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LIETUVA TARP KITKO
Du nuostabūs reiškiniaiEkonominis Sovietų Sąjungos pajėgumas buvo išvystytas už didžiulę kainą. Milijonai eilinių Sovietijos gyventojų ištisus dešimtmečius kentėjo visokiausius nepriteklius, vargą ir skurdą. Sovietinė valstybė, tiesiogiai valdydama visas gamybos priemones, pradedant paprasčiausia batų taisymo dirbtuvėle ir baigiant milžiniškomis plieno gamyklomis bei didžiuliais fabrikais, tiesioginėmis priemonėmis galėjo ir tebegali nukreipti ekonominio vystymosi kryptį. To vystymosi gaires nurodė dar Leninas, bet griežtai, beatodairiškai ir atkakliai jas įgyvendino Stalinas.Stalino tikslas buvo aiškus: pusiau feodaliniais pagrindais besitvarkančią žemės ūkio ekonomiją kuo trumpiausiu laiku paversti į modernų pramoninį ūkį. Natūralus ūkinis vystymasis, kuris Vakaruose truko kelias kartas, sovietuose turėjo būti prievarta įgyvendintas per keliolika metų, o susikaupusio kapitalo stoką turėjo padengti patys Sovietijos gyventojai.Gyventojai dirbo už minimalų atlyginimą, maitinosi skurdžiai, rengėsi vargingai, gyveno perpildytuose butuose. Milijonai Sibire ir šiaurėje be jokio atlyginimo, vergų sąlygomis, kasė kanalus ir tiesė geležinkelius. Valstybinės įmonės, naudodamosios pigia darbo jėga, darė milžiniškus pelnus, kurie buvo panaudojami vis naujų gamyklų, fabrikų ir kitų gamybos priemonių statybai. Vartotojų pramonei, t.y., gyventojų poreikius tenkinančių reikmenų gamybai — tekstilei, avalynei, namų apyvokos reikmenims—buvo skiriamas pats mažiausias dėmesys. Visos susikaupusios lėšos buvo nukreipiamos į sunkiąją pramonę —- plieno gamybą, elektrifikaciją, mašinų gamybą ir pan.Tai reiškė, kad maždaug 30 metų bėgyje turėjo būti sukurtas ekonominis pagrindas moderniai pramoninei valstybei. Žiauraus despotizmo, policinio teroro ir milijonų žmonių gyvybių kaina tai yra pasiekta. Ir atrodo, kad šiandieną eilinio Sovietijos piliečio buitis jau turėtų žymiai palengvėti. To, atrodo, nuoširdžiai norėtų ir dabartiniai Sovietų Sąjungos vadai. Gyvenimas sovietuose pastaraisiais metais, žinoma, ir pagerėjo, pragyvenimo standartas pakilo, bet jis vis dar labai ryškiai atsilieka nuo Vakarų Europos, nors savo pramonine gamyba sovietai ją ir yra prisiviję.Sovietų Sąjungos karinės išlaidos yra milžiniškos, proporcingai aukštesnės už bet kurią Vakarų Europos valstybę arba net JAV, nors pastarosios šiuo metu aktyviai kariauja Vietname. Karines sovietų išlaidas labai didina jų užsienių politikos įsipareigojimai. Sakykim, pastarojo Artimųjų rytų karo metu izraeliečiams sunaikinus arba laimėjus didžiausią Egipto kariuomenės ginklų, lėktuvų ir kitų karinių reikmenų dalį, sovietai vėl iš naujo ginkluoja egiptiečius, o tai kaštuoja milijardus.Skaičiuojama, kad 40 nuošimčių visų Sovietų Sąjungos dirbančiųjų vienaip ar kitaip dirba karo pramonei. Tai yra didžiulis sovietų ekonomijos apsunkinimas, kuris, be abejo, akivaizdžiai atsiliepia ir gyventojų buičiai.Gerovės kėlimo stabdžiu yra ir perdėtas ir tiesiog neprotingas viso ūkinio Sovietijos gyvenimo centralizavimas. Griežtai centralizuotas pramonės vadovavimas iš Maskvos buvo, palyginti, visiškai sėkmingas ir prasmingas anksčiau, kol visa gamyba rėmėsi vien tik sunkiąja pramone, pirmoje eilėje plieno gamyba. Tačiau dabar, kai pramoninė gamyba vis labiau įvairėja, tokia centralizuota administracija pasidarė gyvenimiškai neįmanoma, nors vis dar bandoma jos laikytis. Pasėkoje labai daug gamybinių galimybių nueina niekais.Kita rimta gerovės kilimo kliūtis yra sovietinė biurokratija, teisingiau — suvaldi- ninkėję, nelakūs, naujovių bijantieji biurokratai, kurie vadovauja ūkinei ir gamybinei veiklai. Vengdami asmeninės atsakomybės, tetrokšdami ramybės ir nemėgda- mi sau be reikalo sukti galvos, dešimtys tūkstančių tokių biurokratų automatiškai sako „niet“ bet kokiai naujai idėjai ir mieliau aklai tepildo centrinių Maskvos įstaigų nurodymus, visiškai nerodydami savo iniciatyvos ir rūpesčio.Kompartijos vadovybė šitą biurokratinę ydą mato, su ja stengiasi kovoti, bet nesėkmingai. Įsitvirtinusią biurokratų armiją pakeisti ne taip lengva, nes prityrusių administratorių pertekliaus niekada nėra, o sovietuose, be to, svarbią rolę visuomet vaidina ir atsakingųjų darbuotojų politinė ištikimybė.Vakarų ekonomistų ir ūkinių administratorių nuomone, ekonominiame sovietų gyvenime esą du ypačiai nuostabūs reiškiniai. Pirmiausia, kad, nežiūrint tokio kruopštaus ir viską apimančio planavimo, k

Neabejotina, kad 1917 metų rusų revoliucija buvo reikšmingas pasaulinio masto įvykis, kuris laiko bėgyje darė įtakos ne tik rusų tautos, bet taip pat ir Europos ir viso pasaulio gyvenimui. Revoliucija įtakojo jį visais požiūriais — socialiniu, ekonominiu, tikybiniu, o užvis daugiausia politiniu ir, deja, militariniu. Tad suprantama, kad viso pasaulio tautos revoliucijos 50 m. sukakties negalėjo praleisti nepastebėjusios, ir kiekviena paminėjo, kaip kuriai geriausiai tiko. DBLS vadovaujami lietuviai drauge su kitom pavergtom tautom irgi minėjo Londone ir, rodos, su dideliu pasisekimu.Kai dėl Maskvos, tai ten revoliucijos laimėjimų proga riedėjo naujausi tankai, naujausios raketos, patrankos, skrido naujausi lėktuvai; astronautai, jau buvę arti mėnulio, defiliavo ir rikiavosi naujų planetų užkariauti. Kariškiai, išvertę savo me- daliuotas krūtines, o civiliai dignitoriai, buržuaziškai patvinkusiais pilvais, stovėjo ir didžiavosi savo darbų vaisiais. Viskas buvo didinga ir įspūdinga. Didieji jautėsi apsvaigę laimėjimais ir savo didybe, o mažieji ir pavergtieji — jiems suteiktąja laisve padievinti išmintinguosius, pašokti ir išgerti daugiau negu paprastai. Niekas net ir nepastebejo, kad saulė (Stalino) jau'buvo nusileidusi toli už horizontų, o raudonoji žvaigždė kažkaip abejojo, ar kilti, ar ne antrajam revoliucijos penkiasdešimtmečiui.Lapkričio 8 d. buvo vėl, kaip ir paprastai, šalta, pilka ir pilna kasdieninių rūpesčių — kažkam trūko avalynės, ir nebuvo žinios, kada ir kur gausi, kažkam reikėjo stovėti ilgoj eilutėj duonos kąsnio nusipirkti.Šiandien jau lapkričio galas. Visi jau. grįžo prie kasdieninio darbo — didieji, mažieji ir pavergtieji. Gyvenimo rūpesčiai iš- blankino ir beveik ištrynė garsius revoliucijos šūkius, išsklaidė, kaip rūką, svaigulį ir prablaivino galvas.Kažkas jau net apskaičiavo, kad didžios revoliucijos laimėjimai kainavę 80 milijonų žmonių gyvybių. Gal šis skaičius ir smarkiai perdėtas. Jeigu paimsime tegu vien tik ketvirtadalį šio skaičiaus, tai irgi kils klausimas, ar revoliucijos laimėjimai verti tokio skaičiaus žuvusių kare brolis prieš brolį, nukankintų kalėjimuose ir mirusių badu. Atsakymas: ne. Tik pažiūrėkime, kaip gražiai gyvena darbininkas Skandinavų kraštuose, čia pat, Rusijos kaimynystėje. Dėl tos gerovės niekas nėra buvęs kalėjime, niekas nebuvo nukankintas, niekas nebuvo nužudytas. Ar rusų tautai pasiseks pasiekti tokios gerovės antrame revoliucijos pusšimty, tai dar irgi pamatysime.O kas atsitiko su tais skambiais didžiais šūkiais, kurių vardan revoliucija buvo pradėta — visiem duona, žemė ir laisvė? Visi revoliucijos tėvai, pirmieji jos vadai ir tų šūkių skelbėjai (Bucharinas, Trockis ir kiti) antrosios komunistinių vadų kartos (Stalino) tapo išžudyti; žemė iš visų atimta, duonos buvo tiek maža, kad visa Rusija badavo ir milijonai buvo nublokšti į kapus; žadėtosios laisvės ženkle išdygo policinė valstybė, kurioj žmogui nebuvo valia miegoti ramiai, kurioj darbo stovyklos ir kalėjimai virto žmonių aukojimo ir kankinimo kulto šventyklomis; visa tai —neva Markso ir šviesaus žmonijos rytojaus vardan. Tūlas stebėjosi, koks šviesus žmogaus rytojus galėjo būti sukurtas neapykanta žmogui. Taip jis ir liko nesukurtas, o iki Stalino mirties rusų tauta klaidžiojo tamsioj nakty.Tarptautiniu požiūriu Rusija, deja, išsigimė į kraštutiniškai nacionalistinę milita- rinę valstybę. Savo politinėmis intrigomis ji visų pirma suskaldė mažą žmonijos pasaulį į dvi dalis — komunistinę ir kapitalistinę. Gal čia ir buvo pasielgta pagal revoliucijos nuostatą — kova ir mirtis proletariate priešams. Bet kur dingo antroji šio revoliucinio šūkio dalis — bičiulystė ir meilė tarptautinio proletariato rikiuotėse? Savame komunistiniame pasaulyje, vos tik jį sukūrus, Rusija savo nacionalizmu suskaldė jį į gabalus — Kinija, Kuba, Jugoslavija, Rumunija, kiekviena jų ne tik kad nuėjo savu pasirihktu keliu ir šalinosi nuo Rusijos, kiek tik galėjo, bet tapo net prie- sovietų ūkis yra paskendęs nuolatiniame chaose. O antra vertus, kad, nežiūrint to chaoso, ūkinis gyvenimas vis dėlto nesugriūna, kad gamyba nesustoja, bet vis plečiasi, kad didžiulė sovietų kariuomenė yra aprūpinama moderniais ginklais, į Venerą nuskrieja sovietiniai erdvėlaiviai, vartotojų pramonė plečiasi ir gyventojų gerovė, nors ir nedideliais žingsneliais, vis dėlto po truputį auga.
Myk. Varekonis

