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LAISVĖ VISOMS TAUTOMS! Kova tebevyksta
Pavergtųjų Tautų Savaitės programa

Taip pavadintą atsišaukimą anglų kalba 
DB Lietuvių Sąjungos Valdyba išsiuntinės 
su „Europos Lietuviu“ visiems Britanijoje 
gyvenantiems skaitytojams. Tas atsišauki
mas yra skirtas šių metų Pavergtųjų Tau
tų Savaitės proga priminti britams, kiek 
kraštų yra pagrobusi Sov. Sąjunga, atim
dama jų gyventojams laisves ir trėmimais, 
ypač inteligentijos, vykdydama tautų geno
cidą. Tuos atsišaukimus reikėtų atiduoti 
savo draugams ir bičiuliams britams, pa
skleisti ko plačiausiai — tegu visi žino, kad 
nebegalima niekam ramiai kiūtoti ir tylė
ti, kai šimtai milijonų yra verčiami kęsti 
žiauriausios rūšies imperializmą! Kas gali 
tų atsišaukimų daugiau išplatinti, prašom 
tuojau parašyti DBLS Valdybai (1 Ladbro- 
ke Gardens. London, W. 11). Atsišaukimai 
tiktų platinti miestų gatvėse, kai būna 
daug praeivių.

Eritų Lyga už Europos Laisvę tokią Pa 
vergtųjų Tautų Savaitę ruošia jau antri 
metai. Nemaža padaryta britų dėmesiui su
kelti jau ir pernai. Bet šįmet tikimasi dar 
daugiau pasiekti. Lyga, žinoma, dirba pa
laikydama glaudų ryšį su pavergtųjų kraš
tų atstovais, taigi ir Savaitei ruošti komi
tete yra atstovaujamos visos tautos, kurias 
tik mindo rusiškasis batas. Lietuviams at
stovauja DB Lietuvių Sąjunga per savo va
dovybės atstovus ir talkininkus, kurie yra 
įsipareigoję atlikti įvairius su Savaite susi
jusius reikšmingus darbus. Bet talka rei
kalinga visų iki vieno lietuvių, kad ir mes 
pasirodytume verti būti reikšmingais na
riais kitų tautybių rikiuotėje ir ryžtingais 
kovotojais prieš rusiškąjį imperializmą.

Pavergtųjų Savaitė prasideda sekmadie
nį, lapkričio 22 d. Dėl to DBL Sąjunga 
kviečia ir prašo visus tą dieną. 3.30 vai., 
suvažiuoti į All Souls Church, kuri yra 
Langham Place, Upper Regent Street, Lon
don, W. 1 (arti Oxford Circus požeminio 
stoties), kur bus pamaldos, laikomos įvai
rių religijų atstovų. Kiekviena tautybė 
rinksis su savo vėliava, lydima poros tauti
niais drabužiais apsirengusių palydovių. 
Prie bažnyčios eiseną pasitiks AU Souls

bažnyčios vikaras Rev. Stott ir kiti kuni
gai, ir vėliavos bus įneštos į bažnyčią ir su
statytos prie altoriaus. Kaip būtų malonu, 
kad įeinant prie bažnyčios susiburtų tikra 
minia lietuvių pagerbti ir palydėti savo 
trispalvės, kuri čia bus kovingas ženklas 
mūsų ryžto!

Bažnyčioje bus kalbamos maldos, skai
toma ir giedamos giesmės.

Lapkričio 23 d., pirmadienį, 12 vai., bus 
spaudos konferencija Howard viešbutyje. 
Joje dalyvaus kiekvienos tautybės atstovai, 
o lietuvių — DBLS atstovai. Kiekviena 
tautybė duos medžiagos bendram pareiški
mui, o su savim nusigabens tinkamos in
formacinės medžiagos spaudos žmonėms 
apie savo vedamąją kovą.

Visą tą savaitę atskiros tautybės neš 
įteikti Britanijos Ministeriui Pirmininkui 
savo paruoštuosius memorandumus. DBLS 
atstovai memorandumą įteiks trečiadienį, 
lapkričio 25 d. Memorandumas ruošiamas 
patyrusio talkininko.

Antradienį, lapkričio 24 d., bus priėmi
mas Britanijos parlamento rūmuose, ku
riame dalyvaus parlamento nariai, Britų 
Lygos už Europos Laisvę ir pavergtųjų 
tautų atstovai. Priėmimui vadovaus parla
mento narys John Biggs-Davison.

Visų lietuvių Londone talka vėl bus rei
kalinga šeštadienį, lapkričio 28 d. Tos die
nos vakare, 6 vai., šaukiamas didžiulis mi. 
tingas Pavergtųjų Tautų Savaitei atžymėti. 
Jis numatytas Chelsea Old Town Hall 
(King's Road, London. S. W. 3, arti Sloane 
Square požeminio stoties, arba važiuoti au
tobusais 11, 22, 19. 49). Mitinge bus pasa
kytos atidaromoji ir pagrindinė kalbos, ir 
trumpai pasisakys visos tautybės. Čia ir 
vėl visos tautybės pasirodys su savo vėlia- 

> vomis. kurias lydės tautiniais drabužiais 
apsirengusios palydovės. Vėliavos bus su
neštos į sceną, o po atidaromosios kalbos 
išsirikiuos abiejose salės šonuose.

Šis įvykis, kaip matome, bus masinis ir 
tarptautinis. Ir lietuviui tokia proga ne
ateiti nusilenkti visų pavergtųjų vėliavų 
būryje plevėsuojančiai savajai būtų pasiže- 
minimas prieš save. Dėl to DB Lietuvių

SEPTYNIOS dienos
Chruščiovo atsiminimai

Amerikiečių magazinas Life lapkričio 23 
d. pradeda spausdintis Nikitos Chruščiovo 
atsiminimus.

Atsiminimai bus išleisti ir knyga.

Mirė Jugoslavijos Petras
Kalifornijoje, JAV, mirė buvęs Jugosla

vijos karalius Petras.
Jugoslavai karalininkai norėtų, kad jo 

karališkąjį titulą perimtų Britanijos armi
joje leitenantu tarnaująs ir britų pilietybę 
turįs jo sūnus Aleksandras. Tačiau Alek
sandras nesąs linkęs sutikti (jis tai ir pa
reiškė).

Pripažino Kiniją
Po dvejis metus užtrukusių pasitarimu 

Italija pripažino komunistinę Kiniją. Tai 
jau dešimta valstybė, kuri taip padaro.

Italija ir Kinija prekiauja nuo 1955 me
tų.

Imperatorius Italijoje
Į Italiją valstybinio vizito atvažiavo 

Etiopijos imperatorius Haile Selassie, pir
mą kartą po to. kai Mussolinis jo krašte 
buvo pradėjęs kurti savo imperiją.

Šūviai prie paminklo
Prieš Sov. Sąjungos revoliucijos sukak

ties dienos ceremonijas prie sovietinio ka
ro paminklo Berlyne, britų zonoje, buvo 
peršautas sargybinis.

Rusai pareiškė britams griežtą protestą. 
Bet netrukus buvo suimtas kraštutinei de
šinei priklausąs vokietis.

Dajanas ragina tartis
Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 

Dajanas ragina greičiau pradėti tartis dėl 
taikos.

Anksčiau jis buvo prieš pasitarimus.

Mirė gen. tie Gaulle'is
Mirė gen. Charles de Gaulle'is, buvęs 

Prancūzijos prezidentas.
Jis buvo 80 m. amžiaus.
Skauda ir pasaulio didieji paminėjo jį 

kaip ypač reikšmingą žmogų.

Generolai paleisti
Per klaidą prieš 3 savaites su lėktuvu 

Sov. Sąjungoje nusileidę du amerikiečiai 
generolai, turkas pulkininkas ir ameri
kietis majoras buvo paleisti.

Amalrikas teisiamas
„Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 1984 

m.?“, „Nesavanoriška kelionė į Sibirą“ 
knygų autorius, sovietinės valdžios kriti
kas Andrejus Amalrikas teisiamas už 
„šmeižimą sovietinės valstybės ir sociali
nės santvarkos“.

Už tai jam gresia bausmė iki 3 metų ka
lėti. Tiek metų jis ir nuteistas.

Laivų susidūrimas
Rytinėje Viduržemio jūros dalyje sovie

tinis laivas naikintojas užkabino britų lėk
tuvnešį Ark Royal.

Naikintojas vykdęs žvalgybą — sukioję- 
sis apie lėktuvnešį, domėdamasis naujų 
bombonešių veiksmais.

Maskva pažadėjo
Sov. Sąjunga davė pažadą Indijai, kad 

Maskvos radijas daugiau jau nebereikš 
kritikos dėl Indijos vidaus reikalų.

Lenkų-vokiečių santykiai
Lenkijos ir V. Vokietijos pasitarimuose 

buvę iškelta naujų pasiūlymų, kurie turėtų 
padėti išlyginti nuomonių skirtumus.

Pasitarimuose esą pasiekta pažangos.

Valstybių galvos laidotuvėse
J gen. de Gaulle'io laidotuves buvo suva

žiavę apie 80 prezidentų ir ministerių pir
mininkų su savo kraštų delegacijomis.

Pakaltino komunistus
Britanijoje neoficialus streikas jau yra 

apėmęs dangau kaip šimtą tūkstančių ang
lies kasyklų darbininkų.

Anglies pramonei vadovaująs lordas Ru
bensas už tą streiką pakaltino komunistus.

Nebaigta byla
Sov. Sąjungos generalinis prokuroras 

Rudenka spaudos konferencijoje paskelbė 
pareiškimą dėl Bražinskų, supažindinda
mas su tais duomenimis, kurie apie Bra
žinską tėvą jau buvo kartojami sovietinės 
spaudos, ir su tuo. kaip tėvas ir sūnus pri
vertė nusileisti lėktuvą ir kaip buvo nu
šauta Kurčenka ir sužeisti kiti.

Remdamasi parengtinio tardymo medžia
ga, prokuratūra nutarusi Bražinskus trauk
ti kaltinamaisiais ir suimti. O kadangi, sa
koma. iie slapstosi užsienyje, tai negalima 
baigti tirti jų bylos. Bet Turkijos vyriausy
bei esą perduoti Bražinskų nusikaltimo įro
dymai.

Sąjunga kviečia ir prašo visus iki vieno tą 
vakarą palikti namus ir susiburti toje sa
lėje. Tegyvuoja laisva Lietuva, atsikračiu
si imperialistinio jungo! Šitaip galvoti, 
jausti ir šaukti daugelio tautų būryje yra 
didesnė viltis, kad bus laimėta. Mes juk 
tokiais paruošimais norime ir britų visuo
menę įtikinti ir palenkti į save.

Baltų Taryba penktadienį, lapkričio 27 
d.. 7 vai. vakare. Latvių Namuose (72 Que- 
ensborough Terrace. London, W. 2) ruošia 
priėmimą, kurio metu konservatorių stu
dentų federacijos vicepirmininkas Graham 
R. Webster-Gardiner kalbės apie komuniz
mą Britanijos universitetuose. Tema įdomi 
šiandien, kai universitetuose vyksta iš ša
lies sunkiai teįmanomas suprasti bruzdėji
mas.

Be kita ko. dar vienas dalykas, kuris ver
tas visit dėmesio. Yra išleisti ant laiškų 
vokų klijuojami ženkliukai, kuriuose nu
pieštas Rytų Europos žemėlapis su paverg
taisiais kraštais. Tuos kraštus dengia rusų 
kareivio šešėlis. Žemėlapy yra tokie įrašai: 
„Captive Nations Week“ ir ..Freedom!“ 20 
ženkliukų lapas kainuoja 2 šilingai. Ženk
liukai tinka klijuoti Savaitės proga, o taip 
pat ir bet kada. Dėl jų prašom rašyti DE 
Lietuvių Sąjungai (1 Ladbroke Gardens. 
London, W. 11).

Pavergtųjų Tautų Savaitės įvykiai neap
siriboja vien tik Londonu.

Bradforde Pavergtųjų Tautų Komitetas 
organizuoja mitingą šeštadienį, lapkričio 
21 d., 6 vai. vakare. Ukrainiečių salėje (13 
Claremont, Morley St.).

Nottinghame Pavergtųjų Tautų Savaitės 
Komitetas mitingą ruošia sekmadienį, lap
kričio 29 d., 6 vai. vakare, Ukrainiečių sa
lėje (30 Bentinck Rd.).

Manchesteryje Pavergtųjų Tautų Savai
tės Komitetas šaukia mitingą sekmadienį, 
gruodžio 6 d.. 5 vai. vakare. Ukrainiečių 
salėje (31 Smedley Lane, Cheetham).

Dėl to kartu su kitais pavergtaisiais pa
naudokime šią Pavergtųjų Tautų Savaitę 
pagal savo išgales ir galimybes judinti 
tautas kalėjime laikančios rusiškos impe
rijos pamatus. Tegyvuoja laisvė!

DBLS Valdyba

TYLOS SUOKALBIS
Pasitaiko ir lietuvių,. kurie nesidžiaugia 

Prano ir Algirdo Erazinskų ryžtingu žygiu 
į laisvę, bet jiems priekaištauja dėl buvu
sio incidento lėktuve. Bostone leidžiamasis 
dienraštis „The Christian Science Monitor“ 
spalio 29 d. išsispausdino A. J. Tasiskio. 
gyv. Santa Monica, Calif., laišką, kurį pa
teikiame ištisai, nes jis labai daug pasako 
tiesos:

„Kelias į laisvę.
Kodėl pasaulis yra toks žiaurus baltie- 

čiams?
Nuo to laiko, kai du lietuviai nutupdino 

rusų lėktuvą Turkijoje, jie kai kurios spau
dos buvo pravardžiuojami ne tik hijack'- 
eriais, bet taip pat oro piratais, banditais 
ir t. t.

