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AUKSAS PARLAMENTE
Jau mūsų skaitytojai žino, kad Britani
jos vyriausybė susitarė su Sov. Sąjungos
vyriausybe dėl senų ieškinių viena kitai.
Britanija pateikė 15 milijonų svarų ieškinį
Sov. Sąjungai už įvairiuose jos okupuotuo
se kraštuose nusavintus britų piliečių tur
tus negrąžintas senas paskolas. Sov. Są
junga pateikė Britanijai 10 mil. svarų ieš
kinį, reikalaudama Baltijos nepriklausomų
kraštų pasidėtojo aukso ir kitų dalykų. Su
tarta atsisakyti visų ieškinių, jei Britanija
duos Sov. Sąjungai to susitarimo vardan
už pusę milijono svarų prekių. Nors Sov.
Sąjungos ieškinys visu trečdaliu mažesnis
ir dar abejotinas ir ginčytinas, bet nu
braukti abiejų pusių ieškinius Sov. Sąjun
ga sutiko tik už tą pusmiljonį dovanų.
Po to susitarimo Baltijos kraštų auksas
buvo parduotas, o pinigai bus panaudoti
patenkinti britų piliečių ieškiniams dėl ne
tektojo turto ne tik Lietuvoje, Latvijoje ar
Estijoje, bet ir Sov. Sąjungos okupuotoje
Suomijos dalyje, Lenkijoje, Čekoslovakijo
je ir Rumunijoje. Aukso buvo už 5,8 mil.
svarų, o ieškinių į Baltijos kraštus susida
ro tik už 2,75 mil svarų.
Bet Britanijos vyriausybė tuos susitari
mus, aukso likvidavimus ir ieškinių paten
kinimo klausimus nori oficialiai patvirtinti
atitinkamu įstatymu. Toks įstatymas lap
kričio 7 d. buvo pravestas parlamente ant
ruoju skaitymu.
Įstatymas parlamente susilaukė stipraus
opozicijos pasipriešinimo, ir dėl to jo
svarstymas užtruko net keletą valandų. At
stovas Douglas Dodds-Parker nedavė vy
riausybės pasekretoriui William Whitlock
baigti visos istorijos dėl susitarimų su so
vietais, aukso ir ieškinių. Jis paklausė,
kaip čia yra, kad Britanija, pateikusi Sov.
Sąjungai žymiai didesnį ieškinį, vis dėlto
ryžosi dar duoti pusę milijono. Atstovas
pik. Sir Tufton Beamish prikiša, kad vy
riausybė susitarimų su sovietais savo metu
nesvarstė parlamente. Pasekretorius Whit
lock toliau savo kalboje stengiasi nuramin
ti tuos parlamento narius, kurie jau anks
tyvesniais kartais yra pareiškę abejonių,
ar moralus toksai susitarimas, kada daro
mas sandėris su Sov. Sąjunga Baltijos
kraštų sąskaiton. Jau, girdi, 28 metai, kaip
britai laukia, kol jiems bus atlyginta už
sovietų nusavintus turtus, o de facto gi
Sov. Sąjunga ir valdo dabar tuos kraštus,
kurių auksas buvo padėtas saugoti.Tiek sa
vo įvadinėje kalboje, tiek ir vėliau primyg
tinai atstovų spaudžiamas, pasekretorius

Whitlock atsisakė svarstyti, kas bus, jei
Baltijos kraštai atgaus nepriklausomybę
ir pareikalaus, kas jiems priklauso. Opozi
cija nori, kad tai būtų atžymėta įstatyme.
Atstovas Richard Wood sakosi sunkiai
suprantąs svarstomąjį įstatymą. Jam sun
kiai pateisinama ta pusės milijono dovana,
aukso sutvarkymas be įgaliojimų, o ypač
tai, kad Britanijos vyriausybė, neturėjusi
Baltijos kraštų leidimo, skirsto jų turtą.
Taip išeitų, lyg Baltijos kraštų okupacija
jau ir de jure būtų prapažįstami Sov. Są
jungos dalimi. Britai buvo Baltijos kraštų
bankininkai, o Sov. Sąjunga prisijungė
tuos kraštus prieš jų valią. Jis reikalauja,
kad būtų įjungtas pažadas atsilyginti ir
kad būtų aiškiai pasisakyta už tų paverg
tųjų tautų reikalą.
Jau ir spaudoje ne kartą savo nuomonę
reiškęs Baltijos kraštų ir jų aukso reikalu
pik. Sir Tufton Beamish priminė Britani
jos teisinę ir moralinę atsakomybę. Svars
tomasis įstatymas jam nepriimtinas, kaip
priešingas tarptautinei teisei. Sov. Sąjunga
neturi jokių teisių į tų kraštų auksą, ir
ankstyvesnės vyriausybės atmesdavo visus
reikalavimus atiduoti jį. Dėdamas argu
mentą prie argumento, jis įrodinėjo, kur
Britanijos vyriausybė klysta. Ji pripažįsta
de jure Baltijos kraštus, vadinas, tebega
lioja senos sutartys, tie kraštai tebėra tei
sėti savo turto savininkai, Anglijos Bankas
turi būti atsakingas už jame padėtą nuosa
vybę, ir nėra dar praėję 50 metų, reikalin
gų atsišaukti teisėtam savininkui. Pasibai
sėjimą jam kelia, kad tuo metu, kai britai
reiškia nepasitenkinimą Čekoslovakijos
okupavimu, niekuo neparodoma, kad ne
pripažįstamas Baltijos kraštų prijungimas.
Priešingai, dar duodama pusė milijono
Baltijos kraštams priklausančių pinigų, į
kuriuos sovietai neturi teisės. Baltijos
kraštų žmonės teisėtai jausis išduoti, o
džiaugsis sovietų vadai Kosyginas ir Brež
nevas, sriūbčiodami Kremliuje viskę, kad
gavo pusę milijono arbatpinigių.
Atstovas John Smith prikiša vyriausybei
pasisakymą, kad ji daranti, kas praktiška.
Britų ieškinys buvo didesnis, o jie vis tiek
pridėjo pusę milijono. Už tokį „kilnumą“
ir rusai teisingai nejaus pagarbos. Bet auk
so sulikvidavimas kels įvairių kraštų nepa
sitikėjimą britais kaip bankininkais.
Sir John Foster ypač stebisi dėl to pusmilijonio, kuris buvo atiduotas Baltijos
kraštus pasigrobusiems sovietams. Jis kri
tikuoja vyriausybę, kuri giriasi palaikanti

