
MIESTAI TRAUKIA
Žemės Ūkio žurnale šių metų birželio 

numeryje Vilniuje buvo tokių pasisakymų 
apie kolchozų gyventojus:

„1968 m. pradžioje kolūkių nariai ir jų 
vaikai sudarė 47.1% visų kaimo gyventojų. 
Tačiau, nepaisant palyginti aukšto natūra
laus kaimo gyventojų prieauglio (1000 
gyventojų — apie 14 žmonių), kolūkių na
rių ir jų vaikų skaičius, skaičiuojant žemės 
ploto vienetui, sumažėjo... 1960 metais 100 
ha teko 23.3 kolūkiečių ir jų vaikų, o 1967 
m. pradžioje — 24.3“.

I tniestus pasitraukia kaip tik darbingie
ji. Per penkmetį (1960-65) darbingų kol- 
chozininkų 100 ha norma sumažėjo 8.4%.

LIETUVOS RUSINIMAS
Benediktas Mačiuika (University of Co

nnecticut) praėjusiais metais Vokietijoj 
(Actą Baltika 1967) yra paskelbęs straips
nį apie Lietuvos rusinimą po 1959 metų. 
Dabar tas straipsnis ir atskirai atspausdin
tas (Benediktas Mačiuika, Die Russifizie- 
rung Litauens seit 1959: Versuch einer 
quantitiven Analyse, — Institutum Balti- 
cum, 14 psl., vokiečių kalba).

Studijos išvadoje autorius sako, kad 
„Lietuvos rusinimo ir asimiliacijos pavo
jus tuo tarpu nėra nei toks didelis, nei toks 
intensyvus, kaip dažnai apie jį kalbama. 
Bet neįmanoma pranašauti, kiek ta relia
tyviai palanki padėtis truks. Kiekvienu at
veju atrodo tikra, kad dabartinei būklei 
pakeisti reiktų ne pačios Lietuvos, o Mask
vos komunistų partijos politinio apsi
sprendimo“. (E)

Septynios DIENOS
Prašo paaiškinti

Kalbėdamas J. Tautų visumos susirinki
me, JAV valstybės sekretorius Ruskas 
paprašė Sov. Sąjungą pasisakyti, kaip rei
kia suprasti tuos dėsnius, kuriais remda
masi ji užpuolė Čekoslovakiją. Tie dėsniai 
nesuderinami su J. Tautų chartos princi
pais.

O kai nesuderinami, tai kada gi Sov. Są
junga atitrauksianti iš Čekoslovakijos savo 
pajėgas?

Tas užpuolimas pakenkęs viltims susi
laukti geresnių santykių tarp Rytų ir Va
karų.

Sprogdinimas iš vidaus
Čekoslovakijos „Rude Pravo“ laikraštis 

pasmerkė šiaurinėje Moravijoje įsikūrusį 
partinį komitetą, kuris paskleidė atsišau
kimą, kritikuojantį krašte numatytąsias 
reformas. Atsišaukime sakoma, kad tos 
reformos galinčios tik duoti daugybę be
darbių, o tokio požiūrio laikęsis ir Sov. 
Sąjungos ambasadorius.

Vietinis partijos komitetas nusiplovė 
rankas dėl to atsišaukimo. O „Rude Pra
vo" reikalauja, kad atsišaukimo autoriai 
išeitų į priekį ir gintų savo požiūrį viešai.

Nepasisekė mitingas
Vokietijos nacionaldemokratų partija 

suruošė Bonnoje savo mitingą, bet jos va
das von Thaddenas pro triukšmą visiškai 
negalėjo kalbėti.

Partija pakaltino socialdemokratus ir 
profesines sąjungas, kad buvo suorgani
zuoti triukšmadariai.

Pensijų planas
Britanijos ministerių kabinetas netru

kus turi svarstyti naują pensijų įstatymo 
projektą, kuris numatysiąs pusės gautojo 
atlyginimo pensiją. Mažesnius atlyginimus 
gavusiems pensijos būsiančios numatomos 
didesnės už pusę atlyginimo.

Bet parlamente įstatymas numatomas 
svarstyt tik 1969-70 metų sesijoje — prieš 
busimuosius rinkimus.

Frontai Afrikoje
Kovojanti prieš savo atskilusią dalį — 

Biafrą, Nigerijos vyriausybė gauna ginklų 
iš Britanijos ir kitų kraštų.

Biafra iki šiol maža iš kur tegaudavo 
paramos. Bet dabar Prancūzija pradėjo 
jau pristatinėt lėktuvais lengvuosius gink
lus Biafrai.

Knyga pateisinti okupacijai
Sov. Sąjungoje 300.000 egzempliorių ti

ražu išleista knyga, kurioje įrodinėjama, 
kad Čekoslovakijoje komunizmas būtų 
spėjęs nueiti niekais dar prieš praside
dant kapitalistinei kontrrevoliucijai. Sov. 
Sąjunga su savo talkininkais suspėjusi iš
gelbėti.

g.

(Bet vis tiek ji dar didesnė, kaip Latvijoj 
ar Estijoj).

Kadangi į miestus pasitraukia darbingas 
jaunimas, tai kolchozuose „nusenusių gy
ventojų procentas didėja, o mobiliausių 
(darbingiausių) — mažėja. Vadinasi, blo
gėja darbo išteklių struktūra“...

Toliau: — „Viena iš priežasčių, dėl ku
rių darbingi žmonės išeina iš kolūkių, yra 
gyvenamojo ploto trūkumas. Respublikos 
kolūkių teritorijoj gyvenančiai šeimai vi
dutiniškai tenka 0.8 gyvenamojo namo".

Atseit, aštuonete namų turi tilpti dešimt 
šeimų. Be to:

„Pagrindinė gyvenamųjų namų dalis yra 
individualūs mediniai namai, daugiausia 
vieno buto. Iš jų apie 10% yra avariniai“ 
(tai yra nebepataisomai sužlugę).

„Esant tokiai padėčiai, atskiruose ūkiuo
se susikūrusios naujos šeimos neretai ne
turi kur gyventi“.

„Be to, 74% kolūkių teritorijoje esamų 
namų iki šiol yra vienkiemiuose. Tas 
smarkiai trukdo reikiamai organizuoti ga
mybą ir darbą, gerinti kultūrines buitines 
sąlygas“ (Sąlygas gerinti vienkiemiuose 
sunku ypač dėl to, kad valdžia nori vien
kiemius panaikinti, nors ir neturi jėgų 
pristatyti namų kolchozų centruose).

Dabartinėse sąlygose darbingas kolcho- 
zininkas kolchoze dirba vidutiniškai tik 
178 darbo dienas per metus (1966 metais). 
Moterų darbo dienų vidurkis 1966 metais 
buvo 144. Kolchoze kaip baudžiavą atlieka 
„darbadienius“, o pragyvenimu kitaip rū
pinasi... (Elta)

Atidėta neribotam laikui
Lapkričio mėn. buvo numatyta Maskvoj 

sušaukti komunistų partijų vadų suvažia
vimą.

Budapešte buvo sušauktas paruošiama
sis pasitarimas, kuriame dalyvavo Sov. Są
jungos ir dar 57 kraštų komunistų partijų 
atstovai. Jame nutarta neribotam laikui 
atidėti tą Maskvos suvažiavimą.

Nori savų lėktuvų
Vakarų Vokietija buvo numačiusi savo 

aviacijai pirkt 88 amerikietiškus Phantom 
markės lėktuvus, kurių kiekvienas kainuo
ja po 2,39 mil. svarų.

Parlamento gynybos komitetas sulaikė 
pirkimą. Pirkiniams nesą pakankamai pi
nigų, be to, Vokietija norinti pati pradėti 
gamintis sau lėktuvus.

Tikintieji ir bedieviai
Vatikano netikinčiųjų reikalams skirta

sis komitetas davė suprasti, kad katalikai 
gali leistis į kalbas su bedieviais, bet at
sargiai, kad komunistai nepanaudotų to
kių diskusijų politiniams siekimams.

Kunigai, kurių parapijose būtų numato
mos tokios diskusijos, pirma turi gaut vys
kupo leidimą.

Bėda su rusų laivais
Nato karinio jūrų laivyno vadai vis labiau 
skundžiasi sovietų laivais.

Jei tik pajuda sąjungininkų laivai, ypač 
manevrų metu, tuojau iš visų pusių pasi
rodo ir sovietų laivai ir seka, kas vyksta. 
Į sekimą įsimaišo ir lėktuvai.

Armijos pasienyje
Kinijos ministeris pirmininkas Čou En- 

lajus pakaltino Sov. Sąjungą, kad ji telkia 
savo karinius dalinius Kinijos pasienyje 
ir tuo didina įtempimą.

Sov. Sąjunga, sutardama su amerikietiš
kuoju imperializmu, norinti apsupti Kini
ją-

Spauda atsikerta
Sov. Sąjungos ir ištikimųjų jos satelitų 

spauda dar vis gyva žmonėmis iš Čekoslo
vakijos.

Kadangi tos žinios dažnai neteisingos ar 
tyčia sufabrikuotos, tai Čekoslovakijos 
spauda atsikerta ir atitaisinėja. Tokios iš 
piršto išlaužtos žinios —kad jaunimas rei
kalaująs deginti Markso ir Lenino raštus, 
kad profesinių sąjungų patalpose rusai ra
dę visokių įtartinų dalykų, kad krašto vy
riausybė siekianti neutralumo ir t. t.

Dubčeko atstovai Maskvoje
Dubčeko vadovaujama Čekoslovakijos 

vadų delegacija nuvyko pagaliau į Mask
vą.

Sovietų vadai sutiko juos areodrome, 
bet be įprastinių iškilmių.

Kritika ir panegirika
Diskusijose apie literatūros kritiką Lie

tuvoje, kritikas Vytautas Kubilius (Lit. ir 
Menas, rugp. 10) atskleidžia eilę būdingų 
reiškinių ne tik kritikoje, bet ir apskritai 
literatūroje. Sako:

— šiandieninė kritika, galima sakyti, at
sisakė vadovavimo visam literatūros pro
cesui funkcijos. Senasis vadovavimo stilius 
(komandos, reglamentacijos, etiketės) su
sikompromitavo, o naujasis stilius, kuris 
turėtų būti pagrįstas moksline analize, su
gretinimais su kitų tautų literatūromis ir 
drąsiomis prognozėmis, dar negimė.
— Dabartinė kritika užsiima tik literatū

ros proceso komentavimu... Ryškiausiai ši
tas komentatoriškas kritikos, vaidmuo iš
kyla vertinant kūrinius, parašytus naujo
viška forma... Novatoriškumas tapo savo
tišku tabu — kas juo prisidengia, darosi 
neliečiamas. Kritikas tiesiog bijo pasirody
ti konservatoriumi ir urmu giria visa tai, 
kas kitoniška. Tokiu būdu yra išliaupsina- 
mi ne tik antraeiliai („Kauno romanas“) 
ar meniškai netobuli kūriniai (kai kurie E. 
Mieželaičio, M. Sluckio, J. Baltušio kūri
niai), bet ir dezorientuojamas skaitytojas, 
o naujosioms mūsų literatūros kryptims 
daromas meškos patarnavimas.

— Naujosios mūsų literatūros kryptys 
ir tie pakitimai, apie kuriuos buvo kalbėta, 
skynėsi kelią per atkaklų senų estetinių 
normų ir įpročių pasipriešinimą. Gana 
aštrus rašytojų pasiskirstymas į du meni
nius polius, įtempta tarpusavio kova, nau
dojantis visokiomis priemonėmis, kritiką 
pastatė į labai keblią padėtį, kur jai-sun
ku buvo išlikti objektyviai teisėjai. Pa-
galiau kiekvienas didesnis rašytojas pas 
mus paverčiamas savotiška valstybine so
cialistinės kultūros nuosavybe, apie jį su
sidaro neliečiamybės zona, kurios nedrįsta 
peržengti kritika. Ir taip iš kritikos lieka 
panegirika.

V. Kubilius mano, kad „reikėtų labiau 
skatinti nuomonių kovą kritikoje, leisti 
išsakyti skirtingus požiūrius, spausdinti

STRAIPSNIS BALTIJOS TEMA
Chicago Circle Studies, Illinois univer

siteto leidinys (1968 m. sausio mėn., Nr. 
1), yra paskelbęs dešimties psl. straipsnį 
apie Baltijos valstybes penkiasdešimtai
siais Sovietijos metais. Autorius — geogra
fijos profesorius Edwin H. Draine.

Remdamasis sovietinės statistikos duo
menimis (naujausi panaudoti duomenys — 
1964 metų), autorius bando parodyti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ūkio struktūros 
pasikeitimą. Vengdamas griežtų išvadų, 
autorius iškelia aplinkybes, rodančias, kad 
statistikos vaizduojami pasikeitimai ir 
ūkio gamybos augimai yra planuojami ir 
prižiūrimi iš Maskvos ir kreipiami visų 
pirma sovietiniams, ne vietiniams intere
sams tenkinti. Kai kurių duomenų reikš
mė autoriaus dar ne visapusiškai įvertin
ta, o kai kurie net klaidingai suprasti. Pa
vyzdžiui, svarstydamas pramonės išplėti
mo naudas ir nenaudas, autorius nurodo, 
kad tam tikslui dabar įmanoma panaudoti 
daugiau kapitalo, negu Baltijos valstybės 
būtų galėjusios panaudoti vien iš savo iš
teklių. Atidžiau paskaičiavus Sov. S-gos 
iždo pajamas iš Baltijos kraštų (apyvartos 
mokesčius ir įmonių pelnus, pasiekiamus 
žemo darbininkų atlyginimo dėka), ne
trunka paaiškėti, kad tuos didelius inves
tavimus Maskva sugeba išspausti iš pačių 
Baltijos kraštų. Savos valdžios nesiryžo 
taip apsunkinti savo žmonių gyvenimo, o 
Kremliaus valdžia nesivaržo. Arba: auto
rius atkreipė dėmesį į, jo nuomone, labai 
nepaprastą reiškinį, kad žemės ūkio sta
tistikoje minimi ir žvejų kolchozai. Bet, 
atrodo, bus neapčiuopęs, kad tai liečia tik 
paupių-paežerių ar Kuršių marių žvejus, 
nes tiems kolchozams priskyrė valstybinių 
(Sov. S-gos) Baltijos žvejų laivyno žuvų 
sugavimo statistiką...

