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BIUROKRATIZMAS PATIKSLINIMAI NE IKI GALO
Visais laikais ir visose šalyse skundžia

masi biurokratizmu. Jis laikomas pažan
gos stabdžiu, vadinamas vėžiu, ėdančiu 
valstybės, visuomenės, netgi šeimos ir Baž
nyčios gyvenimą. Biurokratizmui pasmerk 
ti tariami žodžiai yra teisingi. Dirbti biuro 
kratiškai reiškia patenkinti įstatymus, tai
sykles ir viršininkų įsakymus, bet nepaten 
kinti žmonių, nespręsti kūrybiškai iškilu
sių klausimų. Biurokratas yra žmogus, mo 
kąs labai vikriai suktis tarp įstatymų bei 
įsakymų ir jais operuoti, bet neturįs jokio 
noro, dažnai ir sugebėjimo dirbti, kaip sa
koma, iš peties. Tai tinginių ir karjeristų 
darbo stilius.

Daug smerkiančių žodžių biurokratizmo 
adresu skaitome sovietinėje spaudoje. Ne
priklausomai Lietuvai prikaišiojama, kad 
ji skendusi biurokratizmo baloje. Tad rei
kėtų laukti, jog dabar, valdant mūsų šalį 
sovietams, šios viešosios ydos nė pėdsakų 
nėra likę. Deja, faktai ką kita byloja.

Pavartę laisvės meto laikraščių lapus, 
tikrai užtiksime nusiskundimų biurokratiz 
mu. Jis vadinamas carinės okupacijos lie
kana. Iš tikrųjų taip ir buvo. Teisingai Ni
kita Chruščiovas yra pasakęs, kad jokiam 
okupantui nerūpi okupuotojo krašto ir jo 
žmonių gerovė. Tokie buvo ir carai, o juo 
labiau jų „načalnikai“. Jie Lietuvoje tik 
žiūrėjo, kaip prisipilti sau gerkles ir kiše
nes. Gyventojų vargai ir bėdos jiems tiek 
terūpėjo, kiek galėjo iš žmonių tamsumo ir 
skurdo pasipelnyti arba savo viršininkams 
įtikti. Didelė retenybė buvo tarnautojas; 
kuris negirtautų, neimtų kyšių ir nevogtų. 
Lietuviai, sukūrę savo nepriklausomą vals 
tybę, ėmėsi su šaknimis rauti carinės oku 
pacijos atgyvenas. Buvo dirbama iš peties. 
Įstatymų ir taisyklių trūkumą gerai atsto
jo karšta tėvynės meilė ir visuotinis entu
ziazmas. Nors oficialios darbo valandos bu 
vo žymiai trumpesnės, negu dabar, bet bu 
vo dirbama nežiūrint į laikrodį. Iš pradžių 
teko naudotis daugeliu asmenų, tarnavu
sių carinės okupacijos metu. Sunku jiems 
buvo atsikratyti senųjų įpročių. Ėmė leisti 
šaknis biurokratiškumo piktžolės, tačiau 
suklestėti ir pražysti neįstengė, nes trūko 
tinkamo klimato. Mažose valstybėse sąly
gos biurokratizmui bujoti apskritai yra 
prastos. Jose sunku piktnaudžiauti įstaty
mais ir įsakymais savo bejėgiškumui, tin
ginystei ar net nusikaltimams paslėpti. 
Žmonės vienas kitą pažįsta nuo pat mažu
mės, žino vienas kito sugebėjimus, gerus 
ir blogus įpročius. Su apsimetimu ir vaidy
ba čia toli nenueisi. Kas kita didžiosiose 
valstybėse.

Negalima būtų tvirtinti, jog nepriklauso 
moję Lietuvoje biurokratizmo nė žymės 
nebuvo. Gabūs ir veržlūs asmenys rasdavo

Septynios DIENOS
PADAUGĖJO KARIUOMENĖS

Amerikiečiai dar nugabeno į Pietų Viet
namą 4000 karių. Iš viso dabar jie turės 
ten 323.000 karių.

Amerikiečių daliniai užtiko belaisvių sto 
vykią, kurioje Vietkongas (Pietų Vietna
me prieš vyriausybinius dalinius ir ameri
kiečius kovojantieji komunistai) laikė iš 
jų dalinių pabėgusius dezertyrus. Užimant 
stovyklą, paskubom pasitraukiantieji sar
gybiniai didžiąją dalį imtinių jau buvo iš- 
žudę.

Pietų Vietnamo vyriausybės 6 ministe
rial įteikė pareiškimus atsistatydinti. Jie 
nepatenkinti, kad politiniais sumetimais 
buvo įkalintas sveikatos ministerio sekre
torius ir kad pagrindines ministerijas val
do pabėgėliai iš Šiaurės Vietnamo. Net ir 
ministeris pirmininkas marš. Ky yra pabė
gėlis.

PUOLAMI VADAI
Kinijos vadinamoji raudonoji gvardija 

pradėjo pulti didžiuosius krašto vadus.
Toje gvardijoje dalyvaujantieji Pekingo 

studentai, švenčiant spalio 1 d. tautinę 
šventę, buvo iškabinę šūkius, kuriuose puo 
lamas min. pirm. Čou En-lajus, kaip kilęs 
iš kapitalistų, o jo motina dar ir dabar ka
pitalistiškai gyvenanti.

Buvo užsipulti krašto apsaugos ministe
ris Lin Piao ir kiti.

GINA SAVO POLITIKĄ
Vokietijos Krikščionių demokratų parti

jos suvažiavime Dr. Straussas reikalavo, 
kad būtų pagyvinti Prancūzijos - Vokieti
jos santykiai ir daugiau remiama Prancū
zijos vedamoji nepriklausomos Europos po 
litika.

Kancleris Dr. Erhardas gynė dabartinę 
proamerikietišką ir už karinę NATO san
tarvę pasisakančią savo politiką. 

dėl ko skųstis. Tačiau kai dabar, gyvenda
mi užsienyje, stebime pažangiausių valsty 
bių darbo įpročius ir tvarką, mus apima 
pasididžiavimo jausmas, kad laisvės me
tais buvome sukūrę tikrai modernias ir 
veiksnias valdymo, švietimo, mokslo ir ki
tas institucijas, dirbusias palyginti sklan 
džiai ir vaisingai. To buvo pasiekta tik sa
vo krašte gerai paruoštų jaunų darbuotojų 
bei pareigūnų dėka.

Deja, drauge su maskvine okupacija Lie 
tuvą užgožė ir šviesius polėkius slopinan
tis biurokratizmas. Nūn sunku kūrybingos 
minties ir iniciatyvos spinduliui prasi
skverbti pro tamsius biurokratiškumo de
besis. Teisingą tos ydos vaizdą visos Rusi
jos mastu yra gabiai nupiešęs jaunas rašy
tojas Vladimiras Dudincevas. Savo romane 
„Ne vien tik duona“ jis aprašo, kaip parti
joje ir vyriausybėje viešpataujančios biu
rokratijos jėgos sunaikino pačius gabiuo
sius Rusijos žmones ir vos tik nepalaužė 
veikalo herojaus išradėjo Lopatkino. Avy
žius, Dovydaitis, Grušas ir kiti mūsų rašy
tojai taip pat atskleidžia ir smerkia sovie
tinį biurokratiškumą. Medžiagos jų veika
lams dosniai teikia kasdieninis gyvenimas 
ir spauda. Anksčiau laikraščiai gyrėsi tik 
„milžiniškais" pasiekimais ir laimėjimais. 
Kai buvo leista kelti ir negeroves, iš visų 
kampų pasipylė aimanos ir skundai. Da
bar, tur būt, jau daugiau rašoma apie įvai
rius trūkumus, negu apie laimėjimus. Be
veik visi jie kilę dėl visą gyvenimą užgo-

LENINĄ GERBIA
Trečiąją rugsėjo mėnesio savaitę visi 

Vilniaus laikraščiai uoliai stengėsi nukreip 
ti lietuvių akis Volgos link, į kadaise Si- 
birsko vardu žinomą miestą, dabar — Ul- 
janovską, Lenino gimtinę. Nuo rugsėjo 15 
d. ten vyko „lietuvių kultūros dienos“ Le
nino garbei, jo šimtmetinės gimimo sukak
ties proga. Stengtasi sudaryti įspūdį, lyg 
visa Lietuva mintimis atsidūrusi Volgos 
pakrantėj.

Tiesiogiai tose iškilmėse dalyvavo „Lie
tuvos“ ansamblis, 17 įvairių meno šakų at
stovų (iš vyriausios kartos menininkų bu
vo nusiųstas tik kompozitorius K. Kavec- 
kas) ir 6 asmenų oficiali delegacija, kurio
je buvo du iš komunistų partijos centro ko 
miteto (sekr. A. Barkauskas ir skyriaus ve 
dėjo pavaduotojas A. Laurinčiukas), vie
nas iš administracijos (meno reikalų val
dybos viršininko pavaduotojas V. Indriko- 
nis) ir trys menininkų reprezentantai: dai
lininkų sąjungos pirmininkas J. Kuzmins- 
kis, baletmeistrė G. Sabaliauskaitė ir bu
vęs Beri jos vietininkas Lietuvoj, vėliau ra
šytojo karjerą pasirinkęs A. Gudaitis - Gu- 
zevičius. (E)

DANAI DĖL BRITANIJOS VAIDMENS
Danijos min. pirmininkas Kragas pareiš 

kė, kad jo krašto įstojimas į Europos Eko
nominę Bendruomenę niekam neduotų jo
kios apčiuopiamos naudos. Kur kas svar
besnis dalykas būtų, jei imtųsi iniciatyvos 
visi trys Skandinavijos kraštai (Danija, 
Švedija ir Norvegija) ir paskatintų Brita
niją ir Prancūziją atnaujinti pasitarimus 
dėl britų įstojimo.

Jo manymu, ateities Europai svarbu toje 
Bendruomenėje būtinai turėti Britaniją ir 
Prancūziją.

GROMYKOS SUSITIKIMAI
Tris savaites išbuvęs J. Tautų visumos 

susirinkime, sovietų užsienių reikalų mi
nisteris Gromyko buvo susitikęs su prez. 
Johnsonu ir Britanijos užsienių reikalų mi 
nisteriu Brownu. Brownas užkviestas se
kančiais metais apsilankyti Sov. Sąjungoj.

Bet į Browno pasiūlymą šaukti konferen 
ciją Vietnamo reikalu Gromyko nereagavo.

PASITARIMAI DĖL NEPAKLUSNIŲJŲ
Lenkijos Gomulka Maskvoje tariasi su 

sovietų vadais, kaip spėjama, dėl santykių 
su Kinija ir nepaklusnių komunistinių 
kraštų.

Lenkijos spauda tik dabar pradėjo pulti 
Kiniją, kad ji skaldo komunistinį frontą. 
Manoma, kad netrukus visiškai pairs san
tykiai tarp Sov. Sąjungos ir Kinijos, o Len 
kija jau bus užėmusi aiškią poziciją ir ga
lės dar įtakos daryti kitiems komunisti
niams kraštams.

Be to, sovietų ir lenkų komunistų va
dams rūpesčio kelia Rumunijos laikysena. 
Ji ne tik pati drąsiai mezga ryšius su Va
karų kraštais, bet dar skatina Bulgariją ir 
Vengriją tą pat daryti. 

žusio biurokratiškumo. Imame pirmą po 
ranka pakliuvusį laikraštį, skaitome zima- 
ninės „Tiesos“ rugpiūčio 9 dienos numerį. 
Iš jo patiriame, kad po rugiapiūtės laūkuo 
se ilgą laiką guli ir pūva krūvos paliktų 
šiaudų, nes nėra jiems tvarkyti prietaisų, 
o darbas šakėmis apmokamas prasčiau, ne 
gu kiti javų nuėmimo darbai. Per rugia- 
piūtę ne visu pajėgumu buvo panaudojami 
kombainai ir kuliamosios, neleistinai vilki 
namas dobilienų arimas, delsiama su dirvų 
ruošimu žiemkenčiams. Klaipėdos gamyk
la „Syrius“ negauna gero popieriaus ir 
plastmasių, todėl jo gaminiai negali sėk
mingai rungtyniauti užsienyje. Menkai ko
vojama prieš piktžoles, kenkėjus ir ligas. 
Gyventojai miestuose turi ištisus metus 
laukti, kol užlopomas prakiuręs stogas ar 
sutaisomas sugedęs pečius. Ir t.t. ir t.t. Ir 
visa tai tik viename laikraščio numeryje!

Iš biurokratizmo kilusių negerovių kėli
mas spaudoje rodo, kad lietuviai rimtai su 
sirūpinę jas pašalinti. Deja, ta kova ne
sėkminga, nes Lietuvoje šiandien šeiminin 
kauja sovietiniai biurokratai.

Augustinas Upėnas

Proletarinis internacionalizmas
Vilniaus Filharmonijos salėje jau visiš

kai įsivyravo rusiškai nudažytas „proleta
rinis internacionalizmas“. Šioj salėj dau
giausia koncertuoja svečiai iš Rusijos, iš 
satelitinių kraštų, kartais ir iŠ tolimesnių 
vakarų. Kai reikia tarpininkavimo tarp 
svečių ir publikos, vartojama „proletarinio 
internacionalizmo“ kalba — rusų.

