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PO SOVIETINIU KEVALU
PO 50-TIES METŲ

Kapitalistiniai Vakarai bolševikų per
versmo Petrapilyje 50 metų sukaktį minė
ti pradėjo jau prieš kurį laiką. Ypačiai 
spauda. Amerikiečių „Newseek“ savo vir
šelį papuošė plakatiniu ir spalvotu Leni
nu. Britų „Sunday Times" spalvota gilia
spaude pavaizdavo idilišką nūdienio rusiš
ko kolchozo buitį. „Look“ į Sovietų Sąjun
gą išsiuntė visą savo reporterių komandą, 
įvykiai, kurie istorijon įėjo kaip Spalio re
voliucija, Vakaruose įsiprašė į televizorių 
ekranus, o Paramount filmų studijos apie 
tuos įvykius susuko pilnametražinį doku
mentinį filmą, kurio gamyboje bendradar
biavo sovietai, bet finansavo kapitalisti
nis prancūzų Hachette koncernas.

Anas įvykis 1917-jų metų Petrapilyje, 
kuris sukrėtė pasaulį ir, be jokios abejo
nės, pakeitė žmonijos istorijos eigą, mūsų 
kalendoriumi skaičiuojant, įvyko visiškai 
ne spalyje, bet lapkrityje, o kai kurių rim
tų istorijos tyrinėtojų nuomonė, buvo vi
siškai ne revoliucija, bet perversmas, pu
čas. Tačiau Spalio revoliucijos pavadini
mas tvirtai įsipilietino komunistinio ir Va
karų pasaulio vartosenoje, kurios, tur būt, 
niekas nebepakeis.

Vakarų viešosios informacijos dėmesys 
Spalio revoliucijas sukakčiai dvejopai su
prantamas. Pirmiausia tai yra laikraštinė 
naujiena. Tamsiausias, labiausiai atsili
kęs, perdėm atžangus Europos kraštas per 
pusę šimtmečio išaugo į antrąją pasaulio 
galybę, su modernia pramone, besivystan
čiu vartotojų ūkiu, su savais erdvėlaiviais, 
kuri pirmoji į atmosferą išsviedė dirbtinį 
žemės palydovą — sputniką. Kontrastas 
tarp beraščiais mužikais apgyvendintos 
caro Rusijos ir Veneron savo erdvėlaivį 
nusiųsdinusios Sovietų Sąjungos vis dėlto 
yra toks ryškus, kad visa tai negali neku
tenti Vakarų visuomenės vaizduotės.

Antra vertus, privati, taigi kapitalistinė, 
Vakarų spauda yra ne tik laisva, bet ir 
konkurencinė. Dėl milijoninių tiražų besi- 
rungiantieji Vakarų laikraščiai ir žurnalai 
žinias savo skaitytojams stengiasi perduo
ti anksčiau už kitus, įdomiau, išknisti 
naujų, kitur dar neskelbtų faktų. O įsiva
žiavus nesunku pamesti pusiausvyrą. Tam 
tikra prasme panašiai ir Spalio revoliuci
jos sukaktį minint ne vienam Vakarų re
daktoriui atsitiko...

Mums, lietuviams, toji Spalio revoliuci
ja ir jos pasėkos, be abejo, yra daug arti
mesnis, tiesiog naminis reikalas. 1917-siais 
metais Lietuva, tiesa, laikinai vokiečių 
ckupuota, dar buvo Rusijos valstybės da
lis. 1917-siais metais Petrapilyje, kuriame 
anie istoriniai dalykai vyko, gyvavo veik
lus ir veržlus lietuvių tūkstantinis telki
nys. Pagaliau ne vienas lietuvis anuose 
įvykiuose asmeniškai dalyvavo.

1940-jų įvykiai, kurių pasėkoje anos re
voliucijos tąsa buvo pradėta prievarta gy
vendinti pačioje Lietuvoje, mums visiems 
gerai žinomi. Juk Lietuvą ir aplamai Pa- 
baltijys rusams vis dar yra „naša zagrani- 
ca“ — „mūsų užsienis", nors dvidešimt 
kelerių metų tos priverstinės revoliucijos 
taikymo Lietuvoje laikotarpis, aišku, ne
galėjo neturėti savo pasėkų. Ir tos pasė
kos, be abejo, jau virto Lietuvos dabarties 
istorija. O Rusija, kuri, Sovietų Sąjungos 
pavidalu, penkiasdešimt metų po anos 
Spalio revoliucijos iškilo j antrąją pasau
lio galybę, tiesiogiai ir betarpiškai lemia 
ir Lietuvos likimą.

Kokia Rusija šiandieną iš tiesų yra ir 
kur ji eina — tai klausimas, kuris ne pas
kutinėje vietoje domina ir lietuvį.

Šiandieną sovietuose niekas nebadauja. 
Visi yra apsirengę, žiemos šalčių metu ap
sirūpinę kuru. Skurdas, tiesioge to žodžio 
prasme, sovietuose yra nugalėtas.

Gyventi sovietuose galima, bet milijo
nams eilinių piliečių toji gyvenimo kasdie
nybė yra nuolatinė kova ir rūpesčiai. 
Maisto netrūksta, bet, norėdama juo aprū
pinti savo šeimą, šeimininkė kasdieną tū
li ištisas valandas praleisti, lakstydama 
tarp parduotuvių ir turgaus. Rūbų, ava
lynės yra apstu, bet, jei nori įsigyti ką 
nors dailesnio ar madingesnio, turi kant
riai laukti, kol parduotuvėse tokios prekės 
atsiranda arba kol tokių prekių gali įsigy
ti per pažintis, net pakišant kyšį pardavė
jams.

Kiek vargo, rūpesčių ir stumdymosi so
vietinis pilietis turi paaukoti kasdieninio 
vartojimo reikmenims įsigyti! Kiek daug 
brangaus laiko bergždžiai išeikvojama be
laksiant po parduotuves, kad apsirūpin
tum reikalingomis prekėmis! Tai sovieti
nės buities kasdienybė, beveik neįsivaiz
duojama Vakaruose.

Dar 1919 metais Leninas įspėjo:
— Mes privalome ekonomiškai pralenk

ti išsivysčiusius pramonės kraštus. Kitaip 
mes žūsime...

Iki šiol Sovietų Sąjunga nei pralenkė,

PLATINIMAI IR SIAURINIMAI
Geležinkelininkų profesijai ir darbui 

bei geležinkelių reikšmei iškelti pirmąjį 
rugpjūčio sekmadienį sovietai pavadino 
geležinkelininko diena. Todėl tuo metu 
daug rašyta apie didėjantį traukinių grei
tį, nuolat augantį keleivių ir krovinių 
transportą, tobulėjantį aptarnavimą, Ta
čiau pati svarbiausioji sovietiniiĮ geležin
kelių ypatybė nutylėta, būtent, tai, kad jų 
bėgiai yra platesni už kitų valstybių bė
gius. Tai turi didelę ne tik ūkinę, bet ir 
karinę bei psichologinę reikšmę. Geležin
kelių bėgių plotis aiškiai rodo, iki kol sie
kia Maskvos viešpatavimas. Per amžius 
Rusija stengėsi izoliuotis ir izoliuoti jos 
pavergtas tautas nuo kitų pasaulio kraš
tų. Užtat kai buvo išrastas garvežys ir 
pradėti tiesti geležinkeliai, rusai juos sta
tė 20 centimetrų platesnius, negu kitos ša
lys. Tuo jie stengėsi apsisaugoti nuo viso
kios užsienio įtakos bei brovimosi į savo 
kraštą. Skirtingi Rusijos geležinkeliai 
ypač buvo sveikinami sovietų, kurie savo 
imperiją atskyrė nuo laisvojo pasaulio ge
ležine uždanga. Kai Maskvai pasisekė nu
kelti tą uždangą toli į pietus bei vakarus 
ir sukurti komunistinių kraštų karinę bei 
ūkinę organizacijas, vadinamas Varšuvos 
paktu ir COMECONU, rusai norėjo ir sa
vo geležinkelių sistemą primesti į jų orbi
tą įtrauktosioms valstybėms. Tačiau jiems 
tas kėslas nepasisekė.

Lietuva, atgavusi laisvę, nukreipė savo 
žvilgsnį į pažangius Vakarus. Todėl jiems 
susiaurinti geležinkelius. 1940 m. okupavę 
Lietuvą, rusai vėl praplatino mūsvĮ gele
žinkelius. Ištisus metus mūsų žmonės ste
bėjo rusiškus traukinius, atbildančius į 
okupuotąjį kraštą su tuščiais vagonais ir 
išvežančius duoninius grūdus, mėsą, pieno 
gaminius ir kitas gėrybes.

1941 m. vokiečiai vėl susiaurino geležin
kelius, kurie buvo naudojami beveik išim
tinai karo reikalams. 1944 m. sugrįžę ru
sai pirmiausia griebėsi ne atstatyti su
griautas geležinkelių linijas, bet platinti 
dar sveikas likusias. Taip šitame šimtme
tyje okupantai net kelis kartus keitė mūsų 
geležinkelius.

Šiandieną okupuoto krašto plieniniai 
keliai yra visiškai įjungti į Rusijos gele
žinkelių sistemą. Pabaltijo geležinkelių 
viršininkas yra „vyresnysis brolis“ N. 
Krasnobajevas, Pabaltijo magistralės 
Šiaulių skyriaus viršininkas E. Voleckis 
ir t.t. Kiekviena kapeika, sumokamoji ke
leivių už jų pervežimą arba gaunamoji iš 
įmonių už prekių bei medžiagų transportą, 
patenka tiesiog į Maskvos kapšį. Nereikia 
nė aiškinti, jog okupuotosios Lietuvos ge
ležinkelių eksploatavimas duoda gražias 
pajamas. Negana to: partija prieš metus 
privertė lietuvius geležinkelininkus pasi
žadėti, kad rusų revoliucijos penkiasde
šimtmečio garbei kiekvienas sutaupys po 
200 rublių per mėnesį eksploatacinių išlai
dų sąskaita, t.y. per du kartus daugiau, 
negu .geležinkelietis per tą laiką uždirba. 
Aišku, kad toks pažadas buvo nesąmonė, 

nei žuvo. Tačiau sovietai per savo gyvavi
mo 50-metį išvystė milžinišką pramoninę 
gamybą, savo apimtimi atsiliekančią tik 
nuo JAV. Bet tas atsilikimas vis dar yra 
labai ryškus.

Pernai sovietai pagamino 99 milijonus 
tonų plieno, JAV — 134 milijonus tonų. 
Sovietai pagamino 265 milijonus tonų naf
tos, JAV — 404 milijonus tonų. Sovietai 
pagamino 545 milijardus kilovatvalandžių 
elektros srovės, JAV — 1.248 milijardus 
kilovatvalandžių. Sovietai pasigamino 235 
tūkstančius automobilių, JAV — 8,6 mili
jonus.

Tik anglies sovietai išsikasa kiek dau
giau už amerikiečius — 586 milijonus tonų 
(JAV — 545 milijonus tonų). Tačiau tai 
kaip tik ir pabrėžia pramoninį sovietų at
silikimą nuo JAV. Modernioje pramonės 
gamyboje anglis nėra labai ūkiškas ener
gijos šaltinis. Elektros energija ir nafta 
anglį vis labiau išstumia.

Beje, sovietai pernai pagamino tris 
kartus daugiau (100 milijonų tonų) javų 
daugiau už JAV. Tačiau ir tai kaip tik yra 
žemo pragyvenimo lygio rodiklis. Yra se
niai žinoma ekonominė tiesa: kuo aukš
tesnis pragyvenimo lygis, tuo mažiau duo
nos ir javų gaminių gyventojai suvartoja. 
O sovietuose ir šito didelio išsiaugintų ja
vų kiekio gyventojams išmaitinti nepakan
ka.

Betgi, nežiūrint atsilikimo nuo JAV, So
vietų Sąjungos gamybos apimtis yra mil
žiniška, prilygstanti, o kai kuriose srityse 
pralenkianti Vakarų Europos kraštus. Ta
čiau eilinio Sovietijos piliečio pragyveni
mo lygis vis dar yra žemas, ir kasdieninė 
jo buitis nelengva.

Kodėl?
Myk. Varekonis 

ir šiandien jau aišku, kad jis nebus tesė
tas.