Straipsnyje teisingai nurodomas indus
trializacijos ir rusinimo ryšys ir Baltijos 
kraštų ateities perspektyvos. Nors, esą, 
Baltijos tautos istorijos eigoj atsilaikė 
prieš vokiečių, švedų, lenkų ar rusų nutau
tinamąsias įtakas, dabar jos susiduria su 
žymiai stipresniu spaudimu susiliedinti bei 
susitapdinti su rusais.

Autorius spėlioja, kad baltiečiai (kaip ir 
ukrainiečiai) gal ateity bandysią išsikovo
ti daugiau autonomijos Sovietų Sąjungoj. 
Arba įsigalėsianti sovietinės biurokratijos 
„naujoji klasė“, kuri, gal būt, nebebusian
ti tokia negailestinga nacionalistiniams ap
sireiškimams. Kiekvienu atveju, esą nepa
našu, kad dabartinis Sovietų Sąjungos pa
vidalas būtų galutinis, ir esą gali būti, kad. 
prasmingų pasikeitimų gali įvykti kaip tik 
Sov. S-gos pakraščiuose išsidėsčiusių ne- 
rusiškų tautų poveikio dėka... (ELTA) 

apie tą kūrinį po 2-3 recenzijas, nenutylėti 
paskirų kūrinių“.

Pasisako jis taip pat ir apie reiškinį, ku
rį dažnai galima sutikti ir lietuvių išeivi
jos spaudoje, ir tai ne vien literatūros kri
tikos srityje. Būtent:

—Reiktų išgyvendinti iš spaudos neapi
brėžtas formuluotes („kai kurie rašytojai', 
“kai kurie kritikai“), kuriomis kaž kam 
lyg grasinama, kažkas lyg smerkiama, bet 
kas — nežiniai Tos formuluotės nepapras
tai paplitę, ir jose ryškiausiai atsispindi 
kritikos bailumas, nenoras sakyti tiesą 
į akis, kažką supykdyti...

Literatūros kritikų profesionalų, sako 
V. Kubilius, beveik nėra, nes:

— Gana žemi literatūrinės spaudos hono
rarai, beveik visų mūsų žurnalų iliustra- 
tyvinis - populiarinis, o ne intelektualinis- 
teorinis pobūdis kol kas neduoda pagrindo 
atsirasti tokiai kritikai.

Ir kiti diskusijų dalyviai smerkia patai
kūniškas panegirikas ir kviečia (bent lite
ratūros kritikoje!) daugiau leisti pasireikš
ti pažiūrų įvairumui. (Elta)

KODĖL BBC NETRANSLIUOJA 
LIETUVIŠKAI?

— BBC užsienių laidų laiką ir kalbas 
kontroliuoja ne BBC, bet vyriausybė per 
užsienių reikalų ministeriją. O užsienių 
reikalų ministerijoj sutinkame keistą ak
lumą šitai propagandos sričiai, — savo 
skiltyje rašo John Graham „Burnley Eve
ning News“ laikraštyje rugsėjo 13 d.

Laikraštininkas nurodo, kad pastarai
siais metais sovietai savo laidas į užsienius 
padvigubino; amerikiečiai jas išplėtė 20 
nuoš., tuo tarpu britų radijas BBC tokias 
laidas net susiaurino. BBC netransliuoja 
šiuo metu Baltijos valstybių, Gudijos ir 
Ukrainos tautų kalbomis, o „šių tautų kal
bos nuo rusų kalbos skiriasi ne mažiau, 
kaip ispanų kalba nuo portugalų. Be to, 
rusų kalba ten yra okupanto kalba...“

Kai 1965 m. į tokią padėtį buvo atkreip
tas valstybės pasekretoriaus Walter Pad- 
ley dėmesys, pastarasis paaiškinęs: „Rusai 
mūsų dabartinės (transliacijų) politikos 
pakeitimą, be abejo, laikytų provokacija“.

— Taigi Britanija kiekvieną savaitę 26 
su puse valandos rusų kalba transliuoja 
40-čiai milijonų ukrainiečių ir milijonams 
lietuvių, latvių ir gudų, kurie į Rusiją žiū
ri kaip į kolonistą, — savo rašinį užbaigia 
John Graham. (i)

KOMJAUNIMAS l STATYBĄ
Komjaunimo centro komiteto patvarky

mu, iš įvairių Lietuvos vietų sukviesta į 
Jonavą 200 komjaunuolių azotinių trąšų 
gamyklos statybon.

Komjaunimo tiesa (IX. 8) rašo, kad ten 
statomas azotinių trąšų gamyklos gyvena
mųjų namų kvartalas Ra’.io ir Sodų g. ra
jone. Greit būsią pradėta statyti chemi
kų kultūros rūmai, sporto bazė, vaikų lop
šelis - darželis, bendrabučiai, parduotu
vės.

JP A S A UJL YJE
—■ Lenkų karinis laikraštis rašo, kad žy

meniu buvo apdovanotas kapralas Kuli- 
gas, kuris užpuolimo dieną skubėjo į Če
koslovakiją ir turėjo su keturiais karei
viais dar Lenkijoje atsilikti nuo dalinio, 
kai sugedo jo sunkvežimis, o kai jis buvo 
sutaisytas, tai jie ir nuterškėjo tolyn, vie
nur sustodami pašalinti ant kelio užverstą 
medį, kitur pamestą skersai sunkvežimį, 
trečiur autobusą, dar kitur kažkokius 
vamzdžius, o užimamojo krašto pasieny
je tuoj pat kapralas susidūrė su bėda — 
kelio rodyklės buvo nurankiotos, ir jie pa
siklydo, suko nereikalingą ratą, bet vis 
tiek susirado savo dalinį ir už visą suma
numą buvo apdovanotas.

— Nepaisdyamos sovietų nepasitenki
nimo, Rumunija ir Jugoslavija perka iš 
Izraelio rusiškus tankus ir jų atsargines 
dalis — praeitų metų karo su arabais gro
bį, nes jos iš Sov. Sąjungos nebegauna at
sarginių dalių tiems tankams, kurie anks
čiau iš jos turėjo būti perkami.

— Surinkęs Badeno-Wuertembergo ba
landžio mėnesio rinkimuose savo partijai 
10 procentų balsų, Vokietijos nacionalde
mokratų partijos vadas von Thaddenas ta 
■džiaugsminga proga stipriau išgėrė ir va
žiuodamas atsitrenkė į pastatą, o dabar 
buvo nubaustas pinigine bauda, ir jam lai
kinai atimtos vairuotojo teisės.

— Oksfordo universitetas išleido pir
muosius tris tomus (bus 5) Senojo Testa
mento, kuriems iliustruoti panaudota 22 
britų dailininkų darbai.

SPAUDOJE
„BIAURUS FARSAS“

Žinomas Londono publicistas Bernard 
Levinas, spalio 2 d. „The Daily Mail“ dien
raštyje rašydamas apie neseniai Peru įvy
kusią Pasaulinės tarpparlamentarinės uni
jos konferenciją, be kita ko, ir šitaip aiš
kino:

„Sovietų parlamentas nėra joks parla
mentas net pačia palaidžiausia to žodžio 
prasme. Tai tėra paskirtų pareigū
nų organas, kurio uždavinys yra patvirtin
ti veiksmus tos gaujos, kuri tuo momentu 
pasieakė galios Sovietų Sąjungoje. Ispani
jos ir Tanzanijos parlamentai, palyginti, 
galėtų būti reprezentatyvios valdžios pa
vyzdžiais.

„Sovietų dalyvavimas tarpparlamenta- 
rinio sąjūdžio susirinkimuose visuomet 
buvo biaurus farsas. Ar jau ne laikas bū
tų nuleisti uždangą?

„Be to, yra dar vienas reikalas. Sovietų 
delegacijai vadovavo Yustas Paletskis. 
Šitas sutvėrimas buvo vyriausiuoju kvis- 
lingu tada, kada sovietai užėmė Lietuvą, 
ir jis prezidentavo tuo metu, kai nesuskai
tomi tūkstančiai jo tautiečių buvo depor
tuojami į Rusijos naikinimo stovyklas. Vė
liau, karui pasibaigus, sovietai jį paskyrė 
Lietuvos „ministru pirmininku“, tai yra 
tuo metu, kai lietuvių pasipriešinimas so
vietinei valdžiai buvo malšinamas masi
niu naikinimu.

„Ir šis masinis žudikas, žmogus tolygus 
Heydrichui arba Rakošiui, dabar protes
tuoja dėl „neparlamentarinės kalbėsenos“ 
ir išžygiuoja (iš Peru konferencijos), kai 
yra pasmerkiama sovietinė Čekoslovakijos 
invazija!“.

ŽYDŲ ANTKAPIŲ AKMENYS
Londone išeinančio „Jewish Chronicle“ 

rytų Europos reikalų specialus korespon
dentas rugsėjo 27 d. rašė:

„Druskininkų, Lietuvoje, žydų kapinių 
paminklų akmenys buvo panaudoti laiptų 
statybai miesto parke.

„Prieš Antrąjį pasaulinį karą Druski
ninkai, anuomet vadinami Druskienniki, 
buvo žinoma vasarvietė. Jie įėjo į Rusijos 
sionizmo istoriją, nes ten vykdavo sionis
tų suvažiavimai.

„Jų didelė žydų bendruomenė buvo be
veik visa nacių išnaikinta tuoj po Sovietų 
Sąjungos invazijos 1941 m.

„Dauguma išlikusiųjų žydų po karo iš
emigravo“.

„MANO SVAJONIŲ ŽEMĖ“
Jaunas Lietuvos poetas Sigitas Geda 

„Jaunimo gretų“ 1968 m. 9 nr. spausdinasi 
su rašiniu „Mano svajonių žemė“. Štai ke
letas ištraukų:

„Jau dvylika tūkstančių metų, kai, nu
slinkus paskutiniems ledynams, mes įsi
kūrėme Šiaurėje, kai užmezgėme šito mo
lio, smėlio, akmens, vandens ir mūsų krau
jo sąjungą...

„Pietų Lietuva, kraštas iš vienos pusės 
atskirtas Nemuno ties Druskininkais — 
čia visada jaučiu Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dvasią, ties Merkine — Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus dvasią. Čia dviejų 
Dainavos milžinų žemės, čia ir toliau, Len
kijos pasienio link iki Bugo ir Narevo ki
tados dunksojo jotvingių miškai, švietė jų 
pilys, arė žemę, žvejojo ir veisė bites seno
sios jotvingių gentys...

„Jotvingių kalbos poveiky susiformavo 
dzūkų tarmė, jotvingių kalba paveikė kai
myninių baltarusių šneką, išlikę jotvin
giai supylė savąjį kraują lietuvių nacijai. 
Ir Kazys Boruta, kilęs iš šių kraštų, rašė 
netikįs senųjų Sūduvos gyventojų išnaiki
nimu. Negalimas, girdi, dalykas, kad vi
sokie perėjūnai kolonistai, užplūdę Sūdu
vą XV-XVII a., vėliau būtų pakilę ir, bai
giantis XIX a., atnešę atgimimą visai Lie
tuvai... žmonės nugalėti, svetimųjų pa
vergti. dar 600 metų ėję lažą, lenkėję, gu- 
dėję, vokietėje, perdavė mums tebespin- 
dinčią mūsų senosios kultūros ir išminties, 
mūsų gyvenimo šviesą...

„Kažkokie labai senų kataklizmų atgar
siai man skambėjo senų žmonių pasakoji
muose... Kokių baisių pergyvenimų paty
rę, kokią psichikos ribą buvo priėję mūsų 
tėvai ir seneliai, kurdami tokius vaizdi
nius, kokie dar mūsų neiššifruoti, dvasi
nio patyrimo klodai slypi tuose pasakoji
muose? Ir sykiu iš kur gi ta meilė paeže
rės šermukšniui (nelaužyk, dantys išby
rės), senajam laukų ėgliui, pušims, kurio
se kabodavo koplytėlės su mediniais die
vukais, beržams, liepoms, gegulėms, vie
versiams, rūtoms, jurginams. Saulei, 
žvaigždėms?..

„Neatsisakyti nieko, neprarasti, ką gra
žaus sukūrė mūsų krašto žmonės, nenusi- 
kapoti sau rankų ir kojų — tokia,’man at
rodo, yra bendriausioji mūsų gyvenimo 
gairė...“ (r)

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 40(1032)). 1968. X. 8

Rašo Stepas Vykintas

MOTIEJUS BUDRIŪNAS
JO 70 M. SUKAKTIES PROGA

Motiejus Budriūnas yra viena iš stam
biausių nepriklausomos Lietuvos laikotar
pio ir tremties likimo muzikinės kultūros 
kūrybinių asmenybių. Jis ir pedagogas, ir 
kompozitorius, ir dirigentas, ir muzikos 
kritikas, ir redaktorius, ir muzikos gairių 
daigstytojas, estetikas. Jo 70 m. yra giliai 
turiningas ir prasmingas. Jei jis šiandien 
gyventų nepriklausomoje Lietuvoje, būtų 
iškilmingiau pagerbtas ir tinkamiau įver
tintas, negu čia, tremtyje, kur jis yra pri
verstas nešti sunkią tremtinio naštą.