šu. Taigi tarptautiškai pirmasis revoliucijos pusšimtis sugebėjo tik suskaldyti, pavergti ir nieko neapjungti. Tai senas, blogiausias ir žiauriausias imperialistinis principas, labai artimas carui Nikalojui II ir rusų rašytojams Dostojevskiui ir Gogoliui, bet labai tolimas vokiečių žydui K. Marksui.Atrodo, kad imperialistinis motyvas revoliucinėj Rusijoj buvo ir bus dominuojantis. Deja, jam nuo seniai kas lapkritį Maskvos Raudonojoj aikštėj parodomi vis didesni tankai, vis didesnės raketos. 50-ties metų revoliucijos proga ginklai, rodomi Raudonojoj aikštėj, sveiko žmogaus protavimo mastu, siekė jau absurdiškumo. Ar reikalingos tokios pabaisos tam mažam žmogeliui sutriuškinti? — galvojo sau ne vienas. O pagaliau kuo tas žmogelis yra nusikaltęs žydui Marksui, kam jį triuškinti, jeigu, turint tik gerų norų, galima su juo ir geruoju sugyventi.Štai čia ir yra tas svarbiausias dalykas, kurį Kremlius 50-ties metų bėgyje, atrodo, visai pamiršo, — kad su žmogum ir su tautomis galima ir geruoju sugyventi. Toks paprasčiausias dalykas, o liko visai pamirštas! šiame pamiršime ir slypi gili tragedija — žmogaus, žmonijos, pačios rusų tautos ir jos tokios didingos revoliucijos. Pasaulio istorijos laikrodis gal nespės išmušti 2000, kai viskas virs ugnim ir pelenais, kartu ir Kremlius, Marksas ir Leninas, o svarbiausia ir visas pasaulio proletariatas, kurio vardu tariamai tiek daug kovojama. Per daug pasitikėdama savim, savo jėga, savo galia, savo mokslo pranašumais, išrasdama vis pajėgesnes žmogui sunaikinti priemones, revoliucija nepastebi, kaip ji tuo pačiu stato spąstus sau mirčiai, sau sunaikinti. Ji provokuoja pasaulyje ginklavimosi lenktynes ir tuo stumia save į pražūtį, nes, tuo keliu riedant, lengvai galima pasiekti tankumynų, iš kurių nebebus kelio atgal. Atrodo, kad tie tankumynai jau aiškiai kyla horizontuose. Atominiai ginklai iš viso reikalauja pervertinti daugelį senų žmogaus gyvenimo vertybių, tame skaičiuje ir marksistinių dogmų, jeigu žmogus nori išlikti gyvas.Tuo tarpu gi Rusijos valstybė ir rusų tauta, būdama viena didžiausių ir talentingiausių tautų tarpe, galėtų lengvai, jeigu tik panorėtų, daryti įtakos pasauliui ir žmonijai, sukdama ne į beprasmišką susinaikinimą, bet į tautų atkūrimą ir laimingą sugyvenimą. Tuo Rusija pasitarnautų taip pat ir tarptautiniam proletariatui žymiai daugiau, negu jį ir visus sunaikinusi bendrame pasaulio kataklizme.Stasys Kuzminskas
LATVIŲ ŠVENTĖLatvijos nepriklausomybės paskelbimo 49 metų sukakties minėjimas Londone, Westminster Cathedral Hall salėje, lapkričio 18 d. praėjo labai įspūdingai. Minėjime dalyvavo apie 100 kviestinių svečių kitataučių ir pilna salė pačių latvių. Diplomatams atstovavo Lietuvos Pasiuntinybės patarėjas V. Balickas su ponia ir Estijos pasiuntinys P. Torma su ponia. Apie šios dienos reikšmę kalbėjo Latvijos Charge d‘Af- fairs Ozolinš. Latvių menininkai žavėtinai atliko didžiąją programos dalį.

PET LONDONO DELEGATŪROJELapkričio 15 dienos Pavergtųjų Europos Tautų Londono delegatūra išsirinko naują valdybą: pirm. P. Reinhards (Latvija), vi- cepirm. G. Constatinesco (Rumunija) ir sekr. V. Holub (Čekoslovakija).A. Dargas, dalyvavęs neseniai įvykusioje Europos Patariamosios Tarybos sesijoje Strasburge, padarė pranešimą apie diskusijas Taryboje dėl Rytų Europos kraštų.
ATVYKSTA VLIKo PIRMININKASVliko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas atvyksta į Europą ir nuo gruodžio 5 iki 9 d. bus Londone. Ta proga jis padarys pranešimą Lietuvių Namuose apie Vliko veiklą.Susirinkimo, į kurį bus kviečiami visi lietuviai, laikas bus paskelbtas vėliau.

KAZIUI PUČINSKUI mirus, 
jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškia

Leicesterio Sk. Valdyba ir nariai

Vienintelis didžiųjų Londono laikraščių, kuris savo skiltyse paminėjo spalio 31 d. Londono Albert Hall buvusį renginį komunizmo aukoms paminėti, buvo liberališkasis „The Guardian“. Dienraštis prieš renginį paskelbė neilgą pasikalbėjimą su to minėjimo organizatorium G. Stewart - Smith.G. Stewart-Smith ta proga laikraščio bendradarbiui papasakojo ir apie „The Foreign Affairs Circle“. Šitas „užsienių reikalų ratelis“ minėjimą ruošė. Pasak Stewart-Smith, ratelis esąs „nemadinga organizacija, tikinti ne tik juodaodžių, bet ir baltaodžių apsisprendimo teise“. Straipsnyje, be kita ko, pažymėta, kad ir lietuviai tame minėjime dalyvausią.„The Daily Telegraph“ rašo apie tris garvežius, kuriuos prieš pat Antrąjį pasaulinį karą Lietuva pirko iš čekų „škodos“ fabrikų. Du tų garvežių — Nr. 003 ir Nr. 006 — karo suiručių metu kažkaip atsidūrė Čekoslovakijoje ir dabar dar ten tebeveža traukinius. Trečiasis garvežys — Nr. 007, — pasak čekų geležinkelių pareigūną, „liko padėti sovietų transportui ir dingo“.Visos kitos per rugsėjo-spalio mėnesius susirinkusios mūsų „lituanistinės“ britų ir airių spaudos iškarpos Lietuvą ir lietuvius linksniuoja tik tarp kitko. Sakykim, Dublino „Evening Herald“ skaitytojų laiškų skiltyse savo nuomonėmis pasikeitė ir ta proga vienas kitą šiek tiek papešiojo trys skaitytojai, pasirašę „Observer“, „Poor John“ ir William Kennedy. Mandagiai, bet griežtai vedamas laikraštinis ginčas prasidėjo, kai „Observer“ siūlė Airijai įsijungti į „sovietų bloką“, o ne į Europos Ekonominę Bendruomenę. Kiti du laiškų rašytojai su juo nesutiko, be kita ko, nurodydami ir sovietų agresiją prieš Lietuvą. Įdomu, kad tas „Observeris“ ginče minėjo ir
Septynios DIENOS
GENEROLAS PATENKINTASAmerikiečių karinių pajėgų Vietname viršininkas gen. Westmorelandas, atvažiavęs į Vašingtoną tartis, pareiškė, kad šiuo metu karinė padėtis esanti labai palanki amerikiečiams.Padėtis esanti pati geriausia negu bet kada per pastaruosius 4 metus.
PABĖGO STABO VIRŠININKASNesutaręs su prez. Boumediennu ir bijodamas būti suimtas, pabėgo iš krašto Alžyro gen. štabo viršininkas pik. Zbiris.Jis jau ir anksčiau kartą buvo šitaip pabėgęs, bet grįžo, kai jam buvo pažadėtas saugumas.
PASKOLOS SVARUI PAREMTIBritanija praeitą savaitę iš tarptautinio banko pasiskolino 90 mil. svarų. Bet dar vyksta pasitarimai dėl 350 mil. svarų paskolos.Naujoji prašomoji paskola esanti susijusi su labai nepriimtomis sąlygomis.
JIS ŠNIPINĖTŲ IR TOLIAUApie 30 metų išdirbęs sovietų šnipu ir prieš kelerius metus pabėgęs į Sov. Sąjungą, buvęs aukštas britų žvalgybos pareigūnas Philbys dabar nuolat minimas britų ir kitų kraštų spaudoje.O jis pats pareiškė, kad šnipinėtų ir toliau, jei tik galėtų.
KOVA SU NEDARBUDaugėjant bedarbių, Jugoslavijos komunistų partijos atitinkama komisija siūlo leisti privačiai besiverčiančioms įmonėlėms samdyti daugiau darbininkų. Ligi šiol buvo leidžiama samdyti iki 5 darbininkų.Bedarbių esą apie pusmilijonis. Keli šimtai tūkstančių jugoslavų yra išvažiavę dirbti į svetimus kraštus, daugiausia į V. Vokietiją.
PARTIJA AUGAV. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų Nacionalinių Demokratų partija tikisi busimuosiuose parlamento rinkimuose laimėti tarp 40 ir 50 atstovų.■ Partija darosi išvadą iš tų duomenų, kurie rodo kilimą. Per vienerius metus partijos narių skaičius iš 18.300 pakilo iki 33. 511, sritiniuose parlamentuose ji turi jau 48 atstovus, ir savo skyrius 466 vietose.
KĄ SURVEYOR MATĖ MĖNULYJE?Sveikas nusileidęs mėnulyje, amerikiečių Suveyor-6 perdavė televizijos paveikslų, kurie rodo, kad ten paviršius nelygus, esama duobių ir šiek tiek uolų. 

tokius istorinius „faktus“, kokių šiandieną nė sovietų istorikai nebeskelbia.Dublino „Evening Herald“ rašo apie „sovietų karo pramonės vyriausiąjį inžinierių“ Nikolai Bragin, kuris domisi Airijos durpių eksploataciją ir laikraščio bendradarbiui, be kito ko, pabrėžė, kad sovietai ir Lietuvoje turį didelius durpių išteklius.Nuolatinis „The Spectator“ žurnalo skil- tininkas D. W. Brogan, kalbėdamas apie religiją sovietuose, pastebėjo: „Nemanau, kad katalikas norėtų apsigvventi modernioje Lietuvoje, kadaise labai katalikiškame krašte“.„Irish Times“ pažymi, kad vykstančiame vyskupų sinode Vatikane dalyvauja beveik visų rytų Europos kraštų atstovai, jų tarpe ir iš Lietuvos.Rašant Spalio revoliucijos proga apie Rusiją, bent trijuose ilgesniuose straipsniuose tarp kita ko paminimas ir Lietuvos vardas.„The Financial Times“, kalbėdamas apie Argentinos užsienių prekybą, pažymi, kad Argentina prekiaujanti ir su SSSR, į kurios ribas įeinanti ir Lietuva. O „Scottish Sunday Express“ rašo ,apie amerikietę televizijos artistę Susan Oliver, kuri viena savo lėktuvu skrendanti iš New Yorko į Maskvą. Į Sovietų Sąjunga ji skrisianti per Lietuvą, pastebi laikraštis.Per du mėnesius iš viso susilaukėme aš- tuonių angliškų laikraščių iškarpų, mininčių Lietuvą ar lietuvius, keturių — iš škotiškų leidinių ir aštuonių — iš airių spaudos. Tai įdomus ir, gal būt, šiokio tokio dėmesio vertas faktas, kad, palyginti, mažytė Airija Lietuvą lygiai taip dažnai (arba retai) linksniuoja kaip ir daug gausesnė Anglija. Proporcingai ir škotų spauda rodo Lietuvai didesnį dėmesį už anglus. Nors, aplamai kalbant, tas dėmesys ir ten ir šen yra apverktinai menkas. (r.)

NUVERTINTAS SVARASBritanija 14,3 procentų nuvertino savo svarą — ligi šiol jis buvo 2.80 dol„ o dabar bus 2.40 dol.Anglijos banko procentas pakeltas iki 8.Be to, Britanija dar užsieniuose prašo 1.400 mil. dolerių atsarginio kredito ir 3 milijardų paskolos, o viduje yra ėmusis įvairių finansinių suvaržymų.Ryšium su tuo ir kai kurie kiti kraštai jau prisiderino prie Britanijos ir taip pat nuvertino savo valiutas.
PASITARIMAI SU RODEZIJABritanijos vyriausybė vėl buvo nusiuntusi savo atstovą tartis su Rodezijos vyriausybe, kuri prieš britų valią pasiskelbė nepriklausoma. Britai norėjo ir nori, kad ta baltųjų vyriausybė duotų daugiau teisių juodiesiems, kurie krašte sudaro daugumą.Ligšiolinės priemonės nepalaužė Rodezijos vyriausybės.
LIETUVAITĖ — ANTROJI1967 m. pasaulio gražuolės vardą gavo peruvietė.Antroji vieta — argentinietė Marija Sabaliauskas.
SOV. SĄJUNGA ATMETA SPĖLIOJIMUSJAV krašto apsaugos ministeris McNamara buvo paskelbęs, kad Sov. Sąjunga gaminasi atominę bombą, kuri galėtų būti leidžiama ant priešo iš erdvės ir būtų iš anksto sunkiai susekama.Dabar Sov. Sąjungoje skelbiama, kad toksai McNamaros pareiškimas esąs keistas, kad sovietai laikosi susitarimo ir erdvę tyrinėja, bet nenaudoja jos kariniams reikalams.
PA S A UL YJE— Nicastroje, Italijoje, 35 m. amžiau! Antonio Cataudo pistoletu dvikovoje nušovė savo brolį Francesco (45 m. amž.), o pats buvo smarkiai sužeistas, ir visas reikalas iškilo dėl garbės.— Alpių kalnuose privirto sniego, ir bent 6 praėjimai aukštesnėse vietose jau nebetinka susisiekimui.— Indonezijai priklausančios Borneo salos vakarinėje dalyje vyriausybės pajėgos sunaikinusios 150 komunistinių sukilėlių, bet ir patys neteko 50 užmuštų.— Biharo valstijoje, Indijoje, uždarytos nuo bado gelbėti veikusios įstaigos, šelpusios 34 mil. gyventojų, nes po dvejų metų sausros lietus leido užauginti gerą derlių.
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Knyginis pasaulis Lietuvoje J. MEKO POEZIJA

Neseniai buvo skelbta, kad Lietuvoje ne
trukus turi pasirodyti stambi, net dviejų 
tomų poezijos antologija. Iki šiol Lietuvoje 
dar nebuvo tokios, iš kurios apčiuopiamiau 
susidarytum platesnį lietuvių poezijos pa
siekimų vaizdą. Net ir mes, nei išteklių, 
nei skaitytojų kaip reikiant neturėdami, 
jau seniai esame susilaukę tokios svetur 
išleistos antologijos. į kurią, žinoma, nepa
teko sovietiniai Lietuvos poetai, dar nepa- 
sireiškusieji nepriklausomybės metais ar 
pasireiškusieji, bet pradėjusieji per daug 
stiprius himnus giedoti režimui.

