nimas merdėja.

Rumunijoje amerikiečių džazas, teigia
ma, kenkiąs jaunimui. Iš Rumunijos dar 
pranešama, kad jaunimas vengiąs lankyti 
„savanoriškus“ patriotinius susirinkimus 
ir vietoje jų savaitgalius praleidžiąs su 
mergaitėmis.

Vengrijoje įstaigos jaunimui rodančios 
daugiau pakantos, ir tai ypač ryšku po 
1956 m. sukilimo. Režimas deda pastangas 
jaunimą sudominti sovietine sistema ir 
jos tariamaisiais privalumais. Pvz., veng
rų komunistinio jaunimo sąjunga šalia se
minarų yra įvedusi įvairius klubus, ir kai 
kuriuose jų naudojamas ir džazas. Pagal 
oficialius pranešimus Vengrijoje jaunimo 
nusikalstamumas kiek sumažėjęs.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
SVEIKINIMAS

Socialistų Internacionalo 100 metų 
Jubiliejiniam Kongresui

Lietuvos Socialdemokratų Partija, bū
dama nuo pirmųjų šio šimtmečio dienų 
artimuose ryšiuose su Socialistų Interna
cionalu, šia iškilminga proga nori perduo
ti savo karščiausius sveikinimus Socialis
tų Internacionalui ir visiems jo nariams.

Lietuvos darbo žmonės yra giliai dėkin
gi tarptautiniam darbo sąjūdžiui už soli
darumą su pavergtomis tautomis ir mora
lią paramą jų kovoje dėl išsilaisvinimo. 
Tautų laisvo apsisprendimo šūkis, šio są
jūdžio iškeltas pirmojo pasaulinio karo 
metu, o ypačiai kilus Rusijos revoliucijai, 
daug prisidėjo prie daugelio Europos tau
tų išsilaisvinimo, tarp jų ir Lietuvos.

Tačiau 1939 metų rugpiūčio mėnesį So
vietų Sąjunga pasirašė su nacių Vokieti
ja nusikalstamąją slaptą sutartį, kurios 
pasekmėje kilo antrasis pasaulinis karas 
ir Rusija pavergė Pabaltijo kraštus. Nuo 
to laiko Lietuva tebėra svetimos Sovietų 
valdžios pavergta ir faktiškai Rusijos ko
lonija. Kraštą tebevaldo Stalino agentai, 
tuo tarpu kai Kremlius planuoja išnaikin
ti viską, kas yra lietuviška.

Turint visa tai galvoje, Lietuvos darbo 
žmonės karštai tiki, kad Socialistų Inter
nacionalas kreipsis į laisvąjį pasaulį, ra
gindamas:

a) pasmerkti Sovietų Sąjungos kolonia
lizmą Pabaltijo kraštuose;

b) reikalauti, kad Lietuvai ir kitiems 
Rytų Europos kraštams būtų atstatyta 
laisvė ir nepriklausomybė, kaip to reika
lauja socialistinis tautų apsisprendimo 
principas.

DRAUGAI IR PRIEŠAI 
UŽJŪRYJE

(E) Kitais metais pavergtoje Lietuvoje 
bus minimos 25-sios metinės, kai įsibrovė 
okupantas ir kraštui primesta sovietinė 
santvarka. Ta proga, dar iš anksto, parti
jos organas Lietuvoje „Komunistas“ 7 nu
meryje paskelbė kupiną padėkos raštą 
JAV pažangiesiems ir pasmerkimo žo
džius Amerikoje įsikūrusiems vad. buržu
aziniams nacionalistams. Šį pasigėrėjimo 
„pažangiaisiais“ himną, pasinaudojusi ke
liais 1940 m. „Laisvės“ numeriais, parašė 
L. Petkevičienė. Ji nurodė, kad „pažan
giųjų JAV lietuvių nuolatinė moralinė ir 
materialinė pagalba... jų nenuilstama ko
va prieš buržuazinius nacionalistus... di
džiai vertinami ir niekada nebus užmirš
ti“. Čia primenami 1940 m. birželio 19 d. 
tų „užjūrio draugų" leidžiamos „Laisvės“ 
žodžiai: „Nudžiugo širdis kiekvieno lietu
vio, kuris myli laisvę, progresą, kultūrą, 
savo tėvelius". „Komunisto“ straipsnyje 
riebiomis raidėmis primenama, kad JAV 
vyriausybė visuomet buvusi priešiška So
vietų Sąjungai ir kad vad. buržuaziniai 
nacionalistai tikėjęsi gauti pagalbą iš 
JAV vyriausybės buržuazinei santvarkai 
atkurti Lietuvoje. Toliau partinis organas 
pastebi, kad tie nacionalistai paskelbę ko
vą „pažangiesiems“, o tautininkų, kleri
kalų, socialdemokratų laikraščiai savo 
skaitytojams kasdien brukę „įvairius 
šmeižtus". Toliau jau kalbama apie tų 
„pažangiųjų“ vestąją kovą ir ji pristato
ma kaip Lietuvos darbo žmonių klasių ko
vos prieš išnaudotojus tęsinys... kitomis 
sąlygomis. Žinoma, raudonuosius Ameri
kos lietuvius liaupsinančiame rašinyje 
skirta daug vietos tų pažangiųjų spaudai, 
mitingams ir kitam „aiškinamajam dar
bui". Bendras įspūdis — tie nacionalistai 
Amerikoje, atrodo, ypačiai stiprūs, juos 
remtą amerikiečiai, nes, priešingai, kaip 
galima išaiškinti tas „Komunisto“ skiltyse 
pavaizduotas nepaprastas „pažangiųjų“ 
kovos priemones?

Parama Kongui
Prieš ketvertą metų pradėjęs nepriklau

somą gyvenimą, Kongas iki pat šiol dar 
nėra turėjęs nė vienos ramios savaitės. Da 
bar ir vėl centrinė vyriausybė nebeįvei- 
kia viena susidoroti su sukilėliais, kurie 
žygiuoja per kraštą. Ar reikėtų padėti vy
riausybei, ar palikti pačiam Kongui spręs
ti tuos reikalus? Britų „The Times“ ta te
ma rašo:

„Prez. Johnsono pažadas pristatyti Kon 
go vyriausybei transporto lėktuvų sukėlė 
Rusijos ir Kinijos protesto riksmą. Čiom- 
bė gali nė neabejoti, kad jis, šaukdamasis 
užsienių karinės pagalbos, ims ir pajėgs 
įvykdyti gudrųjį savo planą pasiekti gry
nai politinių sprendimų. Prašydamas ame 
rikfečius lėktuvų, jis kartu pasirodė toks 
gudrus, kad šešias Afrikos valstybes pa
prašė duoti jam karinių dalinių, kurie at
stotų pasitraukusius J. Tautų dalinius. 
Jeigu jis tų dalinių negaus ir sukilėliai 
dar labiau pradės spausti Leopoldvillę, ta
da amerikiečiams iškils sunkus klausimas 
— arba dar labiau susirišti su centrine vy 
riausybe, arba iš viso atsisakyti ją remti. 
O klaida būtų galvoti, kad JAV-bėms ar 
kuriam nors kitam kraštui būtinai šis, o 
ne kuris nors kitas Kongo režimas turėtų 
rūpėti. Kongas yra tokia tuštuma, kurios 
reikia saugotis. Tokią pamoką jau davė 
pastarieji ketveri metai“.

Su tam tikru atsargumu žiūri į paramos 
reikalą Kongui ir amerikiečių „The New 
York Times“, kuris rašo:
.„Jungtinėms Valstybėms reikia susilai

kyti ir nekišti nagų prie to sueižėjusio pa
stato, nes tuo atveju, jei nepasisektų nu
galėti, turėtumėm didelių nuostolių. Rizi
kingas buvo prez. Johnsono nutarimas 
siųsti lėktuvus su parašiutininkais. Ameri 
kiečių šis pasielgimas kol kas yra viena
šališkas. Jeigu Čiombės kaimynai Afriko
je paklausytų jo prašymo teikti paramą, 
tai tada būtų kitas reikalas. Turint gal
voje jo nepopuliarumą, parama galėtų bū 
ti ribota. O tuo tarpu Čiombė, vis tiek, 
kTek jis tos paramos besusilauktų iš JAV- 
bių, bus laikomas Vakarų imperializmo 
įrankiu. Juk nėra būtina, kad JAV-bės už
pildytų kiekvieną susidariusią tuštumą. 
Kongo gyventojams reikia duoti galimy

Į~ SeįilųnioS DIENOS ~|
NEGRŲ RIAUŠĖS FILADELFIJOJE

Filadelfijoje, JAV, dvi dienas kėlė riau 
šes „brazilkos“ tipo gete gyvenantieji neg 
rai, mušdamiesi su policija, gadindami pa
status ir piešdami parduotuves.

Nėra jokių duomenų galvoti, kad riau
šės būtų buvusios keliamos dėl pilietinių 
teisių.

Filadelfijoje gyvena apie 600.000 negrų.

PA^JKEITIMAI PIETŲ VIETNAME
Karininkai nuvertė Pietų Vietnamą val

džiusio prez. Diemo šeimą, kad nurimtų 
maištai ir visos jėgos būtų galima skirti 
kovai prieš komunizmą, kuris sprogdina 
kraštą iš vidaus ir iš komunistinio Šiau
rės Vietnamo.

Bet ilgainiui susistumdė ir generolai, ir 
vyriausiąją valdžią perėmė gen. Chanas. 
Jis buvo net išrinktas prezidentu, bet tuo 
metu vėl krašte prasidėjo nesusipratimai 
— demonstracijos ir riaušės, kurias skati 
ną civiliai politikai. Ryšium su tuo gen. 
Chanas atsistatydino iš prezidento parei
gų, buvo paleista krašto valdymą diriga
vusi karinė junta, ir valdžia atiteko 3 ge
nerolams. Vadovauja ir toliau gen. Cha
nas.

Pačios paskutiniosios žinios tvirtina, 
kad gen. Chanas yra susirgęs ar išstumtas 
ir jo vietą užėmęs civilis politikas.

PATVIRTINTAS KANDIDATAS I 
VICEPREZIDENTUS

Demokratų partijos suvažiavimas dabar 
tinį prezidentą Lyndoną Johnsoną patvir
tino savo kandidatu į prezidentus būsimie 
siems JAV-bių rinkimams.

Kandidatu į viceprezidentus patvirtin
tas paties prezidento pasiūlytasis senato
rius Humphreys.

VIENA PARTIJA
Susikvietęs opozicinių partijų vadus, 

Kenijos min. pirm. Kenijata pareiškė, kad 
parlamentas bus paprašytas taip pataisyti 
konstituciją, jog krašte teleidžiama veikti 
tik vienai partijai. Jeigu opozicija nesutik 
tų, tada jis vykdysiąs referendumą.

Reikia pasakyti, kad iš 30 laisvų Afri
kos kraštų vargu kuris turi tikrą demokra 
tinę sistemą. 18 kraštų yra oficialiai panai 
kinę opoziciją, juose yra vienos partijos 
valdžia. 

bių patiems spręsti savo vidaus ginčus. 
Koks tas sprendimas bebūtų ir kada jis iš 
viso beateitų, jį turi nulemti afrikiečiai, 
kongiečiai“.