Nematyti, kad rusai geležinkelius Lie
tuvoje gerintų. Jie čia elgiasi kaip tikri 
okupantai. Rusų geležinkeliečių organas 
„Gudok“ gyrėsi naujomis geležinkelių li
nijomis, išvestomis sovietinės imperijos 
šiaurėje, Sibire, Kazachstane. Jos pasiekė 
naujus pramonės centrus, pastatytus dar
bo vergų rankomis, tokius kaip Magnitką, 
Kuzbasą, Karagandą, Vorkutą, Kolos pu
siasalį ir Bratską. Netrukus pasieks ir 
Ufą — 3.500 kilometrų. Baigiamas statyti 
„Sredsibas“ — nuo Barnaulo iki Kustana- 
jaus — 1.500 kilometrų, ir „Sevsibas“ — 
700 kilometrų. Tačiau neteko girdėti, kad 
būtų tiesiami nauji geležinkeliai arba ge
rinami esamieji okupuotoje Lietuvoje. To
dėl rusų gyrimasis kolonizuojamų Azijos 
sričių išraizgymu geležinkelių tinklu yra 
lyg pasityčiojimas iš lietuvių. Tai lygu pa
sakymui: žiūrėkite, kur mes dedame iš jū
sų geležinkelių eksploatavimo surinktuo
sius pinigus. Ne tik pinigus, bet ir lietuvių 
darbo jėgą Maskva naudojo ir tebenaudo
ja Užuralio sritims įsisavinti, statant jose 
vis naujas geležinkelių linijas. Daug tūks
tančių lietuvių tremtinių žuvo, tiesdami 
„Sredsibą“ ir „Sevsibą".

Augustinas Upėnas

Septynios DIENOS
TEISĖ GYVENTI

Egipto vyriausybės atstovas pareiškė, 
kad jo kraštas pripažįsta Izraeliui teisę 
taikiai ir saugiai gyventi, bet neužmegs di
plomatinių santykių.

Tą teisę viešai yra paskelbęs ir Jordano 
karalius, kalbėdamas už visus arabų kraš
tus. Tačiau tarp Izraelio ir Jordano didėja 
įtempimas, nes Izraelis kaltina Jordaną 
siunčiant teroristus. Jordanas net kariuo
menę sutraukė į pasienį, jei nelauktai būtų 
puolamas. O Egiptas žada eiti padėti Jor
danui, jei Izraelis pultų.

IŠIMAMA IŠ APYVARTOS
Zagrebo universiteto Jugoslavijoje prof. 

Kostico knyga apie tarptautinius santykius 
ir tarptautinę teisę buvo naudojama kaip 
vadovėlis universitetuose.

Sovietų istorikas Jakovlevas užsipuolė 
tą knygą, kad ji skelbianti amerikiečių 
propagandą. Tai ji dabar išimta iš apyvar
tos.

PARUOŠIAMOJI KONFERENCIJA
Sovietų pastangomis jau seniai norima 

sušaukti tarptautinę komunistų partijų at
stovų konferenciją. To noro ligi šiol nesi
seka įgyvendinti, nes kai kurios partijos 
priešinasi.

Kai į revoliucijos sukakties šventę buvo 
suvažiavę atstovai daugelio kraštų partijų, 
tai buvusi ta proga sušaukta paruošiamoji 
konferencija. Jau esą aišku, kad toje tarp
tautinėje konferencijoje dalyvautų apie 60 
komunistų partijų.

TAIKOS NEBUS
Šiaurės Vietnamo min. pirm. Pham Van 

Dong pareiškė, kad negali būti jokios kal
bos apie taiką, kol amerikiečiai ir jų są
jungininkai bombarduoja kraštą.

Pagal 1954 m. sutarimą Ženevoje, Viet
namu! turinti būti pripažinta nepriklauso
mybė, amerikiečiai turį pasitraukti iš Pie
tį) Vietnamo ir liautis bombarduoti, kraš
tui turį būti leista apsijungti.

TRAUKINIO NELAIMĖ
Britanijoje, prie Hither Green, dėl įlū- 

žusio bėgio nuvirto greitasis traukinys, 53 
keleiviai žuvo, 111 sužeista (iš jų 55 tebėra 
ligoninėje).

Po tos nelaimės tikrinant bėgius, kitose 
vietose taip pat surasta keletas įtrūkimų.

ŠVENTINIAI KALTINIMAI
Spalio revoliucijos sukakties iškilmės 

vyko ne tik Maskvoje, bet ir Pekinge.
Ten krašto apsaugos ministeris Lin Piao 

savo kalboje Sov. Sąjungą aptarė, kaip re
voliucijos tėvynę. Revoliuciškai nusiteikę 
viso pasaulio žmonės mylėję tą kraštą, bet 
po Stalino nauji jo vadai pasireiškę kaip 
revizionistai ir atstatinėją kapitalizmą. Da
bar socialistinės revoliucijos tvirtovė esan
ti Kinija, tuo keliu einanti ir Albanija.

POPIEŽIUI OPERACIJA
Popiežiui Pauliui VI padaryta jau anks

čiau numatytoji operacija.
Ji esanti sėkminga.

PENKIOS DIENOS SU PRIEDU
Penkių dienų darbo savaitė šiuo metu 

yra vienas iš jauniausių bolševikinės pro
pagandos žirgelių, kuriais jinai joja savo 
įtikinėjimuose apie „darbo žmonių gerovės 
kėlimą“. Stengiasi sudaryti įspūdį, kad 
bolševikinė valdžia (po 50 metų pastan
gų!) neva pirmoji pasaulyje suteikianti 
dirbantiesiems tokį gyvenimo palengvini
mą...

Iš tikrųjų tačiau Kremliaus valdovams 
nepavyko nuslėpti nuo pavaldinių, kad tas 
palengvinimas daugelyje vadinamųjų ka
pitalistinių kraštų jau seniai įgyvendinta 
kasdienybė. Tas privertė ir juos panašiai 
daryti. Betgi vienu požiūriu jie iš tiesų 
pasišovė „pralenkti kapitalizmą“: penkių 
darbo dienų savaitę jie lengva ranka „įve
da“ ir žemės ūkio darbininkams. Tiksliau 
— leidžia žemės ūkio darbų administrato
riams patiems tą reikalą susitvarkyti, kaip 
išmano.

Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo iš 
biurokratinių viršūnių. Štai kaip tas leidi
mas atsiliepia Lietuvoj, pavyzdžiui, Vis
mantuose, ties Pasvaliu. To kolchozo pir
mininkas guodėsi Žemės Ūkyje. Su mel
žėjomis, esą, nebūsią vargo susitvarkyti:

„Turime 215 karvių... Rankomis jas 
melžia 16 melžėjų, iš jų 2 pakaitinės. 
Kiekvienai melžėjai tenka po 15-16 kar
vių. Kai savaitėje dirbsime 5 dienas, mel-

NAUJA BOMBŲ RŪŠIS
JAV krašto apsaugos ministeris McNa

mara tvirtina, kad sovietai gaminasi naują 
bombą, kuri tam tikra prasme būtų vertes
nė už tolimo skridimo raketas. Jos būtų 
leidžiamos skristi nedideliame aukštyje, 
tik apie 100 mylių, dėl to jas sunku būtų 
sekti priešui.

PAJĖGUMAS UŽMUŠTI
Kai aiškėja, kad sovietai gaminasi nau

jus atominius ginklus, tai JAV krašto ap
saugos ministerija paskelbė, kokia vis dėl
to būtų jų persvara, jei Sov. Sąjunga pul
tų.

Sov. Sąjunga neturinti dar nė 500 gerų 
tolimo skridimo raketų. O jei ji netikėtai 
pultų, tai galėtų sunaikinti tiktai apie 100 
amerikiečių turimųjų 1000 Minuteman ra
ketų. Likusiomis 900 raketų, laivuose lai
komomis raketomis ir bombonešiais, sako, 
dar būtų galima ant Rusijos numesti 2000 
bombų ir užmušti beveik pusę visų gyven
tojų.

Apie 1973 m., kai padidės Sov. Sąjungos 
atominis pajėgumas, ji galės puldama su
naikinti 300 raketų iš turimųjų 1000, bet 
apskritai ir amerikiečių pajėgumas tada 
bus padidėjęs.

NEPRIKLAUSOMYBĖ PASKUTINIAJAM
Swazilandija yra paskutinysis kraštas 

Afrikoje, kuris tebėra Britanijos protekto
rate.

Šiais metais jam buvo duota savivaldy
bės teisė. Sekančių metų rugsėjo 6 d. jis 
gaus nepriklausomybę.

JPA S A IL YJE
— Per 13 dienų Britanijoje snukio ir na

gų liga palietė 126 ūkius, ir dėl to buvo su
naikinta 29.459 gyvuliai — 11.310 galvijų, 
8.644 avys, 9.502 kiaulės ir 3 ožkos.

— Italijoje, prie Salerno, greitasis trau
kinys atsitrenkė į ant geležinkelio susigrū
dusią bizonų bandą, 12 keleivių žuvo, 74 
sužeisti.

— 3 žuvo ir 10 sužeista, kai pietinėje 
Olandijoje traukinys kryžkelėje atsitrenkė 
į sunkvežimį.

— Japonijos sostinėje Tokio demonstra
vo apie 10.000 piliečių ir susirėmė net su 
policija, o demonstruodami jie reikalavo, 
kad amerikiečiai atiduotų užimtąsias Riu- 
kias, Bonins ir Volcanoes salas, kurios pri
klauso japonams.

— Taijuane, Kinijoje, buvo teisiami 18 
Mao Tsetungo priešų, iš jų 4 nuteisti mirti, 
ir 3 tuojau įvykdyta bausmė.

— Šiaurinėje Sumatroje (Indonezijoje) 
areštuota apie 2.000 žmonių, kurie norėję 
suorganizuoti slaptą komunistų partiją.

Ponią ZUZĄ ir jos šeimą, 
jos motinėlei Vokietijoje mirus, 

giliai ir nuoširdžiai atjaučia
PLB Derby Lietuvių Klubas 

žėjoms teks melžti po 18 karvių. Tada rei
kės 12 melžėjų. Dar 3 bus pakaitinės. Pa
skaičiavome, kad melžėjų darbo apimtis 
nepakitęs. Kiek padidės darbo dienos 
trukmė“.

Kaip visur kitur, taip ir čia ryškiai at
sispindi būdingas bolševikinių „palengvi
nimų“ bruožas: darbo dienų skaičių suma
žinti galima, bet darbo apimties mažinti 
— ne. Iš tikrųjų, pagal tą savotišką kol
chozo pirmininko apskaičiavimą, darbo 
krūvis išeitų net padidintas, kadangi jis 
kombinuoja prie tų pačių 215 karvių pa
likti tik 15 melžėjų vietoj ligišolinių 16. 
Be abejo, jo „paskaičiavime“ yra klaida: 
15 melžėjų, dirbdamos tik po 5 dienas sa
vaitėj ir melždamos po 18 karvių, nepa
metė visų 215 karvių. Kai skaičiavimą pa
tikrins, tai atras, kad, norint kasdien tu
rėti kūtėse 12 melžėjų, 5 darbo dienų po 
18 karvių sąlygomis būtinai reikia ne 3, o 
beveik 5 pamaininių melžėjų, t.y., iš viso 
17 melžėjų vietoj dabartinių 16. Tik taip 
„melžėjų darbo apimtis nepakitęs“, t.y., 
kiekvienai melžėjai per savaitę teks apie 
270 melžimų, kaip ir dabar vidutiniškai 
yra. Skirtumas bus tik tas, kad tie melži
mai bus išdalyti nebe į 6, o į 5 dienas, t.y., 
vietoj 45 melžimų kasdien per 6 dienas 
bus 54 meližimai kasdien per 5 dienas sa
vaitėj. Tai ir visas „palengvinimas“...

Be to, darbo dienų savaitėj sumažini
mas nesudaro jokio pagerinimo atlygini
me, kadangi atlyginimas skaičiuojamas ne 
už darbo dienas ir ne už valandas, o už 
primelžto pieno kiekį, tiksliau — už pieno 
riebalinių vienetų kiekį.

