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PO SOVIETINIU KEVALU
Statistika ir realybė
Per pirmuosius devynis šių metų mėne
sius Lietuvos respublikos ribose buvo pa
gaminta 117,9 tūkstančiai tonų mėsos ir
24,3 tūkstančiai tonų dešrų. Taip bent
skelbia vilniškė „Tiesa". Skaičiai, žinoma,
sąlyginiai, nes jie išreiškia tik pramoniniai
pagamintą mėsą ir dešras, t.y. mėsos kom
binatų gamybą, ir visai neatsižvelgia į pa
čių kolchozų, o taip pat ir asmeniškai kol
chozinių sklypininkų savo vartojimui pa
sigamintos skerdienos. Pasak Centrinės
statistikos valdybos, šitie skaičiai visiškai
patenkinami, nes planai buvę net su kaupu
įvykdyti — mėsos pagaminta 23 proc., o
dešrų 4 proc. virš plano, gi lyginant su per
eitųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, produk
cija paaugusi atitinkamai 22 ir net 15 proc.
Gražu, sakytume: kolchozai ir jų skly
pininkai augina gyvulius, veža į mėsos
kombinatus, pastarieji išskėstomis ranko
mis tuos gyvulius perka, skerdžia, gamina
mėsą, dešras, kurios per prekybos tinklą
patenka į miestiečių virtuves ir tarybinius
piliečius stiprina komunizmo statybai. Va
dinasi, „pas mus vsio jiest“ — tiesiog idi
liška...
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Londonas, 1966 metų lapkričio mėn. 15 d.

NEPASITIKĖJIMAS
Taika tarp tautų ir socialinių klasių, nuo
širdi draugystė tarp atskirų asmenų gali
ma tik ten, kur yra tarpusavio pasitikėji
mas. Kur nėra pasitikėjimo, ten veltui
ieškotume taikos ar draugystės.
Pasitikėjimo klausimą paliečia ir zimaninės „Tiesos" korespondentas Juozas Po
žėra. Jis, keliaudamas po Sibiro taigą,
pastebėjo, jog vietiniai sutinka jį išskėsto
mis rankomis, kaip papročiai reikalauja,
bet uždaromis širdimis. Balandžio pabai
goje, keliaujant Tunguskos paupiais, envekai įtarė jį mokant jų kalbą, bet apsime
tant nė žodžio nesuprantančiu. Trumpai
tariant, palaikė šnipu. Antrosios kelionės
metu praėjusią vasarą taigos aviganis pa
laikė jį valdžios agentu — mokesčių inspektoriumui ir taip pat šnipu. Nuotaika
buvo biauri. Neturint pasitikėjimo, pra
randama moralinė teisė į svetingumą.
„Sėdžiu parietęs po savimi kojas ir mąs
tau, kokiu būdu išjudinti šitą žmogų, kaip
padaryti, kad jo akyse išnyktų nepasitikė
jimas, o jurtoje įsiviešpatautų namų šiluma
ir mes galėtume išsikalbėti, kaip artimi
bičiuliai", rašo keliautojas. Vakare nuėjęs
gulti jis prisiminė kitą atsitikimą. Skren
dant iš Maskvos į Krasnojarską, lėktuve
šalia jo sėdėjęs vaikinukas visą kelionės
laiką nieko neėmė į burną. Kai Požėra pa
ragino jį valgyti, nes už maistą atskirai
nereiksią mokėti, šis atsakė: Ha! Maža

Kapsuke (taip šiandieną vadinama Ma
rijampolė) šeimininkės septintą ryto bėga
į parduotuves mėsos pirkti. Parduotuvės
teatsidaro aštuntą, bet: „Geresnės mėsos,
vaikeli, ne taip lengva gauti, eilės būna“—
paaiškina moterys. Ir tos eilės prie mėsos
parduotuvių yra ne tik kokiame mieste
liūkštyje ar užkampyje, bet nemažame
mieste! Kapsuko rajono liaudies kontrolės
komiteto inspektorius J. Grikietis „Tiesos“
korespondentui pasakojo:
— Net valgyklose ne visuomet gausi pa
tiekalų iš šviežios mėsos. Aną dieną nu
tariau papietauti Liudvinave —padavė guliašą, o jis —iš pašildytų jautienos konser RESPUBLIKONŲ LAIMĖJIMAS
JAV rinkimuose respublikonai pasiekė
vų...
Anksčiau Liudvinave buvo net dvi mėsi tam tikrų laimėjimų. Senate jie laimėjo iš
nės: žmonės noriai pirko mėsą. Dabar mė demokratų 3 vietas, kongrese 47 vietas, gu
sos negausi, ir dešrų ne visuomet. O tokių bernatorių 10.
Dabar senate demokratų bus 64, respub
miestukų Lietuvoje pilna! Višakio Rūdos
parduotuvės vedėja G. Stankevičiūtė ir likonų 36, kongrese demokratų 246, respub
pardavėja M. Klimavičienė kalbėjo: „Žmo likonų 187 (2 vietos dar neaiškios), guber
nės reikalavo į parduotuvę atvežti šviežios natorių demokratų 11, respublikonų 23 (1
mėsos. Pirktume ir mes pačios“. Moterys padėtis neaiški).
Be kita ko, Kalifornijos gubernatorium
parduotuvėje pritarė: „Ir mes pirktume,
bet važiuoti į Kazlų Rūdą — toli“. O Kaz išrinktas respublikonų kandidatas buvęs
lų Rūdos atsakinga prekybos darbuotoja kino artistas Ronaldas Reaganas. Apie jį
M. Leonavičienė tenumojo ranka: „Kažin, kalbama jau kaip apie galimą respubliko
nų kandidatą į prezidentus.
ar kas iš to išeis“!
Igliškio kolchozo pirmininkas V. Balkus
(taigi jau nemenkas komunistinis ponas) IŠRINKTAS DR. KIESINGERIS
skundžiasi: „Kai nuvažiuoju aštuntą va
Vokietijos krikščionių demokratų parti
landą į mikrorajono mėsos parduotuvę, bū jos pirmininku išrinktas Dr. Kurtas Geor
nu eilėj jau trisdešimt pirmas".
gas Kiesingeris. Jis bandys sudaryti koali
Blogiausia — su mėsos pasirinkimu. cinę vyriausybę.
Kapsuke, Prienuose, Alytuje negausi avie
Jis buvo Badeno-Wuerttembergo minisnos. Kapsuke mėsos parduotuvėje Nr. 8 teris pirmininkas. Adenauerio laikais kal
dažnai galima gauti tik brangiausią jau bėdavo vyriausybės užsienių politikos
tieną ir kiaulieną. Pasirinkimu pirkėjų ne klausimais. Karo metu buvo ryšininkas
paikina ir Kėdainių prekybininkai. Patik tarp užsienių reikalų ir propagandos mi
rinimo metu N. Akmenės parduotuvėje
nisterijų.
Nr. 5 terasta pusė kilogramo lašinių. Uk
mergėje neretai sunku gauti net papras
REIKALAUJA PAŠALINTI SALAZARĄ
čiausios dešros. Dargi Tauragėje, kurioje
118 Portugalijos teisininkų, gydytojų, ar
veikia puikus mėsos kombinatas, nevisuomet gausi pageidaujamos mėsos. Apie to tistų, žurnalistų bendru raštu kreipėsi į
kias įmantrybes kaip šviežias dešras — nė prezidentą, reikalaudami pašalinti diktatu
rinį min. pirmininką Dr. Salazarą, nes jo
nesvajok!
Panašią litaniją galėtume tęsti dar ilgai, vyriausybė nesiskaitanti su konstitucija ir
bet pakaks juk ir šių kelių pavyzdžių. Tik įstatymais ir nuolat pažeidžianti laisvę.
įkyriai galvon lenda mintis, kad keisti da
bartiniai Lietuvos prekybininkai. Štai, Jo RIAUŠĖS DĖL KARVIŲ
navos mėsos parduotuvėje ant prekystalio
Policija atidengė ugnį, kai apie 100.000
— riebi, nepatraukli mėsa, o sandėliuose minia Indijos sostinėje New Delhi pradėjo
pilna gražios, šviežios mėsos. Užklausti, riaušes ir pagaliau ėmė veržtis į parlamen
prekybininkai atsakė: „Reikia juk ir šitą tą ir keli žmonės žuvo.
kaip nors parduoti“. O Griškabūdžio par
Minią sudarė hindusai, kurie nepaten
duotuvės pardavėja J. Maksvytytė atvirai kinti, kad ne visur buvo staigiai uždrausta
prisipažįsta: „Būtų geriau, kad tos mėsos piauti karves. Miniai vadovavo hindusų
mums ir neatvožtų. Vargas vienas su ja“. sadhustai — šventieji vyrai.
Taigi!
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moję. Viskas juk vyksta „pagal planą“. Už
Bekono gamyba pagarsėjusioje Lietuvo kūrė maskviniai planuotojai Lietuvos žem
je dabar bekoniena tapo retenybė. Parduo dirbius gaminti daugiau mėsos, paskatini
tuvėse, valgyklose vien tik riebi kiauliena, mui netgi gyvulių kainas kiek pakėlė. Ir
o pasmaguriauti balta, sultinga veršiena Lietuvos žemdirbiai, taip sakant, neapsi
pasidarė didelė prabanga. Ir mėsos kombi kiaulino. Tame pačiame „Pirmosios Gegu
nato darbuotojai aiškina, kad parduotu žės“ kolchoze iš 100 hektarų naudmenų
vėm patiekti įvairesnio pasirinkimo mėsos šiemet pagamino net 200 centnerių mėsos,
ir jos gaminių negali. Kodėl?
o 1961 metais — vos 21 centnerį. Suvalki
Kolchozai ir kolchoziniai sklypininkai jos žemdirbiai galėtų pagaminti ir dar dau
gyvulių priaugina daug, bet... mėsos kom giau, bet... Komunistiniai planuotojai, pa
binatai nenori jų pirktis. Prie mėsos kom sirodo, pamiršo įplanuoti ir mėsos apdir
binatų vartų stoviniuoja ištisos virtinės bimo įmonių, skerdyklų, kombinatų gamy
sunkvežimių su gyvuliais, žemdirbiai mal bos apimtį. Kauno mėsos kombinatas „pa
daute maldauja, kad kombinatai gyvulius gal planą“ vien iš Kapsuko rajono rugsėjo
pirktų, o nuperka tik dalelę. „Pirmosios Ge mėnesį turėjo nupirkti 2770 galvijų ir 4670
gūžės“ kolchozas (Kapsuko rajone), saky kiaulių, o nupirko tik 1943 galvijus ir 3995
kim, turi apie 700 kiaulių, bet kur jas par kiaules. Daugiau pirkti negalėjo, nes nega
duoti? Ir bekonų auginti Lietuvos ūkinin li apdoroti. Tad ir mėsos kombinatas nekai nepamiršo, bet kai kombinatai jų laiku kaltintinas, o to viso susikiaulinimo išta
nenuperka, bekonai perauga ir virsta la kos ir vėl, kaip paprastai, ieškotinos ten,
šininėmis.
kur planai daromi — Maskvoje.
O viso šito liūdno farso kaltė, kaip pa
prastai, ieškotina kvaišoje sovietinėje siste
M. Varekonis

kas ką sako, bet ne viskuo tikėti galima!
Tais žodžiais jaunas darbininkas išreiškė
daugumos nepasitikėjimą valdžia ir jos pa
reigūnais. Užtat negalintį užmigti laikraš
tininką kankino tokios mintys: „Prisimi
niau aš šią istoriją ir ėmiau mąstyti apie
nepasitikėjimą aplamai. Ne mano karta ir
ne mano epocha jį pagimdė... O kas? Ir
kada?'“
Į tą klausimą pats autorius yra anksčiau
atsakęs, bent tiek, kiek jis liečia tos vietos
gyventojus. Rašydamas apie balandžio mė
nešto kelionę, Sibiro autochtonus jis api
būdino kaip atviraširdžius žmones, be jo
kių sąlygų pasitikinčius kiekvienu svetim
taučiu. Naujieji ateiviai ėmę ta gerąja
vietos gyventojų ypatybe piktnaudžiauti,
juos apgaudinėdami. Taip jų širdyje gimė
įtarumas kiekvienam svetimam žmogui.
Lietuviai okupuotame krašte šiandien
taip pat labai užsidarę. Jų užsiskleidimą
pagimdė nelemta gyvenimo patirtis. Savo
kaimynų jie buvo šimtus kartų skaudžiai
apgauti. Tik pažvelkime į santykius su
rytų kaimynu nuo pat sovietinės valstybės
gimimo dienos. Lenino partija ir vyriau
sybė paskelbė laisvo tautų apsisprendimo
dėsnį. Bet vos tik lietuviai 1918 metais
vasario 16-tą proklamavo savo nepriklau
somos valstybės atstatymą, ta pati Lenino
partija ir vyriausybė pasiuntė raudonąją
armiją sutrypti jauną mūsų laisvę. Kai