Neseniai Vilniuje (ir Kaune) lankėsi 
Varšuvos radijofono koncertinė grupė 
„Zgaduj-Zgadulia“ (pakviesta 1967 metais 
koncertuoti Amerikoj). Jų koncertų metu 
buvo rengiami savotiški konkursai, šūkiu 
„Ar pažįsti savo kaimyną?“ (atseit, Len
kiją). Tas šūkis per visą sceną užrašytas 
ne lietuviškai, ne lenkiškai, o rusiškai, ly
giai kaip ir visa konkurso rezultatų skelbi
mo lenta. (E)

Vandens sunaudojimas
Kaunas suvartoja 10, o Vilnius 20 kartų 

daugiau vandens, negu suvartodavo prieš 
karą. Panašiai esą ir su mažesniaisiais Lie
tuvos miestais. Taip yra ne tiek dėl gyven
tojų, kiek dėl pramonės įmonių padidėji
mo miestuose. Dėl to prieš keletą metų ati
tinkamos įstaigos susirūpino planingesniu- 
požeminių vandens išteklių naudojimu. 
Dar ir dabar vandens nadojimas nėra tvar 
kingas: paskiri miestai ir net paskiros įmo
nės atskirai imasi žygių apsirūpinti vande
niu. Iš to kyla pavojus, kad vietomis van
dens ištekliai gali būti ir nenaudingai iš
eikvoti. Be to, įmonėse vanduo netaupo
mas.

Jau ištirta, kad naudotinų požeminio 
vandens atsargų Lietuvoj esą apie pustre
čio milijono kubinių metrų per parą. Todėl 
vandens badas Lietuvai negresia, bet tau
pumo ir tvarkos reikia. (E)

PET DELEGATOROJE
Pavergtųjų Europos Tautų Londono de- 

legatūra spalio 12 d. posėdyje išrinko šios 
sudėties naują vadovybę: pirm. G. Cons- 
tantinesco (Rumunija), vicepirm. P. Rein
hards (Latvija) ir sekr. H. Heinastu (Es
tija).

Buvęs Delegatūros pirm. T. Zavalani (Al 
banija) mirė rugpiūčio 19 d.

SVARBŪS SVEČIAI ANGLIJOJE
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 

pirmininkas Dr. Stasys Budrys ir Lietuvių 
Gydytojų Biuletenio redaktorė Dr. Milda 
Budrienė lanko Europą ir Afriką.

Spalio mėn. pradžioje juodu dalyvavo 
Allergologų Kongrese Briuselyje, Belgijoj. 
Po to kelioms dienoms atvyko į Angliją. 
Čia susipažino su keliomis didesnėmis Lon 
dono ligoninėmis, keletą valandų praleido 
pas savo pažįstamus Hereforde ir vėl pro 
Londoną išskrido į Madridą — į Tarpame- 
rikinį Gastroenterologų kongresą. Iš ten 
nuskrido kelioms dienoms į Afriką — Ma- 
rocco, o po to į Portugaliją. Spalio 25 d. 
grįžta į Čikagą.

Daktarai Budriai verčiasi medicinos prak 
tika Čikagoje — nuosavame moderniame 
Medicinos Centre. Dr. Budrienė taip pat 
dirba Illinois Universiteto AUergijos Klini
koje.

Svečiai domėjosi Anglijos gyvenimu, ir, 
atrodo, ši karališka sala padarė jiems tei
giamą įspūdį.

Rusų interesų gynimu uždarbiaujantieji 
laikraštininkai labiausiai jaudinasi, kai 
nurodomas koks nors rusų kolonizatorinės 
politikos faktas Lietuvoj.

Vos porai savaičių praėjus nuo pasirody 
mo išeivijos spaudoj pastabų apie kelių 
šimtų gyventojų sumainymą “Taškento že
mės drebėjimo proga ir apie kolonizatori- 
niais sumetimais steigiamas įmones Uteno 
je ar Plungėje, atsiliepė kolonializmo gynė 
jai Tiesoj (rugp. 13) ir Komjaunimo Tie
soj (rugp. 16). Faktų jie neginčija, tik 
pyksta, kam atskleidžiama kolonizatorių 
slepiamoji tų faktų reikšmė.

Atsiliepdama dėl Lietuvos - Taškento 
žmonių sumainymo, Tiesa tačiau tik patiks 
lino faktą: iš Taškento Lietuvon apgyven
dinti atsiųsta ne 300, o keli šimtai šeimų. 
Ir paryškino, kad „Tai internacionalinė 
mūsų pareiga, ir jos vykdymas mūsų tary
binio gyvenimo sąlygomis yra visai sųpran 
tarnas reiškinys".

Atseit, pagalba nuo žemės drebėjimo nu
kentėjusioms Taškento gyventojams nėra 
labdarybė, o rusų valdžios įsakyta („inter
nacionalinė“) pareiga, kurios vykdymas, 
žinoma, suprantamas reiškinys, kadangi 
„tarybinio gyvenimo sąlygomis“ Lietuvoj 
kitaip negi galima, negu Maskvos įsakyta...

Kitur tarptautinės pareigos pagelbėti ne 
laimėje — irgi suprantamas reiškinys, bet 
suprantamas taip, kad nukentėjusiem sten 
giamasi padėti atkurti tai, ko jie nustojo, 
o ne mainikauti gyventojais, iškeldinant 
juos už pusketvirto tūkstančio kilometrų 
(toks maždaug atstumas tarp Lietuvos ir 
Taškento).

Komjaunimo Tiesa pasišovė rusų val
džios Lietuvoj steigiamas įmones teisinti 
Šveicarijos pavyzdžiu: ir ten esą įmonių, 
gaminančių tik eksportui ir tik iš impor
tuotos žaliavos. Net ir darbininkų šveica
rai pasikviečią iš kitur. Jei šveicarams tai 
esą gerai, tai kodėl Lietuvoj turėtų būti 
negerai!

Pamiršo paminėti dar vieną panašumą: 
Šveicarijoj yra net ir amerikiečių įkurtų 
įmonių! Tai dar didesnis „panašumas“ su 
tuo, ką rusai daro Lietuvoj. Tačiau tas pri
minimas būtų visiškas prisipažinimas, kad 
ir rusų įmonės Lietuvoj galų gale tikrai ko 
lonistinės, kadangi amerikiečių įmones 
Šveicarijoj rusai jau seniai yra apšaukę 
„amerikinio kolonializmo“ įsibrovimu...

Bet rusų advokatai nedrįsta paminėti es 
minio skirtumo tarp Šveicarijos ir Lietu
vos: šveicarai tebėra patys savo krašto šei
mininkai, ir jie, o ne kiti nustato sąlygas, 
kokiomis jie kuria savo įmones arba ir sve 
timoms leidžia savo krašte veikti. O Lietu
vai dabar viską — mokesčius, kainas, atly
ginimus — diktuoja maskviniai planuoto
jai, tai yra, bolševikinė rusų valdžia.

Tos valdžios advokatai slepia ją po „liau 
dies" kauke (girdi, „Tarybų Lietuvoj vis-

PASUiYJE
— 82 m. amžiaus britui senukui Basiliui 

Phippsui, kuris tik vieną koją teturi, buvo 
įsakyta iš naujo laikyti egzaminus, jeigu 
jis dar nori vairuoti automobilį, ir jis neiš
laikė.

— Hongkonge buvo gaminami žaislai, 
kurių vidus pripilamas tam tikro skysčio, 
bet kai Britanijoje vaikas išgėrė tą skystį 
ir susirgo, tai sustabdytas ir tų žaislų ga
minimas.

— Po didelio lietaus pamaldų metu Roc 
ca di Papa katedroje Romoje nugriuvo ko
lona, bet žmonių nebuvo sužeista.

— Keliuose Meksikos miestuose po ura
gano prasidėjo potvyniai, pridaryta daug 
nuostolių, o Haityje žuvo apie 500-600 žmo 
nių.

— Moterys Maskvoj ilgai laukė, kol pri 
eis nusipirkti naujai atvežtų prancūziškų 
parfumų, kurių pavadinimas yra „Bourge
ois“.

— Šiaurės Prancūzijoje, netoli Phalem- 
pino, cirko vežimas, kuris gabeno 6 liūtus, 
susidūrė kelyje su kitu, ir visi liūtai buvo 
išbėgioję po apylinkę, bet 5 buvo sugaudy 
ti, tik vienas nepasidavė, parodė savo lau
kinį būdą ir turėjo būti nušautas.

— Prancūzijos butų ministerija jau se
niai buvo paskelbusi jos žinioje esančių 
butų gyventojams draudimą laikyti kates 
ir šunis, bet dabar tą draudimą atšaukė.

— Atsistatydino Japonijos susisiekimo 
ministeris Arabunė, kuris buvo įtikinęs ge 
ležinkelių vadovybę, kad būtinai reikia nu 
tiesti geležinkelio šaką į jo gimtąjį mieste
lį Fukają, ir kuris dėl to susilaukė nemalo
numų.

— 4 kiniečiai karininkai iš Tibeto pra- 
ėjomis atžygiavo į Indiją ir pasidavė, o iš 
Kinijos ambasados Indijoje išėjo pareigū
nas ir nebegrįžo (manoma, kad raudono
sios gvardijos siautėjimai verčia bėgti).

— Egipte areštuota 50 komunistų, tarp 
jų yra žurnalistų ir valdininkų. 

kas priklauso liaudžiai"!), ir jie net nepa
tenkinti, kam ta jų darbdavė pavadinama 
rusų valdžia. Komj. Tiesos autorius pikti
nasi užs. lietuvių spauda, kam rašė, kad 
„vienintelis rusų valdžios sumetimas to
kias įmones steigti Lietuvoje yra kolonisti
nis“. Po „rusų valdžios" įterpta: „taip jie 
vadina TSRS vyriausybę“. Bet ta „naujie
na" skaitytojų nenustebino, nes, išskyrus 
laikraščius ir viešus susirinkimus, ten pat 
Lietuvoj retas kas tą vyriausybę vadina 
kitaip, kaip tik rusų valdžia. Ir faktas, kad 
iš tikrųjų Lietuvoje dabar „viskas priklau 
so Maskvai“ arba „viskas priklauso rusų 
valdžiai" (tik jau ne liaudžiai!), akivaiz
dus Lietuvoj gyvenantiems kiekvieną die
ną ir valandą. Komj. Tiesa tik pagarsino, 
kad ir užsieniuose lietuviai tą žino. (Elta)

Pavyzdinės bulvės propagandai
Visiems Vilniaus laikraščiams buvo pra

nešta naujiena, kad Zapyškio kolchoze, 70 
hektarų plote, bulvių derlius buvo 165 ir 
net 180 dvigubų centnerių iš hektaro, dvi
gubai didesnis, negu buvo tikėtasi.

Tas pavyzdys, greičiausia, bus naudoja
mas rodyti, kad bulvių srity „socialistinė 
sistema pralenkė buržuazinę“. Bet bulvių 
derlių vidurkis Lietuvoje pastaraisiais me 
tais oficialioj statistikoj svyruoja tarp 77 
ir 115 cnt/ha. Ir Zapyškio kolchozas, ma
tyt, planavo susilaukti tik apie tiek. Apie 
dvigubai geresnius derlius 70 ha plote iš 
tikrųjų sena naujiena, nes visų 1931-40 m. 
Lietuvos bulvių derlių vidurkis buvo be
veik 119 cnt/ha. (E)

Unguriai
Kintų (Šilutės apskr., prie Kuršių ma

rių) žvejai šią vasarą sugavo 140 tonų un
gurių, dvigubai daugiau, negu buvo plane 
nustatyta. Už sugavimą 70 papildomų tonų 
ungurių žvejai gavo papildomo atlyginimo 
- premijų tik po 200-300 rublių. (E)

Bėda su kopūstais
Klaipėda yra artimiausia rinka Taura- 

laukio sovchozo auginamoms daržovėms. 
Bet šią vasarą Tauralaukyje išaugintus ko 
pūstus teko sušerti gyvuliams. Išaugino 
apie 100 tonų ankstyvųjų kopūstų, o Klai
pėdos daržovių supirkimo centras nupirko 
tik 30 tonų. „Sandėliai ir parduotuvės už
versti iš pietinių šalies rajonų atvežtais ko 
pūstais“ (Tiesa, rugs. 7).

Klaipėdoj vyrauja iš „draugiškų respub
likų“ atvykę kolonistai. Tur būt, jie labiau 
mėgsta savo krašto kopūstus. Šių metų pa
tirtis, gal būt, paskatins ateity bandyti 
Klaipėdos apylinkėse išaugintus kopūstus 
pasiūlyti Odesai... (E)

Grenlandijos silkės
Klaipėdoje įtaisytasis rusų žvejybos lai

vynas šiuo metu gaudo silkes Grenlandijos 
jūroj, į šiaurės rytus nuo Jan Mayeno sa
los (apie pusantro tūkstančio mylių tiesiai 
į šiaurę nuo Londono). Žvejoja apie 70 lai
vų. Kasdien, esą, sugauna iki 490 tonų sil
kių, kurias perduoda tiesiai į rusų laivą 
(ne iš Klaipėdos). Laive silkės sūdomos ir 
net sudedamos į skardinėles. Silkėms ne
teks Klaipėdoje nė „paviešėti“. (E)

DR. VYTAUTAS DONIELA LONDONE
Jau kelinta savaitė Lietuvių Namuose 

Londone gyvena Dr. V. Doniela.
Baigęs studijas doktoratu, jis dėsto uni

versitete Australijoje logiką ir politinę fi
losofiją.

Išdirbęs šešetą metų, yra gavęs viene
rius metus studijinių atostogų, kurių dalį 
praleidžia Britanijoje.

Dr. V. Doniela yra lietuviškos spaudos 
bendradarbis. „Europos Lietuviui" yra pa
žadėjęs pirmiausia parašyti apie dabar iš
leistąją vokišką Lietuvos istoriją.

