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Mūsų veiklai impulsą duoda tėvynė. 
Pavojai lietuvių tautai turi skatinti mus 
labiau suglausti savo eiles ir didesniu pa
siaukojimu dirbti organizacijose, tokiose 
kaip DBLS-ga, kurios tikslas yra laisva ir 
nepriklausoma Lietuva.

Pavojai Lietuvai ir lietuvių tautai pas
taraisiais metais žymiai padidėjo. Lietu
vių tautos naikinimo, kuris buvo pradėtas 
okupacijos pirmaisiais metais, dabar pasi
keitus diktatoriams, pakeista forma. Jeigu 
pirmiau buvo einama fizinio tautos išnai
kinimo keliu, tai dabar imamasi kiek hu
maniškesnių priemonių — dvasinio išnai
kinimo, lietuvių nutautinimo. Prieš kele
rius metus, nors Kremlius ir turėjo sau 
pasiskyręs tikslą, viešai apie tai nebuvo 
kalbama. Kartais net buvo sakoma, kad 
lietuvių tauta, įjungta į Sov. Sąjungą, 
esanti daugiau nepriklausoma, negu bet 
kada anksčiau. Palaipsniui tačiau ėmė ro
dytis Rusijos vadovaujančių asmenų pa
sisakymų, kurie liudijo rusų šovinistinius 
siekimus. Jaunimo siuntimas į Rusiją ar 
karinės prievolės atlikti, ar studijoms, ar 
pagaliau darbams, — buvo viena priemo
nių lietuvių jaunimui nutautinti. Dabar, 
po XXII Komunistų partijos suvažiavimo, 
nerusų tautų Sov. Sąjungoje nutautini
mas, surusinimas, tapo vieša komunistų 
partijos programos dalimi.

Naujoje programoje yra aiškiai parašy
ta, kad Sovietų Sąjungoje turi būti for
muojama vieninga kultūra ir kad tauti
niai ir kalbiniai skirtumai turės išnykti. 
Kaip p. Balickas čia savo kalboje šiandien 
jau minėjo, Lietuvoje jau dabar niekina
ma visa tai, kas yra susiję su lietuvių 
tautos praeitimi, verčiama užmiršti Lietu
vos istoriją ir tradicijas. Neleidžiama res
tauruoti architektūrinių paminklų, kurie 
primintų ateities kartoms didingą savo 
tautos praeitį. Vieton visa to, kas lietuviš
ka, brukama rusų kalba, rusų papročiai, 
rusų priežodžiai, rusų menas, rusų lite
ratūra.

Lietuvą norima amžiams surišti su Ru
sija. Krašto ūkis kasmet verčiamas vis 
labiau priklausomu nuo Rusijos ūkio. Ku
riama pramonė, kaip chemijos fabrikas 
Kėdainiuose, ar medvilnės audykla Petra
šiūnuose, ar metalo fabrikai, kurie galės 
veikti tik gaudami žaliavą iš Rusijos. Sa
vi energijos šaltiniai — pastačius tik vie
ną hidroelektros stotį (Petrašiūnuose) — 
nenorima išnaudoti. Lietuvos inžinierių ir 
ekonomistų 1954 metų pasiūlymas pasta
tyti dar kelias tokias stotis, pirmoje eilėje 
Jurbarke ir Birštone, Maskvos buvo at
mestas, o buvo pradėta statyti didelė šilu
minė elektros stotis prie Vievio, kurios 
vienas agregatas — 150 tūkst. kilovatų — 
pradėsiąs veikti dar šiais metais. Bet ta 
stotis bus varoma ne savu kuru ar savo 
vandens energija, kurios Lietuvoje yra 
pakankamai, bet gamtinėmis dujomis, 
gaunamomis per dujotiekį iš Ukrainos. 
Tas pat dujotiekis aprūpins dujomis Vil
niaus miestą ir pramonę, taip pat Rygos ir 
gal kitus miestus pakeliui.

Tai yra viena stambi įmonė Lietuvoje,

MIRĖ LORDAS BIRDWOOD
Sausio 5 dieną Londono ligoninėje mirė 

lordas Birdwood, didelis pavergtųjų Euro
pos tautų draugas ir nenuilstamas kovo
tojas prieš Sovietų kolonializmą. Pastarai
siais metais jis dažnai kalbėdavo Lordų 
Rūmuose, iškeldamas Rytų Europos klau
simą, bet jo politinė veikla buvo išsiplėtu
si žymiai plačiau. Pasitraukęs 1945 m. iš 
Indijos kariuomenės, jis parašė kelias 
knygas, dažnai pasisakydavo spaudoje ir 
taip pat skaitydavo paskaitas tarptauti
niais klausimais.

Apkeliavęs Europą ir gerai susipažinęs 
su padėtimi Rytų Europoje, jis pasiskyrė 
politinei kovai dėl Rytų Europos tautų, jų 
tarpe ir Lietuvos, laisvės. Jis su užsidegi
mu rėmė Pavergtųjų Europos Tautų orga
nizacijos ACEN veiklą, taip pat niekad ne
atsisakydavo ateiti į Londono delegatūros 
suširipkimus bei atskirų tautų parengi
mus. Prieš išeidamas į ligoninę sunkiai 
operacijai, lordas Birdwood parašė Dekla
raciją, kurioje reikalaujama teisės Rytų 
Europos tautoms apsispręsti tokiu pat 
būdu, kaip Azijos ir Afrikos tautoms, su
teikiant joms laisvę ir nepriklausomybę. 
Ši deklaracija kartu su kitų žinomų politi
nių veikėjų parašais buvo paskelbta ang
lų spaudoje. Jos vertimas buvo išspaus
dintas „E. Lietuvyje“ 1961 m. kalėdiniam 
numeryje.

Lordo Birdwoodo mirtis yra neįkaino
jamas nuostolis visoms Rytų Europos tau
toms, kovojančioms dėl laisvės.

BENDROS PASTANGOS REIKALINGOS
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kuri priklausys nuo Rusijos. Už gaunamas 
dujas gyventojai turės mokėti tiek, kiek 
Maskvai patinka. Tie patys rusai, kurie 
prieš pirmąjį pasaulinį karą pasirašė kon
cesiją su Belgų bendrove Kauno elektros 
stoties eksploatacijai, dabar patys tampa 
koncesininkais lietuvių liaudžiai išnau
doti.

Kaip minėjau, Lietuvoje statoma kele
tas pramonės įmonių, kurios naudos žalia
vą iš Rusijos, o taip pat gaminiai buš iš
vežami į Rusiją. Tos ir kitos priežastys da
bar privertė Maskvą pagalvoti apie trans
porto priemones, nes esamasis geležinke
lis yra nepajėgus pervežti tokiems kie
kiams prekių. Dėl to iškilo Baltijos jū
ros — Juodosios jūros vandens kelio sta
tybos projektas, apie kurį dabar daug kal
bama Lietuvoje. Šis kelias, kuris busiąs 
pradėtas statyti po kelerių metų, taip pat 
turėsiąs amžiams sujungti Lietuvą su Ru
sijos žemėmis.

Lietuvių tauta, kaip ir kitos Rusijos 
pavergtosios tautos, siekia išsilaisvinti iš 
tos padėties, kurioje yra atsidūrusi. Ta
čiau, atsižvelgiant į tarptautinę padėtį, 
gali praeiti dar ilgokas laikas, kol koloni
alizmas pasaulyje — o mums skaudžiau
sias rusų kolonializmas — bus panai
kintas.

Per tą laiką mums teks sielotis savo tė
vynės bėdomis, neg — mes visi gerai su
prantame — laisvę atgauti galėsime tik

P SeĮilųnioS
NORS KARTĄ PRISIPAŽINO

Kaip jau rašėme, sovietų krašto apsau
gos ministerijos leidžiamasis laikraštis 
„Raudonoji žvaigždė“, puldamas NATO 
pajėgose tarnaujantį vokiečių gen. Heusin 
gėrį, išsispausdino fotografiją, kurioje ka
reiviai stebi deginamą kaimą. Už tai pa
kaltintas Heusingeris.

„Stern“ nurodė, kad sovietų karo istori
joje yra ta pati fotografija, o po ja įrašas: 
„Japonų užpuolikai degina Kinijos kaimą 
(Šanchajaus provincija, 1932 m.)“.

„Raudonoji žvaigždė“ pagaliau prisipa
žino, kad archyvarai sumaišė fotografijas.

RUSAI RYTŲ VOKIETIJOJE
„Die Welt“ skelbia, kad į Rytų Vokieti

ją atgabenta apie 1.000 rusų darbininkų. 
Daugumas jų atsigabens šeimas ir pasto
viai įsikurs.

Laikraštis tiki, kad daugiau darbininkų 
su šeimomis bus atgabenta iš Bulgarijos ir 
Čekoslovakijos.

Tuo stengiamasi sumažinti darbo jėgoš 
trūkumą.

TARSIS TIK SU PRANCŪZIJA
Alžyro egzilinė vyriausybė, turėdama 

galvoje Alžyro reikalais labai Susirūpinu
sią OAS teroristinę organizaciją, pareiškė, 
kad ji nori tartis tik su Prancūzijos vyriau 
sybe ir susitarti su ja abiems pusėms pa
tenkinama prasme.

ATOSLŪGIS DĖL N. GVINĖJOS
Indonezijos prez. Sukamo, kalbėdamas 

studentams, pareiškė, kad Olandijai dabar 
priklausanti N. Gvinėjos pusė turi pereiti 
Indonezijai šiais metais.

Manoma, kad dabar jau užteks laiko ge
ruoju susitvarkyti.

VIENKIEMIAI LIETUVOJE TURI 
IŠNYKTI

(E) Sovietų Sąjungos aukščiausios tary
bos septintojoje sesijoje Maskvoje kalbėjo 
visa eilė deputatų kritikuodami esamus 
trūkumus sovietiniame gyvenime ir pa
teikdami naujus pasiūlymus padėčiai pa
taisyti. Kalbėjusiųjų tarpe buvo ir Palec
kis, kuris savo pasisakymą kaip visuomet 
pradėjo pasigyrimo frazėmis.

„Buržuazinės santvarkos sąlygomis per 
šimtą metų Lietuva nebūtų pasiekusi to
kių laimėjimų, kuriais visiškai pagrįstai ji 
dabar didžiuojasi“ — pareiškė Paleckis ir 
vėl koneveikdamaS nepriklausomybės me
tus („Tiesa“ 288 nr.). Tačiau kalbėdamas 
apie tuos .nuostabius pasiekimus“ jis pri
minė ir tai, kad nežiūrint kai kurių žemės 
ūkio pasiekimų sovietinėje Lietuvoje, re
zultatai turėtų būti žymiai geresni. Be to, 
Lietuvos žemės ūkio laukia dideli uždavi
niai, kuriuos kelia partijos programa.

Per ateinančius dešimt metų Lietuva tu
ri padidinti grūdų gamybą 2,7, mėsos — 
2,6 ir pieno — 2 kartus. Bet norint pasiek
ti visa tai, Paleckio žodžiais, reikia visų 
pirma pašalinti didelę kliūtį — vienkie
mių sistemą.

SUVAŽIAVIMUI

mūsų visų bendromis pastangomis: tautie
čių tėvynėj ir mūsų išeivijoje.

Tas verčia mus ir čia pat, DBLS suva
žiavime, peržiūrėti savo praeitų metų 
veiklą ir nubrėžti gaires ateinantiems me
tams. Mums atrodo, kad ateinančių metų 
šūkis turėtų būti „Veidu į jaunimą“. Mes 
turime siekti, kad kiek galima daugiau 
jaunimo įsijungtų J mūsų organizacijas, 
ir tam mes turime padaryti savo organiza
ciją labiau jiems patrauklią.

----- 0-----
S-gos Valdyba sumanė paruošti šią va

sarą Europos lietuvių jaunimo suvažiavi
mą Anglijoje, Lietuvių Sodyboje. Tam 
tikslui L.N. B-vės direkcija sutiko rezer
vuoti vasaros metu vienai savaitei Sody
bos patalpas tam suvažiavimui nemoka
mai. Dėl suvažiavimo vedami pasitarimai 
su Europos bendruomenių valdybomis.

Mūsų organizacijai atjauninti DBLS 
Valdyba siūlo įtraukti s-gos nariais kiek 
galima daugiau lietuviško jaunimo. Pa
skatinti jaunimui stoti į DBLS siūloma su
mažinti nario mokestį nariams iki 25 m. 
amžiaus iki 5 šil. metams.

Skyriai raginami įtraukti Į Skyrių Val
dybas jaunimo atstovus. Į busimuosius su
važiavimus turėtų būti siunčiami jaunimo 
atstovai, o pačių suvažiavimų programa 
turėtų būti pritaikyta jaunimo skoniui. 
Suvažiavimo proga turėtų būti ruošiami 
Londone jaunimo pasilinksminimai.

DIENOS -|
AR NEHRU ŽINO, AR NE?

Nepalo užsienių reikalų ministeris pa
reiškė, kad Indijos daliniai nuolat užpuldi 
nėja pasienio policijos būstines. Užpuoli
kai nesitraukia, kai pasirodo didesni Nepa 
lo daliniai.

Nehru buvęs pažadėjęs Nepalo karaliui, 
kad Indijos teritorija nebūsianti panaudo
jama kokiems nors pasiruošimams prieš 
Nepalą.