Tačiau teigiamai paramos tiekimą ver
tina britų „The Daily Telegraph“, kuris 
rašo:

„Čiombė negali ramus sėdėti, kai Bu- 
randžio, Brazzavillės ir komunistinės Ki
nijos remiami sukilėliai jau užėmė beveik 
pusę Kongo. Kai Čiombė perėmė valdžią, 
tai jau buvo aišku, kad su demoralizuota 
armija nenumalšinsi sukilimo. Jo kreipi
masis į Nigeriją ir kai kuriuos kitus kraš
tus su prašymu duoti kariuomenės kol 
kas nesusilaukė teigiamų pasėkų. Ameri
ka yra susirūpinusi, kad komunizmas nesi 
plėstų, ir pasisakė už paramą, tačiau su 
sąlyga, kad amerikiečių kariai nedalyvaus 
kariniuose veiksmuose. Juo greičiau Kon
ge įsivyraus tvarka, juo geriau bus ir ki
tiems Afrikos kraštams. Jei jie negali ar 
nenori padėti, tai čiombė ir šaukiasi pagal 
bos iš kitur“.

KIPRAS IR SOVIETŲ PARAMA
Dėl netikros padėties Kipre britų „The 

Daily Telegraph“ rašo:
;,Arkiv. Makarijui reikėtų žinoti, kad 

visada vėl gali pasirodyti turkų lėktuvai, 
kai tik jis pradės galvoti, kad blokada jau 
pasisekė. Jam reikia skaitytis su ta gali
mybe, kad smarkiai spaudžiamieji Kipro 
turkai visada stengsis taip elgtis, jog Tur
kija iš naujo pradėtų pulti. Viskas dabar 
priklauso nuo to, kaip arkiv. Makarijus 
pasinaudos sovietų parama. Turėdamas 
aiškų užnugarį, jis gali vėl pradėti mušti 
Kipro turkus“.

Britų „New Statesman“ rašo:
„Spėjama, kad Chruščiovas pasinaudo- . 

jo proga šiek tiek paremti toms jėgoms, 
kurios skaldo vakariečių vienybę Vidurže 
mio jūros rytiniam pakraštyje. Smerkda
mas puolančius turkus ir žadėdamas Ma- 
karijaus vyriausybei paramą, iki šiol jis 
vis buvo atsargus. Tačiau reikšdama ne
pasitenkinimą vakariečių abejingumu dėl 
to, kad turkai puola, Kipro vyriausybė, 
matyt, ir pasinaudojo galimybe paprašyti 
sovietus paramos“.

PRIEŠ LAIKĄ PALEIDO
Rytų Vokietija prieš laiką paleido iš ka 

Įėjimų daugiau kaip 1.000 Vakarų berly
niečių ir Vakarų vokiečių, kurie buvo nu
teisti ilgesniam laikui pagal įvairius kalti 
nimus, kaip politiniai nusikaltėliai.

Manoma, kad jie buvo paleisti slaptai 
susitarus abiejų Vokietijų vyriausybėms.
KOVOS DĖL KONGO

Kongo vyriausybė paprašė JAV-bes pa
dėti susitvarkyti su sukilėliais, kurie jau 
turi užėmę didelę dalį krašto. JAV priža
dėjo — duoda lėktuvų. Pagalbos buvo pra
šyti ir kai kurie Afrikos kraštai.

Sukilėliai remiami Kinijos.
ORO SPECIALISTAS

Amerikiečiai jau anksčiau buvo paleidę 
į erdves dirbtinį žemės palydovą, kurio už 
davinys sekti ir pranešinėti oro sąlygas. 
Dabar paleistas naujas, žymiai tobulesnis, 
vardu Nimbus, kuris apskrenda žemę kas 
98 minutės. Kiekvieną dieną jis apžvalgys 
200.000.000 kvadratinių mylių žemės pavir 
šiauš, atlikdamas tūkstančių oro stočių 
darbą žemėje. Jame esančios televizijos 
kameros kasdien perduos 21 krašto sto
tims žemėje apie 2.000 paveikslų.

Sovietinės stotys negaus tų paveikslų. 
Lietuvos atstovas pasveikino H. Hooverį

(E) Buv. JAV prezidentui H. Hooveriui 
sukakus 90 m. amžiaus jį laišku pasveiki
no Lietuvos Atstovas Vašingtone J, Ra
jeckas. Jis pažymėjo, kad buv. preziden
tas yra buvęs laisvosios Lietuvos sukles
tėjimo liudininku.

MIRĖ NILS SEIM
Po sunkios ligos liepos 20 d. mirė dide

lis lietuvių bičiulis ir geradaris norvegų 
ev. kun. Nils Seim.

Jis buvo Norvegų Krikščioniškų Jaunų 
Vyrų Sąjungos sekretorius ir šiais metais 
dešimtą kartą lietuvių Vasario 16 gimna
zijos berniukus pasikvietė vasaroti į Na- 
ersnes, netoli sostinės Oslo. Per dešimt 
metų iš mūsų gimnazijos buvo daugiau 
kaip 100 berniukų, kurie visi su dėkingu
mu ir pagarba prisimena dėdę N. Seim.

šeši berniukai, kurie stovyklavo Norve
gijoj, dalyvavo laidotuvėse. Jie už visus 
kitus atsisveikino su mūsų tautos bičiuliu.

Fr. Skėrys
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Susitikimas su lietuviais
ALGIRDAS GUSTAITIS
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Prašau pasika'.bėjimo su lietuviais 
sportininkais

Surandu lietuvius sportininkus, atvyku
sius su Sovietų Rusijos sportine rinktine. 
Norėčiau su jais pasikalbėti. Turiu prašy
ti ir gauti leidimą jų vadovų.

Prieina pora amerikiečių koresponden
tų, prašydami paklausti to ar kitko. Be 
abejo, sovietų sporto vadovai mato, kad 
amerikiečiai apstoję mane kažko prašo, 
tcpšnoja per petį. Prieina ir jie. Gera pro
ga parašyti. Jie pasidairo tarpusavyje, pa
sižiūri į lietuvius sportininkus, paklausia, 
ar jie norėtų su manimi pasikalbėti, tie 
nesišiaušia, ir gaunu sutikimą. Net leidžia 
juos po vakarienės pavėžinti po miestą.

Treniruotės su pertraukomis vyksta po
rą valandų.

Lietuviai kažkaip vis sutrukdomi ir ne
turi laiko. Pradedu būkštauti, ar vadovai 
nepakeis savo nuomonės treniruotėms pa
sibaigus, palikdami mane vieną besėdintį 
ant vešlios sporto aikštyno žolikės.

Dairinėjausi, fotografuoju sovietų spor
tininkus. Aplink mane vis maišosi užsie
nio spaudos vyrų. Bet nė viens iš Sovieti- 
jos atvežtasis nesileidžia į ilgesnes kalbas, 
tuoj prisistato vertėjas ar pašaliečiai. 
Klausia, kokiai spaudai rašau. Sakau: pi
lu į Kanadą, Argentiną, retkarčiais į 
Australiją ar net ir Amerikoje spausdina
mai periodikai. Atrodo, jiems labiau rūpi 
argentinietiška spauda. Pasakau porą ad
resų Buenos Airėse, neužsimindamas lie
tuvių. Paklausia mano tautybės. Nujuo- 
kaunu, kad negi mes politikuoti susirin
kome. Sportas, jaunystė, pergalė mums 
terūpi, nesvarbu, kuriame krašte bebūtu
me, nesvarbu, kokios vyriausybės stadio
ne besėdėtume. Ar ne, draugai?

Nepažįstamieji ateidavo, nueidavo. So
vietų atsivežtieji sportininkai dėvi išskir
tinai blogos rūšies raudonus marškinius 
su viduryje pritvirtintu anų valstybiniu 
ženklu: varpos, pjautuvas, kūjis. Stebina 
pritvirtinimo būdas: valstybinis ženklas, 
batų tepalo dėžutės didumo ir maždaug 
trečdalio storumo, savotiškai priklijuotas, 
prisegtas. Tai įrodo baisų atsilikimą sovie
tinės audimo pramonės, neturėjimą maši
nų spalvotiems marškiniams spausdinti. 
Kultūringame pasaulyje panašios rūšies 
dalykai ant medžiagų įvairiomis spalvo

mis spausdinami jei ne keliasdešimt, tai 
mažiausiai pora dešimčių metų.

Ne lietuvių, kitų teiraujuosi, ar šios yra 
būsimos olimpinės uniformos. Sako: ne, 
bet olimpinės uniformos jau gaminamos. 
Ir tai paskelbė kaip didelę, svarbią nau
jieną.

Amerikiečiai „spelinimo" mėgėjai. Be 
paraidžiavimo negali žodžio pasakyti. Vie
nas klausia: „Kur jūsų Sy-Sy-Sy-Py tre
ningas“. Vaikino, tikro ruso, lakstyta be 
treningo su Sy-Sy-Sy-Py raidėmis. „Što to 
jiest?" Sakome, taip amerikiečiai ištaria 
jų raides: CCCP.

Tuoj apsimovė, atėjo, susirangęs pritū
pė, sėdo. Amerikiečiai fotografai man plo
ja per petį, jiems kaip tik reikėję ano 
nuotraukos su Sy-Sy-Sy-Py raidėmis...

Treniruotės baigėsi. Priėję lietuviai 
sportininkai pasako, kad jiems tikrai leis
ta pasikalbėti, net išvažiuoti.

Lietuvių sportininkų duomenys
Ar galėtų man duoti trumpas biografi

nes, sportines žinias apie save? Lietuvių 
sporte jie jau neištrinami asmenys. Gau
tus duomenis paskelbčiau spaudoje.

Panašių dalykų juos ne kartą klgusinė- 
jo įvairūs užsienio spaudos atstovai, taigi 
čia nieko blogo nėra. Tuoj surašo:

Kęstutis Orentas: gimęs 1939 m. kovo 
15 d. Šakių rajone, Keturnaujienos kaime 
(netoli Kudirkos Naumiesčio).

Sportu pradėjo užsiimti penktoje klasė
je, kai buvo 12 metų. 14 metų dalyvavo 
moksleivių TSRS pirmenybėse ir įvykdė 
I-mo atskyrio reikalavimus. 1958 metais, 
baigęs Sintautų vidurinę mokyklą, įstojo 
į Vilniaus Universitetą, turėdamas leng
voje atletikoje tokius rezultatus: 1500 
metrų — 4.08, 5000 m — 15,50; 800, m — 
2.06,4.

Kęstutis Orentas gyvena Vilniuje, yra 
Pedagoginio Instituto absolventas, paskir
tas dėstytoju Institute. Dabar priklauso 
Dinamo sporto klubui Vilniuje.

Aleksiejūnas Adolfas: gimęs 1937 m. 
liepos 27 d. Pakruojo rajone, Žvirblionių 
tarybiniam ūkyje, Simaniškių kaime.

