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ba. Eilės tvarka šiam posėdžiui pirminin
kavo Leonas Virbickas, Liet. Atgimimo Są
jūdžio atstovas, o sekretoriavo Jonas Vil- 
galys, Mažosios Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio atstovas.

Vliko valdybos pranešimą padarė Juozas 
Audėnas, einąs Vliko pirmininko pareigas, 
kol dr. K. J. Valiūnas yra išvykęs į Euro
pą. Savo pranešime J. Audėnas pabrėžė, 
kad valdyba drauge su angažuotaisiais 
bendradarbiais, ypač tvarkančiais Eltos 
biuletenius, žymią laiko ir darbo dalį šie
met skyrė Stalino su Hitleriu per Moloto
vą su Ribbentropu sudarytojo sąmokslo 30 
metų sukakčiai atitinkamai paminėti. Ta 
sukaktis buvo minima taip, kad įvairiuose 
kraštuose, įvairiomis kalbomis skelbėm, 
skelbėm ir skelbėm dokumentus apie tą 
sąmokslą, kad kas dar nežinojo, tai sužino
tų, o kas pamiršo, tai prisimintų, kas ir 
kaip susitarė kelti karą ir dalytis Europą, 
o gal ir visą pasaulį. Per radiją buvo ne 
kartą tai priminta ir papasakota taip pat 
ir į Lietuvą, kur to dalyko nežino ne tik 
jaunoji, bet ir senoji karta, kadangi krem- 
liniai sąmokslininkai arba jų įpėdiniai ži
nias apie tą savo sąmokslą su naciais sle
pia, arba, jeigu jau neišsisuka neprisimi
nę, tai aiškina jį taip išvirkščiai, kad atro
do, tartum jie ten būtų sutarę pasauliui 
užtikrinti amžiną taiką...

Ateinančiais 1970 metais bus kita 30 me
tų sukaktis — nuo rusų į Lietuvą įsibrovi
mo ir nuo Lietuvos okupacijos pradžios. 
Nors tai Lietuvai, tur būt, skaudžiausias 
įvykis visoj jos istorijoj, vistiek ji turi būti 
tinkamai paminėta, ir Vliko valdyba jau

Septynios DIENOS
Padėka už okupaciją

Nors Čekoslovakijoje vis dar neramu, 
nes bent šiek tiek priešiškai pasireiškian- 
tieji suimami, teisiami ir baudžiami, bet 
su krašto vadų delegacija į Sov. Sąjungą 
nuvažiavęs ministeris pirmininkas černi- 
kas Kijeve pasakytoje kalboje nurodė, kad 
1968 m. „blogybių laikotarpis“ jau išgyven
tas, pavojinga revizionizmo pamoka baig
ta, ir už visa ką jis dėkojo toms pajėgoms, 
kurios praeitų metų rugpjūčio mėn. atėjo 
padėti.

Brandto politika
V. Vokietijos kancleris E’randtas pasku

bėjo nuraminti kraštą dėl markės pabran
ginimo. Mokesčiai dėl to nebūsią pakelti, 
bet sunkumų turėsią ūkininkai ir bankai. 
Žemės ūkio klausimai tuoj bus svarstomi. 
Gal bus nusistatyta primokėti už išveža
muosius žemės ūkio gaminius.

Be to. pasikalbėjime su „Welt am Sonn
tag“ Brandtas nurodė, kad V. Vokietija no
rės tuojau pat pradėti gerinti santykius su 
Rytų Europa, pasirašyti sutartį, kad kraš
tas nesigamins atominių ginklų, tuoj pra
dėti pasitarimus su Lenkija.

Arabiškai tarptautinis nesusipratimas
Libano kariuomenė pradėjo tvarkyti 

krašte sauvaliaujančius palestiniečius par
tizanus, kuriuos kiti arabų kraštai globoja 
ir kurių tikslas yra kenkti Izraeliui.

Dėl to įvyko krašte vyriausybės krizė, o 
kiti arabų kraštai pasmerkė Libaną. Siri
jos kariuomenė net įsiveržė į Libaną.

Sov. Sąjunga tame sąmyšyje įžiūrėjo 
JAV ranką, o JAV pareiškė, kad ji ten ne
turi jokių interesų.

Susemta opozicija
Kenijoje (Afrikoje) vyriausybės įsaky

mu areštuoti opozicijos vadas Oginga 
Odinga ir dar 7 asmenys, tarp jų 6 parla
mento nariai.

Lankydamasis luo giminės gyvenamoje 
srityje. Kenijos prez. Kenijata susilaukė 
atšiaurių demonstracijų, kurių metu 11 žu
vo ir 78 sužeisti, ir ten jis susivaidijo su 
opozicijos vadais. Tvirtinama, kad Odinga 
yra didelėje Maskvos įtakoje. Gal dėl to 
Maskvoje buvo suorganizuotos demons- 
racijos, kurių metu viskas sudaužyta ir su
naikinta Kenijos ambasadoje.

Žemės drebėjimas Banja Luka
Banja Luka mieste (38.000 gyventojų) 

Bosnijoje. Jugoslavijoje, žemės drebėjimas 
sugriovė didžiąją dalį pastatų. Žuvo ne ma
žiau kaip 20, sužeista 400.

Drebėjimas sugriovė ir aplinkinius kai
mus.

Žemės drebėjimas 1963 m. sugriovė Ju
goslavijos Skopje miestą (aukų buvo apie 
1000).

DARBAI
rengia tiems metams atitinkamą darbų 
programą. Sukaktys yra proga apie mini
mą įvykį kalbėti. Taigi ir Lietuvos okupa
cijos 30 metų sukaktis bus tinkama proga 
daug kam papasakoti ir priminti apie tą 
Lietuvos nelaimę ir jai padarytą skriaudą, 
apie Lietuvos teisę reikalauti sugrąžinti jai 
laisvę, valstybinę nepriklausomybę.

Šios sukakties minėjimo darbų, taip pat 
ir finansavimo programa bus pateikta 
svarstyti ir priminti Vliko seime, New Yor
ke, gruodžio 6-7 d. Paminėjęs seimą, pra
nešėjas priminė, kad jau sueina treji me
tai, kaip buvo sudaryta dabartinė, dr. J. K. 
Valiūno pirmininkaujamoji Vliko valdyba, 
ir šios valdybos kadencija Vliko seimo me
tu pasibaigs.

Todėl prašė tarybos narius įsidėmėti ir 
savo atstovaujamų grupių vadovybėms 
priminti, kad seimo posėdžių metu bus ir 
tarybos posėdis — Vliko valdybai toles
niems trejiems metams rinkti.

Buvo aptartas taip pat ir naujausias bei 
vienas iš labiausiai džiuginančių šių metų 
Vliko veiklos pasisekimų — radijo progra
mų į Lietuvą atgaivinimas Madride. Ta
čiau to pasekmė ne vien tiktai ta, kad Lie
tuvoj dabar kasdien (nuo spalio pradžios) 
jau bus galima girdėti lietuviškai kalbant 
po 45 minutes (15 minučių kasdien nau
jas turinys, dukart pakartojamas), bet ir 
ta, kad tai programai parengti reikia dau
giau darbo ir daugiau lėšų, kurių ne tik 
teks atitinkamai daugiau numatyti sąma
toje, bet būtinai reiks atitinkamai daugiau 
ir surinkti. (Elta)

Spalio 17 d. Vliko tarybos posėdyje ei
nąs Vliko pirmininko pareigas Juozas Au-

Nauja raketa
Specialistai tvirtina, kad Sov. Sąjunga 

labai slaptai bandanti naują tarpžemyninę, 
skystu kuru varomą raketą. Ji ir bandoma 
esanti Rusijos šiaurės vakaruose, kur ne
pajėgia užčiuopti radarai.

Akmenys ministeriui
Išbadavęs 74 dienas, Indijoje mirė 83 m. 

amžiaus sikų vadas Ferumanas. Bado 
streiku jis rėmė savo reikalavimą, kad 
Pundžabo valstijai būtų priskirtas čandi- 
garo miestas, kuris ligi šiol valdomas tie
siogiai iš sostinės.

Į laidotuves susirinko 10.000 minia, ir 
akmenimis buvo apmėtytas Pundžabo val
dytojas.

Mažins bazes
JAV-bės uždarys daugiau kaip 300 savo 

karinių bazių krašte ir užsieniuose, norė
damos sutaupyti 600 mil. dolerių.

Likviduojant bazes, kariuomenė suma
žės 38.000 karių ir 27.000 civilių.

Kurios bazės bus likviduotos užsieniuo
se, paskelbta bus tik tada, kai krašto ap
saugos ministerija išsiaiškins su atitinka
mais kraštais.

Pakeisti ministerial
Ispanijos gen. Franko pakeitė beveik vi

sus savo ministerius. išskyrus ketvertą pa
čių labiausiai atsidavusių.

Daugumas naujųjų ministerių yra jauni 
žmonės, bet patyrę administratoriai. Taip 
pat daugumas jų priklauso ne vienintelei 
Ispanijoje teisėtai falangos partijai, bet 
katalikiškai organizacijai Opus Dei.

Karštis Bundestage
V. Vokietijos parlamente (Bundestage) 

kancleris Brandtas karštai užsipuolė buvu
sį finansų ministerį Straussą, kurio lei
džiamasis laikraštis „Bayern Kurier“ mar
kės pabranginimą pavadino krašto išpar
davinėjimu.

Izraelis ir arabai
Tarp Izraelio ir arabų kraštų nuolat 

vyksta apsišaudymai ir oriniai puolimai.
Kariškai pajėgesnis Izraelis dažniau pul

dinėja arabų kraštus, ypač Egiptą. •

Lauktina ekonominės paramos
Po Čekoslovakijos ir Sov. Sąjungos vadų 

pasitarimų paskelbtasis pareiškimas rody
tų, kad čekoslovakai gali tikėtis ekonomi
nės paramos, bet sovietų kariniai daliniai 
nebus atitraukti.

Nobelio literatūros premija
Nobelio literatūros premija paskirta 

Prancūzijoje gyvenančiam airių kilmės ra
šytojui Samueliui Beckettui.

Jis daugiausia žinomas savo avangardi
niais draminiais veikalais, kuriuos seka ir 
mėgdžioja antiteatrinė srovė. 

dėnas papasakojo, kad Vliko valdyba jau 
kuris metas galvoja numatyti ir formuluo
ti Lietuvos laisvinimo darbų gaires daug 
tolimesnei perspektyvai, negu tik trum
piems laikotarpiams nuo seimo iki seimo 
ar nors iki valdybos kadencijos pabaigos, 
kuri šiai valdybai baigiasi gruodžio pra
džioj, susirinkus Vliko seimui. Valdyba 
mano, kad tokių perspektyvinių gairių ar 
perspektyvinio plano reikia ypač dabar, 
kada į šią veiklą įsijungia ir, be abejo, dar 
jungsis vis naujų, jaunų veikėjų: jiems 
ypač svarbu ir būtina matyti, į kokį kelią 
jie stoja, kokia linkme juo einama. Bet 
Lietuvos laisvinimo darbų planai yra Vli
ko tarybos kompetencijos sritis, todėl jai 
dera pasisakyti visų pirma iš principo dėl 
tokių perspektyvinių gairių reikalingumo, 
o paskui jau spręsti, ir kur jos smaigstyti- 
nos.

Vliko valdybai, anot pranešėjo, atrodo, 
kad tokių gairių būtinai reikia. Jų pasiūly
mų bei formulavimų, ypač šiemet, iškyla 
gana daug iš įvairių visuomenės sluoksnių: 
jų nemaža pareiškiama spaudoje arba ir 
tiesiog Vliko valdybai. Vliko valdyba tas 
mintis priima su dideliu dėmesiu ir yra 
dėkinga visiems, parodantiems iniciatyvos 
tokio reikalo svarstyme. Nemaža tokių 
minčių yra pateikęs Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daudžvardis, Tėviškės ži
buriai, Los Angeles įvykęs atitinkamas 
simpoziumas, pats šio sumanymo dėstyto
jas (J. Audėnas) irgi pateikęs eilę pasiū
lymų valstiečių-liaudininkų suvažiavime, 
paskui jie buvo perduoti ir per Naujienas. 
Naujienose paskelbtos Detroite, Amerikos 
Lietuvių Kongrese skaitytos A. Kasulaičio, 
kun. V. Zakarausko, dr. K. Šidlausko pa
skaitos, Dirvoje rašė A. Koncė, prof. S. Žy
mantas, dr. K. Karvelis rašė Sėjoj, yra to
kių straipsnių Į laisvę žurnale ir tt. žo
džiu, nebeteks tą reikalą svarstyti, prade
dant iš nieko.

Vliko taryba pritarė tai valdybos min
čiai ir sutiko perspektyvines veiklos gaires 
svarstyti bei spręsti, bet pasiūlė Vliko val
dybai ateiti į tarybą su konkrečiu tų gairių 
formulavimo projektu. (Elta)

SPORTININKAI RUOŠIASI
Lietuviai sportininkai Australijoje jau 

pradėjo ruoštis jubiliejinei XX Australijos 
lietuvių sporto šventei, kuri įvyks šių me
tų pabaigoje Geelonge, apie 40 mylių nuo 
Melbourne.

PETRAITIS VILNIAUS TELEVIZIJOJ
Dažnas iš dabar jau gana daugelio Ame

rikoj paviešėti iš Lietuvos atvykstančių 
yra smalsūs pasižiūrėti čionykštės televi
zijos, ypač spalvinės. Negraso net nesu
prantama kalba. Pasirodo, kad viena iš po
puliariausių atrakcijų jiems — čionykš
čiams žiūrovams iki gyvo kaulo įgrisę 
skelbimai. Žinoma, tur būt, jie įdomūs tik 
iš pradžių. Įdomi, sako, jiems net ir kvai
liausia skelbimo „fabula“, kadangi tai di
delis kontrastas Vilniaus ar Maskvos ro
domoms programoms, kurios daugiausia 
labai rimtos, „idėjiškos“, oficialios, taigi ir 
įkyriai nuobodžios. Iš kitos pusės, didelė 
naujiena, kad čia taip uoliai siūlo visokias 
prekes, tik pirk, pirk... Lietuvoj dabar pre
kė nesivaiko pirkėjo, pirkėjas jos turi ieš
koti ir pamatęs vejasi. Lietuvoj (kaip ir 
Rusijoj) dabar žodis „pirkti“ jau beveik 
išbrauktas iš žodyno: niekas neklausia, 
kur pirkai ar kiek mokėjai, o tiktai klau
sia. kur ir kaip gavai. Užtat čia matomi 
prekių gyrimai ir siūlymai atrodo, kaip 
kažkas „ne iš šio pasaulio".