Ar mes vadinom kriminalistais norve
gus, žydus, olandus ir prancūzus, kurie 
Antrojo pasaulinio karo metu ištrūko iš 
nacių okupacijos į laisvę, net jeigu jų bė
gimas pareikalavo žmonių aukų?

Bražinskas buvo vienas iš tų nedaugelio 
lietuvių, išlikusių gyvais šiurpioje vergovė
je (pergyvenusių vergijos baisumus). Dau
giau kaip amžiaus ketvirtį jis svajojo apie 
laisvę, ypač jaunam savo sūnui Algirdui. 
Už Lietuvos laisvės kovotojams suteiktą 
pagalbą jam niekad nebuvo leista grįžti 
Lietuvon, net ir okupuoton. Niekas jam ne
padėjo. Tad jis nutarė siekti laisvės save 
paties jėgomis.

Sako, buvo nužudyta jauna mergaitė. O 
kiek jaunų žmonių, siekusių laisvės, nužu
dė komunistu pasienio sargybiniai?

Ar nėra dabar kaip tik laikas prabilti 
apie 6 milijonus baltų, kurie yra rusu 
priespaudoje? Ar jie neverti laisvės? Bet 
mūsų informacijos kabalai tyli. Kodėl?“

(ELTA)

PASAULINIAME MATEMATIKŲ 
KONGRESE

Rugsėjo mėn. 1-10 d. Nicoje, Prancūzijo
je, vyko 14-sis pasaulinis matematiku kon
gresas. Dalyvių buvo apie 4.500. Iš Lietu
vos matematikų kongrese dalyvavo profe
soriai J. Kubilius. B. Grigelionis ir V. Sta- 
tulevičius ir doc. A. Raudeliūnas. (ELTA)

Sukrėsti vėlai mus pasiekusius žinios 
apie Melbourne West Gate 

tilto katastrofoje
A. A.

JUOZO OŽELIO
žuvimą, jo tėvelius mūsų prietelius 

JONĄ ir BRONĘ OŽELIUS 
širdingai užjaučiame.

Chicago. Juozas ir Aldona Lėkiai.
U. S. A. Leonas ir Juzefą Venckai

„The New York Times" ir daugelis kitų 
Amerikos laikraščių spalio 31 d. išspaus
dino iš Ankaros gautą tokią žinią:

„Turkija pasakė aiškiai Sovietų Sąjun
gai. kad ji nežada keisti dviejų sovietinių 
lėktuvų nutupdytojų į du Amerikos gene
rolus.

Užsienių Reikalų Ministerija šiandien 
(spalio 30 d./ E.) paaiškino, kad Preziden
tas Cevden Sunay painformavo Sovietų 
Prezidentą Nikolai V. Podgorny, jog nu
tupdytojų klausimas bus sprendžiamas 
Turkijos įstatymų ribose“.

Ši žinia spalio 30 d. buvo skelbta ir per 
radijus. Ji parodo, kad Turkijos vyriausy
bė tvirtai laikosi teisės, moralės ir garbės 
principų. Tuo būdu mūsų laisvės kovotojai 
Pranas ir Algirdas Bražinskai sovietams 
nebus išduoti.

Lietuvių pastangos — daugybė laiškų 
bei telegramų Turkijos vyriausybei, Vlikc 
atstovo Romo Kezio, adv. Elenos Armonie- 
nės ir Antano Rudžio — veikla Ankaroje 
galėjo turėti nemažos įtakos tokiam Turki
jos vyriausybės nusistatymui.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas taip pat dirba labai įtemptai. Laimėta 
daug, bet dar ne viskas, nes dar ne viskas 
ii’ padaryta. Dabar reikia siusti Turkijos 
prezidentui padėkos laiškai ir telegramos 
— kuo daugiau, tuo geriau.

Bražinskai dar gali būti teisiami Turki
jos teismų. Nors jų gynimas suorganizuo
tas. bet tam reikės ir pinigų: tiek naujoms 
kelionėms į Turkiją, tiek ir vietoje. Visi 
lietuviai prašomi organizuoti aukų rinkimą 
ir jas siųsti TAUTOS FONDUI 64-14 56 
Road. Maspeth. N. Y. 11378. (ELTA)

Lapkričio 2 d. Vliko Valdybos posėdy 
Romas Kezys, Vliko atstovas, prieš pora 
dienų grįžęs iš Turkijos, painformavo Vil
ką apie Bražinskų padėtį Turkijoje ir apie 
laisvųjų lietuvių pastangas Ankaroje ir 
Trebisone Bražinskams padėti. Pateikiame 
to pranešimo santrauką ir tas informaci
jas. kurios žinotinos plačiajai visuomenei.

Bražinskų žygis į laisvę neturi sau ly
gaus pokario lietuvių istorijoje. Jis išgar
sino lietuvių vardą visuose pasaulio žemy
nuose, sujungė laisvuosius lietuvius Bra
žinskų gelbėjimo akcijai į vieningą jėgą, 
kaip joks kitas įvykis to nėra padaręs, su
teikė progą platiems Turkijos vyriausybės 
sluoksniams išsamiai pristatyti Lietuvos 
laisvės reikalą. Žinių tiekimo didžiosios 
institucijos, kaip Associated Press ir New 
York Times New Yorke ir Ankaroje, pačios 
dėjo pastangas su Vliko atstovu susisiekti 
ir jo informacijas naudojo savo praneši
muose. Tų pranešimų pasėkoje aštriai re
agavo Kremliaus žinių agentūra Tass. pa
vadindama Vliko pastangas emigrantų lie
tuvių tauškalais, o Vliko atstovas esąs 
Amerikos žvalgybos agentas, karo nusikal
tėlis. sovietiniu žmonių žudikas ir pan. To
kia Tass reakcija dar labiau išgarsino visa
me pasaulyje lietuviu varda ir jų pastan
gas gelbėti savo tautos naujausius didvy
rius.

Uždavinys Ankaroje buvo: 1. paveikti 
kuo daugiau Turkijos valdžios pareigūnų 
pristatant jiems tikrąją Bražinskų žygio i 
laisvę priežastį, būtent — sovietinės oku
pacijos terorą; 2. išnaudoti šį įvykį laisvės 
bylos garsinimui pasaulyje; 3. ištirti tiesio
ginės pagalbos Bražinskams galimybes, 
ypač kriminalinės bylos atveju; 4. sudary
ti kontaktus Turkijoje tolimesniems ry
šiams palaikyti ir 5. svarbiausia, kad Bra
žinskai nebūtų grąžinti rusams.

R. Kezys savo pranešime pabrėžė ypač 
sėkmingas dr. E. Armonienės. Balfo atsto 
vės. pastangas Ankaroje.

Vliko užsibrėžtieji uždaviniai buvo atlik
ti labai sėkmingai.- Vliko atstovas turėjo 
pasimatymus su 14-ka Turkijos valdžios 
atstovų. Ministerio Pirmininko įstaigoje 
Užsienio Reikalu ir Teisingumo Reikalu 
ministerijose. Aukščiausias pareigūnas, su 
kuriuo R. Keziui teko kalbėti, buvo Mus- 
lih Fer — specialus ministerio pirmininke 
asistentas (atitink. Harrv Kissinger- JAV- 
se). Prieš vizitą pas aukšto rango valdinin. 
kus. Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas iš N“'>- 
Yorko pasiųsdavo telegramas ir tokiu būdu 
paruošdavo dirvą sėkmingesnėms diskus’- 
ioms. Vliko atstovas Ankaroie buvo nuo
latiniam telefoniniam kontakte su dr. J. K 
Valiūnu. Toks artimas ryšys labai teigia
mai atsiliepė į Vliko pastangas Ankaroie.

2. - Vliko atstovas, tik nuvvkes i Angara 
patyrė apie turku dideli nenorą šia bvln 
populiarinti. Turkai yra labai nelaimingi 
dėl šio įvykio, nes jis arba gerokai gali ap
gadinti tųrkrr-sovietu santykius, arba su
pykdyti didžiąją turkų tautos dali, kuri yra 
stipriai nųsistačnisi nreš rusus ir prieš ko
munistus. Dėl šių priežasčių Vliko atstovas 
Turkiinie nedėjo pastaru’” savo misijai iš
garsinti. nors prosu tam ir buvo.

3. Eventualus Bražinsku bvlos gynimas 
yra labai geroje padėtyje. Tai pirmoj eilei 
E. Armonienės nuopelnas.

Ryšiai su pavieniais asmenimis Turkijo
je yra užmegzti (įskaitant ir aukštus val
džios pareigūnus). Jų parodytas noras lie
tuviams padėti yra džiuginantis. Šis ryšys 
su mūsų draugais Turkijoje bus palaiko
mas ir toliau įvairiais kanalais.

Romas Kezys, grįždamas iš Ankaros, bu
vo sustojęs Romoje, kur Vliko atstovo prel. 
Mincevičiaus pastangomis ir jo lydimas tu
rėjo audienciją pas kardinolą Samorę, ap
lankė Lietuvos Diplomatijos Šefą min. St. 
Lozoraitį ir apžiūrėjo lietuvių koplyčią Šv. 
Beiro Bazilikoje. (ELTA)

Lietuva tol nenugalėta, kol dėl jos kovo, 
jame. Tautos Fondas laukia Tavo, lietuvi, 
aukos tai kovai!

PAMINKLAI KURČENKAI
Nadė Kurčenka. nušautoji Sov. Sąjungos 

lėktuvo patarnautoja, apdovanota Raudo
nosios vėliavos ordinu, ir jau projektuoja
ma statyti jai paminklus.

Vilniaus vidurinės mokyklos 4 „D“ kla
sės pionieriai pavadino jos vardu savo bū
rį.

Kaip iš pranešimo žinome, Nadė Kur
čenka lietuvių Bražinskų buvo nušauta at
sitiktinai, kai lakūnas ėmė mėtyti į šalis 
lėktuvą, nepaisydamas galimo pavojaus 46 
keleiviams.

P4S4 U L YJE
— Britanijos karalių šeimos sūnus — 

Valijos princas Kalėdoms gaus tėvų dova
ną — automobilį Aston Martin DB6 už 
5.500 svarų, o princesė Annė — Scimitar 
GTE už 2.144 svarus.

— Per pirmuosius devynis šių metų mė
nesius Britanijoje buvo daugiau kaip 3.000 
streikų, ir dėl jų niekais nuėjo apie 74 mi
lijonų darbo dienų (šie metai streikų skai
čiumi ir praleistomis darbo dienomis galė
tų lygintis tik su 1926 metais, kai krašte 
buvo visuotinis streikas).

— Čigonų šeima, protestuodama prieš 
tai. kad savivaldybės visur juos varinėja, 
su visu karavanu buvo sustojusi prieš mi
nisterio pirmininko būstinę — Downing 
gatvės Nr. 10, bet lordas Sandfordas išpra
šė juos į kitą gatvę ir su savo šeima atėjo į 
karavaną arbatos išgerti.

— Romoje prieš J. Tautų maisto ir že
mės ūkio organizacijos rūmus stovi 75 pė
dų aukščio obeliskas, ketvirtame amžiuje 
pastatytas Etiopijos religiniame centre 
Axume. bet 1937 m. pasigrobtas italų, kaip 
nugalėtojų ir kaip nugalėjimo įrodymas, ir 
ligi šiol nesugrąžintas, vis dešiniosioms 
grupėms priešinantis ir tvirtinant, kad tai 
yra ir turi būt paminklas tiems 120.000 ita
lų, kurie žuvo kolonijiniame kare (Romoje 
dar stovi kiti 13 obeliskų, kurių vis po vie
ną parsigabendavo imperatoriai, nukaria
vę naują kraštą).

— V. Vokietijos kontržvalgybos viršinin
kas Schruebberis tvirtina, kad komunistų 
slaptoji žvalgyba vidutiniškai kasdien už
verbuoja po du vokiečius kaip šnipus, pa- 
pirkdama juos, šantažuodama ar grasinda
ma imtis prievartos priemonių prieš jų gi
mines.

— Kol kas dar nepaaiškėjo, ar tikrai 
Chruščiovas rašė knygą „Chruščiovas atsi
mena“, bet agentai jau yra pardavę teisę 
ą spausd'n'i 16 kraštų (už tokią teisę bri

tu leidykla Deutsch vien avansu sumokėjo 
25.000 svarų).

— Indijos vegetarų draugija išaiškino, 
kad kiaušinis yra vegetariškas valgis, ir 
vegetarai dabar pradės valgyt kiaušinius.

— Italijos vyriausybė žada prašyti par- 
’amentą panaikinti prieš 10 mėnesių priim
tąjį įstatymą, kuris leidžia tinklais gaudy- 
‘i praskrendančius mažus paukštelius (T*a- 
’ija dėl to jstalvmo kritikuojama, kad ne
padeda saugoti gyvūnijos).

— Indonezijoje nėr pastaruosius 10 mė
nesių cholera mirė daugiau kaip 1.000 žmo
nių.
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S. VYKINTUI 65 METAI
Rašo dr. A. RUKŠA

Sukakties proga pravartu bent trumpai 
apžvelgti ir ..Europos Lietuvio“ skaityto
jams nesvetimo našaus žurnalisto ir veik
laus visuomenininko, kultūrininko ir peda
gogo Stepo Vykinto-Povilavičiaus išeitą gy
venimo ir veikios kelią.