Septynios DIENOS
Kalėdos erdvių tolybėje
JAV rubšiasi tris savo astronautus —
Lovellį, Bormaną ir Andersą — Kalėdų
metui paleisti paskraidyti apie mėnulį. Jie
paleisti būtų gruodžio 21 d., per 3 dienas
nuskristų 240.000 mylių iki mėnulio, ten
Per kokį 20 valandų apskristų 10 kartų
apie mėnulį ir grįžtų į žemę.
Jų variklis šioje kelionėje būtų Saturn 5
raketa, kuri yra apie 5 kartus galingesnė
už Saturn 1 B, praeitą mėnesį paleidusią
astronautus į erdvę.
Jei ta kelionė pasiseks, tai apie kovo
Sov. Sąjunga norinti taikos
Prieš pat susirenkant NATO kraštų mi- mėn. kiti astronautai gal jau bus paleisti
nisteriams tartis dėl gynybos sustiprinimo išbandyti busimąjį laivą kelionei į mėnulį.
ryšium su Čekoslovakijos okupavimu „Izvestija“ išsispausdino straipsnį, kad Sov. Brežnevo doktrina
„Pravda“ buvo paskelbusi įrodinėjimą,
Sąjunga vis tiek nori taikos Europoje ir
sutinka bendradarbiauti siekiant atoslūgio. kad Sov. Sąjunga pasiryžusi visada eiti
ginti bet kurio komunistinio krašto nuo vi
daus ar užsienio priešų. Ta teorija turėjo
Italijos komunistų sąlyga
pateisinti Čekoslovakijos užpuolimą.
Italijos komunistų partijos delegacija iš Dabar Sov. Sąjungos komunistų partijos
važiavo į Maskvą įtikinėti Sov. Sąjungos generalinis sekretorius Brežnevas tą teori
vadų, kad iš Čekoslovakijos būtų atitrauk ją paskelbė jau ir Lenkijos komunistų par
ta okupacinė kariuomenė.
tijos suvažiavime, kaip ne vienkartinį pasi
Tai esanti sąlyga, kad italų komunistai teisinimą, bet pastovų nusistatymą atei
dalyvautų komunistų partijų konferencijo čiai.
je Maskvoje gruodžio mėn.
Sovietai prižiūrės taiką
Pasikėsinimai
Admirolo Smirnovo straipsnis „Raudo
Jaunas pakistanietis kėsinosi nušauti sa nojoje žvaigždėje“ rodytų, kad Sov. Sąjun
vo prezidentą Ajubą Kaną.
ga nežada atitraukti savo laivyno iš Vidur
JAV suimti 3 arabai, ruošęs! nužudyti žemio jūros.
prezidentu išrinktąjį Niksoną.
Straipsnyje sakoma, kad Viduržemio jū
roje amerikiečiai eina arabų kraštų žanda
Suvaržymai Čekoslovakijoje
ro pareigas, veikdami prieš tų kraštų valią.
Čekoslovakijos komunistų partijos prezi Sov. Sąjunga negalinti į tai abejingai žiū
diumas numatė naujas priemones spaudai rėti ir leisti šalia savo sienų amerikiečiams
suvaržyti. Bus vykdomi pakeitimai redak vykdyti nebaudžiamiems karinius nuoty
cijose, ir bijodami didesnių „valymų“.
kius. Sovietų laivynas neleidžiąs amerikie
Galinti būti valoma ir partija.
čiams siautėti.
Slovakų partijos vadas Husakas įsakė
„Izvestija“ net pasiūlė amerikiečiams
milicijai griežčiau prižiūrėti tvarkos, kad atitraukti iš ten savo laivyną. Taiką palai
kysią sovietų laivai.
nebūtų neramumų.
Mc. Namara Maskvoje
Maskvoje su Kosyginu tarėsi buvęs JAV
krašto apsaugos ministeris, o dabar pasau
linio banko valdytojas Mc Namara.
Tokio susitikimo norėjęs Kosyginas. Spė
jama, kad buvo kalbėtasi ne pasaulinio
banko reikalais, bet dėl raketų gamybos
apribojimo ir kontrolės. Dėl to turėjo tar
tis Kosyginas ir prez. Johnsonas. Kai Sov.
Sąjunga užėmė Čekoslovakiją, prez. John
sonas atsisakė susitikti.
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Čikagoje buvo suruoštas Jono Aisčio po
ezijos rečitalis. Pats poetas jame skaitė sa
gerus tarptautinius santykius, eidama į vo kūrinius, o solistė P. Bičkienė dainavo JAUNOJI KARTA
Publicistas Bronys Raila „Dirvos“ rugsė
tarptautinius sandėrius su tuo, kas jau yra mūsų muzikų pagal jo kūrinius parašytuo
sius darbus.
jo 25 d. laidoje šitaip aptaria susiskirsty
apsivogęs.
Gordon Campbell irgi neigia to sandėrio
Pasirodo, dainininkei pasisekė koncertui mą kartomis lietuvių išeivijoje:
„Dabar jau vis dažniau jaunosios kartos
su sovietais teisėtumą.
sugaudyti net kelių kompozitorių pagal J.
Atsakydamas jiems, pasekretorius Whit Aisčio žodžius parašytąsias dainas. B. Mar- atstovais vadiname tuos, kurie pradeda
lock nurodo, kad įstatymo projektas jokiu kaitis yra parašęs muziką J. Aisčio „Pas kopti į penktąją dešimtį, o tuos, kurie dar
būdu de jure nepripažįsta Baltijos kraštų toralei“, V. Marijošius „Augo sode serben tik ketvirtojoje — vaikais, gi jei trečiojoje,
okupacijos, o Baltijos kraštų pinigai naudo tą“, V. Jančys „Vai, nedvelk“, V. Marijo — tai kūdikiais, kurie gims tik vėliau“.
jami britų ieškiniams patenkinti. Bet jis šius „Palei lieptą“, J. Indra „Ak, kaip ža
atsisako įtraukti į įstatymą paragrafą, ku lia“, o prieš rečitalį P. Mažulis parašė mu SUPAINIOTI VARDAI.
ris įpareigotų Britaniją atsilyginti Baltijos ziką dar ir „Serenadai“.
EL spalio 15 d. perspausdinome ištrau
kraštams, jei jie atgaus nepriklausomybę,
kas iš dr. Kęstučio Keblio paskaitos „Vals
Be kita ko. Nidos Knygų Klubas dabar tybingumas ir tautiškumas“, kurią jis
nes tada jau dabar būtų įpareigotos Brita
nijos busimosios vyriausybės. Jis pateisina spausdina J. Aisčio straipsnių knygą „Mil- skaitė PLB III Seime New Yorke. Paskai
ir pusmilijonio dovaną sovietams, nes be fordo gatvės elegijos“. Susirūpinęs tautos tininko samprotavimams ne visi pritarė.
ir lietuviškos emigracijos likimu poetas Dabar „Dirvos“ rugsėjo 27 d. laidoje dr. B.
to nebūtų buvę susitarta.
Įstatymas priimamas. Jis bus dar kartą tuose savo straipsniuose pasirodo ir įžval Jonaitis savo straipsnyje „Supainioti var
gus ir aštrus, be baltų pirštinių.
svarstomas.
dai ir sąvokos" šitaip atsako:
„Kaip matyti iš nuotraukos, autorius (t.
y. dr. K. Keblys) yra jaunas vyras, tačiau
be „hippių“ barzdos ir kudlų — tai jau ge
rai. Straipsnio kalba ir stilius irgi be prie
Pastaruoju metu nemaža kalbama apie jama savo komunistų partijos, tampa vie kaištų, jis sugeba lietuviškai išreikšti su
reikalą su komunistais pradėti pokalbį. To ninteliu tautos gamybos priemonių ir že prantama forma. Tai jau labai gerai. Ta
kie pokalbių bandymai visaip pavadinami. mės turtų savininku. Tačiau kas gi atsitin čiau nėra labai gerai, kad jis kalba ar rašo
Didžiosios arba ir mažesnės Vakarų valsty ka, kai tokios komunistų partijos nėra? apie dalykus, kurių esmės jis gerai nesu
bės, sakykime. JAV, Britanija, Prancūzija, Tokiu būdu Baltijos kraštų gamybos prie pranta...
„Jis lietuviškus veikėjus išeivijoje skirs
tokius bandymus pasikalbėti mėgsta vadin monių ir žemės turtų vieninteliu savininku
ti „tiltų statymu“, o kai kurie katalikų ir tapo ne tų kraštų darbo žmonės, bet Rusi to į „tautininkus“ ir „valstybininkus“. Šie
kitų krikščionių teologai savo bendrus su jos, kuriai atstovauja Sovietų Sąjungos ko terminai yra klaidiną. Pagal įsigyvenusią
siėjimus su komunistais teoretikais vadina munistų partija. Vadinasi, viena darbinin sąvoką „tautininkai“ yra visai kas kita,
„dialogais tarp marksistų ir krikščionių“. kų klasė išnaudoja kitą. Ar tai marksistiš šiuo atveju reikėtų kalbėt apie „liberalus“
ir „konservatorius“, kaip jie patys save
Susikalbėti paprastai trukdo ne vien tik kai pateisinama? Italų komunistų partija dažnai mėgsta vadinti. Daugeliui tų „libe
jau
vien
dėl
savo
socialistinės
savigarbos
tai žodynų skirtybės (įtik vien žodžiui „de
ralų“ lietuviškas tautiškumas tiek terūpi,
mokratija“ Vakaruose ir Sovietuose pri turėtų tokius reiškinius pasmerkti, idant ir kiek pernykštis sniegas...
italų
liaudies
kada
nors
neištiktų
baltų
skiriamas visiškai skirtingas prasmės krū
„Iškalbingieji „liberalų“ atstovai kaip
vis), bet ir mintijimo būdas, prielaidos, tautų likimas.
Formalaus Luigi Longo atsakymo į šitą tik nesivaržydami kalba ir rašo, kad laisva
idėjinės tradicijos. Tik labai retais atvejais
ir nepriklausoma Lietuva yra visiškai ne
tokie vakariečiai kalbėtojai pašnekesiuose „Elta-Press“ biuletenio atvirą laišką, žino realus dalykas, tuščios svajonės, dėl kurių
su komunistais naudoja komunistinę dia ma. nereikia tikėtis. Tačiau atvirojo laiško neverta burnos aušinti, reikia apie tai pa
lektiką savo argumentams paremti. O ji pobūdis, jo argumentacija, jo autorių nuo miršti ir gyventi realybe, ieškoti kokio tre
seklios pastangos samprotauti dialektiškai,
gal kaip tik galėtų būti pati našiausia...
čio kelio ir t. t. Lygiai tą patį sako ir rašo
Įdomus ir platesnio dėmesio vertas buvo išeinant iŠ komunistinio požvilgio, iš tikrų rusai ir mūsų komunistai...
jų,
atrodo,
gali
turėti
galimybių
susilaukti
Romoje italų kalba leidžiamojo „Elita„Dr. Keblys labai žavisi demokratija. Tai
Press“ biuletenio bandymas pradėti dialo ir rimtesnio italų komunistų viršūnių dė labai įvairiai suprantamas dalykas... Euro
gą su Italijos kompartijos vadu Luigi Lon mesio. Kaip toks galimas dėmesys pasi
pietiška demokratija labai skiriasi nuo
go apie dabartinę Baltijos kraštų padėtį. reikštų, sunku pranašauti. Visiškai tikėti amerikoniškosios. Europos demokratas pa
Šis bandymas įdomus dviem atvejais. Pir na, kad atvirasis laiškas italų komunistų
siduoda daugumos valiai, tuo tarpu Ameri
miausia, biuletenyje paskelbtame „atvira viešai bus pasmerktas kaip provokacija.
koje mažuma stengiasi riksmu ir grubia
me laiške“ Longui argumentuojama dia Tačiau ir tokiu atveju reikėtų pirmiausia
jėga priversti daugumą paklusti, nusileisti
lektiškai, prisilaikant ne vien tiktai Įpras atkreipti dėmesį ne į patį pasmerkimą, bet ir pildyti jų užgaidas. Tai chuliganizmas,
į
galimą
tarpeilutinę
tokio
pasmerkimo
tinio komunistinio žodyno, bet ir išeinant
bet ne demokratija...
iš komunistų paprastai priimamų prielai prasmę. Komunistų vartosenoje tarpeiluti„Todėl ir mūsų triukšmingoji mažuma
dų. Antra vertus, bandymas pradėti pokal niai pasisakymai jau yra seniai įsiteisinusi
(nesvarbu,
kaip ją pavadinsime) neturi jo
bį kaip tik su italų komunistų partijos vir tradicija. Tačiau viena yra maždaug tikra: kios teisės diktuoti ir primesti savo va
šūne yra neatsitiktinis. Tai stipriausioji išsivystys tas atviras laiškas į pokalbį, ar
lią daugumai. Jie gali savo tarpe disku
Vakarų kompartija, kuri iki šiol griežčiau liks jis tik monologu, bet italų kompartijai
tuoti kiek patinka, besistengdami pasižy
siai ir nedviprasmiškiausiai pasisakė už jis bus naudingas jų dabartinėje įtampoje mėti originalumu, paleisti kaip balionus
nepriklausomumą nuo Maskvos ir kurios su Maskva. Tai vis šiokie tokie atsarginiai vieną nesąmonę po kitos, visada atsiras
miręs vadas Palmiro Togliattis savo politi šoviniai, kurių, gal būt, niekad nepanau
šiek tiek smalsuolių pasiklausyti, bet tai ir
niame testamente kritiškai įvertino Sovie dos, bet kuriuos galėtų panaudoti, kas juk
viskas. Niekas į juos rimto dėmesio neat
ir Maskvai nėra nežinoma.
tų Sąjungą.
kreips. Kam daugiau rūpi Alabama, Missi(rem)
Dar prieš Čekoslovakijos okupaciją Ita
ssipi arba Maskva, negu Lietuva, kurie de
lijos kompartijos vadas senatorius Luigi
da viltis į kiniečių ar lietuvių komunistus,
Longo italų televizijoje pokalbyje su žur
JAUNIMO ŽYGIS UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ tie jokios naudos lietuviškai bendruomenei
nalistu išsireiškė:
neatneš. Jie yra tik trukdymų šaltinis, ir
— Jūs kaltinate Sovietų Sąjungą, kad ji
Lietuvių organizacijų įgaliotiniai, susi kuo greičiau nuo jų atsiribosime, tuo bus
lietuvių, latvių ir estų tautoms pagrobė rinkę Clevelande 1968 m. spalio 22 d„ nu geriau...
laisvę. Tuo jūs parodote savo ribotą žinin- sprendė sudaryti žygio už tikėjimo laisvę
Baigiant galima pastebėti, kad dr. Keb
gumą. Šios tautos gyvena nepriklausomose komitetą.
lio paskaita pasižymi sistemingu minčių
respublikose, kurios įeina į socialistinių so
Šio komiteto uždavinys būtų pasiųsti pas dėstymu, buvo gerai suplanuota, tik re
vietinių respublikų didžiąją federaciją... šv. Tėvą lietuvių jaunimo organizacijų at miasi keliomis klaidingomis prielaidomis.
„Didžioji federacija“ ir „nepriklausomos stovų delegaciją ir paprašyti, kad jis pri Todėl su daugeliu jo išvadų ar siūlymų
respublikos“ yra sąvokos iš garsiojo Tog- mintų pasaulio vyskupams ir katalikams (vėl 'ta dauguma!) nesutiks. Reikia tikėtis,
liačio testamento, ir. gal būt, Longas savo apie tikinčiųjų, ypač besimokančio jauni kad autorius subręs ir pats pamatys, į kur
išsireiškime kaip tik ir norėjo užminti tai, mo. religinę priespaudą komunistų paverg katras kelias veda...“
kas turėtų būti. Juk Italijos kompartija ne tuose kraštuose.
trukus griežtai pasmerkė Čekoslovakijos
Apie kitus konkrečius šio komiteto užda
J. LIUSTIKAITĖS PLOKŠTELĖ
okupaciją. „Elta-Press“ biuletenio atviras vinius bus paskelbta spaudoje vėliau.
J. Žilevičius „Darbininke“ rašo, kad
laiškas Longui kaip tik ir išeina iš aukš
Spalio 30 d. komitetas pareigomis pasi Anglijoje gyvenusi, dabar čia protarpiais
čiau cituotų Longo žodžių ir italų kompar skirstė:
tijos laikysenos, į Baltijos tautų dabartinę pirm. Rimas Laniauskas — Moksleivių grįžtanti ir lietuvių parengimuose dainuo
janti solistė J. Liustikaitė išleido savo
padėtį žvelgdamas iš komunistinio taško. Ateitininkų Sąjunga,
Atvirajame laiške nurodoma, kad komu vicepirm. Romualdas Baublys — Mokslei įdainavimų plokštelę.
Plokštelėje yra arijos operų Adriana Lenistinių kraštų nepriklausomybės sąlyga vių Ateitininkų Sąjunga,
couvreur,
Mefistofelio, Perlų ieškotojų,
yra savo tautinės komunistų partijos bu sekretorė Marija Gailiušytė — PLB Jauni
Bohemos
ir
La Wally ir dainos Mergaitės
vimas. Tačiau Baltijos tautų komunistų mo Sekcijos atstovė,
partijos 1940 m. buvo prievarta įjungtos į ižd. Gintautas Sniečkus — Lietuvių Jūrų troškimas. Lietuviška daina, Kur prapuolė
tas kelelis. Abejonės, Tykiai, tykiai, Liau
Sovietų Sąjungos komunistų partiją. Tarp Skautija.
tautiniame komunistų judėjime gerai pa nariai: Lietuvos Vyčiai, Lietuvių Skaučių dies daina, Dobilėlis.
Arijos įdainuotos su orkestro palyda.
žįstamas lietuvis komunistų vadas ir kom- Seserija, Lietuvių Skautų Brolija. Lietuvių
interno darbuotojas Aleksa-Angarietis bu stud, tautinė korp. Neo-Lituania, Akademi
vo Maskvoje sušaudytas 1940 m. gegužės nis Skautų Sąjūdis ir Studentų Ateitininkų
NORĖTŲ MAŽINTI DIPLOMATUS
22 d., t. y., prieš pat Raudonajai armijai Sąjunga.
Sovietų atstovybė Londone turi 80 oficia
užimant Lietuvą. Teigiama, kad jis pa
Komiteto adresas: Už tikėjimo laisvę, lių, o taip pat daugybę neoficialių pareigū
smerkęs Stalino-Hitlerio susitarimą, apkal 1911 Beverley Hills Dr., Euclid, Ohio 44117. nų, kurie ne visada eina diplomatiniuose
tinęs Maskvą sulaužius susitarimą su Lie
sąrašuose jiems nurodytąsias pareigas. Be
tuvos komunistų partija ir prieštaravęs
to, Londone dar knibžda šimtai sovietų
karinei Lietuvos okupacijai. Italijos komu
prekybos delegacijų ir kitokių organizaci
Klubo nariui JUOZUI MARTIŠIUI,
nistų partija šituos teiginius turėtų patik
jų pareigūnų, veikiančių pagal sovietų at
rinti ir aplamai, socializmo vardu, turėtų
jo žmonai Onai Martišienei mirus
stovybės nurodymus ir net atliekančių šni
pasisakyti už nepriklausomą Lietuvos ko Lietuvoje, Derbio Lietuvių Klubo Valdyba pinėjimo darbą.
munistų partiją. Pagaliau italų kompartija
Bet Britanijos atstovybėje Maskvoje tė
ir nariai liūdesio valandoje reiškia
juk galėtų Baltijos komunistams suteikti
ra tik 37 pareigūnai.
užuojautą.
savo organizacijoje savotišką egzilio teisę.
Britų laikraščiai rašo, kad Britanijos vy
Toliau Vliko leidžiamo biuletenio atvi
riausybė svarsto, ar nereikėtų sumažinti
DLK Valdyba
rajame laiške nurodoma, kad. nusavinus
tą rusų pareigūnų skaičių Londone iki to
kapitalistų turtus, darbo liaudis, atstovaukio pat dydžio, kokį britai turi Maskvoje.
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PIRMOJI KNYGA
Ta mūsų užuomina nėra betikslė. Ji skirta
parodyti, kad mūsų aptariamosios knygos
autorė jokiu būdu nėra kaimo žmogus, o
visi jos kūrinėliai vaizduoja kaimą, kurį
rašytoja pamatydavo, tur būt, tik atostogų
metu, kai nuvažiuodavo pas tetą ar senelę.
Gal iš dalies ir čia glūdi tų jos kūrinėliųvaizdelių nepasisekimas. Negali rašyti to
kių dalykų, kurių nepažįsti. Jei vis dėlto
ryžties rašyti, tai ir prasiveržia dirbtinu
mas. To negyvenimiško dirbtinumo apstu
Va, ir šį kartą imame naują knygą — tiek jos vaizdelių situacijose, tiek vaizduo
Halines Didžiulytės-Mošinskienės Ošian jamuose žmonėse, tiek dialoguose.
Pats aš, žinoma, baisiai nemėgstu groži
čios pušys, šiais metais išleistą chicagiškio
Lietuviškos Knygos Klubo, aprūpintą P. nės literatūros, kuri stengiasi žmogų priki
Jurkaus pieštu viršeliu, turinčią 178 pus šamai pamokyti. Man tuoj dvelkia viskas
lapius ir kainuojančią 2.50 dolerius. Ar ne senais laikais, kai lietuvių literatūra žengė
pirmuosius žingsnius, kai apsakymus rašė
su sunkia širdim padėsim?
Knygą sudaro 17 nevienodo didumo da daugiausia kunigai, pamokymą laikiusieji
lykėlių, nuo vos kelių ir iki keliolikos pus savo pirminiu tikslu. Nepripažindamas,
lapių. Pati autorė tų savo kūrinėlių nėra kad literatūra turi eiti tik kaip literatūra,
priskyrus! jokiam žanrui ir, tur būt, ne iš vien kaip tuščias žodžių žaidimas, brangi
kuklumo yra tai padariusi, bet visiškai są nu rašytojus, kurie sugeba nemokydami
moningai, Įsitikinusi, kad labai sunku juos pamokyti.
kur nors įrėminti. Kai kurie dalykėliai yra
H. Didžiulytė-Mošinskienė — moralistė,
vien apliteratūrintos atsiminimų nuotru mokytoja per literatūrą. Net ir jos bene ge
pėlės, paverstos vaizdeliais. Dar ir tie atsi riausi apsakymai, kaip „Japoniška skare
minimais pagrįsti vaizdeliai kartais perli- lė" ar „Orchidėja ir eglės šaka“, neišsiver
teratūrinti. Pavyzdžiui, „Motinos akys" čia be tokio prikišamo pamokymo. O šiaip
pakankamai susentimentalintas dalykėlis, tie dalykėliai, man rodos, bene patys ge
o „Anūkės atsiminimai“, šiaip įdomiau pa riausi išėję, ir sakyčiau, kad to pasisekimo
rašytas atsiminimų gabaliukas apie auto paslaptis pakankamai aiški: autorė rašė iš
rės senelę rašytoją Liudviką Didžiulienę- aplinkos to gyvenimo, kuris jai pažįsta
Žmoną, nors irgi neskelbtų faktų, rodos, mas.
nepateikiąs, bet pradžioje ir pabaigoje im
Tyčia pasilikome pabaigai patį didžiau
tas ir sulaikraštintas. Greičiausia, autorė sią jos šios knygos kūrinį „Austinos sap
daugumą savo tų rašinių bus pirmoje eilė ną". Jis yra daugiau kaip 40 puslapių di
je ir taikiusi laikraščiui, kuriam už pyragą dumo. Palyginus su kitais apsakymėliais,
išeina šiandien ir visokie pasaldinimai.
tai jau bandymas imtis rimto kūrinio. Jo
H. Didžiulytė-Mošinskienė, dabar gyve tema? Gyvenimas kolchoze. Ligota sesuo
nanti Brazilijoje, yra kilusi iš garsios Di sapnuoja, kad grįžta iš Sibiro jos brolis,
džiulių šeimos. Didžiuliai — revoliucionie žinoma, suvargęs, beveik mirštąs. Ji bėga
riai ir visuomenininkai. Nepriklausomybės jam pagalbos — vaistų ieškoti. Išbėgusi
laikais autorės tėvas Antanas Didžiulis, svetur du kartus apalpsta. Taip besapnuogydytojas, gyveno Panevėžyje ir reiškėsi dama ji ir savo trobą padega. Oi, kaip vis
kaip plačiai žinomas savo srities specialis kas vis dėlto nenatūralu su visais tais al
tas, kaip pedagogas ir visuomenininkas. pimais ir padegimais! Kai didesnis daly-

