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Sovietai tarp Europos ir Afrikos A.A. Ona Liudžiuvienė
Rusija, kaip rodo jos istorija, niekada 

nėra buvusi stipri jūrinė valstybė. Šio šimt
mečio pradžioje sukūrusi, palyginti, stiprų 
karinį laivyną, jo neteko 1905 m. karo su 
japonais metu, kai Baltijos laivynas, api
plaukęs aplink žemės rutulį, buvo japonų 
visiškai sunaikintas. Iki 1950-jų metų ca
ro Rusijos, vėliau Sovietų Sąjungos karo 
laivynas buvo skirtas savo pakrančių ap
saugai ir tarptautinėje plotmėje didesnės 
reikšmės neturėjo.

Po pastarojo karo susikūrę didelį preky
bos ir žvejybos laivyną, kurio tonažas šian
dieną yra penktas savo didumu pasaulyje, 
sovietai vis didesnį dėmesį skiria ir karo 
laivyno vystymui. Nuo 1950-jų metų so
vietų admirolai pradėjo galvoti globališkai. 
Nedviprasmiškai tai pabrėžė sovietų admi
rolas S. Grožkovas, sakydamas, kad „pra
eityje mūsų laivai operuodavo arti savo 
pakrančių. Dabar mes turime būti pasiruo
šę smogti... bet kur pasaulio vandenynuo
se“.

Iki šiol sovietų karinis laivynas buvo 
pasiskirstęs į keturias dalis: Tolimųjų ry
tų, Šiaurės, Baltijos ir Juodosios jūros lai
vynus. Tie laivynai operuodavo savaran
kiai ir iš savo geografinių vandenų beveik 
neišplaukdavo. Dalinai šitaip būdavo dėl 
to, kad rusų jūrininkai tradiciškai vengda
vo plaukti svetimų valstybių sąsiauriais, 
pvz., Kategatu arba Dardanelais. Iš kitos 
pusės, sovietai tuose „pasaulio vandeny
nuose“ neturi savo laivyno aprūpinimo ba
zių, ir todėl jų operacijų skersmuo neiš
vengiamai buvo ribotas.

JAV karo laivynas jau II pas. karo metu 
ištobulino techniką, savo karo laivus kuru, 
amunicija ir kitais reikmenimis aprūpin
dama atviroje jūroje tiesiai iš tanklaivių ir 
prekinių laivų. Šitokią laivų aprūpinimo 
sistemą sovietai pirmiausia pritaikė savo 
tolimojo plaukimo žvejybos laivynui, o 
pastaraisiais metais šia technika vis pla
čiau naudojasi ir jų karo laivynas. Tokiu 
būdu aprūpinamas yra ir sovietų karo lai
vynas Viduržemio jūroje, kurion jis buvo 
įvestas pastarojo Viduriniųjų Rytų konf
likto metu. Tai daugiau kaip 40 karo laivų, 
daugiausia naikintojų, ginkluotų raketine 
artilerija.

Prieš kurį laiką viceadmirolas W.I. Mar
tin, JAV Viduržemio jūros laivyno vadas,

Septynios DIENOS
NORI TAIKOS

Vien šiais metais Vietname žuvo arti 7- 
tūkstančių amerikiečių karių.

JAV atstovas J. Tautose kvietė visus 
kraštus prisidėti, kad Vietname ko grei
čiau būtų pasiekta taikos. JAV sutinkan
čios be jokių sąlygų pradėti derybas dėl 
taikos.

DAR VIENA ATSISKIRIA
Iš pilietinio karo apimtos Nigerijos Af

rikoje išsiskiria dar vienas rajonas, kuris 
pasivadina Benino nepriklausoma respub
lika.

Tačiau tvirtinama, kad reikalas nėra vi
sai aiškus. Tame rajone kol kas tebėra jau 
anksčiau atsiskyrusios Biafros kariuome
nė. Taigi išeitų, kad nepriklausomybė skel
biama okupanto įtakoje.

SPĖLIOJIMAI DĖL KOSYGINO
Sovietai jau seniai yra pradėję rūpintis 

savo miestų apsauga nuo galimų raketinių 
puolimų. Tokiais apsauginiais įrengimais 
esanti aprūpinta Maskva ir dalinai jau kiti 
didieji miestai.

Žinodama, kad tokie įrengimai kainuo
ja milžiniškus pinigus, JAV vyriausybė ne
norėtų pati pradėti vykdyti plano rūpintis 
savo miestų apsauga. Dėl to ji siūlė sovie
tams sustabdyti savo šios srities darbus.

Kadangi sovietai nesutiko, tai ir JAV 
nutarė pradėti įrengimus. O kai amerikie
čiai pradeda, tai sovietai bus priversti stip
riau atsidėti ginklavimuisi. Brežnevas esąs 
šalininkas stiprinti ginklavimą, o Kosygi
nas —ūkinio stiprėjimo. O kai iškilsiąs rei
kalas atsidėti ginklavimuisi, tai visos ūki
nės reformos turėsiančios sustoti, o kartu 
ir Kosyginas pasitraukti.

SUSITARIMAS SU PRIEDAIS
Rytų Vokietijos vyriausybė atsiuntė Va

karų Vokietijos vyriausybei pasvarstyti 
projektą susitarimo, kuris atstatytų nor
malius santykius tarp abiejų kraštų.

Tačiau lydimajame laiške nurodoma, kad 
Vakarų Vokietijos pastangos laikyti save 
abiejų Vokietijų valdžia yra ir neteisėtos 
ir tikra nesąmonė. 

iš savo kreiserio „Little Rock“ tiltelio ste
bėjo, kaip svetimas karo laivas įplaukė į jo 
vadovaujamos eskadros rikiuotę. Kai so
vietų naikintuvas iki 100 metrų prisiartino 
prie JAV karo laivo, viceadmirolas W.I. 
Martin svetimo laivo kapitonui pasiuntė 
radiogramą rusų kalba: „Mano eskadra už 
kelių minučių dideliu greičiu pradės ma
nevravimą. Dabartinė pozicija jūsų laivui 
bus pavojinga. Nedelsdami pasitraukite iš 
mūsų rikiuotės“. Sovietų naikintuvas iš 
amerikiečių karo laivų rikiuotės pasitrau
kė, bet sovietų laivai visą laiką buvo ma
tyti horizonte ir akylai stebėjo JAV karo 
laivyno manevrus.

Stipriausieji karo laivynai Viduržemio 
jūroje šiuo metu priklauso dviem valsty
bėm, kurios visiškai neturi savo teritorijos 
tos jūros pakraščiuose. Smogiamoji sovie
tų Viduržemio jūros laivyno jėga yra ne
maža. Be daugiau kaip 40 raketine artile-

TAS JAUNASIS FIZIKAS
Jaunasis sovietinis fizikas Vladimiras 

Tkačenka, ar Kačenka, kaip kai kurie laik
raščiai rašo, buvo i‘š Londono pargabentas 
j Maskvą. Tačiau atrodo, kad padėtis ne- 
aprimsta, priešingai, ji dar net painėja. So
vietinė didžioji spauda nesigaili aštrių žo
džių britams dėl jų elgesio su Tkačenka, ir 
kai kurie britų laikraščiai net spėlioja, kad 
dėl to gali kartais visiškai pašlyti santy
kiai.

Svarbiausia, kad.niekas tikrai nežino, ko 
siekė britai, atimdami iš sovietų tą jų mo
kytą jaunuolį ir ilgesnį laiką išlaikydami 
jį savo globoje, ir kiek teisybės yra visuose 
sovietų aiškinimuose.

Tasai jaunasis sovietų talentas buvo at
siųstas čia pagilinti studijų. Apskritai pa
staraisiais metais jokia naujiena, kad į Va
karų kraštus atvažiuoja studijuoti jauni ar 
net ir vyresni mokslininkai. Tkačenka 
prieš 9 mėnesius buvo atsiųstas gilintis fi
zikos srityje. Prieš 33 metus tą pačią sritį 
Britanijoje studijavo sovietų mokslininkas 
Kapitca, kuris 1934 m. laikinai grįžo namo 
ir jau nebebuvo išleistas. Sov. Sąjungoje 
Kapitca išgarsėjo kaip pasaulinio garso fi
zikas, ir ta fizikos sritis, kurioje jis reiš-

KALTINIMAI DĖL SUĖMIMO
Iš sovietinio lėktuvo Londone paimtąjį 

fiziką britų įstaigos grąžino sovietams, ir 
jis buvo išgabentas į Maskvą. Britai pripa
žino, kad jis nesveikas.

Tačiau dėl to suėmimo sovietų laikraš
čiai pradėjo piktai pulti britus. Be kita ko, 
tvirtinama, kad britai tokiam dideliam li
goniui įkišę kišenėn peiliuką, o jis galėjęs 
juo susižeisti ar net nusižudyti.

BAZĖ SOVIETAMS
Pagal sutartį Prancūzija dar turi teisę 5 

metus naudotis jūrine Mers ei Kebiro baze 
Alžyre. Tačiau Alžyras nori, kad prancū
zai pasitrauktų, ir jie nutarė gražiuoju pa
sitraukti.

Tačiau jau dabar plačiai sklinda spėlio
jimai, kad Alžyras tą bazę atiduosiąs so
vietams.

NUSIŽUDĖ AMERAS
Buvęs Egipto kariuomenės vado pava

duotojas ir ilgametis prez. Nassero drau
gas feldmaršalas Ameras pateko savo 
draugo nemalonėn, nes jis su kitais ruošęs 
suokalbį. Jis ir dar apie 50 kitų aukštų pa
reigūnų po karo su Izraeliu buvo pašalinti 
iš pareigų. Dabar jis nusižudęs.

Net tvirtinama, kad tuos aukštus parei
gūnus pašalinti pareikalavę sovietai. Ofi
cialiai jie buvo pašalinti už karo pralaimė
jimą, o iš tiesų prez. Nasseras neleidęs sa
vo aviacijai pirmajai pulti Izraelio ir dėl 
to buvęs pralaimėtas karas.

RUMUNAS — PIRMININKAS
Jungtinių Tautų visumos susirinkimo 

pirmininku šiai sesijai išrinktas Rumuni
jos užsienių reikalų ministeris Manescus. 
Tai pirmas toks atsitikimas, kad komunis
tinio krašto atstovas išrenkamas JT pirmi
ninku. Tokių bandymų siūlyti yra buvę, 
bet JAV vis priešindavosi. Šįkart JAV ne
sipriešino, o sovietai parėmė, nors sovietų 
santykiai su Rumunija nekokie.
Manescus yra vienas tų komunistinės Ru

munijos vadų, kurie pirmieji kėlė klausi
mą, kad jų kraštas turėtų megzti stipres
nius ryšius su Vakarų kraštais ir nebepri
klausyti taip stipriai nuo Maskvos. 

rija ginkluotų kreiserių ir naikintojų, tarp 
Europos ir Afrikos šiuo metu dar plaukio
ja apie 10 povandeninių ir kitų pagalbinių 
sovietų karo laivų. Tačiau, stebėtojų nuo
mone, JAV karo laivynas Viduržemio jū
roje vis dar yra daug stipresnis. Vidurže
mio jūroje nuolat patruliuoja du arba trys 
JAV lėktuvnešiai ir tuo būdu aiškiai do
minuoja oro erdvę. Todėl viceadm. W.I. 
Martin ir pabrėžė laikraštininkams: „Aš 
neabejoju, kad mes Viduržemio jūroje ga
lime sėkmingai prieš sovietus apsiginti“.

Bet viceadmirolas vis dėlto įspėjo, kad 
„sovietų karo laivynas įplaukė į Vidurže
mio jūrą ir nerodo nė mažiausio noro iš jos 
pasišalinti“. O jeigu sovietų admirolai pa
siryžtų savo karo laivyną Viduržemio jū
roje sustiprinti, ten gali išsivystyti naujos 
jūrinio ginklavimosi lenktynės tarp So
vietų Sąjungos ir JAV.

E. Ilinis

kiasi, yra labai svarbi ne tik pramonei, bet 
ir kariniams reikalams. O kadangi sakoma, 
kad gerų fizikų labai nedaug tėra pasauly
je, tai jaunasis Tkačenka turi būti brangus 
žmogus.