St. Vykintas gimė 1905.XI.23 Rokiškio 
apskrityje, Lukštų parapijoje, šikšnių kai
me. Jo tėvas Benediktas Povilavičius, 
smulkus ūkininkas ir kalvis, ir motina Ie
va (Ragelytė) buvo tiek darbštūs, jog pra
turtėję 1910 m. galėjo išsinuomoti Kraštų 
dvarą Kamajų parapijoje. Kadangi mokyk
lų arti nebuvo, tai jų sūnus Stepas, pasi
rengęs privačiai pas buvusį, matematikos 
studentą Praną Indriūną. 1918 m. žiemą iš
laikė egzaminus į antrąją Kupiškio pro
gimnazijos klasę. Tais pačiais metais rude
nį jis persikėlė į naujai atidarytą Rokiškio. 
1922 m. į „Aušros“ gimnaziją Kaune, kurią 
baigė 1924 m. Prieš norėjusios leisti į ku
nigus motinos norą 1924 m. jisai stojo į 
Lietuvos Universitetą, Humanitarinių 
mokslų fakultetą, kur studijavo prancūzų 
kalbą ir literatūrą, lietuvių kalbą ir litera

tūrą ir filosofijos sistemą. Studijuodamas 
labiausiai mėgo lituanistines paskaitas: sa
vo geriausiu mokytoju ir auklėtoju laiky
to M. Eiržiškos. Krėvės. Voldemaro, Bal
čikonio. Pr. Skardžiaus. A. Salio ir kitų. 
Prancūzų literatūros mėgiamiausias profe
sorius buvo V. Dubas, mėgiamos buvo ir 
Sezemano ir Karsavino paskaitos. Nors su
kaktininkas yra diplomuotas romanistas, 
romanų kalbų specialistas, tačiau visa šir
dimi pamėgo lituanistikų ir jai skyrė visą 
savo gyvenimą.

Pagrindinė St. Vykinto darbo sritis buvo 
žurnalistika ir visuomeninė veikla, tik tar
pais pertraukiama ar paįvairinama kurių 
tarnybinių pareigų ar išorinių aplinkybių. 
1925 m. jis buvo pradėjęs dirbti mokytojo 
darbą šakių ..Žiburio" gimnazijoje, kur 
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą vyresnėse 
klasėse ir psichologiją, logiką VII ir VIII 
klasėje. 1926-27 m. kurį laiką dirbo Žemės 
Ūkio Ministerijoje tiesioginėje ministro J 
Aleksos žinioje instruktorium inspekto
rium ir organizavo „Ūkininkų Vienybės" 
suvažiavimus. 1927-28 m. buvo paskirtas 
Alytaus valstybinės gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoju. Čia dirbti 
jam buvo miela, nes direktorius buvo dide
lis humanistas ir geras pedagogas S. Vait
kevičius. Pakviestas ir atvykęs į Kauną re
daguoti „Jaunosios Lietuvos“ ir „Jaunosios 
Kartos“, sukaktininkas labai sunkiai susir
go tbc. Tik iš miesto savivaldybės ligoninės 
į geresnę šv. Luko ligoninę perkėlusio ligo
nį dr. A. Petriko dėka tvirtai pasiryžusiam 
pasveikti, nors jau ir gavusiam iš ašaro
jančio Vaižganto paskutinį patepimą su- 
kaktininkui pasisekė išsikasti iš mirštamos 
ligos. 1927 m. pavasarį jis išėjo iš ligoninės, 
rudenį išvvko gydytis į Italiją. Čia išmok? 
italų kalbą ir perskaitė daugybę italų kla 
sikų, pradedant Dante ir baigiant Gražia 
Deledda. Ypač pamėgo jis Gabrielį d'An- 
nunzio. 1939 m. buvo išvykęs į Paryžių stu
dijų pagilinti. Visą pirmąjį bolševikmetį iš
buvo bedarbis. Apsimetė studentu ir taip 
nebuvo išvežtas. 1941.IX-1943.III.1 buvo 
Švietimo vadybos meno departamento di
rektorium. Iš šių pareigų pasitraukė tyliai 
protestuodamas, kai, areštavus Pr. Ger
mantą, Vadybą perėmė nacių paskirtasis 
vokietis įgaliotinis. 1944.VIII pasitraukė su 

šeima į Austriją ir apsigyveno Vienoje. 
1945.11.13 persikėlė į Bavariją. Nuo 1957. 
V.15 iki šių metų rudens dirbo Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijoje. Čia jis dėstė lietu
vių kalbą ir literatūrą.

Žurnalistinė veikla
Vykintas stiprus žurnalistas, rašąs gy

vai, žodinga, vaizdžia, taisyklinga lietuvių 
kalba. Nesiimdamas duoti mūsų sukakti- 
ninko gausių straipsnių apžvalgos, teap- 
žvelgsiu čia tik jo žurnalistinės veiklos 
tarpsnius.

Anksti, dar Rokiškio gimnazistas. Vykin
tas jau rašinėjo korespondencijas į Kauno 
laikraščius. Kaune pradėjo rašyti publicis
tinius straipsnius „Tautos Balse“ ir kitais 
vardais leidžiamuose Smetonos ir Volde
maro laikraščiuose. Jau gimnazijoje pasu
kusiam į vidurio kelią, jam, be Smetonos ir 
Voldemaro, didžiausią įtaką darė Vaižgan
tas ir Vydūnas. 1929 m. pavasarį, išėjęs iš 
ligoninės ir kiek sustiprėjęs, rašė veda
muosius į „Tautos Kelią“ Vikt. Smilgos 
slapyvardžiu ir knygų recenzijas j „Spau
dos Naujienas". 1932 m. aštuonis mėnesius 
buvo „Šiaurės Lietuvos“, „Žemaičių Bal
so“, „Biržų Žinių“ ir „Mūsų Krašto" Pane
vėžyje vyriausiu redaktorium. Nuo 1932. 
XI iki 1938 m. pabaigos buvo „Lietuvos 
Aido“ kultūros skyriaus redaktorium. 
Stengdamasis pakelti spaudos kultūrą, jis 
įvedė į kultūros priedą dailininkų iliustra
cijas rašytojų kūriniams, kvietė pajėges
nes literatūros, dailės, muzikos ir mokslo 
jėgas bendradarbiauti. Visą laiką rašė lite
ratūros kritikos straipsnius. Kurį laiką bu
vo teatro kritikas, nes buvo baigęs prof. 
Balio Sruogos teatro seminarą. 1939 m. ru
denį Vilniuje buvo laisvas žurnalistas. 1940 
m. ten redagavo „Tėvų Žemę“, kuri užsida
rė bolševikams okupavus Lietuvą. 1941 m., 
Lietuvą okupavus naciams, buvo „Naujo
sios Lietuvos“ Vilniuje redaktorius, vėliau 
buvo pakviestas į Kauną redaguoti „Tau
tos Kelio“ ir „I Laisvę“, tačiau Gestapui 
„Tautos Keliui“ leidimo nedavus. „Į Lais
vę“ išbraukus jo pavardę, jis grįžo į Vilnių 
eiti meno direktoriaus pareigų. Nuo 1943 
m. iki 1944. VII jis buvo „Naujosios Lietu
vos“ literatūros skyriaus redaktorium.

Nacių okupacijos metu Lietuvoje akty
viai dalyvaudamas rezistencijoje. Vilniuje 
kartu su idėjiniais draugais leido antinaci- 
nius laikraščius „Naują Žygį“, Mūsų Že
mę“. Rašė taip pat „Laisvės Kovotojuje“. 
„Atžalyne“. 1946 m. pradžioje kartu su po

litiniais draugais Memmingene įsteigė 
„Mintį“, kurios buvo vyriausiu redakto
rium. Dėl asmeninių ir politinių nesutari
mų turėjo iš „Minties" pasitraukti. Tada 
įsteigė „Laisvąją Lietuvą", kurią vėliau 
laisva valia perdavė „Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiui“. Laikraštis iš pradžių buvo per
keltas į Kanadą, dabar eina Čikagoje. Porą 
metų leido ir redagavo „Savaitės Žinias" 
Memmingene. I960 m. redagavo PLB Vo
kietijos Krašto biuletenį „Informacijas" 
Dabar, dėl amžiaus pasitraukęs iš gimnazi
jos, aktyviau rašo į „Europos Lietuvį“, 
„Dirvą", „Laisvąją Lietuvą".

Sukaktininkas dalyvauja ir organizaci
nėje žurnalistų veikloje. Jis suorganizavo 
„Lietuvių Žurnalistų Sąjungos" Vokietijos 
skyrių ir yra išrinktas to skyriaus pirmi
ninku.

Kultūrinė ir visuomeninė veikla
Dar tebesimokydamas Rokiškyje, sukak

tininkas buvo įsijungęs į veiklų moksleivių 
gyvenimą. Jis čia buvo įsteigęs oratorių 
būrelį, dalyvavo literatūriniuose būreliuo
se, laikė moksleiviams ir kaimo jaunimui 
prakalbas ir paskaitas. „Aušros" gimnazi
joje dar labiau įsikinkė į moksleivių kul
tūrinę veiklą. Kartu su draugais įsteigė 
„Meno Kuopą", kuriai kurį laiką pirminin
kavo. Kuopa ruošė literatūros vakarus, 
meno klausimais diskusijas ir paskaitas 
Čia nekartą paskaitas laikė K. E inkis ir ki
ti žymūs rašytojai. Kaune Vykintas lankė 
teatrą ir dailės parodas. Nepriklausomybės 
laikais ir tremtyje jis laikė daug paskaitų, 
radijo pranešimų, vedė radijo literatūros 
valandėlę, dalyvavo literatūros vakaruose 
su Miškiniu, Dovydėnu, Inčiūra ir kitais 
daugelyje provincijos miestų.

Dar mokyklos suole Rokiškyje įsijungęs 
į visuomeninę veiklą, mūsų sukaktininkas 
nebesiskyrė su ja per visą savo gyvenimą. 
Nuo 1925 m. jis „Neo-Lituanios“ korporan- 
tas. dabar filisteris, nacių okupacijos metu 
rezistentas, nuo 1945 m. rudens pusę mete 
Vliko atstovas Lietuvių Nacionalistų Parti
jos ligi jos pašalinimo iš Vliko. 1946 m. jis 
kartu su politiniais draugais Vokietijoje 
įsteigė Lietuvių Demokratų Partiją, 1948 
m. pasivadinusią Lietuvos Atgimimo Sąjū
džiu, kurio valdybos pirmininku buvo iš
rinktas dviem kadencijom.

Nuo 1950 m. sukaktininkas dalyvauja 
Vokietijos Krašto bendruomenės veikloje. 
1950 m. jis buvo išrinktas Memmingeno 
apylnkės valdybos pirmininkų. 1951 m. bu
vo pakviestas Krašto Valdybos įgaliotiniu 

amerikiečių zonai, tais pat metais išrink
tas ir Tarybos nariu. 1952-54 m. išrinktas 
Garbės Teismo pirmininku. 1954-55 m. 
Krašto Valdybos nariu. Tarybos ir Valdy
bos nariu buvo išrinktas dar keletą kartų. 
Jis ir šiuo metu yra PLB Vokietijos krašto 
Tarybos nariu.

1967 m, sukaktininkas buvo PLB Tary
bos išrinktas Tautos Fondo atstovybės Va
karų Vokietijos nariu, o atstovybė išrinko 
jį pirmininku. Jis priklauso Lietuvių Žur
nalistų ir Lietuvių Rašytojų Sąjungoms. 
Veikla daugeriopa — siekis vieneriopas

Kaip ir daugelio lietuvių inteligentų, 
ypač ankstesniųjų, mūsų sukaktininko 
veikla šakota: jis visuomenininkas, kultū
rininkas, mokytojas, Žemės Ūkio Ministeri
jos valdininkas-organizatorius, švietimo 
Vadybos meno reikalų direktorius, rezis
tentas. politinių sąjūdžių ir laikraščių stei
gėjas ir leidėjas, laikraščių skyrių redakto
rius ir ne tik įvairių lietuviškų laikraščių 
bendradarbis, bet ir laikraštininkas, nema
ža rašęs literatūrinėmis ir politinėmis te
momis ir estų, latvių, švedų, lenkų, ukrai
niečių, vokiečių spaudoje. 1938 m. jis sure
dagavo leidinį apie Lietuvą vokiečių, ang
lų ir prancūzų kalbomis. Šiame leidinyje 
parašė ilgesnę studiją apie lietuvių litera
tūrą. Šis straipsnis buvo atspausdintas ang
liškai ir prancūziškai atskiromis laidomis. 
Jis ir vertėjas, išvertęs iš prancūzų kalbos 
R. Rolland „Mahatma Gandhi“ ir Maurice 
Eedel „Zulfu“. Rankraštyje turi išverstą 
Gheorghiu romaną ,.25-ji valanda“.

Nepalaužė stiprios atkaklios asmenybės 
nei mirštama liga, nei didžiausia visą šalį 
ištikusi nelaimė — nepriklausomybės nete
kimas ir su tuo susijusios tautos kančios ir 
naikinimas, nei tėvynės nustojimas ir me
džiaginiai nepritekliai, kai. gyvenant aukš
tos materialinės gerovės pasaulyje, tebuvo 
gaunama apie trečdalį jo kvalifikacijoms ir 
amžiui normaliai gaunamos algos, žymiai 
mažesnės net už kvalifikuoto darbininko 
atlyginimą, nors teko priverstam gyventi 
dviejose gyvenvietėse, tad mokėti dvi butų 
nuomas ir leisti du vaikus į mokslą. Nesi
skųsdamas jis eina su šypsena dygliuotu 
gyvenimo keliu, nes visą gyvenimą jam rū
pėjo ne medžiaginė asmens gerovė, bet 
dvasiniai polėkiai ir Lietuvos likimas, ku
rios prisikėlimu jis tvirtai tiki ir jaučiasi 
laimingas tebegalėdamas dirbti šviesiai 
jos ateičiai. Šis pagrindinis siekis lydėjo 
daugeriopus jo darbus.