Labaį sumažėjęs yra mūsų lietuviškasis
knyginis'pasaulis svetur.. Sumažėjęs ir ga
na sunykęs. Mes ir .-šiame savo laikraštyje
vis dar turime progų protarpiais paminėti
naujas knygas ir dėl jų vieną kitą žodį tar
ti. Bet dažną tų knygų su sunkia širdim
imam į rankas, o dar su sunkesne perskai
tę padedam. Labai reta tėra tokia, kurią
skaitai, džiaugies ir dar tuo vienu skaity
mu neatsidžiaugi, dar kyla noras pailsėjus
iš naujo prie jos grįžti.

kas, tai ir tas dirbtinumas aiškiau matyti.
O ar ne-būtų galima galvoti, kad autorė ir
čia pasiėmė ne tik sau nepažįstamą, bet ir
fiziniais atstumais matuojant nepaprastai
tolimą temą — gyvendama Brazilijoje, ra
šo apie Lietuvą?
Tai rašytojos pirmoji knyga. Tokiais at
vejais reikia stengtis daug ką atleisti. Bet
ji artėja jau į savo amžiaus 60 metų. Kiek
dar tų knygų sulauksime ir kiek tose kito-

se knygose bus literatūrinės pažangos?
Kas čia gali pasakyti! Kaip visuomeninin
ke ir kultūrininkė, atspėjamu laiku rašė
laikraščiui vaizdelius, o dabar panorėjo,
kad jie būtų paleisti į žmones knygos pavi
dalu. Taip ir buvo padaryta, o literatūriniu
svarumu ir nepasirūpinta. Štai dėl ko ir
būna sunki širdis, kai skaitome kai kurias
savo autorių knygas.
K. Abr.

Sovietiniai jubiliejai
Rusijos bolševikų jubiliejai, vienas ki
tam tiesiog „ant kulnų lipdami“, neleidžia
laisviau atsikvėpt ir Lietuvoj. Iš Maskvos
plaukte plaukia nutarimai po nutarimų,
raginimai po raginimų vis „įtemptomis jė
gomis pasidarbuoti“ to ar kito jubiliejaus
garbei.
Vietiniam bolševikų aktyvui Lietuvoj tie
raginimai yra tiesiog likiminės reikšmės:
uždavinį gerai atlikę, gali tikėtis šiokių to
kių Kremliaus malonių sau ir „respubli
kai“, o menkai atlikę, gali užsitraukti jo
rūstybę sau asmeniškai ir visiems Lietu
vos žmonėms. Tad jie ir stengiasi iš pasku
tiniųjų sukelti ant kojų visus Lietuvos
žmones, kad viskas būtų padaryta ko įspū
dingiau. Todėl savo keliu minama ant kul
nų visiems Lietuvoj vardan tų jubiliejų iš
sunkti iš Lietuvos ko daugiau gaminių bei
kūrybinių pastangų, nukreiptų Maskvos
reikalaujama linkme. Tas jiems pusėtinai
sekasi. Ne dėl to. kad Lietuvos žmonės bū
tų užsiliepsnoję meile Rusijos bolševikų
jubiliejų objektams, o visų pirma dėl to,
kad dabartinėse aplinkybėse Lietuvoj nėra
galimybės nors šio to pasiekti ir sau kitaip,
kaip tik dirbant bei kuriant bolševikų rei
kalaujamu būdu ir atiduodant jų įsteigtas
duokles kaip gamybos, taip ir mokslinės
bei meninės kūrybos srityse.

kad jau laikas švęsti Rusijos komsomolo
jubiliejų, nes tasai spalio 29 d. susilauksiąs
50 metų amžiaus. Po savaitės Maskva pa
skelbė 54 šūkius jau penkiasdešimt pirmo
sioms savo revoliucijos metinėms. O tuo
tarpu vilniškis partijos komitetas spalio 10
-11 d. d. tarėsi, kaip vykdyti jau kelis iš
Maskvos atėjusius raginimus ruoštis Leni
no šimto metų jubiliejui, iki kurio dar pus
antrų metų, bet kurio sąskaiton jau dabar
specialiai pasidarbuoti raginami kolchozai,
fabrikai ir ypač mokytojai, mokslininkai ir
menininkai.

