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SPAUDOJE
LIETUVOS ŪKININKAS ROMANE

Dėl dialbar paskelbtojo konkurso romanui 
apie Lietuvos ūkininką parašyti „Dirva" 
šitokias mintis dėsto:

Pr-adžiugima paskelbtas konkursas Lietu
vos ūkininkui literatūriškai atvaizduoti. 
Grožiniu veikalu išryškinta beit kuri tema 
tampa daug kartų įspūdingesnė, plačiai vi
suomenei artimesnė, jautriau širdin įsmin
ga. Pvz., JAV pionierių veržlumą ir kovas 
dėl laisvės, gal būt, daug tikriau suprasime 
ne iš mokslinių knygų, o 'Skaitydami K. L. 
Robertso romanus. Arba apie žydų geto 
Varšuvoje žiaurų sužlugdymą labiausiai 
nepamirštamus įspūdžius suteikia Leono 
Uris tikrovinis romanas.

Todėl pastaraisiais laikais taip įėjo ma
dom suibeletristintos tikrovės romanai. Kiek 
žymesnis asmuo ar įvykis — tuoj pavaiz
duojamas kūrybinio stiliaus knygomis.

Pas mus ši sritis gerokai apleista. Gal 
kad parašyti į tikrovę atremtą veikalą gro
žine forma yra nelengva: tenka rūpintis ne 
tik meninėm priemonėm, bet reikia akyliau 
padirbėti surenkant medžiagą, ją surikiuo
jant nuoseklia eiga, suderinant ir nušvie
čiant faktus. Daug medžiagos mums dabar 
ir neprieinama dėl okupacijos. Todėl taip 
trūkstame vaizdingų veikalų apie savo žy
mius žmones, trūkstame įspūdingiau atkur
tos savanorių epochos, I Didkario laibai 
lemtingo keturmečio, taip pat ir laisvos Lie
tuvos, iš karo pelenų ūmai pakilusios, gero
vės. šią pastarąją temą iš dalies ryžtasi 
apimti šis dabar skelbiamas konkursas. 
Dar būtų gera sulaukti kūrybiškai a'prašyto 
Lietuvos teismų darbo (irgi mūsiškio teisė
jo tipas — palygintinas su Amerikos ati
tinkamu luomu), gana svarbi ir reikšminga 
švietimo sritis dar nėra pakankamai įvaiz
duota knygose, o ir karinė tarnyba, pašti
ninko profes'ij® ir kt. — derėtų palikti gy
vesnį paveikslą rytojaus kartoms. Tas lais
vės dvidešimtmetis buvo taip stebuklingai 
įdomus tautiniu ryžtingumu ir jaunais po
lėkiais bei darbais, kad visos sritys rodo 
pavyzdį, sykiu gali teikti ir paskatą — pa
našiai mylėti savo kraštą ir jam aukotis 
įtemptomis jėgomis.

Agronomų užmojis net labai girtinas. Ir 
lėšom nešykštima, matyt, siekiama rimtų 
rezultatų. Tačiau praktiškai žiūrint — kon
kurso apimties ir sąlygų surikiavimas kelia 
gerokų abejojimų. Noras perdaug apžioti, 
vienu veikalu išsamiai ir meniškai parody
ti visas mūsų buvusio ūkininko buities sri
tis, jo rūpesčius ir vargus, laimes ir nelai
mes, darbų bei interesų įvairybę, net ga
lop dar aiškiai išklostyti tų visų sričių oku
pacinį sužlugdymą... Tai reiktų epopėjos 
toli per 1000 puslapių, maždaug 4-6 knygų. 
Tik jokio kito darbo neturint (ir pilname 
sveikatos pajėgume!) autoriui truktų 3-5 ar 
gal ir aštuoni metai! Ir tokios epopėjos, de
ja, konkursams nerašomos, nebent pasitai
ko jau parašytos. Tad šitokio tikslo siekiant 
reikėtų tiesiog užsakyti, susitariant su ži
nomu, talentingu: autorium, tą temą iš
manančiu, mėgstančiu arba sugebančiu į 
duotą medžiagą jautriai įsigyventi, šiuo at
veju ir sėkmė būtų tikresnė, veikalas tobu
lesnis, nes — užsakovas gali talkinti au
toriui, teikti nurodymų bei sugestijų ren
kant faktus bei derinant vaizdus, interpre
tuojant motyvus. Kas pas mus galėtų tokį 
užsakymą priimti? Gal V. Ramonas, J. 
Švaistas, Alė Rūta, V. Alantas, K. Barėnas-, 
J. Gliaudą, J. Kralikauskas, M. Katiliškis... 
O slaptame konkurse autorius būna suvar
žytas tuo slaptumu (ypač tikrovinė tema 
labai nukenčia), nes turi gimdyti ir išau
ginti „katę maiše“ — negali atvirai ieškoti 
medžiagos nei tikrinti faktų, diskutuoti mo
tyvus. Grynos fantazijos kūryboj toks nu
slėptas „netyčiukas“ gali būti labai puikus, 
bet realiai temai įkūnyti, ypač geidžiant vi
sapusiškumo, paveikslų tikrumo — sunku 
tikėtis sėkmės.

Betgi ir užsakymas — rizikingas dalykas. 
Ar bus ištesėta? Ar bus atitikti ir įvykdyti 
mecenatų siekimai? Konkurse bent galima 
visai premijos neskirti, jei nėra tinkamo 
rankraščio. Ir bent yra apčiuopi amiaii iš ko 
pasirinkti. Be to. konkursas pagimdo išsyk 
nebe vieną, o apie dešimtį ar daugiau kūri
nių. Tad gal šia ūkininko tema neblogai 
būtų 'apsistoti prie konkurso. Tiktai — kąs
nis reikėtų sunormalinti, ne viską apsižiotd. 
Jei yra 5 mecenatų draugijos, te paskirsto 
konkursus per 5 metus, tebus tik 1000 dol. 
premija. Ir tenkintis, kad kūriny būtų iš
samiai ir meniškai pavaizduota bent kuri 
vienla sudėtingo ir plataus ūkininkijos gy
venimo sritis (pvz., žemdirbystė, ekonomi
ka, socialika, šeima, būdingi charakteriai, 
žmogus ir gamta bei gyvūnija, papročiai, 
bolševikinis siaubas etc.).

Be to, svarbi dingstis yra ta, kad paskiri 
kūrėjai vis turi specialių polinkių: vienam 
jautriau suvokiami personažai, kitam seka
si medžiaginė pusė, trečiam geniau vyksta 
dinamiški įvykiai vaizduoti ir tt. Tad būtų 
tobulesnis veikalas, jei autorius galėtų kon
centruotis daugiau pagal savo polinkius. O 
norėti, kad vienas rašytojas visas kryptis

AZILIO TEISĖ JAV Mirė Lietuvos Gen. Konsulas
Vašingtono dienraštis „The Evening 

Star“ š. m. rugsėjo 15 d. laidoje rašė apie 
numatomas naujas taisykles azilio teisės 
reikalu. Dienraštis pažymėjo, kiad 1970 m. 
lapkričio 23 d. įvykis — Simui Kudirkai ne
suteikus globos ir sovietų jūrininkams net 
Simą sumušus amerikiečių laive — buvo 
sukėlęs JAV prezidento pasipiktinimą. Jis 
įsakęs parengti naujas taisykles, nes nori
ma, jog panašūs įvykiai daugiau nepasi
kartotų. Dienraštis praneša, kad tyrimų bei 
taisyklių ruošos darbas jau baigtas, ir tai 
buvo vykdoma Valstybės departamento,

JPA S A U L YJE
— Per paskutinįjį dešimtmetį Britanija 

yra nuteisuei 12 savo piliečių už šnipinėji
mą Sov. Sąjungai ir pareikalavusi, kad bū
tų skubiai atšaukti 27 sovietiniai pareigū
nai, kurie buvo pagauti šnipinėjant.

— JAV spalio mėn. pradžioje ruošiasi 
Amčitkos saloje Aleut ų salyne vykdyti po
žeminį (mylios gilumo skylėje) bandymą 
atominio įtaiso, kuris yra 240 kartų stipres
nis už ties Hirosima numestąją bombą, ir 
Ramiojo vandenyno kraštai (Kanadai, Sov. 
Sąjunga, Kinija, Japonija) reiškia baimę 
dėl galimų tokio sprogdinimo pasekmių.

— JAV muitinės pareigūnai areštavo 3 
vyrus ir konfiskavo jų 'atgabentus 200 sva
rų heroino, kurio vertė yra apie 16 mil. sva
rų-

— Britanijos komunistų partijos narių 
skaičius per dvejus metus sumažėjo 1.804 
(dabar yra 28.803).-komjaunuolių skaičius 
iš 3.803 nukrito iki 3.200.

— Rosario mieste, Argentinoje, policija 
areštavo 48 katalikų kunigus, kurie prie ka
tedros suruošė demonstraciją, reikalauda
mi paleisti politinius kalinius.

Rumunijos „Politika“ spausdinasi sa
vo prez. Ceausescu pasisakymą, kaip jis 
mėgsta praleisti dalį laisvalaikio: jo tėvas 
buvęs kurpius, tai ir jis pats ir dabar su di
deliu malonumu mėgstąs palkurpiauti.

— Japonijos imperatoriaus Hirohito ir jo 
žmonos viena kelionės diena kainuoja 21 
tūkst. svarų (jie po Europą keliaus 17 die
nų).

— Pagal susitarimą savo konsulate Va
karų Berlyne Sov. Sąjunga galės turėti ne 
daugiau kaip 20 asmenų, užsienio prekybos 
įstaigoje 20, Inturisto įstaigoje 6. Aerofloto 
įstaigoje 5 ir trijuose sandėliuose po 1.

— Dabar Jeruzalėje gyvenąs amerikiečių 
kraštutin-iųjų žydų vadas rabis Kahane pa
grasomo nužudyti du sovietinius diploma
tus, jei kuo nors būtų pakenkta 10 metų 
nuteistajai ir kalėjime džiova susirgusiai 
žydei Zalmianson.

— West Bromwich (Britanija) našlė su 
senais laikraščiais išmetė užsimiršusi į 
šiukšlių dėžę ir savo piniginę su 9 svarais, 
ir viskiais pateko į šiukšlių vežimą, bet 5 
šiukšlininkai išvartė 3 tonas šiukšlių ir su
rado ir iš savo vadovybės gavo po 2 svarus, 
bet atidavė visus vaikus šelpiančiai labda
ros organizacijiaii.

— Naujasis Jugoslavijos ambasadorius 
Indijai Uvalicas automobiliu važiavo į sa
vo paskyrimo vietą ir Irane užsimušė.

— Formozos žinių agentūra skelbia, kad 
komunistinė Kinija nuo 1949 m. yra nužu
džiusi ar areštavusi 55.670 nacionalistų šni
pų.

SOVIETINIAI DIPLOMATAI 
SKAITMENIMIS

Prancūzijoje Sov. Sąjunga turi 350 parei
gūnų, tarp jų 79, kurie naudojasi visiška 
diplomatine neliečiamybe.

Vakarų Vokietijoje yra apie 200, tarp jų 
13 žurnalistų; ambasadai priskirti 86, įskai
tant diplomatų žmonas.

Belgijoje yra 30 diplomatų ir 51 kitoks 
pareigūnas.

Liuksemburge — apie 30.
Italijoje — 44 diplomatai ir daugiau kaip 

40 dirbančių kitokiose įstaigose.
Švedijoje — 36 diplomatai ir apie 70 dir

bančių įvairiose misijose.
Norvegijoje — 25 diplomatai.
Danijoje — 30 diplomatų.

lygiai gabiai atitiktų — lyg ieškoti ultraige- 
nijaus... O paskiau dejuoti dėl nesėkmės 
(arba visai neskirti premijos). Tad tikrai 
geriausia nekimšti visko būtinai vienon 
knygom Ir skaitytojui būtų įdomiau — 
lengviau aprėpti ne masyvi epopėja, o nor
malūs vieno kurio motyvo veikalai. Per 
penketą metų būtų parašyta visa eilė kny
gų, iš kurių, gal būt, atsirastų ir tikrai ver
tingų. Tai būtų ir tikslas pasiektas, ir me
cenatams nuopelnas.

Liig 1972 m. galo toli — nesunku konkur
so taisykles praktiškiau pertvarkyti. O toks 
pasigėrėtinai prasmingas užmojis verta 
vykdyti ne bet kaip, tik — gerai išsvars- 
čius iš visų pusių, įsigilinant į visas aplin
kybes. 

kuris savo ruožtu tarėsi su Gynybos bei 
Transporto departamentais.

Naujų taisyklių — dokumento projektas 
jau esąs Valstybės departamente. Vašing
tono dienraštis nurodė į kai kuriuos jo 
straipsnius.

Svarbiausioji taisyklių vieta — JAV 
pareigūnai negali vienašališkai nesuteikti 
azilio ar laikinos globos teisės jos prašan
tiems svetimų kraštų piliečiams. Dėl perse
kiojimo ar dėl 'baimės būti persekiojamiems 
prašančių globos teisės noras turi būti pa
tenkintas, į prašymo motyvus atsižvelgus. 
Azilio prašantieji, pagal naujas taisykles, 
bus JAV įstaigų globojami tiek JAV terito
rijoje -ar jų teritoriniuose vandenyse, tiek 
ir JAV laivuose, lėktuvuose, esančiuose 
virš vandenų ar jūroje. Dar numatyta, kad 
JAV įstaigoms gali būti leidžiama jėga pa
sipriešinti pastangoms globos prašančius 
prievarta grąžinti į jų kilmės kraštą.