M. Budriūnas gimė 1898 m. rugsėjo 22 
d. Pabiržės miestelyje, Biržų apskr. Baigęs 
vidurinę mokyklą, kurį laiką buvo moky
toju pradžios mokykloje. Jaunas būdamas, 
ėmė organizuoti ir vesti chorus, rengti vai
dinimus ir koncertus. Iš mažens pamėgęs 
muziką, griebėsi smuiko meno. 1924 m. jis 
įstojo į Klaipėdos konservatoriją, kur stu
dijavo smuikinę muziką ir muzikos peda
gogiką. Anksti ėmė rašyti spaudoje muzi
kiniais klausimais. Kurį laiką dėstė muzi
ką Kretingos vidurinėje mokykloje, suor
ganizavo šaulių chorą, dalyvavo su chorais 
II Dainų šventėje Kaune. Baigęs konserva
toriją, 1928 m. buvo paskirtas muzikos in
struktoriumi Dotnuvos Žemės Ūkio akade
mijoje. čia jis surengė nemaža koncertų. 
1929 m. dirbo mokytojo darbą Vilkaviškio 
gimnazijoje. Jis čia vadovavo „Kanklinin
kų“ draugijos chorui. Su šiuo choru 1930 
m. dalyvavo Kaune Dainų Dienoje. 1931 m. 
jis leido ir redagavo Kaune „Muzikos Ba
rų“ žurnalą. Šis žurnalas suvaidino vado
vaujantį vaidmenį mūsų muzikos gyveni
me. Jame buvo sutelktos įžymiausios mū
sų ir svetimtaučių muzikų jėgos. Čia jis 
paskelbė keletą muzikologinių studijų: 
„Muzikos klausytojų tipai“, „Muzikos in
terpretacijos principai“ ir kt.

1933 m. M. Budriūnas persikėlė į Klai
pėdą. Čia jis dirbo kaip reikalų vedėjas 

muzikos mokykloje. Atliekamu laiku daly
vavo Jer. Kačinsko simfoniniam orkestre. 
1938 vėl grįžo į Kauną, kur buvo Darbo 
Rūmų gimnazijos mokytoju, lektoriavo 
vargonininkų kursuose, skaitė radijo pas
kaitas, redagavo „Muzikos Barus“ ir rašė 
muzikos kritikos bei mokslo rašinius. Nuo 
1940 m. iki 1944 m. jis dirbo Švietimo mi
nisterijoje ar Švietimo vadyboje, kaip mu
zikos inspektorius, muzikos skyriaus vir
šininkas, vyr. referentas. Šias atsakingas 
pareigas eidamas, M. Budriūnas daug nu
sipelnė mūsų kultūrą pakeldamas į aukš
tesnį lygį. Jis rūpinosi Filharmonijos, 
aukštesniųjų ir vidurinių muzikos mokyk
lų, kursi) išugdymu, naudingų muzikinių 
reformų įgyvendinimu. Jis pertvarkė mu
zikos programas, jas susistemindamas ir 
pritaikydamas naujiems gyvenimo reika
lavimams. Jis paruošė mokykloms ir vi
suomenei dainų rinkinį „Pradinį dainy
ną“. Jis ne tik dėstė estetiką Vilniaus mu
zikos mokykloje, bet rašė ir nemaža este
tikos straipsnių. Jis išvertė keletą svarbių 
muzikos veikalų iš kitų kalbų.

M. Budriūnas ne tik muzikos teoretikas, 
padagogas, bet ir kompozitorius. Jis yra 
sukūręs nemaža dainų melodijų. Jo kom
pozicijos „Piovė lankoj šieną“ ir kt. yra 
labai mėgstamos.

Tremtyje M. Budriūną ištiko nelaimė — 
užklupo džiova. Kurį laiką jis gydėsi Gau- 
tingo sanatorijoje. Pasveikęs, persikėlė gy
venti į Memmingeną, kur ir dabar gyvena. 
Nežiūrint jo silpnos sveikatos, muzikos kū
rėjas nenurimo be darbo. Jis čia suorgani
zavo ir ilgą laiką vadovavo „Darnos“ cho
rui. Šis choras pasireiškė ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių publikoje. Jis važinėjo su 
koncertais po Vokietijos miestus ir Šveica
riją. Vokiečių spauda apie „Darnos“ chorą 
ir jos dirigentą M. Budriūną atsiliepė labai 
teigiamai.

Be to, M. Budriūnas aktyviai dalyvavo 
ir bendruomeninėje veikloje. Jis buvo ilga
metis Memmingeno Vargo mokyklos vedė
jas. Jis buvo nuolat išrenkamas Memmin
geno lietuvių apylinkės valdybom kur ke
lias kadencijas yra ėjęs sekretoriaus parei
gas.

Muzikos kritikas Vladas Jakubėnas taip 
vertina M. Budriūną: „M. Budriūno asme
nyje turime naudingą muzikos darbuotoją, 
įnešusį savo vertingą įnašą mums taip 
trūkstamoje srityje. Asmeniškuose kon
taktuose jis pasižymi ramiu, taktingu bū
du, yra žinomas kaip patvarus ir discipli
nuotas darbininkas kiekvienoje jam ten
kančioje srityje, mokąs tiek vadovaut ko
lektyvui, tiek ir būti jo darniai dirbančiu 
nariu“.

Baigdamas šį straipsnį, iš širdies linkiu 
Jubiliatui ilgiausių metų, ištvermės ir kū
rybinės nuotaikos.

II. ŠALKAUSKO PREMIJOS

Sydnėjaus Robin Hood galerijoje su
ruoštoje grupinėje dailės parodoje dalyva
vo lietuvis dailininkas Henrikas Šalkaus
kas ir laimėjo dvigubą premiją.

Už vieną darbą specialiame skyriuje 
jam buvo paskirta pirmoji premija, o už 
geriausią visos parodos paveikslą — sim
bolinė.

Gerai įvertinti ir toje parodoje daly
vavusios E. Kubbos paveikslai.

PASIKALBĖJIMAS TELEVIZIJOJE

Spalio ld. JAV rytinio pakraščio televi
zijos žiūrovai matė ir girdėjo pasikalbėji
mą apie Lietuvą.

Pasikalbėjimas — klausimai ir atsaky
mai bei paaiškinimai — vyko tarp televizi
jos radijo programos vedėjo ir Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūno, ir jį perdavė NET — Na
tional Educational Television tinklas, ku
rio programa matoma rytinėse valstybėse, 
nuo Vašingtono, D. C., iki Maine įskaityti- 
nai. Pasikalbėjimas truko 20 minučių. (E)

Tiltas virs okeano
Alė Rūta-Nakaitė-Arbienė yra neeilinė 

rašytoja tiek akademiniu pasiruošimu, 
tiek literatūriniu stažu. Šioji knyga iš ei
lės yra tryliktoji. Perbėgdami jos parašy
tųjų knygų sąrašą, užtinkame: 1 apysaką,
1 rimuotą vaidinimą vaikams, 1 novelių ir
2 eilėraščių rinkinius, o likusios 7 knygos 
— romanai. Taigi, remiantis produkcinės 
statistikos rezultatais, atrodo, kad, tarp 
kitų praktikuojamųjų žanrų, autorė vis 
tiek pirmauja kaip romaniste, apie ką ir 
bus čia kalbama.

Nežinia, kodėl sąraše trūksta 1961 m. to 
paties klubo išleisto jos romano Broliai, 
kuris tikrai yra vertas dėmesio. Tokiu bū
du, patikslinus statistiką, su Prisikėlimu 
gauname viso 9 Alės Rūtos parašytuosius 
romanus — beveik po vieną kasmet, kas 
rodo autorę esant dinamiško charakterio: 
rašančią greit, impulsyviai ir neturinčią 
kantrybės kuriamųjų objektų gilesnei ana
lizei — tobulinimui, dailinimui, personažų 
ryškinimui, kompozicijos bei teoretinių 
reikalavimų respektui.

Nežiūrint to skubėjimo, kalba išėjo gry
na, vaizdi; sakiniai gramatikos bei sintak
sės atžvilgiu taisyklingi, sklandus, stilius 
išlaikytas moralinio grožio spindėjime. 
Tuoj pajunti, kad romanas uniformuotas 
prityrusios pedagogės lituanistės griežtos 
motiniškos rankos.

Tremties literatūros kritika lig šiol ne
pasižymėjo „O temporal O mores!“ diktuo
jamu objektyvumu. Net ir žymūs autoriai 
būdavo vis pabarami už neigiamų tipų do
minavimą romanuose. Gaila man būdavo 
tu sąžiningų autorių, vaizduojančių gyve
nimo tikrovę, iš kuriu moralais ginkluoti 
kritikai reikalaudavo melo: leisti 
viešpatauti tik geriems - teigiamiems ti
pams, apie neigiamus - nevykėlius nutylė
ti, tartum gyvenime jų visai nebūtų arba 
jie būtu neveiklūs ir neturėtų įtakos ap
linkai. Tur būt, tai gerai žinodama. Alė 
Rūta ryžosi padaryti staigmena tokiems 
kritikams: parašyti romaną tiktai su tei
giamais personažais, kad nebūtų prie ko 

aniems prikibti. O ir pavadinimas parink
tas literatūroj, religijoj ir scenoj seniai 
girdėtas, tarytum už visus atkentėtas — 
Prisikėlimas, kaip vysk. Staugai
čio Tiesiu Keliu — atkirtis Putino Altorių 
šešėly.

Alė Rūta — jautrios sielos savininkė ir 
nemėgstanti paviršutiniškumo. Kai kartą 
vienas diletantiškas kritikas nelabai dai
liai nurailino jos vieną romaną, tai ji ta 
proga išstojo iš Dailiųjų Menų Klubo ir, 
net kviečiama į monikinę Atvangą, dėl at
sargumo atsisakė įstoti. Todėl kritiškai iš
sitarti apie jos Prisikėlimą gal būčiau ir 
neišdrįsęs, jei būčiau šiame romane nera
dęs pačios autorės ranka parašyto atitin
kamo paragrafo: „Tylėjimu nuskriaudi 
kūrėją, kai kritikoje neištari neigiamy
bių“ (154 psl.).

Neturėdamas tendencijos nuskriausti 
kūrėjos, negaliu nutylėti šių jos romane, 
kad ir menkų, neigiamybių.

Pirmiausia, kas slegiančiai veikia skai
tytoją? Tai beveik per visus knygos pus
lapius lovoje besitęsianti beviltiškai ser
gančio romano herojaus filosofinė monolo- 
gija, protarpiais dar atskiedžiama haliu
cinaciniais reginiais. Man atrodo, kad to
kia, nors ir labai meistriškai perduota, 
200 psl. filmelė gali ir visai sveiką silpnes
nių nervų skaitytoją susargdinti...

Romane neigiamų personažų nėra. To
kiu būdu nėra nei intrigos, nei kolizijų 
Vieton to iškeliama aukštąja morale grįs
tas pasiaukojimas romano herojaus žmo
nos Renatos ir jų šeimos draugo Valeri
jaus. Ypač pastarojo tipas — gyvenime 
sunkiai surandamas. „Šeimos draugą mo
teriai sunkiausia išlaikyti vien draugu. 
Bet ji mirgėjo vidury, kaio žvaigždė, ir 
mums visiems buvo šviesiau“ (100 psl.).

— Facile dietų, difficile factu. — saky
čiau autorei. Bet šiame romane taip ir tu
ri būti, nes jo idėja: fabula docet.

Romano amžius ribojasi tarp Nepriklau
somybės atgavimo, jos praradimo ir trem
ties kančių, kas autorei davė progos stip
riau išsireikšti ir contra inimicum pat-

(Nukelta j 3 psl.)

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(17)

SUSITIKIMAI SU PARTINIAIS

1941 m. pavasarį ligoninėje lankėsi bene iš 
Maskvos atvykę komunistai. Jie pradėjo man prie
kaištauti, kad rentgeno aparatūra netikusi, kad aš 
nesirūpinanti tinkamesne. Pradžioje aiškinau, kad 
aparatūra yra pakankama. Jiems nesiliaujant prie
kabiauti, netekau kantrybės ir piktai atkirtau, kad 
galima būtų viską įsitaisyti, jeigu būtų iš kur gauti. 
„Ką gi jūs mums davėte?“ paklausiau. .Rodydama 
savo sudriskusias švininės gumos apsaugines piršti
nes, pridūriau, kad esu priversta dirbti su tokiomis, 
kokias pati atsivežiau iš Kauno, iš savo buvusios 
įstaigos. Mano rūstus žodis „svečius“ nutildė. Dr. 
Direktoravičius sakė, kad aš atrodžiusi labai pikta.