Sefrtynios DIENOS
BANDYS ĮSTOTI

Britanijos vyriausybė nutarė bandyti
įstoti į Europos Ekonominę Bendruomenę,
kai sustiprės krašto ekonomija.
Tačiau šįkart bandymas bus vykdomas
kitu būdu. Pirma Britanija susikvies visų
šešių EEB priklausančių kraštų atstovus
aiškintis, o po to dar tarsis su kiekvienu tų
kraštų atskirai.
GRASINIMAI KARDELIUI

Pastaruoju metu per įvairias Belgrado
įstaigas telegrafu gauta nemaža grasinimų
nužudyti Jugoslavijos komunistų partijos
vicepirmininką Kardeljį, jei nebus paleisti
iš kalėjimų neseniai pašalintieji iš užima
mųjų vietų buvęs viceprezidentas Rankovi
čius, saugumo policijos viršininkas Stefanovičius ir Serbijos saugumo policijos vir
šininkas Savicas.
Jie buvo pašalinti už palaikymą polici
nio teroro krašte, tačiau neturima žinių,
ar yra suimti.
KOLONIJŲ KLAUSIMAS

J. Tautų 24 komitetas, kuris svarsto kolo
nijų klausimus, pasiūlė dabar Ispanijos ži
nioje esančią Ifni koloniją atiduoti Marokui, o ispaniškai Sacharai duoti nepriklau
somybę. Ispanija ginčija, kad toks spaudi
mas būtų neteisingas.
Bet Ispanijos atstovas perėmė tos komi
sijos pasiūlymą nebelaikyti kolonija Gib
raltaro. Jis kaip tik iškėlė reikalavimą Gib
raltarą atiduoti Ispanijai.
IŠĖJO IŠ KREMLIAUS

Švenčiant revoliucijos sukaktį, iš Krem
liaus priėmimo metu išėjo Kinijos diplo
matai.
Pelšė sakė kalbą, kurioje suminėjo Ki
nijos ir Vietnamo reikalus, pakaltinda
mas Kiniją už komunistinio bloko skaldy
mą.
Tuo metu kiniečiai ir išėjo.
RAŠYTOJŲ PROTESTAS

62 žymieji sovietų rašytojai pasirašė ir
išsiuntinėjo įstaigoms ir laikraščiams pro
testo laišką dėl šių metų pradžioj už spaus
dinimą užsieniuose savo darbų nuteistųjų
Siniavskio ir Danielio. Protestą tarp kitų
yra pasirašę Čukovskis ir Erenburgas. Pro
testas, žinoma, nebuvo išspausdintas.
O Čukovskio duktė Lidija išsiuntinėjo
piktą laišką prieš Šolochovą, kuris savo me
tu kėlė balsą, kad Siniavskis ir Dantelis
dar per mažai nubaudžiami. Pasiklausius
tavęs, rašo ji, atrodytų, kad tie rašytojai
išsiuntė į užsienius ne savo apysakas, bet
tvirtovės planus ar bent kokį fabriką. Is
torija neužmirš tavo gėdingos kalbos. Ir
jokie atžymėjimai, pinigai nei premijos na
mie ar užsieniuose nenuims to pasmerki
mo nuo tavo galvos...
šolochovas, kaip žinia, yra apdovanotas
net Nobelio literatūros premija.

XX metai

ginklu nepavyko lietuvių nugalėti, 1920
metais liepos mėnesį buvo pasirašyta tai
kos sutaitis. Joje, tarp kitko, buvo paža
dėta didelis kiekis miško medžiagos, grą
žinimas iš Vilniaus pagrobtų archyvų, Lie
tuvos sostine pripažintas Vilnius su plačia
sritimi. Sutarta, kad abi šalys gerbs viena
kitos nepriklausomybę. Sovietų Rusija vi
siems amžiams atsisakė visų teisių į Lie
tuvos teritoriją. Maskva nė vieno tų paža
dų neišpildė. Archyvus ir miško medžiagą
nepriklausoma Lietuva tiek tematė, kiek
ir savo ausis. Kremlius per savo agentus
visą laiką rausėsi po mūsų valstybės pama
tais. Vokiečiams spaudžiant, 1939 metais
bolševikai grąžino Lietuvai Vilnių, bet su
mažesne sritimi, negu taikos sutartyje bu
vo pažadėta, ir dar labai apiplėštą. Be to,
kaip Pupų Dėdė dainavo: Vilnius mūsų,
Lietuva rusų. Derantis su sovietais dėl
jų bazių steigimo Lietuvoje, buvo pasira
šyta savitarpio pagalbos ir nepuolimo su
tartis, kuria Maskva pažadėjo nesikišti į
mūsų vidaus reikalus ir gerbti nepriklau
somybę. Po kelių mėnesų sovietai tą su
tartį sulaužė — ginklu okupavo Lietuvą
ii- jėga pakeitė jos socialinę, ūkinę ir vals
tybinę tvarką.

Įsibrovus jiems į mūsų kraštą, Kremlius
savo statytinių Justo Paleckio ir žemės
ūkio komisaro Mickio lūpomis pakartoti
nai užtikrino ūkininkus, kad jie gali būti
ramūs, kad nė viena jų dirbamos žemės pė
da nebus atimta, kad kalbos apie kolcho
zų steigimą yra pikti priešų prasimanymai.
Ką gi šiandien matome? Sovietai apgavo
ne tik senuosius ūkininkus, bet ir bežemius
naujakurius, kurių palankumą jie klastin
gai įsigijo aprūpindami žeme. Netrukus
visi buvo suvaryti į kolchozus ir priversti
raudonųjų dvarų kumečiais.
Lietuvių patriotų pasipriešinimą okupa
cijai ir kolchozinimui komunistai ne ginklu
palaužė, bet neteisėtos amnestijos pažadais
ir svarbiausia — provokacija. Po įvairių
išdavysčių ir provokacijų lietuvis net lie
tuviu nebepasitiki, nekalbant jau apie oku
pantus, komunistus ir visus naujuosius
ateivius.
Kad išnyktų nepasitikėjimas, kad žmo
gus galėtų žmogui vėl atvirai žvelgti į akis,
pirmiausia turi būti atstatytas teisingumas
— atitaisytos padarytosios skriaudos.
Augustinas Upėnas

REZOLIUCIJA YRA SKATINAMOJI
JAV Kongeso, dabar jau abiejų rūmų,
priimtosios rezoliucijos Baltijos valstybių
reikalu reikšmė tiksliausiai apibūdinama
jos pačios išvadinėję dalyje, kurioje pa
reiškiama, jog Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas yra skatinamas:
a) kreipti pasaulio numonės dėmesį
Jungtinėse Tautose ir kituose atitinkamuo
se tarptautiniuose forumuose, tokiomis
priemonėmis, kokios jam (prezidentui) at
rodys tinkamos, į Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautų apsisprendimo teisių paneigimą
ir
b) sužadinti pasaulio nuomonės jėgą
veikti tų Baltijos tautų teisių atstatymo
reikalu.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas ir kiti sambūriai daugeliu atvejų yra
kreipęsi į JAV ir kitas vyriausybes bei
tarptautines institucijas, nurodydami prie
žastis, dėl kurių, ir pagrindus, kuriais re
miantis Baltijos valstybių klausimas turė
tų būti svarstomas bei atitinkamai spren
džiamas Jungtinėse Tautose, dekolonizaci-

jos programos rėmuose. Kongreso rezoliu
cija nenurodo nei šios priemonės, nei kitų:
ji neliečia prezidento teisės politikos vyk
dymo priemones pasirinkti jam pačiam, ly
giai kaip neliečia visų kitų tuo reikalu su
interesuotųjų teisės siūlyti prezidentui ar
jo patarėjams tas ar kitas priemones. Re
zoliucija nėra prezidentą įpareigojąs įsta
tymas, bet ji yra JAV rinktosios atstovy
bės pritarimas tikslui — siekti Baltijos
valstybių nepriklausomybės ir skatinimas
to tikslo neapleisti.
JAV Kongresas kalbamajam tikslui pri
tarė, remdamasis šiais sumetimais: pagrindinų žmogaus teisių ir tautų apsispren
dimo teisių pripažinimu; faktu, kad Bal
tijos tautoms tos teisės yra atimtos prie
varta; kad JAV laikosi tvirto nusistaty
mo palaikyti Baltijos tautų siekimą naudo
tis tomis teisėmis; kad tarp Amerikos ir
Baltijos tautų bei valstybių yra tamprių
istorinių, kultūrinių ir šeimyninių ryšių;
kad Sovietų Sąjungos vyriausybė savomis
priemonėmis — žmonių perkeldinimo bū
du — keičia Baltijos tautų asmenybes.
Šiais sumetimais remdamasis, JAV Kon
gresas už tikslą ginti paneigtas Baltijos
tautų teises pasisakė Amerikos vardu, kaip
už Amerikos politikos dalį, — išvada ne
— Ganos sostinėje Accroje magistrato iš Baltijos tautose, o iš pačioje Amerikoj
valdininkas nubaustas 2 sv., nes, būdamas vyraujančių pažiūrų. Tuo priimtoji rezo
girtas, sugavo jį lojusį šunį ir negyvai už- liucija ryškiai skiriasi nuo pirminių jos
siūlymų.
(ELTA)
kandžiojo jį.
— Prancūzijoje naktį telefonu išsišau
kė 80 m. amž. senukas daktarą, tas nuvažia
REZOLIUCIJOS KLAUSIMAS
vo penkias mylias, ir tada jam paaiškėjo,
kad ligonis nori gerai jam nustatyti televi
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongreso
zijos aparatą.
— Du vaikinai, kurie Melbourne, Aus rezoliucija Baltijos valstybių reikalu, At
tralijoje, aptaškė dažais prez. Johnsono au stovų Rūmų priimta 1965 m. biržėje 21 d.,
tomobilį, nubausti sumokėti 272 svarų bau o Senato — 1966 m. spalio 22 d., laikoma
esanti tinkama .atrama Pavergtųjų Europos
dos ir 692 svarus nuostoliams padengti.
— J. Tautų narkotikų departamentas Tautų Seimui vėl kreiptis į JAV vyriausy
skaičiuoja, kad kas metai nelegaliai pa bę ir prašyti, kad ji imtųsi naujų priemo
leidžiama į rinką apie 1.200 tonų opiumo, nių atstatyti Baltijos valstybių teisėms.
dėl to jį gaminantieji kraštai prašomi su
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo Po
stabdyti gamybą (kaip tas departamentas litikos ir Teisių Komisija, lietuvių dele
mini, daugiausia gamina Turkija, Af gacijos nario J. Audėno pasiūlymu, nuta
ganistanas, Pakistanas, Tailandas, Birma, rė rekomenduoti Seimo Generaliniam Ko
Laosas, Junanas, o paskirstymo centrai yra mitetui ir Plenumui, kad Seimas iš naujo
Prancūzijoje).
kreiptųsi tuo reikalu į JAV Valstybės De
— Kanada pakvietė sovietų vadus Ko partamentą.
(ELTA)
syginą ir Podgorną atsilankyti 1967 m. į pa
saulinę mugę Montrealyje (Britanijos ka
ralienė, JAV prez. Johnsonas ir Prancūzi
PASIKEITĖ PIRMININKAI
jos prez. de Gaulle'is jau yra priėmę kvie
Laurynas Kapočius, kurs, grįžęs iš Wa
timus).
— Visiškas saulės užtemimas buvo ma shingtone eitų ypatingų pareigų, buvo per
tomas lapkričio 12 d. tam tikru ruožu Peru, ėmęs vyriausio „Draugystės ir kultūrinių
Čilėje, Bolivijoje, Argentinoje, Paragvaju ryšių su užsienio šalimis draugijos“ pirmi
ninko pareigas, iš tų pareigų pasitraukė.
je ir Brazilijoje.
Pereinąs į mokslinį darbą. Į jo vietą išrink
—Sovietinė žinių agentūra skelbia, kad
Jakutijoje surastas didžiulis 106 karatų dei tas R. Petrauskas, kurio pavaduotojai bus
mantas ir pavadintas jį suradusios Ma A. Paragys, J. Jurginis ir M. Požarskas.
Tas pasikeitimas neliečia draugijos pada
rijos Konenkinos vardu.
linio santykiams su užsienio lietuviais, ku
— Vokietijos aukščiausias administra
cinis teismas nusprendė, kad studentai tu riam vadovauti yra pastatytas buv. gene
(E)
ri teisę steigti dvikovai praktikuoti organi rolas V. Karvelis.
zacijas (Frankfurto universitetas buvo at
sisakęs registruoti tokią organizaciją).
SVEČIAS DIRIGENTAS
— Britanijos vyriausybė tikisi, kad iki
metų galo bedarbių skaičius pakils iki
Vilniaus Filharmonijoj vieną koncertą
700.000 .
dirigavo Australijos radijo muzikinis di
— Norėdamas pagarsėti, Arizonoj, JAV,
rektorius John Hopkins. Muzikai tuo apsi
18 m. amžiaus vaikinas juokdamasis iššau lankymu sužavėti. Orkestras gavo progos
dė 5 žmones tėvų jam padovanotu šautuvu. prisiminti A. Dvoržako „Karnavalą“ ir
— Indijoje, pasirodo, jau prieš penketą Schuberto Ketvirtąją simfoniją, kurių ne
metų buvo apie 176 mil. šventųjų karvių. buvo groję daugiau kaip 20 metų.
— Britanijos karalaitis Čarlis sukako
Vilniuje J. Hopkins dirigavo jau po eilės
18 metų amžiaus ir dabar iš karališkų val koncertų Rusijos miestuose. Iš Vilniaus iš
dų jis turės teisę gauti kasmet po 30.000 vyko tolimesnei kelionei į Europą ir Ame
svarų (į savaitę po 577 svarus).
riką.
(E)
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LIETUVOS ISTORIJA VOKIŠKAI
Prieš keletą mėnesių Vokietijoj pasirodė
nauja Lietuvos istorija. Tai Manfred Hellmann'o „Grundzuege der Geschichte Litauens und dės litauischen Volkes“. kurią
išleido Darmstadte įsikūrusi kooperacinė
akademinė
leidykla Wissenschaftliche
Buchgesellschait. Dydžiu ši knyga nėra di
dėlė; ją sudaro tik 179 psl. ir 2 žemėla
piai. Ji pati priklalso serijai knygų, suda
rančių įvadą Rytų Europos kraštų istori
joms.
Veikalo autorius dėsto rytų Europos is
toriją Muensterio univers tete, ir jo spe
cialybė yra Pabaltijo klausimai. Lietuvos
istorijos klausimu jis jau rašė anksčiau;
iki šiol svarbiausiu jo spausdintu darbu
reikia laikyti habilitacinį darbą „Das Lettenand im Mittelalter“ (Koeln 1954). Da
bartinis veikalas, kaip jau pats pavadini
mas rodo, yra greičiau santrauka, o ne pla
tus dalyko nagrinėjimas, ir todėl ypatingų
originalumo pretenzijų nereiškia. Bet, ne
žiūrint nedidelės apimties, knyga savo kon
centruotumu pajėgia sukaupti ne tik, paly
ginti, daug faktų, bet ir juos apjungti, per
keliant juos į aiškinimo plotmę. Kartu
Hellmannas savo knygą laiko ir lyg įvadu
į savotišką problemą. Įžangoje išsitaręs,
kad „mes, vokiečiai, nevisuomet rodėme
pakankamai supratimo šiai kaimyninei tau
tai, o ypač tada, kai dalis Rytprūsių — Klai
pėdos kraštas — pateko lietuvių valdžion“,
Hellmannas savo uždaviniu laiko ne tik
perduoti svarbiausias žinias, bet ir jas nu
šviesti, kad lietuvių istoriją būtų galima
ne tik žinoti, bet ir suprasti. Simpatijų
lietuvių tautai jis turi gana daug, ir visa
laimė,kad jis nepaskęsta tose simpatijose.
Veikale jis nekartą šaltai atitaiso aštres
nius kitų istorikų kraštutinumus, ar jie bū
tų lenkai, ar vokiečiai, ar lietuviai. Ap
skritai, dėstymas yra neblogai išbalansuo
tas ir pakankamai objektyvus.

