
PRIMENAMAS LIETUVOS
Ryšium su dabar Londone vykstančia 

sovietine paroda, kurioje yra ir atskiras 
Lietuvos skyrius, DBLS paruošė ir di
desniu kiekiu išspausdino anglų kalba 
sąlanką, pavadintą „Remember the Li
thuanian Stand".
Sąlanka skleidžiama tarp ateinančiųjų 

į parodą. Dalis jos ir šiaip paskleista an
glų visuomenėje.
Sąlankoje duotas žiupsnelis žinių apie 

Lietuvą, o toliau rašoma taip:
Lietuva yra kraštas, kuris Antrojo pa

saulinio karo metu, palyginti, daugiau nu
kentėjo negu kuri nors kita Europos val
stybė, kuris tačiau atstatė savo miestus, 
išplėtė savo pramonės gamybą ir pasto
viai augina menininkus, šiandien besivar
žančius su pasaulinėmis meno garsenybė
mis.

Kai kurie tų pasiekimų bus matomi bet 
kam, kas aplankys lietuvišką stendą, bet 
lankytojui bus daug sunkiau įsivaizduoti, 
kokia didele kaina lietuvių tauta visa tai 
pasiekė.

Kai sovietinės armijos 1944 m. grįžo j 
Lietuvą, lietuviai griebėsi ginklų ir vedė 
partizaninį karą iki penkiasdešimtųjų me
tų pradžios. Tuo laikotarpiu tik didesnie
ji miestai buvo griežtoje sovietinės val
džios kontrolėje. Kaimuose vyravo lietu
viai laisvės kovotojai, kurie tikėjosi lai
kytis, kol pasikeis politinė padėtis ir galės 
būti atstatyta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Sovietinė Rusija žiauriai į tai 
reagavo. Prieš lietuvių partizanų būrius 
buvo mesta kariuomenės divizijos, tankai, 
artilerija ir lėktuvai. Provokatoriai pribai
gė, kas liko, ir taip palaipsniui visame 
krašte buvo sudaryta sovietinė valdžia.

Tai buvo žūtbūtinis, kietas ir tylus ka
ras, apie kurį Vakarai nieko nežinojo, nors 
jis buvo susijęs su milžiniškais žmonių 
nuostoliais ir kančiomis. Daugiau kaip 
30.000 lietuvių laisvės kovotojų krito mū
šiuose ar buvo nužudyti, o apie 400.000 
lietuvių prievarta buvo ištremti į Sibirą 
ar amžinosios žiemos sritis Rusijos šiau
rėje. Stalino mirties metu 1953 m. Lietu
vos pasipriešinimas jau buvo numalšin
tas.

Tam tikro suliberalėjimo pasėkos vadi
namojo nustalinimo metu buvo pajustos ir 
Lietuvoje. Deja, pabrėžtinas čia žodis „tam 

Septynios
Čekoslovakijos vieta

Masiniame komunistų partijos narių su
važiavime Čekoslovakijos ministeris pir
mininkas pareiškė, kad kraštas negali bū
ti neutralus Rytų-Vakarų susidūrimo aki
vaizdoje.

Čekoslovakija savo ekonominį vystymą
si irgi galinti remti visų socialistinių kraš
tų stovyklos bendradarbiavimu.

Mirė Rokossovskis
Mirė 72 m. amžiaus Sov. Sąjungos mar

šalas Rokossovskis.
Šį lenkiškos kilmės karį Stalinas palei

do iš koncentracijos stovyklos prieš Ant
rojo pasaulinio karo pradžią ir pavedė 
1941 m. ginti Maskvą. Vėliau jis dalyvavo 
kitose fronto vietose. Paskui buvo paskir
tas Lenkijos krašto apsaugos ministeriu, 
1956 m. atšauktas į Maskvą.

Kandidatas Niksonas
Respublikonų partija savo kandidatu į 

JAV prezidentus išsirinko Richardą Niks- 
oną, kuris prez. Eisenhowerio laikais buvo 
viceprezidentu.

Išrinktas prezidentu, jis žada tartis su 
Sov. Sąjunga ir Kinija, ieškoti būdų Bri
tanijai įjungti į Europą, bandyti sutvar
kyti Vietnamo klausimą.

Tito ir Ceausescu
Jugoslavijos prez. Tito ir Rumunijos ko

munistų vadas Ceausescu laukiami Čeko
slovakijoje.

Užsienių laikraščiai spėlioja, kad vyriau
sybė jų gal ir nebelaukianti. Jų balsas bu
vo reikalingas kritišku metu, bet atšaukti 
kvietimą reikštų, sako, išsiduoti, kad Pra
ha pasidavė Maskvos spaudimui.

Gamtinės nelaimės
Ne mažiau kaip 50 žmonių bus žuvę dėl 

potvynių Indijos valstijoje Gujarate.
Sudane apie 250.000 kvadratinių mylių 

žemės apsėdo skėriai.
Dėl žemės drebėjimo Filipinuose žuvo ke

li šimtai žmonių. Ypač daug žuvo, kai su
byrėjo penkių aukštų gyvenamasis pasta- 

I tas.

tikro“. Nors piliečiai dabar gali eiti miego
ti ir maždaug būti tikri, kad ankstyvomis 
ryto valandomis saugumo organai neišga
bens jų j savo rūsius ir nebebaisu jau prie 
išgėrimo papasakoti švelnų politinį anek
dotą. bet Lietuva toli gražu nėra laisvas 
kraštas.

Tie patys saugumo organai, kurie nese
niai persekiojo rusų rašytojus ir intelek
tualus, dar vis stipria ranka tebetvarko 
kiekvieną Lietuvos gyvenimo sritį. Kelio
nės į užsienius yra apribotos iki tokio 
laipsnio, koks neįsivaizduojamas Vakarų 
kraštuose. Lietuvoje šiandien tiek spauda, 
tiek radijas ir televizija yra perdėm cen
zūruojama, ir laisvės atvirai kalbėti be
veik visiškai nėra. Vakarietiškų laikraščių 
ir knygų negalima gauti, ir jų įvežimas 
draudžiamas. Rinkimai tėra pasityčioji
mas iš demokratijos: kiekvienas renkama
sis turi būti komunistų partijos patvirtin
tas, o ir pati Lietuvos komunistų partija 
yra tik sritinis TSRS komunistų partijos 
skyrius.

Didžiausias pavojus lietuviams kaip tau
tai ir savitai etninei grupei, žinoma, kyla 
dėl to, kad rusai yra užgožę visą jų poli
cinį, ekonominį, kultūrinį ir intelektualinį 
gyvenimą ir jo vystymąsi. Kiekvienas 
reikšmingesnis politinis sprendimas atlie
kamas Kremliuje, o vietinė Lietuvos ad
ministracija teturi teisę vykdyti nustaty
tąją Maskvos politiką. Visas ekonominis 
planavimas yra centralizuotas, bet yra po
litiškai orientuotas ir ekonomiškai absur
diškas.

Nors po karo Lietuvos pramonė dideliu 
mastu buvo išplėsta ir joje dabar gamina
ma daug kasdieninio vartojimo prekių, 
jas gaminantiems gyventojams tėra priei
nama nedidelė jų dalis, nes gaminiai išve
žami į Rusiją ir kitur be pilnaverčio atly
ginimo. Taigi, nors būtų visiškai pajėgūs 
palaikyti pragyvenimo lygį, artimą, saky
kime, Didžiajai Britanijai, lietuviai turi 
pasitenkinti ketvirčiu to, kas jiems pri
klauso, nes jie yra priversti pagaminti ak
menį, kad galėtų sau pasilaikyti žvirgždą.

Lietuvos istorijos tik šiek tiek temoko
ma Lietuvos mokyklose, o spausdinamieji 
Lietuvos istorijos darbai pateikia iškreip
tą ir surusintą Lietuvos praeities vaizdą. 
Įsteigtos Lietuvoje mokyklos rusų kalba,

DIENOS
Ko laukiama iš Čekoslovakijos?

Rusų ,,Pravda" dėl Čekoslovakijos pa
rašė, kad Bratislavos susitarimas esąs 
smūgis imperialistų planams sėti nesuta
rimus komunistinėse valstybėse.

Panašia prasme pasisakė ir vengrų „Ma- 
giar Hirlap“. Tačiau šis laikraštis nuro
dė, kad tarp Čekoslovakijos ir kitų penkių 
komunistinių kraštų iš tiesų buvę nuomo
nių skirtumų.

Bet „Pravda“ nesivaržė taip pat nuro
dyti, kad iš Čekoslovakijos laukiama dar
bų, kurie patvirtintų jos įsipareigojimus.

Stiprinamas bendradarbiavimas
Indonezija, Tailandas, Singapūras, Fili

pinai ir Malaizija nutarė sudaryti bendrą 
nuolatinę tarybą, kuri rūpintųsi stiprinti 
bendradarbiavimą susisiekimo, laivinin
kystės, maisto gamybos ir aviacijos srity
se.

Viešas teismas Kinijoje
Kwejange astuoni kontrrevoliucionie

riai nuteisti vieni mirti, kiti kalėti. Jie bu
vo kaltinami piktais pasisakymais prieš 
krašto komunistų vadus, o taip pat nužu
dymais ir valstybinių paslapčių vagystė
mis.

Įdomiausia, kad teismas buvo viešas ir 
byla turėjo 100.000 klausytojų - žiūrovų.

Reikalas susivaržyti
Čekoslovakijos komunistų partijos pre

zidiumas pabrėžtinai nurodė, kad spauda, 
radijas ir televizija susilaikytu nuo kritiš
kų pastabų dėl santykių su kitais komu
nistiniais kraštais.

Pagiriama gyventojų politinė išmintis 
tuo metu, kai vyko lemiami pasitarimai.

Susirūpinimas žydais
Pasaulinis žydų kongresas kreipėsi į J. 

Tautų gen. sekretorių U Thantą. prašyda
mas, kad jis pasistengtų padaryti įtakos 
Viduriniųjų Rytų kraštams, jog jie liau
tųsi persekioti savo žydiškąją mažumą, o 
tiems, kurie norėtų emigruoti, kad sudary
tų tam reikalingas sąlygas.

REIKALAS
kurios skirtos rusų ateiviams, turintiems 
pirmenybių ir butams gauti. Dėl to rusų 
gyventojų skaičius Lietuvoje trigubai pa
daugėjo, palyginus su jų skaičiumi prieš 
Antrąjį pasaulinį karą.

Taigi, gerai apskaičiuotu veržlumu 
per ekonominį ir kultūrinį gyvenimą rusai 
stengiasi Lietuvos tautinę tapatybę įlie- 
dinti į rusiškąjį milžiną. Tačiau lietuviai, 
kaip ir kitos Rytų Europos tautos, kovoja 
prieš rusiškąją priespaudą ir tikisi, kad jų 
pastangos įgalins juos susigrąžinti žmo
giškąjį orumą, demokratiją ir tautinę val
stybę.

KONCERTAS
Aplamai abejotina, ar įmanoma mugėje 

suruošti rimtų atlikėjų rimtą koncertą. 
Didžiausių pastangų ir geriausių norų, ne
bekalbant apie menininkų sugebėjimą, dar 
nepakanka, kai iš visų nesandarios salės 
plyšių sklinda aplink vykstančio jomar- 
ko triukšmai. Earls Court sovietinės paro
dos vadovybė, gal būt, ir buvo teisi lietu
vių atlikėjų koncertą skelbime pavadin
dama „varietės koncertu“, nors, antra ver
tus, iškilius operos solistus priskirti prie 
varietės artistų vis dėlto nėra nei tikslu, 
nei itin skoninga.

Earls Courto sovietinėje parodoje lietu
viai menininkai koncertavo du kartus. 
Rugpiūčio 6 d. klausytojų nebuvo gausu, 
bet antrajame koncerte, rugpiūčio 9 d., au
ditorija buvo pilna, daugiau kaip 1000 sė
dimųjų vietų buvo užimta, o ir lietuvių 
buvo sugūžėjęs nemažas būrys. Lietuvių 
menininkų visi juk esame pasiilgę.

Rugpiūčio 9 d. koncertas buvo grynai 
lietuviškas — visi atliktieji kūriniai bu
vo lietuvių kompozitorių parašyti ar aran
žuoti. Koncertą pradėjo stilizuotais tauti
niais drabužiais pasipuošę „Lietuvos“ an
samblio muzikantai — birbynininkas An
tanas Jonušas ir kanklininkės Vida Gu- 
čienė ir Birutė Saplienė. Antano Jonušo 
birbyne atliktieji „Raliavimas“ ir „Polka“ 
buvo ne vien tik malonūs pasiklausyti lie
tuviui ir, tikriausia, nelietuviui, bet ryš
kiai parodė A. Jonušo meistriškumą įvei
kiant nelengvą birbynės techniką. Lietu
viškoji birbynė juk yra toksai nesudėtin
gas instrumentas, ir visas tas A. Jonušo 
parodytas virtuoziškumas, be abejo, yra 
atlikėjo kantriu darbu pasiekto mokoviš- 
kumo išdava.