LONDONO IR BONNOS PASITARIMAI
Britų min. pirm. Macmillano ir Vokieti

jos kanclerio Dr. Adenauerio pasitarimai 
Bonnoje baigėsi sutartinai.

Vokietija pasiryžusi Britanijoje užsaky
ti už dideles sumas ginklų, tuo būdu pade 
dama išlaikyti Vokietijoje esančius britų 
karinius dalinius.

Aptarti Berlyno ir kiti opūs klausimai.

JEI JAPONAI PAKLAUSYS SOVIETŲ
Po šio karo sovietai užėmė Kurilų Salas, 

kurios 70 metų priklausė Japonijai. Japo
nai dabar tą klausimą kelia, bet Chruščio
vas pareiškė, kad su Japonija nesą jokių 
ginčytinų klausimų dėl teritorijos.

O jei Japonija atsisakytų gynybos su
tarties su Amerika, tai tada dalį tos terito
rijos būtų galima grąžinti Japonijai.

UŽDRAUSTA KALBĖTI
Sov. Sąjungoje uždrausta viešai kalbėti 

ar ginčytis dėl santykių su Kinija ir Alba
nija, kadangi plačiuosius žmonių sluoks
nius blogai veikia žinios, jog tarp komunis 
tinių kraštų iš tikro nėra tos vienybės, 
apie kurią kalba propaganda.

Skilimo klausimus galima svarstyti tik 
uždaruose posėdžiuose.

PERSVARA VAKARŲ PUSĖJE

Apžvelgdamas padėtį, prez. Kennedys 
pažymėjo, kad Vakarai kariškai dar yra 
šiek tiek pranašesni už sovietus. Pranašu
mas gali būti išlaikytas, bet vakariečių 
veiksmai negalės būti visiškai laisvi.

Nors iki šiol nepasisekė sutvarkyti Rytų 
ir Vakarų nesutarimų, bet praeitais me
tais ir komunistams nepasisekė ką nors 
laimėti, net teko patirti karčių nusivylimų 
Lotynų Amerikoje ir Afrikoje.

PRISIPAŽINO

Rytų Vokietijos diktatorius iš Maskvos 
malonės pirmą kartą viešai per „Pravdą“ 
prisipažino, kad sieną Berlyno viduriu rei 
kėjo pravesti, nes darbo jėgos bėgimas į 
Vakarus suluošino zonos ekonomiją.

DAR 6.000

Sausio mėn. apie vidurį Amerika ruo
šiasi pasiųsti į savo bazes Europoje dar 
6.000 karių.

Nuo Berlyno krizės pradžios jau buvo 
pasiųsta 45.000,

Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjo V. 
Balicko žodis DBLS Suvažiavimui.

Lietuvos Pasiuntinybės vardu sveikinu 
visus, susirinkusius į šį metinį DBLS su
važiavimą, ir linkių vaisingų darbų.

šis suvažiavimas yra D. Britanijos lie
tuvių jungties simbolis, ir jo darbai yra 
svarbūs visiems šio krašto lietuviams. Tad 
teatsispindi juose ryžtas vykdyti savo tau
tines pareigas ir iš jų išplaukiančius už
davinius.

Aiškus yra tas faktas, kad visų laikų ir 
visų tautų žymi dalis emigracijoj pasime
ta ir žūva. Lietuviai šiuo atžvilgiu nėra 
jokia išimtis, ir mum gresia tie patys pavo 
jai. Deja, mes esame maža tauta, ir kiek
vienas nubyrėjimas, kiekvienas mūsų tau
tietis, slystąs nuo tikrojo lietuviško kelio, 
mums yra skaudus dalykas.

DBLS buvo įsteigta, kad bendromis jė
gomis būtų galima lengviau kovoti su šiais 
pavojais. Šitai primenu ne todėl, kad lie
tuvybės gyvasties išlaikymo svarbos mes 
visi nejaustume, bet todėl, kad apsvarsty- 
tume efektingesnės strategijos būdus, kad 
praplėstume savo veiklos apimtį ir nuola
tos tobulintume savo veiklos metodus.

Antras, nemažiau svarbus, mūsų veiklos 
uždavinys yra nuolatinė kova už Lietuvos 
laisvę. Sekdami okupanto darbus ir jo už
mačias, matome, kad rusiškasis bolševiz
mas, pavergęs mūsų tėvynę, ne tik nu
skurdino žmones medžiagiškai, bet taip 
pat žlugdo juos dvasiškai. Mūsų paverg
toji tauta tapo įjungta į tą baisų bolševi
kinį tiesos naikinimo procesą, kurio tiks
las yra iškreipti visą mūsų tautos ir vals
tybės praeitį ir suniekinti visa, kaS lietu
viui yra šventa ir kilnu. Tais sumetimais 
niekinami ne tiktai Lietuvos garsieji ku
nigaikščiai, bet šmeižiami visi pasižymėję 
ir nusipelnę mūsų tautos asmenys, šian
dien net ir lietuviui komunistui turėtų kil
ti klausimas: kodėl gi Mindaugas, Kęstu
tis, Vytautas yra vadinami liaudies pri
spaudėjais ir išnaudotojais, tuo tarpu kai 
Jonas Žiaurusis ir Petras Pirmasis yra 
laikomi nusipelniusiais „tarybinio krašto 
ateities grindėjais“?

Mums, gyvenantiems laisvuose kraštuo
se, tenka todėl pareiga kovoti su ta bolše
vikinio melo propaganda. Į melą istorijos 
srityje mums reikia reaguoti gilesniu Lie
tuvos istorijos pažinimu: į nusipelniusių 
asmenų niekinimą mums reikią atsakyti 
jų darbų nušvietimu, į religinių ir tauti
nių vertybių žeminimą — jų vertės 
kėlimu.

Kitas dalykas, vertas mūsų dėmesio, 
yra toksai:

Maskvos pakalike i labai stengiasi, kad 
lietuviai patriotai būtų nusiminėliai ir be
jėgiai. To tikslo siekdami jie nuolatos 
mums kala į galvą, kad Sovietai greit nu
galės Vakarų Demokratijas, kad komuniz
mas netrukus užvaldys pasaulį, etc. Šie 
jų įkyrūs tvirtinimai turi tikslą palaužti 
mūsų atsparumą ir įkalbėti mums ligą. 
Nebereikalo yra sakoma, kad nustoti vil
ties — tai visko nustoti. O kad sveikam 
žmogui ligą įkalbėti galima, tai, rodos, 
pripažįsta ir medicinos mokslas.

Kaip prieš kiekvienos ligos bacilas yra 
žinomas antnuodis, taip ir prieš Sovietų 
skleidžiamąjį melą ir bauginimus yra ant
nuodis, ir tuo antnuodžiu pirmoj eilėj yra 
mūsų nesugriaunamas tikėjimas savo ko
vos teisingumu ir jos galutiniu laimėjimu. 
Be to, Sovietų demagogija reikia griauti ir 
faktais, kurie yra daugelio lengvai pa
mirštami.

Štai, pažvelgę į gan netolimą praeitį, ma 
tome, kad demokratinio pasaulio kraštai 
buvo tikrai patekę į didelius sunkumus, 
bet jie tuos sunkumus laimingai pergyve
no ir nežlugo. Mes visi gerai prisimename, 
kaip atrodė Europa tuoj po Antrojo Pa
saulinio Karo: daugelio valstybių ūkis bu
vo susmukęs, miestai sugriauti, o Vokieti
ja sugniužusi ir bejėgė merdėjo savo griu
vėsiuose. Padėtis tuomet tikrai atrodė be
viltiška ir palanki komunizmui įsiga
lėti.

Tačiau, nežiūrint to, visos Sovietų pas
tangos nepasiekė savo tikslo. Tiesa, lais
vojo pasaulio vadai darė klaidas, buvo iš
tikti pralaimėjimų, bet drauge jie pasiekė 
ir eilės triumfų, kurių negalima pamiršti, 
štai keletas ryškesnių pavyzdžių:

1. D. Britanija po II pasaulinio karo 
pasijunta visiškai išsisėmusi ir bestovinti 
ant finansinės bedugnės. Bet, štai, 1946 m. 
Amerikos skubios pagalbos dėka, įpumpa
vusiai apie 4 milijardus dolerių, D. Brita
nija vėl atgauna savo jėgas ir greit atsi
stoja ant kojų.

2. 1947 m. drąsi Trumano Doktrina iš- 
gelbsti Graikiją ir Turkiją iš komunizmo 
nasrų.

3. 1948 m. Marshairio Planas suteikia 
naują ekonominio kraujo transfūziją Va

karų Europai ir sustiprina jos atsparumą 
prieš komunizmo užmačias.

4. 1948-49 m. dramatiška Amerikos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos orinė pagalba 
Sulaužo Berlyno blokadą ir išlaiko Vakarų 
Berlyno laisvę ligi šiai dienai.

5. 1949m. sudaroma istorinė šiaurės At
lanto valstybių (NATO) sutartis, kuri su
telkia 15-kos valstybių išteklius ir sudaro 
kolektyvinę gynybos užtvarą prieš Sovie
tų tolimesnį veržimąsi.

6. Pagaliau 1950 m. savo kariniu pasi
priešinimu Korėjoje laisvasis pasaulis su
laiko tolimesnį komunizmo veržimąsi To
limuosiuose Rytuose, o 1958 m. J.A. Vals
tybės, kariškai paremdamos Formozos 
pastangas Quemoy-Matsu krizės metu, iš
laiko tas salas laisvas nuo Raud. Kinijos 
užmačių.

šie faktai aiškiai rodo, kad laisvasis 
pasaulis tolydžio stiprėja, o ne silpnėja. 
Sovietų demagoginiai teigimai turi tikslą 
žmones konfūzinti, nes kontūzija yra ge
riausias komunizmo ginklas. Jis pirmiau
siai pakerta tuos, kurie idėjiškai yra silp
nesni ir tik ieško preteksto mesti ginklą 
ir palikti kovos lauką.

Tačiau lietuviai, anot prof. Pakšto, „ne 
iš kelmo spirti“. Jie turės pakankamai 
moralinio pajėgumo šioje visą pasaulį ap- 
ėmusioje kovoje išsilaikyti ligi galo. O jei 
išsilaikysime ligi galo, tai pagaliau turėsi
me susilaukti ir šviesesnių dienų, nes, 
šiaip ar taip, laisvasis pasaulis galų gale 
išeis nugalėtoju. Taigi, nors smurtas kol 
kas dar nėra pašalintas ir nors mūsų lais
vės aušrą dar debesys dengia, bet kol ko
va dar nėra baigta, tol ji nėra ir pralai
mėta.

žinoma, ilgos kovos sustingimo metu 
reikia daug dvasinės ištvermės, kartais 
net kietesnės, negu narsumas puolant. To
kiai ištvermei telkime jėgas. Kovokime 
prieš skleidžiamuosius nuodus, keliančius 
abejones ir nepasitikėjimą. Pagaliau atsi
minkime: naktis visuomet yra tamsiausia 
prieš aušrą.

Šia proga man yra malonu perduoti Mi- 
nisterio Balučio sveikinimus bei geriau-- 
sius linkėjimus.

Vilniuje daug netvarkos

(E) Vilniaus „Tiesa“ nurodžiusi, kad ap 
silankiusiems Vilniuje Svečiams miestas 
paliekąs malonių įspūdžių, čia pat pridu
ria, kad „jeigu žvilgtersi į kiekvieną kie
mą, pereisi visomis gatvėmis, apžiūrėsi 
kiekvieną įmonę, pamatysi dar nemaža ne 
tvarkos“. Kadangi nepakanka pačių gyven 
tojų pastangų aplinkai gražiai sutvarkyti, 
iniciatyvos čia ėmėsi Vilniaus architektai. 
Jie nori padėti namų valdyboms.

PASAULYJ!
— Kol Mikojanas dar tebuvo Maroke, 

už 2000 mylių nuo Gvinėjos, „Tassas“ pa
skelbė, kad jis jau labai šiltai sutiktas 
Gvinėjoje.

— Peru ledų griūtis nuo kalno užvertė 
bent 6 kaimus, ir žuvo apie 3.000 žmonių.

— Atomines paslaptis išdavinėjęs sovie 
tams Dr. Alan Nunn May, išleistas iš kalė 
jimo dirbęs Amerikoje, paskirtas Ganos 
universiteto profesorium.

— Olandijoje traukinių nelaimėje žuvo 
91.

— Kongo min. pirmininko pavaduotoją 
Gizengą jo partija buvo išmetusi iš narių, 
o po kelių valandų kita partijos grupė grą
žino jį, bet išmetė tuos, kurie Gizengą bu
vo išmetę.

— Sprogus rankinei granatai, žuvo 3, su 
žeisti 31, bet Indonezijos prez. Sukamo iš
liko sveikas (jau trečias kartas prieš jį 
kėsinamasi).

— Sovietai buvo privertę Armėnijoj nu 
sileisti belgų keleivinį lėktuvą, kuris nu
krypo nuo kelio.

— Buvęs Korėjos armijos štabo virši
ninkas ir valdžią nu vertusios juntos galva 
nuteistas mirti, kad priešinosi naujam su
kilimui.

— Vokietijos kancleriui Dr. Adenaue
riui sukako 86 metai.