Bet yra ir Vilniaus televizijos progra
moj prošvaisčių. Patraukliausia jų — „Pet
raičių šeima“, šiek tiek satyriški kasdie
nybės vaizdeliai, rodomi dviejų trijų sa
vaičių protarpiais. Štai ką rašė apie tai 
Švyturio bendradarbis šių metų rugpiūčio 
mėnesį:

„Mano kaimynas pardavė bilietus į teat
rą (atseit, nutarė neit į spektaklį, kaip bu
vo ketinęs. E.). Kolūkio pirmininkas ragi
no greičiau užbaigti susirinkimą... Pusė 
cecho (fabriko skyriaus. E.) nesusirinko į 
ekskursiją... Mat, tą vakarą per televiziją 
buvo rodoma .Petraičių šeima’. Iš ryto tro
leibuse vėl girdi Konstancijos ir Petro 
(Petraičių. E.) vaido aptarimą. Furoras! 
Petraičiai peraugo paprastos laidos rėmus. 
Jie iš tiesų populiarūs, žmonėms patinka. 
Apie tai kalba ir Petraičių adresu siunčia
mų laiškų krūvos“.

Kodėl ta „Petraičių šeima“ tokia popu
liari, gali paaiškinti, sakysim, ir toks tik 
vieno epizodo trumpas atpasakojimas. At
vyko į Vilnių paviešėti pagyvenęs ameri
konas. Petraičio uošvė prisimena jį, kaip, 
prieš jam išvykstant, tam pačiam chore 
giedojo. Artimesnių giminių už Petraičio 
uošvę, taigi, tas svečias neturi. Todėl uoš
vė prigraso Petraitį, kad kaip tik įmanys 
gražiau jį globotų: vilioja dovanos, o gal ir 
geras užrašėlis testamente...

PASAULIS APLINK MUS
MORATORIUMAS

Nors moratoriumas reiškia skolų ar pro
centų mokėjimo sustabdymą, bet tuo var
du JAV pavadinta spalio 15 d., kada visa
me krašte buvo ruošiamos demonstracijos 
prieš Vietnamo karą. Jeigu demonstracijo
mis norėtume suprasti vien minių žygia
vimą gatvėmis, tai iš tikro JAV tądien ne 
vien tik taip buvo. Šalia tų eitynių, dar vy
ko pamaldos, paskaitos, buvo sakomos pra
kalbos, skaitomi žuvusiųjų sąrašai ir t. t.

Laikraščiai visuotinai nurodinėja, kad 
tasai moratoriumas buvęs pati įspūdin
giausia demonstracija dėl Vietnamo karo. 
Toje demonstracijoje dalyvavo ne tik nuo
latiniai demonstrantai, daugiausia jauni
mas, bet ir daugelis kitų — politikų, visuo
menininkų, dvasiškių. Nepaisydami savo 
viršininkų nepasitenkinimo, atitinkamais 
raiščiais savo solidarumą su demonstran
tais parodė ir kai kurie Vietname kovojan
tieji kariai.

Kartais keliamas klausimas, ar tie pro
testuojantieji yra pakankami patriotai, ar 
jie savo demonstracijomis morališkai ne
padeda šiaurės Vietnamui. Jie prasipažįs- 
ta, kad Šiaurės Vietnamas gali jausti pasi
tenkinimą dėl visokių demonstracijų ar 
moratoriumų. Bet Amerika jau nebe šian
dien pavargo dėl Vietnamo karo. Tas ka
ras pareikalauja didelių išteklių, jame kri
to apie 40.000 jaunų amerikiečių, o daug 
yra sužeistų, kurių dalis, be abejo, bus in
validai. Nepasitenkinimas suprantamas ir 
pateisinamas, ypač kad šiuo atveju Ame
rika sunkiai kovoja svetimam kare ir kad 
niekas* nėra aiškiau šio karo pavadinęs 
strategiškai svarbiu pačiai Amerikai. Prie
šingai, net ir tokie politinius dalykus ge
rai apčiuopiantieji žmonės, kaip Lipmanas, 
spėja, kad Vietnamas vis tiek bus visas ko
munistų žinioje, kai tik amerikiečiai ati
trauks daugiau savo dalinių, o ryšium su 
tuo pasikeis ir Pietų Vietnamo vyriausybė, 
kuri galės pradėti tartis.

Prieš rinkimus vienas pagrindinių prez. 
Niksono užsienių politikos punktų buvo 
baigti Vietnamo karą. Amerikoje jau se
niai linksniuojamas tas žodis. Johnsonas 
rūpinosi, kaip surasti būdą tam karo klau
simui išspręsti. Jam pasisekė tik tiek, kad 
dar jo prezidentavimo laikais Paryžiuje

Petraitis ir globoja. Kadangi Petraičiai 
gyvena palyginti dar naujame, gal tik per
nai statytame name, tai išeidami su ameri
konu miesto apžiūrinei, vos išėję pro duris 
neišvengiamai patenka maždaug kaip į 
Pirmojo pasaulinio karo apkasus: statybi
ninkai paliko suraustą kiemą, tai taip gy
ventojai ir kapstosi per tuos „apkasus“ į 
gatvę. Amerikono ir ypač jo blizgančių ba
tų gelbėjimas iš tos molynės ir grėsmingų 
lentgalių Petraičiui devynis prakaitus iš
varė. Tas kliūtis nugalėjęs, vaikšto ir gė
risi miestu. Eet prie šv. Onos bažnyčios 
amerikonas tampa nebeatidus stebėtojas, 
ir jo kojos ima nervingai trypti... Petraitis 
greit sumeta, koks reikalas, griebia ameri
koną už rankos ir pabėgom tempia į viešą 
patogumų vietą. Įleidžia, o pats pareigin
gai stovi, laukia. Tik, štai, prasiveria dure
lės, išlenda amerikono ranka, ir pirštai 
juda, aiškiai reikšdami skubaus pareikala
vimo ženklą...

žiūrovai, apgulę „žydriuosius ekranus“ 
(spaudos išpopuliarintas malonybinis tele
vizijos vardas), visame krašte vienu metu 
nusikvatoja! Visiems aišku, kad — popie
riaus gi nėra! Aišku ir Petraičiui, ir jis, 
skubiai ir veltui apsidairęs, tik čiupt, čiupt 
į kišenes, išsitraukia piniginę, verčia, ver
čia, verčia dokumentėlius, ištraukia vieną, 
matyt,1 ne taip gyvybiškai svarbų, išlygina 
ant delno, nupučia ir paduoda į ranką, ku
ri tuojau dingsta. Po kiek laiko atsidaro 
durelės ir išeina amerikonas, purtydamas 
priekin atkištas šlapias rankas: nusiplovė, 
o nėra kuo nusišluostyti... Petraitis skubiai 
meta žvilgsnį į vieną, į kitą šalį, bet greit 
susizgrimba, kad veltui tas dairymasis, ir 
čiumpa, traukia nuo kaklo savo šalių, — 
prašom, rankšluostis!

Deja, toks epizodas žiūrovams buvęs vie
nas iš įdomiausių. Stipresnių beveik neat
simena, o silpnesnių tai dažnai pasitaiko. 
Tačiau, sako, nors ir kvailas juokas, vis 
įdomiau, negu nesiliaunanti sunkioji arti
lerija. Reikšminga, kad šis čia papasakota
sis epizodas gerai vertinamas ne dėl tos 
pačios priežasties plačiuosiuose žiūrovų 
sluoksniuose ir viršūnėse. Pavyzdžiui, švy
tury rašoma, kad „keliaklupsčiavimo 
prieš giminaičius iš užjūrio“ pasmerkimas, 
kai paprasti žiūrovai visų pirma džiūga
vo, kad, štai, mūsų telėvizija išdrįso pasi
juokt iš tokios keistenybės, kaip — į mė- 

prasidėjo vadinamieji pasitarimai dėl tai
kos. Matydamas savo nesėkmes, Johnsonas 
ir nebekandidatavo į prezidentus.

Dabar Vietnamo karas jau seniai yra 
prez. Niksono karas. Politikai prieš rinki
mus dažnai daugiau pažada, negu gali pa
daryti. Gal šiuo atveju bus taip atsitikę ir 
su Niksonu.

Specialistai nurodo keletą būdų JAV- 
ėms pabaigti Vietnamo karui.

Pirmasis būdas jau pradedamas vykdyti 
Niksono administracijos — atitraukti ame
rikiečių dalinius iš Vietnamo su intencija 
palikti pačius vietnamiečius vesti karą iki 
laimėjimo ar pralaimėjimo. Pet tas kelias 
bus ilgas, užtruks dar keletą metų, ir ame
rikiečiai dar turės aukų (karines priemo
nes jie duos ir vietnamiečiams, kaip Sov. 
Sąjunga duoda kitai pusei).

Antras būdas būtų po tam tikro nustaty
to laiko atitraukti iš Vietnamo visus dali
nius, tur būt. palikti vietnamiečiams gink
lus ir peržegnoti visą reikalą. Tokią gali
mybę svarsto ir politikai, bet vyriausybei 
jis neišeitų į gera sekančiuose rinkimuose.

Trečias būdas — sutelkti kokį milijoną 
kariuomenės, paskirti tam karo reikalui 
metams kokį 100 milijardų dolerių ir su
tvarkyti Vietnamą. Bet ar tada tiesiogiai 
neįsikištų Sov. Sąjunga ir Kinija ir ar ne
būtų susilaukta naujo pasaulinio karo?

Ketvirtas būdas — sutarti paliaubas ir 
tada saugotis nuo užpuolimų. Penktas bū
das — siekti pakenčiamo politinio sprendi
mo, kuris būtų priimtinas abiems pusėms.

NAUJA ISTORIJA
Sov. Sąjunga keičia savo „Trumpą parti

jos istorijos kursą,“ kai tik vienus vadus 
pakeičia kiti arba kai vykdomas koks nors 
politinis posūkis. Dėl to Stalinas turėjo 
tokią partijos istoriją, kurioje nuopelnai 
už viską buvo priskiriami jam vienam. 
Chruščiovas turėjo tokią jau perrašytą sa
vo istoriją, kurioje nemaža kalčių buvo 
priskirta Stalinui.

Naujieji vadai jau turi išleisdintą parti
jos istorijos savo laidą. Joje Chruščiovas 
kaltinamas, kad jis susmukdęs krašto eko
nomiją, o ypač žemės ūkį. žemės ūkio mi
nisterija per jį visiškai negalėjusi prieiti 
prie žemės ūkio.

Jei Chruščiovo laikais išleistoje istorijo
je Stalinui buvo priskirta gal daugiausia 
atsakomybės, tai dabar visi žiaurumai už
rašyti Berijos sąskaiton. Stalinas nebekal- 
tas jau ir dėl asmenybės kulto — dabar 
jau išmesta iš istorijos ta pastraipa, kurio
je jis buvo kaltinamas asmenybės kulto 
įvedimu ir kad nepasidaręs reikalingų iš
vadų iš Lenino kritikos ir nepateisinęs par
tijos pasitikėjimo. Ankstesnėje laidoje jam 
buvo mestas kaltinimas, kad prieš spalio 
revoliuciją norėjęs susidėti su pikčiausiu 
bolševikų priešu — menševikais. Jis buvo 
kaltinamas sunaikinęs Lenino testamentą, 
siūlantį partijai pašalinti jį iš vadovybės. 
Tie kaltinimai dabar irgi išmesti, kaip ir 
Chruščiovo laikais išspausdintoje laidoje 
įtarimas, kad Kirovo nužudymas ir po to 
sekę teismai ir šaudymai buvo tėvo ir mo
kytojo sufabrikuoti.

Aptariant užsienių politiką, nieko nepa
sakyta apie Čekoslovakijos reikalus, nors 
minimi kai kurie vėlesni įvykiai. Matyt, 
dėl to dar neprieita vienos nuomonės. Ki
nija mažiau kritikuojama, negu ankstesnė
je laidoje. Mažiau kritikuojama Jugoslavi
jos laikysena, ir nebėra pastraipos, kurio
je kaltinamas Stalinas, kad jis blogai pasi
elgė su Jugoslavija.

Naujaip perrašyti istoriją, tur būt, iškils 
reikalas, kai vėl pasikeis partijos vadovy
bė arba jeigu užgriūtų lemiami įvykiai. O 
garsusis senis Lipmanas, pavyzdžiui, tvir
tina. kad maždaug po pusmečio gali pradė
ti byrėti rusiškoji, o gal ir kinietiškoji im
perijos.

S. Baltaragis

AUKSO MEDALIS UŽ KNYGĄ
Bolognoj. Italijoj, neseniai įvykusioj 

akademijų ir universitetų mokslinių leidi
nių parodoje aukso medaliu buvo apdova
notas vilniškės mokslų akademijos leidi
nys —- E. Laucevičiaus studija „Popierius 
Lietuvoje XV-XVIII a.“ Ši knyga — spau
dos darbas ir ypač turinys — buvo gražiai 
įvertinti ir lietuvių spaudoj užsieniuose.

(Elta)

nulį amerikonus vejamės, o tualetinio po
pieriaus neturim...

Atrodo, kad viršūnės uždės savo leteną 
ir tokiam pasišvaistymui televizijoj. Švy
turio kritikas jau zirzia, kad Petraičių juo
keliai dažnai pigūs, lėkštoki, tai ar ne ge
riau būtų „nagrinėti buitines, o kartais ir 
socialines problemas“...

