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PO 15 METU
RAŠO J. Lūža

XVI metai

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

RAUDONOJO SOSTO KAINA
Anuomet

Vieną gerą dalyką mes buvome 
paveldėję iš DP stovyklų—norą or 
ganizuotis ir puoselėti tautinę kul 
turą. Gyvenant krūvoje, ankštuo
se barakuose, šis dalykas atrodė 
savaime suprantamas ir natūra
lūs. Juo labiau, kad tokią veiklą 
skatino noras pasirodyti prieš kai
mynus ir ją šiek tiek rėmė stovyk
lų organizatoriai. Su šitokiomis 
nuotaikomis atsidanginome ir į 
naujus įsikūrimo kraštus.

Grįžkime mintimis į pirmąjį 
DBLS suvažiavimą, įvykusį prieš 
15 metų. Erdvi salė (dar ne nuosa
va) nesutalpina atstovų. Nuotaika 
pakili. Iš įvairiausių vietų atstovai 
praneša apie naujai kuriamuosius 
skyrius, apie lietuviškos spaudos 
alkį, didelį norą organizuotis, veik 
ti. Atėjus laikui skirstytis, salė vis 
dar ūžia, kaip bičių avilys. Gerieji 
iš geriausiųjų renkami į valdomuo 
sius organus. Siūlomos naujos idė 
jos, kuriami ateities planai. Noras 
išlikti lietuviais ir išlaikyti savo 
tautinę kultūrą tada visiems atro
dė tokia natūrali būtinybė, dėl ku
rios verta kovoti, dirbti, aukotis ir 
kęsti. Lietuviais, atrodė, liksime 
mes ir mūsų vaikai per amžius...

šiandien
Praėjo 15 sunkiomis laiko girno 

mis malančių metų. Niekas nėra 
surinkęs tikslių duomenų, kiek per 
tą laiką lietuvių išemigravo, numi 
rė ar dėl ligos bei senatvės iš lietu
viškos veiklos pasitraukė. Niekas 
nežino, kiek yra tikrai lietuviškų 
šeimų, kurių atžalos šitame krašte 
jau taip giliai įleido šaknis į sveti
mą žemę, kad net su tėvais lietu
viškai nebesusikalba. Kitataučius, 
kurie per tą laiką išmoko lietuviš
kai, galime ant vienos rankos pirš 
tų suskaityti, bet kiek lietuvių ar 
lietuvaičių, sudarydami mišrias 
šeimas, nuskendo svetimuose van
denyse, niekas net ir suskaičiuoti 
negali. Lygiai, kaip niekas negali 
atspėti, kas išaugs iš tų, kuriems 
šiandien motinos lietuvišką lopši
nę niūniuoja, bet kurie gatvėj ir 
mokykloj tėvų kalbos negirdės.

Vienas dalykas yra tikras: mūsų 
lietuviškoji bendruomenė nebėra 
tokia pati, kokia buvo prieš 15 me
tų. Paskutiniame DBLS suvažiavi
me, kuris vyko savuose namuose 
ir savoje salėje, buvo atstovaujami 
tik 5 skyriai, turį 227 narius. O kur 
kiti? Laiko girnos sukasi ir mala. 
Lietuviškasis darbas menkėja, lie
tuviškoji sąmonė apsineša sveti
momis dulkėmis, mistiškas tėvy
nės vaizdas pamažu blėsta. O lietu 
viškasis jaunimas, pusiaukelėj ati 
trūkęs nuo tėvų žemės ir idealų, 
pasirenka jam patrauklesnį sveti
mą kelią.

Žinoma, būtų klaidinga, remian 
tis vien tik paskutiniojo suvažiavi 
mo statistika, daryti griežtas išva
das apie tragišką lietuviškos veik
los sumažėjimą šitame krašte. Rei 
kia prisiminti, kad paskutiniais 
metais vis gyviau pasireiškia savo 
tiška decentralizacija: didesnės ir 
veiklesnės kolonijos pradeda apie 
save sukurti savotiškus centrus, 
įsigydamos nuosavus namus ar 
klubus, šie pastarieji kaip tik ir 
įgalina vis labiau nutolti nuo vie
no centro, sukoncentruojant tauti 
nį veikimą savoje apylinkėje. Ta
čiau vis dėlto pagrindiniai musų 
veiklos stabdžiai buvo ir liks apati 
ja ir nutautimas.

Rytoj
Jeigu mūsų eilės retės ir nutauti 

mas arba asimiliacija vyks tokiu 
pat tempu, kaip dabar, tai ateities 
perspektyvos nebus labai džiugi
nančios. Metinis DBLS suvažiavi
mas po 15 metų jau tikrai bus ne 
gausus. Į jį susirinks tik keletas 
entuziastų pensininkų, kurių vidų 
tlnls amžius suksis apie 70 metų... 
„Europos Lietuvis“ gal jau užims 
„Išeivių Draugo“ vietą, o Nidos 
Knygų Klubas bus pasidaręs nebe 
reikalingas. Neturint jaunųjų tar
pe nė vieno mokančio rašyti lietu
viškai be klaidų, nebus kas pakei
čia į pensiją išeinančius redakto
rius... Pagaliau ir pati DBLS pa

mažu numirs anemiko mirtimi, 
kaip mirė daugelis ateivių organi
zacijų šiapus ir anapus Atlanto 
vandenyno...

Tokia yra tamsioji medalio pu
sė. Bet giedra visad grįžta. Vienas 
kitas pragiedrulis jau dabar maty 
ti. Musų jaunimas dar nėra galuti 
nai nurašytas. Vienur kitur jau 
pradeda atsisijoti grūdas iš pelų. 
Patekęs į gerą dirvą, jis duos gra
žų želmenį. Gal kitais keliais ir ki 
tokiomis priemonėmis jaunieji pa 
norės būti verti savo tėvų ir sekti 
jų pėdomis. O tada ir vyresniųjų 
darbas nebus buvęs per nieką.