Taisyklės nevisai aiškiai nusako atvejus, 
kai globos prašoma svetimoje teritorijoje, 
kur veikia JAV įstaigos ar įrengimai (ba
zės), be to. laivuose, lėktuvuose ar kraštuo
se, kur veikia JAV diplomatinės bei konsu- 
larinės atstovybės.

Azilio teisė ligšiol nebūdavo teikiama 
JAV įstaigose ar įrengimuose svetimuose 
kraštuose. Tačiau, pagal tas taisykles, JAV 
atstovui leidžiama prašančiam suteikti lai
kiną globą, ir iš to atstovo reikalaujama, 
kad jis nedelsiant susisiektų su Valst. de
partamentu. Taisyklės dar numato, kad tik 
Valst. departamentas Vašingtone tegali da
ryti sprendimą bet 'kurio globos prašančio 
sugrąžinimo atveju. Tais atvejais, kai su
teikiama laikinoji globa, tik Valst. departa
mentas tegali leisti atšaukti suteiktą globą.

Šias žinias pateikus Vašingtono dienraš
čiui, dabar lauktina, kad naujųjų globos 
taisyklių projektą patvirtinus atitinka
miems įstaigoms, Valst. departamentas ne
trukus paskelbs ir tų taisyklių pilnąjį teks
tą. (ELTA)

KATALIKU PROTESTAS
Rugsėjo 27 d. pranešime iš Maskvos bri

tų „The Times“ rašo, ikiad apie 2 tūkst. Lie
tuvos katalikų pasiuntė savo pasirašytą 
protestą Sov. Sąjungos komunistų partijai 
ir ministerių tarybai.

Jie skundžiasi, kad buvo areštuotas kun. 
Juozas Zdeibskis, kuris vaikus mokė kate
kizmo, ir apskritai dėl religijos laisvės var
žymo.

„DER STERN“ APIE KUDIRKĄ
Vokietijos iliustruotas žurnalas „Der 

Stern“ Nr. 67 įdėjo per 5 puslapius reporta
žą apie Simo Kudirkos tragediją. Paskelbta 
taip pat iliustracijų apie Kudirkos bandy
mą surasti azilio teisę amerikiečių laive 
„Vigilant“.

Saarbruecken, Saiaro 'krašte, išeinąs laik
raštis „Stimme der Freiheit“ paskelbė vyr. 
redaktoriaus Friedrich Fritsch komentarą 
apie Simo Kudirkos nuteisimą. Komentaras 
baigiamas šiais žodžiais: „Esame įsitikinę, 
kad mūsų lietuvių bičiulių ir visų priespau
dą kenčiančių tautų reikalas nestovi blo
gai, kol tokio formato kovotojas kaip Ku
dirka be baimės kelia savo balsą — laisvės 
balsą“.

MIRĖ FRIEDRICH FRITSCH
Per nelaimingą la-tsitikimą rugsėjo 13 d. 

mirė Friedrich Fritsch, Saarbrueckene iš
einančio laikraščio „Stimme der Freiheit“ 
vyr. redaktorius ir „Aktion Freier Stiaats- 
buerger“ organizacijos pirmininkas. Velio
nis didžiai nusipelnė sovietų pavergtoms 
tautoms. Jo redaguotasis laikraštis paskel
bė visą eilę straipsnių apie padėtį Lietuvoje 
ir ten varomąją rusinimo politiką, o „Ak
tion Freier Staiatsbuerger“ surengė paskai
tų ciklą apie Maskvos imperializmą ir so
vietinį kolonializmą.

KINIJOS AUKOS
„Guinness Book of Records“ skelbia, kad 

Mao Cetungo laikais vien tarp 1949 ir 1965 
metų Kinijoje buvo išžudyta 26.300.000 gy
ventojų.

Knygos leidėjai rėmėsi Sov. Sąjungos 
1969 m. balandžio 7 d. radijo pranešimu, 

j Tame pranešime žudynės buvusios paskirs
tytos į 4 laikotarpius: 2,8 mil. žuvę 1949- 
1952 m., 3,5 mil. 1953-1957 m., 6,7 mil. 1958- 
1960 m. ir 13,3 mil. 1961-1965 m. gegužės 
mėn.

Didžiausi Skerdynių skaičiai per vieną 
mėnesį, kaip Pekino radijas pranešęs, buvę 
1.176.000 Anghwei, Čekiang, Kiangsu ir 
Šantung provincijose ir 1.150.000 Centrinė
se Pietų provincijose.

Bet Associated Press -agentūra dabar 
skelbia amerikiečių senato komisijos ap
skaičiavimus, kad komunizmas Kinijai kaš
tavęs 34 mil. gyvybių, o per pastaruosius 
50 metų karai, badas ir kita Kinijai kašta
vo apie 63 mil. gyvybių.

P. Daužvardis
Lietuvos Gen. Konsulas Čikagoje Petras 

Daužvardis po sunkios ligos mirė Čikagoje 
rugsėjo 26 d. Velionis rugsėjo 29 d. buvo 
pašarvotas bažnyčioje, kur -su velioniu atsi
sveikino tūkstančiai lietuvių. Palaidotas 
rugsėjo 30 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se.

P. D. Daužvardis buvo gimęs 1895 m. lap
kričio 16 d. Latvijoje, Alūkstos -aps., Bebri- 
nės valse.. Pakamenčio vs. Jis su tėvais at
vyko į JAV 1914 m. Nuo 1918 m. studij'aivo 
Valparaiso universitete, nuo 1922 m. — Ge
orgetown universitete, Vašingtone, gavęs 
teisių bakalauro laipsnį. 1940-43 m. stūdi- 
javo John Marshall teisių mokykloje Čika
goje, kur gavo teisių dr. laipsnį.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
tarnyboje velonis dirbo apie 46 metus. 1925- 
1937 m. buvo vicekonsulu Lietuvos Gen. 
konsulate New Yorke, nuo 1937 m. balan
džio ligi mirties, taigi ištisus 34 metus, 
Daužvardis buvo Lietuvos konsulu, vėliau 
gen. konsulu (juo -pakeltas .1961 m. liepos 
11 d.) Čikiago-je. Velionis visuomeninėje 
veikloje reiškėsi nuo 1915 m., 1924-1925 
m. buvo Darbininkų sąjungos sekretorium 
ir „Darbininko“ redakcijos nariu. Bostone, 
be to-, dirbo Katalikų Federacijoje ir L. Vy
čių valdybose.

P. Daužvardžio įnašas Lietuvą, jos lais
vės bylą garsinant — ypačiai svarus. Jis 
daug kartų lankėsi lietuvių telkiniuose

SEPTYNIOS dienos
105 diplomatai

Britanija pareikalavo, kad Sov. Sąjunga 
per dvi savaites pasiimtų 90 savo diploma
tų, kurie verčiasi šnipinėjimu. Kitiems 15, 
kurie šiuo metu yra išvažiavę, nebebus leis
ta įvažiuoti į Britaniją.

Britanijos vyriausybė jau kelis kartus 
buvo įspėjusi Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministeriją dėl diplom-atų šnipinėjimo.

■Dabartinio nusistatymo prieiti padėjęs 
aukštas sovietų saugumo -pareigūnas, kuris 
iš ambasados perbėgo pas britus ir suteikė 
informacijų -apie'šnipus -ir jų veiklą.

Paieškomas Liu šao-čio
Naujias gandas iš Kinijos: pabėgęs iš nia- 

m-ų arešto buvęs prezidentas Liu Šao-či, 
kuris kultūrinės -revoliucijos metu buvo ap
kaltintas noru tvarkyti kraštą pagal Chruš
čiovo valdomos Sov. Sąjungos pavyzdį.

Be kita ko, pabėgti jam padėjęs kariuo
menės vadas, 'kuris -dabar esąs tardomas.

Sovietinė reakcija
Tasisas -skelbi®, kad Britanijos kaltinimas 

sovietiniams diplomatams esąs niekuo ne
pagrįstais. Tai esąs konservatorių noras bū
tinai pakenkti atoslūgiui Europoje.

Prekybinis balansas
Britų -spauda skelbia, -kad praeitais me

tais Sov. Sąjunga iš Britanijos pirko įvai
rių gaminių už 102 mil. svarų, daugiausia 
-mašinų ir elektrinių bei elektroninių įren
gimų.

Britanija iš Sov. Sąjungos yra įsivežusi 
už 220 mil. svalr-ų, daugiausia lašišos kon
servų, laikrodžių, foto ’apalratų, miško me
džiagos.

Kaip didžiausias svečias
V. Vokietijos kancleris Brandtas Sov. Są

jungos kom-unistų partijos vado Brežnevo 
Kryme (buvęs priimtas kaip nė joks kitas 
valstybininkas ligšiol.

Spėliojiamiai, kad dabar-Brandtas nesiprie
šins, jei Rytų Vokietija norės būti priimta į 
J. Tautas.

Pačioje Vokietijoje opozicijos sluoksni-ai 
jo kelionę laiko klaidingu ir pavojingu 
žingsniu-.

Sovietų Sąjungon
Brežnevo kviečiamas, Jugoslavijos prez. 

Tito -pažadėjo apsilankyti Sov. Sąjungoje.
4 dienas prabuvęs Jugoslavijoj, Brežne

vas išskrido į Vengriją, o iš jos į Bulgariją.

Sadatas Sov. Sąjungon
Egipto prez. Sa-datas spalio mėn. važiuo

siąs valstybinio vizito į Sov. Sąjungą.

Kiek yra vadinamųjų bepročių?
Amnestijos internacionalo konferencijoje 

paskelbta, k-ad 1969 m. Sov. Sąjungoje te
buvo žinomais tik vienas toks atsitikimas, 
kai žmogus uždaromas beprotnamin dėl po
litinių įsitikinimų.

Dabar žinoma tokių -atsitikimų apie 40, o 
spėjama, kad jų yna -apie 200.

Kas išdavė šnipus?
Sovietinius šnipus Londone išdavė Ole

gas Lialinas, dirbęs .prekybos misijoje žval
gybos pareigūnas.

JAV-se, Lietuvos reikalais yra skaitęs pa
skaitas -amerikiečių universitetuose bei klu
buose, daug jo kalbų paskelbta JAV Kon
greso leidiny „Congressional Record“, Lie
tuvos laisvės, okupacijos klausimu jis yra 
daug kartų rašęs amerikiečių spaudai Či
kagoje ir kitur. Velionis Lietuvos bylą gynė 
iki mirties. (ELTA)

KUDIRKOS BALSAS ĮSIJUNGIA

Simo Kudirkos tragedija susilaukė at
garsio taip pat -šveicarų spaudoje. Visa eilė 
laikraščių -paskelbė ilgus jo bylos Vilniuje 
aprašymus ir nuteisimą. Ta proga prisimin
ta, kokiomis tragiškomis aplinkybėmis Ku
dirka -bandė pabėgti iš sovietinės prievar
tos ir surasti prieglobstį vakarų pasaulyje.

Ciuricho dienraštis „Die Tat“ rugsėjo 25 
d. paskelbė išsamų pranešimą apie Kudir
kos bylą. Komentuodamas jo pasisakymą 
teisme prieš lietuvių tautos rusinimą, laiik- 
raštis pastebi: „Kudirkos balsas įsijungia- į 
'kitų baltų, Krimo totorių, Volgos vokiečių, 
žydų ir kitų tautinių mažumų šauksmą So
vietų Sąjungoje. Jos -visos ginasi -prieš- prie
vartinę asimiliaciją didrusiškoje imperijo
je. Jos visos kaip mažos tautos nori gyven
ti nepriklausomą gyvenimą“.

Ką darys vokiečiai?
„Bild iam- Sonntag“ tvirtina, kad pabėgęs 

sovietinis saugumo pareigūnas išdia-vė ne 
tik Britanijioje, bet taip pat ir V. Vokietijo
je dirbančius šnipus.

Vokietija dabar svarstanti, ką daryti, o 
laikraštis reiškia su-sirūpinimą, kas bus, kai 
Vakarų Berlyne bus įsteigtas sovietinis 
konsulatas.

Kard. Mindszentys Vatikane
Vengrijos kardinolas Mindszentys, 15 me

tų išgyvenęs -amerikiečių ambasadoje Bu
dapešte, išvažiavo į Vatikaną.

Ligi šiol jis -atsisakydavo išvažiuoti iš sa
vo krašto. Vengrija jį -amnestavo (buvo nu
teistas iki -gyvos galvos).

Laivyno manevrai
Sov. Sąjunga prie Japonijos vykdo jūrų 

laivyno manevrus.
J-uose dalyvauji® 46 laivai.

Draugystė stiprėja
Tris dienas išbuvusi Kremliuje, Indijos 

min. pirm. Gandi parsivežė visą krūvą lai
mėjimų.

Bus sudarytos 'abiejų kraštų komisijos 
-aiškintis dviejų -didžiulių fabrikų statybai 
Indijoje su sovietine parama, Sov. Sąjunga 
teiks karinius reikmenis ir gamins vietoje 
MiG-21 lėktuvus ir padės spręsti pabėgėlių 
iš Pakistano klausimą ekonomiškai ir po
litiškai.

