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I PO SOVIETINIU 
KEVALU

Generolas Vitkauskas suka 
melagio ratuką

Generolui Vitkauskui prieš 25 metus 
buvo pavesta pirmajam su kariniais dali
niais įžygiuoti Vilniun. Dabar jis yra jau 
pensininkas.

Gerą, tur būt, gauna pensiją iš sovietų 
valdžios, dėl to nė kiek ir nesistebime, kad 
jis „Švyturio“ žurnale sovietinėm spalvom 
nudažė ir sovietų „malonę“ grąžinant Vil
nių ir savo tą žygį. Škirpą, Raštikį, Bi
zauską jis vadina išdavikais, nes jie dai- 
ręsi į vokiečius, kai Vilniaus grąžinimo 
proga sovietai nutarė savo divizijų pavi
dalu įvesti Lietuvon Trojos arklį. Vitkaus
kui, po teisybės, visi yra išdavikai, visa 
Lietuvos vyriausybė. Jie, sako, nesikėlė 
net į Vilnių, o ten laikė tik įgaliotinį. Jo 
tvirtinimu, jeigu nesikėlė, tai Vilniaus ne
mylėjo. Tik jis buvęs idealistas kartu su 
visais tais kitais idealistais, kurie tuojau 
įsikūrė sostinėje.

Kadangi jis save laiko idealistu ir per 
akis meluoja, tai mums nėra kitos išeities, 
kaip prisegti jam pačiam išdaviko vardą. 
Turėdami galvoje aukštą jo laipsnį ir se
ną jau amžių, darom tai labai nenorom. 
Bet juk juo didesnis titulas, tuo skaudes
nis būna ir pats išdavimas. Jeigu tau, sa
kytume, generole, taip rūpi ne riebi pensi
ja, o Lietuvos reikalai, tai kam gi dabar 
sakai tokią netiesą, kad liaudis nušlavusi 
buvusį režimą ir įvedusi sovietinę santvar 
ką? Juk žinai, kad tai melas. Lietuvos liau 
dis kruvinom ašarom apverkė savo laisvę, 
kai sovietiniai tankai nuvertė valdžią. Ta 
liaudies dalis, kuri atsimena aną gyveni
mą be rusų ir be sovietinės santvarkos, 
dar ir dabar tebesiilgi anų laikų.

O tie, kurie stovėjo priekyje, su dideliu 
susirūpinimu sekė įvykius, kai sovietai 
atidavė Vilnių, bet užėmė Lietuvą. Argi 
Lietuvai tarnauti prisiekęs generolas Vit
kauskas jau anuomet buvo taip parsida
vęs sovietams, kad jam jokio rūpesčio ne
kėlė sovietų užsimojimas okupuoti Lie
tuvą? O gal tas generolas buvo visiškai 
aklas ir dabar nepraregėjo dar?

Jeigu antroji galimybė dėl to aklumo 
būtų tikra, tai iš tiesų reikėtų pakaltinti 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybes, kad 
jos įsileido į savo kariuomenę tokius, kaip 
Vitkauskas, pakėlė juos net generolais, 
skyrė divizijų vadais ir net visai kariuo
menei vadovauti. Tačiau argi mes galėtu
me kaltinti Raštikį ar kurį kitą aukštai 
stovėjusi pareigūną, kad jie rūpinosi iš
gelbėti Lietuvą? Jų šventa pareiga buvo 
tai daryti. Tokią pareigą turėjo jausti ir 
Vitkauskas.

Deja, kaltindamas kitus, kad jie netikė
ję nepriklausomybe, jis, matyt, pats tuo 
šimtaprocentiškai kaltas.

O kad Lietuvos vyriausybė tikėjo į ne
priklausomybę, tai ir pats Vitkauskas ži
no. Kiek gi Lietuvos vyriausybės ministe- 
rių už tą tikėjimą Vitkausko naujieji 
duondaviai sukišo į kalėjimus ir ištrėmė 
į Sibirą? Tur būt, Vitkauskas žino jų pa
vardes. Jeigu žino, tai tegu nekalba niekų.

O sovietais ta vyriausybė, matai, neti
kėjo, nes nesiryžo net ir į Vilnių keltis, 
kai Lietuvą ryšium su Vilniaus grąžinimu 
apgulė sovietinės armijos.

Argumentai susidoroti su priešu, 
kuris jau yra viduj

Amerikietis literatūros profesorius Cha- 
senas parašė straipsnį apie dabartinės sa
vo krašto literatūros reiškinius ir išspaus
dino rusų kalba leidžiamame ir S. Sąjun
goje platinamame žurnale „Amerika“.

O lietuvis P. Rimkus apie tą straipsnį 
taip pat parašė straipsnį ir išspausdino 
„Komjaunimo tiesoje“.

Atrodo, kad šitaip atsitinka dar pirmą 
kartą. Sovietiniai žurnalistai ir iki šiol 
mėgdavo pakritikuoti amerikiečius, bet 
niekada nejudindavo „Amerikos“ žurnalo, 
kuris amerikiečių leidžiamas S. Sąjungoje. 
Matyt, tas žurnalas būdavo platinamas 
tik dėl akių ir retam kam pasisekdavo jį 
įsigyti. O kai vadinamasis taikus sambū
vis vis gerėja, nebėra kaip viso to žurna
lo Išmesti iš spaudos kioskų. Žmonės jį 
skaito ir žavisi.

Tiesa, Rimkus savo straipsnyje smar
kiai suniekina dabartinę amerikiečių lite
ratūrą. Bet jos negiria ir tas amerikietis 
profesorius. Tačiau skaitytojams Lietuvo
je, aišku, į> širdį sminga pats tas faktas, 
kad gali kitur būti ir tokios negiriamos 
literatūros. Nuostabūs turi būti tie kiti 
kraštai, kur taip galima! Dėl to Rimkus 
yra priverstas ieškoti argumentų apjuo
dinti šįkart ne tam nuostabiam kraštui, 
bet jo gaminiui.

Baimės išdava
Vilniuje leidžiamasis ir tik užsienio lie

tuviams per prievartą siuntinėjamasis

KONTROLIERIAI
(Elta) Okupuotoj Lietuvoj seniai nie

kas nekreipia rimto dėmesio į nesibai
giantį „socialistinį lenktyniavimą“. Jis 
atliekamas dėl akių, tariamai įvykdant 
numatytas normas „pirma laiko ir virš 
plano“. Iš tiesų lenktyniavimas beveik vi
sada atliekamas gaminių kokybės sąskai
tom Rimtesni fabrikų ir įmonių vadovai 
net stengiasi jo išvengti, nenorėdami į 
apyvartą išleisti blogų gaminių. Kompar
tijai tačiau nuolat rūpi dirbtinai palaiky
ti darbo entuziazmą, kad būtų galima ap
gaudinėti vieną antrą lengvatikį ir save 
pačią „visuotiniu noru dirbti komunizmo 
laimėjimams“. Šitame vien psichologiškai 
įdomiam apsimelavimo vyksme kartais 
nueinama iki didžiausio begėdiškumo, 
juokiantis iš to, kas daugumui Lietuvos 
gyventojų yra brangu. Štai jau dabar pra 
dėtos socialistinės lenktynės „Tarybų Lie
tuvos 25-jų metinių garbei“, norint pasi
tyčioti iš lietuvio sentimentę nepriklauso
mai Lietuvai ir noro kada nors vėl laisvai 
gyventi. Kartu jam norima atsikeršyti už 
tai, kad jis ir po 25 metų neįprato komu
nistinio melo laikyti tiesa ir komunistinę 
vergiją priimti kaip išlaisvinimą. Ir „Tie
sa“ (pig. rugs. 9 d. 211 nr.), ir „Komjauni
mo Tiesa“ (pig. rugs. 12 d. 181 nr.) deda 
pirmuose puslapiuose ilgus vedamuosius, 
kuriuose nesigėdima šaukti lietuvius į so
cialistinį lenktyniavimą vergijos įvedimui 
paminėti, jos sukaktį vadinant „šlovingu 
jubiliejum“.

Lenktyniavimas vergijai pažymėti turės 
būti visuotinis: kiekviena įmonė ir fabri-

D. BRITANIJOS POLITIKAI IR LIETUVA
PRIEŠRINKIMINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Britų Lietuvių Taryba laiškų kandida
tams į parlamentą pavyzdžius buvo iš
siuntinėjus! daugiau kaip 40 lietuvių, tu
rinčių Britų pilietybę.

Laiškuose buvo priminta apie Pabaltijo 
valstybių okupaciją ir D. Britanijos ligšio
linį nusistatymą nepripažinti tos okupaci
jos de jure. Kandidatai buvo prašomi pa
sisakyti, ar jie sutinka su tuo, kad Pabal
tijo valstybės turi teisę į laisvą apsispren
dimą, ir ar jie parems Pabaltijo kraštų 
teisę patiems save valdyti.

Duodame ištraukas iš kelių įdomesnių 
atsakymų.

„Nėra abejonės, kad Pabaltijo valsty
bės turi pilną teisę į laisvą apsisprendimą, 
ir aš tą teisę remsiu“, rašo Derek Hene, 
konservatorius (Derby).

Pritardamas mūsų susirūpinimui dėl 
Pabaltijo valstybių likimo, Stephen Swin- 
gler, darbietis (Newcastle), prideda, kad 
reikia išnaudoti kiekvieną progą per dery
bas, mėginant išsilygti laisvą apsisprendi
mą visoms tautoms, ypač laisvą susisieki
mą ir šeimų apsijungimą. „Aš visuomet 
stengiausi to siekti, kreipdamasis į kitas 
vyriausybes, ir esu pasiruošęs tą ateity 
daryti“.

A.L. Smart, liberalas (Derby), rašo, 
kad, deja, šiuo metu yra mažai vilties pa
keisti Rusijos nusistatymą ir mažai ką ga
lima tuo reikalu padaryti, „nebent sukelti 
pasaulinį karą, kas yra neleistina“. „Ta
čiau aš esu griežtai priešingas de jure pri
pažinimui“.

Ypatingo dėmesio vertas laiškas iš Niall 
Mac-Dermot, vieno iš naujųjų ministerių 
(Financial Secretary, Treasury), kuris, 
greičiausia dalyvaus derybose su rusais 
dėl britų paliktųjų turtų Pabaltijo valsty
bėse. „Aš tikrai, norėčiau matyti laisvas ir 
demokratines santvarkas visose Pabaltijo 
valstybėse, o taip pat ir kituose kraštuose 
anapus Geležinės Uždangos“. To siekiant, 
toliau jis rašo, reikia stengtis sumažinti 
įtampą tarp Rytų ir Vakarų ir tuo pagrei
tinti laisvinimo procesą, kuris, ątrodo, yra 
prasidėjęs po Stalino mirties.

„Kaip antikomunistas, aš pilnai pritariu 
laisvo apsisprendimo teisei visoms paverg- 

,.Tėvynės balsas" išsispausdino Kazio 
Ambrazo straipsnį. Jame atsakoma užsie
niuose leidžiamo „Metmenų" žurnalo ben
dradarbiui Jonui Vėlaikiui, kuris neįžiūri 
kai kurių sovietinių Lietuvos rašytojų kū
ryboje jokio socialistinio realizmo ir dėl 
to džiaugiasi.

Vadinas, tarp Ambrazo ir Vėlaikio vyks 
ta pasikalbėjimas dėl idėjų. Argi nebūtų 
įdomu buvę perkelti tą pasikalbėjimą kur 
nors į „Pergalę“ ar „Tiesą" ir leisti su juo 
susipažinti Lietuvos skaitytojams? Be 
abejo, būtų įdomu abu straipsnius paskai
tyti.

Bet Vilniaus tūzeliai, matyt, bijo, kad 
Lietuvos gyventojai nesužinotų, jog užsie
niuose eina toks žurnalas ir kelia tokius 
klausimus...