Vilniaus operos solistė Elena Saulevi- 
čiūtė padainavo Kačanausko „Vai gražu“, 
Dvariono „žvaigždutę“ ir Tallat Kelpšos 
„Rasą“. Patyrusi, pirmaeiles roles Vil
niaus operoje dainuojanti solistė klausy
tojų neapvylė. Anaiptol, ji susilaukė pel
nytų katučių.

Bosas Vacys Daunoras, kaip žinome, 
yra ne tik vienas geriausių Lietuvos dai
nininkų, bet yra ilgesnį laiką stažavęsis 
Milano La Scaloje, kur 8 kartus daina
vo operose, o, be to. yra dainavęs dauge
lyje Europos ir užjūrio kraštų. Šis solistas 
iš tiesų yra pasaulinio masto dainininkas, 
kurio ateities karjera tikriausiai neapsiri
bos vien tiktai Vilniaus opera. Vacys Dau
noras padainavo Abariaus „Oi, laukiau“, 
liaudies dainą „Tų mergelių dainavimas" 
ir Šimkaus „Kur bakūžė samanota“. Klau
sytojai dainininką priėmė itin šiltai.

Koncertas buvo trumpas, mugės salė 
rimtai programai buvo visiškai netinka
ma, o dėl to šių tikrai pajėgių lietuvių me
nininkų atlikimas, deja, neturėjo galimy
bės nuskambėti visu savo grožiu. (m)

BBC ŽADA PASITAISYTI

Britų radijofono BBC (British Broad
casting Corporation) žinių skyriaus virši
ninkas G. A. Hollingworth savo rugpiūčio 
5 d. laiške, rašytame DBLS sekretoriui A. 
Pranskūnui, pareiškė, kad lietuviai liepos 
26 d. žinių pranešime iš tiesų buvę netei
singa pavadinti „rusais šokėjais“.

BBC žiniose buvo pranešta apie kauniš
kio „Rasos“ ansamblio neatvykimą į Tees 
-Side festivalį.

G. H. Hollingworth, be to, nurodo, kad 
su DBLS laišku buvo supažindinti BBC 
žinių skyriaus darbuotojai ir jis tikisi, kad 
„pamoka yra išmokta“. (r)

110 KRAŠTŲ

Olimpinėse žaidynėse Meksikoje jau pa
reiškė norą dalyvauti su savo sportinin
kais 110 kraštų.

JAUSMAI ir SIEKIMAI
Didesni įvykiai visada iškelia rimtai 

svarstytinų klausimų ir skirtingų nuomo
nių. Tokiu įvykiu, tur būt, reikėtų laikyti 
ir Londone dabar vykstančią sovietinę pa
rodą, kurioje yra ir atskiras Lietuvos sky
rius.

Paprastai sovietinėse parodose visos 
respublikos susigrūdusios į bendrą krūvą. 
Ar ką nors padaro lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių ar kurios kitos tautos žmonių 
rankos, bendrame katile, kaip mums žino
ma, išeina vis ruso garbei ir naudai. Jau 
senu įpratimu naudojantis, šitaip atsitin
ka ne vien tik parodose, bet maždaug viso
se gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, rusams 
užsieniuose ne kartą atitenka lietuvių dai
lininkų ar sportininkų laimėjimų garbė. 
Jeigu tokie dalykai erzina mus, svetur gy
venančius ir žymiai atitrūkusius nuo Lie
tuvos nuotaikų, tai juo labiau jie negali 
praeiti nematomis ir negirdomis pro tuos 
lietuvius, iš kurių tiesiogiai šitaip nepel
nytai atimama tautybė ar kitai tautai pri
skiriami jų darbai. Lietuvoje tautybės pa
jutimas yra gyvas.

Šįkart parodoje Lietuva turi atskirą 
skyrių, kurio priekyje stovi didžiulis dail. 
A. Stoškaus kūrinys, tarytum simbolis lie
tuvių talento. Reikia džiaugtis tokiais pa
siekimais. Dar didesnis džiaugsmas apima, 
kai sužinai, kad tokios rūšies darbas vie
nintelis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sov. 
Sąjungoje, į kurią yra įjungta Lietuva.

Lydimas tą skyrių įrengusių lietuvių, ei
ni nuo vieno stendo prie kito, klausaisi jų 
aiškinimų, ir tau, kaip sakoma, pamažu 
atsileidžia širdis, jei nepasimaišo besikal
bant koks nors politinis debesėlis. Taip, po
litiniai debesėliai tokiom progom iškyla, 
jie kartais būna neišvengiami. Bet ką gi 
padarysi! Tačiau eik tolyn, apžiūrėk Lie
tuvos fabrikų išaustas medžiagas. Parodo
je pasimaišo vienas kitas tomis medžiago- 
gomis apsirengęs lietuvis. O čia, štai, to
liau lietuvių gaminamieji baldai, toliau 
— dešros, silkės, kindziukai (skilandžiai), 
saldainiai. Ką turi, kuo turtingas, tą ir ki
tiems rodai. Jeigu dešros, tai kur tokias 
gamina? Ak. Panevėžyje! Silkės, sakote, 
nepersūdytos ir nekietos — kaip tik? Ant 
silkių dėžutės ir didžiulis lietuviškas įra
šas „Silkė"... Taip, taip, širdis atsileidžia 
besikalbant, ir, rodos, susėstumėm prie 
stalo tų silkių paragauti dideliam būry po 
ilgo nesimatymo ar pirmai pažinčiai. Jei
gu ne prie silkių, tai susėskime prie kny
gos, kurių parodoje taip pat išstatyta vis 
pačių gražiausių, kurių vienos tik visoke
riopai gražios, o kitos jau pačiu savo bu
vimu privalo ką nors liudyti, joms buvo 
įsakyta įsirikiuoti į gražiųjų tarpą.

Bet ryšium su paroda DBLS išspausdino 
ir platina anglų tarpe atitinkamą pasisa
kymą - atsišaukimą (o jo lietuviškas teks
tas spausdinamas šiame laikraščio nume
ryje). Jame nė vieno blogo žodžio apie lie
tuvius. Priešingai, iškeliami jų talentai, 
darbštumas, bet kartu suminimos tos bė
dos, kurias svetimieji užnešė Lietuvai, 
okupuodami ją.

Toksai rašymas kai kam, aišku, nepa
tinka ir negali patikti. Kai kam geriau
siai patiktų, jei tylėtume ir mes ir nekel- 
tume okupacijos fakto. Okupantui juk ne
malonu, kad jis tuo vardu vadinamas ir 
išvardijamos jo padarytosios ir daromo
sios tautai skriaudos. Jam pats maloniau
sias dalykas būtų, jei mes sudegintume sa
vo atsišaukimus, sudėtume ilsėtis rankas 
ir graužtume sau snausdami silkės galvą 
ar uodegą.

Nuostabiausia, kad šita prasme atsilei
džia širdys jau ir daliai mūsiškių. Jie pa
vaikščioja po parodą, pasikalba ir taip 
persiima noru būti geručiai, kad net nebe- 
junta, jog mintis nutildyti mus ateina iš 
okupanto lūpų. Tasai noras jausmų įtako
je pasidaro toks stiprus, kad net užmirš
tame, ką iki šiol kalbėjome, ką darėme ir 
jog Lietuva vis tiek tebėra nelaisva. O tai 
yra pagrindinis dalykas, ir mes, net ir la
biausiai jausmų užplūsti, negalime atsisa
kyti klabinti Lietuvos laisvės klausimu.

(r. d.)

pasisakymo atgarsiai

DBLS Valdyba gavo šitokį vienos ang
lės laišką:

„Šiandieną aplankiau sovietinę parodą 
Londone. Atsitiktinai paėmiau pamfletą, 
reikalaujantį užuojautos ir paramos Lie
tuvai, kenčiančiai rusišką priespaudą. Tai 
mane smarkiai sujaudino. Ar nebūtų to
kių būdų, kad aš ir mano draugai galėtų 
būti naudingi kur nors šiuo reikalu? Svar
biausia bene bus tai, kad mes čia Vaka
ruose nieko ligi šiol apie tai nežinojome“

Kalbamasis pamfletas yra tasai pasisa
kymas - atsišaukimas, kurį išleido DBLS 
ir kuris platinamas prie parodos.

SPAUDOJE
„KOMPROMISŲ KOMPRESAI“

„Dirvos“ birželio 7 d. laidoje Bronys 
Raila, be kita ko, rašo:

„Jaunesnioji ir jaunoji lietuvių sovieti
nės inteligentijos karta, mokyklose perė
jusi komjaunuolių organizacijas, univer
sitetuose marksizmo - leninizmo kursus, 
vėliau įsprausta į kompartiją ar neišven
giamai prie jos prišlieta, tėvynėje turėjo 
nepalyginamai aštresnių konfliktų ir prie
spaudos letenos smūgių, negu mūsų vai
kai ir vėliau jaunoji karta Vokietijos pa
bėgėlių stovyklose ir po to įvairių kraštų 
universitetuose.

Vakaruose studentija ir aplamai jauno
ji karta gali maištauti prieš jai nepatin
kančią tvarką ir vyraujančius senųjų 
„diktatūros" prietarus. Sovietiniame pa
saulyje tokių galimybių maža ir jos pro
testai be ceremonijų sulaužomi. Kiek daž
niau verdančio puodo garai pakiinoja 
antvožą satelitiniuose kraštuose, rečiau 
ir silpniau Rusijoje. Ir beveik visai tai ne
įmanoma prijungtuose Pabaltijo kraštuo
se. kur policijos akis budresnė, kiekvienas 
nepasitenkinimo veiksmas labiau įtarti
nas ir brutaliau užgniaužiamas neįsilieps
nojus.
„ .Sniečkaus pražilusios ir aptukusios 
kompanijos dar nepajudinsi, į jokias gy
venimo platumas nežengsi. Reikia vis 
kompromisų kompreso, ir nors jaunas, bet 
nesi laisvas net savo „tėviškėje“, jau ne
kalbant apie „plačiąją tėvynę“.

RUSAI?
Malcolm Gregory „Daily Mail“ rugpiū

čio 6 d. laidoje rašo:
„Jūsų paveikslas su vadinamaisiais ru

sų manekenais iškalbingai primena žmo
gaus atminties ribotumą.

„Prieš 30 metų šios merginos būtų va
dinamos latvaitėmis, lietuvaitėmis arba 
estaitėmis. Kas gi šiandieną beprisimena 
šiuos anksčiau nepriklausomus kraštus, 
kuriuos karo metu prarijo Rusijos mono
litas?

„Tuo tarpu jų visiškos nepriklausomy
bės reikalavimas yra teisėtesnis už ispanų 
pretenzijas į Gibraltarą. Jų tinkamumas 
pilnutinei nepriklausomybei yra daug aki
vaizdesnis už daugelį naujai iškilusių, bet 
daug mažiau gyvenimiškų valstybių, ku
rios šiandieną taip garsiai yra atstovau
jamos Jungtinių Tautų Organizacijoje ir 
kitur.

„Atrodo, kad jiems niekas nebesimpa- 
tizuoja dėl dviejų priežasčių. Jie tapo pri
spausta mažuma komunistinėje valstybė
je, o be to, jie padarė klaidą gimti šiauri
nėje Europoje.

„Jei jie būtų buvę praryti JAV arba Pie
tų Afrikos, jei jie būtų afrikiečiai arba 
azijatai, tai jiems netrūktų balsingos pa- 
ramis iš profesionalų protestuotojų, o 
Jungtinių Tautų Organizacijos posėdžių 
salės skambėtų nuo rezoliucijų, skelbian
čių jų teisę į laisvę".

(rem)

UKRAINIEČIŲ DEMONSTRACIJOS
Rugpiūčio 7 d. apie 200 ukrainiečių pra

siveržė pro policijos apsaugą ir demons
truodami išdaužė keletą sovietų ambasa
dos Londone langų. Jie sugiedojo Ukrai
nos himną ir skelbė šūkius: „Šalin Rusi
ja!“, „Šalin komunizmas!“, „Laisvė Ukrai
nai!,“ ir „Mes norime laisvės!“.

Demonstrantai — daugumoje studentai 
ir jaunimas — protestavo prieš pastaruo
ju metu įvykdytus ukrainiečių rašytojų ir 
intelektualų suėmimus. Sovietų pasiunti
nybės pareigūnams atsisakius priimti jų 
protesto raštą. demonstrantai pradėjo 
svaidyti akmenis ir veržtis pro policijos 
apsaugą.