Jei su melžėjomis, atrodo, šiaip taip 
susitvarkyta, tai kebliau su kitais ūkio 
darbininkais. Kolchozo pirmininkas štai 
kaip pasakoja:

„Iki šiol dar nesugalvojome, kaip reikė
tų pertvarkyti kerdžių, veršininkų ir kiau- 
lininkių darbą... šių skaičių tektų padi
dinti 30-40 proc. Bet pakaitinių neturime... 
visuose baruose jaučiamas darbo jėgos 
trūkumas. Vien dėl šios priežasties ūkio 
veršininkės, kiaulininkės, kerdžiai dar ir 
kitais metais, matyt, negalės naudotis su
trumpinta savaite. Nemažas mūsų rūpes
tis, kaip šiems žmonėms surasti po vieną 
poilsio dieną savaitėje. Kol kas jie nė to 
negauna“..,

(E)

KARINIS PARENGIMAS

Naujas maršalo Grečko parengtas So
vietų Sąjungos karinės prievolės įstaty
mas ir Lietuvos gyvenime rūsti naujiena. 
Tuo įstatymu kraštas paverčiamas beveik 
ištisine militarine mokykla. Skirtumas, 
palyginti su ligšioline tvarka, ne tiek tas, 
kad dabar jaunuoliai bus šaukiami ka
riuomenėn 18 metų (dvejiems ar trejiems 
metams), kiek tas, kad jau prieš tai, nuo 
17 metų, turės išeiti parengiamąjį apmo
kymą mokyklose arba darbovietėse. Jei 
šaukimai į tikrąją tarnybą ir toliau galės 
būti atidedami (studentams, specialinių 
mokyklų moksleiviams), tai nuo paren
giamojo karinio apmokymo galės išsisukti 
tik invalidai. Atidėjimai nenudildys šauki
mo iki 27 metų amžiaus, taigi ir studentai 
šaukimo neišvengs, nes iki tokio amžiaus 
turi baigti mokslą. Per ilgai užtęsęs studi
jas studentas gali būtį pašalintas dėl ne
pažangumo, o tuo atveju atidėjimas auto
matiškai netenka galios. Bet baigusiems 
numatoma tik vieneri metai tarnybos ir 
karininko laipsnis.

Sekti, kas turi būti įtrauktas į privalan
čių atlikti parengiamąjį apmokymą bei į 
šaukiamųjų .sąrašus, yra įpareigotos ne tik 
rajonų komendantūros (kariniai komisa
riatai), milicija ir vykdomieji komitetai 
(vietinė administracija), metrikacijos 
biurai, bet ir namų valdybos, butų eks
ploatavimo kontoros ir net privačių namų 
savininkai. Moterys nuo 19 iki 40 metų 
amžiaus, turinčios medicininį ar kitą kokį 
specialų parengimą, irgi ali būti paimtos 
karinėn ataskaiton net ir taikos metu ir 
gali būti šaukiamos atlikti mokomąsias pra 
tybas. Mokyklose, įmonėse, įstaigose, or
ganizacijose ir net kolchozuose numatomi 
steigti parengiamojo karinio apmokymo 
kursai su etatiniais kariniais vadovais.

Naujokų (18-mečių) ėmimas dabar bus 
vykdomas dukart per metus: gegužės-bir
želio ir lapkričio-gruodžio mėnesiais.

(E)

Myliniai žmonai ADELEI VOSYLIENEI 
mirus,

J. Vosyliui gilią užuojautą reiškia
DBLS Halifax© Skyriaus Valdyba ir nariai
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TRYS STRAIPSNIAI
TRECIOSIOS PRADALGĖS

Algirdas Titus Antanaitis šiuo metu, tur 
būt, bus darbščiausias užsienio lietuvių li
teratūros kritikas ir aplamai literatūrinis 
publicistas. Jis yra ir „Metmenų" literatū
rinis redaktorius, o jo plunksna vienaip ar 
kitaip nepraleidžia neaptarusi nė vieno 
šiokios tokios vertės ar bent reikšmės tu
rinčio įvykio emigracinėje mūsų būtyje.

Trečiosios pradalgės literatūros metraš
tyje A. T. Antanaitis spausdinasi su 30 
puslapių apžvalginiu straipsniu „Periodi
nės spaudos įnašas literatūron". Straipsnis 
apžvelgia pastarųjų aštuonerių metų JAV 
išeinančią lietuvių periodinę spaudą ir su
žymi tos spaudos skirtąjį dėmesį literatū
rai. Tokios, sakytume, kultūrinės statisti
kos yra ne tik naudingos spaudos bei lite
ratūros žmonėms, bet vertingos ir kultū
ros istorikams, o autorius, straipsnį ruoš
damas, be abejo, įdėjo nemaža kruopštaus 
darbo.

A. T. Antanaičio apžvalga tačiau nėra 
vien tik sausas „statistikinis“ faktų sura
šymas. Autorius tuos faktus vis dėlto rū
šiuoja, vertina, kas, kalbant apie tokį gy
vą ir organišką dalyką kaip literatūra, 
yra neišvengiama, bet tas jo vertinimas 
išlieka dalykiškas, objektyvus, ko, deja, 
nieku būdu negalėtume tvirtinti apie kai 
kuriuos kitus mūsų literatūrinio gyvenimo 
aprašinėtojus. Iš Antanaičio pagaliau mes 
to ir laukiame, nes jis juk yra vakarietiš
kos galvosenos, dogmatikomis neužsikrė
tęs apžvalgininkas.

Apgailėtina, kad autorius savo apžval
goje apsiribojo vien tik JAV lietuvių pe
riodine spauda. Ir tai nenuosekliai, nes į 
„Santarvę“ jis vis dėlto žvilgterėja, nors 
tas žurnalas juk Londone buvo leidžiamas. 
I apžvalgą įtraukęs dar 5 už JAV ribų iš
einančius savaitraščius, A. T. Antanaitis 
jau būtų galėjęs pateikti visos užsienio 
lietuvių periodikos įnašą į literatūrą. Juk 
toks „Europos lietuvis", proporcingai sa
vo dydžiui, literatūrai, tur būt, skiria di-

APYBRAIŽOS IR ATSIMINIMAI
dėsnį dėmesį už bet kokį kitą lietuvių 
emigrantų laikraštį.

* * *
Stasys Santvaras 1966-jų Pradalgei da

vė „Impresionistinius paveikslus" apie ke
turis 60 metų sulaukusius sukaiktininkus: 
Pulgį Andriušį, Bernardą Brazdžionį, An
taną Gustaitį ir Juozą Kapočių. Atsimini
mai apie du poetus, beletristą ir leidėją 
yra įdomūs, vertingi, spalvingi, bet tuo 
pačiu metu ir neapsimestinai subjektyvūs, 
taip sakant, iš draugiškų pozicijų rašyti.

Šitie Santvaro atsiminimai apie keturis 
mūsų kultūriniame gyvenime nekasdie
niškus pėdsakus palikusius asmenis tik
riausiai bus įdomūs pasiskaityti įvairaus 
plauko skaitytojams, pradedant intelek
tualais (kurie juose, tur būt, atkreips dė
mesį į tam tikrus atskleidimus ir atsis
kleidimus) ir baigiant mažiau reikliais, 
vien įdomybių ieškančiais skaitytojais. O 
šiaip straipsnį laikytume maždaug „mid
dlebrow“ lektūra, kas,, matyt, ir paskatino 
šituos Santvaro paveikslus ištisai persi- 
spausdinėti „Dirvai“.

* * *
Liudas Dovydėnas vis dėlto ne eilinė fi

gūra mūsų parnase. Tai maždaug lietuviš
kas nobelininkas — nepriklausomybės 
metų valstybinės literatūros premijos lau
reatas. Pokario metais, Vokietijos stovyk
lose betūnodamas, jis dar apdovanojo 
skaitytojus keliomis savo knygomis, bet, 
išemigravęs į JAV, nutilo. Amerikoje mū
sų nepriklausomybinis laureatas, pasako
jama, turįs kiaunių ar žebenkščių ar kaž
kokių kitų brangiakailių gyvulėlių farmą 
ir literatūriniame gyvenime nedalyvau
jąs.

Mūsų literatūros mėgėjai ir rašytojo 
Dovydėno gerbėjai apsidžiaugė, kai pa
staraisiais metais „Naujienos" paskelbė 
jo novelę, po kurio laiko ilgesnį straipsnį, 
o Trečiojoje jis spausdinasi su keliasde
šimties puslapių apimties į atsiminimus 

atremta apybraiža. Literatūrinio grynumo 
šalininkai, žinoma, apgailestaus, kad Do
vydėnas savo talento ir pastangų nenu
kreipė į grožinę literatūrą. Puristai, tur 
būt, priekaištaus, kad literatūros metraš
tyje spausdinama neliteratūrinės temati
kos apybraiža. Betgi, atmetus šūkį menas 
— menui, literatūrinio gyvenimo akiračiai 
neaprėpiamai išsiplečia. Rašytojas visuo
met yra savos visuomenės, krašto, tautos 
atstovas. Jis taip pat yra ir savo gyvena
mojo laiko liudytojas. Ir kai ramus, rit
mingas laiko tekėjimas lūžta, kai istorijos 
tėkmėj įsirėžia didžiulės kampuotos krei
vės ir kai kasdieninė buitis pasireiškia 
milijonais asmeniškų tragedijų, rašytojas 
negali tylėti. Bet kai mūzos tyli, grožinė 
literatūra nesikuria — rašytojas tada ieš
ko paaiškinamojo prasmens. Puristams, 
beje, prisimintina, kad beveik joks rimtes
nis Vakarų literatūrinis žurnalas neišsi
verčia be visuomeninių, filosofinių, me
muarinių rašinių. Juk ir fantastiškiausių 
istorijų kūrėjas galų gale atsiremia į nuo
gą gyvenimo tikrovę...

Liudas Dovydėnas 1940-siais metais bu
vo kompartijos valia išrinktas į Liaudies 
seimą, kuris, kaip žinome, pagal iš Mask
vos atsiųstąjį scenarijų, „prašė“ Lietuvą 
priimti į Sovietų Sąjungą. Tokiu būdu vi
suomet kairesnių pažiūrų, bet niekuomet 
komunistu nebuvęs L. Dovydėnas pateko į 
naujai besiformuojančios komunistinės 
Lietuvos visuomenės tarpą. Tačiau tuo pa
čiu metu jis aktyviai dalyvavo ir antiko
munistiniame lietuvių pogrindyje. Todėl 
jo žvilgsnis į anuometinius įvykius plačiau 
aprėpia negu daugelio kitų. Ir tas jo žvilgs
nis mums šiandieną yra daugeriopai įdo
mus, daug ką atskleidžiantis, kai ką pa
aiškinantis, bet ir naujų mįslių įmenantis.

Galop Dovydėnas nė nepretenduoja į 
objektyvią istorinę apybraižą. Jis teapra- 
šo, ką pats matė, kaip jam anie įvykiai at
rodė ir, tuo remdamasis, samprotauja. Pa
galiau viską pilnai atskleisti jis nė nesiry
žo, nes, jo žodžiais tariant, „šitai rašyti, 
ką rašau, labai nelengva“. Kai kurių ana
pus likusiųjų likimas dar nežinomas, o 
„ištrukusiųjų vardus minėti neturiu suti
kimo“, aiškina Dovydėnas.

Tačiau tų vardų Dovydėno rašinyje yra. 

Liudas Butkevičius, buvęs Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas, vienas antikomu
nistinio ir antinacinio pogrindžio vadų, 
pokaryje vadovavęs partizanams ir žuvęs. 
Daktaras Garmus. Generolas Baltušis - Že
maitis. Lietuvos kompartijos šulai Gros- 
manas-Didžiulis ir Adomas- Meskupas. 
Kunigas K. (kurio tapatybė nesunkiai at
spėjama). Lietuvis komunistas Vitas. Bu
vęs Lietuvos karininkas, vėliau nacių SD 
pareigūnas Berentas. Ir eilė kitų.

Karalijos diena
Lituanistikos Instituto istorijos skyrius, 

Vliko ir PLB vaidybų prašomas pasisaky
ti dėl pirmosios Lietuvos valstybės pra
džios datos, nutarė ir pataria: „1251 metų 
liepos 17 dieną laikyti oficialia Lietuvos 
karalijos įkūrimo diena".

Tai diena, kurioje popiežius Inocentas 
IV keliuose savo laiškuose priėmė didįjį 
Lietuvos kunigaikštį Mindaugą Apaštalų 
Sosto globon, pripažino jam karaliaus 
vardą, paskyrė Saremos ir Kuršo vysku
pus Lietuvos ir jos karaliaus globėjais ir 
pavedė Kulmo vyskupui vainikuoti Min
daugą Lietuvos karaliumi.