Ar jis taip staiga susirgo? Tie, kurie 
su juo kartu dirbo, tvirtina, kad jis iki pas
kutinės dienos buvo normalus. Tą patį sa
ko ir jo šeimininkė. Kai atvažiavo jo žmo
na, jie trumpam išvažiavo į Kembridžą, 
o iš ten žadėjo keliauti atostogauti Škotijo
je, grįžti į Sov. Sąjungą ir, tur būt, po to 
vėl tęsti studijas. Staiga Kembridže kažkas 
atsitiko. Sovietų atstovybės pareigūnai 
tvirtina, kad šeštadienio rytą, 5 vai., jis su 
žmona atsirado prie atstovybės. Niekas jų 
nejleidę, liepę ateiti 9 vai. Kai jis grįžęs, 
tai paaiškėję, kad žmogus nesveikas: jau
nasis fizikos daktaras ėmęs nukalbėti. Jis 
suabejojęs, ar ta atstovybė tikrai yra so
vietų atstovybė, o pareigūnai — tikrai so
vietiniai. Todėl jis išėjęs, o pareigūnai iš
važiavę ieškoti, suradę gatvėje, kalbinę 
grįžti, iš pradžių jis nesutikęs, bet pagaliau 
nusileidęs. Jam apraminti su jo paties su
tikimu duota 1.5 c.c. largaktilio. Tada jis 
aprimęs, buvę susiskambinta su aerodro
mu ir sulaikytas sovietinis lėktuvas — jam 
įsakyta palaukti Tkačenkų.

Dabar jau ir britai skelbia, kad gydyto
jas pripažinęs šizofreniją. Gali būti, kad 
britai jį ir palaikė, kol pajėgė su prasiblai
viusiu po vaistų susišnekėti. Bet britai 
grąžino jį sovietų atstovybei tokį pat ap
smukusį. kokį paėmė iš lėktuvo. Toks su
glebęs jis buvo ir į Maskvą išgabentas.

Kodėl britai jį iš viso paėmė net iš lėk
tuvo ir net po ginčų su sovietų pareigū
nais? Kažkas matė, kad žmogus jėga buvo 
įtrauktas į sovietų automobilį. Buvo užju- 
dinta policija. Ji, matyt, ir laukė ir dar lai
ku atsirado aerodrome. Aišku, Britanija 
yra teisinė valstybė, ir jos miestų gatvėse 
net ir plačiomis neliečiamybės teisėmis be
sinaudojantieji svetimų valstybių diploma
tiniai pareigūnai negali gaudyti žmonių ir 
vežti, km- jie nori!

Vienas sovietinės spaudos bendradarbis 
iš Londono paskelbė, kad Tkačenka per 
tuos studijų mėnesius nuolat gyvenęs per
sekiojimo baimėje. Tokiai baimei buvę di
delio pagrindo. Tačiau kitas bendradarbis 
nurodo, kad jaunasis daktaras visą laiką 
dirbęs ir dirbęs, užmiršdamas net pavalgy
ti ir pamiegoti, ir tai sugadinę jo sveikatą. 
Kaip matome, tie pranešimai prieštarauja 
vienas kitam. Atstovybės paskelbtame pra
nešime, be kita ko, sakoma, kad jis varto
jęs kažkokius vaistus, pritrūkęs jų, neatsi
minęs jų pavadinimo ir dėl to galutinai su
sirgęs.

Gali būti, kad tuo reikalu dar iškils nau
jų duomenų. Tačiau, iš visa ko darantis iš
vadas, atrodytų, kad toje istorijoje dar te
bėra kažkurių paslapčių. Gali būti, kad jos 
taip ir nebepaaiškės.

AĮA JONAS SIMANAVIČIUS
Rugsėjo 23 d. vakare St, James Hospital. 

Bailiam, SAV. 12, mirė Jonas Simanavičius, 
68 m. amžiaus, gyvenęs Streatham. Lietu
voje liko žmona ir dvi ištekėjusios dukte
rys. Kanadoje gyvena vedęs sūnus.
Laidotuvės įvyks rugs. 29 d., penktadienį: 

pamaldos už velionį bus 9 vai. ryto Liet, 
bažnyčioje, London, E.2, po to velionies pa
laikai bus lydimi į lietuviškas kapines Ley- 
tonstone.

Draugai ir pažįstami prašomi dalyvauti 
Jono, Nepriklausomybės kovų dalyvio-sa- 
vanorio laidotuvėse.

K. J. Vileišiai

Dvejetą su puse metų išsirguliavusi, Ona 
Liudžiuvienė mirė Grove Park ligoninėje, 
savo dviejų dukterų akivaizdoje, rugsėjo 
15 d. ankstyvą rytą.

Velionė gimė 1887 m. spalio mėn. Sutkų 
kaime, Pažerėlių valsčiuje, Šakių apskr. 
Jauna neteko savo mamytės, tėvelis vedė 
antrą kartą. Jos brolis išemigravo į JAV. 
Negalėdama pamiršti savo mamytės ir ne
norėdama būti pamotės globoje, ryžosi pa
tekti ir ji į JAV pas savo brolį. Anais lai
kais beveik visi turėdavo prakeliauti pro 
Angliją, norėdami pasiekti Ameriką. Tad 
ir jaunoji Onutė planavo pirma atvažiuoti 
į Angliją, o paskui į JAV.

Kartą sekmadienį prie Pažerėlių bažny
čios ji pasigyrė vienai parapijietei, kad 
vyksianti į Angliją. Ši jai pasisakė, kad 
Londone turinti brolį Petrą Liūdžiu. Jeigu 
nuvyksi, tai susitik su juo, sakė jai mergi
na. O kai Onutė atvyko j Angliją, tai iš 
tiesų susitiko ir Petrą Liūdžiu, anos jaunos 
mergaitės brolį iš Pažerėlių.

Beveik dvejus metus išdraugavusi su P. 
Liūdžium, tada būdama dar tik 19 m. am
žiaus, ji sukūrė su juo šeimą. Liūdžiai susi
laukė gausios šeimos — net devyneto vai
kų: Juozo, Antano, Prano, Petro, Jono, Al
bino, Onos, Veronikos ir Hildos. Iš šios gau 
sios šeimos yra tik Jonas, kuris dirba britų 
diplomatinėje tarnyboje, Veronika Jurienė 
ir Hilda Pukštienė (abi šios šeimos dirba 
prekyboje). Visi kiti vaikai mirė jauni, iš
skyrus Albiną, kuris karo metu žuvo nak
ties meto misijoje virš Jugoslavijos. Jis 
buvo lakūnas. Be to, Albinas buvo didelis 
sportininkas, dalyvavo Lietuvos Tautinėje 
olimpijadoje 1938 metais su Anglijos lietu
viais sportininkais.

Velionė Ona Liudžiuvienė mirdama pali
ko devynetą vaikaičių.

Velionė buvo nuolanki, geros širdies ir 
stiprios lietuviškos dvasios asmenybė. Ji 
paliko gražų lietuviškos veiklos derlių. 
Kiek anuometinės sąlygos leido, prisidėjo 
prie dabartinės Liet. šv. Kazimiero bažny
čios statymo, o vėliau jos išlaikymo. Ji yra 
viena Šv. Onos Draugijos kūrėjų ir ilgame
tė jos pirmininkė — daugiau kaip 30 metų 
vadovavusi jai. Jeigu šiandien ši draugija

DBLS Valdyba ir L. N. B-vės direktoriai 
giliai užjaučia Valdybos narį ir kolegą 
Zigmą Jurą, jo žmoną ir artimuosius dėl 

jų uošvės ir mielos motinos
ONOS LIŪDŽIUVIENĖS

mirties.

Žymiajai ir ilgametei lietuvių veikėjai 
ONAI LICDŽIUVIENEI mirus, 

jos artimuosius gilaus liūdesio valandoje j 
nuoširdžiausiai užjaučiame.

LAS Londono Sk. Valdyba ir nariai

St. Kasparas

P A S A UL Y J E

Didžiai senosios lietuvių išeivijos veikėjai
ONAI LICDŽIUVIENEI mirus, V 

jos dukrom, sūnui, žentams ir anūkams 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Daunorų šeima

Lietuvių Tautos senosios kartos išeivei, 
didžiajai lietuvei, patriotei ir veteranei

ONAI LICDŽIUVIENEI mirus, 
jos artimuosius p.p. Z. Jurą, A. Pukštį ir 

sūnų J. Liūdžiu bei jų šeimas 
nuoširdžiausiai užjaučiu. u

T. Krivickas

Gerbiamiems Veronikai ir Zigmui Jurams 
su šeima, 

netekusiems brangios mamytės, 
uošvės ir senutės 

ONOS LIŪDŽIUVIENĖS, 
reiškiu nuoširdžiausią užuojautą.

J. Strumskis

Mieląjį prietelių VIKTORĄ ZDANAVIČIŲ 
ir jo šeimą dėl mylimos mamytės, uošvės ir 

senelės mirties okupuotoje Lietuvoje 
nuoširdžiai atjaučiu.

T. Krivickas

Maloniai M. GELVENAUSKIENEI, 
jos brangiai Mamytei mirus Lietuvoje, 

reiškiu giliausią užuojautą.
J. Strumskis

džiaugiasi savo veiklos vaisiais, tai čia yra 
daug Onos Liūdžiuvienės nuopelnų. Nors 
reikėjo rūpintis šeima ir užsidirbti pragy
venimą, bet jos jėgų ir nuoširdumo užteko 
visur ir visiems. Ji mokėjo būti gera vado
vė ir gera darbininkė, ir tai jautė visos 
lietuviškos organizacijos. Nežiūrėjo ji jokių 
socialinių skirtumų, jai visi lietuviai buvo 
lygūs, ir visą laiką jos lietuviškoje širdyje 
degė lietuviškos vienybės ir sugyvenimo 
ugnelė, tokia pat, kokią ji palaikė savo 
šeimoje. Visi jos šeimos nariai, vis tiek, ko
kias aukštumo vietas jie kur beužimtų, at
liekamą laiką mielai skiria lietuviškai ben
druomenei, kaip ir jų mieloji motina darė 
visą savo gyvenimą.

Kai po antrojo pasaulinio karo pasiro
dė čia naujieji ateiviai iš Vokietijos, jos 
namai buvo atdari visiems. Vieniems ji pa
dėjo patarimais, kiti ir jos namuose Lon
done galėjo apsistoti ir pabūti, jei neturėjo 
kitur vietos.

DBLS Londono I skyrius O. Liūdžiuvie- 
nę buvo išsirinkęs savo skyriaus garbės 
nare.
Liūdi Londono lietuvių bendruomenė, ne

tekusi šios šviesios asmenybės, kuri tiek 
daug yra dirbusi, kad ta lietuviška bend
ruomenė būtų tikrai lietuviška ir atliktų 
jai skiriamąsias pareigas.

Atlygink, Viešpatie, už viską jai, ką gera 
yra padariusi mūsų lietuviškai bendruo
menei ir savo šeimai. Duok, kad ji regėtų 
Tavo garbę ir džiaugtųsi Tavos ramybės 
prieglobsčiu per amžius...

— Poznanėje, Lenkijoje, gimė ketvertu
kas.

— Uraganas smarkiai palietė Teksasą, 
JAV.

— Nusivylusi meile, Romos gyventoja 
Marija Luiza Balentinė šoko į Tiberio upę, 
norėdama prisigirdyti, bet kai pajuto, kad 
vanduo labai šaltas, pradėjo šauktis pagal
bos, ir du laivininkai ištraukė ją ir dre
bančią nugabeno į ligoninę.

— Mirė visi trys prancūzai, kurie apsi
nuodijo naujai išrastomis trąšomis.

— Savaitgalį iš Rytų Berlyno į Vakarų 
Berlyną pabėgo 9 asmenys.

— Italijos vyriausybė įsakė sunaikinti iš 
Ugandos laboratorinių tyrimų reikalams 
atvežtąsias beždžiones, turėdama galvoje, 
kad Vokietijoje jau mirė 6 žmonės, apSi- 
krėtę per beždžiones kažkokia liga.

— Vatikano sargybiniai pradėjo nebe
leisti į baziliką ir muziejų merginų su 
trumpais sijonėliais.

— Iš rytų į Vakarų Berlyną per spyg
liuotos vielos tvorą atbėgo 5 vaikinukai — 
keturi keturiolikamečiai ir vienas trylika
metis.