VASAROS LAIKO PABAIGA
Naktį iš spalio 22 į 23 dieną D. Britani

joje baigiasi vasaros laikas. Laikrodžiai 
atsukami viena valanda atgal, t.y. į norma 
lų Grinvičio laiką — GMT.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad 19G6.X.5 Vokietijoje, Karlsruhėj, po 

ilgos ir sunkios ligos mirė 
JURGIS RAMELIS, 

gimęs 1921.11.25.
Nuliūdę motina, žmona ir brolis su šeima.
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Mjr. Ružancovo atminimui
Vaclovas Biržiška teisingai yra vadina

mas didžiuoju mūsų bibliografu, nes savo 
gyvenime daugiausia darbo yra paskyręs 
mūsų knygos istorijai, ypač seniesiems lai
kams, ir senųjų autorių gyvenimui išaiš
kinti ir aprašyti. Su tuo darbu susigiminia
vę' dar prieš nepriklausomybės laikus, pas 
kui jis profesoriaudamas per visą nepri
klausomos Lietuvos laikotarpį vis kruopš- 
tėsi toje srityje ir tuo gyveno iki pat savo 
mirties.

Lietuvoje buvo išleidęs stambių biblio
grafijos darbų, bet vis dar papildinėjo juos 
naujai surandama medžiaga, atitaisinėjo 
klaidas, kurias nesunku padaryti, tyrinė
jant tolimą praeitį, kol darbas susilaukė 
pastaraisiais metais trim stambiais tomais 
išleistojo Aleksandryno formos.

Koks sunkus darbas yra tyrinėti senuo
sius lietuvių rašytojus ir įvairius rašyti
nius dokumentus, tur būt, mums, kurie 
šioje srityje nedirbame, gali būti nebent 
tik įsivaizduojamas. Tuose trijuose tomuo
se duodamos žinios apie rašytojus, kurie 
rašė prieš 1865 metus, ir V. Biržiška tokių 
rašytojų yra suradęs net 370. Jei kiek gal 
lengvesnis dalykas būtų išsiaiškinti, kada 
tiksliai gyveno, kokius darbus dirbo ar pa
reigas ėjo, pvz., Krėvė, Maironis, Vaižgan
tas, tai tarp tų V. Biržiškos aprašomųjų 
370 nedaug yra tokių didelių ir ypač reikš
mingų. Tačiau net ir apie didžiuosius, mū
sų laikais gyvenusius sunku surinkti šim- 
taprocentiškai visas žinias. Tai ką jau be
kalbėti apie kokį nors Jurgį Zablockį, Abe
lį Vilį, Tomą Gedkantą, Mikalojų Blotną 
ir daugybę kitų!

Tuo vis domėdamasis, V. Biržiška apie 
vienus jų surinko daugiau, apie kitus ma
žiau žinių, žiūrint to, kiek apskritai jų bu
vo galima kur užtikti. Todėl jų biografi
joms vienų teko pasitenkinti net puse pus
lapio, o kitų buvo medžiagos net keliolikai 
puslapių, šalia biografijų - gyvenimo apra 
šymų, prie kiekvieno tų autorių - rašytojų 
turime pateiktus sąrašus jų darbų ir są
rašus tų leidinių ir autorių, kurie rašė apie 
tuos rašytojus ir jų darbus. Vadinasi, ša
lia biografijų, pateikiamos bibliografijos ir 
biobibliografijos.

Kas gi tie autoriai - rašytojai? Ką jie 
reiškia mūsų kultūros istorijai, toksai dide 
lis būrys tų platesnei visuomenei daugiau
sia negirdėtų vardų? Ką reiškia mums Vac 
lovo Biržiškos tasai didžiulis darbas, kurį 
visą per tris tomus sudaro 1382 puslapiai?

Vieni tų autorių - rašytojų vertė į lietu
vių kalbą giesmes ir patys ar bendruose 
rinkiniuose kartu su kitais skelbė jas. Ki
ti ruošė katekizmus, rinko, skelbė ar į ki
tas kalbas vertė lietuvių tautosaką, rašė

Didysis Aleksandrynas
eiles, bandė rašyti proza, sudarinėjo gra
matikas, žodynus, pamokslų knygas. Artė
jant j mūsų laikus, vis daugėja autorių, ku 
rie paliko savo pėdsakus grožinėje litera
tūroje. Juk šalia Tydigo, Butkevičiaus, Ze- 
nevičiaus, Rimavičiaus ar kokio Jasikevi- 
čiaus, vien XIX amžiuje rašiusiųjų tarpe 
turime ir plačiai žinomus Simaną Daukan
tą, Simaną Stanevičių, Antaną Tatarę, Lau 
ryną Ivinskį ar Antaną Baranauską. Bet ir 
tie mums nežinomieji paliko kuriuos nors 
pėdsakus lietuvių rašto ir kultūros istori
joje. Tai kultūros istorikas eina tais pėdsa
kais ir registruoja tą palikimą.

Versdami Aleksandryno tomų puslapius, 
matome, koks milžiniškas darbas atliktas 
V. Biržiškos tiek surenkant biografines ži
nias kelių šimtų autorių, tiek sudarant jų 
raštų sąrašus ir kai kuriais atvejais, kai ne 
aišku, kas yra kurio rašto autorius, remian 
tis dideliu tos senosios kultūros pažinoji
mu, darantis pačiam išvadas.

Kai mūsų kultūros istorija per amžius 
vis yra turėjusi tam tikrų ryšių arba su 
vokiečiais, arba su slavais, ypač lenkais, 
tai apie tuos senuosius autorius yra jau su 
sidariusi nemaža literatūra ne tik lietuvių, 
bet ir svetimomis kalbomis. Visos ligi šiol 
pasirodžiusios studijos apie bet kurį tų au-

„Vienas Vilniaus Valstybinio pedagogi
nio instituto anglų kalbos katedros dėsty
tojas su stojančiais į anglų kalbos specialy 
bę abiturientais prieš kurį laiką atliko tokį 
eksperimentą: ant egzaminų komisijos sta 
lėlio išdėliojo asmeninio tualeto reikme
nis — šukas, veidrodėlį ir t.t. Ir koks buvo 
komisijos narių nustebimas, kai daugiau 
kaip pusė tų pačių abiturientų, kurie vos 
prieš akimirką sklandžiai operavo sudėtin 
gomis abstrakčiomis sąvokomis, niekaip 
neįstengė atsakyti į klausimą: Kaip angliš
kai šukos?“

Šį nuotykį pasakoja Tarybinio Mokytojo 
korespondentas R. Ciemnolonskis, anglų 
kalbos mokovas (T.M., liepos 7 d.). Papasa 
kojęs samprotauja:

„šis mažas eksperimentas parodė, kaip 
dar šlubuoja mūsų mokyklose buitinės už
sienio kalbos leksikos įsisavinimas. Tokios 
išvados pagrįstumą tik sustiprino tas fak
tas, kad tą kartą WPI buvo egzaminuoja
mi ne šiaip sau abiturientai, o busimieji 
anglų kalbos specialistai, iš kurių teisėtai 
galima daugiau reikalauti“.

Toliau tas korespondentas - inspektorius 
pasakoja, kad ir Kauno Komjaunimo var- 

torių čia vis sužymėtos. Vadinas, jeigu 
kas, toliau tyrinėdamas tuos autorius, pa
norės iš pagrindų susipažinti, kas jau iki 
šiol apie juos rašyta, jis turės dar peržiūrė 
ti ir patikrinti visą eilę šaltinių. Bet, žino
ma, gera, kad tie visi galimi šaltiniai jau 
surinkti ir sužymėti Biržiškos knygoje.

Vacį. Biržiška mirė nebesuspėjęs sulauk 
ti, kol jo knyga bus išleista. Paskutinį re
dagavimo ir kai kur papildymo darbą at
liko jo brolis Mykolas. Bet antrąjį tomą 
spausdinant mirė ir Mykolas. Spausdina
mąjį darbą tada ėmėsi globoti Viktoras Bir 
žiška, kuris irgi nebesulaukė jau trečiojo 
tomo pasirodymo.

Išleido šį didįjį darbą JAV Lietuvių Ben 
druomenės Kultūros Fondas. Išleido, aiš
ku, ne plačiajai visuomenei naudotis, bet 
kaip, indėlį į mūsų kultūros istoriją, kuris 
nuolat bus reikalingas ir naudingas kultū
ros ir literatūros istorikams.

Be kita ko, ne visiems skaitytojams, tur 
būt, bus aišku, kodėl knyga pavadinta 
Aleksandrynu, o ne kokiu aiškiau patį dar 
bą aptariančiu vardu. Autorius tai padarė 
norėdamas pagerbti daug jam gyvenime 
padėjusią savo žmoną Aleksandrą.

K. Abr.

SVETIMOS KALBOS SU KLIUVINIAIS
do vidurinėj mokykloj (buvusioj Aušros 
gimnazijoj) sutikęs panašų vaizdą. Abitu
rientė (vidurinę mokyklą baigianti moki
nė) klausiama: — Kaip angliškai užuolai
dos? Šukos? Laikrodis?.. Gana gerai angliš 
kai kalbėjusi apie daug painesnius daly
kus, ties šiais klausimais mokinė visiškai 
suklupusi. Kitas mokinys, sako, painiojasi 
pagrindinių žmogaus kūno dalių pavadini
muose. Dar viena mokinė, esą, „niekaip ne 
įstengė paprašyti angliškai rašalo bonku- 
tės, plunksnakočio, net pieštuko pavadini
mą ne iškart prisiminė“.

— Kaip suderinti elementarinių leksiki- 
nių dalykų nemokėjimą su kur kas sudėtin 
gesnių dalykų mokėjimu? — klausia stebė
tojas ir tuo pačiu atsikvėpimu prasitaria 
atsakymą: — Girdėjome daug kaltinimų 
vadovėlių adresu.

Iš tikrųjų sovietiniai svetimų kalbų va
dovėliai labai rūpestingai lavina mokinius, 
kaip pačiomis skaisčiausiomis spalvomis 
papasakoti svetima kalba apie socialisti
nės santvarkos privalumus ir apie gražų 
bei laimingą gyvenimą „didžiojoj socialist! 
nėj tėvynėj“. Iš tų vadovėlių mokiniai gali 
gerai išmokti svetima kalba papūgiškai pa

Bijau suklysti, bet man rodos, kad 1931 
metais, dar prie pik. Dirmanto, Vytauto Di 
džiojo Aukštuosiuose Karininkų Kursuose 
man teko lankyti tam tikrą kursą, kurio 
vyresniuoju buvo majoras A. Ružancovas. 
Nuo tada Ružancovą labai artimai pažinau 
ir būdavau dažnas jo įstaigos lankytojas 
net iki pat rusų okupacijos metų.

Jo įstaigą lankydavau ne kaip svečias, 
draugas arba jo žinybos tarnautojas, bet 
kaip eilinis pilietis, ieškodamas literatūri
nių žinių. Būdavo, prireiks kokio nors vei
kalo, bėgu greit pas majorą Ružancovą, 
kuris visuomet su malonia iš po didelių 
ūsų šypsena pasitikdavo įprastu klausimu: 
— Mano mielas, kuo galiu pasitarnauti?

Užtekdavo pasisakyti, koks reikalas ma
ne atvijo pas jį. Jis atmintinai pasakyda
vo veikalo pavadinimą, autorių, laidą, da
tą, puslapį, net paskiras eilutes ir pasiūly
davo tuo veikalu pasinaudoti. Majoras Ru
žancovas buvo tikra vaikščiojanti enciklo
pedija.

Apie majorą Ružancovą kaip žmogų, 
kurį visapusiškai gerai pažinojau, galiu pa 
sakyti tiek, kad jis buvo maloni, nuoširdi 
ir nesididžiuojanti šviesi asmenybė. Jis su 
kiekvienu, kuris tik pas jį kuriuo nors rei
kalu kreipdavosi, būdavo malonus, išklau
sydavo ir rasdavo laiko su patrauklia savo 

kartoti visus skambiausius bolševikinės 
propagandos šūkius ir įtaigojimus. Bet kai 
visas dėmesys nukreiptas į propagandą, 
tai tokie paprasti dalykėliai, kaip šukos, 
lieka nepastebėti.

Tarp ko kita, ir iš svetimšaliams rusuo
se leidžiamų rusų kalbos vadovėlių (pvz., 
Potapovos rusų kalbos vadovėlių, skirtų 
anglams, prancūzams) irgi galima labai ge 
rai išmokti rusiškai gėrėtis dabartiniu gy
venimu Rusijoj (jokiu būdu ne Anglijoj, 
Prancūzijoj ar Amerikoj!), pasakoti apie 
keliones po Rusiją, apie Leniną, apie pio
nierius, bet... nėra progos sužinoti kaip ru
siškai šukos... (Elta)

SSSR tautų kalbos
Sovietinė Mokslų Akademija pradėjo 

leisti penkiatomį veikalą — „SSSR tautų 
kalbos“. Į „SSSR tautų" sąrašą įtraukti ir 
latviai, lietuviai, net ir senieji prūsai. Lie
tuvių kalbai paskirta 27 puslapiai. Skyrių 
rengė šeši lietuviai kalbininkai: K. Ulvy
das (vadovas), V. Ambrazas, V. Vaitkevi
čiūtė, A. Valeckienė, K. Morkūnas, A. Sa
baliauskas. (E) 

šypsena patarti, patarnauti ar padėti.
Vieną kartą truputį ilgiau užsikalbėjo

me. Aš gal ir nevisai vietoj pareiškiau jam 
komplimentą, prasitardamas: — Linkiu 
jums, pone majore, pakilti truputį aukš
čiau! — Jis maloniai nusišypsojo ir dėkoda 
mas man pasisakė, kad nesąs pretenzingas 
kopti į viršūnes, nors ekonomiškais išskai 
čiavimais gal būtų ir neprošalį. Bet žinok, 
sakė, mano mielas, kad aš esu gudas ir 
man, kaip tokiam, panašūs galimumai la
bai maži. Jei būčiau pasukęs slavų pusėn, 
tada galima būtų kalbėti kitaip. Pagaliau 
čia neesminis klausimas, ir aš apie jį ne
kalbėsiu. Viena, ką galiu pasakyti, tai kad 
aš gerbiau ir gerbiu lietuvių su gudais se
nus saitus ir todėl savo įsitikinimų niekad 
nekeisiu.