Įspėjimas dėl Rytų politikos
Kritiškai žiūrintieji į vyriausybės Rytų 

politiką Vakarų Vokietijos laikraščiai at
kreipia dėmesį į tai, kad Britanijos susido
rojimas su sovietiniais šnipais esąs įspėji
mais būti -atsargiems santykiuose su Sov. 
Sąjunga, ypač turint prieš 'akis siūlomąją 
Europos saugumo konferenciją.

Neofašizmo laimėjimai
Neofažistiškai nusiteikęs Italijos Jauni

mo frontas vis stiprėja.
Dabar jis turįs savo eilėse 100 tūkst. stu

dentų ir darbininkų, o dar po metų tikisi 
turėt 400 tūkst.

Tas Jaunimo frontas ypač pradėjo augti, 
kai neofaši-stinė -partija Movimento Sociale 
Italian-o pasiekė nemažų laimėjimų birželio 
mėn. savivaldybių ir sritiniuose rinki
muose.
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ANTANAS VIENAŽINDYS IR ŠIANDIEN DAR GYVAS JO 130 M. GIMTUVIŲ PROGA

Yra poetų, kurie miršta, ir jų vardais yra 
pamirštamas. Tačiau yra poetų, kurie savo 
tematikos įdomumu, jausmų gilumu, nuo
širdumu lieka įamžinai gyvi. Mūsų tautai 
toks amžinai gyvas liks poetas Antanas Vie
nažindys, kuris, apdovanotas dideliais lyri
ko gabumais, išliejo ne tik savo, bet ir visos 
kenčiančios tautos sielvartą.

Antanas Vienažindys gimė 1841 m. rugsė
jo 14 d. Anapolio palivarke. Dusetų valsčiu
je, Zarasų apskrityje. Jo tėvai buvo darbš
tūs ir siekius ūkininkai, kurie savo kruvinu 
prakaitu susitaupė pinigų ir įsigijo stambų 
ūkį. Nors abu tėvai anksti mirė, bet patėvis 
Stauskas leido Vienažindžių vaikus į moks
lus. Antanas ir Norbertas baigė Panevėžio 
gimnazijos 5 klases ir išvyko į Varnių ku
nigų seminariją. Norbertas, neturėdamas 
pašaukimo, metė seminariją, o Antanas, 
nors ir nenorom, prisivertė ir 1864 m. baigė 
ją. Įšventintas kunigu, vikaravo Panevėžy
je, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute ir Brės- 
laujoje. Reikia spėti, kad dėl savo atspa
raus lietuviškumo jis buvo sulenkėjusios 
dvasinės vadovybės mėtomas iš vietos į vie
tą. 1876 m. buvo paskirtas Laižuvos klebo 
nu, kur išgyveno iki mirties. Jis mirė vėžio 
liga 1892 m. rugpiūčio 17 d.

Antanas Vienažindys iš prigimties buvo 
jausmo žmogus. Jis buvo linksmo būdo, la
ibai draugiškas, mėgo draugystę, pasilinks
minimus, dainas ir muziką. Aukštaičių 
gamtos grožis ir jų dainingumas įkvėpė 
poetui norą kurti dainas. Dar labiau šį po
linkį sustiprino nelaimingoji meilė. Jis bu
vo įsimylėjęs Gipėnų Stauskų dukterį Rožę, 
įsimylėjęs Gipėnų Stauskų dukterį Rožę. 
Gal būtų kunigystę ir metęs, bet Stauskų 
šeima buvo įsivėlusi į 1863 m. sukilimą ir 
buvo išvežta į Samarą, kur atsidūrė ir Ro
žė. Poetas dėl to labai daug iškentėjo ir sa
vo sielvartą išreiškė dainomis.

Nemažiau poetą veikė ir anų laikų caro 
priespauda. Po nepavykusio 1863 m. sukili
mo Lietuvoje siautė žiauri Muravjovo ad
ministracija. Daug kunigų buvo išvežtų, 
daug sušaudytų, jo mylimoji ir jos tėvai iš
tremti. Daugybė ūkininkų buvo išvežta, o 
jų vieton atkelti rusų kolonizatoriai. Tai 
žadino poeto skausmą, sielvartą, rezignaci
ją-

Vienažindys poeziją kurti pradėjo kunigų 
seminarijoje, kur jis pasislėpdavęs klierikų 
drabužių didellaiusioje spintoje, svajodavęs 
svajodavęs sau vienas, kartais gailiai verk
damas ir dūsaudamas, kartais dantimis 
grieždamas, jausmams šėlstant, kol varpelis 
pašaukdavęs, ir iš tokio lindėjimo išsineš- 
davęs naują sugalvotą dainą. Seminarijoje 
jis iš klierikų išmokęs apie 150 dainų ir tiek 
pat pats pridainavęs.

Dauguma Vienažindžio dainų ėjo iš lūpų 
į lūpas, liko liaudies dainų nuosavybe. Jis 
pats jų užrašė tik mažą dalį. Jo autografi- 
nis rankraštis yra* dabar saugomas Vilniaus 
universiteto rankraštyne (katal. C — 8). 
Rinkinyje tėra tik 25 dainos. Dar kelios dai
nos buvo užrašytos L. Didžiulienės, kun. 
Senkaus ir V. Brazulevičiūtės. Tačiau rei
kia manyti, sprendžiant iš naujausio Vie

LAUKINĖS ANTYS
(iš romano „Vėjas lekia lyguma.“)

Buvo puiki rugpiūčio pradžia. Šiek tiek buvo 
drėgnoka, truputį tvanku, tačiau neatrodė, kad grei
tai lis. šeštokas stovėjo prie aukštos drebulės, kurios 
pilkšvame kamiene Mikalojus giliai žievėje, palies
damas kamieną, išpiovė vytį. Riebus arklys su lieso
ku, ištįsusiu raiteliu sunkiai šoko į priekį. Apačio
je jis lėtai piaustė Gedimino stulpus, kai atbėgo tru
putį žvairokas vaikinas Liepa ir sušuko:

— Užimkite vietas, rusai puola-
šeštokas ir Mikalojus pakėlė galvas. Visi pilki 

tarpumedžiai nervingai judėjo. Vyrai ruošėsi ir įsi
rengė jau iš anksto numatytose vietose prie medžių, 
kupstų ir įsikasimų. Apie pelkes dundėjo, ir buvo 
girdėti mašinų ūžesys. Kai kurios jų privažiavę per
daug arti jau klimpo pievose. Rusai nešė ant pečių 
valtis, krovės į jas ginklus ir leido į vandenį. Pelkėse 
šiaip atrodė tylu. Kažkur praskrisdavo antys. Jos 
dabar vėl buvo išgąsdintos, šeštokas su Mikalojum 
klūpėjo už varganai užaugusio, susikraipiusio ber
žo. Jam, matyti, čia buvo per drėgna, ir jis augo 
kaip paliegėlis vaikas. Tačiau jo kamieno apačia lyg 
kupstas buvo gera priedanga. Rusai kėlėsi valtimis, 
jie sunkiai judėjo tirštame vandenyje. Kiti buvo ap
tikę atskirus tako taškus ir nuo jų rengėsi puolimui. 
Kiti bandė ieškoti tolimesnio tako ir, paherdami li
gi juosmens, šoko iš juos žemyn traukiančio dumb
lo. Ir kai rusai jau buvo pakankamai apsupę pelkes 
ir į jas įžengę, nuskambėjo Uosio balsas:

— Ugnis.
Jį pakartojo atskiri skyrių vadai. Automatai 

iššovė visi vienu kartu. Kiekvienas vyrų jau turėjo 
taikinį, šeštokas su Mikalojum žiūrėjo į dvi valtis, 
kuriose buvo po šešetą vyrų- Kiekvienos užpakalyje 
stovėjo po rusą, ir jie ilgomis kartimis bandė stum
tis pirmyn. Priekyje stovėjo automatus parengę pora 
vyrų ir tyliai žvalgės į šalis. Ir dabar po šūvių jie 
griuvo į valties dugną, tačiau iš vienos du persivertė

nažindžio dainų rinkinio Vilniuje 1958 m., 
kad yra išlikę apie 50 Vienažindžio dainų.

Pirmasis Vienažindžio dainų rinkinys 
išėjo po jo mirties, 1894 m. Amerikoje. Tai 
jo bičiulio 'kun. J. Žebrio išleistos „Dainos“, 
parašytos kun. Antano Vienožinskio (ši pa
vardė jam buvo gimnazijoje rusofilų pri
mesta). Pats Vienažindys labiau mėgo save 
vadinti Vienužiu ir rinkinėlį pavadino: 
„Dajnas Lietuvninko žemaj ežiuose. Para- 
sce Vienužis Pakurszej prisigužis“. Antroji 
ir trečioji Vienužio dainų laida pasirodė 
Tilžėje 1898, 1905 m. Ketvirtą laidą išleido

Rašo STEPAS VYKINTAS

L. Jakavičius Rygoje 1912, penktą Tumas 
Vaižgantas ir šeštą „Ilgu ilgu man ant svie
to“ Vilniuje 1958 m.

Vienužis į mūsų literatūrą įėjo ne tiek 
dainų gausumu, kiek jų populiarumu. Jo 
dainos ne tik susilaukė 6 leidinių, bet jos 
plito ir dabar tebeplinta liaudyje, plačiai 
dainuojamos ir svarstomos. Tiesa, jo lite
ratūrinis palikimas nedidelis, bet jis didžiai 
vertingas ir reikšmingas.

Vienužio dainų tematika nėra tik egotis- 
tinė ar individualistinė, kiaip literatūros 
istorikas D. Velička bando mus įtikinti, bet 
ir visuomeninė, net politinė. Tiesa, Vienu
žis labiausiai išgyveno savo asmeninį tra
gizmą, bet jis jį siejo su visos tautos tra
gizmu. D. Velička ypač iškelia Vienužio 
žmoniškumo pradmenį jo dainose ir pabrė
žia jo dainų visuotinumo pobūdį. Tai tiesa, 
kad Vienužis išreiškė žmogaus amžinus 
jausmus: meilę, sielvartą, džiaugsmą ir liū
desį. šie jausmai yra visuotini: visais lai
kais ir visų žmonių išgyvenami. Tačiau ir 
meilę apdainuodamas, Vienužis neatsiribo
ja nuo savo laikų visuomeninio ir politinio 
gyvenimo. Būdingiausia šiuo atžvilgiu yra 
„Kur prapuolė tas takelis“. Čia poetas tik 
pirmame ir paskutiniame posme išreiškia 
meilės jausmus, o kituose posmuose apdai
nuoja lietuvių šeimos tragediją, kurią su
darė politinės anų laikų sąlygos. Ir tas ke
lias jau rusų užtvertas, ir ašarų daug išger
ta, ir sesė išvaryta, ir broliai išvaryti, ir 
senutei motinėlei vartai uždaryti. Bet tra
giškiausia, kad:

Oi, nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla:

Numyiėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Ši lietuviškos šeimos tragedija ir šian
dien aktuali. Kiek šeimų Lietuvoje yra iš
draskytų, kiek išvežtų į Sibirą, kur dukre
lės kukuoja Samaroje kaip gegužėlės, o jų 
senutėms motinėlėms namie vartai uždary
ti.

Dar ryškiau visuomeninis motyvas prasi
veržia Vienužio dainoje „Karvelėli paukš
tužėli...“ Pirmuose šešiuose posmuose dai
nuojama apie paukštužėlį, ko jis vaitoja: 
juk jis laimingas — pati myli, vaikai tyli, 
nereik arti, nei sėti, nei akėti. Kas kita 
vargdienėliams žmonėms: jie dirba', prakai

per kraštą, ir vienas jų dingo. Antrasis iškėlė ranką 
ir įsitvėrė į valtį. Valtis sviro, šūviai, matyt, buvo 
praskaldę jos šoną, ir į ją sunkėsi vanduo. Valtis nė

Aloyzas Baronas

rėsi, dar joje buvo likę ketvertas vyrų, ir vienas jų 
atplėšė į valtį įsikibusio rankas, bet tai negelbėjo. 
Valtis skendo. Dar pajėgūs judėti rusai bandė pa
siekti kitą valtį, tačiau ši, matyt, veikiama povande
ninio šaltinio, vietoj sukėsi, jos vyrai buvo prigludę 
prie grindų, ir kuris tik bandė pakilti, tas buvo nu
kirstas kulkų. Niekas nesirūpirio nugrimzdusios val
ties vyrais , juos baigė ryti rusvas pelkių vanduo.

— Viešpaties Dievo generole Mykole Arkange- 
le, padėk velniams grįžti pragaran, — įstatė naują 
šovinių juostą Mikalojus, — tegu smenga visi į šią 
žemę, tegu ryja juos, Belzebubo Stalino vaikus.

Rodos, velnias išgirdo šį keiksmą. Toli dunkte- 
lėjo garsas, ir beveik tuo pačiu metu per jų galvas 
perlėkė staugdami sviediniai. Bolševikai pradėjo ap
šaudyti patrankomis ir minosvaidžiais. Vieni sviedi
niai sprogo arčiau, kiti toliau, bet žemė buvo minkš
ta ir, atrodo, sugerdavo jų jėgą. Kai kurie sviediniai 
krito į pelkes, ištėkšdami vandens purslus, kurie, su- 
mirgėdami saulėje, krito atgal.