PRELATO PROF. K. ŠAULIO 
SUKAKTIS

Sausio 16 d. prelatui prof. Kazimierui 
Šauliui, gyvenančiam Lugano, Šveicarijo
je, sukako 90 metų amžiaus. Prel. šaulys 
yra vienintelis laisvojoje Vakarų Europo
je gyvenąs Vasario 16 d. Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės paskelbimo akto 
signataras.

Jubiliatą, tarp kitų, pasveikino Lietuvos 
diplomatijos šefas min. S. Lozoraitis ir 
Dr. A. Gerutis, Berne.

LIETUVOJE TEISIAMI LIETUVIAI 
KUNIGAI

(E) Pasaulinių agentūrų žiniomis, Vil
niuje sausio mėn. vidury prasidėjusi lietu 
vių kunigų byla. Jie kaltinami už taria
mus nusikaltimus ūkio srity. Kitais prane
šimais (Deutsche Zeitung, sausio 15 d. — 
UPI pran. iš Maskvos) sausio 8 d. Mask
vos „Pravda“ paskelbė, kad keli lietuviai 
kunigai turį atsakyti teisme dėl „nusikals 
tarnų veiksmų“ valiutos srity ir dėl spėkų 
liacijos. Pagal „Pravdą“, tie kunigai turė
ję ryšius su „antisovietiniu komitetu“, ak 
tyviųjų nacių bendradarbių sudarytu 1944 
m. JAV-se. Šis komitetas, esą, kunigams 
spekuliuoti siuntęs pinigus (doleriais) ir 
siuntinius su įvairiomis prekėmis.

..Eltos“ bendradarbio Stockholme žinio
mis, dienraštis „Dagens Nyheter“, praneš
damas apie Vilniuje prasidėjusią lietuvių 
kunigų bylą, nurodo, jog tai esąs pirmasis 
Romos katalikų kunigų apkaltinimas So
vietų Sąjungoje. Savo pobūdžiu ši byla vi
siškai atitinkanti tas priemones, kurios 
anksčiau panaudotos prieš kitas tikybines 
organizacijas, turinčias tarptautinius ry
šius, pvz., prieš žydus.

Nepaisant komunistų pastangų kovoti 
su Bažnyčia, Lietuva, rašo toliau „Dagens 
Nyheter“, yra persveriančia dauguma Ro 
mos katalikų kraštas.

UŽDAROMOS BAŽNYČIOS
(E) Amerikiečiai, važinėję po Sovietų 

Sąjungą, pranešė, kad 1961 metais vakari 
nėse Sovietų Sąjungos srityse buvę užda
ryta 1500 bažnyčių. Pagal vieno amerikie
čio pareiškimą New Yorke, buvę sunku 
patirti, kokiomis aplinkybėmis buvusios 
uždarytos bažnyčios ir ar buvusi pavarto
ta prievarta. Iš komunistinių įstaigų ofi
cialiai pranešta apie dvi priežastis: viena, 
mažuose kaimuose, gerėjant susisiekimo 
priemonėms, buvęs apsunkinimas išlaiky 
ti po bažnyčią, antra, tikinčiųjų skaičius 
tiek sumažėjęs, kad pinigų trūksta išlai
kyti maldos namams. Tačiau patys eks
kursantai, lankydamiesi ne rusų apgyven 
tose srityse, kaip Samarkande ir Tašken
te, pastebėjo perpildytas bažnyčias.

LIETUVIAI PLANUOJA GYVENVIETES 
IR KAZACHSTANUI

(E) Vilniaus radijo bendradarbis sau
sio 3 d., kalbėdamasis su žemės ūkio staty 
bos projektavimo instituto vyr. inžinie
rium J. Pavarskiu, patyrė apie įvairius 
ateities sumanymus kolchozuose. Iš mažų 
miestelių arba dabartinių apylinkių cent
rų, esą, išaugs tarpkolchoziniai centrai, 
kurie visai panašūs į nedidelius kolchozų 
miestelius. Ten būsią įvairūs kultūriniai, 
buitiniai pastatai su kino teatrais (vis pa
brėžiama — plačiaekraniai...).

Kai tuo būdu nyks skirtumas tarp mies 
to ir kaimo, šiose naujose gyvenvietėse gy 
ventojų skaičius nuo 500-700 pakilsiąs iki 
2.000 ir daugiau. Projektuose jau. girdi, 
galima užtikti Naujuosius Babtus, Naujuo 
sius Daugus, Naująją Papilę bei kitus 
ateities miestelius. Projektuojamas mies
telis žemės ūkio ministerijai netoli Dotnu
vos. Įstaiga taip pat turinti užplanuoti 10 
naujų gyvenviečių sovchozų ūkiams plėši 
nių žemėse — Kazachstane. Taigi, lietuviš 
ki projektuotojai turėsią galimybių jung
tis ir į Sovietijos uždavinius.

„N.Y. Herald Tribūne“ bando šitaip aiš 
kintis nesutarimus komunistų bloke ir pa 
čioje Sov. Sjungoje:

„Paprastai kai du stiprūs asmenys pra 
deda varžytis dėl raudonojo sosto, viešai 
būna skelbiama apie didelio masto nesuta 
rimus. Pavyzdžiui, Stalino-Trockio piauty 
nės vyko dėl tariamų pasaulinės revoliuci 
jos pirmenybių prieš „socializmą viename 
krašte“. Chruščiovas Malenkovą, matyt, iš 
stūmė dėl to, kad pastarasis pabrėžtinai 
reikalavo kasdienio vartojimo gaminiais 
remti sovietų ekonomiją. Molotovas pate
ko nemalonėn, nes veikė prieš Chruščiovo 
įsitikinimus dėl taikaus sambūvio. Tokie 
politikos skirtumai, be abejo, yra, ir jie tu 
ri savo reikšmę. Bet taip pat tikėtina, kad 
jais dangstantis vyksta atviros grumtynės 
dėl valdžios, kurioje, bent iki pastarųjų 
Igikų, vis būdavo lošiama iš gyvybės ar 
mirties. Net ir dabar pavojus būti sulikvi- 
duotiems tebekabo ties tų galvomis, kurie 
Kremliuje varžosi dėl vadovybės“.