— Rytų Vokietijos komunistai užsispy
rę tvirtina, kad į Beethoveno muziką tik 
jie vieni teturi teisę (Beethovenas iš V. 
Berlyno reiškiąs provokaciją).

— Baltuosiuose Rūmuose gauta iš Bel
gijos apie 500 laiškų ir atvirukų, kuriuose 
smerkiama Amerika, kad ji stengiasi Ka- 
tangą prijungti prie Kongo.

— Amerika šiuos metus pradėjo su 185. 
235.000 gyventojų.

— Lenkų rašytojas Jerzy Kornackis nu 
baustas metams kalėjimo už pasisakymą 
laiškuose prieš režimą ir jo narius.

— Gaudomi ginkluotų laivų, 47 kinie
čiai mažu mediniu laivu pabėgo iš savo 
krašto j Talpos salą šalia Mačao,

1
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REIKALAI GERI
4- Tur būt, niekas neginčys, kad keli pasta 

■ '—rųjų merių suvažiavimai buvo daugiau pa
našūs j slaptus ilgus posėdžius, kuriuose 
valandomis būdavo kalbama ir net karš- 
čiuojamasi, bet apie kuriuos per laikraštį 
galėdavai pasidalyti su skaitytojais tik ke
liomis eilutėmis. Tas ar kita galutinai nu
tarta, šie ar kiti asmenys išrinkti ar palik
ti eitosiose pareigose, rodos, vien tik tam, 
kad kitą kartą vėl būtų galima pradėti is
toriją iš naujo. Istoriją skaudžią, nes tie 
visi ginčai visada reiškė, kad lietuviškasis 
judėjimas yra atsidūręs pavojuje, prieš bū 
ti ar nebūti, ir tokiame akligatvyje, iš ku
rio nebuvo galima surasti išeities. Bet tas 
būti ar nebūti rūpėjo daugeliui lietuvių, 
kurie dėjo viltis į Lietuvių Sąjungą ir Lie 
tuvių Namų Akc. Bendrovę. Ne tik viltis, 
bet ir pinigus, kad šie neleistų viltims su
dužti.

Bet kaip tą kelsi viešumon?
Sausio 13-14 d.d. suvažiavimas vyko vi

siškai jau kitokiomis nuotaikomis. Tiesa, 
jis nebuvo gausus. Suvažiavimas vyko, kai 
žiema pačiame šaltume. Kaip iš laikraščių 
matyti, Jorkšyre ir dar kai kur pasimaišė 
raupai. Kai kas dar spėlioja, kad anie ne
malonūs nesenų laikų įvykiai bus daliai 
lietuvių numušę nuotaiką. Na, nereikėtų 
gal išleisti iš akių dar ir tai, kad ir per 
„Europos Lietuvį“ jau pakankamai švie
sos bus pasiekę lietuvius: padėtis pasikei
tė ir visiškai į gerąją pusę, ir nors kartą 
galima pailsėti, atsikvėpti ir šįkart namuo 
še pabūti.

Suvažiavimą atidarė Sąjungos Pirminin 
kas inž. Juozas Vilčinskas, pirmininkauti 
pakviesdamas dabar prisiekusį jau šių pa 
reigų vykdytoją Rochdaiės atstovą Domą 
Banaitį, kuris sekretoriauti pasikviečia Bi 
rutę Valterienę ir Z. Jurą.

Mandatų ir nominacijų komisija: J. Le- 
vinskas (Derby), K. Bivainis (Nottingha- 
mas) ir P. Mašalaitis (Londonas).

Sveikindamas Pasiuntinybės ir Ministe- 
rio Balučio vardu, Patarėjas V. Balickas 
iškelia savo kalboje (ji atskirai spausdina 
ma) tuos dabarties uždavinius, kuriems 
pradėti vykdyti, rodos, dabar jau ne tik

pats laikas, bet, štai, žiūrėkite, jau ir sąly 
gos aiškėja.

Pirmininkas J. Vilčinskas (jo praneši
mas taip pat atskirai spausdinamas) savo 
kalboje irgi iškėlė ne tik kai kuriuos jau 
išryškėjusius artimiausius Sąjungos užda
vinius. bet ir padėtį krašte, kuri iš mūsų 
reikalauja pastangų ir vilties, nes ji turi 
pagrindo.

Po iždininko V. Strimo pranešimo suva
žiavimo dalyviai pasisako dėl praeities 
veiklos ir kelia naujų sumanymų ateičiai.

T. Vidugiriui (Londonas) sukelia abejo
nių, ar teisingas buvo Sąjungos Pirminin
ko pasisakymas, kad Lietuvių Namų Bend 
rovė tik dabar perima Sąjungos rėmėjo 
vaidmenį. Kieno gi lėšomis buvo leidžiami 
laikraštis ir knygos iki šiol? Jam kyla 
klausimas ir dėl to, ar Sąjungos pirminin
ką rinkti atskirai, ar kartu su kitais valdy 
bos nariais ir leisti valdybai išsirinkti jį iš 
savo tarpo. Įstatai sako, kad reikia rinkti 
atskirai, ir jų reikėtų laikytis. Be to, T. Vi 
dugirį papiktina sumanymas į jaunimo su 
važiavimą pirmoje eilėje kviesti iki tam 
tikro amžiaus tik viengungius.

A. Žukauskui (Londonas) neaišku, ku
rie gi iš tikro dabar Sąjungos įstatai vei
kia, senieji ar naujieji.

S. Kasparas siūlo išardyti Sąjungos ir 
Bendrovės vadovybių vedybas. Jis galvo
ja, kad suvesdintos, kaip dabar, abi vado
vybės visą dėmesį skiria Bendrovei, o Są 
jungai tik' kas liko, jeigu liko. Tiesa esan
ti. kad narių ir apskritai lietuvių sumažė
jo, bet priekaištas esąs valdybai, kad ji 
niekur nesilankė skyriuose su praneši
mais, jokių aplinkraščių nesiuntinėjo ir 
net nenumatė suvažiavimo darbotvarkėje 
pranešimų iš skyrių veiklos. Jei numaty
tas Europos lietuvių bendruomenių suva
žiavimas, tai kaip būsią su šio krašto bend 
ruomene? Nors rodomas užsimojimas pasi 
rūpinti jaunimu, bet jis galvoja, kad pas
kutiniaisiais laikais jaunimui kaip tik ne
buvę parodyta dėmesio.

K. Bivainis (NottinghamaS) kelia nario 
mokesčio klausimą. Valdyba siūlo suma
žinti mokestį jaunimui, o jis, remdamasis

DBLS SUVAŽIAVIMAS LONDONE 

praktika, siūlo apskritai sumažinti visiem. 
Svarbu Sąjungoje turėti daugiau žmonių. 
Kai, pvz., Nottinghame ar ir kitur skau
tai yra įsitraukę į kultūrinį darbą ir net at 
lieka minėjimų programas, ar nereikėtų 
paremti pinigais jų stovyklas?

V. Strimas (Sąjungos iždininkas) sutin
ka, kad nepajėgius galima atleisti nuo na
rio mokesčio, bet veiklai vis tiek reikia pi 
nigų ir jų turi būti.

J. Benderius (Sąjungos valdybos narys) 
galvoja, kad nario mokestį turėtų imtis 
skyriai savo reikalams, o centras susida
ryti lėšų iš kitur. Tas klausimas jau svars 
tytinas, kai Bendrovė turėjo 3.000 svarų 
pelno.

J. Levinskas (Derby) iškelia tai, kaip 
jo skyrius tvarkosi. Kas jo veiklai reika
linga, tiek skyrius ir pasilieka. Be to, jis 
kelia klausimą, kam reikalinga centro re
vizijos komisija, jei ji neatlieka savo pa
reigos?

Dr. S. Kuzminskas (Tarybos Pirminin
kas) abejoja, ar padidės narių, jei būtų 
sumažintas nario mokestis. Visokie nesusi 
pratimai nubarstė narių. Jei tvarkingai 
pagyvensime, gal dalis narių grįš. Dėl to 
nuo nario mokesčio mažinimo kol kas tek
tų susilaikyti.

A. Žukauskas, nusiklausęs Derby pirmi
ninko pasisakymo, kelia klausimą, kam 
gi iš tiesų reikalingas dar centras ir bend
ri įstatai, jei skyriai savarankiškai tvarko
si.

Z. Juras (Sąjungos valdybos narys ir B- 
vės direktorius) atsako S. Kasparui, kuris, 
kaip jau šūktelėjimu jam buvo prikišęs T. 
Vidugiris („Kasparas pats juk siūlė suže- 
nyti Sąjungą su Bendrove!“), kad Sąjun
gos valdybos ir Bendrovės direktorių ap
jungimas tuose pačiuose asmenyse kaip 
tik į gera išeina abiems organizacijoms, 
nes tada žinoma, kur galima ir reikia 
kreipti dėmesys.

V. Strimas yra prieš per skubius įstatų 
keitimus ir perdirbinėjimus, nes gyvenimo 
praktika parodo, kada kas naujaip formu- 
luotina.

Kun. S. Matulis (Londonas) iškelia mo

kykloms paramos klausimą, nes jis nebu
vo keltas pranešimuose. Joms reikia paska 
tinimo, paramos, kad ugdytų kultūrini 
reiškimąsi. Ypač provincija neturėtų ribo-
tis rinkdama tik iš narių po svarą

S. Kasparas kelia klausimą, kad posė
džiuose būtų kviečiami dalyvauti ir jauni
mo organizacijų atstovai, kai svarstomi 
jaunimo klausimai.

Atsakydamas inž. J. Vinčinskas nurodo, 
kad tiesa tai, jog Bendrovė ir iki šiol rė
mė tuos reikalus, kurie rūpi Sąjungai. Bet 
teko rinkti aukas spaustuvės ratukams, 
ruošti loterijas, o praeitais metais tokių da 
lykų jau nebebuvo. Būdavo vis labiau įsi
skolinama, o dabar jau matyt prošvaistės. 
Jaunimo suvažiavime pirmenybė teikiama 
dėl to, kad viengungiams didesni pavojai 
nutausti. Tiesa, kad iki šiol posėdžiuose 
pirmenybė būdavo teikiama Bendrovės rei 
kalams, bet kitaip dar nebuvo galima, o 
šiandien jau, reikia tikėtis, padėtis keisis. 
Jeigu kalbėti apie skyrių veiklą, tai gra
žiausiai pasireiškė Bradfordas, net ir eilę 
paskaitų suruošdamas. Kai dėl šio krašto 
lietuvių bendruomenės, tai jos pareigas 
buvo įgaliota eiti DBLS valdyba. Pasiūly
mas kviesti jaunimo atstovus į posėdžius, 
kai svarstomi jaunimo reikalai, yra svei
kas. Nario mokesčio klausimą svarstyti 
reikėtų bent metams atidėti ir žiūrėti, ko
kia tada bus padėtis, nes pagaliau visokių 
yra žmonių (kai kas jau daugiau patenkin 
tas įstojęs anglų kluban, ten mokėdamas 
7 šil. nario mokesčio ir dar gaudamas 3 bo 
kalus alaus už dyką...). Mokykloms, skau
tams parama teikiama vadovėliais ir pini
gais, o jei kartais neprašoma, tai, matyt, 
pasiseka išsiversti.

Po to priimamos pateiktosios apyskai
tos ir pasiūlymai ateičiai. Nario mokestis 
jaunuoliams iki 25 metų amžiaus ir vyres
niems kaip 65 m. amžiaus asmenims nusta 
tytas 5 šil.

Tarybos Pirmininkas Dr. S. Kuzmins
kas, kalbėdamas Tarybos vardu, dar kartą 
patvirtina, kad iki šiol didžiausias rūpes
tis buvo Bendrovė. Kas įvyko per pasta
ruosius pusantrų metų, tai pasiekta buvo 
atsidėjimu ir darbu. Tikrinęs Bendrovės 
darbą, dėkoja A. Pranskūnui už atsidėji
mą ir nuolatinį tvarkos tobulinimą. Kad 
padėtis gerėja, rodo balansai ir viskas. Tik 
dabar svarbu ateitis. Turime daug skolų.

Kaip vaitoja mūsų broliai,

Tarybos pažiūra: per galimai trumpesni 
laiką susitvarkyti taip, kad niekam negrės 
tų dideli pavoi'ai, sumažinti skolas, nes 
žmonės visur keičiasi, jų mažėja, ir jų pa-
jėgumas menkėja, taigi padėtis turi būti 
tokia, kad bet kas galėtų atėjęs tvarkytis. 
Reikia mokėti skolas, bet neprotinga bū
tų vien tik tam atsidėti, nes reikia daugiau 
kraujo jau ir skyriuose. MažintinoS didės 
nės skolos, kad mažiau būtų rizikos. San
tykiai tarp DBLS ir Bendrovės geri, ir su 
tartinai dirbant pagal pajėgumą remtini 
kultūriniai ir socialiniai reikalai. Ar reikė 
tų į kurią nors Bendrovės šaką atkreipti 
didesnį dėmesį? Dėmesys kreiptinas į 
spaustuvę. Tai lietuviškas ešimas ir reiški 
masis, o Londonas — lietuviškos Europos 
centras, kuris ne baliuškomis gali pasiro
dyti. Lietuviškoji Roma stipri, bet ji nėra 
Europos centras. Spaustuvė turėtų būti to
kia, kad spindėtumėm, kad ir Amerikai ga 
lėtumėm lietuviškas knygas spausdinti 
prireikus. O mūsų sunkumai ateičiai yra— 
žmonių krizė bet kuriai įmonei. Dar — ar 
negalima taip patvarkyti, kad Bendrovei 
nereikėtų mokėti didelių mokesčių? Čia 
jau direktorių ir valdybos žygiai reikalin
gi (su advokatais gal išsiaiškinti, kad čia 
ne bizniui tos įmonės). Dėl bendruomenės, 
tai jau bus galima į jos reikalus daugiau 
dėmesio atkreipti, nes, tikėkimės, bus dau 
giau laiko. Padėka direktoriams, kurie la
bai gerai tvarkėsi.