Širdingai linkime mielam Sukaktininkui 
stiprios sveikatos ir daug daug metų našiai 
ir kūrybingai dirbti.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1918 -1919 METAIS

Ats. mjr. P. Gudelis
Taigi jei patikėtume, kad Žemaičių pulkas tu

rėjo apie 1000 gaunančiųjų algas, tai per trejetą jo 
gyvavimo mėn. galėjo būti išleista arti pusės milijo
no rublių. O juk buvo dar ir kiti „pagalbiniai dali
niai“. Matyti, kad visiems jiems iš rusų gausybės 
rago byrėjo pakankamai pinigų, nes nėra duomenų, 
kad bent vienas iš organizatorių būtų skundęsis pi
nigų stoka. Dažniausiai trūkdavo ginklų, kuriems 
pirkti iš vokiečių pinigų taip pat nesigailėta.

Toks pat rusų samdinys buvo ir aukščiausiu 
manifestu pasiskelbusioji laikinoji revoliucinė Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybė. Iš jos 
1918 m. gruodžio 18 d. pasitarimo protokolo (Brb 
19 dok.) matyti, kad ji gavo tik naują vardą, o liko 
eiliniu Rusijos STFR sritiniu komitetu. Ten juk ra
šoma: „.. šiuo metu visas laikinosios rev. L. d. ir v. 
valdžios darbas turi būti panašus į kitų Rusijos so
cialistinių tarybų respublikų federacijos karo — re
voliucinių komitetų darbą“.

Įsidėmėtinos tos vadinamosios vyriausybės le
galizavimo detalės. Ji buvo sudaryta gruodžio 8 d. 
Manifestui ilgiau cenzūroje užtrukus, pasiskelbė tik 
gruodžio 16 d. RTFSR liaudies komisarų taryba 
pripažino Lietuvos tarybų respublikos nepriklauso
mybę gruodžio 22 d. (Brb 23 dok.). Gruodžio 24 d. 
visos Rusijos centrinis vykdomasis komitetas pripa
žino Estiją, Lietuvą ir Latviją nepriklausomomis ta
rybų respublikomis (Brb 25 dok.). O paryškinti rau
donosios vyriausybės finansinei nepriklausomybei 
susiprasta tik 1919 m. sausio 21 d. Tą dieną RSTFR 
liaudies komisarų taryba nutarė suteikti jai piniginę 
paskolą (Brb 73 dok.). Ten rašoma: „Liaudies ko
misarų taryba 1919 m. sausio 21 d. posėdyje svarstė 
klausimą apie asignavimą (išdavimą) laik- rev. L. d 
ir v. vyriausybei paskolos 180 milijonų rublių sumo
je, nutarė... iš valstybės iždo išduoti šimtą milijonų 
rublių... Sąlygas ir išdavimo tvarką pavedama iš
dirbti liaudies finansų komisarui“.

Kad tuo reikalu būtų rūpinusis toji laikinoji 
r. L. d. ir v. vyriausybė ir būtų tarusis dėl sąlygų ir 
išmokėjimo tvarkos, — visiškai nematyti. Tai buvo 
tik eilinis aukštųjų valdovų popierinis aktas visuo
menės opinijai sudaryti.

Reikia atsiminti, kad tosios vyriausybės parei
gūnų „velnio tuzine“ nė kasininko nebuvo, nekal
bant apie finansų komisarą (Brb 19 dok.). Buvo tik

jų pačių dokumentų šviesoje 

buhalteris iš rusų iždo gaunamųjų sumų apyskai
toms paruošti.

[domu iš dokumentų prasekti, kaip visi tie rusų 
samdiniai be skrupulų reikalaudavo milžiniškų su
mų mažai tepagrįstiems tikslams. Niekur nerašoma, 
kad rusai būtų reikalavę iš gaunamųjų sumų atsi
skaityti- Bet į akis krinta samdinių pastangos išpūs
tomis veiklos apyskaitomis bei fantastiškais praneši
mais įtikinti darbdavius, kad jie ne veltui duoną val
go.

Vieną būdingiausių tokio apgaudinėjimo pavyz
džių užtinkame dviejuose (9 ir 21 nr.) paskelbtuose
c. b. protokoluose. Kalendorinis laiko skirtumas 
tarp jų nuo rugpiūčio 29 d. ligi spalio 22 d. nesudaro 
nė dviejų mėnesių. Vokiečių priespauda Lietuvoje 
per tą laiką nesumažėjo. Spalio 17 d. mobilizuotieji 
partiniai darbuotojai gal nė išvažiuoti iš Maskvos 
dar nebuvo suspėję. Tik vienas reikšmingesnis įvykis 
buvo tas rugsėjo 30 d. bolševikų suvažiavimas Vil
niuje. O tarp abiejų Eidukevičiaus pranešimų apie 
padėtį Lietuvoje toks skirtumas, kaip tarp žemės ir 
dangaus. Ta aplinkybė, kad šis protokolas buvo ra
šomas rusiškai, rodo, jog jis buvo skiriamas darbda
viams pasirodyti.

Žinome Eidukevičiaus aimanas jo rugpiūčio 29
d. pranešime. O spalio 22 d. pranešimas jau pilnas 
teigiamybių (prot- 21 nr.). Savo pranešimą Eiduke
vičius pradeda taip: „Prieš pusantro mėnesio... Lie
tuvoje tebuvo komunistų organizacijos užuomazga 
Per tą pusantro mėnesio laiką daug padaryta, svar
biausia, organizaciniu klausimu, ir šių metų rugsėjo 
30 d. pavyko sušaukti suvažiavimą ir tuo būdu su
vienyti visas vietose esančias grupes“. Taip kalbė
damas, Eidukevičius, matyt, visą reikšmę priskiria 
savo veiklai su rugsėjo 6 d. Maskvoje gautaisiais 37 
tūkstančiais rublių sugrįžus į Lietuvą.

Tačiau L ir BKP CK sekretorius savo apyskai
toje apie partijos veiklą (Brb 14 dok.) daug bešališ- 
kiau pabrėžia, kad tik po rugsėjo 30 d. suvažiavimo 
prasidėjo „planinga veikla“. Pripažindami jam tie
są, turime tos veiklos stebuklingo suaktyvėjimo lai
kotarpį susiaurinti ligi trijų savaičių, nuo rugsėjo 30 
d. ligi spalio 22 d.

Tuo būdu ta Eidukevičiaus pranešimo įžanga 
darosi gana problematiška. Kad savo teigimą pada-į 
rytų patikimesnį, jis pasakoja: „Suvažiavimo išrink-1 

tasis komitetas išsiskaidė į komisijas: organizacinę- 
agitacinę, redakcinę, kultūros-švietimo, profesinio 
judėjimo ir kooperatyvų. Raudonojo Kryžiaus ir ka
rinę“. Vadinas, partinio darbo talkon stojo net sep
tynios komisijos. O iš Kapsuko „Pirmosios proleta
rinės revoliucijos Lietuvoje“ 35 pastabos (236 p.) 
žinome, kad į tą „milžinišką“ komitetą ir tebuvo iš
rinkti 7 asmenys ir kad du aktyviausieji, Piliaris ir 
Eidukevičius, greitu laiku išvyko į Maskvą. Tai aiš
kiausias blefas- Jų pilna ir toliau pranešime.

Toliau jis pasakoja: „Pradėta organizuoti bi
bliotekas ir kultūros-švietimo darbą. Įsteigtas Rau
donasis Kryžius, kuris jau teikia paramą kaliniams. 
Rūpinamasi įsteigti vakarinius kursus“... Kad tie jo 
pasakojimai kėlė „išplėstinio posėdžio“ dalyviams 
abejonių, matyti iš užprotokoluoto tokio sakinio: 
„Gavęs daug klausimų, drg. Butkevičius (jis gi Ei
dukevičius. Aut.) atsako į juos (...).“ Galima many
ti, kad tie klausimai ir atsakymai nebuvo teigiamo 
pobūdžio, dėl to pridengti daugtaškiu. Galima su
prasti, jog tomis pasakomis Eidukevičius ir c. b. 
stengėsi įrodyti darbdaviams, kad su gautaisiais 53 
tūkstančiais rublių daug nuveikė

Bet toji suma minėtina ir tuo atžvilgiu, kad ji 
parodo, kaip c. b. sugebėdavo išnaudoti rusų dosnu
mą. Pirmajame savo pranešime, rugpiūčio 29 d., Ei
dukevičius taip apibūdino einamuosius partijos rei
kalus: „Manoma sutvarkyti darbą Lietuvoje. Reika
linga 15 agitatorių, 20 knygų platintojų, 2 redakto
rių ir t. t. Pinigų reikalinga 33 tūkstančiai“. O iš 
prot. I I nr. matome, kad rugsėjo 6 d. jis vietoje rei
kalingų 33.000 jau buvo gavęs iš rusų net 53.000.

Nesidrovėdavo lietuviai bolševikai semti iš dos
naus šeimininko kišenės pinigų netgi visiškai pro
blematiškiems tikslams. Rugsėjo 6 d. prot. 11 nr. 4 
sk. rašoma: „Išklausius pranešimo, kad reikalingas 
Lietuvoje legalus kultūrinis darbas, nutarta (Lietu
vos reikalų komisariato) daromiems žingsniams pa
tirti sąlygas Lietuvoje legaliam kultūros darbui pri
tarti: konkrečias darbo formas nustatyti, sužinojus 
vietos sąlygas“.

Net spalio 22 d. pranešime Eidukevičius prisi
pažįsta, kad tik dabar „pradėta rūpintis leidybine 
veikla: gauta patalpa ir ieškoma kelių knygoms ga
benti iš Rusijos“. Bet jau rugsėjo 6 d. (prot. 11 nr.. 
4 sk.) nutarta: „prie paskirų kultūros darbui Krajo- 
vo komiteto 10 tūkst- rublių prašyti dar pridėti po 
10 tūkst. rub. kas mėnuo“. Taigi dar tebeplanuojant 
kultūrinį darbą jau seniai buvo gaunamos dešimtys 
tūkstančių rublių ir dar prašoma pridėti. Sunku 
įsivaizduoti, kokį legalų kultūros darbą galėjo Ru
sijos lietuviai bolševikai vykdyti Lietuvoje, kai joje 
dar tvirtai tebesilaikė vokiečių okupacinis aparatas 
ir net Valstybės tarybai buvo varžomas susisiekimas 
su gyventojais.

(Bus daugiau)

PASAULIO LIGA IR VAISTAI
Vadinkime dabartinę pasaulio nuotaiką 

kaip norime. Jei seni vardai, pvz., anarchi
ja, nusibodo, kalkime naujus vardus, bet 
tokius, kurie trumpai ir aiškiai nusakytų 
dabartinius reškinius politiškai, sociališkai 
ir religiškai.

Senesnieji ir nuosaikieji dejuoja, kad 
krikščioniškoji civilizacija ir kultūra griū
va. Jaunieji šaukia, kad jie kuria geres
nius laikus. Koks žodis apims šitą „griuvi
mą“ ir „kūrimą“? Ir pilnai išreikš to vyks
mo prasmę?

Toks žodis yra. Jis labai paprastas ir se
nas. Tai žodis — baimė.

Visi dabar bijo. Bijo politikai, bijo vi
suomenininkai. bijo dvasininkai, nes ir šių 
laikų liga yra baimė.

Sena liga. Nepagydoma. Bet ji ne mir
tina. Tik labai varginanti. Ta liga prieš 30 
metų skundėsi Pijus XI savo Enc. „Mens 
Nostra", nurodydamas ir tos ligos priežas
tis:

„Sunkiausia liga, kuria serga mūsų lai
kai. ii' vaisingiausia visų blogybių versmė, 
kuriomis kiekvienas išmintingas nusiskun
džia. tai lengvabūdiškumas ir neapsigalvo- 
jimas. kuris išmuša žmones iš tiesaus ke
lio“.

Vaistai sumažinti tos ligos varginan
tiems reiškiniams yra laisvė.

Žmogus nėra dulkė, kuri, viesulo pagau
ta. būtų mėtoma ir vėtoma.

Žmogus nėra lietaus lašas, kuris, kritęs 
žemėn ar jūron, visiškai dingtų.

Žmogus yra Dievo kūrinys, veikiąs sa
varankiškai, siųstas skelbti linksmos nau
jienos, kad kiekvienas, kuris yra iš tiesos, 
pirmoje eilėje klauso Dievo balso (plg. 
Luko 4 ir Jono 18).

Laikymasis dieviškosios tiesos ir klau
symas Dievo balso, kuris mums kalba per 
šv. Raštą ir mūsų pačių sąžinę, išvaduoja 
iš baimės, grąžina galvojimo ir veikimo 
laisvę.

Toji dieviškoji laisvė saugoja nuo klai
dų. Duoda jėgos niekam nevergauti ir nie
ko nebijoti, išskyrus patį Dievą.

Ir. štai, geriausia proga dabar apie tai 
pagalvoti, pasigydyti ir kitus pastiprinti.

Kristaus Karaliaus šventė yra primini
mas mums, kaip Kristus nugalėjo pasaulį 
tiesa ir meile. O ir Jo laikais pasaulis sun
kiai sirgo!