— Natalio provincijos ūkininkų suvažia
vime Pietų Afrikoje vienas narys iškėlė 
klausimą, kad afrikiečiams galvijų vagims 
būtų nukapojama pirštai ar net rankos, 
nes taip jau esą daroma Portugalijai pri
klausančioje Afrikos dalyje, bet kiti suva
žiavimo dalyviai nepalaikė jo, vien apskri
tai reikalaudami, kad būtų padidintos 
bausmės.

Neišspausdinta per neapsižiūrėjimą
Nors laiku buvo gauta, bet per neapsi

žiūrėjimą praeitame laikraščio numeryje 
nebuvo išspausdinta B. B. Daunorų užuo
jauta a.a. O. Liūdžiuvienės artimiesiems.

B. B. Daunorus labai dėl to atsiprašome.

*
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Atsigaivinimas paskaitomis ir diskusijomis
XIV EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ ROMUVOJE

(2)
(Tęsinys iš pr. nr.)

Tolimesnėje eigoje patys simpoziumo 
nariai iškėlė jį sudarant įvykusius trūku
mus. Jiems nebuvo suteikta progos anks
čiau susipažinti su dr. P. Karvelio tezėmis, 
todėl teko nepasiruošusioms koreferuoti.

J. Glemža priminė jo paties Rusijoje iš
gyventus 1917 m. revoliucijos laikus, kai 
suomiai, ukrainiečiai, kaukaziečiai bandė 
pasinaudoti bolševikų skelbiamuoju laisvo 
apsisprendimo šūkiu, kad nuo Rusijos atsi
skirtų, bet susilaukė raudonosios armijos 
puolimo ir. išskyrus Suomiją, ankstesnio 
ar vėlesnio pavergimo. Kitataučių respub
likų troškimas turėti autonomijas pripa
žįstamas tik popieriuje. Iš tikrųjų SSTR 
yra griežtai centralizuota imperija, kurioje 
aiškiai dominuoja rusų SST respublika. 
50-tosios revoliucijos sukakties proga iš
leistame manifeste aiškiai užakcentuota, 
kad SSTR sukūrimas yra tik rusų SST res
publikos darbininkų nuopelnas.

J. Norkaitis pasidžiaugė tariamuoju dr. 
Karvelio pasikeitimu, kad ir jis randa Lie
tuvoje daug teigiamų dalykų. Tačiau ir jis 
esąs tos nuomonės, kad dialogas su oku
puotosios Lietuvos pareigūnais yra bergž
džias darbas. Ne jie, o Maskvos rusai turi 
sprendžiamąjį balsą. Vatikano teologai, 
prityrę diplomatai, bandė su rusais tartis, 
bet nieko nepasiekė. Jaunesniesiems klau
sytojams jo kalbą karštais plojimais per
traukiant, prelegentas pasijuokė iš savęs 
ir kitų simpoziumo narių, kaip iš senienų 
parodos. Jis pareiškė, kad jaunimo atstovų 
bei neseniai iš Lietuvos atvykusiųjų lie
tuvių nepakvietimas koreferentais nuver
tina simpoziumo prasmę. Todėl karštai 
kvietė jaunimą įsijungti į diskusijas su 
naujomis mintimis.

Kun. dr. J. Vaišnora, religinės padėties 

žinovas, vispusiškai nušvietė komunistinės 
vyriausybės visoje SSTR ir Lietuvoje varo
mąją ateistinę propagandą. Papasakojo 
apie naują taktiką. Seniau būdavo siunti
nėjami agitatoriai, kurie suvarytų gyven
tojų mitinguose sakydavo religiją nieki
nančias prakalbas. Lietuviai tylėdami iš
klausydavo jas ir išėję pasistengdavo tas 
blevyzgas greičiau pamiršti. Dabar veda
ma individualinė propaganda. Dabar agita
toriai einą į namus ir įkalbinėja kiekvieną 
šeimos narį atsižadėti religinės praktikos, 
grasina, kad priešingu atveju tėvai neteks 
tarnybų, o vaikams nebus leidžiama aukš
tųjų mokslų eiti, ir panašiai. Jei po derybų 
su Vatikanu ir jaučiamas mažas kovos su
švelnėjimas, bet, prelegento manymu, tai 
esąs tik komunistų manevras. Norėdami 
..žygiuoti“ toliau į Vakarus, jie stengiasi 
sudaryti sau palankesnę opiniją.

Mažiau šmeižiami kunigai, nes komunis
tai įsitikino, kad juo daugiau paskiras ku
nigas būdavo niekinamas, tuo labiau jis 
būdavo gyventojų gerbiamas. Kovodami 
prieš religiją, komunistai vis dėlto prisibi
jo. kad nesuvarytų jos į pogrindį, nes tada 
būtų daug sunkiau kontroliuoti.

Baigdamas prelegentas konstatavo, kad 
komunistų tikslas sunaikinti religiją nepa
sikeitė. Įstatymai tuo reikalu yra daug 
griežtesni, ir jie kiekvienu metu gali būti 
dar žiauriau pritaikyti.

Diskusijose plačiau buvo paliesti tokie 
dabar opūs bendradarbiavimo ir kelionių Į 
Lietuvą reikalai. Jaunimas tikino, kad jau 
esąs subrendęs savarankiškai galvoti ir ne 
taip lengvai, kaip senimas mano, kimba 
ant komunistinės meškerės. O vyresnieji 
kalbėtojai, pats prelegentas, dr. J. Grinius 
ir ypač V. Banaitis pakartotinai įrodinėjo 
komunistų klastingumą ir pasakojo apie 
specialiai paruoštų agitatorių kadrus, ku

riems pavedama savo iškalbingumu „ap- 
dirbinėti“ turistus. Jie kreipė jaunimo dė
mesį į akis veriančias nesąmones okupuo
toje Lietuvoje, kaip į susisiekimo suvaržy
mą. Nekalbant apie tai, kad niekas iš Lie
tuvos neišleidžiamas į užsienius, tuo tarpu, 
kai Vokietijos piliečiai be jokių vizų gali 
laisvai važinėti po visą Europą, Lietuvoje 
reikia gauti tam tikrą leidimą nuvažiuoti 
iš Kauno į Palangą. Kodėl gi tik pavie
niams išrinktiesiems leidžiama aplankyti 
artimuosius jų gyvenamosiose vietose, o 
turistų dauguma turi pasitenkinti tik pasi
matymu su jais Vilniuje? Labai daug buvo 
kalbama apie daugelio Lietuvos lankytoji) 
nenormalų pasikeitimą, kai jie, sugrįžę į 
laisvąjį pasaulį, „užkanda žadą“. Jie nebe
drįsta praverti burnos atvirai papasakoti 
ten įsigytiesiems įspūdžiams, nes bijo, kad 
už nepalankią kalbą patys nebegaus leidi
mo dar kartą nuvažiuoti arba užtrauks ne
malonumų ten gyvenantiems artimiesiems.

Taip pat pamatuotai buvo įrodinėjamas 
reikalas būti atsargiems viešai kritikuoti 
įvykius bei asmenų veiklą okupuotoje Lie
tuvoje. Bolševikai akylai seka viso laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudą. Kaip taisyklė, 
varžoma visa tai, kas susilaukia palankios 
vakariečių nuomonės. Todėl mes galime 
daugiau pasitarnauti tautos reikalams, kel
dami viešumon tik ten pastebėtuosius trū
kumus. O savo nuopelnais palikime girtis 
patiems komunistams, nes mūsų pagyri
mai sukelia tik priešingą valdančiųjų reak
ciją.

Prie tos pačios rūšies giliai susimąstyti 
verčiančiųjų temų priklauso ir muziko V. 
Banaičio VIII.23 dienos paskaita apie Ru
sijos spalio revoliucijos padarinius. Paskai
ta buvo labai išsami ir užsitęsė tiek ilgai, 
kad po jos nebeliko laiko diskusijom. Kiek
vienas teigimas buvo detaliai paremiamas 

istoriniais duomenimis ir aiškiai įrodomas 
komunistinių doktrinų prieštaravimas bei 
nesiderinimas su faktais. Iš pagrindų kri
tikavo Markso mokslą, kad teisingas nuo
savybės pertvarkymas galimas tik revoliu
cijos keliu, per klasių kovą. Daugybe pa
vyzdžių prelegentas įrodė, kad nuosavybės 
troškimas nėra išskirtinai žmogaus ypaty
bė. bet kad ir visi gyviai turi individuali
nės ir visuomeninės nuosavybės instinktą. 
Komunistai vykdo ne socializmą, o savaip 
iškraipytą pikčiausią kapitalizmą. Primi
nė Trockio posakį, kad Lenino proletarinė

POETAS VLADAS ŠLAITAS 
„GIMTAJAME KRAŠTE“

Londone gyvenančio poeto Vlado Šlaito 
eilėraščių pluoštą pernai išsispausdino Vil
niuje leidžiamasis „Pergalės“ žurnalas.

Dabar aštuonetą jo eilėraščių išsispaus
dino Vilniuje kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto leidžiamasis „Gimtasis 
kraštas“ Nr. 32.

Įvade į tuos eilėraščius nurodyta, kad 
jie yra iš rinkinio „O, auskarėliai“, kad 
poetas Lietuvos skaitytojams jau pažįsta
mas iš „Pergalėje“ išspausdintų eilėraščių, 
pateikiama apie jį biografinių žinių ir dar 
tokia pastaba:

„Autorius atsiuntė pluoštą naujojo rin
kinio eilėraščių, prašydamas su jais supa
žindinti Lietuvos skaitytoją. Be to, jis pra
šė pažymėti: „Tai, kad mano eilėraščiai 
randa vietos šiuo metu Lietuvoje dideliu 
tiražu leidžiamame laikraštyje, priimu 
kaip tikrai didelį komplimentą mano eilė
raščiams. Kur aš bebūčiau, mano širdis vi
sada pasilieka mano didžiai numylėtoj Uk
mergėj“.

Be kita ko, tą rinkinį, iš kurio eilėraščių 
poetas nusiuntė „Gimtajam kraštui“, lei
džia Lietuvių Enciklopedijos leidyklos sa
vininkas J. Kapočius. Tai bus jau šeštas 
Vlado šlaito eilėraščių rinkinys. Už rinkinį 
„Ant saulėgrąžos vamzdžio“ VĮ. Šlaitas 
yra gavęs premiją.

Poetas Vladas Šlaitas, be kita ko, yra ir 
„Šaltinio“ redakcijos narys. 

diktatūra išvirs į diktatūrą prieš proleta
riatą, kas iš tikrųjų ir įvyko.

Prelegentas pritarė daugelio tyrinėtojų 
nuomonei, kad komunizmas tik sutrukdė 
normalią rusų tautos emancipaciją. Mil
žiniškomis žudynėmis buvo nuleistas krau
jas. Italija, Japonija ir Vokietija per pa
staruosius 50 metų padarė daug žymesnę 
pažangą, negu save taip aukštinanti SSTR. 
Pirmieji 24 metai iki 1941 m., kai Rusija 
jokių kolonijų neturėjo ir tvarkėsi tik pa
gal režimo nuostatus, pasižymėjo ne pa
žanga, bet atsilikimo didinimu. Rusija pra
dėjo kilti po karo, kai jos žinion ir eksploa- 
tacinėn sistemon pateko 100 milijonų rytų 
Europos gyventojų, daug aukštesnio civili
zacijos lygio už rusus. Kitaip sakant, kolo
nijinė imperija padėjo Rusijai iškilti.

Paskaitą baigdamas, prelegentas padarė 
šias išvadas:

1) 1917 m. spalio mėn. Rusijoje įvyko ne 
marksistinė revoliucija, o pučas—pervers
mas. Karo nualintame krašte nedidelė sau
jelė revoliucionierių užgniaužė demokrati
nę santvarką ir primetė savo sauvalę de- 
mokratiškaj ai daugumai.

2) Neįvykus pasaulinei revoliucijai, val-
(Nukelta į 3 psl.)

VIVOS PLANGO
(GYVUOSIUS APVERKIU)

Per bedugnes ir kalnus 
Jūs žengiat kaip gigantai, 
Išnardote marias 
Ir kylat į padanges, 
Ir spiaudot ugnimi
Ir vemiate siera,
Ir Dievo žemėj jums nėra, 
Gyvieji!
Vieni kaip viešpačiai,
Kiti — vergai,
Visi rūstaus likimo sūnūs, 
Kerštu pritvinusia dvasia 
Ir Kaino ženklas kaktose 
Ir ta pati klaiki dalia — 
Kentėt apgaulėj ir mele.
Ir žūti keikiant žydrą dangų, 
Vivos plango.