RADO DARBO
kas, kiekviena įstaiga, kiekvienas kolcho
zas ir sovchozas, net kiekvienas lietuvis 
atskirai bus bandomi į jį įjungti, idant 
okupanto kerštą ir tortūras pajustų visi. 
Lenktynės pradėtos „Baltijos laivų statyk 
los partinės-valstybinės kontrolės rėmimo 
grupės“ iniciatyva, pastatant „flagmaninį 
doką“ žymiai anksčiau, nei numatyta vals 
tybiniu planu. Vadinas, iš tikrųjų šitos 
„iniciatyvos“ iš viso nebūtų buvę, jei par
tiniai kontrolieriai Baltijos laivų statyto
jams nebūtų lipę ant kulnų ir jų neprie
vartavę parodyti pavyzdį. Dėl to ir pačią 
lenktynių garbę kontrolieriai sau, o ne 
tikriesiems statytojams paskyrė... žino
ma, pavyzdys, partijai įsakius, „susilaukė 
karšto pritarimo daugelyje respublikos 
kolektyvų“. Jau lenktyniauja, pasak „Tie
sos“, daugiau kaip šimtas kolektyvų, nors 
„jubiliejiniai“ metai (1965) dar toli. Pa
grindiniai varovai šiose gėdingose lenkty
nėse. kaip matyti iš „Tiesos“, bus parti
niai kontrolieriai, nes jais kompartija la
biausiai pasitiki, o, be to, reikia rasti pa
grindo jų darbui, kuris iš tiesų iki šol nė
ra nieku pateisinamas. Kontrolieriai tepa- 
daugino komunistinių biurokratų skaičių, 
neatlikdami jiems skirto uždavinio — pa
kelti dirbančiųjų sąžiningumą gamyboje. 
Joje ir toliau dirbama be tikro noro, tin
giniaujant ir grobstant prekes (kad būtų 
galima pragyventi). Dėl to prieš pusantrų 
metų Nikitos išrasti kontrolieriai susigal
vojo sau darbo kitur: pasinešė ruošti lenk 
tynęs Lietuvos pavergimui paminėti ir 
tuo įsiteikti duonclaviui Kremliuje...

toms tautoms, ir aš manau, kad toks turė
tų būti Britanijos nusistatymas“, rašo 
Maurice Edelman, darbietis (Coventry).

Coventry konservatorių kandidatas Mi
chael Heseltine, išreiškęs simpatijas Pa
baltijo valstybėms, prideda: „Aš esu įsiti
kinęs, kad mano partija nedarys nieko, 
kas būtų priešinga Jūsų tautiečių intere
sams".

Dabartinis Krašto Apsaugos Ministeris, 
Denis Healey, tvirtai užtikrino, kad „Dar
bo Partija pritaria laisvo apsisprendimo 
teisei visoms tautoms, bet kaip to pasiekti 
diplomatiniu keliu, turi priklausyti nuo 
laiko aplinkybių“.

„Yra būtinai reikalinga nepripažinti 
de jure Sovietų okupacijos Pabaltijo vals
tybėse jau vien dėl to, kad okupuoti žmo
nės nesijaustų užmiršti“, — rašo Tom 
Dale, liberalas (Harwich). Tos pačios apy
linkės konservatorių atstovas, Julian Rids- 
dale, irgi pilnai sutinka su tuo, kad Pabal
tijo valstybės turi teisę pačios tvarkytis 
savo reikalus.

Britų Lietuvių Taryba iš savo pusės 
kreipėsi į partijų vadus, norėdama išgauti 
jų nusistatymą Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių reikalu.

Harold Wilson Darbo Partijos vardu 
mus nukreipė į jo šiais metais Amerikoje 
pasakytąją kalbą užsienio politikos reika
lais. Ten jis, tarp kitko, pasakė, kad mes 
(britai) niekuomet neturime eiti į partne
rystę su valstybėmis, kurios nori domi
nuoti kitus. „Mūsų siekimas yra — išlais
vinti“.

Liberalų Partijos vardu atsakė Frank 
Byers, pirmininkas, pareikšdamas, kad 
„Liberalų Partija turi didžiausią simpati
ją visoms tautoms su savita kultūra ir is
torija, siekiančioms būti nepriklausomo
mis“. Tuo pačiu jis prideda, kad jo partija 
negali prisiimti įsipareigojimų, nežinoda
ma faktų, kurie gali iškilti per derybas, 
jeigu tokios iš viso būtų.

Svarbus ir įdomus yra Sir Alec Douglas 
Home atsakymas, kuris buvo gautas prieš 
pat rinkimus ir jau mums išleidus anglų 
kalba biuletenį (BLC Press Service). Ta
me biuletenyje mes padarėme prielaidą, 
kad konservatorių nusistatymas tebėra 
nepripažinti de jure Pabaltijo valstybių 
okupacijos.

Sir Alec, dar kaip Ministeris Pirminin
kas, atsakydamas į mūsų laišką, prideda: 
„Aš galiu patvirtinti Jūsų prielaidą, kad 
Jos Didenybės vyriausybė nėra pakeitusi 
savo nusistatymo nepripažinti de jure So
vietų okupacijos Pabaltijo valstybėse“.

Reikia manyti, kad ir naujoji vyriausy
bė laikysis to nusistatymo.

Galima šia proga pasidžiaugti pirmą 
kartą tokia lietuvių pravesta priešrinkimi
ne veikla ir padėkoti visiems, kurie prie 
jos prisidėjo.

Britų Lietuvių Taryba

■— Olimpiadoje britai uždirbo 4 aukso, 
7 sidabro ir 2 bronzos medalius.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kuo jis buvo kaltas?
Ofcialiai buvo paskelbta, kad Chruščio

vas pasitraukė dėl senatvės. O italų 
„Avanti“ rašo:

„Ne sveikatos sumetimai buvo tikroji 
priežastis pasitraukti Chruščiovui, kuris 
atkakliai vykdydavo, ką užsimojęs, ir ne
vengdavo net smarkiai pakovoti dėl vado
vybės savo partijoje. Tačiau pažymėtinas 
dalykas, kad centro komiteto prezidiumas 
nepasveikino Kosygino ir nė vienu padė
kos žodžiu nepalydėjo Chruščiovo. Iš to 
aiškiai matyti, kiek pranašesnį gyvenimą 
siūlo laisvė ir demokratija, kur tokie da
lykai vyksta viešai ir tvarkomi derinantis 
prie viešosios nuomonės“.

O kodėl gi jis galėjo būti išstumtas? 
Tikro atsakymo dar niekas nežino, tačiau 
Vatikano „Osservatore Romano“ rašo:

„Chruščiovas buvo pašalintas, nes jo 
buvimas kliudė pagerinti santykius su Ki
nija. Pasirodo, kad jis, kaip partijos ir 
vyriausybės galva, buvo didžiausia kliūtis 
tarptautinio komunizmo vienybei išlai
kyti.“

Olandų „Volkskrant“ dar daugiau su
randa tų spėjamųjų priežasčių, nes rašo:

„Užsieniuose spėliojama, kad Chruščio
vas galėjo būti pakaltintas dėl nesutarimo 
su Kinija, kuris labai kenkė sovietams, dėl 
netvarkos žemės ūkyje ir pramonėje, o 
taip pat dėl sovietų autoriteto smukimo 
satelitiniuose kraštuose, kur daugiau sve
ria ne tiek pareiga laikytis komunistinio 
solidarumo, kiek ūkiniai sumetimai“.

Prancūzų „Le Monde“ nurodo dar vieną 
labai rimtą priežastį — tai Vokietijos 
klausimą. Jis rašo:

„Chruščiovo Vokietijos politika ir jo 
žento Adžubejaus straipsnis dėl Vokietijos 
federalinės respublikos negalėjo patikti 
visiems sovietų valdantiesiems. Dėl to, pa
vyzdžiui, kai Chruščiovas išėjo atostogų, 
tai Brežniovas nuvažiavo į Rytų Berlyną 
užtikrinti, kad Sov. Sąjunga jokiu atveju 
nepasirašys tokios sutarties, kuri pakenk
tų Ulbrichtui. Tuo pat metu Kosyginas, 
atidarydamas Maskvoje parodą, patikino 
draugystę demokratinei Vokietijos respub
likai“.

P Se^tįnįoS DIENOS ~~|
KINIJOS PASIŪLYMAS

Išbandžiusi pirmąją savo atominę bom
bą, Kinija kreipėsi į JAV ir Britanijos vy
riausybes, siūlydama sušaukti pasaulinę 
viršūnių konferenciją, kuri nutartų už
drausti atominius ginklus.

JAV yra pasiryžusios atmesti tokį pa
siūlymą, kaip nenuoširdu.

SARTRĖ LAUREATAS
Prancūzų rašytojui ir filosofui Sartrei 

paskirta Nobelio literatūros premija.
Bet jis atsisakė priimti.

DE GAULLETO ĮSPĖJIMAS
Prancūzijos prez. de Gaulle‘is įspėjo Eu

ropos Ekonominę Bendruomenę, kad jei 
iki šių metų galo nebus sudaryta bendroji 
žemės ūkio gaminių rinka, tai jis pasi
trauks.

KO NORI KOMUNISTŲ PARTIJOS?
Pasikeitimai Kremliuje, užuot aprami

nę užsienių komunistų partijas, dar labiau 
sujudino jas.

Prancūzijos kom. partija jau pareiškė 
norą, kad jai būtų duotos visos smulkme
nos, kaip ir kodėl visa tai įvyko. Ji papra
šė, kad Kremlius priimtų jos delegaciją.

Italijos kom. partijos padėtis kiek kito
kia. Ji kurį laiką jau buvo nusistačiusi 
prieš Chruščiovą dėl jo santykių su Kini
ja, tačiau, artėjant savivaldybių rinki
mams. ji norėtų pasirodyti demokratiška, 
dėl to nedemokratiškas Kremliaus žygis 
kenkia jai. Tai ir ji reikalauja, kad Krem
lius pasiaiškintų.

SUVARŽYMAI IR PAKEITIMAI 
BRITANIJOJE

Naujoji Britanijos vyriausybė pirma
dienį pradėjo skelbti priemones, kurios 
turi prisidėti prie krašto ekonominio at
kutimo.

Vyriausybė dar pasiryžusi imtis ir kitų 
priemonių — vėl nacionalizuoti plieno 
pramonę, išleisti įstatymą, kuris tvarkytų 
miestuose statybai reikalingos žemės klau
simą, ir panaiknti nuo 1957 m. veikiantį 
butų nuomos įstatymą.

NEPRIKLAUSOMA ZAMBIJA
Britai suteikė nepriklausomybę Šiaurės 

Rodezijai, kuri dabar pavadinama Zam
bija.

Kas bus toliau? Dėl ateities britų „Daily 
Telegraph“ rašo:

„Chruščiovo pasitraukimas yra savotiš
kai pritrenkiantis dalykas. Pasaulis jau 
buvo pripratęs prie jo ir jo klaidų ir dory
bių. Tam tikru mastu matuojant ir stebint 
pakartotines jo klaidas, reikia pasakyti, 
kad jis vis dėlto elgėsi nuosaikiai ir pro
tingai. Jo įpėdiniai susidurs su tokiomis 
pat tarptautinėmis problemomis. Todėl 
sovietų politikoje galima ir nelaukti toli 
siekiančių posūkių“.

Nelaukia didesnių politikos pasikeitimų 
ir britų „The Times“, kuris rašo:

„Kiek žinoma, naujieji tęs Chruščiovo 
politiką Kremliuje. Dėl nežinojmo, kas 
yra saikas, ir dėl per daugelio visokių su
manymų jiems gali nepasisekti. O Chruš
čiovas pats juos iškėlė, iš jo jie mokėsi po
litikos ir kaip reikia valstybę tvarkyti“.

NOBELIO TAIKOS PREMIJA

Nobelio taikos premija buvo paskirta 
JAV negrų vadui Martynui Liuteriui Kin
gui, kuris kovoja už negrų teises savo 
krašte. Sovietinė propaganda dažnai mėgs 
ta pakaltinti Ameriką, kad ji esanti prieš 
teises savo negrams. Tačiau šio įvykio 
proga amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
rašo:

„Mes galime tik didžiuotis tuo, kad tai, 
už ką pagerbiamas Kingas, yra mūsų kraš 
to paskutinė viltis. Kingas padėjo Ameri
kai pačiai surasti save. O tai nėra menka 
našta".

Kitas amerikiečių laikraštis,. „The New 
York Times“, irgi rašo:

„Pagerbtas ir apdovanotas kovotojas už 
žmonių susipratimą ir brolybę. Tokie va
dai, kaip Liuteris Kingas, kurie dirba kar
tu su tokiais pat pasiryžėliais baltaisiais, 
yra geriausias laidas, kad greit ir tikrai 
bus pasiekta pažangos“.

Vokiečių „Die Welt" taip pat rašo:
„Šiuo metu Nobelio premija yra didžiu

lė moralinė parama kunigui iš Georgijos 
ir visiems tiems, kurie nori pasiekti savo 
tikslo“.

MIRĖ HOOVERIS
Mirė Herbertas Hooveris (90 m. am

žiaus), buvęs JAV prezidentas 1929-1933 
metais.

ŽUVO MARŠALAS
Netoli Belgrado, užkliudęs kalną, sudu

žo sovietų lėktuvas, kuris gabeno į Jugo
slavijos išlaisvinimo 20 metų sukakties iš
kilmes sovietų generalinio štabo viršinin
ką marš. Biriuzovą su kitais 6 aukštais 
karininkais.

AUSTRALUOS KVIEČIAI KINIJAI
Australija pardavė 1.5 milijonų tonų 

kviečių Kinijai išsimokėtinai (už 41 mil. 
australiškų svarų).