(Elta)
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JUOZAS VENCKUS
60 METŲ

Praretėjusiose Vokietijos lietuvių greto
se sukaktininkas užima neeilinę vietą. Ne 
tik kaip ilgametis vienos ar kitos Labor 
Service kuopos prie JAV-bių armijos va
das, bet taip pat kaip svarus Lietuvių ben
druomenės veikėjas.

Juozas Venckus gimė Žemaitijos vidury
je, Luokėje, 1909 m. spalio 29 d., stambaus 
ūkininko šeimoje. Šeimoje iš viso augo 5 
vaikai, 4 berniukai ir 1 mergaitė. 3 broliai 
žuvę kaip partizanai tarp 1947-1951 m. Že
maitijos miškuose. Tėvas mirė Sibire. Mo
tina ir sesuo po 11 metu tremtiniško gyve
nimo grįžusios iš Sibiro į Lietuvą.

Juozas, užbaigęs pradžios mokyklą gim
tojoje Luokėje. įstojo į Telšių gimnaziją ir 
ten baigė 5 klases. Tada stojo į Telšių ku
nigų seminariją ir dvejus metus toliau tęsė 
gimnazijos kursą. Paskutiniajai klasei grį
žo atgal į Telšių gimnaziją ir ją užbaigė 
1929 m. Tais pačiais metais įstojo aspiran
tu į Karo mokyklą, 5-ją jos laidą. 1930 m. 
pakeltas leitenantu. Betarpiškai po to bai
gė Aukštesniąją policijos mokyklą Kaune. 
13-ją laidą. Gimnazijoj mokydamasis, veikė 
ateitininkų ir skautų organizacijose. Pasi
žymėjo kaip geras sportininkas gimnazijo
je ir vėliau. Jo šakos buvo lengvoji atleti
ka. čiuožimas ir futbolas. Lemiamai prisi
dėjo prie Telšių Džiugo futbolo komandos 
steigimo. Gimnazijoje mokėsi vienoje kla
sėje su dabartiniu Lietuvos generaliniu 
konsulu New Yorke Anicetu Simučiu. Gy
veno juodu ir viename kambaryje. Iš kuni
gų seminarijos kurso draugų atsimena ku
nigus Jadviršį. Ilskį, Gasiūną. o taip pat 
kun. Stasį Railą, kuris mokėsi Kauno ku
nigų seminarijoje, bet su juo dažnai tek
davo susitikti per klierikiškas atostogas 
Žemaitijos parapijose.

Nepriklausomos Lietuvos laikais apie 
pusantrų metų tarnavo policijoje, o kitą 
laiką ūkininkavo tėviškėje, kartu vesda
mas nuosavą lentpjūvę. Lietuvos kariuo
menėje pakeltas vyresniuoju leitenantu. 
Buvo šaulių kuopos vadas Luokėje. Lietu
vą okupavus rusams. 1941 m. kovo mėnesį, 
vengdamas būti suimtas, išbėgo j Vokieti
ją. Dar ir šiandien, pasakojant anų dienų 
įvykius, klausytojui eina šiurpas per nuga
rą. Karo pradžioje buvo Vokietijos armijo
je ir kariavo per visą Lietuvą iki Rygos. 
Tada paleistas namo, kur vėl ūkininkavo 
tėviškėje. Dalyvavo kooperatinėje veikloje, 
buvo kooperatyvo pirmininkas Luokėje.

Karui besitęsiant, pradėjus veikti komu
nistų partizanams. Venckaus padėtis tapo 
kritiška. Kuriant gen. Plechavičiaus rink-

DR. R. ŠILBAJORIO VEIKALAS
Dr. R. Šilbajorio veikalas anglų kalba 

apie laisvojo pasaulio lietuvių literatūrą 
jau atiduotas leidyklai. Jį leidžia Oklaho- 
mos universitetas. Knygoje bus keliolika 
studijų apie atskirus čionykščius mūsų ra
šytojus ir jų kūrybą. Tai bus pirma tokios 
plačios apimties knyga, parašyta svetima 
kalba ir nagrinėjanti laisvojo pasaulio lie
tuvių grožinę literatūrų.

Šios knygos išleidimą parėmė ir Lietuvių 
fondas, tam reikalui paskirdamas 3000 do
lerių. Kitus du trečdalius reikiamos su
mos veikalui išleisti duoda Oklahomos uni
versiteto leidykla.

Dr. Rimvydas Šilbajoris yra rusų lite
ratūros specialistas ir ją dėsto Ohio vals
tybiniame universitete.

tinę, stojo į ją. Euvo 309 bataliono 3-čios 
kuopos vado padėjėju. Bataliono vadu bu
vo pik. Itn. Miesevičius. Veikė Varėnoje, 
kur už kiek laiko tapo kuopos vadu. Likvi
duojant rinktinę, spėjo pabėgti, atvyko į 
Žemaitiją ir tapo Kretingos komendanto 
padėjėju. Komendantu buvo tas pats pik. 
Itn. Miesevičius. Užmezgė santykius su 1- 
ju Žemaičių pulku, organizavo jam žmo
nes Varniuose. Surinko apie 100 vyrų, pa
skirtas 3 bataliono 3-čios kuopos vadu. 
Perėmė fronto liniją ant Ventos upės. Ak
menės apylinkėje. Vėliau kuopa buvo ati
traukta apmokymui į Sedą. Ten 1944 m. 
spalio 7 d. įvyko smarkios kautynės, kuopa 
stipriai apnaikinta, likosi gyvi tik maža 
dalelė vyrų. Atsidūrė Kretingoje, rado sa
vo pulko gurguoles ir jas nuvedė į Vokie
tiją. Prie Rusnės užpuolė rusų tankai. Per 
Nemuną persikėlė tik maža dalis. Vokieti
joje buvo nuginkluoti ir pristatyti kasti ap
kasų. Venckus jų prižiūrėtojas, tačiau ne
ilgai. Pabėgo i Vokietijos gilumą, per La
biau, Dancigą, iki Berlyno, jau ne kaip ka
rininkas, o kaip tūlas pilietis Jusonis...

Karo pabaigoje buvo Saksonijoje. Ją 
perimant rusams, atvyko į Hanau, iš ten į 
Wiesbaden ir pagaliau į Schweinfurt. 1947 
m. įstojo Schweinfurte į kuriamus Labor 
Service dalinius, apmokymą atliko Kaefer- 
talyje prie Mannheimo. Greit gavo leite
nanto laipsnį, nuo 1949 m. pakeltas kapi
tonu, o šiemet spalio mėnesį LS majoru. 
Tarnavo 4060 LS kuopoje Zeilsheime, 8761 
LS Signal kuopoje Hanau, 8591 LS inžine
rijos kuopoje Darmstadte, kurį laiką kaip 
jos vadas. 1951 m. buvo trumpai priskirtas 
prie 4204 LS sargybų kuopos Bamberge ir 
Bad Kreuznache. Nuo 1951 m. birželio iki 
1956 m. vasario — ryšio karininkas pabal- 
tiečiams 6950 LS Centre Kaiserslauterne. 
Tada 4203 LS sargybų kuopos vadas Mie- 
sau, o nuo 1959 m. sausio 1 d. perėmė 8593 
LS inžinerijos kuopą Kaiserslauterne, kur 
tebėra iki šios dienos. Turi visą eilę pagy
rimų lapų ir kitokių gero darbo atžymėji- 
mų.

Lietuvių bendruomenėje veikė ir tebe
veikia tiek centriniuose organuose, tiek 
apylinkėje. 1962-1965 m. buvo Vokietijos 
LB tarybos nariu, dvi kadencijas išrinktas 
į Garbės teismą. Savo kuopos rėmuose Kai
serslauterne įsteigė Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelį ir rūpinasi, kad tas veiktų. 
Taip pat neužmiršta pasirūpinti nė apylin
kės veikla, nors į jos vadovaujamus orga
nus ir nesileidžia renkamas. Jo palankumo 
dėka kuopos kasa yra finansavusi daug di
desnio ar mažesnio masto lietuviškų pa
rengimų. O ir pati kuopa yra surengusi ne 
vieną gražų renginį pati viena, kartu su 
apylinkės valdyba ar kartu su kitomis pa- 
baltiečių kuopomis, pvz., minint liūdną
sias birželines. Jau virto tradicija Kaisers
lauterne bendri Naujų metų sutikimai, or
ganizuojami 859.3 LS kuopos. Jam būnant 
centre ryšio karininku, lietuviškosios LS 
kuopos organizuodavo bendrus Vasario 16- 
tosios minėjimus, kurių vienu iš iniciato
rių ir rengėjų visuomet būdavo kpt. Juo
zas Venckus. Taip pat būdamas 6950 LS 
centro karininku, išrūpino iš amerikiečių 
ir pastatydino klasių baraką Vasario 16 
gimnazijai, kuris jai tarnavo gerą dešimt
metį. tuo sutaupydamas Lietuvių bendruo
menei didelę sumą pinigų. Gimnazijos 
įkurtuvėms Romuvoje suorganizavo, kad 
būtų nupirkta valgyklos indai. O ir šiaip,

V. Karoso palikimas
Buvo laikai, kai autoriai, kol gyvi, nepa

jėgdavo išleisti savo raštų. Taip, buvo ir 
tokie laikai.

Dabar užėjo vėl kitokie laikai. Yra lei
dyklų, tegu jų ir mažėja mūsų lietuviška
me pasaulyje, yra laikraščių, ir ne kartą 
pasiekia viešumą net ir visoks šlamštas. 
Jeigu kam net ir tokiomis sąlygomis vis 
tiek dar nepasiseka pralįsti su savo raš
tais. ypač jei tie raštai niekam tikę, tai vi
sokie grafomanai turi didelį atsarginį 
ginklą — pinigą. Jie siūlo primokėti lei
dykloms, jie patys leidžia savais pinigais 
visokius savo raštus, kad tik kiekviena jų 
parašyta eilutė būtų atspausdinta.

Kad net ir šiandien, spaudos gausybės 
laikais, kas nors dar būtų toks kuklus ir 
nerūpestingas ir neišleistų savo raštų — 
nemaža retenybė. Tokia retenybe reikia 
laikyti Vytauto Karoso Poilsis ant laiptų 
— poezija. Leidinys didelio formato (92 
psl.), kietai įrištas (kaina. 4 dol.), bet iš
leistas žmonos ir dukters, tuo pagerbiant 
jau mirusį knygos autorių.

Šis leidinys turi J. Strolios parašytą 
įžangą, kurioje kalbama apie Karosų šei
mos muzikalumą, bet ne apie poeziją, kaip 
šiuo atveju tiktų. Iš įžangos sužinome, kad 
to eilėraščių rinkinio autorius buvo gimęs 
1899. II. 25, bet pašykštėta duoti dar ir 
mirties datą, kad išliktų bent bibliografi
niuose rinkiniuose.

Iš įžangos nesusigaudęs, kada tie šio rin
kinio eilėraščiai rašyti, jų autoriaus pa
vardės ligi šiol niekur neužtikęs periodiko
je. skaitytojas turi pats spėlioti. Eilėraš
čiai išduotų, kad rašyta jau svetimuose 
kraštuose — vis prisimenama tėvynė. O 
rašyta irgi, matyt, daugiausia sau, be di
desnių pretenzijų pasiekti viešumą, nors, 
kaip leidėjos sako, jis ir turėjęs „troškimą 
išvysti suburtus“ posmus.

Bet ar taip gražiai išleista ši eilėraščių 
knyga pradžiugins poezijos mėgėją, ar su
žavės jį kokiu naujumu, ar tai bus indėlis 
į mūsų poezijos lobyną ar žvaigždyną?

Vargu. Gal greičiau visą rinkinį reikia 
laikyti Karosų šeimos asmenišku eilėraš- 
tiniu dokumentu — albumu. Šeimos galva 
rašė eilėraščius, o likusieji šeimos nariai 
nežinojo kito būdo jam pagerbti arba, kaip 
įprasta sakyti, įamžinti, tai; pagal šio spau
dos amžiaus lietuviuose susidariusį dėsnį, 
viską išspausdino, kaip asmenišką brange
nybę.

Taip ir gimė knyga.

K. Abr.

iškilus reikalui, organizuodavo ir raginda
vo kitus daryti rinkliavas. Bendruomenės 
ar kitiems geriems tikslams. Gražūs pri
ėmimai a. a. vyskupų Padolskio ir Erazio 
buvo taip pat didele dalimi Venckaus nuo
pelnai. Dar ir šiandien sukaktininkas su 
pasididžiavimu rodo fotografijas, kur jis 
veda vysk. Padolskį pro išsirikiavusių lie
tuvių vyrų gretas.

Privačiame gyvenime majoras Juozas 
Venckus linksmas, išradingas, sugebąs lai
ką praleisti nenuobodžiai. 60 metų amžiaus 
naštos kaip ir nematyti. Guvus, jaunatviš
kas, kupinas energijos ir jėgų. Telieka pa
linkėti. kad tai tęstųsi dar ilgus metus.

(ELI)

KARDINOLO ŽODIS
Westminsterio arkivyskupas kardinolas 

Jonas Heenan, prieš išvykdamas Romon į 
vyskupų Sinodą, rašo savo laiške tikintie
siems ir atsako į klausimą, kodėl įvyko 
nauji pakeitimai Mišių liturgijoje, apeigo
se. Pateikiame jo minčių santrauką.

Gimtoji kalba. Vatikano Susirinkimas 
teisingai pareikalavo, kad tikinčiųjų bend
ruomenės melstųsi Mišiose savo gimtąja 
kalba. Net tie asmenys, kurie gerai moka 
lotynų kalbą, kalbėdami tas pačias maldas 
savo gimtąja kalba, randa jas patraukles
nes, ir jos daugiau jiems dabar pasako, ne
gu buvo pirmiau. Bet lotynų kalba iš Ro
mos apeigų nėra pašalinama. Kardinolo 
Heenan potvarkiu visose vyskupijos para
pijų bažnyčiose kas sekmadienis turi būti 
bent vienerios Mišios laikomos lotyniškai. 
Mūsų laikais turizmas yra išsivystęs. Mili
jonai žmonių, o jų tarpe daug katalikų, 
kas metai lanko Londoną. Jiems bus miela 
dalyvauti Mišiose, laikomose jiems įprasta 
kalba — lotyniškai, ir su visais kartu gie
doti CREDO — Tikiu.