K. B ARENAS

Kijevo gubernatorius
(2)

— Ar nebūsi tik naciuojantis? — žiūri Maž- 
jonis į Čepurną ir šypsosi, net kramtyti nustojęs ir 
pasukęs galvą.

— Tamsta manęs nepažįsti. Aš nekenčiu na
cių. Nekenčiu jų visa širdimi. Nacizmas man išsigi
mimas, tamsta.

— O sakai, kad vokiečiai geri? Badas, tamsta, 
ateina, nemokėjo kariauti, ir tai tautai, sakau, dar 
reikia bombų, dar bombų ant galvos, daugiau, dau
giau, daugiau, krauti, krauti, krauti, kol bus gana. 
Kai jie baigsis, tada vėl bus galima gyventi.

— Ar čia vokiečiai kalti dėl tų bombų? Vokie
čių nelaimė, kad jie nuėjo klaidingu keliu.

— Kelias jų buvo teisingas, — tvirtai čiumpasi 
Mažjonis ir riekia duoną. — Ar baigei? Tai imk. 
Kelias tai teisingas, aš kitaip ir negalvoju. Paimk 
žmones į kietą ranką, kad net čiaudėtų ir šokinėtų, 
o paskui pamažu gerink jų gyvenimą, vergų pasau
lyje prisidaryk. Kam gi tas karas? Vergų, žemių 
reikia. Vokiečiai gerai galvojo. Užimi Kijevą — ko
misaras ten atsisėda, komisariukai, komisarėliai. 
Užimi Maskvą — komisaras, komisariukai, komisa
rėliai. Užimi Leningradą, užimi kitus miestus, ir vi
sur susėda komisarai, komisariukai, komisarėliai, 
viršininkai ir iešmininkai.

— O kiti — vergai? — nurijęs didelį minkštos 
duonos kąsnį klausia Čepurna.

— Žinoma, vergai! Kam jie reikalingi? Dirbti! 
Bizūno ir dirbti! Padvėsė — išmetei tokį, juk tų 
žmonių auga, veisiasi, kaip triušių. Žmonių visada 
pakaks, tik duok jiems griežtą tvarką ir truputį pa
valgyti.

— Man rodos, tamsta užmiršti, — pertraukia 
jį Čepurna, — kad tokiu atveju ir mes būtumėm ver
gais. Jau buvom, o jei dar šitaip pabūtų, tai ir vėl bū
tume. O po karo...

— Tik ne aš!
— O ką, ar norėjai būti Kijevo gubernato

rium?
Čepurnos veidu prabėga liūdna šypsena. Maž

jonis sustabdo burnoj kramtomąjį kąsnį, ir dešinysis 
jo žandas dėl to išsipūtęs.

— Ar manai, kad aš iš tiesų negalėčiau būti 
Kijevo gubernatorium? Galėčiau, — lėtai kalba jis 
ir vėl ima kramtyti. — Labai galėčiau. Rusai man...

— Ukrainiečiai!
— Vis tiek: ukrainiečiai ar rusai. Tik Bogu po- 

milujsia, atsiklaupę rankas keltų aukštyn, kaip prieš 
Dievą, o aš sau gubernatorius, bizūnu sau švaistausi. 
Dar pasakysiu, kad vieną dieną būčiau buvęs guber
natorium. Gal ne Kijevo, gal Staros Rusios, bet aš 

tikras, kad būčiau buvęs. Atėjo vokiečiai — aš bu
vau smulkus žmogelis, dar į kaimą buvau išbėgęs, 
kad anie velniai nepagautų. Atėjo, o mano rankose 
netrukus atsidūrė tiekimas. Aš pradėjau vėl gyventi, 
dar geriau gyventi, negu bet kada. Gyvenau, kaip 
kunigaikščiukas! Aš niekad ir nepagalvojau, kad 
būsiu vokiečių vergu. Aš buvau didelis žmogus! Tai 
ką čia man reiškė: dar truputis, ir aš Kijevo guber
natorius!

Tada Mažjonis nutyla ir žiūri į čepurną. Če
purna atsidūsta. Gatve prakarksi mašinos, ir girdė
ti kažkoks tolimas spiegimas. Mažjonis nebaigia 
riekti duonos. Jis padeda kepaliuką ir neišima iš jo 
peilio, o pats stojasi ir eina artyn prie lango ir klau
sosi. čepurna mato, kad šis žmogus apimtas siaubo, 
ir jis pats šypsosi vėl.

— Aliarmas? — prislopintu balsu klausia 
Mažjonis.

— Nemanau.
— Aliarmas... Dieve, Dieve... Aliarmas!..
■— Nee. Kažką veža.
Mažjonis dar vis tebesiklauso. Cypimas, rodos, 

artėja. Rodos, geležį trina į geležį. Rodos, spiegia 
didžiulė geležinė biaurybė, didesnė už patį Berlyną. 
Čepurna taip pat atsidėjęs klausosi. Didelis tas 
spengimas, bet ne aliarmas, nes tokio sirenų kauki
mo jis niekada nėra girdėjęs. O gal viską dar kiek 
padidina nuovargis. Ne, ne aliarmas.

Mažjonis stovi jau prie durų, užsimetęs ant pe
čių kuprinę. Rankon dar griebia lagaminą ir moste
li Čepurnai.

— Gal paimtum šitą, — ir skubiai leidžiasi 
laiptais, palikęs atdaras duris ir nebeatsigrįždamas. 
Čepurna nelaukė tokio staigaus pabėgimo. Kol jis 
pašoka nuo kėdės, naujojo pažįstamo žingsniai jau 
baigia nukaukšėti žemėn, o kol jis sugriebia iš kam
po sunkų lagaminą ir nutempia jį iki laiptų, Maž- 
jonio žingsnių jau nebegirdėti. Nutolsta ir didysis 
spengimas. Žingsnius jis tik iš pradžių girdėjo, o 
paskui nustelbė spengimas, o dar paskui staiga lyg 
ta rėkianti cypianti didžioji biaurybė būtų nusigrįžu
si tolyn, lyg nugramzdėjusi skradžiai žemės. Dabar 
čepurna būtų jau girdėjęs žingsnius, jei kas nors ei
tų laiptais ir pačioj apačioj. Todėl, pastatęs laga
miną už durų, jis šoktelėjo laiptais žemyn. Prieangy
je stovėjo antrasis lagaminas ir kuprinė. Jis įsiklau
sė. Dar vis tyliai spengė, ir viduj kažkas kalbėjosi. 
Koridoriaus prieblandoje — nė gyvos dvasios.

čepurna lipo jau atgal, kai koridoriaus gilumoj 
prasivėrė durys, iš ten šūstelėjo artyn du balsai — 
moters ir Mažjonio, o paskui pagrečiui abu nusijuo
kė. Tuo metu vėl garsiai buvo suspiegę, tačiau ir vėl 
tuoj aptilo, ir čepurna išgirdo žingsnius.

—- Radijas! — pamatęs Čepurną, šūktelėjo 
Mažjonis. — O jau buvau visai išsigandęs. Ar laga

miną užnešei atgal į viršų? Tai gerai. Dabar paimk 
šitą, šeimininkė stovi prieangyje, durys į koridorių 
atdaros, o tas radijas ten kaukia visais balsais. Kau
kia tik, jokios programos, o ji laukia dar, ar nebus 
aliarmo. Fu, išgąsdino boba.

— Aš sakiau, kad ne aliarmas.
— Sakei, bet kas iš to? Pats, matyt, nebijai.
— Ką dabar išbijosi!
— Išbijosi, sakai? Galvelė, galvelė svarbu, kad 

išliktų ant pečių! Brrr!
Kai kambary susėda abu senosiose vietose, 

Mažjonis ima likusį puskepalį ir riekia. Jie vėl kem
ša duoną. Mažjonis tarpais nustoja kramtyti ir 
klausosi.

— Tai ryt, žiūrėk, apie vienuoliktą turim išei
ti, — sako jis. — Kaip mes čia nusinešim? Kad ne
turėtum savo to ryšulio, tai į rankas paimtum du la
gaminus, o ant pečių kuprinę. Kas tavo tam ryšuly 
ten yra?

— Apsiaustas ir šiokių tokių smulkmenų.
— Žiūrėk, mesk savo tą ryšulį, ką? Mesk. Ką 

tas tavo apsiaustas ten vertas? Aišku, dar ir senas.
— Senas, bet aš negaliu nuogas...
— Pavasaris! Aš duosiu, turiu seną. Mesk.
Čepurna purto galvą ir mato, kaip sienoje šešė

lis kartoja jo judesius.
— Padarytum didelį darbą. Be galo didelį. Aš 

turiu tokį maišiuką, tai tą sau ant nugaros. Trys la
gaminai (vienas dar rūsy, tai to nė į slėptuvę nene- 
šioju). Na, gal aš išmesiu vieną lagaminą, nors bai
siai gaila: geri kailiniai, dar dvi poros gerų batų. Ge
riausias apsiaustas! čia turiu vieną, o ten vėl — tie
siog geriausias, o ant sienos, va, vienas panešiotas. 
Imk tą, padėk man nešti, mesk savo visus niekus. 
Sakau: mesk. Imk mano. Šitas apsiaustas tikrai gal 
geresnis už paties (jau iš paties švarko matyti, kad 
niekad nebūsi gubernatorium; viena alkūnė, žiūrėk, 
jau kiaura).

Minėdamas gubernatorių, Mažjonis atsigrįžta į 
Čepurną ir rodo šypsena sužydusį savo veidą ir 
pirštais paskui siekia praskydusios alkūnės, čepur
na nuo jo akių greit nukreipia žvilgsnį į dantis: vir
šuj abiejuose šonuose geltonuoja auksiniai, ir tas 
aukso geltonumas, rodos, dar labiau tolina šypseną, 
daro ją svetimą, dirbtinę, nebe žmogišką, tartum 
auksas šypsotųs, auksas, metalas. Kaip anuomet — 
auksas, šypsojosi auksas, o kumščiai kyla... Čepur
na staiga atsilošia į sieną. Tą jo įtemptą žvilgsnį ir 
staigų išgąstingą galvos judesį pastebi Mažjonis. Nu
stojęs judinti žandus, tylom žiūri į čepurnos veidą, 
bet tuoj ir vėl ima kramtyti. Paskui jis dar ir dar kar
tą sužvilgčioja į čepurną, o kai baigia kramtyti rie
kę, pasiėmęs dar likusį kampelį taria:

— Suprantu, kiekvienam savas daiktas mielas, 
ir aš atsiprašau.

— Ar dėl to apsiausto?
— Taigi.
— Nėra ko čia atsiprašinėti.

(Bus daugiau)

Rūsčių dienų kerštingi sūnūs, 
Nepalaimos herojai, 
Visais keliais, visom kryptim 
Su juoda prievartos mintim 
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, 
Likimo baimės pasmerkti. 
Kur krinta jūs šešėlis, 
Ten džiūsta skaisčios gėlės. 
Po švinine jūs koja 
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo 
Vaiduokliai keliasi iš kapo 
Klaikiam šios žemės pragare. 
Jūs trypiat sėkla nemaria 
Ir žydit apgauliais žiedais 
Ir nokstat dvokiančiais nuodais, 
Tvaiku to melo ir žabangų.
Vivos plango.
Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius.
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros;
Karūnos niekšų valiai, 
O dulkėse karaliai.
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai, 
Ir sūnūs nebeverkia,
Jei mirti motinų pasmerkia: 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto kančia. 
Ir vakaruos užgeso saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant žirgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango 
Vivos plango.
Žėruoja plačios aikštės, 
Liepsnoja kaitrūs laužai, 
Suplūdo pilkos minios 
Jums garbę atiduoti, 
Valdovai!
Jau aukurus sukrovė 
Žyniai jums gieda šlovę, 
Ir gatvių dulkėse sukniubę 
Jums vapa maldų skubių 
Ir vergiškai ekstazėj žada 
Bučiuoti jūsų padų.
Ir džiūgauja tironai 
Ir budelių gauja
Ir žemė žėri jau raudonai 
Kraujuos ir ugnyje, 
Ir švenčia piūtj pabaigtuvių 
Minia vergų ir paleistuvių 
Naktovidžio naktiniam tango 
Vivos plango.
Ir mes, ir mes, kur kenčiame, 
Pilkieji milijonai
Ar didmiesty ar kaime 
Su rūpesčiu ir baime 
Vieni vergijoj užguiti, 
Neišmintingam lūkesty kiti 
Sukniubę.
O iš rasotų rūsių
(Ir mes, ir mes ten būsim) 
Per naktį juodų nykių 
Kažkas likimų keikia, 
Kažkam numirti reikia. 
Bedugnėj skausmo sielvartingo 
Gyvenimas kaip lašas dingo 
Už geležim apkalto lango, 
Visos plango.