Susitarime nurodyta, kad ir kitais me
tais Kinija gali pirkti tokį pat kiekį 
kviečių.

V. STAŠINSKAS — LIETUVOS GEN.
KONSULAS NEW YORKE

(E) Nuo spalio 1 d. Vytautas Stašinskas 
paskirtas Lietuvos Generaliniu Konsulu 
New Yorke. Ligšiol V. Stašinskas dirbo 
Lietuvos Gen. konsulate Lietuvos Konsulo 
titulu.

V. Stašinskas diplomatinę karjerą prade 
jo 1932 m. Lietuvos užsienio reikalų minis 
terijoje. 1935 m. buvo paskirtas pasiuntiny 
bės sekretoriumi Briusely, o vėliau atta
che. Iš čia 1939 m. buvo perkeltas į New 
Yorko generalinį konsulatą. Vėliau buvo 
pakeltas vicekonsulu, o nuo 1941 m. konsu 
lu ir kartu gen. konsulo pavaduotoju. Jis 
kilęs iš Kauno, kur baigė „Aušros“ gim
naziją ir Vytauto D. Universiteto teisių fa 
kultetą. Dalyvavo sportinėje veikloje. 
Bendradarbiauja spaudoje tarptautinės po 
litikos klausimais.

J. SLIŽIUI,
po sunkios ligos Lietuvoje jo motinai 

mirus, reiškiame gilią užuojautą
DBLS Derbio Sk. Valdyba ir nariai
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’VYT. ALANTO DRAMOS
kurie viską daro be atodairos, siekdami 
tik pralobti. „Ragučio šaltinėlyje“ irgi lai
mi tie, kurie kovoja už šviesius Tautos 
Namus, o ne už aludę.

„Visuomenės veikėjuose“ veiksmas jau 
vyksta Amerikoje. Partinėmis priekabėlė
mis nebegyvenąs jaunimas čia kovoja už 
lietuvišką talką ir vienybę ir tą kovą lai
mi. Svetur atsidūrusiam jaunimui ir jo 
problemoms skirtas ir „Sąmokslas prieš 
savuosius“.

Vytauto Alanto, pasakytume, visur pil
na. Šitaip pasakę, visiškai nesuklystume. 
Lietuvoje jis vertėsi žurnalistika ir iš jos 
duoną valgė. Atliekamesniu laiku rašė dra 
mas ir noveles.

Svetur gyvendamas jis duoną uždirba 
jau fabrike, dėl to rečiau bepasirodo kaip 
žurnalistas. Tačiau jis ir šitaip iš fabriko 
uždarbio pragyvendamas plunksnos nėra 
pametęs. Priešingai, laisvalaikį jis, atrodo, 
dar produktingiau sunaudoja plunksnos 
darbui. Juk per tuos metus svetur iš V. 
Alanto esame susilaukę dviejų novelių rin 
kinių, dviejų stambių romanų, studijos 
apie Vanagaitį ir dabar štai net 9 dramos 
veikalų. Tai didelis kapitalas žmogui, ku
ris šalia to turi užsidirbti pragyvenimą. O 
jeigu pradėtume kalbėti apie draminius 
veikalus, tai rašto kapitalas net ir keistas. 
Kur gi čia svetur yra tie lietuviški teatrai, 
kuriems reikėtų vaidinimų? Šen ten, tie
sa, mėgėjai šį tą suvaidina. Bet mėgėjai 
vaidintojai ir mėgėjiškas žiūrovas būtinai
uždeda tam tikrą antspaudą ir autoriui, 
kuris rašo tokiam teatrui. Tokiais atvejais 
tenka ne pasiaukštinti, bet vis daugiau 
nusižeminti, kad būtum ir vaidintojų ir 
žiūrovų suprastas.

Vyt. Alantas, kaip matome, pasiryžęs 
remti tą lietuvišką teatrą ir pasitarnauti 
jam ązvo darbais. Dėl to ir tie devyni jo 
draminiai veikalai įvairuoja nuo vieno 
kraštutinumo iki kito — nuo heroines tra
gedijos iki tikros komedijos, kurios užda
vinys greičiau vien tik juoką kelti, nors 
V. Alantas apskritai yra stipriai idėjinis 
žmogus ir toks dažniausiai išlieka ir dra
mose. Idėjinis ne ta prasme, kad jis mums 
pirštų kurią nors ideologiją, tarnautų ku
riai nors partijai. Idėjinis jis ta prasme, 
kad savo veikaluose pabrėžtinai stovi tie
sos, šviesos, laisvės, tautiškumo ir lietu
viškumo pozicijose, vis tiek, ar rašytų 
dramą ar komediją. Tasai idėjiškumas 
Alantui yra esminis dalykas, ir tas jį iš
skiria iš kitų, nors apskritai ir retų, lietu
vių dramaturgų. Tas idėjiškumas, tur būt, 
verčia dramaturgą kritiškai žiūrėti į gy
venimą ir pasirinkti savo veikalams daž
niau komedijas žanrą, o ne dramos ar tra
gedijos. Dėl to ir laimi visada šviesa ir 
tiesa, kai veikėjai praeina komedijos ug
nies liepsnas. Šitaip juk atsitinka „Buhal
terijos klaidos“ Birutei ir Rimiškiui, ku
riems kelią buvo pastojusios atgyvenusios 
ir žmogaus laisvę varžančios tradicijos. 
„Aukštadvaryje“ V. Alanto teigiamieji 
veikėjai eina prieš Lietuvos grožio naiki
nimą ir prieš tokius Lietuvos biznierius,

„žodžiai iš anapus“ (drama), „Penkios 
minutės prieš dvyliktą“ (drama) ir „Kyla 
vėtra ūkanose" (pjesė) yra skirti heroiš- 
kajai partizanų Lietuvai,'paskutiniosioms 
kovoms už laisvę. Tai pastaruoju metu 
ypač mėgstamos V. Alanto temos. Juk V. 
Alantas iš partizaninių kovų yra parašęs 
ir didžiulį romaną „Tarp dviejų gyve
nimų“.

Tiktai vienas dalykas — „Buhalterijos 
klaida“ — yra parašytas Lietuvoje ir vai
dintas Vilniaus Miesto Teatre (kiti Lietu-
voje parašytieji — „Užtvanka“, „Gaisras 
Lietuvoje“ ir „Gyvenimas iš naujo“ — į 
šį rinkinį nepateko, nes autorius neturėjo 
jų rankraščių). Visi kiti yra jau svetur 
parašyti ir nedaug kur dar vaidinti. Bet 
labai įdomūs prierašai prie kiekvieno tų 
dabar rinkinyje išspausdintų veikalų at
skleidžia vieną tragiškai būdingą dalyką. 
Vytautas Alantas, matote, gyvena Detroi
te, kur esama apsčiai lietuvių ir net dra
mos mėgėjų sambūris. Tai beveik visus 
tuos jo parašytuosius veikalus jau yra pa
statęs tasai sambūris. Lietuva kadaise tu
rėjo prie teatro dirbančius dramaturgus, 
kurie rašė jam veikalus (Petras Vaičiū
nas, Stasys Santvaras) ar kitus organiza
vo rašyti. O tragiškomis mūsų gyvenimo 
sąlygomis Vyt. Alantas pasidarė lyg ir 
Detroito mėgėjų sambūrio teatro drama
turgu. Tragiškumas čia, be abejo, yra tas, 
kad mes svetur neturime visuotinesnio 
teatro, kuris atstotų anuometinius kauniš
kį ar vėliau vilniškį. Vienos lietuvių kolo
nijos teatras, nors ir ne mėgėjus, bet gerai 
pasiruošusius specialistus suburdamas, tik 
tada galėtų būti panašesnis į anuos, jei pa 
jėgtų pasiekti ko daugiau lietuviškų susi
būrimų. Deja, tai neįmanoma.

Tačiau gerai nors tai, kad tie draminiai 
vienur kitur vaidinti ar nevaidinti veika
lai buvo surinkti į krūvą ir išspausdinti. 
Nors mėgėjų vaidinti sambūriai retai kur 
dabar tegyvuoja, bet esamiesiems tai bus 
didelė parama. Kam gi vaidinti visokius 
slidžius svetimus milijonus, dažnai dar ir 
labai tuščius, jeigu, štai, V. Alantas pa-

EUROPOS LIETUVIS

rašė ir išleido net 9 lietuviškus! Kurį iš tų 
veikalų beimtum, jis vis tiek bus arčiau 
širdies kiekvienam iš mūsų, atidengs ku
rią nors opą. praskleis heroizmo tarpsnį 
arba vienu kitu atveju gal bent lietuviškai 
prajuokins.

Turint šitokį platų pasirinkimą, ką vai
dinti, galima net tikėtis, kad vienur kitur 
atgis jau gerokai apsnūdę vaidintojų sam
būriai ar susitvers nauji. Kas mėgsta vai
dinti ir tuo būdu džiuginti savo tautiečius, 
iš tiesų gali ir nebeištverti nepradėjęs iš 
eilės vieną po kito scenai ruošti V. Alanto 
veikalų.

Beje, šį rinkinį yra išleidęs pats auto
rius nedideliu 400 egzempliorių tiražu 
(autoriaus adresas yra: Vytautas Alantas, 
15369 Freeland, Detroit, Mich., 48227, 
USA). Tai ir įsigyti galima tiesiog iš jo.

K. Abr.

NAUJOS KNYGOS

MOKSLAS IR RELIGIJA
Dr. J. Prunskis, Mokslas ir religija. Iš

leido „Lietuvių Dienų“ leidykla, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, Calif. 1964. 142 psl. 
Kaina $2.00.

„Mokslas ir religija“ yra dvidešimt aš
tuntoji dr. kun. J. Prunskio knyga. Joje 
autorius supažindina skaitytoją su žy
miausių gydytojų, fizikų, chemikų, astro
nautų bei astronomų pasisakymais apie 
mokslo ir religijos santykį. Knygoje mini
mi mokslininkai nuo senesnių laikų iki 
pat šių dienų garsenybių, kaip Einšteinas, 
Werner von Braun ir k.

Dr. J. Prunskio knyga bus įdomi vi
siems tiems, kurie domisi Dievo, religijos 
ir mokslo klausimais bei tarpusaviais jų 
santykiais. Pasakojimas lengvas, gyvas, 
patraukiantis. Knyga išleista gražiai, vir
šelį dengia aplankas. Gaunama LD lei
dykloje ir pas knygų platintojus.

RELIKVIJOS
Nerimą Narutė, Relikvijos. Poezija. Ly

riniai natiurmortai. Išleido „Lietuvių Die
nų“ leidykla, 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 900029, 1964 Donelaičio me
tais. 72 psl. Viršelio aplanką piešė Paulius 
Jurkus. Kaina $2.00.

N. Narutė (K. Bulsienė) iki šiol buvo 
žinoma iš kupinų tėvynės ilgesio eilėraš
čių, spausdintų Ateity, Aiduos, Lietuvių 
Dienose. „Relikvijos“ yra jos pirmas, bet 
brandus rinkinys, kuriame telpa 54 lyri
niai eilėraščiai, atausti gimtosios žemės 
grožiu. Tie eilėraščiai — tai mažytės mo
zaikos, atspindinčios įvairius lietuviškos 
buities aspektus, kadaise autorės jautriai 
išgyventus tėvynėje. Autorė originaliu žo-

„MERGAITĖ NEMIRĖ, BET MIEGA“
Ji buvo mirusi, bet Kristus, jos tėvo 

prašomas, prikėlė ją iš numirusiųjų, pasa
kydamas viršuj paminėtuosius žodžius 
(Mt. 9,24).

Laikina mirtis, dėl to ji pavadinta 
miegu.

Kapinėse ant jaunuolių kapų dažnai ga
lima užtikti tuos pačius žodžius. Juk jeigu 
yra pomirtinis gyvenimas, tai mirtis nėra 
tikra mirtis.

Ta Kristaus iš numirusiųjų prikeltoji 
mergaitė gyveno gal 50-60 metų, paskui gi 
vėl mirė. Ką ji laimėjo tuo, kad jos gyve
nimas buvo pratęstas? Gal pergyveno vie
ną kitą jaunatvišką džiaugsmą; gal turėjo 
galimybės padaryti ką nors gera gyveni
me. Bet taip pat galimas daiktas, kad per
gyveno daug apsivylimų, neteisybių, dva
sinių ir kūniškų skausmų ir gal net galvo
jo kartais senatvėje: „Kodėl Viešpats tada 
nepaliko manęs mirusia?“

Ne visada juk mirtis senatvėje yra ge
resnė, lengvesnė ir šventesnė, negu mirtis 
jaunatvėje. Ir jauni žmonės juk moka tei
singai gyventi ir teisingai mirti ir dažnai 
mažiau mirties bijosi, negu suaugę ir seni 
žmonės.