Gimtoji kalba apeigose geriau perteikia 
Mišių maldas jaunimui, ypač mažutėliams: 
pirmiau, negu išmoksta skaityti, jau jie 
moka melstis. Tai priklauso prie asmens 
pilnutinio ugdymo.

Naujų potvarkių dėka, sušvelninus Eu
charistinį pasninką, nuolat daugėja eilės 
žmonių, einančių prie šv. Komunijos.

Lėtos atmainos. Kardinolas plačiau atsa

PLYTOS BUVO GEROS
REMONTUOJAMA ŠV. ONOS BAŽNYČIA

Jau su kaupu 60 metų nuo paskutinio 
rimtesnio šv. Onos bažnyčios Vilniuje re
monto. O ji trapi ir jau sukėlė rūpesčio 
globėjams, ypač žemę drebinančio motori
nio susisiekimo laikais. Jau praėjusiais 
metais bažnyčia buvo apipinta pastoliais, 
ir daugelis jau ėmė nerimauti, ar taip ir 
nepasiliks, kadangi išskyrus pastolių su
statymą, dar nematyt jokių darbų. Dabar 
paaiškino, kad iš tikrųjų dirbama — atsar
giai įsižiūrima ir planuojama, kaip kur ką 
taisyti, kad betaisant nesugadinus. Kas tos 
bažnyčios autorius, nežinoma, bet specia
listai spėja, kad jo būta daugiau meninin
ko, negu architekto, kadangi medžiagų at
sparumas apskaičiuotas neatsargiai, Cent
rinio bokšto viršūnė — apie dvidešimt to
nų -— stovi ant aštuonių plonų stulpelių. 
Juos visus dabar reikia permūryti, dvide
šimties tonų viršūnės nenukėlus...

Restoratoriai džiaugiasi 1904-1907 me
tais remontavusiųjų apdairumu: jie paliko 
plytų atsargą (o plytų šiam pastate varto
ta net 33-jų pavidalų!). Žinoma, sako, to
kiam svarbiam reikalui būtų ir dabar pasi
gaminta tinkamų plytų, bet kai yra — at
krinta labai keblus rūpestis. Ant tų plytų 
atrasta Panevėžiuko plytinės ženklų. Sako, 
ta plytinė ir dabar dar veikia, bet yra skir
tumas: „į anų metų plytą grąžtas prasi
brauti nesugeba, o į dabartinę lenda links

ko tiems, kurie peikia vyskupus, kad jie 
veikia labai pamažu, ,it nepavilkdami ko
jų". Nebūtų buvę protinga staiga daryti žy
mių atmainų. Jos darytos pamažu, švel
niai, apdairiai. Šiuo metu įvedamos pasku
tinės Mišiose atmainos. Pačių Mišių pra
džioje kunigas ir visi susirinkusieji kartu 
kalbės gailesčio aktą: .Prisipažįstu visaga
liam Dievui". įvedami nauji šv. Rašto skai
tymai, sudaryti trejiems metams, iš Seno
jo ir Naujojo Testamento. Esmėje Mišios 
pasilieka, kaip buvusios, tik jos pasidarė 
paprastesnės ir truputį trumpesnės.

Ar nebus daroma naujų atmainų? Jos 
nenumatomos artimoje ateityje. Bet pasi
keitus papročiams, kalboms padarius pa
žangos, aišku, galės įvykti naujų pagerini
mų. Kardinolas tikisi, kad bus surastos 
naujos formos nebylių, kurtinių Mišioms 
ar kitiems ligoniams, bet tai nelies svei
kųjų-

Sakramentų maldos. Naujai kuriamos 
gražios kitij sakramentų maldos: krikštui, 
moterystei ir t. t. Jos yra verčiamos ir pri
taikomos gyvosioms kalboms. Savo laiku 
jas turėsite savo gimtąja kalba.

Už šias naudingas atmainas turėtume 
būti dėkingi II Vatikano Susirinkimui.

Vyskupų sinodas. Spalio 11 d. prasideda 
Vyskupų Sinodas Romoje. Jis tęsis tik dvi 
savaiti. Jo tikslas: suartinti vyskupus, ku
nigus ir tikinčiuosius su šventuoju tėvu. 
Anglijos katalikai parodė savo ištikimybę 
Apaštalų Sostui. Už Šventojo Tėvo teises 
mirė kankiniai: šv. vyskupas Jonas Fi
sher ir šv. Tomas More, pasipriešindami 
Henriko VIII sudarytajai Anglijos Bažny
čiai, paskelbiant karaliui save tos Bažny
čios galva.

Laiško pabaigoje kardinolas Heenan 
prašo tikinčiuosius atminti maldose ir Mi
šiose jį ir visą vyskupų sinodą.

K. A. M.

mai ir sparčiai“... Visi reikiami sutvirtini
mai galėsią būti baigti tik ateinančiais me
tais. (E)

K. KORSAKUI 60 M.

Kostas Korsakas, jau nepriklausomybės 
laikais Lietuvoj pasižymėjęs kaip gabus li
teratūros kritikas, persiėmęs marksistinė
mis pažiūromis, o dabar filologijos mokslų 
daktaras, profesorius ir akademikas. Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto mote 
lų akademijoje vadovas, spalio 5 d. buvo 
sveikinamas susilaukęs 60 metų amžiaus. 
Jis ir jo vadovaujamas institutas yra atli
kę bei atlieka gana daug ir gerų darbų li
tuanistikos srityje, nors nemaža tų darbų 
išeina per stipriai nudažyti „iš rytų šale
lės“ diktuojamomis tendencijomis. K. Kor
sakas uoliai ar bent pareigingai skina ke
lią toms tendencijoms. Viename iš sukak
tuvinių straipsnių tvirtina, kad „Istorinio 
lūžio laikotarpiu 1940 m. K. Korsakas ne
dvejodamas pasuko su tautos dauguma“... 
Priešingai, K. Korsakas 1940 metais ne
dvejodamas pasuko ne su tautos dauguma, 
neigi ne su tautos kokia mažuma, o stačiai 
paskui rusų tankus. Ant jų pasistojęs sto
jo tvarkyti iš pradžių Lietuvos valstybinę 
„Eltą“, 1941 metais paskui tuos tankus pa
bėgo Rusijon, ir ant tų tankų pasistojęs vė
liau atgal grįžo ir gavo lituanistikos insti
tutui vadovauti. (E)

Kasdieniški apdūmojimai -
Vienodai ir monotoniškai dunksi šveica- 

vimo mašina. Auld Frank patraukia kelis 
colius plieno štangą, uždeda moterką. įjun
gia mašiną, nusileidžia ant moterkos kū
jis. iš karšto plieno lekia kibirkštys, vėl 
toliau auld Frank traukia štangą, ir taip 
kartojasi be galo. Eūtų gera, kad visą lai
ką toks lengvas, nesudėtingas darbas būtų. 
Nedaug metų liko iki pensijos. Gaus auld 
Frank pensiją, niekas jam neberūpės. Sto
vės jis ant Armadale Cross ir spjaudys ant 
šaligatvio, kaip auld McGinty.

Ar matai, laddie, auld McGinty stovi 
ant Armadale Cross ir bedantę burna taba
ką kramto. Išspjauna, ir ant šaligatvio ce
mento pasilieka bjaurūs sukramtyto tabako 
gabalai.

Augo tabakas toli nuo čia. už vandeny
no. saulėtoj žemėj. Gležnas stiebelis tarp 
kitų dideliame lauke į saulę kilo. Rūpestin
gas šeimininkas atsiųsdavo darbininkus, 
kad tabaką apravėtų, palaistytų. Ir siūba
vo pilnas laukas tabako, audrų nei žaibų 
nebijojo. Čia mūsų žemė, niekas iš čia mū
sų kitur neperkels, niekam nepasiduosim! 
O koks grožis, kai visas tabako laukas gel
tonai sužydėjo! Bet atėjo laikas, ir darbi
ninkai pradėjo skinti tabaką. Skundėsi ta
bakas šeimininkui, kad neleistų jų sunai
kinti. kad visam amžiui gimtame lauke pa
liktų. O šeimininkas sakė: „Palaiminti jū
sų lapai, nes jie bus sukramtyti seno ško
to burnoj“. Ir surišo į didelius pundus ta
bako lapus, nusiuntė į fabrikų, suspaudė ir 
padarė kramtomą tabaką. Kas dabar jo 
praeitu grožiu tikės, kas pagalvos apie sau
lėtą užjūrio kraštą, kur tabakas augo, pa

žiūrėjęs į sukramtytus ir išspiautus gaba
lus ant šaligatvio cemento?

Ar matai, laddie, auld Frank prieina prie 
auld McGinty ir kalbasi atsistojęs tarp iš- 
spiaudytų tabako gabalų. Gimė ir augo 
auld Frank toli nuo čia. Ant gintarinio jū
ros kranto nerūpestingą vaikystę praleido. 
Paskui į berną užaugo, žemę dirbo, kurią 
bočių bočiai nuo amžių prakaitu laistė. Ir 
niekur nežadėjo iš tos žemės eiti, niekam 
neketino pasiduoti. J gusarus išėjo. Pane
riais ant žirgo skraidė. Kardas prie balno, 
karabinas per petį — tegul tik pabando 
piktas priešas įžengti į mūsų žemę! O kada 
įžengė piktas priešas, nebuvo nei kardo, 
nei karabino, tik bažnyčioj su kitais gie
dojo šventas Dieve, šventas galingasis! O 
šventasis, galingasis, amžinasis žiūrėjo iš 
aukštybių ir sakė: Palaiminti visi, kurie 
romūs ir nužemintos širdies, nes jie pavel
dės Sibirą. Ir per D. P. stovyklas, per ka
syklas. per fabrikus perėjęs stovi jis dabar 
čia pasenęs tarp biaurių sukramtyto taba
ko gabalų. Och aye. laddie, gyvenimas gali 
prasidėti saulėtoj žemėj už vandenyno ar 
ant gintarinio Baltijos kranto, bet jis visa
da pasibaigia čia. ant Armadale Cross.

Ateina formanas. siunčia auld Frank 
prie kito darbo. Plieno lakšte reikia vie
nuolika skylių išdurti, paskui ten moter- 
kas prišveicuoti. Sunkus darbas. Galėtų at
vežti mašiną, kaip kituose skyriuose yra. 
suspaustu oru mašina dirba. Dabar ištisą 
dieną prie to darbo padirbus, naktį rankos 
skauda. Gal ir šis skyrius tokią mašiną 
įsigys. kai nebus čia auld Frank.

Sunku, kaip akmenėliui ant kelio gulin
čiam. Sunku akmenėliui, kad per jį važiuo
ja. sunku našlaitėlei, kad ant jos meluoja. 
Ateis Prince Charming, išsives našlaitėlę, 
o akmenėlis liks amžinai ant kelio gulėti.

Yra ir kitas akmenėlis, visas akmens lui
tas. Stone of Destiny, kuris ne ant kelio 
guli, bet Westminster Abbey po karūnavi
mo kėde padėtas, retežiais surakintas. Jei 
jis kalbėti galėtų, kaip lietuviškas kelio 
akmenėlis, ar nepasiskųstų, kad jam sun
ku. ilgu svetimoje šalyje? Išsivežė jį vieną 
kartą škotai, padėjo į Arbroath Abbey, bet 
anglai vėl jį į Westminster! parvežė. Or
ganizuojasi škotai, išsirinks savo valdžią 
ir Stone of Destiny ant visados namo parsi
gabens. Pakviečia kartais ir auld Frank į 
subuvimus, aptarti žygių ir priemonių ang
lais nusikratyti.

Ūžia pilna salė, muzika griežia straths
pey ar reel — auld Frank niekad negali 
suprasti, koks tarp jų skirtumas. Prie vie
no stalo pasikelia pažįstamas, moja ranka 
— ateik čia. tau čia vieta palikta. Reikia 
kelių stiklų gyvenimo vandens, kol auld 
Frank pasijunta lygus tarp kitų, užmiršta, 
kad jis čia svetimas. Ir šokti išeina. Sukasi 
tarp kitų, pusšimčio metų naštos nejaus
damas. Palydi partnerę po šokio atgal prie 
stalo, o plaučiai dumpliuoja. trūksta oro. 
šonkauliai kilnojasi, kaip seno patroškusio 
arklio. Bet negi pasirodysi kitiems, kad tu 
senas, kad tavo šokiai jau seniai sušokti, 
dabar tik niurksok kur kampe ir stebėk, 
kaip jaunimas linksminasi. Reikia šypso
tis. reikia dainuoti, reikia užmiršti, kad 
jau į šeštą dešimtį įpusėjęs.

„Škotija ant visados“, kažkas surinka 
prie, stalo. „Škotija ant visados“, pakarto
ja visi kartu ir dar prie to kai kas nustau- 
gia laukiniu vilkišku balsu. „Lietuva ant 
visados“, surinka auld Frank irgi laukiniu 
balsu. Nori ir kiti pakartoti, bet niekaip 
negali ištarti „Lietuva“. Tada auld Frank 
sako žemaitiškai: Lay-to-va. Eina dabar 
geriau, ir salėj nuaidi laukinis šauksmas 
Lay-to-va. — Doh-noss. lass-ee-noo. — sa
ko jauna mergaitė, sėdinti prie to paties 
stalo. Auld Frank įtempia klausą — tai pa
našu į duonos, lašinių. Kažkas turėjo drau
gą, tas draugas draugauja su mergaite iš 
kito miesto, jos motinos motina ar tėvo tė
vas ar kažkas panašaus buvo iš Lietuvos, 
tai ji dabar čia apie duoną ir lašinius kal
ba.