Putinas
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SPORTININKAI PASIPASAKOJO VALIO, IRINA! atsitiktines trumpmenos
JAV LIETUVIAI KREPŠININKAI SUGRĮŽO Iš LIETUVOS KEIČIAS RŪBAI MARGO SVIETO

Rugsėjo 5 d. į Chicagos O’Hare aerodro
mą tiesiai iš Kopenhagos sugrįžo JAV lie
tuvių krepšinio komanda, kuri dvi savaites 
išbuvo Lietuvoje, o vėliau sustojo sužaisti 
rungtynių Suomijoje ir Švedijoje. Ameri
kos lietuvių komanda, kurios sudėtyje bu
vo ir Argentinoje gimęs, o dabar JAV stu
dijuojantis Antonio Jankauskas, Lietuvoje 
sužaidė 5 rungtynes, iš kurių pasiekė dvi 
pergales. Amerikos lietuviai rungtyniavo 
ir prieš stipriausią Lietuvos komandą — 
Kauno „Žalgirį“, kuriai du kartus buvo 
priversti nusileisti. Nežiūrint tai, kad Ame
rikos lietuviai negalėjo nuvažiuoti stip
riausios sudėties, Lietuvoje jie visai gerai 
pasirodė ir vietinių trenerių buvo įvertinti 
teigiamai.

Rugpiūčio 31d. išvykę iš Vilniaus, dar tą 
patį vakarą JAV krepšininkai rungtyniavo 
Suomijoje prieš valstybinę rinktinę. Hel
sinkyje su rinktine susitiko du kartus ir 
abu kartus tik po lygios kovos pralaimėjo 
80:73 ir 79:74. Jeigu ne labai šališkas tei
sėjų laikymasis, bent viena pergalė čia tu
rėjo atitekti Amerikos lietuviams. Švedi
joj jie kovojo su Stockholmo „Alviks“ pen
ketuku, kurį įveikė 94:73 pasekme. Skandi
navai JAV lietuvius krepšininkus kalbino 
sužaisti daugiau rungtynių, tačiau dėl lai
ko stokos nebuvo galima tai įvykdyti.

Iš kelionės sugrįžusius Amerikos lietu
vių reprezentantus, kurie nepabijojo viso
kių atkalbinėjimų bei grasinimų, O'Hare 
aerodrome sutiko nemažas tautiečių būrys. 
Čia visi išvykos dalyviai (jų buvo 16) gavo 
po baltą gėlelę. Sugrįžusieji turėjo daug ko 
papasakoti jų sutikti atėjusiems, nors jų 
veiduose buvo matyti aiškus nuovargis ir 
daugelis nemiegotų naktų. Iš kelionės jie 
parsivežė ne tik gražių įspūdžių, bet ir do
vanų, gautų savo tėvynėje. Kiekvieno ba
gaže buvo įdomių lietuviškų knygų ir gin
taro.

Atsigaivinimas paskaitomis
(Atkelta iš 2 psl.) 

džią laimėję perversmininkai pasiskyrė 
sau tikslą tokią revoliuciją dirbtinai iš
provokuoti. Rusija tampa išeities baze. Pro
letariato diktatūra tapo diktatūra prieš 
proletariatą, internacionalinis socializmas 
buvo nacionalizuotas, suvalstybintas. 
Marksizmo socialfilosofinė doktrina tampa 
priemone teisinti valdančiųjų veiksmams.

3) Ūkinėje srityje pasinaudota Markso 
ištirtais privatinių kapitalistų eksploataci
niais metodais. Ta eksploatacija pritaikyta 
ištisai gyventojų masei, ne tik darbininki
jai. Panaudojus pasaulio istorijoje dar ne
žinomo masto žiaurumus, fiziškai sunai
kinta apie 50 milijonų žmonių vien Rusijo
je. Priemonės pateisinamos ne vien kil
niais tikslais, bet atmetant elementariau
sius žmonių moralės dėsnius, kaip „bur
žuazinius prietarus“.

4) Faktas, kad Rusija per 50 metų tapo 
antrąja pasaulio galybe. Bet faktas taip 
pat, kad šitai tobuliausiai žmonijos istori
joje eksploatacinei sistemai šiandien pa
jungtas trečdalis visos žmonijos.

5) Faktas ir tai, kad prieštaravimai va
dinamojoje „socializmo stovykloje“ šian
dien sudaro didesnę grėsmę žmonijos tai
kai ir egzistencijai, negu antagonizmas 
tarp tariamai „kapitalistinio“ ir tariamai 
„socialistinio“ pasaulio.

PRIEŠTARINGASIS
V. MYKOLAITIS - PUTINAS

Netrūko St. Savaitėje taip pat peno šir
džiai ir akims. Dažnas St. Sav. paskaitinin
kas fil. magistras V. Natkevičius-Natkus 
VIII.22 priešpiet skaitė širdį graudenan
čią paskaitą apie VI.8 Lietuvoje mirusį ra
šytoją ir poetą V. Mykolaitį-Putiną. Pirmo
je paskaitos dalyje prelegentas meistrišku 
įsijautimu atpasakojo gilių jausmų ir vidi
nių krizių pilną Mykolaičio-Putino gyve
nimą, pailiustruodamas jo autobiografi
niame romane „Altorių šešėlyje“ kun. Va
sario išgyvenimų citatomis. Antroje pa
skaitos dalyje gausiais pavyzdžiais iškėlė 
Mykolaičio-Putino poezijos grožį. Labai gi
lų įspūdį klausytojams padarė sunkios ra
šytojo vidinės kovos apibūdinimas pasili
kus jam okupuotoje Lietuvoje, kur jis 1946 
metų rašytojų suvažiavime buvo priverstas 
viešai apgailėti savo „senąsias ydas“. Tie
siog neįtikėtina atrodė, kad „maištininkų 
poetas“ savo skausmus pajėgė viešai iš
reikšti sarkastiškame eilėraštyje „Vivos 
plago“ (gyvuosius apverkiu). Tas eilėraš
tis iš pradžių plito Lietuvoje iš rankų į 
rankas ir tuo pačiu keliu pateko į užsie
nius. Visos abejonės dėl jo autentiškumo 
išnyko, kai jis buvo išspausdintas paskuti
niame dainiaus poezijos rinkinyje.

Graudus yra taip pat užsienius pasiekęs 
poeto eilėraštis „Mortuos voco“ (mirusius 
šaukiu). Juos prelegentui deklamuojant, 
salėje viešpatavo mirtina tyla, o pabaigus 
daugelis trynė akis bei atvirai šluostė aša
ras.

Rugsėjo 6 d. vakare viename Chieagos 
pietinės dalies restorane buvo suruoštas 
krepšininkų pagerbimo pobūvis, kuris su
traukė apie pusantro šimto žmonių, dau
giausia Amerikoje aukštuosius mokslus 
baigusius tautiečius. čia po vakarienės 
krepšininkų pagerbimo programą pradėjo 
dr. Tomas Remeikis, vienas išvykos organi
zatorių. Jis nušvietė atmosferą, kurioje ši 
išvyka buvo rengiama. Apie išvyką kalbėjo 
Raimundas Mieželis, Šviesos - Santaros fe
deracijos pirmininkas, buvęs šios išvykos 
palydovas ir jos vadovas. Kalbėtojas pa
reiškė, jog išvyka visapusiškai pavykusi ir 
dvi savaitės, praleistos tėvynėje, buvusios 
naudingos. Mieželis pacitavo daugelio 
krepšininkų minčių, sakančių, kad ir jiems 
išvyka paliko gerus įspūdžius. „Nežiūrint 
kieno pusėje buvo pergalė, tačiau rungty
nes laimėjo Lietuva“, — taip skambėjo 
vieno krepšininko žodžiai. Apie išvykos 
sportinę pusę kalbėjo treneris, buvęs Š. 
Amerikos liet, komandos kapitonas 1959 m. 
išvykoje į Pietų Ameriką, Rimantas Dirve
nis. Šis kalbėtojas nurodė, jog, turint ge
riausią Š. Amerikos liet, krepšinio koman
dą, Lietuvoje būtų buvę galima kiek ge
riau pasirodyti, nors, jo žodžiais, Lietuvos 
krepšininkai yra pasaulinės klasės ir prieš 
juos su bet kokia sudėtimi žaidžiant reikia 
gerai pasitempti.

Taip pat buvo atsakoma į susirinkusiųjų 
klausimus, ir tai išryškino prieš išvyką vy
ravusias nuotaikas. Paaiškėjo, jog daugu
ma Amerikos lietuvių spaudos mielai 
spausdino išvyką žeminančius rašinius. 
Taip pat pareikšta mintis, jog ši sportinė 
išvyka į Lietuvą buvusi pirmutinė tokio 
pobūdžio, tačiau ateityje jų žada būti dau
giau.

Ed. Šulaitis

Klausytojams prašant, abu eilėraščiai 
buvo atspausdinti ir išdalyti dalyviams.

KITI SAVAITĖS ĮVYKIAI
Gimnazijos mokytojas dailininkas A. 

Krivickas surengė įdomią savo kūrinių pa
rodą ir turėjo paskaitą apie dailę okupuo
toje Lietuvoje.

VIII.25 vakare įvykusi tradicinė „Tėvy
nės valandėlė“ pasižymėjo didesniu už vi
sas mano ligi šiol matytąsias poetiškumu 
bei meniškumu. Karo invalidų prie Neži
nomojo kareivio paminklo Karo muziejaus 
sodelyje apeigų garsams skambant, buvo 
nuleista St. Savaitės metu iškilmingai ple
vėsavusioji tautinė vėliava. O po to į salę 
sugužėjusiems svečiams atsivėrė nepapras
to grožio reginys — iš Lietuvos gautais au
diniais ir kitokiais meno kūriniais, dau
giausia gintaro išdirbiniais, apkrauti sta
lai. Programa buvo užpildyta populiariom 
dainom, vaikučių ir moksleivių deklamaci
jom, solistės B. Gailiūtės-Spies dainomis, 
akomponuojant muzikui V. Banaičiui. La
bai didelio įspūdžio darė programon įterp
tos visų garsiai kalbamos srofos.

Baigiant visi garsiai sukalbėjo maldą už 
Tėvynę ir sugiedojo giesmes Marija, Mari
ja bei Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį.

Minėjimui pasibaigus, dalyviai pradėjo 
apžiūrinėti ant stalų gulinčius kūrinius. 
Akys raibo. O širdys liūdėjo, kad šiomis 
tolimos Tėvynės šventenybėmis galime tik 
kartą šių iškilmių metu pasigrožėti. Dė
kingumo pilnos visų dalyvių akys krypo ir 
į aplinkui besisukinėjančią, eksponatų ver
tę ir grožį kiekvienam noriai beaiškinan
čią, šio sapno burtininkę-kūrėją, nepails
tančią St. Savaičių meninių pobūvių orga
nizatorę Aliną Grinienę. Nors ji St. Sav. 
programoje kukliai, kaip techninės komisi
jos narė, paminėta, bet reikia pripažinti, 
kad tik ji savo burtais tuos mokslininkų 
suvažiavimus paverčia jaukiais šeimyniš
kais pobūviais.

Savo, kaip St. Sav. korespondento, pa
reigą baigdamas, galiu dar papildyti, kad 
VII LKM Akademijos suvažiavimo progra
ma buvo pilna viena už kitas įdomesnių 
paskaitų. Daugelis jų, k.a., įžanginė prof, 
dr. J. Ereto „Mūsų krikščioniškosios kultū
ros raida nepriklausomybės laikais“, taip 
pat istorijos bei literatūros sekcijų paskai
tos, buvo dėstomos labai populiariai ir 
lengvai suprantamos. Sunkesnės buvo so
ciologinės sekcijos paskaitos.