Nors vainikavimas įvyko tik 1253 metų 
vasarą, tie 1251 metų liepos 17 dienos po
piežiaus aktai jau įteisino Lietuvą tarp
tautinėje plotmėje kaip atitinkamai susi
tvarkiusią nepriklausomą valstybę. To 
meto Europos politinėje sandaroje tik po
piežiai ar jų delegatai teturėjo teisę vai
nikuoti valdovus ir tuo įteisinti jų valdas 
kaip valstybes. Suprantama, kalbamąją 
dieną Lietuvos valstybės kūrimasis buvo 
jau ir teisiškai užbaigtas, taigi ne faktiš
kai ką tik pradėtas. Kada, kieno bei ko
kiais veiksmais faktiškasis Lietuvos vals
tybės kūrimasis prasidėjo, nėra duomenų 
spręsti ne tik dienos ar mėnesio, bet nei 
metų ar dešimtmečių tikslumu.

Istorijos dokumentuosi Lietuvos var
das pirmą kartą paminėtas 1009 metais, 
kalbant apie tada įvykusį Prūsų arkivys
kupo benediktino Brunono Kverfurtiečio 
nužudymą ties Rusijos ir Lietuvos riba. 
Istorijos šaltiniai taip pat kalba apie daž

Dovydėnas rašo drąsiai ir atvirai. Ne
paisydamas kokių nors luominių ar kito
kių varžtų. O todėl, matyt, jau ir susilaukė 
nelabai dalykiškų užsipuolimų iš sluoks
nių, kuriems atvirybė kažkodėl vis dar 
baigiasi ties luominiais gardeliais...

O vis dėlto jau vien dėl Liudo Dovydėno 
šito rašinio verta Trečiąją Pradalgę atsi
versti.

R. E. Maziliauskas

nus lietuvių puldinėjimus į Livoniją, Ru
sijos žemes ir Lenkiją XII amžiaus gale ir 
XIII pradžioje. Tai liudija lietuvius buvus 
tada jau organizuotus, bet tai neapibūdi
na, kiek tas susiorganizavimas turėjo 
valstybiškų požymių. 1215-1219 metų lai
kotarpyje, ryšium su taikos sutartim tarp 
lietuvių ir Haličo-Volinijos kunigaikščių, 
lietuvių kunigaikščių minima net 21, ir 
jų vyresniųjų tarpe minimi Mindaugas 
bei jo brolis Dausprungas. 1219-1244 metų
— pustrečio dešimtmečio — laikotarpyje 
Mindaugas, pašalinęs sritinius kunigaikš
čius, paėmė valdžią į savo rankas visoj 
Lietuvoj ir pasivadino didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Tik 1250 metų gale ar 1251 
pradžioj apsikrikštijęs, Mindaugas išsiun
tė pasiuntinius pas popiežių, prašydamas
— mūsų laikų terminais tariant — de ju
re pripažinimo de facto jau esamai vals
tybei.

Iš tų duomenų tegalima spręsti, kad pir
masis Lietuvos valstybės pavidalas kūrė
si, greičiausia, palaipsniui, be konkretaus 
išankstinio nutarimo bei pasiskelbimo, ir 
kad tas kūrimasis truko gal keletą ar net 
keliolika dešimtmečių. Tai nėra ir, grei
čiausia, nebebus įmanoma nustatyti tiks
li Lietuvos valstybės kūrimosi pradžios 
data. Dėl to Lituanistikos Instituto istori
jos skyrius ir pataria, norint turėti kon
krečią su Lietuvos valstybės įsikūrimu 
susijusią datą, imti dėmesin tikrai žinomą 
tos valstybės tarptautinio įteisinimo datą
— 1251 m. liepos 17 d.

(ELTA)

ŽYDŲ NAIKINIMAS LIETUVOJE

Atsitiktiniai susitikimai
Vakare Aleksiūnas grįžo nekalbus. Visi gulėjo 

ir kalbėjosi.
— Vyrai, laikas miegoti, — nusirengdamas ta

rė jis. — Laikas pasilsėti.
— Koks čia laikas! — tarė Saladonis. — Su 

vištom sugulėm, tai dar valandėlę ir paplepam, pone 
Aleksiūnai.

— Plepat tai plepat, bet jau vėlu.
— Iš kur čia vėlu? — tarė Samuolis. — Vasa

ra, tik sutemo, su vištom sutūpėm, ir vėlu. Kai pas 
ūkininką dirbsim, tai šitokiu metu gal tik iš laukų 
eisim. Namie, būdavo, ar ne su tamsele sueidavo visi 
trobon? Dar kad su tamsele gultum, tai dar nieko, 
bet reikia ir papypkiauti ir pavalgyti, o, žiūrėk, pava
sarį, gegužės mėnesį...

— Nutilk, Samuoli, — sugergždė Aleksiūnas. 
— Eik tu po būdo ratais, po molio batais su savo 
visom kalbom ir su tamselėm.

Aleksiūnas mostelėjo ranka ir sunkiai atsisėdo.
— Kalbu, kas man prie širdies, — tarė Sa

muolis.
— Miegok, miegok, paklydusi tu avele. Vienas 

toks iš visų — nei šioks, nei toks. Visi kaip žmonės, 
tik Samuolis vienas sau traukia atskirą giesmelę. Jei 
visi šitaip darysim, tai subyrėsim per metus. Lietu
viai, lietuviai, patriotai, patriotai, o še tau tie pat
riotai!

Jis ir tą vakarą blaškėsi lovoje, nusiklostyda- 
mas ir apsiklostydamas, nuo dešinio šono versda
masis į kairį, ilsėdamasis aukštielninkas, kol prisnū
dęs pradėdavo garsiai knarkti. Paryčiui nubudo pro 
sapnus šaukdamas: „Broliukai, gelbėkit“ ir nieko 
neprisišaukdamas, nes negalėjo išrėkti. Atsikėlė pa
niuręs, o kai tą dieną darbo ministerijos skyrius su
kvietė visus naujai atvažiavusiuosius apklausinėti ir 
visiems siūlė darbo tik žemės ūkyje, tai Aleksiūnas į 
statinę negrįžo nei po pietų, nei po vakarienės. Drau
ge su Samueliu dar du vyrai užsirašė žemės ūkin, ir 
tas trejetukas visą popietį ir vakarą dalijosi žiniomis 
apie žemės darbus. Kiti ruošėsi važiuoti dar į mies
tus ir dairytis darbo fabrikuose.

Aleksiūno tądien niekas nematė net valgykloj. 
O kai po vakarienės visi susirinko į statinę ir triukš
mingai tarėsi, čia vienas, čia kitas įsiklausydavo, ir 
visi trumpam aptildavo.

— Rodos, žingsnius girdėjau, — pirmą kartą 
pasiklausęs tarė Saladonis.

— Gal Aleksiūnas grįžta, — tarė Samuolis.
O paskui dar kelis kartus vienas ar kitas kažką 

išgirsdavo ir visi įsiklausydavo, ko! Samuolis tarė:
— Sutemo jau, eikim gulti. Kai pareis Alek

siūnas, tai prisikabins, kad nemiegam.

Paklausyti jo buvo dar ir kita priežastis. Abu 
jaunyliai, Graudušiukas ir Valentinėlis, suuostė, kad 
galima gauti darbo mieste, ir ryt ankstyvu traukiniu 
devyni skuba jau važiuoti ieškoti. Tai kai Aleksiū
nas brakštelėjo duris, visi gulėjo, ir tie paskutiniai 
du taip pat nutilo, kurie ligi tol dar persimesdavo 
tingiais sakiniais apie rytdienos kelionę.

Kai rytą Aleksiūnas pravėrė akis, dar tik te
kėjo saulė, ir pro langiūkštį ant kojų jam krito rau
donas keturkampis šviesos. Daugumas vyrų jau bu
vo sukilę.

— Kur gi dabar jūs taip anksti? — tarė jis ar
čiausiai stovėjusiam Saladoniui.

— Darbo važiuojam ieškoti, — tarė tas.
— Ar visi?
— Tai kas užsirašė žemės ūkin, tai jau nebeva

žiuoja.
— Ar tai čia kas nors vis dėlto užsirašė?
— Trys užsirašė.
— Samuolis, žinoma, — keldamasis tarė jis. — 

Aišku, Samuolis. Tai mane, vyrai, ar priimsit į 
miestą?

— Prašom, — tarė Valentinėlis. —Prašom, tik 
jau reikia paskubėti.

— Aš tuoj. Mane tik labai nustebino Samuo
lis. Netikėjau, kad jis ims ir atsiskirs nuo visų. Ma
niau sau: pakalbėsim, pajuokausim, o tas žmogus 
vis tiek paliks tarp mūsų, vienoje šeimoje. O čia dar 
jis nusiveda miškan kitas dvi aveles, štai tau ir lie
tuvis! štai patriotas! Vienybė, vienybė, o Samuoliai 
vieni subarstys lietuvius...

— Paskubėkit, pone Aleksiūnai, — tarė jam 
Valentinėlis, baigęs rištis kaklaraištį ir žvilgterėjęs į 
rankinį laikrodėlį. — Geras galas iki stoties.

— Aš skubu, tamsta, — tarė jis, raišiodamasis 
batus. — Man tik labai liūdna, tamsta, kad jau iš 
pirmųjų žingsnių subyra visa vienybė ir visas lietu
viškumas.

— Kas ten Aleksiūnui byra iš paties ankstaus 
ryto? — mieguistu balsu tarė Samuolis. — Jau pro 
miegus girdžiu: Samuolis, Samuolis. Maniau, kad 
jau žmogus prašosi į ūkį.

— Išdavikas! — tarė Aleksiūnas ir nunertė 
akis.

— Kas išdavikas?
— Tu!
— Na, tai tau. Aleksiūnai, bijok Dievo, jei 

žmonių jau nebebijai. Ką gi tu čia kalbi? Kas tau 
čia dabar rūpi, ar aš einu į ūkį, ar už ūkio?

Samuolis atsisėdo.
— Ar ne aš atvedžiau čia jus visus? Trisdešimt 

aštuonis vyrus atlydėjau gražiai, o dabar tu išbars
tai, tu, išgama!

— O kas tu, ar tėvas? Ar tu niekad neklysti, 
kaip popiežius? Jei pradėtume žiūrėti, tai gal suras
tume, kad tu didesnis išdavikas ir išgama už mane ar 
už kurį kitą.

— Užtilk, Samuoli, sakau!
Aleksiūnas suriko, pašoko ir paraudo.
— Žiūrėk, rankos dreba, viršininke, — tarė Sa

muolis.
— Užtilk, sakau!
— Man rodos, kad tau reikia eiti su manim į 

ūkį: geras oras, atgausi sveikatą! čia kažkoks dirb
tinis klimatas.

Aleksiūnas susikišo rankas į kelnių kišenes ir 
sustojo vidury statinės.

— Vyrai, — tada tarė jis ir apsidairė, — Sa
muolis ūkin neis. Aš sakau, kad neis, tai ir neis.

— Nebijok, Aleksiūnai, Samuolis eis, — iš re
to tarė Samuolis.

— Eis?
— Eis, Aleksiūnai, eis.
— Eis?
Prilaikydamas žingsnį, Aleksiūnas artėjo į Sa

muolio lovą. Dar kartą jis žvilgterėjo į vieną ir į kitą 
šoną, į prie lovų stoviniuojančius vyrus.

— Eis, — tarė Samuolis.
Tada Aleksiūnas šoktelėjo prie Samuolio lovos, 

kaire trumpam prisidengė akis nuo saulės šviesos, 
akinamai besiveržiančios pro langelį, o dešine stip
riai suėmė atsegiotus Samuolio marškinius.

— Ar eis? — paklausė.
— Eis, — tarė Samuolis.
— Eik, eik, eik, išgama, eik, — šaukė Aleksiū

nas ir kelis kartus trinktelėjo Samuelį į sieną.
Į lovą artėjo kiti vyrai. Saladonis ir Liuoka sto

vėjo prie savo lovų ir žiūrėjo į Aleksiūną ir Samuelį. 
Miknys suėmė Aleksiūno ranką.

— Persiskirkite, — tarė jis.
— Ar ne aš teisingas? — sunkiai kvėpuoda

mas tarė Aleksiūnas, paleidęs Samuolio marškinius. 
— Kas jus atvežė čia, ar ne aš? — Jis žiūrėjo į Mik- 
nį. — Išbyrėsim visi, — dairėsi jis aplinkui, — aš 
jums sakau, vyrai, jei nesurinksim visų paklydusių 
avelių. Samuoli, aš tau geruoju sakau...

— Pone Aleksiūnai, paskubėkit, jau maža lai
ko, — tarė jam Gradušiukas.