Sovietų pasiuntinybei pareiškus protes
tą, britų vyriausybė sovietus už įvykį atsi
prašė. 17 ukrainiečių teisme yra pateikti 
kaltinimai už tvarkos laužymą viešoje vie
toje.

Ryšium su Earls Courte vykstančia so
vietų prekybos paroda, ukrainiečiai paro
dos lankytojams dalina brošiūrą. Brošiū
ras bei sąlankas ten pat platina lietuviai 
bei latviai. Prie parodos vartų taip pat yra 
pardavinėjama Britų Socialistų partijos 
(trockistų) knygelė, pavadinta „Rusija 
po 1917 metų“. (r)

LIETUVOS MELIORATORIAI
Kaip rašoma vilniškėje „Tiesoje“, jau 

metai Kuboje dirba keturi lietuviai melio
ratoriai: J. Černius, A. Džiaugys, R. Gri
galiūnas ir A. Dumbliauskas.

Jie ten projektuoja griovių, pylimų, 
siurbliastočių statybos darbus, ne nusau
sinimo. Ten telkiamas vanduo, kuris nau
dojamas laukams drėkinti.

1
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Istorija naujoms kartoms
Juntama, kad visuomenė pasigenda „ge

ros“ Lietuvos istorijos. Todėl teisėta būtų 
manyti, kad arba neturime istorikų jai pa
rašyti (o leidėjų išleisti), arba Lietuvos 
istorijoj nematome turinio, kuris paten
kintų mūsų dienų skaitytojų troškimus, 
kaip patenkino Vienybės Lietuvninkų 1892 
metais išleistoji Daukanto istorija daugiau 
kaip 3.000 jos egzempliorių išpirkusius 
Amerikos lietuvius, nors nepatenkino savo 
metu vyskupo Valančiaus. Istorikų sluoks
niuose vaikšto nudėvėtas posakis, kad 
kiekviena karta savaip persirašo praeitį. 
Pasak ruso istoriko Pokrovskio. senovės 
istorija yra šios dienos politika. Kokios 
tad Lietuvos istorijos norėtų mūsų visuo
menės šių dienų politika?

Pagerbiant prof. Z. Ivinskį jo 60 metų 
gimtadienio proga, geriausias jo 40 metų 
darbuotės įvertinimas, rodos, būtų iškelti 
kai kuriuos klausimus, į kuriuos mūsų is
torikai davė ar nedavė atsakų. Gerbiamas 
sukaktininkas maž kur nors kaip nors kai 
kuriuos dalykus paaiškintų ir pradžiugin
tų mus. Per 40 metų, be abejo, jis nusikalė 
istorinių pažiūrų, kurie gal ir eiliniam 
lietuviui praverstų kelrodžiais. Kudirką sa
vo pozityvizmu veikęs prancūzas Comte 
sykį pareiškė: „Istoriko pažiūros visados 
atspindi jo amžiaus dvasią“. Gali būti, mū
sų istorikų pasisakymuose pastebėtumėm 
tą amžiaus dvasią, kuri, girdi, ir juos ir 
mus veikia.

DR. PAULINA KALVAITYTĖ- KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(9)

Ne geriau sekėsi ir su buvusių draugijos skyrių 
atgaivinimu. Centro ryšiai su skyriais, atrodo, seniai 
jau buvo nutrūkę. O važinėti į provinciją ir šaukti 
susirinkimus, kaip buvo daroma steigiant skyrius, 
nei aš, nei kiti valdybos nariai neturėjome laiko, nes 
buvome užimti savo profesijos pareigomis, o pasiųs
ti ką nors nebuvo lėšų — kasa buvo tuščia. Pagaliau 
vien tik idėjos propaganda vargu būtų buvę galima 
ką atsiekti, nes moralinei abolicionizmo idėjos pu
sei, būtent, kad sanitarinė vadinamųjų prostitučių 
kontrolė skatina ypač silpnavalius doroviškai nupul
ti, — visuomenė nėra jautri. Tatai, atrodo, neveikia 
nei į žmonių protą, nei į jausmus. Daugiausia būtų 
galima pasiekti parodėlėmis apie venerinių ligų ža
lingumą, reikalą saugotis jų ir apsisaugojimo būdus, 
pabrėžiant, kad venerinių ligų požymiai užsikrėtus 
pasirodo po keleto dienų, suėjus į sąlytį su sveiku 
asmenim, jau jį užkrečia. Dėl to ir sanitarinė vadi
namųjų prostitučių kontrolė*) ne tik nesulaiko vene
rinių ligų plitimo, bet dar jį pagyvina, nes jei gydy
tojas tikrinimo metu nesuranda ligos požymių, dar 
nereiškia, kad patikrintoji yra sveika. Tuo tarpu tie, 
kurie pas jas lankosi, mano, jog gydytojo įrašas „pa
tikrinta“ reiškia sveiką ir todėl lengva širdimi „nau
dojasi“ valdžios teikiamuoju malonumu**). O jei ne
būtų tos kontrolės, daug kas pagalvotų ir nedrįstų 
savo atsakomybe nertis į purvą ir ligą.

Nepasisekus nei senųjų skyrių atgaivinti, nei 
naujų suorganizuoti, Lietuvos Abolicionistų draugi
ja liko tiktai Kaune su vos keliomis dešimtimis na
rių. Nesant nei lėšų, nei darbo jėgų, nebuvo galima 
plėsti tos idėjos per spaudą nei atgaivinti seniau leis
tąjį draugijos biuletenį „Lietuvos Abolicionistą“, ku
rio 4 numeris (ir paskutinis) buvo išleistas, rodos, 
1921 m. pabaigoje.

Pirmasis valdybos rūpestis buvo kreipti kiek ga
lima daugiau dėmesio siekiant tiesioginio abolicio
nizmo tikslo, būtent, kovoti prieš viešojo ištvirkavi
mo legalizavimą bei jo laikymą sanitarijos globoje. 
Tokia negausi organizacija, žinoma, nieko nebūtų 
galėjusi pasiekti ir šia linkme. Tačiau turėjome šią 
idėją remiančių asmenų, kurių svoris buvo didelis 
viešajame Lietuvos gyvenime, kaip antai: M. Galdi
kienę, Pikčilingienę, Gvildienę, V. Karvelienę, Jo- 
dyšienę, O. Mašiotienę, S. Čiurlionienę, dr. Epštei- 
ną, prel. Krupavičių ir daug kitų. Dauguma jų buvo 
seimo delegatai, o kai kurie ir mūsų draugijos na
riai. Savo narių tarpe turėjome ir veiklią žurnalistę 
Gaigalaitę. Taigi mus rėmė ir Seimo atstovės bei kai 
kurie atstovai ir visuomenės veikėjai bei organiza
cijos.

Toks stiprus užnugaris sudarydavo mums pro
gų dalyvauti ir Seimo komisijose ir Sveikatos Depar
tamente, kai būdavo svarstomi kovai su Veneros ligo
mis įstatymų projektai. Tuose posėdžiuose dalyvau
davome mudvi su dr. Ragaišiene. Be to, Lietuvos

Abolicionistų draugijos valdyba suredagavo viešo
sios dorovės klausimais memorandumą ir Lietuvos 
Moterų Tarybos vardu įteikė vyriausybei: Valstybės 
Prezidentui A. Smetonai, Min. Pirmininkui A. Vol
demarui, Vidaus Reikalų Ministeriui ir Lietuvos 
Valstybės Tarybos Pirmininkui St. šilingui. Audien
cija pas Resp. Prezidentą ir V. Tarybos pirmininką 
buvo gauta per S. Čiurlionienę. Memorandumą 
įteikti teko man, dalyvaujant S. Čiurlionienei. Pas 
Ministerį Pirmininką ir V. R. Minislerį ėjome abi su 
O. Mašiotiene*).

Šių ir anksčiau L. A. Dr. dėtųjų pastangų dėka 
viešieji paleistuvystės namai Lietuvoje buvo drau
džiami laikyti ir nebuvo priimti atvirai prostitucijos 
reglamentaciją palaikantieji kovai su venerinėmis li
gomis įstatymų projektai. Tačiau vis dėlto tarp 1935 
ir 1937 m. priimtame įstatyme buvo palikta sprage
lė, palaikanti prostitucijos reglamentaciją. Būtent, 
jame buvo straipsnis, kuris numatė priverstinį svei
katos tikrinimą ir gydymą asmenų, įtariamų Vene
ros ligomis. Taigi tuo straipsniu buvo palikta regla
mentacija. Tatai vis tiek įvyko, nors, Sveikatos De
partamente svarstant šį projektą, L. A. D-jos delega
tės posėdžiuose reiškė griežtą protestą, o, be to, bu
vo dar kreiptasi į Vidaus Reikalų Ministerį Rustei
ką**) ir jam tuo reikalu išdėstyta L. A. D. nuomonė.

Antroji Lietuvos Abolicionistų draugijos veik
los kryptis buvo pačios idėjos propaganda. Čia 
mums taip pat padėjo mūsų draugai, ypač Lietuvos 
Katalikių Moterų Sąjunga. Abolicionistų draugija, 
skelbdama vienodą dorovę visiems ir laikydamasi 
įsitikinimo, kad geriausias būdas kovoti su veneri
nėmis ligomis yra kiekvieno asmens atsakomybės 
jausmas už savo veiksmus, buvo visuomeninė orga
nizacija pilna to žodžio prasme; jai buvo svetimi tiek 
tikybiniai, tiek tautiniai, tiek politiniai tikslai. Jos 
tikslas buvo siekti įsąmonint visuomenę, kad kas 
nedora, tai ir žalinga*). Tai Lietuvos Katalikių Mo
terų Sąjungos vadovybė, įvertindama didelę morali
nę abolicionizmo idėjos reikšmę visuomenės gyveni
me, daug kartų yra davusi man progos kalbėti su ta 
idėja susijusiais klausimais jų susirinkimuose ir su
važiavimuose ne tik Kaune, bet ir provincijoje, bū
tent, Ukmergėje ir Telšiuose. Vieną tų mano pa
skaitų — „Ištvirkimas ir prostitucija — socialinė 
blogybė“ — L. K. M. Sąjunga yra išleidusi atskira 
brošiūrėle ir plačiai paskleidusi po Lietuvą.

Yra tekę tais klausimais kalbėti ir kitų organi
zacijų subuvimuose. Be to, nepraleisdavau progos 
tarti sveikinimo žodį bet kurios organizacijos iškil
mingo susirinkimo melu ir, nors .vien prabėgomis, 
priminti abolicionizmo idėjos reikšmę.

Tos viešosios paskaitos ir sveikinimai pasklei
dė visuomenėje žinių apie abolicionizmo idėją. Apie 
ją išgirdo ir ja susidomėjo net moksleivija. Keletą 
metų iš eilės buvau kviečiama į studenčių ir studen
tų įvairių draugijų susirinkimus su paskaitomis apie 
abolicionizmą.

Be to, L. A. Draugijos valdyba, kiek pajėgda
ma, kėlė šios idėjos reikšmę spaudoje, kas metai iš
leisdavo plačią savo veiklos apyskaitą su pasakyto
mis prakalbomis. Neturėdama lėšų pati leisti dau
giau spaudinių, davė originalių ir iš anglų kalbos 
verstų straipsnių dienraščiams ir žurnalams (pora 
mano paskaitų šiais klausimais buvo išspausdinta 
„Naujosios Vaidilutės“ žurnale).

Su Tarptautine Abolicionistų Federacija buvo 
palaikomi tamprūs ryšiai. Į Kauną buvo atvykęs net 
T. A. F. generalinis sekretorius Ralph ir Metropoly, 
Trijų Kunigaikščių salėje, skaitė paskaitą vokiečių

kalba. Tos paskaitos klausėsi įvairių organizacijų 
atstovai ir atstovės ir šiaip jau inteligentai (kiek at
simenu, buvo apie 60 žmonių). Rodos, 1930 metais 
man teko dalyvauti tautinių abolicionistų draugijų 
pirmininkų suvažiavime Paryžiuje. Vykau savo lėšo
mis. Čia aš jau buvau nebe naujokė, jau turėjau 
draugų — generalinį Federacijos sekretorių Ralph, 
anglų abolicionistų draugijos pirmininkę Miss H. 
Wilson ir sekretorę Miss Turner. Mat, po suvažia
vimo Gratze palaikiau tamprius ryšius su anglų abo- 
licionistais, prenumeruodavau net jų organą „The 
Journal for Moral and Social Hygiene“. Miss Wil
son ir šį kartą mane pakvietė užeiti pas ją į viešbutį 
pasikalbėti. Be manęs, buvo dar viena viešnia (ne
beatsimenu, kurios šalies atstovė).

Pasibaigus suvažiavimui, prancūzų abolicionis- 
tai mums suruošė jaukų pobūvį-vakarienę.

