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LIETUVOS BYLA NEBAIGTA

XXI metai

SPAUDOJE

VAIDUOKLIŠKOS PRIVILEGIJOS,
BALTIJOS NAFTA, SINATRA LIETUVOJ
IR LIETUVOS SIENA PRIE LUEBECKO

Pasiuntinybės Patarėjo V. Balicko žodis tegali mylėti tiktai savo kuklią, paprastą, kaupti savo jėgas ir stengtis jas išlaikyti
„Telegraph and Argus“ rašo apie drau
Dar praeitų metų pabaigoje Londono
Tautos šventės minėjime Londone.
bet jo širdžiai brangią Tėvynę.
bei stiprinti. Lygiu būdu reikia stengtis iš „Daily Telegraph" spalvingai paveiksluo dimo bendrovių vykdomą rasinę diskrimi

Tautos šventės minėjimą įvedė Nepri
klausoma Lietuva 1930 metais, švęsdama
500 metų sukaktį nuo Vytauto Didžiojo
mirties. Aštuntoji rugsėjo buvo pasirinkta
todėl, kad tą dieną Vytautas buvo apsi
sprendęs vainikuotis Lietuvos karaliumi.
1430 m. rugsėjo 8 artėjant, iš įvairių
kraštų suplaukė Europos didikai, kuriuos
Vytautas priiminėjo Trakų pilyje. Žymiai
pavėlavęs atvyko ir jo pusbrolis, Lenkijos
karalius Jogaila. Iškilmingai jį sutikęs, Vy
tautas kartu jojo į Trakus. Bet, nelaimei,
nukrito nuo žirgo, susitrenkė ir, būdamas
jau 80-ties metų amžiaus, trumpai pasirgęs
ir nesulaukęs karališko vainiko, Vytautas
1430 m. spalio 27 d. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.
Kaip iš šio istorinio priminimo matome,
Nepriklausoma Lietuva buvo pasirinkusi
Tautos šventei gana liūdną praeities įvy
kių minėjimo dieną: nepavykusių Vytauto
pastangų atbaigti, apvainikuoti savo ilgo
gyvenimo, atkaklių kovų plačių užsimoji
mų ir didelės valstybinės išminties vaisius.
Tas nepasisekimas buvo visiškai nepri
klausomas nei nuo paties Vytauto, nei nuo
jo sustiprintos valstybinės valios, bet išim
tinai nuo išorinių nepalankių veiksnių.
Tas Tautos šventės dienos sutapimas su
apviliančia sukaktimi mūsų tautos naujo
sios istorijos įvykių šviesoje pasidarė sim
bolinis. 1918 m. vasario 16 d. atkūrusi sa
vo nepriklausomą valstybę, lietuvių tauta
buvo užsimojusi tęsti Vytauto palikimą testamentą, kad ir nepalyginamai kukles
niu mastu.
Deja, kaip Vytautui karališkąjį vainiką
užsidėti, taip ir atkurtos nepriklausomos
Lietuvos branduoliui savo tikslo pasiekti
tolydžio trukdė išoriniai veiksniai su savo
grobuoniškomis ir nedraugingomis užma
čiomis.
Mūsų tautos istorija, be mažiausios abe
jonės, yra pažymėta dideliu tragiškumu.
' Tašiau, žinant tą didvyrišką mūsų brolių
priešinimąsi ir pačiame krašte ir Sibiro
stovyklose tiek komunistinei, tiek rusiškai
asimiliacijai, kuris yra įrodytas dešimti
mis tūkstančių nekaltų aukų gyvybėmis,
galima viltingai žiūrėti į ateitį ta prasme,
kad visos rusinimo ir bolševikinimo pa
stangos, einančios iš Maskvos, pasibaigs
visišku pralaimėjimu.
Laisvės ir nepriklausomybės mintis lie
tuvių tautoje yra gyva, ir jos nenustelbs
jokios parsidavėlių deklamacijos apie „di
džiąsias tėvynes“, apie svaiginančias pla
tumas ir neišmatuojamus turtus. Lietuvis

VINGIUOTU KELIU
Lietuva — mūsų tėvynė. Iš jos esame
gavę viską: dabartį ir praeitį. Jos vardas
mums yra šventas, nes jis gimęs ir augęs
mūsų protėvių darbo, vargo ir kovų sūku
ryje.
Žinome, kad kraujas ir prakaitas alsuo
ja iš kasdienios jos žemės pėdos, žinome,
nes pabalę kaulai sako mums apie įdėtąjį
triūsą ir ašaras, apie pergyventas Skaisčias
valandas, apie didvyrius milžinkapiuose,
apie laisvės kovų savanorius ir partizanus
ir galų gale apie nelaimes bei vargus ir
tuos niekšus bailius, kurie, išsižadėję lietu
vio vardo, nuėjo tarnauti ne savo tautai ir
tėvynei, užtraukė daug nelaimių ir iš
spaudė daug kraujo ir ašarų tėvynės vai
kams.
Mes tai žinome ir todėl juntame pareigą,
kur mes bebūtume, mylėti savo tėviškę, sa
vo šeimą, visą lietuvių tautą, dirbti jai, ko
voti už ją, nes praeitis įpareigoja mus, kaip
tautos sūnus ir dukras, kad kovos lauke už
tautos ateitį kiekvienas lietuvis atiduotų
visas savo jėgas tautos laisvei ir ateičiai,
kad už klystančius sūnus ir dukras mes
atidirbtume, kad užgydytume žaizdas, nušluostytume ašaras ir kovos daina vėl su
žadintume kūrybinį norą žengti pirmyn.
Mes ryžtamės nepavargti šių dienų sū
kuryje, tvirtai tikime, kad žiaurioji iš
tremtis vieną dieną baigsis.
Šioji dvidešimties Anglijoj metų gyveni
mo sukaktis randa mus nepalūžusius, drą
siai žvelgiančius į nežinomą ateitį, susi
kaupusius ir tvirtus, belaukiant galutinio
sprendimo.
Tenebūnie mums žiaurus likimas, tenu
veda mus mūsų laisvėn.
Vingiuotu keliu atėjome čia, karčią gy
venimo mokyklą pažinome ir, laisvės auš
rai auštant, sakalais skrisime tiesiausiu
keliu tėvynėn stoti kovon ir darban už jos
skaisčią ateitį, laimę ir garbę.
Jonas Strumskis

L

Deja, lietuvių tautos kamienas, okupan
to vergijos sukaustytas, tik savo sieloje ir
mintyse gali savo ryžtą tausoti. Mes, už
sienio lietuviai, esame laimingesnėje tuo
atžvilgiu padėtyje. Mums nėra reikalo sa
vo ištikimybės Lietuvai slėpti, nes okupan
to kerštas mūsų nepasiekia.
Šiandien pasaulyje vyksta didelė idėjų
fermentacija. Senosios koncepcijos yra
griaunamos. Idealai, įrašyti Jungtinių Tau
tų Chartoje, nors skamba gražiai, bet gyve
nime nėra visuotinai taikomi. Vakarų pa
saulio kultūra ir civilizacija yra rimtame
pavojuje, o žmonių masės nesugeba ar ne
nori suprasti esamosios padėties rimtumo.
Šią idėjinių vertybių krizę žmonija dabar
turi persirgti, kaip kokią nors sunkią ligą.
Reikia tikėtis, kad žmonija, persirgusi šią
ligą, vėl atsigaus ir pasaulyje gims nauja,
laimingesnė era, kur, vietoj jėgos ir smur
to, vyraus tiesa, laisvė ir taika. Nors kol
kas šitokioms viltims prošvaisčių dar la
bai maža, tačiau, normalia gyvenimo logi
ka vadovaudamies, turime pagrindo tikėti,
kad žmonijos lūkesčiai ir viltys anksčiau
ar vėliau turės išsipildyti.
Tokios padėties akivaizdoje mums tenka

saugoti dar neprarastąsias Lietuvos pozici
jas, kad išlaikytume patį Lietuvos reikalą
gyvą ir neužmirštą tarptautinėje plotmėje.
Pagaliau mes turime giliai įsisąmoninti,
kad mūsų pačių tvirta valia ir atsparumas
yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu šito
įrankio mes nustotume —visko nustotume.
Tarptautinė situacija su savo vingiais ir
zigzagais gali nuolat keistis, tačiau mūsų
pačių atsparumas turi būti visuomet pasto
vus ir kietas. Tik tada mes galime būti tik
ri, jog savo tikslo pasieksime.
Lietuvos byla yra atvira, ir ji toli gražu
nėra baigta. Vakarų didžiosios valstybės
įvairiomis progomis šitai patvirtina. Turė
dami šį faktą prieš akis, tikėkime, kad po
tamsios maskoliškos nakties išauš rytas ir
kad Lietuvos padangėje vėl patekės lais
vės saulė. Šitokiu tikėjimu gyveno ir dirbo
mūsų tėvai Aušros ir Varpo laikais; pana
šiai tikime ir mes šiais sutemų laikais.
Šitokiomis mintimis ir jausmais aš nuo
širdžiai sveikinu jus Tautos šventės proga
ir Lietuvos Pasiuntinybės bei Ministerio
Balučio vardu dėkoju jums už visus gerus
darbus mūsų tautai.

Septynios DIENOS
KOVOS INDIJOS-KINIJOS PASIENYJE

KACENKOS ATVEJIS

Sikkimi pasienyje kovose tarp Indijos ir
Rugsėjo 16 d. Londone pastebėta, kaip
Kinijos, indų pranešimu, žuvo 300 kiniečių jaunas vyrukas prievarta keturių vyrų bu
ir apie 80 indų per 4 kovų dienas.
vo įtrauktas į sovietinį automobilį.
Kiniečiai dar grasina panaudoti aviaciją.
Vėliau jis buvo atgabentas į aerodromą
ir įsodintas į sovietinį lėktuvą. Britų poli
GINČAS DĖL LAIVŲ IR LĖKTUVŲ
cija įėjo į lėktuvą ir pareikalavo atiduoti
Pagal sutartį Britanija yra įsipareigoju imtinį. Pasirodo, tai yra Birmingham© uni
si pirkti iš JAV lėktuvus Fili. JAV vy versitete studijas gilinęs Kačenka, apie 25
riausybė už tai buvo pažadėjusi duoti Bri m. amžiaus, atsiųstas sovietinės mokslų
akademijos. Sovietų pareigūnai tvirtina,
tanijos laivų statykloms užsakymų.
Bet JAV kongresas nutarė kol kas ne kad jis serga ir buvo gabenamas į Maskvą
duoti britų laivų statytojams uždirbti, dėl gydyti. Britai įtaria, kad jis yra apsvaigin
to britai kelia klausimą, kad jie gal atsisa tas.
kys amerikoniškų lėktuvų.
KARAS FUTBOLO AIKŠTĖJE

ORINIO AUTOBUSO KLAUSIMAS

Britanija, Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja buvo sutarusios bendromis jėgomis ir
visų trijų ištekliais gaminti lėktuvus—ori
nius autobusus, kurie galėtų gabenti 300
keleivių ir būtų skirti neilgoms kelionėms.
Paruošiamieji darbai turėtų kainuoti apie
125 mil. svarų, ir tokie lėktuvai jau būtų
paleisti į apyvartą 1973 metais.
Bet Prancūzija paprašė atidėti sutarties
pasirašymą.