Šventasis Raštas moko, kad gyvenimo 
vertė glūdi ne amžiuje, bet dorybėse. „Pa
garbos verta senatvė ne ta, kuri ilga, ir ji 
nematuojama metų skaičiumi, ... nesutep
tas gyvenimas — tai jo (teisiojo) senatvės 
amžius“ (Išm. 4,8s). Toliau toj pačioj vie
toj sakoma, kad mirtis jaunatvėj apsaugo 
žmogų nuo piktybių ir nusikaltimų, ku
riuos gal būtų padaręs, jei būtų ilgiau gy
venęs, ir dar kartą pakartojama, kad ir 
trumpame gyvenime galima daug Dievo 
malonių įsigyti: „Trumpu laiku pasiekęs 
tobulumo, jis pasiekė daug metų, nes jo 

džiu apipavidalina vaizdus, nuo pat vai
kystės nešiotus savo sielos gelmėse. Relik
vijos — simbolinis žodis, reiškiąs visa tai, 
kas Lietuvoje mums buvo gražu ir miela, 
brangu ir šventa ir kas dabar liko tik at
minimuose.

Knyga išleista dailiai. Viršelis papuoš
tas dviejų spalvų aplanko piešiniu, kurį 
darė P. Jurkus. Poezijos mėgėjai džiaug
sis šiuo neeiliniu literatūriniu debiutu.
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siela patiko Dievui; todėl skubėjo išvest jį 
iš neteisybių vidurio“ (Išm. 4,13s).

Mums kažin kodėl daugiau gaila jaunų 
mirštančiųjų ir mirusiųjų, negu senų žmo
nių. Mes galvojam žemiškai: galvojam 
daugiau apie tai, ką jie žemėje prarado 
(keletą rhetų gyvenimo), ir mažai apie tai, 
ką jie per mirtį įsigijo (galimybę regėti 
Dievą).

Evangelijoj minimi trys asmenys, ku-
riuos Kristus iš numirusiųjų prikėlė: Jaji- 
ro dvylikametė duktė, jaunikaitis iš Naji- 
mo ir Lozorius. Jie visi jauni! — Kristui 
nebuvo svetimi žmogiški jausmai: Jam ir
gi gaila jaunų mirusių. Bet ne tiek Jis gai
lėjo pačių mirusiųjų, kiek pasilikusiųjų: 
mergaitės liūdinčių tėvų, jaunikaičio iš 
Najimo motinos našlės ir Lozoriaus ver
kiančių seserų. Kad juos nuramintų ir pa
guostų, Jis liepė mirusiesiems prisikelti. 
— Be to, žinoma, tie stebuklai tarnavo ir 
tam, kad Kristus viešai parodytų savo 
antgamtinę galią, įrodančią, kad Dievas 
yra su Juo.

Užjautimas tų, kurie apverkia savo mi
rusiuosius, ir pastangos juos nuraminti 
yra gražus artimo meilės darbas. Liūdesys 
kapinėse yra žmogiškas jausmas. Tikėji
mas gi, kad mirtis nėra tikra mirtis ir kad 
„mergaitė nemirė, o tik miega", yra die
viškoji šviesa žmoguje.

Kunigas Vincas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — lapkričio 1 d., 12,30 vai. 
Po pamaldų lankysime mirusiųjų kapus.

HUDDERSFIELD — lapkričio 8 d., 
1 v. p. p.

BRADFORD — lapkričio 15 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — lapkričio 21 d„ 12 v, 

pamaldos už a.a. Krivicką ir jo paminklo 
pašventinimas.

NOTTINGHAM — lapkričio 22 d., 12,30 
v. pamaldos už žuvusius karius.

ROCHDALE — lapkričio 29 d., 12 v. 
ECCLES — lapkričio 8 d., 12.15 vai. 
BIRMINGHAM — lapkričio 1 d., 11 vai.,

19, Park Rd.

Nerimą Narutė

ILGESYS
;■ X

Šventieji kaimai
Žaliųjų sodų dideliam pavėsy —
Su gailiai giedančiom svirtim, 
Su klėtimis ir kluonais.
Ir balto kelio skyrimu.
Margais darželiais pasipuošę.
Medum ir liepžiedžiais pakvipę.
Jūs man kasdienė vakaro litanija. 
Nenuslopinamas skausmingas ilgesys.

(Iš rinkinio „RELIKVIJOS“)
...................—..............................................—...y.

--------------- J. KUZMICKIS ---------------

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(6)

„Metų“ žmonės
K. Donelaičio „Metuose“ susitinkame su 

įvairiais žmonėmis. Vieni iš jų yra papras
ti būrai — vyrai ir moterys, kurie turi eiti 
baudžiavą ponui; antri, būdami to paties 
kilimo, eina prižiūrėtojų, šaltyšių ar paka- 
morių pareigas; pagaliau treti yra ponai, 
kurių žinioje gyvena ir dirba paprasti 
būrai.

K. Donelaitis į žmogų žiūri kaip į Dievo 
tvarinį, įpareigotą eiti gerais keliais, ir są
moningai skaitytojams pateikia dvejopus 
žmones: teigiamus — darbščius, tvarkin
gus, išmintingus ir pamaldžius, ir neigia
mus — tinginius, girtuoklius, apsileidėlius 
ir bedievius.

Šitai poetas padarė didaktiniais sumeti
mais. Norėdamas paskatinti būti gerais, 
teigiamus charakterius išpuošė įvairiomis 
dorybėmis ir jų gyvenimą pavaizdavo 
šviesiomis spalvomis. Priešingai, neigiami 
žmonės charakterizuoti sutirštintomis juo
domis spalvomis, kad skaitytojus atbaidy
tų nuo įvairių ydų.
a) Būrai

Pavyzdingųjų būrų tarpe ypačiai simpa
tingas asmuo —S e 1 m a s. Jis aukščiau
siai stato paklusimą Dievo valiai ir parei
gingumą. Be to, jis mandagus, tvarkin
gas ir taupus:

Seimas, ak! ansai vertai pagirtinas Sei
mas, 

būras, rods, ne pons, ale mandagus bū
ras.

Jo troba taipjau prasta, kaip kito bū- 
ruko.

Valgis jo kasdien tikt menks ir menk 
nudarytas;

skinkį jis gardžiai ar šaltą vandenį ge
ria;

o jo rūbas tikt prastai pasiūti trinyčiai 
ar žiemos čėse didiai nudilusi skranda. 

Bet jis ne šykštuodams taip menkai pa
sielgia, 

bet, kad vyriausybei, kas jai reik, atte- 
sėtų 

ir, kas šuilei bei bažnyčiai puolasi, 
duotų. 

(Vasaros darbai)
Taigi Seimo taupumas kyla ne iš šykš

tumo, bet iš pareigingumo: jis kiek galė
damas taupo, kad atliktų savo pareigas 
viešųjų institucijų — vyriausybės, mokyk
los ir bažnyčios — atžvilgiu.

Seimo namai tvarkingi ir švarūs, kaip 
bažnyčia. Ant stalo senu papročiu padėtos 
šventos knygelės.

Rūpinasi jis ir savo vaikų auklėjimu: 
gražiai juos moko, o vakarais kartu gieda 
iš knygelių, kad įprasmintų sunkią buitį 
antgamtiško gyvenimo motyvais:

Stalas jo, nei švents altorius, tav pasi
rodys, 

ant kurio knygelės šventos guli padėtos, 
kad jis pats ar jo gražiai mokinti vaike

liai, 
daug prisidirbę bei visur viernai triūsi- 

nėję, 
tuo su giesmėmis saldžiomis linksmai 

pasidžiaugtų, 
ir vargus šio amžio sav lengvus pada

rytų.
(Vasaros darbai)

Interesuojasi Seimas ir visos lietuvių 
bendruomenės gyvenimu, susirūpinęs blo
ga naujųjų laikų įtaka. Jo nuomone, visos 
negerovės atsirandančios dėl to, kad lietu
viai nesilaiką senųjų savo papročių ir vai- 
kąsi svetimųjų madų:

Ak! kur dingot jūs, lietuviškos gadynė
lės, 

kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemo
kėjo 

ir nei kurpių nei sopagų dar nepažino, 
bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami 

gyrės. 

Tai dar viežlybų kaimynų beigi bičiulių 
gėdėtis ir juos išpeikti nei viens nepri

valė.
Ogi dabar, želėk, Dieve! tikt gėda žiū

rėti, 
kad lietuvninkai, kaip vokiečiai sopa- 

guoti 
ar su kurpėms rudenyj ant Česnių pasi

rodo.
(Rudenio gėrybės)

Kartu su naujoviškais rūbais lietuviai 
prisiimą ir blogus svetimųjų papročius — 
girtuokliavimą, nešvankias kalbas, mušty
nes, mokyklų paneigimą, bažnyčios žemi
nimą, vaikų demoralizavimą ir k. Iš to vi
siems kitiems lietuviams tikra gėda:

O štai, tarp lietuvninkų taipjau nusi
duoda, 

kad lietuviškas tūls smirdas irgi bedie
vis 

Lietuvai ir lietuvininkams mus gėdą pa
daro.

(Rudenio gėrybės)
Ypačiai Seimas pasitiki Dievo Apvaizda. 

Dievas jam nėra kokia abstrakti, šalia 
žmogaus egzistuojanti Būtybė, bet visų 
žmogiškųjų darbų ir sumanymų laiminto
jas ir globėjas.

Bet be tavęs tu, dangiškasis mūsų tėtuti! 
Nieks negal mums tekt, ką miela vasara 

žada.
Ką mums mačys priprovos, ką mūsų 

triušeliai 
ar kad, sėtuves ir naujus noragus nusi

pirkę, 
art išsitrauksim ir grūdelius, kaip reik, 

pasisėsim?
Vislab bus niekai, ką veiksim argi pra

dėsim, 
kad žegnojanti rankelė tavo negelbės.

(Žiemos rūpesčiai)
Darbštus, rūpestingas ir sumanus yra 

kitas darbo žmogus — K r i z a s. Jau nuo 
pat mažens jis turėjo rūpintis savo gyve
nimu, nes tėvas anksti mirė, o motina 
„maitintis ubagais ėjo“. Kriziukas persi- 
samdė Bleberiui piemeniu. Paaugęs ir įsi
gijęs gerą vardą, pradėjo arti ir akėti:

Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug razu- 
mo rodžiau, 

o kaip pusbernis ne vieną žilį pranokau; 
todėl padarynes visokias vos pažiūrėjau, 
štai jau, mislyk tikt, jas taip išdrožti 

mokėjau, 
kad tūls bernas sens dėl to didiai nusi

gando 
ir besigėdėdams saugojos man pasirodyt.

(Vasaros darbai)
Vėliau Krizas pradėjo savarankiškai gy

venti ir penkiasdešimt metų valdė savo 
namą, įtikdamas ir ponams ir būrams.

Sunkus gyvenimas Krizą išmoko taupu
mo, ir jis stebisi, kad „žili bernai“ tyko 
dolerių ir nesigėdi „pasėlio daugiaus iš
vežt“. Jis pats nėra tačiau šykštus, nes šei
myną riebiai maitina ir dėl to ne visada 
pajėgia „mežliavą mielą užmokėt“. Tiktai 
šeimyna neįvertina jo geros širdies ir, so
čiai prisivalgiusi, neskuba į darbą. Kartais 
dargi ir apkulti jį mėgina.

Krizas, prisilaikydamas senųjų lietuviš
kų papročių, yra vaišingas ir dosnus. Savo 
dosnumą ir vaišingumą jis parodo, išleis
damas dukterį Ilzbutę už Taukių Šulco, 
kada susirinkę svečiai iki soties pavalgo 
ir atsigeria:

Krizas, tuo pasikloniodams, pasveikino 
kožną 

ir, į savo namelį viežlybai suvadinęs, 
tuo pavitot visus brangyvo atnešė plečką 
ir svotus linksmus meilingai ragino 

siurbti.
(Rudenio gėrybės)

Tačiau netrukus Krizo namus aplanko 
nelaimė: nenaudėlis Dočys, į jo namus 
„pypki sav užsidegęs ir kirmyt nusibas 
tęs“, visa paleidžia pelenais. Krizas pasi
lieka elgeta, beturtis. Po šitos nelaimės 
šaltyšius Pričkus jį taip charakterizuoja:

Tas širdingas žmogus, kaimynu mūsų 
bebūdams, 

kožną vis lietuviškai mylėdavo sėbrą.
Ypačiai ir labiaus šeimyną jis savo

mielą, 
kaip save patį, čėdydams, mylėt nepa

tingo.
Darbą nei vienam jisai n'uždėdavo 

sunkų, 
o prisidirbus kiekvienam, kaip reik gas- 

padoriui, 
vis gardžiai keptus ir virtus duodavo 

kąsnius.
(žiemos rūpesčiai)

Sumanus, susipratęs lietuvininkas yra 
senasis Lauras, Bleberio dėdė, vaikš
čiojąs stripiniu pasiramsčiuodamas. Kiek
vieną pasitaikančią progą jis išnaudoja, 
kad ką nors gilesnio, aktualaus pasakytų.