Gerbiau ir visuomet prisiminsiu majo
rą A. Ružancovą tokį, kokį jį pažinojau Ne 
priklausomos Lietuvos laikais. Jo šviesus 
prisiminimas man niekad neišdils iš gal
vos.

Tenka labai apgailestauti, kad tik tuo
met A. Ružancovą prisiminėm, kai jis pa
sitraukė į amžiną poilsį. Nežinau, kuria in
tencija Dr. P. Rėklaitis E.L. 39 nr. kabina 
ant majoro Ružancovo pulkininko ir gene
rolo žvaigždutes. Tai šiandien jau per vė
lu. Kai mjr. Ružancovas buvo visu kūnu 
ir siela atsidavęs Nepriklausomos Lietu
vos darbui, man jo neteko matyti nei su 
pulkininko, nei su generolo žvaigždėmis.

Esu daugiau nei tikras, kad jei šiandieną 
velionis atsikeltų iš savo amžino poilsio, 
jis be šypsenos, bet rūsčiu veidu pasaky
tų: — Nesityčiokit iš manęs nors dabar, 
jei anksčiau aš buvau nematomas!

Baigdamas šią savo pastabą, žemai len
kiu savo galvą mjr. Aleksandro Ružanco
vo šviesiam atminimui ir sakau: tebūva 
jam lengva svetima Amerikos pilkoji že
mė!

Jonas Ramonis

Vienažindžio sukaktis

Rugsėjo 14 d. Vilniaus Tiesoj (ir tos pa
čios savaitės Literatūroj ir Mene) buvo 
trumpai prisiminta, kad suėjo 125 metai 
nuo poeto Antano Vienažindžio (Vienužio, 
Vienožinskio) gimimo.

Tiesos redakcijos bendradarbis Dienos 
Kalendoriaus skiltyje tą prisiminimą pa
aiškino šiais žodžiais: „Geriausios A. Vie
nažindžio dainos — mūsų gražaus socialis
tinio gyvenimo palydovės“. O prieš tai vie
ną tų dainų ir pacitavo: „Aštrūs valdžios 
peiliai širdį man pervėrė ir sunkią lenciū
gą ant kaklo užnėrė“... (E)

Raganos ir raganiai
Lietuvos praeities tyrinėtojas kun. Liud

vikas Adomas Jucevičius, be kita ko, yra 
paskelbęs keletą bylų aprašymų, kuriose 
buvo svarstomas ir sprendžiamas raganų 
ir raganių klausimas.

Tie jo dokumentai paimti iš Šiaulių Eko
nomijos ir Alsėdžių archyvų.

(2)
III

Vieiininkaujant Konstantinui Ignacui 
Drabišiui, Vendeno Karužui

Apeliacinis dekretas viso Mitkūnų so
džiaus baudžiamoje byloje su Jonu Ūba ir 
jo žmona iš to pat kaimo. Dėl raganystės 
ženklų ir kitų pretenzijų. 1695 metų kovo 
mėnesio vienuoliktą dieną.

Joniškio J.M.K. dvaro vietininko teisme 
buvo nagrinėjama viso Mitkūnų sodžiaus, 
esančio pono Kazimiero Palevičiaus vaitys 
tėję, vyrų, kaip skundėjų, byla su Jonu 
Ūba ir jo žmona, gyvenančiais tame pat so 
džiuje, atsakovais. [Dėl dalykų, žemiau, 
kontraversijoj, išdėstytų. Tad aukščiau nu 
rodytu terminu, stodamas šalia skundėjų, 
advokatas p. Grigalius Danielevičius tokį 
prieš kaltinamąjį Ūbą ir jo žmoną visų 
skundėjų vardu pateikė skundą, kad skun 
dėjams tiek pats Ūba, tiek jo žmona ir vai 
kai nemažai nuostolių ir vaidų pridaro sa
vo neramiu gyvenimu — grasina sudeginti 
namus, padaryti žalą jų ir jų vaikų sveika 
tai bei turtui, taip pat kad visokių negra
žių įžeidžiamų žodžių nuo jų prisiklauso, 
o galiausiai — kad artimoj kaimynystėj jo 
kio mažiausio daikto ramiai padėti negali. 
Šitai pareiškęs, minėtasis p. Danielevičius 
pateikė inkviziciją, padarytą tos bylos rei
kalu minėtame Mitkūnų sodžiuje tos vai
tystės vaito p. Kazimiero Palevičiaus, o ta 
inkvizicija ištisai yra šitokia. — Inkvizici
ja viso Mitkūnų sodžiaus vyrų byloje su Jo 
nu Ūba, taip pat jo žmona ir vaikais, tame 
pat sodžiuje gyvenančiais. Dėl neramaus 
gyvenimo kaimynystėje, taip pat dėl grasi
nimų sužaloti bei padegti, dėl vagystės ir 
raganavimo ženklų, sudaryta 1694 metų 
rugsėjo mėnesio 12 dieną. Pirmiausia visi 
viso sodžiaus vyrai pareiškė sąžiningai, 
kad pats Jonas Ūba, išnešus laukan ožio 
dublius, pakabino ant sauso obelies me
džio, o kai jo klausė, kam jis taip daro, tai 
jis paaiškino, jog daro tam, kad jam visa
da rastųsi stiprūs arkliai. Povilas Andra 

šiūnas pareiškė, kad pati Ūbienė, būdama 
nerami moteriškė, užmušė du paršiukus, 
jokios žalos nepadariusius, o po to jam pa
čiam padarė akivaizdų grasinimą, sakyda
ma, kad ir tu pats, ir žmona tavo paskuti 
nai prapulsit, ir vaikai jūsų negyvens, ir 
amžinai sunyksit. Simonas Glomis pareiš
kė, kad pati Ūbienė grasino tokiais žo
džiais: greit jūs verksit visi trys, ir namų 
jūsų vietos bus dykos, o po to pasakymo 
treji namai lig žemės sudegė — vieni Jo
no žandžio, kiti Kazimiero Žansėčio, o tre
ti Glebo. Dovydas Glebas pasakė, kad ta 
pati Ūbienė kalbėjo jam į akis, jog tu ant 
kojų bestovėdamas nusprogsi. Jokūbas Jo
naitis pasakė, kad Ūbos sūnus, tarnauda
mas pas jį už piemenį, pavogė apynasrį, 
tai paskui, kai iš algos už tą nuostolį iš
skaitęs, jis užmokėjo jam tik penkiolika 
skatikų, tada pati Ūbienė keikdama kalbė
jo tokius žodžius, kad tavo karvės, tos, kur 
ganė mano sūnus, visos išdvės, ir dubliai 
gyvoms išlįs, tai dviem karvėm taip ir pa
sidarė. Juozapas Rudys pareiškė, jog kai 
J.M. pono Stravinsko teismo metu P. Vy
tautas, kaipo tuometinis Joniškio vietinin
ko pavaduotojas, atvažiavo į tą patį Mitkū 
nų sodžių daryti inkvizicijos, tai pati Ūbie
nė nedorai pagimdyto kūdikio kūnelį sa
vaitę šiltuose dūmuose rūkiusi palaidojo, 
o po to iškasusi iš duobės atnešė parodyti, 
paskui, kai buvo liepta nunešti į tą vietą 
ir užkasti, tai ji nenunešė į vietą, bet savo 
kaimyno Rudžio darže tuos kaulus išbars
tė, už ką paskiau, kai buvo apskųsta dvare 
ir į kalėjimą paimta, atsiprašinėjo Rudžio, 
pareikšdama, kad jo namuose nieko pikta 
atsitikti neturėjo, betgi nuo to kaulų iš
barstymo nei pats Rudys, nei jo žmona, 
nei vaikai sveikatos nebeturi, ir kas gims
ta, tai tuoj ir numiršta, o net ir gyvuliai 
kas metai išdvesia, jog ir pirkti nebepa- 
spėji. Senoji Rudienė papasakojo, kad pati 
Ūbienė, užpuolusi ją, pasakė jai tuos žo
džius, jog tu viena akim akla, o greit ir ki
ta apaksi, taip ir pasidarė. Šuolininkas 
Kasparas Jonaitis pareiškė apie pačią Ūbie

nę, jog kada už įsiskolinimą iždui ir už va
gystę jos sūnaus Jokūbo Ūbuičio buvo su
imti Ūbos ir jo žmonos gyvuliai, tada pati 
Ūbienė šuolininką plūsdama kalbėjo taip, 
kad tu mano gyvulius išvedi, tai pats savo 
namuose nė kokio gyvulėlio neturėsi, o po 
to pasakymo tuoj jam trys gyvuliai padvė 
sė. Valentas Grigaitis pareiškė, kad Ūbie
nė yra nerami, vaidinga ir gaiži moteriškė 
ir kiekvieną dieną su kiekvienu gaspado- 
rium ir gaspadine vaidijasi. Martynas Abu 
laitis pareiškė, kad Ūbienė nerami, vaidin
ga ir pikta kaimynystėje, ji vaikšto prieš 
žmones po gatvę atsiplėšusi sijoną lig juos
mens ir sako: kaip aš plika vaikštau, taip 
ir jūs pliki būsit. Steponas Abulaitis pareis 
kė, jog kada J.M. ponui Stravinskui nutei- 
sus Ūbienė buvo nusmerkta mirti ir dvare 
uždaryta į kalėjimą, o jis buvo sargu prie 
jos, tai pats Ūba tada atėjo pas ją verkda
mas ir aimanuodamas, o ji jam pasakė, 
kad greit eisiu į Teismo Rūmus, viskas bus 
gerai, ogi ji greit ir buvo išvesta į teismą 
ir tuoj laisva tapo. Kazimieras Vaitiekū
nas pareiškė, kad Ūbienė nerami, vaidin
ga, gaiži ir labai pikta kaimynystėje. Jo
nas Abulaitis pareiškė, kad Ūbienė nuo pat 
pradžios, kaip čia gyvena, nuolat su kiek
vienu vaidijasi ir nuolat visiems grasina, 
kad Ūbos duktė Zofija Ūbuičia, pamačiu
si, jog ėmė niauktis ir gali imti lyti, nusi
vilkusi sermėgėlę išvertė, ir tuoj debesys 
išsiskirstė. Jonas Abulis pasakė, kad Ūbie
nė, jį į akis plūsdama, kalbėjo tokius žo
džius. jog tu akimi apaksi ir nebematysi, o 
taip ir atsitiko netrukus. Mikalojus Povi
laitis pasakė, kad Ūbienė, atėjusi į jo na
mus. pradėjo kalbėti, jog uždegsiu savo na 
mus, tai Poviluitis pasakė — nedaryk to. 
nes visam sodžiui nelaimė bus, ji jam į tai 
atsakė, kad ta ugnis lig tavęs neateis, nes 
tu esi geras žmogus. Jonas žandžius pa
reiškė, kad pats Jonas Ūba yra žalingas 
kaimynystėje ir jam pačiam linus iš lauko 
pavogė, o Ūbos sūnus Jokūbas Ūbuitis iš jo 
svirno šešis sūrius per stogą pavogė. To
kią inkviziciją ir pasirašau Kazimieras Pa

levičius, J.M.K. vaitas. Perskaičius minė
tąją inkviziciją, visi aukščiau išvardinti vy 
rai, klausiami pavieniui, tuos pačius kalti
nimus sąžiningai patvirtino. Todėl minėta
sis p. Danielevičius, cituodamas visuotinio- 
jo teisyno 11 skyriaus 40 straipsnį apie 
grasinimą ir padegimą, reikalavo, kad kal
tinamasis Ūba ir jo žmona, kol teismas 
vyksta, duotų už save laidą, o taip pat siū
lydamas iš visų skundėjų tarpo septynis 
vyrus, kurie prisiektų, patvirtindami skun 
de ir inkvizicijoj išreikštus kaltinimus, rei 
kalavo, kad pati Ūbienė būtų nusmerkta 
mirti. Ogi patys Mitkūnų vyrai, atleisdami 
nuo mirties bausmės, to tiktai prašė, idant 
toks neramus žmogus su savo žmona ir vai 
kais nebūtų jų tarpe laikomas ir kad jiems 
daugiau nebereikėtų kęsti triukšmų, vai
dų, nuostolių ir grasinimų. Iš kitos pusės. 
Už kaltinamąjį Joną Ūbą ir jo žmoną sto
damas, J.M. ponas Konstantinas Knofas, In 
flantų žirgininkas, gynė juos tokiu būdu. 
—Skundėjai, turėdami kažkokį pyktį prieš 
kaltinamąjį Ūbą ir jo žmoną ir nenorėda
mi jo turėti sodžiuj savo tarpe kaipo kai
myno, be reikalo jį tąso ir, tuščiai užpuldi 
nedarni, į teismą traukia. Todėl jis, cituo
damas visuotintojo teisyno 11 skyrių 61 
straipsnį, o taip pat to skyriaus 63 straips
nį, reikalavo daryti naują inkviziciją arba 
prašė leisti Jonui Ūbai su dviem kitais as
menimis prisiekti, kad tuo būdu jis atrem
tų skundėjų užsipuolimą, ir nuo to išpūsto 
kaltinimo jį atleisti. Tad aš valdžios vardu, 
dalyvaujant J.M.K. Joniškio trakto p.p. 
Vaitams, išklausęs akivaizdinę abiejų ša
lių kontraversiją po inkvizicijos perskaity
mo, kadangi patys vyrai visi, po vieną 
klausiami, inkviziciją žodis į žodį sąžinin
gai patvirtino, o atleisdami nuo mirties 
bausmės tik to prašė, idant toksai neramus 
ir žalingas žmogus su žmona ir vaikais sa
vo nebūtų jų tarpe laikomas, todėl aš, pri
imdamas domėn teisingą skundėjų prašy
mą, ir kadangi jau už tokius pat triukš
mus, žalos darymus, grasinimus ir raganys 
tės ženklus pati Ūbienė jau prieš tai yra 
buvusi teista, ir kad geri žmonės ramiai gy 
venti galėtų, ir idant nuo tokių dalykų 
gink Dieve prie didesnių nebūtų prieita, 
taigi dėl visuotinės ramybės įsakau, kad 
Jonas Ūba su savo žmona ir vaikais ne tik 
tame Mitkūnų sodžiuje, bet ir visame Jo
niškio trakte nebūtų laikomas; o jeigu jis 
paskui sugrįžtų ir kuriuo nors būdu skun
dėjų sveikatai ir jų gyvuliams kenktų ir 
būtų nutvertas tokius darbus darąs arba