O kol ana dar išeis. Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitetas paskubėjo iš
leisti antologiją Graži tu, mano brangi tė
vyne. Nors tos didokos (560 psl.) antologi
jos didžiumą sudaro poezija, bet joje yra 
ir prozos ištraukų, kuriose vaizduojamas 
Lietuvos gamtos grožis.

Antologija skirta mums, svetur gyvenan
tiems. Ją sudaręs yra buvęs „Gimtojo kraš
to“ redaktorius V. Kazakevičius (redakci
nė komisija: K. Ambrasas, A. Miškinis. B. 
Raguotis).

Ligi šiol maitinti „Tėvynės balsu“, o da
bar — „Gimtuoju kraštu“, žinoma, mes ne
beturėtume gal nė stebėtis, kad po tiek 
daug metų mums pasiūloma jau šis tas ge
resnio. Kitaip juk galėtume ir nusimaitin- 
ti, jeigu būtų tikėtina, kad Kultūrinių ry
šių komiteto pastangos gali svetur gyve
nančius lietuvius išgelbėti nuo nulietuvėji- 
mo. Deja, nėra jokių duomenų spręsti, kad 
tasai komitetas savo pagrindiniu uždavi
niu laikytų rūpestį lietuvybe. Atrodo, kad 
pirmoje eilėje jam rūpi palenkti pasaulyje 
išsisklaidžiusius mūsiškius susitaikyti su 
padėtimi savo krašte, o jei galima ir kiek 
galima, tai ir pamilti okupantą. Kai apsi
dairome, tai matome, kad šita kryptimi ne 
tik sukami, bet ir vyksta reikalai. Dabar 
išleistoji antologija, pasakytume, yra lyg 
ir išimtis ligšiolinėje politikoje arba reiš
kia posūkį į kitokią politiką — lietuvius 
laikyti tik lietuviais ir priminti poetų ir 
prozaikų žodžiais gražiąją ir brangiąją 
Lietuvą.

Būtume neteisingi, jei sakytume, kad vi
sas mūsų maistas iš Lietuvos ir yra tik tai. 
ką savo metu už dyką mums duodavo gen. 
Michailovo žvalgybos skyrius iš Berlyno ar 
dabar tas Kultūrinių ryšių komitetas. Nie
kas mums nedraudžia užsisakyti iš Lietu
vos kitokių laikraščių, žurnalų ir knygų. 
Kai mūsiškiai laikraščiai svetur, besvars
tydami kultūrinio bendradarbiavimo su

KRIKŠTYNOS K. BARĖNAS
nos, ir net gimė sūnus, o dviejų lovų, žinoma, greit 
jau nebepastatysi, nors šitaip miega ponai, dabar ji 
žino. Tik ar žinojo jos vyras? Dažnai pagraužia jai

Saulė žaidė jau iš vakaro ant stalo sudėtaisiais 
pusbuteliais ir stikliukais, žemčiūgėnai nė vienas ko
jos šįryt dar nebuvo įkėlęs šin kambarin. Jie nyrojo 
virtuvėje, tarpais vis iš naujo prakiurdami piktais 
žodžiais. Iš jų nuotaikos galėtum sakyti: ne krikšty
nas savo pirmagimio žmonės švenčia, o dalosi ir ne
pasidalo turtais.

Ant stalo vienuolika pusbutelių, žemčiūgėnas 
pirko visokių gėrimų vis po pusbutelį, dažno nenu
manydamas net skonio. Žinojo jis skonį viskės, ži
nojo džino ir konjako „Martel“, o visa kita jam bu
vo nepažįstama žemė, todėl parsinešęs ilgai žiūri
nėjo ir skaitinėjo ant butelių sulipdytuosius popie
rėlius. Žmona net įspėjo jį:

— Tik nesudaužyk bečiupinėdamas, o tai ne
bus nei krikštatėviui, nei tau, nei niekam.

Žmona jau nematė, kai jis terkštelėjo vieną į 
kitą du butelius, pats išsigando ir liovėsi skaitęs. Jis 
nesuprato, kas ten rašoma, bet paskaityti paraidžiui 
įdomu. Brangiai mokėta, dėl to jis ir nori apsipa- 
žinti ir pabandyti ištarti tuos svetimus žodžius. O pi
nigėlių negaila: sūnaus krikštynos, Žemčiūgėnų pir
magimio, o kūmai — žmonės pageriantieji. Kvies
damas krikštatėviu Čingą, jis klausė:

— Ką mėgsti išgerti?
— Panašiai, viską, supranti, ką tik duosi.
Tą viską turėdamas galvoje, žemčiūgėnas ir nu

pirko vienuolika rūšių: tegu paragauja jo pirmagi
mio krikštynose! O dėl busimosios krikštamočios, 
tai Žemčiūgėnai buvo girdėję, kad ji geria viską, bė
dos nebus.

Kūmus Žemčiūgėnai rinkosi nuo pat tų dienų, 
kai pradėjo aiškėti, kad bus įpėdinis. Krikštatėvis, 
svarbiausia krikštatėvis! Šitokios pažiūros laikėsi 
Žemčiūgėnas, šitokiai pritarė ir jo žmona. Kai bus 
krikštatėvis, tai krikštamočia, tik sušvilpk, tai ir iš
dygs.

Krikštatėviu iš pradžių jie buvo nusirinkę Min- 
giną, kol tas pirmininkavo Savišalpinei. Bet po rin
kimų žmogus iškrito, tai Žemčiūgėnai, nors ir pagai
lėdami, išbraukė jį iš krikštatėvio kandidatų. činga 
vėl iškilo į pirmininkus, šį kartą į Savišalpinės. Apie 
Čingą anom pirmosiomis krikštatėvio parinkimo 
dienomis Žemčiūgėnas nenorėjo nė kalbėti. Pagal 
jį, činga nevertas peržengti jo namų slenksčio, ir 
Žemčiūgėnienė tada sutiko su savo vyru. Jie kalbė

jo apie pažįstamus, ties vienais ilgiau sustodami, ki
tų tik pavardes suminėdami, o kai gimė Žemčiūgė- 
nukas,' tai krikštatėvio vis dar nebuvo.

— Žinai, tegu, kvieskim Čingą, — tada tarė 
vyras. — Paimsi kokį nusususį, tai kas bus? šitas 
nors pirmininkas. Jau giminiuotis su suskium tai aš 
nenoriu.

Žmona iš pradžių išskėtusi akis žiūrėjo į savo 
vyrą, bet greit ir ji pritarė, činga mėgsta visokias iš
kilmes, o jei patiks jam, jei bus kuo burną vilgyti, tai 
dar pasiųs gal sveikinimą laikraščiui. Žemčiūgėnų 
pirmagimis sūnelis, Savišalpinės pirmininkas Činga 
krikštatėvis! Šildo širdį šitokia viltis, ir Žemčiūgė
nienė pritaria. Taip pat ji nuolankiai priima vyro 
mintį krikštamočia kviesti Kirvuko žmoną.

— Kviesi Čingą, o ją užmirši, tai bus kaip ir 
negražu, — kalba vyras. — Ne tai, kad negražu, bet 
nepatogu. Paleis kada nors gatvėje liežuvį.

Taip, žmona žino, kad Kirvukienė gali šitaip 
padaryti. Kai pravers burną, kai ims šlykščiai tyčio
tis, tai ausų neužsikimši. Taip, taip, žmona pritaria, 
nes Kirvukienei nepirkta. Žemčiūgienė pritaria, 
kaip ir visados per tuos kelerius metus. Ji tylom suti
ko su vyro sprendimu tuojau po vestuvių, kai jis pa
siryžo pirkti namus.

— Pirma namai, Ievute, o paskui vaikai, — 
nustatė jis ir savo miegamajame pastatė dvi loveles, 
ir dėl to žmona nepakėlė balso. Namai tai namai, te
gu būna namai. Reikia susispausti ir išmokti atsisa
kyti. Tik iš pradžių jai dažnai neišeidavo iš galvos 
tos dvi lovos. Užbėgs kada pažįstama, įsigeis pasi
žiūrėti, kaip miegamasis atrodo, ir suras dvi lovas... 
Tai bus paskui kalbų! Tik neseniai dabar ji kine pa
matė turtingų miegamąjį. Dvi lovos! Šypsodamasi 
ji grįžo iš kino, bet iki pat šiol nedrįso klausti vyrą, 
ar jis žinojo, kad turtingi vedusieji miega dviejose 
lovose. Klausti iš tiesų gal jau ir pavėluota, o ypač 
išmesti tą plačią vieną ir grąžinti anąsias dvi, porą 
metų bandžiusias jos kantrybę ir susivaldymą, o taip 
pat ir gąsdinusias ją. Kad dvi lovos reiškia turtin
gumą ir prabangą, tai ji net nenujautė, todėl vyrui 
dar švelniai primindavo savo baimę, o tas atsaky
davo:

— Gerai. Kai skolas truputį apmokėsim, tai 
nupirksiu vieną plačią.

Jis ir nupirko, pastatė, baigėsi susilaikymo die-

galvą mintis: jei žemčiūgėnas žinojo, kad ponai ši
taip miega, tai kaip atsitiko, kad jis nupirko paga
liau tą vieną plačią lovą? Jis galėjo ir žinoti, nes juk 
jis, o ne kas kitas suuostė tą gerąjį kvartalą, kur po
nai gyvena, ir ten aprinko namus.

O, namai, namai! šitokiu šūkiu povedybinį gy
venimą pradėjo Aleksandras Žemčiūgėnas, ir namai 
greit jam atsistojo ant kojų. Seni namai, ne jo pa
ties statyti, bet vis dėlto Buckinghamo gatvėje, pa
čioje gražiausioje Dodswoodo nuošalėje, iš kurios 
negirdėti autobusų ir sunkvežimių ūžimo ir terškėji- 
mo. Čia didesni mokesčiai, bet miegok ramus nors 
ir iki vidudienio, joks trenksmas neprikels tavęs. Ga
ražas Žemčiūgėnui nereikalingas, bet šioj gatvėj nė
ra namų be garažo; ne tik šioj, bet ir visose aplinki
nėse. O savo mažumą Žemčiūgėnas pajunta, kai ati
daro tą garažą. Privertė su žmona senų baldų, kai 
nupirko savo gyventojams naujesnius. O kartumas 
apima, kai pagalvoja, kad toje gatvėje jis tik vienas 
garažan verčia atgyvenusį laužą. Spiauti jam į ramų 
miegą, nes jis miega puikiausiai, ir žmona Ieva mie
ga net pakriokdama. Jis nesiskųstų, jei tektų gyventi 
pačioje judriausioje gatvėje. O jei čia pirko, tai ne 
dėl tylos, ne dėl garažo ir didesnių mokesčių. Jį su
gundė tas viduj stipriai apsikasęs kipšiukas, kuris, 
rodos, gribštelėdavo nagu ir šnibždėdavo: Žemčiū
gėnai, žemčiūgėnai, tavo tėvas neturėjo savos tro
bos, o tu gyvensi tarp turtuolių, pirk, pirk! Dreban
čia širdim jis ir nupirko ir dėl to nesigaili, nes kam
bariai beveik visad išnuomoti, net ir tie du pastogė
je, kuriuos šviesa pasiekia pro stiklinius keturkam
pius stoge.