Žiūri auld Frank ir mergaitė vienas į ki
tą. o ji ir vėl kalba: — Sill-kess, dess-ross, 
blyno. Atneša padavėja gėrimus, auld 
Frank užmoka, padavėja duoda grąžą, vie
nas baltas sidabrinis pinigas iškrinta iš 
rankos ir nurieda į pastalę. Girtas auld 
Frank, kiek jam, senam, to gėrimo berei
kia. kaip smilgai rasos: užkrito rasa, ir jau 
smilga linksta. Jaunoji mergaitė pakelia iš 
pastalės pinigą ir sako: — Lass-ee-noo ge
rai.

Eis dabar auld Frank namo, užteks jam 
jau. O jau ir po dešimtos, pagal įstatymus 
turėtų viskas būti uždaryta. Įeina du poli
cininkai. Auld Frank eis dar prie baro, pa
siims stiklą alaus, ir kai tie du policinin
kai prie jo prieis, jis jiems pasakys, kad 
čia Škotija, jis angliškų įstatymų nepripa
žįsta. ir pasakys tai jiems angliakasių kal
ba. kurios jis kasykloj išmoko, kad jokios 
abejonės neliktų, šešiapėdžiai tie policinin
kai, o auld Frank vos per penkias pėdas 
persiritęs, bet drąsus jis šį vakarą, už tei

ses drąsiai kovos. Stovi auld Frank prie 
baro, kiti du vyrai šalia, kalba apie pini
gus kasoj, reikės atspausdinti lapelių apie 
škotų nacionalistų partiją, kad visi susi
burtų į kovą prieš anglus. Auld Frank ban
do duoti patarimą, claymores, sako, jums 
reikia, o tų jūsų lapelių anglai nepabūgs. 
Neklauso vyrai patarimo, kiti, sako, laikai, 
kiti metodai. O laikrodžio rodyklės jau 
prie vienuoliktos artinasi, policininkai kal
ba su žmonėmis, vienas stiklą rankoj laiko, 
sriūbčioja palengva, nė nemano baigti pa
silinksminimą. Tur būt, neateis policinin
kas prie auld Frank, taip ir neteks jam sa
vo narsybės parodyti. Kūzuoja auld Frank 
pro duris į lauką.

Pietų pertrauka. Galima atsisėdus pail
sėti. paskaityti laikraštį, sužinoti, kas pa
sauly dedasi.

Po pertraukos vėl naujas darbas. Ilgos 
plieno plokštės, reikia sudėti į rėmus, su
veržti, sušveicuoti. išimti iš rėmų, vėl nau
jas plokštes sudėti. Sunku kilnoti plieno 
plokštes, dar sunkiau kilnoti šveicavimo 
mašiną. Mašina sunki. įkaitusi, prakaituo
ja auld Frank, kaip rugius pjaudamas. Ga
lėtų ką nors jaunesnių prie to darbo pa
siųsti, auld Frank seniausias šiame sky
riuje, bet kur tu pasiskųsi, kas klausys ta
vo skundų! Kas girdi skundą iš Sibiro, iš 
Červenės? Jungtinės Tautos, pasaulio val
dovai — visi mūsų skundams kurti. Nė 
švento Petro sostas neturi laiko mūsų 
skundų išklausyti. Kas tie keli milijonai 
žmonių vergijoj, kai yra svarbesnių reika
lų! Birth pill reikia uždrausti, tegul veisia
si. dauginasi žmonės. Sibiro tundros pla
čiausios. užteks vietos visiems.

(Bus daugiau)
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Netekome didelio 
bičiulio

MIRĖ TURE NERMANAS

EUROPOS LIETUVIUOSE Ruduo Vokietijoje

Kaip kituose kraštuose, taip ir Švedijoje 
Baltijos tautos neturi perdaug draugų. 
Spalio pradžioje miręs žymus švedų rašy
tojas ir visuomenininkas Ture Nermanas 
buvo neeilinis Baltijos tautų laisvės bičiu
lis, kurio mirtis palieka skaudžią spragą.

Nuo pat šio amžiaus pradžios, kai tik 
pradėjo reikštis spaudoje ir visuomenėje, 
iki mirties velionis buvo nepavargstantis 
laisvės ir žmoniškumo šauklys, reikalavęs 
politiką palenkti moralės normoms.

Ture Nermanas buvo gimęs 1886 m. kny- 
gyninko šeimoje. Dar jaunas atsipalaidavo 
nuo jį supančios vidurinės klasės konser- 
vatoriškų pažiūrų aplinkos, įsijungė į dar
bininkų sąjūdį ir savo jėgas paskyrė socia
lizmo idealui.

Socializmas ir laisvė jam buvo dvi neiš
skiriamos sąvokos, viena be kitos neįma
nomos. Kaip tik todėl klasinė pozicija jam 
nesukliudė, bet, priešingai, padėjo giliau 
pajusti tautinius ir bendražmogiškus sie
kius; neuždarė jo siaurame partinio politi
ko gete, bet plačiame demokratinio socia
lizmo kelyje nupelnė jam įvairaus nusista
tymo žmonių pagarbą.

Kaip politikas Ture Nerman nuėjo vin
giuotą kelią, bet tie vingiai tik liudija jo 
įsitikinimų tiesumą. Pradžioje dirbęs su 
kairiaisiais socialistais, jis perėjo į naujai 
susikūrusią komunistų partiją. Yra išliku
si nuotrauka, kurioje jis matomas šalia Le
nino, kai tasai lankėsi Stockholme. Iki 
1937 m. Švedijos parlamente jis atstovavo 
komunistams. Iš arti pamatęs nežmonišką 
sovietinę sistemą, 1939 m. išstojo iš komu
nistų partijos, sugrįžo atgal pas socialde
mokratus ir jiems atstovavo parlamente.

Savo politinę veiklą jis aprašė atsimini
mų knygose „Viskas buvo jauna" (1948) ir 
„Viskas buvo raudona" (1950). Bet ne ši
tomis knygomis jis susidarė rašytojo var
dą. Ture Nermanas buvo rašytojas, kuris 
talento neužkasė politikoje. Ir čia jam pa
vyko suderinti skirtingus dalykus: meni
ninko pašaukimą ir visuomenininko įsi
pareigojimą. Savo lyrikoje jis buvo kovos 
dainius, šaukiąs laisvės vardan prie bari
kadų, bet drauge ir meilės poetas, para
šęs „Gražiausiąją dainą apie meilę". Rašė 
ne tik poeziją. Romanai, straipsniai kultū
rinėmis temomis, studijos darbininkų 
klausimais rodo, kad jis buvo plačios ska
lės rašytojas.

Oi PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, a
užsakydami dovanų siuntinį per h

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) 0

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 0
Tel. 01 739 8734 0

šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos |n
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos. [n 
RUDENINIS (1) 1969 0
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro 
medžiagos, 3J jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar "
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- H
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge- *1
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. 0
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. "I

KAINA £33.0.0. 0

RUDENINIS (2) 1969
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 34 jardo ang- m 
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- m
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar m 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969 0
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos, U
2 sv. ryžių, i sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, J sv. geriamojo šoko- “I
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado. “I

KAINA £10.0.0. 0

Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau | 
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. | 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės m
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- m
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo- [ji
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0. j|]

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi- 0 
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip M 

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius [j]
nuosavus siuntinius. J

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą lįj
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ. 0

Didelį indėlį švedų kultūrinėje istorijoje 
sudaro Ture Nermano publicistika. Jo di
delis nuopelnas — neatiaidi ir principinga 
totalistinių idėjų kritika. „Trots allt“ — 
nepaisant nieko — vadinosi jo 1939-1946 
leidžiamas laikraštis, kuriame jis plakė abi 
didžiąsias totalizmo sroves — nacizmą ir 
komunizmą.

Nacizmą jis plakė tada, kai dar sunku 
buvo pramatyti jo žlugimą ir ne jo kriti
kai, bet pataikūnai davė toną. Už tai Ture 
Nermanas savo vyriausybės buvo ir kalėji- 
man uždarytas, kad neerzintų perdaug na
cių. Lygiai nepatogus jis buvo „neutralu
mu" besidangstantiems tautiečiams, kai, 
žlugus nacizmui, jis vėl ne plaukė pasro
viui, bet kovingą žodį nukreipė į likusį ko
munizmo pavojų.

Pilietinė drąsa, charakterio tiesumas, 
įsitikinimų1 principingumas neleido Ture 
Nermanui susitaikinti su Baltijos tautoms 
padarytąja skriauda, užmerkti akis prieš 
jų tragediją. Todėl jis uoliai įsijungė į sa
vo brolio profesoriaus Birgerio vadovauja
mo Švedijos baltų komiteto veiklą, rėmė 
pabėgėlius, energingai protestavo prieš 
baltiečių karių išdavimą sovietams, aštriai 
kritikavo neutralumo vardu vedamąją 
nuolaidų politiką.

Įtakingo visuomenės ir kultūros veikėjo 
moraliniu svoriu remdamas Baltijos tautų 
laisvės reikalą, jis nesivaržė kritikuoti sa
vo vienminčius vyriausybėje už pataikavi
mą sovietams. Tokią laikyseną jis vadino 
pačios socialdemokratijos idealų išdavimu. 
Jis griežtai smerkė tokią diplomatiją, kuri 
remiasi tik galybių santykiais ir pataika
vimu. Diplomatija be moralės jam atrodė 
didelis pavojus pačiai švedų tautai.

Ture Nermanas mirė. Pasiliko jo nuveik
ti dideli darbai, juos įkvėpusios laisvės ir 
žmoniškumo idėjos, taurus kovotojo pa
vyzdys. Jo šviesus prisiminimas nuolatos 
stiprins mūsų tikėjimą Baltijos tautų lais
vės kovos prasmingumu.

Dr. J. Vidzgiris

ANGLIJOS LIETUS
Vieno italų laikraščio korespondentas, 

be kitko, informuoja apie Anglijos orą:
„Anglijoje labai lengva atskirti vasarą 

nuo žiemos. Vasaros metu lietus yra šiltes
nis“.

Praeitą vasarą Europos lietuvių koloni
jas lankė kun. Antanas Saulaitis, SJ. ir Al
gis Zaparackas.

PLB pirm. St. Barzdukas buvo juos pra
šęs ta proga patyrinėti Europoje lietuvių 
ir Lietuvių Bendruomenės veiklą, rūpes
čius ir ateities planus.

Grįžę iš tos kelionės, jie paruošė san- 
traukinį pranešimą, kuris buvo įteiktas 
PLB valdybai, įkalbėtas magnetofono juos
tom o taip pat išsiuntinėtas ir laikraš
čiams.

Spausdinamės čia tą pranešimą ir kaip 
įdomų dokumentą ir kaip vertą pasvarsty
ti įvairiausių sumanymų rinkinį.
PRANCŪZIJA

1. Lietuvių meno paroda. Yra gerų gali
mybių pasaulinio masto meno centre, Pa
ryžiuje, suruošti lietuvių dailininkų paro
dą. Komisija galėtų būti sudėtinė lietuvių 
ir prancūzų. Kartu įtraukti įmanoma ir 
latvius bei estus, kad įspūdis visuomenės 
atžvilgiu padidėtų. Yra siūlymų, kad būtų 
skiriamos ir už meną (tapybą, grafiką, 
skulptūrą) premijos, kaip lig šiol skiria
ma už literatūrą. Suruošti koncertą būtų 
sunkiau, nes lietuvių nedaug.

2. Veikėjų konferencija. Europoje susi
rinkdami pagrindinių lietuvių išeivijos or
ganizacijų bei įstaigų pareigūnai turėtų 
galimybės iš arčiau pajusti Europos bei 
Europos lietuvių gyvenimą, politiką, už
megzti tampresnius ryšius su lietuviais: 
čia Lietuvos tarptautiniai reikalai artimai 
surišti su Europa, kurioje Lietuva yra.

3. Mokslinis ryšys. Ryšius tarp dviejų 
žemynų lietuvių sustiprinti galėtų ir pa
skaitas skaitą mokslininkai. Nors šiuo 
klausimu neteko su juo kalbėti, daugelį ga
lėtų dominti Jurgio Baltrušaičio, žymaus 
meno istoriko, turimos žinios ir apie lietu
vių liaudies meną ir apie meną apskritai.

4. Jaunimas. Jaunų lietuvių yra tik pa
skiri asmens. Tautinių šokių būrelis suda
rytas su kitataučių pagalba. Ruošiant Jau
nimo Kongresą, yra Prancūzijoje užaugu
sių lietuvių, kurie, nežiūrint sąlygų, kalba 
lietuviškai ir domisi lietuvių gyvenimu.

5. Informacija. ELTA prancūzų kalba 
gražiai spausdinama, pritaikoma turinio ir 
stiliaus atžvilgiu vietos reikalavimams. 
ANGLIJA

6. Koncertai. Anglijoje galima suruošti 
trijose ar keturiose vietose koncertus, ku
rie ir suburtų lietuvius ir sudarytų progą 
pasireikšti krašto gyventojų tarpe. Pagei
daujama, kad atvyktų iš JAV-Kanados 
dainininkai, muzikai ir pn. Vietinės išlai
dos būtų ten padengtos.

7. švietimas. Lituanistinėms mokykloms 
pageidaujama visokių priemonių: plokšte
lių, knygų, pratimų, tautinių šokių vado
vėlių, filmų, skaidrių ir t. t. Pagal Anglijos 
uždarbius, plokštelė kainuoja maždaug 
tiek, kiek per dvi dienas uždirbama.

8. Jaunimo vadovai ir vadovės. Anglijoje 
yra jaunų lietuvių, sugebančių sumaniai 
vadovauti už save jaunesniems. Būtų labai 
puiku, jeigu būtų galima jų įtraukti į š. 
Amerikoje vykstančius kursus, stovyklas. 
Užsimegztų ir artimesni ryšiai, jeigu susi
rašinėtų su atitinkamais pareigūnais JAV- 
Kanadoje (užsirašėme adresus). Tai būtų 
ir puikūs Jaunimo Kongresui atstovai.