tikrai įrodyta, kad tai darė, tada vis tiek, 
kuris iš jų ten būtų, ar pats Jonas Ūba, ar 
žmona jo, be jokio atsižvelgimo turi būti 
mirtimi nubaustas, o iš žemės, kurią lig 
šiol Jonas Ūba valdė, kad J.M.K. iždui nė 
mažiausio nuostolio nebūtų, to privalo p. 
Kazimieras Palevičius, J.M.K. vaitas, stro
piai žiūrėti ir tą žemę su viskuo viso so
džiaus vyrams atiduoti. — Šituo dekretu 
nepatenkintas, kad vėl inkvizicijos nepa- 
skyriau, J.M. ponas Knofas dėl šito punkt- 
to apeliavo į teismą J.M. Šviesiojo Daug- 
galio Pono Liet. Didž. Kun-stės Referendo- 
riaus, J.M.K. Šiaulių Ekonomijos Admi
nistratoriaus; toji apeliacija yra leista su 
nagrinėjimo terminu nuo šio dekreto datos 
už šešių savaičių. Duota J.M.K. Joniškio 
dvare kaip aukščiau.

IV

Pradžia dekretų vietininkaujant Jo Ma
lonybei Ponui Adomui Šorčui, Bielsko Že
mės Iždininkui, Joniškio Vietininkui, pa
skirtam šviesiojo Dauggalio Jo Malonybės 
Pono Ščukos, Liet. Didž. Kun. Pakanclerio, 
Šiaulių Ekonomijos Generalinio Administ
ratoriaus, liepos mėn. 20 d. Anno 1700.

Pareiškimas iš Dauinančių 
1701 m. liepos mėn. 6 d.

Mataušas Martynaitis iš Daumančių so
džiaus, p. Palevičiaus vaitystės, padarė pa
reiškimą ir pateikė skundą ant Grigaliaus 
Kasperuičio ir jo žmonos, kad ji tokia in
tencija, idant ištiktų nelaimė, ypatingai 
norėdama pakenkti skundėjo namams, laz
dą tarp vartų, prie tos lazdos šilingą ir mė 
lynus siūlus, pametusi, pati nuėjo, o tą pa
čiu darymo metu matė Stanislovas Grigui- 
tis, piemuo, o paskui kito gaspadoriaus pie 
muo, šuolininko Elijošius, kai tą lazdą ir 
daiktus paėmė, tada kaltinamosios sūnus 
Kazimieras ėmė bartis ant jo. kam jis pa
ėmė tą lazdą, sakydamas, kad be reikalo 
paėmei, nes mano motina ant pykčio tiems 
namams padarė, sakydama, kad gyvuliai 
jūsų namuose dvės, taigi turėjo jo, skun
dėjo, namuose dvėsti; šitai yra įrašyta da
lyvaujant šuolininkui, skundėjui ir tiem- 
dviem piemenim, o skundėjas, tuo atveju, 
jeigu kas blogo pasidarytų, ar žmonėms, ar 
gyvuliams, norėdamas dėl tos priežasties 
kelti bylą jai ir jos vyrui, davė šį pareiški
mą įrašyti į knygas.

(Bus daugiau)
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LEMTINGOSIOS KLAIDOS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Tenka su kartėliu konstatuoti, kad viena 
iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių mes 
karo pradžioje patyrėme didelės nesėkmės, 
— tai klaidos, kurias padarė aukščiausioji 
karinė - politinė vadovybė. Stalinas, arti
miausieji jam žmonės, Gynybos liaudies 
komisariato, Generalinio štabo, taip pat 
Vyriausiosios žvalgymo valdybos vadovai 
padarė labai didelę klaidą, įvertindami ka
rinę - strateginę padėtį. Labai svarbios ša
lies gynybos problemos buvo sprendžiamos 
vienvaldiškai, nebuvo pakankamai princi
pingai reaguojama į kompetentingų, susi
vokiančių padėtyje asmenų nuomonę, bu
vo pažeidžiamas kolektyvinio vadovavimo 
principas, ir dėl viso to, aiškiai didėjant 
grėsmei, jog fašistinė Vokietija gali užpul 
ti Tarybų Sąjungą, nebuvo laiku duotas 
nurodymas strategiškai išdėstyti mūsų 
ginkluotąsias pajėgas ir užtikrinti jų ko
vinę parengtį bent pasienio apygardose. 
Deja, neteisingam karinės - strateginės pa 
dėties įvertinimui ir fašistinės agresijos 
grėsmės ignoravimui nuosekliai ir veiks
mingai neprieštaravo atsakinguose kari
niuose postuose dirbę draugai, jie neretai 
paremdavo šias klaidingas nuomones, pri
tardavo joms. Tai turėjo toli siekiančias 
sunkias pasekmes.

Istorija moko, kad karinės gamybos dar
bo planavimas ir tempai turi būti tiksliai, 
moksliškai pagrįstai koordinuojami su ar
mijos kovinės parengties užtikrinimo uždą 
vintais ir terminais, atsižvelgiant į tarp
tautinių įvykių vystymąsi ir imperialisti
nės agresijos grėsmės mastą. Dėsningas ir, 
sakytume, begalinis nuolatinio ginklų, ka
rinės technikos tobulinimo, senų ginklų pa 
keitimo naujais procesas, kuris nuolat 
spartėja, taip pat turi būti koordinuoja
mas su padėties vystymusi, valstybės kari
ne politika ir strategija.

Praėjusio karo išvakarėse buvo lėtai pri
'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k ★★★★★★★★★★

Praeities vytenietis

NUO
Nustatyta, kad Marvelėje prie Kauno pa 

laidota 15.000 Napoleono karių, žuvusių 
kautynėse su rusais. Napoleonas pradėjo 
žygį į Rusiją 1812 m.

Lietuvoje eiguliai (miško sargai) ilgą 
metų eilę negavo oficialių atostogų. Jie 
atostogas pradėjo gauti tik 1937 m. ir tai 
su sąlyga, jeigu bus kam pavaduoti.

1929 m. Vilkaviškio apskr. veikė 13 pie
ninių. Į tas visas pienines buvo pristatyta 
3.748.868 kg pieno. Daugiausia pieno per
dirbo Žaliosios pieninė, būtent: 836.938 kg. 
Tais metais už eksportinio sviesto kilogra
mą pieninėms buvo mokėta aukščiausia 
kaina 8 lt. 30 et., žemiausia — 6 lt. 45 et.

1930 m. veikė 12 pieninių. 1.620 statytojų 
nuo 5.426 karvių pristatė pieno 6.219.843 
kg. Iš jo buvo pagaminta 236.775 kg. svies
to. Pirmavo žaliosios pieninė, kurion 155 
statytojai nuo 600 karvių pristatė 1.170.473 
kg pieno. Iš jo pagaminta 45.186 kg svies
to. Mažai ką buvo atsilikusi ir Obšrūtų 
pieninė, kuri perdirbo pieno daugiau kaip 
1 mil. kg. Tais metais visame apskrityje 
pieninėse perdirbto pieno 1 kv. kilometrui 
teko 4.405 kg.

1933 m. veikė 11 pieninių. 1.002 statyto
jai nuo 3.749 karvių pristatė 4.718.669 kg 
pieno. Iš jo buvo pagaminta 163.366 kg 
sviesto. Pirmavo Žaliosios pieninė, kuri 
perdirbo daugiau kaip milijoną kg pieno.

Pradėjus mažo pajėgumo pienines jung
ti prie stipresniųjų, 1935 m. Vilkaviškio 
apskr. liko tik 7 pieninės: Alvito, Gižų - 
Rūdos, Karalkrėslio, Lauckaimio, Obšrū
tų, Pavištyčio ir Žaliosios. Iš jų seniausia 
buvo Obšrūtų pieninė, kuri pradėjo veikti 
1925 m. kovo mėnesį. Centralizuojant pieni 
nes, buvo praplėstas pieno punktų tinklas. 
Tais metais 1.061 statytojas nuo 3.663 kar
vių pristatė 5.568.080 kg pieno. Iš jo buvo 
pagaminta 214.492 kg sviesto. Daugiausia 
pieno perdirbo Žaliosios pieninė, kurion 
154 statytojai nuo 693 karvių pristatė pie
no 1.201.753 kg. Iš jo pagaminta 49.797 kg 
sviesto. Taip pat daugiau kaip 1 mil. kg 
pieno apyvartą dar turėjo Lauckaimio ir 
Alvito pieninės.

(Žinios surinktos iš įvairiais metais 
išleistų „Pienocentro" biuletenių.)

Organizuojant nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę, buvo pajustas puskarininkių 
trūkumas. Tai buvo skubiai susirūpinta jų 
paruošimu. Pirmiausia ėmėsi tuo reikalu 2 
pėstininkų pulko vadovybė ir 1919 m. sau
sio 17 d. pradėjo steigti puskarininkių (pa- 
oficierių) mokyklą. Tai buvo pati pirmoji 
Mokomoji kuopa mūsų kariuomenėje. Su
rinkta apie 160 vyrų, kurie buvo apgyven
dinti vienose A. Panemunės kareivinėse. 
Vėliau ten buvo Karo Mokyklos karininkų 
fligelis. Puskarininkių mokyklos vadu bu
vo paskirtas kar. Kaunas, kilęs iš Sintau

imama apsiginklavimui naujų rūšių kari
nė technika. Pavyzdžiui, iki pat karo pra
džios mes nespėjome kaip reikiant išvysty 
ti automatinio šaunamojo ginklo gamybą, 
ir armijos poreikiai šiam ginklui buvo pa
tenkinami tik 30 procentų. Nors šaudmenų 
gamyba ikikariniais metais nuolat didėjo, 
pramonė karo išvakarėse nepilnutinai pa
tenkindavo armijos poreikius šaudme
nims. Mūsų aviacijos pramonė 1941 metų 
viduryje dar tik vykdė persitvarkymo dar
bus, jos gamybinė bazė plėtėsi, buvo ruo
šiamasi serijomis gaminti naujus, moder
nesnius lėktuvus. Karo pradžioje karinių 
lėktuvų parke naujų mašinų buvo apie 20 
procentų. Kiti lėktuvai buvo pasenę, be to, 
įvairių tipų, ir tai komplikavo jų eksploa
tavimą.

Naujų konstrukcijų tankų, žymiai pra
našesnių savo kokybe už vokiškus tankus, 
buvo gaminami riboti kiekiai, ir 1941 metų 
vasarą mes teturėjome jų apie 9 procen
tus. Kiti tankai, kurių mechanizuoti kerpu 
sai turėjo daug, buvo pasenusių tipų, įvai
riausių markių. Vėliau tai turėjo neigia
mas pasekmes, nors pagal aviacijos ir tan
kų skaičių mes buvome pranokę Vermach
tą.

Negalima nutylėti ir to, kad mūsų mobi
lizaciniai rezervai buvo labai arti Vakarų 
sienos, kad mes, priversti trauktis, vėliau 
netekome žymios jų dalies, ir dėl to jau 
1941 metų vasarą teko susidurti su labai di 
deliais sunkumais, aprūpinant kariuomenę 
šaudmenimis ir ginklais.

Istorija moko: kai gresia agresija, ypač 
svarbu iš anksto užtikrinti visišką pirmo
jo strateginio ešelono kovinę parengtį. Tai 
reikalauja, pirmiausia, kad žvalgyba teisin 
gai ir iš anksto įvertintų priešo ketinimus, 
kad Aukščiausioji karinė vadovybė, remda 
masi žvalgų duomenimis, laiku priimtų 
sprendimą. Viso antrojo pasaulinio karo ir 
ypač Didžiojo Tėvynės karo patyrimas pa
rodė, kad savalaikis pirmąjį ešeloną suda-

tų (šakių apskr.). Jis, tarnaudamas cari
nės Rusijos kariuomenėje, buvo Mokomo
sios kuopos karininku. Tai jam ir teko gar 
bė būti pirmosios Lietuvos kariuomenės 
pukarininkių mokyklos vadu. 1919 m. kovo 
30 d. buvo baigtas nustatytasis mokymo 
kursas, ir pirmoji puskarininkių laida iš
skirstyta į visas Lietuvos kariuomenės da
lis. Tai buvo pirmieji Lietuvos kariuome
nės paruošti puskarininkiai, kurie savo su 
gebėjimus Įrodė narsiais žygiais ir sumanu 
mu vadovauti kautynėms.