Aplankydavo mus ir vietiniai kompartijos pa
reigūnai — sekretorius ir vadinamoji kuprė (ji taip 
buvo vadinama, nes jos stuburas pečiomentyje buvo 
išlenktas į užpakalį, liaudiškai tariant, ji buvo „su 
kupra“). Jos pavardės neatsimenu ir nežinau, kokį ji 
vaidmenį vaidino kompartijoje. Teko girdėti, jog 
prieš komunistams ateinant buvusi pamaldi ar apsi
metusi tokia. Gal būt, ji jau tuomet buvo paskirta 
„veikti“ tikinčiųjų tarpe. Ji buvo griežta ir atrodė 
žiauri, vis grasindavo, jog partija iššluos visus „liau
dies priešus“, visus neklaužadas. Sekretorius, buvęs 
šaulys, kiek minkštesnis, tačiau „linijos“ laikėsi ir 
jis. Kartą buvo sušauktas ligoninės tarnautojų susi
rinkimas, apie kurį iš anksto nebuvo pranešta. Aš 
kaip tik turėjau tam laikui skirtą rentgenologijos pa
skaitą dantų gydytojams. Tai ėmiau aiškinti sekre
toriui, jog negaliu pasilikti susirinkime. O jis man 
atsakė: „Jeigu nepasiliksi, tamsta būsi laikoma ne
lojalia partijai, o dantų gydytojams gali pranešti te
lefonu, kad nelauktų“. Kai prisimenu tą jo įspėjimą, 
man atrodo, kad jis su manim tuomet pasielgė drau
giškai.

KURSUOSE IR SUVAŽIAVIMUOSE

Šiaulių dantų gydytojos buvo mane pasikvietu- 
sios pravesti joms medicinos rentgenologijos kursą, 
pritaikytą dantų gydytojams. Sutikau. To kurso 
klausė gal apie 15 asmenų. Apie du trečdaliai jų bu
vo žydės. Gal būt, šalia to kurso jos turėjo ir kokį 
kitą uždavinį,' pvz., pašnipinėti, kiek aš prielanki 
kompartijai. Ta mintis man buvo kilusi jau anuo

met, ir dabar aš jos negaliu atsikratyti, nes mane 
kvietė ir tarėsi su manim tik žydės; jos be jokio rei
kalo lankėsi pas mane bute, neva norėdamos gauti 
iš manęs knygų; jos teiravosi dėl atlyginimo ir atro
dė nustebusios, kai paprašiau komunistų nustaty
to atlyginimo — 10 rublių už valandą, žinoma, jos 
buvo girdėjusios, kad kadaise iš gydytojų aš imda
vau po 1000 litų už kursą, tai ir buvo nustebusios 
dabar mano reikalaujamu žemu atlyginimu. Aš gi 
neturėjau nė mažiausio noro gaudyti rublį, tai ne
sunku buvo ir atsargumo laikytis.

1941 m. pavasarį buvo sušauktas Šiaulių ap
skrities gydytojų suvažiavimas. Dalyvavimas jame, 
kaip atrodė, buvo pareigos atlikimas partijai, o ne
dalyvavimas — nelojalumo ženklas. Tad suvažiavi
mas buvo gausus, bet skirtas ne mokslo bei medici
nos pažangos reikalams. Neatsimenu, kad ten būtų 
buvęs koks nors pranešimas iš specialybės ar ligonio 
demonstracija.

Kartą miesto ligoninės gydytojai buvome pa
kviesti į Karo ligoninę „susipažinti“ su rusų gydy
tojais. Į vidų eiti reikėjo pro sargybas ir, kiek atsi
menu, su specialiais leidimais. Vienas karo gydyto
jas skaitė paskaitą apie jo išrastąjį specialų gydymą 
kažkokios ligos. Kalbėjo sklandžiai ir, atrodo, įdo
miai.

Kol gyvenau Šiauliuose, buvo bent dveji kaž
kokių pareigūnų rinkimai. Juose buvo verčiami da
lyvauti visi pilnamečiai. Sakau: verčiami, nes jeigu 
ligi tam tikros valandos vakare nebuvo atžymėta są
raše, kad žmogus jau balsavęs, tai atvykdavo pas jį 
į namus, ir tas nebalsavusysis buvo vežamas į būsti
nę, o jeigu jis negalėjo paeiti, tai balsavimo urną ir 
„kandidatų sąrašą“ pristatydavo į namus.

ANUOMETINĖ APLINKA ŠIAULIUOSE

Pas Sprindžius gyveno ir mergaičių gimnazijos 
direktorė lietuvė. Sprindienė mane įspėjo nesileisti 
su ja į kalbas, nes ji esanti kompartijos narė ir, grei
čiausia, įpareigota sekti mus, tų namų gyventojus, 
nes dažnai esanti šaukiama naktimis į NKVD. Re
tai aš su ja tesusitikdavau, o susitikus ji su manim 
būdavo maloni; sakėsi labai mėgusi mano viešąsias 
paskaitas Kaune. Sprindžiai ją buvo pakvietę prie 
Velykų stalo.

Sprindžiai buvo geri žmonės. Jis mokytojavo 
gimnazijoje, o ji tvarkėsi namie. Jie augino sūnų ir 
dukterį. Sūnus mokėsi gimnazijos V klasėje ir pasi
žymėjo dideliais gabumais piešti karikatūras. Mer
gaitė mokėsi gimnazijos VI klasėje, o laisvalaikiu 
skambinti pianinu.

Turėjau Šiauliuose ir gerų pažįstamų, būtent: 
kun. Justiną Lapį, šv. Jurgio parapijos kleboną, Son- 
deckus ir Aliną Petrauskaitę. Kun. Lapis kilimo 
andriejaviškis ir mano brolio kun. Jono mokslo 
draugas. Kai mano brolis buvo klebonu Pakapėje, 
mudu pas jį neretai užeidavome. Taigi jis čia, Šiau
liuose, jau klebonavo ne mažiau kaip 20 metų, o da
bar buvo ir mano klebonas, nes ta miesto dalis, ku

rioje gyvenau, priklausė jo parapijai. Jis dabar buvo 
labai suspaustas. Jo klebonijoje buvo įrengtas rusų 
paauglių komjaunuolių bendrabutis, o jam, buvu
siam šeimininkui, paliktas tiktai vienas kambarys, 
kuris turėjo kartu būti ir parapijos raštinė, ir klebo
no darbo kambarys, ir jo miegamasis. Buvau pas jį 
užėjusi, kai pradėjau dirbti Šiauliuose, ir dar porą 
kartų kažkokiais reikaliukais. Dažnai jį varginti bu
vo nepatogu.

Su Sondeckiu jau buvau pažįstama iš Petrapilio 
studentavimo laikų, o su jo žmona R. Mileikaite — 
iš Berlyno. Pas Sondeckius, tur būt, buvo ramiau
sia vietelė, mažiausiai komunistų sekama, nes, atro
do, jis buvo patikimas. Jis, rodos, buvo paskirtas be
ne vyriausiu ūkio banko valdytoju Lietuvoje. Ta
čiau pas juos dažnai neužeidavau.

Dažniausiai nueidavau pas Aliną Petrauskaitę. 
Ji kažkaip buvo labiau sava, artima. Ji mane įspė
davo, kurio pas ją besilankančio asmens pasisaugo
ti. Kartą radau pas ją svečią, kurį ji vadino „kūmu“. 
Besišnekučiuojant pasakiau kažin ką nepalankaus 
partijos adresu, o ji ėmė man minti ant kojos, kad 
tylėčiau. Pasirodo, ir tas „kūmas“ buvęs iš tų, kurių 
reikia saugotis.

Saugotis tikrai reikėjo visur ir visų mažiau pa
žįstamų žmonių, nes nežinojai, kas yra partijos įpa
reigotas šnipinėti. Saugotis reikėjo ir pažįstamų ar 
krautuvėse ką nors perkant. Kartą vienoje maisto 
krautuvėje, kurioje dažniau šį tą nusipirkdavau, pa
mačiau keletą olandiško sūrio galvučių. Kadangi su 
maisto produktais jau buvo, palyginti, sunkoka ir 
tokio gardumyno, kaip olandiškas sūris, retai kada 
galėdavau gauti, tai paprašiau savininką žydą duoti 
man pusę galvutės. Sūrio, tiesa, jis man davė, tačiau 
šį kartą susidomėjo, kur aš gyvenu, ko niekad prieš 
tai nebuvo daręs. Vadinasi, jam parūpo, kas per vie
na ta buržuika, kuri perka net pusę olandiško sūrio.

Šiauliuose dar buvau susipažinusi su Bortkevi- 
čiene, dr. Jakševičienės motina. Pas ją kartais nuei
davau, ir maloniai pasišnekučiuodavome prie arba
tos stiklo. Gatvėse daug kas su manim sveikindavo
si, o bažnyčiose moterys neretai pakviesdavo į 
klaupką.

Sausio mėn. gale ir Steponas atsikėlė į Šiaulius. 
Neturint darbo, pavojinga buvo pasilikti Kaune. 
Čia miškų urėdijoje, kurios buveinė buvo Rekijevo 
dvare, apie 8 ar 10 km nuo Šiaulių, jis gavo darbo. 
Urėdas buvo jo draugas ir kūdikystės dienų kaimy
nas. Žinoma, ta tarnyba buvo labai varginanti, nes, 
be tų laikų sunkenybių, t.y. komunistų sekiojimo, 
reikėjo kasdien pėsčiam eiti į darbą ir vakare grįž
ti. Gyvenome abudu pas Sprindžius viename kam
baryje.

Sekmadieniai, kaip taisyklė, vis dar buvo ne
darbo diena. Nebuvo dar praktikuojami įvairūs mi
tingai pamaldų metu. Žmonės netinginiaudavo, ei
davo į bažnyčias. Pamaldų metų bažnyčios būdavo 
pilnos, ypač vasario 16 d. ir šv. Velykų metu.

(Bus daugiau)

ROŽINIS

„Sveika, malonės pilnoji, Vieš
pats su tavimi!“

Spalio mėnesį uolesnieji katalikai kalba 
šeimose ir bažnyčiose švč. M. Marijos Ro
žinį - rąžančių. Ši pamaldumo pratyba yra 
apdovanota gausiais Bažnyčios atlaidais, 
kuriuos galime pavesti brangiųjų mirusių
jų naudai.

Rožinį sudaro gražiausios Bažnyčios 
maldos: Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė 
Dievui, Tikiu, kartu prisimenant svarbiau
sias tikėjimo paslaptis. Jos padalytos yra 
į tris dalis, po penkias kiekvienoje. 
1. Džiaugsmingoji dalis. Joje mąstome apie 
apreiškimą švč. Mergelei Marijai, Dievo 
Sūnaus įsikūnijimą, šv. Elzbietos aplanky
mą. V. Jėzaus gimimą, jo aukojimą šven
tovėje ir atradimą. 2. Sopulingoji dalis 
apima Kristaus kančią Alyvų darže, žiau
rų nuplakimą, erškėčiais vainikavimą, 
kryžiaus nešimą ir Jėzaus mirtį ant kry
žiaus. 3. Garbingoji dalis mums primena 
Kristaus prisikėlimą iš mirusių! jo įžengi
mą į dangų, šv. Dvasios atsiuntimą apaš
talams, švč. Mergelės Marijos paėmimą 
į dangų ir jos vainikavimą danguje. Pap
rastai yra prijungiama švč. M. Marijos li
tanija ir spalio mėnesį malda į šv. Juoza
pą.

Rožinio pratyba buvo žinoma labai se
niai, bet ypač jis ėmė patikti tikintiesiems 
XIII amž. ir vėliau. Nauja pamaldumo vil
nis susidarė po 1858 m., kai Liurde, Pran
cūzijoje, apsireiškė švč. Mergelė Marija 
Bernadetai Sibiriūtei ir ją pamokė kalbėti 
rožinį, o dar labiau, kai apsireiškusi švč. 
Marija 1917 m. Fatimoje sąlygojo žmonių 
ateitį: arba žmonės - nusidėjėliai grįšis 
prie Dievo, naudodami jos pačios pasiūly
tas priemones: Rožinį ir pamaldumą Ne
kalčiausiajai Marijos širdžiai, arba susi
lauks karo bausmės. Deja, įspėjimas nebu
vo rimtai priimtas, ir nepaklausyta Dievo 
Motinos, ir po 22 metų prasidėjo baisusis 
antras pasaulinis karas. Jo padarinius visi 
jaučiame.

1958 m. geg. 22 d. Liucija, kuriai švč. 
Marija apsireiškė Fatimoje. pasakė Pran
ciškaus ir Jacintos beatifikacijos postulia- 
toriui, kun. Augustinui Fuentes: „Tėve, pa
sakyk visiems tai. ką Marija man pasakė 
daugelį kartų: daug tautų dings nuo žemės 
paviršiaus. Rusija bus Dievo parinktoji 
rykštė nubausti žmonijai, jei mes maldo
mis ir Sakramentais neišprašysime Rusijai 
atsivertimo malonės.“

Grįškimės prie Dievo. Kasdien kalbėkim 
rožinį už savo tautos gerovę ir Rusijos at
sivertimą. K. A. M.
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P.L.B. III SEIMO NUTARIMAI LAIŠKAS IŠ NOTT1NGHAMO
SVEIKINIMAI PAVERGTAM KRAŠTUI

1968 m. New Yorke įvykęs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės III Seimas, kuriame 
dalyvavo laisvojo pasaulio lietuvių atsto
vai, sveikina savo brolius ir seseris pa
vergtoje tėvynėje ir pažada ištikimybę 
tiems idealams, už kuriuos ilgoje ir gar
bingoje Lietuvos istorijoje kovojo kiekvie
nas taurus lietuvis. Seimas, žinodamas, 
koks sunkus yra svetimųjų jungas, išreiš
kia pasigėrėjimą krašto lietuvių pastan
goms priešintis okupantui ir ginti Lietuvos 
reikalus. Užsienio lietuviai jaučiasi esą 
neatskiriama tautos dalis ir todėl pažada 
visomis jiems prieinamomis priemonėmis 
remti savo brolių bei seserų tėvynėje tylų, 
bet ryžtingą darbą ir tokiu būdu prisidėti 
prie šviesesnės Lietuvos ateities statymo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
išreiškia tvirtą įsitikinimą, kad tiktai vi
siškas tautų bei žmogaus teisių atstatymas 
laiduos lietuvių tautos kultūrinę bei socia
linę pažangą ir pilną kūrybinių jėgų išsi
vystymą.