Šio suvažiavimo proga aplankiau Tarptautinės 
kovai su Veneros ligomis federacijos pirmininką (de
ja, užmiršau jo pavardę). Priėmė mane labai malo
niai, dovanojo su autografu savo knygą apie veneri
nes ligas ir kovos būdus su jomis, be to, davė daug 
propagandinės literatūros, knygučių bei plakatų, 
naudojamų Prancūzijoje kovai su venerinėmis ligo
mis. Bet įdomiausia, kad jis puikiai orientavosi Lie
tuvos klausimuose: žinojo ne tik mūsų krašto geo
grafinę padėtį, bet ir vidaus santvarką, ir tatai mane 
tikrai maloniai nustebino.

Aš vis buvau perrenkama draugijos pirmininke 
ir išbuvau jos vadovybėje ligi 1938 metų vasario 
mėn., kai dėl mane ištikusios ligos turėjau pasitrauk
ti. Kol buvau pirmininke, man ypač daug padėjo dr. 
Ragaišienė, ji išbuvo L. A. D. valdybose, tur būt, 
nuo pat šios organizacijos įkūrimo ligi jos likvidavi
mo bolševikams užėjus. Jeigu aš buvau „žodžio sa
kytoja“, tai dr. Ragaišienė — techniškųjų reikalų 
tvarkytoja bei vykdytoja. Ji visada buvo pasirengu
si atlikti bet kurį paruošiamąjį darbą. Daug man pa
dėjo ir dr. Lašienė; nors ji neilgą laiką tebuvo val
dyboje, tačiau metiniuose susirinkimuose visada su
gebėdavo surasti tinkamų ir veiklių asmenų naujai 
valdybai.

Po manęs L. A. D. pirmininke buvo Br. Jatu- 
lienė (Petrauskaitė).

Kadangi vadinamųjų prostitučių registracija ne
buvo panaikinta ir priverstinis jų sveikatos tikrini
mas ir gydymas buvo praktikuojamas ligi pirmosios 
bolševikų okupacijos, tai su širdgėla reikia pasaky
ti, kad L. A. D. neįvykdė savo uždavinio. Taigi, jei
gu kada nors, atsikūrus mūsų tėvynei, ištvirkavimas 
vis dar būtų laikomas sanitarinių organų globoje, 
reikėtų atgaivinti ir abolicionistų veiklą ir tęsti to
liau kovą su šia žalinga tautos dorovei ir sveikatin
gumui priemone tol, kol ji bus panaikinta.

(Bus daugiau)

*) Kadangi ištvirkavime dalyvauja abi lytys, tai 
abolicionistai mano, kad paniekos vardą prikergti tik vie
nai pusei nedera.

**) Taip pasakęs vienas vyras Gabrielei Petkevičai
tei apie reglamentacijos išdavas.

*) O. Mašiotienė šį memorandumą buvo nuvežusi j 
Londoną, kai vyko tenai į Tarptautinės Moterų Tarybos 
suvažiavimą. Anglų abolicionistai užgyrė ir ištisai iš
spausdino jį savo organe The Journal for Moral and So
cial Hygiene.

**) Delegatės buvo Veronika Karvelienė ir aš.
*) Josephine Buttler.

Pirmiausia imkime bendrybę - dalyką, 
vadinamą „istorijos filosofija“. Posakį, sa
koma, pirmusyk pavartojęs prancūzas Vol
taire, prieš rašydamas savo meilužės pra
šomąją „prasmingą“ žmonijos istoriją. Sa
koma, šios filosofijos siekimas esąs išaiš
kinti. kaip žmogus sužino, kas įvyko, ir ko
kia yra šių įvykių prasmė. Taip jos uždavi
nį nubrėžia amerikietis, Massachussets 
technologijos insitituto istorijos profeso
rius Bruce Mazlin savo 1966 m. New Yor
ke išėjusiame veikale The Riddle of Histo
ry. Čia jis pasvarsto mintis pastaraisiais 
dviem šimtmečiais istorijos paslaptį spren
dusių galvotojų-milžinų: italo Vico, pran
cūzų Voltaire. Condorcet ir Comte, vokie
čių Kanto, Hėgelio, Markso ir Spenglerio, 
anglo Toynbee ir Austrijos žydo Freudo. 
Visi įvairiais galvojimo būdais ir pažiūro
mis siekė iš istorijos sfinkso išgauti pa
slaptį: kas ji iš tikrųjų yra ir kokia jos 
prasmė?

Jie paprastai žiūrėdavo ne į pavienių 
tautų istorijas, bet į žmonijos istoriją ap
skritai. Vieni manė, kad jos istorija srūva 
laipsniais, kiti — kad ji eina tiesia pažan
gos linija; treti įžiūrėjo joje tarytum auga
lą (kūną), kuris gimsta, išbujoja ir su
nyksta; ketvirti — kad istorija einanti pa
sikartojančiu ratu. Pradininkas Vico (1725 
m.), pavyzdžiui, skelbė sudaręs „naują 
mokslą“, pagal kurį žmonija gyvenusi tris 
istorijos laipsnius: kuniginį, didvyrių-val- 

dovų, o dabar žengianti į eilinio žmogaus, 
piliečio, tarpsnį. Tie laipsniai, sako, buvo 
paties žmogaus proto darbas, todėl istoriją 
žmogus gali suprasti, kaip supranta kiek
vieną dalyką, kurį pats pasidirbdina. Pasa
koja: „Tirštoje tamsoje, kuri nuo mūsų 
dienų slepia be galo tolimą gilią senovę, 
spindi negęstanti ir amžina tiesos švieselė, 
dėl kurios nekyla abejonių, būtent: visuo
menę sukūrė pats žmogus, todėl jos pagrin
dų tenka ieškoti besikeičiančiuose žmonių 
protuose. Stebimės, kad iki šiol filosofai 
visą savo energiją skirdavo tirti gamtai, 
kuri, būdama Dievo kūrinys, tik Jam vie
nam ir težinoma, o vengdavo tirti tautų ir 
visuomenės pasaulį, kurį suprasti turime 
vilčių, nes tai žmogaus padaras“.

Įdomu, kad Vico, nors tvirtai tikėjo, kad 
žmogus gali pilnai suprasti, ką pats pada
ro. tikėjo ir Apvaizdai. Jai, kitokiu vardu 
vadinamai, tikėjo ir kiti galvotojai-milži- 
nai. Prof. Mazlish pasakoja: „Vienas stam
biausių 19 šimtmečio istorijos filosofijoj ir 
visuomenės moksluose išlikusių tikėjimiš- 
ko pobūdžio dalykų yra Apvaizdos sąvoka. 
Anglui ekonomistui Adomui Smithui ji ei
na „nematomosios rankos“ vardu; Hege- 
liui ji „proto gudrybė“; Marksui „istorinis 
materializmas“ (Freudui — pasąmonė?). 
Nuo pradininko Vico įsitikinimas Apvaiz
dos buvimu teikdavo dvasinio tikrumo 
tiems, kurie ieškojo tvarkingo pastovumo 
ten, kur iš pirmo žvilgsnio, rodos, tevyko 
pripuolami ir be tvarkos įvykiai.

Ar turi žmonijos istorijos bendrybėms 
kokių nors išdirbtų savų pažiūrų mūsų is
torikai? Kaip prie jų derina jie Lietuvos 

istoriją? žodžiu, mūsų istoriografijoje ar 
yra istorijos filosofijos?

Kitų klausimų mūsų istorikams pakišti 
užtinkame Vokietijoj gimusio Kalifornijos 
u-to (kur prof. M. Gimbutienė archeologi
ją dėsto) filosofijos profesoriaus Hanso 
Meyerhoffo 1959 m. išėjusioje antologijoj 
The Philosophy of History in Our Time. 
Čia jis cituoja ispaną Jose Ortegą, pareiš
kusi: „Žmogus prigimties neturi, ją atsto
ja... istorija". Kultūros prasme šiai pažiū
rai, sakoma, pritaria egzistencialistai Sar
tre. Jaspers. Heidegger. Jei lietuvio tikroji 
prigimtis yra ne gamtos, bet istorijos-kul- 
tūros sukurta, ar galima ją trumpai apibū
dinti?

Ar istoriko galvojimo būdai skiriasi nuo. 
sakysime, inžinieriaus ar gydytojo? Gal jis 
labiau literatūros-meno žmogus: „istorijų“ 
pasakotojas? Oksfordo u-te filosofijos pro
fesoriumi buvęs R. G. Collingwood univer
siteto 1949 m. išleistoje knygoje The Idea 
of History straipsnyje (The Historical 
Imagination, rašo: „Istorinės tiesos saikas 
yra istorijos idėja; vadinas, įsivaizduoja
masis praeities vaizdas. Prancūzas filoso
fas Descartes sakytų, kad ši idėja įgimta, 
Kantas ją rūšiuotų kaip a priori (iš anks
to). Ši istorijos vaizdo idėja pati save nu
stato, pati save apsprendžia ir pati save 
pateisina“.

Ar mūsų istorikai turi tokio pobūdžio 
Lietuvos istorijos idėją? Ją, rodos, turėjo 
Daukantas, bet ji mūsų dienų skaitytojui 
nevisai priimtina. Kaip istorikams Lietu
vos istorija atrodo? Ar iš tikrųjų, pavyz
džiui, senovės Lietuva Europą nuo totorių 
apgynė?

Mažesnių tautų istorikams ypač rūpi klau 
simas, kurį kelia žymus prancūzas istori
kas Henri Pirenne (1862-1935) straipsnyje 
Ką istorikai siekia atlikti? (knygoje Met
hods in Social Science, išėjusioje 1931 m.). 
Jis sako: „Prieš istoriką iškyla du darbai: 
pirmasis — surinkti faktus, medžiagą savo 
studijoms; antrasis — šią medžiagą nau
doti. čia būtų privaloma laikytis palygini
mų, nes tik ši priemonė slopintų politinius 
ir tautiškai nacionalistinius iškrypimus, 
kurie neišvengiamai pančioja vien sava 
tauta apsiribojusį istoriką, nes kliudo visu 
pilnumu suprasti savo tautos istoriją. Jis 
nemato jos ryšių su kitų tautų istorijomis 
ne tiek dėl to. kad jau turi iš anksto susi
darytų nuomonių, bet ir dėl to, kad jam 
stinga informacijų bešališkumui. Pasiėmęs 
vien savo tautą aukštinti, toks istorikas 
dažnai perdaug išpučia savo tautos nuo-

(Nukelta į 3 psl.)

GANYTOJO LAIŠKAS
Mano brangieji broliai Kristuje,

Spauda. radijas ir televizija pranešė 
jums žinią, kad popiežius paskelbė dirbti
nio nėštumo sukliudymo dorinį įvertini
mą. Jis žinojo, kad jo žodis daug kam ne
patiks; pramatė, jog tiems suteiks aitru
mo, kurie laukė kitokio šio klausimo 
sprendimo. Mums pranešta, kokių didelių 
sielvartų popiežius turėjo pakelti pasku
tiniaisiais mėnesiais. Jis nenorėjo sudary
ti kam nors skausmo, todėl ilgai atidėliojo 
savo paskutinį žodį. Bet jis privalėjo pasa
kyti, kaip jam rodė sąžinė, nors tai galė
jo atrodyti kitiems nepatrauklu. Popie
žius pasakė: „Bažnyčia, skelbdama tiesą, 
nesistebi pasidariusi panaši į savo Įkūrė
ją, kurs buvo „kaip ženklas, kuriam bus 
prieštaraujama“ (Luko 2,24). Jeigu net no
rėtų įtikti kai kuriems savo Bažnyčios na
riams, šventasis Tėvas negali keisti doros 
įstatymo. Jisai sąžinėje yra įpareigotas 
kalbėti taip, kaip jis mato ir supranta, ei
damas Kristaus jam patikėtąsias parei
gas.

Niekas negali teigti, kad šv. Tėvas pa
skelbęs savo sprendimą gerai nepasiruo
šęs. Priešingai, jis yra kai kurių kaltina
mas. kad per ilgai delsęs. Negalima saky
ti, kad jis neieškojo patarimo. Vyskupai 
ir kunigai, mokslininkai ir gydytojai, vy
rai ir moterys buvo jo patarėjai. Ne vien 
jo sudarytosios Komisijos nariai, bet iš vi
so pasaulio dvasininkai ir kiti tikintieji 
siuntė popiežiui savo samprotavimus. Jis 
tyrė visa tai, skaitė ir svarstė. Štai kodėl 
popiežius nepasisakė pirmiau.

Bet dabar kai kas teigia, kad popiežius 
netuiėjęs teisės laikytis skirtingos nuomo
nės. negu jo sudarytosios Komisijos narių 
dauguma. Šį teigimą tenka patikslinti.