Ir šiais laikais kiekvienas yra įpareigo
tas pasaulį gydyti Jo priemonėmis, pats 
būdamas laisvas Dievuje. A. J. S.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
JUOZO OŽELIO MIRTIS

Pasaulį apskrido žinia apie Melbourne. 
Australijoje, įvykusią nelaimę, kai naujai 
statomasis tiltas griūdamas užmušė 33 
žmones. Dabar paaiškėjo, jų tarpe buvo ir 
vienas lietuvis — 23 metų amžiaus Juozas 
Oželis, kuris prieš 5 metus kartu su tėvais 
ir broliais atvyko Australijon iš Notting- 
hamo. Anglijos. Tiek Anglijoje, tiek ir 
Australijoje a. a. Juozas aktyviai dalyvavo 
lietuviškame veikime kaip skautas, sporti
ninkas ir tautinių šokių šokėjas. Būtų ne
užilgo ir lietuvišką šeimų sukūręs, tačiau 
mirtis nuskynė jį.

Nelaimė įvyko spalio 15 d. prie Yarra 
upės kranto. Juozas, kaip kvalifikuotas sa
nitaras. vadovavo statybos pirmosios pa
galbos punktui, teikdamas pirmąją pagal
bą darbe susižeidusiems. Jis savo darbą la
bai mėgo ir didžiavosi turėdamas progos 
prisidėti prie didžiulio tilto statybos. Eida
mas su savo sužieduotine pasivaikščioti, 
kalbėdavo, kad kurią nors dieną atvėsius 
savo ir jos vaikučius parodyti to tilto. Prieš 
pat pietų pertrauką Juozas aptvarstė atėju
siam darbininkui sužeistą ranką ir po to 
nuėjo į patiltę, kur daugelis darbininkų 
susėdę užkandžiavo. Staiga galinė 170 pė
dų aukščio kolona pasviro ir kartu su tilto 
pirmąja dalimi triukšmingai griuvo, palai
dodama nebespėjusius pabėgti, jų tarpe ir 
Juozą.

Liko nuliūdę Juozo tėvai Jonas ir Bronė 
Oželiai, jaunesnieji broliai Stasys ir Petras, 
o taip pat a. a. Juozo sužadėtinė Regina 
Bužinskaitė. Apie šią skaudžią nelaimę pla
čiai rašė Australijos angliškoji bei lietuviš
koji spauda. Keli laikraščiai, kaip Altona 
Star. The Herald. The Sun, The Mail, Tė
viškės Aidai ir kiti, išsispausdino a. a. Juo
zo nuotraukas su plačiais aprašymais, ne
pamiršdami paminėti, kad Juozas, kuris 
mėgo fotografuoti, savo nuotraukas teik
davo net ir spaudai.

Spalio 19 d. kun. B. Vaseris. asistuojant 
kun. Cahill iš North Altona, atnašavo ge
dulingas šv. mišias šv. Jono R. Katalikų 
bažnyčioje, rytinėje Melbourne dalyje, iš 
kur, gausybei žmonių dalyvaujant, buvo 
palydėtas amžinam poilsiui į gražias kapi
nes. Karstą nešė jo buvę bendradarbiai sa
nitarai.

Australian Associated Press žiniomis.

R. SPALIS
[ vieną tokį vienuolyną kėlė mus maši

na. Kelias iškaltas dar neseniai. Anksčiau 
patekti į vienuolyną reikėjo turėti drąsos. 
Išlipę dar kilome pėsčiomis, perėjome tiltą 
per prarają ir. dar pasisukinėję, pasijuto
me lyg erelio lizde. Tesalijos lyguma išsi
tiesė visu savo ilgiu ir pločiu. Išlygintoje 
viršūnėlėje išsitenka vienuolynas su, tur 
būt, keliais vienuoliais, bažnytėlė, muziejė
lis. mažas darželis, keli medeliai ir kiemas.

Kai nebuvo to kelio, vienuoliai naudojo
si tam tikru tinklu. Susiraitydavai jame 
kaip pagauta žuvis, ir tam tikro rato pade
damas tinklas buvo leidžiamas žemyn ar 
keliamas aukštyn. Kad uolos nedaužytų 
šonų, reikėjo kojomis pasispirti, atsistum
ti. Ir dabar dar tas tinklas vartojamas, bet 
tik maisto atsigabenti ar šiaip skubiam rei
kalui atsitikus.

įsikibęs sienų, žvilgterėjau žemyn, kur 
tas tinklas leidžiamas (šį kartą be jokios 
saugios atramos), ir kad tave galai! Šiur
puliai pakuteno nugarą, tai baisumėlis!

Kartą viena pora aplankė šį vienuolyną. 
Kilo tinklu, nes kelio dar nebuvo. Tuo pat

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 
artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3į jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir ka.š- 
miro medžiagos, 2J jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš-

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras), 

Telef. 01 739 8734
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.

kaip rašo Melbourne laikraštis The Herald 
(spalio 10 d.), minėtojo tilto prie Yrra upės 
statybą projektavo ir prižiūrėjo ta pati ži
noma britų inžinerijos bendrovė Freeman. 
Fox and Partners, kuri vykdė panašaus til
to statybą Milford Haven, Valijoje. Tas til
tas sugriuvo birželio mėn.

L. Venckus, Chicago. U. S. A.

K. S. KARPIAUS DIENA
Cuyahago, JAV. apskrities valdyba rug

sėjo 26 d. oficialiai buvo paskelbusi „Ka
zio S. Kurpiaus diena“ ryšium su jo 75 me
tų gimimo ir 50 metų visuomeninės veiklos 
sukaktim.

Cleveland© ir iš kitų vietovių lietuviai 
buvo gausiai susirinkę pagerbti jubiliato j 
„Dirvos" surengtąjį vakarą.

K. S. Karpių ta proga sveikino išeivijos 
organizacijos ir pavieniai asmenys telegra
momis iš įvairių kraštų.

SENELIU NAMAI
Buenos Aires provincijos Adroąue mies

te „Birutietės“ organizuoja senelių Židinio 
namus. Tam svarbiam reikalui lietuviai 
aukoja stambias pinigų sumas.

GERIAUSIAS ŽAIDĖJAS GORAUSKAS
Gimęs Kaziu Rūdoje inž. Radvilas Go- 

rauskas yra geriausias Argentinos Sao 
Paulo miesto krepšinio klubo „Sirio“ žai
dėjas.

Šiais metais „Sirio“ klubo krepšinio ko
manda nugalėjo Braziliją.

INŽ. J. PELENAUSKO PROJEKTAS
Melbourno lietuvis inž. J. Pelenauskas. 

daug dirbęs ūkio mašinų projektavimuose. 
Belgijoje konkurso būdu laimėjo stambų 
projektą sukonstruktuoti automatinę šieno 
surinkimo mašiną. .

„Mūsų Pastogė“ rašo, kad „žemės ūkio' 
mašinų technologijoje tai stambus laimėji
mas ne tik pačiam inž. J. Pelenauskui. bet 
ir visai Australijai“.

Inž. J. Pelenauskas yra aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys.

KNYGA APIE GENOCIDĄ
Jau buvo rašyta E. Lietuvyje, kad di

džiojo knygnešio sūnus ir žinomas social
demokratas Kipras Bielinis savo testamen
tu paliko dalį pinigų išleisti knygai, pa
vaizduojančiai Lietuvoje rusų vykdomąjį

GRAIKIJOJE
būdu grįžti vyras griežtai atsisakė. Veltui 
vienuoliai aiškino, kad leidžiantis be tink
lo dar pavojingiau. Tik nugirdę vyrą vynu, 
laimingai nuleido jį su žmona žemyn. 
Suprantama, vargšė žmona viena turėjo 
darbuotis, spardytis kojomis, kad uolos ne
sužalotų jos mylimojo.

Sakoma, kad tikėjimas gali pajudinti 
kalnus. Čia jis juos pajudino. Anais laikais 
į tas stačias uolas užkelti statybinę medžia
gą. sulipdyti tokius pastatus — lygu ste
buklui, kurį pagimdo tik gilus tikėjimas.

Bažnytėlėje stebėjau du jaunuolius, ku
rie pusbalsiu traukė liturgines giesmes. 
Žiūrėdamas į juos, pasijutau grįžęs į pra
eitį, kuri nepažino bitnikų, hipnikų ir kitų 
dabartinių madų.

Čia taip kilnu ir poilsinga. Per dienas 
naktis galima žvalgytis iš to erelio lizdo, 
ir niekad nebus gana. Čia gali pasidaryti 
ir šventas ir tyras, kaip tas šaltinio van
duo. Visas pasaulis po tavo kojomis, dieną 
naktį galėtum maitintis jo grožiu. Kažin, 
gal reikalingas jiems dar vienas vienuolis? 
O gal vėliau kada?..

Kalėdines dovanos
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba aeryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
£35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0, nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai .£4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—,- nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

Už £12.0.0 pasiunčiamo maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

genocidą.
Tą dokumentinę knygą ėmė rengti dr. J. 

Pajaujis ir dr. D. Jasaitis.

ŠAULIŲ KUOPŲ PLANAI
Stasio Butkaus ir „Švyturio“ kuopų šau

liai JAV sudarė bendrą komitetą ir galvoja 
pirkti didėlesnį žemės plotą prie Dainavos 
Detroite.

St. Butkus, kurio vardu yra pavadinta 
šaulių kuopa, buvo gerai pažįstamas ir 
daugeliui Anglijoje, ypač Derbyje gyve
nančių lietuvių.

Reikia pažymėti, kad S.. Butkaus vardo 
šaulių kuopa reiškiasi savo veiklumu įvai
riose srityse.

GINTARAS KAROSAS PRALAIMĖJO IR 
LAIMĖJO

„Draugas" rašo, kad 24 metų Gintaras 
Karosas kandidatavo į Massachusetts vals
tijos reprezentacinį postą ir priešrinkimi
nę kelionę atliko specialiu autobusu, ku
rio išorinės sienos buvo išrašytos įvairiais 
šūkiais, primenančiais bolševikų užmačias 
ir kad Lietuva yra okupuota.

Rinkimus jis pralaimėjo ir neteko, kaip 
pats sakosi, 1.(100 sunkiai sutaupytų dole
rių.

Bet Massachusetts valstijos gubernato
rius. įvertinęs jo gabumus politinėje veik
loje. paskyrė jį koordinatorium rytinių 
valstybių etninėms (tautinėms) grupėms.

DR. E. VASILIAUSKAS
Vasario 16 gimnazijos auklėtinis Edmun

das Vasiliauskas rugpiūčio mėn. gavo che
mijos mokslų daktaro laipsnį Chicagos 
universitete.

Jaunasis daktaras yra aktyvus lietuvių 
organizacijų narys.

TRUDEAU PASVEIKINO LIETUVIŲ 
KALBA

Spalio 9-10-11 d. d. suruoštosioms Kana
dos lietuvių dienoms Londone Kanados mi- 
nisteris pirmininkas P. E. Trudeau atsiun
tė savo sveikinimus ir linkėjimus lietuvių 
kalba.

FILMAS APIE JAUNIMO CENTRĄ
Chicagoje foto archyvas, vadovaujamas 

kun. A. Kezio, S. J., paruošė antrą filmą 
apie tėvų jėzuitų Jaunimo centrą ir lietu
vių kultūrinius parengimus.

Aplankom dar vieną vienuolyną ant kito 
kalno, pasisukinėjam tarp tų gigantiškų 
pirštų. Tikras rojus filmuotojams ir nuo
traukų mėgėjams...

Keliaujam toliau, sukam į Termopilų 
tarpeklį. Deja, ši iliuzija sudaužyta į šipu
lius. Buvau susidaręs vaizdą, kad tai siau
ras praėjimas tarp kalnų, kur didvyriai 
graikai klojo persus. Tuo tarpu pamačiau 
iš vienos pusės jūrą, iš kitos kalną, o tarp 
jų plačią atvirą vietą, lygumą. Be to, pasi
rodo, būta ir graikų išdaviko, kuris nuro
dė. kaip apeiti kalną, žodžiu, visos roman
tiškos iliuzijos sprogo, kaip muilo burbu
las. Atrodo, anais laikais pelkėtos vietos 
daugiau prisidėjo prie graikų laimėjimo, 
negu jų krūtinės ir ietys.

Puikus paminklas dabar toje vietoje, ir 
speciali policija tvarko judėjimą.

Vakare pasiekiam Atėnus, ir vėl j tą 
triukšmingą viešbutį, bet tik nakčiai. Rytą 
išvažiuojam į Poros salą, esančią už 32 my
lių nuo Pirėjaus, Atėnų uosto, ilsėtis.

Poros sala nedidukė, pilna gan aukštų 
kalvų, padengta pušynais, kurių spygliai 
šviesiai žali, neturį to lietuviško tamsumo. 
Sala, jos vaizdai gyvai primena Juodkran
tę, tik čia karštis baisus. Nepratusiam,leis
ti laiką vandeny ar lovoje kelionės po salą 
kainavo daug pastangų. O pasižiūrėti buvo 
ko. Poseidono šventyklos griuvėsiai, gražus 
vienuolynas ir šiaip nuolat kintą vaizdai. 
Po tokių išvykų tekdavo tuštinti stiklinę po 
stiklinės šalto vandens. To vandens negai
lėta. Specialus berniukas pildavo ropines 
be pertraukos. Eidami gulti nakčiai irgi 
dažnai nešdavomės tas ropines su savimi.

Mūsų „Tekančios saulės“ viešbutis buvo 
prie pat jūros. Gal tik 10-20 metrų nuo jos. 
Arti, nes jūra rami kaip ežeras. Mat, iš pie
tų pusės, gal tik per kilometrą esąs žemy
nas neleidžia jai įsisiūbuoti.

Viešbutis naujas, moderniškas, vienas iš 
geresnių saloje, bet švaros atžvilgiu toli 
jam iki Atėnų ar kitų aplankytų viešbu
čių Graikijoje. Valytojos vos judėdavo. Vo
nios kambarį reikėdavo laikyti uždarytą, 
nes jie ten nepripažino ar nežinojo „vimo“ 
ir „harpiko“.