Grįždamas iš fabriko, Žemčiūgėnas dažnai jau
čia mažą šiurpuliuką dėl tų namų. Lygiai ir vienodai 
jis džiaugiasi ir dėl to, kad namai turtingam kvar
tale, ir dėl tų pinigų, kuriuos jie neša. Garažo pa
naudojimas netiesioginiam tikslui nebuvo perdaug 
slegiantis ir jokiu būdu neatsvėrė ano džiaugsmo. 
Rytą pabėgėti dešimtį minučių ligi autobuso ką čia 
reiškia prieš stiprią mintį, kad tu gyveni tarp turtin
gų! Kai jis ristele išskuba į darbą, niekas čia dar ne
vaikščioja, o vakarais iš pradžių jis prislėpdavo savo 
įjuodusį duonmaišį, kol įprato. Dabar jie keturi jau 
išeina iš jo namų su tokiais maišeliais (vienas tik 
poną vaidina ir kišenėj nešasi sumuštinius), ir vi
siems jau drąsiau!

(Bus daugiau)

ANTOLOGIJA MUMS

Lietuva klausimą, buvo pradėję rašyti, kad 
toks dalykas beveik galimas, jei į Lietuvą 
iš čia taip pat būtų įsileidžiama bent spau
dos, „Tiesos“ vyr. redaktoriaus pavaduoto
jas supykęs išdrožė, jog tegu visi fantastai 
apie tai nė nesvajoja. Mes jums, sakė, duo
dame, imkite, naudokitės, o jei mums iš 
jūsų ko nors reikės, tai mes irgi pasiimsi- 
me, tačiau nebandykite mums brukti!

Vadinas, tegali būti tik vienos linkmės 
bendradarbiavimas, ir naujai išleistoji an
tologija, atrodo, yra tokio bendradarbiavi
mo speciali dovana.

Ar mums svetur reikia tokios dovanos? 
Ar mes čia kenčiame poezijos badą?

Kaip minėjome, poezijos, o taip pat ir 
prozos antologijas mes jau turime. Aišku, 
iš savų antologijų mes negalime apsipažin- 
ti su tuo, kas šiandien sukuriama Lietuvo
je. Kai ta šiandiena yra nusitęsusi į gražų 
ketvirtį amžiaus, tai aišku, kad mes, net 
ir besidomintieji literatūros dalykais, esa
me stiprokai atitrūkę nuo to, kas Lietuvo
je sukurta, ir dar beveik tebesinešiojame 
įvaizdį, kad ten kaip buvo, taip ir tebėra 
rašoma apie Staliną. Tai ši antologija tą 
įvaizdį griauna. Ji yra šimtaprocentiškai 
nekalta, visiškai nepolitiška. O kadangi ji 
skiriama ne Lietuvos skaitytojams, o 
mums, tai V. Kazakevičius jos rėmuose 
įveikė apjungti visus. Pradėjęs liaudies 
dainomis ir Donelaičiu, jis iš tiesų apjun
gia daugiau ar mažiau visus, iš viso kaž
kas arti 200 autorių, mirusius ir gyvuosius, 
Lietuvoje rašančius ir svetur, neskirdamas 
nei graiko, nei žydo. Jei net sovietinė aka
deminė lietuvių literatūros istorija kai ku
riuos svetur gyvenančius rašytojus vadi
na reakcininkais, fašizmo ideologais, kle
rikalizmo garbintojais ir dar kitaip krikš
tydama, tai šioje antologijoje jie visi išei
na už gera, nes čia spausdinami tik tokie 
dalykai, kurių visa ideologija yra gražioji 
ir per tai brangioji Lietuva. Dar neseniai 
„Lietuvių Dienose“ J. Vaisiūnas rašė, kad 
„Gimtajame krašte“ ant meškerės buvo 
užmauti šie ir anie svetur gyvenantieji ra
šytojai, o dar kiti būsią užkabinti. Tik ne
būsią nei A. Vaičiulaitis, nei N. Mazalaitė, 
nei Bern. Brazdžionis. Deja, šita rūsti pra
našystė neišsipildė bent tiek, kiek tai susi
ję su antologija, nes joje yra ir A. Vaičiu
laitis ir B. Brazdžionis ir beveik visi kiti. 
Vadinas, per anksti J. Vaisiūnas bus reiš
kęs dėl kai kurių autorių nusiminimą: jie 
čia išsiteko visi šalia tarybinių! Išsiteko, 
nes, pirmiausia, antologija skirta mums, ir, 

antra, joje nieko nėra, kas kam nors nega
lėtų nepatikti: Lietuvos grožis su pasigėrė
jimu plaukia iš visų kūrybos.

Apskritai lietuvių poezija yra turtinga ir 
turininga, žėri įvairiausiomis spalvomis. 
Kurį didelį ar mažesnį poetą bepaimtum. 
rasi jo kūryboje visokiausių motyvų. Dėl 
to vien krašto grožio pristatymas, atrodo, 
tėra tik dalinis, siaurokas tos poezijos pri
statymas. Gal dėl to leidėjai tikisi, kad 
knyga svetur labiau paplis ir palaikys lie
tuviuose meilę gražiajam savo kraštui, 
kiek jos liks nuo meilės doleriui ir pato
giam gyvenimui. Graži ta mūsų Lietuva! 
Graži ir brangi. Bet reiklesnis skaitytojas 
pajus, kad šioje knygoje per daug siaurai 
pristatoma poezija — tik vienas jos moty
vas. tik gamtos grožis. Tam reiklesniajam 
tiek bus maža. Nebent Komitetas ryžtųsi 
naujomis antologijomis plėsti pažintis su 
poezija. Valstybiniu mastu tai nebus sun
ku. Juk ir šitos antologijos išleista 10.000 
egzempliorių.

K. Plaučiūnas

JAUNIMO ŽODIS VOKIETIJOJE
Jau kuris laikas buvo svartomas klausi

mas išleisti Vokietijos lietuviškojo jauni
mo laikraštėlį. Dabar tas sumanymas jau 
vykdomas — išėjo Jaunimo Žodis Nr.l, pa
žymėtas 1967 m. lapkričio mėn. data, lei
džiamas Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Jaunimo Sekcijos, o jo redaktoriai — 
V. Bartusevičius, K. Brazaitienė, V. Bra
zaitis ir K. Dikšaitis. Pavardės rodo, kad 
tarp redaktorių esama jau ir spaudos pa
tyrimo turinčių žmonių (V. Bartusevičius 
juk yra redagavęs Vokietijos lietuvių at
eitininkų laikraštėlį, o K. Brazaitienė-Čės- 
naitė gyvais reportažais reiškusis spaudo
je).

Įspūdį laikraštėlis daro gerą. Jo tekstas 
rašomas mašinėle, o spausdinama fotosta- 
tišku būdu, kuris ypač patogus iliustruoti. 
Dėl to ir iliustracijos išėjusios gerai.

Kadangi laikraštėlio tas yra tik pirmasis 
numeris, tai skaitytojas galės pasigesti 
daugiau žinių, kur čia ir kaip juda jauni
mas. Visą turinį sudaro programiniai pasi
sakymai ir straipsniai. Tačiau mums atro
do, kad viskas ypač gyvai sudaryta. Po pa
sisakymo, kaip gimė laikraštėlis, turime 
čia V. Mykolaičio-Putino eilėraštį „Skrieji, 
sakale“, po laiško į jaunimą — A. Bara-

Jonas Mekas yra žinomas ir tarptauti
niame pasaulyje, tačiau ne su savo poezija, 
o su filmais ir kino menui skirtuoju žurna
lu. Jis susuka nedidelius filmelius, kurie 
dėl savo originalumo ir meniškumo pa
traukia dėmesį ir būna atžymimi. Nese
niai jį savo skaitytojams pristatė ir jo po
žiūrį į filmus aptarė net du amerikiečių 
magazinai — „Time“ ir „Newsweek". Kiek 
anksčiau kino meno dalykus jis pats nagri
nėjo viename rusiškame žurnale. Šiais me
tais jis „Pergalės" žurnale buvo plačiai 
pristatytas ir Lietuvos skaitytojams.

Bet kino menas jam ir menas ir kartu 
duona. Šitaip jis pats yra pasisakęs. O tik
rasis menas jam esąs poezija.

Vien tik poeziją laikydamas sau tikruo
ju menu, J. Mekas, deja, nesistengia eilė
raščiais užversti žurnalų ir laikraščių. 
Greičiau jis yra čia šykštus — vienas kitas 
jo eilėraštis šen ten pasirodo retkarčiais, 
kol tie retieji eilėraščiai pagaliau sudaro 
rinkinį. Vadinas, išeitų, kad J. Mekas labai 
brangina eilėraščius ir ne rašo juos, o ku
ria.

Taip, J. Mekas yra vienas iškiliųjų jau
nesniosios kartos poetų, ligi šiol praėjęs 
keletą poezijos tarpsnių ir išleidžiąs dar 
tik trečią rinkinį. Savo metu už nuošir
džias „Semeniškių idiles“ jis visiškai ver
tai ir „Aidų“ premiją gavo (kai sakome 
„vertai", tai turime galvoje, kad šiandien 
premijos jau paskiriamos ir jų nevertiems 
dalykams, taip jau esame atbukę).

Dabar išėjęs naujausiasis J. Meko eilė
raščių rinkinys Pavieniai žodžiai yra dai
liai išleistas Algimanto Mackaus vardo 
knygų leidimo fondo, kuris pastaruoju lai
ku itin gyvai įsijungė į lietuviškų knygų 
leidybą, pasirinkdamas paprastai origina
liausius, kartais ir su avangarfknėmis žy
mėmis darbus ir išleisdamas juos gražiai, 
tegu ir nedideliais tiražais, vienu kitu at
veju tiktai pasiučiausiems literatūros ger
bėjams. Jei tasai fondas pajėgs padoriai 
išsiversti, tai netrukus, tur būt, sulauksim 
tokio meto, kai tik per jo rankas praeis pa
tys geriausieji mūsų rašytojų kūriniai, o 
kitoms leidykloms atiteks vien tik kas li
ko. ..

nausko „Anykščių šilelio“ ištraukas lietu
viškai ir vokiškai ir įžanginį žodį ta tema, 
o toliau — pažintis su savo kraštu, ypač 
gyvas lietuviška prasme K. Brazaitienės - 
Čėsnaitės straipsnis, kryžiažodis, „Šėriau 
žirgelį“ su gaidomis, jaunimo teisių aiški
nimai ir straipsnis vokiškai tekalban
tiems lietuviškos kilmės jaunuoliams.

Laikraštėlio yra visas 12 puslapių.

„Pavienių žodžių“ atspausdinta 500 eg
zempliorių. Išeitų, kad dar visiškai neblo
gas tiražas, nes kaina yra 4 doleriai. Kny
gos yra 96 puslapiai.

Tasai puslapių skaičius J. Meko poezijos 
atveju yra gerokai klaidinantis. Jau mes 
sakėme, kad J. Mekas yra praėjęs įvairius 
savo poezijos tarpsnius. Šįkart jis išeiną 
naudodamasis nauja išviršine maniera — 
jo eilėraščio eilutėje tėra tik vienas žodis. 
Jeigu žodis ilgesnis, tai jis dar net išmėto
mas į dvi, o retais atvejais net ir į tris ei
lutes. Dėl to nedidelis posmelis užima vi
są puslapį, ir pačiame rinkinyje nedaug ei
lėraščių.

Tačiau ta maniera nepaliečia eilėraščio 
vidaus, jo esmės. Jeigu skaitytojui toksai 
žodžių išmėtymas nepatiktų, jis gali juos 
susidėlioti į jau įprastus posmus ir gėrėtis 
šilta ir nuoširdžia poezija, kurioje nėra jo
kių išpūstų puošmenų ar dirbtinumo.

J. Mekas savo šiame eilėraščių rinkiny
je labai maža tefilosofuoja, kaip šiandien 
avangardinei poezijai įprasta. O jeigu ir 
pradeda filosofuoti, tai daro tai paprastu 
ir nesudėtingu būdu. Tačiau daugiausia jis 
piešia vaizdą, kuris yra ramus, praleistas 
pro poeto sąmonės spindulius ir tik netie
siogiai gvildenąs kurią nors aplinkos ir gy
venimo prasmę. Pvz.,

Ant kranto sėdi žmogus.
Jis žiūri, kaip atsispindi dangus, 
kaip juda žolės.
Tada vėl pakelia akis į tolį.