Lauras su tam tikru kritiškumu trak
tuoja ponus, po kurių puikiais rūbais sly
pinti labai menka dvasia:

Ak, gaidau! lietuviški kytri pilosopai 
taip glūpai nezaunija, kad šiupinį šutin 
ar kad jie viešėt naujas vyžas prasi

mano.
(Pavasario linksmybės)

Dar pikčiau Lauras pasisako prieš supe
nėjusius būrus. Ypačiai daug karčių ir 

vulgarių žodžių tenka Milkui, Kasparo tar
nui („tu nenaudėli“ — „snargliau“ — 
„žioply“), kuris „poniškai pasirodydama“ 
per aukštai „iškelia nosį“.

Toliau Lauras reikalauja tam tikro sai
kingumo valgyme. Rudenį, jo nuomone, 
nedera per daug valgyti, kad paskum žie
mą nereikėtų badauti. Čia pat jis prikiša 
didelę žmonių ydą — karčiamos lankymą, 
kuri, kaip Dočį, žmogų ubagu paliekanti.

Su karčiama riša jis ir netikusias vokiš
kas dainas, kurios lietuvninkus labai blo
gai atestuojančios:

Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisi
rijai

vokiškas dainas dainuot ir keikt pasi- 
pratin 

ir, kaip vokiečiai, kasdien į karčiamą
bėga.

(Rudenio gėrybės)
Ne mažiau pykina Laurą ir vokiečiai su 

„prancūzpalaikiais“, kurie „lietuvninką 
per drimelį laiko“ ir šypsosi į jį žiūrėda
mi. Tokiems Lauras nesigaili pačių pik
čiausių žodžių:

Tu, prancūziškas žioply! su šveisteriu 
storu 

ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą 
vargint, 

kas jums liepė mus ir žmones mūsų pa
niekint?

Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nupe
rėjo 

ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino? 
(Žiemos rūpesčiai)

Tačiau Lauro kasdienis gyvenimas nei
na kartu su jo gražiais žodžiais apie san
tūrumą ir lietuvišką savigarbą.

Štai, jis su Krizu, Kasparu ir Dočiu (la
bai įtartinu žmogumi) nuvažiuoja Plau- 
čiūno aplankyti. Krikštynų vaišių metu 
būrai ne tik kad netenka proto, bet ir pa
dorumo: susikivirčija ir,net susimuša. 
Mušeikų tarpe dalyvauja ir Lauras:

Kubas su Lauru, garbingo Kasparo
žentu,

ir Mikolas, ant kiemų statyts 
su kitais draugais ant Ddčio

(Bus daugiau)

Štai, tuojaus visi, kaip kudlas koks 

raičiojos ant aslos ir taipo mėsinėjos, 
kad viens nosies, kits ausiu girdėt

Ypačiai Dočį taip nesvietiškai 
kad jį jo vaikai lovyj vos parnešė 

(Rudenio gėrybės)
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Kilus Didžiajam karui, daug lietuvių 
tarnavo įvairių valstybių kariuomenėse. 
Tai buvo savanoriai arba priverstinai 
mobilizuoti vyrai. Kur ir koks skaičius 
lietuvių tarnavo, šiandieną sunku pasa
kyti, nes nuo to laiko jau praėjo 50 metų. 
Bet, pavarčius senus leidinius, pavyko 
truputį surasti reikalingos medžiagos. 
Štai ji.

Archyvinės medžiagos rinkėjas V. Liu- 
levičius (žr. „Karys“ Nr. 4, 1961 m.) tuo 
klausimu rašo:

„I-jo pasaulinio karo metu Rusijos ar
mijoje buvo apie 25.000 lietuvių karių, 
išsklaidytų po įvairias dalis ir įvairiuose 
frontuose“.

„... Peterburgo komitetas, pirmininkau
jamas Al. Žilinsko, 1917.VI.7-11 sušaukė 
pirmąjį visos Rusijos kariuomenės lietu
vių karių suvažiavimą. Jame dalyvavo 
78 delegatai, atstovavę 16.000 lietuvių ka
rių. 200 karių siuntė 1 atstovą“.

Toliau dar autorius paliečia ir lietuviš
kų dalinių formavimą Rusijoje. Iš paduo
tų skaičių galima spręsti, kad į karinius 
vienetus buvo susiorganizavę apie 3.00- 
4.000 lietuvių karių. Vėliau karinius vie
netus (išskiriant Rovno batalioną) bolše
vikai nuginklavo. Atskiras batalionas 
Rovne turėjo apie'500 lietuvių karių ir 
5(1 arklių. Jam vadovavo karininkas E. 
Adamkavičius. Vėliau batalionas atvyko 
j Vilnių ir čia buvo išformuotas .Kaip pa
stebi autorius, tai vienintelis Rusijoje su
darytas karinis vienetas, kuriam pavyko 
pasiekti Lietuvą.

Kiek lietuvių tarnavo amerikiečių ar
mijoje, pluoštelį žinių pateikia K.R. Jur- 
gėla (žr. „Savanoris“ psl. 193):

„Amerikon važiuodavo iš Lietuvos daž
niausiai jauni vyrai, nenorėję carui tar
nauti kur nors Sibiro tyruose, todėl neste
bėtina, kad Amerikos Jungtinėms Vals
tybėms įsikišus į didįjį karą, jų karo jėgo
se tarnavo su viršum 40.000 lietuvių (pa
gal oficialius Amerikos J.V. karo departa
mento davinius). Iš nepilno milijono lie
tuvių Amerikoje tai buvo nepaprastai 
stambi „kontribucija“ Amerikai. Aš ma
nau neklysiu pasakęs, kad, turint galvoj 
įvairių tautų vyrų skaičių Amerikoje, 
lietuviai proporcingai davė Amerikos 
ginkluotoms jėgoms didžiausią nuošimtį“. 
„Amerikos armijon lietuviai daugiausia 
stojo savanoriais. Nepaprasta agitacija 
prieš vokiečius išjudino lietuvius, ir mūsų 
vyrai sugūžėjo į kariuomenę, tikėdamies 
greičiau karą baigti ir išvaduoti savo tė
vų kraštą“.

Tad tikrai gražus skaičius lietuvių vyrų 
tarnavo Amerikos kariuomenėje. Dar 
tenka priminti, kad dauguma Amerikos 
vyrų buvo paruošti karinio pobūdžio lie
tuviškose organizacijose. Tad karui kilus 
ir drąsiai ėjo kariauti, kad tik greičiau 
Lietuva atgautų nepriklausomybę.

O kiek Amerikos lietuvių buvo fronte, 
į tą klausimą trumpai atsako K.F. Kemė
šis (žr. „Pirmas nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetis“ psl. 59):

„Ne mažiau kaip 25.000 lietuvių stojo 
į kovas Prancūzijos laukuose po Amerikos 
vėliava. Tai buvo kuo pasiremti ir drą
siai prašyti audiencijos iš to laiko pasau
lio galiūno Vilsono“.

Tuo klausimu tenka paliesti ir D. Bri
tanijos lietuvius. Jei neapsirinku, atrodo, 
kad Anglijos lietuviai neturėjo tokio en
tuziazmo eit kariauti, kokį turėjo Ameri
kos lietuviai. O kodėl nenorėjo, pasiskai-

ISTORIJA KARTOJASI
Vienas amerikiečių istorikas, lyginda

mas JAV prezidentų Lincolno ir Kenne- 
džio mirtį, pastebėjo, kad čia nuostabiai 
pasikartojo įvykiai.

1. Abu prezidentai kovojo už žmonių 
lygybę.

2. Lincolnas buvo išrinktas prezidentu 
1860 m., o Kennedys 1960.

3. Abiejų žmonos Baltuosiuose Rūmuose 
neteko vaikų.

4. Abu žuvo penktadienį.
5. Abiejų žmonos buvo prie savo vyrų jų 

mirties valandą.
6. Abu buvo nužudyti šūviu į viršugalvį.
7. Abiejų įpėdiniai Johnsonai, ir abu 

buvo senatoriai ir pietinių valstybių de
mokratai.

8. Andrew Johnsonas gimė 1808 m., o 
Lyndonas Johnsonas 1908 m.

9. Lincolno žudikas John Wilkes Booth- 
as gimė 1839 m., o Kennedžio žudikas Lee 
Harvey Osvaldas 1939 m.

10. Abu žudikai dar prieš įvykstant teis
mui buvo nelegaliai nužudyti.

11. Lincolno sekretorius, pavarde Ken
nedys, patarė jam neiti į teatrą, o Kenne
džio sekretorius, pavarde Lincolnas, pata
rė savo prezidentui nevykti į Dallasą.

Jeigu dar paimsime, kad Andrew John- 
sono įpėdinis buvo Grantas, tai ne vienas 
gal pagalvos, ar ne Goldwateris bus Lyndo 
no Johnsono įpėdinis, nes abiejų pavardės 
prasideda raide „G“.

Paruošė Andrius Šmitas,
Liet. Vasario 16 Gimnazijos mokinys

Lietuviai Did Kare
tykime, ką tuo reikalu rašo kun. K.A. 
Matulaitis (žr. „Londono Lietuviai“ psl. 
80.):

„... 1917 m. liepos mėnesyje anglai už
puolė Lietuvių bažnyčią ir besimeldžian
čius žmones. Mat, lietuviai vengė kariuo
menės. Nebuvo už ką kariauti. Anglai gi 
buvo imami į karą. Jie žuvo tūkstančiais. 
Su pavydu ir piktumu lydėdavo mūsiš
kius į bažnyčią. Ir vieną liepos sekmadie
nį keli šimtai anglų užpuolė lietuvius prie 
bažnyčios“.

Toliau dar autorirts rašo, kad visi svei
ki lietuviai vyrai buvo priversti stoti į 
britų arba į rusų kariuomenę.

O koks buvo tas priverstinis tarnavi
mas, kiek daugiau žinių suteikia kun. J. 
Norbutas (žr. „Memorandum apie Škoti
jos lietuvius“, 1920 m., psl. 32.):

,,... Per karą Britanijoje kilo agitacija 
prieš „rusus“ išeivius, kam jie neimama 
karėn. Britų valdžia tos agitacijos verčia
ma 1917 m. susitarė su Kerenskio valdžia 
priverstinai imti britų pavaldinius Rusi
joje, o „rusus“ Britanijoje gyvenančius. 
Prie to duota kožnam proga pasirinkti 
rusų ar britų armiją. Britai savo valdinių 
šeimynas Rusijoje aprūpino puikiai ir no
rinčius savo kaštu pargabeno Britanijon. 
Rusai savo pavaldinių šeimynoms nepa
skyrė nieko ir net Rusijos armijon va
žiuojančių vyrų išgabenimą primetė ang
lams“.

„Spalių m. 1917 m. dėl tos sutarties tarp 
1.500 ir 1.800 vyrų (daugiausia pavienių) 
išplaukė iš Britanijos Archangelskan. Ten 
priimti gyvulių pavydale, išbadėję, ap

KARALIAUČIUS DABAR
(E) „Der europaeische Osten“, mėnesi

nis žurnalas Rytų Europos klausimams, 
rugsėjo mėn. sąsiuviny (114 nr.) spausdi
na išsamų Herberto Meinhardo Muel- 
pfordto straipsnį apie šiandieninį Kara
liaučių.

1945 m. kapituliacijos metu, rašo auto
rius, Karaliaučiuje, šiandien vadinamam 
Kaliningradu, buvo 150.000 vokiečių. Tų 
metų spalio mėn. jų telikę 60.000, kiti iš
mirė nuo bado ir ligų ar buvo išžudyti. 
1947 m. kovo mėn. Karaliaučiuje gyveno 
tik 25.000 vokiečių. Nuo tada tam tikrai 
daliai buvo leista išvykti Vokietijon. (Šiek 
tiek Karaliaučiaus gyventojų persikėlė ir 
Lietuvon, kur juos ūkininkai, ypač kol dar 
nebuvo suvaryti į kolchozus, priglaudė, 
maitino, gelbėdami nuo bado mirties.—E.). 
1954 m. mieste buvo tik 24 jo senieji gy
ventojai. šiandien — nė vieno. Tačiau šiek 
tiek vokiečių atsikėlė iš Sov. Sąjungos 
(buv. belaisviai, ištremtieji ir kt.). Jie jau 
Sovietų piliečiai, tačiau jiems ir surusin
tas Karaliaučius, matyt, yra arčiau širdies 
nei tikroji Rusija. 1948 m. Karaliaučiuje 
buvo 70.000 gyventojų, 1956 m. — 212.000, 
dabar — 250.000.