Po Bendrovės Valdybos Pirmininko inž. 
Stepo Nenorto pranešimo (jis buvo iš
spausdintas praeitame „E. L.“ numeryje) 
vėl pasisakoma.

T. Vidugiris iškelia tai, kad Sąjungos 
Įstatai nurodo, jog reikia rūpintis lietuvy
bės išlaikymu, kultūriniais ir socialiniais 
reikalais. O Tarybos pirmininkas kalbėjęs

(Nukelta į 3 psl.) 

„VIENYBĖS" REDAKTORIAI
Po J. Tysliavos mirties persitvarkė 

„Vienybės“ savaitraščio redakcija. Redak
tore pakviesta Salomėja Narkėliūnaitė, 
jau anksčiau dirbusi „Vienybėje“, o pasta
ruosius 10 metų buvusi „Draugo“ kores
pondente J. Tautose (ji yra ir „Europos 
Lietuvio“ bendradarbė).

Redaktorė - leidėja V. Tysliavienė, Juo
zas N. Tyšliava — leidėjas. Antrasis re
daktorius — Vytautas Sirvydas (taip pat 
„Europos Lietuvio“ bendradarbis).

> A. MERKELISPasroviui
(PIRMASIS SKYRIUS IS A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS).

6.

Jei bažnytinio gyvenimo suvaržymu rusų valdžia 
užgavo giliausius lietuvių religinius jausmus, tai parapi
jinių mokyklų uždarymu ir spaudos lotyniškomis raidė
mis uždraudimu dešimtmečiams sutrukdė jų kultūrinį 
kilimą. Vien tik Žemaičių vyskupijoje buvo uždaryta 
daugiau kaip 150 parapijinių mokyklų, kuriose valstie
čių vaikai pramokdavo lietuviškai ar lenkiškai skaityti, 
kiek rašyti ir skaičiuoti. Liko apie 50 valdžios išlaikomų 
rusiškų pradžios mokyklų, kuriose tuo metu, kaip ir pa
rapijinėse mokyklose, vyravo lenkiška dvasia, nes dau
gumas mokytojų buvo lenkai. Muravjovas iš tų mokyklų 
pašalino lenkų kalbą ir net tikybos dalykų nebeleido len
kiškai dėstyti. Tik Kauno gubernijos žemaičių gyvena
mose apskrityse kurį laiką buvo leidžiama katekizmo 
mokyti lietuviškai.

Pašalintus lenkų mokytojus pakeitė rusai, žmonės 
be jokio tam darbui pasiruošimo, daugiausia iš pravosla
vų seminarijų pašalinti klierikai, iš gimnazijų išvyti mo
kiniai ar šiaip jau visokie pasturlakai, svieto bastūnai, 
iešką lengvesnio gyvenimo ir skanesnės duonos. Nemo
kėdami lietuviškai ir negalėdami su lietuvių vaikais su
sikalbėti, jie vargais negalais vos juos pramokydavo 
kiek skaityti. Ir jų svarbiausias uždavinys buvo ne vai
kus mokyti bei auklėti, bet juose rusiškumą skiepyti, po
pui ir žandarui padedant, žiūrėti, kad jie lietuviškų kny
gų neskaitytų, o supažindintiems su graždanka (rusų rai
dynų) brukdavo rusiškomis raidėmis išspausdintas 
knygpalaikes.

Vaikams jas namo parsinešus ir tėvams parodžius, 
šie jas sklaidinėjo, nuostabos išplėstomis akimis žiūrė
dami į jaš, kaip į kažkokias klastingai užspęstas pink
les, velnio žabangus, kataliko sielai pražudyti. Pavartę ir 
pakraipę galvas jie pasipiktinę keistąsias knygpalaikes 
tvodavo krosnin, kaip kokį baisiai priklų daiktą, griežtai 
drausdami savo vaikams tokiomis šlykštynėmis dau
giau savo rankas tepti. Kur žmogus ko neišmanai ir ne
supranti, ten geriau savo nagų nekišk, — tokia jau kai
mietiška išmintis, nuo daug blogybių jį išsauganti. Mo
kytojai, negalėdami jiems atsiųstų knygelkų išplatinti ir 
nenorėdami jų atgal siųsti ir tuo parodyti savo nesuge
bėjimą ir nestropumą, jas patys sunaikindavo. Taip 
jiems atrodė geriausia: nė žmonių savo įkyrumu neįpy
kinsi, ir valdžia bus patenkinta. Vadinas, ir reikalas suk
tai baigtas, ir sąžinė rami.

Rusų valdžios pastangos Lietuvą rusinti sukėlė lietu
vių, atstangas: jie ryžos priešintis, nepasiduoti. Į rusų 
valdžios užmačias Lietuvą rusinti, draudžiant jai spau
dą, daryti ją tamsią ir juodą lietuvių tauta poeto Anta
no Baranausko žodžiais ryžtingai ir kartu pranašingai 
atsakė;

Kad tu, gude, nesulauktum — 
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori.

----- 0-----

Užnemunėje, Suvalkų krašte, rusinimo pastangos ne 
tokios buvo griežtos ir skaudžios, kaip kitose Lietuvos 
dalyse. 1815 m. Vienos kongresas Lenkų kunigaikštystę, 
kuriai tuomet priklausė ir Užnemunė, pavadino Lenkų 
karalyste, jos karalium pripažindama Rusijos carą. Iš 
kadaise buvusios galingos Lenkijos beliko tik karalystės 
vardas, politiškai nieko nebereiškiąs: į Lenkijos kopūs
tus buvo įleistas ėdrus rusų ožys, kuris, prisibijodamas 
už savo gobšumą sulaukti iš kitų Vienos kongreso daly
vių pagalio per šonus, jį stengėsi tramdyti.

Lenkai nesitenkino tuo, kas dar buvo likę, ir nesle
piamai siekė to, kas prarasta, nes tam laikas atrodė pri
brendęs. Kaip pavasaris, pritvinęs naujų gyvybinių jėgų, 
žiemos skrandas nusimetusiuos laukuos kelia iš žemės 
augmens daigus, puošia medžius žiedais, taip ir devynio
liktasis amžius, kupinas laisvės lūkesčių, tautinių ir re
voliucinių sąjūdžių audromis drebino Europos valdovų 
sostus. Pakitėjusi Europos ekonominė santvarka įgalino 
pavergtuosius ir prispaustuosius ryžtis savo jėgomis 
daužyti vergijos ir priespaudos pančius, veltui nebelau
kiant, kad vergintojų širdys gali kada suminkštėti ir jie 
patys nuims grandines: teisės įgyjamos ir galia auga tik 
kovoj. Ir lenkai su lietuviais 1831 ir 1863 m. subruzdo 
prieš rusus, paskatinti šviesių vilčių, kad jų teisėtas pa
stangas parems Vienos kongreso dalyvės Anglija ir Pran
cūzija. Tačiau jos, turėdamos savų imperialistinių rūpes
čių ir bėdų, liko kurčios smaugiamųjų Lenkijos ir Lietu
vos šauksmui.

Tuo metu, kai Vakarų imperialistų gobšios akys bu
vo nukreiptos į menkos kultūros, bet milžiniškais žemės 
turtais gausius spalvotų žmonių didžiulius kraštus, į Va
karus pajudėjo molinėmis kojomis kolosas, imperialisti
nė Rusija, Euroazijos tautų kalėjimas. Tas Greduščyj 
Cham savo purvinais batais trempė derlingus Rytų Eu
ropos kraštus, Savo kruvinais nagais smaugė jų tautas, 
naikino jų kultūras. Jis tapo Europos laisvės trokštan
čių tautų žandaru ir jų kilnias pastangas plukdė krau- 
juje.

Vincui Kudirkai bręstant, nelaimingų sukilimų žaiz
dos tebuvo atviros, nekaltai pralieto žmonių kraujo že
mė dar nebuvo spėjus į save sugerti, ir visoj Lietuvoj te
beskambėjo kankinių aimanos, poeto Antano Baranaus
ko žodžiais tariant:

Ne taip skamba akmenėliai, 
Patkąvom daužyti,

Šiaurėn nuvaryti.

Ne taip staugia platus plentas, 
Griaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas, 
Kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta.

Jėga, smurtu galima tautą pavergti, apkalti ją prie
spaudos grandinėmis, bet ją nutautinsnt smurtas yra 
pati menkiausia ir tuo pačiu nesėkmingiausia priemonė. 
Ir po baudžiavos panaikinimo Lietuva daugiau lenkėjo, 
negu rusėjo. Rusų valdžia Lietuvoje, surusindama len
kiškas mokyklas, be abejo, lenkybei sudavė skaudų smū
gį, bet jos neįstengė sužlugdyti, nes ji buvo plačiai įsike
rojusi, nors ir negiliai teįleidusi šaknis. Ji buvo panaši į 
vislias bei vešlias piktžoles, kurias iš Savo daržo tik pa
tys lietuviai išravėjo, kai jos gausėją šviesuoliai atsikvo
šėję pamatė, kas jų protėviai buvo ir kuo jie patys ski
riasi nuo lenkų, kai savo kylančia kultūra pajėgė atsi
spirti lenkiškos kultūros įtakoms.

Vinco Kudirkos laikais Užnemunėje buvo Marijam
polės ir Suvalkų gimnazijos ir 1866 m. Veiveriuose įsteig
ta mokytojų seminarija, kurioje buvo dėstoma lietuvių 
kalba ir kurią daugiausia lankė lietuviai, kai tuo tarpu 
Panevėžio mokytojų seminariją telankė beveik vieni ru
sai ir tai dažniausia ne vietiniai.
_Per tris žiemas baigęs Paežerių pradžios mokyklą, 
Vincas Kudirka 1871 m. rudenį įstojo į Marijampolės 
gimnazijos pirmąją klasę. Marijampolės gimnazija buvo 

.įsteigta 1867 metais, praplečiant buvusią keturių klasių 
bajorų apskrities mokyklą ligi septynių klasių, o 1876-77 
mokslo metais atidaryta ir aštuntoji klasė. Nors gimnazi
ja buvo rusiška, su visais ruSų kalba dėstomais dalykais, 
tačiau daugumas mokytojų dar buvo lenkai, tik gimna
zijos direktorius, inspektorius ir rusų kalbos mokytojas 
— rusai. Būdami mažuma ir neturėdami iš Varšuvos 
mokslo apygardos aiškių ir griežtų instrukcijų mokinius 
rusinti, jie jų perdaug neruSino ir į mokinių prolenkiš- 
kus išsišokimus žiūrėjo pro pirštus. Kartą rusų kalbos 
mokytojas į ketvirtąją klasę atnešė keliasdešimt egzem
pliorių naujos rusų kalbos gramatikos ir juos išdalijo 
mokiniams. Juozas Adomaitis (1859-1932), busimasis 
„Varpo“ redaktorius, užšoko ant suolo, mokytojo aki
vaizdoje draskydamas vadovėlį, lenkiškai šaukė:

— Nereikia mums tos gramatikos! Šalin rusų kalba!
Ir drąsus mokinys už tokį savo akiplėšiškumą ne tik 

nebuvo iš gimnazijos pašalintas, bet liko ir nenubaustas. 
Tas įdomus įvykis mums daros suprantamesnis, atsime
nant, kad tuomet Marijampolė buvo perdėm lenkiška ir 
rusų gimnazijos mokiniai tiek namuose, tiek ir pačioje 
gimnazijoje tarp savęs kalbėjos lenkiškai.

'(Bus Baugiau)

„KNYGŲ LENTYNA“ EIS IR TOLIAU
Skaitytojus pasiekė jau Lietuvių Biblio

grafinės Tarnybos biuletenio Nr. 4 (124), 
kuriame suregistruoti praeitų metų rugsė
jo-spalio mėnesių leidiniai — knygos k, 
periodikos straipsniai.

Anksčiau vis kildavo rūpesčių, kas skirs 
šiam reikalingam biuleteniui išleisti lėšų. 
Dabar jį leidžia Vytautas Saulius ir žada 
leisti šiais metais.

Redaguoja Aleksandras Ružancovas ir 
Bronius Kviklys.

--------------------- '.______

VENEZUELOS „ATGARSIAI"
Jau esame minėję, kad Venezuelos Lie

tuvių Savišalpos Bendruomenės Caracas 
Apylinkės Valdyba yra pradėjusi leisti ro
tatorium spausdinamus „Atgarsius“.

Dabar mus pasiekė to leidinio Rr. d, 
skirtas šventėms, todėl nemaža Sukaupęs 
medžiagos apie Kalėdas.

Apskritai leidinyje reiškiasi vietinės 
rašto jėgos, nušviečiamas apylinkių gyve
nimas ir darbai, duodama politinių žinių.