NUOSTABI TECHNOLOGIJA

Ryšium su amerikiečių paleistąja rake
ta į mėnulį ir kruopščiais pasirengimais 
paleisti kitą su žmogum apskrieti kelis 
kartus aplink žemę britų „The Guardian“ 
rašo:

„Pajėgumu ir išradingumu tos amerikie 
čių raketos, kurios naudojamos erdvės 
bandymams, yra pralenkusios bent jau 
tas, kurias sovietai yra panaudoję anksty- 
vešniesiems savo nuotykiams. O atsitiko 
tai, kad galinga (bet kartais didelių išlai
dų pareikalaujanti) Jungtinių Valstybių 
pramoninė technologija buvo pritaikyta 
gaminti tiek raketoms, tiek lėktuvams ir 
šaldytuvams. Išdavos yra tokios puikios, 
kokių pagrįstai buvo galima laukti. Atidė

SeplųnioS DIENOS ~~Į
PARODOMOJI BYLA

Lietuvoje sausio 15 d. sovietinis aukš
čiausiasis teismas pradėjo Klaipėdos kata 
Ūkų bažnyčios statybos bylą. Teisiami 
Klaipėdos katalikų parapijos klebonas Liu 
das Povilonis, vikaras Bronius Burneikis, 
faneros fabriko direktoriaus pavaduotojas 
Paškevičius, tiekimo kontoros viršininkas 
Alsys, inž. Mikalauskas, namų valdybos 
valdytoja Klovaitė ir miško prekybos san 
dėlio direktorius Krivickas.

Kaltinami kyšių davimu ir ėmimu, pre
kyba medžiagomis, operacijomis svetima 
valiuta ir ryšiais su Amerikoje gyvenan 
Čiais lietuviais kunigais (Martinkum, Rač 
kausku. Pragulbinsku), kurie parūpinę 
dolerių ir siuntinių.

DAUGĖJA STREIKŲ
Britų paštų darbininkų prof, sąjunga pa 

siūlė paštų ministeriui per savaitę ap
svarstyti jų reikalavimus ir padaryti ati
tinkamas išvadas. Jei nieko nebus padary 
ta. tai paštuose dar pablogės reikalai.

Londono transporto darbininkai ruošia
si pirmadieniais sustabdyti požeminių 
traukinių judėjimą, o juos palaikyti žada 
autobusai.

„PRAVDA“ DĖL BERLYNO
„Pravda“ išsispausdino straipsnį, kuria

me tvirtinama, kad su R. Vokietija bus pa 
sirašyta taikos sutartis, V. Berlynas bus 
paverstas laisvu miestu su tarptautinėmis 
garantijomis.

Tie, kurie galvoja kitaip, veltui leidžia 
laiką.

KĄ PADARYTŲ AMERIKIEČIAI IR KĄ 
MALINOVSKIS

Kalbėdamas apie karinį biudžetą, Ame
rikos gynybos ministeris McNamara pa
reiškė. kad karo atveju būtų sunaikinti vi 
si sovietų taikiniai.

„Pravda“ paklausė marš. Malinovskį, 
ką jis dėl to pasakytų. O jis pasakė, kad 
sovietų raketos nušluotų nuo žemės pavir 
šiauš ne tik pramonės ir administracinius 
-politinius centrus Amerikos, bet ir tų 
kraštų, kurie įsileido amerikiečių bazes.
ĮSAKYMAS NESKELBTI TERORISTŲ 
PASISAKYMŲ

Alžyre vėl suimti 107 teroristinės OAS 
organizacijos nariai (nuo .lapkričio 1 d. iš 
viso suimta jau 405).

Paryžiuje vis dar sprogsta teroristų pa 
dedamosios plastikinės bombos.

Spauda įsakyta nebeskelbti daugiau jo
kių pasikalbėjimų su OAS nariais.

Bomba sprogo užsienių reikalų ministe
rijoje, 1 žuvo. 13 sužeista. 

liojimai, kurie kapitoną Glenną laiko 
Cape Canaverale, nėra kokios nors tech
niškos kliūtys, bet greičiau kruopštus tik 
rinimas visų smulkmenų, kad būtų pasiek 
ta ko geriausių rezultatų“.

Bet laikraštis dar pažymi:
„Tačiau jokia technologija negali patik 

rinti kapitonui Glennui saugumo. Kaip ir 
anksčiau rusų ir amerikiečių atvejais, 
daugybėje sudėtingų dalių gali pasitaikyti 
koks nors trūkumas, kuriuo remiasi erd
vės raketos pajėgumas atlaikyti“.

POGROMŲ PAVOJAI

„N.Y. Herald Tribūne“ vėl kelia sovieti 
nio antisemitizmo klausimą, rašydamas:

„...Sovietų Sąjungos valdovai nori dar 
labiau ir visiškai iš pagrindų sutriuškinti 
religinę ir kultūrinę Sov. Sąjungos tapaty 
bę. Kadangi viešai šitai negalima sakyti 
(nes būtų priešinga popieriniams sovieti
niams konstitucijos dėsniams ir nesiderin 
tų su komunistine propaganda), tai nors 
sinagogos vadinamos šnipinėjimo cent
rais...

„Tokia technika yra žiauri ir jau įpras 
ta. Ja naudodavosi Stalinas savo priešams 
likviduoti, ypač satelitiniuose kraštuose, 
kai apskritai kiekvienos bylos kaltinimai 
būdavo šnipinėjimas tiems, prieš ką sovie 
tai užsieniuose nukreipdavo visą savo dė
mesį. Bet dabar tai paliečia ištisai tą tau
tą, kuri daug yra kentėjusi Rusijoje ir ki
tur. O dėl to savaime kyla įtarimas, kad 
šalia tų aiškių sovietų vyriausybės priemo 
nių dar gali būti ir kitų, kuriomis paskuti 
niaisiais dešimtmečiais naudojosi jau da
bar likviduotojo carizmo sistemos slaptieji 
agentai. Laukiniai pogromai, kurie parei
kalavo daugelio Rusijos žydų gyvybių ir 
dar daugiau jų išvijo tremtin, būdavo ska

8 IR 4 METAI
Sovietinis aukščiausias Lietuvos teis

mas kun. L. Povilonį nuteisė 8 metams, o 
kun. B. Burneikį 4 metams kalėjimo.