Turkijoje rungėsi dviejų kaimyninių
miestelių futbolo komandos. Tarp savęs
nesutardami, žiūrovai pradėjo žiaurias
muštynes, kurių metu žuvo 42 ir daugybė
sužeista.
PREZIDENTAS GRĮŽO

Prancūzijos prez. gen. de Gaulle'is grįžo
iš Lenkijos, kurioje jis išbuvo savaitę.
Lenkijai jis vienoje kalboje pasiūlė silp
ninti ryšius su Sov. Sąjunga, o stiprinti su
V. Vokietija. Gomulka tai jo minčiai nepri
tarė.
STREIKAS GELEŽINKELIUOSE
V. Vokietijos laikraščiai nepatenkinti
Britanijos geležinkeliuose prasidėjo da prezidento laikysena Lenkijoj ir prasitariliniai streikai, kai traukinių palydovai pa mais ginčijamais klausimais.
reikalavo papildomo atlyginimo, jo negavo
ir nutarė dirbti „pagal taisykles“. Dėl to
LĖŠOS ATSTATYMO SUKAKČIAI
pagal tvarkaraščius numatytieji šimtai
ATŽYMĖTI
traukinių krašte visiškai nebeina.
Jungtinis Finansų Komitetas (pilnas var
das —Lietuvos Valstybės Atstatymo 50-čio
POPIEŽIAUS SVEIKATA
Jungtinis Finansų Komitetas) paskelbė
Popiežius Paulius VI kurį laiką sirgo. pirmąjį savo atsišaukimą „Į laisvuosius lie
Skelbiama, kad jo sveikata pagerėjo, bet tuvius“, kuriame paaiškina, koks to komi
gali būti, kad teks daryti operaciją.
teto uždavinys: — surinkti lėšų Lietuvos
Rugsėjo 29 d. kaip tik turi prasidėti vys nepr. valstybės atstatymo sukakčiai tin
kupų susirinkimas, kuris numato posė kamai atžymėti 1968 metais.
džiauti iki spalio 29 d. Popiežius nori sek
Komitetas sudarytas iš Vliko, Pasaulio
ti jo darbus, dėl to, jei nekils rimtas reika Lietuvių Bendruomenės bei Amerikos Lie
las, operacija bus daroma lapkričio mėn. tuvių Bendruomenės valdybų, Amerikos
Rugsėjo 26 d. popiežiui sueina 70 m. am Lietuvių Tarybos ir Lietuvos Laisvės Ko
žiaus.
miteto atstovų, kreipiasi į visas įvairiuose
kraštuose veikiančių lietuvių organizacijų
GRAIKAI RANKIOJAMI IŠ VOKIETIJOS vadovybes ir kviečia jas talkon padėti at
V. Vokietijos profesinių sąjungų vadovy likti tą stambų lėšų sutelkimo uždavinį.
bė pakaltino Graikijos atstovybę, kad ji Išgirdusieji tą atsišaukimą, kviečiami at
stengiasi politiškai kontroliuoti Vokietijoje siliepti šiuo dar kartą įsidėmėtinu adresu:
dirbančius graikus, kurių yra apie 146.000.
United Lithuanian Finance Committee,
Kai kuriems tų darbininkų buvo atimti
29 West 57 St. - 10 FL, New York City,
pasai, dėl to jie turėjo važiuoti namo, o pa N.Y. 10019. Telefonu — (212) PL3-6628
keliui buvo areštuoti.
arba (212) 752-0099.
SOVIETAI KALTINA

Sovietai ir čekai pristatinėja Nigerijos
federalinei vyriausybei lėktuvus kovai su
atskilusia rytine krašto dalimi, kuri pasi
vadino Biafra.
Dabar sovietai pakaltino JAV, Portuga
liją ir Vokietiją, kad jos lėktuvais, gink
lais ir net žmonėmis aprūpinančios Biafrą.
JAV siunčiančios negrus specialistus.

DUJŲ KELIAS

Degamųjų dujų (iš Dašavos, Ukrainos)
tiekimo vamzdžiai šį rudenį pasieksią ir
Klaipėdą. Netrukus žadama pradėti tiekti
dujas ir Jonavai, Naujajai Akmenei, Tel
šiams. Kretingai ir Palangai. Į Vilnių du
jos buvo atvestos 1961 metais.
Klaipėdos miestui dujos ne naujiena. Šis
miestas jų turėjo iki 1944 metų subombardavimo (gaminosi iš akmens anglies). Tik
TEGYVUOJA TOTORIAI
dabartiniams Klaipėdos gyventojams tai
Prieš 22 metus Stalino įsakymu Krimo visiems dujos bus naujiena, kadangi gyven
totoriai buvo išgabenti iš savo gyvenamųjų tojų, kurie kadaise čia gyveno ir, tarp ko
kita, naudojosi taip pat ir dujomis, dabar
vietų.
Dabar naujais potvarkiais jiems leidžia Klaipėdoje nė su žiburiu ieškodamas nesu
rastum.
(E)
ma grįžti į savo tėvynę.

tai išgarsinus „fantomines ambasadas Lon
done", aprašant Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pasiuntinybes, tuo egzotiškuoju „fantomiškumu“, atrodo, susidomėjo jau ne
viena kita Londono redakcija. Dabar Balti
jos respublikų pasiuntinybes „fantomais“,
vadinasi, maždaug vaiduokliais, pavadino
ir londoniškis žurnalas „Time & Tide“ sa
vo rugpiūčio 23 d. atspausdintame straips
nyje „Pavergtosios tautos“.
Be kita ko, tame straipsnyje rašoma, kad
Lietuva, Latvija ir Estija dingo Sovietų
Sąjungoje, bet britų ir JAV politikai ven
gią tuos kraštus viešai minėti, nes, esą, tai
būtų nepolitiška ir užgautų Rusiją, nors
Sovietų Sąjunga pati niekada neatsiprašinėjusi ir nebuvusi jautri pavergtom tau
tom. Straipsnio autorius klausia:
„Kur
laisvė prasideda? Ar tai yra kalendoriaus
triukas, kad visa tauta kažkokiu būdu nu
stoja būti pavergta, kai praslenka tam tik
ras metų skaičius?".
Keistai ir kažkaip mandrapypkiškai pa
rašytame straipsnyje yra tiesos, istorinių
faktų iškraipymo, nelabai logiško Vietna
mo karo įvėlimo, Jungtinių Tautų gen. sek
retoriaus U Thant kritikos ir Baltijos res
publikų pasiuntinybių ir jų pareigūnų Lon
done aprašymas. Straipsnis baigiamas: „Be
savo paties užsispyrimo ir Izraelis šian
dieną, kartu su Latvija, Estija ir Lietuva,
būtų įrašytas į pavergtųjų pasaulio tautų
sąrašą“.
Tarp kitų 12 rugpiūčio mėnesio britų
spaudos iškarpų apie Lietuvą ir lietuvius į
akis krinta rugp. 30d. „The Times“ straips
nis „Stebinanti gerovė Rusijos pakraš
čiuose“, kuriame str. autorius Kyril Tidmarsh per tris skiltis aiškina, kad Sovietų
Sąjungos pakraščiuose — Moldavijoj, Pa
baltijy, Transkaukaze ir net nerusiškose
Azijos respublikose — gyventojų gerovė
esanti didesnė, negu pačioje krašto „širdy
je“, plačiojoje Rusijoje. Daugiausia vietos
paskyręs Moldavijai, autorius tvirtina, kad
„rusai baltiečiams leido išsaugoti savo pri
vilegijas“. Apie kokias privilegijas kalba
ma, iš straipsnio neaišku.
„The Daily Telegraph“ rugp. 30 d. pra
neša, kad švedai Baltijos jūros pakraščiuo
se rado naftos ir degamųjų dujų, kurios tu
rinčios būti iš tų pačių telkinių, kurie geo
logų jau užtikti Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Gdynėje ir Ruegeno saloje.
„Daily Mirror“ rugp. 29 d. rašo, kad Lie
tuvos komjaunimo laikraštyje labai gražiai
buvęs aprašytas amerikiečių estrados dai
nininkas ir kino artistas Frank Sinatra.
„Daily Mirror“ pastebi, kad sovietų spau
da paprastai nutyli amerikiečius estrados
menininkus, manydamas, kad lietuviai, ku
rių kraštas yra prie Baltijos jūros, matyt,
girdi Sinatros dainavimą per vokiečių ir
skandinavų radiją.
„Irish News“ savo rugp. 7 d. vedamaja
me be kita ko rašo, kad „Lietuvoje nedaug
bažnyčių betarnauja savo pirminiam tiks
lui. Kitos yra paverstos studentų kavinė
mis, kino teatrais arba sandėliais“.
..North Wales Weekly News“ rugp. 10 d.
pasakoja apie Oriole gimusią, Stalingrade
ir Maskvoje gyvenusią, Vilniaus universi
tetą baigusią „Mrs. Galina Kavalyavskene“, kurios vyras „Romos" yra mokslinin
kas ir dabar kartu su jų 2 metų sūnumi
„Victor“ yra Vilniuje. G. Kavaliauskienė
Bangoro universiteto kolegijoje gilinasi fi
zikos tyrinėjimuose, iš kur po 12 mėnesių
grįšianti atgal į Vilniaus universitetą dės
tyti.
Lietuvos Nepriklausomybės kovų kariui
JONUI STRUMSKIUI (Nottinghame)
dėl jo žmonos mirties reiškia gilią
užuojautą ir kartu liūdi.
►T. Krivickas

naciją Bradforde. Draudimo bendrovės ir
jų agentai aiškina, kad ne Britanijoje gi
mę vairuotojai iš tiesų dažniausiai turi mo
kėti didesnes draudimo premijas, papras
tai apie 25% priedą. Mat, statistika rodan
ti, kad imigrantai draudimo bendrovėms
patiekia daugiau ieškinių. Vis dėlto tai
nesanti rasinė diskriminacija, bet tik nor
mali draudimo praktika, liečianti pirmoje
eilėje lenkus, ukrainiečius, lietuvius, aust
ralus ir amerikiečius.
Anglų laikraštininkų tarpe, deja, neretai
užtinkamą geografinį mažaraštiškumą pa
stebime ir „Stratford-upon-Avon Herald“
rugp. 11 d. laidoje, kurioje išspausdintas ir
toks sakinys: „...Travemuende, netoli Luebecko prie vokiškojo Baltijos pajūrio, arti
rusiškųjų Latvijos, Lietuvos ir Estijos vals
tybių sienos...“.

(rem)
MIRĖ ONA LIŪDŽIUVIENĖ

Londone rugsėjo 15 d. mirė ilgametė lie
tuvių senosios išeivių kartos veikėja Ona
Liūdžiuvienė. Ji buvo 79 m. amžiaus.
Laidojama ketvirtadienį, rugsėjo 21 d.
Pamaldos už velionę Lietuvių Bažnyčioje
tądien bus 9 vai. rytą.

Šv. Onos Draugijos Valdyba ir narės
reiškia nuoširdžiausią užuojautą Veronikai
Jurienei, Mildai Pukštienei ir
Jonui Liūdžiui dėl jų
mylimos mamytės
t
ONOS LIŪDŽIUVIENĖS mirties.

Londono Sporto ir Socialinio Klubo V-ba
ir nariai reiškia gilią užuojautą dėl
mamytės ONOS LIŪDŽIUVIENĖS mirties C'
Jurų, Pukščių ir Jono Liūdžiaus šeimoms.

Mieliems Veronikai ir Zigmui Jurams
su šeima,
netekusiems brangios mamytės,
uošvės ir senutės
ONOS LIŪDŽIUVIENĖS,
reiškiame giliausią užuojautą.
Pumeriai

ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus,
jos artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia

L.L.M. Dainavos Sambūris

Mieliems Ilildai ir Adolfui Pukščlams
su šeima,
netekusiems brangios mamytės,
uošvės ir senutės
ONOS LIŪDŽIUVIENĖS,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Pumeriai

Senossios kartos lietuvių veikėjai
ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus,
jos artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia
Normandy Stores

Mielus vaidiliečius
M. ir A. PŪKŠČIUS,
jų mylimai motinai ir uošvei mirus,
liūdesio valandoje giliai užjaučiame.
Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

DBLS Derby Skyriaus narei
M. Raulinaitienei, jos brangiai sesutei
A.A. PETRONĖLEI STANAITYTEI
staigiai ir netikėtai mirus,
liūdesio valandoje gilią užuojautą l
reiškia ir kartu liūdi
Sk. Valdyba ir nariai

Veroniką ir Zigmą Jurus,
mamytei - uošvei
ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus,
giliai užjaučia
E.J. Lūžos

Mieliems vaidiliečiams
J. ir V. ZDANAVIČIAMS,
jų mylimai motinai ir uošvei mirus
Lietuvoje, liūdesio valandoje reiškiame
giliausią užuojautą.
Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

Mieliems Jonui M. Liūdžiui ir dukrelei
Birutei, netekusiems brangios
mamytės ir senutės
ONOS LIŪDŽIUVIENĖS,
reiškiame giliausią užuojautą.
Pumeriai
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
SOVIETINIS ROMANAS KEIČIASI
Reikia tiesą sakyti, kad Lietuvoje dabar
ir poezijos knygos išeina dideliais tiražais.
Tokių knygų nematančiam skaitytojui gal
kils klausimas, kokio didumo tie tiražai.
Vidurinis mažiausias skaičius, atrodo, yra
6.000 egzempliorių. Net ir pradedančiųjų
pirmosios knygelės būna leidžiamos po 7
tūkstančius egz., o vardą jau susidariusių—
po 8, po 10, po 15 tūkstančių.
Nors dabar Lietuvoje yra didelis biblio
tekų tinklas ir nemaža knygų į jas paten
ka. tačiau turi būti nemaža ir tokių mėgė
jų, kurie nusiperka sau, skaito ir domisi.
Kaip atsitiko, kad per ketvirtį amžiaus pa
daugėjo poezijos mėgėjų, būtų atskira kal
ba.
Visur pasaulyje proza skaitytojų daugiau
mėgiama kaip poezija, dėl to jos daugiau
ir spausdinama. Bet sovietinėse sąlygose
Lietuvoje pagarba atiduodama ne tik ro
manui: ten gerbiamas ir puoselėjamas taip
pat ir trumpasis apsakymas — novelė. Aiš
ku, kad romanų negali būti daug parašo
ma, o žurnalų ir laikraščių skaitytojai taip
pat turi būti maitinami ir literatūra, tokia
jau tradicija, tokia, tur būt, ir politika. Dėl
to tokių trumpųjų apsakymų net pasigen
dama viešai.
Tačiau jei trumpasis apsakymas dabar
Lietuvoje eina lygiomis teisėmis su roma
nu, jei jo ne tik niekas neniekina ir į jį at
galia ranka nenumoja, bet dar skatina ir
globoja, vis tiek ne tam apsakymui užde
dama aukščiausia sovietinė karūna, o ro
manui. Apžvalginiuose pasisakymuose juk
net ir iki šios dienos dar vis išvardijami
vis tie patys .romanai: Vienuolio, Dovydai
čio, Guzevičiaus-Gudaičio, Baltušio. Išvar
dijami jie su pasididžiavimu, kaip didelis
ne tik literatūrinis, bet ir politinis laimėji
mas. Taip, daugiau kaip politinis. Leidžia
mi dideliais tiražais, nuolat garbinami kri
tikų ir politikų, plačiai paskleidžiami, tie
romanai tarnavo kaip priemonė sovietinei
ideologijai stiprinti. Jie tam ir buvo para
šyti, tie pirmieji sovietiniai romanai.