Sportu užsiiminėja nuo 1957 metų, kai 
tarnavo kariuomenėje. 1960 metais grįžęs 
iš kariuomenės į Vilnių, įstojo į Vilniaus

Politechnikos institutą. Šiuo metu ten gy
vena ir sportuoja.

Dabar priklauso Lokomotyvo sporto 
klubui Vilniuje.

Adolfas Varanauskas: gimęs 1934 m. va
sario 4 d. Kaišiadorių rajone. Paliepių 
kaime. 1958 m. baigė Kūno Kultūros Insti
tutą Kaune. Jo geriausias rutulio nustū- 
mimo rezultatas yra 18,85 metrai. Gyvena 
Kaune-Šančiuose.

Dabar priklauso Dinamo sporto klubui 
Kaune.

Nežino didžiųjų lietuvių sportininkų 
laimėjimų

Sportininkams artimiausia, priimtiniau
sia tema, be abejonės, yra sportas, sporti
niai žygiai, sportininkų laimėjimai. Todėl 
nesivaržydamas paklausiu, ar jie žino, 
kad 1959 metais Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktinė, privačios visuomenės 
pastangomis, buvo išsiųsta į Pietų Ame
riką.

Deja, jie nieko nėra girdėję nei skaitę 
apie Amerikos lietuvių krepšininkų kelio
nę 1959 metais į Pietų Ameriką.

Trumpai pasakau, kad lietuviai krepši
ninkai, daugiausia iš JAV, 1959 metais 
keliavo po Pietų Ameriką ir žaidė su ge
riausiomis Pietų Amerikos krepšinio ko
mandomis, įskaitytinai valstybines Pietų 
Amerikos komandas. Visur jie buvo garsi
nami kaip lietuviai, jų žaidynės duotos 
per televiziją, pranešinėtos per radiją, 
pilni anų kraštų laikraščiai buvo žinių 
apie lietuvius krepšininkus, tebesančius 
Europos krepšinio čempijonais nuo 1937 
metų. Tada lietuviai krepšininkai žaidė: 
Kolumbijoj, Venezueloj, Argentinoj, Urug 
vajuj, Brazilijoj, Trinidade. Iš 17 rungty
nių laimėjo 14. Keletą kartų teko žaisti 
dide'iame aukštyje esančiose vietovėse: 
prie tokio skysto oro nepripratusiems 
lietuviams po kelių minučių žaidynių pra
dėdavo trūkti oro.

Klausiu, ar girdėjo apie lietuvio nedi
dele burine jachta nugalėtą Atlanto van
denyną. Ne, jie nėra nieko girdėję apie 
1963 metais lietuvio buriuotojo Broniaus 
Rožinsko istorinį Atlanto vandenyno nu
galėjimą.

Klausiu, ar žino apie dabar, 1964 metų 
vasarą. Amerikos lietuvių krepšininkų ke
lionę į Australiją. Deja, jie nieko nėra 
nei girdėję, nei skaitę apie 1964 metų va
sarą įvykusią Amerikos lietuvių krepši
ninkų kelionę į Australiją, vykstančią 
nuostabiame lietuvių laimėjimų ženkle.

Pasakau, kad tie ir visa eilė kitų lietu
vių sportininkų laimėjimų, pasiektų už 
dabartinės Lietuvos, yra atlikta privačių

asmenų iniciatyvom, neremiant nei JAV- 
ių, nei kuriai kitai valstybei. Daugybės 
tūkstančių dolerių suaukota pavienių as
menų, kietu darbu pelniančių pragyveni
mą fabrikuose, spaustuvėse ir kitur.

Jie, tie su Sovietų Sąjungos rinktine at
vykę lietuviai, nejaukiai klausosi pasako
jimų, nežinodami, kaip nutraukti pasikal
bėjimą. nes aš juk kalbu grynai apie spor
tą, nė kiek neįveldamas politinių ar idėji
nių sakinių.

Lyg atsilygindami jie paklausia vieną- 
kitą dalyką apie lietuvių sportininkų lai
mėjimus Sovietų Sąjungoje. Gavo atsaky
mus. Apie pasaulinį garsą laimėjusius lie
tuvius irkluotojus, buvusius JAV-se, o vi
sai neseniai puikiai pasirodžiusius Angli
joje pasakiau net jiems nepilnai žinomų 
dalykų, sakysime, kad lietuviai pyksta 
ant amerikiečių spaudos, kodėl jie nepa
žymėjo anuos buvus lietuviais, beveik vi
sur spausdino kaip sovietus.

Ką jie žinojo apie Kalifornijos ir pasaulio 
lietuvius?

Trumpai tariant — nedaug. Jie dar Lie
tuvoje girdėję, jog Los Angelėje yra 30. 
000 lietuvių, o visame pasaulyje, už Lie
tuvos ribų, yra 3.500.000 (trys su puse mi
lijono lietuvių). Jie manę, kad jiems vos 
atvykus į Los Angeles čia gyvenantieji 
lietuviai bandys su jais susitikti.

Sakiau, kad Amerikos lietuviai buvo 
sumanę leisti Lietuvių Sporto Enciklope
diją. Bet gi ar tokią nebūtų lengviau iš
leisti Lietuvoje? Jie sako nieko negirdėję 
apie Lietuvių Sporto Enciklopediją nei 
čia, nei tenai.

Aš esu gyvenęs ir Kaune ir Vilniuje. 
Tačiau ir ta tema pasikalbėjimas negalė
jo būti bent kiek platesnis, nes gatvės, ta
da žinotos man, daugiausia turėjo kitus 
vardus. Paminėjau vieno tilto vardą, bet 
jie nežinojo, apie kokį kalbu.

Apskritai jie buvo labai santūrūs. Iš 
karto paprašė neliesti ideologinių, san
tvarkos, juo labiau politinių dalykų, nes 
jie yra sportininkai, oficialiai atvykę su 
Sovietų Sąjungos rinktine.

Jie su manimi kalbėjosi irgi kaip su ofi
cialiu užsienio spaudos atstovu. Panašių 
pasikalbėjimų turėjo ištisa eilė ir kitų su 
Sovietų Sąjungos rinktine atvykusių spor
tininkų ar tai iš vienos, ar iš kitos vieto
vės. grynų rusų ir kitokių.

Labai nustebo sutikę jaunų Kalifornijo
je gyvenančių lietuvių, lietuvaičių, Lietu
vos nemačiusių, gražiai lietuviškai kal
bančių, Jie manę, kad Amerikos lietuviai 
jau nutautę, o mūsų jaunimas visiškai 
suamerikonėjęs.

Čiagimis lietuvių jaunimas irgi smagiai

Sportinės varžybos
1964 m. liepos 25-26 dienomis didžiulia

me Los Angeles Coliseum sporto stadione 
lenugvoje atletikoje rungėsi SSSR-JAV 
sportininkai. Per abi dienas rungtynes 
stebėjo tame stadione po daugiau kaip 
50.000 žmonių.

Bendras įspūdis: iškart per daug varžy
bų. Vienu metu vykdavo keletas (net še
šios!) rungčių. Pradedi stebėti, sakysime, 
tolimą bėgimą, antai, šaukia geram šokiui 
j tolį, ploja disko metikei ar rutulio stū
mikui, pradeda trumpų nuotolių bėgimą. 
Kaip cirke, negali susikaupti vienam da
lykui. Toks perkrovimas, kad 10.000 met
rų bėgikui rusui, kelintą ratą pirmavu
siam, kažin kieno atgal mestas diskas, at
šokęs nuo tako, pataikė į šlaunį.

(Nukelta į 3 psl.)
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Kovo 28 d., didysis antradienis
žodis ištartas... Susipratome, ir bus galas 

visai kankynei.
šiandien bėgu su kažin kokiu reikalu į ka

binetą, žiūriu — besėdįs daktaras ir bedirbąs 
patronus. Visą laiką darbavaus virtuvėje ir 
viralinėje, dėl to nežinojau, kad jis yra pas 
mus. Nfan įėjus, jis pašoko ir pasisveikinęs to
liau varė savo darbą, o aš priėjau arčiau pa
sižiūrėti. Staiga, pati nežinau kaip, pasilen
kiau ir greitai, švelniai pabučiavau jam į 
plaukus... Ir tuojau išsigandus, ką padariau, 
norėjau išbėgti iš kambario, bet jis nutvėrė 
mane per pusę ir nepaleido.

— Viktutė, mano mylimiausioji! — šnibž
dėjo bučiuodamas man rankas ir žiūrėdamas į 
akis, o aš raudau, lyg vėžys. — Ar tai atsaky
mas į mano vakarykštį klausimą? Turi dabar 
atsakyti... dėl Dievo meilės, Viktutė!

— Ar tamsta nežinai? Atsakiau jau dabar 
užtektinai...

— Ne, noriu išgirsti iš tavo lūpų! Negaliu 
įtikėti į savo laimę neišgirdęs savo ausimis. 
Ar tau taip sunku pasakyti?! Tur būt, nejauti 
giliai, Viktutė!

Ką su tokiu daryti?! Pasilenkiau ir, pri
dėjus lūpas prie pat jo ausies, tyliai - tyliai 
sukuždėjau:

— Myliu tave...
O paskui, ištraukus iš jo rankų savo ran

kas, tekina išbėgau iš kambario.
Kaip sunku buvo Ištarti, kad jį myliu! 

Tarsi kas burną užrišo... Bet pačiai klausyti 
malonu, ak Dieve, kaip malonu!

Kovo 30 d., didysis ketvirtadienis
Pavargau per dieną taip, kad dabar ran

kos man dreba ir vos tevaldau plunksną, o ko

jų nejaučiu visai: per kiauras dienas bėgioja
me kepdamos, virdamos. Reikia prikepti šei
mynai visoko, o sau, nors ir nedidelį rengia
me stalą, vis dėlto, mažai teturint tarnaičių, 
tenka pačioms visur ranką pridėti. Ir p. Anta
ną pristatėme prie darbo: piaustė migdolus, 
rinko razinkas. Taip besidarbuojant juokų ir 
linksmumo yra be galo. Užsimanė, kad saky
čiau jam „tu“, ir pasakius man „tamsta“, ap
simeta negirdįs. Tol prašė, kol man nusibodo 
klausyti ir pasakiau, kaip norėjo, tyčiomis at
kartodama po kiekvieno žodžio „tu“. „Ne- 
piaustyk tu, taip stambiai tu“, — ir taip vis. 
Jis juokės sakydamas, kad aš galinti ir po de
šimtį sykių tą žodį kartoti, jis už tai nepyksiąs, 
jam klausyti nepakyrėsią.

Jis dėlto nuostabus, visai kitoks, kaip aš: 
man taip sunku pamesti „tamstą“ ir sakyti 
„tu“, nuolat užmirštu, negalėdama priprasti. 
O jis — tarsi niekados kitaip manęs ir nevadi
nęs nuo pirmųjų savo amžiaus dienų.

Velykos— mano mylimos šventės; mėgs
tu jas daugiau už Kalėdas. Kartu ateina pa
vasaris, gražesnės pamaldos bažnyčioje, di
desnis rengimasis namie — vis tai daro giles
nio įspūdžio ir linksmina žmogų. Q šįmet ką 
ir besakyti! Kiekviena diena man linksma, 
kad tik jis būtų kartu, kad tik girdėčiau jo 
balsą, kad tik matyčiau jo mąslias akis...