Kai lietuviai istorikai didiesiems Lie
tuvos istorijos šimtmečiams paskiria gana
daug vietos, Hellmannas šį laikotarpį pra
bėga greičiau. Dar trumpiau jis sustoja
ties baltų proistore. čia tuoj galima pri-

Rašo

V. DONIELA

durti, kad jo duodamasis vaizdas būtų ga
lėjęs būti daug ryškesnis, nes pokariniu
laikotarpiu archeologija į indoeuropiečių
kraustymąsi yra įnešusi nemaža šviesos.
Pavyzdžiui, mūsų Alseikaitės-Gimbutienės
darbai yra patiekę daug patikimos me
džiagos, kuri baltų proistorinę kilmę, so
cialinę struktūrą ir papročius leidžia ap
tarti stipresniais teigimais. Mindaugo - Vy
tauto laikus Hellmannas aprašo sutrauktai,
didiesiems kunigaikščiams pripažindamas
daug politinių dorybių ir gabumų, kurių
taip stigo vėlesniems Lietuvos — Lenkijos
karaliams. Šio laikotarpio pabaigą ver
tindamas jis sakosi sutinkąs su lietuvių
istorikais, kad unija su lenkais buvo Lie
tuvos pražūties pradžia. Kiek Vytautas,
aiškiai suvokdamas savo tikslus, atnešė
Lietuvai „švytėjimą ir didybę“, tiek Jogai
la savo pasyvumu užtraukė „tragiką ir
žlugimą“.
Ilgiau autorius sustoja prie senosios
Lietuvos valstybės suirimo. (Šiuo klausi
mu jis yra skaitęs specialių paskaitų ir,
berods, vieną kitą dalyką jau išspausdi
nęs). Sutrauktai, bet vaizdžiai jis dėsto
Lietuvos — Maskvos konfliktą ir priežastis,
kodėl jį galų gale laimėjo Maskva, nors Lie
tuva atrodė turinti daugiau „šansų“. Čia
autorius peržvelgia unijos partnerių vidi
nius nesutarimus, augantį luomų skirtu
mą ir bajorijos egoizmą, tarptautinę padė
tį ir intrygų zigzagus, kartu iškeldamas
ir unijos įtakoje pasikeitusią Lietuvos lai
kyseną rusiškųjų žemių atžvilgiu. Jei di
dieji kunigaikščiai rytų kraštuose vedė
tolerantišką politiką, nesikišdami į vieti
nius papročius bei religiją, tai nuo 15-tojo
amžiaus vidurio prasideda stačiatikių dis
kriminacija bei religinės laisvės varžymas.
Šią pasikeitusią laikyseną gabiai išnaudo
ja Maskvos carai, pasiskelbdami stačiatikių
užtarėjais ir tuo būdu įsigydami vis stip
rėjančio prielankumo stačiatikių apgyven
tuose Lietuvos — Lenkijos plotuose. Nuo

Nerami naktis
Praslinko tik šešios savaitės, kai naujo
ku atvykau 1-jan Gusarų pulkan ir vos tik
spėjau pramokti pradmį kareivio — nau
joko karo „mokslą", pasisukti kairėn, de
šinėn, užsėti ir nulipti nuo arklio, o jau
gruodžio iš 16 į 17 naktį turėjau įrodyti
praktiškai, ką išmokau, kiek žinau ir ar ga
liu būti naudingas kraštui ginti.
Tą naktį, vos tik pramigęs pirmąjį sal
dų miegą, lyg per sapną girdžiu Itn. Belec
ko balsą, kuris kareivines budėtojui įsaki
nėja tuoj kelti eskadroną, įspėdamas budintįjį, kad visa būtų atlikta be triukšmo,
be garsų ir komandos. Apsirengę visi sku
biai turi stoti prie eskadrono municijos
ir aprangos sandėlio.

daryti? Teko pasikliauti savimi ir viską
palikti taip, kaip buvau radęs.
Arklius iš arklidės išsivedėme be koman
dos ir patys stojome rikiuotėn. Truputį
paviršutiniškai pasilygiavę, laukėme, ką
įsakys vadas. Buvome daugiau nei tik
ri (bent aš taip maniau), kad vykdomi tik
naktiniai pratimai. Bet kai ltn. Beleckas,
užsėdęs ant arklio, prislopintu balsu suko
mandavo .„Sėsk!“, tik tada jis keliais trum
pais žodžiais pranešė, kad Lietuva yra di
džiame pavojuje ir mes josime jos gelbėti,
tik tada paaiškėjo, kad vyksta kažkas ne
gera. Po žodžio „gelbėti“ sekė vado koman
da: „Iš dešinės po tris, paskui mane ris
čia marš!"

Toks skrupulingai stropus ir drausmin
gas, be raginimo šokau iš lovos ir ėmiausi
taisyti savo sujauktą guolį. Bet budinty
sis įspėjo, kad lovą palikčiau netaisytą ir
greit rengčiausi. Tai skubiai užsimoviau
jau gerokai sulopytas raudonas kelnes ir,
trumpindamas laiką, jas basnirčia įsprau
džiau batuosna, milinę užsimečiau tik ant
marškinių, čiupau diržą, šovinyną. kardą,
karabiną ir besisagstydamas pasileidau
bėgti prie nurodytosios vietos.
Sandėlys buvo čia pat kareivinėse, todėl
greit atsidūriau prie sandėlio durų, kur jau
stovėjo ir pats Itn. Beleckas. Eskadrono
ūkvedys jaun. puskar. Valiauga jau triūsė
sandėlyje ir kiekvienam išdavinėjo po 60
šovinių ir po 12 arklių pasagoms gripų.
Ltn. Beleckas leido kiekvieną atbėgusį
naujoką pro akis ir kelis nužiūrėjęs pasiun
tė arklidėn pakeisti tvarkinių. O kai ku
riems, kurių skaičiun ir aš patekau, įsakė
bėgti arklidėn balnoti arklių. Iš viso tokie
naujokai buvome tik šeši. Likusius jis pa
siuntė atgal į lovas.
Pirmiausia užspraudžiau ant batų kulnų
pentinus. Paskui sudėjau šovinynan šovi
nius. Po to laikydamas rankoje gripus su
raktu, bėgau arklidėn balnoti arklio. Ga
lima įsivaizduoti, koks aš buvau didelis,
kai užsidėjau pentinus ir pasikabinau kar
dą. Kuo aš dabar skyriausi nuo senųjų
gusarų! O vis tiek naujokas lieka naujo
ku. Mano didybė tuojau supliuško, kai
pradėjau pasagosna sukti gripus. Mat,
susidūriau su tokia kliūtimi, su kuria dar
nebuvau supažindintas, nes nežinojau, nuo
kurio galo ir kaip pradėti.

Jojome šalia Petro Vileišio aikštės be
jokios kliūties. O kai prijojome parodos
pavilijonus ir ėmėme leistis Parodos gatve
žemyn, arkliai pradėjo slidinėti ir blašky
tis į gatvės kraštus. Nuo tada rikiuotė iš
sisklaidė netvarkingai po visą gatvę. At
sargiai ir palengva nusileidome pakalnėn,
pasukome Donelaičio gatvėn ir vėl paspaudėm arklius risčia ir apsupome kažkokius
valdžios rūmus.
Sėdžiu balne ir dairaus, iš kur pasirodys
lenkiški P.O.W-kai, nes aš tik tokį įsivaiz
davau priešo pavojų. Bet gatvėje ir apie
pačius rūmus nebuvo matyti jokios gyvos
dūšelės. Tik šaltis su vėju nesulaikomai
skverbėsi pro atlapą milinės apykaklę ir
kaip pašėlęs dūko aplink visą kūną. O bas
nirčia jautos batuosna kojos jau visai su
stiro nuo geležinių balno kilpų. Čia tai jau
teko rimtai susirūpinti ir pagalvoti apie
save. Juk aš iš kareivinių išbėgau beveik
pusplikis. O kuo gi, žmogau, sau padėsi?
Keikiu širdy tuos, kurie tokiame šaltyje su
galvojo daryti nakties pratimą, tai ir vis
kas. Kaip iš viso matyti, tai Lietuvai jo
kio pavojaus nėra.
Pagaliau, ačiū Dievui, pagalvojau širdy
je, nes prie mūsų prijojo, rodos, 2-rasis es
kadronas ir mūsų eskadroną pakeitė. Bet
kur tau!.. Užuot pasukę Parodos gatvėn,
mes risčia pasileidome miestan ir, prijo
ję prezidentūros vartus, sustojome. Pašilo
do, prezidentūra irgi buvo kažkurio eskad
rono jau apsupta. Tada vėl pasukome at
gal ir risčia pasileidome Kęstučio gatve ir
Vytauto prospektu į geležinkelių stotį.
Dar tuo metu Vytauto prospektas buvo
grįstas netašytais akmenimis, o šalia pros
pekto iškasti gilūs grioviai vandeniui nu
tekėti. Griovius jungė skersai prospekto
nutiesti mediniai tilteliai, kurie buvo plonai
sniegu padengti ir nuslidinti.