ŠŪVIAI CARACASE
Venecueloje, ypač sostinėje Caracase, 

sabotažininkai ir mėgstantieji pašaudyti 
kraštutinieji bando kelti riaušes. Per pir
mąsias 3 dienas žuvo 29. Riaušininkai — 
Kubos Castro šalininkai.

PRIE PAMINKLO MAJAKOVSKIUI
„Komsomolskaja pravda“ rašo, kad 

Maskvoje buvo išsklaidyti studentai, ku
rie rinkdavosi prie paminklo Majakovs- 
kiui, ten skaitydavo nespausdintus eilėraš 
čius, pasakodavosi gandus iš antisovieti
niu užsienio laikraščių, politikuodavo.

Kur jie buvo padėti, laikraštis nerašo.

ABEJOJAMA LAKŪNO PAREIŠKIMAIS
Italijoje sudužo bulgarų lėkuvas Mig-17. 

Lakūnas tvirtina, kad jis pabėgęs ir norė
jęs prašyti politinio prieglobsčio.

O italai iš įvairių duomenų spėja, kad 
lėktuvas buvo išsiųstas šnipinėti karinių 
įrengimų.

ATVERTĖ VALDŽIĄ
Aviacijos karininkai nuvertė karinę jun 

tą, kuri buvo nu vertųsi Dominikos respub 
likos valstybės tarybą ir pasigrobusi val
džią.

Juntos vadas suimtas. Prezidentu pri
saikdintas buvęs viceprezidentas Bonne- 
llys.

KUO KALTINAMOS SINAGOGOS?
Sovietų prof, sąjungų laikraštis „Trud“ 

pakaltino sinagogas, kaip šnipinėjimo cent 
rus.

Jose amerikiečių žvalgyba verbuojanti 
agentus ir renkanti žinias.

Šnipams vadovaująs Izraelio ambasa
dos pirmasis sekretorius Prattas.

STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS
Teherane, Persijos sostinėje, studentai 

suruošė didžiules demonstracijas (300 
areštuotų, 180 sužeistų).

Vyriausybė tvirtina, kad demonstracijas 
organizavo uždraustoji tautinio fronto or
ganizacija, kuri palaiko pašalintąjį Mosa- 
deką. Demonstracijos ruoštos prieš vyriau 
sybės planuojamąjį žemės reformos įstaty 
mą.

— Sov. Sąjunga ir Kinija pasirašė kul
tūrinio bendradarbiavimo sutartį pasikeis 
ti artistais, muzikinėmis ir teatro grupė
mis.

tinami caristinės policijos, bandant nu
kreipti gyventojų įniršimą nuo režimo 
klaidų. Turint galvoj dabartinę įtampą už 
geležinės uždangos, negalima atmesti ga
limybės, kad ir dabartiniai kaltintojai ryž 
tąsi tokiam pat dalykui“.

JEI BENT KARTĄ PAKALBĖTŲ APIE 
RUSUS

Amerikiečių „The Milwaukee Journal“ 
dėl savųjų komunistų rašo:

„Komunistų partijos kaltintojas pasta
ruoju metu pareiškė susirūpinimo dėl pi
lietinių laisvių Jungtinėse Valstybėse. O 
būtų labai įdomu bent kartą išgirsti ameri 
kietį komunistą ar komunistų partijos 
atstovą rodant susirūpinimą rusų pilieti
nėmis laisvėmis“.

Vėl mokytojų konferencija
(E) Sausio 8 d. Vilniuje akad. teatro 

salėje prasidėjo mokytojų tobulinimosi 
instituto surengta metodinė-mokslinė kon 
ferencija moksleivių „internacionalinio 
auklėjimo“ klausimais. Konferencijoje da 
lyvavo 300 žmonių iš įvairių Lietuvos ra
jonų, dalyvavo švietimo ministras M. Ged 
vilas, kom. partijos ck sk. vedėjas J. Grigo 
nis, komjaunimo organizacijos ck sekr. A. 
česnavičius. Dalyviai turėjo išklausyti 20 
pranešimų.

„Įamžinamas“ K. Preikšo atminimas
(E) Kom. partijos Lietuvoj centro komi 

tetas ir pavergtosios Lietuvos valdžia pri
ėmė nutarimą dėl neseniai mirusio pasižy 
mėjusio komunisto Kazio Preikšo atmini
mo „įamžinimo“. Vilniuje ir Šiauliuose, 
esą, rekomenduota po vieną gatvę pava
dinti K. Preikšo vardu (Vilniuje jau per
krikštyta bu v. Raseinių g.), Šiaulių peda
goginiam institutui nutarta suteikti K. 
Preikšo vardą, pagaliau kultūros ministe
rija įpareigota išleisti rinkinį apie mirusį 
komunistą.

Skelbia ateistinius konkursus
(E) „Kauno tiesos“ laikraštis paskelbęs 

konkursą ateistine tema jau paskelbė ir re 
zultatus. Redakcija gavo apie 50 kūrinė
lių. Pirmąja premija atžymėti nerasta nė 
vieno. Antrąja premija atžymėtas V. Lapu 
ko apsakymas, trečiąja — A. Bermano, D. 
Riabovo, A. Zobako, R. Jalinsko apsaky
mai ar apybraižos. Iškeldama tokių kon
kursų šių dienų Lietuvoje svarbą, redak
cija paskyrė ir kelias paskatinamąsias pre 
mijas.