Šios šešios vadinamosios poilsio dienos 
greit prabėgo, bet jos pakeitė mane. Pra
dėjau svajoti apie lietų, miglas, sniegą, le
dą ir Šiaurės Polių.

Pagaliau vėl į Atėnus, į tą patį viešbutį, 
iki pirmos valandos nakties ir po to vėl j 
lėktuvą.

Po valandos ar dviejų saulės kamuolys, 
toks raudonas, išsirito, pasitiko mus dan
guje, tuo tarpu žemai dar tūnojo naktis. Ir 
pasitaikyk tu man. skridome virš Alpių, ku
rių sniegas ir aštrios viršūnės įgavo mėly
nai violetinį atspalvį.

Ak, kokia spalvinga ir graži mūsų žemė!

LIETUVOJE
AUTOBUSAI VILNIUJE

Tarp Lazdijų ir Vilniaus geležinkelio 
stoties pradėjo kursuoti keleiviniai autobu
sai.

„Tiesos“ žiniomis, Vilniuje važinėja 187 
autobusai. Iš Vengrijos gauti 25 šimtavie- 
čiai „Ikarusai". kurie važinėja trimis marš
rutais.

ORATORIŲ MOKYKLA
Vilniuje atidaryta dvimetė oratorinio 

meno mokykla.
Jos programa pirmaisiais metais bus to

kia: oratorinio meno istorija, oracijos teo
rijos ir praktikos pagrindai. Bus mokoma 
balso kalbinės kultūros, dikcijos, artiku
liacijos, intonacijos, tempo, ritmo ir kitų 
dalykų.

„Tiesa“ rašo, kad mokykla labiausiai 
laukia propagandistų iš gamyklų.

POLITINIS ŠVIETIMAS KAIME
Spalio 15 d. Lietuvoje prasidėjo naujieji 

politinio švietimo mokslo metai kaime.
„Tiesa“ kviečia visus kolūkiečius sėstis 

prie knygos ir mokytis kaip gyventi ir „iš 
partinių, klasinių pozicijų vertinti įvykius 
ir reiškinius“.

Baigiant straipsnelį dar priduriama, kad 
žmonės neturėtų gailėtis laisvo laiko šitam 
mokslui, nes jis atsimokėsiąs šimteriopai.

TRŪKSTA ATSILIEPIMŲ KNYGOS
Garsiojo Dionizo Poškos Baublio prižiū

rėtojas skundžiasi, kad trūksta geros atsi
liepimų knygos.

„Literatūroje ir mene“ šitaip aprašomas 
jo nusiskundimas:

„Daug kartų prašiau geresnės knygos at
siliepimams. Neduoda... — atsidūsta jis. 
Nupirktų už savo pinigus, bet rajono par
duotuvėse nebūna“.

Poškos Baublio atvažiuoja aplankyti 
tūkstančiai žmonių iš įvairių šalių. Vien 
tik pernai jį aplankė 20.000 žmonių ir tu
rėjo įrašyti savo įrašus į kanceliarinę kny
gą, kuri yra neišvaizdi ir gremėzdiška.

MOKYKLOS VARDAS
Buvusi Kauno jėzuitų gimnazija nuo 

1955 m. vadinama Adomo Mickevičiaus vi
durine mokykla. Tas vardas jai buvo su
teiktas švenčiant poeto 100 metų mirties 
sukaktį.

SŪRIŲ BAZĖ
Šiauliuose prie pieno kombinato įsteigta 

sūrių apdirbimo bazė, o šalia jos dar ir ly
dytų sūrių cechas.

Tas cechas, pats pirmasis Lietuvoje, pra
dėjo gaminti fermentinį sūrį, kuris {vynio
jamas į celefono maišelius. Šiaulių sūrių 
mechanizuotas fabrikas yra pats didžiau
sias Pabaltijyje.

MEDIKŲ SIMPOZIUMAS KAUNE
Kaune spalio mėn. pabaigoje prasidėjo 

tarptautinis medikų simpoziumas. Jame 
dalyvavo mokslininkai iš Sov. Sąjungos. 
Olandijos, Anglijos, Jugoslavijos, Suomi
jos. JAV ir Indijos.

Medicinos mokslų akademikas ir suva
žiavimo organizatorius prof. Z. Januškevi
čius skelbė, kad bus svarstoma širdies 
kraujotakos nepakankamumo ir smegenų 
kraujotakos susirgimo problemos.

KREPŠININKĖS IŠ ANŲ LAIKŲ
„Drauge“ rašoma, kad Nepriklausomos 

Lietuvos krepšinio rinktinės narė St. Ast
rauskaitė - Trimakienė dirba krautuvėje 
Kaune.

Kitos pasižymėjusios krepšininkės, kaip 
B. Motiejūnaitė-Kilšauskienė, E. Karnilavi- 
čiūtė-Kulakauskienė, T. Karumnaitė-Šadze- 
vičienė. A. Vailokaitytė-Pakalenkienė, la
bai dažnai susitinkančios su St. Astraus
kaite ir pasikalbančios.

B. Kilšauskienė ir E. Kulakauskienė dir
ba konservatorijos auklėjimo katedroj, o T. 
Šadzevičienė ir A. Pakalenkienė yra sporte 
dalykų dėstytojos.

NAUJA MOKYKLA MAŽEIKIUOSE
Mažeikiuose atidaryta 1320 vietų antra 

vidurinė mokykla.
Be kitų dalykų, joje dar bus dėstoma 

chemija, fizika, užsienių kalbos ir namu 
ruoša.

TILTAS RUSNĖJE
Lie'uvos ministrų taryba nutarė 1971- 

1973 metais pastatyti automobilių tiltą per 
Nemuną Rusnėje, Šilutės rajone.

Tam lietuviškam tiltui projektą parengė 
Leningrado geležinkelių ir tiltu projektavi
mo institutas ir patvirtino žuvininkystės 
valdyba.

Busimąjį Rusnės tiltą statys Sov. Sąjun
gos transporto statybos ministerijos tiltų 
statybos trestas.

DU APDOVANOTIEJI
Už drąsą ir pasiaukojimą gelbint žmones 

iš degančio namo bei gesinant gaisrą Vil
niaus rajono kolūkio „Kelias į komuniz
mą“ pirmininkas Vasilijus Semionovas ga
vo medalį.

O už nuopelnus ruošiant mokytoju kad
rus ir aktyvią visuomeninę veiklą Vilniaus 
pedagoginio instituto docentė Lietuvos 
TSR nusipelnusi mokytoja Klavdija Volč- 
kovo gavo garbės raštą. Dabar ji vadovau

ja instituto partijos istorijos ir mokslinio 
komunizmo katedrai.

MIRĖ KALBININKAS J. SENKUS
Lietuvoje spalio 24 d., eidamas 64 metus, 

mirė kalbininkas Juozas Senkus.
J. Senkus yra tyręs tarmes. Už savo gim

tojo krašto tarmės monografiją „Pazana- 
vykio kapsų tarmė“ 1956 m. gavo mokslų 
kandidato laipsnį. Taip pat yra parengęs 
išsamią studiją „Kapsų ir zanavykų tarmių 
bruožai“. Daug dirbo „Lietuvių kalbos žo
dynui“, rinkdamas medžiagą iš gyvosios 
žmonių kalbos, buvo vienas iš redaktorių 
1963 išleisto „Lietuvos TSR upių ir ežerų 
vardyno“, parašęs apie 80 straipsnių lietu
vių kalbos mokslo bei jos praktikos klau
simais.

AVARIJOS DĖL NETVARKINGŲ 
MAŠINŲ

„Tiesa“ rašo, kad šiemet per 9 mėnesius 
Lietuvoje dėl techniškai netvarkingų auto
mašinų buvo 195 avarijos, kuriose žuvo 29 
žmonės ir 216 sužaloti.

D. BANIONIO NUOMONĖ
Maskvos „Pravdoje“ buvo išspausdintas 

garsaus Lietuvos filmų aktoriaus Donato 
Banionio „aktoriaus apmąstymo apie savo 
profesiją“ straipsnis.

D. Banionio straipsnį baigia šitaip: „Su 
talentu reikia gimti, bet, kad jis išbujotų, 
subręstų, jį turi įkvėpti pažangios (komu
nistiškos) laikmečio idėjos“.

KARO PALIKIMAS
„Tiesa“ rašo, kad Tauragės rajono apy

linkėse šiais metais buvo rasti septyni įvai
raus kalibro sviediniai, keturios minos, 
viena aviacinė bomba ir kitokių sprogme
nų, užsilikusių nuo paskutiniojo karo die
nų.

NAUJAS MINISTERIS
Nauju Lietuvos maisto pramonės minist

ru paskirtas Stanislovas Dulskas.

PREMIJOS PROGA
Montrealio Lietuvių Akademinis Sambū

ris spalio 24 d. su iškilmingu balium su
jungė Vinco Krėvės vardo premijos įteiki
mo iškilmes už K. Barėno romaną „Tūboto 
gaidžio metai“.

įteikimo iškilmes pradėjo, kaip rašo Ka
nados „Nepriklausoma Lietuva“, Sambūrio 
pirm. Algirdas Beniušis. Vyt. Kudžma pa
skaitė jury komisijos aktą, kad aštuntoji 
Krėvės vardo premija skiriama K. Barė- 
nui. Poetas H. Nagys skaitė ištrauką iš pre
mijuoto kūrinio, o I. Gražytė romaną įver
tino literatūriškai.

Patį premijininką apibūdino R. E. Mazi
liauskas, kuris perskaitė ir iš Londono at
siųstąjį K. Barėno žodį. Tas žodis buvo iš
spausdintas „Nepriklausomoje Lietuvoje“ 
ir pagal jame reiškiamą biblinę mintį apie 
toleranciją redaktoriaus pavadintas „Nei 
žydas, nei graikas“.

Ta proga iškilmėje perskaityti Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos pirm. kun. L. Andriekaus 
ir Toronto Lietuvių Akademikų draugijos 
pirm. L. Balsio sveikinimai.

Premijos skyrimo jury komisiją sudarė 
Montrealio Lietuvių bendruomenės atsto
vas J. Adomaitis. Akademinio Sambūrio 
pirm. A. Beniušis, Liet. Rašytojų d-jos a - 
stove ir literatūros daktarė I. Gražytė ir 
vienas iš žymiausių išeivijos kritikų V. A 
Jonynas ir šių metų Liet. Rašytojų D-jo'- 
laureatas poetas dr. H. Nagys.

Kaip X. 7 rašė „Nepriklausoma Lietu
va", premijuotasis veikalas buvo atrinktas 
tokiu būdu: kiekvienas jury komisijos na
rys pateikia keturias jam ar jai patinkan
čias knygas iš 1968-1969 metais išėjusių ir 
turi teisę balsuoti už keturias, kurias lai
ko geriausiomis, 4 balsus skirdamas " 
riausiajai, 3 — antrajai, 2 — trečiajai ir 1 
balsą ketvirtajai. Suskaičiavus slaptai 
įteiktus balsus, pasirodė, kad daugiausia 
balsų gavo K. E arėno „Tūboto gaidžio me
tai“. Antrąją vietą užėmė K. Barėno apsa
kymų rinkinys „Atsitiktiniai susitikimai“, 
trečiąją V. Bogutaitės eilėraščių knyga 
.Lietus ir laikas“, ketvirtąją L. Andrie
kaus eilėraščių knyga „Po Dievo antspati. 
dais".

Dar gal galima būtų paminėti, kad už
sienio literatūros kritikai ir rašytojai abi 
paskutiniąsias K. Barėno knygas labai ge
rai įvertino. Apie „Tūbo’o gaidžio mehis“ 
net keturis straipsnius išsispausdino vien 
„Dirva“, iš jų net du spontaniškai besiža
vinčio „Tūboto gaidžio metų“ herojaus Ga
šlūno humaniškumu rašytojo J. Gliaudos.

Pernai apie „Atsitiktinius susitikimus“ 
rašė ir Lietuvoje „Pergalės“ žurnale užsie
nio literatūros kritikas ir apžvalgininkas 
Vyt. Kazakevičius, literatūriškai ir socia- 
liškai įvertindamas tą knygą teigiamai.

K. Barėnas turi paruošęs naują knygą 
„Dvidešimt viena Veronika“. Kaip rašyto
jas sako, iš pradžių skaitant atrodys kaip 
ir romanas, o atskirai kaip ir novelės. Ve
ronika, gyvendama išeivijoje, prisimini
mais grįžta ir Lietuvon.

Grasė Guobaitė
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Europos Lioiurią Krouiliu
TAUTOS FONDUI AUKOJO

10 svarų — A. Bražinskas, po 5 svarus 
Ukrainiečių d-ja Boltone, M. Pocienė ir K. 
Pocius, 4 svarus S. K., po 2 svarus J. Jakš- 
tys, J. Eanys ir J. T., po 1 svarą P. Virbic
kas, P. Karpavičius, G. Banienė, V. Urbo
nienė ir P. P.

Visiems nuoširdžiai dėkoja T. F. Atsto
vybė ir taip pat primena naujiems aukoto
jams, kad siunčiant pašto orderius, juose 
reikia įrašyti Fondo pavadinimą angliškai 
— Lithuanian National Fund.

KVIEČIAME VISUS!
Jau eilė metų, kai Londono lietuvių mo

terų šalpos sambūris Dainava kruopščiai ir 
su užsispyrimu papildinėja savo aruodus 
tai baliaus, tai bazaro pelnu, kad vėl tuos 
pačius aruodus galėtų ištuštinti įvairiems 
labdaros reikalams: tai senelius apdovano
damas švenčių metu, tai padėdamas jauni
mo grupelėms, o ypač nepamiršdamas ligo
nių ir šiaip į nelaimę patekusių.