O reikalas buvo visai paprastas. Visi pa
sagų gripų lizdai buvo užsiploję ir moliu
bei mėšlais užsikimšę. Prašyti seną gusarą, kad parodytų ar paaiškintų, nebandyk,
nes ir jie buvo užsiėmę savo darbu. Ban
Tarp Karo Ligoninės ir Karmelitų baž
džiau dar kiek įmanydamas apie arklio
kojas stripinėti, bet prakaitas čiurkšlėmis nyčios užjojau ant tokio tiltelio, mano ark
bėgo veidu, o reikalas nė iš vietos. Kas lys paslydo ir susvyravęs išsitiesė su visu

šio laiko prasideda šių žemių jausminis
atitolimas nuo Lietuvos. Jei dar 15-jo am
žiaus pradžioje rytiečių pulkai narsiai ko
vėsi po Vytauto vėliava, netrukus tos pa
čios gentys pradeda žiūrėti į lietuvius —
lenkus kaip prispaudėjus. Todėl Smo
lensko, Polocko, Vitebsko kritimas nėra
tik paskirų mūšių pralaimėjimas, bet iš
vidinio nepasitenkinimo kyląs išorinis at
sisakymas.
Likusioji knygos pusė skirta vėlesnei
lietuvių tautos istorijai: nuo tautinio at
gimimo 19-tojo amžiaus pradžioje iki Ne
priklausomybės praradimo. Kai dėl tau
tinio atgimimo, tai Hellmannas duoda čia
savo ankstyvesnio darbo santrauką, ir to
dėl naujos medžiagos negalima tikėtis. Bet
keletas įdomesnių faktų iškyla kalbant apie
įvairių lietuviškų komitetų derybas su vo
kiečiais, kurie, bent Reicho griuvimo metu,
rodėsi sukalbamesni, negu kiti tariami
lietuvių draugai. Hellmannas taip pat mė
gina koreguoti 1915 — 1918 metų vokiečių
okupacijos vaizdą, kuris mūsų literatūro
je yra gana negatyvus. Jo teigimu, sutin
kant, kad okupacija buvo blogybė, vis dėl
to nereiktų užmiršti, kad vokiškasis ad
ministracinis aparatas, naujų kelių bei ge
ležinkelių tiesimas ir t.t. nemažai prisidėjo
pire to, kad Lietuva atsipalaidavo priklau
somybės nuo Rusijos ekonominės struktū
ros ir tokiu būdu jai palengvėjo sąlygos
savarankiškai valstybei kurti. O tarptau
tinėje plotmėje pirmieji naujagimės valsty
bės vargai iš dalies buvę Prancūzijos nuo
pelnas, kuri nedviprasmiškai palaikė Len
kijos interesus, įtaigojo Vilniaus klausimą
Lietuvos nenaudai ir kartu vilkino de jure
pripažinimą.
Kalbėdamas apie Nepriklausomybės lai
kotarpį, autorius iškelia kultūrinius ir eko
nominius laimėjimus, bet daug vietos ski
ria ir vidaus politikos istorijai, ypač par
tijų santykiams. Pastebėjęs partinio skal
dymosi tendencijas, jis priduria, kad par
tijų vadams trūkę valstybinės ir politinės
atsakomybės supratimo. Šiek tiek kritiš
kai jis žiūri į tautininkų autoritarinę lai
kyseną ir prasitaria; kad Voldemaras tu

rėjęs nerealius siekius, tačiau kartu nu
rodo ir tarptautinius sunkumus, kuriuos
sukūrė galutinai neišspręsti Vilniaus ir
Klaipėdos klausimai, sudarę savo ruožtu
ir krašte nuolatinę įtampą. Kalbant apie
Klaipėdą, pirmą kartą ryškiau prasiver
žia Hellmanno vokiškumas. Jis tylokai
primeta lietuviams bandymą sulietuvinti
Klaipėdos kraštą, lyg prileisdamas, jog
Klaipėda visada buvo pirmoje eilėje vo
kiška. Bet šita vieta bus, tur būt, vienin
telė visoje knygoje, dėl kurios autorių ga
lima būtų pakaltinti bereikalingu subjekty
vumu.
Apskritai, Hellmanno knyga, kaip mė
ginimas suprasti lietuvių valstybės ir tau
tos istoriją, yra patenkinantis, turint ome
nyje, jog čia turima reikalo tik su įvadu
arba santrauka. Tiesa, kad, aprašydamas
šio šimtmečio įvykius, Hellmannas dau
giau dėmesio kreipia į lietuvių —vokiečių,
o ne lietuvių — lenkų ar lietuvių — rusų
santykius. Tačiau tai pateisinama, prisi
minus, kad knygos užduotis yra paleng
vinti tuos santykius suprasti vokiečiams,
o ne kuriai kitai tautai. Šitą darbą jis at
liko neblogai. Būtų gera, jei vieną dieną
nemažos Hellmanno žinios ir įžvalgumas
pasirodytų platesniu ir išsamesniu veikalu.

KNYGA APIE LIETUVIŲ - LENKŲ
SANTYKIUS

Varšuvoje išėjo P. Lossowskio studija
„Stosunki Polsko-Litewskie w latach 19181920“ (Lenkijos-Lietuvos santykiai 19181920 metais, Varšuva, 1966, 413 psl.). Kny
goje nagrinėjami šie klausimai: lenkų-lie
tuvių ginčas prieš 1918 metus, bandymai
susiprasti 1918. XI - 1919. VII (J. Šaulio mi
sija Varšuvoje, derybos Kaune, demarka
cinės linijos nustatymas), lenkų bandymas
suruošti perversmą Kaune 1919. VIII (Peowiakų sukilimas), Lietuvos apsupimo poli
tika 1919. IX - 1920. VI, lenkų-lietuvių san
tykiai lenkų-sovietų karo metu, 1920. VII IX, gen. Želigovskis užima Vilnių, „Vidu
rinės Lietuvos" kova su Lietuva. Studija
paremta archyvine medžiaga, spausdin
tais dokumentais, spauda, atskirų asmenų
atsiminimais ir kitais šaltiniais. Autorius
bando išjungti poleminį ir propagandinį
požiūrį į lenkų-lietuvių bylą.
(E)

POPIEŽIAUS JONO MINTYS

Kartą pop. Jonas buvo paklaustas, ką no
retų veikti po Visuotinio Susirinkimo dar
bų.
— Praleisti ištisą dieną su savo broliais,
beariant dirvą, — atsakė.

Išrinktas popiežiumi, Jonas XXIII senu
pamėgimu tęsė išvykas už miesto sienų,
nors jos buvo retesnės, nei būtų norėjęs.
Apsirengęs juodai, kaip parapijos klebo
nas, kad niekas neatpažintų, žingsniuoda
vo vienas gatve, kalbėdamas brevijorių.
Dažnai panūsdavo ilgesnių išvykų Itali
joje ir užsienyje. Anksčiau daugiau nei de
šimt kartų buvo aplankęs Lurdą.
Keletą dienų prieš mirtį pažymėjo savo
dienoraštyje:
„Aš negaliu giliai nesijaudindamas gal
voti apie savo išvykas į Loretą ir Asyžių...
Taip labai troškau nukeliauti į Monte Cassino ir kas žino? Kas žino?“

Pažadėjęs audienciją keliaujančio cirko
nariams, pop. Jonas aplankė žvėryną. Pa
stebėjęs liūtuką, paklausė jo vardo.
— Dolly, — atsakė vienas cirko narys.
Popiežius ilgą laiką glostė liūtuko galvą
ir pamokė jį šiais žodžiais:
— Tikiu, kad gražiai elgsies Italijoje.
Čia mes esame pripratę prie liūto rimtu
mo šv. Morkaus aikštėje.
Parengė J. K.

STUDIJUOJANTIEJI

Vilniaus universitete normaliai studijuo
jančių šiemet 5.344. Šalia jų 2.173 lanko va
karinius kursus, o neakivaizdinininkų (stu
dejuojančių susirašinėjimo būdu) — net
5.011, beveik tiek pat, kiek normaliai studi
juojančių. Iš to susidaro ne visai tiksliai
universiteto mastą apibūdinąs skaičius —
12.528 studentai.
(E)

ir apsižvalgę pradėjo skutinėti nuo šaligat Jūs tą patį patvirtinote ir šią kritišką va
vių sniegą. Vežikai, įtraukę kailinių apy- landą. Todėl aš tikiu, kad, iki jūsų tėvų
.1. RAMON iŠ B
kaklėsna galvas, snūduriavo, laukdami supirkti karabinai ir kardai bus jūsų ran
ankstyvųjų keleivių, bet praeivių dar nebu kose, Lietuva svetimiems niekad ne
vo matyti.
vergaus. Dėkodamas jums, mano jaunes
raiteliu ant šono. Mano karabinas, atsi
Belaukiant pasirodė ir mūsų eskadronas, nieji broliukai, norėčiau jus visus išbu
trenkęs į ledu padengtus akmenis, išspiovė
vesdamasis arklius rankose. Kai jie pasie čiuoti. Bet, deja, dėl trumpo laiko man
dėtuvo (šovinių sandėlio) dugnelį, kuris
kė mus, tai mūsų vyresnysis atraportavo va tai fiziškai neįmanoma. Tad bučiuoju
tamsoje taip ir prasmego griovio sniege.
dui, kad, mums saugant stotį, nieko neįvy jus kiekvieno eskadrono pirmosios gretos
Skaudančiu šonu ir plikomis rankomis tu
ko.
Tada vadas įsakė mums jungtis prie pirmojo gusaro asmenyje!“
rėjau gerokai sniege pasigraibinėti, iki dug
eskadrono, pritraukti balnų kūpąs, trupu
Su paskutiniaisiais žodžiais majoras
nelį suradau. Suradęs jau nebedėjau ka
tį
pasitaisyti,
ir
tada
visi
vyksime
į
karei

energingais
žingsniais priėjo prie pirmojo
rabino dėtuvan, tik nušluosčiau į milinės
vines.
eskadrono ir pabučiavo pirmąjį gusarą.
skverną ir įsidėjau kišenėn. Tada atsar
Maloni buvo komanda, kai vadas ltn. Be Toliau sekė antrasis, trečiasis, kol pagaliau
giai, saugodamas skaudantį šoną ir sumuš
leckas
nulaipintą eskadroną sukomanda priėjo prie ketvirtojo ir pakštelėjo man į
tą alkūnę, užsiritau ant arklio ir, kaip pur
vo: „Paskui mane žingine maarrš!“ Pės kairįjį žandą. Baigęs kulkosvaidžių eska
vina virvė, tęsiausi užpakaly rikiuotės.
Prijojome geležinkelių stoties aikštę. Va čiomis einant, sušilo ir mano kojos. Jau dronu, majoras atsisveikino „Sudie, bholiudas davė komandą nusėsti nuo arklių ir lei čiau, kad ir šaltis su vėju lyg aprimo. Tik kai!“, sėdo į mašiną ir išvažiavo.
Stoviu išsitempęs ir nieko nesuprantu.
do truputį pasitaisyti, parūkyti ir pasišil labai nustebau, kad ne Parodos gatve kyla
dyti. Vieni rūkėme suktinę, kiti trynėme me, bet įsukame Laisvės alėjon. Mane ste Ne tai stebino, kad majoras mane pabučia
rankas, daužėme kojas ir, grumdamiesi bino dar ir tai, kad vieni praeiviai mus pa vo, nes aš kaip tik ir buvau tas pirmasis
tarp savęs, šildėmės. Tuo metu atvažiavo lydėdavo su šypsena ir rankomis mojuoda gretoje. Stebėjaus, kad pamokų metu ne
du pilni kariniai sunkvežimiai jaunų avia mi, o kiti rūškanais veidais siųsdavo mūsų buvau girdėjęs apie čia dabar atsilankiu
cijos karininkų ir sustojo prie ltn. Belec adresu nedraugiškas replikas. Mačiau, sį majorą. O juk vis tiek būta aukšto vir
ko. Vienas iššoko iš sunkvežimio ir, kažką kaip civilis, priėjęs prie telegrafo stulpo ir šininko, jei pats pulko vadas, pilnas pul
trumpai pasakęs, vėl įšoko ir nuvažiavo sa perskaitęs kažkokį ten prilipdytą lapelį, at kininkas, jam komandavo ir raportavo. Ta
sisukęs į mus, pažiūrėjo piktai, palingavo čiau tas klausimas man taip ir liko neatsa
vais keliais.
galvą ir balsiai paleido repliką: „Durniai kytas. Kaip čia tas majoras atsirado ne
Sunkvežimiams išnykus, Beleckas įsakė
jūs, durniai!...“ Ukmergės plente susiti žinomas, taip jis >r išvažiavo nežinomas.
baigt taisytis ir paklausė, kurių arkliai yra
kome du studentiškom kepuraitėm vyru Niekas mums apie jį nepaaiškino, kas jis,
išmetę gripus. Tiems liepė išeiti priekin.
kus, kurių vienas su ironija pamojo ranka kodėl taip karingai kalbėjo ir už ką mus
Tokių susirado net apie 15. Tada mus ats
į mūsų pusę ir antram balsiai pasakė: bučiavo.
kyrė ir įsakė pakaitomis saugoti ateinan „Ginkluota avinų banda!“ Bet girdėjome
Pagaliau ir vėl pulkas kažkam ruošiamas.
čius ir išeinančius traukinius, kad niekas
ir kitokių pasisakymų. Žygiuojant pro Buvo įsakyta skubiai valgyti vakarienę
neišliptų ir neįliptų. Taip pat įsakė saugo
Saulės gimnaziją, kelios merginos palydė ir būrininkams suvesti būrius pulko karių
ti telefono centrinę, kad niekas pašalinis
jo mus su šypsena ir rankomis siuntė oro salėn. Kai jau buvome susodinti, atvyko
ja nesinaudotų, ir panašiai. O likusį visą
eskadroną vėl užsodino ant arklių ir smar bučinius. Sveikino pro šalį ėjęs ir kažkoks ltn. Janavičius ir padarė mums pranešimą,
ponas, sakydamas: „Bravo gusarai!“
paaiškindamas praeitos nakties įvykius.
kia risčia grįžo į miestą.
Kareivines pasiekėme jau apie 10 valan
Girdi, pereitą naktį kariuomenė pašali
Vaikštau šalia senogusaro, kaukšėdamas dą. Arklius priėmė, nubalnojo ir apliuobė no buvusį Respublikos Prezidentą Dr. Ka
kaustytais batais į cementinį peroną, o kar naujokai. Mūsų laukė šilti su dviguba zį Grinių ir pakeitė visą jo prokomunisti
do makšties metalinis galas retkarčiais kiaulienos porcija pietūs, o po pietų šilta nę vyriausybę. Dabar Lietuvos valdymą
trinkteli į pentino plieninį skrituliuką, ku lova.
perėmė naujas Vyriausiojo Štabo Viršinin
ris žvangėjimu atsiliepia į „raitelio" jaus
kas majoras Povilas Plechavičius, kurį jūs
Apie
3
po
pietų
ir
vėl
pulkas
rikiuoja