šiais reikšmingais Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo penkiasdešimtosios su
kakties metais užsienio lietuviai su pagar
ba bei dėkingumu prisimena visas skau
džias lietuvių tautos aukas kovoje už lais
vę ir dar su didesniu pasiryžimu bei meile 
savajam kraštui pažada siekti didžiojo 
tikslo - Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo.

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAMS

1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje pa
skelbtas Lietuvos Nepriklausomybės at
statymas yra visos lietuvių tautos valios 
išraiška ir todėl neatšaukiamas aktas, ku
ris įpareigoja kiekvieną lietuvį eiti už sa
vąją valstybę dirbusių, kovojusių bei kri
tusių pėdomis ir visomis jėgomis siekti 
gimtojo krašto laisvės.

Šitoje dvasioje Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės III Seimas ragina visus laisvė
je gyvenančius lietuvius jiems prieinamo
mis ir gyvenamam istoriniam momentui 
pritaikytomis priemonėmis remti paverg
tojo krašto kovą už laisvę, palaikant su 
tauta ryšius, kurie ugdytų bei stiprintų jos 
tautinius, religinius bei laisvės idealus, 
keltų jos pasipriešinimą svetimiesiems, 
remtų savitos kultūros vystymąsi ir palai
kytų solidarumo saitą tarp krašto ir už
sienio lietuvių.

Seimas laiko, kad ryšiai su pavergtąja 
tauta ir su kiekvienu geros valios lietuviu,

Partizanai ir
Vilniuj leidžiamas (atskirai rusų ir lietu

vių kalbomis) komunistų partijos žurna
las Komunistas (vyr. redaktorius V. Niun
ka) šių metų 6 nr. skelbia keletą dokumen
tų iš vokiečių okupacijos laikų. Tai dau
giausia vokiečių policijos įstaigų susira
šinėjimas apie bolševikų partizanų veiks
mus rytinės Lietuvos teritorijoje.

Tuos dokumentus paaiškindama, Komu
nisto redakcija pati sukūrė vaizdingą do
kumentą, patvirtinantį jau anuo metu vy
ravusį Lietuvoj įsitikinimą, kad naciai ir 
bolševikai Lietuvai labai panašūs priešai.

TILTAS VIRŠ OKEANO

(Atkelta iš 2 psl.)

riae. „Taip, šalis ši ledinė ir auksinė... Nu
skaidrinta šypsenomis ir išraižyta kietais 
keliais. Mes tuoj tai patyrėme, nors buvo
me naivūs ir dažnai patikėdavom, kad 
meiliai besišypsą kaimynai tikrai džiau
giasi naujais ateiviais“ (101).

Romano herojaus Zenono būta diploma
to ir dailininko, tremtyje nespėjusio iš
baigti paskutinio savo kūrinio Kristaus 
Prisikėlimo — tilto virš Okeano. Gal šie 
paskutiniai trys žodeliai būtų geriau tikę 
romano pavadinimui, nes pačiame roma
ne prisikėlimo kaip ir nematyti. Vedamo
ji veikalo idėja moko skaitytojus pasy
vaus nusižeminimo, pasitikėjimo Dievu, 
kuris mažoms tautoms nieko nepadėjo: di
dieji išdavė mažuosius Šėtono karalystėn 
ir... dabar patys laukia savo eilės. Taigi, 
didžiųjų problemų šis romanas nespren
džia, o tikėjimo mūsų tautai užtektų ir be 
šio veikalo. Šiaip veikalas turtingas gilio
mis filosofinėmis mintimis, kurios puošia 
beveik kiekvieną knygos puslapį.

Ši knyga kalbos ir turinio atžvilgiu tin
ka katalikiškoms mokykloms, bibliote
koms ir tikintiems skaitytojams.
N. B. Liet. Meno Darbuotojų Atvanga — 
Lith. Arts Club recenzuoja leidyklų ar pa
čių autorių prisiųstus veikalus, dailinin
kų ir kompozitorių kūrinius, įrekorduotus 
knygose, filmuose ar plokštelėse. Adresas: 
Lithuanian Arts Club, Box 5178, Sta Mo
nica CA 90405, USA.

Alė Rūta. PRISIKĖLIMAS. Romanas. 
Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 68, 1968, 
1 Ladbroke Gardens, London, W.ll, Gt. 
Britain. 205 psl. Kaina 2,50 dol.

A. Giedraitis 

netarnaujančiu okupanto tikslams, yra 
viena svarbiausių priemonių lietuvių tau
tos kovai už laisvę remti ir išeivijos politi
nei bei kultūrinei misijai užsienyje 
stiprinti. Ryšių su kraštu klausimu Sei
mas ragina vadovautis bendru veiksnių 
nutarimu.

LIETUVOS OKUPACIJOS 
PASMERKIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III 
seimas, remdamasis Lietuvių Chartos įsi
pareigojimu ginti ir išlaikyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę ir ryždamasis šalia 
lietuvybės ir lietuvių kultūros išlaikymo 
telkti laisvuosius lietuvius kovai, kad ko 
veikiau Lietuva būtų išvaduota iš Sovietų 
Sąjungos okupacijos, pakartotinai pasisa
ko už Jungtinių Tautų paskelbtą Žmogaus 
Teisių Deklaraciją ir smerkia klastingą 
komunistinį sovietų okupantą, kuris žiau
riomis priemonėmis slopina pavergtos lie
tuvių tautos kultūrinį savitumą, išnaudoja 
ekonominę krašto gerovę bei gamtos tur
tus, nuvertina bei nužemina lietuvių kul
tūrinius bei religinius reiškinius, kaip pa
minklus, bažnyčias ir visa, kas lietuviui 
brangu, be paliovos persekioja tikybą, ypač 
jaunimo religinius įsitikinimus, ardo šei
mas, vykdo tautinį genocidą ir stengiasi 
užgniaužti lietuvių tautos laisvės ir ne
priklausomybės troškimą.

BENDRUOMENĖS UŽDAVINIŲ 
RYŠKINIMAS

Pastangos išlaikyti lietuvių tautos gyvy
bę ir politinę akciją, siekiančią atstatyti 
Lietuvos valstybės suverenitetą, yra pa
grindiniai ir neišskiriami lietuvių uždavi
niai. Jiems vykdyti reikia solidarios visuo
menės, kurią jungtų bendras tikslas ir ku
rios neskaidytų skirtingos priemonės to 
tikslo siekiant.

Tikslo ir darbo vienybės išlaikymas yra 
vienas iš svarbiausių Pasaulio Lietuvių 
penkmetyje. Bendruomenė privalo:

a ) švelninti visuomeninę įtampą ir su
daryti sąlygas nuomonių pasikeitimui ne 
tarpusavio kova, bet žmogišku dialogu;

b ) bendrame darbe pripažinti visų ge
ros valios Bendruomenės narių žodžio 
laisvę ir naudotis tiek daugumos, tiek ma
žumos teigiamais įnašais;

c ) darnaus klausimų sprendimo siekti 
vadovaujantis asmens teisių principais ir 
demokratiniu procesu.
LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA

Seimas įpareigoja Lietuvių Bendruome-

dokumentai
Tas įsitikinimas tada buvo išreikštas net 
„tautosakiška“ patarle: „Viens raudonas, 
kaip šėtonas, kitas rudas, kaip šuva“. Prie 
dokumentų pridėtame redakcijos paaiški
nime yra pasakyta: „Štai 1942 m. liepos 
30 d. Himleris, visos Vokietijos SS ir po
licijos vadas, įsakė, kad oficialiuose do
kumentuose tarybiniai partizanai būtų va
dinami tik „banditais“, „plėšikais“.

Partizanas — savaime nieko nedėtas žo
dis. Lietuviškai išvertus, jis būtų — šali
ninkas. Teigiamą ar neigiamą reikšmę tas 
žodis įgyja, kai pažymima, kieno tai par
tizanas - šalininkas. Lietuviams bolševikų 
partizanai buvo Lietuvą jau nuniokojusių, 
daugybę lietuvių išžudžiusių ir į mirties 
stovyklas galvijiškomis sąlygomis išgabe
nusių rusų bolševikų valdžios šalininkai. 
Lietuviai bolševikų partizanų banditais ar 
kitais pravardžiavimais nė nevadino, nes, 
gal būt, tokie pavadinimai būtų tik švel
ninę „bolševikų partizano“ sąvoką. Him
leris, įsakydamas bolševikų partizanus 
vadinti banditais, gal tarėsi juos labiau 
paniekinsiąs. Tačiau Himlerio ir jo įsaky
mų jau seniai nėra: tai tik nuo laiko pa
geltę rašteliai. O bolševikai lietuvius par
tizanus, bandžiusius ginti savo kraštą ir 
savo žemę nuo užpuolikų, dar ir šiandien 
vadina lygiai taip, kaip... Himleris įsakė.

Nors Lietuvos grobikai ir mirtinai su
sikovė dėl grobio, bet Stalino - Hitlerio 
Maskvoj sudaryta sutartis kai kuriais at
žvilgiais bolševikams dar ir dabar tebe
galioja. Net ir dabar skelbiamų dokumen
tų vertimuose iš vokiečių kalbos, kur tik 
paminėti lietuvių partizanai. Komunisto 
redaktoriai bent išnašoj paaiškina, kad tai 
„ginkluotų gaujų vadeivos".

Iš dokumentų vertimų visiškai nematy
ti, kad tas Himlerio įsakymas būtų buvęs 
vykdomas. Priešingai, bolševikų partiza
nai tuose dokumentuose niekur nevadina
mi nei banditais, nei plėšikais, o tik pa
prastai — partizanais (ir kai kur parašiu
tininkais). Tad arba dokumentuose jokio 
banditais vadinimo nebuvo, arba tie pava
dinimai beverčiant buvo ištaisyti.

Jei tai būtų ištaisyta, tai klausimas, ar 
nėra ir daugiau pataisų bolševikams ne
patikusiose vietose. Nepatikimų autorių 
dokumentai, perėję per nė kiek nedaugiau 
patikimų skelbėjų rankas, nebeverti nė to 
popieriaus, kuriame atspausdinti.

Tai tik dokumentai, vaizduojantieji, ko
kiais niekalais maitinamos net į komunis
tų partiją Lietuvoje įtrauktųjų galvos.

(E)

nės organus ir toliau aktyviai dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo veikloje.

Seimas taip pat išreiškia pasaulio lietu
vių pasitikėjimą

a) Diplomatinei Lietuvos Tarnybai, at
stovaujančiai neprik. Lietuvos valstybei 
tarptautinėje bendruomenėje;

b ) Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, vadovaujančiam Lietuvos vals
tybės vadavimui iš sovietinės okupacijos;

c ) visoms kitoms atskiruose kraštuose 
veikiančioms politinėms lietuvių instituci
joms.

Seimas įpareigoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Kraštų Bendruomenių 
valdybas organizuoti politinę veiklą tose 
srityse, kurioms iki šiol buvo kreipiama 
per maža dėmesio, būtent:

a ) vietos aplinkybių bei galimybių iš
naudojimui Lietuvos laisvės bylai;

b ) įtakingų kitataučių verbavimui Lie
tuvos laisvės darbui;

c ) leidiniams Lietuvos klausimais sve
timomis kalbomis ir kitataučių informaci
jai per spaudą, radiją bei televiziją;

d ) jaunųjų lietuvių mokslininkų įjun
gimui į Lietuvos vadavimo veiklą;

e ) parlamentų rinkimų įtaigoj imui Lie
tuvos reikalui kelti.

Seimas taip pat įpareigoja PLB valdybą 
tartis su Vliku dėl laisvojo pasaulio lietu
vių aktyvesnio įjungimo į Vliko vadovau
jamą Lietuvos laisvinimo veiklą.

(Bus daugiau)

BENDRADARBIAVIMAS SU

LIETUVA

Europos Lietuvis Nr. 29 išspausdino dr. 
S. Kuzminsko gana įdomų „Laišką iš Not- 
tinghamo“, kuriame jis pasako daug ką, 
ko daugelis iki šiol nepasakė. Manau, kad 
daugelis mūsų pažįsta dr. S. Kuzminską ir 
žino, kad Lietuvos nepriklausomybės 
laikais jis buvo užsienio reikalų tarnybo
je ir jau ne jaunuolis, bet tame laiške gal
voja kitaip, negu jo bendraamžiai.

Bravo, kad pagaliau atsiranda ir D. Bri
tanijoje kitaip galvojančių negu mūsų 
veiksniai.

Gana tos pasenusios minties, kuri dau
giau padėjo okupantams, negu lietuviams, 
būtent, nesusirašinėti laiškais, nesiųsti 
siuntinių, nekalbėti su atvažiavusiais iš 
Lietuvos, nevažiuoti į Lietuvą. To kaip tik 
Lietuvos okupantai rusai ir nori, nes jie’ 
tam ir tą garsiąją „Geležinę sieną“ pasta
tė, kad ne tik lietuviai, bet ir visos Rusijos 
okupuotosios tautos nesusisiektų su lais
vuoju pasauliu.