Už 1936 m. išleistąsias geriausias knygas 
„Sakalo" b-vės pirmąją premiją — 1000 li
tų — laimėjo B. Brazdžionis už eilių rinki
nį „Ženklai ir Stebuklai“, antrąją — 500 lt. 
— A. Vaičiulaitis už romaną „Valentina“, 
trečiąją —- 500 lt. — Br. Buivydaitė už vai 
kams apysaką „Auksinis Batelis". Jury ko 
misiją sudarė b-vės dir. A. Kniukšta, M. 
Miškinis, J. Keliuotis, K. Korsakas - Radž- 
vilas ir V. Maciūnas.

„Spindulio“ spaustuvės pirmąją premi
ją — 1000 litų — laimėjo P. Cvirka už ro
maną „Meisteris ir Sūnūs", antrąją — 500 
lt. — A.K. Puida už romaną „Magnus 
Dux", poezijos premiją — 500 lt. — V. My
kolaitis-Putinas už „Keliai ir Kryžkeliai“. 
Jury komisija: pik. V. Steponaitis, A. Miš
kinis ir J. Ambrazevičius.

Raudonojo Kryžiaus vaikų literatūros 
premiją — 1000 lt. — laimėjo Vytė Nemu
nėlis (B. Brazdžionis) už eilių rinkinį „Kiš 
kio Kopūstai". Jury komisija: A. Petrikas, 
P. Vaičiūnas. A. Miškinis, V. Tamulaitis ir
l. Malinauskas.

Autoriams premijos buvo įteiktos 1937
m. pradžioj.

Blaivybės Draugijos pranešimu, 1929 m. 
Lietuvoje buvo pagaminta svaigalų: bravo 
ruošė alaus — 10.116.700 litrų, vyno —264. 
000 ltr„ degtinės —■ 5.070.582 ltr„ spirito — 
225.061 Itr. Gaminant sudeginta malkų už 
1.200.000 litų. Suvartota javų maždaug už 
5.400.000 litų.

O kiek dar žmonės namuose pasigamino 
svaigalų ir slaptai įgabeno iš užsienio?

1930 m. Vidaus reikalų ministeris leido 
L.K. Blaivybės Draugijai per ištisus me
tus organizuoti viešą aukų rinkliavą alko
holinei ligoninei įrengti. Tų metų Švietimo 
ministerijos sąmatoje buvo numatyta pa
šalpų: kultūros organizacijoms — 221.447 
lt., meno organizacijoms — 23.000 lt., spor
to organizacijoms — 30.000 lt., priešalkoho 
linėms organizacijoms — 24.000 lt. Per 
1930 m. valstybė numatė iš alkoholinių gė
rimų paimti 43.415.000 lt., iš tabako bei gil 
zų 13 mil. It. Blaivybės Draugija nusiskun
dė, kad krašto blaivinimui paskirta tik 
0,0004 dalis pajamų, gaunamų iš narkoti
nių dalykų. 

rančios kariuomenės visiškos kovinės pa
rengties užtikrinimas yra, kitom sąlygom 
esant daugiau ar mažiau vienodom, lemia
ma geros pradinio karo laikotarpio ir visos 
pirmosios kampanijos baigties prielaida.

Fašistinės Vokietijos ginkluotosios pajė
gos iki įsiveržimo momento iš anksto visiš
kai paruošė visą kariuomenę, skirtą agre
sijai prieš Tarybų Sąjungą. Mūsų vado
vybė, gavusi tiesioginį nurodymą nesiimti 
jokių priemonių, duodančių Vokietijai ko
kį nors pretekstą agresijai, iki pat paskuti 
nės dienos prieš įsiveržimą neužtikrino vi
siškos vakarinių pasienio apygardų kariuo 
menės kovinės parengties, neužtikrino, 
kad kariuomenė būtų galutinai sugrupuo
ta pagal operatyvinius planus, sugrupuota 
taip, kad galima būtų atremti pirmąjį smū 
gį, neatvedė į pasienio zoną pagrindinių 
dengiančiųjų armijų pajėgų.

įsakymas pradėti vykdyti dengimo pla
ną vakarinėms pasienio apygardoms buvo 
duotas tik 1941 m. birželio 21-osios vėlai 
vakare. Aišku, kad per trumpą vasaros 
naktį šios apygardos nespėjo išdėstyti den 
giančios kariuomenės, jau nekalbant apie 
pagrindines pasienio apygardų pajėgas, 
ir, priešui sudavus smūgį, kariuomenė ne
buvo gerai sugrupuota. Sugrupavimas bu
vo toks: iš 170 divizijų, įėjusių į Leningra
do apygardos, Pabaltijo, Vakarų, Kijevo 
Ypatingųjų apygardų ir Odesos karinės 
apygardos sudėtį, jų pirmajame ešelone 
birželio 22-sios rytą fronte nuo Baltijos jū
ros iki Karpatų tebuvo 56 divizijos (apie 
32 procentus). Kitos divizijos, įėjusios į šių 
apygardų sudėtį, buvo kelyje arba koncen
tracijos rajonuose 300-400 kilometrų nuo 
sienų. O priešas smogė smūgį, turėdamas 
prieš mūsų apygardų frontą pirmajame 
ešelone 63 procentus visų „Rytų fronto“ 
junginių.

Svarbi mūsų nesėkmių pirmaisiais pra
ėjusio karo mėnesiais priežastis buvo ta, 
kad mes neturėjome kovinio patyrimo. Hit 
lerinė armija šiuo atžvilgiu iš pradžių pra 
noko mus. Labai gerai atsimenu, kaip sun
ku buvo tomis dienomis, kai mes 1941 m. 
liepos mėn. atvykome į frontą. Vyko puoli
mas Ukrainoje. 5-ojo kavalerijos korpuso 
sudėtyje 34-oji kavalerijos divizija stojo į 
pirmuosius mūšius. Aš stengiausi organi
zuoti mūšį pagal visas štabų mokslo taisyk 
les, kurias mes taikos metais kruopščiai 
studijavome akademijose per štabų tarny
bos užsiėmimus. Bet paaiškėjo, kad mes vi 
siškai neturime praktinių įgūdžių vykdyti 
žvalgymą, organizuoti sąveiką, pastovų ry
šį, kad neturime praktinių įgūdžių atlikti 
daug ką kita, ko reikalavo karas ir kas 
mums buvo nauja.

Ir vis dėlto niekuomet tomis atmintino
mis dienomis mes nesiliovėme tikėję perga 
le. Visi kovėsi, sukandę dantis, iki pasku
tiniųjų. Net ilgi traukimosi keliai nepakir
to mūsų tikėjimo: viskas pakryps į gerąją 
pusę, mes ištversime. Praktinis karo paty
rimas — svarbus dalykas. Mums teko ap
siginkluoti šiuo patyrimu brangia kaina. Ir 
kai užsigrūdinome, reikalai pakrypo visai 
kita linkme.

Tokios yra kai kurios pagrindinės aplin
kybės, kurios lėmė įvykių raidą prieš 25 
metus, Didžiojo Tėvynės karo pradžioje.

TABAKAS — SVEIKATOS
PRIEŠAS

Kuo toliau, tuo daugiau visuomenė pati
ria, kiek kenksmingas yra rūkymas, ir tei
sėtai reikalauja tam tikrų priemonių prieš 
šią blogybę. Pavyzdžiui, Italijoje jau yra 
išleistas įstatymas, kuris draudžia rekla
muoti bet kurią tabako rūšį. Panašaus po
būdžio įstatymą svarsto dabar Anglijos 
parlamentas (cigaretės jau daugiau nebe- 
reklamuojamos televizijoj). JAV siūloma 
įpareigoti tabako dirbinių gamintojus iš
spausdinti ant kiekvieno gaminio įrašą: 
„Šis gaminys kenkia sveikatai“. Nesunku 
suprasti, kokios bus tokios „reklamos“ psi
chologinės pasekmės.

O nauji tyrimai vis daugiau duoda me
džiagos apie tabako dūmų kenksmingumą. 
Neseniai atlikti bandymai su šunimis vėl 
įrodė ryšį tarp rūkymo ir plaučių vėžio. 
Padarius 130 šunų tracheotomiją (trachė
jos atidarymas, įvedant į ją specialų vamz
delį kvėpavimui atstatyti), ši chirurginė 
operacija įgalino betarpiškai veikti kon
densuotais tabako dūmais plaučių epitelį. 
Bandomieji šunys buvo per 253 dienas ši
taip veikiami 156 kartus. Tuo metu kitų — 
kontrolinių — šunų plaučių epitelį moksli
ninkai dirgino fiziškai. Ir štai rezultatai — 
nė vienas kontrolinis šuo negavo piktybi
nių auglių, o bandomųjų šunų tarpe 1 su
sirgo ypač sunkia plaučių vėžio forma, 2 
gavo lokalizuotus vėžinius auglius, 25 šu
nys turėjo plaučiuose pakitimų, vedančių 
į vėžį, o 2 šunys gavo nepiktybinius navi
kus. Pažymėtina, kad paprastai šunes plau 
čių vėžiu neserga.

SSSR suolai
Rugsėjo 16 d. Tiesa pasigyrė, kad So

vietų Sąjunga eksportuoja į Jemeną Mari
jampolėj (vad. Kapsuke) pagamintus me
talinius suolus. Ant suolų esą užrašyta, 
kad jie padaryti Sovietų Sąjungoj. (E)

JAUNIMO KONGRESAS
IR KITI DALYKAI

Jau prieš porą metų galvojau, kad norė
čiau nuvažiuot į Ameriką, pamatyt, kaip 
ten žmonės gyvena ir ar man ten patiktų. 
Šiais laikais studentams labai palankios są 
lygos keliaut, kol jauni, laisvi, kol ilgos 
atostogos, papigintos kelionės, pats laikas 
pasivažinėt. Jaunimo Kongresas šią vasa
rą atrodė pati geriausia proga mano norui 
įgyvendinti, kartu pasinaudojant šiom vi
som sąlygom.

Šio Kongreso rengėjams, rėmėjams, ke
lionėse globojusiems lietuviams, JAV ir 
Anglijos Lietuvių Bendruomenėms ir skau 
tų vadovybėms, ypač mūsų rūpestingajai 
Vadeivei s. Gilmai Zinkuvienei šia proga 
labai nuoširdžiai dėkoju.

Apie Kongresą buvo ir tebėra daug rašo
ma: ir kritikuota ir girta, bet Kongreso vai 
šiai tik po paties įvykio noksta. Kiekvie
nas, kuris galėjo dalyvaut, mažiau ar dau
giau pasisėmė entuziazmo. Susirinkę iš 17 
kraštų, galėjom laisvai lietuviškai susikal
bėt. Tai ypač jutau Kongreso uždaryme, 
bankete, kalbėdama su mergaite iš Argen 
tinos. Bekalbant staiga klausaus ir nebesu
prantu! Pasirodo, negalvodama ji pradėjo 
ispaniškai kalbėt, panašiai kaip mes anglis 
kai ką nors pasakytumėm, kai lietuviškų 
žodžių trūksta. Atrodė, kad gal pasida
rėm internacionalus žmonės ir gal, pasi
skleidę po visą pasaulį, galim daugiau įta
kos daryti pasaulio vadovybėm, negu su
koncentruoti vienoj vietoj.

Jau teko patirti, kad tokių masinių pa
rengimų metu, kaip Jaunimo Kongresas, 
Dainų Šventė, Religinis kongresas Vašing
tone Šiluvos koplyčios šventinimo proga, 
naujų pažįstamų labai sunku įsigyti. Natū
ralu, kad, suvažiavę iš visur trumpam lai
kui, pirma ieško draugų, tikriausia, ilgai 
nematytų. Atstovams iš kitų kraštų gal tru 
pūtį lengviau, nes rūpinamasi, kad jie su
sitiktų įdomių ir svarbių žmonių.

Baigiantis Jaunimo Kongresui, įvyko 
skautų ir skaučių sueiga Jaunimo Centre, 
kur dalyvavo visi iš kitų kraštų atvažiavu
sieji skautai-tės (iš Anglijos Rajono — se
sės Kunigunda Kaminskaitė, Irena Jaku- 
baitytė ir aš). Buvo progų susipažint ir pa
kalbėt su dauguma pačių vyriausiųjų mū
sų sąjūdžio vadovų. Kiekvieno krašto atsto 
vai padarė trumpus pranešimus. Man buvo 
paskirta perduot Anglijos lietuvių skautų, 
vadovų, tėvų ir rėmėjų sveikinimus ir su
pažindint su mūsų veikla. Manau, šie asme 
niški ryšiai galės labai padėt tolimesnei 
veiklai.

Kongresas man padarė didelį įspūdį, bet 
tęsėsi tik 3 dienas. Mano gi atostogos tęsė
si 3 mėnesius.

Po Kongreso ir Dainų Šventės, truputį at 
sidusus, mūsų vyriausioji skautininke O. 
Zailskienė sudarė sąlygas pastovyklauti 
„Rakas“ stovyklavietėj Michigane (apie 
250 mylių nuo Čikagos). Mudvi su Kuni
gunda patyrėm, kad stovykloj buvo daug 
lengviau užmegzti pažinčių, nes ten visi 
buvo labai draugiški. Be to, stovykla yra 
viena geriausių vietų susipažinti.