Ypač rudenį, prieš Kalėdas, dainavietės 
daug triūsia, it naują derlių nuimdamos. 
Štai, ir šįmet sotus ir linksmas balius lap
kričio 7 d. Londone, Lietuvių Namuose, 
štai vėl tradicinis pabaltiečių bazaras gruo
džio 4, 5, 6 dienomis latvių namuose — 72 
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
don, W. 2. Tai atlieka vien tik gera valia 
ir pareigos jausmu apsiginklavusi kelioli
kos moterų grupė Dainava. Nėra lengva: 
kai kurios net labai didelį krūvį turi temp
ti. Jos nesiskundžia, bet labai nuoširdžiai 
kreipiasi į visus Didžiosios Britanijos lie
tuvius, jų draugus bei pažįstamus ir ypač 
į organizacinius vienetus, kad ateitų į viso
keriopą pagalbą. Pavyzdžiui, juk bazaras 
yra ne vien aruodams papildyti, bet ir re- 
prezentuotis su lietuvių liaudies meno dir
biniais, suvenyrais ir, kiek tai įmanoma, 
su senais papročiais. Į bazarą atsilanko 
gausiai kitų tautybių svečių, kuriuos kvie
čia estės, latvės ir lietuvės. Dainavietėms 
tenka pasitempti nejuokais, taigi priimkite 
jų nuoširdų kvietimą remti jų rimtą darbą. 
O čia galima prisidėti pinigine dovana, 
darbu, patarimais, lietuvių liaudies meno 
dirbiniais, suvenyrais ir įvairiomis kitokio
mis dovanomis. Juk tiek visko reikalinga 
vaikų ir suaugusių loterijoms, arbatėlei, 
eglutei!

Prašome: neatidėliokite rytdienai, bet 
adresuokite dovanas dabar: Dainava, 1 
Ladbroke Gardens, London, W. 11.

Dainavietė
P. S. Pranešama, kad savininkui pagei

daujant, vertingi daiktai parduodami, at- 
skaitant 25% nuo parduotosios sumos Dai
navos šalpos reikalams.

D.

Į ANGLIJOS LIET. KAT. BENDRIJĄ
Pagal Pasaulio Liet. Katalikų Bendrijos 

steigiamojo seimo Romoje 1970 m. liepos 
9 dienos nutarimą ir Vakarų Europos Lie
tuvių vyskupo dr. Antano Deksnio mintį 
kviečiamas Anglijos Liet. Kat. Bendrijos 
steigiamasis suvažiavimas, kuris įvyks lap
kričio 28 d., prasidės punktualiai 14 vai., 
Lietuvių Jaunimo. Sielovados ir Spaudos 
Židinyje, 16 Hound Rd., West Bridgford. 
Nottingham NG2 6AH, telef. 85738.

Laukiami atstovai iš parapijų, misijų- 
kolonijų, centrinių katalikiškų, bendrinių 
organizacijų, klubų.

Šiaip suvažiaviman kviečiami ir gali da
lyvauti visi tautiečiai.

Visus prašome apie savo dalyvavimą, pa
geidavimus. siūlymus pranešti galimai 
greičiau pasirašiusiajam.

Kun. S. Matulis, M. I. C.
Sielovados delegatas

PADĖKA
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdybai už suteiktą globą DBLS Tarybos 
posėdžio dalyviams ir puikias vaišes, o taip 
pat šeimininkėms p. Ivanauskienei ir p. 
Ramonienei už skoningą vaišių parengimą 
reiškiame nuoširdžią padėką.

DBLS Taryba

IŠ DBLS VEIKLOS
Lapkričio 10 d. Lietuvių Namuose įvyko 

Baltų Tarybos posėdis, kuriame buvo ta
riamasi dėl Pavergtųjų Tautų Savaitės 
programos. Latvių Namuose Londone lap
kričio 27 d. ruošiamas pranešimas, kurį 
skaitys Britų konservatorių partijos narys.

DBLS atstovai Baltų Taryboje painfor
mavo latvius ii- estus apie Turkijoje įstri
gusius du lietuvius.

LONDONAS
„DAINAVOS“ SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 

Sambūrio Valdyba lapkričio 22 d., sekma
dienį, Lietuvių Namuose (1 Ladbroke Gar
dens, W. 11) šaukia savo narių susirinki
mą. Pradžia 4 vai. popiet.

Bus svarstomi ir sprendžiami ateinančio 
bazaro ir kiti reikalai.

Taip pat prašom ta proga sunešti baza- 
rui skirtuosius daiktus.

Į „Dainavos“ Sambūrį dar neįsirašiusios 
lietuvės moterys kviečiamos dalyvauti su
sirinkime ir dėtis į talką, kuri labai reika
linga.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Pagal naują bažnytinį kalendorių Kris

taus Karaliaus šventė pastoviai perkelia
ma iš spalio mėnesio į paskutinį sekmadie
nį prieš adventą, šiais metais šventė bus 
lapkričio 22 d. Šia proga Londono Lietuvių 
bažnyčioje, be įprastų Mišių 9 ir 11 vai., 
bus dar šv. Mišios 5 vai., po to trumpa švč. 
Sakramento adoracija ir pamaldos bus 
baigtos 6 vai. procesija.

Kviečiama dalyvauti.

„DAINAVOS" PADĖKA
„Dainavos“ suruoštasis rudens balius 

praėjo su dideliu pasisekimu, ir jame daly
vavo daug svečių.

Ruošiant didesnį parengimą, paprastai į 
talką ateina daugiau darbščių rankų ir pa
ramos, kas iš anksto nebūna numatoma. 
„Dainavos“ Valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems padėjusioms ir tuo prisidėju
sioms prie šio baliaus pasisekimo, davu
siems fantų loterijai, skanumynų bufetui 
ir taip pat visiems to vakaro dalyviams.

Visas vakaro pelnas numatomas skirti 
šalpai.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

PRAŠOMI PRISIDĖTI VISI
Pabaltiečių moterų kalėdinis bazaras 

įvyks gruodžio 4. 5 ir 6 dienomis nuo 4 iki 
9 vai. Latvių namuose (72 Queensborough 
Terrace, Bayswater. London, W. 2). Kaip 
paprastai jame dainavietės atstovauja lie
tuviškam kampeliui.

Visus prašome dalyvauti bazare ir tuo 
paremti dainaviečių veiklą.

Norintieji prisidėti prie šito bazaro ruo
šimo, aukas ai- daiktus prašome siųsti: 
„Dainava“, 1 Ladbroke Gardens, London. 
W. 11.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO DOVANA 
SENELIAMS

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas per 
savo kasininkę J. Aukščiūnienę atsiuntė 25 
dolerių auką — kalėdinę dovaną Lietuvių 
Sodyboje gyvenantiems seneliams.

DBLS Valdyba, per kurią ta suma buvo 
atsiųsta, nuoširdžiai dėkoja Klubui.

MANCHESTERIS
LIETUVIŠKI FILMAI

Lapkričio 21 d., 6 vai., Lietuvių 
Klubo patalpose Lietuvių Židinys iš 
Nottinghamo parodys du lietuviškus garsi
nius spalvotus filmus. Filmai įdomūs tiek 
suaugusiems, tiek jaunimui bei vaikams. 
Kviečiame visus ta reta proga pasinaudoti.

Klubo Valdyba

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 21 d„ 7.30 vai. (po filmų), Lie- 

| tuvių Klubo patalpose šaukiamas parapi
jos susirinkimas.

Kun. V. Kamaitis

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MITINGAS
Pavergtųjų Tautų susirinkimas-mitingas 

Manchesteryje įvyks gruodžio 6 d„ sekma
dienį, ukrainiečių salėje (31 Smedley La
ne. Manchester 8).

Susirinkimą atidarys Lady Birdwood, 
dienai pritaikytas kalbas pasakys Pietų 
Vietnamo ambasados kalbėtojas ir studen
tas iš Kanados.

Po oficialiosios dalies bus koncertas, ku
riame pasirodys ir lietuvių grupė.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome gausiai dalyvauti.

Pradžia punktualiai nustatytu laiku.
Tautybių Komitetas

PAMINĖTA LAISVOSIOS LIETUVOS 
KARIUOMENĖ

Manchestero L. V. S. ramovėnai suren 
gė gražų buvusios kariuomenės minėjimą, 
kuris įvyko Manchesterio Cheetham Hill 
salėje. Susirinko per 200. Be apylinkės lie
tuvių, dar atvyko didesnės ekskursijos iš 
Londono, Bradfordo, Leigh ir eilės mažes
nių lietuvių kolonijų.

Iškilmingą posėdį atidarė ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, kuris visus pasveiki. 
no ir padėkojo visiems už atsilankymą. Pa
gerbiama vėliava, pakviečiami į garbės 
prezdiumą kpt. Andruškevičius, sktn. Mas- 
lauskas, DBLS Taryb. pirm. D. Banaitis ir 
tos dienos prelegentas pik. T. Vidugiris.

Prelegentas savo gerai paruoštoje ir kon
centruotoje paskaitoje nušvietė mūsų, ka
rių. savanorių, partizanų žygius, laimėji
mus ir pralaimėjimus. Visi išklausėme pa
sakojimo apie savo ginklo brolių neišsako
mą pasiaukojimą, nepalaužiamą pasiryži
mą ir sudėtąsias gyvybės aukas besikau
nant dėl Motinos Lietuvos laisvės. O tų 
priešų būta tiek, kad ar kažin kuri kita tau
ta turėjo. Tiek kaizerio vokiečiai, tiek vė
liau naciai, bermontininkai, bolševikai, len

kai, visokie vidaus atplaišos-komunistai ir 
vėl bolševikiniai rusai pasipriešino mūsų 
jaunai ir menkai ginkluotai pajėgai. Dešim
tys tūkstančių sužeistų, tūkstantinės žuvu
sių, invalidų; kraštas nuniokotas ligų, ba
do išvargintas. O dar daugau tūkstančių 
šaltame Sibire ir kitur. Bet lietuvis karys 
atlaikė, ir jo dėka gyvenome porą dešim
čių metų laisvoje nepriklausomoje Lietu
voje. Šiandieną ji okupuota žiauriai galin
gos bolševikinės imperialistinės Rusijos. 
Tai ne mūsų kariuomenės kaltė. Jei būtų 
buvęs duotas įsakymas, ji būtų pastojusi 
kelią okupantui.

Paskaitos metu visi tylos minute pager
bė žuvusius. Meninėje dalyje pasirodė Lon
dono jaunimo „Grandis“ su tautiniais šo
kiais ir choro dainomis, žavėjo mus, kad 
tai mūsų jaunuoliai (su pačiu DBLS pirm. 
J. Alkiu) suteikia. Mus žavėjo mūsų seno
vės šokiai, tautiniai rūbai, tokia švelni dai
na.

Maloni staigmena buvo skaučių vadovės 
Gajutės vyras V. O'Brien, kuris, būdamas 
šio krašto sūnus, taip pamilo lietuvių jau
nimą, kad pats paruošė ir dirigavo chorą. 
Neatsiliko ir Kupstytė, mėgindama eilėraš
čiu patikinti, kad ir ji myli Lietuvą...

Vėliau svečiai buvo pavaišinti gardžiais 
užkandžiais. Visuomenė vaišinosi baro pa
talpose, šoko salėje, traukė laimės bilietus 
ir. kaip visuomet, kalbomis, dainomis bei 
susipažinimais net laiko pritrūko. Mes dė
kingi ramovėnams, ekskursijų vadovams 
(Londono autobusas pusiaukely sugedo, 
tai jie ėjo pėsti, važiavo traukiniu, auto
mobiliais).

Ačiū paskaitininkui ir menininkams už 
tokią puikią šventę!

D. Dailintis

IŠVAŽIAVO | AUSTRALIJĄ
Šiomis dienomis Verutė ir Alan Camp

bel išvyko Australijon į Sydney.
Verutė yra Pažėrų vyresnioji duktė, kuri 

visai neseniai ištekėjo. K. Pažėra, jos tė
vas, yra gražiai pasireiškęs lietuviškoje 
veikloje, ir visi vaikai dalyvauja tautinia
me darbe. Verutė lankė lietuvių sekmadie
ninę mokyklą, dalyvavo skautuose, šoko 
tautinius šokius ir pasižymėjo baleto pa
rengimais. Baigusi St. Mary's ir St. Pat- 
rik's mokyklą, įsigijo mašininkės specialy
bę ir dirbo Burton firmoje.

Linkime sėkmės naujoje šalyje ir kartu 
įsijungti į lietuvišką bendruomenę.

D. Dainutis

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ IR 

EKSKURSIJA
Lapkričio 21 d. DBLS Derbio Skyrius 

rengia
Kariuomenės Šventės Minėjimą.

Minėjimas įvyks „Buxton Hotel" patal
pose, Boyer St., Derby, 6 vai. vakaro. Vi
sus vietos bei apylinkės tautiečius malo
niai kviečiame atsilankyti.

Tuo pačiu pranešame visiems, kad lap
kričio 28 d. rengiama ekskursija į Notting- 
hamą. Visus, kurie norėtų ekskursijoje da
lyvauti, prašom neatidėliojant užsiregist
ruoti pas bet kurį Skyriaus Valdybos na
rį.

Sk. Valdyba

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Vyties klubo patalpose rengiamas kariuo
menės šventės minėjimas.

Programoje: rašytojo R. Spalio-Giedrai- 
čio paskaita, deklamacijos ir dainos.