Mūsų veiksniai bando pastatyti savo ge
ležinę sieną, kad niekas nedraugautų su 
Lietuvos lietuviais, kad niekas nenusiųstų 
ar nenuvežtų kokių naujienų lietuviams iš 
laisvojo pasaulio.

Kodėl į Čekoslovakiją buvo atsiųsta ru
sų kariuomenė? Atsakymas labai papras
tas: Rusijos vadovai išsigando, kad drau
go Dubčeko duotosios laisvės gali sugriau
ti visą Rusijos imperialistinę sistemą. Ru
sai nebijo ginkluoto užpuolimo: jie gali 
apginti savo kraštą ginklais. Bet laisvės 
idėjų jie bijo ir bijos. Jų juk joks ginklas 
negali užmušti žmogaus širdyje.

Ką mes turėtume daryti? Siekdami vi
somis jėgomis padėti savo tautai laisvės 
kovoje, turėtume kreipti didžiausią dėme
sį į okupuotąją Lietuvą, visomis išgalėmis 
stiprinti jos žmonių ryšius su laisvuoju 
pasauliu ir palaikyti laisvės ir nepriklau
somybės viltis. Privalu būtų sudaryti ir 
išnaudoti savo galimybes laisvojo pasau
lio idėjoms paskleisti Lietuvoje. Jos yra 
kovos priemonės lietuvių tautos laisvės 
troškimam skatinti. Turėtų būti ruošiamos 
ekskursijos Lietuvon, atsikviečiami Lietu
vos meniniai vienetai į laisvąjį pasaulį, vi
suomet bandyti sudaryti sąlygas, kad at
vykę lietuviai iš Lietuvos turėtų progų su
sitikti su galimai daugiau čia gyvenančių 
lietuvių. Mes, čia gyvenantieji ir esan
tieji Lietuvoje, esame vienos tautos sūnūs 
ir dukterys ir taip privalome laikytis. Bet 
santykiuose su okupuotąja Lietuva reikia 
skirti lietuvių tautą nuo jėga primesto ru
siško režimo, šiandien didžiausias lietuvių 
tautos priešas yra rusų imperializmas, sie
kiąs nutautinti žmones ir palaidoti visas 
nepriklausomybės viltis. Kovą prieš ru
siškąjį imperializmą turime vesti iki galo, 
kol lietuviai atgausime laisvę ir sugriau
sime Rusijos imperiją. S. Kasparas

ATSAKYMAS J. LIOBEI

J. Liobė EL 38 nr. iškelia klausimą „Ko 
dar mums trūksta“. Sutinku su J. L., kad 
dar po 20 metų mūsų reikės ieškoti su 
žvake. Bet kaip mes turim padaryti, kad 
buvęs dvarininkas jaustųsi lygus su kai
mo artoju ir jį lygiu laikytų, kad krikš
čionis demokratas jaustųsi lygus su social
demokratu?

J. L. apsirinka, sakydamas, kad tėvynė
je gyvendami nebuvom tokie užsidarę. Bu

Uždanga jau baigia nusileisti. Motinos, 
seserų verksmų nebesigirdi. Tėvas ir bro
lis apleido namus ir išėjo nežinoma kryp
tim. Ar jie grįš ir kada — niekas nežino. 
Triukšmingos minios pradeda aprimti.

Laukų žolė ir augalai sutaršyti ir pri
ploti prie žemės tankų riedančių geležinių 
ratų. Šautuvai, kanuolės, šarvuočiai den
gia kraštą Kremliaus žiauriojo tamsa.

Žmogus, tik vakar mylėjęs savuosius 
laukus ir grožėjęsis savaisiais vaisme
džiais, lankomis ir miškais, šiandien nebe
atpažįstą jų. Pats žmogus tapo vienišu 
klajokliu su dviem tyliais palydovais — 
meile savajam kraštui ir viltimi, jog pa
dangės vėl sušvis ir gėlės sužydės.

Kada?! — Atsakymo nėra tamsioj ty
loj, erdvė neaidi. Žmogus žengia toliau... 
palūžęs, bet nenugalėtas svetimo pykčio 
be mielaširdystės, žiaurumo be pasigailė
jimo, pavergimo užmačių be doros ir 
jausmų.

Taip mes žengiame — aš ir tu, slovakas 
ir čekas ir milijonai kitų.

* * *

Naivūs Vakarai buvo nustebę ir par
blokšti Čekoslovakijos įvykių. Vakarų po
litikai ir nepolitikai buvo tikri, kad Dub- 
čekas laimės, o ruskiai neišdrįs pavartoti 
dar kartą Vengrijos sukilimo kruvinų me
todų. Bet Kremlius žiaurusis planavo ir 
galvojo kitaip. Ir kodėl ne? — Įdomu bū
tų, galvojame, surasti tam nors vieną pa
grindą.

vom užsidarę ir dar kaip. Valsčiuose turė
jome po du bankelius, kaimuose po dvi 
pienines. Tik kai tautininkai atėjo, tai 
prievarta ženijo tokias įstaigas. Jau ne
skaitant to, kad krikščionis nesikalbėjo 
su socialistu, bet ir kiti nenorėjo kalbėtis 
su tais, kurie atrodė nelygūs. Šito užgin
čyti niekas negali. Nors įstatymuose ne
buvo luomų skirtumų, žemės reforma bu
vo pravesta, bet luomai tebebuvo jaučia
mi iš praeities laikų.

Išeivijoje taipgi nesiklijuoja šitie visi 
luomai. Visi tik žiūri į savo „aš“, o visi ki
ti atpuola. Pašalinkim tą „aš“, ir draugys
tė savaime atsiras. Kampininkas ir šian
dieną tebėra užmirštas.

Gyvena irgi ne visi gerai. Fiziškai silp
ni negali pakelti sunkaus darbo. Kiti net 
per 20 metų neišmoko svetimos kalbos, ne
susisuko lizdo ir šiandieną tebekampinin- 
kauja svetimame kampe.

Daug kam asmeniškai esu siūlęs apsi
lankyti pas mane, bet niekas nėra paklau
sęs to siūlymo, išskiriant tuos, kurie pri
valo atsilankyti.

.1. šateikis

TIKRAME POGRINDYJE
Britų laikraštis The Daily Telegraph 

rugsėjo 21 d. rašė apie lietuvių porą, kuri 
Australijoje, netoli Sydnėjaus miesto, iš
gyveno 20 metų tikrame pogrindyje, o ne 
simboliniame.

Steponas Petrošys (dabar jau 70 m. am
žiaus) su žmona (jai dabar 57 m.) iš Vo
kietijos emigravo į Australiją, ten pagy
veno stovykloje, kaip ir kiti iš Europos 
atgabentieji emigrantai, o paskui pėsti ke
liavo 370 mylių, kol pasiekė Sydnėjaus 
miestą. Ten besidairydami netoli turtuolių 
kvartalo kalvos pakalnėje užtiko olą ir ap
sigyveno joje. Kad lietus neužsiektų, dar 
gilyn prasikasė ir ten pralindėjo 20 metų, 
niekur nedirbdami ir nieko neuždirbdami. 
Pragyventi pasielgetaudavo.

Dabar juos pastebėjo tame priemiesty
je apsigyvenusių amerikiečių vaikai, pra
nešė savo tėvams, o tie — Salvation armi
jai.

Australai stebisi, kad šitaip galima bu
vo gyventi ir dar turtuolių panosėje ir ne
sinaudoti niekieno pagalba. Susidomėjo 
įstaigos, rūpinasi jų pensijos reikalu. Pra
džiai atnešta jiems pora tuzinų kiaušinių 
ir mėsos. Gavę tokių gerų dovanų, atsisky
rėliai tvirtina, kad tiek jiems net metams 
užteksią. Steponas, visą laiką gėręs vien 
gryną vandenį, pavaišintas arbata su cuk
rum, tuoj pajutęs dantų skaudėjimą. Ge
radariai atgabeno į olą dantų gydytoją, ir 
dantis buvo už dyką ištrauktas.

Atsiskyrėlių pora atsisakė pasinaudoti 
kvietimais eiti į restoraną pietauti ir per
sikelti miegoti į viešbutį. Didžiausias jų 
rūpestis, kad imigracijos įstaigos negrą
žintų jų į Europą, kai paaiškėjo toks ne
civilizuotas gyvenimas.

Beje, ta dabar išgarsėjusi porelė kilusi 
iš Vilniaus, iš kurio pasitraukė 1941 m.

Vėlesnių laikraščių žiniomis, urviniai 
lietuviai kažkur dingo.

PAAIŠKINO
Televizoriaus ekrane dvi seks-bombos 

demonstruoja stiptyzą. Motina, norėdama, 
kad jos sūnus nežiūrėtų, sako:

— Eik miegoti. Matai, jau ir artistė ren
giasi eiti gulti... (1. m.)

Argi todėl, kad jau dvidešimt treti metai 
deramasi su rusais dėl nusiginklavimo ir 
vis dar nesusitarta dėl busimosios sutar
ties pavadinimo? Argi todėl, kad, rodos, 
po dvidešimt metų (!) pasitarimų ir įtiki
nėjimų rusai pagaliau sutiko, jog JAV 
prezidentas ir D. Britanijos ministeris pir
mininkas gaili prireikus tiesiogiai patele
fonuoti į Kremlių? šis nutarimas Vaka
ruose buvo atžymėtas kaip glaudesnis po
litinis ir kultūrinis bendradarbiavimas 
tarp rytų ir vakarų (šia proga būtų įdo
mu sužinoti, ar prezidentas Johnsonas te- 
lefonavo tiesiogiai Kremliui rusų invazi
jos į Čekoslovakiją proga ir ką Kremlius 
atsakė. Nenustebčiau, jeigu p. Johnsonas 
išgirdo paslaptingą įkalbėtą plokštelės 
balsą su rusiškais populiariais keiksmais). 
Argi todėl, kad grakšti panelė Kosyginai- 
tė savo tėvo vizito metu Londone kasdien 
keitė savo rūbus, apsiaustus ir kailius? 
Pastabūs anglų kultūros istorikai įžiūrėjo 
čia neabejotinai stiprią vakarų įtaką j 
Kremliaus papročius ir galvojimą. Argi 
pagaliau todėl, kad Kosyginui tik pareika
lavus, H. Vilsonas sutiko sumokėti Lietu
vos auksu Rusijos - D. Britanijos busimo
sios amžinos draugystės sąskaiton?

Visos tos prielaidos pasirodė naivios ir 
klaidingos. Kremlius viską ryja ir prari
jęs kartais atsiraugėja, o atsiraugėjęs 
spiauna visų pirma į tą, kas jam ką da
vė. Toks mitybos ir virškinimo vyksmas 
viešpatauja Rusijoj nuo Jono iki Stalino 
Žiauriojo. Taigi kodėl Kremlius žiauru
sis turėtų visa tai pakeisti? Neaišku.

Vienas tokių Kremliaus atsiraugėjimų 
ir buvo ginkluotas Čekoslovakijos paver
gimas. šito Kremliaus žygio ypatingumas 
ir glūdi tame, kad jis buvo įvykdytas ne 
prieš buržuazinę, bet prieš komunistinę 
valstybę, savo sąjungininkę. Atseit, ne 
tiek svarbu išpažinti Marksą ir Leniną, 
kiek Kremlių, o tai reiškia — tarnauti 
Maskvos ekonominėms ir militarinėms už
mačioms. Tai nėra visai nauja doktrina, 
tik ji tapo dar kartą paryškinta nauju 
smurtu. Ne komunizmas, bet besąlyginis 
pavergimas pirmauja. Komunizmas yra 
tik patobulinta bet kurios diktatūros prie
monė žmogui palenkti ir laikyti jį baimė
je. Gal truks daug metų Čekoslovakijos 
tautai atsitiesti ir jos troškimams prasi
skverbti į laisvę.

Vakarietis, per amžius išdidus kultūros 
ir žmogaus teisių kūrėjas, tapo įvykių ap
nuogintas. Ir kas per vaizdas?! Tuščiavi
durė judanti iškamša — be sielos, be gar
bės, be polėkių mintims, idėjoms... be do
ros. Lygiai tokia, kokia ją vaizduoja mo
dernusis menas •— Picasso, Kandinskis ar
ba Lietuvos žydelis Sutinąs.

JAV prezidentas, šiandien Vakarams 
vadovaujanti galva, iki šiol tepajėgė išste
nėti vos keletą žodžių — girdi, įvykiai Če
koslovakijoje vis dėlto neuždaro durų to
lesniam bendradarbiavimui su Rusija. 
Trumpai ir begėdiškai. Jungt. tautose, ši
toje pasaulio tautų ir žmogaus teisių šven
tykloje, rugsėjo 3 d. posėdy pakako Rusi
jos atstovui tik sušukti „nekaišiokit savo 
nosių, kur jums nereikia“, kaip visi ir pra
dėjo vaikščioti ant pirštų galų. Taip įvy
ko New Yorke. Bet rugsėjo 6 d. Ženevoje 
įvyko visai kas kita. Ten Rusijos ir jos sa
telitų atstovai pasirašė Meksikos pasiūly
tą rezoliuciją, kad tautos privalėtų atsisa
kyti vartoti jėgą prieš kitų tautų nepri
klausomybę bei jų laisvą apsisprendimą. 
Pasirašė, ir nei ranka nesudrebėjo, nei 
plunksna nesulūžo... Tuo pačiu metu Ru
sijos kariuomenė, maršų lydima, linksmai 
žygiavo į Čekoslovakiją.