Pavyzdžiui, mūsų garsusis realistas Vie
nuolis savo „Puodžiūnkiemio" romanu ati
davė didelę duoklę sovietams. Tame roma
ne Vienuolis nebėra tikras Vienuolis. Jis
visada kritiškai žiūrėjo į gyvenimą savo
raštuose, bet „Puodžiūnkiemyje“ perdėjo
saiką. Aišku, kad biaurių turtuolių visada
buvo ir yra, bet ir biaurumui yra riba. Per

žengsi tą ribą, ir jau sunku patikėti, kad
taip galėtų kur nors būti. Bet reikia neuž
miršti. kad Vienuolis tą savo romaną turė
jo skaityti įvairiose komisijose ir vis taisy
ti ir taisyti, kol patenkino kitų jam stato
muosius reikalavimus. Taigi ir išėjo nebe
Vienuolis.
Kitokia istorija vyko su J. Baltušiu ar A.
Guzevičium-Gudaičiu ar dar su vienu kitu.
Užsigrūdinę partiniai, jie patys savo ro
manuose stengėsi taip sutvarkyti gyveni
mą ir žmones, kaip naudingiausia buvo
valdančiajai partijai. Šių rašytojų rankose
juk buvo ne tik plunksna, bet ir valdžia.
Kaip partiniai, jie žinojo, kad tik toks dar
bas geras, kuris tarnauja valdžiai stiprinti.
O kai nebuvo kitokių romanų, tai ir šituos
žmonės skaitė.
Pamažu padėtis keitėsi.
Bolševizmas.

kaip sakoma, jau įsistiprino. Be to, papūtė
laisvesni vėjai. Tuos vėjus pajuto ir rašy
tojai. ypač jaunesnieji. Taip, šitie vėjai yra
riboti. Jeigu rašytojai pakeltų balsą prieš
režimą, tai jų raštai nepraeitų.
Bet šian
dien jau galima vienaip ar kitaip pasisaky
ti. kad praeityje būta žiaurybių ir baisy
bių. net nebe toje praeityje, kada dar bol
ševikai nevaldė, bet mūsų atsimenamai
siais Stalino ir Chruščiovo laikais.
Romane bene pirmasis kritiškai pažiū
rėjo į praeitį J. Avyžius ..Kaimas kryžke
lėje". Nepasakytume, kad jis būtų sudavęs
smūgį sovietinei santvarkai. Ta santvarka
juk ir jį maitina ir dar ne perdaug liesai.
Bet jo romane iškilo į paviršių nemaža
purvo tos kolchozinės santvarkos, kuri bu
vo ir tebėra garbinama, kaip idealiausia,
pačių žmonių labiausiai branginama ir so
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čiausią. šalia to purvo mes jo romane tu
rime progos pajusti dar ir daugiau kritiš
kų gaidų. Jo vienas herojus štai su nerimu
sutinka žinią, kad grįžta iš Sibiro ūkinin
kas. ties kurio pavarde jis kadaise nurodė
padėti kryžiuką ne dėl to, kad tas žmogus
būtų kuo nors nusikaltęs, bet dėl to, kad
reikėjo įvykdyti išvežimų planą. Iš roma
no dvelkia visokios ūkinės nesąmonės ir 1.1.
Panašiu keliu savo romanuose bando eiti
ir kiti jaunesnieji romanų autoriai — A.
Bieliauskas, M. Sluckis. Kiti, kaip J. Mi
kelinskas ar R. Kašauskas, nedrįsta kriti
kuoti net ir sovietinio gyvenimo praeities,
bet jų darbai vis tiek nebepalyginami su
anais pirmaisiais sovietiniais lietuviškais
romanais, kurie tiesiogiai tarnavo propa
gandos reikalui. Taip, ir jiems kartais ten
ka vienu ar kitu bruožu pasitarnauti pro
pagandai, išsipirkti tuo būdu teisę pavaiz
duoti tikro ir įtikinamo gyvenimo iškarpas.
Bet jų užsimojimai ir romanų sukirpimai
nerodo noro sumaitoti gyvenimą, rodyti jį
būtinai palenktą partijos tarnybai.

K. Plaučiūnas
P. GUDELIS

Atsigaivinimas paskaitomis ir diskusijomis
XIV EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ ROMUVOJE
PASTANGOS IR NEPRITEKLIAI
Jau keturioliktąjį kartą Lietuvių Fronto
Bičiulių iniciatyva ir pastangomis Vokieti
joje rengiamoji Studijų Savaitė šiemet įvy
ko Vasario 16 gimnazijos rūmuose. Tiesą
pasakius, ji buvo sutrumpinta iki trijų die
nų. nuo rugpjūčio 20 d. popietės iki 23
priešpiečio. O likusias keturias dienas, nuo
23 d. popietės iki 27 d. priešpiečio, ten pat
vyko Lietuvių Katalikų Mokslo Adadea.ijos VII suvažiavimas, kurio paskaitų galė
jo klausytis ir visi St. Sav. dalyviai. Tradi
cinė ..Tėvynės valandėlė" buvo labai jautnai atšvęsta rugpjūčio 25 d. vakare.
Iš abiejų pusių organizatorių pranešimų
paaiškėjo, kad tų dviejų organizacijų bend
rą pasirodymą suderinti buvo nelengva.
St. Sav. rengėjų pirmykščiu nusistatymu,
šiuometinės St. Sąv. pobūdis turėjo pasi
reikšti dabar madingu dialogu tarp abiejų
tikybų atstovų, dvasiškuos su pasaulie
čiais, jaunimo su senimu, emigrantų su tė
vyne ir 1.1. Bet, nesuradus tinkamų paskai
tininkų (apie dešimt pirmiau pakviestųjų
atsisakė), teko programą užpildyti pripuo
lamomis temomis.

Ankstyvesnėse St. Savaitėse būdavo jau
čiamas veiklus evangelikų dalyvavimas.
Evangelikų jaunimo ratelis dalyvaudavo
techninėje komisijoje; atvykdavo bent vie
nas dvasiškis ir surengdavo dalyviams
evangelikams pamokas.
O šiemet nė pa'•aitininko dialogui nesusirado, niekas ne
dalyvavo kasdieniuose darbuose, nebuvo
nė pamaldų.
Iš viso ši St. Sav. buvo negausi dalyviais.
Priežasčių reikia ieškoti rengėjų patirtuo
se sunkumuose. Vėlai buvo susitarta dėl
vietos ir laiko, nes pradžioje buvo mano
ma rengti Miunchene. Vieni kviečiamųjų
paskaitininkų atsisakė dėl laiko trumpu
mo, o tarnybas turintieji —kad negali gau
ti tam laikui atostogų. Ir LKMA suvažiavi
mo rengėjai turėjo tokių pat sunkumų ir
tik paskutinėmis dienomis pateikė galutinę
programą. Todėl, negalint nieko konkre
taus paskelbti, šiemet beveik nieko nebuvo
rašoma apie tai spaudoje. O „E. Lietuvyje-1
įdėtoje trumpoje žinutėje buvo aiškiai už
akcentuota, kad smulkesnes programas
gaus kviečiamieji asmenys.
Prisimenu senesniąsias St. Savaites, kai

K. BARĖNAS

Kijevo gubernatorius
Malermeisteris Pipperis pagreitino čepurnai ke
lionę iš Berlyno. Su volkšturmu Pipperis buvo iš
siųstas tada ginti krašto į rytines Vokietijos dalis, ir
Čepurna naudojosi jo kambariu, nes Fridricho Pipperio senutei motinai buvo reikalingi pinigai. Ta
čiau artėjąs į Berlyną frontas parvijo jį namo, ir da
bar jam reikia kambario. Bėgdamas jis perplaukė
Oderį ir dabar nori miego. Jis sako, kad dar per
plauktų ir Spreę, tik jam reikia miego. Tai čepurna
susirinko savo daiktus ir atsisveikino. Su Berlynu
reikia atsisveikinti, nes dunksėjimas jau nebetoli, o
lėktuvai jau būna ties miestu, kai paskelbiamas
aliarmas. Tolyn nuo to miesto, tolyn!

Zoologijos sodo stotyje suriko sirenos, ir če
purna nuskubėjo į didįjį bunkerį slėptis. Rangytais
laiptais vis aukštyn ir aukštyn kopia koja už kojos.
Pirmieji aukštai jau užimti. Pasiekia viršų, o jau
dunksi bombos, ir truputį dreba storasienis pasta
tas. Išvargę žmonės trypčioja vietoj, klausosi dunk
sėjimų ir apytyliai šnekasi, dūsauja, šnabždasi. Ne
toli pasienio apalpo moteris, ir tvarkdariai ją išne
ša. Maža oro, ir kažkas spaudžia krūtinę. Nė vieno
žmogaus veide nematyti noro gyventi.
— Perkūnas! — prakošia čepurna, savo ryšu
lį jau keliasdešimtą kartą permesdamas į kitą ran
ką, nes žemėj nėra kur pastatyti, vis stūkso pilki
žmonės. Jo tas keiksmas palydėjo stiprų trenksmą,
sudrebinusį sunkųjį pastatą.
— Tikrai perkūnas.
Jis atsigrįžta į tą žmogų, kuris pastiprinęs pa
kartojo jo keiksmą, žmogus jaunas, už jį aukštesnis
ir labai šviesiais plaukais. Per tą plaukų baltumą net
ir veido spalva per daug pablyškusi.
— Aš čia pirmą ir paskutinį kartą, — dar sa
ko žmogus. — Vis, būdavo, Anhalterio slėptuvėj
pralindėdavau. Daugiausia jau Anhaltery, bent nak
tį. O tamsta, man rodos, matytas. Ar tik nebūsiu
matęs Kaune? Gal Šančiuose gyvenai?
— Ne.
— O Kaune?
— Taip, Kaune gyvenau.
Čepurna kalba nelabai norom, vis pasidairy
damas, nes svetima kalba visose Berlyno slėptuvėse
sukelia šnairavimą.
Dunksi silpniau jau. Netrukus atšaukiamas
aliarmas, ir žmonės lėtai juda žemyn ir pro duris