Balandžio 4 d., antradienis
Kaip pasaulyje viskas greit praeina! Lau

ki, lauki kokios nors dienos ateinant, — aki
mirksnis — ir jau nutekėjus į amžinybę. Dėl 
to aš labiau džiaugiuos belaukdama kokios 
nors linksmybės; atėjus jai, neišeina iš galvos 
mintis, kad ji tuojau pasibaigs, ir gadina 
džiaugsmą. Ir Velykos praėjo... nors, žinoma, 
man nėra ko liūdėti dėl tos priežasties: p. An
taną matau ir be jų, esu taip pat laiminga, 
kaip ir pirma. Ne! Galiu pasakyti, kad kiek
viena diena didina laimę, nes kasdien daugiau 
gero jame matau ir jaučiuos jam artimesnė.

Per šventes šis tas buvo pas mus, ir šen 
ten važinėjom. Ta Onytė, iš tikro, yra juokin
gas asmuo, negali ištūrėti neerzindama. Vieną 
sykį stoviu su p. Antanu prie fortepijono, 
rinkdama gaidas, ir girdžiu, kąip ji, stovėdama 
netoli manęs, sako Alenutei:

— Ar matai, kokia iš jų dviejų būtų graži 
pora? Abudu aukšti, grakštūs... labai nieko 
sau!

Nusijuokiau ir, žiūrėdama gaidas, tariau:
— O tau širdį skauda žiūrint, ką? Prisi

pažink !
— Nėmaž! Per daug veršiena kvepia!
— Aa! Rūgščios vynuogės! žinoma!
Kokias jis turi akis, tas p. Antanas! Taip 

jose atsispindi kiekvienas dvasios judėjimas, 
kad jos nuolat mainos, lyg vanduo. Nematy
dama jo veido, o žiūrėdama tik į akis, galėčiau 
atspėti, ką jis jaučia. Tikras džiaugsmas buvo 
man vakar pas Butautus jį observuoti: kal
bant jam su kitais, akys buvo, kaip paprastai, 
rimtos, bet, atsikreipus į mane — vienoje se
kundėje visiškai keitės. Tarsi saulės spindulio 
ūmai nušviestos — darės tokios linksmos, 
jautrios, geros... Taip buvo visą vakarą, ir at
rodė taip gražiai, kad žiūrėčiau be galo.

P. Juozas pasiūlė daktarui pasilikti pas 
juos nakvoti ir ryto metą eiti tetervinų me
džioti. Jis labai mėgsta medžioti ir, žinoma, 
sutiko, o man staiga pasidarė liūdna ir sunku. 
Man kiekviena valanda, praleista su juo, yra 
brangi, taip džiaugiausi, kad grįšime kartu 
namo tokią gražią naktį. Kaip reikia, jis sau 
ramių ramiausiai pasilieka čia, medžioklė ma
lonesnė jam už važiavimą su manim...

žinoma, nepasakiau nė žodžio, net sten
giaus iš visų jėgų neparodyti savo jausmų. 
Bet, tur būt, ar kiek nuliūdau, ar kas, nes Jis, 
pažiūrėjęs į mane kelis sykius, jau apie teter
vinus nebekalbėjo. Prieš išvažiuojant p. Juo
zas tarė:

— Kaip gaila, kad nepasilieki, daktare! 
Jau buvai prižadėjęs, ir kažin kas taip staigiai 
užėjo!

— Ar tamsta nepasilieki? — paklausiau 
nustebus. — Dėl ko? Ar nemalonu pamedžioti 
tetervinus?

Baimė mane paėmė, ar nepastebėjo jis 
mano jausmų, dėl to kaip galėdama įkalbinė
jau jam pasilikti. Bet veltui. Nepasiliko saky
damas, kad kitą dieną ateisiąs medžioti, o da
bar verčiau grįšiąs namo.

žinau, kad nepasiliko dėl manęs, nors nė 
žodžio apie tai nebuvo pasakyta. Ir dabar vėl 
esu pikta ant savęs, kad buvau lyg mažas vai
kas; gėda man buvo pačios savęs, ir paskui jau 
labai norėjau, kad jis pasiliktų. Ar aš galiu su
silyginti su jo gerumu ir švelnumu?

(Bus daugiau)

jautėsi, tarpusavy pasakojosi, kad „atvy
kusieji iš Lietuvos kalba lygiai taip pat, 
kaip ir mes".

I

Dėkingumas yra graži ir aukšta dorybė, 
bet gyvenime vis dėlto per daug retai su
tinkama. Lengviau sutikti nedėkingą žmo
gų, negu dėkingą. Ir, atrodo, dažniau ga
lima išgirsti žodį „duok!“, negu žodį „dė
kui!“ — negu nuoširdų „dėkui!“.

Taip yra žmonių tarpusavio santykiuo
se. Panašiai ir žmonių santykiuose su 
Dievu.

Kristus kartą pagydė dešimt raupsuotų
jų: jų maldaujamas, Kristus jiems liepė 
eiti pasirodyti kunigams, ir pakeliui jie 
pastebėjo esą išgiję nuo raupsų. Vienas jų 
tuojau grįžo, kad padėkotų Viešpačiui, o 
devyni negrįžo. — Jei Kristus būtų buvęs 
ten, galimas daiktas, jie būtų pasakę „dė
kui!“; bet grįžti tik dėl to, kad padėkotų, 
jiems neatėjo į galvą.

Tik vienas iš dešimties pasirodė esąs 
dėkingas. Nedidelis procentas! Su prašy
mu į Kristų kreipėsi visi dešimt, o padė
koti atėjo tik vienas. Kai jiems ' reikėjo, 
jie gal kelias dienas keliavo, klausinėdami 
pakeliui, kur dabar yra tas stebukladaris 
iš Nazareto; kai pagijo, jiems jau buvo 
gaila grįžti porą kilometrų.

Ne tik tie dešimt raupsuotųjų taip pa
sielgė: nedėkingų žmonių niekada ne- - 
trūksta. Ir mes patys juk daug dažniau 
kreipiamės į Viešpatį Dievą su prašymais, 
negu su padėka. Žinoma, prašymo malda 
yra tikra malda: pats Kristus mokė žmo
nes prašyti maldoje. Bet gavus vis dėlto 
būtų teisinga ir padėkoti.

Ypač dažnai mes užmirštam padėkoti 
Viešpačiui už tas, kaip mums atrodo, pa
prasčiausias dovanas, kurias kiekvieną 
dieną gaunam: už orą, kuriuo kvėpuojam; 
už saulės šilumą ir šviesą, kuria naudoja
mės; už elektros jėgą, kuri pasauly yra; 
už tai, kad žemėj pasėtas grūdas auga ir 
vaisių mums neša. Visa tai mes gaunam
veltui ir dovanai, gal tik kartais šiek tiek 
prisidėdami savo darbu. Be tų dovanų 
žmogus nei dienos, nei valandos negalėtų 
gyventi; bet dažnai praeina daug dienų ir 
net metų, kol žmogus prisimena, jog už 
visa tai reikia Dievui padėkoti.

Garsus yra Šv. Pranciškaus „Himnas 
saulei , kuriame jis garbina Dievą ir dė
koja Jam už seserį-saulę, už brolį-vėją, už 
brolį-vandenį ir taip toliau. Visur gamto
je ir visose gyvenimo aplinkybėse šventa
sis mato Dievą, Jo veikimą bei Jo dova
nas ir su dėkingumu naudojasi jomis.

Tačiau juk ne tik šventieji Dievo dova
nomis naudojasi. Jas gauna visi.

Yra tokia trumpa padėkos malda, kurią 
visi žino ir kurią nesunku išmokti. Tai 
malda „Ačiū Dievui!“. Jau nuo amžių mū
sų protėviai ją kartojo su pagarba ir tikė-
jimu. Ji neužmiršta ir mūsų laikais, nors 
dažnai ji ištariama ne kaip malda, o kaip 
įprastas išsireiškimas. „Ačiū Dievui!“ 
dažnai sakome, negalvodami nei apie Die
vą, nei apie pareigą Jam dėkoti.

Padėka tik tada yra padėka, jei ji ne 
tik žodžiu ištariama, bet ir jaučiama. Žo
dis — tai tik oro bangos; žodžio prasmė gi 
sąmonėje, mintyje ir sieloje.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — rugsėjo 13 d., 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje.
LEICESTER — rugsėjo 6 d., 12 vai., The 

Sacred Heart, 72 Mere Rd.
ECCLES — rugsėjo 13 d., 12.15 vai.

„ŠALTINIO“ NR. 4
Rugsėjo mėn. „Šaltinyje“ spausdinami 

straipsniai prof. St. Šalkauskio, S. Matu
lio, MIC, Dr. A. Damušio, vysk. V. Briz- 
gio, inž. V. Vo'.erto, arkiv. Dr. J. C. Hee
nan, prel. Dr. L. Tulabos, J. Gailiaus, S. 
Ylos, J. Budzeikos, MIC, Dr. A. M. Rač- 
kaus, kard. J. Pizzardo, Dr. V. Cukuro, 
eilėraščiai L. Andriekaus, V. Šlaito, L. 
švalkaus, J. Gutos ir č. V. Obcarsko, sky
rius mažiesiems „Šaltinėlis“.
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Mirtis, ištikusi A. Smetoną 1944 m. sau
sio 9 d., buvo netikėta, tragiška lietuvių 
tautai, siekiančiai išsivaduoti iš slogios 
vergijos, nepaprastai skaudi ir iyg simbo
liška jos likimui. Tą Smetonos tragiškos 
mirties simbodškumą savo priespaudoj 
dūstančiai tautai iškėlė The Cleveland 
Press dienraštis.

Kitas Cleveland© dienraštis The Plain 
Dealer, jau savo gyvenimo šimtmetį per
žengęs ir turįs daugiausia skaitytojų, sau
sio 10 d. A. Smetonai įvertinti skyrė ve
damąjį — A Great Patriot.

The New York Times 1944 m. sausio 
10 d. A. Smetonos mirtį plačiai paminėjo 
pirmajame puslapyje stambia antrašte 
straipsniu. Pats oriausias J.A.V. dienraš
tis New York Times velionio A. Smetonos 
veiklą ir asmenybę vertino santūriai, bet 
ir objektingai.

Aplamai imant, J.A.V. anglų kalba 
spauda A. Smetonos mirtį plačiai paminė
jo ir gana objektyviai nušvietė jo kilnią 
asmenybę bei didžius nuopelnus savo tau
tai ir jos kovai dėl laisvės. Tik komunisti
nis Daily Worker, savo skaitytojus mul
kindamas, ir toliau skelbė nesąmones.

Amerikos lietuvių spauda A. Smetonos 
tragiškai mirčiai, palyginti, nedaug dė
mesio teskyrė. Kiek plačiau ją paminėjo 
tautiškoji spauda, kita — tik prabėgomis 
ir jo asmenybę nušviesdama tendencin
gai, o komunistinė, laikydamos Maskvos 
linijos, kaip ir Daily Worker, paranojiš
kai kliedėdama, velionį koneveikdama ir 
skaitytojus mulkindama.