Vakarų pasauliui Čekoslovakijos trage
dija glūdi ne pačiame rusų invazijos fak
te, bet visiškame vakarų moraliniame 
bankrote ir rytų įžūlume. Tokioj doros są
vokų ir veiksmų pusiausvyroj, aišku, įžū
li jėga bus teisė ir išmintis. Doras mažas 
žmogus turės gyventi arba svaiguliuos, 
arba baimėje. Jam kito kelio nebus. Va
karai gal ir toliau bus pernelyg užimti 
bizniais, pinigų nuvertinimais, prekybos 
balansais, aukso rezervais, bitnikais, 
streikais, demonstracijomis, o rytai žy
giuos.

Iki pasimatymo arba Rumunijoj, arba 
prie Suezo kanalo. Stasys Kuzminskas

JOGAILOS KAPELA
Jau XIV a. Lenkijos karaliaus Kazimie

ro Didžiojo žmona, didelė muzikos globė
ja Aldona Gediminaitė Krokuvos pilyje 
turėjo geroką būrį dainininkų ir instru
mentalistų. Tačiau pajėgiausią muzikos 
kapelą Vavelyje (Krokuvos pilyje) subū
rė Jogaila.

Pirmieji dokumentai apie karališkąją 
kapelą yra iš 1411 m. Kapelą sudarė būg
nininkai ir muzikantai, grojusieji pučia
maisiais instrumentais, solistai arfininkai 
ir dainininkai.

Jogailos rūmuose buvo muzikuojama ir 
anksčiau. Dokumentai rodo, kad vieną 
muzikantą, fleitininką Auloną (Aulą) Jo
gaila 1293 m. išsiuntė Lietuvon į Vytauto 
kapelą. (M. ir G.)

— Australijoje vienas čiabuvis buvo nu
baustas sumokėti 25 dol. baudos, kad gir
tas jojo.
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Europos lietuviu kronikų
KVIEČIAMA MITINGAN IR 

DEMON STRACIJON

Antibolševikinis Tautų Blokas ir Euro
pos Laisvės Taryba spalio 18-20 d.d. ruošia 
Londone visą eilę pasirodymų, kuriais no
rima atkreipti dėmesį ypač į pavergtųjų 
Rytų Europos tautų padėtį.

Svarbiausi to savaitgalio įvykiai bus spa
lio 20 d., sekmadienį.

Tądien, 3 vai. popiet, Hammersmith 
Town Hall bus didžiulis masinis mitingas, 
kuriame dalyvauja apie 20 tautybių. Ka
dangi salę reikia nuomoti, tai įėjimas į mi
tingą yra apmokamas. Įėjimo kaina — 5 š. 
Bilietų galima gauti iš anksto Lietuvių Na
muose (bilietų skaičius ribotas). Mitinge 
trumpai pasisakys keleto tautybių atsto
vai, tarp jų ir lietuvis. Pradedant mitingą, 
giedos latvių choras, o baigiant — ukrai
niečių. Lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti tame mitinge.

Dar labiau visi kviečiami dalyvauti tą 
pat dieną įvykstančioje demonstracijoje. 
Demonstracija įvyks prieš mitingą. De
monstracijoje dalyvaujantieji 12.30 vai. 
renkasi Hyde Park prie Speaker's Corner. 
Iš ten bus žygiuojama į White Hall — ten 
bus prie Nežinomojo kario paminklo padė
tas vainikas pagerbti komunizmo aukoms. 
Nuo paminklo demonstracijos tautybių at
stovai su vėliavomis pasuks į Downing 
Street įteikti krašto vyriausybei savo rezo
liucijos. Demonstracijoje kiekviena tauti
nė grupė irgi eis su savo vėliava. Taip pat 
bus nešami plakatai.

TAUTOS FONDUI AUKO.IO 
. Vanda Galbuogytė, Bradford, — 
Dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS
PAMINKLINĖS LENTOS 

PAŠVENTINIMAS
Dail. V. Jokūbaitis paminklinę lentą jau 

pagamino. Ji bus patalpinta Londono lie
tuvių bažnyčioje. Pašventinimas įvyks 
lapkričio 24 d., sekmadienio pamaldų me
tu. Visas įrengimas yra susijęs su išlaido
mis. Tai iniciatorių komiteto vardu nuo
širdžiai prašau geraširdžių tautiečių šį mū
sų darbą paremti piniginėmis aukomis. 
Aukas rinkt yra įgaliotas I. Dailidė. Jo ad
resas yra toks: 12A Ponsonby House, Bis
hops Way, London, E. 2.

V. Zdanavičius

PARAPIJOS METINIS RALIUS
Bus spalio 12 d. (šeštadienį) York Hali, 

kampas Cambridge Heath Rd. ir Old Ford 
Rd., E2, pora minučių kelio nuo Bethnal 
Green požeminės stoties.

Vakarui pakviesta groti Alf Vangos šo
kių kapela. Pradžia 7.30 vai. vak. Veiks 
gėrimų bei užkandžių baras.

DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS
Spalio 13 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., 

Londono Lietuvių Namuose įvyks daina- 
viečių susirinkimas.

Visos dainavietės prašomos dalyvauti.
Valdyba

DERBY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Nelaimės ištiktas DBLS sk. pirm. J. Le- 
vinskas, sunkokai susižeidęs koją ir krūti
nę, dar tebėra ligoninėje. Su juo pasitar
dami, kiti skyriaus valdybos nariai ir Šal
pos komitetas tęsia visuomeninį ir kultū
rinį darbą.

Jie rugsėjo 21 d. Derbyje suruošė Tau
tos šventės minėjimą. į jį atsilankė ne tik 
daug vietinių, bet dar ir Burtono, Štoko 
ir kitų vietovių organizacijų atstovų bei 
svečių.

. Skyr. valdybos narys J. Sližys, atidary
damas minėjimą, tarė žodį, pasveikino su
sirinkusius ir perskaitė pirm. J. Levinsko

JAUNIMUI

ULIARIOSIOS
SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Those Were the Days — Mary Hopkins
2. Hey Jude — Beatles

*3. Jesamine — Casuals
4. Little Arrows — Leapy Lee
5. Hold Me Tight — Johnny Nash
6. I Gotta Get A Message To You

— Bee Gees
7. Lady Willpower — Union Gap

*8. I Say A Little Prayer
— Aretha Franklin

9. Do It Again — Beach Boys
*10. Classical Gas — Mason Williams

SAVAITĖS PLOKŠTELĖ 
GERIAUSIA

Ice In The Sun — Status Quo 

sveikinamąjį raštą, kartu dėkojantį už vi
sokeriopą materialinę ir moralinę paramą 
ir lankymą ligoninėje.

Pagrindinį žodį minėjime tarė J. Zokas, 
pasidalydamas žiupsne.iu minčių iš gar
bingos praeities ir sviesdamas žvilgsnį į 
ateitį. Žodis turtingas, reikšmingas, įsidė
mėtinas. Kalbėdamas dėl ateities, jis pa
brėžė, kad reikia mūsų visų protų, širdžių, 
rankų ir išteklių. Reikia remti Tautos Fon
dą, visiems vieningai jungtis į išsilaisvi
nimo kovą, gyvenamajame krašte susiras
ti daugiau draugų, kurie Lietuvos laisvės 
bylą keltų. •

J. Zokui už turtingą paskaitą dalyviai 
atsidėkojo ilgu plojimu.

Meninė mažųjų programa paruošta 
mok. I. Venckienės. Ją pravedė liet. kat. 
parapijos maršalka P. Popika. Programoje 
pasirodo Z. Popikaitė su L. Švalkaus eilė
raščiu Nemačiau. D. Popikaitė pagrojo 
akordeonu dainų. Z. J. Popikai pašoko 
Aguonėlę, Gražiąją lėlytę ir Noriu miego. 
Mažoji I. Bendikaitė pasakė eilėraščius 
Kur banguoja Nemunėlis ir Leiskit į tė
vynę, J. Popika L. švalkaus eilėraštį Visad 
minėsiu.

Maršalka P. Popika pranešė, kad spa
lio 28 d. įvyksta Derbyje liet. kat. parapi
jos susirinkimas ir kviečia visus, nežiū
rint tikybos skirtumų, gausiai dalyvauti. 
Kun. dr. S. Matulis turįs gražių filmų ir 
žadąs paskaidrinti susirinkimą.

J. Sližys dėkojo J. Zokui, mok. I. Venc
kienei, visiems prisidėjusiems ir da y- 
viams. Skyr. p'rm. J. Levin-kui nutarta 
pasiųsti iškilmingą sveikinimą su dalyvių 
parašais ir dovanėle. Šventė baigiama 
Tautos himnu.

Po to dar pasidalyta įspūdžiais. .1 .M.

BRADFORDAS
PABALTIEČIŲ VAKARAS

Pabaltiečių komiteto vakaras Bradfor- 
de, Victoria Hall Saltaire, įvyksta spalio 
12 d., šeštadienį, 5.30 vai. popiet.

Programoje estų, latvių ir lietuvių tau
tinės dainos bei tautiniai šokiai.

Vakare dalyvaus visų trijų Pabaltijo 
valstybių atstovai Anglijoj.

Veiks bufetas ir baras. Taip pat bus vi
sų trijų tautybių meno dirbinių paroda. 
Šokiams gros geras orkestras.

Vakaro pabaiga 11.45 vai. Įėjimas 7 šil.
6 penai visam vakarui ir 5 šil. tik šokiams. 
Jaunimui 'ligi 18 m. įėjimas nemokamas.

Visi kviečiami ko gausiausiai dalyvau
ti.

Bradfordo Pabaltiečių Komitetas

PRIĖMIMAS
Lietuvos respublikos Charge d'Affaires 

V. Balicko priėmimas Bradforde įvyks 
spalio 13 d., 2 vai. p.p., Vyties klube.

Tautiečiai, norį priėmime dalyvauti, už
sirašo pas klubo pirm. V. Ignaitį.

Klubo valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — spalio 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — spalio 13 d„ 11 vai., 

Židinyje.
GLOUCESTER — spalio 12 d„ 13 vai., St. 

Peters, London Rd.
STROUD — spalio 13 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — spalio 20 d., 11 vai., Ži

dinyje.
DERBY — spalio 20 d., 11 vai., Bridge Ga

te.
BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai.
HALIFAX — spalio 27 d., 12.30 vai., St.

St. Columcilie bažn.
Bradford — lapkr. 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 27 d., 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 1 d., 7 vai. v., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 2 d., Vėlinėse,

7 vai. vak., Židinyje.
NOTTINGHAM — lapkričio 3d., 11 vai., 

Židinyje.
COVENTRY — lapkričio 3 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.

NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Luima. L. Kat. Mokslo Akademijos 

Metraštis. I ir II tomai. Atskiro tomo kai
na 2 sv. 10 š.

P. Jurkus. Ant Vilnelės tilto. Vilniaus 
legendos. 1 sv. 2 š.

O. Nendrė. Aidas tarp dangoraižių. Ro
manas. 2 sv. 3 š. 6 p.

J. Stukas. Awakening Lithuania. Knyga 
su mūsų žymių vyrų portretais, k.a., Va
lančiaus, Kudirkos, Basanavičiaus, Mai
ronio ir kitų. 1 sv. 15 š.

A. Budreckis. The Lithuanian National 
Revolt of 1941. 1 sv. 15 šil.

Žemėlapiai, gintaras, visa periodika.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 

Surrey.

VOKIETIJA
— ,,Baltikes“ sporto klubo naują valdy

bą sudaro K. V. šarka — pirm., R. Baliu- 
lis — vicepirm., Vladas Gurinskas — ka
sininkas ir Thilo Roemer — sekr. bei rei
kalų vedėjas.

Šiemet klube yra 23 sportininkai. Akty
vieji sudaro rinktines. Pirmoji žais šį se
zoną Landesligoje, o antroji —Stadtligo- 
je. Dauguma mūsų sportininkų yra vy
resnio amžiaus. Gerieji sportininkai susi
rūpinę rinktines papildyti jaunesniais vy
rukais.

— Jonas Čekauskas, karininkas, žurna-

MANCHESTERIO 
SKYRIUI 20 M.
SKYRIAUS DVIDEŠIMTMEČIO

IŠKILMĖS

Šiais jubiliejiniais metais DBLS Man- 
chesterio skyrius atšventė savo veiklos 
dvidešimtmetį. Rugsėjo 21 d. Lietuvių Na
muose visas pusšimtis narių ir svečių prie 
paruoštų stalų, apkrautų vaišėmis, ir pa
minėjo tą įvykį.

Skyr. pirm. A. Jaloveckas savo labai 
kruopščioje kalboje nušvietė savo iš tiesų 
derlingą veiklą. Taip ir prabėgo pro akis: 
eitynės, demonstracijos, koncertai, šven
tės, minėjimai, tautinių šokių, chorų, spor
tininkų pasirodymai, vaidinimai, paskai
tos, pobūviai, lietuvių tautinis kapas ir 
puošnus paminklas ir kt. Kaip visi nuste- 
bom, kad tiek daug jau iškeliavo į amži
nybę ir vos keli belikę pirmojo skyriaus 
steigėjai!

Laikas vietoje nestovi, tad ir skyrius 
keitėsi, derinosi ir vis dirbo ir tebedirba 
lietuviškoje dirvoje. Džiaugiamasi, kad 
jau turime jaunimo skyrių, kuris pasine
šęs, kaip ir tėvai, žengti lietuviškuoju ke
liu.