verčiasi lauk. Oro patrauks visais plaučiais. Dega!..
Rūksta ir liepsnoja Charlottenburgas — šen ir ten
krinta stogai ir lubos didžiajame Kurfuerstendame
ir gretimose skersinėse ir išilginėse gatvėse, čepurna
eina gatvėn.
-— Tai palauk, — sako jam žmogus pasivyda
mas. — Ar šiandien išvažiuoji? Ne? Su ryšuliu...
Ieškau vienai nakčiai kambario.
— Kambario! — taukšteli jam per petį. — Ei
me, turiu kambarį. Eime, ten, anapus, — rodo į
šiaurę ir ima už rankos. — Išsiteksime abu, vietos
yra, o aš manau, kad nesudegė dar. Eime, eime, —
kartoja. — Pakalbėsim, pašnekėsim. Kai lietuvį pa
matau, tai, rodos, trumpam grįžau Lietuvon — taip
gera, taip miela! Eime, — dar jis kartoja, nors Če
purna jau eina kartu su juo.
— Aš, rodos, girdžiu vis lietuviškai šnekant, —
kilsteli Čepurna į jį galvą. — Jau tik tyliau šneka
žmonės sustoję, tai jau man ir rodos, kad jie lietu
viškai.
— Girdi? — juokiasi žmogus. — Visi dabar
girdi lietuviškai.
— Gal būt, ir visi. Anądien einu ten priemies
čiu, vaikai žaidžia, tai aš ir sustojau. Sustojau ir
klausaus.
— Ir lietuviškai?
— Nee, vokiškai.
Žmogus staiga sustoja, timpteli čepurną atgal
ir rodo jam: už keliolikos metrų tįsteli gatvėn gaba
las ketvirtojo aukšto su visom liepsnom ir dūmais ir
žaižaruodamas žiežirbomis. Išsibarsto nuodėguliai,
o liepsnojanti supamoji vaiko lovelė, tartum griū
vančios sienos paspirta, persiverčia ore ir nukrinta
kitapus gatvės prie šaligatvio, čepurna nematė jos
krintančios, o dabar ji patraukia akis: grindinyje kabarkšt, kabarkšt, sulinguoja dar kelis kartus, lėtyn,
lėtyn, ūžčiodama liepsnomis, sustoja ir skuba degti.
— Vargšai vokiečiai,
sako Čepurna. Jis
taikstosi pereiti gatvę.
— Vokiečiai? — žmogus nusišypso ir apsi
dairo.
Jie aplenkia degėsius, ir trumpam juos apkurti
na mašinos. Dar skersgatvis, dar antras, trečias, re
čiau jau kyla dūmai ir liepsnos, ir plaučių nebedreskia degėsių kartumas. Dar apie kilometras tolyn, ir
jau bildėdami dunda taikūs traukiniai, ir pro mūrus
krinta gatvėn saulės šviesa, ir apniukusio žmogaus

norintieji jose dalyvauti būdavo iš anksto
per spaudą kviečiami registruotis. Tiesa,
susidarydavo sunkumų ir kildavo nema
lonumų. kai atvykdavo destruktyvaus ele
mento, kuris savo kalbom kiekvienu klau
simu sąmoningai drumsdavo posėdžių rim
tį. Jau dveji metai praktikuojamasis bū
das dalyvius kviesti, atrodo, tų trūkumų
taip pat visiškai nepašalina. Man susidarė
įspūdis, kad sukviestųjų tarpe šiemet buvo
žymus skaičius dalyvių, kurie nepritarė
oficialiajai St. Sav. krypčiai, bet, kultūrin
gai elgdamiesi, netrukdė posėdžių eigos.
Nesiimčiau tvirtinti, kad jiems pavyko sa
vo nuomones viešumon iškelti bei gauti
juos įtikinančių pataisų joms...
Kadangi nesislėpiau, kad esu pasiryžęs
parašyti „E. Lietuviui“, tai atsirado norin
čiųjų atvirai privačiai pasikalbėti St. Sav.
reikalais. Teigiamai St. Sav. vertinančių
nuomonių nėra reikalo kartoti, nes jos ati
tinka čia dėstomas manąsias. Tačiau teko
išgirsti ir konstruktyvios kritikos. Didžiau
sias nepasitenkinimas buvo reiškiamas
kvietimų sistema. Visi sutinka, kad tautinę
rezistenciją skatinančios paskaitos būtinai

reikalingos vis labiau nuo visuomeninio
gyvenimo nutolstantiems tremties lietu
viams. Tuo atžvilgiu pripažįstamas St. Sav.
reikalingumas ir ELFB nuopelnai jas orga
nizuojant. Tačiau jų naudingumas dėl da
bartinės formos lietuvių masėms motyvuo
tai paneigiamas.
štai jų samprotavimai. St. Savaitėje da
lyvauti kviečiami daugiausia pasaulėžvalginiu požiūriu susigrupavusieji ir, be to,
tautiškai gerai susipratusieji lietuviai. Su
sirenka profesoriai, daktarai, įvairių moks
lų magistrai bei bakalaurai, keletas kuni
gų ir kitokių šviesuolių, moksleivių ir stu
dentų. Ar jiems šios paskaitos dar reika
lingos? O kiek St. S-tėse reiškiamosios kil
nios mintys pasiekia plačiąsias mases?
Spaudoje dažniausiai paminimos tik pa
skaitų antraštės ir garbingų prelegentų pa
vardės. Tačiau ir norintieji negali niekur
gauti paskaitų pasiskaityti. Nereikia pa
miršti ir tos aplinkybės, kad lietuviškos
spaudos paplitimas Europoje, o ypač Vo
kietijoje, yra apverktinas. JAV lietuvių
spaudą retas kas tegauna. Netgi ,,E. Liet.“
Vokietijoje skaitomas, procentais skaičiuo
jant, daug rečiau negu kitose šalyse. Tai
ir per jį negalima prabilti į platesnes lie
tuvių mases.
Visiems žinoma, kad LPB Vokietijos Kr.
valdyba gauna iš Vokietijos vyriausybės
stambias sumas kultūriniams reikalams.
Tų sumų didžiąją dalį pastaraisiais metais
praryja St. Savaitės, kurios faktiškai tar
nauja tik mažai šviesuolių saujelei labiau
sukultūrinti. O plačiosioms lietuvių ma
sėms nuo jų nei šilta, nei šalta. Todėl kri
tikuojantieji kelia klausimą, ar ne laikas
būtų sutelkti visus dar neatsisakančius
veikti šviesuolius į tam tikrą sambūrį, ku
ris rūpintųs kultūrinės veiklos plėtimu lie
tuvių masėse. Manoma, kad Kr. V-ba, šalia
rūpesčių gimnazija, vargiai teišsigali atlik
ti kitus bėgamuosius reikalus. O ryšiai su
apylinkėmis kasmet vis silpnėja, ir lietu
vių bendravimasis vis labiau yra. Tas sam
būris turėtų surasti būdų, kaip iš vyriau
sybės gaunamąsias sumas tiksliau sunau
doti baigiančiai užsnūsti visuomenei nuo
lat žadinti, o ne vien tik saujelės kultūri
ninkų vienkartiniams pasirodymams.
Kalbama net, jog yra buvę atsitikimų,
kai Krašto V-ba nesugebėjo duotomis lėšo
mis pasinaudoti ir likučius buvo priversta
grąžinti.
Teko pastebėti, kad ir patys rengėjai sa
vo šių metų darbų pasėkomis nebuvo pa
tenkinti. Pirmiausia — nutarta sekančios
St. Sav. vietą ir laiką nustatyti bent prieš
pusę metų, kad prelegentai turėtų laiko
pasiruošti ir visi norintieji dalyvauti galė
tų susitvarkyti su atostogomis.

DR. K. ČEGINSKO TEIGIMAI
veido nebedengia visiška neviltis, čia jau šiandien
Reikia
pripažinti, kad aptartieji nepri
nekrito bombos, neliepsnojo namai.
tekliai nepaveikė neigiamai St. Savaitės ei
Kai dar jie abu paeina skersine gatve, šviesia gos. Beveik pusę nuolatinių dalyvių suda
plaukis paima čepurną už alkūnės ir pasuka į duris. rė atostogaujantis jaunimas, nauji moksli
— Palauk čia koridoriuj. Aš tik pasakysiu šei ninkai, studentai ir moksleiviai ne tik iš
mininkei. Duok man savo pasą. Aš pasakysiu šei Europos valstybių, bet ir iš JAV, Kanados,
mininkei, kad mudu dviese nakvosim. Pinigų ne Australijos ir net iš N. Zelandijos. Visos
vietomis net labai sunkios paskaitos buvo
reikia, aš turiu. Nereikia, nereikia.
visų dalyvių labai atidžiai išklausomos ir
Jis nueina ir grįžta, ir jiedu lipa į antrąjį aukš po jų rimtai dalyvaujama diskusijose.
St. Sav. atidarymo dieną pagrindinę pa
tą, į tamsoką kambarį, nes lango tik maža dalis li
skaitą skaitė moderatorius soc. mokslų
kusi, užkaltas jis kartonu.
ir filos. mokslų licenciatas K. Če
Žinai, ko aš neturiu? Sėskis ant šitos lovos, daktaras
ginskas. Jo mokslinius laipsnius (ir dar ne
o ta, va, mano. Aš neturiu valgyti. Ėjau visą kelią visus) paminėjau čia ne tam, kad jį išgar
pėsčias, sakau, gal bus kur nors atidaryta.
binčiau, bet pabrėžti, kokių mokslų discip
Čepurna išsitraukia iš ryšulio kepaliuką duonos. linomis buvo grindžiama jo paskaita „Tau
tos valia ir pasipriešinimas". Joje jis pla
O, visas kepalas!
čiai išnagrinėjo keturias pagrindines tau
— Nusipirkau už visą savaitę.
tos jėgas: jos valią būti sąmoninga, valsty- Aš kortelių tai turiu tiek ir tiek, —■ rodo jis binga, viduje solidaria ir kultūringa tauta.
savo kaklą. — Mažjonis mano pavardė. Mažjonis ir Pabrėžė, kad bet koks varžymas sukelia
dar Jonas. Taigi kortelių turiu, gyvenu gerai, visad pasipriešinimą, nes tokia yra kiekvienos
sotus. Tai dėk ant stalo tą kepaliuką, nors sausos jėgos savybė. Trumpoje apžvalgoje įrodė
tų tikslų, kurių siekia mū
užvalgysim, nes Berlyno duona lenda ir sausa. O aš nesutaikomumą
sų tauta ir dabartinis jos likimo lėmėjas.
ryt tau, broleli, žiūrėk, kiek turiu kortelių. Tik vie Nurodė, kad esamoje padėtyje nesiprieši
ną teturi? Cha-cha-cha! Su viena badu gali mirti.
nimas būtų išsisėmimo ženklas. Tik pasi
Jis ima kepaliuką, o peilis jau atlenktas, ir jis priešinimas rodo, kiek ir kokių jėgų tau
riekia, duoda riekę čepurnai, pats pasideda sau ant toje esama. įspėjo, jog analizuoti tautos
pasipriešinimą rusų okupacijoje nedera,
kelių kepalėlį.
nes tai gali sudaryti jai pavojų. Bet paver
— Mėgstu kietą kramtyti, dantims, sako, svei gėjas labai dažnai pats gana aiškiai liudija
ka. Tai sakyk, kada žadi važiuoti? — jis patogiai at apie esamą tautoje pasipriešinimą. Ir šian
siremia į sieną, o kepaliukas šalia jo ant lovos, ir jis dien, kaip ir praeityje, lietuvių liaudis bu
di tautos interesų sargyboje. Ir mūsų visų
kanda jau pirmąjį kąsnį.
pareiga yra drauge su jais budėti. Baigė
— Tai jau ryt.
teigimu, kad lietuviai išeivijoje turi savitą
— Sakai, ryt? Palauk, žmogau, tai važiuosim padėtį, todėl ir savitą vaidmenį.
kartu! Į Bavariją! Ten baurai turtingesni. Į Bava
Baigdamas detaliai išnagrinėjo tremties
lietuvių bendradarbiavimo su tėvyne prob
riją!
lemas. Nesistengė niekam įpiršti savo nuo
— Aš į šiaurę.
monės, bet aiškiai nušvietė dalykų padėtį
— Į šiaurę, kur elgetos? žmogau!
tautinių įsipareigojimų šviesoje ir kvietė
— Aš leidimą į ten turiu.
visus elgtis taip, kad liktume kovojančia
— Aš tau galiu duoti du leidimus, jei tik tu no šalimi. Aiškino reikalingumą priešintis vi
ri! NSV leidimai? Aš po dvidešimt markių pardavi sam tam, ką priešas teigia.
Diskusijose dr. P. Karvelis pasisakė, kad
nėju tokius leidimus! Žmogau, tik nevažiuok į šiau
prelegento dabartinės SSTR padėties api
rę: badu numirsi! Aš jau nebepaleisiu tavęs. Api būdinime matąs komunizmo krizės ženk
plyšęs, o aš dar visai gerą švarką turiu lagamine, jau lus. Tačiau dr. J. Grinius manė, kad dabar
norėjau išmesti, kad nereikėtų tampyti. Ryt po pietų tinė SSTR vyriausybė leidžia pasireikšti
išvažiuojam kartu. Ką? Ja, žinoma, kartu. Ten tuoj tautinėms mintims, norėdama išaiškinti,
būsim laisvi, bus jau amerikonai. Fu, tie vokiečiai. kas tuo domisi, kad paskiau galėtų tokius
lengvai susemti. Prelegento manymu, ru
Daugiau jiems bombų ant galvos! Velnio tauta, pra sai vykdo dabar totorių taktiką — įvilioti
keikta tauta!
į spąstus, o tada dobti.
-— Aš neturiu ko skųstis. Yra ir gerų vokiečių.
LIETUVOS TEMA
Žiūrėk...