— Aš skubu, tamsta, skubu, bet mano pareiga 
žiūrėti, kad paklydusios avelės būtų surinktos. Kas 
lietuvis, kas patriotas, tai visi iš vieno...

Kalbėdamas jis grįžo prie savo lovos, pasiėmė 
rankšluostį ir ėjo pro duris.

— Paskubėkit, pone Aleksiūnai, — dar tarė 
Valentinėlis.

— Ką čia, pone Aleksiūnai, — tarė Miknys. — 
Susitikom, išsiskirsim, ir viskas pasibaigs. Argi tams
ta atsakai už visus? Atsitiktinai susitikom, nesipyk
dami ir išsiskirstykim.

Aleksiūnas tylėjo. Jis tylom žiūrėjo į Miknį, 
paskui mostelėjo rankšluosčiu ir išėjo pro duris.

Tai viena bene pačių įdomiausių temų, 
kurios nagrinėjamos dabar išėjusiame 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
leidžiamojo politikos įr socialinių mokslų 
žurnalo Tėvynės Sargo 1967 m. Nr. 1 (28).

Pasirodo, Vilniuje gimęs ir augęs ir po 
visų persekiojimų gyvas išlikęs žydas gy
dytojas M. Dvoržeckis Paryžiuje išleido 
stambią knygą daugiausia apie Vilniaus 
getą. Aptardamas tą knygą, P. Gaučys sa
vo straipsnyje ir panaudoja nemaža jos 
duomenų.

Tarp kitų įdomesnių lietuviškomis te
momis straipsnių skaitome šįkart dr. D. 
Jasaičio apie gruodžio 17 d. perversmą. 
Straipsniui panaudoti įvairūs ligšiol iš
spausdintieji pasisakymai ir aiškinimai. 
Ypač įdomus ir A. Gražiūno apie nacinę 
Lietuvos okupaciją, nes šiame straipsnyje 
pateikta daug smulkių duomenų, kas 
anuomet buvo draudžiama, leidžiama ar 
duodama, kas kiek kainavo. Straipsnis dar 
bus tęsiamas.

Minima plačiau keletas iškiliųjų asme
nų (E. Turauskas, P. Karvelis, J. Bičiū
nas).

Be kita ko, ir šiame numeryje pateikia
ma apžvalga Paryžiaus lietuviškų įvykių, 
New Yorko nesusipratimų ir kt.

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.

J. Dagys — Skulptūros ir piešinių albu
mas, 144 psl., 130 paveikslų. Kaina su per
siuntimu — 2.4.0.

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

Vladas šlaitas
DANGUS VIRŠ LIETUVOS

Kūdikystėje
tu braidei purvynėlj.
Vaikystėje
tu dėvėjai medinius šaligatvius.
Kiek vėliau tu juos pakeitei į cementinius 

šaligatvius.
Bet dangus virš tavęs pasiliko ramus ir lie

tuviška* 
mano tolimas krašte.
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BULDOZERIAI SUGRIAUS
— Mes turime didelį nuliūdimą, — ra

žo giminėms kolchozininkė iš Lietuvos 
pietvakarių, tebegyvenanti buvusio nuo
savo vidutinio ūkio troboje. Nuliūdimo 
priežastis štai kokia:

— Rugpiūčio 8 d. dieną atėjo toks ko
munistas. Viską apžiūrėjo, surašė ir pasa
kė, kad nuo šitos vietos turėsite nusikelti 
į gyvenvietę, o jei nenorite į gyvenvietę, 
tai eikite, kur norite... O jei, sako, gra
žiuoju neisite, tai vistiek čia nelaikysime. 
Ateis traktoriai, buldozeriai, viską su
griaus, sunaikins ir nuveš. Čia, sako, turi 
būt čysta žemė... Žinoma, ne mus vienus ke
lia. Iš mūsų kolūkio jau nukėlė šešis. Per 
visą Lietuvą tas pats. Visur kitur iš kol
ūkių nūkeldina po 10-20 šeimų. Tai mes 
tiek pergyvenom, tiek pergyvenom, kad 
per ašaras beveik nematau nei rašyti. Ne
žinau, ar mes iškentėsim. Seni jau, nepa
jėgiam, be sveikatos, atsargų neturim jo
kių, nė maisto, nė pinigų, gyvenam tik tai 
dienai. O ta gyvenvietė — tikra pūstynė, 
nei vandenio arti nėra, nė šulinio, nė so- 
džialkos (prūdo). Nei tu žmogus atsigerti 
turėsi, nei išsivirti, nei apsiskalbti. Nė jo-

KINIECIAI INDONEZIJOS 
EKONOMIJOJE

Indonezija nuvertė visagalį savo prezi
dentą Sukamą. Valdydamas diktatūriškai 
ir nemokėdamas skaitytis su išlaidomis, sa
vo įpėdiniui gen. Suhartui jis paliko nema
ža galvosūkio, kaip sutvarkyti nepaprastai 
pašyjusį krašto ūkį. Bet Indonezija vis dėl
to grįžtanti į gerą kelią.

Tačiau ūkiniame krašto gyvenime dar 
yra vienas rūpesčio keliąs dalykas — san
tykiai su kiniečiais. Krašte jų gyvena apie 
3 mil., ir jie valdo apie 70 procentų preky
bos ir pramonės. Kol viskas buvo gerai, 
niekas Indonezijoje per daug nesišiaušė 
prieš tuos kiniečius. Tačiau kai komunisti
nės Kinijos šalininkai panorėjo suruošti 
krašte perversmą ir panaikinti krašto ne
priklausomybę, tada indoneziečiai šokosi 
prieš savo kiniečius ruošti pogromus. Ki
niečių ekonominiame gyvenime beliko tik 
didžiuosiuose miestuose, o provincijoje jie 
visur išstumti. Net uždarytos jų mokyklos, 
uždraustos organizacijos, sulikviduoti jų 
laikraščiai.

Toks staigus, pogrominis susitvarkymas 
su kiniečiais, aišku, irgi pakenkė krašto 
ūkiui, bet nuotaikos krašte tebėra antiki- 
nietiškos. Vyriausybė dabar ieško būdų, 
kaip patraukti į save kiniečius.

kio medžio, nė pavėsio, nė obuolio nesu
valgysi, nei uogos nusiskins!... Nebesinori 
ir gyventi ant šios žemės, kai žmogus ne
išsitenki savo bakūžėje. Palik viską ir iš
eik, kaip stovi. Vaikučiai visi baisiai per
gyvena, kad per rūpestį gali nesisekti nė 
mokytis, ir visai nebus kaip mokytis...

Komunistų ir jų valdžios planuose Lie
tuvos žmonių sugrąžinimas iš vienkiemių 
atrodo kiek gražesnis, negu tų planų kon
krečiai paliestos moters pergyvenime. Ža
da ir už dabartinius trobesius užmokėti, 
žada ir naujus padėti pasistatydinti, žada 
ir gyvenimo sąlygas net geresnes, negu 
vienkiemiuose... Bet daugiau kaip dviejų 
dešimtmečių patyrimas jau gerai išmokė 
numatyti skirtumą tarp planų ir tikrovės. 
Jau pati pradžia apstulbina. Juk planuose 
neparašyta, kad perkeldinimas prasidės 
tokiu grasymu, kad, jei patys nepasiša- 
linsit, tai vistiek viską buldozeriais suly- 
ginsim su žeme... Komunistų vadai įtiki
nėja, kad visas tas užsispyrimas perkel- 
dinti žmones į naujas gyvenvietes daro
mas žmonių gerui, bet to sumanymo vyk
dytojai atviresni: tiesiai pasako, jog nau
jasis žemės ponas įsinorėjo, kad „čia turi 
būti čysta žemė"...

Prieš 27 metus rusų bolševikų vadovai 
visai panašiai pasielgė su visa Lietuvos 
valstybe. Viešai skelbėsi, kad norį Lietuvą 
tik nuo Hitlerio pasikėsinimų apsaugoti, o 
akis į akį Molotovas nesivaržydamas iš
drožė, kad, girdi, mums reikia platesnio iš
ėjimo į Baltiją, ir mes jį imam...

(ELTA)

PREKIJAI VIS TOKIE PAT
Nepraslinko nė savaitė nuo iškilmingo 

paskelbimo, kad Lietuvos prekybininkai 
esą geriausi visoj Sovietų Sąjungoj ir to
dėl apdovanoti vėliava bei premija, o Tie
soj vėl pasirodė tipiškas papasakojimas 
apie tą socialistinių prekybininkų paslau
gumą, šį kartą apie Veliuonos vad. koope
ratyvo talentus Seredžiaus valgykloje:

„Rugpiūčio antroji pusė, kaip sakoma, 
pats vasaros gėrybių metas. O Seredžiaus 
valgyklos valgiaraštis trumputėlis: kotle
tai su makaronais, dešra — irgi su maka
ronais. Ir viskas. Bulvių nėra, daržovių — 
taip pat. Per pačius pietus baigėsi sriuba“.

Toliau pasakojama, kad pravažiuojan
tieji Seredžiuje gali gauti atsigerti alaus, 
bet jokiu būdu ne limonado ar mineralinio 
vandens. Ir tai, esą, ne atsitiktinumas, ne 
vienos dienos įspūdis: „Jau prieš keletą 
metų Seredžiaus apylinkės vykdomasis 
komitetas... buvo sudaręs komisiją, tikri
no prekybininkų darbą, o paskui komisi
jos išvadas svarstė apylinkės tarybos sesi
joj... deputatai konstatavo, kad prekybi
ninkai dirba blogai. Kaip ištaisyti trūku
mus, sesija nurodė savo sprendime“... Šie
met vasario mėnesį vėl buvo kalbama 
apie tą patį, ir „šiltų“ žodžių iš deputatų 
lūpų nesigirdėjo“. O vis tiek niekas nepa
sikeitė. Tarp „kooperatyvo“ Veliuonoj ir 
partijos rajkomo Jurbarke veikia kaž
koks „savitarpinės pagalbos“ ryšys... To
dėl Seredžiuj „žmonės valgė ir tyliai barė
si“, ypač klausydami pagyrimų ir apdova
nojimų tiems prekijams, skelbiamų iš 
Maskvos...

(ELTA)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

jau atėjo rudenėlis, ir pradėjo darbą lie
tuviškos savaitgalio mokyklos, kur jos, ži
noma, yra.

Ta proga reikėtų su pagarba žęmai nu
lenkti galvas prieš tuos mokytojus, kurie 
metai iš metų kas savaitė ryžtasi atva
žiuoti tų mažųjų lietuviukų pamokyti lie
tuviškų dalykų ir įkvėpti jiems lietuviškos 
dvasios. Jų tylus ir kantrus idealizmas ne
ša didelius vaisius, nes jų rankose ilgiau 
pabuvęs jaunimas parodo, kokius stebuk
lus daro mokytojai.

Taip, ne vien mokytojams viską reikia 
atiduoti, jei jaunimas išmoksta lietuviškai 
ir paskui nueina su lietuviais. Čia daug 
reiškia ir tėvų nusistatymas ir rūpestingu
mas. Jeigu tėvai namuose stengsis su vai
kais grabaliotis ir laužyti liežuvį svetima 
kalba, tai sunku tikėti, kad galėtų išeiti 
geresni rezultatai. Ne, jeigu tėvelis ar ma
mytė nejaus pareigos savo jaunimą maty
ti lietuvišką, tai niekas nepadės, net ir mo
kykla, kuri mūsų atveju juk ir tėra sa
vaitgalinė, trumpalaikė.

Baisiai man sunku suprasti tuos tėvus, 
kurie arba vaikų neleidžia į lietuviškas

mokyklas, arba su savo vaikais namie 
grabalioja svetima kalba.

Tėvų padėtis man šįkart visiškai nerūpi. 
Jie, greičiausia, kaip gimė, taip ir mirs 
lietuviais, nebesuspėję jau žmoniškai iš
mokti svetimų kalbų. Daugumo mūsų kal
bėjimas anglų ar kuria kita svetima kal
ba yra iš tiesų ne kalbėjimas, bet graba- 
liojimasis. Fabrikuose, parduotuvėse ar 
įstaigose išsiaiškiname, kas mums rūpi, ir 
gana.

Tačiau kodėl jie skriaudžia savo vai
kus?