Tačiau reikia prisipažinti, kad, ir geriau
sius norus turint, nepakakdavo jėgų vie
nodu atidumu sekti dvi tris paskaitas per 
dieną. Su jomis mažiau bėdos, nes jas visas 
bus galima vėliau rasti VII LKM Akademi
jos suvažiavimo darbų knygoje.

Alinos Grinienės pastangomis pernai bu
vo atspausdintos svarbesniosios St. Sav. 
paskaitos. Ar taip bus ir šiemet daroma, 
neteko girdėti. O būtų labai pravartu.

Didelio susidomėjimo anglų spaudoje su
kėlė 16 metų amžiaus Manchesterio lietu
vaitė Irena Jakubaitytė, aukštais pažy
miais išlaikiusi brandos egzaminus iš dvy
likos dalykų: anglų kalbos, anglų literatū
ros, geografijos, istorijos, fizikos, matema
tikos, grynosios matematikos, chemijos, 
biologijos, lotynų, prancūzų ir lietuvių kal
bų.

Irena, dar būdama 12 metų, buvo sun
kia paralyžuota ir išgulėjo ligoninėje 6 mė
nesius. Tačiau po didelės kovos ji nugalėjo 
ligą ir darbščiai metėsi į mokslą.

Nors gimusi Manchesteryje, ji puikiai 
kalba lietuviškai ir uoliai dalyvauja tauti
nėje veikloje. Ji moko tautinių šokių ir 
dainų, kurių išmokė net ir lietuvaites. Ire
na yra veikli skautė ir dabar eina draugi- 
ninkės pareigas.

Ji trokšta tapti medicinos daktare. Tai 
pareikalaus iš jos daug darbo ir studijų, 
bet mes tikimės, kad ji visas kliūtis nuga
lės ir savo tikslą pasieks.

Irenos laimėjimai mokyklos suole sutei
kė visiems lietuviams daug džiaugsmo ir 
pasididžiavimo. Tai yra gražus pavyzdys 
visam lietuviškam tremties jaunimui ir jų 
tėvams. Irenos tėvelių rūpestingumo ir 
tautiškumo bei jos pačios darbštumo dėka 
ji taip gražiai pasireiškė kaip lietuvaitė ir 
mokinė.

Sveikiname Tave, Irena, ir linkime ge
ros kloties!

Bernadeta Navickaitė-Snabaitienė

S&attyt&įii taisfiai
JUOKIASI PUODAS, KAD KATILAS 

JUODAS
Atvirai kalbant, ir man labai nepatiko 

tas „Europos Lietuvyje“ (1967.IX.12) 
straipsnelis „Dėl sovietų dailės parodos 
Londone“. Nepatiko dėl jo nevakarietišku- 
mo: toks piktas, užgaulus, emocingas! To
dėl su smalsumu griebiau skaityti „Redak
cijos prierašą“ (dvigubai ilgesnį už patį 
straipsnelį!). Ypač ta dalis mane sudomi
no, kurioje „Redakcijos prierašas“ nurodo 
griežtą „Parodų lankytojo“ reikalavimą 
neišduoti pavardės. Tuo tarpu „Redakcijos 
prieraše“ rūpestingu būdu nurodoma skai
tytojui straipsnelio autoriaus lytis, išsila
vinimo lygis. Kaip tas viskas neskanu! Ar
ba — arba!

Toliau „Redakcijos prieraše“ pateikia
mas rimtas Vakarų kraštų žurnalistinės 
tradicijos receptas su nurodymais, kaip 
juo naudotis, tačiau tas prierašas baigia
mas ypač nevakarietiškai: „Jei žodžiai bū
na nepagrįstai per riebūs, tai jie paliekami 
pasinaudoti boboms“...

Yra gana įdomu, kaip redakcija aiškina
si tą slavišką žodį „bobos“?

Atrodo, kad mūsuose šis žodis turėjo 
įvairiausių niuansų, pvz., mano parapijos 
senukas klebonas su pasigardžiavimu iš 
sakyklos iškeikdavo visus nesantūrius vy
rus „bobomis“.

Su pagarba
E. Gaputytė

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. J. Balčiko
nio ir kitų sudarytajame „Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyne“ nurodyta keletas bo
bos žodžio prasmių. Pirmoji — menkina
mąja reikšme šitaip vadinama ištekėjusi 
moteris, sena moteris, senė; antroji — šne
kamosios kalbos menkinamoji žmonos, pa
čios reikšmė; trečioji — perkeltinė ironiš
ka reikšmė bailaus, silpnos valios vyro. Ki
tos reikšmės skirtos jau daiktams, nebe 
žmonėms.

TRIUKŠMINGA ir po truputį vis labiau 
įvairuojanti darosi mūsų išeiviškoji visuo
menė. Įvairavimasis, tur būt, laikytinas 
teigiamybe, nes žmonių bendruomenė juk 
nėra galvijų banda, kuri, vienam kuriam 
piemeniui botagu pamosikavus, klusniai, 
akis vieningai žemėn subedusi, žygiuotų 
šen ar ten, arba, viens kito uodegon įsi
spoksoję, ratu vaikštinėtų.

Ačiū Dievui, jau daugiau kaip 20 metelių 
naujoji mūsų, svetur atsidūrusiųjų, banga 
gyvena daugiausia kraštuose, kuriuose tei
sė nebūtinai tikėti ir vadovautis įvairių 
valstybinių ir visuomeninių, tikybinių ir 
kultūrinių vadų aiškinimais yra savaime 
suprantamas dalykas. Vakaruose kiekvie
nas pagal savo protą, išmonę, supratimą, 
pagaliau ir pagal savo įsitikinimus, prie
tarus ir valingumą pats apsisprendžia ir, 
tuo apsisprendimu vadovaudamasis, turi 
teisę elgtis ir reikštis visuomenėje. Tiesa, 
kartais reikia turėti tam tikros pilietinės 
drąsos savo — daugumai keistas arba ne
suprantamas — pažiūras viešai skelbti, bet 
demokratiniuose Vakaruose, sakykime, 
Britanijoje arba Australijoje, toji teisė yra 
tvirtai visuomeninėse tradicijose, įstaty
muose ir teisės praktikoje įsišaknijusi.
Dvidešimtmetis tokioje visuomeninės pa

kantos aplinkoje daugelyje mūsų negalėjo 
nepalikti pėdsakų, pagaliau per tą laiko
tarpį mūsiškėn visuomenėn įsiliejo jau dvi, 
beveik trys, Vakaruose subrendusios kar
tos.

VISUOMENĖ, žinoma, nebūtų visuomenė, 
jeigu atskirų jos narių niekas nerištų. Lie
tuvius svetur pirmiausia, aišku, riša lietu
viškoji kilmė. Didelę daugumą taip pat ri
ša lietuvių kalba, bendri iš Lietuvos atsi
vežtieji papročiai (tiesa, jau gerokai gyve
namųjų kraštų papročiais atmiešti), be to, 
rūpestis ir dėmesys Lietuvai. Bent 90 nuo
šimčių mūsų riša ir vienas bendras politi
nis vardiklis — valstybinio Lietuvos sava
rankumo troškimas, kas dabartinėse aplin
kybėse reiškia Lietuvos respublikos nuo 
Sovietų Rusijos atskyrimo siekimą.

Prieš 20, net prieš keleris metus beveik 
visi užsienio lietuviai sutikdavo ir sutarda
vo dėl tų savo politinių siekimų gyvendi
nimo būdo. Skirtybės tebuvo formalios, 
viršūninės (prisiminkime buvusiąją Lozo
raičio ir Vliko trintį), o šiaip beveik visa 
išeiviškoji visuomenė maždaug vieningai 
pripažindavo visų mūsų vyriausiųjų komi
tetų ir kitokių institucijų liniją ir vairavi
mą ir paklusdavo jam. Bet laikai pasikei
tė...

DVIDEŠIMT metų — tai nemažas laiko ga
balas! Daug kas pasikeitė, o svarbiausia — 
jau seniai išdulkėjo viltys, — šiapus ir 
anapus! — kad sovietai Lietuvoje tik laiki
nai, kad netrukus bus karas ar šiaip ko
kia suirutė ir kad Lietuvos nepriklausomy
bė vėl bus atstatyta, o mes, pabėgėliai ir 
kiti svetur atsidūrę, neužilgo galėsime

Išeitų, kad E. Gaputytės parapijos senu
kas klebonas savo pamoksluose bus nau
dojęsis ta trečiąja bobos reikšme. O „Eu
ropos Lietuvio“ pavartotoji reikšmė maž
daug sutiktų su Vaižganto „Pragiedrulių“ 
įžangoje pavartotąja. Jo, be kita ko, šitaip 
rašoma:

„Jei Pilietės tik vakar vakarą ar net jau 
šįryt buvo visas žalas dėl vištų ir kitko iš- 
dėjusios, visus ligi ketvirtos kartos nabaš- 
ninkus susikėlusios, tai bėgo nors palangė
je šuktelėti kaimynei:

— Ragana, ragana, ragana... Tavo ir 
močia tokia pat, ir bobutė tokia pat buvo, 
Dieve duok jai dangaus karalystę...

„Ir smuko atgal, išgirdusi kaimynę jau 
pradėjus barškinti žersteklį, šakes ir ližę, 
pasirenkant, kurs čia bus pakabesnis loji- 
kei kupron suduoti“.

Praeitą kartą redakcijos prieraše ir tu
rėta galvoje, kad šitokioms vaižgantiškoms 
boboms - Pilietėms ir paliktini visi tie stip
rūs žodžiai, nes tokių ginklų pritrukusios 
jos ima ir kitaip veikti, kartais nebe tik 
žarsteklio griebdamosios, bet ir nuogas sė
dimąsias viena kitai rodydamos. O laik
raštyje mes juk galėtume ir gražiuoju gal
vas nusisukinėti.

Nors autorė šio laiško, kaip antraštė ro
do, pamokiusi abejus ginčininkus, vis dėlto 
redakciją yra mandagiai įmurdžiusi į puo
dą, o „Parodos lankytoją“ — į katilą, taigi 
gali dar kas nors panorėti ateiti mūsų už 
ausų ištraukti ar ir visiškai paskandinti, 
bet redakcija šią mandagumų bylą nutrau
kia, nes be galo, matyt, niekada nebus galo.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas. 

grįžti namolei. Kruopštesnieji anų metų 
mūsų veiksnių dalyviai — linksmai pasa
kojama — uoliai skirstėsi ministrų portfe
lius, Pulgis Andriušis nuodugniai gvildeno 
busimojo Kybartų skryningo smulkmenas, 
bet svajonės, deja, neišsipildė. Lietuva vis 
dar yra komunistų valdoma ir vis dar yra 
Sovietų Sąjungos dalis. Mūsų daugumos 
troškimai nevirto tikrove.

Betgi gyvenimas nestovi vietoje. Anaip
tol, jis rieda pirmyn, mes visi per tą dvide
šimtmetį kiek senstelėjome, kultūrinis mū
sų, svetur patekusiųjų gajumas gerokai ap- 
merdėjo, o kadaise beveik hermetiškoji 
geležinė uždanga vis dėlto šiek tiek prasi
skleidė. Ir prasidėjo mūsų naujieji ryšiai 
su Lietuva.

Pirmiausia, žinoma, laiškais. Pradžioje 
susirašinėjimas dar buvo atsargus, užuo
minomis kalbantis, retas ir tik artimesnių 
giminių tarpe paplitęs. Bet ilgainiui susi
rašinėjimas plėtėsi, sovietiniam režimui 
sušvelnėjus, savo bičiuliams, pažįstamiems 
ir artimiesiems Vakaruosna rašė kone vi
si — ir Lietuvos gyventojai ir buvusieji ar 
likusieji Sibiro tremtiniai. Pasipylė į ana
pus daugybė siuntinių su vakarietiškomis 
gėrybėmis, kurios sovietų valstybei atnešė 
milijardines sumas užsienio valiutos aukš
tų muitų pavidalu, o iš anapus mus pa
siekdavo džiovinti grybai, gintaro dirbiniai 
ir spauda. Laiškai, spauda, knygos jau 
šiek tiek atskleidė svetur gyvenantiems da
bartinę Lietuvos buitį, bet apetitai didė
jo...
KOL svetur patekusių santykiai su Lietu
va dar buvo vien laiškiniai, siuntininiai ir 
laikraštiniai ar knyginiai, mūsų vadinamo
ji „tautinė drausmė“ išliko maždaug nepa
žeista, atseit, daugumos paklusnumas įvai
riems mūsų veiksniams apytikriai buvo iš
laikytas. Bet, sovietų įstaigoms po truputį 
pradedant leisti ir tam tikrose ribose net 
skatinti asmenines išeivių keliones Lietu
von, prasidėjo ir įvairavimai ir triukšme
liai.