Ir šiuo reikalu aš galiu kalbėti su tam 
tikru orumu: paskutinės komisijos, kuri 
savo nuomonę pateikė popiežiui, aš buvau 
vicepirmininkas. Nė vienas Komisijos na
rys negalvojo ir neteigė, kad mes balsų 
dauguma galėsime išspręsti painųjį klau
simą. Mus paprašė perskaityti įrodymus 
ir pranešti popiežiui, ką patyrėme. Visada 
buvo suprasta, kad šio klausimo sprendi
mą gali padaryti vien Kristaus Vikaras.

Dievo įstatymai negali būti sprendžiami 
balsų dauguma. Šioje šalyje gerai supran
tame, kad geros valios vyrų ir moterų 
dauguma nebūtinai teisingai sprendžia do
rinius klausimus. Neseniai parlamento žy
mi dauguma priėmė vadinamąjį „sočiai 
cause" abortų nuostatuose, ir, esant tobu
lai sveikam kūdikiui motinoje ir visiškai 
sveikai motinai, šis potvarkis leidžia su
naikinti negimusį kūdikį. Niekas kitas, 
tik mūsų Bažnyčia pasipriešino tokiam 
įstatymui.

Popiežius paskelbė savo sprendimą. Pri
imdami jį, žvelgiame pirmyn iš sielovados 
pusės į visą krikščioniškosios šeimos gy
venimą. Medicinos mokslas, kaip teigia 
kai kurie gydytojai, yra arti to, kad duotų 
saugų pagrindą gimdymams išdėstyti, lai
kantis prigimties apyskaistos eilės. Tuo 
būdu, sako popiežius, mokslininkai įrodys 
Bažnyčios skelbiamąją Vatikano Susirin
kime tiesą, kad „negali būti tikro prieš
taravimo tarp dieviškųjų įstatymų, gyvy
bę perteikiant ir ugdant vedybinę meilę“ 
(Gaudium et Spės Nr. 51).

Bažnyčia užjaučia tą daugybę asmenų, 
kuriems šis potvarkis sudarys sunkumų. 
Tie. kurie yra įpratę naudotis neteisėtomis 
priemonėmis, gal iš karto nepajėgs pasi
priešinti pagundoms. Bet tegul jie nenu
simena. tegul jie nesišalina nuo sakramen
tų. Nors ir dažnai jiems tektų suklupti, jie 
turi maldauti Dievo malonės, kad jų valia 
pasidarytų klusni Dievo įstatymui.

Tesuteikia Dievas visiems mums išmin
ties ir nuolankumo, kad noriai priimtume 
Bažnyčios galvos žemėje nurodymus.

Telaimina Dievas visas šeimas vyskupi
joje ir pamoko kunigus vadovauti savo 
žmonėms su švelnumu, išmintimi ir meile.

f Jonas Kardinolas Heenan,
Westminsterio arkivyskupas
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PUSIAU ATVIRAS PASISAKYMAS
tų įsteigtos redakcinės tarybos, sudarytos ir su ginklu, kol vyriausybė darys tai, ką 
iš Nacionalinio Fronto atstovų, arba stei- mes būsime jai pavedę; o mes galime pa- 
kime naujus laikraščius. tikinti savo sąjungininkus, kad laikysimės

Steikime komitetus ginti žodžio laisvei, draugystės, sąjungos ir prekybos sutarčių. 
Organizuokime specialias tarnybas patik- Susijaudinusiųjų priekaištai ir slapti įta- 
rinti, kad būtų tvarka susirinkimuose. Jei- rinėjimai turi tikrai sunkinti mūsų vyriau- 
gu išgirstume keistų žinių, pasitikrinkime sybės padėtį.
jas, pasiųskime atstovus pas tuos, kurie Vienu žodžiu, mes galime patikrinti vie- 
tuo suinteresuoti, ii- skelbkime jų atsaky- nodas sąlygas visiems tiktai pagerindami 
mus, gal net iškabindami juos prie medžių, savo vidaus sąlygas ir atgijimo vyksmą 
Paremkime saugumo organus, kai jie pa- vesdami iki tol, kad vieną dieną galėtume 
ieško tikrų nusikaltėlių; mes nenorime kel- išrinkti valstybininkus, kurie turės pakan
ti netvarkos ir visuotinės suirutės. Venki- karnai drąsos, garbės ir politinės išminties 
me kaimyninių ginčų, pasmerkime politi- sudaryti ir palaikyti tokioms sąlygoms, 
nių reikalų juodinimą. Išaiškinkim šnipus. Tai, be kita ko, yra problema visų mažųjų

Didelis atostoginis judėjimas per respub- pasaulio kraštų.
liką kels susidomėjimą dėl konstitucinių šį pavasarį, lygiai kaip ir po karo, mums 
patvarkymų čekų ir slovakų reikalais. Mū- vėl susidarė didžiulės galimybės. Mes vėl 
sų galvojimu, federacija išsprendžia tauty- galime paimti į rankas savo bendruosius 
bių klausimą. Šalia to, dar svarbu, kaip reikalus, kuriuos visokiais praktiniais su- 
vyksta demokratinimas. Bet vien tai ne- metimais mes vadiname socializmu, duoti 
patikrins geresnių gyvenimo sąlygų slova- jam tokį pavidalą, kuris geriausiai atitik- 
kams. Tuo nebus išspręsta nei čekų, nei tų mūsų buvusį gerą vardą ir gerą apie 
slovakų sritinės problemos. Partinės biu- mus nuomonę, kurią kadaise ir mes patys 
rokratijos valdymas gali išlikti, ypač Slo- turėjome apie save. Šis pavasaris jau bai- 
vakijoje, kur yra „daugiau laisvės". gėsi ir daugiau niekad nebegrįš. Žiemą jau

Pastaruoju metu būgštaujama, kad į mū- mes viską žinosime.
sų vidaus reikalus gali įsikišti užsienių pa- Tuo mes ir baigsime savo pareiškimą, 
jėgos. Turėdami galvoje tas pranašesnes skirtą darbininkams, valstiečiams, valdi- 
pajėgas, mes turime padoriai laikytis ir ninkams, dailininkams, mokslininkams, 
nieko nepradėti. Mes galime patikrinti vy- technikams ir visiems kitiems. Surašyta 
riausybę, kad remsime ją, jeigu reikės, net tai buvo mokslo žmonių pasiūlymu.
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KALINIO KELIAS
(3) Tęsinys is pr. numerio

Tačiau pajėgų kova iki tam tikro laips
nio yra pastebimai sumažėjusi. Dabar ve
dama kova dėl esmės ir kad įstatymai 
veiktų, dėl tam tikro laipsnio praktiškų 
dalykų. Be to, mes turime duoti laiko dirb
ti naujiesiems žmonėms, ministeriams, 
valstybės gynėjams, pirmininkams ir sek
retoriams. Jie turi teisę į tą laiką, kad ga
lėtų arba gerai padaryti, arba pasirodyti 
netinkami. Šalia to šiuo metu nėra ko dau
giau laukti iš centrinių politinių organų.

Praktiška busimosios demokratijos rūšis 
priklausys nuo to, kas pasidarys su įmonė
mis ir kas atsitiks jose. Visose mūsų disku
sijose paskutinis žodis priklauso ekono
mistams. Reikia ieškoti gerų vadovų ir žiū
rėti, kad jie užimtų geras vietas.

Tikra tiesa, kad, palyginti su subrendu
siais kraštais, mes esame blogai apmoka
mi, o kai kam ir dar blogiau sekasi. Mes 
galime reikalauti daugiau pinigų — jų ga
li būti prispausdinta, bet tuo pačiu niekais 
nueis jų vertė. Geriau reikalaukime, kad 
direktoriai ir pirmininkai paaiškintų 
mums, ką jie gamins ir kokiais kaštais, 
kam jie nori parduoti savo gaminius ir ko
kiomis kainomis, o kai dėl uždarbių, tai 
kuri jų dalis bus investuota gamybai su
moderninti, o kuri dalis gali būti paskirs
tyta.

Po aiškiai nuobodžiomis straipsnių ant
raštėmis laikraščiuose vyksta labai kieta 
kova dėl demokratijos ir vadovavimo. 
Kaip gamintojai, darbininkai gali įsijungti 
į tą kovą pasirinkdami asmenis, kuriuos jie 
rinks į vadovus ir į įmonių tarybas. Kaip 
dirbantieji, jie geriausiai sau pasitarnaus,
jei išrinks savo atstovais į profesinių są
jungų organus natūraliuosius savo vadus, 
pajėgius ir garbingus žmones, nepaisyda
mi jų partinės priklausomybės. Jei šiuo 
metu mes nieko daugiau negalime laukti iš 
dabartinių centrinių politinių organų, tai 
privalom daugiau pasiekti rajonuose, ypač 
kiek tai susiję su komunistais.

Reikalaukime, kad atsistatydintų žmo
nės, kurie blogam panaudoja savo galią, 
kurie pakenkė viešajai nuosavybei ar ne
garbingai ir žiauriai elgėsi. Mes turim ras
ti būdų paskatinti jiems atsistatydinti, vie
šai juos kritikuodami rezoliucijomis, per 
parodomąsias darbo brigadas, kolektyvi
nėmis dovanomis tiems, kurie pasitrauks, 
streikais ir boikotais prie jų durų.
Tačiau mes privalome atmesti neteisėtus, 

negarbingus ar šiurkščius metodus, kadan
gi jie gali paveikti Aleksandrą Dubčeką, 
idant ir jis naudotųsi tuo. Mes turime vie
šai pasmerkti rašymą įžeidžiamų laiškų, iš
skyrus tokius, kokius rašantieji laikytų 
priimtinus sau. Peržiūrėkime Nacionalinio 
Fronto veiklą. Reikalaukime tautinių ko
mitetų viešų susirinkimų, sudarykime spe
cialius piliečių komitetus, svarstant tiems 
klausimams, dėl kurių pareigūnai sakosi 
nieko nežiną.

Dalykas paprastas: susirenka keletas 
žmonių, išsirenka sau pirmininką, laikosi 
nustatytosios darbotvarkės, spausdina tai, 
ką išsiaiškina ir kas reikalauja sprendimų, 
ir nesileidžia įbauginami. Pakeiskime ra
joninę ir vietinę spaudą, išsigimusią į ofi
cialiųjų pažiūrų ruporą, į viską teigiančią 
pažiūrų platformą; reikalaukime, kad bū-

ISTOR1JA NAUJOMS KARTOMS

(Atkelta iš 2 psl.)

pelnus ir nepamato, ką ji yra pasiskolinusi 
iš kitų. Jis negali būti teisus kitoms tau
toms, nes jų nesupranta. Tik palyginimai 
užtikrintų kiekvienai tautai jos tikrąją 
vietą istorijoj".

Lietuvos istorijos „įgimtą" ar „a priori“ 
idėją, rodos, siekė nušviesti vilnietis dr. 
D. Alseika, 1924 m. Vilniuje išleistoje 125 
psl. knygelėje Lietuvių tautinė idėja istori
jos šviesoje. Marksistinį ekonominį pradą 
šiek tiek paneigdamas, jis tautos siekimą 
siekė išvesti ne iš dvasios, bet gamtos dės
nių. Jis sakė: „Lietuviai tautiniai susipra
to ir pradėjo prie kultūros ir laisvės siek
ti ne tiktai dėl to, kad spyrė ekonominės 
gyvenimo sąlygos, bet ačiū gamtos įstaty
mui, kad kiekvienas individualus ir visuo
meninis organizmas stengiasi likti gyvu ir 
laisvu... Inteligentai, paveldėję tautos iš
laikymo instinktą, pakreipė ūkininkus ir 
visą liaudį prie apsišvietimo tautinėje 
dvasioje“ (p. 102).

Tačiau dvasia, rodos, buvo ne tiek Dar
vino „kovos už būvį“ ar Markso ekonomi
niai santykiai, kiek Descartes „įgimta“ 
(Ortegos „istorija"), o Kanto „a priori“ 
mūsų tautinės istorijos vaizdas-idėja. Pli
ki faktai nieko nepasako. Jie neiškalbūs. 
Istoriją sukuria istorikas, juos peršviesda
mas savo istorine idėja — praeities vaiz
du, čiurlioniška vizija.

Būtų įdomu patirti bendresnes mūsų is
torikų pažiūras. Žymus amerikietis istori
kas prof. Carl L. Becker (1873-1945) skel
bė: „Istorija yra neapčiuopiamas pasaulis, 
kuris prašosi atkuriamas vaizduote, kad 
būtų pristatytas mūsų protams“.