SIBIRE MIELIAU KAIP ITALIJOJE
(E) Sovietų radijas dar labiau sustipri

no savo vedamą kampaniją už vykimą Si
biran, ją pavadindamas „Sibiras šaukia“. 
Norėdamas labiau patraukti sovietiškąjį 
jaunimą vykti į tolimuosius Rytus, Mask
vos radijas štai ką tvirtina: „Sibiras turi 
daugiau saulėtų dienų kaip Italija...“ Jau, 
girdi, praėjęs tas laikas, kai apie Sibirą Ir 
kitas artimas vietoves buvo kalbama kaip 
apie „apleistas, ledų apdengtas sritis“,

PASALTOJI
— Šiaurės Laose veikia apie 2000 vyrų 

Kinijos artileristų dalinys.
— 28 vokiečiai, išsikasę 90 pėdų ilgio 

tunelį, pabėgo į Vakarų Berlyną.
— Lenino mauzoliejus aptvertas aukšta 

medine tvora (manoma, kad užrašai taiso 
mi, kai Stalino mumija buvo išimta).

— Rytų Vokietijoje buvo išmėtyti atsi
šaukimai, kuriuose komunistams siūloma 
atsimesti Chruščiovo ir palaikyti Albaniją 
(manoma, kad tai buvo atlikta iš Vakarų 
Vokietijos).

— Gizenga, vienas prosovietinių Kongo 
vadų, kuris buvo suimtas, be kita ko, bū
siąs apkaltintas, kad į Egiptą išsiuntęs 4 
tonas aukso.

— Paryžiuje mirė 79 m. amžiaus sulau 
kusi Meksikoje 1940 m. nužudytojo Troc
kio žmona.

— Amerikiečių „Time“ žurnalas praei
tą savaitę buvo leidžiamas pardavinėti 
Prancūzijoje su sąlyga, kad viršelis su 
gen. Salano portretu būtų pakeistas (Sala 
nas yra už akių nuteistas mirti, dėl to jo 
paveikslas negali būti platinamas).

— V. Vokietijoje suimtas buvęs Himm- 
lerio ryšininkas gen. Wolff, kuris esąs įta
riamas suvaidinęs tam tikrą vaidmenį ma 
sinėse žydų žudynėse.

— Dominikos respublika gauna iš J.A. 
V-bių 25 mil. dolerių.

— Orane, Alžyre, 70 persirengusių ka
riais teroristų užpuolė karinę bazę ir ap
grobė.

1
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MADRIDO
TAUTINIS ISPANUOS

Jau senokai buvau prašytas Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmi
ninko Dr. Antano Trimako, o paskutiniu 
metu ir kai kurių mūsų didesnių lietuviš
kųjų laikraščių redakcijų laisvajame pa
saulyje pateikti gausiau žinių apie Lietu
viškųjų Transliacijų eigą Ispanijos sosti
nėje Madride.

Ne paslaptis, kad VLIKo rūpinimusi ir 
pačių Lietuviškųjų Transliacijų pasišven
timu ir darbu Madrido Lietuviškasis Bal
sas suvaidino svarbų vaidmenį pavergtą
ja! Lietuvai, kenčiantiems jos gyvento
jams ir mūsų Tėvynės laisvės bylai, užtat 
norėčiau pažvelgti į šį sveikintiną lietuviš 
ką - krikščionišką veiklą platesniu mastu.

Trupinėlis istorijos.
Nuo 1952 metų vasaros VLIKo įgalioti

nis Madride net keliais atvejais kreipėsi 
į Ispanijos vyriausybę su prašymu leisti 
lietuviams transliuoti per Tautinį Ispani
jos Radiją Madride (Radio Nacional de 
Espana) į bolševikų trypiamą ir terorizuo 
jamą mūsų Tėvynę Lietuvą.

Pradžia nebuvo lengva: net dvejus me
tus reikėjo triūsti ir daug durų Madride 
paklebenti išgauti lietuviškosioms radijo 
transliacijoms Ispanijos sostinėje. Lietu
viams buvo svarbu ilgiau nelaukti, nes 
kiekviena diena ir net valanda svarbi mū
sų laisvės kovoje su svetimųjų įsibrovimu 
ir sunkia okupacija, tačiau iš ispanų pu
sės dėl įvairių techniškų kliūčių reikalas 
buvo atidėliojamas kartas nuo karto. Lie
tuviškoms radijo valandėlėms išgauti bu
vo kreiptasi net ir į patį naujosios Ispani
jos vadą generolą Francisko Franco, ku
ris, pats kovęsis prieš komunistus žūtbū
tinėje kovoje net trejis metus savame 
krašte, Lietuvos priespaudą ir lietuvių 
tautos nelaimę netruko suprasti ir reikia 
mai įvertinti, pažadėdamas savąjį radijo 
siųstuvą.

Pagrečiui buvo kreiptasi į tuometinį 
Ispanijos užsienių reikalų ministerį Sr. 
Martin Artajo, buvo kalbėta su popiežiaus 
nuncijumi Madride arkvys. Hildebrando 
Antoniutti, su Madrido patriarchu-vysku- 
pu mons. Leopoldo Eijo y Garay, su Tau
tinio Ispanijos Radijo vadovybe, bet ypač 
buvo prašytas vietos Informacijos ministe 
ris, nuo kurio priklauso visos Ispanijos 
Radijas ir Televizija, suteikti lietuviams 
vietos Madrido radiofone. Tuometinis ir

Pasroviui A. MERKELIS

kėši privačiai, norėdami įsigyti keturių klasių pažymė
jimą, atveriantį jiems duris į kunigų seminarijas, karo 
mokyklas, vaistines, kur ilgainiui jie galėjo tapti provi
zoriais, dirbti paštuose ir kitose valdinėse įstaigose. 
Kuriems nesisekdavo išlaikyti egzaminų, tiems Kiste-

(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS), neris už pinigus parūpindavo suklastotus pažymėjimus.