Kol Lietuvą aplankydavo labai negausių 
lietuvių išeivių komunistų ekskursijos, nie
kas nesusijaudino, nes važiuojantieji, šiaip 
ar taip, mūsų tų veiksnių iš lietuvių tautos 
buvo kaip ir išbraukti. Bet štai Melagėnus 
ir Vilnių aplankė laikraštininke Saliute 
Narkeliūnaitė. Lietuvoje svečiavosi vienas 
dailininkas. JAV gyvenanti vaikų literatū
ros kūrėja Vilniuj išleido savo knygą. Nuo 
„tautinės drausmės“ nukrypo Brooklyno 
„Vienybė“. Kitoniškiau galvoti „Darbe" iš
drįso jaunieji, jau svetur subrendę lietu
viai demokratiniai socialistai. Kitas daili
ninkas Vilniuje surengė savo darbų paro
dą. Nepriklausomos Lietuvos kovų su bol
ševikais laikais buvęs Kauno karinis ko
mendantas svečiavosi Lietuvoje. Jauniau
sios kartos JAV lietuvis rašytojas lankėsi 
Vilniuje, o jo kūryba buvo spausdinama 
komunistinėje Lietuvos spaudoje. Buvęs 
Tautininkų sąjungos generalinis sekreto
rius, susirinkimui pirmininkaudamas, žo
dį davė ir dabartiniam Vilniaus universi
teto bibliotekos direktoriui. Pagaliau buvęs 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas ir dip
lomatas Paryžiuje prie bendro stalo pasi
vaišino su neabejotinų gabumų komunisti
niu Lietuvos kino režisoriumi...

Tačiau įvairūs mūsų vyriausieji komite
tai ir kitoniški veiksniai visa tai draudžia, 
visų nukrypimus nuo savo įsakymų laiko 
„tautinės drausmės” pažeidimu. Argi nesi
keičia rūbai margo svieto?

R. E. Maziliauskas

SKALBYKLOS VILNIUJE

Vilniaus mieste tik 18 skalbyklų. Viena 
apie šešiolikai tūkstančių gyventojų! Kai 
nuo liepos pradžios įstaigos ir dauguma 
įmonių ėmė dirbti tik penkias dienas per 
savaitę (bet vis tiek 41 valandą), tai 
tarnautojai ir dieninių pamainų darbinin
kai darbą baigia 5.30 ar 6.30 vai. Skalbyk
los veikia iki 8 vai. Tad darbo dienomis 
reta kam teįmanoma vakare, grįžus namo, 
dar suspėti ir skalbyklom Lieka tik šešta
dieniai. Bet šeštadieniais veikia tik devy
nios skalbyklos visame mieste... O juk dėl 
kiekvieno skalbinių ryšulio skalbyklą ten
ka aplankyti mažiausia du kartus, o jei at
siimti žadėtu metu nepavyksta, tai kartais 
dėl tų pačių skalbinių tenka keliauti dar 
trečią arba ir ketvirtą kartą.

Ištisą parą veikiančios automatinės skal
byklos planuotojų akyse dar „ne madoj“. 
Beje, Mokslo ir Technikos žurnale (7 nr.) 
rašoma, kad Vilniuje jau pradėtas statyti 
„cheminio valymo ir skalbimo savitarnos 
fabrikas“, kuriame automatiniai įrengimai 
išskalbsią ir išvalysią drabužius klientų 
akyse... Tipingas rusiškos gigantomanijos 
reiškinys. Mieste, kur namuose skalbimo 
sąlygos kraštutiniškai ribotos, juk reikia 
ne skalbimo „fabriko“, — tegu ir automati
zuoto bei didelio, — o daugelio mažų, tik 
tankiai išdėstytų automatinių skalbyklų - 
džiovyklų.

Drabužių valymo organizacijos vilniš
kiai planuotojai irgi geriau pasimokytų iš 
vakariečių, negu iš rusų biurokratų. (E)
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LIETUVIO PAREIGA 
DALYVAUTI

The Foreign Affairs Circle (Užsienio
kalų ratelis), kurio pirmininkas yra Lady 
Birdwood, vicepirmininkas Lordas St. Os
wald ir sekretorius D.G. Stewart-Smith, 
rugsėjo 19 d. sušaukė susirinkimą kuriame 
dalyvavo 20-ties tautų atstovai. Lietuviams 
atstovavo Pasiuntinybės Patarėjas V. Ba
ltokas ir DBLS sekretorius A. Pranskūnas.

Susirinkime aptarta daug svarbių klau
simų, nes toji organizacija rengia tarptau
tinio masto minėjimą žuvusioms nuo ko
munistinio režimo. Toks plataus masto mi
nėjimas įvyks 1967 m. spalio 31 d., 7.30 vai. 
vakare, Albert Hall, Londone. Smulkesnes 
detales skelbsime vėliau.

Šis viešas minėjimas žuvusioms nuo ko
munistų rankos beveik sutampa su Vėlinių 
diena, kurioje mes prisimename visus mi
rusius. Visų lietuvių šventa pareiga kaip 
galima gausiau dalyvauti ir padėti rengė
jams. Kokios ir kiek pagalbos bus reikalin
ga — skelbsime vėliau, bet jau dabar gali
ma pasakyti, kad kviečiamos visos moterys 
ir mergaitės tautiniais rūbais programų 
platinti ar kitoms panašioms pareigoms, o 
visi vyrai — tvarkdariais. Tvarkdarių spe
cialūs ženklai jau pagaminti.

Vykdant programą, kiekviena tautybė 
turės apie 5 minutes laiko įsiterpti į ją ir 
viešai pasimelsti ir kartu prisiminti bro
lius bei seseris, žuvusius nuo komunistinės 
rankos.

šiame minėjime dalyvaus daug įtakingų 
aukštų asmenų, spaudos atstovai ir televi
zija.

LONDONAS
A.A. ONOS LIŪDŽIUVIENĖS 

LAIDOTUVĖS
Velionės palaikai buvo pašarvoti A. Pukš- 

rei- čių namuose Lewishame. Ten pašarvotą 
velionę aplankė gausus būrys draugų, pa
žįstamų ir lietuviškos bendruomenės narių.

Rugsėjo 20 d. vakare palaikai buvo at
lydėti į Liet, bažnyčią, o ketvirtadienio ry
tą vyko laidotuvių apeigos.

J laidotuves atvyko prel. J. Gutauskas, 
kuris dalyvavo bažnytinėse apeigose, šv. 
Mišias atnašavo bažnyčios klebonas J. 
Buzdeika, MIC. Atsisveikinimo pamoksle 
jis iškėlė velionės atliktus didžius darbus 
lietuviškai Londono ir Britanijos bendruo
menei.

Bažnyčioje dalyvavo apie 180 žmonių, o 
laidotuvių procesiją sudarė 27 automobi
liai.

Vainikų ir gėlių gausybėje buvo vainikai 
Lietuvos Pasiuntinybės Londone su įrašu 
„Ilgametei Veikėjai, Lietuvos Patriotei“, 
Londono Sporto ir Socialinio Klubo didžiu
lio vainiko gėlių spalvomis buvo pavaiz
duotas jos gražus, margas šio pasaulio gy
venimas. DBLS vainike — „Garbingai ko- 
kotojai už lietuvybę“, taip pat ir visa eilė 
kitų su gražiais pasisakymais.

A.a. Ona Liūdžiuvienė palaidota Šv. Pat
riko kapinėse šalia savo vyro Petro.

Po laidotuvių didesnė dalis dalyvių ap
silankė A. Pukščių namuose, kur atgiedojo 
rožančių ir pasidalijo įspūdžiais apie ve
lionę.

Garbinga Lietuvos patriote, ilsėkis ra
mybėje. S. K.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
20 METŲ SUKAKTIS

Gruodžio 13 d. sueina 20 metų, kaip bu
vo atidarytas klubas dabartinėse patalpo-

Rugsėjo 10 d. klebonas kun. J. Budzeika 
atnašavo Mišias už Lietuvą.

Pamaldų metu Vanda Galbuogytė pagie
dojo Avė Maria, pati sau pritardama var
gonais.

Pamaldose dalyvavo gausiai lietuvių, o 
taip pat ir Londono skautų vienetas pirmą 
kartą pasirodė bažnyčioje uniformuotas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS MANCHESTERIS
LEICESTER — spalio 1 d., 12 vai.

Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga kvie
čia prisidėti prie minėjimo visus lietuvius. 
Ypač Londono lietuviai prašomi neatsisa
kyti ir ko gausiausiai dalyvauti.

se.
Lapkričio 25 d., šeštadienį, rengiamas 

klubo sukakties minėjimo balius su spe
cialia tam vakarui skirta programa, kuri 
bus paskelbta vėliau.

EKSKURSIJOS NEBUS

*

*

*

* * *i i

i

A. Pranskūnas

DBLS Sekretorius

Nesusidarius atitinkamam skaičiui eks
kursantų, autobusinės ekskursijos į LSS 
Anglijos Rajono 20 metų sukakties užbai
gimo šokius Derbyje nebus. Bet londonie- 
čiai, kurie turi savo automobilius, kviečia
mi vykti ir dalyvauti tose užbaigtuvėse.

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 pageidaujamų siuntinukų 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamų jau paruoštų siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967
3į 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

Kaina £35.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, Į 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.

Kaina £10.0.0.
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.

Kaina £25.0.0.
P-3

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

Kaina £25.0.0.

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
(Z. JURAS)

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

* 
*
* 
*

*
* **

*
*

***
* 
*
♦

* Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas. J
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COVENTRY
VISI J COVENTRĮ!

Maloniai kviečiame visus tautiečius, tau
tietes ir draugus atsilankyti į Coventrio 
Moterų Draugijos vienerių metų gyvavimo 
sukaktį, kurios minėjimas ruošiamas spa
lio 7 d. lenkų klubo salėje Whitefriars La
ne, Coventry.

Programoje: kun. J. Vilučio, MIC, pa
skaita, pasirodys su programa Nottingha- 
mo Jaunimo Židinio moksleiviai.

Bus vaišės ir šokiai. Pradžia 6 v. vak.

DVIGUBAS MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d. DBLS Coventrio skyriaus 
valdyba surengė Tautos Šventės ir sky
riaus 20 m. sukakties minėjimą. Minėji
mas sutraukė daug tautiečių. Buvo atvy
kusių svečių iš Birminghamo, Wolver- 
hamptono, Leicesterio, Northamptono ir 
net iš Manchesterio.

Minėjimą atidarė skyr. pirm. J. Dimša, 
primindamas šios dienos reikšmę ir keletą 
faktų iš skyriaus darbų. Tylos ir susikau
pimo minute pagerbti mirusieji skyriaus 
nariai. I garbės prezidiumą pakvietė DB
LS Tarybos pirm. dr. S. Kuzminską, lenkų 
karių klubo pirm. A. Bužinskį, DBLS Ket- 
teringo skyr. pirm. K. Paukštį ir DBLS 
Coventrio skyr. buv. pirm. N. Mockų ir 
garbės narį J. Johnstoną.