Juk nesąmonė yra visi aiškinimai, kad 
iš mažens lietuviškai kalbąs vaikas suga
dins anglų ar vokiečių kalbų akcentą. Mes 
stename su akcentu, bet ne vaikai. O lie
tuvių vaikai, jei kurie išeis į šviesius žmo
nes, visada jaus tėvų jiems padarytąją 
skriaudą, kad neišmokė lietuviškai, kad 
neperdavė jiems savo tautos kultūros. 
Mokėdami dar ir lietuviškai, įsisavinę sa
vo tautinės kultūros pradus, jie paskui ga
lėtų jaustis patenkinti, nes dvasiškai būtų 
daug turtingesni už tokius pat mokslus 
svetur išėjusius, tokius pat laipsnius ar 
specialybes įsigijusius gyvenamojo krašto 
jaunuolius. Jie, mažų mažiausia, mokėtų 
jau ne vieną, bet dvi kalbas.

PUSANTRO GAISRO
Jugoslavijos spauda ir radijas pradėjo 

reikšt susirūpinimą, kad taip dažnai įvyks
ta įmonių gaisrai. Vienas laikraštis tvirti
na, kad vidutiniškai kasdien būna apie pus
antro gaisro ir vis dega tokios įmonės, ku
rios eina į bankrotą. Štai, sako, Piroto 
mieste sudegė nuostolingas gumos fabri
kas, Bosnijoje mėsos gaminių fabrikas.

Tie degantieji fabrikai vis būna gerai 
apdrausti. Draudimą atsiėmus, galima esą 
gražiai atsistatyti ir moderniau net įsi
rengti. Išeitų, kad tie fabrikai tyčia degi
nami. Šitaip, atrodo, galvojama, bet iki šiol 
dar nebuvo išaiškintas joks padegėjas. Jei
gu toks būtų pagautas, tai jis smarkiai at
kentėtų. Deja, sako, gaisrų priežastis aiški
na ne kokie nors specialistai, bet vietinė 
policija. O ji jeigu ką nors suranda, tai tik 
apsileidimą. Už apsileidimą didžiausia 
bausmė tėra apie 5 svarai.
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Praeities NUOTRUPOS
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Seirijų kapinėse yra palaidotas vienas 
1863 m. sukilimo vadų — Povilas Suzinas. 
Anksčiau jis buvo tarnavęs karininku ge
neraliniam štabe Petrapilyje. Sukilimo 
metu vadovavo 300 vyrų būriui, kuris vei
kė Pašlavančio ir Balbieriškio apylinkėse. 
Žuvo kautynėse su rusais prie Seirijų. 
Pažymėtina, kad jo būrio karinio parengi
mo instruktoriumi buvo Telesforas Nešu- 
kaitis, kuris sukilėlius komandavo lietu
viškai.

Bet kas gi tiems tėvams įkals į galvą 
švenčiausią tiesą, kad jie biaurial klysta ir 
savo vaikus skriaudžia, neišmokydami jų
gimtosios kalbos ar neleisdami jų j mo
kyklas?

Sakyčiau, gal tai galėtų bandyti padary-

************************************************************* 
* * * 
* KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

* * ♦

*i

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.

*f♦

MOTERIŠKAS 1967 1.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 į jardo vilnonės kostiuminės medžia
gos, 1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių ir nailoninių koji
nių, 1 komplektas vilnonių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vil
nonė gėlėta, gali būti įvairių spalvų, skarelė, vilnonei suknelei me
džiaga, 1 dėžė šokolado.

Kaina £25.0.0.
VYRIŠKAS 1967 1.

3į jardo puikios vilnonės vyr. kostiumui medžiagos, 1 itališkas nai
loninis lietpaltis, 1 aukštos rūšies nailoniniai marškiniai, 2 p. vilno
nių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 angliškų arba 
amerikoniškų cigarečių, 3 jardai aukštos rūšies paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
JUNGTINIS ŠIŲ ABIEJŲ SIUNTINYS kainuoja tik

£47.0.0.
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. razinkų, 1 sv. cukraus, i sv. pipirų, ir i sv. lauro lapų.
Kaina £10.0.0.

*

♦ » * *i
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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
f (Z. JURAS) *
* 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. *
* Telef. SHO 8734. *
f Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas. *
j Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester J 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

t t t
1947 m. liepos 2 d. P. B. Varkalos bute 

susirinkęs iniciatorių būrelis nutarė įsteig
ti Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą. 
Nustatyta, kad naujoji organizacija yra 
nepartinė ir stengsis apjungti visus lietu
vius, tiek naujai atvykusius, tiek anksčiau 
įsikūrusius, į vieningą lietuvišką vienetą, 
rūpinsis visų lietuvių, gyvenančių Britani
joje, kultūriniais, socialiniais ir ekonomi
niais reikalais, gins lietuvių ir Lietuvos 
reikalus anglų įstaigose ir visuomenėje.

Pasitarime sudarytas šitokios sudėties 
Laikinasis Sąjungos komitetas: pirm. P. 
B. Varkala, vicepirm. P. Bulaitis, sekr. M. 
Šilkaitis ir komiteto nariai — M. Bajori- 
nas, B. Daumantas, A. Drąsutienė, B. Ja- 
meikienė, Z Mackevičius, kun. J. Sakevi- 
čius ir inž. A. Semėnas. Komitetas paruošė 
laikinuosius įstatus, pradėjo steigti sky
rius ir sukvietė pirmąjį visuotinį Sąjun
gos atstovų suvažiavimą. Jie pradėjo leis
ti informacinį biuletenį, kuris vėliau išvir
to į „Britanijos Lietuvį“, o dar vėliau į 
„Europos Lietuvį“.

t t t
1911 metais įvyko visuotinis „Saulės“ 

draugijos narių susirinkimas, kuriame 
nutarta įsigyti nuosavus namus. Tam rei
kalui pinigų rinkti į Ameriką birželio 28 
d. išvyko draugijos pirm. kun. K. Olšaus
kas ir kun. J. Tumas.

t t t

ATOMINĖ PSICHOZĖ IR POLICIJA
I vieną Bresto (Prancūzijoje) virtuvę 

įsiveržė vagys. Iš šaldytuvo dingo keptas 
viščiukas, žuvis, sviestas, tapo ištuštintas 
ir vyno butelis. Buvo įtartas vietinis val
kata Lebedo, nerūpestingas 35 metų vyriš
kis. Bet įrodymų nebuvo, ir pokalbis po
licijos nuovadoje buvo maždaug šitoks:

— Nemalonu, — nerūpestingai pasakė 
policijos inspektorius. — Mes juk, tiesą 
sakant, tik krikščioniškumo skatinami ieš
kome subjekto, surijusio viščiuką. Mat, su 
tuo viščiuku buvo daromi įvairūs bandy
mai, ir jis buvo įdarytas visokiais radioak
tyviais „dalykėliais“.

Lebedo išbalo. „Greičiau, greičiau siųs
kite mane ligoninėn!“ — sumurmėjo jis 
dusliu balsu. Ir — pateko už grotų.

(M. ir G.)

DIDŽIAUSI VARGONAI PASAULY
Didžiausi pasaulyje vargonai buvo pa

statyti šiame šimtmetyje Hamburgo šv. 
Mykolo bažnyčioje. Kai kurios jų dalys 
sveria kelias tonas. Vargonuose iš viso yra 
12.172 triūbos. Pati „mažiausia" jų — šešis 
kartus aukštesnė už žmogų. Orą vargo
nams paduoda du siurbliai, kurių galingu
mas 10 AJ. Ant klaviatūros be kelių šimtų 
klavišų išdėstyta daugiau kaip tūkstantis 
įvairių mygtukų ir registrų tonui reguliuo
ti.

Apie 1910 m. Vilniuje praktikavo šie 
lietuviai gydytojai: J. Bagdanavičius, B. 
Bunbaitė, E. Daunoravičiūtė, A. Domaše
vičius, Karosas, S. Matulaitis, V. Lau- 
mianskis, A. Vileišis.

Tuo metu Vilniuje gyveno, bet gydyto
jo praktika nesivertė dr. J. Basanavičius 
ir dr. J. Šlapelis.

Iš tų laikų žinomos dantų gydytojos S. 
Gimbutaitė, D. Pavalkytė ir Putvinskaitė- 
Žmuidzinavičienė.

t t t
Alytaus apskr. vietovė Miroslavas anks

čiau buvo vadinama Slabadai. Padavimai 
sako, kad kadaise buv. Bendrių dvarą val
dė žiaurus dvarininkas Slaboda. Tai nuo 
jo vardo pradėta ir vietovė vadinti Slaba- 
dais. Dvarininkas turėjo sūnų Miroslavą. 
Jis tą sūnų labai mylėjo ir jo garbei vieto
vę pavadino Miroslavu.

i t t
1919 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti Aly

taus gimnazija. J pirmąją ir antrąją klasę 
susirinko apie 70 mokinių. Lenkams užda
rius Seinų .„Žiburio“ gimnaziją, dalis mo
kinių persikėlė į Alytų. Pirmieji mokyto
jai: Klimavičius, Butauskaitė, Slavėnas, 
Balynas, Gavelis ir kt. 1925 m. Alytaus 
gimnaziją perėmė švietimo ministerija.

t t t
1947 m. liepos 2 d. įsisteigusi DBLS tu

rėjo tik vieną skyrių su 10 narių. Po metų 
jau turėjo 63 skyrius su apie 3000 narių. 
Pirmaisiais savo gyvavimo metais Sąjun
gos Centro valdyba išleido specialų „Bri
tanijos Lietuvio“ numerį anglų kalba, ku
rio apie 3000 egz. paskleidė anglų visuo
menėje, užmezgė ryšius su eile angliškų 
organizacijų ir įstaigų, santykiavo su an
tikomunistinėmis organizacijomis, iš Vo
kietijos atsikvietė lietuvius solistus, kurie 
apie du mėnesius koncertavo Anglijoje, 
įteikė memurandumą britų vyriausybei 
Lietuvos klausimu ir rašė protestus Jung
tinėms Tautoms, primindama žiaurią Lie
tuvos okupaciją.

Sąjungos raštinė per metus gavo 6271 
laišką, atliko 156 dokumentų vertimus, 
gindama narių reikalus, lankėsi Darbo mi
nisterijoje ir 33 kartus kalbėjosi tenai su 
pareigūnais. Pagelbėta 76 nariams, ginant 
jų reikalus įstaigose. Atstovybėse ir kon
sulatuose tarpininkauta 52 asmenims. Ša
lia to vykdyta visuomeninė ir organizaci
nė veikla.

i

vizitavo Klaipėdą.

t t
1924 m. liepos mėn. du JAV karo laivai, 

„Flusser1* ir „Reid", 
Tai buvo pirmas JAV karo laivyno vizitas
Lietuvos uoste. Svečius pasitiko Klaipėdos 
gubernatorius ir kiti valdžios atstovai. 
Flotilės vadas kpt. Berrien, atsakydamas i 
gubernatoriaus tostą, tarp kitko pareiškė: 
„Amerikos laivyno admirolas, negalėda
mas pats atvykti į Lietuvą, atsiuntė mane, 
kaip savo atstovą. Man malonu šis vizitas 
padaryti ypač dėl to, kad lietuviai, kurių 
apie milijonas yra Amerikoje, mums yra 
gerai pažįstami. Mes gerai esame susipa
žinę su ta kova, kurią lietuviai veda už sa
vo nepriklausomybę. Užjaučiame jų pas
tangoms būti nepriklausomais ir keliu 
taurę už lietuvių tautos pasisekimą“. Ši
tas vizitas dar labiau sustiprino draugiš
kus abiejų valstybių ryšius.

t t t
Dr. J. Basanavičiaus žmona Gabrielė 

Eleonora Mohiliūtė mirė 1889 m. vasario 
16 d. Po 36 metų tą pačią vasario 16 d. mi
rė ir dr. J. Basanavičius.

ti mūsų visuomenininkai, nes jie gi nuolat 
susitinka su žmonėmis, jų įtaka yra pati 
stipriausia.

Visuomenininkai? Ką aš čia turiu gal
voje?

O gi tuos lietuvius, kurie Nottinghame, 
Coventryje, Manchesteryje, Bradforde ir 
kitose lietuvių salose viską veža ir dar 
net nesiskundžia, kad vežimas per sun
kus.

Gera buvo vežti pirmaisiais pokario me
tais, kai mūsų suvažiavo gausybė visokių 
pradedant generolais ir buvusiais ministe- 
riais ir visokiais viešojo gyvenimo specia
listais ir baigiant eiliniais mergelėmis ir 
berneliais. Tada buvo, kas ugningas pra
kalbas sako ir graudenimais ištraukia dar 
neseniai paliktos tėvynės gailesčio ašaras. 
Kur gi dingo visi tie tituluotieji ir pajė
gesnieji?