A. Dičpetris sveikina Bradfordo skyr. 
vardu ir paberia gilių minčių iš s-gos pra
eities veiklos.

D. Banaitis taip pat nuoširdžių ir net 
susirūpinimo keliančių minčių tarė, kartu 
ir sveikino rochdaliečių skyriaus vardu.

Nesigailėjo pagyrimų nei Ramovės pirm. 
K. Murauskas, nei Lietuvių Namų pirm. 
D. Dainauskas. Visų jų kalbas lydėjo katu
tės ir tostai.

Ta proga V. Kupstys, vietos žymus vi
suomenininkas, apdovanojamas už nuo
pelnus padėkos lapu. „Ilgiausii) metų" ai
dai lydėjo mūsų dėkingumą nusipelniu
siam.

Meninėje daly E. Navickienė, atėjusi 
kaip elgeta ir savo satyrine kūryba per
leidusi visus per šerengą ir priėjusi išva
dos, kad tarp daug garsių žmonių nebėra 
vietos vargšei, išėjo. P. Matūza savo eilė
raščiais apie girtuoklėlio nuotykius nutei
kė linksmai. Buvo juoko, buvo katučių, 
buvo ir pasididžiavimo, kad po 20 m. vy
rai ir moterys dar dirba, kad iš vieno sky
riaus jau turime čia visą eilę organizaci
jų, kad visi taip sutartinai dirba ir kits 
kitą remia.

Dabartinė skyr. valdyba — A. Jalovec
kas, St. Lauruvėnas ir A. Kublinskas — 
užsitarnavo pagyrimą už tokį pobūvį ir 
dėkingumą už aktingą skyriaus veiklą.

Šiomis dienomis mūsų tarpe vienintelis 
parodų rengėjas K. Steponavičius uždarė 
mūsų tautinio meno parodą Salfordo mu
ziejuje. Tai gal vienintelis, kuris įėjo į 
anglų visuomenę ir taip plačiai Ecclės ir 
Salfordo miestuose išgarsino Lietuvos var
dą. Mes juo didžiuojamės, dėkojame jam 
ir linkime tęsti tą darbą.

Lietuvių Namai išsirinko naują sekre
torių J. Milaknį, o iždininku K. Muraus
ką. Tai plačiai žinomi vietos tautiečiai. 
Sėkmės jiems! D. Dailintis

LIET. SODYBA
IŠVYKO — ATVYKO

Vasarojimo sezonas Sodyboje galutinai 
pasibaigė rugsėjo 21 d. Paskutiniai lietu
viai vasarotojai buvo Norkaitė ir Kijaus- 
kas. Sodybos gyventojas A. Gilys dėl pa
blogėjusios sveikatos turėjo persikelti il
gam laikui į ligoninę. Iš Wolverhamptono 
į Sodybą apsigyventi atvyko K. Sruoga. A. 
Valkūnienė išvažiavo į Ketteringą.

SUGRIOVĖ TILTĄ
Pietų Anglijoje siautusios liūtys šiek 

tiek palietė ir Sodybą. Sugriautas per upe
lį Wey tiltas. Kelias iš rytų pusės (nuo 
Frensham Pond) laikinai uždarytas, bet 
įprastinis susisiekimas nuo New Inn ne
paliestas.

SUBUVIMAI
Prieš kurį laiką Aidershot ir apylinkės 

biznierių klubas Round Table buvo su- 
ruošęs Sodyboje automobilių figūrinio va
žiavimo varžybas ir pobūvį. Dalyvavo apie 
30 žmonių.

Lapkričio 16 d. ruošiamas tradicinis Se
zono užbaigos alutis, kuris paprastai su
traukia didelį Sodybos klubo nariu skai
čių.

KAZIMIERAS BIVAINIS
50 M. AMŽIAUS SUKAKTIS

Visokių žmonių yra, visokių reikia. Jei 
dėl vienų Pulgis Andriušis kadaise yra pa
rašęs, kad jei jų nereikėtų, tai vis tiek ne
turėtume kur jų padėti, tai dėl kitų galė
tume su rūpesčiu klausti: ką darytum, jei 
jų nebūtų? O kai jie yra, tai džiaugies ir iš

arti ir iš tolo, gėries jų darbais ir lenki 
prieš juos galvą, jeigu supranti, ką reiškia 
ta jų varomoji vaga. Toks pasigėrėjimo ir 
pagarbos vertas savo darbais Nottinghamo 
lietuvių galva Kazimieras Bivainis.

Jeigu Nottinghamo lietuvių kolonija 
galėtume ir norėtume įsivaizduoti kaip 
respubliką, tai Kazimierą Bivainį reikėtų 
laikyti jos prezidentu, bet ne tokio pobū
džio, kuris jokios galios ir valdžios neturi, 
vien tik aukštus svečius priiminėja ir ka
rietoj ar prabangiame automobilyje nuva
žiuoja į dideles iškilmes. Jei jau preziden
tas, tai su galia ir valia, kaip Amerikoje 
ar Prancūzijoje.

K. Bivainis neturi nei karietos, nei auto
mobilio. Artimi ir nuolat jo darbus turin
tieji progos sekti jo bičiuliai sako, kad jis, 
belakstydamas visokiais lietuviškais reika
lais, jau yra nuplėšęs ne vienus puspa
džius. Štai kokios jis rūšies prezidentas 
net ir šiais laikais, kai nemaža ir Britani
jos lietuvių jau turi įsitaisę, jei ne naujus, 

(istas, ilgametis Augsburgo apyl. pirmi
ninkas, staiga sunkiai susirgo.

— Pabaltiečiai rengia -didelį koncertą, 
paminėdami bendromis jėgomis savo ne
priklausomybės paskelbimą, lapkričio 16 
d. Duesseldorfe, Schumann salėje.

A.A. LEOPOLDAS LEHMANNAS
Liapos 31 d. Stuttgarto ligoninėje mirė 

Leopoldas Lehmannas, kilęs iš Ukmergės 
-Pivcnijos, Velionis buvo sulaukęs 66 me
tų amžiaus.

A.a. Leopoldas mokėsi Ukmergės gimna
zijoje ir Kauno Prekybos mokykloje. Iki 
II pasaulinio karo dirbo Ukmergės kok
lių ir keramikos fabrike prekybos sky
riaus vedėju ir buvo tos įmonės dalininku.

Karo metu jis su žmona atsidūrė Vokie
tijoje, po karo įsikūrė savo profesijos dar
be ir tapo vienos keramikos Įmonės dali
ninku Karlsruhėje. Vėliau įsigijo nuosavą 
skalbyklą Stuttgarte. 1961 m. emigravo į 
JAV. Pasiekęs pensininko amžiaus. 1967 
m. su žmona grįžo į Stuttgartą pas drau
gus.

MIRUSIEJI
A.a. Jurgis Grunovas, gimęs 1888 m. ko

vo 23 d. Grabupėliuose. Šilutės apskr., 
Klaipėdos krašte, mirė rugsėjo mėn. Neu
stadte, Holsteine, palaidotas 1968. IX. 9 
Neustadto miesto kapinėse.

A.a. Alfonsas Klupšas. gimęs 1908 m. 
rugsėjo 21 d. Pašventinyje, Šiaulių apskr., 
mirė rugsėjo 8 d. Bad Zwischenahne.

A.a. Enrikas Meškauskas, gimęs 1923 
m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, mirė tragiš
kai rugsėjo 10 d. Hamburg-Neugrabene.

MINIMA ERDMONO SIMONAIČIO 
SUKAKTIS

Spalio 30 d. sulaukia 80 m. amžiaus žy
musis lietuvių veikėjas Erdmonas Simo
naitis.

Vokietijoje, kur sukaktininkas gyvena, 
sudarytas sukaktuvėms rengti komitetas 
iš O. Bartusevičienės, dr. P. Karvelio ir 
mok. Fr. Skėrio. Sukakties minėjimas nu
matytas lapkričio 2 d. (šeštadienį), 16 vai., 
Hermannshofo svetainėje Hemsbache. apie 
4 km nuo Vasario 16 gimnazijos.

Pagrindinę sveikinimo kalbą minėjime 
pasakys iš Montrealio (Kanados) atvykęs 
„Lietuvos Pajūrio" buvęs redaktorius ir 
mažlietuvių didelis veikėjas Ansas Ly- 
mantas. Iškilmės bus įrašytos į magneto
fono juostelę, kuri vėliau bus panaudota 
lietuvių radijo programoms JAV ir Kana
doje.

Visais su minėjimu susijusiais reikalais 

tai bent padėvėtus automobilius. Vis jau 
važiuoti, vis pataupo puspadžius.

K. Bivainis ilgus metus vadovauja DB
LS Nottinghamo skyriui. Nottinghame yra 
ir daugiau įvairių organizacijų ir susibū
rimų. Jo vadovaujamasis skyrius, be abe
jo, yra pati seniausia tos lietuviškos kolo
nijos organizacija. Bet kai iškyla bendrie
ji visos kolonijos reikalai, priekyje visada 
matom K. Bivainį. DBLS yra bendrinė, ne- 
srovinė, visus jungianti. Bet ne visose ko
lonijose taip yra, kad visada pirmuoju 
smuiku grotų DBLS vietiniai vadovai.

Vadinas, šiuo atveju lemiamas priežastis 
nešiojasi tas ilgametis pirmininkas, vis
kam jautrus ir rūpestingas. Tas ir kitas 
gerąsias jo ypatybes visi lietuviai jau žino. 
Tai kas gi dabar geriau padarys už Bivai
nį? Kas gi turės tiek stiprybės ir kantry
bės. ir ištvermės, ir natūralaus pasiauko
jimo?

Kaip nuolatinis DBLS suvažiavimų da
lyvis, jis svarų vaidmenį turi ir apskritai 
šios organizacijos gyvenime. Jis, gyvenda
mas toliau nuo organizacijos centro-Lon- 
dono, kas metai būna išrenkamas ne į vis
ką vykdančią valdybą, bet į tarybą, kuri, 
sakytume, prižiūri veiklą, svarsto, kokios 
gairės būtų pačios tinkamiausios. O suva
žiavimuose svariai sprendžia visokius pa
keitimus ir praktišką tų gairių įgyvendi
nimų.

Dar kuo pramušta K. Bivainio galva, tai 
jaunimo klausimu. Jei lietuviškasis jauni
mas Nottinghame visada gyvai reiškiasi, 
tai, be abejo, neapsieina ir be DBLS sky
riaus pirmininko talkos. Bet specialų rū
pestį ir atsidėjimą jis yra parodęs ir tebe
rado lietuviams skautams. Už tą ilgametį 
rūpestį skautai yra jį atžymėję ir savo ati
tinkamu ordinu.

Rugsėjo 22 d. Kazimierui Bivainiui suė
jo 50 m. amžiaus. Toliau esantieji lietuviai 
apie šią jo sukaktį net ir nežinojo — šiuo 
atžvilgiu K. Bivainis yra tikras slapukas. 
Nottinghamiečiai žinojo ir dėl to suruošė 
jam pagerbimą, pasodindami jį gale gėry
bėmis apkrauto stalo. Pagerbimo pobūvį 
ruošė vietinės organizacijos, pasistengda- 
mos šia sukakties proga atsidėkoti už lie
tuviškus darbus. Ilgiausių metų jam gie
dojo ir Moterų draugija, ir DBLS, ir skau
tų bei jų tėvų komiteto žmonės, ir kitų su
sibūrimų lietuviai.

Šia proga mes tam puikiam lietuviui ir 
veikėjui irgi sakome: ilgiausių metų, Kazi
mierai Bivaini!

prašome kreiptis į mok. Fr. Skėrį gimna
zijos adresu. Dovanos ir sveikinimai bus 
įteikti minėjime. Sukaktininkas kiekvie
nam asmeniškai padėkos.

NEUSTADT/HOLSTEIN

A.A. M. RAMANAUSKAITĖ - GROVIENĖ
Rugsėjo 20 d. po trumpos, bet sunkios 

ligos mirė a. a. Marija Ramanauskai tė- 
Grovienė, gimusi 1925 m. gegužės 6 d. 
Smalininkuose. Palaidota rugsėjo 25 d. Ne
ustadto miesto kapinėse. Laidotuvių iškil
mingas apeigas atliko dekanas Vaclovas 
Šarka, atlaikydamas šv. Mišias ir pasaky
damas turiningą pamokslą apie velionės 
nueitąjį žemišką kelią šv. Jono Krikštyto
jo bažnyčioje, o vėliau atlikdamas bažny
tines apeigas kapinių koplyčioje ir kapinė
se prie duobės. Velionė buvo negausios 
lietuvių kolonijos Neustadte tikras švytu
rys, brangi asmenybė, garbinga motina, 
pavyzdinga lietuvė katalikė, visų mylima 
ir gerbiama moteris. Ji paliko vyrą, du sū
nus — Kęstutį ir Albertą bei dukrelę Biru
tę. Palydėti susirinko per 80 žmonių. Buvo 
suvažiavus visa giminė iš tolimų vietų. 
Ant kapo sudėta 32 gražūs vainikai ir dau
gelis gėlių puokščių.

Šiais metais iš negausios lietuvių koloni
jos Neustadte negailestingoji giltinė jau 
išplėšė iš gyvųjų tarpo a. a. Kostą Latvį, 
Julių Simanavičių, Jurgį Grunovą ir Ma
riją Ramanauskaitę - Grovienę.

J. Pyragas

SUTINKA
Modelių namuose jaunos modistės de

monstruoja madas.
— Klausyk, — sako žmona, rodydama į 

balinę suknelę. — aš jos norėčiau Naujiem 
metam...

— Ką gi, — sutinka vyras, — tada aš ją 
pakviesiu...

(1. m.)
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