8.
Galkauskienės namas ant Šešupės kranto buvo se

nas, vasaromis susnūdęs ir tik rudeniais, mokiniams su
grįžus iš atostogų, triukšmingai atgydavo. Per vasarą 
mokiniai, atpratę nuo mokyklinės drausmės, išėję į va
lias, dūkdavo kaip papaikę. Ypač buvo triukšmingas 
Galkauskienės bendrabutis, skirtas pirmokams, kurie 
šėlo eidami galvomis, savo dūkimu kambariuose kelda
mi dulkių debesis. Prie stalo skubėjo, lyg paršeliai prie 
lovio, viens kitą stumdydami, o susėdę tarškino lėkštė
mis, barškino peiliais, šakutėmis ir šaukštais, svaidėsi 
duonos luitais. Senutė Galkauskienė tokią vaikigalių 
elgseną vadino „sodoma ir gomora“, bet nei geruoju jos 
prašymai, nei piktuoju jos barimai nieko nepadėjo: iš
dykėliai darė tai, kas jiems patiko. Nekantriai bendra
bučio savininkė laukė naujo globėjo, kaip ūkininkas per 
šienapiūtę giedros, ne mažiau juo domėjos ir jos ne
klaužados.

Trečiąją dieną mokiniai, parėję iš gimnazijos ir po 
pietų išėję į kiemą siausti, pamatė Šešupės gatve žingine 
atvažiuojant vienkinkį žydelio vežimą su mokiniui rei
kalingais rakandais, kuriuos žydelis rūpestingai viena 
rankd prilaikė, antrojoj laikydamas vadžias. Apstulbin
tiems mokiniams tuoj dingtelėjo, kad tai tikriausiai esa
ma jų naujo globėjo mantos. Netrukus pamatė ir jį patį, 
po pažastim nešiną didžiuliu knygų ryšuliu. Kepurės 
kilstelėjimu pasisveikinęs su savo būsimais globotiniais, 
liepė žydeliui daiktus nešti į vidų. Buvę kieme mokiniu- 
kai, kaip darbščiosios skruzdės, kibo į savo globėjo daik
tus ir juos bematant sunešė į jam skirtą kambarį. Pasi
kalbėjęs su šeimininke dėl būsimos tvarkos ir Susipaži
nęs su globotiniais Vincas Kudirka išėjo į miestą, žadė
damas grįžti septintą valandą vakaro ir prašydamas tuo 
metu paruošti ir vakarienę.

Vakarieniavo Vincas Kudirka drauge su savo globo
jamaisiais, kurie arbatą gėrė ramiai, be jiems jau Spėto 
įprasti triukšmo. Kitos dienos rytą, išleisdamas moki
nius į gimnaziją penkiolika minučių prieš skambutį, 
juos nuo galvos ligi kojų atidžiai apžiūrėjo, kad rūbai 
būtų švarūs ir tvarkingi, batai išblizginti, plaukai dai
liai sušukuoti, panagės išvalytos. Iš mokyklos sugrįžę 
visi pietavo ramiai, padilbomis žiūrėdami į savo globė
ją. Ir jis atidžiai stebėjo savo globotinius, keletą dienų 
nieko jiems nesakydamas dėl jų elgesio, tartum jis būtų 
be mažiausio priekaišto. O jis ir iš tolo toks nebuvo, ir 
Vincas Kudirka pradėjo švelniai ir sumaniai šalinti sa
vo mokiniu iš kaimo atsineštus blogus įpročius.

— Vyručiai, trupindami duoną į arbatą ar sriubą, 
jūs elgiatės, kaip tas dykumų kupranugaris, kurs prieš 
gerdamas tyrą šaltinio vandenį pirmą jį sudrumsčia.

Kad mokiniai sėsdami prie stalo nesistumdytų, jis 
kiekvienam paskyrė vietą, kurios šis visuomet turėjo 
laikytis.

— Kultūringi! kraštų žmonės valgydami ir žaisda
mi visuomet laikos tam tikros tvarkos. Taigi ir mes lai
kykimės kultūringų kraštų papročių, užmirškime patys 
ir kitų tarpe šalinkime netinkamus kaimo įpročius, — 
kalbėjo Vincas Kudirka savo globotiniams. — Prie stalo 
būkime džentelmenais: imkime valgį paeiliui, viens ki
tam netrukdydami. Sriubą srėbdami ar arbatą gerdami, 
garsiai nesriūbčiokime, nečepsėkime. Mėsą griebkime 
ne nagais, bet imkime ją šakute, atsipiaudami mažais 
kąsneliais, šaukštų ir šaukštukų nelaižykime ir į dantis 
jų nebarškinkime. Saugokime dantis nuo metalinių 
daiktų, kad jie be laiko nepradėtų gesti ir trupėti. Val
gykime nesnausdami ir nežiovaudami. Valgydami pa
mirškime kitus dalykus. Žiūrėkime, kad pašaliniai iš 
mūsų netikusio elgesio kartais mūsų nepalaikytų Ame
rikos indėnais, Sibiro buriatais ar samojėdais.

Pastebėjęs ką nemokant peilio ar šakutės vartoti, 
nebardavo, bet pats parodydavo. Mokiniai, matydami, 
kad jie iš savo globėjo daug ko gero gali išmokti, jį ger
bė ir visada jo klausė. Jis žiūrėjo, kad mokinių žaidi
mai būtų kultūringi ir kad žaisdami vienas kito nestum
dytų ir neskriaustų. Pats retai kada mokinių žaidynėse 
dalyvavo. Nustatė mokiniams laiką žaisti ir po miestą 
pasivaikščioti taip, jog ir negabiausias spėtų savo pa
mokas rytdienai priruošti. Vakarais prie žiburio suso
dindavo mokinius pamokų ruošti taip, jog gabesnieji 
būtų šalia negabiųjų ir šiems padėtų. Prieš einant gulti, 
patikrindavo, kaip paruoštos pamokos, ir jų gerai ne- 
paruošusius dažnai palikdavo ligi devynių toliau mo
kytis, o pats skaitydavo knygas. Vakarodavo neilgiau 
kaip ligi dešimtos valandos.