Šitokios ramybės jo poezijoje yra dau
giausia. Tačiau retkarčiais į tą ramybę įsi
veržia ir žmogų sujudinanti mintis, kaip, 
pvz.:
Žiūrėdamas iš keturiasdešimt metų nuoto

lio, 
svarstau aš savo gyvenimo pelną ir nuosto

lius.
O apskritai kalbant ir ta ramybė ir vie

na kita nerimą kelianti mintis J. Meko 
poezijoje yra patrauklios, šviežios, mekiš- 
kos, kūrybiškos. Taigi gal ir tiesa, kad Jo
nui Mekui poezija yra pats pagrindinis me
nas, o mums jo kūriniai — pasigėrėjimo 
šaltinis.

K. Abr.

Vladas šlaitas

PROZA

Užmiršimas
yra mūsų visų mirtingųjų graudus pali

kimas. 
Nekuriam laikui
mes pasiliekame artimųjų ir giminių at

minimuose.
Gi jiems numirus, 
nebelieka daugiau nė mūsų prisiminimo.
Ir lieka taip,
lyg kad mūsų iš viso šioj žemėj nebūtų 

buvę. 
Toks yra mūsų likimas.
Šuliniai senka ir dumba.
Toks jų likimas.
Tiktai mano širdy po šiai dienai vienodai 

skamba 
ąsotėliai su gvazdikėliais ir pinavijomis. 
Mes kaip žolė siūbuojam ir liekam vie

toje.
Tai mūsų tragiką.
Nes mus pririša žemė.
Nes mes patys prisirišam.
Reikia Dangaus Malonės gyvent šioj že

mėj 
ir negyvent šioj žemėj.
Reikia žiūrėt į gyvenimą taip, kaip į rū

ką, 
kuris greitai praeina.
Tai,
ką aukščiau parašiau, 
nieko bendro neturi 
nei su lyrika, 
nei su poezija.
Tai didaktika.
Tai šiurkšti ir grubi didaktika.
Daugiau nieko.
Nes gyvenimas nėra poezija, bet didakti

ka 
apie tai, kaip reikėtų gyventi 
arba kaip nereikėtų gyventi.
O, jūs mano lengvi ir graudūs prisimini

mai, 
su aguonom, 
su gvazdikėliais 
ir pinavijomis.

Atitaisymas
Pereitame EL numeryje R.E. Maziliaus

ko rašinyje „Trys straipsniai“ įsivėlė klai
da. Antrasis rašinio sakinys, kalbantis apie 
A.T. Antanaitį, turi būti toks: „Jis yra ir 
„Metmenų“ literatūrinis redaktorius, o jo 
pluksna vienaip ar kitaip nepraleidžia ne
aptarusi nė vieno šiokios tokios vertės ar 
bent reikšmės turinčio literatūrinio įvykio 
emigracinėje mūsų būtyje“.

FOTOGRAFIJA Iš TOLI
Japonijoje yra sukonstruotas fotoobjek- 

tyvas su 5200 mm židinio nuotoliu. Juo ga
lima gerai nufotografuoti veidą žmogaus, 
esančio už 5 km.
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GYVENIMAS SIBIRO KOLCHOZUOSE Pamoka Soldatenratui
PIRMOJI MIRTISDarbas darbą veja. Darbuose nėra nuoseklumo, nes stinga arklių, darbo įrankių, ūkio padargų ir darbo rankų. Dažnai vienas darbas dar nebaigtas, bet ir kito jau negalima atidėti. Dar nebaigus rugių kulti, dalį darbininkų perkėlė kviečių piauti. Arti kaimo buvo didelis vasarinių kviečių laukas. Taip ir aš nors kartą patekau arčiau kaimo dirbti ir dabar galėsiu kaime nakvoti.Eidama per kaimą, sutikau Valeriją S. Ji man papasakojo, kad Tamošauskai gyvena kontoroje ir jų vienturtis sūnelis jau guli mirties patale. Kelionėje susirgo ir neatsigavo. Akušerė Jasinskienė gydė berniuką kaip įmanydama, bet niekas nepadėjo, nes nėra vaistų, nėra dietinio maisto ir kaime negalima gauti pieno lašelio. Visą kaimą išbėgiojo ir niekur negavo saujos ryžių. Rusai stebisi ir juokiasi, kad mes visokių nesąmonių prasimanom. Tokio maisto niekas iš jų nepasigenda ir apie jį negalvoja. Visų vaikai auga patvory, ir tėvai džiaugiasi, kad būtų tik duonos pluta ar bulvė. Silpnesnieji miršta, o stipresni ir atsparesni išauga.Akušerė dar turėjo iš Lietuvos kamparo, tai kelias dienas dar palaikė berniuko širdį, bet vaikas vis tiek mirė.Prie berniuko mirties buvo Jasinskienė, Valerija S. ir vaiko motina. Berniukui mirus, kraujais pasruvo Valerijos širdis. Vai
Naujoko dienos

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGATrypia, lyg tas senas kavalerijos arklys, karinį dūdų orkestrą išgirdęs, Sakydavo seni kaimo vyrai. Gal ir neklysdavo taip kalbėdami. Matyt, tas sveikas sąmojus juose buvo prigijęs jau iš patirties, jei jie dažnai tą prilyginimą kartodavo. Kaip ten bebūtų, bet kai kariuomenės šventės minėjimuose sumanus paskaitininkas nepom- pastiškai, be patosų ir pasigyrimų sklandžiai pravesdavo paskaitą, tai taip nejučiomis kojos ir nori pradėti kilnotis.Tarytum lyg vakar buvo ta kilmingoji 1926 m. lapkričio 3 d., kai gusarų pulko dūdų orkestras iš peties kirto „senųjų draugų“ maršą, o mūsų margaspalvė busimųjų gusarų kolona skėlėme koja į Vytauto .prospekto akmenis ir traukėme Žaliojo kalno kryptimi. Nepasiliko ir mūsų kraitis nuo mūsų: iš paskos palengva slinko keturios gurguolės, kurios skleidė nosį kutenantį malonų lašinių, kumpių ir kitų mamos gaminių skanumynų kvapą.Kai mus išvedžiojo į kareivines, nedraugiškai naujokus pasitiko seni eskadrono „kazokai“ (taip prisistatė seni gusarai). Kazokai — tai rusų stepių puslaukinių gaujų smogiamieji raiteliai. Ypač buvo įkyrūs eskadrono nerikiuočiai, kurie tuojau prisistatė prie „komunos" (lauktuvių). O tokių degutuotų ir smaluotų „kazokų“ buvo apsčiai, kaip antai: šiaučiai, kriau- čiai, chalujai (batsiuviai, siuvėjai, pasiuntiniai), kalviai, vežikai ir kiti dar neišvardijami „specialistai“. Bet ką reiškia toks nedraugiškumas prieš arklį, kardą, žvangančius pentinus ir raudonas kelnes? Visai nieko!.. Gal kiek liūdniau pasidarė, kai pradėjome pirmąjį karišką „muštrą“ (apmokymą).Nepasakyčiau, kad pirmosios apmokymo dienos būtų buvusios sudėtingos ir neįkandamos. Jos buvo visai paprastos, bet labai nuobodžios ir įkyrios, nes visą mokymo programą sudarė įvairūs valymai, kareivinių išvietės ir rajono šlavimas ir pasiučiausiai įkyrėdavo ta tris kartus į dieną arklių ir arklidžių apyvoka.Tur būt, pats pasiučiausias dalykas būdavo tas, kad, nežiūrint naujokų švelnaus ir atsargaus elgesio, su arkliais būdavo sunkiausia susitvarkyti. Jie naujokams būdavo neklusnūs, kerštingi ir nemaža net nuoskaudų pridarydavo, tuo sukeldami viršininkų rūstybę, kuri baigdavosi 2-3 be eilės dovana (be eilės tai yra sutrumpintas išsireiškimas; pilna jo reikšmė būtų tokia: be eilės ūkio darbams arba rytinė tvarki- ninkui pagalba iš arklių gardų mėšlui išvežti, iššluoti ir gardams smėliu išbarstyti; pagalbai nubaustasis pakeliamas dvi valandas anksčiau, o prasidėjus rytinei apyvokai jis privalo stoti kartu su visais). Taigi, be eilės dovanos niekad nesibaigdavo, jos augdavo ir augdavo ir dažniausiai vis per tuos pasiutėlius arklius.Reikėdavo būti labai atsargiam ir budriai saugotis, kai tekdavo vesti arklį prie lovio girdyti. Tada jis kaip pasiutęs staiga susimuisto ir stipriu galvos mostu pradeda traukti kantaro (apinasrio) grandinę, o dažniausiai jam ir pavyksta nutraukti. O kai jau atsipalaiduoja nuo barjero, tada, parbloškęs naujoką, visu įnirtimu bėga prie lovio. Patraukęs kelis gurkšnius vandens, vėl nešasi arklidėn prie įpiltų lovin avižų. Tuo pačiu atnešdavo ir dovaną „be eilės“.Niekad neužmiršiu, kai vieną rytą, be- vesdamas Sabalą (toks buvo arklio vardas), užsižiopsojau ir paleidau tą pasiutėlį.

ko motinos skausmas buvo ir jos skausmas, nes ir ji turėjo du sūnelius, Vytautą ir Anatolijų. Kas dabar atspės rytojų? Gal giltinė dabar pasuks į jos šeimą ir savo auka pasirinks jos berniukus. Piktumas ją apakino, pagriebė nuo kontoros sienos Stalino paveikslą, trenkė žemėn ir sutrypė kojomis. nes jis buvo vyriausias mūsų ištrėmimo kaltininkas.Gūdžiai suskambėjo duždamas stiklas, o Valerija graudžiai pravirko. Asloje pasipy- lusios stiklo šukės ir paveikslo skuteliai grąžino tikrovėn, ir visos persigando. Paklaikusiomis akimis apsidairė aplinkui, ir ačiū Dievui, kad nebuvo nė vieno ruso. Greičiausiai surinko stiklo šukeles, o popierinį Staliną sudegino. Tvarka tuojau buvo atstatyta, bet vieta sienoje liko tuščia. Jasinskienė tuojau pasiūlė atnešti kitą paveikslą, kurį ji matė pas Natašą, ir pakabinti sienoje. Vaikų lopšelio vedėja ne visus „šventųjų“ paveikslus iškabino savo įstaigoje, nes pristigo vietos. Dėl stiklo kaip nors bus galima išsisukti. Tas įvykis pasibaigė laimingai, ir niekas tos scenos nesužinojo.Rytojaus dieną prašėmės, kad leistų mums palaidoti pirmąjį čia mirusį tremtinei;. Neleido.Nuėjome į darbą. Piauna kviečius, o mes, sekdamos paskui mašiną, rišame. Dirbame, bet širdis verda pykčiu ir neapykanta. Komunistuose žmoniškumo nė trupinėlio.