Iš tikrųjų jau antri metai, kaip Lenino
jubiliejaus sąskaiton Lietuvoj tenka atlik
ti visą eilę Lietuvai ko mažiausiai reikalin
gų darbų. Kraštotyrininkai ir moksleiviai
įkinkyti suieškoti ko daugiau įvairiausių
Lenino „pėdsakų" Lietuvoje, dailininkai
piešia kuo nors su Leninu susijusius pa
veikslus, skulptoriai lipdo Lenino statulas,
architektai su skulptoriais projektuoja Le
nino paminklus (didžiausias iš jų rengia
mas Kaunui — buv. Vienybės, dabar vad.
Janonio aikštėj), Vilniaus radijas šiemet
Lenino temai skyrė ištisą šimtą paskaitų,
ir taip toliau. Dar daugiau tokių darbų nu
matė ar anksčiau numatytų minėjo specia
liame partijos komiteto susirinkime. Pa
vyzdžiui:

Taigi, vos spėta Vilniuje spalio 3 d. at— Mokslų Akademijos Istorijos Institu
skambinti tariamąjį Lietuvos komunistų
partijos jubiliejų, tempte užtemptą ant tas numato ateinančiais metais drauge su
„50-to numerio kurpalio“, o jau spalio 6 d. Latvijos ir Estijos mokslų akademijų in
atėjo iš Maskvos dekretas su priminimu, stitutais organizuoti Vilniuje mokslinę se-

les, o tų kortelių, kaip manėme, kelionėje galime ir ro, varvėjo ir pro pašiūrės stogą taip, jog nelengvai
negauti. Be to, pasipioviau ir susisūdžiau porą žąsų, suradai vietą, kur nuo lietaus pasislėpti. Vaikelis ne
DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVEL1ENĖ
įsidėjome kelis kilogramus lašinių, tai ir viskas.
rimavo ir klausinėjo, kada važiuosime namo. Pa
Mudviejų kelioninis bagažas negalėjo būti dide galiau jau gerai po pietų sugrįžo ir vyrai, išlydėję
lis: maisto atsargų nedaug teėmėm, o rūbų ir skalbi ešaloną Tryškių link. Tada gen. Mieželio daiktus iš
nių maža teturėjom. Tačiau neštis to bagažo vis tiek krovėme, rodos, geležinkelio stotyje. Jis vylėsi ga
nebūtume pajėgę. Tai Steponas padirbo mažus rate lėsiąs išvykti su inž. Dirvianskiu, neabejojusiu gau
lius, kad prireikus lengviau būtų pargabenti savo ti vagoną gabenti savo dirbtuvės prietaisams į Vo
„turtą“ iš vienos vietos į kitą.
kietiją, kur gavęs leidimą kurtis ir dirbti. Mes su
Bauhuetės ešalonas turėjo išvykti, rodos, pir Kalvaičiais sugrįžome namo. Jauku buvo tą vakarą
mąjį spalio mėn. sekmadienį, žmonės vyko į Kre savo pastogėje išsidžiovinti peršlapusius drabužius ir
tingą jau IX.30, tur būt, norėdami patogiau pasi virsti poilsio į savo lovą. Tą naktį ilsėtis niekas ne
(23)
krauti. Ir iš mūsų namuose gyvenusių pabėgėlių iš trukdė, nes viršum galvos neskraidė bolševikų lėk
vyko pora šeimų. Mudu su Steponu pasilikome sek tuvų.
PASIRUOŠIMAI ATSISVEIKINTI SU TĖVYNE madieniui Palangoje, ir gerai išėjo, nes sekmadienį
Jau atrodė, kad nebėra jokios vilties pasitrauk
sužinojome, jog tas ešalonas išvyks tiktai pirmadie ti. Tą rytą po nepasisekusios mūsų vakarykštės ke
Rugsėjo gale buvo rašomasi vykti į Austriją, į nio rytą.
lionės Steponas buvo ypač ramus ar bent toks dėjo
kažkokią „Bauhuete“ bendrovę statybos ir stalių
Ta pirmoji spalio mėn. diena buvo paskutinė si. Valgant pietus, apie 12 vai., atriedėjo pas'musj
darbams. Žmonės rašėsi tenai jau vien dėl to, kad
tėvynėje. Buvo be galo liūdna. Gaivinomės tiktai dviračiu gen. Mieželis. Ragino jis mus tuojau ne
vokiečiai pavienių asmenų vis neleisdavo į Vokie
viltimi, kad greit grįšime ir kad vėl „viskas bus ge gaištant vykti į Kretingą. Sakė, kad inž. Dirvianskis
tiją. Užsirašėm ir mudu su Steponu, taip pat tuomet
rai“. Pasimeldę bažnyčioje ir atlikę išpažintį, nuėjo vagoną tikrai gavo ir jame užteksią vietos dar ir
Palangoje gyvenęs mano brolio sūnus Stasys Kalvai
me dar atsisveikinti su klebonu kun. J. Ilskiu, kuris, mudviem su Steponu. Vagonas iš Kretingos stoties
tis su šeima, generolas Mieželis ir daug kitų. Aš, tie
kaip ir mano brolis, sakėsi turįs liktis su parapija. išeisiąs apie antrą vai. popiet. Steponas pradžioje
sa, vis galvodavau likti Lietuvoje; man atrodė, kad
Jis davė mudviem lotynų kalba raštelį - pažymėji svyravo, šį kartą jau aš skatinau jį neabejoti ir ne
vykti į Vokietiją buvo lyg gyvuliams veržtis į de
mą, jeigu reiktų parodyti tos vietos kunigams, kur delsti. Tad, paskubomis sumetę bagažą į savo viengantį tvartą. Vokietijoje padėtis jau tikrai buvo pa
kinkį vežimą, išvažiavome. Prieš Kretingą atsiminė
teks gyventi.
naši į degantį namą, kurio lubos greit turėjo įkristi.
me užmiršę savo mažuosius ratelius, kuriuos Stepo
Be to, aš bijojau, kad vykdama galiu būti Steponui
nas buvo padirbdinęs prireikus daiktams perkelti.
ATSIDŪRUS SVETUR
našta, juo labiau, kad jis man buvo prasitaręs, jog
Nebebuvo kada grįžti jų pasiimti. Kretingos stotyje,
jeigu būtų vienas, tai jau būtų suradęs kelius pasi
gen. Mieželio padedami, greit suradome DirviansKELIONĖ [ NEŽINIĄ
traukti. Tai kartą paklausiau jį, ar jis nenorėtų vyk
kio vagoną ir susikrovėme. O atvežęs mudu jaunuo
ti vienas. Aš likusi mėginčiau kaip nors verstis. Ši
— Kad tave kur nežinia! — kadaise koks nors lis, pabėgėlis iš Kauno Vytas Vytartas, pasuko su
mintis buvo kilusi dar ir dėl to, kad manėme, jog,
žilagalvis kerdžius grūmodavo, ligi įkarščio barda arkliu namo — į Palangą.
karui pasibaigus, bolševikai turės iš Lietuvos išsi
Mūsų vagone buvome 10 keleivių: inž. Dir
mas ką ar pykdamas. Toks baisus grūmojimas mud
kraustyti, o karo pabaiga atrodė nebetoli. Tačiau
vianskis
su žmona ir sūnumi, Mieželiai su dviem sū
viem su Steponu prasidėjo pirmadienį, 1944 m. spa
Steponas jokiu būdu nesutiko palikti manęs vienos.
lio 2 d., nuo Palangos pasinešant į miglotą tremtinių numis, Mieželienės sesers duktė ir mudu su Steponu.
Jis sakė, jog geriau ieškoti laikinio kampelio „de
kelionę. Buvome susišnekėję važiuoti kartu su Kal Daiktų Dirvianskiai turėjo prisikrovę didesnę vago
gančiame tvarte“, negu likti, nes čia, jis manė, visus
vaičiais mūsų vežimu ir arkliais. Kalvaičiai turėjo iš no pusę. Tačiau vietos pilnai užteko visiems, nes tiek
„ant kojų nuneš“, taip sakant, sutryps. Tai ir buvo
sirengti pirmieji ir dar prieš auštant, jau susikrovę, Mieželiai, tiek mudu nedideles važtas teturėjome.
nutarta abiem drauge leistis į nežinią.
užvažiuoti pas mus. Tačiau jie gerokai pavėlavo. Draikėsi vagone ir kiek šiaudų guoliui.
Artinosi Bauhuetės nustatytoji išvykimo diena. Tad iškeliavome nedelsdami, subloškę į vežimą ir
Susikrovus Steponas dar nubėgo į SS raštinę,
Per keletą dienų prieš tą nustatytąją datą sutikau savo turtelį. Lijo gana skalsiai visą kelią. Lijo ir kur Palangoje gautajam leidimui vykti į Reichą rei
Palangoje gen. Nagių. šį kartą jis buvo su manim Kretingoje ištisą dieną, tartum pats dangus verkšlen kėjo gauti antspaudo, be kurio sienos pereinamaja
malonus ir ragino likti. O sekančią dieną sužinojau, tų dėl mūsų tėvynės sielvarto. Neturėdami gerų me punkte galėjo sulaikyti. Gal po kokios valandos
kad jis jau išvykęs!
skraisčių nuo lietaus apsigaubti, gerokai peršlapome. Steponas grįžo iš raštinės gerokai susijaudinęs, sa
Steponas visą laiką dirbo tai prie tų apkasų, tai
Kretingoje nusivarėme į geležinkelio stotį prie kydamas turėjęs nemaža bėdos. Mat, kai nuėjęs,
ūkyje. Kartą, vežant į klojimą javus, vienas darbi- Bauhuetės krovavietės. Čia netikėtai susitikome su raštinės vedėjas atsisakęs pridėti antspaudą: girdi,
ninkas ko neužmušė jo, beleisdamas nuo vežimo gen. Mieželiu. Vyrai kartu su juo nuėjo pasižvalgyti jau esą po darbo valandų. Net aiškinimas, kad mūsų
kartį, kuria buvo priveržti javai. Gal ir netyčia jis aplinkui, nes generolas sakė, jog su kelione dar vi transportas tuoj turi išeiti, jo nesuminkštinęs. Tada
tą kartį paleido stačiai Steponui ant galvos, o gal ir saip gali išeiti: reikią būti atsargiems. Geležinkelio Steponas nuliūdęs jau žengęs iš raštinės. Bet netikė
tyčia, norėdamas nudėti nors vieną „buržujų“. Lai stotyje jis girdėjęs, jog šis ešalonas būsiąs traukia tai prie durų jį sulaikęs kitas pareigūnas ir be niekur
mei, ta kartis nuslydo šalia jo galvos ir tiktai numu mas ne į Vokietiją, o atgal — į Tryškius kasti apka nieko antspaudą leidime įspaudęs — be jokio pra
šė didįjį kojos pirštą.
sų. Sugrįžę iš pasižvalgymo, vyrai tikrų žinių neat šymo, be kyšio. Steponas vis dar negali šio įvykio už
Ruošiausi kelionei maistą — kepiau duoną. nešė, tad krautis į traukinį nesitaisėme, o arklius ir miršti ir gailestauja negalėjęs tam geradariui kuo atTas darbas man nelabai sekėsi: dalis duonos nepaki vežimą pastatėme netoliese užtiktoje apšepusioje pa silyginti ar kokią paslaugą padaryti. Skubėdamas į
lo, o kai iškepė, tai buvo kieta, kaip plyta. Tačiau ir šiūrėje. Vyrai vėl išėjo dairytis, kas gi bus daroma traukinį, neturėjęs kada teirautis to pareigūno pa
tokią ryžomės imtis su savim, nes manėme, kad ke su tuo traukiniu. Mudvi su Kalvaitiene likomės pa vardės ir adreso, ypač kad viskas buvę padaryta
lionėje gali tekti pabadauti. Vokietijoje juk maistas šiūrėje kartu su jos trejų metų sūneliu Arvyduku ir skubiai, pusiau paslapčiomis.
(Bus daugiau)
buvo normuotas, jo galėjai gauti tiktai pagal korte- gal 10 ar 11 metų giminaite. Vis pliaupė kaip iš kibi-

Gyvenimo
vingiais

siją tarybinio Pabaltijo istoriografijos
klausimais.
:į —' Ekonomikos institutas rengia paskai
tą-ciklą apie Lenino ekonominę teoriją ir
jos propagandą bei įgyvendinimą Lietuvoj.
— Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tas parengs ir išleis veikalą „Leninas tary
binėje lietuvių literatūroje“, o su Latvijos
ir Estijos tokiais institutais suorganizuos
Vilniuje mokslinę konferenciją, skirtą so
cialistinio realizmo problemoms Pabaltijy
aptarti..’.
,;?• — Akademijos visuomenės mokslų sky
rius surengs mokslinę konferenciją leni
nizmo klausimams nagrinėti, kurioje bus
jungtinė jubiliejinė sesija tema „Leniniz
mo idėjų triumfas Lietuvoj".
— Centrinis jubiliejinių metų kultūros
renginys bus respublikinė dainų šventė, sa
vo turiniu ir forma atitinkanti Lenino gi
mimo šimtmečio dvasią...
Iš gamybininkų stengiamasi ta proga iš
spausti apčiuopiamesnių dalykų. Tipiškas
Užpalių kolchozo „pasiryžimas“, pasakytas
kolchozo komunistų kuopos sekretorės lū
pomis: „Dabar kolūkio komunistai, visi
žemdirbiai ruošiasi garbingai sutikti Leni
no gimimo 100-tąsias metines. Jie pasiryžo
iki jubiliejaus žymiai viršyti pieno bei mė
sos gamybos penkmečio užduotis, išauginti
po 23 centnerius grūdų iš hektaro“. (Dvi
gubus, t. y., šimtakilograminius centne
rius).
Klaipėdos rajkomo sekretorius raporta
vo, kad to miesto įmonių racionalizatoriai
ir išradėjai vien per pirmąjį šių metų pus
metį jau įnešę daugiau kaip milijoną rub
lių į Lenino „jubiliejinį fondą“ (t. y.,
Kremliaus iždui sutaupė). O „Baltijos“ lai
vų statykloje Klaipėdoje „lenktyniaujama
už teisę nuvykti į Leningradą aplankyti le
nininių vietų“...
Prasidėjęs jau 1966 metais, šis Rusijos
bolševikų jubiliejų sezonas truks mažiau
sia iki 1971 metų.
(Elta)