Paminėta J. Grušo sukaktis
(E) Gruodžio mėn. sovietų Lietuvos 

spauda rašytojo, dramaturgo J. Grušo 60- 
čio proga paskelbė straipsnius, iškeldama 
nuopelnus ypač dramaturgijos srityje. Per 
penkerius pastaruosius metus J. Grušas 
davė teatrui penkias pjeses, ir jam buvo 
paskirtos trys premijos. Pagal „Tiesą“, J. 
Grušo dramaturgija įdomi savo problemo
mis bei keliamomis idėjomis, gyvenimiš
kais konfliktais ir charakteriais. Iš buiti- 
nio-moralinio pobūdžio J. Grušo pjesių 
paminėtos „Dūmai“ (1955) ir „Vedybų su 
kaktis“ (1959), iš istorinės tematikos pje 
šių — „Herkus Mantas“ (1957) ir ,Zig- 
mundas Sierakauskis“ (1960). Savo pasku 
tinėje dramoje — „Profesorius Markas Vi- 
dinas“ (1961) dramaturgas vėl grįžta i d» 
barti, sprendžiąs „karo ir taikos“, pasau
lio progreso ir žlugimo, žmogaus morali
nės atsakomybės problemą“.

„Valstybinė premija“ vietoje 
„stalininės“

(E) Radijo pranešimais iš Maskvos, 
anksčiau priimta „stalininė premija“ da
bar bus vadinama „valstybine premija“. 
Tačiau stalininės premijos laureatai turi 
teisę ir toliau turėti jiems įteiktą aukso 
medalį su Stalino bareljefu.

Sovietų Sąjungos Aukšč. Tarybos įsa
kais pakeisti 38 miestų, institutų, fabrikų 
ir vandens kelių vardai, kuriems anksčiau 
buvo suteiktas Stalino vardas.
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PAMALDOS
ROCHDALE — sausio 28 d„ 11.30 vai. 
MANCHESTERIS —Sausio 28 d„ 10.30 vai.
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ROMA PASKELBĖ SOVIETŲ SĄJUNGAI POLITINĮ KARĄ (I)

KARDAS IR PROPAGANDA
KAIP PASIREIŠKIA SOVIETŲ VEDAMASIS POLITINIS KARAS?

DR. V. MAR. (ELI)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Visas pasaulis žino, kad yra tos daiktas, 
kaip komunizmas, diriguojamas iš centro 
Maskvoje, kad komunistiniais pagrindais 
tvarkosi Sovietų Sąjunga ir jos valdžioje 
bei (takoję esančios valstybės už vad. ge
ležinės uždangos. Bet lygiai daugeliui at
rodo, kad komunizmo veikla ir Įtaka bai
giasi su geležine uždanga, kai tuo tarpu 
komunizmas pro tą geležinę uždangą yra 
plačiai išsiliejęs į Vakarus ir pasiekęs to
limiausius pasaulio kraštus.

Daugeliui Vakaruose atrodo, kad komu
nizmas yra vien tik karinė S. S-gos jėga, 
kuriai atremti ir sulaikyti užtenka atitin
kamai apsiginkluoti. Tuo tarpu komuniz
mas, šalia to, ką jis karine jėga yra pa- 
glemžęs, veda dar kitą — politinį „šaltą
jį“ karą, kurio pavojaus daug kas neį
žvelgia ir nesiima priemonių jam atremti.

Sakoma, kad moterys turi daugiau nu
jautimo, įžvalgumo, jautrumo įvairioms 
spirginančioms problemoms bei giliau 
įžvelgia tiek reikalo esmę, tiek numato bū 
simąsias pasėkas. Šią tiesą patvirtina 
prancūzų rašytojos ponios Zuzanos Labin 
veikla. Ji jau kuris laikas budina pasau
lio vadų, politikų, visuomenininkų sąžinę 
susirūpinti ir ieškoti priemonių, kaip už
tvenkti komunizmo veržimąsi į laisvąjį pa 
šaulį, nes komunizmas siekia tą pasaulį 
sunaikinti ir pavergti,

Užpraeitais metais (1960) gruodžio 
mėn. Z. Labin sušaukė pirmąją „Tarp
tautinę konferenciją prieš Sov. S-gos po
litinį karą". Joje dalyvavo žymūs politi
kai, kaip H. Spaak, M. Schuman, Th. 
Dodd, A. Kerhsen, M. Lombardi, Dr. R. 
Jaeger ir kiti. Praeitų metų konferencija, 
įvykusi Romoje lapkričio 18-22 dienomis, 
sutraukė apie 500 delegatų iš 51 valstybės. 
Dalyvių tarpe pažymėtini: buvęs Prancū
zijos min. pirm. Pinay, Vak. Europos Uni
jos pirm. A. Conte, keletas Azijos ir Afri
kos užsienių reikalų ministerių, Italijos 
demokratinių partijų vadai, keletas sena
torių (bet niekas iš ministerių). Iš lietu
vių konferencijoje dalyvavo min. St. Lo
zoraitis ir Dr. P. Karvelis.

Konferencijos dvasia ir svarbiausia jos 
programos išpildytoja buvo pati iniciato
rė ponia Z. Labin. Apsišarvojusi faktais 
ir statistikomis, ji konferencijos daly
viams nušvietė esamąją padėtį ir pasiūlė 
rezistencijos priemones. Jos kalbų ir pra
nešimų santrauką čia ir paduodame.

Sovietų Sąjungos „politinio“ karo esmė
Ką reiškia „politinis“ karas? Tai yra 

Kremliaus vedamoji (šalia karinio apsi
ginklavimo) žodžio, propagandos, melo, 
sofizmų skleidimo akcija; tuo siekiama 
sprogdinti demokratinius kraštus iš vi

REIKALAI GERI
tik apie Bendrovę ir Bendrovę. Senieji di 
rektoriai buvo blogi, o dabar jau dveji me 
tai Taryba „taiso“ naujus direktorius. Ta 
rybai reikėtų susimąstyti dėl įstatuose nu 
matytųjų Sąjungos tikslų. Siūlo iš darbo
tvarkės išbraukti Tarybos rinkimus.

S, Kasparas dėkoja direktoriams, kad 
jie nepardavė Sodybos, nors Tarybos pir
mininkas rašęs, jog reikia parduoti.

Kun. S. Matulis pasidžiaugia dėmesiu 
kultūrinei veiklai Tarybos ir Sąjungos vai 
bos pasisakymuose.

Z. Juras atkreipia dėmesį į tai, kad ba
lanse rodomosios neatsilyginusių už spau
dą sumos dar nieko tragiška nesako.

J. Bendorius pažymi, jog Bendrove buvo 
Ugi šiol rūpintasi dėl to, kad nuo jos vis
kas priklauso, jos padėtį norėta stabilizuo
ti

A. Pranskūnas patikslina dėl įsiskolinu
siųjų už spaudą (apie 60 proc. vietinių, 
apie 40 proc. kituose kraštuose). O Tarybą 
miela buvo turėti ir gauti gerų patarimų.

Dr. S. Kuzminskas siūlo suvažiavimui 
priimti rezoliuciją, kuri dar kartą patikrin 
tų Sodybą, kaip garantiją už lietuvių su- 
skolintus pinigus. Pasikeitus nuomonėmis, 
atsisakoma tokios rezoliucijos.

Pranešimai priimami.
O kun. A. Kazlauskas, grįžęs iš kunigų- 

direktorių suvažiavimo Vokietijoje, papa
sakoja, kurių žygių ten imtasi Lietuvos 
reikalu. Kreiptasi į Popiežių Joną XXIII 
kenčiančios bažnyčios atstovavimo reika
lu Bažnyčios suvažiavime ir prašant daž
niau kelti balsą prieš komunizmą, o taip 
pat, jei tai galima, pagerbti kankinius Lie 
tuvos vyskupus. Vokietijos Krašto Valdy
ba laikosi gerai.

Bendrovės oficialiajam susirinkimui pir 
mininkauja inž. S. Nenortas.

Direktoriais perrenkami S. Nenortas ir 
J, Lūža. Vietoj pasitraukusio J. Bendo- 
riaus, kuriam padėkojama už ilgametę ak 
tyvią veiklą, išrenkamas J. Vilčinskas. Tai 
gi Bendrovės Valdybą dabar sudaro: pirmi 
ninkas inž. S. Nenortas, nariai J. Lūža, J. 
Vilčinskas, Z. Juras ir V. Strimaš ir sek
retorius A. Pranskūnas.

Prieš išsiskirstant vakarienei, dar iške- 
lįamag klausimas, kaip bus su Sąjungos 

daus ir įvesti juose komunistinį režimą.
Komunistai yra apsiginklavę dviejuose 

frontuose: kariniame ir konspiratyvinia- 
me, arba propagandos. Vakarai žino tik 
vieną frontą — karinį. Komunistai turi 
du ginklu: kardą ir nuodus, kai Vakarai 
švytruoja tik kardu, Kai Chruščiovas gra
sina sunaikinti atskiras Vakarų valstybes, 
jis blefuoja, nes niekas, net ir pati Rusija, 
nenori pasaulinio karo, kuris, turint gal
voje dabartinius ginklus, neatneštų nie
kam laimėjimo, o tik visiems pralaimėji
mą. Iš tikro konfliktas tarp Rytų ir Vaka
rų išsispręs politinio, o ne militarinio karo 
fronte. Vienintelis sėkmingiausias ginklas 
komunizmo pergalei yra nuodai — propa
ganda, bet ne kardas ir ne atominiai 
ginklai.

Politinio karo priemonės
Svarbiausia priemonė, kuria Maskva ti

kisi užvaldyti pasaulį, yra propaganda, 
įsibrovimas Vakaruose į atsakingus pos
tus, papirkimai, sabotažas, agitacija darbi 
ninku tarpe, vidaus karų sukėlimas, ne
kalbant jau apie tiesioginį Sov. S-gos 
ginklais parėmimą įvairių sukilėlių prieš 
teisėtą demokratinę valdžią. Esminis visa
da ir visur tokių priemonių tikslas — lai
mėti komunizmui, ar bent palankiai jam 
nuteikti tuog sluoksnius, kurie lemia kraš
to gyvenimą ir formuoja viešąją nuomonę: 
ministerius, aukštus valstybės tarnauto
jus, spaudą, knygų leidyklas, radiją, tele
viziją, mokyklas, universitetus, partijas, 
darbininkų sindikatus. Dažnai šiose srity
se komunizmo penetracija yra tokia gudri, 
kad daugelis net nepastebi jau esą jo tar
nyboje ir atlieką pagalbinę funkciją jo 
naudai.

Pirmoje vietoje propaganda.
Tarp kitų priemonių, pirmoje vietoje 

yra propaganda, niekad nesiliaujanti, vis 
stiprėjanti, visur esanti, visur įsibraunan
ti, kuri, pagal reikalą, žadina arba migdo, 
pataikauja arba šmeižia, įtikinėja arba 
grasina. Tam tikslui kasmet panaudojama 
200 milijonų knygų, 2 milijardai egz. bro
šiūrų, tūkstančiai tonų lapelių, atsišauki
mų, plakatų; 150 tūkstančių valandų radi
jo pranešimų, 200 ilgo metražo filmų ir 
daugybė kronikos žinių, perduodamų per 
radiją, spaudą. Tai vis propagandinė me
džiaga, kuria komunistai kasmet „apdova
noja" pasaulį per komunistų partijos or
ganus ir tūkstančius nekaltų vardų orga
nizacijų ir sambūrių, kantria ir sistemine 
veikla siekiant nuteikti viešąją pasaulio 
opiniją komunfzmo naudai.

Viešai šiai propagandinei medžiagai pa
skleisti ir praktiškam rezultatui atsiekti

(Atkelta iš 2 psl.)

Pirmininko rinkimais. Rinkti atskirai, 
kaip numato įstatai, šįkart neišeina. Todėl 
nutariama nerinkti .atskirai — pati Valdy
ba pasiskirstys pareigomis ir išsirinks Pir 
mininką.

Po pamaldų, kurios atlaikytos Lietuvių 
bažnyčioje, sekmadienį baigiamojo posė
džio suvažiavimo dalyviai vėl susirinko į 
Lietuvių Namus.

O tai pabaigai dar buvo ypač rimto dar
bo — išrinkti visas Sąjungos valdžias.

Sąjungos Valdybon išrinkti: Juozas Vil
činskas — pirmininkas, Petras Mašalaitis 
— I vicepirmininkas, Juozas Lūža — II 
vicepirmininkas, Albinas Pranskūnas — 
sekretorius, Vladas Strimas — iždininkas, 
Stepas Nenortas ir Zigmas Juras — nariai. 
Kandidatas — S. Kasparas.

Į Tarybą išrinkti: kun. A. Kazlauskas, 
Dr. S. Kuzminskas, K. Bivainis, J. Bendo
rius, Dr. K. Valteris, J. Levinskas ir D. 
Banaitis. Kandidatas — V. Zdanavičius.

Revizijos Komisija: P. Duoba, T. Vidu
giris ir A. Žukauskas.

Prieš galutinai išsiskirstant, dar iškelia
mas pageidavimas, kad Sąjungos suvažia
vimai ateityje būtų ruošiami daugiau į pa 
vasarį — balandžio ar gegužės mėn. Siūlo 
ma atsiklausti skyrius dėl busimųjų suva
žiavimų datų. Atsiklausti skyrius, kurie 
neatsiuntė atstovų, kokios priežastys su
laikė juos nuo dalyvavimo suvažiavime.