9. Dvasiškas aptarnavimas. Kaip ir viso
se lietuvių gyvenimo srityse, taip ir dva
siškuose reikaluose naudinga ir reikalinga 
lietuviams užmegzti ryšius, ypač jaunimo 
religinio auklėjimo klausimais. Koks nors 
centras būtų naudingas visiems kraštams, 
o ypač tiems, kuriuose lietuviai išsisklaidę.

PO ŠIMTS PYPKIŲ — NERŪKYK!

Suaugęs rūkytojas surūko vidutiniškai 
2.890 cigarečių per metus. Anglijoje maž
daug rūko 55% visų žmonių. Statistikos 
žiniomis, praeitais metais kelių nelaimėse 
žuvo 7.000 žmonių, bet cigaretė palaidojo 
50.000. ■

Jeigu manai, kad tavo plaučiai sveiki, 
tai išbandyk tą pratimą: a) uždek degtu
ką ir laikyk per 6 inčius nuo savo plačiai 
atidarytos burnos, ir pabandyk užpūsti; 
b) įkvėpk pilnus plaučius oro ir visiškai 
iškvėpk per 6 sekundes.

Plaučių vėžys labai pamažu vystosi, ir 
jam reikia ilgo laiko, kol pasirodo pirmie
ji ženklai. Jeigu nori būti tikras, kad plau
čiai sveiki, po tam tikro laiko nueik jų 
peršviesti. Jei įprastinis kosulys pablogė
ja ar pasirodo kraujo, tuojau pat kreipkis į 
daktarą.

Kvapo trūkumas, gerklės skaudėjimas, 
kosėjimas yra pavojingi ženklai.

Rūkymas taip pat sugadina plaučius, 
trukdydamas natūralų gleivių tekėjimą 
aukštyn iš plaučių į burną. Įkvėptosios 
dulkės jau „nebeišplaunamos*“, ir jos plau
čiuose pasidaro nešvarios ir užkrečiamos. 
Kvėpavimo traktai ima karščiuoti ir su- 
rambėja, ir kvėpuoti pasidaro sunkiau. Ne
rūkantieji seni žmonės tai pajunta natū
raliai. bet rūkantieji, kurie dar laimingai 
paseno, šitą sunkumą kvėpuoti pajunta 
triskart sunkiau. Profesorius Pauling ap
skaičiavo, kad jei kas surūko 40 cigarečių 
j dieną, sutrumpina savo gyvenimą 16 me
tų.

Nėra net abejonės, kad rūkantieji suser
ga daug greičiau įvairiomis ligomis, negu 
tie, kurie nerūko.

Taigi, po šimts pypkių, nerūkyk!

10. Jaunimo veikla. Iš jaunimo organiza
cijų veikia skautai ir penkios tautinių šo
kių grupės. Tautinių šokių būreliams būtų 
labai naudingos knygos, magnetofoninės 
juostos ar plokštelės. Apskritai pageidau
jamas artimas ryšys su JAV-Kanados jau
nimu ir parama iš š. Amerikos centrų.

11. Pagrindiniai junginiai. Anglijos lie
tuvius jungia Lietuvių Bendruomenė ir Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Są
junga išlaiko Lietuvių Sodybą, kurioje yra 
ir jaunimui stovyklavietė, Lietuvių Namus 
Londone ir Nidos leidyklą.

12. Leidykla. Nidos leidykloje leidžiamas 
Europos Lietuvis, dalinai ir leidyklos išlai
komas. Spaustuvė gali nebrangiai spaus
dinti knygas bei leidinius ir yra gavusi už
sakymų iš š. Amerikos. Kasmet stengiasi 
išleisti šešias knygas (jau daugiau kaip 70 
yra išleidusi) ir platina dieninį kalendorių.

13. Lietuviai sunkiose sąlygose. Lietu
viams, esantiems kalėjime ar kitose įstai
gose, kartais parūpinami vertėjai, morali
nė pagalba. Kartais gali būti reikalinga ir 
klinikinė pagalba gimtąja kalba .
BELGIJA

14. Lietuvių pasakos. Belgijoje A. Teni- 
sonas yra jau beveik paruošęs lietuviškų 
pasakų rinkinį flamų kalba, norėdamas to
kiu būdu supažindinti to krašto ir Olandi
jos gyventojus su Lietuva.
VOKIETIJA

15. Gimnazijos vadovybė. Direktorius V. 
Natkevičius tikrai gražiai, moksliškai ir 
nuoširdžiai vadovauja Vasario 16 gimna
zijai, žinodamas, kaip ir visi, kad gimnazi
ja yra lietuvių centras ir kad ji suteikia 
jauniems mokiniams lituanistinių žinių ir 
ypač tautinio nusistatymo net ir mišriose 
šeimose užaugusiems.

16. Tyrimai. Prieš keletą metų įvykę ty
rinėjimai gimnazijos reikalais dar ir da
barčiai paliko atgarsių, kurių laikas dar 
neužgydė.

17. Mokytojai. Mokytojų pakanka ir dvi
gubai didesniam mokinių skaičiui. Deda
mos geriausios pastangos, kad mokymas 
būtų kuo geriausias. Pageidaujama talkos 
iš JAV-Kanados, ypač jaunų mokytojų, ku
rie galėtų kiek mažiau dėstyti, o daugiau 
laisvu laiku ir ypač kalbos atžvilgiu su mo
kiniais užsiimti, gaudami pilną mokytojo 
atlyginimą.

18. Mokiniai. Šiais metais atvyksta du ar 
trys mokiniai iš JAV. Gimnazija pažymė
jimus gali išduoti tokius, kad tiktų JAV 
mokslo tvarkai, kuri teturi 8 klases vietoj 
Vokietijos abitūros 9-ių. (Vengrų gimna
zijoje iš 300-400 mokinių tarp 70 ir 100 bū
na iš JAV-Kanados).

19. Gimnazijos auklėtiniai. Buvusieji 
gimnazijos mokiniai pasilieka lietuvių 
veikloje, puikiai kalba ir rašo. Šiuo metu 
ruošiamas buvusiųjų mokinių pasitarimas. 
Už investuotus pinigus gimnazija duoda 
geriausius rezultatus.

20. Bendrabutis. Būtinai reikalingas 
naujasis bendrabutis, kurio statyba gali 
būti pradėta 1970 metais. Iš lietuvių reikia 
surinkti trečdalį išlaidų. Gali būti, kad į 
JAV-Kanadą atvyktų mokytojai ar moki
nių ar baigusieji gimnazijos pristatyti. Mi
nėjome, kad visiems lietuviams bendras 
reikalas galėtų būti ir tinkamas pamink
las a. a. Juozui Bachūnui.

21. Dainininkė. Viena tokių keliautojų 
gali būti Anelė Valaitytė, kuri šiuo metu 
dainuoja įvairiuose Vokietijos, Austrijos ir 
Šveicarijos miestuose, pramoginėse prog
ramose, ruošia pirmąją plokštelę vokiečių 
kalba ir domėtųsi plokštele lietuvių kalba. 
(Gyvena Muenchene).

22. Mokytojų savaitės. Tiktų į mokytojų 
savaites Š. Amerikoje kviestis mokytojų ir 
iš Vokietijos, kad būtų artimesni ryšiai ir 
kad būtų galima pasidalyti žiniomis, nuo
taikomis.

23. Jaunimo globėja. Susipažinę su Alina 
Griniene (gyv. Muenchene), manome, kad 
būtų labai naudinga ją prašyti savo paty
rimą ir sugebėjimą jaunimą auklėjant, sto
vyklose ir kt. kurią nors vasarą ir JAV- 
Kanadoje pritaikyti. Ji yra puikiai susipa
žinus su lietuvių veikla ir gyvenimu Vo
kietijoje.

24. Švietimo pareigūnai. Bendrųjų švie
timo bei kultūros įstaigų asmens, aplanky
dami Vasario 16 gimnaziją ar kitas mažes
nes mokyklėles (kartu Anglijoje ir kitur), 
galėtų užmegzti ryšius, sužinoti iš arčiau 
vietinius pageidavimus, teikti moralinę pa
ramą.

25. Organizacijos. Visur pageidaujama, 
kad lietuvių organizacijų centrai ir nariai, 
esą JAV-Kanadoje, palaikytų artimesnius 
ryšius su savo nariais bei vienetais Vokie
tijoje (ir kitur). Bendruomenė, kaip orga
nizacijos talkininkė, gali savo įtaka tai or
ganizacijoms priminti.

(Bus daugiau)

LIETUVOS SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI

Auksė Treinytė Sov. S-gos jaunių šaudy
mo pirmenybėse išsikovojo čempionės titu
lą. Ji pneumatiniu pistoletu išmušė 370 
taškų iš 400 galimų.

Rimvydas Aukštuolis, kaunietis, lengvo
sios atletikos pirmenybėse Vilniuje pasie
kė naują aukštos klasės Lietuvos rekordą, 
100 m. nubėgęs per 10.3 sekundes.

Po šių metų labai gražios, karštos ir 
saulėtos vasaros šiaurėje, kaip labai retai 
kada, dabar tęsiasi ir rudenėlis, šiltas ir 
gražus. Vidudieniais termometras rodo iki 
25 laipsnių šilimos. Pajūrio kurortai prie 
Liubecko įlankos dar puspilniai vasaroto
jų, kurie ieško oro vonių ir atsigaivinti pa
jūryje. Vandens temperatūra dar siekia iki 
16 laipsnių šilimos, ir karšto kraujo žmo
nės dar maudosi jūroje.

Nežiūrint to, čia, mūsų šiaurėje, nėra to
kių žaviai gražių rudenėlių, kaip būna tė
vynėj su besidriekiančiais baltutėliais ora- 
tinklių tinklais per laukus ir išskrendan
čių paukščių į pietus klegesiu.

Šiuo metu kaip tik pats vaisių ir vynuo
gių sezonas. Obuolių derlius šiais metais 
šiaurės Vokietijoje yra labai geras. Gerų 
obuolių 5 sv. kainuoja 1 markė, vynuogių 
sv. kainuoja 50 pf. Mėlynos vynuogės yra 
truputį brangesnės. 60-70 pf. kainuoja sva
ras kriaušių ar slyvų.

Dėl labai sausos vasaros, o ir dabar te
besitęsiančių sausrų šiais metais šiaurės 
Vokietijoje grybų kaip ir nėra. Grybų, po 
teisybei, yra, bet tai dažniausiai importuo
tos iš Lenkijos. O jų kaina prilygsta ge
ros mėsos kainai. Tuo tarpu laiškuose iš 
tėvynės rašoma, kad šiais metais grybų 
derlius yra puikiausias, ypač baravykai la
bai gerai auga. Ruduo šiltas ir lietingas, 
dėl to grybams tik ir augti.

Čia reikia pažymėti, kad šiaurės Vokieti
joje grybai apskritai menkai auga, o taip 
pat jie ir labai prastos rūšies. Rasti čia ba
ravyką yra didelė retenybė. Tai ne grybų 
kraštas.

Sausros labai pakenkė ir bulvių derliui. 
Šiuo laiku bulvių centneris kainuoja iki 
DM 20 ir tai tik iš ūkininkų tiesiogiai per
kant. Tuo tarpu praeitais metais šiuo lai
ku bulvių centneris kainavo DM 10. Su
prantama, kad žiemos metu bulvės bus dar 
brangesnės. Šiaip visi kiti maisto produk
tai yra tik nežymiai pabrangę, palyginus 
su praėjusiais metais. Javų derlius šiau
rės Vokietijoje yra geras, ir ūkininkai ga
lėjo jį sausai ir tvarkingai nuimti nuo lau
kų, nes tuo metu buvo orai gražūs ir ma
žai lietingi, kas taip pat labai retai čia pa
sitaiko.

Po gražaus auksinio rudenėlio palaips
niui artėsime ir prie ateinančios žiemutės, 
kuri mūsų šiaurėje niekad nebūna baisi — 
labai šalta ar gili. Yra buvę žiemų, kurios 
praėjo, kaip nešalti rudenėliai.

J. Pyragas

SAUGOKIS FOBIJŲ
Šiame moderniame pasaulyje yra dau

gybė žmonių, turinčių visokiausių fobijų. 
Fobija yra graikiškas žodis, kuris reiškia 
baimę ar pabėgimą.

Akrofobija — aukščio baimė. Aerofobija
— oro srovės baimė. Agorafobija — bai
mė pereiti gatvę ar būti atvirame lauke. 
Ailurofobija — bijoti kačių, bakteriofobi- 
ja — bijoti mikrobų, klaustrofobija — bi
joti uždarų ar siaurų vietų, darofobija — 
bijoti kailio, dismorfobija — bijoti^ defor
macijos.

Hidrofobija reiškia bijoti vandens.Liso- 
fobija — hidrofobijos baimė. Neofobija — 
baimė netikėtumo, visko, kas nauja. Far- 
makofobija — medicinos, vaistų baimė. Pi- 
rofobija — baimė ugnies, usenofobija — 
baimė keistumų ar svetimumo. Zoofobija
— gyvulių baimė.

Bet dar yra ir baimės baimė, ir ji vadi
nama fobofobija.

ŠALTOS AUSYS
Arkliai prakaituoja, ponai ir panelės 

prakaituoja, mes visi prakaituojame.
Prakaituodami mes palaikome kūno 

temperatūrą.
Drambliai prakaituoja mosuodami savo 

didelėmis ausimis, kuriose yra daugybė 
kraujo indelių, šunys prakaituoja pro savo 
liežuvį, todėl jie ir bėgioja dūsaudami, iš
kišę liežuvį.

Katės dažniausiai laikosi vėsiai, todėl 
jauni žmonės Anglijoje ir vadina save šal- 
takraujėmis katėmis. Kai joms prireikia 
prasivėsinti, tai jos ima prakaituoti pro 
savo letenas.

Paukščiai palaiko kūno temperatūrą pro 
plunksnas: kai šalta, jie papūrina plunks
nas. o kai šilta, tai suglaudžia, išleisdami 
šiltą orą.

KODĖL MOTERYS GYVENA ILGIAU?
Kodėl JAV moterys gyvena ilgiau negu 

vyrai?
Fiziologiškai jos yra stipresnės, atsako 

gydytojai.