Na, ką gi, sakau pats sau, aiški be eilės dovana. Nieko nesakydamas ir nelaukdamas, pasisukau prie pirmos šarvuotės ir pradėjau išsišiepęs trinti laužtukus. Kaip tik mano nelaimei, tuo metu ėjo pro šalį su visais savo padėjėjais būrininkas ir sustojęs sugriaudė:— Ką čia dabar darai, navobrance (naujoke)?!— Valau be eilės, tamsta būrininke, — atsakiau, taisydamas kojas.— Kodėl judi, kai kalbi su viršininku? Paimsi dvi be eilės!— Še tau, kad nori! Ir vėl be eilės, — sakau pats sau mintyje.— O kas tau davė be eilės? — vėl klausia mane gerasis būrininkas.— Niekas. Bet aš paleidau arklį ir žinau, kad už tai man bus be eilės, todėl ir valau, — atsakiau jau nejudėdamas, išsitempęs kaip styga.Matyt, mano „kariška“ drąsa ir skrupu-' lingas drausmingumas gerajam būrininkui patiko, nes jis susižvelgė su sava palyda, nusišypsojo ir, kažką kalbėdamas padėjėjams, nuėjo, vis atsisukdamas į mane. Jie balsiai tarpusavy juokėsi.Nors ir per trumpą naujokystės laiką, aš daug spėjau ko išmokti. Išmokau rašytinių ir nerašytinių įstatų. Sužinojau visus rašytus ir nerašytus terminus, šūkius, įvairius drausmės išradimus, baudų rūšis, na, ir naujokiškas simuliacijas, kurias perduodavo viena laida kitai.Neapsiriksiu, jei pasakysiu, kad, praėjus tokį „pedagoginį institutą“, galima drąsiai tvirtinti: „Kariuomenė tai yra jaunuolių mokykla“.Pirmąją kariuomenės šventę atpyliau arklidėje, beplūkdamas arklių gardų molines grindis ir bekalinėdamas medines skarda apkaustytas pertvaras. Gal ta šventė su kasdieninių pietų receptu — sriuba, jautienos mėsos porcija ir kruopų koše — būtų taip nepastebėtai ir praėjusi. Bet kai pietus gavome pagal pakeistą receptą — kopūstų sriuba, kiaulienos mėsos porcija ir žirnių košė — tada paaiškėjo, kad tai buvo lapkričio 23-ji — kariuomenės šventė.Kai šiandien mintimis grįžtu atgal į naujoko dienas, tai prisimenu daug daug man gražių ir malonių dalykų, kurių niekad neužmiršiu.Baigdamas šias savo palaidas mintis, noriu dar atvirai prisipažinti, kad, girdėdamas kariuomenės šventės minėjimuose kalbant apie kariuomenės kūrimąsi, žygius, kovas ir laimėjimus, nejučiomis pajuntu atgimstant ir pabundant tuos seno kavalerijos arklio jausmus. Nors gal greit būsiu nurašytas į laužą, kaip susidėvėjęs nereikalingas senas daiktas, tačiau norėčiau dar kartą pabūti naujoku ir pergyventi tuos malonius laikus, kuriuos palikau prieš 40 metų.Tie naujokystės laikai man brangūs, mieli ir neužmirštami, nes jie buvo savoje laisvoje nepriklausomoje Tėvynėje, su kuria esu tiek suaugęs. Bet, pasak Maironio, „Prašvis laikai lig šiol aptemę: naujais didžiuosimės darbais“.Buvęs naujokas J. Ramonls

Redakcijos prierašas: Šių atsiminimų autorius yra jau miręs. Laikraščiui paruoštus išsiųsti atsiminimus gavome iš ve- lionies našlės.

Nors mirčiai, kurios ir jie neišvengs, nusilenktų ii' pagerbtų ankstyvą nekalto berniuko auką. Matyt, jiems malonu, kad taiga ne tik rusų, bet ir lietuvių kaulais bus nuklota.Mano darbo varsnos susisiekia su Julės V. Subėgame minutėlei pasitarti. Ji irgi labai pyksta, kad neleido į laidotuves. Užkrovė jie mums jaučio jungą, ir turime jį vilkti, net ir būtiniausiam reikalui negalima pasitraukti nuo mus rišančio saito.Kartu su mumis dirbo ir abi Geležinytės. Dar jaunos mergaitės, bet ir jos murma ir balsiai reiškia apmaudą ir nepasitenkinimą.— Tik pagalvokit, koks tų komunistų žiaurumas ir koks baisus tremtinių varžymas. Neleidžia net atsisveikinti su mažuoju mūsų likimo ir ilgos kelionės draugu.Kapai buvo čia pat. Tai gabalas balos ir krūmų, kuris buvo aptvertas spygliuota viela. Tokios nepanašios į Lietuvoje buvusias kapines. Nėra pagarbos mirusiems, nereikia jiems ir ramesnės poilsio vietos. Galima buvo parinkti sausesnę vietą ir ją gražiau sutvarkyti.S. L. Lysenko kolchozui pirmininkauja nuo pat jo jsisteigimo dienos, bet nepasirinko jis ir sau padoresnės amžino poilsio vietelės. Su saule ir jis negyvens, nors priklauso „geriausiems iš geriausių“. O gal jis tik įsakymą įvykdė?Taip mums bedirbant ir benirštant, pamatėme šermenų eiseną. Tyliai ėjo keli tremtiniai, nuleidę savo galvas. Menkutis arkliukas tempė nešvarius ratus, kuriuose gulėjo baltas mažytis karstelis, šalia ratų purvu brido berniuko tėvai ir du senukai. Eisena pamažėl! artinosi prie kapinių, nes liesas arkliukas vos bepavilko sunkius gremėzdiškus ratus ir dažnai stabteldavo pailsėti. Niekas jo nevarė ir neskubino. Senukas Bacerskis ir Jasinskienė karts nuo karto sustodavo pailsėti, sunkiai alsuodavo ir gaudydavo orą’, nes nuo bado buvo labai nusilpę ir senatvė jau slėgė jų pečius.Bežiūrint į tą vaizdą, tarytum perkūnas būtų trenkęs mus. Žaibo greitumu subėgome visos krūvon ir, lyg kieno pastūmėtos, nubėgome į kapines, neatsižvelgdamos į pasekmes dėl savavališko pasitraukimo iš darbo.Įnešėme karstelį į kapines, nuleidome jį duobėn ir užgiedojome „Viešpaties angelas“... Išgirdome savo balsą, lyg iš po žemių einantį, ir pirmą kartą nuoširdūs maldos žodžiai sklido tolimos šiaurės kapinyne, kurių klausėsi pirmųjų čia miegančių tremtinių sielos ir tyliai pleveno virš jaunojo draugo kapo, ne sava valia atklydusio nuo sunkiais atodūsiais alsuojančios Baltijos. Nors stengėmės valdytis, bet balsai drebėjo ir stambios ašaros riedėjo mums per skruostus. Apverkėm nekaltą mažąjį tremtinėlį ir kartu apraudojome savo sunkią nedalią.Paėmusios po saują svetimos ir šaltos Sibiro žemės, užpylėme ant kapo. Tebūna tau, vaikeli, lengva tolimo ir svetimo krašto žemė, tegu paslaptingas taigos ošimas tau primena tėvynės šilų amžinąją dainą! Tu esi pirmoji mūsų mažos grupelės auka Malinovkoj. Jau penkerius metelius džiaugeis! Dievulio pasauliu, bet pikti žmonės ir baisi mūsų kelionė palaužė tavo dar silpnutes jėga ir neleido išaugti didžiu tėvynės Lietuvos ąžuolu. Ilsėkis ramybėje ir lauki ten savo draugų.Paėmusios su Brone kastuvus, pradėjome pilti pirmąjį šiame kaime lietuvio kapą. Mus pavadavo Onutė su Stase, ir taip išdygo naujas Topo kapas, nes berniuką taip šaukdavo vietinės kaimo mergaitės.Grįžtame visos penkios prie darbo. Bronė eina šalia manęs ir raminasi, kad nėra čia mūsų vaikų. Tikrai ir mums čia reikėtų juos pakasti. Tik ar jie išliko gyvi anapus frontų? Kas dabar ištars tą nuostabų žodį — „gyvi“.Nežinome, kur vyrus nuvežė. Visos rengiamės pradėti ieškoti.Atėjome prie mašinos ir pradėjome darbą. Vietiniai žiūri į mus ir nieko nesako. Jie džiaugiasi, kad galėjo pailsėti, o bėdą jau yra ant ko suversti. Mes dabar šios dienos kaltininkės.Savavališkas pasitraukimas iš darbo tyliai praėjo. Niekas mums to neprikišo, lyg ir nepastebėjo.Pavakariais atjojo į mūsų darbovietę kolchozo pirmininkas. Sustojo prie mūsų ir apžiūrėjo darbą. Jo akyse lakstė paslaptingos piktos ugnelės.— Tai jūs esate lietuvės?— Taip.— Aha, tai lietuvės!Laukiame, kada pradės perkūnai trankytis, ir esame nutarusios kietai laikytis. Bet nieko jis daugiau nesakė ir nujojo toliau urėdauti.Pasirodo, sielos gelmėje jis dar nebuvo blogas žmogus. Galėjo jis mus perduoti teismui už savavališką pasitraukimą iš darbo, o komunistiniai teismai politinių tremtinių neglosto.žinoma, jei jis taip ilgai pirmininkauja, tai moka pataikauti partijai ir sugeba tinkamai vykdyti jos užgaidas, bet šį kartą mūsų nepasmerkė.O gal nenorėjo nustoti darbo rankų?
St. Rūkienė

1919 m. vasario 13 d. Alytuje įsibrovėliai bolševikai nušovė karininką Antaną Juozapavičių. 1 pėst. pulkui persikėlus į Alytų. jis buvo to pulko faktinuoju vadu. Štai būdingas tų laikų įvykis, kuris parodo, kad lietuvis gali ir moka savo teises ir garbę apginti.1919 m. vasario 8 d. karin. A. Juozapavičius gavęs pranešimą, kad vokiečiai kareiviai plėšikauja Alytaus mieste, įsakė išsiųsti sustiprintus patrulius. Kareiviai vienoje krautuvėje aptiko 3 vokiečius, kurie buvo prisiplėšę įvairių prekių ir durtuvais surėmę savininką reikalavo, kad jis atiduotų pinigus. Plėšikus areštavo ir uždarė į pulko daboklę. Apie įvykį buvo pranešta vokiečių brigados vadui, prašant atsiųsti įgaliotus asmenis nusikaltėliams parsivesti į savo kareivines. Bet išdidūs vokiečiai, užuot laikęsi parlamentarinių taisyklių, pasiryžo areštuotus vokiečius jėga išvaduoti. Vokiečiai su 4 kulkosvaidžiais, geroku žmonių skaičiumi ir su 3 karininkais pradėjo žygiuoti „Saratovo“ kareivinių link. Jie buvo pasiryžę lietuvių batalioną nuginkluoti, išsklaidyti ir parsivesti areštuotuosius. Tai pajutęs, karin. A. Juozapavičius nusprendė sutikti vokiečius ginkluota jėga. Savo batalioną taip išdėstė, kad vokiečiai neturėtų kur pabėgti, o jeigu priešinsis, tai bus sunaikinti kryžmine ugnimi. Vokiečiai nejučiomis sulindo lyg į maišą, o pajutę, kad iš visų pusių yra apsupti, tuoj iškėlė baltas nosinėles. Ir lietuviai automatiškai vokiečius nuginklavo. Vokiečių karininkai paprašė juos nuvesti pas pulko vadą. Juos atvedus į pulko štabą, karin. Juozapavičius, visiškai su jais nesisveikindamas ir neprašydamas sėsti, rūsčiai, bet taktiškai paklausė:— Ko gi tamstos čionai į mūsų kareivines atvykote?Vokiečiai atsakė:— Esame parlamentarai, pasiųsti vietos Soldatenrato, išgauti areštuotų vokiečių. Protestuojame prieš mūsų nuginklavimą, reikalaujame: paleisti 3 areštuotus vokie-
Ten, kur Nemunas banguoja(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto j mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

REKLAMOS AUKAKauno geležinkelio stoties viršininkas ištisą valandą pratrypčiojo parduotuvėje, norėdamas nusipirkti agurkų. Ir, sulaukęs savo eilės, išgirdo:— Agurkų? Bet mes prekiaujam tik mėsa.„Ko tame margame pasauly nepasitaiko“, — pagalvojo viršininkas ir nuėjo į kitą parduotuvę.Pilietis-keleivis Vladas Matulaitis pusantros valandos (buvo šeštadienis) ištrep- sėjo eilutėje geležinkelio išankstinių bilietų miesto kasoje. Pagaliau išgirdo malonų lyg lakštingalos kasininkės baisą:— Į kurį jums lėktuvą?— Bet aš noriu važiuoti traukiniu į Vilnių.— Prie sekančio langelio!Prie sekančio langelio ištrepsėjo irgi tiek pat ir vėl išgirdo taip mielą balsą:— Į Vilnių iš anksto neparduodam. Eikite į geležinkelio stotį.Kaip būtų gera, jei mes mokėtume rašyti! Tada tikrai netektų trypčioti ilgose eilutėse.
J. Virvalas„Šluota“, 1967 m. Nr. 16

PASAKA APIE SARDINOPSĄSeniai seniai žmonės pradėjo skųstis, kad Vilniuje, L. Giros gatvėje esančioje specializuotoje žuvies parduotuvėje mažokai šviežios, rūkytos, sūdytos ir konservuotos žuvies esą. Parduotuvės vadovai savo ruožtu aimanavo, kad jiems tos žuvies ministerija, trestas, „Zaipryba“ ir darIR 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. 