(Bus daugiau)

Pirmadienį, rugpiūčio 21. visa diena buvo
skirta politiniam simpoziumui. Jo pagrin-

(Nukelta į 3 psl.)
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Berlyne su lietuviais
Kai jau 1965 ir 1966 m. esu buvęs, tai ir
šiais metais Berlyne gyvenančių lietuvių
buvau pakviestas juos aplankyti. Ten lan
kiausi rugpiūčio 11-16 d.d. Tuo metu įvyko
ir Berlyno PLB apylinkės metinis susirin
kimas apylinkės pirmininko Mykolo Žilins
ko bute, Grunewalde. Į Valdybą perrinkti
M. Žilinskas pirmininku, M. Brakienė iž
dininke. o E. Babionienė naujai išrinkta
rimtai sergančios T. Bumbulienės vieton
kaip sekretorė.
Seniausias tos apylinkės narys yra
Hermanas Stepaitis. Jo 85 metų sukakties
proga M. Žilinskas užrašė jo prisiminimus.
Jis jam pasakojo:
„Gimiau 1882 m. kovo 28 d. ūkininkų šei
moj Lindikių kaime, Varžininkų valsčiuje,
Ragainės apskr. Buvome trys broliai ir dvi
seserys. Lindikių kaimo gyventojai buvo
daugumoj lietuviai-prūsai: Pempaitis 250
margų būras, Naujoko 400 margų, dvi šei
mos Maurušaičių, mokytojas Mikolaitis,
mokytojas Sakalaitis, ūkininkas Šturmaitis, Vilimaitis ir kiti. Artimiausias bažnyt
kaimis buvo Būdviečiai. Čia aš, mano bro
liai ir seserys buvome krikštyti ir įžegnoti
evangelikų bažnyčioje.
Žegnojo kunigas
Girkūnas, vėliau parapiją perėmė jo sūnus
kun. Girkūnas. Sesuo Ema buvo ištekėjusi
už ūkininko Berželio Kubilių kaime, Būd
viečių parapijoj.
Brolis Augustas vedė
Emskytę iš Skaisgirių, Pakalnės apskr. Jos
giminės bočius minimas Donelaičio raš
tuose.
Kai rusai užėmė Mažąją Lietuvą,
mano sesuo Nina ir brolis Augustas su
žmona apsigyveno Vakarų Berlyne ir po
šiai dienai čia gyvena, kaip ir aš pats.
„Mano tėvai bažnyčioje buvo dar lietu
viškai įžegnoti, bet mes, vaikai — broliai ir
seserys, — jau vokiškai, pagal įvestą nau
ją tvarką, nors kunigai buvo lietuviai ir
kalbėjo lietuviškai. Įsteigus Vokiečių Rei
chą, Mažosios Lietuvos mokyklose buvo tik
vokiškai mokoma pagal šūkį: viena vals
tybė — viena kalba. Lietuviškai buvo kal
bama tik namie — šeimoje.
„Ragainės bažnyčioje kas šventadienį
buvo laikomos pamaldos priešpiet vokiš
kai, o popiet lietuviškai. Mes visi su tėvais
eidavome į lietuviškas pamaldas. Į lietu
viškas pamaldas susirinkdavo daugiau
žmonių kaip į vokiškas. Namie tik lietuviš
kai giesmes giedodavome. Seneliai — tėvų
tėvai vokiškai kalbėti nemokėjo, o mano
tėvai jau mokėjo, vokiškai išmokę mokyk
loje. Aš, broliai ir seserys mokykloje bu
vome mokomi tik vokiškai. Tik namuose
senelis paskaitydavo iš lietuviškos evange
lijos, ir visa šeima giedodavo lietuviškas
giesmes. Šitaip buvo lietuvių kalba palai
koma šeimoje, ir mes visi mokėjome ir na
mie kalbėjome lietuviškai. Tas pat galima
pasakyti ir apie kitus Lindikių kaimo ir
Ragainės apskrities gyventojus ūkininkus.
Karinę prievolę aš atlikau I Lietuvių
dragūnų pulke Tilžėje, šis lietuvių dragū
nų pulkas susidarydavo iš lietuvių ūkininkaičių-savanorių, kurie į šį pulką mieliau
eidavo, negu į reguliarius kitų ginklų rūšių
pulkus, nes šiame pulke buvo ir lietuvių
karininkų. Pavyzdžiui, mano tarnybos me
tu buvo trečiojo eskadrono vadas, ritmeisteris Stepūnas (Stepuhn). Buvo ir dar dau
giau lietuvių karininkų.
„Per vasaros, žiemos ir per Birutės
Draugijos šventes Tilžėje lietuviškų dra
gūnų orkestras pagrodavo, o Vydūnas sa
kydavo lietuviškas kalbas, o susirinkusiem

vokiečiam Vydūnas pakartodavo savo kal
bas vokiškai. Į šitas šventes ateidavo ir
lietuviško dragūnų pulko karininkai, ir
pats pulko vadas atsilankydavo. Visi mie
lai klausydavosi lietuviškų dainų ir gėrė
josi lietuvaičių gražiais tautiniais rūbais.
„Per šitas šventes aš susipažinau su Vy
dūnu ir nuo to laiko palaikiau su juo ry
šius, taip pat ir su Jagomastu. Pažinojau
ir spaustuvės savininką Otto Mauderodę
Tilžėje, kuris spausdino lietuviškus raštus,
kada carų laikais Lietuvoj lietuviška spau
da buvo uždrausta.
„Jagomastų šeimos narius be teismo su
šaudė, kad jie, būdami Vokietijos piliečiai,
neatsisakė būti lietuviais.
„Anksčiau daugelis ūkininkaičių, ėjusių
atlikti karinę prievolę, nemokėjo vokiškai,
todėl, pasakojo mano senelis, ir komanda
buvo atliekama lietuviškai, pavyzdžiui,
Karaliaučiuje. Ir Tilžėje anksčiau daugu
ma gyventojų buvo lietuviai. Ta gatvė, ku
rioje vokiečiai gyveno, buvo vadinama vo
kiečių gatve. Buvo ir lietuvių gatvė, vėliau
ji buvo pavadinta Hohe Strasse (Aukštoji
gatvė).
„Į Rambyno šventes važiuodavome trau
kiniu į Tilžę, o iš čia garlaiviu į Rambyną,
kur privažiuodavo daug žmonių nuo Ra
gainės, Tilžės, Vėluvos, Įsrutės, Klaipėdos,
Šilutės ir kitų apylinkių. 1928 metais bu
vau ir Nepriklausomoje Lietuvoje apsilan
kęs. Man didelį įspūdį padarė už Lietuvos
laisvę žuvusiųjų pagerbimas Karo muzie
jaus sodelyje. 1944 metais vokiečių žanda
rų įsakymu visi Ragainės apylinkės kai
mai buvo evakuoti, iš pradžių išvarė visus
gyvulius, ir vėliau su vežimais buvo eva
kuoti visi gyventojai už Karaliaučiaus į
Braunsbergą ir dar toliau, kol pasiekėme
Pamarius (Pommern). 1945 m. kovo mėn.
čia patekome rusams. Jie su moterimis el
gėsi nežmoniškai. Mano kaimynas Krutinaitis mėgino ginti savo žmoną nuo išnie
kinimo, rusai jį vietoje nušovė. Per dieną
rusai nušaudavo po 5 ar 6 evakuotus Prūsų
lietuvius ūkininkus,' kurie gynė savo mo
teris ir dukteris nuo išniekinimo.
„Rusams užėmus Pamarius, atėmė iš
mūsų arklius ir vežimus su visa manta ir
įsakė pėsčiomis eiti į namus. Tas grįžimas
truko šešias savaites. Dideliais vargais pės
ti pasiekėme su žmona savo ūkį Valiulių
kaime prie Ragainės, nes brolis Augustas
buvo palikęs tėvų ūkyje, Lindikių kaime; o
aš buvau įsigijęs naują ūkį Valiulių kaime,
kur buvau vedęs Bučkytę — ūkininkaitę iš
Govartų kaimo prie Skaisgirių, Pakalnės
apskr.
„Brolis Augustas nebegrįžo į savo ūkį iš
Pamarių, rusai juos išgabeno į Thueringiją. 1945 m. gegužės mėn., sugrįžęs į Valiu
lių kaimą, aš, kaip ir kiti mano kaimynai,
ūkių trobesius atradome nesunaikintus, tik
jokių gyvulių nebeturėjome. Kadangi grū
dų dar buvo užsilikę, tai susimalę išsikepė
me duonos, pasisodinome bulvių ir taip
drauge su kaimynais, Mačiukų šeima, Ambraziene ir kitais sugrįžusiais ūkininkais,
pradėjome iš naujo. Ragainėje buvo rusų
komendantūra, kur aš ir kiti grįžusieji tu
rėjome kas savaitę registruotis. Užsiregist
ravus rusai įsakė eiti dirbti į kolchozus,
kuriuos jie jau buvo įtaisę. Kadangi rusai
iš žmonių visus laikrodžius buvo atėmę,
tai, eidami į darbą, dėl laiko mes orientuodavomės pagal Ragainės celiuliozės fabri
ko sireną-švilpuką. Darbe reikėjo būti 8

Atsigaivinimas paskaitom
(Atke ta iš 2 psl.)
dinis referentas dr. P. Karvelis pateikė te
zes, o jas papildyti buvo pakviesti J. Glemža, J. Norkaitis ir kun. dr. J. Vaišnora. Bu
vo taip pat numatytas ir muzikas V. Ba
naitis, bet jis atvyko tik po pietų ir labai
gyvai dalyvavo diskusijose.
Dr. Karvelio pateiktosios tezės suglaus
tos atrodo šitaip.
Ne Lietuva kalta, kad pateko rusų oku
pacijom bet Ribentropo ir Molotovo susi
tarimas pasidalyti Pabaltijo valstybes.
Kalti ir vakariečiai, kad. laimėję karą, ne
sugebėjo priversti Rusijos atstatyti teisin
gą padėtį.
Dabartinė padėtis pasiliks ilgesniam lai
kui, nes karas nebegali išspręsti lietuvių
tautos aspiracijų. Atominis karas paverstų
Lietuvą kapinynu. Telieka vienintelis ke
lias — laukti, kol SSTR bus priversta per
žiūrėti savo politiką.
Rusų okupacija lietuvių tautos atsparu
mo žymiai nepalaužė ir nesumažino jos ge
rų ypatybių — darbingumo ir noro švies
tis. Žalingiausiai paveikė antireliginė pro
paganda.
Nežiūrint žalingų komunistinio mokslo
varžtų, lietuviai daro didelę pažangą eko
nominiame gyvenime. Kad ir komunisti
niais svaičiojimais persunktas, švietimas
išėjo į naudą. Plačiųjų masių apšvietos pa
kilimas yra naujas ginklas tautos laimėji
mams.
Nors industrializuodami Lietuvą rusai
siekia savų tikslų — neatmezgamu mazgu
pririšti Lietuvą prie SSTR ir apsodinti ją

vai. ryto, ir dažnai dirbdavome iki saulės
nusileidimo. Pietus gaudavome kolchoze.
Pusryčius ir vakarienę valgydavome na
mie iš savo išteklių. Pirmuosius metus už
darbą kolchozo atlyginimo negaudavome,
išskyrus valgį pietų metu. Mėsos nebuvo.
Kai kolchoze padvėsdavo arklys, tai žmo
nės imdavo mėsą maistui. Kitais, 1946, me
tais kolchozo vyrams, kurie dirbo mašino
mis, mokėjo po 200 rublių į mėnesį, o mo
terys gaudavo nevienodą atlyginimą. Kai
kurios po 100 rublių, kitos ir po 140 ar 160,
tai priklausė nuo oro. Bet nusipirkti galė
jome tik tai, ką gamindavo kolchozas. Su
grįžęs savo ūkyje gyvenau dvejus metus.
Tada rusai atgabeno iš Rusijos gyventojų
su gyvuliais ir apgyvendino pas ūkininkus.
Nuo tos dienos vietos žmonėms gyvenimas
pasidarė nepakeliamas.
„Atvežtieji kolonistai buvo labai išvargę
ir nuskurę žmonės, neturėjo rūbų, naminių
rakandų, tai jie viską ėmė ir vogė iš vieti
nių gyventojų. Matyti, rusai tyčia apsodino
kolonistais vietos žmones-ūkininkus, kad
juos iš ūkių išvarytų į kolchozus. Tai dir
bau dar dvejus metus kolchoze po išvary
mo iš ūkio. Po ketverių metų rusai Tilžėje
sudarė vietos gyventojų transportą iš tų,
kurie nenorėjo pasilikti po rusų valdžia, ir
išvežė į Vokietiją. Važiavo visi vietos gy
ventojai, nes rusų tvarkomas gyvenimas
nebeteko prasmės žmonėms, kurie buvo
pratę gyventi tvarkingai ir pagal savo iš
monę. Tame transporte, kuriame vežė ir
mane, buvo apie 2.000 vietos ūkininkų, vi
si iš Tilžės ir Ragainės apylinkių. Ir iš ki
tų Mažosios Lietuvos vietovių vyko toks
vietos gyventojų vežimas, liko tik užvaizdos rusai ir kolonistai.