Taip, jie dingo. Daugumas pakėlė spar
nus, atsisveikindami klausėsi mūsų 
kėjimų neapleisti ir kitur lietuviškos 
vos, nevienu atveju net prisiekinėjo, 
gyvens pagal mūsų linkėjimus, dalis
ir gyvena, o kai kurie lesa baltą duoną, už
miršę visus pažadus. Kiti niekur neskris- 
dami paseno, tikrai ar dirbtinai pavargo 
ar dėl kokių smulkių intrigėlių pasitraukė 
į patvorį, iš tolo žiūri ir juokiasi.

Pats blogiausias dalykas, kad nebėra 
pamainai žmonių — jaunimas juk reteny
bė vadovaujamose vietose. Kas bus, kas 
bus? — galėtume klausti su Mickevičium. 
Blogai bus, aišku.

Bet šiuo metu dar nėra ypač bloga, kol 
priekyje esantieji veža. Tik tuos vežan- 
čiuosius reikėtų prašyti, kad jie neužmirš
tų jaunimo. O neužmiršti jaunimo, mano 
galva, reikštų visokeriopai veikti tėvus, 
kad jie patys savo vaikus augintų lietu
viukais ir duotų juos palamdyti mokyklai.

Tavo Jonas

lin- 
dir- 
kad 
taip

APIE DANTIS
Britanijos medikų-stomatologų draugija 

paskelbė straipsnį apie priešlaikinį dantų 
gedimą. Be kita ko, jame kalbama, kad 
batsiuviai ir baldų apmušėjai, kurie dirb
dami laiko dantyse vinis, taip pat siuvėjai, 
kurie lygiai taip pat elgiasi su segtukais, 
negailestingai sugadina savo dantis. Be to, 
nustatyta, kad dantų emalę ardo ir deguo
nis, taigi ir dantų sąlytis su oru taip pat 
juos neigiamai veikia. Prisimenant tai, rei
kėtų vengti kvėpuoti pro burną.

TABLETĖS NUO... KVAILUMO
Vakarų Vokietijos policija suėmė tūlą 

Ulrichą Simnizą, apkaltindama sukčiavi
mu. Mat, jis ilgokai pardavinėjo savo ga
mybos tabletes, kurios, jo teigimu, „gydė“ 
kvailumą. Verslas klestėjo. Pagaliau kvai
liai, supratę, kad tapo apkvailinti, prane
šė apie jį policijai.

DĖMESYS MOKYTOMS KIAULĖMS
Vilniaus cirkas (veikiąs jau 26 metai) 

neturi liūtų, tigrų ar kitų nevietinės kilmės 
gyvulių atliekamų numerių. Bet neseniai, 
lankydamasis Suomijoj, šis cirkas atkreipė 
į save dėmesį neįprastu — mokytų kiaulių 
— vaidinimu. Kiaules moko ir jų pasirody
mams vadovauja Vladislava Variakojienė. 
Dauguma kitų cirko programos dalyvių ir
gi lietuviai. (E)

3
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Europos lioturiu kronika
KALENDORIUS

PRENUMERATORIAMS IR JŲ 
BIČIULIAMS

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo skaitytojų sieninis kasdien nuplėšiamas 
kalendorius su pasiskaitymais 1968 me
tams jau išsiuntinėtas visiems tolimie
siems ir tolimesniems kraštams. Liko dar 
neaprūpinti vien tik artimiausieji — Ang
lijos lietuviai.

Bet gauta iš knygrišyklos jau paskutinė 
siunta, taigi netrukus ir Anglijos lietuviai 
gaus tą kalendorių.

O kas turi kalendoriaus neimančių gerų 
bičiulių, prašom užsakyti dovanų jiems. 
Tie bičiuliai vis paskaitys kasdien po lapu
ką, o kartu visus metus prisimins ir jus su 
jūsų bičiulystės ir neužmaršumo įrodymu. 
Užsakydami rašykite: Lithuanian House 
Ltd., 1 Ladbroke Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
SUGRĮŽO KUN. DR. K.A. MATULAITIS

Karo metu ir po karo buvęs Šv. Kazimie
ro bažnyčios Londone klebonas kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC, prieš 13 metų išvyko J 
JAV. Lapkričio 9 d. jis sugrįžo į Londoną 
pagelbėti klebonui J. Budzeikai aptarnau
ti Londono ir apylinkių lietuvius.

PROCESIJA Į KAPINES
Lapkričio mėn. pirmojo sekmadienio va

kare jau kelinti metai kaip vykdoma tokia 
procesija aplankyti savo mirusiųjų, palai
dotų Šv. Patricko kapinėse.

Nors buvo žieminis vėjas ir šaltokas lie
tus linojo, lietuvių susirinko daugiau kaip 
pora šimtų.

Klebonas J. Budzeika, MIC, pradėjo pro
cesiją iš kapinių koplyčios. Lietuvių kapi
nių plote klebonas pasakė trumpą žodį, pri
mindamas, kad kiek čia neseniai pradėjo
me laidoti, o kiek jau vienodų kryžių sto
vi! Tikimasi, kad kitais metais bus pasta
tytas bendras lietuviškas kapinių kryžius.

KLUBO 20-METIS
Londono Lietuvių -Sporto ir Socialinio 

klubo dvidešimtmečiui atžymėti klubo va
dovybė rengia šokių vakarą nariams, jų 
draugams ir visiems lietuviams.

Vakaras bus Klubo patalpose lapkričio 
25 d., šeštadienį. Pradžia 8 vai. vakaro.

EKSKURSIJA SODYBON
Lapkričio 18 d. ruošiama ekskursija į L. 

Sodybą.
Kas norėtų važiuoti, prašomi susisiekti 

su Z. Juru — jis pasakys išvažiavimo laiką 
ir kelionės kainą.

PAIEŠKOJIMAI

SUGINTAS Česlovas, sūnus Broniaus, 
gimęs 1906 m. balandžio mėn., dar prieš 
10 m. tikrai gyvenęs Anglijoj, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti: J. Bardzil, 
„Woodside“, New Lane. Sutton Green. 
Guilford.

GGGGGGGGGGOOGQG

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yrą atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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PAMALDOS UŽ KARIUS
Lapkričio 12 d. Londono parapija prisi

minė savo bendruomenės žuvusius pasku
tiniojo karo metu. Žuvo daug Anglijos lie
tuvių mūšio laukuose.

Kun. dr. K.A. Matulaitis juos prisiminė 
savo pamoksle, o vėliau buvo atliktos spe
cialios apeigos sugiedant Libera ir kitų 
maldų.

IŠVYKO Į JAV
Marina Gorodeckaitė spalio 11 d. iš

skrido į Bostoną, JAV, kur ji dvejetą metų 
darbuosis Harvardo universitete.

Ateinančių metų sausio mėn. M. Goro
deckaitė kuriam laikui grįš Londonan lai
kyti baigiamųjų daktarato egzaminų Lon
dono universitete.

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio 1, 2 ir 3 dienomis Latvių Na

muose, 72 Queensborough Terrace, W.2, 
įvyks Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Baza- 
ras, kurio pelnas skiriamas šalpai.

Kas norėtų tame bazare parduoti rank
darbių, lėlių, juostų ar šiaip kokių naujų 
daiktų, prašome siųsti juos šiuo adresu: 
Dainava, 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Už pardavimą daiktų bazare bus at
skaityta 10% šalpos kasai.

Taip pat kas norėtų prisidėti fantais lo
terijai ar pinigais, prašome nedelsti ir siųs
ti tuo pačiu adresu. Iš anksto dėkojame.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
Lapkričio 26 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gds., W.ll, 
įvyks Londono Liet. Mot. „Dainavos“ Sam
būrio susirinkimas, kuriame bus tvarko
mi kalėdiniam bazarui daiktai ir aptariami 
kiti einamieji reikalai.

Kas turite bazarui kokių daiktų, prašo
me atsinešti.

Sambūrio valdyba

MANCHESTERIS
IŠKILMINGA SUEIGA MANCHESTERY 
Lapkričio 18 d. Manchesterio skautų Mai

ronio ir Živilės draugovės ruošia iškilmin
gą sueigą. Sueiga įvyks Manchesterio Lie
tuvių Soc. Klubo salėje 5 vai. p.p. Po suei
gos bus rodomi filmai iš paskutiniųjų įvy
kių.

Seses ir brolius ir visą lietuviškąją vi
suomenę nuoširdžiai kviečiame mus pa
remti savo atsilankymu.

Manchesterio Živilės ir Maironio 
Draugovių draugininkai

PRIEŠADVENT1NIAI ŠOKIAI 
SU PROGRAMA

Lapkričio mėn. 25 d., šeštadienį, Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Val
dyba savo patalpose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Meninę šio vakaro programą atliks jau

nieji scenos mėgėjai, vadovaujami J. Vir
bicko. Pradžia 6 vai. vak.

Kviečiame visus į šį vakarą atsilankyti.
Klubo Valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 25 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Lenkų 
Klubo salėje, Whitefriars Lane, rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Tai dienai pritaikytą paskaitą, skaitys N. 

Mockus, vėliau seks linksmoji dalis su šo
kiais, loterija ir kt.

Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 
vadovaujama kapela, baras su įvairiais gė
rimais ir užkandinė veiks iki 11.45 vai.

Be to, visus atsilankiusius mūsų moterys 
gražinietės pavaišins skaniais sumušti
niais. Visus vietos ir apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame gausiai atsilankyti.

Iki malonaus pasimatymo!
Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
ba lapkričio 18 d. Three Crowns Whitmore 
Reans patalpose kviečia skyriaus narių su
sirinkimą.

Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Šįmet sveikinkim pažįstamus su lietuviš
komis kalėdinėmis atvirutėmis, arba svei
kindami vietoj atviruko pasiųskite jiems 
lietuvišką 1968 metų mėnesinį sieninį ka
lendorių, kurį galima prijungti prie bet ko
kio norimo paveikslo.

Kalendorių kainos: Nr.l — 2/6 šit, Nr.2 
— 1/6 šil.

Atvirukų kainos: 9 penai ir 1 šil.
Visų kainos su pasiuntiniu.
Kreiptis: Mr. J. Dyvas, 6, Constance Rd., 

Birmingham, 5.

MIRĖ JUOZAS RUTKAUSKAS

Doncasteryje lapkričio 7 d. palaidojome 
jau trečią lietuvį, šįkart dar spalio 30 d. 
nelaimingai mirtį sutikusį Juozą Rutkaus
ką.

Juozas buvo kilęs iš Jurbarko, Raseinių 
apskr. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Nusipelnytus šaulių ženklus iš anų laikų 
mėgo nešioti prisisegęs ant krūtinės iki 
pat mirties.

Kartu su kitais lietuviais traukdamasis 
buvo atsidūręs Danijoje. Prisimenu, buvo 
Benzono pilies stovykloje, o vėliau iškel
tas į Nymindegabo stovyklą. Ten Juozas 
nedykinėjo: buvo įsijungęs į chorą, vėliau 
šoko tautinius šokius, garsino lietuvių 
vardą kaip išmanydamas. Laisvalaikiu 
paišydavo. Juozo darbo vytis net buvo pa
kabinta stovyklos salėje. O daug kas mėg
davo nusifotografuoti prie Juopo paga
minto šaulių ženklo, stovėjusio prie vieno 
stovyklos bloko.

Atvykęs į Angliją, apsistojo Doncaste
ryje, kur žmogus ir užbaigė savo gyveni
mo vargus. Paliko išeivijoje sesutę, kuri 
dabar yra Amerikoje, ir du sūnus.

Tegul būva Tau, Juozai, lengva Angli
jos žemelė.

Stasys Puidokas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

RAJONO VADO ATSIŠAUKIMAS

LSS Anglijos Rajono Vadas savo atsi
šaukime ragina skautus sukaktiniais me
tais prisidėti prie skautiškų subuvimų, 
prie lietuviškų visuomeninių minėjimų, 
įsigyti daugiau žinių, remti našlaitį P. Vir- 
žintą, prenumeruoti skautišką spaudą.

* * *

Mieli Sesės ir Broliai,
sąjūdžio 50 m. jubiliejaus proga, norė

dami padaryti gerą darbelį — prisidėti 
prie vienišo našlaičio išlaikymo, siųskite 
aukas direktoriui kun. S. Matuliui, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham.

Budėkime užsisakykite ir prenumeratą 
pasiųskite šiuo adresu: B. Zinkus, 88 By
ron St., Derby, D.E.3 6TT.