Vyt. Sirvydas

PIRMIEJI SPORTININKŲ 
PASIRODYMAI

Pirmaisiais nepriklausomybės metais 
sportas Lietuvoje jau buvo pradėtas orga
nizuoti tautiniais pagrindais. Žymiausias 
spoito entuziastas buvo dr. Sližys. Tuoj 
piadėjo reikštis buvęs Petrapilyje gim
nastikos mokytojas K. Dineika, įgudę fut- 
bo’.istai P. Oleka ir S. Garbačiauskas, Va
karų Europos sporto ideologas J. Eretas, 
sporto entuziastai broliai Bulotai ir kt. Jų 
pastangomis ir buvo suorganizuoti pirmie
ji sporto vienetai Lietuvoje.

1920 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Lietuvos 
Fizinio Lavinimosi Sąjunga. Pirmąją val
dybą sudarė: pirm. K. Dineika, P. Oleka, 
dr. Sližys, E. Kubiliūnaitė, S. Garbačiaus
kas. LFLS, vadovaudamasi šūkiu „Svei
ka siela sveikame kūne", pradėjo prakti
kuoti pedagoginę gimnastiką ir lengvąją 
atletiką. Prie sąjungos susiorganizavo ir 
futbolo komanda. Po kiek laiko Vytauto 
kalne buvo suruoštos „tarptautinės" fut
bolo rungtynės. Tą vadinamąją tarptauti
nę futbolo komandą sudarė akredituoti 
prie Lietuvos vyriausybės diplomatinio 
korpuso nariai. Tai buvo propagandinės 
rungtynės, kurias pirmą kartą santykiu 
3:8 ir antrą kartą 2:5 laimėjo Lietuva. Ga
lima sakyti, kad tai buvo istorinės rung
tynės. Tarptautinę komandą sudarė: Suo
mijos atstovybės sekretorius Palmųuist, 
Italijos atstovas Sa'.a, Olandijos bei Švedi
jos atstovas v.d. Lieff, Tautų Sąjungos 
Kontr. Komisijos narys ispanas Usųuiano, 
Anglijos atstovybės sekretorius Povvel, 
Danijos atstovybės sekretorius Borch, Če
koslovakijos atstovybės sekretorius Le- 
lek, Šveicarijos URM atstovas dr. Ehret. 
Serbijos atstovas Tautų S-goje dr. Lasič, 
Prancūzijos Tautų Sąjungos Kom. Butin 
ir anglas Mende.

Lietuvių komandą sudarė: Dineika, 
Fersteris, Garbačiauskas, Juozapaitis, 
Klečka, Kulvietis. Nausas, Rimša, Stak- 
niūnas, Stonis ir Vasiliauskas.

Lygiagrečiai Kaune pradėjo kurtis Šau
lių Sąjungos sporto sekcija, Jacht klubas 
ir įvairūs tautinių mažumų sporto klubai. 
O provincijoje pirmieji soorto židiniai pra
dėjo veikti Ukmergėje, Panevėžyje, Mari
jampolėje. Seinuose, Vilkaviškyje ir kt. 
Daugumoj gimnazijų pradėjo-veikti moks
leivių sporto sekcijos.

1921 m. liepos 30 ir 31 d.d. LFLS suorga
nizavo lengvosios atletikos rungtynes Lie
tuvos pirmenybėms. Tada pirmą kartą 
klasinis sportas tautine forma buvo pradė
tas Lietuvoje. Rungtynėse dalyvavo 39 
žmonės, kurie atstovavo įvairiems sporto 
vienetams ir kariuomenei. Vyriausybės 
vardu sveikino Vidaus reikalų ministeris 
R. Skiptis. šaulių S-gos vardu V. Putvins
kis. Šioms rungtynėms dovanų daugiausia 
paskyrė vyriausybė, tuo parodydama, kad 
yra palanki sportui.

1921 m. spalio 21 d. Kaune buvo suruoš
tos Kauno miesto ir kariuomenės įgulos 
lengvosios atletikos pirmenybės. Dalyva
vo: LFLS. Šaulių S-ga, Kauno Vokiečių 
Sporto Klubas, Karo Mokykla. Mokoma
sis batalionas. I-ji Kauno gimnazija, šar
vuočių rinktinė ir šarvuotas auto divizio
nas. Iš viso dalyvavo apie 100 sportinin
kų. Šiose rungtynėse dalyvavo ir pirmo
sios sportininkės moterys.

Prie pirmųjų sportinių pasirodymų dar 
tenka priskirti 1921 m. spalio 2 d. Kaune 
įvykusį estafetinį bėgimą. Bėgimas vyko 

Laisvės alėja, ir jo pasižiūrėti susirinko 
daug žmonių.

1922 m. įkurta Sporto Lyga, kurios tiks
las buvo rūpintis visų fizinio lavinimosi 
šakų organizavimu Lietuvoje, kelti visuo
menės fizines jėgas, bendrauti su tarptau
tinėmis sporto organizacijomis. Laikinąją 
centro valdybą sudarė pirm. Šodė ir nariai 
Itn. S. Darius, S. Garbačiauskas, K. Bulo
ta ir Kubiliūnaitė.

1922 m. susiorganizavo Lietuvos Gim
nastikos ir Sporto Federacija. Sportinėje 
veikloje ji vadovavosi Lingo bei švedų 
gimnastikos ir sporto sistema. Laikinąją 
centro valdybą sudarė: pirm. K. Dineika. 
J. Eretas, Likerauskas, Valavičius ir V. 
Arminaitė. Federacijos instruktoriai tų 
pat 1922 m. vasarą suorganizavo Šiauliuo
se ir Jurbarke mokytojams bei skautams 
gimnastikos ir sporto kursus.

Nepaprasta istorija
Vėl viena iš Vilniaus Tiesos „nepaprastų 

istorijų“:
Vilnietis susitiko Panevėžy savo giminai

tį iš Pasvalio. Susitikimas būtų buvęs vie
nas malonumas, jei ne tas nelemtas auto
buso bilietas iš Panevėžio j Vilnių, kurį vil
nietis jau turėjo kišenėje. Nutarė bilietą 
grąžinti į kasą ir važiuoti į Pasvalį. Iki au
tobuso į Vilnių buvo dar keturios valandos, 
tai pagal taisykles kasa turėjo grąžinti vi
są bilieto kainą. Bet prie langelio:

— Prašau pasą. — pareikalavo kasinin
kė.

— Pasą palikau namie, — truputį išsi
gandęs pasiteisino žmogus ir klusterėjo:— 
O kam jis jums?

— Jeigu neturite paso, bilieto nepriimsi
me, — pareiškė kasininkė. Ką žmogui da
ryti? Kol parduosi kam „iš rankų" bilietą, 
neliks laiko į Pasvalį važiuot... Nutarė pa
siskolinti pasą pas pažįstamą. Žinojo, kad 
daro negerai, bet išeities nematė.

Atsinešęs pasą, gavo kasoje specialų po- 
pierio lakštą, kurį reikėjo užpildyti. Ištisa 
anketa su tuzinu klausimų, reikalaujančių 
smulkiai iškloti popieriuje bilieto atsisa
kančio piliečio asmenybę bei padaryti nuo
dugnius išrašus iš jo paso. Pilietis dar la
biau suglumo, kai perskaitė griežtą klausi
mą. kodėl jis negalįs išvykti pagal pirktą 
bilietą. Parašyti, kad nori nuvykti pas gi
minaitį. nedrįso: ką gali žinoti, gal palai
kys nerimta priežastim ir bilieto atgal ne
priims. Parašė: priežastis — liga. Ir čia bi
lieto savininką nutvėrė, kaip sakoma, nusi
kaltimo vietoje. Iš jo pareikalavo... ligo
nio lapelio(l).

Kuo viskas baigėsi? Pilietį dar kelis kar
tus siuntinėjo kažkokių parašų. Praėjo ko
ne trys valandos. Pagaliau bilietą paėmė, 
bet grąžino žmogui jau tik 85% bilieto 
vertės. Mat. iki autobuso išvykimo į Vilnių 
buvo likusi jau tik viena valanda... Susi
nervinęs ir suprakaitavęs išėjo žmogus iš 
stoties. Autobusas į Pasvalį jau buvo išva
žiavęs. Pas giminaitį pasivėlino. O ir ten 
malonumo nedaug: vis vaidenosi reikalavi
mai „Parodykit, keleivi, ligos lapelį...“ O 
kas bus. jei sužinos, kad ir pasas buvo sko
lintas?

— Tai. tur būt, biurokratizmas? — spė
liojo vilnietis V. Strockis, kuriam taip at
sitiko Panevėžy šių metų liepos 6 d. Tiesa 
patvirtina, kad gryniausias biurokratiz
mas. Suklydo tik nepridėjusi, kad papras
čiausias. kasdieniškiausias. tarybinis...

(E)

Antrasis pasauiinis karas žiaurumu pra
lenkė buvusius karus. Paimkim tik Vokie
tiją. Ji visa ir net jos okupuotieji kraštai 
buvo nusėti koncentracijos stovyklomis. 
Bavarijos civil, vokiečių valdžios vidaus 
reikalų ministerio dr. Auerbacho teigimu, 
visose nacių koncentracijos stovyklose nu
kankinta 11 milijonų žmonių.

Dabar visi tie įvairių tautų kankiniai 
kokiu nors būdu pagerbiami, o jų atmini
mas įamžinamas. Iš tokių buvo ir Flossen- 
burgo kone, stovykla. Nors ši stovykla bu
vo tik šalutinė, bet iki šiol surinktomis ir 
patikrintomis žiniomis joje nukankinta 
ii- pro krematoriumo dūmtraukį išleista 18 
tautybių 73.296 žmonės, jų tarpe 2480 lie
tuvių. Šiems kankiniams atminti visa buv. 
Flossenburgo koncentracijos stovykla ati
tinkamų valdžios organų sutarptautina- 
ma. Joje pastatyta mūrinė koplyčia, pa
vadinta Kristaus kalėjimu, o toji vieta, kur 
buvo krematoriumas, kartuvės ir masinio 
kalinių šaudymo aikštė, gavo Mirties slė
nio vardą. Čia kiekvienai tautybei pasta
tyti paminklai ir antkapiai, kurių užrašai 
yra kankinių kapas — paminklas. Pa
minklui pamatus ruošiant, išimta ir su
rinkta daugybė kulkų, kurios daugeliui 
žmonių atėmė gyvybes. Nors koplyčia ir 
kai kurie paminklai dar galutinai nebaig
ti. bet, pagal iš anksto nustatytąjį termi
ną. jų šventinimo iškilmės ir sutarptau- 
tintos vietovės atidarymas įvyko 1947 m. 
gegužės 25 d. Tą dieną Flossenburgan bu
vo atvykę lietuvių vysk. Padolskis, rytų 
apeigų vyskupas Paulius (jis neseniai Ro
moje perėjo iš ortodoksų į unitų tikėjimą), 
amerikiečių karinės valdžios atstovai, įvai
rių tautų karinės misijos, Bavarijos vokie
čių civ. valdžios atstovai, kacetininkai, 
žurnalistai, kviestieji svečiai ir daug vi
suomenės. Iškilmės pradėtos įspūdingom 
eitynėm į Flossenburgo kapines. Eitynių 
dėmesio centre buvo ilga virtinė lietuvių 
moterų tautiniais rūbais. Priešakyje ketu
rios jų nešė gražų su lietuviškais įrašais 
kaspinuose vainiką. Mūsų tautietes labai 
daug kas fotografavo ir keliais atvejais 
„Wochenschau“ filmuotojai nufilmavo.

Koplyčios šventinimo apeigas atliko vys
kupas V. Padolskis ir joje atlaikė pirmą
sias mišias. Pamokslą aukštasis ganytojas 
pasakė per garsiakalbį atviram ore anglų, 
prancūzų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Pirmasis iš karinių misijų Bavarijos ame
rikiečių karo vado vardu kalbėjo pik. Hol
ler. Jo kalbos motto: „Amerika trokšta vi
soms tautoms ir žmonėms laisvės“. Po jo 
kalbėjo Sovietų S-gos mjr. Prokutin, len
kų ryšio karininkas mjr. Klimczak, jugo
slavų Itn. Vabiez, italų kpt. Morandini. Vi
si jie smerkė karą ir priespaudą, tik ruso 
karininko kai kuriose kalbos frazėse skam
bėjo keršto ir kovos šūkiai: „...reikia su
naikinti visus iki paskutinio priešus — fa
šistus“...

Daug jaudinančių žodžių pasakė Bavari
jos vokiečių civilinės valdžios švietimo mi
nisteris dr. Kontkameris, vidaus reikalų 
ministeris dr. Auerbachas, paminklų staty
mo komiteto iždininkas burmistras Troe- 
geris ir komiteto narys Siekerskis. Pasta
rasis pažymėjo, kad kankiniai perėję tikrą
jį Golgotos kelią, nes naciai čia, žemėj, bu
vo sukūrę pragarą.