Raketų ir karinės administracijos centras
Karaliaučius šiandien yra raketų bazių 

centras Baltijos jūros erdvei ginti. Todėl 
visas pajūris aplink miestą yra draudžia
moji zona (ir rusams). Tik mažas ruoželis 
pajūrio prie Rauscheno (dabar Svetlo- 
gorsko), vad. „Šiaurės Soči*,, yra naudoja
mas kaip pliažas, kuriame tačiau sutemus 
negali pasirodyti jokia gyva dvasia. Pilu- 
va (Piliau, dabar Baltiškas) yra adminis
truojamas karinės valdžios, čia nėra jo
kios civilinės įstaigos. Krance — daugybė 
kariuomenės. Karaliaučiuje yra ir povan
deninių laivų bazė, iš kurios laivai plau
kia iki Švedijos pakraščių ir nesivaržyda
mi visa stebi ir fotografuoja.

Hermetiškai uždara siena į Lietuvą dau 
giau neegzistuoja. Per Nemuną dabar ga
lima peržengti be jokių ypatingų formalu
mų. Galutinai visos Karaliaučiaus srities 
karinė administracija buvo panaikinta 
1962 m. Žurnalistas primena ir tai, kad 
Karaliaučiaus sritis dabar yra ūkiškai su
bordinuota Liaudies ūkio tarybai Vilniuje.

Civiliniams reikalams pramonės įmonių 
šiandieniniame Karaliaučiuje maža: elek
trinė, vandentiekis, skerdykla, vagonų fa
brikas, viena geležies liejykla, automobilių 
fabrikas, viena alaus darykla ir kt. Uos
te matyti moderniškų žvejybos laivų, ku
rie pasiekia ir ekvatorių. Jais atgabenami 
milžiniški kiekiai silkių, kurių visada gali
ma nusipirkti. Per Karaliaučiaus uostą eks 
portuojama užsienin 10 proc. visos Sov. S- 
goje- sugaunamos žuvies. Mieste veikia žu
vininkystės technikumas. Netrukus turi 
būti pastatytas žuvies konservų fabrikas. 
Tokiu būdu Karaliaučius yra tapęs svar
biausiu sovietų uostu po Leningrado. Kles
ti gintaro pramonė. Mieste yra didelis gin 
taro kombinatas, kurio gaminiai rodomi 
Briuselio, Londono, New Yorko, Ozakos pa 
rodose. Kombinate dirba apie 1000 darbi
ninkų. („Liaudies Ūkio“ duomenimis, kom 
binate dirba 1600 darbininkų. — E.).

Miesto vidurys — griuvėsių krūva
Miesto centre — vien griuvėsiai, čia 

vaizdas toks, kaip ir 1944 metais. Pilies 

vogti ir privargę „tepluškose“, nusidangi
no Sibiran bei Pietų Rusijon. Bolševikų 
sukilimas užtiko juos kelyj. Iš Omsko 
maža dalis prigauta ar priversta stoti bol
ševikų armijon, didžiuma išsiblaškė po 
Rusiją ir grįžo Archangelskan, su vilčia 
atgal pasiekti Britaniją. Dalis pasiekė 
Minską, iš ten kliuvo vokiečių belaisvėn 
ir išgabenta Vokietijon į darbus. Keli iš 
tų pasiekė net Britaniją“.

„Atlikusieji Britanijoj buvo nepalygi
namai laimingesni. Maža dalis suimta bri
tų armijon, beveik visi į „Labour, non 
combatant“ batalionus. Daugelis ne tik 
karės, bet net Francų nematė, gana buvo 
kiek padėvėti pilka sermiega Britanijos 
kazarmėse. Kurie ir frontą pamatė — per
daug nenukentėjo“.

Autorius paaiškina, kad „Non comba
tant“ reiškia nekariaujančius ginklais. 
Tai buvo darbo tarnybos batalionai.

Dar tenka priminti, kad lietuvių tarna
vo ir vokiečių armijoje. Tai Rytprūsių 
krašto lietuviai. Be to, dar peršasi mintis, 
kad lietuvių galėjo tarnauti ir kitų vals
tybių armijose, kurių aš čia dėl stokos 
žinių negalėjau paminėti. Tai, kaip mato
me, Didžiojo karo frontuose dalyvavo ga
na didelis skaičius lietuvių, aprengtų įvai
rių valstybių uniformomis. Brolis prieš 
brolį kovojo su ginklu rankose. Ir tik tada 
vienas kitą atpažindavo, kai mirtinai su
žeisti lietuviškai šaukdavosi Dievo pagal
bos. Ypač, kaip pasakodavo to karo daly
viai, daug lietuviškų šauksmų teko išgirs
ti vokiečių-rusų frontuose.

V. Vytenietis

bažnyčia, kurioje kadaise buvo vainikuo
jami Prūsijos karaliai, beveik sulyginta su 
žeme. Griuvėsiuose iki 1950 m. šeimininka
vo plėšikai, terorizavę gyventojus.

Pergalės aikštėje stovi Lenino pamink
las. Visa, kas galėtų priminti vokiečius, rū 
pestingai pašalinta. Gatvės pavadintos dau 
giausia žymiųjų rusų ar komunistų veikė
jų vardais. Tepaliktas senasis Kanto gat
vės vardas. Tebestovi ir paminklas Kan
tui ant jo kapo griuvėsiais virtusioje ka
tedroje. Kapuose ganosi karvės, puikūs ant 
kapiai nuverčiami ir naudojami gatvėms 
grįsti. Universitetas ir opera — griuvėsių 
krūva, kurią greitai užgožės žolės ir krū
mai, neliks nė griuvėsių... Neveikia nė vie
na bažnyčia — visos sugriautos.

Užsieniečiui patekti į Karaliaučių beveik 
neįmanoma. Niekas neturi sužinoti, kaip iš 
tikrųjų šiandien atrodo buvusi Rytprūsių 
širdis. Žinias apie miestą vokiečių žurna
listas surinko daugiausia iš slaptai atga
bentų pranešimų ar* Vokietijon paspruku
sių Karaliaučiaus gyventojų.

KIEK SVĖRĖ DINOZAURAI
Šią problemą ėmė tyrinėti vieno Ameri

kos gamtos istorijos muziejaus paleonto
logai. Iš kaulų liekanų buvo rekonstruoti 
išmirusių milžinų skeletai, paskui buvo 
atkurtas jų bendras pavidalas ir pagaliau 
sukurti dinozaurų „modeliai“. Išmatavę 
modelių apimtį, jie apytikriai apskaičia
vo didžiulių gyvūnų svorį. Rezultatai bu
vo stulbinantys: tiranozauras svėrė apie 
7 t, diplodokas — 10 t, brontozauras — 
apie 30 t ir pagaliau brachiozauras — 
daugiau kaip 70 t! Palyginkime: afrikinis 
dramblys sveria 3 t, o begemotas — nuo 
2,5 iki 4 t. Bet tokie daugiatoniai gyvūnai 
negalėjo gyventi sausumoje — juos būtų 
sugniuždęs jų pačių svoris. Todėl paleon
tologai mano, kad gyvūnai gyveno beveik 
visą laiką pasinėrę pelkių pliuroje. Iškišę 
lauk nedidelę, palyginus su visu kūnu, 
galvą su ilgu kaklu, jie apskabydavo pa
krantės augaliją.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujausios knygos:

A. Nevardauskas — Pajūriais, pama
riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. Šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 
knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Rašydamas anąkart apie lietuviškas kny 

gas anglų kalba, primiršau vieną gana 
svarbų dalyką.

Yra juk lietuvių, kurie viešosiose biblio
tekose skolinasi knygas skaityti. Tokios sa 
vivaldybių išlaikomos bibliotekos yra jaut 
rios ir kreipia dėmesį į skaitytojų pagei
davimus. Man rodos, viename kitame Ang 
lijos mieste lietuviai skaitytojai be dides
nių sunkumų yra pasiekę tai, kad ten bu
vo įtaisyti lietuviškų knygų skyriai ir ne 
pačių skaitytojų, o bibliotekos lėšomis.

Manau, kad lietuviams dar mažiau pa
stangų reikėtų prikalbinti bibliotekas, iš 
kurių jie nuolat ima knygas skaityti, kad 
jos praturtintų savo lentynas lietuviškais 
leidiniais anglų kalba.

O jokių pastangų, tur būt, nereikėtų nu 
pirkti ir nunešti bibliotekai kurią nors lie
tuvišką ar apie Lietuvą rašančią knygą 
anglų kalba.

♦ ♦ *

Paskaitęs anąkart mano užrašus, kur aš 
skatinu nuo sveikinimų atvirutėmis persi
mesti daugiau į dovanas knygomis šven
čių proga, vienas bičiulis pareiškė didoką 
nepasitenkinimą.

Jis sutinka, kad gera būtų kaip nors pa
dėti pasmerktai jau mirti lietuviškai kny
gai. Dar labiau sutinka, kad lietuviškos 
knygos angliškai turėtų kaip mūsų dova
nos surasti kelią į šviesių anglų ar angliš
kai mokančių kitataučių namus.

Tačiau jis jokiu būdu nenori sutikti, kad 
nereikėtų siuntinėti sveikinimo atvirukų. 
Sako, visiems nepasiųsi po knygą. Sutin
ku! Sako, malonu, kai seni pažįstami nors 
švenčių proga atsimena ir atsiunčia atvi
ruką bent porą žodžių parašę arba bent 
pasirašę. Sako, tada nors keletą dienų lyg 
ir pagyveni su jais. Tegu būna ir taip! Tik 
nesutikčiau su jo mintim, kad mūsų parei
ga būtų palaikyti atviručių gamintojus. 
Kitaip viskas atrodytų, jei lietuviai patys 
gamintų ir platintų atvirukus su kokiais 
nors tautiniais motyvais.

Bet anąkart ir šįkart mano vyriausias 
noras buvo piršti knygą. Jeigu kiekvienas 
mūsų bent vienam savo draugui kitatau
čiui kas metai padovanotume po vieną lie
tuvišką knygą angliškai, būtum pasigėrėji 
mo verti lietuviai, tikri tylūs ir pasiryžę 
ambasadoriai.

O jeigu kas bus toks sąmoningas ir nors 
pačiam geriausiam savo bičiuliui lietuviui 
padovanos lietuvišką naują knygą, tas irgi 
atliks šviesų ir pasigėrėtiną darbą.

* * *

Kai pasimaišo rinkimai ir aš pasikalbu 
su savo tautiečiais ir kitais panašaus liki
mo netautiečiais, tai slaptai sau galvoju, 
kokią klaidą padarė toriai, kad visų jų 
per prievartą nepadarė piliečiais. 99 pro
centai jų tikrai būtų pabalsavę už torius, 
tai būtų šį tą reiškę jiems.

Palaimintas neapsižiūrėjimas!
Mūsų likimo brolis tikrai konservaty

vus. Konservatyvus iki kaulų smegenų. Ne 
mėgsta jokių naujovių ar permainų, ir jam

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(4)

DIEVO KARALYSTĖ IR JOS ŽENKLAI
Šventasis Raštas aiškiai ir protingai 

skelbia, kad Dievo Karalystė yra vieninte
lė pasaulio viltis. Tik joje ir per ją žmonės 
tegalės išsigelbėti iš dabartinio suspaudi
mo, vargo, ligų ir mirties. Per ištisus tūks
tančius metų šventieji Dievo pranašai, ku
rių kalbos parašytos Biblijoje, rašė ir kal
bėjo apie Dievo Karalystę.

Šita Karalystė taip pat buvo Jėzaus ir 
Jo apaštalų tema, ir dėl jos Jėzus liepė 
melstis, tariant: „Teateinie tavo karalystė; 
tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje.“ Visi tikri Krikščionys žino ir ti
ki, kad Dievas yra nutaręs ir pažadėjęs 
įsteigti žemėje garbingą ir galingą Mesiji
nę Karalystę, kuriai prasidėjus tamsybės 
kunigaikščio viešpatavimui bus padarytas 
galas ir visi jo darbai išardyti.

Tatai reiškia panaikinimą priespaudos, 
neteisybės, keršto, neapykantos, kovos, li
gų ir mirties. Tuos negeistinus dalykus 
pašalinus, jų vietoj bus įsteigtas naujas ir 
teisingas pasaulis, kurį apaštalas Petras 
vadina „nauju dangumi ir nauja žeme, 
kuriuose teisybė gyvena“.