šeštokas glaudės prie žemės. Jis buvo girdėjęs 
artilerijos gausmą iš toliau, tačiau dabar, kada svie
diniai sprogo čia pat ar lėkė per jų galvas toliau, 
tas kauksmas, rodos, plėšė nuo kaulų raumenis.

Staiga visi nutilo. Rodos, nieko nebuvo nei 
šiuse kimsynuose, nei už jų. šeštokas žvelgė į pel
kes, jos buvo beveik viską prarijusios. Sukiojosi su
skeldėję valčių gabalai ir viena kepurė, šiaip buvo 
tylu, tik toli buvo girdėti lyg mašinų gausmas, užpa
kaly ir šonuose nedidelis šlamėjimas, netoli augan
čio juodalksnio šakose sučirškė paukštė.

— Tai dabar suprasiu, ką reiškia keiksmažo
dis, kad tave žemė prarytų, — pasakė šeštokas. Jis 
buvo iškaitęs, ir jo skruostai buvo raudoni, lyg nu-

tuoja per visą amželį ir pelno tiktai sermė
gėlę. Bet ir tą nuvelka mokesčiams išieš
koti.

Činaunykai, kamarnykai
Vien tik ir važiuoja.
Visaip žemes išmieravę.
Kišenes mieruoja...

Tai baudžiavinės Lietuvos vaizdai. Poe
tais norėtų daugiau neteisybių pasakyti, bet 
užginta yra. Nebegali jis ir dainuoti, nes 
ašaros byra. Ar tai neaktualu šiandien? Ar 
lietuvių liaudis nekenčia, taip, kap baudžia
vos laikais? Ar poetai gali jų kančias ap
dainuoti?

Norėčiau kitomis akimis pažvelgti ir į 
Vienužio vienintelę pasakėčią „Ožys ir vil
kas“. D. Velička ją laiko eiline pasakėčia, 
kuri nieku nesiskyrė nuo daugybės kitų ano 
meto pasakėčių. O man rodos, kad ji labai 
skyrėsi nuo kitų pasakėčių savo ryškia po
litine alegorija. Vilkais — tai atsinaujinan
tis panslavizmas, kuris siekia ožius papjau
ti, praryti arba vilkais pervilkti, kitaip sa
kant, surusinti.

Tačiau ožys nesupranta, kaip tai gali at
sitikti, kad, ožiu gimus ir augus, vilku gal 
palikti? Juk jo tėvas buvo ožys, ir senelis, 
ir protėviai, ir motušė savo pienu girdė... 
Kokiu būdu gal ožys į vilką pavirsti? Bet 
vilkas įtikinėja ožį, kad jis supras tai. kai 
pereis per vilko nasrus į jo vidurius, kai 
vilkas jį surys ir kraujus sugers, tada, ožys 
įeis į gyvybę naują, į vilko kraują. Bet gi 
ožys nesidavė įtikinamas. Jis vilkui tarė:
— Dantų neaštrink ir tu paslėpk nagus — 
Atmink, jog Dievas man davė labai kietus 

ragus.
Ne taip lengvai tu pats vienas mane 

sudraskysi, 
O kietais ragais mano tu tik užsirysi!

Nežinau, kiek ši pasakėčia yra dabar po
puliari lietuvių tautoje. Tačiau, kam ji pa
tenka į rankas, tas gerai supranta, kad vil
kas nėra toks tvirtas, kaip jis vaizduojasi, 
kad ir ožys savo atsparumu gali apsiginti 
nuo vilkų.

Iškeldamas A. Vienužio visuomeninius ir 
politinius motyvus, nenoriu nustelbti jo 
grynojo lyrizmo, jo individualizmo. Vienu
žio poezija yra tuo vertinga, kad joje kiek
vienas gali rasti, ko jis nori. Mūsų liaudis 
ypač brangino Vienužį, kad jis išreiškė jos 
jausmus, skausmus, vargus ir kančias. Jis 
buvo mūsų ken tėjusios tautos poetas, ir da
bar jis yra jos guodėjas ir stiprintojas.

SUVAIDINTAS „MINDAUGAS“ ANGLŲ 
KALBA

„Tėviškės Žiburiai“ (Kanada) rašo, kad 
Lietuvos rašytojo Justino Marcinkevičiaus 
draminis veikalas „Mindaugais“ išverstas į 
anglų kalbą ir buvo suvaidintas rugsėjo 26 
d. Hamiltono McMaster universiteto teatre.

Mindaugo rolę 'atliko kanadietis aktorius 
M. Lowlor, kunigaikštienės Mortos — „Au
kuro“ 'aktorė Lima Verbickaitė.

Veikalą režisavo Elena Dauguvietytė — 
Kudabienė.

New Yorke vykusiame pasaulio lietuvių 
gydytojų kongrese dalyvavo 62 lietuviai gy
dytojai.

Į naują centro valdybą (nuolatinė vieta 
Chicago) buvo išrinkti: pirm. F. Kaunas, 
vicepirmininkai dr. G. Batukas, dr. J. 
Kriaučiūnas ir dr. A. Zotovas, sekr. dr. J. 
Saulis.

Suvažiavimo išvakarėse buvo išleistas 
naujas daktarų žurnalas „Medicina“, ku
rio vyr. redaktorius yra dr. H. Aimanas.

IŠLEIS M. KRUPAVIČIAUS 
ATSIMINIMUS

Lietuviškasis knygų klubas Chioagoje nu
mato išleisti velionies prel. M. Krupavi
čiaus atsiminimus.

Atsiminimus užrašė dr. V. Litas.

Prisiminimų knyga
Amerikoje gyvenanti poetė Narūnė-Pakš- 

tienė parašė 150 psl. atsiminimų knygą apie 
G. Petkevičaitę, B. Sruogą, J. Savickį ir J. 
Švaistą.

Knyga bus iliustruota.

A. VALEŠKOS VITRAŽAI
Dail. A. Valeškia naujai statomai ligoni

nės koplyčiai sukūrė vitražus.
Vitražai vaizduoja pasaulio sukūrimą pa

gal T. de Ch'ardiną.

NAUJAS J. GLIAUDOS ROMANAS
Rašyt. Jurgis Gliaudą parašė romaną 

„Brėkšmės našta“.
Romanas vaizduoja karo metu perskirtų 

šeimų susitikimą.

MUSŲ MAŽOJI SESUO FLAMŲ KALBA
Žentą Tenisomaitė-Hellemans, gyvenanti 

Antverpene, Belgijoje, į flamų kalbą išver
tė Antano Vaičiulaičio knygą „Mūsų mažoji 
sesuo“.

APDOVANOTA UŽ PUIKŲ DARBĄ

Į Dainininkė ir gailestingoji sesuo Stasė 
Klimaitė-Pautienė, dirbanti Los _ Angeles 
Institute, buvo apdovanota pažymėjimu už 
puikų darbą.

SUSIŽAVĖJO BLOŽĖS NEMUNĖLIU
Australijos Melbourne vyrų oktetas lie

pos mėn. pabaigoje 'Suruošė koncertą.
Okteto dainomis buvo sužavėti vietiniai 

lietuviai, o ponios, kaip rašo „Tėviškės Ai
dai“, tiesiog įsimylėjo į Vyt. Bložės „Nemu
nėlį“.

Oktetui vadovauja Petras Morkūnas.

DU AUKSO MEDALIAI
Arvydas Barkauskas per Kanados leng

vosios atletikos varžybas Winnipege laimė
jo du aukso medalius rutulio stūmime ir 
disko metime.

A. Barkauskas priklauso Londono (Ka
nada) lietuvių sporto klubui „Taurui“.

šutinti, šeštokui atrodė, kad staiga, viskam nutilus, 
jis labiau jaudinosi negu šaudant.

— Kaip jums, vyrai? — paklausė iš užpakalio 
atėjęs stiprus, lyg rąsto galas, buvęs ūkininkaitis 
Svėrė. Ūkininkaitis buvo šviesaus veido, ir jo plau
kai buvo šviesūs, beveik raudoni.

— Gerai. Kaip kitur? — teiravosi Mikalojus.
— Yra sužeistų ir žuvusių. Ruoškitės naujam 

puolimui. Vakare trauksimės, — jis nuslinko tolyn, 
nepasakydamas, kas tie žuvusieji. Kitu kraštu ėjo 
kita pora vyrų, perduodami įsakymus. Saulė jau bu
vo gerokai pakritusi žemyn. Rodos, sumažėjo ir 
drėgnuma.

— Zinai, prie mūsų urvo paliko šachmatai ir 
megztinis, visa kita jau turiu čia mūsų kuprinėse. 
Aš eisiu ir paimsiu. Reikia manyti, gausim kur nors 
kiek pailsėti, kol vėl apsižiūrėsim.

Mikalojus nuėjo, šeštokas likęs vienas žiūrėjo 
į žoles ir vandens tarpus, kuriuose kartais sukdavo
si vabzdžių sukelti ratelai- Jam dabar buvo liūdna. 
Jis prisiminė Uosio žodžius, kad jis turi grįžti į nor
malų gyvenimą, bet reikėjo laukti. Taip juk viskas 
negalėjo likti, rusai vistiek turės kada nors išeiti. 
Keistas jausmas ūžtelėjo kūnu. Pasigirdo toli dus
lus balsas ir tuo pačiu metu netolimas sprogimas. 
Vienas po kito pradėjo kristi sviediniai, jų buvo 
gausu, jie taškė purvą, skendo balose, apiberdavo 
kai kuriuos vyrus žeme. Minosvaidžių sprogimus 
prarydavo pelkės paprastai, kaip ir nesprogstantį 
akmenį. Po gero pusvalandžio visa staiga nutilo, ir 
šalia šeštoko priklaupęs Mikalojus tarė:

— Velniai, skverną nuardė. — Jo uniforminio 
švarko skvernas nuo pat diržo buvo nuplėštas mi
nosvaidžio skeveldros ir kadaravo kaip sudėvėtos 
antklodės gabalas. — Gerai, kad tik truputį, — bet 
nebuvo kada kalbėti. Vėl link jų, bandydami išlip
ti valtimis ir plaustais, kėlėsi bolševikai. Jie šaudė 
nežinodami į kur ir vėl maudėsi pelkėse, keikėsi ir 
skendo.

(Bus daugiau)

„Darbininkas“ (Brooklyn) rašo, kad kle
bonas kun. Simonas Morkūnas yra tikras 
Lietuvos ambasadorius Sioux mieste, lowos 
valstijoje. Jis vadovauja lietuvių šv. Kazi
miero parapijai ir kelia Lietuvos reikalą 
vietinėje amerikiečių spaudoje.

PAVILJONO SKYRIUS

Winnipego tautybių folkloramoje savo 
paviljoną turėjo įsirengę ir lietuviai.

Pavilj'one buvo išstatyti tautinių raštų 
audiniai, gintaro dirbiniai, dail. E. Kala- 
sausko paveikslai, medžio drožiniai ir kt.

Taip pat veikė lietuviškų valgių bufetas.

TRYS KLEBONAI IŠ LIETUVOS
Amerikoje rugsėjo mėn. pas gimines vie

ši Jonavos klebonas kun. Pijus Čižauskas 
ir Zarasų klebonas kun. Gediminas Šukys, 
Kanadoje — Vilniaus šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios klebonas kun. Antanas Dilys.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS
Marianapolyje (JAV) rugpiūčio mėn. įvy

ko metinis Amerikos Lietuvių katalikų ku
nigų Vienybės seimas.

Seimas vienbalsiai išsirinko nauju pirmi
ninku kun. Albertą Contons — Kontautą 
vietoj mirusio kun. J. Jutkevičiaus.

Suvažiavime buvo suorganizuotas simpo
ziumas „Kaip atvesti žmones į bažnyčias ir 
kaip verstis mažėjant kunigų skaičiui?“

A. VIENAŽINDŽIO MUZIEJUS
Atžymint 130 metų A. Vienažindžio gimi

mo sukaktį, Zarasuose buvo atidarytas poe
to memorialinis muziejus.

AUKSINIS SPALIS IR ROŽINIS
Spalis.
Visur auksas; 'auksiniai lapai, auksiniai 

grūdai, 'auksiniai linai, auksiniai obuoliai 
ir kriaušės. Auksinis visų metų derlius.

Spalis yra mėnuo, kada ir iš tikinčiųjų 
lūpų byra auksiniai žodžiai. Kokie žodžiai? 
Visi vienodi — Sveika Marijai!

Spalis yra dedikuotas Dievo Motinos gar. 
bei, ir toji garbė reiškiama kasdien kalbant 
Rožinį. Bet jis turi būti auksinis. Kalbamas 
iš tikros meilės ir pagarbos Marijai.

Prisiminkime savo gimtojo krašto Lietu
vos bažnyčias spalio mėnesį. Vakarais jų 
didysis altorius švitėjo degančių žvakių 
auksinėje šviesoje. Šimtai žmonių, pavar
gusių nuo sunkaus dienos darbo, kaip ir 
mes dabar, suklaupę prieš Švč. Sakramentą, 
pindavo iš kartojamų Sveika Marija auk
sinį Rožinį. Gyveną toliau nuo bažnyčių 
kalbėdavo Rožinį namuose. Kalbėdavo vi
si, kurių širdyse ruseno tikėjimo ugnelė, 
liepsnojo meilė Dievuii ir Jo Motinai.