NUOTAKOS PUOKŠTĖ
Paprotys, kai po jungtuvių apeigų jau

noji meta savo vestuvių puokštę susirin
kusioms merginoms ir ta, kuriai pavyksta 
ią pagauti, laikoma sekančia kandidate 
tapti nuotaka, kilo apie 1300 m.

Prieš tai jaunoji dažnai nukentėdavo 
nuo savo svečių. Tie. manydami, kad jau
nosios puokštė atneša laimę, kiekvienas 
mėgindavo ją iš jos rankų ištraukti. Dėl 
to kildavo nesusipratimai ir muštynės.
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Europos lietuviu kronika SKAUTIŠKUOJU KELIU

Sesės ir Ereliai, 
kas treti metai įvyksta Lietuvių Skautų

LONDONAS NOTTINQHAMAS Sąjungos (korespondencinis) suvažiavi
mas. kuris išklauso vadovybės pranešimų.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS Tarybos posėdis kviečiamas lap

kričio 8 d., šeštadienį, 2 vai. popiet, Lietu
vių Namuose Londone.

Visų narių dalyvavimas būtinas.
Kam reikalinga nakvynė, prašom tuojau 

pranešti.

KĄ SVARSTYS TARYBA?
Lapkričio 8 d. Londono Lietuvių Namuo

se posėdžiauti susirenkanti DBLS Taryba 
svarstys savo statutą.

Pagal naujuosius DBLS įstatus Taryba 
yra daug didesnė. Ją dabar sudaro nebe tik 
DELS suvažiavimo išrinkti nariai, bet ir 
DBLS rėmuose apsijungiančių kitų organi
zacijų atstovai. Dėl to tokiai išplėstinei Ta
rybos veiklai aptarti paruoštas ir bus 
svarstomas statutas.

DIDELIS KONCERTAS LONDONE
Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo

menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. 
(šeštadienį), 7.30 vai. vak., Sporto ir Soc. 
Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9,

KONCERTĄ.
Programą išpildys žinomosios solistės V. 

Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė 
J. Vainoriūtė.

Prieš kurį laiką toks koncertas buvo 
Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise
kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. 
Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi
klausyti ir pasižiūrėti Londone.

Valdyba

KALĖDINIS BAZARAS
Tradicinis Londono baltiečių moterų or

ganizacijų KALĖDINIS BAZARAS ir šiais 
metais vyks Latvių Namuose, 72 Queens- 
borough Terrace, Bayswater, W. 2. Baza- 
ras veiks lapkričio 28 d. — 30 d. savaitga
lį nuo 4 iki 9 vai. vak.

Bazaro metu veiks bufetai, o sekmadie
nį, lapkričio 30 d., 5 vai. vak., bus vaikų 
pasirodymas.

Lietuvėms moterims šiuose kiekvienais 
metais vykstančiuose bazaruose atstovauja 
dainavietės. Jos visuomet įdeda daug dar
bo. rūpesčio ir energijos, kad bazaras būtų 
įdomus, patrauklus ir, žinoma, pelningas, 
nes juk kiekvienas bazare gautasis centas 
dainaviečių yra sunaudojamas lietuvių šal
pai.

Siekdamos praturtinti lietuviškąją šio 
bazaro dalį, dainavietės ir šįmet tikisi susi
laukti gausios ir norios lietuvių talkos. 
Daiktai, skiriami bazarui, priimami Lietu
vių Namuose (1 Ladbroke Gardens. W. 
11). Londono lietuvių moterų „Dainavos" 
sambūris aukotojams jau iš anksto širdin
gai dėkoja.

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Lapkričio 22 d. į Londone įvykstantį di

delį L. A. S. skyriaus rengiamą minėjimą 
— koncertą ruošiama ekskursija.

Iš Nottingham© išvykstama 1 vai. p. p.
Anksčiau nuvažiavus, norintieji bus pa

važinėti apie Londono žymesnes vietas. 
Norintieji važiuoti prašomi kuo greičiau
siai užsirašyti pas E. Vainorienę tel. 55804 
arba pas H. Gasperą tel. 48706.

Kelionės kaina apie £1.10.0 — ji pri
klausys nuo važiuojančiųjų skaičiaus.

L. A. S. sk. valdyba

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
Nottinghamiškiai minės Pavergtųjų sa

vaitę lapkričio 16 d., sekmadienį, 3 vai., uk
rainiečių klubo salėje (30 Bentick Rd.). 
Oficialioje dalyje kalbės parlamento atsto
vai ir kiti aukšti anglų pareigūnai.

Vėliau bus meninė dalis — koncertas. 
Programoje dalyvaus lietuviai, latviai, es
tai. belorusai, vengrai ir ukrainiečiai.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti.

Tautybių Komitetas

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham. NG2 6AH, Tel. 85738.
MIRUSIEMS TAUTIEČIAMS ATMINTI
Lapkričio 9 d., po liet, pamaldų Židiny

je 11.15 vai., lankysime liet, kapus Wilford 
Hill. Prie kapinių vartų susirinksime ge
dulingai procesijai 1 vai. 15 minučių. Žva
kučių bus galima gauti Židinyje.

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ BRADFORDE

Brafordiškiai minės Pavergtųjų savaitę 
lapkričio 9-15 d. Visą savaitę vietos gyven
tojai bus informuojami apie Sovietų pa
vergtuose kraštuose vykdomąjį terorą, ra
šomi laiškai šio krašto ministeriui pirmi
ninkui, o taip pat bus įteikta peticija Brad- 
fordo burmistrui.

Lapkričio 15 d., 7 vai.. Ukrainiečių salė
je (13 Claremont. Morley St.) rengiamas 
pavergtųjų tautų koncertas. į kurį visi 
kviečiami atsilankyti.

Programoje dalyvaus lietuviai, latviai, 
estai, vengrai ir ukrainiečiai.

Prie įėjimo bus renkamos aukos paverg
tųjų tautų reikalams.

Rengėjai

dalyvių pasisakymų bei pasiūlymų, priima 
nutarimus organizacijos klausimais ir iš
renka vadovybę.

Šiuo metu toks suvažiavimas vyksta. 
Apie gruodžio mėnesį bus paskelbta LSS 
vyriausioji vadovybė.

Mūsų Rajono vadovų suvažiavimas ir 
posėdis įvyko rugsėjo 27 d. Manchesteryje. 
Prieš trejis metus toks suvažiavimas įvy
ko Jaunimo Židinyje. Nuo ano iki šio pas
kutiniojo suvažiavimo tie treji metai iš va
dovų pareikalavo daugiau pastangų, pasi
aukojimo ir darbo, atžymint Rajono dvide
šimtmetį. Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo ir lietuviškosios skautybės įsikūri
mo 50 auksinį jubiliejų ir ruošiant Rajono 
20 jubiliejinę stovyklą. Tačiau tie metai 
buvo našūs ir darbingi, vadovai savo pa
reigas atliko pasiaukodami ir nuoširdžiai. 
Organizacijos rėmėjai ir plačioji visuome
nė nuoširdžiai atėjo į talką, paremdama 
darbą finansiškai ir prisidėdama.

Dabartiniam suvažiavime man vėl buvo 
patikėtos vado pareigos. Remdamasis tuo 
pasitikėjimu, rūpinsiuos, kad ir toliau tin
kamai vadovautume skautaujančiam jau
nimui.

Lapkričio 1 d. baigiami skautiškieji me
tai ir metamas žvilgsnis į ateitį. Žvelgiant į 
priekį, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
skautai laikytųsi savo vienetų, uoliai lan
kytų sueigas, o sueigose visus užsiėmimus 
vykdytų lietuviška dvasia, gerbtų savo va
dovus, kurie aukoja tam darbui laiką ir jė
gas; vadovams — kad savo vienetus vestų 
lietuvišku skautišku keliu.

Tėvai skatinami leisti savo vaikams pa
silikti skautų vienetuose ir raginti juos da
lyvauti sueigose ir lietuviškuose subuvi
muose.

Budėkime.
s. J. Maslauskas, 

LSS Anglijos Rajono Vadas

PAPILDOMOS STOVYKLAI AUKOS
Iš Londono lietuvių parapijos gauta per 

St. Kasparą £ 9.0.6, iš DBLS Leigh sky
riaus per R. Delgades £ 3.12.6.

Rajono Vadija

VOKIETIJA
SĖKMINGA LABDAROS LOTERIJA
Labdaros draugijos loterija davė DM 

2.536.83 gryno pelno, kuris bus panaudotas 
lietuviškai moksleivijai remti. Tai paaiškė
jo iš galutinės loterijos apyskaitos, kuri 
buvo patvirtinta spalio 5 d. įvykusiame 
Lietuvių šalpos draugijos Labdaros valdy
bos ir Loterijos komisijos posėdyje.

Už parduotuosius bilietus pajamų buvo 
gauta DM 3.143,84. Ee to, dar buvo gauta

DAINAVIEČIŲ DĖMESIUI
Sekmadieni, lapkričio 23 d., 4 vai. vak.. 

Lietuvių Namuose vyksta visų dainavie
čių susirinkimas kalėdinio bazaro reika
lams aptarti.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Savaitė prasidės spau
dos konferencija lapkričio 7 d., 7 vai., uk
rainiečių klube (31 Smedley Lane).

Lapkričio 8 d., šeštadienį. 6.30 vai., Man- 
chesterio Universiteto Institute of Science 
and Technology, Reynold Building salėje,

LIET. SODYBA
Tradicinis Sodybos Klubo sezono užbai

gos alutis, kaip jau skelbta, ruošiamas lap
kričio 29 d.

Pradžia 8 vai. vak.
Nemokamai duodamas alus nuo 8 iki 10 

vai.
Taip pat nemokami užkandžiai.
Baras veiks iki pusiaunakčio.
Gros Tuxedos kapela (pirma kartą So

dyboje).
Kapelos išlaidoms padengti prie įėjimo 

bus imama po 5 šilingus.
Kas norėtų nakvynės, prašoma užsisa

kyti iš anksto. Iš Londono tiesiog į Sody
bą skambinti 04-203-2810, iš provincijos —

DM 287,54 aukų fantams įsigyti. Daugu
mas fantų loterijai buvo suaukota, tačiau 
jų buvo ir pripirkta už DM 688,55. Loteri
jos bilietų spausdinimas, fantų persiunti
mas. patalpų nuoma, paštas ir kt. sudarė 
DM 206,00 išlaidų.

Loterijos traukimas įvyko rugsėjo 13 d. 
Stuttgarte. Traukimą pravedė LB Stutt- 
garto apylinkės pirmininkas K. šimanaus- 
kas. Be jo, į Loterijos komisiją įėjo M. Lė- 
manienė ir Z. Glemžienė.

Labdaros draugijos pirmininkas Jonas 
Glemža nurodė, kad bilietų platinimas ne
buvo lengvas, tačiau, palyginti, nemažas 
bilietų skaičius buvo išplatintas darbščių 
ir gausių talkininkų dėka. Bilietus plati
nant labai aktyviai prisidėjusios beveik vi
sos LB apylinkių valdybos, ypač jų pirmi-

Sackville St., Manchester 1, įvyks paverg
tųjų tautų koncertas. Po koncerto bus šo
kiai iki 1 vai. ryto.

Lietuvišką koncerto dalį išpildys solistė 
Vanda Galbuogytė ir Manchesterio jauni
mo tautinių šokių grupė.

Lapkričio 10 ir 15 d. d. Manchesteryje ir 
kitose vietovėse platinami atsišaukimai.

Lapkričio 16 d., sekmadienį, 2.30 vai., 
prie C. I. S. pastatų (skyscraper). Miller 
St., visos tautybės renkasi demonstraci
joms. Procesija žygiuos prie Nežinomojo 
kario paminklo, ten bus padėtas vainikas, 
trumpos bažnytinės apeigos ir kalbės par
lamento nariai. Procesijoje dalyvaus Man
chesterio vyskupas, tautybių dvasiškijos 
atstovai, miesto burmistras ir kiti aukšti

Bordon. 2810.

KETTERINQAS
SUMAŽĖJO KOLONIJA

Spalio 21 d. A. Valkūnienė iš Ketteringo 
persikėlė į Nottinghamą.

Neilgai jai teko pagyventi Ketteringe — 
ji buvo atsikėlus iš Lietuvių Sodybos.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — lapkričio 9 d., 11 vai. Iš vakaro 

ir po pamaldų parapijiečių lankymas pa-

ninkai. Sėkmingiausia platintoja buvusi 
Labdaros draugijos iždininkė Lucienė (iš
platinusi 207 bilietus), po jos sekė Labda
ros sekretorė J. Krasnauskienė ir B. Ka- 
veckas (155 bil.). Bonnos apylinkės pirmi
ninkas K. Dikšaitis (108 bil.), Memminge- 
no apyl. pirmininkas kun. dr. C. Žalalis 
(100 bil.). Po to sekė Krašto valdybos 
pirm. K. J. Valiūnas, Darmstadto apyl. 
pirm. A. Lipšys, Mainzo apyl. pirm. Matu
laitis ir kt. Šveicarijoje bilietus platino 
Linderienė. Belgijoje — Spiesienė.

Daugumas loterijos fantų buvo suaukota 
Labdaros draugijos narių ir kitų lietuvių, 
kurie remia Labdaros pastangas rūpintis 
lietuviškuoju jaunimu.

Labdaros draugijos pirmininkas J. Glem-
pareigūnai.

Visus tautiečius prašome gausiai daly
vauti koncerte ir demonstracijose.

Tautybių Komitetas

VAINIKAS ANT NEŽINOMOJO KARIO 
KAPO

L. V. S. „Ramovės" Manshesterio sky
rius lapkričio 9 d., sekmadienį, punktualiai 
10 vai. rytą, padės vainiką ant Nežinomojo 
kario kapo Eccles mieste ta pačia tvarka, 
kaip jau ir anksčiau būdavo daroma dau
gelį metų, kartu su anglų veteranais ir ka
riuomene.

Kviečiame visus ramovėnus ir lietuviš
ką visuomenę dalyvauti, nes tą pačią sa
vaitę kaip tik bus visų pavergtųjų sujudi
mas prieš okupantą.