Giedodami Requiem, vyskupas ir dvasiš- 
kija bei aukšti svečiai ii' gausi visuomenė 
nukeliavo į Mirties slėnį pasimelsti ir pa
gerbti kankinių bei pašventinti paminklų 
ir antkapių. Stovyklos galingoji sirena, ta 
pati, kuri tiek įbaugindavo kacetininkus, 
paskelbė tylos ir susikaupimo minutę.

Visų tautybių žmonės spietėsi ties savo 
paminklais ir antkapiais. Stovėjome ties 
krematoriumo durimis ir su nuostaba bei 
pagarba žvelgėme į lietuviams pastatytąjį 
antkapį. Susirinko tada čia lietuvių iš vi
sos Vokietijos: Vliko, tremtinių komitetų 
atstovai, politiniai kaliniai, žurnalistai ir 
gausus tautiečių būrys. Visi tylūs ir susi
kaupę. Galvon smelkėsi „O motin, Lietu
va. ar tu žinai, kad čia iš pustrečio tūks
tančio tavo vaikų liko... tik sauja pelenų“.

Po pietų iškilmės buvo tęsiamos salėje. 
Paminklinis komitetas davė susirinkusiems 
savo ataskaitą bei nužymėjo ateities dar
bus. Statybos darbai jau atsiėjo apie 250 
tūkst. RM, surinktų aukomis daugiausia iš 
įvairių tautų tremtinių: lenkų —- 50.000

VIENU PACIENTU PERDAUG

Neumuensteryje, Vokietijoje, vieną sa
vaitgalį 28 m. amžiaus tarnautojas nesu
stabdytas praėjo sargybas kareivinių rajo
ne. Jis buvo stipriai išgėręs. Kareivinių 
rajone susirado sanitarijos skyrių, jame 
laisvą lovą, o gretimoje lovoje gulintį ser
gantį karį dar apibarė, kad nešvarią pele
ninę palikęs ant stalo, ir nusprendė atsi
gulti į tą laisvą lovą ir pamiegoti — išsipa
girioti.

Kitos dienos rytą sanitarijos kareivis, 
tikrinęs ligonių temperatūrą, pastebėjo, 
kad vienu pacientu perdaug. Išsiaiškinta, 
kas tas pacientas. Jis, žinoma, buvo tuojau 
išprašytas lauk. Tačiau netrukus jis grįžo 
ir paprašė raštiškai patvirtinti, kad jis 
pernakvojęs kareivinių sanitarijos skyriu
je. nes kitaip žmona neįsileisianti jo į na
mus. Č. 

RM, vokiečių — 40.000, norvegų — 22.000, 
lietuvių — 5.000 ir t.t. Bavarijos vokiečių 
valdžia paskyrė 30.000 RM. Be to, ji leido 
sudaryti fondą, iš kurio numatyta šelpti 
kacetininkus ir jų našlaičius, duoti stipen
dijas besimokantiems visų tautybių kace- 
tininkams bei jų vaikams. Paminklinis ko
mitetas jau paruošė spaudai knygą apie 
Flossenburgo koncentracijos stovyklą. Au
tentiška medžiaga knygai paimta iš Flos
senburgo budelių bylos. Taip pat išleistas 
Flossenburgo šiurpių vaizdų albumas bei 
pašto atvirukai. Paskelbtas konkursas 
„Kristus Kalėjime" paveikslui nutapyti.

Po apyskaitos buvo įteiktos visų tautų 
atstovams urnos su kankinių pelenais bei 
kitais palaikais, išduodant autentiškus do
kumentus, kuriuos pasirašė vysk. V. Pa
dolskis ir paminklinis komitetas. Lietuviai 
šias relikvijas perdavė Politinių Kalinių 
Centrui.

Flossenburgo stovykla įsteigta 1938 m., 
tačiau krematoriumo dūmtraukis ypač la
bai rūko nuo 1944 m. vasaros. Ši stovykla 
buvo lyg ir pereinamoji: stipresniuosius 
kalinius išsiųsdavo į kitas stovyklas, o silp
nieji išlėkdavo pro krematoriumo dūm
traukį. Stovykloje nuolat būdavo 15-18 
tūkstančių kalinių. Ypač vargino darbai 
akmens skaldykloje ir plytinėje. Kas ten 
patekdavo, retas savo kojomis grįždavo. 
Žymesniems kaliniams, kaip Bavarijos ku
nigaikščiui, buv. Austrijos ministeriams 
bei aukštesniems lenkų karininkams, buvo 
atskiras kalėjimas, kur jie iškęsdavo dar 
didesnes kančias bei pasityčiojimus.

1945 m. balandžio mėnesiui įpusėjus ir 
amerikiečiams besiartinant, naciai sumanė 
kalinius iškeldinti. Buvo sudarytos 6 kolo
nos, maždaug po 3 tūkst. kalinių. Juos pės
čiomis varė Čekoslovakijos link. Išvarytų
jų likimas nežinomas, tačiau turima žinių, 
kad jie sušaudyti. Paskutinioji silpniausio
ji kolona išsigelbėjo. Ją, vos bekrutančią, 
pastebėjo amerikiečių lakūnai. Jiems da
vus ženklus, amerikiečių tankai koloną pa
sivijo ir išlaisvino.

Viena kolona buvo varoma per Pley
stein miestelį. Daugelis kalinių iš nusilpi
mo nepaeidavo ir krisdavo. Jie buvo nacių 
vietoje sušaudomi. Draugai turėdavo juos 
užkasti. 16 km ruože tokiu būdu buvo nu
žudyti 144 vyrai, jų tarpe 4 lietuviai.

Dabar jų lavonai iškasti ir palaidoti 
Pleystein miestelio centre. Čia jiems pasta
tytas gražus paminklas.

J. Pyragas

NAUJAS RESTORANAS PALANGOJ

Palangoje įrengtas naujas restoranas 
„Birutė“, apie kurį jau esą kalbama „ne 
mažiau, kaip apie Šeduvos malūną“. Mat, 
ir čia patalpos menininkų išpuoštos seno
viškos išvaizdos papuošalais, didžiajame 
lange spalvoto stiklo Birutės paveikslas, 
bare — Birutė su Kęstučiu, o iš viso ši sve
tainė primenanti „senovėje ošusius ąžuo
lus, milžinus, dievams amžiną ugnį saugo
jusią vaidilutę Birutę“. Tik svečių jau ei
lės. Mat, joj pabuvoti atvyksta ne tik iš 
įvairių Lietuvos kampelių: „ja žavisi kitų 
respublikų žmonės“, anot Tiesos korespon
dento V. Minioto. O jų Palangoj dabar 
daug... (E)

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
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Europos lietuviu kreuiku
DIDYSIS SĄSKRYDIS

Keliu ir keleliu, vieškeliu ir takeliu ro
dyklės iš visų pusių rodo į Nottingham^, į 
ten auksinio jubiliejaus proga rengiamąjį 
didįjį Anglijos lietuvių sąskrydį, kuris 
įvyks rugpiūčio 31 d., 6.30 vai., 30 Bentinck 
Rd., Ukrainiečių salėje.

Kreipiamės į visus DBLS skyrius, į vi
sas tautines partijas, organizacijas ir so
cialinius klubus bei pavienius asmenis, o 
ypač į mūsų jaunąją kartą, ir kviečiame 
dalyvauti.

Kurie buvote nepažįstami, tenai susipa
žinsite. Kurie ilgai nebuvote susitikę drau
gų, tenai susitiksite. Salė puiki, vietos 
daug visiems.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba

LONDONAS
SVEČIAI LONDONE

Lietuvių Namuose buvo apsistoję atosto
gas Londone leidę ar su reikalais atvažia
vę Nottinghamo lietuvių veikėja E. Vaino
rienė su dukrelėm, S. Linkevičius iš Bris
tolio, Stoke-on-Trento DBLS pirm. P. Du
dėnas ir O. Sietnikas su žmona iš Keigh
ley, solistė V. Galbuogytė iš Bradfordo ir 
Europos žemyne studijavusi ir dabar į JAV 
pas tėvus grįžtanti Kasakaitytė.

Be to, išvažiuodami į Vokietiją stovyk
lauti, lankėsi Lietuvių Namuose lietuviai 
skautai.

V-JI TAUTINĖ STOVYKLA

V-ji Tautinė Stovykla įvyko liepos 8-20 
d.d. Chicagos skautų Rako stovyklavietėje, 
JAV, Michigano valstijoj. Joje buvo apie 
750 skaučių, 450 skautų ir 100 akademikų. 
Brolijos pastovyklė buvo suskirstyta į 
įvairias Lietuvos senovės pilis, sesės pava
dino savo rajonus Lietuvos sričių vardais.

Liepos 13-14 d.d. savaitgaliu suvažiavo 
didžiulis skaičius svečių. Tarp jų buvo 
Lietuvos skautybės pirmūnas V. šenber- 
gas, vysk. V. Brizgys ir PLB pirm. J. Ba- 
chunas. Savaitgalio metu įvyko du iškil
mingi paradai, ir daugeliui skautybės bi
čiulių įteikti ordinai.

Visą laiką buvo geras oras, tik priešpas
kutinę dieną staigus lietus sutrukdė Par
tizanų dienos iškylą. Sekantį rytą vyko 
JAV ir Kanados skautai namo.

si. Petras Veršelis 
vienintelis LSS stovyklautojas iš Europos
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= —
| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
S =

| Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
| siuntiniams j Lietuvą pasilieka vis tos pačios. g

| Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
| ypač naudingi jūsų giminėms:

| VASARINIS 1968. 1: |

= Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang- ĮĖ
= liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3i jardo vilnonės medžiagos 
| moteriškam kostiumui, 1 terilcno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- =
1 kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių f
= kojinių. E

1 Kaina £25.0.0. |
E E
g VASARINIS 1968. 2: g
= —
E Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo =
f angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba E
= nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas =
= itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai =
I marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =
Į Kaina £27.10.0. g

| Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis g
I siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, g
| kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
r Labai gera vilnonė skarelė Ail.7.0, nailoninis vyriškas arba moteris- E
= kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- =
E loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. =

| BALTIC STORES LTD.
f (Z. JURAS) g
g 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. g
, Tel. SHO 8734. |
i Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
| siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
1 kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
. supirktuosius siuntinius. g
f |
- Musų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
i Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
| Income Tax klausimais. e
I Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester, 

allllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll......

AUKOS A.A. MIN. B. K. BALUČIO

PAMINKLO FONDUI

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas 
(naujasis) per savo kasininką A. Baran- 
čiuką atsiuntė 50 dolerių.

AUKA TAUTOS FONDUI •

Tautos Fondui aukojo Ignas Juška iš 
Nottinghamo 5 svarus. Nuoširdi padėka.

T. F. Valdyba

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 5 šil. P. 
Čeponis, 4 šil. J. Vengras, po 3 šil. A. Sta
šaitis ir J. Čepas, po 2 šil. J. Maslauskas ir 
V. Apanavičius.

KLUBO PELNO PASKIRSTYMAS

Siųsdamas 50 dol. auką a.a. Min. B. K. 
Balučio paminklo fondui, Chicagos Angli
jos Lietuvių Klubo kasininkas A. Baran- 
čiukas, be kita ko, rašo:

„Paskutiniuoju metu Chicagos Anglijos 
Lietuvių Klubo Valdyba paskirstė iš savo 
išteklių: Lietuvių Fondui 100 dol., a.a. Min. 
B.K. Balučio paminklui 50 dol., Lietuvių 
televizijai 25 dol., Jaunimo Židiniui 25 dol., 
papildomai radijui Sophie Barčus 15 dol., 
papildomai radijui Margutis 15 dol.

Nepamiršome ir Chicagos Anglijos Lietu
vių Klubo atsarginės sąskaitos — į ją įne
šėme 808 dol. 31 cent.“.

KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS

Pranešu giminėms, prieteliams ir pažįs
tamiems, kad užprašytosios pamaldos už 
velionę a.a. Liudviką Oną Strumskienę bus 
laikomos Nottinghamo Jaunimo Židinio 
koplyčioje rugpiūčio 25 d., sekmadienį, 11 
vai. O 12 vai. Wilford Hill katalikų kapi
nėse bus šventinamas velionės antkapio 
kryžius. Pamaldas ir kryžiaus šventinimo 
apeigas atliks kun. dr. S. Matulis.

Nuolankiai prašau tautiečius gausiai da
lyvauti. Bus fotografas. Nuotraukos bus 
siunčiamos sesutėms Lietuvon. Bus spe
cialus autobusas į kapines ir iš jų. židinyje 
visiems tautiečiams bus Moterų Draugijos 
valdybai talkininkaujant paruošta kavutė.