Ohio valstybės senatorius Harold H. 
Burton, kuris su A. Smetona buvo susipa
žinęs Washingtone ir su juo nekartą Lie
tuvos reikalais kalbėjęsis, 1944 m. sausio 
13 d. velionies našlei savo užuojautą pa
reiškė.

A. Smetonai tragiškai žuvus, velionies 
našlė gavo daugybę užuojautos telegramų 
ir laiškų, pradedant Argentinos preziden
tu Pedro P. Ramirez ir baigiant 71 šeima, 
gyvenančia toje pat Ablewhite Avenue, 
kur ir Smetonos gyveno. Užuojautas laiš
kais ir telegramomis siuntė Lietuvos pa
siuntiniai ir konsulai, svetimų valstybių 

.politikai ir diplomatai, įvairios lietuvių 
draugijos bei klubai, įvairių profesijų bei 
verslų ir visokių tautybių žmonės, apgai
lestaudami tragišką A. Smetonos mirtį, 
iškeldami jo taurią bei kilnią asmenybę, 
jo didžius nuopelnus savo tautai ir valsty
bei. Lietuvos pasiuntinybės Washingtone 
patarėjas Juozas Kajeckas savo telegra
moje velionies našlei, reikšdamas nuošir
džią užuojautą skausmo valandą, pažymi, 
kad Lietuvos prezidento tragiška mirtis 
— neįkainuojamas nuostolis lietuvių tau
tai bei valstybei ir smūgis kiekvienam, 
pažinusiam velionį ir jo gausias taurias 
savybes.

Velionis A. Smetona buvo laidojamas 
sausio 13 d. šv. Jono katedroje, sklidino
je žmonių, gedulingas pontifikatines mi
šias laikė Clevelando vyskupas Edward F. 
Hoban, asistuojamas penkių lietuvių ku
nigų. Pamaldose dalyvavo Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgaliotas minist
ras Washingtone Povilas Žadeikis, Lietu
vos generalinis konsulas New Yorke Jo
nas Budrys, Lietuvos Konsulas Chicagoje 
Petras Daužvardis, kai kurių Lietuvai 
draugingų valstybių diplomatai, 5 prela
tai ir 22 kunigai. Trumpą pamokslą ang
liškai pasakė pats vyskupas E.F. Hoban, 
o ilgesnį lietuviškai — kun. Anicetas Lin-

Susitikimas
(Atkelta iš 2 psl.)

Rutulio stūmime lietuvis Adolfas Vara- 
nauskas tegavo ketvirtą vietą, pasiekęs 
59,10. Jo geriausias rezultatas (pėdomis) 
yra 61,10.

Kitą dieną .liepos 26 d., bėgime rungėsi 
kiti du lietuviai. 5000 metrų lietuvis Kęs
tutis Orentas nugalėjo per 14:18,0, toli pa
likęs rusą Pyotr Bolotnikov su 14:20.0. 
Geriausias Kęstučio Orento laikas 5 kilo
metrams yra 13:45.0, geriausias Bolotni
kov laikas yra 13:38.1.

Lietuvis Adolfas Aleksiejūnas 1500 
metrų atbėgo ketvirtuoju per 3:52.

Mūsų lietuviai sportininkai sakė, kad 
jiems labiausiai kenkia skirtingas laikas: 
kai Lietuvoje vidudienis, čia, Kalifornijo
je, vidurnaktis. Reikia bėgti, kai laikas 
miegoti, ir tenka bandyti užmigti, kai 
paprastai tuo laiku treniruojamasi.

A. Aleksiejūnas yra 27 metų, 5 pėdų 8 
inčų, 141 svaro. Kęstutis Orentas 25 metų, 
5 pėdų 9 inčų, 135 svarų. A. Varanauskas 
30 metų, 6 pėdų 3 su puse inčų, 227 svarų.

Išvykstantiems lietuviams sportinin
kams norėjau įteikti dovanėlių, atsineštų 
į aerodromą: konservuoto maisto, cigare
čių, smulkių gaminių, muilo, prieskonių, 
smulkių aprangos dalykų ir pan., tačiau 
jie atsisakė priimti. Sakėsi visko turi kiek 
reikia ir daugiau nenori.

Kiti sovietų sportininkai, su kuriais tu
rėjau daugiau progos kalbėtis, sakė, jiems 
pora dienų prieš išvykimą išmokėta po 
30 dolerių. Galėjo nusipirkti, ko norėję.

Lietuviai po treniruočių Estijoje staiga 

kus, šv. Kryžiaus parapijos Chicagoje 
klebonas.

Calvary kapinėse su velioniu preziden
tu atsisveikinimo kalbas pasakė Lietuvos 
diplomatų vardu Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministras Wa
shingtone Povilas Žadeikis, o American 
Friends of Lithuania — Pijus J. Žiurys.

įspūdingiausiai A. Smetonos mirtis bu
vo paminėta Argentinoje ir Urugvajuje. 
Argentinos prezidentas gen. Don Pedro P. 
Ramirez, užsienio reikalų ir kulto minist
ras gen. Gilbert ir daugumas diplomatų 
Lietuvos nepaprastam pasiuntiniui ir įga
liotam ministrui dr. K. Graužiniu! dėl A. 
Smetonos mirties pareiškė užuojautas. 
Lietuvos pasiuntinybės ir Tėvų Marijonų 
rūpesčiu sausio 20 d. Vilniaus Aušros Die
vo Motinos bažnyčioje įvyko gedulingos 
pamaldos, kurioms vadovavo arkivysku
pas Arragone, ir jose dalyvavo daugumas

PALAIDOTI DARIUS IR GIRĖNAS
(E) Rugpjūčio 10 d. Kaune medicinos 

institute rasti Stepo Dariaus ir Stasio Gi
rėno palaikai. Lietuvoje paskelbta, kad 
karo metais, kilus pavojui, kad jų nesu
naikintų vokiškieji okupantai, „grupė ta
rybinių piliečių“ užmūrijo juos rūsio ni
šoje.

Rugpjūčio 10-12 dienomis medicinos 
ekspertų komisijai ištyrus rastuosius la
kūnų palaikus, nustatyta, kad 1946 me
tais Kaune įvykusio potvynio metu van
duo buvo apsėmęs patalpą, kurioje buvo 
paslėpti palaikai; jie, matyt, ilgą laiką iš
buvo vandeny. Nors kūnai buvo balza
muoti, bet lakūnų palaikai yra labai su
irę ir dauguma audinių visai sunykę. Ka
dangi pakartotinis palaikų balzamavimas 
pasirodė esąs neįmanomas, tad prieita iš
vados, kad „tikslinga lakūnų palaikus pa
laidoti“.

Komisijos pirmininku buvo Kauno Me
dicinos Instituto rektorius prof. Z. Januš
kevičius, nariai doc. P. Jašinskas, prof. J. 
Kupčinskas, doc. J. Nainys, J. Gaurylius 
ir medicinos mokslų kand. doc. N. Dariū
tė-Maštarienė (S. Dariaus duktė).

Dariaus ir Girėno palaikų laidotuvės 
įvyko rugpiūčio 12 d. Laidotuvėse dalyva
vo S. Dariaus žmona ir duktė N. Mašta- 
rienė, kiti artimieji, Kauno miesto įmo
nių, įstaigų ir organizacijų atstovai, moks 
lo ir kultūros darbuotojai ir kt. Iš „Tieso
je“ (Nr. 188, rugp. 13 d.) išspausdintų 
Ch. Levino nuotraukų matyti, kad laido
tuvėse dalyvavo labai daug kauniečių. Re
žimo atstovais tebuvo LK Partijos Kauno 
miesto komiteto sekretoriai.

Lakūnų palaikai palaidoti Karių kapi
nėse Aukštuosiuose Šančiuose Kaune. Ge
dulo susirinkime kapinėse kalbėjo miesto 
vykd. komiteto pirm, pareigas einąs ir 
palaikų perkėlimo komisijos pirm. J. Mar 
cinkus, J. Žiburkus, rašytojas J. Dovydai
tis, Dariaus mokslo draugas ats. gen. A. 
Urbšas. Abu lakūnų karstai buvo nuleisti 
į vieną duobę.

Pagal „Tiesą“, Dariaus ir Girėno žygio 
atminimas visuomet liks gyvas „broliško
je tarybinių tautų šeimoje“. Visuomenei 
buvo primintas ne tik pats 1933 m. atlik
tas dviejų didvyrių žygis, bet ir pasiruoši
mai JAV-se. Pasinaudota proga sukriti
kuoti anuometinės nepr. Lietuvos vyriau
sybės abejingumui lakūnų žygiui. Dabar 
aiškinta, kad vyriausybė lakūnų žygio

su lietuviais
buvo išgabenti į Maskvą, iš ten į Kalifor
niją. Prieš išvykdami jie neturėjo progos 
būti namuose. Iš Maskvos parašę saviš
kiams.

Kiti sovietų sportininkai, paklausti, ko
dėl neturi diržų, sakėsi, kad jiems sma
giau be diržų. Jie taip pripratę. Daugu
mas iš JAV nepasiuntė savo namiškiams 
nė atvirukų. Atsakę, kad neturėję laiko, 
o sutikę papasakos, kaip buvę.

Dieną prieš išvykstant žinota apsistoji
mo vieta (Pietų Kalifornijos studentų 
bendrabutis). Turėjo tą vietą palikti pir
madienį 9 vai. ryto. Atvykau pusę devy
nių. Visi jau buvo išvykę 8 valandą. Sto
vykloje likę žinių teikėjai amerikiečiai sa
kė, kad tvarkaraščio pakeitimas padary
tas labai staiga.

Gerokai paspaudęs automobilį, radau 
dar neišskridusius. Pasikalbėti nenorėjo.

Mačiau rusų ir kitų tautybių žmonių, 
reporterių. Kai kas buvo nupirkęs ameri
koniškos spaudos, žurnalų, sekmadienį 
(vėliausią) Los Angeles Times laikraščio 
numerį, sudarantį, kaip kiekvieną sekma
dienį, porą šimtų puslapių. Nė vienas iš
vykstantis jokio amerikiečių laikraščio nė 
į rankas neėmė. Sakėsi, kad jiems neįdo
mu. Kiti sakė, kad reikalingos žinios yra 
sovietinėje spaudoje.

Vykdamas į aerodromą, galvojau jiems 
nupirkti įvairių žurnalų, laikraščių. Pa
matęs grynų rusų reakciją, lietuviams nė 
nebandžiau siūlyti.

Didžiulis TWA lėktuvas iš Tarptautinio 
Los Angeles aerodromo pakilo 10 vai. ry
to 1964 m. liepos 27 d.

Argentinos vyriausybės narių, Buenos 
Aires reziduojančių diplomatų ir lietuvių 
organizacijos.