ŠIMTAS METŲ
Kun. Kazimiero Jurgio Matulaičio
sukaktis
Londono lietuvių bažnyčios statytojas ir
per 25 metus jų klebonas, kun. Kazimieras
Jurgis Matulaitis gimė 1868 m. ir mirė Lie
tuvoje 1944 m. Palaidotas Marijampolės
par. kapinėse.
Jis buvo prezidentienės Onos Stulginskienės tikras dėdė ir Dievo tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pusbrolis. Jo gyve
nimas buvo išpintas nemažų rūpesčių ir
vargų. Paralyžuotas 1930 m. lapkričio mė
nesį, gyveno pas tėvus marijonus Mari
jampolėje. Kai komunistai 1944 m. vežė
lietuvius į vergų darbus Sibiran, buvo pa
ėmę į sunkvežimį ir ligonį kun. Matulaitį.
Jis galėdavo sunkiai eiti, pasiramsčiuoda
mas lazda. Lazdą iš jo varovas atėmė. Li
gonis parpuolė. Tada jį iš sunkvežimio iš
stūmė ir paliko gatvėje. Žmonių padeda
mas, nuvyko į Tarpučius pas brolį Matą ir
ten rugsėjo 25 d. mirė.
Aukštuosius Friburgo universiteto moks
lus jis baigė 1900 m. filosofijos licenciato
laipsniu. Buvo išvykęs Amerikon. Pusę
metų ėjo klebono pareigas mažoje Brock
ton, Mass., liet, parapijoje. Surinko ir ap
mokėjo visas parapijos skolas ($6.900),
o žmonių parapijoje buvo apie 100.
1901 m. grįžo į Lietuvą. Vikaravo Prunske, Griškabūdy ir Virbališkyje. 1905 m.
lapkričio mėn. pradėjo klebonauti Londo
ne. Paralyžuotas beveik 14 metų sirgo.
Londono šv. Kazimiero liet, bažnyčią
pastatė 1912 m. ir jos visą skolą (per 4000
svarų) apmokėjo 1923 m. Jo nuopelnai
Londono lietuviams yra dideli. Neraštin
gus išmokė skaityti ir rašyti, įkūrė knygy
nėlį, parėmė draugijas, rėmė Lietuvoje nu
kentėjusius nuo karo, sudarė sąlygas lietu
vių veikėjų politinėms konferencijoms, sa
vo raštais rėmė „Išeivių Draugą“ ir kitus
laikraščius. Karštas pamokslininkas, nuo
širdus tėvas, darbštus ir sumanus klebo
nas, draugijų globėjas ir darbo žmonių
draugas laimėjo Londono lietuvių meilę ir
tikrą pagarbą. Westminsterio arkivysku
pas ir kardinolas Pranciškus Bourne daž
nai kunigų susirinkimuose pasiūlydavo
anglams klebonams pasekti lietuvių ir jų
klebono pavyzdžiu, kaip tvarkytina para
pija ir susiorganizuotina.
Su dėkingumu jį prisimena visi, kurie
turėjo reikalų su juo, o taip pat jo krikšto
sūnus.
kun. K. A. Matulaitis, MIC

PRISIMINTAS A.A. E. TURAUSKAS
Suėjus antroms metinėms nuo a. a. Min.
E. Turausko mirties, rugsėjo 10 d. Paryžiu
je — Nanterre jo kapą aplankė velionies
žmona. Europos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Tarybos Pirmininkas A. Venskus
ir ponia, Paryžiuje tuo metu viešėjęs dr.
Raulinaitis (iš Los Angeles) — ilgametis
Turauskų šeimos bičiulis, taip pat Pary
žiuje gyvenantys visi velionies giminės.
Kapas buvo gražiai papuoštas gėlėmis, ir
giliame susikaupime sukalbėtos lietuvškos
maldos.
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Lietuvos kariuomenei prisiminti
LIETUVOS KARIUOMENĖ PAŠTO ŽENKLUOSE
Lietuva nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpy yra išleidusi apie 768 skirtingus paš
to ženklus. Juose yra įamžinta ir mūsų ka
riuomenė. Pavieniuose ženkluose randame
žymiuosius mūsų tautos karo vadus, kuni
gaikščius, istorines kautynes ir laisvės ko
vose garbingai žuvusius karius. O kad visa
tai būtų lengviau surasti, tai tenka atidžiai
pavartyti Lietuvos pašto ženklų rinkinį.
Tai ir pradėkime.
1920. II. 16 Lietuvos nepriklausomybės
dvejų metų sukakčiai paminėti buvo iš
leista jubiliejinė laida. Tos laidos 10, 15 ir
20 skatikų ženkluose vaizduojamas prisi
kėlusiai Lietuvai kalavijo įteikimas. Kala
vijas yra laisvės kovos simbolis, o tai pri
mena, kad Nepriklausomybės Aktą mūsų
kariai dar turėjo patvirtinti savo krauju
ir gyvybėmis.
1920. VIII. 25 išleistoje Lietuvos Steigia
majam Seimui paminėti laidoje matome
didžiuosius Lietuvos valdovus-karžygius
Gediminą ir Vytautą.
1921 m. gegužės mėn. išleista laida pa
gerbti Lietuvos ūkininkui. Toje laidoje tu
rime atvaizdą ir tauriojo Lietuvos karžy
gio Kęstučio, kuris visą savo gyvenimą
narsiai kovojo ir budėjo tėvynės sargybo
je, kad ūkininkai galėtų ramiai dirbti savo
žemę. 1922 m. rugsėjo mėn. išleistoj Lie
tuvos de jure pripažinimo laidoje yra at
vaizdas min. pirm. M. Sleževičiaus, kuris
pakvietė pirmuosius savanorius į kovą už
tėvynės laisvę. Toje laidoje matome ir pir
muosius nepriklausomybės kovose žuvu
sius karius: eil. P. Lukšį ir kar. A. Juoza
pavičių.
1923 m. išleistoje Klaipėdos krašto prie
Lietuvos prijungimo laidoje du ženklai yra
skirti kario kapui pagerbti.
1926 m. dalis anksčiau išleistų paprastų
ir oro pašto ženklų buvo perspausdinti Vy
ties kryžiumi su sukryžiuotais kardais ir
primokėjimo kaina. Primokėjimai buvo
skirti Karo invalidų fondui.
1927 m. išleista laida, kurios piešiniuose
Vyties kryžius apsuptas ąžuolo lapų vaini
ku.
1928 m. Lietuvos nepriklausomybės 10
m. sukakčiai paminėti jubiliejinėje laidoje
vieno lito vertės ženkle matom angelą, lai
minantį kovojančius karius.
1930 m. minint Vytauto Didžiojo 500 m.
mirties sukaktį, didvyriui pagerbti buvo
išleista jubiliejinė laida. Ją sudarė 14 žen
klų, pradedant 2 et. ir baigiant 25 litais.
Tai buvo viena didžiausių ir brangiausių
laidų. Perkant pašte, šios laidos visi ženk
lai kainavo 46 lt. ir 11 et. Tuo pat laiku

mūsų tautos didvyriui pagerbti buvo išleis
ta ir oro pašto ženklų laida.
1932 m. išleistoje „Lietuvos Vaiko“ D-jos
II-je laidoje du ženklai yra skirti Žalgirio
kautynėms paminėti.
Taip pat tais metais minėtoji draugija iš
leido ir II-ją oro pašto ženklų laidą: Saulės
kautynes 1236 m., kur L. K. Mindaugas nu
galėjo jungtinę kryžiuočių ir kardininkų
kariuomenę; Karaliaus Mindaugo vainikavimasis 1253 m.; Gediminas pasirašo sutar
tį su V. Europos valstybėmis; Vilniaus pi
lies įkūrimas; XIV amžiuje pasiduodami
rusų bajorai sutinka Gediminą su duona ir
druska ir perduoda pilies raktus, ir DLK
Algirdas su savo kariuomene laiko apsupęs
Maskvos pilį 1368 m.
1933 m. birželio 6 d. Dariaus ir Girėno
skridimui remti komitetas Amerikoje pen
kis šios laidos ženklus perspausdino įrašu:
„Darius-Girėnas New York-1933-Kaunas“.
Perspausdinimo aktą pasirašė kpt. Darius,
inž. Mažeika ir Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke pik. Žadeikis. Gautos už
ženklus pajamos buvo įneštos į lakūnams
remti skridimo fondą.
1933 m išleistoji III „Lietuvos Vaiko“
oro pašto laida buvo skirta DLK Kęstučio
550 m. mirties sukakčiai paminėti. Pieši
niuose: Algirdas, Kęstutis ir jo žmona Bi
rutė.
1934 m. išleistoje eilinėje laidoje mato
me stilizuotą Vyties Kryžių ir sargyboje
budintį senovės Lietuvos karžygį.
1934 m. buvo išleista oro pašto laida,
skirta Dariaus ir Girėno skridimui pami
nėti. Juose įamžinti lakūnų atvaizdai, skri
dimo trasa ir jų tragiška mirtis po juodojo
angelo sparnais.
1935 m. lakūnas Itn. F. Vaitkus perskri
do Atlantą. Tam skridimui paminėti pir
mosios „Lietuvos Vaiko“ laidos 50 et. ver
tės ženklas buvo perspausdintas įrašu:„Oro
paštas Lithuanica II 1935 New York-Kau
nas“. Taip pat apie tą laiką dar buvo per
spausdintas Dariaus ir Girėno laidos 40 et.
vertės ženklas įrašu: „F. Vaitkus nugalėjo
Atlantą 21-22-IX-1935“.
1936 m. išleista oro pašto ženklų laida,
kurioje buvo įamžintas Itn. F. Vaitkaus
skridimas per Atlantą. Laidą sudarė 3
ženklai. Piešiniuose lakūno atvaizdas ir
„Lithuanicos“ II skridimo trasa.
Tenka priminti, kad paskutiniaisiais ne
priklausomybės metais dar buvo išleista
gražių giliaspaude spausdintų spalvotų
laiškams vokų. Juose buvo daug vaizdų,
susietų ir su kariuomenės gyvenimu.
Lietuviškus pašto ženklus rusai iš apy
vartos išėmė 1941 m. kovo 15 d. Nuo to lai
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M.
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Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir
iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms.
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MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis,itališkas moteriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3į jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžia
gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių —
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Kaina £30.
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MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalingi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3
jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 2į jardo vilnonės
medžiagos suknelei —
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Kaina £30.
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MAISTO SIUNTINYS 1968
i sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
ryžių, i sv. pipirų, į sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nescafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldainių —
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Kaina £10.
į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau
išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

n
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Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10
šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marškiniai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv.
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Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas sudaro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pačių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę
gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą.
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Baltic Stores Ltd.
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(Z. JURAS)
|
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND
g
Tel.: SHO 8734
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Atstovas Manchesteryje:
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A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester.
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EUROPOS LIETUVIS

ko Lietuvoje kursavo vien tik rusiški ženk
lai. 1941 m. birželio 22 d. kilus vokiečiųrusų karui, keletas Lietuvos pašto įstaigų
rusiškus ženklus perspausdino įrašu: „Ne
priklausoma Lietuva“, „Laisvas Rokiškis“
ir kt. Alsėdžių paštas įrašu: „Laisvi Alsė
džiai 24-VI-41“ perspausdino ne tik rusiš
kus, bet ir turimus nepriklausomos Lietu
vos pašto ženklus. Bet kiek tokių lie
tuviškų ženklų buvo paleista į apyvartą,
tai neturima žinių. Dabar jie yra didelė re
tenybė.
Užverčiant paskutinį rinkinio lapą, ten
ka priminti, kad Lietuva buvo išleidusi
daug gražių ir įdomių pašto ženklų. Dabar
juos labai vertina viso pasaulio filatelistai,
nes jie ilgainiui darosi vis didesnė reteny
bė. Taip pat jie turi didelę kultūrinę ir
propagandinę reikšmę — plačiai garsina
Lietuvos vardą ir primena pasauliui mūsų
tautą ištikusią nelaimę ir tragediją.
V. Vytenietis
PIRMOSIOS GYDYTOJOS
Pirmoji moteris, studijavusi mediciną
ir įgijusi gydytojo diplomą, buvo Elisabeth
B’.ankwell, gimusi Anglijoj, o medicinos
mokslus baigusi 1849 m. JAV. Antroji bu
vo Nadezda Suslova iš Peterburgo. Gydy
tojos diplomą ji gavo 1867 m. Zueriche.
Anglijoje pirmoji moteris gydytoja — Eli
sabeth Garret (apie 1870 m.). Prancūzijo
je — Madelaine Bressoix (1875 m.), Vo
kietijoje — Franziska Tiburcius (1876 m.),
Austrijoje — M. Kerschbaumer (1890 m.).
Viena pirmųjų gydytojų moterų Lietu
voje buvo Barbora Burbaitė-Eidukevičienė, 1892 m. Berlyno universitete įgijusi
okulisto, ginekologo ir vidaus ligų gydyto
jo specialybę.
(M. ir G.)