įdomią ir turtingą paskaitą skaitė S. 
Kuzminskas. Prelegentas palygino šių die
nų tarptautinę, mūsų tautos ir mūsų pa
dėtį, primindamas, kad mes tik organizuo
ti galime ką nors atsiekti. N. Mockus pa
pildė skyriaus veiklos apžvalgą. Po to visi 
prezidiumo nariai perdavė skyriui sveiki
nimus ir linkėjimus. Raštu sveikino Stoke 
-on-Trento ramovėnų grandies vardu V. 
Andruškevičius.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po to 
sekė linksmoji dalis prie alučio su šokiais 
ir žaidimais. Susirinkusieji buvo pavaišin
ti mūsų moterų paruoštais skaniais su
muštiniais ir kavute. Be to, visų nustebi
mui, į salę buvo įneštas didžiulis tautinė
mis spalvomis papuoštas ir 20 liepsnojan
čių žvakučių apstatytas tortas. Tai G. 
Johnstonienės darbas. Tortą praplauna 
naujoji skyriaus narė Irena Timins (pra
eitais metais atvykusi iš Lietuvos).

Skyriaus valdyba yra labai dėkinga dr. 
S. Kuzminskui už turtingą paskaitą, vi
siems atstovams už sveikinimus ir linkėji
mus. A. Mineikienei, R. Paulaitaitienei ir 
G. Johnstonienei už tokį puikų pavaišini
mą, A. M. Paulavičiams už paskaitininko 
priėmimą ir visiems tautiečiams už atsi
lankymą. J- d.

NOTTINGHAM — spalio 1 d., 11 vai., 
Židinyje.

COVENTRY — spalio 8 d., 12.45 vai., 
Elizabeths.

BRADFORD — spalio 1 d., 12.30 vai.
BRADFORD — spalio 1 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 8 d., 12.30 vai., 

St. Patricks bažn.
BRADFORD — spalio 15 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — spalio 22 d., 12 vai. 
NORTHAMPTON — spalio 15 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — spalio 15 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
DERBY — spalio 15 d., 11 vai., Bridge Gt.

PAIEŠKOJIMAI
MARKEVIČIUS Konstantinas, gimęs 

1927 m. Vaitakiemy, Suvalkų apskr., BEN- 
DORIUS Juozas, gimęs Potašinėje, BEN- 
DORIUS Silvestras, gimęs apie 1926 m. Bu
rokų k., Suvalkų apskr., BENDORIUS An
tanas, gimęs 1927 m. Burokų k., Suvalkų 
apskr., patys ar žinantieji apie juos pra
šom rašyti: Mrs. D. Briedis. 3 St. Dunstans 
Gardens, London, W.3.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas sutraukia 
kasmet didel būrį žmonių. Gal būt, dėl to, 
kad tai pirmas minėjimas po vasaros atos
togų ir žmonės nori susirinkę pasidalyti 
įspūdžiais, o gal iš dalies ir atvirai de
monstruoja, kad tautos meilė mumyse 
dar yra gyva ir toli gražu dar negęsta.

Gražiai praėjo oficialioji dalis. Paskai
tą skaitė DBLS Derbio sk. pirm. J. Levins
kas. Jis trumpoje, bet svarioje kalboje pa- 
prėžė mūsų tautos reikšmę ir jos stiprybę 
senovėje, sudroždamas rykštele mūsų „ge
riems“ kaimynams už planuotąjį lietuvių 
tautos žeminimą bei stengimąsi paspaus
ti po savo „šiltu“ sparnu.

Po Tautos Himno pasirodė jaunimo 
jauniausiosios pajėgos. vadovaujamos 
Vainorienės, padedant dukrelei J. Vaino- 
riūtei. Nors trumpa buvo ši programėlė, 
bet ji parodė, kad. dirbant ir nenulei- 
džiant rankų, galima viską padaryti. Ne 
tik-išmokti ir padainuoti, bet ir įkvėpti 
lietuvių kalbos meilę beaugantiems. Paro
dė, kad pajėgų yra, tik jas reikia įjungti 
į bendrą darbą. Tai geras pavyzdys ki
toms kolonijoms, kurios .skundžiasi, kad 
neturi meninių pajėgų ir turi kviestis ki
tus, darbštesnius jiems padėti.

Nuskambėjus paskutinei dainai, padė
kota LAS ir publikos vardu įteikiant gė
lių, o mūsų jaunajai akordeonistei N. Vai- 
noriūtei — dėžę šokolado.

Ta pačia proga jaunimas buvo surengęs 
savo rankdarbių parodėlę, kuria parody
tas dideli susidomėjimas. Šokių metu už
teko laiko ir alučio su puta paragauti ir 
įspūdžiais pasidalyti.

Buvęs
JAUNIMO ŽIDINYS

MENO PARODA

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

TAUTOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS

Kaip ir kiekvienais metais, manches- 
teriškiai vėl šauniai prisiminė savo tautos 
didybę, Salė išpuošta vėliavomis, kalbė
tojo stalas gėlėmis. Vietos DBLS skyr. 
pirm. A. Jaloveckas iškilmingai atidaro 
gražiu žodžiu ir pakviečia A. Dičpetrį pa
skaitai. Prelegentas visus mus grąžino net 
vienu kitu tūkstančiu metų į praeitį, be
ieškodamas lietuviško genijaus.

Jis pabrėžė, kad antros tokios tautos 
Europoj jis nežinąs, kur po tiek amžių, 
tiek kovų, skausmų išliko gyva, vis tokia 
žmoniška, tokia kūrybinga. Kas be ko, pa
berta kontroversinių minčių, kurias klau
sytojai paskui dar ilgai diskutavo ir ne su 
viskuo sutiko.

Meninėj daly E. Navickienė labai jau 
artistiškai deklamavo poetinį kūrinį, ku
ris ne vienam ašarą išspaudė. I. Jakubai- 
tytės skautuk’ių ansamblis, pasipuošęs 
tautiniais rūbais, su akordeonu rankose, 
taip švelniai, taip ilgesingai išdainavo sa
vo meilę tėvynės Lietuvos garbei...

Katučių tai jau netrūko. Visas pusšim
tis prisiekusių ateiti į minėjimus tautiečių 
iki vėlumos savo klubo patalpose kas šoko, 
kas dainavo, kas alutį putotą tikrino ir vi
si savoje tautiečių šeimoje pasidžiaugė, 
atsigaivino tautinėje dvasioje. Lengviau 
bus betęsti lietuvišką idėją tremtyje.

D. Dainutis

LEIQH
SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus Valdyba šaukia 
metinį narių susirinkimą, kuris įvyks rug
sėjo 30 d.. 6 vai. p.p., Railway Hotel, Bond 
Street, Leigh.

Be to pranešame, kad yra organizuoja
ma ekskursija į Bradfordą lapkričio 4 d., 
kur bus paminėta DBLS Bradfordo sky
riaus ir visų tautiečių įsikūrimo šiame 
krašte 20 metų sukaktis.

Norintieji dalyvauti ekskursijoje, prašo
mi užsirašyti pas bet kurį valdybos narį.

Visus narius ir apylinkių tautiečius kvie
čiame susirinkime kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
A.A. PETRONĖLĖ STANAITYTĖ

Rugsėjo 6 d. mirė a.a. Petronėlė Sta
naityje, 68 m. amžiaus. Velionė buvo ilga
metė DBLS Derbio sk. narė, reiškėsi lie
tuviškoje veikloje bei įvairiuose parengi
muose.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 14 d. Gedulin
gas mišias Šv. Juozapo bažnyčioje atlaikė 
kun. S. Matulis. Velionės į amžinąją poil
sio vietą palydėti susirinko didelis lietu
vių būrys — draugų, pažįstamų ir organi
zacijų. Sunešta 32 vainikai ir gėlių puokš
tės. Palaidota naujai įsteigtose „Lietuvių 
kapinėse“ Nottingham Rd.. Derby.

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 9 d. DBLS Derbio skyrius su

rengė Tautos šventės minėjimą, į kurį at
silankė didelis skaičius vietos ir apylinkės 
tautiečių, taip pat iš kaimyninio Notting- 
hamo, Mansfieldo ir kt. S. pirm. J. Levins- 
kas, pradėjęs minėjimą, paskaitai pakvietė 
K. Bivainį. Prelegentas savo kalboje nu
švietė mūsų lietuviškuosius reikalus.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po minėjimo B. Zinkus parodė gražių 

filmų iš skautų 20 m. minėjimų ir vasaros 
stovyklos. Labai buvo malonu pamatyti 
gražiai augančią jaunąją kartą ir pasi
džiaugti jos veikla. Valio, skautukai!
Rugsėjo 30 d. Derbyje, Grand hotel, skau

tai rengia 20-čio užbaigimo vakarą, į kurį 
atvyksta ekskursijų iš tolimesnių lietuviš
kų kolonijų. Vakaras žada būti smagus, ir 
visi kviečiami atsilankyti.

„LIETUVIŲ KAPINĖS“ DERBYJE

DBLS Derbio skyriaus rūpesčiu įsteig
tos „Lietuvių kapinės" Nottingham Rd„ 
Derby. Čia bus laidojami tik tie asmenys, 
kurie skubiai užsiregistruos ir pareikš pa
geidavimą, kad mirties atveju būtų ten 
laidojami. Kas nudels užsiregistruoti, to 
noras gali būti ir nepatenkintas. Tuo rei
kalu prašom kreiptis į skyriaus pirm. J. 
Levinską, 8 Sun St„ Derby, arba į sk. se- 
kr. P. Sarapiną, 14 Eley St„ Derby.

J. Levinskas

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

SKOTUOS LIETUVIAI IR JAUNIMAS
Rugsėjo 9 d. Bellshill Lietuvių salėje bu

vo surengtas Tautos šventės ir 20 metų 
naujųjų ateivių’ lietuvių paminėjimas. Mi
nėjimo pelną paskirstė liet, kultūriniams 
reikalams. Dalį, tai yra 20 svarų, atsiuntė 
Jaunimo Židiniui. Tai pirmas toks šventiš
ko pobūvio šiltas mostas, ir jis mus pasie
kė iš pačios šiaurės.

Tarpininkui Aug. Jovarui ir visiems tal
kininkams Židinio vadovybė reiškia nuošir
džią padėką.

Taip pat esame nepaprastai dėkingi prel. 
J. Gutauskui ir kitiem Škotijos lietuviam, 
kurie nuolat sunkų mūsų liet, darbą savo 
aukomis paremia. Paskutiniu metu per 
Prelatą vėl gavome 8 svarus.

VYTIES KLUBAS PRISIMENA
Vietos Liet. Vyties Klubas savo dešim

ties metų sukakties proga pagarbiai prisi
minė ne tik geruosius, bet ir mirusius na
rius.

Už mirusiuosius Klubo valdyba užprašė 
šv. Mišias, kurios bus atlaikytos Liet. Jau
nimo Židinyje, Nottinghame spalio 1 d., 
sekmadienį, 11 vai.

LIET. SODYBA
— Numatytą pasilinksminimo datą So

dyboje teko pakeisti. Dabar jau galutinai 
nustatyta, kad Klubo „Sezono užbaigos“ 
alutis ir šokiai įvyks lapkričio 18 d. Visi 
kviečiami į Sodybą tą vakarą atsigerti alu
čio ir pasilinksminti. Smulkmenos bus pa
skelbtos vėliau.

— Ilgą savaitgalį Sodyboje praleido V. 
Vaišnora ir J. Kunigiškio šeima iš Lea
mington Spa. Linkėtina, kad ir kitų kolo
nijų gyventojai aplankytų Sodybą ne se
zono metu.

PADĖKA
Mieliems prieteliams, draugams ir vi

siems lietuviams, kurie, mano brangiai se
sutei a.a. Petronėlei Stanaitytei mirus, gi
liausio liūdesio valandoje pareiškė man 
nuoširdžiausią užuojautų, dalyvavusiems 
Šv. Juozapo R.K. bažnyčioje gedulingų šv. 
Mišių aukoje ir nesigailėjusiems laiko ve
lionei palydėti į amžinojo poilsio vietą — 
„Lietuvių kapines“ Derbyje, ir ten dalyva
vusiems paskutinėse įnirusiems laidotuvių 
apeigose, ypač p.p. P. ir S. Sarapinams už 
jų parodytą neapsakomą draugiškumą bei 
pagalbą man, taip pat kun. S. Matuliui, 
MIC, už atlaikytas gedulingas šv. Mišias 
bei palydėjimą į amžiną poilsio vietą, be 
to. p.p. J. ir A. Valantinams, p. B. Zinkui, 
p. J. Levinskui ir kt. Tuo pačiu ir visiems 
lietuviams už tokius gausius vainikus bei 
gėles, visiems mano nuoširdžiausias lietu
viškas ačiū.

M. Raulinaiticnė

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. Šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3.
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

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