Ryšium su Lietuvos prezidento A. Sme
tonos mirtimi Urugvajaus prezidentas dr. 
Amezaga 1944 m. sausio 15 d. paskelbė 
dekretą, kuriame įsakoma sausio 19 d. 
viršum visų valstybinių pastatų, tvirtovių 
ir karo laivų iškelti ant pusiau stiebo 
valstybinę vėliavą: tą pačią dieną 12 vai. 
Šimtmetinei Baterijai (Bateria Centena- 
ria) iššauti penkias salves ir toliau kas 
penkiolika minučių šaudyti po vieną sal
vę, ligi saulė nusileis.

Kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
A. Smetonos palaikai būtų galima par
vežti į savo tėvynę, jie iš Kalvarijos ka
pinių buvo perkelti į Knollwood Mauzo
liejų.

(Pabaiga)

materialiai neparėmusi ir, pagal Marcin
kaus žodžius kapinėse, nesuteikusi jokios 
paramos. Esą, anuometinė vyriausybė pa
norėjusi pasisavinti lakūnų žygdarbio 
šlovę, kad „vėliau galėtų spekuliuoti jų 
vardu“. Dabar nepasitenkinta 1933 metais 
buvusios vyriausybės kritika, bet žymūs 
nuopelnai, Dariaus-Girėno žygį ruošiant, 
priskirti JAV „pažangiesiems“. Pacituota 
„Laisvė“, anuomet rašiusi apie iš darbo 
žmonių surinktus pinigus, kurie, esą, bu
vę pasilaikyti vietose įvairiems „fašisti
niams tikslams“. Vėl buvo proga priminti 
rūsų kosmonautams bei sovietinei santvar 
kai, kuri... suteikianti sparnus kiekvie
nam norinčiam skraidyti.

Kaip Lietuvoje paminėjo V. Krėvę
(E) Liepos 7 d. sukakus 10 metų nuo 

V. Krėvės-Mickevičiaus mirties, Lietuvos 
režiminė spauda didžiojo klasiko mirties 
sukaktį paminėjo tik prabėgomis. Moky
tojams skiriamas žurnalas „Tarybinė Mo
kykla“ (Nr. 6) V. Krėvės kūrybai apžvelg 
ti tepaskyrė paskutinio puslapio dalį. Re
dakcijos straipsnyje dabar mokytojams 
aiškinama, kad V. Krėvė buvo susižavėjęs 
„nepriklausomybės“ (žurnalo svetimženk 
liai) idėjomis, bet greitai jomis nusivylęs. 
Jis redagavęs „antifašistinį žurnalą .Lite
ratūrą" ir pažangių rašytojų almanachą 
.Prošvaistę“. Nurodyti Krėvės kūriniai, 
pabrėžiamas jo kūryboje buvęs „idėjinis 
ribotumas“ ir guodžiamas!, kad kai ku
riuose apsakymuose, kaip „Gėlės“, „Mig
la“, „Draugai“, prieš 10 metų miręs Krė
vė su sarkazmu ir satyra pavaizdavęs dau 
gelį neigiamų buržuazinės santvarkos reiš 
kinių.

Pasak žurnalo, V. Krėvė sukūrė tipiš
kus liaudies atstovų paveikslus, atskleidė 
jų dvasinę kultūrą ir grožį... parodė so
cialinius reiškinius, žalojančius žmones.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8, 
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6. 
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew,

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN‘S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SOC. INTERNACIONALUI
Socialistų Internacionalas, arba tarp

tautinė darbininkų Sąjunga, yra įsteigtas 
1864 m. rugsėjo 28 d. Londone. Tad š.m. 
rugsėjo 28 dieną šiai Sąjungai sukanka 
100 gyvavimo metų. Tarptautinio masto 
darbininkų organizacijų užuomazgų būta 
jau žymiai anksčiau; jas steigti skatino 
ypač politiniai emigrantai. Nors jau 1848 
metais K. Markso paskelbtame Komunis
tų Manifeste buvo šūkis „Visų šalių dar
bininkai, vienykitės“, taigi jau tarptauti
nės reikšmės šūkis, bet Internacionalas — 
tarptautinė darbininkų Sąjunga buvo 
įkurta ne Markso ir ne socialinio teisin
gumo, o politiniais tautų laisvės moty
vais. Iniciatyva čia priklauso Anglijos ir 
Prancūzijos organizuotos darbininkijos 
atstovams. Šiam žygiui buvo keletas pa
skatinimų: darbininkija reiškė simpatiją 
Italijos laisvės kovotojams Mazziniui ir 
Garibaldžiui; Amerikos vidaus karas, ko
va vergijai panaikinti pietuose ir dėl to 
blokada vergų surenkamajai medvilnei 
išvežti į Angliją paraližavo Anglijoje au
dimo pramonę — šimtai tūkstančių darbi
ninkų pasiliko be darbo, tačiau buvo jų 
pasiųsta Linkolnui ne vienos simpatijos 
bei pritarimo pareiškimas; pasipiktinimas 
dėl Rusijos žiauriausiu būdu malšinamo 
1863 metų lenkų-lietuvių sukilimo Lietu
voje. Dėl to Anglijos darbininkijos pasi
piktinimas buvo toks didelis, kad atgaivi
no ir sustiprino darbininkų tarptautinės 
organizacijos idėją ir būtinybę.

Anglijos darbininkų prof, sąjungų 
(Unijų) vadovų iniciatyva 1863 m. balan
džio 28 dieną Londone (šv. Jokūbo salėje) 
įvyko viešas susirinkimas, vadovaujant 
Londono universiteto politinės ekonomi
jos profesoriui Eduardui Spenceriui Bes- 
slyjui, radikalaus nusistatymo demokra
tui. Susirinkimas išreiškė solidarumą su 
sukilėliais Lietuvoje ir nutarė pareikalau
ti iš Anglijos vyriausybės ginkluotos in
tervencijos. šis reikalavimas buvo įteik
tas lordui Palmerstonui, kuris pareiškė, 
kad intervencija yra negalima be Prancū
zijos dalyvavimo. Dėl to anglai darbinin
kai nutarė veikti bendrai su Prancūzijos 
darbininkija.

1863 m. liepos 22 d. toje pat salėje Lon
done įvyko susirinkimas, kuriame dalyva
vo jau atvykę iš Paryžiaus prancūzai de
legatai: Tolainas, Perrachonas, Bibalis, 
Cochadonas ir Muratas. Šiame susirinki
me kalbėjęs stalius Cremeris reiškė di
džią pagarbą sukilėliams Lietuvoje, įver
tindamas šį sukilimą, kaip vieną pavyz
dingiausių bet kada buvusių revoliucijų. 
Jis susirinkimui pateikė rezoliuciją, ku
rioje, be kita ko, darbininkų klasės vardu 
buvo reikalaujama, kad Anglijos vyriau
sybė nesileistų į derybas su Rusija be są
lygos tuojau nutraukti siautėjančius karo 
veiksmus ir atitraukti visą kariuomenę iš 
visos priešdalybinės Lenkijos, taigi — iš 
Lietuvos ir Gudijos. Rezoliucijoje buvo 
pabrėžiama, kad, jeigu šiam tikslui pa
siekti reikėtų ginkluotos intervencijos, 
tai anglų liaudis noriai tesės bei pakels 
sekančius iš to sunkumus. Prancūzų var
du kalbėjęs Tolainas kvietė imtis vienin
gos akcijos padėti Lenkijai, „vis dar ko
vojančiai, sužeistai ir kraujuojančiai, bet 
dar nenugalėtai“. Sekančią dieną įvyko 
profesinių sąjungų (Unijų) tarybos pran
cūzų delegacijai pagerbti suruoštas priė
mimas, kuriame buvo nutarta sudaryti 5 
narių komitetą, kuris paruoštų anglų dar
bininkų į Prancūzijos darbininkus atsi
šaukimą, kviečiantį jau pastoviai bendra
darbiauti, visų pirma padėti kovojančiai 
Lenkijos liaudžiai. Komitetas atsišauki
mą paruošė ir pasiuntė į Prancūziją. Atsi
šaukime, be kita ko, buvo taip sakoma: 
„šių laikų per dideliam valdžios naudoji
mui galėtų padaryti galą tautų brolybė. 
Tegu susirenka atstovai Prancūzijos, Ita
lijos, Vokietijos, Lenkijos, Anglijos ir vi
sų šalių, kuriose pasireiškia noras veikti 
žmonijos labui. Reikia mums taip pasielg
ti, — sakoma atsišaukime, — kad nepasi
kartotų ši šėtoniškoji tragedija, kad iš 
anksto būtų įspėjamos diplomatijos intry- 
gos (ši tautų rykštė), kad nebūtų žudoma 
tauriausi tautos (Lietuvos) sūnūs, kad šis 
gražus kraštas dar kartą nepavirstų kru
vinų žudynių lauku amžinai civilizuoto 
pasaulio negarbei ir gėdai“. Apturėję at
sišaukimą, prancūzai darbininkai nedels
dami vykdė nutarimą, priimtą prof, są
jungų tarybos pobūvyje Londone. Buvo 
paruoštas įteikti Napoleonui III raštas-pe- 
ticija dėl Lenkijos-Lietuvos sukilimo. Po 
peticija buvo surinkta 6467 parašai, bet 
valdžia atsisakė net ją priimti, nes pagal 
konstituciją peticijas leidžiama įteikti 
senatui, o ne imperatoriui.

Po aštuonių mėnesių buvo pasiųstas į 
Londoną prancūzų darbininkų atsiliepi
mas į anglų raštą. Jį atvežė speciali dele
gacija, kurioje dalyvavo jau žinomas To
lainas ir kiti, šis atsiliepimas baigiamas 
taip: „Viena tauta, pavergdama antrąją, 
sudaro pavojų kitų tautų laisvei. Vardan 
savosios garbės bei vertės kiekvienas lais
vas žmogus, ar žmogus, kuris trokšta būti 
laisvas, privalo teikti pagalbą paverg
tiems savo broliams“. Šis atsiliepimas bu
vo perskaitytas toje pat Šv. Martyno salė
je Londone 1864 m. rugsėjo 28 dieną. Ka

rolis Marksas iki šiol sąjūdyje nedalyva
vo ir tiktai dabar pasirodė scenoje, pagal 
jo paties žodžius — „buvo bekalbė figūra 
estradoje“. Susirinkime buvo pateikta ir 
aklamacijos būdu priimta rezoliucija, už 
kurią pasisakė ir ją parėmė: prancūzas 
Jean Baptiste Bocųuet, irlandietis Farbes, 
italas majoras Luigi Wolf (buvęs Garibal
džio ir Mazzinio adjutantas) ir vokietis 
Eccarius. Rezoliucija skambėjo taip: „Su
sirinkimas, išklausęs mūsų brolių prancū
zų atsakymą į mūsų atsišaukimą, pakar
totinai juos sveikina. Jųjų programa yra 
naudinga prancūzų liaudžiai; dėl to pri
imame ją, kaip tarptautinės Sąjungos pa
grindą, ir išrenkame Komitetą, turintį 
kooptuoti kitus narius, kad jisai paruoštų 
šios Sąjungos statutus ir reguliaminą“. 
Taip gimė Pirmasis Internacionalas. Į 
tuomet išrinktąjį 32 narių Laikinąjį Cent
ro Komitetą įėjo priešpaskutiniuoju ma
joras Wolfas, o paskutiniuoju K. Marksas, 
šis Komitetas buvo vadinamas Laikinąja 
Centro Taryba. Vėliau K. Marksas buvo 
išrinktas ir į Pakomitetį, kuriam buvo pa
vesta paruošti Internacionalo pagrindų 
projektą ir atlikinėti einamuosius reika
lus. Taigi neilgai trukus be jo paties pa
stangų K. Markso rankose buvo visi In
ternacionalo siūlai, nors formaliai Mark
sas buvo tiktai sekretorius Vokietijai. 
Įvyko visa eilė Internacionalo Kongresų: 
pirmasis — 1866.IV.8 Ženevoje (dalyvavo 
60 delegatų), antrasis — 1867 Lozanoje, 
tretysis — 1868 Briuselyje ir t.t. Interna
cionalo reikšmė stiprėjo, ir jo dalyvių 
skaičius didėjo. Bet po 1870 metų karo ir 
Paryžiaus 1871 m. Komunos Internacio
nalo vaidmuo ėmė mažėti dėl prasidėju
sios viduje ideologinės kovos — marksis
tų ir anarchistų (Bakūnino šalininkų). 
1872 m. Internacionalo Kongresas Hagoje, 
K. Marksui reikalaujant, Bakūnino šali
ninkus prašalino ir Internacionalo vado
vybė buvo perkelta į J.A. Valstybes. Šios 
Vadovybės dar buvo sušauktas 1874 m. 
Kongresas Ženevoje ir 1876 m. Kongresas 
Philadelphijoje; vėliau ji nustojo veikusi.