POLITINIS KOMPIUTERIS
Vakarų Vokietijos . vyriausybė ateityje
ruošiasi naudotis kompiuteriais politinei
padėčiai aptarti.
Jau ir dabar kompiuteris yra kaip reikiant pamaitintas politikų vardais ir kito
kia su jais susijusia medžiaga — turi suda
rytą apie 120.000 žodžių politinį žodyną.
Bet kol kas visas reikalas dar netobulas.
Tik po 5-10 metų vyriausybės ir parlamen
to nariai galės nuolat gauti kompiuterio
pagamintų žinių apie politinę padėtį. Pa
vyzdžiui, sako, sovietai atsiųs notą, ir kom
piuteris apskaičiavęs pasakys, kad gal tos
notos tonas yra griežtesnis negu anksty
vesnių, bet reikalavimai švelnesni.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,
man patinka laikraščiuose užtikti skelbia
mas visokias nesąmones, iš kurių tiesiog
trykšte trykšta gyvenimiška ironija, Juo
visuotinesnė ta nesąmonė, juo daugiau dė
mesio ji patraukia.
Žinoma, mane kai kas dėl to gali įtarti
išdavimu. Jeigu kas nors vakarietiškame
pasauly negera, o aš ne susikrimtęs vaikš
čioju, bet juokiuos, tai tuo pačiu lyg ir išduočiau šios pusės idealus, taigi lyg ir tar
naučiau kitai pusei, kuriai patinka viskas,
kas čia negera. Bet dėl to visus galiu pati
kinti, kad jau seniai esu užrašęs savo sielą
Vakarams. Man patinka Vakarai su viso
mis savo nesąmonėmis. Pavyzdžiui, aš juo
kiuos, kad Indijai užeina tarpais bado me
tai, milijonams gresia mirtis, o ribotas
skaičius maharadžų laiko susiglobę savo
žinioje didžiausius kiekius turtų. Vienas jų
buvo net toks suidiotėjęs, kad kas metai
su ceremonijomis sverdavo save: vienoj
svarstyklių pusėj jis. o kitoj deimantai.
Žmonės, pusbadžiu gyvendami ar net badu
mirdami, kovoja tarpusavyje dėl religijų,
bet niekas nedrįsta nė pirštu paliesti ma
haradžų ir jų aukso ir brangenybių. Kaip
gi tu, žmogau, nesijuoksi? Juokies, kad
kartais net iš klumpių gali iškristi. O dėl
tos galimybės juoktis aš ir užrašiau savo
sielą Vakarams. Kai aš juokiuos, tai nie
kas manęs nedraudžia ir netardo ir į kalė
jimą nekiša. Juokis, kiek tik nori. Tik
svarbu, kad neliestum maharadžų ir per
daug nesigailėtum kvailių, kurie dėl nieko
tarpusavy kariauja.

Vadinkit mane ciniku, bet mane pasiu
tęs juokas ima skaitant žinią, kad Europos
Bendruomenės 'kraštai baisiai susirūpinę,
ką daryti su sviesto perteklium.
Atsakymas būtų labai paprastas: duokit
žmonėms suvalgyti. Mes ir dabar dažnai
rodom susirūpinimą, kai užeina kalba apie
Lietuvą. Sakom: kažin, ar ten mūsų tėvai,
seserys ir broliai ir ypač jų vaikai turi pa
kankamai mėsos ir sviesto? Mes žinom,
kad badas slankioja daugely pasaulio kraš
tų, tikras badas, su šimtais tūkstančių, jei
gu ne milijonais, lavonų, su vaizdais inkš
čiančių ir sutinusių vaikų, į kuriuos vien
tik pažiūrėti baisu. Jeigu jiems kas nors
duotų duonos ir ją dar sviestu apteptų,
koks laimingas būtų pasaulis! Jeigu mes

LEMIAMOJI NAKTIS
(3)
Kai įsibrovėliai lipa į keltą, keliantį į
kontrolinį bokštą, direktorius telefonu
skambina Prahos policijos viršininkui:
— Drauge, mūsų aerodromą užpuolė ir
užėmė sovietai. Mes viską išjungėme, ir ae
rodromas paraližuotas. Tačiau mūsiškių
tarpe yra žmonių, kurie su okupantu ben
dradarbiauja ir stengiasi aerodromo dar
bą sunormalinti. Padėkit mums, o taip pat
prašau apie padėtį pranešti ministrui ir
vyriausybei. Aš nedelsdamas informuosiu
savąjį ministrą. Paprašykite taip pat mū
sų kariuomenės pagalbos. Aš prileidžiu,
kad ir Kbely jau yra okupuotas.
— Mielas bičiuli,— atsako policijos vir
šininkas, — prieš keletą minučių sužino
jome, kad sovietų, vengrų, lenkų, bulgarų
ir net rytų vokiečių daliniai peržengė mū
sų sienas ir okupuoja kraštą. Mūsų vyriau
sybė jau posėdžiauja, ir mes laukiame to
limesnių įsakymų. Draugas Dubčekas su
sisiekė su Maskva, prašydamas paaiškini
mų. Apie ‘šiuos prieš mus nukreiptus žings
nius niekas nebuvo painformuotas. Mums
kol kas įsakyta laukti. Vadinas, aš šiuo me
tu jums niekuo nebegaliu padėti ir tegaliu
patarti išlaikyti ramybę ir laukti, kaip ir
mes. Tačiau jūs jokiu būdu neturėtumėt
okupantams padėti, nors tai nėra mano
asmeniška nuomonė. Aš jums juk negaliu
duoti jokių įsakymų ar instrukcijų...
Tuo momentu direktorius girdi, kaip že
mutiniuose pastato aukštuose dūžta langų
stiklai ir kaip laužiamos užrakintos durys.
Rusų kareiviai veržiasi į pastatą. Spren
džiant iš garsų, jie laksto šen ir ten ir, at
rodo. nežino, ko griebtis ir ką daryti.
Kareiviai su savo kišeninėmis lemputė
mis ir prožektoriais primena vaiduoklius.
Jie pradeda plėšti raštines. Rutuliniai ko
teliai, peleninės, rašomosios mašinėlės ir
aritmometrai susilaukia jų didžiausio dė
mesio. Jie džiūgauja kaip maži vaikai, kai
užtinka naują laimikį. Pasipriešinimo pa
vojų jie visiškai pamiršta. Pagaliau juos
pasiekia naujas įsakymas, liepiantis laiky
tis ramybės ir tvarkos. Tačiau aerodromo
pastatas jau pusiau išplėštas. Pirmiausia
nukentėjo patalpos, ant kurių buvo užra
šyta: „Duty-Free-Shop“. Šitoje neapmui
tintų prekių parduotuvėje per kelias minu
tes pradingo visos alkoholinių gėrimų ir
kvepalų atsargos.

Tuo tarpu Eliaso būrys iš kontrolinio
bokšto išmetė visus tarnautojus. Kontroli
nį bokštą užėmė išdavikai iš Čekoslovaki
jos karinės aviacijos. Pastaruoju metu jie
buvo išstumti iš savo riebių vietų ir turėjo
pasitenkinti paprastesnėmis pareigomis.
Dabar vėl išmušė jų valanda.
Tačiau jie nedaug tegali nuveikti. Kon
trolinis bokštas yra negyvas. Bent tol, kol
„Velin“ vėl bus įjungtas. O „Vėliną“ su
rasti nesiseka. Elias rėkia ir grasina, bet
niekas neprisipažįsta žinąs, kur „Vėlinąs“
yra. (Užtruko tris dienas, kol rusai paga
liau „Vėliną“ vėl įjungė).
Pagaliau prisistato sovietų karininkas.
Atrodo, kad jam nemalonu matyti sovietų
karių pasimetimą ir chaosą, ir jis bando
atstatyti šiokią tokią tvarką. Jis įeina į di
rektoriaus kabinetą ir klausia, ar pastara
sis kalba rusiškai.
— Da, ja gavoriu po ruski, — atsako ae
rodromo direktorius.
■— Taip, aš kalbu rusiškai. Po to, kai did
vyriškoji Raudonoji armija 1945 metais iš
laisvino mano tėvynę, aš iš dėkingumo iš
mokau mūsų geriausių draugų ir gynėjų
kalbą, idant galėčiau su jais susikalbėti jų
kalba. Be to, tris kartus buvau Sovietų Są
jungoje. Tarnybiškai — pasitarti su Aero
flotu, bet ir privačiai, atostogų metu. Aš
pamilau kraštą ir jo žmones...
Karininkas sumišęs tyli. Pagaliau jis įsa
ko:
-— Sušaukite savo žmones ir eikite visi
namo. Visas aerodromo personalas kol kas
paleidžiamas atostogų, tačiau bet kuriuo
metu gali būti iššauktas tarnybai. Tuo tar
pu mes patys perimame aerodromo kontro
lę. Galite eiti.
Lauke karininkas sušaukia savo puska
rininkius ir jiems duoda įsakymus.
Išjungia „Vėliną“, neveikia nė garsiakal
biai. Direktorius pavieniui susiieško savo
tarnautojus, ir visi kartu jie eina į auto
mobilių aikštelę. Tačiau aikštelė tuščia.
Nėra nei tarnautojų, nei orinio susisiekimo
bendrovių mašinų.
Nedidelė tarnautojų grupė iš aerodromo
išeina pėsčiomis. Eidami namo, jie dar kar
tą atsisuka atgal ir mato, kaip aerodrome
į tuščius sovietų transporto lėktuvus pa
kraunami jų automobiliai.
(Bus daugiau)
(i)

sakome, kad Dievas sutvėrė pasaulį ir žmo
gų, tai koks laimingas būtų tas Dievo
pasaulis su mūsų broliais ir seserimis, vis
tiek, ar jie būtų balti, ar juodi, ar gelsvi.
O EEB, pagamindama per pusmetį apie
100.000 tonų sviesto pertekliaus, nebežino,
ką su juo daryti. Vyriausybės remia ūki
ninkus, dėl to pabrangsta sviestas ir gy
ventojai negali jo nusipirkti tiek, kiek no
rėtų. Per brangus jis ir užsieniams parduo
ti. Dėl to patariamoji komisija, pateikda
ma savo siūlymus, be kita ko, priėjo išva
dos, kad dalį to sviesto reikia tam tikra
forma supenėti karvėms. Gaudamos svies
to, karvės, žinoma, atrodys gražiau kaip
badaujantieji biafriečiai ar kai kurie indai
ar kai kurie kitos tautos ar rasės žmonės ir
duos daugiau ir riebesnio pieno, kas reiš
kia didesnius kiekius sviesto, kurio nėra
kur dėti ir kurio dalis bėl bus naudojama
šerti karvėms, kad jos duotų riebaus pie
no. iš kurio bus pagaminta daugiau svies
to... Kaip matot, prasideda pasaka be galo.
Kai tokiomis pasakomis linksminami vai
kai, tai jie pakrizena ir užmiršta.
Bet ši sviesto pasaka nėra skirta vai
kams. Ji skirta suaugusiems ir dažniausiai
išmintingų vyrų ar retkarčiais ir moterų
valdomam pasauliui. Kaip gi tu gali išlai
kyti nesijuokęs iš tokios biaurios nesąmo
nės?