„Buvome nuvežti į Thueringeną, kur iš
buvau dar 6 metus. Ten gyvenimas buvo
labai sunkus, nebuvo maisto. Nors dirbau,
bet ir man reikėjo badauti. 1954 m. brolis
Augustas iš Thueringeno išvyko į Berlyną,
ir aš ten išvykau, kur ir šiandien dar gy
venu. Brolis Augustas irgi jau sulaukė 84
metų.
„Gyvename iš ūkininkams mokamos ren
tos, Lastenausgleich“.
Apie H. Stepaitį reikia dar pasakyti, kad
jis labai taupiai gyvena ir dėl to pajėgia
iš savo rentes paremti žymiomis sumomis
lietuviškas organizacijas (Jaunimo, Vasa
rio 16 gimnaziją, gimnazijos Eglutės ruoši
mą). Be to, jis šelpia į vargą patekusius
lietuvius.
Su H. Stepaičiu ir M. Žilinsku aplankė
me jo brolį Augustą, kuris su žmona ir se
seria gyvena Berlyno miesto Tegel dalyje.
Tarp savęs jie tik lietuviškai kalba ir ger
bia lietuviškus papročius.
Apylinkės pirmininkas M. Žilinskas yra
labai veiklus ir su lietuviais palaiko ge
riausius ryšius, nors tai dideliame Berlyne
yra nelengva.

ATSARGIAI SU UGNIM
Sunku būtų šiais laikais surasti, kas ne
pamokslautų, kaip reikia tvarkytis žemės
ūkyje Lietuvoje, štai, rugpjūčio 26 d. laik
raščiuose tokį graudų „pamokslą“ žemdir
biams paskelbė net ir vyriausias milicijos
viršininkas Lietuvoje (A. Gailevičius, bu
vęs enkavedistas 1940 m., dabar „viešosios
tvarkos apsaugos ministeris“). „Pamokslo"
tema: Apsaugokime brangų turtą—derlių.
Pasirodo, milicijos viršininkas pamoks
lauja ne be priežasties. Jis taip pat ir vy
riausias ugniagesys. O štai kas, anot jo,
dedasi kolchozuose:
„Šių metų liepos 30 dieną... prie kolūkio
daržinės bekuliant savuose sklypuose iš
augintus javus, o vėliau prie jos besivaišinant, kilo gaisras. Sudegė daržinė ir 431 t
šieno bei dobilų“.
Kitur karvidės pastogėj ugnyje žuvo 214
tonų dobilų. Dzūkijoj vienas ūkis per gais
rą neteko 228 tonų pašaro ir daug nekultų
rugių. Ii- dar eilė panašių atsitikimų. Net
gyvulininkystės eksperimentiniam ūky...
Deginimas, galima sakyti, masinis. Mili
cijos viršininkas ir geruoju prašo saugotis
ugnies ir bausmėmis graso.
(E)

savais „specialistais" Lietuvai surusinti,
bet ir šią aplinkybę lietuviai sugebėjo savo
tikslams panaudoti. Iš nepakenčiamai sukolchozinto ir dabar stipriai sovchozinamo
žemės ūkio atsipalaiduojančios jėgos įsi
jungia į Lietuvos pramonę ir tuo būdu iš
vengia emigracijos į „broliškąsias respub
likas".
Nors meną, literatūrą ir visokią kūrybą
rusų pavergtose tautose slegia SSTR ko
munizmas, bet tai sukelia ir tų tautų pasi
priešinimą. Taigi 50 metų komunizmo vieš
patavimo sukakties proga galima konsta
tuoti, kad tai santvarkai visame bolševi
kiškajame pasaulyje pasireiškia žymus
daugelio rašytojų ir menininkų pasiprieši
nimas.
Baigdamas prelegentas pastatė prieš
viens kitą okupuotoje Lietuvoje kylantį
Kada galima protestuoti?
lietuvių tautos atsparumą su laisvajame
pasaulyje gyvenančių lietuvių tarpe pra
Graikijos sostinėje Atėnuose žmogus la
dedančiu reikštis vadinamuoju „kairumu“, bai ramiai klausia šalia jo stovintį autobu
kuris yra gryniausias konservatyvizmas, se vyrą:
šlyjančios komunistų įtakos rėmimas. Va
— Ar tamsta karininkas?
— Ne.
žinėjančius į Lietuvą įspėjo aklai nepasi
— Tai gal turi giminių kariuomenėje?
duoti komunistų propagandai, bet blaiviai
— Ne.
vertinti dabartinę padėtį, nepamirštant ko
— Tai gal esi policininkas?
munistų padarytosios žalos deportacijo
— Ne.
mis ir nuosavybės atėmimu.
— Tai gal turi giminių policijoje?
Klausytojų daugumai karštai plojant,
— Ne.
pasigirdo ir atskiri „bū!“ šauksmai. Reikia
— Tai gal vyriausybėje dirbi?
pasakyti, kad St. Sav. dalyvavo ir keletas
— Ne.
Lietuvoje pabuvojusių ir viską ten matytą
— Tai gal turi giminių vyriausybėje?
viešai ginančiųjų asmenų. Jie rado prita
— Ne.
rimo komunizmo vergijos nepatyrusių,
— Tai nuimk tą prakeiktą savo koją nuo
tremtyje užaugusių jaunuolių dalyje.
mano piršto!
(Bus daugiau)
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' KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau.

žmogus, sakoma, gyveni ir vis mokaisi, o
paskui imi ir vis tiek dar kvailas miršti.
Man, tur būt, pačią gražiausią paskuti
niųjų savaičių pamoką davė elektros kainų
pakėlimas. Kaip žinome, britai sustabdė
kainų ir atlyginimų kėlimą. Tiesa, kainos
vis tiek po truputį keliamos, bet tą kėlimą
pirma turi apsvarstyti atitinkama tam rei
kalui įsteigtoji įstaiga. Jos pareiga išsiaiš
kinti, ar pagrįstas yra noras pakelti kainas.
Dėl numatytųjų pakelti elektros kainų,
kaip matau, nemaža britų kelia ginčą, ieš
kodami kabliukų tik formalybėse.
Sako,
taip smarkiai keliamos kainos, o ta speciali
įstaiga visiškai nesvarstė reikalo. Kaip gi
čia dabar yra? Įstatymai visiems turėtų
būti vienodi, net ir valstybinei elektrai.
O man, tos elektros naudotojui, visiškai
kas kita parūpi. Man pasidarė įdomu, kaip
gi čia išėjo, kad staiga taip žiauriai pake
liamos tos kainos. Aš net nebesvarstau to,
kad kainos pakyla nebe tik už elektrą, kad
pabrangsta dar ir šis ir tas, o mano ir kitų
tokių dvikojų pajamos kuris laikas yra vis
tos pačios. Mane stebina tas didelis pakėli
mo procentas.
* * *
Va, šičia, pasirodo, ir yra ta Amerika,
kurią aš atradau ir kuri mane stebina.
Elektros kainos pakyla ne dėl to, kad
darbininkų atlyginimai būtų taip smarkiai
pašokę ar apskritai elektros jėgainių išlai
kymas pabrangęs. Pasirodo, elektros pra
monei reikia kapitalo naujoms jėgainėms
statyti ir įrengti, visam tinklui gerinti ir
plėsti, ir ji dalį to kapitalo nori pasidaryti
keldama kainas. Va, šitas dalykas man ir
buvo nauja pamoka, kad iš viso šitaip ga
lima.
Pagal mano, aišku, nelabai moksliškus
kapitalizmo dėsnius turėtų reikalai vykti
kitaip. Kapitalistas įdeda į kurią dėmesio
vertą pramonę krūvą pinigų, samdo darbi
ninkus, tai paskui iš darbininkų ir tų dar
bo priemonių nugriebia vis grietinėlę ir
dar labiau turtėja. Bet kapitalistas nieka
da nesako: sudėkite, žmonės, man naujo
kapitalo krūvą!

Pasirodo, šiais mūsų laikais viskas gali
ma. Pavyzdžiai, kaip sakoma, patraukia...
* * *
Tur būt, šitaip padaryti gali tik valstybi
nis kapitalizmas. Privatus kapitalizmas,
žinoma, gali pakelti duonos, sviesto, pieno,
drabužių, butų kainas ir tuo būdu padidin
ti savo kapitalus. Bet šiandien jau reta pa
ieškoti tokios valstybės, kur valdžia nebesikištų ir netreptelėtų koja, kai gamintojai
įsigeidžia staiga praturtėti.
O kas gi galėtų treptelėti pačiai valsty
bei?
Demokratinei valstybei balsuotojas gali
parodyti, ką jis gali. Rinkimų metu nuneš
ir atiduos savo balsą kitai partijai, va, ir
bus parodyta.
Deja, šiais laikais nė partijos neberodo
stebuklų. Jos visos panašios viena į kitą, ir
po rinkimų tik žmonės iš pagrindų pasikei
čia, bet ne politika. Jeigu grįžtume atgal
prie britų dabar už elektrą pakeliamųjų
kainų, tai jau prieš keletą metų buvo su
tarta, kaip valstybinei pramonei pasidary
ti kapitalo. Pagrindus tai tvarkai padėjo
konservatoriai, o darbiečiai vykdo. Šitaip
bus pakeltomis kainomis didinami ir kitos
valstybinės pramonės kapitalai, pirmoje
eilėje bene dujų kainos pakils.
* * *
Aš pradedu net galvoti, kad ar ne geriau
būtų, jei valstybė viską perimtų savo ži
nion. Duotų darbo, duonos, šildytų ir švies
tų. ir žmogui atkristų visi rūpesčiai. Ati
dirbai savo dieną ir zauksok, kaip tas žydo
bernas. Užvilktų vienodos medžiagos uniformėles, išduotų duonos po kepalą, sviesto
ar margarino po pussvarį ir t.'t., kad jokių
būtinų dalykų netrūktų. Ramus būtų gyve
nimas!
O dabar juk valstybei sudaryk kapitalo,
savivaldybei ir dar privatiems kapitalis
tams, visur mokėk, mokėk ir mokėk, visi
kelia ir didina tuos mokesčius, ir taip ka
pitalizmus beaugindamas pamatai, kad vel
nias išeina — pradeda trūkti duonai ir
margarinui.
O aš būčiau linkęs į sviestą.
Tavo Jonas