T. Vidugiris siūlo į sekančių metų šuva 
žiavimo darbotvarkę įtraukti įstatų pakei 
timo klausimą. Pavesti Tarybai peržiūrėti 
įstatus ir paruošti pakeitimų projektą.

V. Zdanavičius galvoja, kad „Europos 
Lietuvio“ puslapių skaičiaus nereikia di
dinti. Jis nepatekintas jo turiniu (galvoja, 
kad perdaug rašoma apie Lietuvos gyveni 
mą, jos kolchozus ir perdaug spausdinama 
„Eltos“ žinių). Jis manytų, kad turinį dar 
būtų galima gerinti. Be to, siūlo Sodyboje 
išdažyti vėliavos stiebą.

J. Levinskas pageidauja, kad Sodyboje, 
tiek namų viduje, tiek lauke, būtų lietuviš 
ki užrašai.

Kun. S. Matulis norėtų, kad Sekminių 
suvažiavimai Sodyboje būtų su kultūrine 
programa,

įvairių kraštų kompartijos nariai tampa 
politinio karo tikraisiais kareiviais. Juos 
diriguoja ir rikiuoja tūkstančiai įvairių 
komitetų, dažnai pasivadinusių nekaltais 
vardais, kurie veikia įvairiose srityse ir 
infiltruoja komunizmo nuodus visur, kur 
tik gali klaidinti viešąją opiniją: demokra
tinėse partijose, sindikatuose, spaudoje,
mokyklose, kine, televizijoje, valdžios įs
taigose ir kitur.

Šis milžiniškas propagandos aparatas S. 
S-gai kainuoja kasmet 2 milijardus dole
rių. To darbo aktyvistų — Savanorių ir 
apmokamų — yra apie 500.000. Komuniz
mo propaganda neaplenkia nė vieno lais
vojo pasaulio krašto, bet paskutiniu laiku 
ji ypačiai sustiprinta vad. „trečiajame pa
saulyje“ — jaunose Azijos ir Afrikos 
valstybėse. Ten Sov. S-gos agentai kaltina 
vakariečius kolonializmu vien tik dėl to, 
kad patys rengiasi įkurti rusiškąjį kolo
nializmą tokį, koks yra Rusijos pavergto
se tautose ir vad. satelitiniuose kraštuose; 
tam kliūtis — laisvojo pasaulio parama 
anoms valstybėms. Kokia demagoginė yra 
Rusijos akcija šiuose kraštuose, matyti iš 
skaičių: nuo 1954 m. iki šių metų pradžios 
Sovietinis blokas „trečiajam pasauliui“ da
vė puspenkto milijardo paramos, kai tuo 
laiku Vakarai — 25 su puse milijardo. Bet 
dar ir prieš 1954 m. tie kraštai jau buvo 
šelpiami Vakarų valstybių, tad iki šiol iš 
viso jiems sukišta 56 milijardai dolerių, 
t.y. 12 kartų daugiau negu komunistiniai 
kraštai yra davę visi drauge. Tuo tarpu 
komunistinės propagandos dėka Azijos 
ir Afrikos naujųjų valstybių spalvotieji 
vadai tik rusus ir jų Satelitus laiko nesu
interesuotais draugais, o Vakarų pagalba 
jiems įkalama, kaip naujojo kolonializmo 
firma. Nenuostabu tad, kad Vakarai šiuo
se kraštuose (nekartą dėl savo klaidingos 
politikos ir trumparegiškumo) netenka 
simpatijų, nes Vakarų pagalba yra tik 
ekonominė, kai tuo tarpu komunistinių 
kraštų išimtinai politinė. Praktiškai lais
vasis pasaulis pamaitina tų kraštų gyven
tojų kūną, o Sov. S-ga maitina smegenis 
— protus. Neutralumo idėją komunistai 
išnaudoja irgi savo naudai, reikalaudami 
neutralumo tik kraštams, linkstantiems į 
Vakarus, bet ne tiems, kurie palinkę į So
vietų Sąjungą.

FILMU PASAVUS
FILMAI APIE RIMTUS IR NERIMTUS 

DALYKUS

RAŠO Alė Rūta

Deborah Kerr gerai suvadina namų mo
kytoją keistuose namuose, prisikankinda
ma su keistais, nelaimingais vaikais filme 
„The Innocents“. Tie „nekaltieji yra bro
lis ir sesutė, be tėvų, globojami tik toli gy
venančio dėdės ir kelių tarnų ir namų mo
kytojų. Pirmieji du nemoralūs mokytojai 
tiek „apsėdo“ vaikus nuodėminga savo 
įtaka, kad juos veikė net ir tada, kai abu 
jau tragiškai buvo mirę. Puikūs seno dva
ro vaizdai, bet nuotaika slogi. Naujoji mo
kytoja savo nuoširdžia šviesa, savo meile, 
net pasiaukojimu nieko nebegali padaryti. 
Vaikai veikiami dvasių, juoš graužia nuo
dėmė, kuria jie tarp savęs žavisi ir kurios 
atminimų ilgisi. Filmas įdomus, kaip vai
ko sielos analizavimo ir blogųjų bei gerų
jų įtakų toje sieloje atspindžių ieškojimo 
bandymas. Ar vykęs, tai kitas klausimas. 
Žiūrovams sukelia klausimų, bet neduoda 
atsakymo. Jaunimui — sunkus ir nesu
prantamas.

„The Outsider“, kur vaidina Tony Cur
tis, vaizduojama tikrasis gyvenimas. Tai 
nelaiminga istorija tikro šių laikų Ameri
kos indėno, kuris iš indėnų rezervato Ari
zonoj pateko į kariuomenę, ten išmoko 
girtuokliauti ir per tai žuvo: vieną šaltą 
naktį girtas mirė ant akmeninių uolų kal
nuose. Tai rimtas ir jautrus filmas, suke
liąs liūdesį ir gailestį tam iš pradžių nai
viam ir geram jaunuoliui, kuris niekur iš 
tikro nepritapo, kuris vienintelį draugą te
turėjo ir tą matė mirštantį, jiems abiems 
kovojant antrajame Pasauliniame kare. 
Keista melancholija lydėjo tą bernioką 
visą neilgą jo gyvenimą. Jo žuvimo prie
žastim gal buvo ne vien tik girtuoklystė, 
bet ši silpnybė filme išryškinama ir pada
roma jaunuolio pražūtim. Užtat filmas 
yra auklėjantis.

„Bachelor Fiat“ — komedija, vaizduo-
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SPAUDOS BALIUS
GERAS BUFETAS • ĮDOMI PROGRAMA 

GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS
Gera proga susitikti su draugais. Geri vyrai gers gerą girą!

Pradžia 7 vai. (baigti laikas oficialiai nustatytas po vidurnakčio).

Staliukai užsisakomi iš anksto. Įėjimas 5 §11.

Mielas Redaktoriau, džiaugiuos, kad 
Tavo laikraštis labai gražiai sutiko naują
jį laikraštį — Londone leidžiamąjį „Šalti
nį“. Aš taip pat galvoju, kad kokios nors 
vidaus politikos varžybos dėl to neišsivys- 
tis.

Žinoma, mielai palaikyčiau mintį, kuri 
jau ir anksčiau yra kelta: visai D. Britani
jos lietuvių spaudai apsijungti. Vieną kar 
tą nustatytu metu „Europos Lietuvis“ išei 
tų su „Šaltiniu“, kaip priedu, kitą su „Dar 
bininkų Balsu“, trečią su „Budėkime“, ket 
virtą su „Tėvų Žeme“. Spaustuvė, jei būtų 
reikalo, priedus galėtų padaryti sulanksto 
mus į mažesnio formato leidinius, tik neiš 
eidama iš laikraščiui skirtojo popieriaus 
formato. Kas „Europos Lietuvio“ neprenu 
meruoja, galėtų imti atskirai vien tik pa
geidaujamąjį priedą. O „Europos Lietu
vio“ prenumeratoriai tik laimėtų. Laimė
tų ir tie dabar atskirai rotatorium vargina 
mieji leidiniai, nes jie turėtų didesnį skai
tytojų skaičių.

Bet kai „Šaltinis“ pasirodė, tai aš nu
džiugau ir kitais sumetimais. Šiaip ar taip, 
„Europos Lietuvis“ yra ir turėtų būti civi
linis laikraštis. Dabar, žiūriu, Sekmadienio 
Rimtis plečiasi ir plečiasi. Ilgą eilę metų 
turėjome maždaug pusę skilties, ir civili
niam laikraščiui, mano galva, tiek ir užten 
ka. O dabar kartais jau ne tik nuo viršaus 
iki apačios eina, bet dar ir neišsitenka. 
Tai dėl to ir nudžiugau, pamatęs „šalti
nį“, tikėdamasis, kad bent po pusę Sekma 
dienio Rimčiai skirtojo straipsnio galės bū 
ti perkelta ten. „Šaltinis“ juk yra žymiai 
religinis laikraštis, o civilinio puslapius 
reikėtų palikti laisvesnius civiliniams daly 
kams.

Užsimojimą su skaitytojų pinigine para 
ma dažniau leisti „Europos Lietuvį“ 6 pus 
lapių labai sveikinu ir ton sąskaiton kol 
kas Siunčiu 1 svarą. Garbės leidėjas, tur 
būt, negalėsiu dar būti, bent kol kas, tai 
nelauk iš manę 15 svarų. Bet jei visi nepa 
gailėtumėm po svarą, tai vis tiek išeitų 
apskrita sumelė, ir laikraštį kas savaitę 
galėtumėm turėti 6 puslapių, ko ir linkiu.

Žiūrėsime, kiek gi iš tiesų yra tokių 
mūsų tarpe, kuriems pakanka 4 puslapių, 

j anti senbernį profesorių, persekiojamą 
studenčių. Čia pilna kvailiausių situacijų, 
sukeliančių sveiko juoko. Filme nėra rim
tesnio turinio, nei rimtesnių minčių ar 
idėjų. Profesoriaus ir jo studentų santy
kiai grynai amerikietiški. Kalbasi apie 
kasdieniškus dalykėlius, dalijasi užkan
džiais; kartais studentas atrodo gudresnis 
už profesorių. Filmas grynai pramoginio 
turinio — pasijuokti. Prie teigiamybių rei
kia priskirti Richard Beiymer, sparčiai 
kylančio aktoriaus, valdybą studento 
rolėje.

„Lover Come Back“ — kita komedija, 
bet jau iš biznierių gyvenimo, su gera in
triga ir pilna įvairių intrigėlių, kurių ne
stokoja tarp atskirų kompanijų ir tarp 
bendradarbių. Čia yra profesinio pavydo 
ir lenktyniavimo, čia įvairūs, gerai sukirp
ti charakteriai, gyvenimiški ir iki kaulų 
biznieriški. Yra ir šaržuotų charakterių; iš 
jų, net jau peršaržuoti, — milijonierius, 
įmonės savininkas ir profesorius — moks
lininkas, net Nobelio premijos laimėtojas, 
kuris niekaip negali pagaminti paprasto 
cheminio junginio. Yra čia ir meilės intri
ga, besivystanti labai jau moderniai. Vaiz
duojama padori mergaitė, kuri, iš gailes
čio tariamam profesoriui, staiga pasiryžta 
šokti į meilės liepsnas. Bet komedija bai
giasi gerai: niekas nenukenčia, mergaitės 
garbė atstatoma, jos ambicijos patenkina
mos, kūdikiui sučiumpamas legalus tėvas. 
Vargu, ar iš to filmo betkas gali išsinešti 
kokių geresnių minčių.

Keista, kad tokiose kvailose istorijose 
sutinka vaidinti geriausi aktoriai. Rock 
Hudson ir Doris Day, žinoma, ir čia savo 
vaidmenis atlieka puikiai; bet jie tikrai 
galėtų savo laiką ir energiją bei talentą 
panaudoti geriau, negu vaizduodami šių 
laikų tuščiuosius juokdarius. Filmas, deja, 
techniškai pagamintas puikiai ir pritrauks 
minių minias sugaišinti porai valandų.

o kiek trokštančių, kad laikraštis dar ir 
šiandien gerėtų.

Skaičiau „Europos Lietuvyje“ gražių žo
džių naujajai „Anykščių šilelio“ laidai. 
Esu matęs ir pačią knygą. Be galo gražu ir 
malonu paimti į rankas. Kai dailininkas 
poetui ateina į talką, tai išeina dvigubas 
gražumas. Bet tada kai kuriais atvejais 
juk išeina taip, kad nebeaišku, kas ką gra
žina, ar poetas dailininką, ar dailininkas 
poetą. Tur būt, dailininkas vis dėlto gra
žina poetą, nors ir jis kuria ir iliustracijo
mis įsiamžina, kaip Don Kichotą iliustra
vęs G. Dorė.

Bet skaitytojai, pasigrožėję iliustracijo
mis, be abejo, turėtų neužmiršti grįžti į 
Antaną Baranauską, kur kalnai kelmuoti, 
pakalnės nuplikę, kur minkštučiukai sama 
nų patalai, kur stuobrį kapoja genelis, 
kur pry, pry, kur ri-u, ri-u ir kur „toji ga
lybė“ ir dūšią apgriuvo ir giesmę nulaužė.