Gali ir man kas nors pasakyti, kad ne
juoktis dera, o ieškoti išeities.
Visi mėgsta padejuoti, kad tokių nesą
monių akivaizdoje Vakarų pasaulyje vis
didėja pavojus susilaukti bolševikinių re
voliucijų. Didelė dalis Azijos jau bolševikų
rankose. Kuboje nevaržomi amerikiečių
milijonieriai padėjo išvaryti Batistą ir pa
sodinti Castro. Taip, taip, milijonieriai,
kurie čiulpė to krašto syvus. Kiti Lotynų
Amerikos kraštai irgi yra kaip prisirpusi
uoga, kuri laukia suvalgoma.
Ką gi padarė tas mūsų brangusis Vaka
rų pasaulis skurdui tokiuose kraštuose su
mažinti? Jis siunčia ne sviestą, bet gerai
ginkluotus karinius dalinius.
Bet tas brangusis pasaulis leidžia man
juoktis.
Tavo Jonas
PENSIJOS SENAJAI GVARDIJAI
Kadangi jau nebe vienoje Čekoslovaki
jos vietoje susidarė grupelės prosovietinių
komunistų, kurie anksčiau naudojosi dide
le galia ir dabar norėtų įtikti okupantams,
„Prace“ laikraštis iškėlė mintį, kad visus
tuos senuosius gvardijos narius, siūlančius
laikytis griežtos linijos, reikėtų visus pa
leisti į pensiją, idant jie nebesimaišytų gy
venime.
Krašto ekonominis gyvenimas susiduriąs
su sunkumais, tai tiesa, bet tų stalinistų
idėjos esančios atgyventos, su jais nebega
lima kartu dirbti.
PILOTO VERTĖJAS
Skaitytojo klausiamas, Vatikano savait
raštis „Osservatore della Domenika“ išaiš
kino galimybę, kad Kristus su jį tardžiusiu
Pilotu bus kalbėjęs per vertėją.
Kristaus gimtoji kalba buvo aramajų.
Nesą duomenų, kad jis būtų kalbėjęs grai
kiškai ar lotyniškai. Pilotas ilgai išbuvo
Palestinoje, taigi galėjo būti pramokęs su
sikalbėti aramajiškai. Tačiau nesą pagrin
do galvoti, kad jis ta vietine kalba būtų ga
lėjęs tardyti kalinį.

MALENKOVAS GRĮŽO
Po Stalino trumpą laiką buvęs Sov. Są
jungos ministeriu pirmininku ir paskui jau
Chruščiovo valdymo metais išsiųstas į Ki
nijos pasienį kažkokioms smulkioms parei
goms, Malenkovas grįžęs į Maskvą, atga
vęs anksčiau turėtąjį butą ir dabar jau
naudojąsis pensija.
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis

Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

4
Nr. 46(1038). 1968. XI. 19

EUROPOS LIETUVIS

4

Europos lietuviu kronika
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ LONDONE
AUKOS A. A. MLN. B. K. BALUČIO
FONDUI
Kaip ir tinka šiais Lietuvos Laisvės Ko
J. Dyvas aukojo £1.0.0., R. Spalis £5.0.0. vos metais, Kariuomenės šventė bus mini
ma kuo iškilmingiau.
Oficialioje dalyje trumpa pik. T. Vidu
LEIGH SKYRIAUS AUKOS
girio
paskaita.
DBLS Leigh skyrius per D. StephensIš Nottinghamo kartu su ekskursija at
Steponavičių atsiuntė ..Europos Lietuviui“
vyksta jaunimo meninės pajėgos, kurios
paremti 5 svarus.
Ta pačia proga Vasario 16 Gimnazijai duos mums pilną programą — improvizuo
tos dainos, tautiniai šokiai, baletas ir kt.
Vokietijoje per DBLS atsiuntė 10 svarų.
Nottinghamo atsilankymas visuomet su
DBLS Leigh (Lowtono) skyrius buvo
vienas geriausių, rėmęs visokius lietuviš traukia daug londoniškių, tat ir šį kartą
kus reikalus. Kurį laiką apiręs, dabar vėl parodykime savo atsilankymu, kad mes
atgijęs, jis, kaip matome, šiandien eina mylime ir remiame jaunimo kultūrinį lie
tuvišką darbą, nes net ir grupės vadovė
anais senaisiais šviesių lietuvių keliais.
yra jaunutė J. Vainoriūtė.
Minėjimas įvyks lapkričio 23 d. (šešta
dienį) Sporto ir Soc. Klubo salėje (345a
Victoria Palik Rd.).
LONDONO JAUNIMO KONCERTAS
Po minėjimo pasilinksminimas.
Lapkričio 30 d. Parapijos salėje įvyks
Sekmadienį (lapkr. 24 d.) iškilmingų pa
GRANDIES koncertas. Pradžia 7.30 vai.
maldų už žuvusius laisvės kovotojus metu
Programoje vaidinimas, dainos, tautiniai bus šventinama paminklinė lenta.
šokiai ir bendras pasilinksminimas.
Visi — jauni ir suaugę — atsilankykime!
Kviečiame jaunus ir senus, iš arti ir toli.
LAS Valdyba
Rengėjai

LONDONAS

DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio 24 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.,
Lietuvių Namuose įvyks Londono Lietuvių
Moterų Dainavos Sambūrio susirinkimas.
Visos narės prašomos būtinai dalyvauti
ir sunešti mūsų metiniam Kalėdų Bazarui
daiktus.
Valdyba
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Pasaulinė Kristaus Karaliaus šventė
šiais metais buvo švenčiama spalio 27 d.
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje ji at
žymėta iškilmingomis pamaldomis 11 vai.
ryto, o 5 vai. p. p. buvo surengta muzikinė
valanda Krias‘aus Karaliaus garbei.
Trumpą paskaitą skaitė klebonas kun.
K. A. Matulaitis, MIC. Po to choras, veda
mas Justo Čemio, pagiedojo giesmių, o Jo
nas Parulis su sūnumi Petru, vienas vargo
nais, kitas smuiku, atliko porą dalykų.
Žmonėms patiko minėjimas, ir būta pa
geidavimų, kad panašūs minėjimai būtų
rengiami bažnyčioje. Po minėjimo atgiedo
ta Jėzaus Širdies litanija, perskaitytas
pasiaukojimas ir suteiktas palaiminimas.

LONDONO LIETUVIŲ KAPINIŲ DIENA
Kapinių diena buvo lapkričio 3 d. Šiemet
irgi papuolė gana šaltokas oras. Bet 4 vai.
p. p. iš visų Londono kraštų lietuviai rin
kosi prie Leytonstone Šv. Patricko kapinių
koplyčios, nuo kurios pradėta procesija
per visas kapines, priglaudusias keletą
tūkstančių lietuvių. Lietuvių buvimą liu
dija užrašai kryžiuose.
Procesijai vadovavo klebonas kun. dr. K.
A. Matulaitis, MIC. Pasiekus lietuviškų
kapinių plotą, kur yra jau naujai palaido
ta trisdešimt mūsų tautiečių, įskaitant Ministerį B. K. Balutį, ant kurio kapo Kastu
lės Noreikaitės rūpesčiu žydi gražios gėlės,
kun. K. A. Matulaitis pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Po to pasimelsta už vi
sus čia palaidotus mūsų tautiečius. Žmonių
buvo susirinkę daugiau kaip trejetas šim
tų. Temstant skirstėsi visi namo, palikdami
degančias žvakutes ant savo artimųjų ka
pų.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS Coventrio Sk. Valdyba lapkri
čio 23 d., 6 vai., lenkų atsargos karių
klubo salėje, White Friars Lane, Coventry,
rengia Kariuomenės šventės Minėjimą.
Tai dienai pritaikytą kalbą pasakys kpt.
V. Andruškevičius, šokiams iki 1 vai. ryto
gros E. Dragūno vadovaujama kapela, ba
ras ir užkandinė veiks iki 11.45 vai., bus
pravesta loterija.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom gausiai atsilan
kyti. Tad iki malonaus pasimatymo.
Jaunuoliams iki šešiolikos m. amžiaus
įėjimas veltui.
Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
KONCERTAS

DBLS Rochdalės Skyriaus dvidešimtme
čio sukakčiai paminėti lapkričio 30 d. ren
giamas solistės Vandos Galbuogytės dainų
ir B. Snabaitienės vadovaujamo DBLS
■Manchesterio Jaunimo skyriaus tautinių
šokių koncertas.
Koncertas įvyks Ukrainiečių salėje, 80
Molesworth St., Rochdalėje. Pradžia 6 vai.,
po koncerto šokiai tęsis iki 12 vai., veiks
du barai normaliomis kainomis ir turtin
gas bufetas su įvairiais užkandžiais.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti
šiame retame parengime.
Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Londono Šv. Onos Moterų Draugijos na
rės ir svečiai dėkoja Coventrio Gražinos
Moterų draugijai už malonų priėmimą ir
vaišingumą savo antrųjų metų pobūvyje.
Tariame nuoširdų lietuvišką ačiū.

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 30 d., šeštadienį, 6.30 vai., Uk
rainiečių Klubo salėje (30 Bentinck Rd.),
rengiamas Kariuomenės ir Lietuvos ka
riams - savanoriams kūrėjams pagerbti
minėjimas.
Programoje: paskaita ir sveikinimai. Me
ninę dalį išpildo vietos jaunimo grupė, va
dovaujama Janinos Vainoriūtės.
Be to, tai yra paskutinis pasilinksmini
mas iki Kalėdų. Gros gera muzika.
Kviečiami seni ir jauni, iš arti ir toli.
Skyriaus Valdyba