mus ir maloniai nudirgina iki pačių kulnų.
šiandien visi matėte, kai čia lankėsi pulke,
Tik tas įkyrus gruodžio šaltis su vėju skver mas dengtoje pulko jojykloje. Atvykęs pul ir t.t.
ko
vadas
pik.
Jeckevičius
pasisveikino
ir
biasi antin ir švilpauja aplink marškinius,
Va, kada man, o gal ir viso pulko ka
gadindamas visą ir taip jau kritusią nuotai įsakė savo padėjėjui kpt. Gudeliui duoti ko riams paaiškėjo, kad mes patys pereitą nak
mandą
„laisvai
“
.
Dabar
laukiame,
kas
bus
ką.
toliau. Pulkas dar nepaleidžiamas, ir joks tį nuvertėm teisėtą, visos tautos išrinktą vy
Einu ir mintyse save klausiu: kuris se įsakymas neduodamas. Atseit, dar laukia riausybę.
nas gusaras būtų buvęs toks kvailas tokia mas kažkoks aukštesnis viršininkas.
Gal tūlas bandytų daryti gusarams prie
me žiemos šaltyje pusplikis išbėgti iš ka
Praėjus keliom minutėm, visi karinin kaištą. kodėl mes vykdėme tokį niekingą
reivinių? Man atrodė, kad aš tik vienas kai subruzdo, o pulko vadas, sukomandavęs uždavinį. Bet argi mes žinojome, kokį už
ir buvau toks stropiai kvailas. Užtai per „Ramiai“, pasisuko ir žengė su raportu. davinį vykdome? O jei būtume ir žinoję,
savo neapgalvotą stropumą turėjau raus Tuo metu iš privažiavusio juodo limuzino tai ar galėjome prieštarauti viršininkų įsa
damas prašyti vežiką, kad duotų man sau išlipo nutrinta gusariška uniforma kažkoks kymui? Juk mums buvo kalte kalami
ją šieno įsidėti i batus.
panašus į buvusį carą Nikalojų majoras drausmės statuto grėsmingi žodžiai, kad
Jau praėjo ištisos 4 valandos, kaip mes ir, pasisveikinęs „sveiki, vyhučiai!“ (jis ne karys, gavęs savo viršininko įsakymą, tuo
kaukšime tuščiu peronu, bet nei trauki ištarė raidės „r"), prabilo maždaug tokiais jau neatidėliodamas privalo jį vykdyti. Už
nių, nei jokio žmogaus perone nematyti. žodžiais:
nevykdymą įsakymo jis atiduodamas Ka
Tik vienas kitas geležinkelių pareigūnas
„Gusarai! 1919 — 1920 metais jūs (ro riuomenės Teismui, o neramumų ar karo
prabėga, trindamas ausis, ir dingsta sto dėte sava drąsa ir narsumu, kad Lietuvai metu atiduodamas Karo Lauko Teismui.
ties duryse. O mūsų eskadrono kaip nėra, gresiantį pavojų jūs mokėjote atremti.
Taigi mes buvome tuo dar laimingi, kad
taip nėra.
Tuo (rodėte lietuvių tautai ir savo viršinin nepraliejome savo brolių nekalto kraujo
Pagaliau jau pradėjo ir aušti. Kiemsar kams, kad jums patikėtas ginklas visuo ar jų krauju nesutepėme savo tėvų supirk
giai nedrąsiai ėmė iš kiemų kaišioti galvas met bus panaudotas ginti savajai žemei. tų ginklų.
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J. Kuzmionis

OSTIJOJ
(KELIONES ĮSPŪDŽIAI)
(4)

Nors Romoje gyveną mano bičiuliai įsi
tikinę, kad jau ruduo, tačiau man — tikra
vasara. Dienos saulėtos, šiltos, ir vėjas nedūksta. Jeigu mes Anglijoje patį vidurva
sarį turėtume jų spalio mėnesio giedrą dan
gų ir kaitrią saulę, •— sakytume: tai bent
vasara!
Tiesa, pasitaiko ir čia lietingų dienų su
žaibais ir griausmu, — kur to gero nebū
na! Tačiau lietus čia verkiant reikalingas:
žolė sukepusi, išdegusi; medžiai, rodos,
alpsta nuo kaitros; gėlės laukia vandens
švirkšto ir palaistytos bematant atsigauna.
Prikalbu nuvažiuoti į pajūrį, kuris, pa
lyginti, nearti — už 30 kilometrų — ir pasitaškyti Viduržemio jūros bangose. Diena
kaitri, saulė žeme ritinėjasi, tad keturiese
— du „romėnai“, kanadietis ir aš — pa
traukiame automobiliu į Lido di Roma —
Romos paplūdimį. Kelias puikus, — platus
greitkelis, įdomūs užmiesčio vaizdai su ža
lialapiais medžiais, užkandinėmis ir maši
nų mašinomis.
Pagaliau Viduržemio jūra su smėlėtu
krantu.
Žmonių nėra gausu. Vos kai kur gulinėja pajuodę kūnai arba bronziniai jaunuo
liai tekinom prašauna pro šalį, spardyda
mi sviedinį.
Sugulame pakrantėje, kasinėjame kaitrų
smėlį ir dalinamės įspūdžiais apie pasaulio
lietuvius. Čia, palyginti, tiksliai nutuokia
mos atskirų kraštų mūsų tautiečių nuotai
kos ir veikla, kai kasdien šv. Kazimiero
kolegijos valgykloje pasirodo lietuvių iš
Šveicarijos, Vokietijos, Škotijos, JAV, Ka
nados ir net tolimosios Australijos. Viena
Australijos lietuvė, grįždama iš JAV, dar
pasuko į Egiptą pasižiūrėti į faraonų pi
ramides ir susipažinti su egiptiečių charak
teriu. O ir čia gyveną mūsų tautiečiai rug
sėjo pabaigoje vorele grįžo tai iš Vašingto
no, kur dalyvavo Šiluvos Švč. Marijos lietu
viškos koplyčios pašventinimo iškilmėse,
tai iš jaunimo sąskrydžio ar paprasto pasižmonėjimo.
Pasikalbėję, narsaudami šokame į nera
mias jūros bangas, tačiau nesigailime atvy
kę: vanduo šiltas, gaivus, — taškykis, plau
kiok ir norėk!

Mano bičiuliai nutaria dar tą pačią die
ną man parodyti VI amž., prieš Kristų pa
statytą Ostijos miestą, kuris nuo čia netoli
— vos už kelių kilometrų. Tęsdami savo po
kalbį ir aptardami Vatikano susirinkimo
poveikį į įvairių kraštų tikinčiuosius, vie
sulu lekiame neplačiais keliais, kol prieš
mūsų akis išsitiesia senojo Ostijos miesto
griuvėsiai.
Nustebęs apžiūrinėju kapus ir pamink
lus, raudonos plytos gyvenamuosius na
mus, susirinkimo sales, amfiteatrą. Namai
buvę aukšti, net kelių aukštų, tačiau šian
dien išdidžiai dunkso jų griuvėsiai — stip
rios sienos, laiptai į viršų, terasos, net pa
vyzdingai įrengto vandentiekio vamzdžiai.
Ostija — istorinis romėnų miestas, šian
dien sukniubęs prie Tiberio upės žiočių
(žiotys lotynų k. —ostium; iš čia ir to mies
to pavadinimas). Roma nuo čia už 21 km,
dėl to Ostija seniau buvo to miesto uostas
bei romėnų karo laivyno bazė. Ją, esą, VI
amž. prieš Kr. įkūrė etruskai, bet kiti gal
voja, kad jos įkūrėjas — ketvirtasis legendarinis karalius Ancus Martius.
Nors Ostija buvusi tikras didmiestis su
vilomis, forumu, šventovėmis, maudyklė
mis, teatrais, krautuvėmis ir turėjo savo
vandentiekį, kurio dar ir šiandien vamz
džiai didžiuodamiesi pūpso, bylodami apie
aukštą anų laikų civilizaciją, tačiau pasi
rodė, kad jai buvo parinkta netikusi vieta.
Visų pirma Tiberis, tartum rūstaudamas
už jo krantų apkrovimą įvairiausiais pa
statais, žemės sąnašomis užkimšo uostą, o
jam aistriai talkininkavo stiprūs vėjai bei
audros, skandindamos laivus ir ardydamos
uosto įrengimus.
Uostu susirūpino pats Julius Cezaris ir
šoko jį gerinti, tačiau jo pastangos buvo
bergždžios. Vėliau Klaudijus buvo privers
tas uostą nukelti už 4 km nuo Tiberio, į
didžiulį 70 hektarų baseiną, sujungęs jį
kanalu su Tiberiu. Tačiau upė ir toliau ne
rimo, nešė sąnašų nuosėdas ir tolino uostą
nuo jūros. Šiandien šis baseininis uostas
nustumtas net 7 km nuo jūros.
Neronas Klaudijaus įrengtąjį uostą pa
vadino Fortus Augusti vardu, o prie jo pa
statytą 75.000 gyventojų miestą — Portu.
Tačiau žlugo Romos imperija, o su ja

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 — 10% 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.

Porto ir Ostijos miestai ir uostai, kol jų
vietoje VIII amž. ėmė dunksėti griuvė
siai, iš kurių keliauninkai ir praeiviai gro
bė dievaičių, senatorių ir matronų statu
las, įvairius meno išdirbinius, vazas, in
dus, kvepalų dėžutes.
Šiandien Ostija — archeologų triūso vie
ta. Išlikę įvairių pastatų griuvėsiai atkasi
nėjami ir atidžiai mokslininkų nagrinėja
mi, studijuojami. Įvairios statulos, biustai,
senovėje vartoti indai, dėžutės, puošmenos
laikomi netoliese esančiame muziejuje.
Pažymėtina, kad šv. Augustinas, kartu
su savo motina šv. Monika grįždamas į Af
riką, pakeliui sustojo Ostijoje, kur Monika
susirgo, numirė ir buvo palaidota. Ilgai
niui jos kapas buvo pamirštas ir tiktai
1430 m. palaikai buvo pervežti į Romą ir
palaidoti šv. Augustino vardo bažnyčioje.
1931 m. Ostijos bazilikoje buvo atrasta šv.
Monikos antkapio su įrašu nuotrupa.
Ostijos iškasenų įtakoje panorau žūt būt
nusidanginti iki Vezuvijaus ir Pompėjos,
kad man atsiskleistų dar daugiau praeities
paminklų.
(Bus daugiau)

NERINGOS TVARKYMAS
Kilus viešam pasipiktinimui Kuršių Ne
ringos apleidimu ir vandališku išdeginimu,
rimčiau susirūpinta jos tvarkymu. Vilniškėj Tiesoj spalio 28 yra išspausdintas pra
nešimėlis, kad Neringos miškas pertvarko
mas į parko-miško tipo ūkį. Darbai esą at
liekami pagal miškininkystės instituto pa
ruoštą projektą. Miškas tapsiąs kultūri
niu mišku su gražiomis medžių viršūnėmis
ir kamienais, programiniu išplanavimu, po
ilsio aikštelėmis, šiemet 120 ha plotas esąs
apsodintas lietuviškomis ir kalnų pušimis,
beržais, alksniais ir akacijomis. Taip pat
esą sutvirtinta 50 ha kopų.
Įsidėmėtina, kad iš viso ten yra apie
6000 ha miško ir apie 2000 ha kopų. Prane
šime neužsimenama, kokį plotą iš viso pro
jektuotojai numatė pertvarkyti. Šių metų
pertvarkymas bus palietęs tik apie 2 proc.
viso miško ir apie pustrečio procento kopų.
(E)