Internacionalas buvo atkurtas ir pava
dintas Antruoju 1889.VII.14 Kongrese Pa
ryžiuje. Šis kongresas yra nutaręs kovoti 
dėl 8 vai. darbo dienos, nusistatė švęsti 
gegužės 1 d. ir laikyti ją darbininkų 
švente.

Dėl I pas. karo Internacionalo veikla 
susitrukdė. Pažymėtinas dar Vienos In
ternacionalas, 1921 metais socialdemokra
tinių partijų įsteigtas. Betgi Europoje įsi

galėjusios diktatūrinės valdžios draudė 
socialistinių partijų veikimą.

Po II pasaulinio karo Socialistų Inter
nacionalas buvo atkurtas 1951.VII Frank
furto Kongrese. Šio Kongreso deklaracijo
je pareikšta: socializmas pasiekiamas per 
demokratiją, demokratija įgyvendinama 
per socializmą. Sovietų Rusijos okupuotų 
valstybių, kuriose socialdemokratams 
veikti uždrausta, egzilinės socialdemokra
tų partijos dalyvauja Internacionale pata
riamuoju balsu. 1953 m. įvykusiame Kon
grese Stockholme buvo nutarta nepripa
žinti Pabaltijo kraštų inkorporavimo į 
Sov. Rusiją. Dėl to ir Lietuvos Socialde
mokratų partija buvo priimta į Socialistų 
Internacionalą ir iki šiol yra jame atsto
vaujama Lietuvos Socialdemokratų parti
jos delegatūros.

I Pas. Karui baigiantis, 1919 metais Le
nino buvo įsteigtas vadinamasis III (bol
ševikų) Internacionalas, kurio vyriausias 
tikslas yra nepriklausomose valstybėse 
valdžios grobimas, žiauriausio genocidi
nio teroro priemonėmis žmogaus bei tau
tų pavergimas ir kolchozinės badmirių 
baudžiavos įgyvendinimas.

J. Va

Kooperatininkų gėda — išeikvojimai
(E) Režiminės Lietuvos kooperatinin

kai, besidžiaugdami neseniai gauta, Mask
vos pripažinta Raudonąja vėliava ir pini
gine premija, vis dėlto verčiami ir toliau 
prisipažinti: esama daug rimtų trūkumų. 
Lietuvoje sovietiniu įpročiu vadinamos 
„Lietkoopsąjungos“ valdybos pirmininkas 
A. Jankauskas „Tiesoje“ (Nr. 155, liepos 
4 d.) iškėlė visą eilę kooperatininkų tarpe 
besireiškiančių negalavimų.

Pasirodo, labai rimtai šlubuojanti dar
žovių prekyba. Miestų gyventojai vis dar 
nepakankamai aprūpinami žemės ūkio 
produktais. Per mažai skiriama dėmesio 
didmeninei prekybai. Vis dėlto, pagal Jan
kauską, visiems Lietuvos kooperatinin
kams „didžiausią gėdą daro išeikvojimai“. 
Esą, per šių metų pirmąjį ketvirtį tų išeik
vojimų skaičius sumažėjęs palyginus su 
praėjusiais metais, bet pasitaiko tokių va
dovų, kurie ne tik ryžtingai nekovoja 
prieš sukčius ir išeikvotojus, bet tiesiog 
juos palaiko“. Pripažįstama, kad vagys, 
sukčiai, grobstytojai teršia garbingą koo
peratininkų vardą...

* Įdomu, kad Verneris Simensas, žino
mas savo elektrotechnikos išradimais, ra
šė 1874 m.: „Elektros apšvietimas niekada 
negalės pakeisti žibalinės lempos“.
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TAUTOS IR BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ
Švenčiama ji rugsėjo 6 d., sekmadienį. 

Prasidės pamaldomis, kurias užprašė B- 
nės Krašto Valdyba. Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. ryto 21 The Oval, Hackney Rd.,' 
London, E.2.

Po pietų, 4.30 vai., Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos) sa
lėje (345 A, Victoria Park Rd.. E.9) bus 
akademinis šių švenčių minėjimas, kurio 
metu prel. J. Gutauskas pasakys prakalbą, 
po to bus meninė programa, dalyvaujant 
chorui ir tautinių šokių grupei.

Krašto Valdyba kviečia visus lietuviš
kos bendruomenės narius gausiai dalyvau 
ti šioje šventėje.

D. B. L. B. KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Į Suvažiavimą kviečiamos visos Didž. 
Britanijoje veikiančios organizacijos, drau 
gijos, sambūriai ir klubai, o, be to. visi ne
organizuoti lietuviai, kurie domisi bend
ruomenės idėjomis bei jos veikla.

Suvažiavimas vyks rugsėjo 6 d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose.

Darbotvarkė bus šitokia:
Suvažiavimo atidarymas, 1963 m. suva

žiavimo protokolo skaitymas, Krašto V- 
bos pranešimas, Revizijos Komisijos pra
nešimas, įstatų pakeitimas (10 ir 25 para 
grafų dėl vadovybės kadencijos), rinki
mai: a) Tarybos, b) Krašto Valdybos, c) 
Revizijos Komisijos, kiti einamieji reika
lai.

ŠILUVOS ŽENKLE
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, Ateitininkų 

Draugovė ir Liet. Moterų šv. Onos drau
gija ruošia maldingą kelionę už Lietuvą 
į gražiąją Aylesfordo šventovę. Tai bus 
lyg išvyka į Šiluvą, j kurią pavergtieji 
tautiečiai šiuo metu plaukia. Ruošiama ir 
akademinė, meninė dalis.

Skubiai užsirašyti minėtų draugijų val
dybose arba liet, klebonijoje. Telefonas 
SHO 8735.

Ypač kviečiama pasinaudoti reta proga 
liet, mokyklos mokinius ir jaunimą.

DVIGUBOJE ŠVENTĖJE
Minint Tautos šventę ir Pasaulio Liet. 

Bendruomenės dieną, rugsėjo 6 d., 11 vai., 
prel. J. Gutauskas, Didž. Britanijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirmininkas, 
Liet, bažnyčioje už Lietuvą ir išeiviją at
laikys šv. Mišias ir pasakys pamokslą.

■Mišias užprašė Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

::

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.

::
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(Z. JURAS) ||
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel.: SHO 8734 J

::::: 
Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že

miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo
sąlygas.

IH
11

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 
Chicagoje — 7042 So. Talman Ave. 60629. 
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 12 d. Ukrainiečių Socialinio Klu
bo patalpose, 30 Bentinck Rd., Nottingha- 
me ruošiamas

Tautos šventės minėjimas.
Paskaitą skaitys kun. J. Kuz.mickis. Pro

gramą atliks Nottinghamo ir Mansfieldo 
jaunimas. Po programos šokiai.

Pradžia 5.30 vai .vakaro.
L.A.S. Nott. Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR 

SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyrius rugsėjo 12 
d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ren
gia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitininkas—DBLS Centro Valdybos 
pirmininkas inž. J. Vilčinskas.

Po minėjimo šokiai iki 11 vai.
Sekančią dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p., 

Klube įvyks DBLS narių Susirinkimas.
Susirinkimo metu Sąjungos pirmininkas 

supažindins mus su Sąjungos bei Lietuvių 
Namų B-vės veikla.

Kviečiame į susirinkimą atsilankyti vi
sus. kurie šiuo reikalu domisi, o ypač Są
jungos narius ir Liet. Namų B-vės akci
ninkus.

Skyriaus Valdyba

RUNGTYNĖS

Rugsėjo 5 d.. 4 vai. p.p., Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo aikštėje įvyksta 
lietuvių krepšinio turnyras dėl Laisvės 
taurės.

Kviečiame visus tautiečius pasinaudoti 
proga ir atvykti į rungtynes. Bus įdomu, 
nes susitinka stiprios komandos.

Po rungtynių tą patį šeštadienio vakarą 
bus šokiai. Šokiams gros gera kapela.

Klubo Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

MASILIŪNAS Kazys, sūnus Jono, gimęs 
1927.III. 1 Ramygaloje ir gyvenęs Birming 
hame, ir KRIŠČIŪNAS Jonas, kurio paieš
ko Birutė Valėnienė, patys ar žinantieji 
apie juos prašom rašyti „E. Lietuvio" Ad
ministracijai.
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PADĖKA
Nesaugu minėti vardus šaunių ir tau

rių tautiečių, prisidėjusių prie pravažiuo
jančio liet, saleziečio kun. P. M. Urbaičio 
misijos pasisekimo.

Tas pats „šioks toks misionierius", kaip 
kadaise per 20 metų Kinijoj, taip dabar 
savųjų tautiečių tarpe, mėgino „piauti ne- 
sėjęs", ir atrodo, kad visų bendradarbiavi
mu „rekordinis" berniukų transportas iš
vyko į Saleziečių įstaigą. Apie 20 „drą
suolių" — yra geriausias misijos pasiseki 
mo įrodymas ir Anglijai pagyrimas.

Tebūnie vieša ir širdingiausia padėka 
visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ir 
berniukus globojusiems. Ir ateityje var
dan tos Lietuvos vienybė težydi.

Kun. Petras M. Urbaitis, SDB.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 6 d.. 12.30 v., už 

Lietuvą.
NOTTINGHAM — rugsėjo 13 d.. 12.30 v., 

už Lietuvą.
(Kitos pamaldos 2 psl.)

VOKIETIJA
BAD ZWISCHENAHN

MIRĖ J. LITVAITIS
Rugpjūčio 13 d. netikėtai mirė Juozas 

Litvaitis, 55 metų amžiaus, gimęs Mari
jampolėje. Iškilmingai palaidotas vietos 
kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko vokie
čių parapijos kunigas. Laidotuvėse daly
vavo gausus skaičius lietuvių ir kitatau
čių. Naujai supiltąjį kapą papuošė ke'etas 
vainikų.