Grįžau iš stovyklos rudesnė, sukandžio
ta uodų, manau, daug patyrusi ir laiminga. 
O kai vėliau dar kartą atvažiavau Čika
gon, mano naujosios draugės suruošė man 
„pizza party“ (pizzos valgymas labai popu
liarus Amerikoj, o aš buvau pasisakiusi, 
kad jos niekad neragavau!). Kadangi jau 
buvau priimta į „Kernavės“ tunto šeimą, 
tai mane pakvietė į tunto sueigą, kuri pa
vadinta „Stovykla grįžta į namus“. Čia po 
pranešimų ir pakėlimų, skautės prie laužo 
dar kartą suvaidino juokingiausius ir gra
žiausius pasirodymus iš stovyklinių laužų 
programos. Tos, kurios nestovyklavo, tik
riausiai pasiryžo važiuot ateinančiais me
tais!

Po stovyklos, beveik nepailsėjusios, kitą 
dieną su Kunigunda keliavom į vakarus. 
Turėjom autobuso bilietą, kuris galioja 3 
mėn. ir leidžia važinėt kur nori po visą 
Ameriką. Buvom sustojusios Salt Lake Ci
ty (Utah). Tai garsus murmonų miestas, ir 
čia pasimaudėm druskiniam ežere, kur ne
įmanoma paskęst.

San Franciske praleidom pusketvirtos 
dienos. Mes abi labai susižavėjome juo — 
gražus ir nepaprastai švarus miestas. To
liau pasukom palei Ramiojo vandenyno 
krantus į pietų Kaliforniją — Los Angeles, 
Santa Monica. Čia mus pavežiojo palei 
Sunset Strip ir garsiuosius Hollywood ir 
Beverly Hills. (Man tik gaila, kad neteko 
pamatyt nė vienos filmų žvaigždės). Ap
lankėm netoli nuo Los Angeles Disneyland 
— tikrą rojų vaikams ir suaugusiems ir ne 
toli nuo ten Knotts Berry Farm — senoviš 
ką „Ghost Town“ su savo „Boot Hill".

Dar stebuklingesni vaizdai mūsų laukė 
važiuojant į Grand Canyon (Arizonoj). 
Aukšti Sierra Nevados kalnai ir plati, karš 
ta Arizonos dykuma. Pamačius Grand Ca
nyon, sunku patikėt, kad gali kas nors būt 
taip didinga, nežemiška.

Keliaudamos atgal į rytus, sustojom EI 
Paso ir vienam popiečiui perėjom į Meksi
ką, o San Antonio mieste (Texas) matėm 
garsųjį „The Alamo“. Tada pasiekėm New 
Orleans (Louisianna), kur, gaila, nusivy- 
lėm, bet greičiausia todėl, kad lijo ir bu
vom pavargusios.

Šiaurės Amerikos sostinė Vašingtonas 

man primena truputį Paryžių ir Londoną. 
Valstybiniai pastatai primena Londoną, 
bet tos miesto dalies planas, kur visi pa
minklai, yra prancūzo darbas. Čia teko dar 
kartą sugrįžt į Šiluvos koplyčios šventini
mo iškilmes ir religinį kongresą. Vėl susi
tikau žmonių, su kuriais buvau susipažinu 
si Čikagoj! Iš viso stebėjaus, kaip jauni
mas Amerikoj juda. Manytum, kad kai 
tiek daug jų būna vienam mieste, pvz., Či
kagoj, tai nebūtų jokio reikalo važinėt po 
kitus miestus. Bet jaunimas mėgsta važi
nėt. Nieko nepaprasta, kad mašinom ar lėk 
tuvu nukeliautų net 1000 mylių į kokį nors 
suvažiavimą ar į draugų vestuves. Į bet 
kokį didesnį parengimą susirenka jaunimo 
iš visų kampų. Mūsų Šiluvos koplyčia Va
šingtone man pasirodė pati gražiausia iš vi 
sų ten esančių koplyčių.

Šv. Mišios sekmadienį, rugp. 4 d., buvo 
labai iškilmingos. Religinio kongreso pro
gramą sudarė paskaitos, posėdžiai, litera
tūros ir dainų vakaras ir banketas. Pirma
dienį aplankėm Lietuvos atstovybę, kur 
mus priėmė Kajeckai. Kajeckienė aprodė 
rinkinį lietuviškų drožinių, jų lėlių vestu
ves ir vieną iš brangiausių dalykų —rožan 
čii), padarytą Sibire iš juodos duonos.

Grįžusi vėl į Čikagą, praleidau dar porą 
savaičių, susipažindama su vietos lietu
viais ir lankydama iš Anglijos atsikėlu
sius. Vienas jų, radijo ir televizijos preky
bininkas ir lietuviško Čikagos radijo pra
nešėjas, Bal. Brazdžionis tebesidomi Ang
lijos lietuvių gyvenimu. Paskubomis jis už 
rašė į juostelę trumpą pasikalbėjimą.

Teko būti Detroite, Clevelande, Niagara 
Falls, Filadelfijoj, kai keliavom į Studijų 
Dienas (Waterbury, Conn., rugs. 17-18 d.), 
kurių tema buvo: Jaunimo metai ir kas to
liau? Programa buvo labai visapusiška ir 
įdomi. Dalyviai diskusijose parodė, kad ir 
praėjus Jaunimo Kongresui ir baigiantis 
Jaunimo Metams tebesirūpinama, jog su
keltasis dėmesys ir entuziazmas neišgaruo 
tų, jog tai būtų pradžia naujo, energingo 
darbo. Taip, Kongreso ir Jaunimo Metų 
vaisiai turi po truputį bręst. Reikia laukt 
ir žiūrėt, kas išeis iš visų pažinčių, atliktų 
šiomis visomis progomis. Turėtų būt bent 
daugiau bendradarbiavimo tarp pasaulio 
lietuvių.

Iš Waterbury pasukau į Bostoną, Provi
dence, Cape Cod ir vėl į New Yorką, iš kur 
išskridau namo. Mieli, savi namai manęs 
laukė.

Gajutė Valterytė

Gedimino pilies garbei
Vilniuje lenkų kalba leidžiamajame dien 

raštyje (rugp. 26 d.) beveik pusė puslapio 
buvo pašvęsta Gedimino piliai. Šalia šešių 
labai gerų nuotraukų (viena išorinė, su ka 
tedros kampu, kitos vidujinės) trumpas, 
37 eilučių rašinėlis, bet jame sudėta daug 
gero jausmo senovės Lietuvos istorijai. 
Straipsnelis pavadintas „Gedimino bokš
tas“. Rašo:

„Joks mūsų sostinės svečias neaplenks 
Gedimino bokšto... Įeinam į viduramžinį 
bokštą, kopiam suktais laiptais (Dėmesio! 
Tai ne taip lengva!), susipažįstam su mu
ziejaus eksponatais. Štai miesto maketas iš 
labai senų laikų, kunigaikščio Gedimino 
viešpatavimo laikų. Štai ginklai, kuriais 
miesto gynėjai atremdavo nelemtų įsibro
vėlių puolimus. Atrodo primityvūs, kary? 
Bet nesijuok, nes anais laikais jie buvo bai 
sūs tvirtose narsių žmonių rankose!“ (E)

Atsilikusi vasarvietė
Nors Kaunas, bent gyventojų skaičium, 

nuo priešbolševikinių laikų jau beveik pa
dvigubėjo ir virto ketvirčio milijonų gy
ventojų didmiesčiu, pačioj jo pašonėj esan 
ti Kačerginės vasarvietė (kadais populiari 
kauniečių gegužiniavimo vieta) — nė iš 
vietos. Vasarotojų ir pionierių stovyklų ir 
čia nemaža privažiuoja, bet „vasarvietėj“ 
nėra kur nei apsigyventi, nei pavalgyti. 
Esanti tik viena maisto parduotuvė ir vie
nas paviljonas, kuriame parduoda tik alų, 
degtinę ir kiek šaltų užkandžių („girtuok
liams pirmenybė“). Nėra pirties, o kirpė
jas užsuka tik kartą per dvi savaites. (E)

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
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3. 
Tol. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.
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TIEMS, KURIE SKOLINGI PROCESIJA Į KAPINES

Spalio mėn. paskutinę dieną baigiasi Lie 
tuvių Namų Akcinės Bendrovės finansi
niai metai.

Kas esate skolingi Bendrovei už „Euro
pos Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo leidi
nius, būkite malonūs ir atsilyginkite. Tuo 
ne tik atliksite savo pareigą, bet dar su
taupysite nemaža laiko Bendrovės pareigu 
nams, nes, pasibaigus finansiniams me
tams, balanso reikalui visada tenka sudari 
nėti atskirus skolininkų sąrašus.

LONDONAS
SUKAKTIES BALIUS

20 metų įsikūrimo Anglijoje Sukakties 
Balius su šokiais, vaišėmis ir linksma pro
grama ruošiamas spalio 22 d., šeštadienį, 
Parapijos salėje (345A Victoria Park Rd., 
London, E.9). Pradžia 7 vai. vakaro.

Įėjimas ir užkandžiai 12/6 šil.
Šokiams gros geras orkestras.
Kviečiame visus lietuvius gausiai atsi

lankyti. Užsirašyti pas V. Puidokienę (44 
Blythe St., London, E.2).

Rengėjai

VENGRIJOS SUKILIMO SUKAKTIS
Vengrijos Laisvės Kovotojų Federacija, 

susitarusi su kitomis vengrų organizacijo
mis D. Britanijoje, spalio 22 d. ruošia Veng 
rijos sukilimo 10 metų sukakties minėji
mą, į kurį kviečiami ir kitų tautų atstovai.

Minėjimas įvyks Londone, Holy Apost
les Church salėje, 47 Cumberland Street, 
London, S.W.I. Pradžia 7.30 vai. vak.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Bus minima spalio 30 d., sekmadienį, L. 

šv. Kazimiero bažnyčioje, kartu jungiant 
Švč. Sakramento adoraciją, kuri buvo pir
mąjį spalio mėn. sekmadienį.

Adoracija prasidės 8 vai. ryto ir baigsis 
5 vai. p.p. mišiomis ir procesija.

Visi kviečiami šioje didelėje šventėje 
dalyvauti. Tėvai prašomi atgabenti savo 
vaikus dalyvauti procesijoje.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado. 

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3į jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.

Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja 
£45.0.0.

4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 -— 10j^ jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

Lapkričio 6 d., sekmadienį, 11 vai., Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Londone bus šv. Mi
šios už visus mirusius lietuvius.

3 vai. p.p. visi renkasi prie Šv. Patricko 
kapinių koplyčios Leytonstone, Langthor- 
ne Rd.. E. 11, iš kur prasidės procesija su 
žvakėmis j lietuvių kapines. Žvakių bus ga 
Įima įsigyti vietoje.

Šv. Patricko kapinės yra priglaudusios 
Londono lietuviškos kolonijos gyventojų 
jau ne šimtais, bet tūkstančiais. Po kapų 
platybes pavaikščioję, pamatysime mums 
daug žinomų pavardžių pilkuose pamink
luose. Tegu ta diena būna pabendravimo 
■su mūsų mirusiais artimaisiais diena.

MIRĖ M. MILIAUSKIENĖ
Praeitos savaitės pabaigoje Škotijoje 

pas dukterį mirė M. Miliauskienė. Ji ten 
bus ir laidojama.

Ji ilgesnį laiką yra buvusi Londono Spor 
to ir Socialinio Klubo šeimininkė.

NAUJAS KLUBO SEKRETORIUS
Pranui Taujinskui pasitraukus iš sekre

toriaus pareigų, Londono Sporto ir Sociali
nio Klubo sekretorium pakviestas Justas 
Černis.

J. Černis buvo Klubo vicepirmininkas. 
Jo vietoje vicepirmininku išrinktas Jonas 
Babilius.

PAIEŠKOJIMAS
PANAVAS Romualdas, sūnus Nikode

mo, gimęs 1904 m. Vilniaus srityje, Braslo- 
vo apskr., Rimšės valse., Čižiūnų k., tarna
vęs lenkų kariuomenėje, po karo gyvenęs 
Vokietijoje, Argentinoje ir Anglijoje, ku
rio ieško duktė, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: A. Linkevičius, 49 St. Leo
nard's Rd., Northampton.

Atitaisymas
„Europos Lietuvio“ 39 numerio žinutėje 

apie Gajutę Valterytę įsivėlė netikslumas. 
Ten turėjo būti parašyta, kad Gajutė Val- 
terytė baigė Birminghamo Universiteto 
Biochemistry School of Honours ir gavo 
B.Sc. (Honours) laipsnį, o ne B.Sc. (With 
Honours).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — spalio 30 d., 12 vai., 72 Me

re Road.
NOTTINGHAM — spalio 30 d., 11 vai., L.

Jaunimo Židinyje.
CORBY — lapkričio 6 d., 12 vai., St. Pat

rick's, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAM — lapkričio 6 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje.
GLOUCESTER — lapkričio 12 d„ 12 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUD—lapkričio 13 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM —Visų Šventėje, lapkričio

1 d., 8 vai. vakare, Liet. Jaun. Židinyje.
NOTTINGHAM — Vėlinėse, lapkričio 2 d.,

8 vai. vakare, L. Jaunimo židinyje.
MANCHESTER — spalio 30 d., 10.30 vai.
ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
DERBY — spalio 16 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAM — spalio 16 d., II vai., L.

Jaunimo Židinyje.
NORTHAMPTON — spalio 23 d., 12 vai., 

katedroje, Kingsthorpe Road.
NOTTINGHAM — spalio 23 d., 11 vai., L.

Jaunimo Židinyje.
ROCHDALE — spalio 23 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD — spalio 30 d., 1 v. p.p.