Jonas Strumskis

A.A. DIPL. INŽ. A. ADAMONIS

Liepos 15 d. Coventryje, D. Britanijoje, 
mirė dipl. inž. Antanas Adamonis, kilęs iš 
Muškėnų kaimo, Panemunėlio valse., Ro
kiškio apskr.

Gimė jis 1904 m. spalio 2 d. ūkininko 
šeimoje. Gimnaziją baigė Rokiškyje. To
liau mokėsi V. D. Universiteto technikos 
fakultete ir 1933 m. baigė statybos skyrių. 
Po to ilgesnį laiką išdirbo Raseinių apskri
ties inžinierium. Raseiniuose labiausiai pa
žymėtinas jo darbas — didelės ligoninės 
statyba tame mieste.

Dalyvavo ir visuomeniniame darbe — 
Šaulių Sąjungos veikloje.

1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos, po karo, 
1947 m. apsigyveno Britanijoje ir gavo 
darbo Coventryje, Courtaulds fabrikuose. 
Po poros metų, J. Johnstonui rekomenduo
jant, buvo perkeltas į Courtaulds inžineri
jos skyrių ir išdirbo ten architekto padėjė
ju iki šių metų sausio mėn., pasitraukda
mas dėl pablogėjusios sveikatos. Ten jo 
vardas yra susijęs su daugeliu atliktų svar
bių projektų.

Visuomeniniame ir organizaciniame gy
venime dalyvavo ir gyvendamas Britanijo
je. Jau 1949 m. įstojo į PLIAS Britanijos 
skyrių. Įsijungė į DBLS veiklą Coventry
je ir kelerius metus buvo Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės direktorium.

Kaip žmogus buvo tiesaus būdo, dėl to 
draugų ir bendradarbių gerbiamas ir mėgs
tamas. (j.v., j.j.)

MANCHESTERIS
SPECIALUS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
ilgametis sekretorius J. Dubickas išvyksta 
nuolat apsigyventi į Nottinghamą, Jauni
mo Židinin. Jis nuo rugsėjo 15 d. iš Klubo 
sekretoriaus pareigų atsisako. Naujam se
kretoriui išrinkti Klubo valdybos pirmi
ninkas šaukia rugsėjo 15 d. (sekmadienį), 
4 vai. p. p.,

SPECIALŲ KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMĄ.

4 vai. nesusirinkus kvorumui, 5 vai. su
sirinkimas bus prevestas nežiūrint susi
rinkusių narių skaičiaus.

Kandidatams siūlyti sąrašas jau iška
bintas.

Klubo pirmininkas

VYDŪNO MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugpiūčio 24 d„ šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ruošia 
paskaitą apie Vydūną.

Paskaitą skaitys kun. A. Putcė.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra

šomi kuo gausiau dalyvauti ir praleisti ke
letą valandų lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
EKSKURSIJA į SĄSKRYDĮ

Bradfordo Vyties klubas rengia ekskur
siją į lietuvių sąskrydį Nottinghame.

Išvykstame iš 5 Oak Vilias šeštadienį, 
rugpiūčio 31 d., 2 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti kreipiasi į Trašką.

JAUNIMUI
KODĖL SUSIAURĖJO JAUNIMO

SKYRIUS

Matome, kad šią savaitę Jaunimo sky
rius yra gerokai mažesnis kaip paprastai. 
Tur būt, ir ateinančiomis savaitėmis nepa
jėgsime jį paruošti normalaus dydžio.

O taip atsitinka dėl to, kad Jaunimo 
skyriaus redaktoriai ir artimieji bendra
darbiai labai gyvai ir aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje veikloje. Sovietinės paro
dos Earls Courfe proga išleistąją DBLS 
brošiūrą anglų visuomenės tarpe kaip tik 
ir paskleidžia tie jaunuoliai, kurie papras
tai paruošia ir Jaunimo skyrių.

Tad ko! kas Jaunimo skyrius bus kiek 
siauresnis, bet apie savo patyrimą bepla
unant brošiūras ir įspūdžius apie lietuvių 
skyrių toje parodoje Jaunimo skyriaus 
skaitytojai galės pasiskaityti vėliau.

SKAUTAI LONDONE

šeštadienį, rugpiūčio 3 d., į Londoną at
vyko skautai, susirinkę iš šiaurinės An
glijos. Londone skautai aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę ir Lietuvių Namus. Vakare 
pilnas autobusas lietuviško jaunimo ir ke
letas vadovų nuvyko į Lietuvių klubą ry
tiniame Londone. Ten jiems buvo suruoš
ta puiki vakarienė. Po vakarienės viršu
tinėje salėje įvyko skautų „laužas“.

LIETUVIO DARBAS JAPONŲ 
LEIDINYJE

Japonijos inžinierių mechanikų žurna
las išsispausdino Lietuvos Mokslų akade
mijos Fizikos laboratorijos vadovo prof. 
A. Žukausko ir šiluminio modeliavimo labo 
ratorijos vadovo technikos mokslų kandi
dato A. Šlančiausko darbą „Greičio ir tem
peratūros laukų sąveika klampių skysčių 
srautuose, vykstant šilumos mainams“.

PARODOS VERTINIMAS

Šiaulių „Aušros“ muziejuj suruošta di
delė dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 
darbų paroda. G. Bagdonavičius daugiau 
kaip 40 metų buvo Šiauliuose piešimo mo
kytojas (mokytojų seminarijoj, amatų mo
kykloj, dabar vidurinėj mokykloj). Paro
doje pateikta daugiau kaip tūkstantis Įvai
rių jo darbų, kurių tarpe ryškiausi archi- 
tektūriniai-etnografiniai peizažai, beveik 
iš visos Lietuvos parinktų miestelių ir bū
dingų pastatų vaizdai. Parodos vertintojas 
Vilniaus Tiesoj (liepos 27 d.) rašo, kad 
„Daugelyje jų tartum atgyja trečiojo-ket- 
virtojo dešimtmečio buržuazinės Lietuvos 
provincija su savo patriarchaline ramybe, 
sustingimu, konservatyvizmu... Kai ku
riuose darbuose matyti ir naujos apraiš
kos — automobilių, telefonų veržimasis į 
lūšnų, bažnyčių pasaulį ir kt.“

Bet, esą, dailininko ano meto kūryba 
„taip ir lieka geriausia... Menkiau pavykę 
šiandieninės urbanistikos vaizdai“... (E)

KOMJAUNIMO STATYBINĖ 
STOVYKLA

Į Skuodą suvažiavo apie 300 aukštųjų 
mokyklų ir technikumų studentų iš Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Plungės, Talino ir 
Molodečno.

Per atostogas jie pastatys melioracinės 
statybos valdybai mechanines dirbtuves, 
Skuodo vidurinei mokyklai 120 vietų 
bendrabutį, Vižančių aštuonmetę mokyk
lą, keletą gyvenamųjų namų ir padės ap
tvarkyti miesto aplinką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugp. 18 d„ 11 vai., 
Liet. Jaunimo Židinyje.

DERBYJE — rugp. 18 d. liet, pamaldų ne
bus.

BRADFORD — rugpiūčio 18 d.. 12.30 vai.
LEEDS — rugp. 18 d„ 3 vai. p.p., pamaldos 

už a.a. J. Žambą ir jo paminklo šventi
nimas.

HUDDERSFIELD — rugp. 25 d., 1 vai.
BRADFORD — rugsėjo 1 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 25 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje. Metinės pamaldos už 
a.a. Liudvikos Strumskięnės sielą. Po jų 
bus pašventintas antkapinis paminklas.

KETTERINQAS
VALDYBA PALIKTA TA PATI

Neatvykus pakankamai narių į Skyriaus 
Valdybos šauktąjį metinį narių susirinki
mą, nauja Skyriaus Valdyba nebuvo iš
rinkta.

Skyriaus reikalų tvarkyti sąlyginai, vie- 
nerių metų laikui, pasiliko senosios Valdy
bos nariai: pirm. A. Navickas ir sekr. A. 
Kirkelionis.

Skyriaus ižd. B. Mardosui iš pareigų pa
sitraukus, tas pareigas perėmė A. čeka- 
navičius, 22, Selsey Rd., Corby, Northants.

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba

Vakaras praėjo puikioje nuotaikoje, tik 
gaila, kad skautai taip greit turėjo išvyk
ti į Vokietiją dalyvauti skautų stovykloje. 
Londono jaunimo šiame susitikime taip 
pat galėjo būti daugiau.

Skautai iš Vokietijos į Londoną grįžta 
rugpiūčio 17 d. Tada jie vėl užsuks į Lie
tuvių Namus.

PHP U MARIOSIOS r Ui savaitės plokštelės

411. Mony, Mony
— Tommy James & The Shondells

2. Fire — Crazy World of Arthur Brown 
*3. I Close My Eyes and Count to Ten

— Dusty Springfield
4. Mrs. Robinson — Simon & Garfunkel
5. This Guy's in Love — Herb Alpert

*6. Help Yourself — Tom Jones
7. I Pretend — Des O'Connor
8. Sunshine Girl — Herman's Hermits
9. Last Night in Soho — Dave Dee & Co.

10. Macarthur Park — Richard Harris

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

/.Days — The Kinks

MĖSOS DAUGĖJA

Lietuvos žemės ūkio ministerija skelbia, 
kad per šių metų pirmąjį pusmetį kolcho
zai ir sovehozai pristatė galvijienos 9500 
tonų daugiau negu pernai per tą patį lai
ką. Tai sudaro 19 procentų padidėjimo.

Gerų rezultatų augindami galvijus mė
sai pasiekę Kapsuko (Marijampolės). 
Kauno, Anykščių, Kėdainių, Panevėžio. 
Pasvalio ir Kėdainių rajonų ūkiai.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS DIPLOMAI
Žemės Ūkio Akademija Kaune liepos 26 

d. išdavė 170 diplomų. Diplomai šiuo atve
ju buvo ne agronomų, o inžinierių-mecha- 
nizatorių, ekonomistų, buhalterių ir hidro- 
melioratorių.

BENZINAS TIK SAVUOSE 
SANDĖLIUOSE

Trakuose, pasirodo, nėra nė vienos ben
zino „kolonėlės“, nors Trakai jau kadai 
stengiasi būti viena iš turistų labiausiai 
lankomų vietų. Įstaigos ar įmonėlės, turin
čios motorvežimį, laiko benzino atsargų 
sandėliuose. Toks ligoninės sandėlis buvo 
užsidegęs. Pasibaigė, palyginti, laimingai, 
nes statinės (į kurias kaip tik buvo pila
mas benzinas) nesprogo. Tai sudarė progą 
reikalauti įtaisyti Trakuose nors vieną 
benzino pardavimo stotelę („kolonėlę“). 
____________________________________(E)

JPASAUJL YJE
— .,Asahi Šimbu“ rašo, kad Japonijos 

Okinawos sa.oje užtikta varlių, kurios tu
ri po 10 kojų, ir tokių pasikeitusių varlių 
esą netoli sandėlių, kuriuose amerikiečiai 
laiko chemikalus (amerikiečiai sakosi apie 
tokias varles nieko negirdėję).

— Rivazzane, Italijoje, iš armijos ba
zių į kanalą nutekėjo apie pusę milijono 
galionų gazolino, o žaibas jį padegė, ir 
nuo sprogimo net dujų vamzdžiai suspro
go.

— Kalifornijoje. JAV. į ginklų parduo
tuvę įbėgo amerikietis, pasigrobė revolve
rį ir šovinių ii- išbėgęs nušovė du praei
vius, o vieną sužeidė.

— Bulgarija išvarė Albanijos ambasa
dorių ir kitus penkis jos diplomatus, kurie 
vykdę slaptą veiklą prieš Bulgariją.

— Sov. Sąjunga pasiūlė Pakistanui 66 
mil. dolerių vertės mašinų ir įrengimų.

— Prez. Nasseris išrinktas vienintelės 
legalios Egipto partijos — arabų socialis
tinės sąjungos — pirmininku, ir jis buvo 
vienintelis kandidatas toms pareigoms.

— Kantone, Kinijoje, nuteisti kalėti 26 
kiniečiai, kaltinami kontrrevoliucija ir 
kriminaliniais nusikaltimais, ir teismo me
tu bylą seką 50.000 žmonių.

NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1940. Kaina 35 šil.

O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių. 
Romanas. 43 šil. 6 penai.

V. Volertas — Sąmokslas. Premijuotas 
romanas. 32 šil.

J. Jankus — Peilio ašmenimis. Drama. 
35 šilingai.

P. Žilys — Suomių - Sovietų karas. 32 š.
Dambriūnas ir kiti — Introduction to 

Modern Lithuanian. 40 pamokų išmokti 
angliškai skaitantiems, lietuvių kalbos 
gramatika. 66 šilingai.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 

Surrey.

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!

TAUBAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,

> ONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
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