Klubo Valdyba 

NOTTINGHAMAS
LITERATŪRINIS TEISMAS

Lapkričio 21 dieną LASo klube „Napo
leonas" No "inghamo visuomenė ruošia 

Literatūrinį Teismą.
Bus teisiamas pasyvus lietuvis.
Pradžia 7.30 vai. Įėjimas laisvas.

LAS Skyriaus Valdyba

PRISIMENANT LIETUVOS ŠVENTOVE
Lapkričio 22 d. Lietuvių Židinyje bus pa

minėta Vilniaus Aušros Vartų Marijos 
šventė, kurios metinės sueina lapkričio 17 
d. Pamaldos bus 11.15 vai. Jas paįvairins 
atitinkamos žavios giesmės ir muzika. Po 
pamaldų šviečiamais paveikslais bus pri
statytos didelės istorinės reikšmės Vilniaus 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Lie
tuvių Kankinių pagarbai koplyčios pašven
tinimo įspūdngos iškilmės ir kiti Amžino
jo Miesto vaizdai.

Tą pačią dieną minimas Kristus Kara
lius.

Visi iš visur maloniai kviečiami daly
vauti.

Šeimos džiaugsmas
Spalio 31 d. N. J. Stankevičiai atžymėjo 

savo vienturtės dukters Olgos dvidešimt 
pirmąjį gimtadienį. įteikdami džiaugsmo 
raktą į gyvenmą.

Nottinghame yra buvę daug jaunuolių, 
kurie šventė savo gimtadienius, bet nebu
vo dar tokių iškilmingų šventimų, kaip Ol

gos Stankevičiūtės.
Vaišėse dalyvavo apie pusė šimto sve

čių, įvairaus amžiaus. Sveikinimo kalbas 
pasakė su linkėjmais kun. A. Geryba, K. 
Bivainis, dr. St. Kuzminskas, o V. Gaspe- 
rienė pasveikino dainomis.

Vaišingąjį stalą puošė labai turtingas 
gimtadienio tortas, ant kurio degė 21 žva
kutė, o po visų sveikinimo kalbų švelniu, 
dailiu balseliu Olga padėkojo už atsilanky
mą ir dovanas svečiams ir iš karto užpūtė 
visas žvakutes, iš kurių pakilo tik pilkas 
dūmų debesėlis. Vėliau ji pasikvietė krikš
to tėvą St. Padvį padėti supiaustyti tą gra
žųjį gimtadienio pyragą ir vaišino svečius.

Pagarba tėvams, ir sėkmės Olgai gražio
je jaunystėje!

k. b.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŽINIAI
Lapkričio 28 d. DBLS Nottinghamo sky

rius rengia Kariuomenės šventės .minėji
mą. Ta proga ten kartu vyks ir skautiškų
jų metų užbaiga. Paskaitos skaityti atvyks
ta iš Belgijos ps. Vladas Gedmintas. Skau
tai šiame minėjime dalyvauja su skautiš
kuoju lauželiu. Visi skautai, kurie gali, at
vyksta salėn jau 4 vai. po pietų. Kas at
vyks su ekskursijomis, derinasi prie eks
kursijos.

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
programoje ir prisidėti prie šventės. Krei
piamės į Tėvų komitetus, mūsų rėmėjus, 
kad ko gausiau šioje šventėje dalyvautų, 
nes ir šios šventės pelnas skiriamas atei
nančių metų vasaros stovyklai paremti.

Skautai ir skautės šventėje dalyvauja 
uniformuoti.

Rajono Vadovybė

ANGLIJOS RAJONO SKAUTAMS IR 
SKAUTĖMS IR TĖVAMS

Spalio 3 d. Nottinghame įvyko rajono 
posėdis, kuriame dalyvavo rajono vado
vai, vienetų vadovai, tėvų komiteto pirmi
ninkai ir organizacijų atstovai.

Gruodžio mėn. sueis 25 metai, kaip skau
tų sąjunga atsikūrė tremtyje. Atžymėti ši
tam svarbiam įvykiui ruošiama stovykla 
Vokietijoje. Stovyklos data: 1971 m. liepos 
17-30 dienomis. Šitoj stovykloj susibursi- 
me visi. Pritarus vyriausiajai vadijai Ame
rikoje, atvyksta skautai-skautės iš Ameri
kos. Kanados ir kitur. Stovykla bus Reino 
apylinkėse, arti Schwetzingen. Vokietijoje 
stovyklą organizuoja v. v. Algis Vitkus, 
Anglijos rajone s. J. Maslauskas. PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos pirm. mjr. J. K. 
Valiūnas apsiėmė stovyklą globoti.
Kas priimama?

Į stovyklą bus priimami skautai ir skau
tės nuo 11 metų amžiaus. Išimtis daroma, 
jeigu kartu vyksta vyresnis brolis ar vy
resnė sesuo.
Mokestis

Stovyklai nustatytas mokestis už kelio
nę ir stovyklos maistą mokiniams iki 15 
m. amžiaus po £15.0.0, visiems kitiems ir 
vadovams ir vadovėms po £20.0.0 asme
niui.
Registracija

Jau pats laikas apsispręsti, kas norėtų 
vykti į šią svarbią ir, be abejo, įdomią sto
vyklą. Galima jau dabar užsiregistruoti 
pas s. J. Maslauską (7 The Crescent, May- 
field. Nr. Ashbourne, Derbyshire), įmokant 
£10.0.0 ir savo parašu patvirtinant, kad 
likusią sumą sumokės, kada bus nurodoma. 
Tėvams neužilgo bus pasiųstas registraci
jos blankas.
Išvykimo vieta ir laikas

Išvyksime liepos 18 d. Tiksli vieta ir lai
kas bus pranešta kiek vėliau.
Mielųjų tėvų dėmesiui

Pirmiausia dėl berniukų uniformos. Ka
dangi jau nebegalima gauti trumpų įpras
tinių skautiškų kelnių, ateityje oficiali 
berniukų uniforma bus ilgos smėlinės spal
vos kelnės ir chaki spalvos marškiniai su 
ligšiol dėvimaisiais ženklais. Kelnes gali
ma nusipirkti arba užsisakyti anglų skautų 
krautuvėse. Malonėkite, ypač tie tėvai, ku
rie numatote savo berniuką išleisti į šią 
stovyklą, laiku sutvarkyti uniformos rei
kalą.
Brangiajai visuomenei

Mes vieni neįstengsime pasiruošti tinka
mai be jūsų širdies ir dosnumo. Burdami 
savo jaunąjį atžalyną į šią svarbią stovyk
lą, kurioje žadame tinkamai atžymėti lais
vąjį skautavimą. norėtume būti tinkamai 
pasiruošę. Norime lygiai taip pat gerai pa
siruošti, kaip ir mūsų broliai ir sesės užjū-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — lapkričio 22 d., 1 v. p. 

p., St. Joseph's bažn.
NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v„ 

St. Patrick's bažn.
NOTTINGHAMAS — lapkričio 22 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Bus minima Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos metinė šventė.

STOKE-ON-TRENTAS — gruodžio 6 d„ 
12.15 vai.. Sacred Heart, Tunstall.

NORTHAMPTONAS — lapkričio 29 d., 12 
vai., katedroje.

NOTTINGHAMAS — gruodžio 6 d.. 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

LEIGH — lapkričio 22 d., 5 vai., St. Jo
seph's baž.

MANCHESTER — lapkričio 29 d„ 11 vai. 

riuose. Anglijos rajonas yra įsigijęs gerą 
vardą, ir jį norėtume visapusiškai apginti 
ateinančios vasaros stovykloje. Nuolankiai 
prašau jus visų vadovų vardu mums padė
ti savo dosnumu ir moraline parama. Au
kas priima Rajono Vadas. Jo adresas yra 
pateiktas aukščiau.

Vyriausioji vadija, Anglijos rajono vado
vai ir vadovės ir vykstantieji į stovyklą 
skautai ir skautės bus jums visuomet dė
kingi savo skautišku įsipareigojimu.

Šioje skiltyje mes jus, brangieji tėvai ir 
miela visuomene, informuosime nuolat sto
vyklos ruošimo reikalais.

Budime!
s. J. Maslauskas

VOKIETIJA
BERLYNO LIETUVIAI

Rugsėjo 27 d. Bendruomenės pirmininko 
M. Žilinsko bute įvyko VLB apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas. Pirmininkavo 
M. Brakienė, sekretoriavo E. Babionaitė.

Susikaupimo minute pagerbti šiais me
tais mirusieji apylinkės nariai Trudė Bum- 
bulienė ir Hermanas Stepaitis.

Apylinkės pirmininkas M. Žilinskas pa
teikė veiklos apžvalgą, iždininkė M. Bra
kienė pranešė apie finansus, kontrolierė 
M. Leškevičienė — apie atskaitomybės ve
dimą.

Išrinkta nauja vadovybė, kuri taip pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas M. Žilins
kas, sekretorė A. Krause-Kesliūtė, iždinin
kė I. Eendikaitė ir kontrolierė M. Leškevi
čienė.

T. Bumbulienė palaidota viename kape 
su sūnumi Pinneberge. Nutarta atnaujinti 
jų kapo akmeninę lentą, iškalant joje ir 
motinos vardą. Pirmininkas M. Žilinskas 
paaukojo H. Stepaičio antkapiui keturkam
pį žalio marmuro akmenį. Nutarta apylin
kės lėšomis iškalti akmenyje Stepaičio pa
vardę su data.

Susirinkimas baigtas pobūviu su lietu
viškomis dainomis ir muzika.

DARMSTADTO LIETUVIŲ DARBAI
Rugpiūčio 12 d. 2040 LS kuopoje įvyko 

apylinkės narių susirinkimas, kuriam pir
mininkavo Vytautas Pundzevičius, sekreto
riavo Juozas Parulis. Pranešimą apie apy
linkės veiklą padarė pirmininkas Arminas 
Lipšys. Jis nusiskundė narių pasyvumu, 
nepakankamu domėjimusi bendruomenine 
veikla ir lietuviškomis institucijomis. 
Kvietė visus paveikiai remti Vasario 16 
gimnaziją ir Bendruomenę.

Iždininkas A. Mažeika pateikė piniginę 
apyskaitą. Iš jos paaiškėjo, kad nariai, be 
mokėjimo solidarumo įnašų, dar sudėjo au
kų E. Simonaičio antkapiui, parėmė Vasa
rio 16 gimnazijos Kalėdų eglutę ir VLB 
Valdybos Informacijas. Kontrolierius Edv. 
Kasperavičius pranešė, kad apylinkės kasa 
vedama tvarkingai. Apylinkės valdyba ir 
revizijos komisija perrinktos sekančiai ka
dencijai. Tik sekretoriui J. Marciukaičiui 
pasitraukus, į jo vietą išrinktas Vytautas 
Pundzevičius. Nutarta kas mėnesį aukoti 
Vasario 16 gimnazijos mokinių bendrabu
čio statybai. Mirusiam apylinkės nariui 
Antanui Maceinai rūpinamasi pastatyti pa
minklą. (VKV Inform.)

KAISERSLAUTERN ORGANIZUOJASI 
JAUNIMAS

Spalio 10 d. Maria Schutz katalikų para
pijos jaunimo namuose buvo susirinkę 10 
Kaiserslauterno miesto lietuvių jaunuolių 
ir įsteigė lietuvių jaunimo organizacinį 
branduolį. Visi dalyvavusieji yra po eilę 
metų mokęsi Vasario 16 gimnazijoje.

Lemtingąjį akstiną organizuotis davė Va
sario 16 gimnazijos abiturientas Petras 
Veršelis, prieš kiek laiko aplankęs kaisers- 
lauterniškius ir juos paskatinęs veikti po 
skautijos vėliava. Jam tada pasisekė su
burti 4 jaunuolius.

Dabartinio susirinkimo pagrindinė orga
nizatorė ir vadovė buvo Aldona Subačiūtė. 
Jai aktyviai talkino Gintaras Grovas. Atei
tyje numatoma rinktis kiekvieną antrą šeš
tadienį. Norima pritraukti ir lietuviškų šei
mų jaunimą, nesimokiusį Vasario 16 gim
nazijoje. o taip pat užmegzti santykius su 
vokiečių jaunimo organizacijomis. Vadove 
liekasi ir toliau Aldona Subačiūtė.
MITLOSIIEIM/SAAR — l’ALAVINSKŲ 

ŠVENTĖ
LB Saaro krašto apylinkės pirmininkas 

mokyt. Algirdas Palavinskas susilaukė sa
vo mamos iš Lietuvos. 61 metų amžiaus 
Genovaitė Palavinskienė gyveno kolchoze 
prie Babtų. Mirus vyrui ir dviem sūnum, 
sūnaus Algirdo didelių pastangų dėka ga
lėjo atvykti ir apsigyventi Vokietijoj. Ta 
proga spalio 10 d. Palavinsku namuose bu
vo surengta šauni šventė, kur dalyvavo ne 
tik visa plati Palavinskų-Jurgauskų gimi
nė, bet taip pat eilė žymių svečių iš vietos 
vokiškosios visuomenės ir lietuvių kapelio
nas kun. Br. Liubinas.

BIBLIOTEKA
VLB Valdyba ilgai ieškojo asmens, kuris 

sutiktų organizuoti ir tvarkyti centrinę Vo
kietijos lietuvių bendruomenės biblioteką. 
Šio darbo imtis dabar sutiko VLB Hambur
go apylinkės pirmininkas Jonas Valaitis.
Tikimasi, jog biblioteka netrukus pradės 

veikti ir Vokietijos lietuviai galės paštu 
užsisakyti pasiskaityti lietuviškų knygų, 
tarp jų ir naujausius leidinius.
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