Džiaugėsi Galkauskienė savo bendrabučio tvarka 
ir jo globėju Vincu Kudirka didžiavos prieš savo kaimy
nes. Ir klasių auklėtojai bei jų padėjėjas Kisteneris Gal- 
kauškienės bendrabutį savo švara ir tvarka statė pa
vyzdžiu kitiems. To Kistenerio, atsargos kapitono, suru
sėjusio vėkiečio, būta savotiško žmogaus, savo gobšumu 
padėjusio ir lietuviams. Kadangi daugiau buvo jauni
mo į mokslus besiveržiančio, negu negausios to meto 
Lietuvos gimnazijos galėdavo jų priimti, tai gana daug, 
ypač vyresnio amžiaus jaunuolių, vadinamų švedų, mo-

Kiek tokių pažymėjimų suklastotų su direktoriaus pa
rašu ir gimnazijos antspaudu Kisteneris yra išdavęs, 
vienas Dievas težino.

Būdamas gabus ir nesivaikydamas penketukų, Vin
cas Kudirka nedaug laiko tepraversdavo savo pamo
koms ruošti; daugiausia jo skirdavo knygoms skaityti, 
kurias imdavo iš gimnazijos bibliotekos. Po pietų, kol jo 
globotiniai žaisdavo, apie valandą smuikuodavo. Globo
tiniams ruošiant pamokas, skaitydavo ir, kai reikėdavo, 
jiems padėdavo. Todėl visi Vinco Kudirkos globojamieji 
mokinai turėjo gerus pažymius, kitų metų pavasarį per
ėjo antrojon klasėn, iš jų trys net su pagyrimo lapais. 
Po vakarienės, iki vakarinio pamokų ruošimo, moki
niams kambariuose siaučiant, Vincas Kudirka iš kieto
jo buko lentelių darydavo dėžutes, lentynėles ir kitokius 
medžio piaustinius ir, būdamas nepaprastai nagingas, 
gražiai ir greitai padarydavo įvairių stalui ir sienoms 
puošmenų. Mokinams susėdus pamokų, jis ir pats jas 
ruošdavo ar knygas skaitydavo. Vinco Kudirkos drau
gėje laikas bėgo greit, nepajuntant, kai ateidavo šven
tadieniai ir tokios visų laukiamos didžiosios Kalėdų ir 
Velykų šventės.

Sekmadieniais ir šventadieniais Vincas Kudirka 
mėgo svečiuotis. Privačiomis pamokomis užsidirbtais 
pinigais nusipirko gerą smuiką ir, Stasio Dambravičiaus 
padedamas, tobulinosi smuikuoti. Susibičiuliavęs su 
šeimininkės Galkauskienės gražia šešiolikine dukra Fi- 
lifina, geriau ir laisviau išmoko lenkiškai kalbėti.

----- 0-----
Motiejus Kudirka buvo beveik beraštis, temokėjo 

tik skaityti, o savo pavardę pasirašydavo trimis kryžiu
kais. Tačiau savo gabumais, veržlumu bei apsukrumu 
buvo tiek apsitrynęs, jog šešerius metus buvo renkamas 
launinku (lovininku) — valsčiaus teisėjo padėjėju. Jis 
buvo Antano Kriščiukaičio -Aišbės „Mūsų Ponai“ 
apysakaitės Štrimo prototipas. Kaip Motiejus Kudirka 
pasirašydavo trimis kryžiukais, taip ir Štrimas dvylika 

lazdelių, į paskutiniąją įsukdamas vašiuką. Paežeriečiai 
ūkininkai Štrime atpažino savo kaimyną Motiejų Ku
dirką, iškilusį į ponus ir kupiną sermėgiams suvalkietiš
kos didybės, o vėliau Narjauskas, Kaukas ir kiti jį juo
kais ir vadindavo Štrimu. Jis ant jų labai ir nepyko, 
juoba, kad ir Kaukas buvo pravardžiuojamas Pukša, 
nes pukšėdamas rūkė pypkę. Tačiau jis smarkiai pyko 
ant „Mūsų Ponai“ autoriaus Antano Kriščiukaičio 
(1864-1933), kuris draug su jo Vincu mokėsi Marijam
polės gimnazijoje.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKASIS BALSAS
RADIJAS MADRIDE LIETUVOS IR LIETUVIŲ TARNYBOJE
dabartinis Ispanijos Informacijos ir Turiz 
mo ministeris Dr. Arias Salgado, pasišau
kęs lietuvį, tuo radijo reikalu pas jį net 
kelis kartus lankiusis ir kaip tik tomis die 
nomis Madride buvusį a.a. vyskupą Vin
centą Padolskį, pareiškė, kad lietuvių pra 
žymas išklausytas ir kad suteiktas leidi
mas lietuviškoms transliacijoms Madride, 
Radio Nacional.

Reikia pastebėti, kad visi suminėtieji 
vadovaujantieji ispanų vyrai nuo pat pir
mųjų su jais kontaktų mūsų Lietuviškųjų 
Transliacijų reikalą puikiausiai suprato, 
ypač ką lietuviams šiais tragiškais laikais 
reiškia turėti galimybių laisvai prabilti 
į komunizman ir bedievybėn skandinamą 
visą mūsų tautą, užtat noriai leido naudo 
tis savo Tautiniu Radiju Madride. Minis
teris sr. Arias Saldago jau gautų Lietuviš 
kųjų Transliacijų vedėjui pakartotinai 
pabrėžė, kad jos suteiktos Lietuvai ir jos 
prispaustiems žmonėms!

Lietuviškojo radijo darbo pradžia 
Madride

Skubiai pasiruošus, susitvarkius ir galu 
tinai susitarus su ispanų radijo vadovybe, 
ypač su anuometiniu jos direktorium sr. 
Jose Ramon Alonso ir su VLIKu, lietuviš 
ka programa buvo pradėta laiduoti 1955 
metų sausio 2 dieną, tai yra lygiai prieš 
septynerius metus.