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 1966 METŲ RELIGINIO KONGRESO

DEKLARACIJA
Laisvojo pasaulio lietuviai katalikai, su
sirinkę į religinį kongresą Vašingtone,
1966-siais Viešpaties ir 25-siais Tautos su
kilimo metais, rugsėjo 3-ją, pareikšti savo
meilę Šiluvos ir Aušros Vartų Dievo Moti
nai, dalyvauti Jos vardo koplyčios šventi
nime Nekalto Prasidėjimo tautinėje šven
tovėje ir maldauti Viešpaties laisvės savo
pavergtai Tėvynei, skelbia viso pasaulio
lietuviams šią deklaraciją.
I. Mes didžiuojamės būdami garbingos
ir nemirštančios lietuvių tautos vaikais.
Galybių Viešpats leido tapti lietuviais ir
įspaudė mūsų širdyse lietuvybės ženklą.
Tėvynės meilė yra atspindys dieviškosios
meilės. Tos meilės, kuri Kristaus veidą su
vilgė ašaromis dėl jo mylimos Jeruzalės li
kimo. Mes su pagarba lenkiame galvas
prieš savo brolių Sibiro ir kalėjimų kan
kinių, karių ir partizanų, vyskupų ir jau
nuolių, tėvų ir motinų kapus, kurie paau
kojo savo gyvybes už Dievą, šventąją mū
sų Motiną Bažnyčią ir mylimą Tėvynę.
Mes kviečiame visus lietuvių tautos vai
kus į besąlyginę kovą už pavergtosios Lie
tuvos laisvę.
II. Mes esam liudininkais 25 metų (19401965) Lietuvos Bažnyčios ir krikščioniškos
lietuvių tautos kryžiaus kelio. Kristus pa
vergtoje Lietuvoje juo iš naujo eina į Kal
varijos kalną, šis kelias nuklotas Lietuvos
bažnyčių griuvėsiais ir Rūpintojėlių ske
veldromis. Jis prisisunkęs lietuvių vysku
pų, kunigų ir tikinčiųjų kraujo ir motinų
ašarų. Juo eina su kenčiančiu Kristumi
ir pavergta, bet nenugalėta katalikiškoji
lietuvių tauta. Jokia jėga niekad neišplėš
iš lietuvių širdies meilės Dievui ir Tėvy
nei.
III. Mes kreipiamės į kiekvieną lietuvį:
1. Tebūna mūsų bažnyčios ne tik religi
niais, bet ir tautiniais mūsų namais. 2. Te
skamba jose mūsų maldos ir giesmės gim
tąja lietuvių kalba. 3. Tebūna mūsų para
pijos tie židiniai, kuriuose degtų neužge

vyt.

Šarūnas

Lašiša Lietuvoje
Nemaža dalis Atlante sugaunamų lašišų
gimsta Lietuvoje. Nemunas, Neris, Minija,
Dubysa ir kitos Lietuvos upės yra la
šišų nerštavietės, ir dabar, rudenį, kaip tik
jų neršto laikas. Šiuo metu uždrausta gau
Pasaulinės politikos ir Amerikos did
dyti lašišas bet kokiomis priemonėmis. Bet
Lietuvos gamtos saugotojai susirūpinę, kad miesčių triukšmuos sąmoningam lietuviui
itin padidėjęs upių užteršimas daug pavo nesykį norisi sušukti ukrainų poeto Šev
jingesnis lašišų veislei už slapukus gaudy čenkos prasme:
Tylėk, Amerika, Maskva:
tojus.
(E)
Noriu kalbėt su savo Lietuva!
***
Suvenyrai
Amerikos lietuvių spaudoje vystosi gin
Klaipėdos dailės kombinatui užsakyta čas, bene pribrendo laikas išeiviui lietu
paruošti 16.000 įvairių gintarinių papuoša viui užmegzti geresnių kaimynų santykį
lų - suvenyrų pardavinėti Montrealio pa su išeiviu lenku. Vieni tačiau po senovei
rodoj. Du šimtus staltiesių bei servietėlių galvoja: angelo veidas, velnio širdis; bet ki
jau dabar siunčia į Montrealį.
(E) ti tikina: gal būt, velnias ne toks jau juo
das, kaip piešiamas. O kaip su raudonu
velniu Varšuvoje?
♦♦
Kitas ginčas eina dėl Amerikos Kongre
Prieš daugelį metų, kai pradėjau rašinė so abiejų rūmų priimtosios rezoliucijos pra
ti, savo eilėraštį „Tai gera Tėvynėj“ nu šyti prezidentą Johnsoną atkreipti pasau
siunčiau mjr. A. Ružancovo redaguoja lio opiniją Jungtinėse Tautose, kad Balti
mam laikraščiui į Vilnių. Mano džiaugs jos kraštai dar neatgavo Atlanto chartos
mui nebuvo galo: pirmasis eilėraštis išvy žadėtosios laisvės po antrojo pasaulinio ka
do šviesą! Po to daugiau rašiau ir siun ro. Vieni mano, kad rezoliucija tėra ameri
čiau jam. Deja, kiti eilėraščiai jam, matyt, kiečių politikierių propagandinio žaibelio
blykstelėjimas prieš rinkimus, kiti — kad
nepatiko, nes nė vieno jau nespausdino.
Majoro Ružancovo asmuo dar labiau iš čia atliktas žymus žygis, nežiūrint to, kad
ryškėjo, kai aš hitlerininkų buvau kanki prezidentas tiesia tiltus į anapus. Tiesa,
kaip paprastai, gal viduryje. Vieni per
namas Vilniuje.
1943 m. didelis ešalonas prekybinių va kliūtis išlipa į aukštą garbę, kiti po našta
gonų su šimtais jaunuolių rengėsi pajudė sukrinta į žemą balą.
♦*
ti į Vokietiją darbams. Visuose vagonuose
buvo po penkiasdešimt ir daugiau jaunuo
Sukanka 50 metų, kai rugpjūčio 17 d.
lių. Dvokiantis kiaulinis oras ir alkis ver Wilkes Barre, Pa., Amerikos lietuviai suor
tė jaunuolius visokiais būdais kombinuoti ganizavo Centralinį komitetą suruošti au
kelionei maisto, nes naujosios Europos „ga kų rinkliavai nuo karo nukentėjusiems lie
liūnai“ tik savo blizgančiais pilvais rūpino tuviams prezidento Wilsono paskelbtąją
si! Duotieji maisto daviniai kelioms die dieną (pagal Kongreso priimtąją rezoliu
ciją) — lapkričio 1 d. Kadangi mūsų so
noms buvo vienu ypu suvalgyti.
Vienam tokio nelaimingojo giminaičiui cialistai tada nenorėjo „teptis“ su „buržu
padaviau raštelį, kad jis perduotų Lietu jais", tai komitetą sudarė tik katalikai ir
vos kareiviams. Ten buvo parašyta: ...ma tautininkai. Dieną įvykdžius, katalikai, sa
no padėtis labai liūdna. Jau kelios savai kydami, kad darbas baigtas, pasitraukė,
tės kaip nesusisiekiu su giminėmis. Dabar bet tautininkai dirbo iki 1921 m. 21 dienai
mane veža į nežinią. Padėkite nelaimin ir surinko iš viso 213.631,94 dol. (įskaitant
gam, badą kenčiančiam studentui...
ir Dienos aukas). Katalikai savo atskiru
Po kelių minučių vienas kareivis paklau Tautos fondu surinko 600.000 dol. šalpai
sė mano pavardės. Prižiūrėtojai leido jam ir politikos reikalams.
įteikti man dešimt kepaliukų kareiviškos
**
duonos. Šypsodamasis paėmiau duoną iš
Mūsų kunigai dabar yra pagarboje ir
jauno kareivio rankų, padaviau drebančią stipriose visuomeninėse pozicijose. To ne
ranką ir karštai dėkojau. Kareivis prižadė buvo 1905 metais, ir kun. A. Kaupas su
jo už ją perduoti padėką siuntėjui mjr. Ru- draugais organizavo Katalikiškos Tiesos
žancovui. Aš, nušvitęs saule ir įgavęs jė draugiją, kurios tikslus Peterburge ėjusia
gų, norėjau dar daug ką pasakyti, bet trau me Lietuvių Laikraštyje šitaip aiškino: ku
kinys pajudėjo.
nigija pas mus, Amerikos lietuvius, diskre
Gautą duoną pasidalijau su likimo drau dituojama, katalikų organizacijos snau
gais. Pakeliui į Vokietiją daugelis, išlaužę džia, spauda apmirusi. Draugija bus šalti
vagonų duris, vėl pabėgo į laisvę. Aš, prie nis katalikų visuomenei semtis moralinės
Grajevos iššokęs iš vagono, patekau į nak paramos. Ji atitaisinės klaidingas žinias,
tinio patrulio rankas ir vėl buvau atgal į ir bailūs katalikai joje ras stiprybės apsi
tą patį vagoną grąžintas. Po to nepasiseki ginti nuo tikybos priešų.
mo nebebuvo progos pabėgti ne tik man,
♦♦
bet ir kitiems, ligi pasiekėm Dresdeną.
Įdomiais
koncertais
per 25 metus pasiKaro audroje blaškydamasis po įvairius
Vokietijos kampus, visuomet prisiminda reiškiąs Čiurlionies ansamblis Clevelande
vau majoro A. Ružancovo duoną ir pirmą turi savo namus, kuriuos sudaro 4 butai ir
salė, ir to namo metinis išlaikymas kainuo
jį jo išspausdintą savo eilėraštį.
jąs apie 5.000 dolerių ir vos padengiamas.
Ignas Šmigelskis
Jam jau reikalinga 2.000 dol. remontams.

MAJORO DUONA

sinama lietuvybės ugnis. 4. Tebūna mūsų
katalikiškos organizacijos įrankiais, sklei
džiančiais Viešpaties taiką ir meilę aplin
kui. 5. Tebūna kiekvienas lietuvis katali
kas kovotojas už savo Tėvynės ir Bažny
čios laisvę. 6. Tenelieka nė vienos progos
neišnaudotos kovai prieš ateistinį ir mate
rialistinį Bažnyčios ir lietuvių tautos di
džiausią priešą — bolševikinį komunizmą.
7. Tenebūna nė vienos valstybės ir tautos,
kuri nežinotų apie Lietuvos kančias ir ko
vą už laisvę. 8. Tenelieka nė vieno lietuvio
vaiko, kuris nesimelstų savo protėvių kal
ba. 9. Tenelieka nė vieno lietuvio, kurio
širdis neatsivertų pavergtųjų brolių kan
čiai ir kurio rankos nedirbtų jo laisvei.
IV. Mes skelbiame krikščioniškos Lietu
vos viziją. Mūsų kelias yra su Kristumi.
Kovokime už Lietuvą, kuri gerbtų Visatos
Kūrėją. Planuokime valstybę, kurios įsta
tymai atšviestų nemirštančias Kalno Pa
mokslo tiesas. Iš Evangelijos išaugusiais
principais pagrįskime savo politines orga
nizacijas ir institucijas. Krikščioniškosios
kultūros turtais grįskime savo raštą, dailę,
muziką. Artimo meilės dvasia persunkime
savo tarpusavio santykius. Kas išskirta,
tebūna sujungta. Kas paklydęs, tebūna iš
vestas į tiesų ir teisingą kelią. Krikščioniš
ka meile atverkime akis ir širdis tų, kurie
kovoja prieš Dievą ir krikščionybę. Mums
nėra vistiek, kokia yra lietuvių bendrija ir
kokia bus Lietuva, nes mūsų kelių pra
džioj ir pabaigoj yra Kristus. Be Jo nėra
laisvės, su Juo nėra vergijos.
V. Mes kviečiame visus lietuvius į mal
dą ir darbą už pavergtą Tėvynę, kenčian
čią jos Bažnyčią ir kovojančius savo bro
lius. Be darbo ir kovos veltui bus mūsų
troškimas laisvės, be maldos sunkus bus
mūsų darbas ir kova. Mūsų širdys atviros
visiems broliams lietuviams, mūsų kelias
aiškus, mūsų pasiryžimas tvirtas, nes mū
sų tikslas šventas: Visa Lietuvai, Lietuva
Kristui!“
pirmasis

laiškas

Ansamblyje apie 60 dainininkų, bet siekia
ma dar patraukti apie 20 gerais balsais
jaunimo.
♦♦
Vėliausias Aidų žurnalas apgieda ir mū
sų jaunimą (pasireiškusį kongresu) ir apie
20-tį mirusio pasižymėjusio senimo, kurio
gretų, deja, jaunimas nepapildo. Jei miru
sieji laikė save ne išeiviais, bet tremtiniais,
mintin ateina senovės Romos poetas Ovidi
jus, kurį cezaris Augustas ištrėmė į tolimą
imperijos „Kamčatką“ — Getiją (joje dr.
Basanavičius savo laiku ieškojo mums pro
tėvių). Ovidijus rašė: Venimus in Geticos
finis, moriamur in illis (Vykstu į Getijos
pakraštį, jame mirti).
♦♦
Pasiskaičius kai kuriuos kandžius Gus
taičio eilėraščius apie kai kuriuos mūsų
„apsnūdusius“, kaip lietuvius ir kaip žmo
nes, norisi prabilti Puškino eilėraščiu apie
jam nepatikusį Odesos generalgubernato
rių:
Pusiau ponas, pusiau ne,
Pusiau gudrus, pusiau ne,
Pusiau niekšas, pusiau ne,
Pilnu tapti — viltis gera!