«*•
Patikome tėvynę, nes norėjome dar gy

venti. Visa palikome, bet visi pasiėmėme 
ipatį didžiausią turtą — lietuvišką ir giliai 
tikinčią širdį. Joje yra sukrauti, paslėpti ir 
apsaugoti visi gerieji tautos papročiai. Tai
gi toje širdyje yra ir prisiminimas to auksi
nio spalio, spinduliuojančio pagarba Mari
jai.

Ne visur radome lietuviškas bažnyčias, 
ne visur yra proga susirinkti tik saviesiems 
ir lietuviškai melstis.

Bet kur yra lietuvis, ten yra visa Lietu
va. Ji gyva jo širdyje ir jo jausmuose. Tad 
ir spalis kiekvienam lietuviui tebėra Mari
jos garbinimo mėnuo. Šitas gražus paprotys 
kalbėti Rožinį neturi užgesti, nes Marija 
tebėra mūsų Motina, o mes jos vaikai. Jei 
mes turėjome visa palikę 'bėgti ir tiek daug 
kentėti, jei ir dabar mūsų tautiečiai tebe- 
kenčia Okup. Lietuvoje, dar nereiški ai, kad 
Marija mus apleido.

Ar Marija nebėgo su savo mažyčiu Sū
numi ant rankų iš savo gimtinės į svetimą 
ir neprietelišką kraštą — Egiptą?

Dievo keliai mums nesuprantami. Gal ir 
Marija tada nesuprato, kodėl ji ir jos Kū
dikis yra 'persekiojami ir turi slapstytis. 
Bet tai nesumažino Marijos pasitikėjimo 
Dievu.

Spalis yra musų vilties ir suraminimo 
mėnuo. O viltis dr paguoda mums yra dva
sinis auksas. Kalbėkime Rožinį, berdami 
auksinius maldos žodžius, ir skinkime auk
sinius vilties dr paguodos vaisius. Kalbėki
me, jei ne visą Rožinį, tai nors vieną pa
slaptį. Jei ir to negalime, tai nors vieną 
Sveika Marija. Kalbėkime keliaudami ar 
dirbdami, bet kalbėkime. Mūsų lietuviška 
širdis turi gerbti Mariją!

**•
Dienų kaitroj pavargo mūsų širdys. 
Visais keliais mes einame pas Tave. 
Čia Tavo meilė trokštančius pagirdys 
Malonės neišsenkančia srove.

O melsk už mus ir leisk Tave mylėti!
Putinas
A. J. S.
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VOKIETIJOS LB ISTORINE APŽVALGA LIETUVOJE
Paskaita, skaityta XVIII-je Lietuviš
kųjų studijų savaitėje 1971 m. liepos 17 
d. Stuttgart-Hohenheim, Katalikų aka
demijos name.

Vokietijos LB istorinė apžvalga
Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo ko

mitetui 1949 m. birželio 19 d. paskelbus 
Lietuvių chartą ir pakvietus visus laisvojo 
pasaulio lietuvius organizuotis į Pasaulio 
lietuvių bendruomenę, Vokietijos lietuviai 
pirmieji išgirdo šį kvietimą ir pirmieji min
tį pavertė kūnu. Kai tik Vlikas priėmė ir 
paskelbė PLB statutą, Lietuvių tremtinių 
bendruomenę (LTB) nuo 1950 m. vasario 
16 d. LTB centro komitetas perorganizavo 
pagal PLB nuostatus. „Tas perorganizavi
mas buvo nuspręstas Centro komiteto pil
naties posėdyje ir priimtas Tarpžinybinės 
komisijos, kuri buvo tuo laiku sukviesta 
Schwaebisch Gmuend lietuvi ų stovykloje 
posėdžio“. (Iš VLB valdybos pirmininko 
vardu kalbančio J. Šlepečio pranešimo 1950 
m. liepos 22 d. VLB tarybai Schvveinfurte). 
Tai buvo laikas, kai Vokietijoje lietuvių 
skaičius kasdien mažėjo, kai didžioji emig
racija jau ėjo prie pabaigos. Apie skaičius 
tebuvo įmanoma tik spėlioti. Ąno meto vei
kėjai manė, kad, emigracijai pasibaigus, 
Vokietijoje liks apie 4.000 lietuvių.
Vokietijos LB kūrėjai

Iniciatyvos kurti Vokietijos LB ėmėsi 
LTB centro komitetas, išrinktas 1949 m. ge
gužės 18 d. Jam priklausė A. Kalvaitis — 
pirmininkas, J. Šlepetys. J. Stikliorius, E. 
Noakas ir B. Vyllaudas. Kai buvo steigia
ma Vokietijos LB. A. Kalvaitis ii' B. Vy- 
liaudas jau 'buvo išemigravę, jų vieton j 
Centro valdybą įėję dr. Jurgis Balčiūnas ir 
A. Vitkus, pirmininku buvo dr. J. Balčiū
nas. 1950 m. vasario 16 d. sudarytąja! pir
majai Vokietijos LB valdybai priklausė dr. 
J. Balčiūnas — pirmininkas, J. Šlepetys. A. 
Vaitkus, E. Noakas ir E. Simonaitis, šioji 
valdyba suorganizavo pirmuosius rinkimus 
į Vokietijos LB tarybą. Pirmoji Taryba po
sėdžio buvo sukviesta 1950 m. liepos 22 d. j 
Schweinfurt. Posėdyje dalyvavo 11 Tarybos 
narių: Jonas Čaplinskas, dr. Aleksandras 
Dumbrys, Vilius Endriikaitis, Aleksandras 
Juozapavičius, Jonas Glemža, Ansas Ky
mantas, Leonas Prapuolenis, Steponas Po- 
vilavičius, Vytautas Skrinskas, Juozas Stro- 
lia ir kun. J. Trakis. Kas buvo dvyliktasis 
pirmosios Tarybos narys, iš mano rastųjų 
dokumentų neįmanoma nustatyti. Įdomu 
tik, kad 1951 m. liepos 15 d. antrojo posė
džio susirinkusią Tarybą sudarė tik 9 asme
nys, iš kurių 6 buvo dalyvavę pirmojoje se
sijoje, o 3 ten nedalyvavę, būtent, Ignas 
Apyrubis, Pranas Karalius ir Julius Milius. 
Greičiausia, buvo taip, kiad, keliems Tary
bos nariams išemigravus, jų vieton įėjo 
kandidatai, o kai kurie nariai neatvyko J 

XVIII LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ

posėdžius. Pirmoji Taryba 1950 m. pirmąją 
Valdybą sudarė iš trijų asmenų, kurių nė 
vienas Tarybai nepriklausė. Valdyboje bu
vo dipl. inž. Pranas Zunde — pirmininkas, 
Pranas Karalius ir Erdmon-as Simonaitis. 
Šiame skyriuje suminėtuosius asmenis ir 
tektų laikyti Vokietijos LB kūrėjais.
Statutai

Pirmasis Vokietijos LB statutas priim
tas Schweinfurte 1950 m. liepos 22 d. Posė
džiaujančioji Taryba ilgokai diskutavo, ar 
laikytis Vliko paskelbtojo PLB statuto, ar, 
remiantis juo, sudaryti savą, pritaikytą Vo
kietijos gyvenimo sąlygoms. Posėdžiuose 
dalyvavęs Vliko pirmininkas prel. Mykolas 
Krupavičius siūlė turėti du statutus — vie-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

ną savo vidaus reikalams, o kitą viešajam 
gyvenimui. Tas pasiūlymas tačiau nebuvo 
rastas praktišku, ir apsistota prie vieno Vo
kietijos LB statuto. Pirmuosius trejus me
tus Vokietijos LB likosi privačia, Vokieti
jos įstaigoms nežinoma lietuvių draugija. 
Kai buvo įsigyjama nuosavybė, prireikė or
ganizacijai juridinio asmens teisių. 1953 m. 
balandžio mėnesį Vokietijos LB statutas 
buvo pateiktas vokiečių teismui įregistruo
ti, o 1953 m. rugpjūčio 20 d. Vokietijos LB 
buvo įtraukta į Hannover teismo draugijų 
sąrašą 964 numeriu, tuo būdu tapdama pa
gal Vokietijos įstatymus juridiniu asmeniu, 
vokiškai sakant, „eingetraigener Verein“ 
Statutas laiko tėkmėje vis buvo keičiamas. 
Pirmieji pakeitimai Hanno verto teisme bu
vo padaryti 1954 m. liepos 28 d., 1955 buvo 
pakeista būstinės vieta, vietoj „Sitz inlTam 
nover“ parašyta „Sitz in Weinheim a. d. 
Bergstrasse“. 1956 m. vasario 4 d. įregist
ruotas Weinheimo teisme naujas statutas, 
Vokietijos LB tarybos priimtas jos posėdy
je 1955 m. rugpjūčio 27-28 d. d. Jau nuo pat 
pradžios buvo mėginama gauti pelno nesie
kiančios draugijos pripažinimą, kad tuo bū
du nereikėtų mokėti pelno mokesčių. Susi
rašinėjimas su finansų įstaigomis užtruko 
eilę metų. Pripažinimas gautas 1958 m. bir
želio 20 d. Paskutinis statuto keitimas nu
tartas 1967 m. balandžio 2 d. VLB tarybos 
posėdyje, o naujasis statutas įtrauktas į 
Weinheimo teismo registrus 1967 m. lap
kričio 16 d. Pagal šį statutą Vokietijos LB 
tvarkoma iki šios dienos, nors ir ne visi juo 
yra patenkinti. 1971 m. Tarybos sesijoje bu
vo mėginta kad kuriuos statuto paragrafus 
keisti, bet neprieita vieningos nuomonės, t. 
y„ joks keitimo pasiūlymas negavo dviejų 
trečdalių visų rinktųjų Tarybos narių bal
sų. Ypačiai diskutuojami statutu nustaty
tieji Bendruomenės tikslai ir nariai. Pa
ragrafe 2 sakoma: „Bendruomenės tikslas 

— savitarpinė socialinė, kultūrinė globa bei 
parama ir tautiškumo palaikymas“. O 5 pa
ragrafe nustatoma, kas gali būti Vokietijos 
LB nariu: „Kiekvienas Vokietijoje gyve
nantis lietuvis arba lietuvių kilmės asmuo, 
pasiekęs 18-sius metus, gali priklausyti 
Bendruomenei. Nariu tampama, pareiškus 
norą raštui ir įsiregistravus į Apylinkės ma
rių sąrašą. Registraciją praveda Apylinkės 
pirmininkas, kuris apie tai praneša Krašto 
Valdybai. Pavieniui gyveną asmenys gali 
prašyti užregistruoti betarpiai Krašto Val
dybos vedamame sąraše“. Vokietijos LB 
statute yra 67 paragrafai padalyti į 10 sky
rių: 1. Bendrieji nuostatai, 2. Bendruome
nės nariai (5-11), 3. Bendruomenės apylin
kė (12-29), 4. Bendruomenės krašto taryba 
(30-39), 5. Krašto tarybos prezidiumas (40- 
48), 6. Bendruomenės krašto valdyba (49- 
54), 7. Bendruomenės garbės teismas (55- 
57), 8. Bendruomenės krašto kontrolės ko
misija (58-60), 9. Rinkimų komisija (61- 
6,3) ir Bendruomenės lėšos (64-67). Pasku
tinysis paragrafas nurodo, kaip gali būti 
likviduojama Vokietijos LB ir kas atsitinka 
su turtu. Jis skamba šitaip: „Bendruomenę 
likviduojant arba atpuolus šiame statute 
nurodytiems jos tikslams, padengus visus 
įsipareigojimus, liekantis turtas perduoda, 
mias kuriai lietuviškai organizacijai laisva
me pasaulyje. Turtas gali būti perleistas 
tik gavus atitinkamos mokesčių įstaigos 
sutikimą. Šis nutarimas gali būti padarytas 
12 balsi} dauguma iš 15 rinkti} Tarybos na
rių".

(Bus daugiau)

GELEŽINKELIO STOČIAI 100 METU
Rugsėjo meai. sukako lygtai 100 metų, 

kai įkurta Šiaulių geležinkelio stotis.
Ta proga, kaip „Tiesa“ rašo, darbininkai 

įkūrė ir muziejų. Muziejuje sudėta karo 
metais peršautas geležinkelio varpas, seni 
signalizacijos prietaisai, istoriniai doku
mentai, foto nuotraukos ir kt.

KITI APIE MUS
Pr. Visvydas recenzijoje „Keli žemynai 

vienoje knygoje“ „Drauge“ (Chicaga) ra
šo:

„Metai bėga, egzodo raukšlės gilėja, pa
mažu ir skaitytojų būrys tirpsta, tačiau li
teratūros liepsna tebeplazda. Puikus įrody
mas — nauja „Septintoji Pradalgė“! Lietu
viai, išsibarstę po iįvairius žemynus, nepai
sant pasaulėžiūrų skirtumo, draugiškai su
siburia' vienon, knygon, kūrybiškai išsako 
jausmus ir mintis: pasakoja, eiliuoja, gili
nasi į kitų kūrybą, kritikuoja... Ir visa tad 
daro be baimės, be partijos palaiminimo, 
be jokio honoraro“.