Visi renkasi prie Britų legiono klubo — 
Chadwick Road. Eccles.

Skyriaus Valdyba

gal pranešimą.
NOTTINGHAM — lapkričio 9 d.. 11.15 

vai., Židinyje. Po pamaldų liet, kapų lan
kymas.

NOTTINGHAM — lapkričio 16 d.. 11.15 
vai.. Židinyje. Aušros Vartų Marijos 
šventė.

NORTHAMPTON—lapkričio 16 d., 12 vai., 
katedroje. Tuoj po pamaldų bus rodomi 
du garsiniai lietuv. filmai.

COVENTRY — lapkr. 23 d„ 12.45 vai.. St. 
Elizabeth's. Pamaldos už Lietuvos ka
rius.

NOTTINGHAM — lapkr. 23 d.. 11.15 vai. 
Židinyje.

LEICESTER — lapkr. 30 d., 12 vai.. Mere 
Rd. Po pamaldų rodomi liet, garsiniai 
filmai.

NOTTINGHAM — lapkr. 30 d„ 11.15 vai.. 
Židinyje.

ECCLES — lapkričio 9 d„ 12.15 vai.

ža dėkojo visiems aukotojams, bilietų pla
tintojams ir talkininkams ir išreiškė viltį, 
kad lietuvių visuomenė ir ateityje noriai ir 
gausiai parems Labdarą ir lietuviškąjį 
jaunimą. (z)

STUTTGARTO APYLINKĖS LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ

Rugsėjo 14 d. gausiai susirinkę tautie
čiai su svečiais Bad Cannstatte Liebfrau 
parapijos salėje atšventė savo organizuotos 
veiklos dvidešimtmetį.

Šventė buvo pradėta lietuviškomis pa
maldomis. kurias atlaikė ir dienai pritai
kytą pamokslą pasakė apylinkės kapelio
nas kunigas K. Senkus.

Tuoj po pamaldų apylinkės pirmininkas 
K. Šimanauskas pasveikino susirinkusius 
svečius ir apylinkės narius. Apgailestavo, 
kad negali čia, susirinkusių akivaizdoje, 
pasveikinti Krašto Valdybos atstovo, ta-

čiau, nors ir už akių, sveikino Krašto Val
dybą ir linkėjo jai glaudžiau bendrauti ne 
tik su apylinkių valdybomis, bet ir su tau
tiečiais, jų subuvimuose. Prisiminti mi
rusiam apylinkės pirmininkui L. Prosins- 
kiui ir kitiems apylinkėje įnirusiems tau
tiečiams buvo susikaupta tylos minute. 
Toliau pirmininkas priminė šios šventės ir 
apskritai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizuotumo reikšmę, kviesdamas visus 
lietuvius jungtis į vieningą tautinį kultū
rinį darbą.

Apylinkės steigėjas ir ilgametis darbuo
tojas mokytojas A. Šukys apžvelgė apy
linkės dvidešimtmečio veiklą ir pabrėžė 
apylinkės lietuvių vieningumą bei tautinį 
solidarumą, parodytą per 20 metų.

Krašto Tarybos narys žurnalistas Stp. 
Vykintas, sveikindamas stuttgartiškius. 
pasidžiaugė gražiu susiklausymu bei de
mokratiškumu. Linkėjo ir toliau pavyzdin
gos lietuviškos veiklos, kokia yra buvusi 
per paskutinius 20 metų.

Ilgametis Romuvos apylinkės pirminin
kas vyr. mokytojas Antanaitis, nežiūrėda
mas vargingos kelionės ir senyvo savo am
žiaus, pasiryžo atvykti ir asmeniškai pa
sveikinti savo tautiečius Stuttgarto apy
linkėje. Jis nuoširdžioje sveikinimo kalbo
je stebėjosi stuttgartiškių veikla ir Stutt
garto apylinkę statė pavyzdžiu kitoms Vo
kietijos lietuvių apylinkėms; linkėjo ir to
liau nenuilstamai dirbti savo Tėvynei.

Stuttgarto apylinkėje veikiančių orga
nizacijų vardu sveikino Lietuvių Klubo 
Tėvūnas ir Baltų Tarybos Generalinis Sek
retorius dr. P. Karvelis.

Lietuvos Vokiečių Bendruomenės Baden 
Wuerttembergo Krašto vadovybės narys 
R. Sasse atvyko su filmu, kurį buvo susu
kęs Lietuvos vokiečių su lietuviais bendro 
Užgavėnių baliaus metu, suruošto vasario 
15 d. Stuttgarte. Prieš rodydamas filmą. 
Sasse pasveikino stuttgartiškius lietuvius 
L. vokiečių Baden Wuerttembergo krašto 
Valdybos vardu ir palinkėjo, kad tas ma
žas mazgelis, kuris užsimezgė vasario 15 
d„ išbujotų į didelį šių dviejų bendruome
nių broliškumo mazgą. Apylinkės pirm. K. 
Šimanauskas, dėkodamas už nuoširdžius 
žodžius, užtikrino apylinkės lietuvių norą 
toliau siekti šių dviejų bendruomenių bro
liško bendravimo, nes nevieną mūsų riša 
šeimyninės giminystės ryšiai. Toliau R. 
Sasse kvietė Stuttgarto apylinkės lietuvius 
pasisvečiuoti spalio 18 d. Lietuvos Vokie
čių Bendruomenės rengiamame Heimat 
Treffen, kuris įvyks Stuttgart — Heslach. 
Burgstallstr. 99. „Schuetzenhaus“ salėje.

Raštu sveikino Kr. Valdyba, LRK pirmi
ninkas Norkaitis. J. Kairys, P. Gudelis.

Apylinkės valdyba susirinkusius pavai
šino kavute, pyragais ir sumuštiniais. O 
A. Plėnys visus linksmino lietuviškos mu
zikos plokštelių muzika ir parodė ilgoką 
filmą iš lietuvių gyvenimo.

Linksmoje nuotaikoje visi šnekučiavosi 
bei dainavo iki vėlaus vakaro.

(Iš „Savi“)

Iš TEISMO SALĖS LUEBECKE
Kaip jau buvo kovo 4 d. „Europos Lie

tuvio" Nr. 10 rašyta, gegužės 5 d. Luebecke 
prasidėjo prisiekusiųjų teisma's už žydų 
žudynes Šiauliuose. Šioje byloje kaltinami 
Hans Gewecke, buvęs vokiečių civilinės 
valdžios komisaras Šiauliuose, ir to štabo 
viršininkas Ewald Bub. kurie 1943 m. bir
želio 6 d. be teismo sprendimo Šiaulių gete 
pakorė žydų tautybės kepėją Berzalelį Ma- 
sowieckį, kuris buvo sugautas įsinešant į 
getą gabalą duonos ir keletą cigarečių.

Byla jau turėjo 47 teismo posėdžius, ir 
per tą laiką buvo apklausta visa eilė liudi
ninkų iš JAV. Anglijos. Kanados. Izraelio, 
Pietų Afrikos, Sovietų Sąjungos ir Fed.
Vokietijos. Teismas buvo du kartus nuvy
kęs į Izraelį ir kartą į JAV išklausyti vie
toje tų liudininkų, kurie patys buvo nepa
jėgūs asmeniškai atvykti į teismą. Liepos 
22-26 d. d. buvo atvykę du liudininkai iš 
Lietuvos — Marija Ulmanienė ir Leiba Li- 
bchitz. Dabar, spalio 18 d., trys teisėjai, 
valstybės gynėjas ir du advokatai išskrido 
į Maskvą, o iš Maskvos skris j Vilnių ir ten 
vietoje išklausys liudininkų parodymų, 
taip pat aplankys buvusį Šiauliuose getą ir 
tą vietą, kur buvo pakartas kepėjas Maso- 
wiecki.

Kai kurie liudininkai, daugiausia žydai, 
labai blogai atsiliepė apie buvusią Lietu
vos policiją, kaip žiaurią ir brutalią žy
dams.

Teismas dar užtruks iki lapkričio pa
baigos.

J. Pyragas

LIETUVOS VOKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
STUTTGARTE

Suvažiavimas įvyko spalio 18 d. „Schue
tzenhaus" viešbučio didžiojoj salėje.

Po ataskaitinio susirinkimo ir valdybos 
rinkimų, kuriuos dabar sudaro: pirm. J. 
Spertal, nariai O. Giess, B. Haak. Frau K. 
Wilde, J. Januszis, R. Sasse ir S. Wasi- 
lewski, buvo jaukus pobūvis — Heimattre- 
ffen su šokiais ir menine programa. R. Sa
sse parodė keletą filmų iš Lietuvos vokie
čių gyvenimo ir veiklos, o ukrainiečių 
taut, šokių grupė gražiai pašoko tautinių 
šokių.

(Iš „Savi“)

NAUJAS VEDĖJAS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sekre

torium išrinktas Algirdas Budreckis pasi
traukė iš Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo spaudos ir informacijos reikalų vedėjo 
bei redaktoriaus pareigų. Dabar į tą postą 
pakviestas Kęstutis Čižiūnas, trečias iš ei
lės lietuvis tose PET seimo administraci
jos pareigose. Pirmasis buvo Algirdas 
Landsbergis. (Elta)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PER AUKŠTAI ATŽYMĖTAS

„Europos Lietuvio“ Nr. 40 išspausdinta 
žinutė iš Vokietijos „Paminklas žmonai“, 
kur rašoma, kad Rendsburge gyvenantis 
Kostas Jankauskas, savanoris-kūrėjas, pas
kutiniojo karo dalyvis, atžymėtas aukš
čiausiais Lietuvos ordinais.

Čia žinutės autorius klysta. 1919 m. lie
pos 30 d. buvo paskelbtas įstatymas pasi
žymėjusiems kariams apdovanoti kryžium 
„Už Tėvynę“, o 1920 m. vasario 8 d. kry
žius „Už Tėvynę" buvo pavadintas „Vy
ties kryžium“. Taigi savanoris-kūrėjas 
Kostas Jankauskas ir yra atžymėtas Vy
ties kryžium, o ne kokiais nors aukščiau
siais Lietuvos ordinais.

1930 m. įstatymas buvo pakeistas, ir 
„Vyčio kryžius“ pavadintas „Vyčio kry
žiaus ordinu“. Vyčio kryžiaus ordino I-ju 
laipsniu (aukščiausiu), Vyčio kryžiaus or
dino tarybos pasiūlymu, apdovanoti šie 
įžymūs valstybininkai: pirmasis Lietuvos 
Respb. Prezidentas A. Smetona, kariuome
nės vadas gen. Silvestras Žukauskas. Bel
gijos Karalius Albertas, Italijos karalius 
Emanuelis III. Italijos ministeris pirmi
ninkas Mussolinis, Čekoslovakijos respub
likos prezidentas Tomas Masaryk, Vokieti
jos respublikos prezidentas feldmaršalas 
Hindenburg, o vėliau gal ir dar kuris non 
Lietuvos generolas.

K. Jankauskas nėra karininkas.
P. Ramaitis

DĖL LNB VALDYBOS ATSTOVO 
TARYBOJE

E. L. Nr. 42 kronikoje užtikau žinutę 
„DBLS Tarybos nariai". Tarp ten išvardy
tų naujų Tarybos narių įrašytas Lietuvių 
Namų Bendrovės pirmininkas S. Nenortas.

L. N. B-vė yra akcininkų nuosavybė. Nei 
DBLS, nei pati LNE valdyba negali skirti 
kažkokių tarybos narių be akcininkų suti
kimo.

Jeigu iškyla reikalas, kad kokiai nors 
tarybai reikalingi atstovai, tai tik akci
ninkai teturi teisę juos išrinkti ir ten pa
siųsti.

Tai padaryti visai nesunku ir korespon- 
denciniu būdu, bet ne taip, kaip dabar no
rima pravesti — tik vien valdybos nuo
monė ir taryboje, viskam užčiaupta burna, 
kad nebūtų nei kritikos, nei kontrolės.

Tai negirdėtas dalykas laisvojo- pasau
lio laisvajame visuomeniniame gyvenime.

Akcininkas S. Kasparas

L. N. B-VĖS VALDYBOS PAAIŠKINIMAS
Lietuvių Namų B-vės valdybos nuomo

ne. bendrovės atstovavimas DBLS Taryboj 
nepažeidžia bendrovės įstatų ir yra nau
dingas D. Britanijos lietuvių veiklai. S. 
Nenortas paskirtas b-vės atstovu DELS 
Taryboje direktorių Valdybos nutarimu.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, lankiusiems 

mane ligoninėje ir namuose: kun. V. Ka- 
maičiui, E. ir A. Pupeliams, J. ir S. Mairo
niams, E. ir P. Navakauskams, Mr. & Mrs. 
Hunter, J. Šablevičiui, K. Steponavičiui, 
Mr. ir Mrs. Fielding. H. ir E. Weekfield, 
M. ir K. Pažėrams, E. ir K. Murauskams, 
M. ir L. Pūrams. M. ir V. Bylams, A. Pa- 
dvoiskiui ir visiems, kurie prisiuntė gerus
linkėjimus.

Priimkite mano lietuvišką ačiū.
A. Kuzmickas

VĖLIAUSIAI IŠLEISTOS KNYGOS:

V. Volertas — Sąmokslas, prem. rom„ 
kaina 31 šil.

H. Didžiulytė — Ošiančios pušys. Prisi
minimų rinkinys, kaina 21 šil.

S. Yla — Moderni mergaitė. Bręstančios 
mergaitės svajonės. Kaina 35 šil.

P. Jurkus — Ant Vilnelės tilto. Vilniaus 
Legendos. 21 šil.

M. Vaitkus — Mistiniame sode. Atsimi
nimai. 27 šil.
B. Zumeris — Dabarties Sutemose. 
Prem. religinės minties veikalas — 21 šil.

Žemėlapiai, periodika, gintarai. Rašyti: 
„DAINORA". 14 Priory Rd.. KEW — SU
RREY.
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Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. 727 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Ake. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil., do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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