BANGŲ VALIA
Štai kas atsitiko vienam jaunam Londo
no gyventojui. Jam nusibodo irstytis Tem
zėje, ir jis atsidavė bangų valiai. Ritmin
gai bangų supamas, jis užmigo. Kaip londonietis nustebo, kai nubudęs užgirdo, jog
žmonės krante kalba prancūziškai. Pasi
rodo, nerūpestingas anglas išmiegojo sep
tynias valandas, ir per tą laiką valtis per
plaukė Lamanšą.

LYDEKA AKVARIUME
Akvariume galima laikyti ne tik auksi
nes žuveles, bet ir plėšrią lydeką. Įleidus
žuvį, ne didesnę kaip 20 cm, į kiek galima
didesnį vandens rezervuarą, reikia palikti
ją visiškoje ramybėje, nes lydys ilgisi na
tūralių sąlygų. Po savaitės į akvariumą rei
kia įleisti gyvą kirmėlę arba keletą mažų
žuvyčių. Jeigu lydeka maistą suėdė — la
bai gerai. Po mėnesio ji tiesiog iš rankų
ims sliekus arba mėsos kąsnelius.

AVARIJA DĖL KATINO
Kartą Anglijoje, Roterhemo mieste, įvy
ko didelė avarija, kurios priežastimi bu
vo... katinas. Norėdamas prasibrauti pro
vielos aptvarą, saugantį transformatorių,
jis padarė sujungimą. Dėl šios priežasties
metalurgijos kombinate subyrėjo turbina
ir atšalo krosnys, 75 proc. namų liko be
šviesos, užgeso gatvėse visi šviesoforai, su
stojo troleibusai, išėjo iš rikiuotės vanden
tiekis.
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Europos lietuvių kronika
LONDONAS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba lap
kričio 26 d., šeštadienį, 6 vai. vak., puoš
nioj lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane
(netoli Gaumont kino) rengia
Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai
kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama
kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BRADFORD — lapkričio 20 d., 12.30 v.
ROCHDALE — lapkričio 27 d., 12 vai.
PRIESADVENTINIS SUBUVIMAS
DERBY — lapkr. 20 d., 11 vai. Po pamal
dų a.a. Stasio Pundziaus antkapio šven
Lapkričio 26 d., šeštadienį, 8 vai. vaka
tinimas.
ro, rengiamas šeimyninis klubo subuvi
mas. Klubo vadovybė paskyrė vieną stati NOTTINGHAM — lapkr. 20 d„ 11 vai., L.
nę alaus nemokamai, be to, bus ir užkan Jaunimo Židinyje. Bus paminėta titulia
rinė Aušros Vartų Marijos — Gailestin
džių. šokiams gros plokštelių muzika iš
gumo Motinos — šventė.
naujai pastatytosios Juke Box, kurioj dau
BIRMINGHAM — lapkričio 27 d., 11 vai.,
giausia bus lietuviškų plokštelių.
21 Park Rd., Moseley.
Klubo vadovybė kviečia visus atsilanky
ti ir praleisti šeimyniškoje draugystėje va KETTERING — gruodžio 4 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 27 d., 11 v., AAANCHISTERIS
karą.
Liet. Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — gruodžio 4 d., 11 vai., L. DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMO II DALIS
VĖLINIŲ PROCESIJA
Jaunimo Židinyje.
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Lapkričio 6 d. Londone buvo paskirta
Valdyba lapkričio 26 d. savo patalpose
maldai už mirusius artimuosius.
rengia Dr. V. Kudirkos minėjimo antrąją
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo laikomos
dalį. Paskaita mokyt. D. Dainausko: „Dr.
KETTERING
AS
gedulingos pamaldos už visus mirusius lie
V. Kudirkos kūryba“. Po paskaitos šokiai,
tuvius Londone.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS gros gera kapela. Prašome gausiai daly
Po pietų visi rinkosi į šv. Patriko kapi
vauti.
DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba ruo
nes Leytonstone.
Pradžia 6 vai. vakaro.
Procesija, vadovaujama kun. J. Budzei- šia kariuomenės šventės minėjimą ir kvie
Klubo Valdyba
kos, su atitinkamomis maldomis prasidė čia iš arti ir iš toli visus prisiminti praei
jo iš kapinių koplyčios per visą didžiulį tus laikus.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
kapinių plotą, kuriame amžinu miegu mie
Minėjimas įvyks lapkričio 19 d., 7 vai.
ga keli tūkstančiai lietuvių.
Lietuvos kariuomenės minėjimas, su
vakare, Carrington St., Angel viešbutyje.
Pasiekus lietuviškąjį skyrių, dešimtys
Programoje bus paskaita, kurią skaitys rengtas LVS „Ramovės“ Manchesterio sky
degančių žvakučių sužibo ant kiekvieno lie DBLS atstovas iš Londono, o šokiams gros riaus, sutraukė gražų būrį tautiečių. Ypač
tuviško kapo. Jie buvo papuošti gyvomis lietuviška kapela. Taip pat bus loterija ir verti pagyrimo Bradfordo lietuviai, atvykę
gėlėmis ir žvakėmis iš ankstyvo ryto (J. veiks puikus baras iki 11 vai.
dviaukščiu autobusu, o kiek dar nuosavom
Babiliaus visa šeima tai buvo padarę).
mašinom! Gausiai dalyvavo taip pat RochPo bendros maldos suskambėjo Viešpa
dalės ir Leigh lietuviai, nors patys manSkyriaus Valdyba
ties Angelas. Visi dar nelabai noriai skirs
chesteriečiai gana rezervuotai.
tėsi namo.
Salė buvo papuošta tautinėmis vėliavo
O mane patį, vykstant namo, kai atsisu L E I G II
mis, o tarp jų puikus Bradfordo menininkų
kęs nuo Leyton požeminio stoties pažiūrė
pieštas kario ankapis. Atidarydamas minė
jau atgal į kapines, perbėgo toks ilgesio ir
DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka jimą, LVS Ramovės pirm. K. Murauskas
liūdesio jausmas, kad vis dėlto mes kartais ledų eglutę, kuri įvyks gruodžio 17 d., pra pasiūlo pagerbti Ramovės vėliavą, kuri įne
galime pasiekti to, ko buvome pasiekę Lie džia 4.30 vai. p.p.. White Horse Hotel, Rail šama salėn. Garbės prezidiuman pakvie
tuvoje, kada mūsų kapinės skęsdavo žva way Rd., Leigh.
čiami paskaitaininkas kpt. Andruškevičius,
kių mirgėjimu Vėlinių vakarą. Čia, toli
Dosnios šeimininkės vaikučius pavaišins British Legion atstovas Mr. Martin, Brad
nuo savo krašto, palaidotųjų lietuvių ka arbatėle bei užkandžiais, o Kalėdų senelis fordo „Vyties“ Klubo sekr. A. Dičpetris,
pai atrodo kaip savame krašte mirgančia mažuosius apdalys dovanėlėmis. Be to, DBLS Rochdalės skyr. pirm. D. Banaitis,
me žvakių ežere, svetimuose kapuose, bet numatoma pravesti loteriją.
Manchesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas,
savame kampelyje.
S.K.
Suaugusiems veiks bufetas, ir bus gali Leigh skyr. pirm. Ūsas, Liet. Socialinio
Klubo pirm. V. Kupstys.
ma gauti užkandžių.
Paskaitininkas V. Andruškevičius prime
Malonius tėvelius prašome vaikučius už
registruoti pas rengėjus. Visų apylinkių na kariuomenės kūrimąsi, jos žygius kovos
NOTTINGHAMAS
lietuvius prašome kuo gausiau dalyvauti lauke ir auklėjimą kariuomenėje, paliesda
mas ir paskutinius nepriklausomybės die
METINIŲ PRISIMINIMAS
vaikų eglutės parengime.
nų įvykius.
Lapkričio 16 d. yra Vilniaus Aušros Var
Sveikinimus perdavė British Legion at
LIETUVIŠKOS
KAT.
PAMALDOS
tų Marijos - Gailestingumo Motinos šven
stovas Martin ir Rochdalės skyr. pirm. D.
tė. Tą vardą turi ir Lietuvių Jaunimo Ži
Pirmą kartą šio krašto istorijoje gruo Banaitis.
dinys. Metinė tituliarinė šventė bus pami džio 11 d., 4.30 vai. p.p., Leigh, Chapel St.,
Antroji minėjimo dalis —Bradfordo „Sū
nėta Židinyje lapkričio 20 d., sekmadienį, šv. Juozapo bažnyčioje katalikams pamal kurio“ dainų ir eilėraščių pynė, kurią at
11 vai., liet, pamaldų metu. Jas atlaikys das atlaikys kun. V. Kamaitis. Taigi vietos liko Burokas, Burokienė. Virs, Burbienė,
kun. Jonas Paulius Vilutis, MIC, kuriam ir apylinkių lietuvius prašome kuo gausiau Traškienė, Peleckienė, Repečka. Adomonis,
čia bus pirmas sekmadienis. Jis atvyksta dalyvauti pamaldose.
Vasis.
iš Čikagos ir pasiliks darbuotis Židinyje ir
Skyriaus Valdyba
Baleto sceną iš „Gulbių ežero“ išpildo
liet, kolonijose.
Burbaitė, akomponuojant Burokui. „Atža
lyno“ mažieji pašoka Žiogelius ir Lenciū
PAGARBA ŽUVUSIEMS - MIRUSIEMS
gėlį. „Atžalynas“ yra tikras naujosios kar
DERBY
tos atžalynas, kuris tęsia savo pirmtakūnų
Lapkričio 6 d. kun. A. Geryba nuo Liet.
darbo barą. Dabartiniai „Atžalyno“ veikė
LAS SKYRIAUS DEŠIMTMETIS
Jaunimo Židinio vadovavo procesijai prie
jai — Dutkevičiūtė, Leach, Traškaitė, Bur
tautiečių kapų. Maldoje, susitelkime prisi
Lapkričio 5 d. čia buvo atšvęsta labai baitės, Šilingaitė, Vitkauskaitė, Balčiūnai
minė žuvusius - mirusius tautiečius. Ant
atskirų kapų prietemoje sužibo žvakės. Ta svarbi sukaktis — LAS skyriaus 10 metų tė, Keeting, Milnes, Traška, Vitkauskas.
pačia intencija ir už geradarius Židinyje sukaktis. Į parengimą atsilankė LAS An Jiems vadovauja Peleckienė.
per visą Vėlinių oktavą rytais ir vakarais glijos vietininkijos vicepirm. H.Gasperas
Kupletus skaitė Repečka, Adomonis ir
su žmona, LAS Nottinghamo skyriaus pirvyko specialios iškilmingos pamaldos.
Vasis. Juose malonioj nuotaikoj persijoti
min. O.Petravičius su žmona, DBLS Not Rochdalės, Manchesterio ir Bradfordo ko
tinghamo skyriaus pirm. K.Bivainis, DBLS
KALĖDAIČIAI
lonijų nuotykiai. Nors buvo sakyta, kad jų
Derbio skyriaus atstovas J.šližys ir dauge autorius yra „širšė“, bet, tur būt, ne vi
Visiems suinteresuotiesiems pranešama, lis vietos LAS skyriaus narių bei svečių.
siems žinoma, kiek darbo ir triūso į juos
kad Liet. Jaunimo Židinyje (16 Hound Rd., Ta proga visi atstovai gyvai ir karštai
įdeda A. Bučys.
West Bridgford, Nottingham) galima gau sveikino LAS skyrių sukakties proga ir jo
Toliau „Sūkurys“ pasirodo su Lineliais.
ti kalėdaičių-plotkelių. Pasiunčiama ir paš įkūrėją bei nuolatinį pirmininką P.Serapi
„Sūkurio“ ponios padainuoja, palydint
tu.
ną.
akordeonu poniai Virs.
Pirmininkas P.Serapinas nupasakojo sky
„Atžalyno“ šokėjai pašoka Kubilą ir Ke
riaus 10 metų veiklą, paprašė pagerbti vi purinę. „Sūkurys“ pabaigai dar padainuo
sus mirusius buvusius ilgamečius LAS dar
ja.
WOLVERHAMPTONAS
buotojus a.a. A.Kaulėną ir K.Deveikį mi
Žiūrovams malonų įspūdį paliko tiek pro
nutės susikaupimu.
gramos išpildymas, tiek aukštas meninis
„VILTIES" SUKAKTIS
Raštu skyrių sveikino Sąjūdžio Valdyba
lygis, tiek puikūs „Sūkurio“ ponių ir „At
Spalio 29 d. „Viltis“ atšventė savo 12 Amerikoje. Anglijos vietininkijos pirminin žalyno" tautiniai drabužiai.
metų sukaktį. Susirinko gausiai lietuvių ir kas P.Mašalaitis ir Nottinghamo Tautinės
LVS „Ramovės“ pirmininkas programos
anglų klubo narių. Vakarą atidarė L. Sąjungos pirm. J.Galbuogis.
vadovus apdovanojo gėlėmis.
Meninėj programoj viešnios iš Notting
Adamkavičius, Klubo ir DBLS skyriaus
Minėjimas baigtas Tautos himnu. A.K.
pirmininkas. Jis supažindino su klubo at hamo skautės Irena Bacevičienė, Kristina
liktaisiais darbais ir planais. Po to tarė Šnelytė ir Birutė Radzevičiūtė padainavo
žodį Vladas Narbutas, kaip ir visuomet, gražių lietuviškų dainelių. Mažasis skautu
gražiais žodžiais nupiešdamas klubo gyve kas Vytenis Zinkus padeklamavo keletą
nimą.
eilėraščių. Visiems niūniuojant „Lietuva
Atspausdinau anglišką stalo kalendorių
Klubo sekretorius ir treneris, lietuviškai brangi“. Br. Zinkus deklamavo. Daininin su pasiskaitymais ir pasižadėjimais. Puiki
ir angliškai kalbėdamas, nušvietė klubo kėms įteikta gėlių, o mažajam Vyteniui — dovana turtingai anglų šeiniai, nes tokio
veiklą ir padėkojo visiems už paramą, be saldainių. Meninę programą pravedė LAS nebuvo anglų rinkoje. Kaina 15 šil. su
skyriaus sekretorius Br. Zinkus.
stovu.
kurios klubas negalėtų gyvuoti.
Turiu atspausdinęs mėnesinius kalen
Po to buvo linksmoji dalis. Pasirodė Jo Programa baigta Tautos Himnu.
no Pitkevičiaus suorganizuota grupė, kuri Po to buvo vaišės, kurias kruopščiai ir dorius dviejų dydžių: su spalvotais gam
grojo ispaniškom gitarom ir dainavo liau skoningai paruošė ir tvarkė nenuilstama tos vaizdais ir be paveikslų.
Be to, turiu lietuviškų kalėdinių atviru
dies dainų. V. Kelmistraitis pagrojo eilę įvairių parengimų šeimininkė S. Saraoimelodijų armonikėle. Anglas džiazistas pa nienė. Užkandžiaujant ir gurkšnojant alu kų. kurių kainos su vokais nuo 6 penų.
Rašyti:
skambino pianinu. Po to sekė šokiai, ku tį, sudainuota gražių lietuviškų dainelių, o
riems grojo Antanas Buivydas akordionu, veikliajam skyriaus pirmininkui P. SaraJ. Dyvas, 6 Constance Road,
sudainuota lietuviškų dainelių. Dainavo pinui už jo tokį įnašą sudainuota „Ilgiau
Birmingham 5.
dar B. Kaladžiūnas.
sių metų“.
Vakaras praėjo puikioje nuotaikoje. Lo
J. Levinskas
terija taip pat buvo sėkminga. (Dar yra li
TARPTAUTINIAME KONGRESE
kęs vienas fantas — vynas, Nr. 32, žalias;
atsiimti pas V. Kelmistraitį).
Laima Griciūtė, Vilniaus onkologinio ins
Ateityje numatyta steigti meno grupelę. PAIEŠKOJIMAI
tituto gydytoja bendradarbė, dalyvavo tarp
Muzikos, dainos ir poezijos, šokio mėgėjai
RIKTORAS Viktoras, gimęs apie 1931 tautiniame onkologų kongrese Tokio, Ja
prašomi kreiptis į V. Kelmistraitį, B. Vim. Žasliuose, pats ar žinantieji apie jį pra ponijoj. Kongresas prasidėjo spalio 23 d.
liūną ar L. Adamkavičių.
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Adminis
Iš Chicagos tame kongrese dalyvavo dr.
Klubo valdyba
tracijai.
J. Valaitis.
(E)
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO

Didelis susitikimas Chicagoje
Nors ir kažin kaip bekalbėtume, vis tiek
keleri Anglijoj išgyventieji metai paliko
mumyse savo žymes. Tai parodo jau 6 me
tus gyvuojąs mūsų, iš Anglijos suvažiavu
sių, lietuvių klubas. Nors nedaug kas nu
veikiama. tačiau ryšio palaikymas yra sa
votiškai malonus. Daugelis mūsų išsiblaš
kę po plačią Chicagos apylinkę, tačiau į
metinį subuvimą nereikia daug raginti —
pakvietimas, vienas kitas žodis spaudoj ir
per radiją, ir lietuviai stengiasi rengiamoj
vakarienėj dalyvauti. Tai tikrai džiugus
reiškinys!
Šių metų toks pobūvis. įvykęs Pakšto sa
lėje, sutraukė ypač daug žmonių, net kelis
šimtus. Nors tokių pobūvių metu nėra jo
kių didelių programų, tik linksmas orkest
ras ir vaišės, bet tokio masto parengimą
tautiečiai trokšta šeimyniškai, draugiškai
vieni su kitais praleisti.
Svečių tarpe buvo nemažas būrys ir Lie
tuvos vyčių, nes vyčių choro pirmininku
yra Paliulionis, buvęs Anglijoj.
Klubo pirm. Paliulis pobūvio metu per

skaitė DBLS pirm. J. Vilčinsko raštą, ku
riame prašoma paaukoti kas turi Lietuvių
Namų akcijas Sąjungai, užsisakyti lietuvis
kų kaklaraiščių ir rinkti apie Amerikoj gy
venančius buvusius Anglijoj lietuvius ži
nių ir siųsti K. Barėnui ar Bal. Brazdžio
niui tokią medžiagą kitais metais turinčiai
išeiti knygai. Svečiai visi buvo labai paten
kinti DBLS veikla ir spauda, kurią klubas
irgi paremia.
Praėjęs labai sėkmingai, pobūvis davė
kelis šimtus dolerių pelno. Jis bus valdy
bos paskirstytas reikalingiausioms ir būtiniausiems reikalams, žinoma, pirmiausia
atsižvelgiant į tai, kad reikia paremti Bri
tanijoj gyvenančiųjų gyvybinius intere
sus.
Mielieji Anglijos lietuviai, galėčiau daug
ką parašyti apie Ameriką ir savo išgyveni
mus, tačiau vis to laiko labai maža, nes
kasdieniniai pragyvenimo darbai vienas
kitą veja. Tačiau nors šie keli žodžiai tegu
mus vis jungia.
B. Brazdžionis

Tai Klubo valdybos nariai: sėdi A. Pužauskas, Matulevičienė, J. Paliulis; stovi Ma
tulis, Kiburas, Rožanskas ir Brazdžionis. Nuotraukoje nėra valdybos narių Polikauskų, Pužauskienės ir Kiburienės.
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VOKIETIJA
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
MIUNCHENE

Paskutinį spalio sekmadienį Miuncheno
Lietuvių Kat. Bendruomenės Komitetas
surengė Kristaus Karaliaus šventės minėji
mą. Jis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Lud
wigsfelde bažnytėlėj atnašavo kun. J. Dė
dinas, Vasario 16 Gimnazijos mokytojas.
Mišiose visi atsakinėjo pagal naująjį lietu
višką tekstą. Savo pamoksle celebrantas
bandė išaiškinti Kristaus Karaliaus šven
tės aktualumą.
Po pamaldų pusšimtis lietuvių susitiko
Caritas Jaunimo Namuose šventinei akade
mijai. Nuskambėjus giesmei „O, Kristau,
pasaulio Valdove“, sveikinimo žodį tarė Vo
kietijos Liet. Sielovados dir. kun. dr. J.
Aviža. Dienos prelegentas kun. A. Rubikas
pagvildeno seno ir kartu visad naujo, pa
čio didžiausio ir sunkiausio įsakymo —Die
vo ir artimo meilės įsakymo prasmę ir
reikšmę. Paskaita pasižymėjo ne tik teolo
giniu gilumu, bet ir kalbėtojo sugebėjimu
kiek galima paprasčiau išreikšti painius ir
svarius klausimus. Dabartiniu metu vis in
tensyviau rungiamas! dėl žmogaus, ir per
galė teksianti tiems, kurie (rodysią, jog iš
tikro labiau myli žmogų.
Padėkojus paskaitininkui ilgais ploji
mais, iš Frankfurto atvykusi Laimutė Stepaitienė, akomponuojant V. Banaičiui, pa
dainavo St. Šimkaus „Kur bakūžė samano
ta“ ir „Tyluma", A. Kačanausko „Vai gra
žu ant kalno", J. Naujalio „Kai širdį tau
skausmas“, B. Budriūno „Maldą" ir F. Šu
berto „Avė Maria". Viešnia su įsijautimu
išpildė jos balsui — aukštajam sopranui—
ne visai tinkamus kūrinius. StepaitienėSmalinskaitė, ilgametė dainininkė Daina
vos ansambly Čikagoje, pradėjusi dainavi
mo mokytis pas Joną Butėną, tęsia studi
jas Frankfurte.
Programą paįvairino trys deklamuotojos: J. Vyšniauskaitė, K. Pauliukevičiūtė ir
R. Pauliukevičiūtė.
Rengėjų vardu J. Pauliukevičius padė
kojo visiems, praturtinusiems vakarą gi
liom mintim, gražiom dainom ir poezijos
gabaliukais, o taip pat ir klausytojams, ku
rie nepabijojo rudeniško vėjo.
Sugiedojus „Apsaugok, Aukščiausias“,
visi susėdo prie vaišėm apkrautų stalų. Be
sigardžiuojant pyragaičiais ir sumušti
niais, kuriuos parengė Ludwigsfeldo lietu
vaičių rankos, buvo dar galima kun. J. Dė
dino dėka pasižiūrėti filmo iš Vasario 16
Gimnazijos ir Vokietijos lietuvių religinės
ir kultūrinės veiklos. Filmą dalyviai sekė
su dideliu dėmesiu. Būtų tikrai naudinga
Gimnazijai ir visiem Vokietijos lietuviam,
jei kun. Dėdinas su savo filmų aparatu ap
lankytų visas lietuvių apylinkes.
J. M. (ELI)

SUVAŽIAVIMAS Š. VOKIETIJOJ
Rugsėjo 23-25 d.d. įvyko lietuvių evan
gelikų liuteronų suvažiavimas Salzgitter Lebenstedt. Suvažiavimo iniciatorius ir glo
bėjas buvo kun. Juozas Urdzė iš Bad Godesberg. Dalyvių buvo per 100.
Senjoras kun. A. Keleris skaitė paskaitą
„Mūsų Bažnyčia dabar ir jos ateitis“, kun.
J. Urdzė „Mūsų dvasinis paveldėjimas šian
dien“ ir Marija Kilienė „Neregima krikš
čionies tarnyba". Po paskaitų įvyko disku
sijos.
Vasario 16 Gimnazijos mokyt. Fr. Skė
rys darė labai platų pranešimą apie Pašau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą ir Dainų
šventę Chicagoje. Be to, jis papasakojo sa
vo įspūdžius iš lietuvių kolonijų ir evange
likų parapijų JAV ir Kanadoje. Savo ke
lionę paryškino šviesos paveikslais, be to,
dar parodė paveikslų iš Vasario 16 Gimna
zijos, ragindamas, kad tėvai leistų savo
vaikus į tą lietuvių kultūros židinį.
Sekmadienį įvyko iškilmingos pamaldos.
Kun. J. Urdzė pravedė liturgiją, pamokslą
pasakė kun. A. Geležinius, šv. Vakarienę
dalijo kun. A. Keleris.
Fr. Skėrys
SUKŪRĖ SEIMĄ

Ilgametis Vasario 16 Gimnazijos vokie
čių kalbos mokytojas A. Weigel rugpiūčio
8 d. vedė R. Schmitt iš Heidelbergo.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
siųsti šiuo adresu:
Panelė R. Kumfertaitė, 5 Koeln-Kalk,
Dieselstr. 40/26.
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
Koeln, Konto Nr. 186994.
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