Taigi pirmas iš žymesniųjų tos Karalys
tės dalykų bus įsteigimas žemėje nuolati
nės ir tikros teisybės, kuri dabar yra lyg 
po kojomis paminta. Kiti žymūs tos nau
jos ir teisingos Karalystės ženklai bus tai 
dideli ir galingi Dievo darbai, kuriuos 

geriausia yra visa tai, kas yra. Ko dar nė
ra, į tai jis žiūri su didžiausia baime.

Nenuostabu, kad lietuviai, kurie, išmin
čių tvirtinimu, išrado plūgą, dar ir XX am 
žiuje daug kur arė mediniais arklais ir 
akėjo medinėmis akėčiomis.

Palaimintas konservatyvumas!
Tavo Jonas

M. Grigoniui 75 m. amžiaus
(E) Spalio 3 d. Lietuvoje gyvenančiam 

pedagogui ir pastaruoju metu sodininkui 
Matui-Grigoniui sulaukus 75 m. amžiaus, 
apie jį plačiai rašė okup. Lietuvos laikraš
čiai. Sukaktininkas daugiausia žinomas 
kaip pedagogas, nes mokytojo ir gimn. di
rektoriaus darbą jam teko dirbti 1908-34 
metais. Rašė eilėraščius, apsakymus, sce
nos veikalėlius ir išleido keliasdešimt kny
gučių jaunimui. Svarbiausia jų buvo 1911 
m. išleistas žaidimų rinkinys „200 žaidi
mų“. Nuo 1930 m. M. Grigonis susidomėjo 
augalininkyste ir ypač Mičiurino darbais. 
Dabar Grigonis vadinamas „mičiurininku“ 
ir tebegyvena Paliūniškio kolchoze, Pane
vėžio priemiestyje.

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. į 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.

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

^GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG
žmonės vadins „stebuklais“, jiems nepa
prastais įvykiais.

Visos Biblijos pranašystės parodo, kad 
Dievo Karalystė bus tikra „stebuklų“ ga
dynė. Jai įsikūrus žmonių, negalės, nesvei
kata ir įvairiausios ligos pradės laipsniš
kai mažėti ir nykti. Akliems bus sugrąžin
tas regėjimas, kurtiniams girdėjimas, ne
byliams sugebėjimas kalbėti, raišiems ir 
šlubiems bus pagydyti jų sąnariai, ir silp
nųjų kūnai atsigaus ir sustiprės. Senieji 
atjaunės ir vėl žaliuos ir bujos, kaip kokie 
medžiai.

Gydymas palies ne tik žmogaus kūną, 
bet ir protą ir širdį, šiandien pasaulio gy
dytojai įvairiomis mokslo priemonėmis 
gydo žmogaus suirusį kūną, bet nesvei
kam protui jie maža ką teturi vaistų. Ge
rasis Gydytojas, Kristus, Ramybės Kuni
gaikštis gi sugrąžins protą pamišėliams, 
išlaisvins kalinius ir suteiks jiems žmoniš
ką širdį ir išmokys visus mylėti Dievą iš 
visos širdies ir artimą kaip pats save.

Jonas Apreikštojas matė tuos palaimin
tus laikus ir apie juos kalbėdamas pasakė: 
„Tuomet aš mačiau naują dangų ir naują 
žemę; nes pirmasis dangus ir pirmoji že
mė nuėjo. ... Ir Dievas nušluostys nuo jų 
akių kiekvieną ašarą; mirties daugiau ne
bebus, nei dejavimo, nei skausmo nebebus 
daugiau, nes kas buvo pirma, išnyko. Tuo
met sėdintis soste tarė: Štai aš darau visa 
nauja“. Taigi čia aiškiai kalbama apie 
naują pasaulį arba naują dieną, kurioje 
visos tautos bus palaimintos.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Hl. U.S.A. (61362)
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PRAŠYTUME

IŠLYGINTI SĄSKAITĖLES

Europos lietuviu kronika

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai pridėjo aukų lietuviško spausdinto 
žodžio reikalams: 24 šil. tautietė iš Brad- 
fordo, 16.6 šil. I. Kiaunė, 10 šil. J. Bugenis, 
po 5 šil. B. Navaslauskas, V. Zokas, K. 
Deveikis ir P. Kevelaitis, po 4 šil. P. Ky
bartas. P. Gugas. J. Kunigiški's ir J. Ka- 
siukonis, po 3 šil. V. Kasnickas ir J. Vens- 
kūnas ir po 2.6 šil. J. Kasponis ir L. Ne- 
meika.

Spalio 31 d. baigiasi Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės finansiniai metai.

Todėl prašomi visi, kurie skolingi už 
„Europos Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo 
knygas, teiktis išlyginti savo sąskaitas 
prieš tą dieną. Tuo sutaupysite mums lai
ko, ir mes būsime visiems ypač dėkingi.

Lietuvių Namų Akc. B-vė

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS AUKŲ VAJUS 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI

Iki šiol gauta aukų iš Leicesterio lietu
vių 7 sv. 10 šil., inž. J. Vilčinsko 10 šil., 
Dr. J. Mockus (Derby) 2 sv. ir Nottingha- 
mo Lietuvių Rezistencijos Santarvės sky
riaus ir Nottinghamo lietuvių 11 sv. 8 šil.

Visos organizacijos, gavusios aukų la
pus, prašomos juos grąžinti ne vėliau kaip 
iki lapkričio 1 d. Grąžinti juos reikia dėl 
atskaitomybės. Grąžinti bendruomenės 
valdybos sekretoriui: S. Kasparas (Vasa-
rio 16 gimnazijai), 32 Puteaux Hause. 
London, E.2.

LONDONAS
VĖLINĖMS

Lietuvių bažnyčioje Vėlinėse ir Oktavo
je laikomos sudėtinės Mišios, vakarais gie
dami gedulingi mišparai už mirusius, žu
vusius, nukankintus tautiečius. Nuo lap
kričio l.d. vidurdienio iki 2-ros vidurnak
čio kiek kartų, esantieji malonės stovyje, 
aplanko bažnyčią ar kapines, sukalba 6 po 
terius, tiek kartų įprastinėmis sąlygomis 
gali pelnyti visuotinius atlaidus už miru
sius.

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.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo

sąlygas.

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

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Londono Lietuvių Parapijos rengtoji 
Derby arklių lenktynių loterija praėjo sėk 
mingai. Bilietų išplatinta už 84 sv. 4 šil. ir 
6 penus. Platinimo darbe labai pasižymėjo 
tolimesnės kolonijos, kurios išplatino 2.600 
bilietų. Pirmąją vietą užėmė A. Kukanaus 
kas, išplatindamas 500 bilietų vien tik ang 
lų tarpe.

Premijas laimėjo šie asmenys: A. Kusta 
(Londone) 15 sv.. Ann Murry (Corby) 10 
sv., Micky Tyler (Londone) 7 sv., J. Hong- 
liton (Corby) 2 sv.

Bilietų spausdinimas ir kitos išlaidos 7 
sv. 18 šil. 8 penai. Liko pelno 42 sv. 5 šil. 
ir 10 penų.

Bažnytinio komiteto vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiems platintojams ir rėmėjams.

St. Kasparas
PARAPIJOS PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS

Spalio 11 d. Parapijos Salėje buvo su
kviestas parapijos pusmetinis susirinki
mas.

Susirinkimą atidarė ir pravedė parapi
jos p-kas S. Kasparas, sekretoriavo komi
teto sekretorius A. Knabykas. Praeito su- 
sirinkimo protokolą skaitė V. Zdanavičius.

Parapijos klebonas kun. Dr. S. Matulis, 
MIC., pranešė, kad nuo metų pradžios iki 
šiol pakrikštyti keturi vaikai, apvesdintos 
2 poros, o mirė 11 asmenų, už kuriuos bu
vo sukalbėta malda. Arkivyskupo vizitaci
jos metu sutvirtinta 32 asmenys, „šalti
nio“ surengtoje ekskursijoje į- Liurdą da
lyvavo 31 asmuo. Sekančių metų bėgyje 
bus rengiama ekskursija į Šventąją žemę. 
Jau dabar yra užsirašę 10 asmenų.

Seinų krašto lietuvių šalpa, kurią Lon
dono ir apylinkių lietuviai labai nuošir-
džiai remia, išsiųsta 102 siuntiniai, už ku
rių persiuntimą sumokėta apie 70 sv., o 
aukų pinigais gauta tik 45 svarai. Dėl to 
reikės surasti būdų toms išlaidoms išly
ginti. Persiuntimo darbą atlieka B. Gle- 
veckas, Londono ateitininkų draugovės 
sendraugis.

Moterų šv. Onos ir Ateitininkų draugo
vės ekskursijoje į Alysfordą dalyvavo 95 
asmenys.

Vasarinėje rinkliavoje surinkta 306 sv. 
10 šil. Viena labai nuoširdi lietuvė paau
kojo 50 sv. pirkti bažnytiniams rūbams ir 
25 sv. lietuviškų kapinių reikalui. Be to, 
labai vertingų daiktų paaukojo bažnyčiai 
ir klebonijai papuošti Vizbarienė, ščius- 
kienė (London), Bakaičiai (Ketteringe), 
Paulavičienė (Coventry).

EUROPOS LIETUVIS

Klebonas išreiškė padėką visiems rėmė
jams Londone ir provincijoje.

Kasininkas pareiškė dėl to, kad pajamos 
nebepadengia išlaidų. 1964.1.I-VII. 31 pa
jamų buvo 410 sv. 17 šil., o išlaidų 415 
sv. 16 šil.

S. Kasparas dar priminė, kad buvo su
rengtos dvi ekskursijos į Lietuvių Sodybą, 
viena per Sekmines, antra į skautų vasa
ros stovyklos atidarymą. Be to, skautų 
stovyklą parapijiečiai parėmė pinigine 
auka. Prie parapijos komiteto bus sudary
ta patikėtinių valdyba. Tas dalykas bus 
plačiau išryškintas vietiniam susirinkime.

Buvo plačiai diskutuotas gimtosios kal
bos vartojimas mišiose, bet šis reikalas 
dar tebėra vyskupų žinioje.

Susirinkimas baigtas malda.

MANCHESTERIS
DONELAIČIO MINĖJIMAS

Spalio 10 d. Manchesterio Lietuvių Koor 
dinacinis Komitetas, švęsdamas savo de
šimties metų sukaktį, suruošė Kristijono 
Donelaičio minėjimą. Minėjimas įvyko 
Cheetham Town salėje. Palyginti, kuklia
me dalyvavusiųjų skaičiuje buvo matyti 
nemažas būrelis lietuvių iš Bradfordo ir 
vienas kitas iš kitų apylinkių.

Minėjimą atidarydamas, mokyt. D. Dai- 
nauskas, vienas iš K. K-to kūrėjų, trumpai 
apibūdino K-to dešimtmečio veiklą ir pažy 
mėjo, kad Komitetas, nors ir mažai žino
mas kaip organizacinis vienetas, buvo ir 
yra nuolatinis apylinkės lietuvių kultūri
nio darbo žadintojas. Jis palinkėjo ir to
liau K. K-tui sėkmingai dirbti. Po to mok. 
Damauskas pakviečia rašytoją kun. J. Kuz 
mickį paskaityti tai dienai skirtą paskaitą 
apie Donelaitį.

Kun. J. Kuzmickis labai įdomiai pristatė 
klausytojams K. Donelaičio asmens ir jo 
kūrybos charakterį. Tai buvo turininga ir 
labai vaizdi, sakytumėm, nebe paskaita, 
bet mažytė paties Donelaičio ir jo raštų 
studija. Kalbėdamas apie Donelaičio kūry
bos perlą „Metus“, savo aiškinimus kun. 
Kuzmickis paįvairino to veikalo ištrauko
mis, kurias paskaitė A. Pilkauskas. Jei 
kam nors iš mūsų Donelaitis arčiau ir gi
liau dar nebuvo žinomas, tai ši paskaita 
tas spragelesneabejotinai užlopė.

Uždarydamas minėjimą ir reikšdamas 
visiems padėką, K. K-to narys V. Kupsty s 
apgailestaudamas atsiprašė, kad šiuokart 
dėl įvairių techniškų kliūčių minėjimo pa
įvairinti menine dalimi nebuvo galima. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Ta proga K. K-to vardu buvo renkamos 
aukos Manchesterio liet. sekm. jnokyklos 
reikalams. Aukų lapuose, dėkui dalyvių 
nuoširdžiam dosnumui, pasirodė graži su
ma — iš viso 10 sv. 17 šil. ir 6 pen.

A. Pilkauskas

WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

Spalio 10 d. įvyko draugiškas krepšinio 
komandų turnyras Wolverhamptone.

Į jį atsilankė Manchesterio „Lituanica“ 
ir jauniai. „Viltis“ irgi išstatė savo dvi 
komandas.