K. ŠAPKA ANTRUOJU

Maskvoje įvykusiose tarptautinėse leng
vaatlečių varžybose šuolio į aukštį čempio
nas Kęstutis Šapka iššoko šįkart tik 2 m 16 
cm ir liko antuoju.

Pirmoji vieta atiteko leningradiečiu i J. 
Tarmakui, kuris peršoko taip pat 2 m 16 
cm mažesniu bandymų skaičiumi.

VĖŽIO SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

„Tiesa“ rašo, kad šią vasarą Helsinkyje 
(Suomija) buvo sukviesti keturiolika 
skrandžio vėžio gydytojų ir mokslininkų 
specialistų, kurie padarė pranešimus apie 
šios vėžio rūšies tyrinėjimus ir gydymo 
perspektyvas.

Sov. Sąjungai atstovavo Lietuvos Onko
logijos mokslinio tyrimo instituto skyriaus 
vedėjas vilnietis Mečys Stukonis.

R. BITĖ ATBĖGO PIRMASIS

Tarptautinėse lengvaatlečių varžybose 
Maskvoje 5.000 m distanciją Romualdas Bi
tė atbėgo pirmasis.

R. Bitę vijosi Sov. Sąjungos rekordinin
kai A. Afoninas, N. Sviridovas, meksikie
čiai P. Minandė ir kiti, bet, kaip matome, 
neplasivijo.

Būdinga, 'kad R. Bitė yra 3.000 m su kliū
timis specialistas.

Tose pat varžybose rutulio stūmikas R. 
Plungė taip pat gavo pirmąją vietų.

RAUDONDVARIO FILMŲ FESTIVALIS

Raudondvaryje rugsėjo mėn. viduryje 
įvyko mėgėjiškų filmų festivalis, vardu 
„Gimtoji žemė“.

Buvo parodyta keturiolika filmų.
75 metų amžiaus pensininkas Juozas Bu

kauskas iš Kauno rajono buvo pripažintas 
pačiu geriausiu vyriško vaidmens atlikėju 
filme „Grūdai“. Pagrindinį festivalio prizą 
laimėjo Kėdainių „Mėgėjo“ studijos nariai 
už dokumentinį filmą „Begalinė vaga“.

J. MEKO UŽUOJAUTA

„Tiesa“ rašo, kad šią vasarą Lietuvoje 
viešėjęs 'poetas ir Amerikos avangardinių 
filmų režisierius Jonas Mekas, nuvykęs į 
Austriją, „Kurjer“ laikraštyje pareiškęs 
apie Lietuvą šitaip: „Ten, gimtinėje, ir gat
vės, ir oras švaresni, ir duona sotesnė. Ten 
žmonių veidai linksmi ir nuoširdūs. O New 
Yorke žmonėms jauti užuojautą“.

DU NAUJI DAKTARAI
Vilniuje chemijos mokslų daktaro laipsnį 

įsigijo Kauno Politechnikos instituto docen
tas Juozas Bernatonis. Jo mokslinė specia
lybė — pieno ir pieno produktų cheminės 
sudėties bei maistingųjų savybių tyrimai.

Medicinos daktaro laipsnį gavo Elena 
Puodžiūnienė už tyrimų duomenis, kiek 
vaikų širdies raumens pakenkimai yra pa
plitę Lietuvoje.

DARBYMETĖ SODUOSE

Lietuvos soduose dabar pats darbymetis, 
ikiaip rašo „Tiesa“. Specialistai apskaičiavo, 
kad šiemet bus surinkta 150 tūkstančių 
tonų vaisių. Derlius esąs didesnis negu per
nai.

Jurbarko rajono Mičiurino vaismedžių 
sode, kuris užima 500 ha ploto, kasdien nu
raškoma dešimtys tonų baltųjų alyvinių, 
rudeninių dryžuotųjų, Lietuvos popinu, 
Velso, antaninių ir kitų rūšių obuolių.

Mičiurino sodų ūkis j[au pardavė valsty
bei 200 tonų vaisių, 1.300 tonų — Vilniaus 
rajonas, po 800-1.100 tonų, — Alytaus, Kai
šiadorių, Prienų ūkiai. Taip pat numatoma 
parduoti valstybei 67 tūkst. tonų kultūrinių 
uogų ir vaisių.

TAS PRAKEIKTAS NUOLANKUMAS

Vilniaus kino teatruose pradėtas de
monstruoti naujas spalvotas Lietuvos fil
mas „Tas prakeiktas nuolankumas“. Filmas 
pastatytas pagal Vaižganto apysaką „Dėdės 
ir dėdienės“. Filmo scenarijus parašytas 
jumoristės V. Žilinskaitės, režisavo A. Dau- 
sa, pagrindiniai veikėjai — aktoriai A. 
Krištopaitytė, J. Budraitis ir B. Bratkaus- 
kas.

„Tiesa“ rašo, kad „Vilniaus“ ir „Neries“ 
kino teatruose filmo režisierius ir artistai 
papasakojo žiūrovams 'apie savo darbą ta
me filme.

NEPATENKINTI LIETUVIAIS?

„Nepriklausomos Lietuvos“ informacija, 
Sov. Sąjungoje lėktuvų personalui visada 
daug rūpesčių kelia lietuvių tautybės ke
leiviai.

Rašoma: „Tik patyrus, kad kabinoje „li- 
tovcų“ nėra, palydovės lengviau atsikvepia 
ir su šypsenai pradeda keleiviams dalinti 
saldainius ir gėrimus“.

Taip pat rašoma, tad per vilniškio lietu
viško ansamblio gastroles Ukrainoje susi
rinko būrelis pikietuotojų su plakatais, ku
riuose buvo užrašyta tokie šūkiai: „Lietu
viai, važiuokite nialmo, jūsų Bražinskai ir 
SimOkiaičiai daro negarbę ir nešlovę visoms 
tarybinėms tautoms...“

KARPIŲ SVORIS AUGA

„Tiesa“ rašo, kad šilta vasara, daug gra
nuliuotų pašarų ir rūpestinga priežiūra iš
augino gerus karpius Buibių žuvininkystės 
tvenkinių ūkyje. Trejų metų amžiaus kar
pis sveria, net iki 1.200 gramų.

šį rudenį Lietuvos žuvininkystės ūkiai 
numato sugaudyti daugiau kaip 8.600 centr. 
karpių, palėdės ir kitokių žuvų.

RUSŲ TEATRO PASTATYMAI

Vilniaus valstybinis rusų dramos teatras, 
kaip „Tiesa“ raišo, pradėjo 26-tąjį sezoną.

Per 25 įsezonus rusų teatras pastatęs 9484 
spektaklius.

demijos Radevorwalde docentas. Liepos 24 
d. rytiniame posėdy jis skaitė paskaitą apie

Lietuvių tradicinę šeimyną ir kaimą.
Savaitės dalyviai turėjo progos susipa

žinti su prelegento disertacijos tumiu, ku
rios dalis buvo panaudota paskaitai. Įžan
goje paskaitininkas nurodė tautotyrinių 
studijų reikšmę dabartinėje visuomenėje, 
lietuviškųjų dalykų svarbą, apibūdino me
todinius reikalavimus. Jis pabrėžė, kad lig- 
šiol svetimšaliai tyrinėtojai dažnai stokoda
vo įsijautimo į jiems nepažįstamus lietuviš
kus dalykus. Dr. Bauras sakosi užtikęs mū
sų kaimiškosios kultūros'turinyje tokių ele
mentų, kurių trūksta pramoninei visuome
nei ir kurie gali būti joje naudojami tera
piniais tikslais.

Toliau jis apibūdino tradicinę lietuviško 
ūkininko 'šeimyną, kurią sudarydavo visi 
vieno kaimo gyventojai, savi ir svetimi. 
Vaizduodamas jos gyvenimą ir kasdieni
nius santykius, paremtus uždaro ūkinio 
vieneto interesais, jis plačiau sustojo ties 
klausimais, kaip lygtuvės, žodinės sutartys, 
broliava, samdinių rūšys. Antroje dalyje jis 
nagrinėjo tradicinį kaimą, jo gyventojų rū
šis, tradicinių normų ir papročių sistemą. 
Tai buvusi visuomenė, kurioje kiekvienas 
nuo savo gimimo turėjo nustatytą vietą. 
Viską tvarkė nerašyti įstatymai, saistomi 
griežtų papročių.

Išvadose paskaitininkas pabrėžė, kad 
jam, susipažinusiam su tradiciniu Lietu
vos kaimu, didelį įspūdį daro nepaprastas 
kaimo žmonių santykių nuoširdumas, ryšys 
su gamta, asmeninis, ne formaliais nuosta
tais ar paragrafais, bet sveiko ūkininko 
protu pagrįstas santykiavimas.

Parodos ir filmai
Didžiojoje salėje A. Grinienės rūpesčiu 

buvo įrengtas išeivijos knygų skyrius, o 
dail. A. Krivicko — tėvynės knygų skyrius. 
Parodoje buvo išstatyti gausūs naujausieji 
literatūros, meno, muzikos, mokslo ir kul
tūros žurnalai. Bendros knygų parodos pa
noramą sudarė meniški plakatai.

Kitose mažesnėse salėse veikė keičiamos 
foto parodėlės, supažindinančios su šiuolai
kine architektūra tėvynėje, mūsų pajūriu ir 
dainų šventėmis išeivijoje ir okup. Lietu
voje. Popietėmis buvo demonstruojami lie
tuviški filmai: „Poetas“ (Maironis), „Sau
lės pasakos“, „I. Simonaitytė“, „M. K. Čiur
lionis“ ir „Muzikinis kaleidoskopas".

Tėvynės valandėlės dieną Grinienė, Lau
kaitienė. Lucienė ir kiti įrengė gausų ir

Penktadienį rytą skaitytoje paskaitoje 
Lietuvos situacija naujojo dešimtmečio 

angoje
Stasys Lozoraitis jr„ Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto, pažymėjo, kad yra atėjęs laikas 
krašto reikalais ne tiek informuotis ar in
formuoti, kiek, pasiremiant turimomis gau
siomis žiniomis, nuodugniai išdiskutuoti vi
sas su Lietuva susijusias problemas ir rasti 
patį veiksmingiausą būdą padėti pavergtai 
tautai. Pastebėjęs, kad Lietuvos likimas di
dele dalimi priklauso nuo Maskvos, nagri
nėjo opozicijos užuomazgą pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Jo įsitikinimu, sovietų raidai 
ateityje nemažos reikšmės turės tautinė 
problema ir didelis technologinis atsiliki
mas.

Lozoraitis toliau kalbėjo apie 1941 m. su
kilimą, pažymėdamas, jog, priešingai sovie
tų teigimams, jis buvo gaivalingas tautos 
aktas už savo krašto laisvę, neturėjęs jo
kios užsienio paramos. Sukilimas buvo lie
tuviškosios rezistencijos pradžia, kuri ir 
šiandien tebesitęsia, tik kita forma. Jis iš
kėlė faktą, kad nacių viliojama Lietuva nie
kad nesėdo prie bendro stalo, kaip Sovietų 
Sąjunga, kuri, su jais pasidalijusi Pabaltijo 
valstybių žemes, vėliau tiekė brangias ža
liavas.

Lozoraitis išreiškė nuomonę, kad lietu
vių kova pirmoje vietoje vyksta už krašto 
laisvę ir prieš svetimuosius. Net ir rusai už 
Lietuvos sienų gali būti jos draugais ir są
jungininkais. Kova prieš svetimuosius Lie
tuvoj yra visoms pasaulio tautoms supran
tama ir dialektinėj plotmėj pastato net Va
karų komunistus į keblią padėtį. Net ir Va
karų komunistams dažnai neaišku, kodėl 
tiktai Maskva turi sprendžiamąjį balsą 
marksizmo interpretavime ir, būdama va
dinamajame socialistinių šalių bloke mažu
ma, imasi neklaidingo „vyresniojo brolio" 
rolės.

Paskaitininkas pažymėjo, kad naujasis 
dešimtmetis atneš daug, kartais ir netikėtų, 
naujovių. Lietuviai galės tinkamai prisitai
kyti prie padėties tiktai tada, jei jų visuo
menė užsienyje turės diferencijuotą sąran
gą, kurioje visos nuomonės galės pasireikšti 
ir kurioje skirtingų pažiūrų žmonės mokės 
kartu dirbti. Baigdamas Lozoraitis ragino 
žiūrėti į ateitį su pasitikėjimu, nes lietuvių 
jėgos šiandien didesnės, negu bet kada pra
eityje.

Paskutinis XVIII Stud, savaitės paskaiti
ninkas buvodr. G. Bauras, Evangelikų aka

gražų lietuviškos tautodailės ir gintaro dir
binių skyrių. Tą pačią dieną savaitės daly
viai susipažino ir su naujausia dail. A. Kri
vicko kūryba. Svečiai gyvai domėjosi visų 
parodėlių eksponatais.

Pabaiga

Sekmadienio (liepos 25 d.) rytą pamaldas 
katalikams laikė savaitės dvasios vadovas 
kun. A. Rubikas, kuris kasdien sakė turi
ningus pamokslus. Per mišias religines 
giesmes giedojo kun. K. Senkus ir B. Spies- 
Gailiūtė, palydint muz. V. Banaičiui.