Tos grožybės praėjo jau visus laiko ban 
dymus. Gera tik būtų, kad tos laiko užgrū 
dintos grožybės, dabar dailininko paryš
kintos, ko plačiausiai pasklistų mūsų tau
tiečiuose.

Nesitikėjau, kad Tu savo laiške man 
taip žiauriai išpeiktum sumanymą pradėti 
rinkti popierėlius. JUO labiau, kad esu 
jau pradėjęs. Sakai, kad būtų vaikiška ir 
nepatriotiška. Vaikiškumo tai gal šiek 
tiek ir vaikiška, bet aš gi rašiau, kad rria- 
no pažįstami vis turi jau įsitaisę kokią 
nors fintikliušką, kuri jiems padeda sukti 
savo svečiams galvas. Kodėl Tu norėtum, 
kad aš būčiau toli atsilikęs nuo kitų? Tech 
nika mano namuose nekokia. Kortomis loš 
ti nesiseka. Nei palinkimo neturiu įsitaisy 
ti tai, ką kiti turi. Be to, nebūtų nė origi
nalu. O kai popieriukus paklosiu ant sta
lo, tai bus tikra naujiena.

Dar Tau galėčiau pasakyti, kad kitiems 
visokios technikos ir mechanikos kainuoja 
didelius pinigus. Aš jau apgalvojau ir tai. 
įsitaisyčiau kokį nors griežimo aparatą, 
plokštelių. Bet žiūrėk, kiek man reikėtų 
tada sukišti pinigo beprasmiškai! O šitas 
mano sumanymas įgyvendinti nieko nekai 
nuos. Gal tik vėliau bus tai popieriukų 
kolekcijai reikalingas vis dėlto atskiras 
kambarys. Pavyzdžiui, aš manau paprašy
ti krautuvėse savo kolekcijai plakatų. JaU 
mačiau, kur pardavinėjamas sviestas, yra 
plakatų su N. Zelandijos avinėliais, karvė
mis. Tokį galėčiau pasikabinti sienoje.

Tavo Jonas

AMERIKIEČIAMS ŽAVINGIAUSIOS

MOTERYS

Galupo pūlai rodo, kad amerikiečiams 
žavingiausios moterys 1961 m. buvo šios:

1. Eleonora Roosevelt (buvusio preziden 
to našlė);

2. Jacquelina Kennedy (prezidento 
žmona);

3. Britanijos karalienė Elizabeta II;
4. Mamie Eisenhower (buvusio preziden 

to žmona);
5. Clare Boothe Luce (buvusi ambasa

dorė);
6. Helen Keller (akla pedagogėj;
7. Chiang Kai-šek (laisvosios Kinijos 

prezidento žmona);
8. Senatorė Margareta Chase Smith;
9. Paulina Frederick (televizijos bendra 

darbe J. Tautose);
10. Patricija Nixon (buvusio viceprezi

dento ir kandidato į prezidentus žmona).
1960 metais 10 žavingiausiųjų buvo 

šios, ir jų populiarumas ėjo šia tvarka: 
Roosevelt, Eisenhower, karalienė Elizabe
ta, Keller, Luce, Nixon, Kennedy, Smith, 
Chiang, Anderson.

Kitos labiausiai išskirtinos: Anderson, 
princesė Margareta, Loreta Young, Pearl 
Buck, Bess Truman (buv. prezidento žmo 
na), Pandit, Windsoro kunigaikštienė, Ire 
ne Dunne, Monako princesė Grace, Goldą 
Meir (Palestinos užsienių reikalų minist.), 
Nina Chruščiovą.

Kitos išskirtinesnės: Elizabeth Taylot, 
Dinah Shore, Debbie Reynolds, Baker 
Priest, sesuo Coe, Doris Day, Joan Craw
ford, Arlene Francis, Ingrid Bergman', So
phie Tucker, Elsa Maxwell, Mahalla Jack- 
son, Marlene Dietrich.

KIEK PAVOGTA AUTOMOBILIŲ?
D. Britanijoje 1959 metais buvo pavogta 

9.823 automobiliai, 1959 m. — 13.248, I960' 
m. — 16.840.

KĄ PADARĖ IMAMO EILĖRAŠTIS
Jemeno valdovas Imamas Ahmadas pa

rašė eilėraštį, kuriame, remiantis koranu, 
kritikuojamas Nasseras už nacionalizaciją'.

Dėl to Nasseras nutraukė ketverius mė- 
tus trukusią draugystę su Jemenu.

— Britų1 firma norinti pirkti iš Čekoslo
vakijos Stalino didžiulę statulą, kuri stovė 
jo Prahoje,

3
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Europos Lietuviu Kronika MUSŲ RĖMĖJAI

KITAS NUMERIS 6 PUSLAPIŲ
Kitas „Europos Lietuvio“ numeris išeis 

6 puslapių.
Papildomus 2 puslapius apmoka siunti

nių bendrovės TAURO savininkas Anta
nas Briedis.

„SEKMADIENIO RIMTIS“ PAVĖLAVO
Spausdinant šį numerį, dar nebuvo gau

tas Sekmadienio Rimties tekstas, todėl šio 
skyriaus šįkart nėra.

Kaltas čia, tur būt, bus paštas, kuris 
dabar ilgokai palaiko laiškus.

M. SANDAI LAIKRAŠTIS 1962 METAMS
Lenkijoje gyvenąs lietuvis M. Sanda 

prašė, kad kas nors būtų toks geras ir už
sakytų jam „Europos Lietuvį“ 1962 
metams.

Geradaris jau susirado. Prenumeratos 
mokestį sutiko sumokėti V. Leonas. Jam 
nuoširdžiai dėkojame.

LONDONAS
VISI KELIAI Į SPAUDOS BALIŲ

Nors tais atvejais, kai kalbama aukšto
sios politikos klausimais, mėgstama pasa
kyti, kad visi keliai veda į Romą, bet sau
sio 27 d„ šeštadienį, užmirškime aną po
sakį.

Tam vakarui tegu visi keliai ir takeliai 
veda į Spaudos Balių Lietuvių Namuose 
Londone.

PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 28 d. (sekmadienį) Sporto ir So

cialinio Klubo (Parapijos salės) patalpose 
kviečiamas metinis parapijos susirinki
mas, kurio metu bus renkamas 1962 me
tams parapijos komitetas ir pateikta pil
na 1961 m. veiklos apžvalga.

Visi parapijiečiai kviečiami būtinai da
lyvauti. Pradžia 4 vai. punktualiai.

Komitetas

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Tėvų komiteto pastangomis ir Londono 
lietuviškų organizacijų piniginėmis auko
mis buvo surengta Londono lietuvių vai
kams eglutė, sutraukusi 83 mažuosius, o 
21 buvo ne tokie laimingi, nes juos slogos 
ir kitos ligos sulaikė namuose. Jeigu visi 
užregistruotieji būtų dalyvavę, būtų buvu
si 104 jaunuoliškų sielų kuopa.

Programą atliko mokyklos mokiniai. Jų 
tautiniams šokiams vadovauja P. Nenor- 
tienė. Kun. P. Dauknys parašė specialų 
veikaliuką-montažą „Lietuvos vaikai Gedi 
mino kalne“. Jis pats ir surežisavo. Prieš 
pat eglutę teko išvykti iš Londono kun. P. 
Daukniui, tai šventės metu laikinu režiso- 
rium buvo V. Zdanavičius. Dainom vado
vavo ir tautiniams šokiams grojo V. Ma- 
maitis.

Programa daugiau domėjosi tėvai ir sve 
čiai, o mažasis jaunimas nekantravo ir lau 
kė Kalėdų senelio atvykstant (J. Černis).

Programai pasibaigus jaunimas susėdo 
už labai gražiai ir skaniais dalykais ap
krautų stalų. Visa tai parengė Moterų Šv. 
Onos Draugijos narės V. Puidokienė, P. 
Senkuvienė, J. Bosikienė, K. Urbonienė, 
M. Smolskytė, A. Guogienė. O visų didžiau 
šią naštą nešė Tėvų komiteto narys — ka 
sininkė A. Aleksandravičienė.

Aukomis prisidėjo Šv. Onos Moterų 
D-ja, nupirkdama žaislų daugiau kaip už 
6 svarus, o taip pat, kaip minėjome, ir dar 
bu daug prisidėjo. Liet. Atgimimo Sąjū
džio Londono sk. aukojo 5 sv„ Parapija 4 
sv., DBLS Londono Skyrius 3 sv., Sporto 
ir Socialinis Klubas 5 sv., LLM Dainavos 
Sambūris 3 sv., Lietuvių Namų Akc. B-vė 
3 sv. Eglutės metu tėvai ir svečiai suauko
jo 10 sv. ir 9 šil.

Tėvų komitetas dėkoja visiems šią eglu
tę parėmusiemš aukomis, darbu ir patari
mais. R.L.

PARAPIJOS KALĖDINIS BAZARAS
1961 m. gruodžio 16 d. parapijos bazaras 

praėjo nelabai geroje nuotaikoje: šaltas ir 
miglotas oras daugelį sulaikė namuose. Be 
to, patys parapijiečiai nelabai jau patį ba- 
zarą parėmė aukomis, o rengėjai patys ne
gali suaukoti tiek daiktų, kad būtų gali
ma sudaryti bazarą. Tačiau, nors atsiliko 
vietiniai, buvo gauta parama iš provinci
jos. Net iš tolimos Škotijos J. Sarafinaitė 
atsiuntė siuntinį, Wolverhamptono Narbu
tai kitą siuntinį, Coventrio V. Stirbys su
rinko iš Coventrio lietuvių pinigais 7 sv., 
neatsiliko ir Leamingtono J. Kunigiškis, 
surinkdamas iš savųjų 4 svarus. Derby lie 
tuviai Sližiai 1 sv., Praniauskai 1 sv., P. 
Burkevičius ir O. Matchak po 10 šil., Lon
dono Dainava aukojo 3 svarus. Smulkes
nėmis sumomis gauta iš Corby, Ketterin- 
go, Birminghamo, o londoniškiai pinigais 
suaukojo 15 svarų. Pati didžiausia auka 
gauta iš R. ir D. Sealey — 10 svarų. Tuo 
būdu piniginės aukos sudarė 43 sv. ir 10 š.

Skelbtasis butelių sunešimas irgi neturė 
jo gero atgarsio. Iš viso tebuvo suaukota 
vos 40 butelių, bet tikrai vertingų buvo tik 
restorano savininko Ramažauško viskės 
visas butelys ir Baltic Stores (šampano). 
Butelių loterijos pelnas 7 sv. 12 šil. Daikti
nių aukų išpardavimas 6 sv. 9 šil. ir 6 pe
nai. Viso bazaro pelnas 57 sv. 11 šil. ir 6 p.

Parapijos komitetas dėkoja visiems ba
zarą parėmusiems.

R.L, Rytų londonietis

NOTTINGHAMAS
VAIKŲ ŠVENTĖ

Antroji Kalėdų diena, kad ir šaltoka, 
sutraukė gausiai tėvelių su vaikučiais pasi 
džiaugti kalėdine vaikučių švente.

Tai šventei suruošti daug darbo įdėjo 
Nottinghamo Moterų D-jos pirmininkė 
B. Oželienė ir valdyba.

Tenka išreikšti pagarbą E. Joneckienei, 
ji ėmėsi darbo su jaunimu ir skautais, dėl 
to Kalėdų proga pastatytas jos režisuotas 
vaizdelis „Paskutinis sapnas Sibire“, kuris 
pasigėrėtinai pavyko. Jaunieji artistai įsi
gyveno savo vaidmenyse.

Toliau puikiai sudainavo duetas E. Da- 
maševičiūtė ir Stasys Oželis. Pabaigai 
skautai sugiedojo „Tyliąją naktį“.

Kalėdų senelis (J. Bedulskis) apdovano
jo vaikučius, prisiminimui kartu su vaiku 
čiais buvo padaryta nuotraukų.

Pasibaigus jaunimo programai, prasidė
jo tėvelių ir apskritai suaugusiųjų. Viskas 
tęsėsi iki vienuoliktos valandos, pasiskani 
nant alučiu ir linksminantis prie K. Vens- 
kaus kapelos muzikos. Žmonių buvo susi
rinkę gausiai.

Tenka pastebėti, kad Nottinghame orga 
nizacijų sugyvenimas yra geras. Viena ki
tai talkininkaudamoš, jos stengiasi išlaiky 
ti tautinius papročius ir tradicijas ir skie
pyti tai jaunajai kartai. k.b.

„Europos Lietuviui“ 2.14.0 auką pasky
rė iš Singapūro mjr. J.M. Liūdžius.

K. Paipalas, mokėdamas už „E. Lietuvį“ 
ir kalendorių, pridėjo 14 šil. auką. H. Pet- 
kūnas su mokesčiu už kalendorių pridėjo 
10 šil., P. Kleinas 14 šil.