Manchesterio jauniai laimi 24:10. Iš jau 
nių reikia paminėti: E. Karnilavičius (4 
taškai), jo draugai angliukai I. McGregor 
ir P. Haybury, broliai Bondoniai broliai 
Pitkevičiai. Visi padarė gerą pažangą, ir 
po keleto mėnesių jie turėtų būti gera ko
manda. Iš Manchesterio jaunių verta pa
minėti Steponėnas ir angliukai Dillon ir 
Wilson, kurie tikrai yra geros klasės žai
dėjai.

„Vilties“ rungtynės su „Lituanica“ vyko 
labai atsargiai pirmojo kėlinio metu. Gy
nime gerai žaidžia už Manchester) Snabai- 
tis ir Grumblys. O viltiečių tolimi meti
mai nekrinta, ir kėlinys baigiasi 17:16 
Vilties naudai.

Antrame kėlinyje viltiečiai pakeičia tak 
tiką, ir Manchesteris pralaimi 59:24.

Viltiečių Viliūnas ir Karnilavičius su 
Manga dar vis yra nepakeičiami žaidėjai. 
Gražiai ir sportiškai žaidė ir T. Burden 
„Vilties“ komandoje, o Holden Mancheste
rio komandoje.

SKAUTŲ PASIRODYMAS

Tą pačią dieną vakare naujame ukainie- 
čių klube įvyko skautų pasirodymas, o po 
to pasilinksminimas. Veikė baras ir lote
rija.

Pirimausia pasirodė W-tono skautės su 
vaidinimėliu „Sibiro maldaknygė“. Po to 
nottinghamiečiai šoko tautinius šokius. 
Vakaras praėjo geroj nuotaikoje.

Visiems, kurie prisidėjo prie šio vakaro 
ir vaišių paruošimo ir pernakvydino sve
čius, rengėjai, sportininkai ir skautai reiš
kia padėką.

V. K.

PAIEŠKOJIMAI
PETRAVIČIUS Jonas iš Vilkaviškio, 

1946 m. gyvenęs Greveno lietuvių sto
vykloje, paieškomas artimo giminaičio, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti: 9 
Newhampton Rd., East Wolverhampton, 
Staffs., England.

III P. Amerikos liet, kongresas
Trečiasis Pietų Amerikos Lietuvių Kon

gresas, kuris įvyks 1965 m. vasario 18-21 
d.d. Sao Paulo mieste, Brazilijoje, sukėlė 
didelį susidomėjimą Brazilijos lietuvių 
tarpe ir juos subūrė bendram vieningam 
darbui. Neperdedant galime tvirtinti, kad 
Kongreso paruošiamieji darbai vyksta 
sklandžiai ir su dideliu entuziazmu. Dar 
šių metų pradžioje buvo sudarytas Tre
čiojo P. Amerikos Kongreso Rengimo Ko
mitetas, kurio pirmininkas yra prel. Pijus 
Ragažinskas, vicepirmininkai — Jonas 
Antanaitis ir Aleksandras Boguslauskas, 
sekretoriai — Halina Mošinskienė ir kun. 
Jonas Giedrys; komiteto nariais yra finan
sų komisija, meno, svečių priėmimo, vai
šių, sporto ir spaudos bei informacijų ko
misijos.

Kongreso metu Valdyba yra numačiusi 
turėti šitokias sekcijas: 1. jaunimo, ap
imančią akademinį jaunimą; 2. lietuviško 
auklėjimo (ją sudarytų lituanistinių mo
kyklų mokytojai), 3. tautinio meno (ap
imtų chorus, tautinių šokių ansamblius, 
liet, teatrą, tautinius rūbus ir rankdar
bius), 4. Lietuvos laisvinimo akcijos sek
cija, kuri iki sekančio kongreso palaikytų 
tame krašte, kuriame įvyko paskutinis 
kongresas, lietuviškos veiklos vadybą Pie
tų Amerikoje, 5. spaudos ir radijo sekcija;
6. sporto sekcija; 7. pastoracijos darbų sek 
cija ir 8. ekonomikos sekcija, apimanti 
inžinierius, ekonomistus, industrialistus, 
prekybininkus, ūkininkus ir turizmą.

Aktyviausiai šiuo metu reiškiasi finan
sų komisija, kurios uždavinys sutelkti Kon 
gresui reikalingas lėšas. Finansų komisijai 
pirmininkauja ekonomistas Jurgis Slieso- 
raitis. Ši Komisija pirmiausia kreipėsi į 
pavienius asmenis, kad prisidėtų pinigine 
auka, ir tokių aukotojų susidarė apie 20

BRADFORD  AS
PASAULIO APŽVALGA BRADFORDE

Spalio 31 d., 18.30 vai. vakare. Bradfor
do Vyties Klubo patalpose J. Belevičius da 
rys pasaulio trijų dienų apžvalgą — „Va
kar, šiandien ir rytoj“.

Kas tuo domisi, kviečiami dalyvauti.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu Bradforde, Vokiečių Bažnyčioje 
(29 Grt. Horton Rd.), lapkričio 8 d., 14 
valandą.

Kun. Aldonis Putcė

DERBY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėjimas ruošia
mas lapkričio 14 d. Pradžia 6 vai. vakare. 
Minėjimas bus Normanton Hotel salėje 
(Normanton Rd.).

Paskaitą skaitys K. Deveikis, meninę 
programą atliks Nottinghamo lietuvių jau
nimo grupė (tautiniai šokiai, dainos ir k.). 
Dainuos kupletistas P. Zaveckas.

Po meninės dalies galima bus ir polką 
sušokti. Bufetas veiks iki 11.30 vai.

Kviečiame atsilankyti visus apylinkės 
lietuvius.

Sk. Valdyba

MIRĖ JUOZAS KARŪNAITIS
Širdies lįga staiga mirė Derbio lietuvis 

Juozas Karūnaitis.
Gimęs buvo 1902 m. liepos 6 d. Šakių 

apskr., Lukšių valse., Plynių kaitpe.
Palaidotas Derbio miesto kapinėse.

pasaulyj:
— Varšuva nutarė įsivesti 17,8 kilomet

rų požeminį geležinkelį.
— Miunchene, Vokietijoje, per vieną 

naktį buvo apkraustyti 67 automobilai ir 
padaryta nuostolių už apie 14.000 markių.

— Messinoje, Italijoje, prie altoriaus 
buvo areštuotas 47 m. amžiaus sicilietis, 
kuris ryžosi jau dvyliktą kartą mainyti 
žiedus, o tuo metu paaiškėjo, kad gyvos 
tebėra visos kitos jo 11 žmonų, vienos Ita
lijoje., kitos Albanijoje, o trečios Jugosla
vijoje.

— Kuwaite mokyklose maistu apsinuo
dijo 4.000 mergaičių tarp 4 ir 14 m. am
žiaus; 700 teko gabenti į ligoninę.

— Minint prancūzų dainininkės Editos 
Piafos mirties metines, ant jos kapo Pary
žiuje šimtai nežinomų gerbėjų prinešė 
gėlių.

ATSISAKĖ PRIIMTI TRĄŠAS

Remdamasi prekybos sutartimi, Sov. S- 
ga pristatė Rumunijai tam tikrą kiekį che
minių trąšų.

Tačiau Rumunija atsisakė jas priimti 
dėl ypač prastos kokybės. Iš viso Rumuni
ja esanti pasiryžusi panaikinti savo preky
bos sutartį su Sov. Sąjunga ir nebeduoti 
daugiau jai grūdų ir kitokių maisto gami
nių.
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asmenų, kurių daugumas pasižadėjo pa
aukoti po 70 tūkstančių kruzeirų. Atskiri 
būreliai ir organizacijos irgi prisideda sa
vo parama. Kadangi Kongreso išlaidoms 
rejkės ne mažiau kaip 5 mil. kruzeirų, tai 
finansų komisija yra numačiusi visą eilę 
viešų parengimų, iš kurių gautas pelnas 
bus skiriamas Kongreso išlaidoms padeng
ti. Visi tie parengimai reikalauja daug dar 
bo ir darbo rankų. Sao Paulo lietuvių vi
suomenė gyvai į tai atsiliepia, ir kiekvie
nas stengiasi prisidėti savo talka.

Meno komisijai vadovauja kun. Jonas 
Giedrys. Kongreso meninės programos at
likti yra pakviesti S. Paulo Lietuvų Ka
talikų Bendruomenės choras, o taipgi Ar
gentinos ir Uruguajaus chorai ir tautinių 
šokių ansambliai.

Spaudos ir propagandos Komisija pa
teikia žinių apie Kongreso rengimą lietu
viškai spaudai ir radijo valandėlėms iš
eivijoje. Pranešimai yra išsiuntinėti: Ar
gentinos, Chilės, Čolumbijos, Uruguajaus, 
Venecuelos lietuviam ir jų sambūrių vado 
vams, be to, išsiųsti pranešimai pasaulio 
lietuvių spaudos redakcijoms ir radijo va
landėlėms. Šio Kongreso proga numatoma 
išleisti lietuvių ir portugalų kalbomis bro 
šiūrą, kurią ruošia Jonas Antanaitis.

Trečiojo P. Amerikos Lietuvių Kongre
so tikslas yra aiškus: apjungti Pietų Ame
rikos lietuvius bendrai kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Kongreso Rengimo Komitetas tikisi su
laukti šia proga svečių ne vien iš P. Ameri 
kos, bet ir iš Š. Amerikos bei Europos. Tai 
būtų puiki proga pažinti egzotišką Brazili
ją, kuri nustebintų ne vieną savo miestais, 
gamta ir laisvu pajūriu, o ir Brazilijos lie
tuvių nuoširdumu ir svetingumu.

H. Mošinskienė

LIET. DIENA NEW YORKE SUKĖLĖ

PARTIEČIŲ PYKTĮ

(E) Iš pavergtos Lietuvos gauta žinių, 
kad rugpjūčio mėn. pasaulinės mugės N. 
Yorke metu buvusi Lietuvių Diena, kalbos 
ir dainos bei šokių programa sukėlė Lietu 
vos gyventojų dėmesį. Jie apie tai patyrė 
per Vakarų radiofonų valandėles lietuvių 
kalba. Stebėtasi programos dalyvių ir 
publikos gausumu.

Iš „Tiesos“ aiškėja, kad okupuotos Lietu 
vos partinius sluoksnius ypač suerzino L. 
Dienoje pasakytos kalbos. S. Šarūno ilga
me straipsnyje apie „Stuko tėvo marški
nius ir misterio Kitingo norus“ nurodyta 
ne į L. Dieną, bet į lietuvių nacionalistų 
mugėje surengtą „sambūrį“. Pasak "laik
raščio, tie išeiviai ir vėl „paliejo upelius 
purvo, šmeiždami Tarybų Lietuvą, bau
gindami amerikiečius komunizmo baubu“. 
Esą, buvusi ypač keliama 1939 m. Lietu
va, jos pasiekimai, demonstruoti 1939 m. 
New Yorke buvusioje parodoje. Čia pri
minti „kažkokio Stuko“ žodžiai ir sen. 
Keatingo kalba. Kadangi abu norėję ma
tyti 1939 m. buvusią laisvą Lietuvą, tai 
partiniam organui buvo proga paleisti pro 
pagandos sriautą ir skaičių virtines apie 
1939 metų ir dabartinę Lietuvą. Nė žodžio 
apie tai, kad anuomet Lietuva buvo nepri
klausoma, bet plačiai apie nuskurdusius 
valstiečius bei bedarbius.

Mums aiškus „Tiesos“ noras suniekinti 
buvusį laikmetį ir dar aiškesnis partiečių 
pyktis, kad išeiviai sugeba surengti di
džiules manifestacijas ir kad jose lietuvių 
tautos bylai artimi amerikiečiai reikalau
ja Lietuvai laisvės. Gera tai, kad tokios 
„šarūniškos“ pastabos kaip tik nenoromis 
painformuoja pavergtuosius. Jie patiria ne 
tik pavardes, bet ir išeivių užsimojimus.

JAUNIMO METAI

Pasaulio Liet. Bendruomenės Valdyba 
išreiškė nuoširdžią padėką „Birželio 22 ko
misijos“ pirmininkui dr. J. Puzinui už jo 
pastangas ir darbą VLIKą konsoliduo
jant. Jis pakviestas ir sutiko būti laikinuo 
ju PLB Valdybos ryšininku prie apsijun
gusio VLIKo.

Ryšium su pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresu, kreipiant visą galimą dėmesį į 
laisvojo pasaulio lietuvių išeivijos jauni
mo problemas ir rūpesčius, 1966 metai 
skelbiami lietuvių jaunimo metais. Visų 
kraštų lietuvių bendruomenės, organizaci
jos (ypač jaunimo) ir plačioji visuomenė 
prašoma jau iš anksto ruoštis ir visa dary
ti, kad lietuvių jaunimo judėjimas įgautų 
reikiamą mastą ir įtampą.

V-bos inf.
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