Uždaromąjį posėdį pradėjo dr. K. Čegins
kas savaitės darbų apžvalga. Be kitų daly
kų, jis pabrėžė, kad mokslinio lietuviškųjų 
dalykų nagrinėjimo reikalas vis labiau jau
čiamas ir įvertinamas mūsų visuomenėj. 
Šiandien tenka skųstis nebe žinių stoka, bet 
sunkumais jas surinkti ir tinkamai apdoro
ti, daryti jų atranką, ieškoti naujų būdų 
tiriamuoju darbu pasidalyti aprėpiamomis 
sritimis. Savaitėje nagrinėtosios aktualios 
temos, anot jo, aiškiai parodė, jog lietuviš
kųjų dalykų nebegalima izoliuotai nagrinė
ti. Kiekvienos reikšmingesnės nūdienės 
probemos sprendimą sąlygoja visa eilė su
dėtingų veiksnių, kaip Lietuvos visuomeni
nės sandaros kaita, bendroji sovietinė rai
da, tarptautinė padėtis, išeivijos vaidmuo.

Meninių reikalų tvarkytojas V. Banaitis 
kėlė mintį, kad jau pats laikas susirūpinti 
lietuviškųjų meninių ir kultūrinių vertybių 
atrankos ir pristatymo reikalais. Ryšium su 
tuo pabrėžė ir lietuviškosios Meno akade
mijos būtinybę.

Šios savaitės rengėjų technikinės komisi
jos vardu Alina Grinienė padarė praneši
mą, kuriame nurodė, kad savaitėje dalyva
vo 138 asmenys, neskaitant didelio Skai
čiaus svečių, tarp jų gausaus būrio iš jubi
liejinės skautų stovyklos. Visą savaitę išbu
vo 40 žmonių. Vidutiniškai kasdien paskai
tų klausė 55-60 . Dalyvių buvo iš Anglijos, 
Belgijos, Italijos, JAV, Kanados, Prancūzi
jos. Škotijos, Švedijos, Šveicarijos ir V. Vo
kietijos. VLB Valdybos parama 1.000 DM 
buvo nepakankama. Apie 300 DM išrūpino 
VLB Stuttgarto apylinkė. Talkon atėjo 
atskiri asmenys. Likusią išlaidų dalį, per 
2.000 DM, padengė Europos LFB. Modera
torius dr. K. Čeginskas palinkėjo visiems 
dalyviams geriausios sėkmės, skleidžiant 
šios Stud, savaitės mintis ir žinias.

(VKV Informacijos)

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, iy2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 34 (1179)

Europos Lietusių Kronika
LONDONAS

RUDENS BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
rudens balius

įvyks spalio 23 d., šeštadienį, Lietuvių 
Sporto ir Socialiniam Klube (345a Victo
ria Park Road E9 5DX).

Pradžia 7 vai. vakare. Įėjimas 30 penų.

KUN. PRANAS VASERIS LONDONE

Rugsėjo 17-20 dienomis Londone lankėsi 
Melbourne (Austualija) klebonas ir Tėviš
kės Aidų redaktorius tarn. P. Vaseris. Sek
madieni; atlaikė Mišias ir pasakė pamokslą 
Londono šv. Kazimiero bažnyčioje. Po pa
maldų ipa'silkiailbėjo su lordoniečiais, vėliau 
Sporto ir Socialiniam klube susitiko su 
daugiau lietuvių.

MIELAJAM LONDONO JAUNIMUI

Pažvelgtas į įkiltų kraštų lietuviškąjį jau
nimą, kunis yra daugiau susibūręs bendram 
lietuvi šikiam diobui, atrodo, tajd jis yra 
daug nuveikęs.

Sporto ir Socialinio Klubo valdyba k vi; 
čia jus suorganizuoti prie klubo Jaunimo 
sekciją. Mūsų klubo jaunimas.prieš II po 
saulinį karą plačiai veikė sporte ir sociali
nėje plotmėje. Dabartinių laikų jaunimas 
gali reikštis daug plačiau, nes gyvename 
•geresniais laukais.

Štai, ateinančiais 1972 metais viso pasau
lio lietuvių bendruomenės jaunimo Kongre
sais vyksta Chiicagoje. Kviečiamas ir Did. 
Britanijos jaunimas jame dalyvauti.

Kongreso metu įvyksta IV-j i Tautinių 
Šokių Šventė. Did. Britanijos tautinių šo 
kių grupės kviečiamos joje dalyvauti.

Todėl kviečiame jus į pirmąjį susirinki
mą tiems reikalams aptarti. Jis bus spalio 
8 d., 8 vai. vakaro, Klubo salėje (345 a Vic
toria Park Road, E. 9).

Susirinkimo metu Vincent O'Brien kal
bės jaunimo choro reikalu1. Andrius Juras 
tars žodį apie jaunimo socialinį bendradar
biavimą ir sportą. Be to, bus pranešimas 
apie Tautinių šokių šventę ir Jaunimo kon
gresą.

Kviečiame visus jaunuolius ir jaunuoles 
atsilankyti, nors ir nebūtumėte gavę atski
ro kvietimo.

S. Kasparas,
Londono Sporto ir Socialinio Klubo 

Valdybos Pirmininkas

IV-TOSJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
RENGIMO PIRMININKAS

DR. L. KRIAUCELIUNAS LONDONE

Rugsėjo 24-28 d. d. Londone lankėsi dr. L. 
Kiriaučeliūnas su šeima iš Chicago®. Jis bu
vo III-čibsios ir dabar yra IV-tosios tauti
nių Šokių Šventės rengimo komiteto pirmi
ninkas. Ee to, jis yra korporacijos Neo- 
Lithuania filisteris ir vyriausios valdybos 
vicepirmininkas, JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys, aktyvus visuomeninin
kas ir daugelio organizacijų mecenatas. 
Kriaučeliūnienė dirba su Chicagos Tautinių 
Šokių grupe „Grandis“, abi dukros dalyvau
ja „Grandyje“ ir skautuose, o sūnus neatsi
lieka nuo sesučių.

Dr. L. Kriaiučeliūnas Londone turėjo il
gus ir labai išsamius pasitarimus su D. B. 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
apie busimąją Tautinių šokių Šventę, ku
rioje kviečiamos dalyvauti ir D. Britanijos 
tautinių šokių grupės.

Tuo reikalu D. B. Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdyba duos atskirą praneši
mą.

Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis 
dėl Chicagos tautinių šokių grupės „Gran
dies“ atsilankymo D. Britanijoje, nes tos 
grupės jaunimas nori tampresnių ryšių su 
D. B. lietuviškuoju jaunimu.

Be paties Londono įžymybių, Kriaučeliū- 
nai aplankė Lietuvos Pasiuntinybę, Lietu
vių bažnyčią, Lietuvių Namus, apžiūrėjo 
Nidos spaustuvę.

Pirmadienio vakare jis dalyvavo Londo
no lietuvių pokalbių branduolyje, pasidaly
damas mintimis su to branduolio nariais ir 
ten dalyvavusiu jaunimu apie busimąją 
tautinių 'šokių šventę ir lietuvišką gyveni
mą JAV.

Jį nustebino Pokalbių branduolys. Jis sa
kė, kad mes net Chicagoje tokio dalyko ne
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turime. Sakė, kad sieks pabandyti, ar nebus 
galima sukurti ką nors panašaus.

Tas Pokalbių branduolys gimė D. B. Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdybos su
manymu. Ten dalyvauja žmonės, kurie dir
ba kurį nors visuomeninį darbą, kuir bando
ma surasti bendri keliai ir jie išryškinti ir 
pritaikyti mūsų visuomeniniam darbui.

Iš Londono Kriaučeliūnai išskrido į Vo
kietiją, kur turės panašius pasitarimus su 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba, o dar vėliau su Italijos.

A. A. AGNIETĖ GALČIUVIENĖ

Rugsėjo mėn. pradžioje mirė Agnietė 
Galčiuvienė. Tai senosios išeivijos narė. Kol 
jaunesnė buvo, jos rankose buvo visos lie
tuviškos spaudos platinimas. Išaugino ji di
delę 'šeimą, net du kunigus.

Palaidota lietuvių kapuose rugsėjo 10 
dieną.

LILIJA ŠUKYTĖ LONDONE

1972 m. kovo mėnesį Miuncheno opera at- 
/yksta gastrolėms į Covent Garden.

L. Šukytė atliks grovienės vaidmenį R. 
Ctrausso „Capriccio“ operoje.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Spalio 9 d., šeštadienį, punktualiai 6 vai. 
p. p., Ukrainiečių klubo salėje (30 Bin- 
linck Rd.) rengiamas

Tautos šventės Minėjimas.
Pogramoje numatoma paskaita, o meni

nę dalį atliks šiaurinės Anglijos lietuvių 
gerai, nors ir slapta, apmokytų partizanų 
dalinys, susibūręs prie Bradfordo Vyties 
klubo. Jis suvaidins epizodą iš mūsų par
tizanų kovų — 3-jų paveikslų „Nenuvys- 
tantį vainiką“ ir dar muzikinį vaizdelį 
„Ar atsimeni?“

Vėliau bus šokiai, geram orkestrui gro
jant. veiks baras su šiltais ir šaltais už
kandžiais. Visus maloniai kviečia iš arti 
ir toli atvykti ir praleisti vakarą patrioti
nėje ir linksmoje nuotaikoje

DBLS Skyr. Valdyba

SPALIO MĖNESYJE

Lietuvių Židinyje spalio mėnesyje Roži
nio pamaldos bus kiaisdiien: šiokiadieniais 
vakare 7 vai., o 'sekmadieniais po 11.15 vai. 
Mišių. Negalintieji dalyvauti kviečiami tai 
atlikti namie. Prie 'asmeninių intencijų 
jungti Lietuvos iir jos Bažnyčios reikalus.

Kas neturi ir norėtų rožinio, gali gauti 
Židinyje.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS II SEIMAS NOTTINGHAME

Rugsėjo 11 d. visomis susisiekimo prie
menėmis atstovai pajudėjo į II A. L. K. B. 
Seimą Židinyje. Jų ten susirinko iš Brad- 
fcirdo, Halifaxo, Manchester!©, Eccles, Der
bio, Gloucesterio, Londono, Leicesterio, 
Ketteringo, Corbio, Wolverhamptono ir ki
tų kolonijų. Iš viso Seime dalyvavo 47 at
stovai.

Seimą atidarė Anglijos Sielovados vedė
jas kun. dr. S. Matulis, MIC. Seimo atidary
mo invokacijas skaitė kun. V. Kamaitis, pa
sauliečių vardu D. B. Lietuvių Bendruome
nės pirm. S. Kasparas.

į Seimo prezidiumą išrinktas pirmininku 
Europos Lietuvių Katalikų Sielovados ir 
Bendrijos Tarybos narys A. Jaloveckas, 
sekretoriauti G. Kaminskienė. Rezoliucijų 
komisija: kun. dr. J. Sa'kevičius, MIC, kun. 
V. Kam'aitis, P. Viržintas. Mandatų komisi
ja: J. Narbutienė, P. Makūnas, S. Kasparas.

Sveikinimus (perskaitė kun. dr. S. Matu
lis, MIC — Europos Lietuvių vysk. dr. A. 
L. Deksnio, A. Kirkelionio iš Ketteringo ir 
S. čereškevičiaus liiš Birminghamo.

A. Jaloveckas perskaitė praeito Seimo 
protokolą.

Kun. dr. J. Sakevičiuis, MIC, padarė pra
nešimą apie pasauliečių apaštalavimą pa
gal II-jį Vatikano susirinkimą. Reikia tikė
tis, kad tas pranešimas išvys dienos šviesą 
laikraštyje.

V. E. L. K. Bendrijos Tarybos narys A. 
Jaloveckas savo pranešime nurodė, kad mes 
per gerai gyvename ir užmirštame savo kil
niąją gyvenimo dalį. Visi mes esame sveiki 

ir nepavargę dalyvauti baliuose, šokiuose, 
bet, gink Dieve, tik lietuviškose pamaldose 
jau nebepajėgiame. Jo mintis: lietuviai ka
talikai turi . atsinaujinti savo tikybinėje 
dvasioje, ir kartu vyks atsinaujinimas ir 
lietuviškoje dvasioje.

Kun. J. Kuzmickis kalbėjo apie pasaulie
čių sielovadą. Jis nurodė, kad Rytų Europos 
komunistų valdomųjų kraštų žmonės, išsi
laisvinę iš komunistinio kalėjimo ir patekę 
į Vakarų pasaulį, kur yra laisvė, bet mirš
tama morališkai, sako, kad jiems lengviau 
buvo būti kalėjime, negu matyti mirštant 
Vakarų pasaulį.

Studentas P. Viržintas kalbėjo, jog senes
nieji dažnai kaltina jaunimą, kad jie nekal
ba lietuviškai, nepalaiko senų tautos tradi
cijų. Kaltinimai yra neteisingi. Tegu vyres
nieji pasižiūri į save, kiek jie nutauto ir ko
kią paveldėjimo skrynią su lietuviška kul
tūra jie duoda jlaiunimui. Nieko neduoda, ir 
nieko negaus atgal. Tad Anglijos jaunimas 
yra paliktais Dievo valiai.

Kun. dr. K. A. Matulaitis, negalėdamas 
dalyvauti, atsiuntė pranešimą praktiškais 
bendrijos organizavimo klausimais.