A. Jonaitis Nidos Knygų Klubui pasky
rė 3 dolerių auką.

M. Linkevičius aukojo 6.6 šil., S. Jackū
nas 6 šil., Stelmokas 1 dol.

Daugiausia kalendoriaus sąskaiton po 
4 šilingus yra pridėję J. Stankevičius, J. 
Diržius, Londono Tėvai Marijonai, V. Lu- 
gas, M. Sabas, Z. Šalkauskas, A. Česhaus- 
kas, E. Raslanas, A. Biliūnas, K. Bagdona
vičius. G. Evaškaitienė, P. Laurušonis, J. 
Bielskis, K. Ždramys, S. Žilinskas, P. Lie
sis, B. Kmieliauskas, B. Mardosas. Po 2 šil.
J. čekavičius, M. Kilas, J. Dyvas, 1.6 šil.
K. Vilkonis, po 1 šil. P. Germanas, B. Zin- 
kus, K. Plukas.

Per mūsų atstovę Vokietijoje R. Kum- 
fertaitę aukojo I. Sragauškis 2 DM, A. 
Pranskevičius 1.40 DM., J. Onušaitis 2 
DM.

LIETUVIŲ SODYBA

Jau buvom Valijoj ir Škotijoj, 
vasarojom Blackpooly ir Llandud- 
ne, o šiemet važiuosim pas savus— 
į Lietuvių Sodybą.

Nepavėluokite užsisakyti kamba 
rius ir nepamirškite, kad liepos mė 
nesį daugiausia vasaros lietuvių.

Rašyti:
Headley Park, Bordon, Hants.

PASISEKUSIOS LENKTYNĖS
Sausio 7 d. Lietuvių Sodyboje įvykusios 

motociklų lenktynės (scramble) sutraukė 
minias žmonių. Lenktynėse iš įvairių Ang
lijos vietų dalyvavo daugiau kaip 120 mo
tociklų, o žiūrovų buvo apie 3.000.

Nors Sodyba iš tokių lenktynių didelio 
pelno ir neturi (išskyrus nuomą), bet tai 
yra gera propagandos priemonė. Įvykis 
plačiai aprašytas vietos spaudoje, ir įdėtos 
nuotraukos.

Dedama pastangų daugiau tokių lenkty
nių suorganizuoti.

PIRMOSIOS KREGŽDĖS
Rochdalės lietuviai V. Kavaliauskas ir 

B. Sagurskas, kurie Lietuvių Sodyboje va 
saroja nuo pat jos įsikūrimo, ir šiais me
tais patys pirmieji užsakė kambarius va
saros atostogoms.

Laukiama, kad ir kiti paseks jų gražiu 
pavyzdžiu.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Ruošdamasi tolimon kelionėn, Marija 

Skripkienė susirūpino, ką daryti, kad sūne 
lis Gintautas neperšaltų. Ką besakytum, 
kelias ilgas — nuo Klaipėdos uostamiesčio 
iki respublikos sostinės. Tieša, persėsti ne
teks, bet juk vagone gali pūsti skersvėjis. 
Argi ji, vaikų darželio darbuotoja, nežino, 
kad vaikai lengvai suserga įvairiomis li
gomis. Neprižiūrėsi — štai tau ir sloga, ir 
kosulys, ir čiaudėjimas.

O čia dar nežinia, kas laukia Vilniuje. 
Gal lis, gal snigs, o gal šiaip koks oras 
bus. Atsargumo priemonės būtinos. Labai 
būtinos!

Ir Skripkienė pradėjo rengti Gintautą. 
Ji išrinko šilčiausią megztinį ir privertė

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
— Kopūstas, — atsako Gintautas, many 

damas, jog jam menama mįslė.
Tačiau šios mįslingos istorijos atsaky

mas visai kitoks:
— Spekuliacija, — linguoja galvą dėdė 

milicininko uniforma. — Ech, mažyli, Į 
kokią duobę stumia tave, neišmanantį, 
mama.

— Nieko panašaus, — bando spirtis Ma 
rija Skripkienė. — Pati mezgiau savo rei
kalams. Žinote, vis dėlto vaikas, gali per
šalti.

— Tad kam gi parduodate megztinius?
— Na, truputį suklydau. Persistengiau. 

Per šiltai vaiką aprengiau. O nešioti su sa 
vim daiktus nepatogu. Šit ir nutariau par
duoti — neišmesi juk daikto.

Bet kaip beišsisukinėjo Marija, aišku, 
atsargumo priemonės jos neišgelbėjo.

Negerą amatą pasirinko Marija Skrip
kienė. Labai negerą. Ir niekas neleis jai 
spekuliuoti. Netgi spekuliuoti motiniškais 
jausmais.

J. Aglinskas
„Komjaunimo tiesa“, 1961.XI.24.

WOLVERHAMPTONAS
NAUJA VALDYBA

Sausio 7 d. įvykęs Molineux hotelyje vi
suotinis DBLS Wolverhamptono Skyriaus 
narių susirinkimas nubalsavo palikti val
dybą tą pačią, tik išvykusio į JAV kasinin 
ko Igno Ruginio vietą užpildyti B. Vilūnu.

Skyriaus valdybą sudaro: D. Narbutas 
— pirmininkas, B. Buraga — sekretorius, 
B. Vilūnas — kasininkas. Revizijos komisi 
ja — A. Petkevičius ir V. KelmiStraitis.

VAIKŲ EGLUTĖ
1961 m. gruodžio 30 d. įvykusi Tėvų ko

miteto rūpesčiu Kalėdų eglutė sutraukė 
gausų būrį tautiečių į Three Crowns salę.

Programėlę išpildė V. Kelmistraičio va
dovaujamos mokyklėlės mokiniai savo dai 
nomis ir eilėraščiais.

Kalėdų senelis (A. Adomaitis) apdalijo 
vaikučius dovanėlėmis.

Po programėlės sekė šokiai. Nenuilsta
mai ir su ūpu šokiams grojo akordionu 
Antanas Buivydas.

Wolverhamptono visuomenė dėkinga 
rengėjams už gražų pobūvį, o V. Kelmis- 
traičiui už gerą vaikučių parengimą.

D. N.

PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ...
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota, palydint orkestro, net 17 popu
liariausių mūsų liaudies dainų. Ji pava
dinta DAINUOJAME SU RŪTA.

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHO
RAS, diriguojamas komp. J. Gaidelio, išlei 
do ilgo grojimo plokštelę, kurioje taip pat 
įdainuota 17 atskirų liaudies dainų.

VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA, ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje vienoje pusėje 
įdainuota liaudies dainos, kitoje pusėje — 
Kalėdų ir Velykų giesmės.

AR PAMENI?—ilgo grojimo šokių plokš 
telė, įdainuota V. Stankuvienės, palydint 
orkestrui.

Višų ilgo grojimo plokštelių kainos po 
2.7.0 sv. Persiuntimas 3 šil.

Turima mažų plokštelių, kurių kaina po 
7 šil. už vieną.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.

vaiką apsirengti juo. Berniukas paskendo 
dideliame, ne pagal ūgį drabužyje. Bet my 
linti mamytė dėl to nenusiminė. Ji apren
gė vaiką antru megztiniu, paskui trečiu, o 
po to ketvirtu, be rankovių. Bet ir dabar 
jai atrodė per maža. O kas, jei ims lyti? 
Tada visa sūnaus apranga sušlaps. Norėda 
ma apsaugoti vaiką nuo drėgmės, Skripkie 
nė įsikišo dar du megztinius į bidonėlį, o 
vienu apsijuosę pati, kad nuolat turėtų po 
ranka pamainai sausus drabužius.

Gintautas smalsiai stebėjo, kaip motina 
ruošėsi. Devynerlų metų berniukui net į 
galvą neatėjo paklausti, ko jie važiuoja į 
Vilnių, kodėl jis praleis pamokas Klaipė
dos 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Kaip ir 
kiekvieną vaiką, busimoji kelionė jį tik 
džiugino. Gal mama nuves jį į Pionierių 
rūmus, kur vaikams taip įdomu, ar į teat
rą, kur vaikams rodomi tokie įdomūs spėk 
takliai, kaip „Daktaras Aiskauda“, „Eg
lė žalčių karalienė“, „Šuralė“.

Štai jie ir Vilniuje. Mama, paėmusi sū
nelį už rankos, veda jį nepažįstamomis gat 
vėmis. Eiti taip daug prisirengus karšta 
ir nepatogu, bet ko neiškęsi, norėdamas 
pamatyti naujas vietas, naujus žmones.

Tarp kitko, ten, kur jį atvedė mama, 
žmonių nemaža. Bet visi kažkokie keisti. 
Šmižinėja, vaikšto iš vietos į vietą, apie 
kažką paskubomis kalbasi, šnairomis 
žvilgčiodami į netoliese stovintį milicinin
ką arba, pastebėję jį artinantis, Skuba 
dingti minioje. Mama irgi elgiasi neįpras
tai, apie kažką kalbasi su nepažįstamais 
žmonėmis ir taip pat visą laiką žvilgčioja 
į budintį. *

Kelionė į sostinę baigėsi irgi nelauktai. 
Milicijos skyriuje visi smalsiai žiūri į rū
pestingai drabužiuose įpokuotą berniuką.

— Šimtas marškinių Jr visi be sagų, — 
nustebęs ištaria kažkas.

b JONAS PUMERIS, CMBHI X
g Laikrodininkas ilgus metus prie X 
5 J. D. Karalienės Gvardijos X
2 TAISO LAIKRODŽIUS g 
8 savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj: g 
B 361 BOLLO LANE, |

X ACTON, LONDON, W.3. 2
8 (Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN 8 
g pož. stoties). H
2 Darbas aukštos kokybės, atliekamas 8 
2 skubiai ir kiek galima žemiausiomis g 
X kainomis. g
5 Klientams pageidaujant, Londono X 
S ribose darbas priimamas ir 3 
8 pristatomas i namus. H
g Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak. 8

Apdovanoti mokslo darbuotojai
(E) Sovietinės Lietuvos aukščiausios ta 

rybos prezidiumo pirmininkas J. Paleckis 
įteikė apdovanojimus eilei Vilniaus moks
lininkų.

Lenino ordinas įteiktas Vilniaus univer
siteto rektoriui prof. Kubiliui, prof. Prans 
kui - Žalioniui, docentui Tiškevičiui.

Darbo raudonosios vėliavos ordinus ga
vo profesorius Steponas Jankauskas, doc. 
Stasys Virbickas. Eilė mokslo darbuotojų 
apdovanoti „Garbės ženklo“ ordinais, me
daliu „Už darbo šaunumą“ ir medaliu „Ui 
pasižymėjimus darbe“. 45-iems įteikti 
aukščiausiosios tarybos garbės raštai.

Žvejams nesiseka
(E) Vilniaus radijo pranešimu, baigian

tis metams Lietuvos žuvies sugavimo pla
nai atsidūrė katastrofinėje padėtyje. Žu
vies pramonės valdybos žvejai iki šiol yra 
skolingi valstybei daugiau kaip 180.000 
centnerių žuvies. Ekspedicinė silkių žve
jybos bazė įsiskolino valstybei nedavusi 
135.000 centnerių Silkių.

Toks žvejybinių planų neįvykdymas pa
teisinamas .labai blogu oru, nuolatinėmis 
audromis.

Maža mokyklų
(E) Aukšč. tarybos Sesijoje pasisakęs n 

vietinės Lietuvos deputatas mokslų aka
demijos prezidentas J. Matulis savo kalbo
je daug vietos skyrė mokyklų statybos trū 
kūmams pavaizduoti. Matulis pareiškė, 
kad „septynmečių, aštuonmečių ir viduri
nių mokyklų skaičius per pastaruosius 16 
metų padidėjo nuo 277 (apeinamos pra
džios mokyklos. E.) iki 1.367, o per tą lai
ką buvo pastatyti bei atstatyti tik 127 
mokykliniai pastatai“ („Tiesa“, 1961, 288 
nr.).

Matulio nurodymais, daug mokyklų Lie 
tuvoje dirba sunkiomis sąlygomis. Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje daugiau kaip 40.000 vaikų mokosi 
dviem ar trim pamainom.

Deputatas prašė aukščiausiąją tarybą 
papildomai išnagrinėti šį klausimą ir padi 
dinti sovietinės Lietuvos biudžetą, kurio 
lėšų dalis bus skiriama mokyklų statybai

ino

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsda mas dovanų siuntinį per
BALTIC STORES LTD.

(Z. JURAS)

■

siuvamąsiasPasiunčiame: medžiagas, rubus, avalynę, maistą, 
i mašinas, akordeonus ir visa kita.
i Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
i kiekvienam pareikalavus.
įUžtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus
Į žemiausią kainą.
ĮPasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
i siuntinius.
i Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Mgggg

suteikiama

gausite už

paruoštus

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,

r. rLIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

9 SVARŲ BATAS
Britų Bertram Mills cirko klaunas Coco 

programą atlikdamas dėvi 24 numerio ba
tus. Vienas jo tas batas sveria 9 svarus.

KAS KO VERTAS
Kas turi daug pinigų, mėgsta nusipirkti 

ir laikyti, kaip mes kates ar šunis, net ir 
plėšriuosius žvėris.

Liūtas gana lengvai susigyvena su žmo
gum, dėl to liūtukai nėra brangūs. Daug 
sunkiau auginti tigrus (šie kainuoja apie 
600 svarų).

Cirkui paruoštas dramblys kainuoja 
apie 3000 svarų, bet tuo atveju, jei yra pa 
grindo manyti, kad jis išgyvens iki 75 me
tų. Drambliui reikia per dieną apie pus
antro centnerio šieno ir 30-40 galionų van 
dens.

kainoraščiai, 
lietuviškai.
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