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Į lapkričio 23 d., šeštadienį, Londone ruo
šiamąjį kariuomenės šventės minėjimą
Nottinghamo LAS skyrius ruošia ekskur
siją.
Mūsų jaunimo meno grupė prisidės prie
programos išpildymo.
Išvykstame iš Nottinghamo 1 vai. popiet
nuo Skills autobusų stoties Woolaton St.
LEMTINGAS PASITARIMAS
Norintieji važiuoti užsirašo pas J. BeTai pirmūnai-iniciatoriai, kurie 1967 m.
dulskį arba praneša telefonais 246730 arba
rugpiūčio mėn. sušaukė Anglijoje gyvenu
55804.
sius lietuvius Chicagoje, ir jie pirmieji da
vė savo parašus, pritardami numatytajam
veikimui.
Jie buvo susirinkę aptarti Chicagos Ang
lijos lietuvių klubo padėties. Be kita ko, ta
da buvo sutarta išrinkti laikinąjį 5 asmenų
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
komitetą, kuriam suteikta teisė veikti, pir
LVS „Ramovės" Manchesterio skyrius miausia sušaukti visuotinį Anglijoje gyve
lapkričio 23 d., šeštadienį, 5.30 vai., Lietu nusių lietuvių susirinkimą, kuris įvyko
vių klubo patalpose rengia Kariuomenės
šventės 50 metų sukakties minėjimą.
Programoje: kun. A. Gerybos paskaita ir
meninė dalis, kurią išpildys vyrų oktetas,
vadovaujamas Ant. Jakimavičiaus, Man
LIETUVIŠKAS VAKARAS
chesterio sesės skautės su jaunaisiais, va
WUPPERTALE
dovaujamos Ir. Jakubaitytės, o eilėraščių
Wuppertalo jaunimas nusprendė spalio
paskaitys E. Navickienė ir V. Motuzą.
25 d. suruošt lietuvišką linksmavakarį. Tai
Po programos jaukus baras ir šokiai.
Kviečiami visi iš toliau ir iš arti atvykti tą šeštadienį, tuoj po pietų, susitikimo sa
lėje pasigirdo lietuviškos plokštelės. Susi
į šį minėjimą.
jaudinę vaikščiojo po tuščią patalpą šio va
Skyriaus Valdyba
karo organizatoriai Birutė Bertulaitytė,
VILNIAUS DIENA MANCHESTERYJE Juozas Jasulaitis ir Helmutas Bertulaitis.
O jei niekas neatvyks? Ši mintis nedavė
Spalio 26 d. Manchesterio jaunimas, va jiems ramybės. Juk tada visas vargas bū
dovaujamas Bernadetos Snabaitienės, su tų už dyką. Tačiau jų nerimavimas nepasi
ruošė Vilniaus dienos minėjimą. Programa tvirtino. Apie šeštą vai. nedrąsiai prasida
buvo įdomi ir turtinga. Paskaitą laikė kun. rė durys ir j jaukią, lietuviškai papuoštą
A. Geryba. Savo gražiu balseliu ir dekla salę įėjo pirmieji svečiai. Maloniai priėmė
macijomis visus pradžiugino Vanda Gal- juos šio vakaro organizatoriai. Salė grei
buogytė, kuriai akomponavo Sonia Hallie- tai pilnėjo, teko net naujų stalų ir kėdžių
vell. Bernadetos jaunimas drąsiai ir ryž pristatyti. Kartu kilo ir nuotaika. įvadui
tingai užtraukė „Tau, sesute, puikios gė K. Dikšaitis prisistatė su paskaita „Kas
lės“ ir „Gegutę“. Akordionu palydėjo jau yra tautybė ir pilietybė“. Jis vaizdžiai iš
nutis Aleksiukas Naveckas, kuris taip pat aiškino, kad pilietybę galima pirkti už pi
pasirodė su savo paties sudėta „Bavariška nigus ar šiaip keisti, o tautybė lieka vis ta
muzika“. Klasikus reprezentavo Leslay pati.
Kemplay ir Sonia Hallievell, smuiku ir
Po to suskambėjo lietuviška šokių muzi
pianu išpildydamos Bacho sonatą. Moder ka. Akordionistų duetas užgrojo polką.
nią šokių muziką parūpino Jono Padvois- Taip ir nebenutilo lietuviškos dainos bei
kio grupė „Transound“.
juokavimai iki vėlaus vidurnakčio. Net vo
Programa nebuvo per ilga, bet turinin kiečiai stebėjosi, kad lietuviai tokie links
ga. Jaunimas iš viso išpildė 10 numerių. mi žmonės. Į susitikimą buvo atvykę apie
Aiškiai matyti darbšti organizuojanti ran 70 žmonių, ne tik jaunimas, bet ir suaugu
ka. Tikrai su pasigėrėjimu reikia pasvei sieji, ne tik iš Wuppertalo, bet ir iš toli
kinti minėjimo rengėjus ir dalyvius.
mesnių miestų, kaip Bielefeldo, Acheno ir
Jaunimas nori ypatingą padėką pareikš kt.
ti DBLS Leigh Skyriui už penkių svarų au
Kadangi iš niekur negaunama lėšų, teko
ką ir Navickienei ir Padvoiskienei už di šio vakaro išlaidas patiems padengti. Rei
delę pagalbą, ruošiant šiltus užkandžius.
kia nuoširdžiai padėkoti susirinkusiems,
A. G.
kad jie finansiškai parėmė šį vakarą.
Ant stalo buvo galima susipažinti su lie
tuviška spauda: laikraščiais bei knygomis.
Apie 15 asmenų įstojo į lietuvių bendruo
menę ir įsigijo nario knygelę. Atvykusieji
buvo painformuoti apie lietuvių veiklą ir
paraginti dalyvauti PLB Vokietijos Krašto
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Tarybos rinkimuose.
Jonas Jakumaitis
Lapkričio 30 d., 6 vai., Vyties klubo sa
lėje rengiamas Kariuomenės Šventės minė
LENKIŠKI ERELIAI VOKIETIJOJE
jimas.
Programoje: kun. dr. S. Matulio paskai
Spalio 26 d. lenkų jaunimo grupė, jau
ta, o po to bus rodomas filmas tautinių šo po karo gimusi Vokietijoje, pasirodė su la
kių šventės, kuri įvyko šią vasarą Ameri bai spalvingu folkloru Dom gimnazijos sa
koje. Ten tautinius šokius šoko apie 2000 lėje Liubecke.
šokėjų iš Kanados ir Pietinės ir Šiaurinės
Tą „Bialy Orzel“ — Baltojo Erelio grupę
Amerikos. Tą šventę stebėjo apie 8000 sudaro 55 mergaitės ir berniukai, o taipgi
svečių.
8 asmenų orkestras. Ši grupė sudaryta iš
Kviečiame visus šiame minėjime daly Braunschweige, Hannovery ir Hildesheivauti ir pamatyti tos didingos šokių šven me gyvenančios lenkų jaunuomenės. Gru
tės filmą.
pės vadovas yra mokytoj as-dirigentas G.
Vyties Klubo v-ba
Kroel iš Hildesheimo.
Grupė atliko 24 įvairius pasirodymus:
Lenkijos liaudies šokius, dainas ir muziką,
tarp jų tokius plačiai žinomus, kaip pol
NAUJOS KNYGOS
ką, mazūrą, krakoviaką ir kitus. Tai pui
H. Mošinskienė — Ošiančios pušys — kiai parengtas vienetas, ir tarp užsieniečių
tautinių grupių Vak. Vokietijoje sau ly
kaina 22 šil.
Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma gaus neturi. Scenoje perėjimai iš vieno danas — 17 šil. 6 penai.
J. Gliaudą — The House upon the Sand
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
— 25 šil.
J. Gliaudą — The Sonata of Icarus — NOTTINGHAM — lapkričio 24 d., 12.30
33 šil.
vai., St. Patricks bažn. Po pamaldų —
J. Stukas — Awakening Lithuania —
a.a. Žalos paminklo pašventinimas.
43 šil. 6 penai.
LEICESTER — lapkr. 24 d., 12 vai., 72 Me
A. Budreckis — The Lithuanian Natio
re Rd. Minimos a.a. Kaz. Pučinsko mir
nal Revolt of 1941 — 35 šil.
ties metinės ir šventinamas antkapinis
V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma
paminklas.
nas — 33 šil.
BIRMINGHAM — gruodžio 1 d., 11 vai., 21
O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro Park Rd.
manas — 43 šil. 6 penai.
NOTTINGHAM — gruodžio Id., 11 vai.. J.
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
Židinyje.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, MANCHESTER — lapkričio 24 d., 11 vai.
Surrey.
LEIGH —gruodžio 8 d., 4 vai. (St. Joseph's
bažn., Chapel St.).

MANCHESTERIS

VOKIETIJA

BRADFORDAS

JAUNIMUI

AŠTUNTĄJĄ DIENĄ...

Šio darbo autorius yra jaunas anglas,
Jaunimo Skyriaus Redakcijos nario bičiu
lis.
Vieną šaltą ir tamsią amžinybės naktį
Dievas pasijuto vienišas. Kadangi jis tobu
las, tai vienišumui jame nebuvo vietos. Tai
jis ir tarė:
— Tebūnie pasaulis ir žemė ir daug žmo
nių!
Taip ir įvyko. Žmonės iš pradžių gerai
gyveno, bet paskui jie pradėjo vienas kitą
mušti, ruošti visokias orgijas, ryti narkoti
kus ir šitaip linksmintis ir naudotis viso
kiais panašios rūšies švelniais malonumėliais. Dievas negalėjo šitai pakęsti, tai
trinktelėjo iš aukštybių ugnim ir siera, ir,
va, pradegė, žinoma, visi jų skėčiai, net ir
šilkiniai, su kuriais jie vaikščiodavo sek
madieniais. Po to smulkaus įvykėlio nusi
ramino žmonės keliems tūkstančiams me
tų. O po to jie ir vėl pradėjo riesti nosis,
tai didysis D. atsiuntė jiems pašlemėkus
oro pranešėjus ir galybę lietaus. Šekit, pasijuokit!
Žmonės ir vėl ilgam laikui pasidarė geri.
Na, buvo apstokai karų, bet tai vis būdavo
geri karai. Paskui jie pradėjo ruošti vis di
desnius karus, kol pagaliau krašte buvo iš
keltas netikras dievas. Jie pavadino tą die
vą Amerikietišku Gyvenimo Būdu ir auko
jo jam Kadilakus, Dangoraižius ir PepsiKola. Paskui tas netikras dievas visiškai
subiuro ir pradėjo reikalauti deginamųjų

aukų. Modernioji technologija padėjo jiem
surasti sieros pakaitalą, kurį jie pavadino
napalmu.
Kai jau buvo sudeginta keletas tų aukų
(ir dar gražus keletas), Dievas pagaliau
pamatė, kas čia dedasi. Tai jis nuėjo prie
savo kontrolių dėžės, valdančios pasaulį, ir
patraukė tik jo vieno tevaldomą pagrindi
nę rankeną...
Vieną šaltą ir tamsią amžinybės naktį
Dievas pasijuto vienišas...
John De Freitas

nnp U L J ARIOSI Os
I UI SAVA ITĖS PLOKŠTELĖS
1. Eloise,
Barry Ryan
2. With a little help from my friends,
Joe Cocker
3. Good, bad and the ugly,
Hugo Montenegro
4. This old heart of mine, Isley Brothers
5. Only one woman,
Marbles
6. Those were the days,
Mary Hopkin
7. Light my fire,
Jose Feliciano
8. All along the watch tower,
Jimi Hendrix Experience
9. Breakin down the walls of heartache,
Bandwagon
10. Little arrows,
Leapy Lee

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
Eleonore,

Turtles

spalio 29 d. Į komitetą buvo išrinkti Aksenija Kurienė, Zigmas Duseika, Vladas Paliulionis, Balys Sebastijonas ir Antanas Barančiukas.

Fotografijoje rugpiūčio mėn. pasitarimo
dalyviai: pirmoje eilėje S. Janušienė, A.
Sebastijonienė, B. Laureckienė, A. Kurie
nė; antroje eilėje B. Kuras, Z. Duseika, A.
Pipiras, B. Sebastijonas, J. Šidlauskas, V.
Paliulionis, A. Aluzas, F. Janusas, A. Barančiukas. Dalyviai iš Cicero, gaila, nepa
teko į fotografiją. Foto V. Noreikos. A.B.
lyko į kitą taip darniai ir meistriškai atlie
kami, kad visą laiką nenutrūksta.
Vakare dalyvavo ir Liubecke gyvenan
čių lietuvių.
J. Pyragas
PAMINKLAS
A. A. VINCUI BARTUSEVIČIUI
Lapkričio 3 d. Luebecko miesto Vorwerker kapinėse buvo pašventintas paminklas
a. a. V. Bartusevičiui, kurį pastatė našlė
Ona Bartusevičienė ir sūnus Vincas. Pa
minklo šventinimo apeigas atliko kun.
Vaclovas Šarka, atvykęs iš Hamburgo. Bu
vo atvykęs ir sūnus su šeima iš Huettenfeldo. Vasario 16 gimnazijos mokytojas, o
taip pat dalyvavo PLB Hamburgo apylin
kės pirm. Jonas Valaitis ir Gaidelių šeima
iš Hamburgo. Paminklas pastatytas švie
saus marmuro, gražus ir meniškai atro
dantis.
Po iškilmių buvo suruošta vakarienė naš
lės Bartusevičienės bute. Gražiai ta proga
pabendrauta ir dar kautą prisiminta velio
nis, kaip buvęs šviesus žmogus Luebecko
lietuvių kolonijoje.
J. Pyragas

MIRUSIEJI
Juozas Skučas, gim. 1895 m. Kuišiuose,
mirė tragiškai eismo avarijoje spalio 17 d.
Vechtoje, palaidotas Hannover-Rickling
miesto kapinėse.
Kun. Alfonsas Butkus, ilgametis lietuvių
kapelionas Dieburge, gim. 1923 m. Taura
gėje, kunigystės mokslus ėjęs Telšiuose ir
Eichstaette, šventinimus priėmęs 1950 m.,
kapelionavęs Dieburge ir tėv. A. Bernatonio rajone, paskiau dirbęs vokiečių sielo
vadoje Deininge ir Abenderge. mirė spalio
7 d. Hilpoltsteine. palaidotas vietos kapi
nėse.
Aleksandras Žukas, gim. 1903 m. Masacaičiuose. Mažeikių aps., mirė spalio 5 d.
Sanderbusch prie Wilhelmshaveno, palai
dotas vietos kapinėse.

PAŠAULY JT E
— Kai Edinburgo gatvėj išsinėrė 17.230
paintų alaus gabenęs tankas, žmonės su ki
birais ir kitokiais indais šokosi skubiai pa
sinaudoti.
— Anglija ir Valija per rugsėjo mėn. paga
mino 173.900.000 galionų pieno, o tai yra
rekordinis kiekis rugsėjo mėnesiui (1.770.
000 galionų daugiau kaip 1967 m. tą patį
mėnesį).
— Indėnų javapajų giminė Arizonoje,
JAV, sutiko priimti 5 mil. dolerių kompen
sacijos už 9.238.600 akrų žemės, kurią iš jų
neteisėtai paėmė vyriausybė 1874 m. cent
rinėje Arizonoje.
— New Yorke, JAV, kilo jojimo mokyk
loje gaisras, ir jame žuvo apie 100 arklių,
o du gyvi likę išbėgo į gatvę, ir tie buvo
suvažinėti.
— Vien tik vakariniame Londone pašto
sekliai sugavo 750 gyventojų, kurie naudo
jasi televizija, bet neišsiperka leidimų.
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