Pensininkai ir Sodyba
Mūsų spaudoje labai retai kada kelia
mas senelių ir pensininkų klausimas. Tuo
tarpu tas klausimas vis labiau ir labiau
aktualėja, nes pirmoji pokarinių ateivių
karta jau įžengė į pensininkų amžių.
Reikia džiaugtis, kad Anglijos lietuvių
organizacijų vadovai laiku numatė pensi
ninkų problemą ir, bent iš dalies, pasiruošė
jai spręsti, įsigydami Lietuvių Sodybą.
Gaila, kad šitos jų pastangos iki šiol nėra
pilnai įvertintos, ir tie, kuriems Sodyba
būtų labiausiai reikalinga, ne visada nori
ar sugeba ja pasinaudoti.
šiandien niekas nebegali sakyti, kad mū
sų tarpe nėra pensininkų ar paliegusių
žmonių. Niekam ne paslaptis, kad įvairio
se lietuvių kolonijose yra tautiečių, kurie
jau nebepajėgūs savimi pasirūpinti arba
kurie gyvena nuolatinėje vienatvės baimė
je, kad bus savųjų apleisti ar palikti Dievo
valiai. Nemažą lietuvių skaičių jau rasime
ir anglų prieglaudose, kurių svetimi papro
čiai ir kalba gerokai apsunkina senatvės
dienas.
Didžiausias senų žmonių rūpestis yra ne
tiek vienatvė, kiek nesaugumo jausmas bū
ti visų apleistiems ir užmirštiems. Buvęs
stiprus, aktyvus ir naudingas bendruome
nės narys išgyvena didelę tragediją, kai pa
sijunta bejėgis, apleistas ir nebereikalin
gas. Senas žmogus nori turėti privatų kam
pą, kuriame jis galėtų leisti savo dienas
kitų netrukdomas. Bet dar labiau jis nori
turėti saugią aplinkumą, kurioje nesijaus
tų apleistas, nebijotų būti paliktas be prie
žiūros ligoje ar nelaimėje. Žmogus bijo
mirti vienas, jis nori, kad iki paskutinės
valandos jaustų artimųjų globą ir šilimą.
Lietuvių Sodyba, nors iki šiol ir ne visu
šimtu procentų (tobulumui nėra ribos),
bandė sukurti tą saugumo bazę, kurioje
paliegę ar senatvės sulaukę tautiečiai ne
sijaustų vienui vieni. Deja, dalis mūsų
žmonių laiku neįvertina padėties, o kartais
net pakenkia tiek pačiai Sodybai, tiek kan
didatams, norintiems joje apsigyventi.
Sodybos raštinės bylose yra nevienas
laiškas, kuriame buvo teirautasi dėl gali
mybių apsigyventi.
Pasiūlius persikelti,
kandidatai vis dar delsė, teiravosi, nepasi
tikėjo, bijojo skirtis su sava aplinkuma,
kol galų gale senatvė ar liga juos galutinai
įveikė. Dar daugiau. Pasitaiko, kad norin
tieji į Sodybą persikelti yra net gana rim
tų žmonių juokais ar iš tikrųjų gąsdinami,
terorizuojami ir atkalbinėjami. Visa to pa
sėkoje globos reikalingas žmogus vis dau
giau skursta, o Sodybos galimybės pilnai
neišnaudoj amos.
Šiuo metu Lietuvių Sodyboje vasaros še-

zonas jau yra pasibaigęs, ir beveik visos
patalpos tuščios. Dabar yra geriausia pro
ga norintiems pastoviai apsigyventi viską
išsiaiškinti, apsižiūrėti ir apsispręsti. Daž
nesni Sodybos lankytojai, kurie geriau ją
pažįsta, turėtų padėti apsispręsti tiems, ku
rie niekada nėra Sodybos matę ir nežino,
kas jų ten laukia. Senatvė visiems yra ne
išvengiama. Todėl visiems ir turėtų rūpėti,
kad, praėjusiems sunkų, vingiuotą gyveni
mo kelią, bent paskutinis jo etapas būtų
be didelio vargo ir rūpesčių.

J. Lūža
GYDYTOJAS PASITARNAVO
FIZIKAI
Vokiečių gydytojas Robertas Majeris
(1814-1878), 1840 m. Batavijoje malajiečiams nuleisdamas kraują, pastebėjo, kad
jis šviesesnis už europiečių veninį kraują.
Majeris susidomėjo šiuo reiškiniu.
Iš plaučių einąs arterinis kraujas švie
sus. Tamsi veninio kraujo spalva yra dėl
anglies dvideginio, atsirandančio kraujo
apytakos metu. Jeigu veninis malajiečių
kraujas šviesesnis, negu europiečių, galvo
jo Majeris, tad jame turi būti mažiau ang
lies dvideginio. Tai reiškia, kad medžiagų
apykaita malajiečių organizme ne tokia
gyva. Priežasčių reikia ieškoti šiltame kli
mate: malajiečių organizmui nereikia ga
minti tiek šilumos, kiek šaltos Europos gy
ventojų organizmui. Sekė logiškas klausi
mas: kas yra šiluma ir koks jos santykis su
kitomis energijos formomis?
Vis labiau nutoldamas nuo medicinos,
Majeris įsigilino į fiziką ir priėjo išvadą,
kad tarp judėjimo (mechaninės) energijos
ir šilumos yra glaudus ryšys. Majeris nu
statė, jog darbo metu atsirandant šilumai,
427 kilogramometrai kinetinės energijos vi
sada duoda 1 kilokaloriją šilumos, ir at
virkščiai — kai šiluma virsta mechanine
energija, 1 kkal'duoda 427 kgm.

BENZINAS — ATLIEKOS
XIX a. viduryje išrasta žibalinė lempa
buvo didelis pažangos pasiekimas. Prieš
šimtą metų naftos perdirbimas apsiribojo
žibalo gavimu. Visos kitos naftos sudėtinės
dalys buvo tik atliekos ir nežinota, ką su
jomis daryti.
Blogiausia buvo su lengvai užsidegančiu
benzinu. Ieškota būdų, kaip jį sunaikinti.
Naftos fabrikantai pildavo benzino į žiba
lą. dėl ko įvykdavo sprogimų ir gaisrų. To
dėl buvo leidžiami specialūs įstatymai, įpareigoją žibalo gamintojus tiekti tik tokį ži
balą, kuris sunkiai degtų.
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ALPĖS KLAUSĖSI LIETUVIŠKŲ SUTARTINIŲ

NOTTINQHAMAS

LONDONAS
SIGITAS LEIMONAS LONDONE

Londono Lietuvių Namuose lankėsi jau
nas fizikas iš Vašingtono Sigitas Leimonas.
Iš čia jis išvažiavo toliau j Europą.
Jaunasis fizikas dirba Atominės Energi
jos Komisijoje Vašingtone. Jis su tėvais
yra gyvenęs ir Britanijoje ir paskui išva
žiavo į JAV (jo tėvas, visuomenininkas dr.
J. Leimonas, mirė Amerikoje 1963 m.).
Taip pat, aplankęs Europą ir grįždamas
į Kaliforniją, užsuko į Lietuvių Namus
jaunas inžinierius Aniliauskas (jis irgi
yra gyvenęs ir mokęsis Anglijoje).

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham. Tel. 85738.

RUGSĖJO 8-JI
Tautos šventės artumoje, rugsėjo 3 d.,
Jaunimo Židinyje buvo specialios pamal
dos už Lietuvos kankinius — savanorius,
partizanus. Židinio direktorius išsamiau
paryškino tautos kančių prasmę ir vertę.
Rugsėjo 8 d. židiniečiai praleido šventiško
je dvasioje. Vakare, 8 vai., susirinkus vi
siems židiniečiams ir tautiečiams, buvo at
laikytos pamaldos irgi už Lietuvos kanki
DAINAVOS SUSIRINKIMAS
nius. Abejas pamaldas užprašė R. Biekša
iš Bradfordo. Direktorius pamoksle ypač
Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.,
apeliavo į jaunuosius židiniečius derinti
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gds., W.11,
mokslą, auklėjimąsi su religine pažanga
įvyks LLM Dainavos sambūrio susirinki
Lietuvos ateičiai, šventė baigta Tautos
mas.
himnu.
Visos narės prašomos būtinai dalyvauti.
Taip pat kviečiamos ir kitos moterys, ku
LIET. JAUNIMO FONDUI
rios norėtų įsijungti į dainaviečių eiles.
Wolverhamptono
lietuviai surinktas au
LLM Dainavos Sambūrio Valdyba
kas dovanai, kuri turėjo būti įteikta a.a.
vysk. P. Braziui, paaukojo „Vyskupo Pra
MOTERŲ ŠV. ONOS D-JOS ŠOKIAI
no Brazio, MIC, vardo Jaunimo fondui“,
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 7.30 vai. vaka
tvarkomam Židinio vadovybės. Viso su
ro, Draugija rengia savo
rinkta 38 sv. 8 šil. Aukas surinko Janina
Rudens baliaus šokius
Narbutienė. Rinkėjai ir aukotojams Židi
ir kviečia visus dalyvauti šokiuose, kurių
nio vadovybė nuoširdžiausiai dėkoja.
metu bus pravesta atitinkama programa,
Smulkiau bus paskelbta „Šaltinyje“.
be to, tikimasi, kad dalyvaus ir DBLB su
važiavimo dalyviai.
KNYGOS
Liet.
Jaunimo
Židinio knygynui vertingų
SUSIPAŽINIMO VAKARAS
leidinių,
knygų
paaukojo iš Nottinghamo
Londono parapija rengia susipažinimo
vakarą York Hall, Old Ford Rd., E.2, spa Jonas Strumskis ir iš Manchesterio Evarislio 14 d. Pradžia 7.30 vai. šokiams gros tas Lukšaitis. Labai ačiū.
„Late Hours“ ir džazo kapela. Bilietai iš
anksto gaunami pas visus platintojus. Visi
kviečiami dalyvauti.
VISI Į COVENTRĮ!
Maloniai kviečiame visus tautiečius, tau
tietes ir draugus atsilankyti į Coventrio
PADĖKA
Moterų Draugijos vienerių metų gyvavimo
Nuoširdžiausią padėką reiškiame Man- sukaktį, kurios minėjimas ruošiamas spa
chesterio Lietuvių S. Klubo Valdybai už lio 7 d. lenkų klubo salėje Whitefriars La
paskirtą 15 sv. auką vykstantiems į vasa ne, Coventry.
ros stovyklą skautams, taip pat LVS Ra
Programoje: kun. J. Vilučio, MIC, pa
movės Valdybai už 5 sv. ir S. Tėvų Komite skaita, pasirodys su programa Nottingha
tui už piniginę auką.
mo Jaunimo Židinio moksleiviai.
Živilės ir Maironio draugovių skautai-ės
Bus vaišės ir šokiai. Pradžia 6 v. vak.

COVENTRY

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

*
*

*
♦

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti,
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami
jiems dovanų siuntinėlį.
Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamą jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten
laukiami.
MIŠRUS SIUNTINYS 1967
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 3 jardai vilnonės
medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški nailoniniai marškiniai
arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas,
1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba
nailoninių kojinių, 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas
lietpaltis. 1 sv. saldainių ir 20 cigarečių

*

*

i
i**
**
i*
i

*

P-3
Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, 3Ą jardo vilnonės
vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.

Kaina £25.0.0.

ŠOKIŲ VAKARAS
LSS rugsėjo 30 d., 6.30 vai., Derbyje,
Grand Stand Hotel, Nottingham Road, ruo
šia šokių vakarą. Šokiams gros E. Dragūno
orkestras iš Coventrio. Įėjimo kaina: moks
leiviams 2.6 šil., visiems kitiems 5 šil. Už
kandžiai 3 šil. šokiai tęsis iki 11.45 vai. Ba
ras veiks iki 11.30 vai.
Šokių metu veiks skrajojantis paštas, lo
terija bei kitos įdomybės.
Staliukus ir užkandžiams bilietus užsi
sakyti per Tėvų Komiteto vadovus arba
tiesiog per s. B. Zinkų, 88 Byron St., Derby,
DE3 6TT.
Jaunimas ir senimas — visi į Derbį rug
sėjo 30 d.!
Rajono Vadovybė