čius, sugrąžinti viską, kas atimta nuginkluojant, sugrąžinti laisvę ir garbę.Karin. Juozapavičius jiems atsakė:— Nuo kurio gi laiko, išauklėti vokiečių senomis garbingomis tradicijomis, karininkai užmiršo, kad parlamentarai niekur niekad ginkluoti nesiveržia? Nejaugi jaunai Lietuvos kariuomenei teks mokyti vokiečius parlamentarizmo dėsnių? Nejaugi vokiečių kariai, juo labiau karininkai, juos užmiršo?Vienas vokiečių karininkas įsidrąsinęs pareiškia, kad juos siuntė Soldatenratas, ir reikalauja areštuotuosius paleisti.Tada karin. Juozapavičius griežtai sušunka:— Gana! Neužmirškite, kad esate Lietuvoje! Niekas iš jūsų čia negali iš manęs nieko reikalauti! Esate suimti! Kadangi 3 areštuotų plėšikų ne prašot paleisti, o reikalaujat, — aš juos paleisiu tada, kai šitai laikysiu reikalingu. Man jūs nebaisūs esate dabar, nebaisūs būsite ir ginkluoti!Įsakė pasiimti ginklus ir kuo greičiausiai išsinešdinti. Atsiminkite, sakė, pasikartojus priemonėms apginti plėšikų „garbę“, pasielgsiu su jumis taip, kad ryt iki 12 v. jūs visi su savo Soldatenratu atsidursite už Eitkūnų. Atminkite, mes lietuviai, o su mumis visa Lietuva. Pasikalbėjimas baigtas. Ir vokiečiai, nosis nuleidę, skubiai išsinešdino. Tai buvo gera pamoka vokiečiams, niekas nemėgino daugiau plėšti ir sauvaliauti.Areštuotų vokiečių vaduoti atvyko į Alytų iš Kauno generolo vadovaujama vokiečių karo delegacija. Delegacija prašė paleisti 3 plėšikus, pasižadėdama juos ir triukšmą sukėlusius karininkus tinkamai nubausti.Karininkas A. Juozapavičius buvo tvirtas lietuvis patriotas ir pavyzdingas vadas. Gaila, kad tokių atsidėjusių vadų mes neturėjome tuomet, kai mūsų padangę pradėjo drumsti „draugiškų“ santykių užmezgimo ultimatumai.
V. Vytenietis

kažkokios centralizuotos žuvies gaudymo įstaigos bei įmonės neduodą. Žmonės gi vis tiek skundėsi, pardavėjai irgi netylėjo, pagaliau ministerija ir trestas pažadėjo.— Duosime!Už poros mėnesių atvežė didelę siuntą... reklamų ir nukabinėjo parduotuvės vitrinas ir sienas.Girdi, pirmiausia pratinkite žmones prie reklamos. Tegul išmoksta kaip reikia žuvelę virti, kepti, marinuoti.Kai žuvies nėra, tai ir nenorėdamas žiopsai į reklamą. O reklama lange viliojanti — net seilės varva.Įeina pirkėjas į vidų, jį pasitinka plakatas: „Vandenynų žuvis — puikus užkandis“. Kas nesusivilios tokiu šūkiu, kai greta gastronomas, už poros namų — vyninė su kitu šūkiu „Čia galima išgerti stiklinę sauso vyno“. (Beje, šitas lozungas atitinka tikrovę). Žuvies parduotuvėje kabo ir receptūra: „Skanius žuvies patiekalus — teftelius, frikadelus ir kotletus — galima pagaminti iš sardinopso“. Greta spalvota žuvis vis nesibučiuoja su geltonu gaidžiu, apačioje parašėlis: „Maistingumu staurida nenusileidžia viščiukų mėsai“.Perskaitė žmonės skelbimus, prisižiūrėjo ryškiomis varsomis atvaizduotų žuvelių, numalšino kilusį troškulį gretimoje vyninėje, nepasižyminčioje reklamos rėks- mingumu, ir vėl skundžiasi — nėra žuvies pirkti! Pardavėjai sako— nėra ką parduoti!Žadėto tris metus laukia, — sako žmonės. Trys metai jau seniai praėjo. Argentina, sardinopsas ir staurida nardo kažkur vandenynų gelmėse, pirkėjai laukia, pardavėjai šaukia, o „Zapryfba“ ruošia naują reklaminių piešinėlių siuntą. Sako, dar vaizdingesnių, dar ryškesnių, dar labiau seiles iš burnos traukiančių...
J. Bežuvis„Šluota“, 1967 m. Nr. 16GRYBAI — PRIEMONĖ PRIEŠ VĖŽĮ?Japonų mokslininkai surado daugiau kaip septyniuose šimtuose grybų rūšių medžiagą, kuri gali būti panaudota kaip gydymo priemonė. Dalinai, jų nuomone, ši medžiaga aktyviai kliudo atsirasti vėžinėms ląstelėms. Trejų metų darbo rezultate mokslininkams pavyko ją gauti miltelių pavidalu. Bandymai su gyvūnais, kurie buvo atliekami Tokio universitete, leido padaryti išvadą, kad gausus grybų naudojimas maiste trukdo atsirasti organizme vėžinėms ląstelėms.

Lietuviškas krupnikas £2.4.0.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ £2.5.0. 

Trejos devynerios 11/6.
Dar vis galima gauti: 

Z. JURAS, 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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LONDONAS
DBLS VALDYBOJE

Lapkričio 14 d. posėdyje S. Nenortas pa
darė pranešimą apie susitikimus ir pasita
rimus Amerikoje bei Kanadoje, iš kur jis 
grįžo prieš kelias dienas, ir apie buv. Ang
lijos lietuvių klubą Čikagoje, kurio susi
rinkime jam teko dalyvauti.

Valdyba nutarė padėkoti žuvusiųjų pa
gerbimo apeigų Albert Hall dalyviams, ku
rie savo darbu prisidėjo, kad minėjimas 
pasisektų.

Valdyba tarėsi dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų sukakties mi
nėjimo Londone programos. Programa bus 
paskelbta vėliau.

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.

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

LONDONO VYTAUTO DIDŽIOJO D VĖS 
MĖNESINĖ SUEIGA

Gruodžio 3 d., sekmadienį, tuojau po pa
maldų, skautai renkasi į Sporto ir Sociali
nio Klubo salę (345 A Victoria Park Rd., 
Ė.9).

Visi tėvai kurie nori, kad jų vaikai pasi
darytų skautais, prašomi juos atgabenti į 
šią sueigą.

O visiems skautams dalyvavimas būti
nas.

MEKAS EUROPOJE
' Tarptautinio garso filmininko ir poeto 
Jono Meko pats naujausias poezijos rinki
nys PAVIENIAI ŽODŽIAI gaunamas ir 
Europoje. Rinkinio kaina 4 dol. (DM 16), 
taigi 34 šil. pagal naują kursą skaičiuo
jant. Ankstyvesnė J. Meko poezijos knyga 
Gėlių kalbėjimas kainuoja 8 š. 6 p. (DM4). 
Knygos gaunamos pas R. Maziliauską, 1 
Ladbroke Gdns., London, W. 11.

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. Bardzii. 
„Woodside", New Lane, Sutton Green, 
Guilford.

GGGGGGGGGGGGGGG

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra 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

GGGGGGGGGGGGGGG

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3 sv. 3 šil. A. 
Misiūnienė, 1 sv. 3 šil. D. Paukštienė, 1 sv. 
J. Pumeris, 6 šil. S. Starka, po 3 šil. K. Po
cius ir V. Vasaitis.

Mus taip pat iš savo išteklių 20 dolerių 
auka parėmė Anglijos Lietuvių Klubas 
Chicagoje (ta auka jau nebe pirma).

SEKMADIENINĖ MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ

Lapkričio 26 d„ sekmadienį, mokykla 
pradeda savo pamokas tuojau po pamaldų.

Mokyklai vadovaus Romas Kinka, kuris 
yra pasiryžęs aukoti laiko, kad juo dau
giau vaikų pramoktų tėvų kalbos.

Kai susiranda, kas imasi darbo mokyti 
vaikus, tėvams lieka pati atsakingiausia 
pareiga savo vaikus į šią mokyklą leisti ir 
tvarkingai atvesti. Juk tėvų pareiga yra 
žiūrėti, kad jų vaikai užaugtų padoriais 
lietuviais ir gyvenamojo krašto piliečiais.

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

MANCHESTERIS
PRIEŠADVENT1NIAI ŠOKIAI 

SU PROGRAMA
Lapkričio mėn. 25 d., šeštadienį, Man- 

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Val
dyba savo patalpose rengia

ŠOKIU 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

DISKUSIJŲ VAKARAS
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

gruodžio 2 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose ruošia diskusijų vakarą. Disku
sijų vadovas ir iniciatorius yra skyriaus 
garbės narys D. Damauskas. Skyriaus val
dyba kviečia visus tautiečius dalyvauti 
diskusijoje ir kartu pasižmonėti Klube.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 2 d., 6.30 vai.. Ukrainiečių Klu
bo salėje, 31 Bentinck Rd., rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje: oficialioji dalis, sav. kūrėjo 

J. Strumskio paskaita.
Meninę dalį išpildys vietos jaunimo gru

pė, vadovaujama Janinos Vainoriūtės.
Po įvairios ir įdomios programos bus 

linksmoji dalis, šokiai ir loterija.
Kviečiame senus ir jaunus, iš arti ir iš 

toli.
Skyriaus Valdyba

r*★**★**★*★★★★★★★*★

PER 15 DIENŲ JŪSŲ 
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.

Įskaitant visas išlaidas ir oro paštą — 
tik £20.18.0.

Jūsų užsakymą išpildome 
tą pačią diena.

T A Z A B
22, ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W.7

MIRĖ K. PUČINSKAS

Leicestery. neišpildęs gyvenimo svajo
nės grįžti į nepriklausomą Lietuvą, po sun
kios ligos mirė Kazys Pučinskas.

Lapkričio 15 d. su kun. S. Matulio pa
šventinimu palaidojome Gilrose kapinėse, 
šalia prieš keletą metų mirusio Alfonso 
Paukščio kapo.

Velionis buvo kilęs iš Joniškio, prieš ka
rą tarnavo raitojoj policijoj Kaune. 1947 
m. atvykęs į Angliją, įsikūrė Leicesteryje. 
Aktyviai dalyvavo DBLS ir ilgus metus 
pirmininko Leicesterio skyriui. Taip pat 
daug rūpinosi ir vietos lietuvių bažnyti
niais reikalais.

Išeivijoje paliko taip pat iš Joniškio ki
lusią žmoną.

Tegul būna Tau, Kazy, lengva Anglijos 
žemelė.

Alg. šimkevičius

BRADFORDAS
MINĖJIMAS IR FILMAI

Gruodžio 2 d., 6 vai., Bradfordo Vyties 
Klubo salėje rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje V. Ignaičio paskaita, o meni

nėje dalyje Karnai pademonstruos Vieny
bės koncerto filmą, kurioje pamatysim sa
vo ir daugybės pažįstamų veidus, ir pagros 
į juostelę įgrotas to koncerto dainas.

Kviečiami lietuviai minėjime dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

DERBY
PAMINĖTA KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 11d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė šaunų ir puikiai pasisekusį Kariuo
menės šventės minėjimą. į kurį atsilankė 
daugiau kaip šimtas vietos, apylinkės ir iš 
toliau atvykusių tautiečių. Atidarymo žo
dyje pirm. J. Levinskas priminė, kad jau 
įžengėme į 50 jubiliejinių metų laikotarpį, 
tai ir šis minėjimas turi didesnės reikšmės. 
Jis į garbės prezidiumą pakvietė organiza
cijų atstovus, savanorius-kūrėjus bei visuo
menės veikėjus.

Paskaitą skaitė pik. T. Vidugiris. Prele
gentas vaizdžiai nušvietė Lietuvos kovas 
bei jos karžygius, be to, priminė lietuvių 
karius Rusijoje dar prieš Lietuvos nepri
klausomybės laikus, jų ištikimybę savo tė
vynei. organizuotumą ir kt.

Pabaigoje susikaupimu pagerbti žuvu
sieji, ir oficialioji dalis baigta himnu.

Meninę dalį išpildė Nottinghamo jauni
mo meno būrelis, vadovaujamas E. Vaino
rienės. Tai tikrai šaunus jaunimas, kuris 
pašoko, padeklamavo, pagrojo ir padaina
vo. Viena derbiškė pasirodė su eilėraštuku, 
o viena iš Burtono pagrojo akordeonu. 
Ypač gražiai skambėjo jaunų J. ir N. Vai- 
noriūčių duetas. Meninės dalies užbaigai 
visas būrelis sudainavo „Lietuva brangi".