Visais laidotuvių reikalais rūpinosi Bad
Zwischenahn apylinkės pirmininkas Po
vilas Kazirskis.

Ilsėkis, mielas Juozai, toli palikęs savo 
mylimą šalelę. J.

pasauly!
— Kai kuriuose Vengrijos rajonuose 

žiurkės baisiai pakenkė derliams, kai kur 
sunaikindamos iki 50 proc.

— Olandijos vyriausybė nutarė pasiū
lyti parlamentui sumažinti milijardu gul
denų (apie 100 mil. svarų) metams paja
mų mokestį.

— Prancūzija nutarė į savo kasyklas 
priimti dirbti 10.000 turkų.

— Ūkininkas Pietų Afrikoje surado dei 
mantą, kuris vertas 50.000 svarų.

— V. Vokietija mini 100 metų sukaktį, 
kai buvo pasamdytos pirmosios 13 moterų 
telegrafo tarnybai (dabar paštų tarnyboje 
dirba jau 140.000 moterų).

— 15 metų amžiaus amerikietis, kuriam 
prieš porą metų traukinio nelaimėje buvo 
nukirsta ranka, jau vėl gali naudotis ja: 
Bostono ligoninės chirurgai suaugino kau
lą, o paskui kitomis operacijomis sumezgė 
nervus ir raumenis.

— Du kanadiečiai žvejai Ramiajame 
vandenyne sumeškeriojo 5 tonas sveriantį 
banginį, žeberklu užkabinę ir šautuvo šū
viais sužeidę, bet daug valandų sugaišo, 
kol šitą sunkybę įtraukė į laivą.

— Spėjama, kad Oklahomoje, J.A.V., 
miško gaisrą bus sukėlusi voverė: ji bus 
prisilietusi elektros vielos, įvyko trumpas 
sujungimas, užsidegė jos uodega, ji nukri
to žemėn, užsidegė žolė, ir sudegė 20 akrų 
miško.

— Per pirmuosius šių metų 4 mėnesius 
Pietų Afrikon apsigyventi atvažiavo 14. 
986 asmenys (pernai per tiek pat laiko 
9.508).
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA

TAZAB & Co. Ltd
PASIUNČIA ĮVAIRIŲ PREKIŲ IR MAISTO 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ.
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.

Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

FIRMOS ADRESAI:

LONDON

22, ROLAND GARDENS, S.W.7.
Tel.: FRE 3175.

MANCHESTER

47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16.
" Tel.: MOS — 4683.

BIRMINGHAM

39, CORPORATION STREET, BIRMINGHAM — 2. 
Tel.: MID —1526.
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PIRMOSIOS TORONTO LIETUVIŲ
DRAUGIJOS ISTORIJA

„Kol žmogus sveikas, tai ir bagotas", 
byloja lietuvių liaudies išmintis. Ir iš tik
rųjų sveikata yra brangiausias žmogaus 
tu. tas. Jei žmogus netenka sveikatos arba 
jį ištinka kokia nelaimė — dažnai jis pra
randa viską, ką sveikas būdamas susitau
po. kuo tikisi palengvinti senatvės dienas.

Dar blogesnėje padėtyje ligos atveju at
siduria tie, kurie dėl kokių nors priežas
čių nepajėgia cento užspausti „juodai die
nai". O Kanadoje, kaip žinome, socia’inės 
apdraudos klausimas dar ir dabar tebėra 
„kūdikio vystykluose", tai ką bekalbėti 
apie žymiai ankstyvesnius metus!

šitą tiesą labai gerai perprato ir mūsų 
senesnieji ateiviai Kanadon. Ir labai pa
girtinas mūsų tautiečių žingsnis, kai jie 
patys pasiryžo burtis į savišalpines organi
zacijas ar draugijas, kuriose, mokėdami 
nedidelį mokestį (įstojimo ir narių), ne
laimės ištikti gauna paramą.

Vienas iš tokių gražiai veikiančių sam
būrių yra Toronto Lietuvių R. Katalikų 
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinė Draugija, 
kuri gyvuoja jau 43-čiuosius metus Toron
te, deja, niekur kitur neturėdama jokių 
skyrių nei padalinių. Tai ir yra pirmoji 
Toronto lietuvių organizacija-draugija.

Turėdamas galvoje ilgų metų šios drau
gijos veiklą, be to, turėdamas ir uždavinį 
parašyti Toronto pirmosios lietuvių d-jos
istoriją, nutariau kreiptis į seną tos drau
gijos narį ir visos eilės kadencijų v-bos 
pirmininką Antaną Čirūną ir pasiteirauti 
kiek plačiau apie draugijos įsikūrimo da
tą. jos veiklą ir dabartinę padėtį.

Ir štai kas patirta.
Toronto Lietuvių Šv. Jono Pašalpinė 

Draugija įsteigta 1920 m. liepos 3 d. Jos 
steigimo didieji iniciatoriai buvę: Vincas 
Danielius, Kazys ir Antanas Jurcai bei 
kiti tuometiniai veiklesni katalikai. Šios 
draugijos steigimo reikalas tapęs aktualus 
tuomet, kada, nors labai trumpai veikusi, 
Šv. Juozapo Pašalpinė Draugija suskilo į 
dvi dalis: kairieji įsisteigė Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinę Draugiją, o dešinieji susibū
rė į Šv. Jono Pašalpinę Draugiją. Taigi to
kiu atveju tarp labai negausių ano meto 
Toronto lietuvių atsirado „kairė“ ir „deši
nė". Ir kas blogiausia, toji „kairė“ — kraš 
tutinę, komunistinė, kurios palikuonys 
(nors labai negausūs) tebeveikia ir šian
dien.

I Sūnų ir Dukterų Pašalpinę Draugiją 
susispietę kairieji ilgesnį laiką veikė apsi
ribodami tik savo sergantiesiems ir nelai
mės ištiktiesiems nariams pagelbėdama. 
Iš pradžių politinės ir partinės aistros toje 
draugijoje lyg ir nebuvo juntamos. Deja, 
ilgainiui „išlindo yla iš maišo“: ėmė visu 
ryškumu vyraut joje komunistinis elemen 
tas. Pageliau buvo nueita taip toli, kad po 
kurio laiko į Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos valdybą nebegalėjo patekti tie, 
kurie nebuvo komunistai...

Isisteigusioj 1920 m. Šv. Jono Pašalpinėj 
Draugijoj pradžioje buvo tik apie 20 na
rių. Vėliau narių skaičius padidėjo (ypač 
po 1927-1929 m. imigracinės bangos). 1930 
m. Draugijos narių skaičius buvo pasiekęs 
net 200. Po to skaičius ir vėl mažėjo, pakol 
priėjo maždaug dabartinio lygio, šiuo me
tu Draugijoj yra apie 120 narių. Nuo 1950 
m. (ir dar kiek ankstėliau) pradėjo stoti
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nariais ir naujosios ateivių — tremtinių 
bangos žmonės.

Draugija turi banke einamąją sąskaitą, 
kuri, nors nedidelė, gana pastovi — apie 
5.000.OO dolerių grynais pinigais, iš kurios, 
papildant išmokėtus pašalpoms pinigus iš 
įstojimo ir nario mokesčių, pakanka ne tik 
org-jos narius aprūpinti, bet ir prisidėti 
prie kitų kolonijos religinių, visuomeninių 
ir kultūrinių reikalų.

Pažymėtinas Šv. Jono Pašalpinės Drau
gijos nuopelnas Toronto lietuvių gyveni
me — jos rūpestis ir pastangos įsigyti sa
vą bažnytėlę ir kleboniją. Didžiausi to rei
kalo iniciatoriai buvę: Pr. Motiejūnas, E. 
Narušis, P. Jarašiūnas, P. Lastauskas, P, 
Kundrotas, A. Augutis ir kt. Jų pastango
mis, lėšomis ir darbu, o taip pat Draugijos 
parama ir gerų tautiečių aukomis 1928 m. 
pabaigoje buvo užpirkta bažnyčia, o vė
liau pastatyta ir klebonija. Po nupirktąja 
bažnyčia nebuvo salės. Ją iškasė kastuvais 
ir įrengė patys joniečiai. Be abejo, tai kai
navo daug darbo ir lėšų.

Vieną kitą paragraf. iš įstatų norime pa 
minėti. 2-rame paragrafe jos tikslai apibū
dinami šitaip: a. Teikti savo nariams ligo
je pašalpą, pagelbėti nelaimėje, o mirusius 
— katalikiškai palaidoti, b. Draugijos na
riai savo gražiu, doru ir pavyzdingu gyve
nimu kelia savo tautos vardą svetimtau
čių tarpe, c. Draugija stengiasi savo narių 
tarpe skleisti apšvietą, steigiant knygynus, 
skaitant katalikiškus laikraščius, ruošiant 
paskaitas ir t.t.

šeštame paragrafe pažymima, jog: 
„Esant tinkamoms aplinkybėms, ši Drau
gija steigia Kanados lietuvių kolonijose 
atskirus skyrius bei kuopas“. Deja, kaip 
anksčiau minėta, ligi šiol Draugija skyrių 
niekur nėra įsteigusi ir apsiriboja savo 
veikla tik Toronte. Bet toji jos veikla la
bai nuosekli, nenutrūkstanti ir, reikia pa
sakyti, gana sėkminga.

Kiek ankstėliau buvo paminėtas Drau
gijos prisidėjimas ir jos parama visokiau- 
siems kolonijos visuomeniniams, religi
niams ir kultūriniams pasireiškimams. O 
tai — ne gražbylystė, bet realybė. Kai 
1953 m. buvo perstatoma ir pagrindinai 
restauruojama joniečių pirktoji Šv. Jono 
bažnyčia, Draugija atskubėjo talkon su pi
nigine auka ir beprocentine paskola_, taip 
lygiai kaip prieš trejetą metų buvo perka- ” 
mas Toronto (ir plačiosios Kanados) lietu
vių kapinėms didokas ir brangokas žemės 
sklypas — Draugija taip pat atskubėjo 
talkon su paskola ir parama. Kapinės 
(grynai lietuviškos, puošiamos lietuviško 
stiliaus paminklais ir kryžiais) ir pava
dintos Šv. Jono Krikštytojo vardu (kaip 
viena iš Toronto lietuvių parapijų, taip 
lygiai kaip čia aprašomoji Draugija), šv. 
Jono vardo lietuviškose kapinėse, rašant 
šią istoriją, jau ilsisi amžinu miegu užmi
gę apie 100 mūsų tautiečių. Jų tiek tenai 
palaidota.

Per 46.000 vokiečių pereinamose 
stovyklose

(E) Vak. Vokietijos pereinamose stovyk 
lose pabėgėliams dar neseniai užregistruo 
ta 46.663 asmenys. 51 proc. pabėgėlių bu
vo atvykę iš Rytų Vokietijos, 34,3 proc. j 
Vokietiją persikėlę iš Lenkijos ir kitur, 
14,4 proc. — kiti pabėgėliai.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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