Kun. dr. S. Matulis, MIC, kalbėjo kaip 
Anglijos Lietuvių Katalikų Sielovados dele
gatas ir organizacinės komisijos vardu, pa
aiškindamas, kas padaryta nuo praeito Sei
mo iki.dabar.

Daugiausia laiko buvo sugaišta priimant 
Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos įsta
tus. Kartu priimti ir Bendrijos Fondo įsta
tai.

Priėmus įstatus, jų pranešimų šviesoje 
nustatytos gairės ateities veiklai.

Į valdybą išrinkti: kun. dr. S. Matulis, 
MIC, Pranas Makūnais, J. Narbutienė, A. 
Šukaiitis ir J. Zokas. Revizijos komisijom 
P. Viržintas, S. Kasparas ir K. Bivaiinis.

Rezoliucijų komisija pateikė pasiūlymus 
pasveikinti Vakarų Europos Lietuvių vysk, 
dr. A. L. Deksnį, Pasaulio Lietuvių Katali
kų Bendrijos Vaidybos pirmininką K. Klei
vą, Išeivių reikalams Brentwoodb vysk. Ca
sey. Lietuvos Atstovą V. Bailoką, kviesti 
Bendrijos tikinčiuosius melstis už Dievo 
tarno Jurgio Matulaičio bylos vedimą ir pa
sisekimą, kreipti didžiausio dėmesio j ka
talikiškos spaudos platinimą.

Seimas baigtas bendra malda, po jos vy
ko arbatėlė su užkandžiais. Seimo atstovus 
gausiai vaišino T. Balkaitienė, Montvilaitė. 
K. Noreikaitė, Griškiauskienė ir kitos.

Po užkandžių vyko meninė dalis. Kun. J. 
Kuzmickis skaitė savo poezijos kūrinius, o 
Šlaitinio buvusių ii- esamų bendradarbių 
poezijos — V. šlaito, L. švalkaus, J. Gutos,
J. Narūnės, č. V. Obcarsko, J. Sakalo, D. 
Sadūnaitės, V. Mykolaičio-Putino —■ per
skaitė G. Kaminskienė, Ikuin. A. Geryba, 
stuid. P. Viržintas ir kiti. Buvo parodyta 
šviesos paveikslų iš dabartinių aktualių 
lietuviško gyvenimo 'bruožų. Seimo atsto
vai apžiūrėjo niaują Šaltinio spaustuvę, ku
ri žengia drąsiai pirmyn.

Buvo apsilankyta Nottinghamshire Coun
ty Cricket. Grįžus lį Lietuvių židinį, dar il
gai skambėjo lietuviška muzika ir dainos, 
aikomponuojiant stud. P. Vilržintui.

Seimo Apuokas

ROCHDALE
AUKOS

Studentei Nijolei Kutkutei padėti per 
Rochdalės Šalpos Ratelį Birminghamo ko
lonijas lietuviai 'aukojo: P. Dragūnas — 2 
sv., B. Vaškelis, V altoriai — 2sv., J. Kava
liūnas — 1 sv., R. Vaškelis — 1 sv., V. Pol'd- 
mals — 1 sv., S. čereškevičius — 1 sv., A. 
Kietas — 1 sv., S. Stoiką — 1 sv., M. E. 
Liutkevičius — 1 sv., K. Levandauskas — 
50 p. ir -E. Simonaitis 50 p.

P L B Krašto Valdybos pirm. S. Kaspa
ras studentui P. Viržintui padėti prisiuntė 
Londono lietuvių auką — 11,38 sv.

Visiems laukojusiems šalpos Ratelio Val
dyba reiškia nuoširdžią padėką.

šalpos Ratelio Valdyba

KETTERINQAS
EKSKURSIJA, LIGONIAI

DBLS Ketteringo — Corbio Skyr. Valdy
ba ruošia ekskursiją į Nottinghamą spalio 9 
d., 4.30 vai. po pietų.

Kas norėtų vykti, prašom pranešti A. Na
vickui, 28, Stephenson Way, Corby.

Skyr. narys J. Pipinė buvo ligoninėje. 
Padaryta jam sunki operacija. Dabar jau 
sveiksta ir guli sveikstančiųjų ligoninėje.

Linkime kuo greičiau pasveikti.
Teko sužinoti, kad Leicesterio skyr. pirm.

K. Paukštys paguldytas ligoninėn operaci
jai. Linkiu greit pasveikti.

Corbiškis

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
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ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

MARGASIS MANO
GYVENIMAS

JONAS LIOBĖ

Atsiminimai 75 metų gyvenimo sukakties 
proga

Kai patekau į kariuomenę, tad ir nebe
grįžau pas ūkininkus tarnauti. Buvau pa
skirtas į 10-tą Marijampolės pėstininkų pul
ko 9-tą kuopą. Po kelių mėn. apmokymo sa
vanoriškai stojau į mokomąją kuopą. Po 6 
mėn. ją baigiau ir vėl buvau grąžintas į tą 
pačią 9-tą kuopą. Buvau paskirtas skyri
ninko pareigoms. Tuojau pakėlė į grandi
nius ir į jaun. puskarininkius. 1922. I. 1 pa
skyrė mane kuopos ginklininku. Tais lai
kais būtinos tarnybos reikėjo ištarnauti 2 
metai. Po 2 metų eiliniai ir grandiniai buvo 
paleidžiami, o kadangi trūko kadrų, tai 
jaun. puskarininkiai, vyr. puskarininkiai ir 
viršilos buvo sulaikyti 4 mėnesiams, kol 
naujieji baigs mokomąją kuopą. O kai pa
sibaigė tie 4 mėn., kuopos vadas panorėjo, 
kad kuris nors iš senesniųjų pasiliktų vie- 
neriems metams liktiniu viršilos pareigoms. 
Susišaukęs į raštinę, jis pradėjo mus visus 
klausinėti, kuris norėtų pasilikti. Kai ne
atsirado kitų, o aš buvau pamėgęs karišką 
tarnybą, jos drausmę ir apskritai karišką 
gyvenimą, tai ir sutikau. Daviau pasižadė
jimą, ir nuo tos pat dienos, 1923 . II. 20, bu
vau pakeltas į vyr. puskarininkio laipsnį ir 
paskirtas kuopos viršilos pareigoms. Ka
dangi jas -gerai, sąžiningai ėjau, tai nuo 
1923. IV. 1, tik po mėnesio, jau buvau pa
keltas į viršilos laipsnį. Taigi toje karinėje 
tarnyboje turėjau pasisekimą — laipsniai 
augo, kaip ..grybai miške“.

Kai į kariuomenę patekau, tai ir laiško 
negalėjau tėveliui parašyti, o kai pabuvau 
3-4 mėnesius, tai susidarė laiko ir galimy
bių pasimokyti rašyti ir kitokių žmogaus 
gyvenimui reikalingų dalykų.

Tais pačiais metais buvo likviduojama 4 
divizija — paverčiama į brigadą. Buvo ma
žinami visi kadrų etatai. Tai nuo 1923 m. 
rugsėjo 29 d. buvau perkeltas į Alytų ir pri
skirtas prie 4-tos brigados štabo, čia man 
'buvo pavesta vadovauti komendantūros ir 
ryšių komandai viršilos pareigose. Brigados 
vadas buvo pulkininkas Žukas, štabo adju
tantas vyr. Itn. Skiristūnas, o komendantas 
vyr. Itn. Virbickas. Tai šie valdai jau buvo 
mano paskutiniai karinėje tarnyboje.

Eeje, kiti mano vadai. Kai buvau paskir
tas į 10-to pėstininkų Marijampolės pulko 
3-čio bataliono 9-tą kuopą, pirmasis kuopos 
vadas buvo kpt. Juodeniulkas, o antrasis — 
vyr. Itn. Grinkevičius. Bataliono vadas bu
vo kpt. Pranculis, o pulko vadais kpt. Sku
čas ir pik. Itn. Musteikis. Mokomojoje kuo
poje kuopos vadu buvo vyr. Itn. Kazlauskas.

Kai 1924 m. sausio mėn. brigada buvo 
skiriama pasienio apsaugai, dar man ne
buvo pasibaigęs liktinio pasižadėjimo lai
kas. Buvo pasiūlyta pasirinkti tos pačios 
ginklų rūšies dalinį ir persikelti. į pasienio 
apsaugą reikalavo tik puskarininkių, ne 
viršilų. Aš atsisakiau keltis į kitą kariuo
menės dalinį ir pareiškiau norą pereiti į pa
sienio apsaugą. Tai nuo to laiko ir baigėsi 
mano kariuomenės tarnyba ir prasidėjo po
licijos. Pradėjau ją 1924 m. ir baigiau 1944 
m., kai jlau reikėjo ne tik atsisveikinti su 
tarnyba, su ginklu, kurį išnešiojau 1920 — 
1944 m., bet taip pat atsisveikinti ir su tė
vyne ir žeme, kurioje gimiau, augau, užau
gęs tarnavau, o atėjus tokiam nelemtam 
momentui turėjau palikti.

Iš Alytaus buvau paskirtas Seinų apskr. 
viršininko žinion.^ Viršininko būstinė buvo 
S. Lazdijuose. Buvau paskirtas į 4—tąjį ra
joną viršininko padėjėju. Reikėjo sargybas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAME — spalio 10 d., 11 vai., 19
Park Rd.. Moseley, Birmingham 13.

LEICESTERYJE — spalio 10 d., 12 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

DERBYJE — spalio 17 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAM — spalio 10 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažn.

BRADFORD — spalio 17 d., 12.30 v.
LEEDS — spalio 24 d., 2.30 v. p. p., Holy

Rosary bž.
HALIFAX — spalio 31d., 1 v. p. p.
ECCLES — spalio 10 d., 12 vai.
ROCHDALE — spalio 17 d., 11.45 vai.
COVENTRYJE — spalio 24 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAME — spalio 24 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų. kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

tikrinti. Kai toje apskrityje buvo mažinami 
rajonai, buvom perkelti Utenos apSkr. vir
šininko žinion. 1924 m. sausio mėn. Tear bu
vom paskirti naujam rajonui sutverti.

Vėliau pasienio 'apsauga buvo pervesta 
vidaus reikalų ministerijos žinion ir pava
dinta pasienio policija. Tuomet, kas norėjo 
toliau policijoj tarnauti, tie pasiliko, o kas 
nepanorėjo, tie buvo paleisti. Rudeniop nu- 
sikėliau į Ukmergės apskr. ir buvau pa
skirtas į 5-tąjį rajoną prie Giedraičių. Po 
kiek laiko buvau1 perkeltas į 6—tą jį Dubin
gių rajoną. Ir ten neteko ilgaii pabūti — nu
kėlė į 1-mąjį rajoną. Kai 1926 m. pavasarį 
buvo mažinami etatai, nemažas skaičius 
buvom nukelti Zarasų apskrities viršinin
ko žinion. Buvau paskirtas prie latvių sie
nos, į Smėlynės rajoną. Tuojlau buvau pa
siųstas į .mokomąjį būrį, kuris buvo Zara
suose. Jame susirinkdavo iŠ kelių apskričių 
pasienio policininkai. Ją baigęs, grįžau vėl 
į tą ipatį rajoną. Buvau paskirtas rajone po
licininkams aiškinti būrio vestąsias pamo
kas. 1930 m. buvo klausiama, kas panorėtų 
persikelti į Klaipėdos kraštą. Sutikau ir 
buvau paskirtas į Darbėnų Šventosios 1- 
rnąjį rajoną, prie Baltijos jūros ir latvių 
sienos. Po kiek laiko perkėlė mane į Lūži- 
jos rajoną, prie Kuršių marių. Ir ten ilgai 
neteko bū ti — perkėlė į 6-tą j į Rusnės ra
joną, prie Nemuno. Ten buvau tol, kol vo
kiečiai nuginklavo ir reikėjo išsikraustyti 
prie anksčiau buvusios Lietuvos — Vokie
tijos sienos. Buvau paskirtas prie Gardamo 
rajono centrinės. Kai rusų kareiviai perėmė 
sienos apsaugą, buvau paskirtas į Mažeikių 
•apskr. prie latvių sienas, Buknaičių perei
namojo punkto. Mat, per tą punktą iš Lat
vijos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Latviją vyk
davo rusų kariai. Čia reikėjo mokėti rusų 
kalbą, o aš ją mokėjau. Bet neilgai ten teko 
būti. Buvau pirikbimandiruotas prie Viekš
nių policijos nuovados. Nuovados viršinin
kas priskyrė mane prie raštinės, kai buv. 
raštininkas išėjo iš tarnybos. O kad komu
nistiški policininkai perėmė viešąją policiją 
•ir buvusią pašalino, aš ir vėl buvau grą
žintas į tą pačią vietą —Buknaičių punktą. 
Bet jau neilgai teko ten būti, nes mes, kaip 
smetoniminikali, jų žodžiais sakant, buvome 
atleisti iš tarnybos.

(Bus daugiau)

VIETA ATOSTOGOMS

• Maloniai kviečiame tautiečius
: praleisti atostogas mūsų svečių
t namuose.
• žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už 
: kelių minučių kelio miesto autobusų
Į garažas. Mūsų visi kambariai turi šiltą 
; ir šaltą vandenį. Turime leidimą 
: gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs 
pietūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų 
liepos ir rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA 
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,

3, St. Dunstan's Gardens
London W. 3

Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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