BRADFORDAS
BRADFORDAS JUDA

Paskutiniu laiku Bradforde labai žymus 
pagyvėjęs kultūrinis judėjimas. Pirmiau
sia, šių metų rugsėjo 24 dieną Bradfordo 
Lietuvių Vyties klubo patalpose įvyko

Tautos šventės minėjimas.
Tiesa, kad nuo tikrosios Tautos šventės 

datos ligi rugsėjo 24 yra gerokas nuotolis, 
tačiau tas buvo padaryta dėl to, kad mes, 
pagal ankstyvesnį atitinkamą susitarimą, 
savo veiklą derinam su kaimyniniu Man- 
chesteriu, kuris šios šventės minėjimą 
ankstyvesne data buvo jau žymiai anks
čiau paskelbęs. Nežiūrint to, Tautos šven
tės minėjimas Bradforde pavyko labai pui
kiai visų kaimynų nuoširdaus bendradar
biavimo dėka, dėl ko šiam minėjimui buvo 
sudaryta ir įvairi bei įdomi programa.

Pirmiausia, šventės minčiai pritaikytos 
paskaitos mes susilaukėm iš nottinghamiš- 
kio didžiai gerbiamo mūsų tautos veikėjo 
emigracijoj Dr. St. Kuzminsko, nevengusio 
nė varginančios kelionės traukiniu iš Not- 
tinghamo į Bradfordą ir atgal.

Prelegentas įdomioj savo kalboj pirmiau 
šia iškėlė didžią mūsų tautos praeitį, kuri 
buvo pasiekta darniu judrių kunigaikščių 
susiklausymu ir veikla. Toliau jis suminė
jo ir visas tas priežastis, dėl kurių vėles
niais laikais prasidėjo ir tautos didybės 
smukimas, privedęs ją net ir ligi nepriklau 
somybės netekimo, ypač Lietuvai suėjus į 
artimesnius santykius su Lenkija ir dingus 
darniai veiklai tarp Lietuvos Didž. Kuni
gaikščio Vytauto ir jo pusbrolio Lenkijos 
karaliaus Jogailos. Šia mintimi prelegen
tas aiškiai pabrėžė, jog kaip tautos, taip ly 
giai ir mažesnių jos vienetų — kaip ir mū
sų sambūrių emigracijoj — stiprybė ir tęs
tinumas priklauso nuo visų darnios veik
los ir glaudaus susiklausymo bei vienybės. 
Kai bet kuriam vienetui šių dorybių pra
deda stigti, jis menkėja ir pagaliau sunyks 
ta. Iš šių praeities klaidų turėtumėm moky 
tis visi.

Šitaip pabrėžęs glaudžios vienybės reika 
lą, prelegentas pagaliau priėjo ir prie šių 
— Jaunimo metų, ragindamas visus vei
kiančius tautiečių vienetus savo darbus 
plėsti ir derinti taip, kad į juos būtų įjun 
giama kuo daugiausia lietuviškai susipra- 
tusio jaunimo, kuris turėtų progos atitinka 
mai pasiruošti užimti senųjų vietas tauti
niam bei kultūriniam darbe.

Toliau programoje sekė antras mūsų 
mielas svečias, tiksliau sakant, miela vieš
nia kaimynė rochdalietė E. Navickienė, pa 
skaitydama savos kūrybos ilgą, satyriškai 
smagų ir visiem uždrožiantį poemos for
mos eilėraštį, kuriuo atitinkamai užtvota 
ir visuomenininkams bei kultūrininkams 
su nusiblizginusiais švarkų atlapais bei 
puskiaurėm alkūnėm, ir vyrams, kurie ne
suvaiko savo žmonų, ir žmonoms, kurios 
giliuose pataluose iš ryto dejuoja dėl sun 
kaus gyvenimo, kol vyras lovon kapa ty ne 
atgabena, į holyvudus taikančiom Lietuvių 
Sodybos grožio karalienėm, ir pagal dabar 
tinį ekonominį fryzą ir skvyzą darbo nebe
tenkantiems vargonininkam bei ilgame
tėm giedorkom, ir t.t. Po šio eilėraščio vi
siems buvo smagu jaustis, tarsi po gero du 
šo, ir visi tarsi smagiai pagyvėjo.

Pagaliau scenoj pasirodė patys bradfor- 
diškiai su savo meninėm pajėgom: O. Pe- 
leckienės vadovaujami tautinių šokių gru 
pės „Atžalyno“ jauniai, smagiai pašokda
mi, A. Bučio vadovaujamo dainos ir vaidy
bos meno grupės „Sūkurio“ moterų ir vyrų 
oktetas, vadovaujamas kompozitoriaus di
rigento T. Buroko, padainavęs jo kompo
nuotas tris giliai už širdies griebiančias 
dainas: Grįšim, Ramunėlė ir Lineliai.

Pažvelgus į pačių bradfordiškių progra
mą ir turint dėmesy čia suminėtąsias Dr. 
St. Kuzminsko mintis, ypač džiugu paste
bėti du dalykai: 1) kad. nors mūsų „Atža
lyno“ vyresniosios grupės taut, šokių šo
kėjos ir šoka taip puikiai, savo gražiais tau 
tiniais rūbais ir darniais bei gyvais jude
siais žavėdamos žiūrovo akį ir širdį, kad

Anais prisimintinais laikais...
Daugiau kaip prieš 12 metų iš naujo pradėjus veikti DBLS Northamptono Sky

riui, taip pat buvo atnaujintos ir liet, pamaldos, ir ta gražia proga lietuviai kuni
gai buvo prašomi pakrikštyti lietuviškom apeigom vaikučius.

Skyrius ir dabar yra gyvas. Vadovauja Skyriaus garbės narys L. Utka.
A. B.

jom visiškai nieko ir niekas negalėtų pri
mesti, — ir iš jaunųjų jau matyti puikių 
priaugančių talentų, kurie visiškai tiks
liai papildys ir vyresniųjų anksčiau ar vė
liau paliekamas vietas, ir 2) kad nors mū
sų skaičius Bradforde ir yra žymiai suma
žėjęs dėl emigracijų į Amerikas, Austra- 
lijas ir Kanadas, jeigu tik yra gerų norų, 
darnios veiklos ir susiklausymo, — ir iš 
mažų skaičių galima sudaryti puikių me
ninių vienetų, aukštyn pakeliančių lietuviš 
gą dvasią ne tik vietoje, bet ir plačios apy
linkės tautiečių tarpe.

Oficialioji Tautos šventės minėjimo da
lis buvo baigta visiems dalyviams pakilia 
dvasia sugiedant Tautos himną.

Po programos visi mielieji mūsų svečiai, 
kurių turėjom tiek daug iš visų aplinkinių 
miestų bei miestelių, net ir iš mums tolimo 
Stoke-on-Trent, buvo pakviesti draugiškų 
vaišių prie puikiai apkrautų stalų, kuriuos 
su tokiu rūpesčiu paruošė mūsų mielos šei
mininkės Petravičienė, Burokienė ir Gelvi 
nauskienė, vadovaujamos O. Peleckienės. 
O stipresnius limonadus, kaip paprastai, 
parūpina klubo baro rūsys...

Jeigu ne griežtas klubų įstatymas, sve
čiai nebūtų Skirstęsi į namus net ir ligi 
rausvos aušrelės...

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ VAKARAS 
BRADFORDE

Bradforde jau keletą metų veikia vadi
namasis Sovietų pavergtųjų tautų komite
tas, kurį sudaro vietoje gyvenančių paverg 
tųjų tautybių atstovai. Komitetą sudaro 
estų, latvių, lietuvių, baltarusių, lenkų, uk 
rainiečių ir vengrų atstovai.

Šiais metais šio K-to pirmininku yra 
latvių atstovas S. Kronbachs, B.Sc., sekre
torius — vengrų atstovas kun. Dr. Molnar 
ir viso organizacinio darbo vadovas ukrai
niečių atstovas M. Charuk.

Šiam vienetui plačiau pasireikšti politi
ne prasme tuo tarpu dėl daugelio ir įvairių 
priežasčių dar nėra daug galimybių, tačiau 
jis savo pasiekia daugiau ar mažiau bent 
kultūrinėj srity, kasmet suruošdamas bent 
po vieną didelio masto visų tautybių bend
rą vakarą su stipria programa, sudaryta iš 
visų tautybių meninių vienetų. Vakaro 
pradžioj paprastai Komiteto pirmininkas 
pasako stiprią kalbą, primindamas komu
nizmo pavergtųjų tautų kančias, jų pastan 
gas kovoj dėl laisvės bei jų gerus norus šio 
krašto gyventojus arčiau supažindinti su 
aukštu atskirų tautybių kultūriniu bei me 
niniu lygiu. Visa tai pasiekia savo tikslą 
dėl to, kad tokiuose mūsų vakaruose daly
vauja ne tik didelis skaičius vietinių šio 
krašto gyventojų, bet ir eilė laikraščių lei
dėjų bei redaktorių, aukštų vietinės val
džios pareigūnų ir parlamento atstovų.

Šiais metais toks vakaras įvyko spalio 1 
d. didelėj ir gražioj Victoria Hall salėj, ku
ri talpina daugiau kaip 600 asmenų, tačiau 
šiais metais ji buvo priversta sutalpinti jų 
netoli tūkstančio.

Lietuviai šio vakaro programoj dalyva
vo su savo meniniais vienetais „Atžalynu“ 
ir „Sūkuriu", sulaukusiais iš publikos gra
žių ovacijų, o toj publikoj buvo ir nevienas 
šimtas lietuvių iš arti ir iš toli.

Al. Didžius

MANCHKSTERIS

DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMAS

Spalio 29 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa 
talpose rengia tautos žadintojo ir Lietuvos 
himno autoriaus Dr. V. Kudirkos minėji
mą. Paskaitą skaitys V. Ignaitis.

Paskaitoje bus gvildenama Dr. V. Kudir 
kos asmuo ir jo veikla.

Po paskaitos bus šokiai, kuriems gros ge 
ra muzika.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Klubo Valdyba

A.A. A. JABLONSKIS
Spalio 9 d. Bradfordo Infirmary ligoni

nėje po sunkios ligos mirė Antanas Jab
lonskis.

Jis buvo gimęs 1903.VI.16. Užaugo Lietu
voj. Išmoko batų braižytojo - projektuoto
jo specialybės ir dirbo Šiauliuose.

Užėjo karas ir gražiai besikuriantį šei
mos lizdelį išardė. Jis atsidūrė Vokietijoj 
ir pagaliau Anglijoj ir čia pradėjo vėl įsi
kurti.

Dar šią vasarą buvo nuvykęs į Kanadą 
aplankyti savo dukrelės. Ten beviešėda
mas pasijuto blogai. Grįžo atgal namo ir 
atsigulė į ligoninę. Čia pirmiausia amputa
vo jam vieną koją, o po kelių savaičių šir
dis atsisakė toliau dirbti. Antanas Jablons
kis mirė.

Čia gyvendamas, priklausė DBLS sky
riui ir Vyties klubui.

Didelis būrys vietos ir apylinkės lietu
vių palydėjo į amžinojo poilsio vietą Bow
ling kapuose.

Kun. V. Kamaitis iš Manchesterio atlai
kė pamaldas ir pasakė kapuose pamokslą. 
Vietos lietuvių vardu žodį tarė Vik. Ignai- 
tis.

Velionis paliko liūdinčią našlę ir dukrelę 
Reginą, kuri šiuo metu yra įsikūrusi Ka
nadoje.

NOTTINGHAMAS
PRASMINGIEJI ĮVYKIAI

Visų Šventųjų dieną, lapkričio 1, Lietu
vių Jaunimo Židinyje Mišios bus ryte 7.30 
vai. ir vakare 8 vai. Bažnyčia jų klausyti 
šioje šventėje įpareigoja.

Vėlinėse ir jų oktavoje čia pat, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, vakarais bus ypatin
gos pamaldos už žuvusius Lietuvos kovoto
jus, mirusius tautiečius, o rytais 7.30 vai. 
užprašytos šv. Mišios. Vėlinėse bus penke- 
rios šv. Mišios ryte, pradedant 7 valandą, 
o šeštos vakare 8 vai.

Kviečiame tautiečius pamaldose daly
vauti ar bent dvasioje jungtis, prisimenant 
žuvusius bei mirusius, paduodant vardus, 
už kuriuos bus laikomos šv. Mišios ir lai
komos kitos ypatingos pamaldos.

Nuo Visų Šventųjų vidurdienio iki Vėli
nių vidurnakčio galima čia ir kitose baž
nyčiose pelnyt' visuotinius atlaidus už mi
rusius tiek kartų, kiek bus, esant malonės 
stovyje, aplankyta koplyčia ar bažnyčia ir 
atkalbėta šv. Tėvo intencija 6 poteriai.

PAGARBA MIRUSIEMS
Lapkričio 6 d., sekmadienį, 4 vai., Not- 

tinghamo lietuviai susirinks į Southern, 
West Bridgford, Louborough Rd., kapines 
pasimelsti už žuvusius, mirusius tautie
čius. Nuo L. Jaunimo Židinio išvyks apie 
3.30 vai. Galima bus gauti ir žvakučių.

RAJONAS ŽIDINYJE
Lietuvių skautų Anglijos rajono vadovai 

ir pagrindiniai talkininkai spalio 22 d. Lie
tuvių Jaunimo židinyje turės suvažiavimą 
aptarti savo aktualiausiems reikalams.

Kazimierą KAIRĮ ir Charlottę FISCHER, 
sukūrusius šeimos židinį, 

sveikina ir šviesaus gyvenimo linki
A. ir M. Paulavičiai ir K. Balandis
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