ir seniau, stovyklaujant Vasario 16 gimna karais lietuviškų sutartinių, veltui stovinės
zijoj, susimesdavo vaikų be skaičiaus. Šį žmonės patvoriais — niekas jiems nešoks
met gi ji net vasaros metu buvo poros su Sadutės. Su tradiciniu atsisveikinimo lau
žu baigėsi stovykla, baigėsi ir mielos lietu
važiavimų užimta.
Stovyklos organizatoriai ir vadovai no viškos dienos. Vienas kitas stovyklos daly
rėjo ir stengėsi sustiprinti lietuviukuose vis parašė prašymą į Vasario 16 gimnazi
Lietuvai meilę, o lietuviškai nesijaučian- ją, vienas kitas ruošiasi ateityje darbais
čiuose — sužadinti kilnių jausmų tėvų ša pavaduoti ilstančius veikėjus, o visi — kas
liai, kurios jie nėra matę ir net kalbos ne coliu, kas metru, kas varsnomis — priartė
moka. O tai nepersunkiausiai sekėsi, nes jo prie tėvų šalies Lietuvos.
lietuviškos dainos iš pat pradžių vaikams Gal dėkojo tėvai, gal ne, bet padėkos ver
patiko: jas patys sau dainavo ir pasivaikš tas R.K. Sielovados direktorius kun. J. Avi
čiodami Alpėmis. Lietuviški eilėraščiai lau ža, kuris, neturėdamas stovyklai finansų,
žė vaikų liežuvi, bet niekam nenulaužė: vi drįso ją vis tiek organizuoti ir jaunutei
si išmoko ir parvežė savo tėveliams lietu prieauglio kartai padovanojo tris puikias
višką dovaną.
atostogų ir kilnios dvasios savaites. Sėk
Ne vien linksmai dainavo, giedojo, bet ir mės ateičiai! Kol Vokietijoje netruks lietu
„kietai kalė“ Vokietijos lietuvių bendruo vių organizatorių, mokytojų, vadovų jauni
menės santvarką. Jaunieji bendruomenės mui, tol čionykštė bendruomenė pavergtai
nariai sužinojo, kad Vokietijos lietuviai tautai priaugins simpatiku, draugų, užta
kas treti metai renka 15 išmintingų lietuvių rėjų ir sumanių veiksnių.
Tarybą, o ši kasmet — Valdybą iš penkių
Dalyvis
uoliausių tautiečių. Jaunutės galvos sto
vykloje sužinojo, jog ir kitų šalių lietuviai
išeiviai darnokai organizuoti, veikia, kultūrinasi ir stengiasi paliktai Lietuvai būti
naudingais ar bent draugais. Per kelis pus
valandžius jaunučiai klausytojai gan ati
— Laikraščiai atžymi tai, kaip kapitalis
džiai sekė, kaip laisvojo pasaulio lietuviai tiškai Švedijos komunistų partija išspren
kuklioje „karietoje" vežė didžią ponią dė savo piniginius reikalus: jai trūko 3.500
„Laisvę“ link Gedimino kalno. Tą karietą svarų, ji paprašė privatų kapitalistinį ban
traukia trys žirgai: pačių lietuvių aukos, ką paskolos ir gavo.
svetimųjų mums aukos ir lietuvių fondai.
— 30 gydytojų pasikeisdami visą laiką
Karietai ir žirgams kryptį rodo pora „veži
kų“, tai lietuviai diplomatai ir Vlikas. Ne stengiasi pagelbėti trims prancūzų slapto
sunkiai gležni smegenys suvokė, kaip vei chemijos fabriko darbuotojams, kurie už
kia milijoninis Lietuvių Fondas: tai puoš duso naujai išrasta chemine trąša (kiti 13
ni obelis, įleidusi lietuvių bendruomenėse gerai gyja).
— Valencijoje, Ispanijoje, buvo nuga
šaknis, ir maistą bei trąšas jai „pompuoja“
dosniarankiai. Jie pumpuos tol, kol obelis bentas į bepročių ligoninę pilietis, kuris
taps milijono dolerių verta. Kada tai bus— prie dviejų, tuščių namų iškabino šūkius:
nežinia, bet jos nedideli obuoliai jau dabar „Gibraltaras yra britiškas“ (kaip žinia, Is
skanūs: už Fondo palūkanas jau leidžiami panija nori iš britų atsiimti Gibraltarą).
lietuviški veikalai ir finansuojami kultūri
— V. Vokietija priėmė įstatymą, pagal
niai darbai.
kurį nuo 1968 m. sausio 1 d. pensininkams
Keletas stovyklos priešpiečių paskirta 8,1 procentu pakeliamos pensijos (o drau
Lietuvos istorijai, geografijai ir pan. Apsi dimui Vokietijoje dirbantieji moka 7 pro
jungiančios Europos dvasioje jaunuoliai centus atlyginimo. pensijos yra apie 60
mokėsi mylėti Lietuvą ir Europą, kurioje procentų buvusio atlyginimo, pensijos am
tautos turėtų rasti sau garbės ir vietos be žius — moterims 60 m., vyrams 65 m.).
praeities neapykantų. Vokietijos praeitis
— Japonijoje apsijungia dvi laivų staty
puošniai prasiskleidė aplankytose Hohenschwangau ir Neuschwanstein pilyse, ku bos firmos, ir abi jos kartu sudarysiančios
rios ligi dabar nepraradusius blizgesio bei pačią didžiausią pasaulyje laivų statybos
meilės menui (ne jėgai). Vieną vakarą at firmą (kol kas jungtiniuose dokuose bus
silankęs vienas Afrikos misininkas dar pa galima statyti tanklaivius iki 200.000 tonų,
gilino tarptautinę meilę, pasakodamas apie o vėliau iki 400.000 tonų).
— Senatorius Robertas Kennedys sukė
spalvotąjį jaunimą.
Stovyklautojus paikino nereti svečiai, at lė pyktį tabako gaminių pramonėj, pasiū
vežę saldainių, kramtomosios gumos, vai lydamas priimti JAV įstatymus, varžan
sių ir kt. Jaunuosius žavėjo lietuviški fil čius tabako gaminių reklamą, ir ta proga
mai iš Vasario 16 gimnazijos. Gimnazijos pasisakydamas, kad gamintojai, siekdami
nemačiusiems, jie buvo langas pažvelgti pelno, pardavinėja žudančius ginklus.
laisvojo pasaulio lietuvių gimnazijos vi
— Karibuose siautė uraganas Beulah.
dun, kur gimnazistai ruošiasi kultūringai
— Federalinėje Nigerijoje suimtas dra
ir darbščiai ateičiai. Keletas gabesnių sto maturgas ir universiteto dėstytojas Sojinvyklautojų patys susuko Alpėse filmą: pa ka, kuris išspausdino laikraštyje straipsnį,
tys režisavo, vaidino, ir pavyko visai ne reikalaujantį susitaikyti su
atskilusia
blogai.
Biafra ir baigti pilietinį karą.
Jeigu stovyklą tik vieni kiti tėvai galėjo
retai aplankyti, tai jos vadovus negi galė
čiau kitaip pavadinti, kaip tėvais. Jie čia
pavadavo mamytes, tėvelius taip įtikina PAIEŠKOJIMAI
mai, kad nevienam paaugliui net susimaišė
BANULIS Aitautas Antanas, gimęs 1925
— stovyklai skirstantis norėjo likti pas ši
m. Valdavoje, Biržų apskr., 1948 m. gyve
tuos. O kas jie?
Stovyklos vyriausias vadovas — Ona nęs Britanijoje, pats ar žinantieji apie jį
Krutulytė-Boehm, visokių tvarkų ir ištek prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
lių organizatorė. Alina Grinienė —tautinių nistracijai.
šokių, dainų, rankdarbių, pamaldų ir t.t.
intendante. Ona Vilčinskienė — gailestin
goji sesuo, ne sesuo, o sergančiųjų mama...
Birutė Girdvainytė — pakabintų žuvelių, LIETUVIŠKOS PAMALDOS
laivelių, kaklaraiščių meistrė. Studentas
Arvydas Lingė—ilgametis, patyręs stovyk GLOUCESTER — rugsėjo 23 d., 12 vai.
lų vadovas su Fr. Tumosa (vokiečių mo STROUD — rugsėjo 24 d., 12 vai., Beeches
kyklos mokytoju) ir Marium Dresleriu
Green.
(Memingeno jaunu veikėju) tvirta ir tvar
NOTTINGHAM
— rugsėjo 24 d., 11 vai.,
kinga ranka vedė nevisada tvarkingus ber
Liet. Židinyje.
niukus. Kun. J. Dėdinas — stovyklos kape
lionas.
LEICESTER — spalio 1 d., 12 vai.
Juste nepajusta, kaip bedainuojant, be NOTTINGHAM — spalio 1 d., 11 vai., Liet.
šokant ir besimokant trys savaitės prašvil
Židinyje.
pė. Ir va — vienas kitas šešėlis, nelaukta
COVENTRY
— spalio 8 d., 12.45 vai., St.
raukšlė net jaunuose veiduose pasirodė,
Elizabeth's.
pradėjus ruoštis kelionei. Toks jau gyve
nimas, lyg ant tilto: susigyveni su draugais MANCHESTER — rugsėjo 24 d., 10.30 vai.
ir skirkis. Rugpiūčio 15 d. Fuesseno jauni ROCHDALE — rugsėjo 24 d., 12 vai.
mo namai ištuštėjo. Veltui lauks Alpės va BRADFORD — spalio 1 d., 12.30 vai.

JPASA LL YJE

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9,
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.

BALTIC STORES LTD

IR RUDENI, IR PAVASARI LEIQH
EUROPOS LIETUVIS —
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS
LITHUANIAN WEEKLY
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Printed and Published in Gt. Britain
DBLS Leigh skyriaus Valdyba šaukia
Kreipkis tik tuojau pas TAU R /f,
metinį narių susirinkimą, kuris įvyks rug by the Lithuanian House Ltd., 1, LadIr neliks kišenė kiaura!
sėjo 30 d., 6 vai. p.p., Railway Hotel, Bond broke Gardens, London, W.ll. Tel.
PARk 2470.
Street, Leigh.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Są
Be to pranešame, kad yra organizuoja
ma ekskursija į Bradfordą lapkričio 4 d., junga ir Liet. Namų Akc. B-vė.
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
kur bus paminėta DBLS Bradfordo sky
Redakcija rankraščius taiso ir trum
LONDON, W.3.
riaus ir visų tautiečių įsikūrimo šiame pina savo nuožiūra.
krašte 20 metų sukaktis.
Tel. ACO 4374.
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.;
Norintieji dalyvauti ekskursijoje, prašo dolerio kraštuose ■— 6 dol. metams;
Atstovas Manchesteryje:
mi užsirašyti pas bet kurį valdybos narį.
Vokietijoje — DM 22.
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles,
Visus narius ir apylinkių tautiečius kvie
Už laikraštyje kieno nors spausdina;
Manchester.
čiame susirinkime kuo gausiau dalyvauti. mųjų skelbimų turinį nei leidėjai, net
Skyriaus Valdyba
redakcija nesiima atsakomybės.

TAURAS

(Z. JURAS)

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS Wolverhamptono skyriaus Valdy
ba rugsėjo 23 d., šeštadienį, 6 vai. vak.,
Queens viešbučio salėje (priešais Town
Hall) rengia
Tautos šventės minėjimą.
Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.
Skyriaus Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Kaina £25.0.0.

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

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 6 vai. vak.,
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Valdyba savo patalpose atidaro
Meno parodą.
Paroda tęsis 2 savaites. Jos iniciatorius
yra K. Steponavičius.
Reta proga pamatyti savo tautiečių kū
rinius. Prašome parodą gausiai lankyti.
Klubo Valdyba

*

Kaina £10.0.0.

i
*
*
*

MENO PARODA

WOLVERHAMPTONAS

MAISTO 1967
3 sv. taukų, ' sv. arbatos, į sv. geriamojo šokolado, į sv. kakavos, 2
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai
nių, 1 sv. ryžių. 1 sv. cukraus, sv. pipirų, Į sv. lauro lapų.

*

MANCHESTERIS

ORGANIZUOJAMI SCENOS MĖGĖJAI
Rugsėjo 24 d., 4 vai. p.p., Manchesterio
Lietuvių Socialinime Klube šaukiamas no
rinčių dalyvauti scenos mėgėjų grupėje bei
jaunųjų ratelyje pasitarimas.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai, ku
rie pritariate šiam darbui, prašomi daly
♦ vauti.
Scenos mėgėjai

Kaina £35.0.0.

MOTERIŠKAS 1967
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me
džiagos, 1 geros rūšies megztukas, 2 p. nailono arba vilnonių kojinių,
1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių.

Jau tradicija, kad Vokietijos R.K. Sielo
vada kasmet surengia jauniausiam lietu
viškam prieaugliui vasaros stovyklas. Tai
Austrijoj, tai pačioje Vokietijoje mokyklų
paleistus lietuviukius sutelkia lietuviškoji
stovykla. Daugiau ar mažiau lietuviškas
jaunimas iš visos Vokietijos susirenka čia
pailsėti ir lietuviškai atsigauti. Ir pasilsi ir
atsigauna!
Nežinau tikrai, kas surado šįmetinei va
sarvietei vietovę, bet geresnę vargu ar ga
lėjo kitur aptikti kaip Fuesseno mieste.
Tris savaites jauniausioji Vokietijos lietu
vių karta džiaugėsi septyniais ežerais, al
savo pušynais ir didžiavosi kiek rūstokais
Alpių kalnais. Stovyklautojai Lietuvos nie
kad nematę, bet galėjo iš Fuesseno stovyk
lavietės apylinkių nujausti, kad ir jų tėvų
žemėje panašiai gražu, būtent, Zarasuose,
kur nestoka pušynų ir vandenų. Pietų Vo
kietijos apylinkės, ypač ežeringasis Fuessenas, tai savotiškas zarasiškės Lietuvos
atspindys. Tokioje gamtoje stovyklos vado
vams norėte norėjosi jaunuosius vis dau
giau ir stipriau susieti su jų tėvų žeme. Tai
padaryti stengtasi stovyklos lituanistinėse
pamokose, žaidžiant, lietuviškai kalbantis
ir pan.
Stovyklon sugūžėjo iš visos Vokietijos
daugiau kaip 60 vaikų, bet tai tik dalis no
rėjusiųjų ten patekti. Kiti liko nepriimti,
nes pritrūko jaunimo užeiginėje lovų. Ką
gi darysi, svetimam krašte tenka pasiten
kinti tuo, ką sugriebi kur. Prieš porą metų

*