Skautų Aido metinis prenumeratos mo
kestis 28 šil., ir prenumeratą priima: J. 
Maslauskas, 7 The Crescent, Nr. Ash
bourne, Derby's.

LIET. KAT. SIELOVADOS 
CENTRO ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

LIETUVOS KANKINIAMS PAMINKLAS
Vysk. V. Brizgys ir a.a. vysk. P. Brazys, 

MIC, gegužės mėn. buvo parašę šv. Petro 
bazilikos administracijai Vatikane raštą, 
prašydami, kad leistų įrengti šv. Petro 
kriptoje lietuvišką koplyčią. Liepos mėn. 
yra gautas sutikimas.

Koplyčia Šv. Marijos Gailestingumo Mo
tinos — Aušros Vartų Vilniuje titulu bus 
skirta lietuvių tautos kankinių atminimui.

Vysk. V. Brizgys kviečia tautiečius prie 
šio darbo prisidėti. Jei laiku bus sutelktos 
lėšos, norima koplyčią įrengti sukaktuvi
niais 1968 metais.

Plačiau apie tą reikšmingą planų galima 
rasti Šaltinio nr. 5, 171 psl.

Kad darbas vyktų greičiau, aukas prašo
me įteikti vietos liet, kapelionams, o kam 
patogiau, Sielovados Centrui.

Kun. S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — lapkričio 19 d., 12.30 vai.
DERBY — lapkričio 19 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 19 d., 11 vai., 

Židinyje. Metinė Aušros Vartų Marijos 
šventė.

STOKE-onTRENT — lapkričio 26 d., 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAM — lapkričio 26 d., 11 vai., 
Liet. Židinyje.

ROCHDALE — lapkričio 26 d., 12 vai.
BRADFORD — gruodžio 3 d., 12.30 vai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

Sukilimas
Galimas dalykas, kad daugiausia iš Bri

tanijos į JAV išvažiavusių lietuvių yra 
įsikūrę Chicagos mieste.

Dalis tų anglikonais save vadinančių 
lietuvių, matyt, vedama bendrų atsimini
mų, kad buvo Anglijoje kartu gyventa ir 
dirbta, jau 1960 m. įsteigė Anglijos Lietu
vių Klubą, turėjo to Klubo valdybą ir bent 
kartą metuose suruošdavo plataus masto 
susitikimą-balių ir jo pelną paskirstydavo 
įvairiems lietuviškiems reikalams. Tam 
tikra dalis tų pinigų būdavo atsiunčiama 
ir Britanijon.

Dar vis daugėjant tų iš Britanijos i 
Chicagą nusikeliančių lietuvių. pradėjo 
aiškėti, kad yra nepatenkintų Klubo veik
la. Nepasitenkinimas ir puolimai pradėjo 
pasiekti ir spaudą. Tie nepatenkintieji, 
atrodo, norėjo, kad Klubas laikytųsi visų 
organizacinių formalumų — šauktų susi
rinkimus, rinktų valdybas, vestų narių są
rašus, tur būt, imtų narių mokesčius.

Kai per spaudą nepavyko pakankamai 
stipriai išlieti susikaupusio nepasitenkini
mo, o klubo valdyba nerodė noro leistis į 
kalbas ir patenkinti keliamuosius reikala
vimus, tada susidarė Anglijos Lietuvių 
Laikinasis Komitetas. pirmininkaujamas 
A. Barančiuko, ii- spalio 29 d. sušaukė vi
suotinį susirinkimą, kurį pravedė pirm. 
J. Šidlauskas (sekretoriai — S. Kaulėnie- 
nė ir L. Venckus). Tame nepaprastame 
susirinkime dalyvavo ir pranešimą darė 
DBLS valdybos narys ir LNB pirmininkas 
inž. S. Nenortas. Be kita ko, inž. S. Nenor
tas teigiamai įvertino ligšiolinę Anglijos 
Lietuvių Klubo Chicagoje veiklą ir naują-!

VOKIETIJA
— Pianistas Antanas Smetona lapkričio 

24 d. koncertuoja muzikos festivalyje 
„Giessener Musiktage". Skambins Čai
kovskio fortepiono koncerto b-mol pirmą
ją dalį. Koncertas bus transliuojamas per 
televiziją iš Hesseno siųstuvo.

Lapkričio 18 d. pianistas koncertuos 
Kiely j e.

— Marija Berentienė, Pinnebergo lietu
vių bendruomenės apylinkės pirmininkė, 
rimtai serga.

— Jonui Čekauskui. buv. Augsburgo 
liet, bendr. apylinkės pirmininkui, dabar
tiniam Pinnebergo gyventojui, žurnalistui 
mėgėjui, neseniai padaryta sėkminga ope
racija.

— Audronė Cibulskytė iš N. Zelandijos 
ir Vida Griškaitytė iš Australijos, abi mo
kytojos, atliko studijų kelionę po Europą 
ir ruošiasi vykti į Angliją, o iš ten plauks 
į šiaurinę Ameriką.

— Kajetonas Laivys gydosi plaučius sa
natorijoje Heiligenhavene. Ten pat tebe- 
sigydo Aleksas Osilavičius, savo laiku gy
venęs Geeštacht-Spackenberg ir emigra
vęs į Angliją. Rita Vailokaitytė dar tebėra 
ligoninėje.

— Leonas Narkevičius, bendruomenės 
vicepirmininkas, vargo mokyklos mokyto
jas, žmonių linksmintojas (lietuviškas fa- 
kiras), braižytojas, sulietuvino-sutrumpi- 
no savo pavardę. Jis su šeima dabar vadi
nasi Narkumi.

— Gailestingoji sesuo Natalija Liuti- 
kaitė. atvykusi iš N. Zelandijos ir dabar 
sėkmingai besidarbuojanti Hamburgo uni
versiteto klinikose, išvyko atsostogų į 
Angliją pas Londono lietuvius.

— Prel. dr. Jonas Aviža. Liet. Sielova
dos direktorius Vokietijoje, rimtai serga.

MIRUSIEJI
A.a. Ona Penckaitė - Ruigienė, gimusi 

1901.XI.15 Žemaitijoje, mirė 1967.XI.2 
Gut Mehlbeck.

A.a. Adolfina Budrytė-Wuest, gimusi 
1922.VI.24 Gargžduose, mirė 1967.V.30 
Moenchen-Gladbach.

A.a. Steponas Čibiras, gimęs 1902.XII.22 
Liepojoje, mirė 1967.VIII.2 Lebenstedte.

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ LABDAROS 
DRAUGIJA

Štutgarte, pramonininko J. Dirsės bute, 
Herrenberge. spalio 28 d. įvyko Lietuvių 
klubo susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 
klubo nariai ir svečiai.

Susirinkusieji apžiūrėjo J. Dirsės mote
riškų rūbų siuvimo įmonę, kurioje dirba 
apie 60 darbininkų, pasidžiaugė, kad šis 
tautietis gražiai įsikūrė ir neužmiršta lie
tuviškų reikalų, gausiai paremdamas lie
tuvišką bendruomenę pinigais ir rūbais.

Po to sueita į Dirsių butą, kur laukė 
Dirsienė su savo keturiomis dukrelėmis 
prie gausiai apkrautų skaniais valgiais ir 
gėrimais stalų. Pasistiprinę klubo nariai 
susirinko tada į gretimą kambarį po
sėdžio ir apsvarstė lietuvių labdaros drau
gijos steigimo klausimą. Nutarta tokią 
draugiją steigti, ir čia pat įstojo jon 17 na
rių, kurie priėmė paruoštus įstatus ir išsi
rinko vykdomuosius organus. Į valdybą 
išrinkta: J. Glemža (kurio iniciatyva ši 
labdaros draugija buvo įsteigta), E. Lu- 
cienė ir J. Krasnauskienė, į kontrolės ko
misiją: J. Dirsė, dr. J. Norkaitis (jun.) ir 
A. Šukys. Tuoj po posėdžio J. Dirsės pa

Chicagoje
jį kvietė palaikyti glaudžius ryšius su An
glijos lietuviais.

Išsišnekėjus dėl savo klubo reikalų, vie
niem giriant organizatorių pastangas apsi
jungti, kitiems siūlant vengti skilimo, 
kviečiant senąją valdybą daryti nuolaidas, 
prieita nusistatymo, kad reikia pripažinti 
tik tądien renkamąją valdybą. O jon iš
rinkti S. Kaulėnienė, B. Sebastijonas, L. 
Venckus. V. Palčulionis, J. Šidlauskas, A. 
Barančiukas, J. Paulauskienė, A. Leke- 
činskas ir Jokubka.

Prieš renkant valdybą buvo pateiktas 
susirinkimui pareiškimas-rezoliucija. Ten 
sakoma, kad ligi šiol veikęs Klubas vertę- 
sis tik su 12 narių, o pastaruoju metu su 
20. Klubas nešaukęs jokių viešųjų susirin
kimų, nepaklausęs pasiūlymų tokius šauk
ti. valdybas sudarįnėjęs tas nedidelis bū
relis ir aiškinęs, kad jis sudarąs ne orga
nizaciją, bet vien klubą. O dabartiniai or
ganizatoriai pasiryžę apjungti visus Angli
joje gyvenusius lietuvius, todėl nutarę su
šaukti visuotinį susirinkimą ir gavę DBLS 
valdybos pritarimą!

Rezoliucijoje reikalaujama, kad ligi šiol 
veikusio Liet. Klubo valdyba atsistatydin
tų — jai reiškiamas nepasitikėjimas, 
draudžiama ateityje veikti ir kalbėti 
Anglijos lietuvių vardu ir įpareigojama 
viską atiduoti naujai išrinktajai valdybai.

Salė buvusi pilna prisirinkusi Anglijos 
lietuvių. Deja, dar kol kas. matyt, neturi
ma duomenų, kiek naujasis klubas turi 
narių.

Susirinkimas nutarė pasveikinti Lietu
vos ministerį Londone B. K. Balutį ir 

DBLS valdybą.

siūlymu nariai ir svečiai sumetė DM 327 
Labdaros draugijos pradžiai, o J. Dirsė ir 
ponia A. Laage draugijos kasą papildė dar 
paaukodami po DM 500. Dėl to draugijos 
kasoje jos įsteigimo dieną buvo DM 1.327.

Grįžus prie vaišių stalo, prasidėjo meni
nė programa: Rūta ir Mėta Dirsaitės pa
dainavo lietuvišką liaudies dainelę „Sė
jau rūtą, sėjau mėtą“ ir, padedamos dar 
dviejų sesučių, pašoko tautinį šokį. Lu- 
caitė paskambino pianinu ir Brazaitienė, 
pritariant gitarai, padainavo keletą lietu
viškų dainų. Tenka paminėti, kad Rūta ir 
Mėta Dirsaitės (gimusios Vokietijoje) iki 
šiol lietuvių kalbos nemokėjo, tačiau šių 
metų vasarą keturias dienas viešėjo Vil
niuje pas gimines ir ten išmoko padainuo
tąją lietuvių liaudies dainelę ir tautinį šo
kį. Viešėdamos Vilniuje jos taip susido
mėjo lietuvių nuoširdumu ir Vilniaus gro
žiu, kad pasiryžo išmokti lietuviškai ir 
ateityje, nuvykusios į Lietuvą, laisvai su
sikalbėti lietuviškai.

Lucienė ir Dirsaitės parodė šviesos pa
veikslų iš Vilniaus, vaizdžiai paaiškinda- 
mos kiekvieną paveikslą, nurodydamos, 
kas buvo anksčiau ir kas yra dabar.

Sekančiam Klubo susirinkime numaty
ta svarstyti būdus, kaip galima būtų 
įtraukti į lietuvišką veiklą jau nebesido- 
minčius lietuviškumu mūsų tautiečius, o 
ypač kaip pagyvinti lietuviškojo jaunimo 
veiklą.

K. Šimanauskas

PER 15 DIENŲ JOSŲ 
SIUNTINYS LIETUVOJE!

GRAŽI IR VERTINGA DOVANA

10 vilnonių, gėlėtų ar turkiško rašto skare
lių 32 x32", juodame, baltame, žaliame, 
gelsvame, mėlyname arba raudoname dug
ne,
400 Virginia angliško tabako, „King Size“ 
cigarečių, 20 pokelių skardinėse dėžutėse.

[skaitant visas išlaidas ir oro paštą — 
tik £20.18.0.

Jūsų užsakymą išpildome 
ta pačią dieną.

T A Z A B
22, ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W.7
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