Mažoji Irena Bendikaitė derbiškių var
du grupės vadovei J. Vainoriūtei įteikė 
gėlių puokštę. Pirm. J. Levinskas, dėkoda
mas meno mėgėjams už tokį gražų pasiro
dymą, vyriausiajai vadovei E. Vainorienei 
palinkėjo ir toliau dirbti šį gražų darbą.

Po to sekė šokiai ir žaidimai iki vidur
nakčio. Šokių metu pravesta vertinga lo
terija.

Galiausiai tenka nuoširdžiai padėkoti 
pik. T. Vidugiriui už atsilankymą ir gražią 
kalbą, E. Vainorienei už meninės progra
mos parengimą ir ekskursijos iš Nottingha
mo suruošimą, visiems programą išpildžiu- 
siems jaunuoliams ir mūsų nenuilstamoms 
šeimininkėms S. Sarapinienei ir M. Rauli- 
naitienei už vaišių paruošimą, taip pat J. 
Sadulai. P. Sarapinui, R. Popikienei ir vi
siems atsilankiusiems iš Nottinghamo. She- 
ffieldo, Mansfieldo ir derbiškiams.

Sekantis DBLS Skyriaus paruošimas bus 
lapkričio 25 d. — išvyka į Coventrį, Ka
riuomenės šventės minėjimą.

J. Levinskas

PADĖKA

Širdingai dėkoju kun. J. Kuzmickiui už 
mano žmonos palaidojimą ir žodį, visiems 
lietuviams už gausų dalyvavimą ir vaini
kus. Ypač dėkoju poniai Cyrkai ir p.p. Pa
pieviams, kurie man daug padėjo nelaimės 
ir liūdesio metu.

J. Vosylius

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 šil., Nr.2 
— 1/6 šil.

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

Birmingham, 5.

300 BRADFORDE I
ŠIAURĖS ANGLIJOS LIETUVIŲ VIENYBĖS VAKARAS

Laikas vietoj nestovi. Kas buvo praeity, 
šiandien jau kita byla. Prieš porą dešimčių 
metų plačioje Anglijos industrinėj šiaurėj 
mūsų tautiečiai skaičiavo savuosius šim
tinėmis. bet laiko girnos sukasi ir mala vi
sus. Senatvė, ligos, emigracija, jaunimo įsi
jungimas į angliškąjį katilą ir kt.. ir mūsų 
jau besama tik dešimtys.

Šiaurės vyrai nenusiminė: jie susirinko 
iš visų kampų posėdin ir nutarė didesnius 
ir reikšmingesnius įvykius minėti bendrai. 
Anot jų, ir vėl bus šimtinės!

Bradfordo energingieji visuomenininkai 
išėjo pirmieji: visi į Vienybės vakarą! Ir 
ką gi? Lapkričio 4 d. jau prieš 6 vai. Man
chesterio. Rochdalės. Leigh, Halifaxo. Le
eds, Huddersfieldo, Bradfordo tautiečiai, 
savais automobiliais ir autobusais suvažia
vę, užtvindė salę. Visos trys šimtinės susi
rinko! Scenoje didžiulė tautinė vėliava iš
tiesta, kurioj Vytis ir skaitmenys „1947 - 
1967". Išeina scenon jau pensijos amžiaus 
sulaukęs, bet vis dar jaunyste švitįs, visą 
amželį lietuviškai idėjai pasiaukojęs mok. 
V. Ignaitis. Savo žodyje jis džiaugiasi su
laukęs tiek daug savo tautiečių, visus juos 
sveikina ir linki atsigauti visiems savųjų 
sesių-brolių šeimoje.

Šio vakaro kalbėtojas — rašytojas R. 
Spalis-Giedraitis. šiauriečiai didžiuojasi 
savo rašytoju ir susikaupę laukia jo žo
džio. Deja, Olimpo dievų kalba jis nepra
bilo. Jis pilnas rūpesčio, pilnas kritikos ir 
praktiškų pasiūlymų. Kalbėtojui nepateisi
nama atrodo, kad praeity daugiau kreipta 
dėmesio į mažesnės reikšmės dalykus, o vi
sai užmirštas mokymasis, ruošimasis ge
resnėms. naudingesnėms profesijoms, kad 
jaunimo tautinis auklėjimas vyko be siste
mos ir be didelio entuziazmo. Šiaurės regi- 
jone net savo salės neturima, kur galima 
būtų ruošti vaidinimus, koncertus ir kt. 
Per 20 metų jaunimas suanglėjo, tuokiasi 
su kitataučiais ir dingsta mūsų bendruo
menei. Net mūsų bendrinė DBLS nerodo 
noro vis pajaunėti, naujais žiedais pražys
ti, dėl to narių mažėja, abejingumas ir ne- 
sidomėjimas didėja. Ir Sodyba šiaurės lie
tuviams nepasiekiama. Mes juk norėtume 
ne kartą nuvažiuoti, bet daugel kartų pa
buvoti. Džiaugėsi kalbėtojas mūsų pasiek
taisiais laimėjimais: Namų B-vė, Sodyba, 
Manchesterio. Bradfordo, Londono Soc. 
klubai, „Europos Lietuvis“, Nida, Notting
hamo Židinys, lituanistinės mokyklos, įvai
rios organizacijos, lietuvių patenkinamas

ST OKE-ON-TRENT
PAVYKĘS MINĖJIMAS

Mažas būrelis ramovėnų (6 nariai) buvo 
maloniai nustebintas, kai į jų kukliai su
rengtą Kariuomenės šventės minėjimą 
gausiai atsilankė Manchesterio ir Wolver- 
hamptono svečiai.

Sujaudintas ramovėnų vadovas V. And- 
ruškevičius nuoširdžiai dėkojo už gražią 
talką ir priminė atsargos karių padėtį.

Padaręs pranešimą lietuvių ir anglų kal
bomis, pakvietė tarti žodį Manchesterio ra
movėnų sk. pirm. K. Murauską. Savo žody
je jis pabrėžė vienybės svarbumą. Ta pro
ga iškėlė ir kelių stokiečių nelojalumą, nes 
dalyvavimas minėjimuose yra kiekvieno 
susipratusio lietuvio pareiga.

Trumpą sveikinimo žodį tarė DBLS Wol- 
verhamptono skyr. pirm. L. Adamkavičius. 
Užbaigai Manchesterio kvartetas (K. Mu
rauskas, V. Kupstys. A. Padvoiskis ir A. 
Jakimavičius) šauniai sudainavo Ramovė
nų maršą ir Mūsų kuopa kai žygiuoja. Dai
nininkai susilaukė gausių katučių. Turtin
ga loterija paskirstė 30 laimikių.

Smagiai pasišokta, prisiminta praeitis, 
pasidalyta įspūdžiais ir gražiai išsiskirsty
ta namolėn. Kaimyniškai talkininkauti su
tarta per Vasario 16 minėjimą Wolver- 
hamptone. Vyt. Vyt.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734 
ir 

PALANGA PROPERTIES LTD., 
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT 

moka 7% (grynais) 
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ir 
6% (grynais) 
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SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

ekonominis įsikūrimas ir t.t. —visa tai yra 
mūsų lietuvių pastangų vaisius.

Gausios katutės parodė, kad daugelis su
sirinkusiųjų sutiko su tomis mintimis.

Sceną užviešpatauja menininkai. Pro
grama ilga, tenka ir pertrauką daryti. Ma
loni staigmena buvo solistės V. Gasperie- 
nės koncertas. Solistė besanti apdovanota 
gražiu mezosoprano balsu, kurį dar nuo 
darbo atliekamų valandų lavina. Pasipuo
šusi tautiniais rūbais, ramia laikysena, ža
via šypsena, sudainavo ji gana nelengvas 
V. Jakubėno „Žemė kryžių ir smūtkelių“ 
ir „Gėlės iš šieno“. S. Šimkaus „Kur bakū
žė samanota“, A. Vanagaičio „Aš bijau pa
sakyti“, „Stasys“, K. židžiūno „Kas bus“ ir 
liaudies dainą „Oi, kas sodai“. Čia jau vi
sus pralinksmino ne tik artistišku perda
vimu, bet ir šelmiška nuotaika. Dalyviai 
tol neišleido jos nuo scenos, kol bisui neiš
girdo „Plaukia sau laivelis“. Dauguma 
džiaugėsi, kad jos asmeny turime pajėgią 
dainininkę, kurią dar ne vieną kartą išgir
sime net su sudėtingesniu repertuaru. Jai 
akomponavo Alan Crook.

Vėliau sceną užvaldė T. Buroko „Sūku
rio“ vyrai: duetai, trio, sekstetas. Ansamb
lio dvasia — T. Burokas, tai didysis mūsų 
šiaurėj dainos mylėtojas, pats atranda gra
žiausius poezijos perlus, pats sukomponuo
ja, pats akomponuoja akordeonu ir pats 
dainuoja. To negana: jis repeticijoms vyks
ta į Manchesterį, Bradfordą, nieko nesigai
li, kad tik daina skambėtų, kad lietuviška 
širdis džiaugtųsi, štai tos dainos: Kaip 
aras, Senjorita, Drąsiais keliais, Jaunystė, 
Tėviškė, Ridikėlis. Visos jos energingos, 
keliančios, nuteikiančios ir priedo dar kaž
kokios naujos, dar negirdėtos, sakyčiau, 
burokiškos. Labai ir labai pageidautina, 
kad visa tat būtų atspausdinta ir visose 
kolonijose visų dainuojamos. O „Ridikėlį“ 
turėtų mokyklos ir skautai būtinai įtraukti 
į savo programą.

Neatsiliko nė tautinių šokių grupė „At
žalynas“. Mieloji mūsų jaunuolė O. Dutke- 
vičiūtė viską padarė, kad jos „Oželis“ ir 
„Kubilas“ būtų sušokti taip energingai, jog 
net vėjas kiltų. Kas ir buvo padaryta. 
Kaip lietuvio siela džiaugėsi, tas jaunuoles 
matant gražiausiais bene visame pasaulyje 
mūsų tautiniais rūbais, ir kaip nieko nebe- 
susigaudėme, pasilinksminimo metu maty
dami plikomis šlaunimis besikraipančius! 
Sunku mums, vyresniems, visa tai suprast.

Vėliau įteikiama gėlių menininkams, dė
kojama. Galingai pasipila iš trijų šimtų 
krūtinių himnas. Ištaigingai vaišinami sve
čiai, šokama, o bendravimui, atrodė, ir ga
lo nebus. Įdomybė buvo, kai visą programą 
ir dalyvius Karnų šeima spalvotame filme 
nutraukė. Per garsiakalbį pertraukos metu 
buvo kartojama. Anot Karnų, po 10 metų 
tai bus istorinis dalykas, jaunajai kartai 
pasigėrėjimas. Susirinkusiems tautiečiams 
tai buvo iš tiesų šventė, šeimininkams bū
ta nemaža darbo ir rūpesčio, o tų šeiminin
kų — gražus būrelis: Ignaitis, Burokas, 
Bučys, Grybas. Paulauskas, Matulevičius, 
Balčiūnas, Vaiciekauskas ir, žinoma, švel
nioji lytis: Vaiciekauskienė, Galvanauskie- 
nė, Jaloveckienė.

Išsiskirstėme kaip vienos lietuviškos šei
mos vaikai. Susitiksime vėl visi Vasario 16 
šventėje Leigh.

Valio, bradfordiškiams!
D. Dainutis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT — lapkričio 26 d., 12 v., 

Tunstall.
NOTTINGHAM — lapkričio 26 d., 11 vai., 

Židinyje.
NORTHAMPTON — gruodžio 3 d., 12 vai., 

Katedroje.
NOTTINGHAM — gruodžio 3d., 11 vai., 

Liet. Židinyje.
LEICESTER — gruodžio 10 d„ 12 vai., 

Mere Rd.
GLOUCESTER — gruodžio 16 d„ 12 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUD — gruodžio 17 d., 12 vai., Bee

ches Green.
DERBY — gruodžio 17 d„ 11 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 17 d„ 11 vai., 

Liet. Židinyje.
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 3 d., 4 vai., St. Joseph’s 

bažn., Chapel St.
ECCLES — gruodžio 10 d„ 12.15 vai.
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.
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