Pirmaisiais dviem mėnesiais Lietuviš
koji Programa buvo perduodama 10 minu 
čių kasdien, o nuo 1955 metų kovo 1 d. 
jau buvo išgauta 15 minučių. Toks progra 
mos ilgis tęsiamas ir po šiai dienai. Nuo 
1958 metų buvo išgautas mūsosios Progra 
mos pakartojimas kitos dienos rytą 8.30 
vai. — 8.45 vai. Lietuvos laiku (arba 6.30 
vai. Vidurio Europos laiku), o nuo 1961 
m. lapkričio 6 d. išgautas ir antrasis mū
sų lietuviškosios Programos pakartojimas 
17.45 vai. Lietuvos laiku (nuo 15.45 vai. 
iki 16.00 vai. Vidurio Europos laiku). Pa
grindinė dabartinė (1962 m. sausio mė
nuo) lietuvių kalba Programa per Tautinį 
Ispanijos Radiją iš Madrido laiduojama 
50-ties metrų banga, kai tuo tarpu abu su 
minėtieji pakartojimai perduodami 42 
metrų banga.

Kokia pačių Lietuviškųjų Madrido 
Programų sudėtis ir kaip jos paruošiamos

Pagrindinis mūsų lietuviškųjų progra

mų Madride rengėjų rūpestis — kad jos 
būtų tikrai krikščioniškos, lietuviškos ir 
prieškomunistinės, sudėtingos, aktualios 
ir įdomios Lietuvos žmonėms, atitinkan
čios Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto nurodymus ir visų gerų lietuvių 
pageidavimus.

Pati mūsų lietuviškųjų programų sudė
tis yra šk pradedame Karo Muziejaus Var 
pų muzika, po to, perduodamos dienos po
litinės žinios apie svarbesniuosius tarptau 
tinius įvykius iš politinės, diplomatinės ir 
karinės srities. Paskiau seka pagrindiniai 
straipsniai, arba komentarai, du kasdien, 
apie pavergtosios Lietuvos gyvenimą, apie 
tai, kas galėtų dominti mūsų brolius sovie 
tinėje priespaudoje. Apskritai perduoda
me prieškomunistinę polemiką, komenta
rus ekonominiais sovietijos ir laisvojo pa
saulio klausimais. Specialūs mūsų komen 
tarų taikiniai yra lietuviškasis tėvynės ar 
laisvojo pasaulio jaunimas, lietuviška 
šeima, lietuvis darbo žmogus, lietuvė mo
teris, studentai ir tt. Nepaprastai daug dė 
mesio kreipiama tokioms mums gyvybi
nėms temoms, kaip Lietuvos rusinimas, 
jos komunistinimas, mūsų žmonių dangi- 
nimas į Sibirą ir kitus Sovietijos užkam
pius, rusų kalbos ir kultūros brukimas lie 
tuviškajam jaunimui, ypač sovietinėse Lie 
tuvos mokyklose, per sovietinės propagan 
dos garsintuvus, liaupsinimas „didžiosios 
ir laimingosios tėvynės“ ir niekinimas vi
sa to, kas lietuviška ir kas miela lietuvio 
širdžiai.

Paskutiniu metu daug prabilome į Lie
tuvą ir apie branduolinius sovietų bandy 
mus ir apie vienšališkus Chruščiovo grasi 
nimus sunaikinti visus tuos, kurie nenori 
pasiduoti Kremliaus satrapų pavergiami.

Nepaprastai daug energijos parodome 
atsikirsdami bolševikams, kai jie per savo 
komunistinę ir sovietinę spaudą ir radiją 
pradeda niekinti Lietuvai didžiai nusipel- 
nusius asmenis, kurie dirbo ir dabar dirba 
mūsų mielosios tėvynės laisvinimo darbą 
vienu ar kitu mastu plačiajame pasaulyje. 

Stengiamės pasakyti tikrą tiesą apie bu
vusios nepriklausomos ir laisvos Lietuvos 
gyvenimą, jos laimėjimus ir jos pažangą, 
laimingą laisvųjų lietuvių gyvenimą savo 
laisvoje ir nuo nieko nepriklausomoje Lie 
tuvoje.

Perspėjame, ypač jaunimą, kad neap- 
svaigtų nuo komunistinių nuodų, nuo ne

perstojamo komunizmo ir „vyresniojo bro 
lio“ liaupsinimo, kad į rusus ir komunis
tus žiūrėtų visuomet kaip į Lietuvos pa
vergėjus, kad nepatikėtų savųjų komunis
tų ir visokiausių okupanto parsidavėlių 
saldiems žodžiams ir prigavystėms.

Madrido Lietuviškasis Balsas stengiasi 
atitaisyti visomis jėgomis okupanto begė
diškai skelbiamą melą apie laisvąją Lietu 
vą. jos žmones; stengiasi Tėvynėje gyve
nančius lietuvius reikiamai painformuoti 
apie lietuvių deportacijas į Rusijos gilu
mą, apie mūsų tautos genocidą, apie visas 
padarytąsias ir daromąsias skriaudas lie
tuvių tautai, jos ekonominiam, tautiniam, 
religiniam gyvenimui ir lietuviškajai kul
tūrai; stengiamės pagaliau duoti pilną ir 
aiškų vaizdą nūdienės bolševikinės vergi 
jos Lietuvoje, kituose Kremliaus užgrob
tuose kraštuose ir išryškinti visiems su
prantamu žodžiu lietuviams ir Lietuvai at 
neštuosius sovietinės okupacijos vargus ir 
nelaimes.

Norime, kad mūsų Lietuviškosios Radi
jo valandėlės iš Madrido pasidarytų teisin 
gu veidrodžiu, kuriame visi bolševikiniai 
mūsų Tėvynės ir Bažnyčios išdavikai bei 
mūsų žmonių smaugikai pamatytų savo 
tikrąjį veidą, liautųsi terioję Lietuvą, liau 
tusi šventvagiškai išdavinėje savo brolius, 
seseris kruvinajam okupantui už menka
vertį rusiškosios bulvienės šaukštą ir vie
ną kitą sovietinį mažavertį rublį, nes atsi 
skaitymo valanda nėra toli, o ji išdavikam 
ir jų padėjėjams bus itin skaudi ir tei
singa.

Specialiai rūpinamės religinėmis ir mo
ralinėmis temomis. Ypač stengiamės paša 
kyti tai, ko negali laisvai pasakyti Lietu
voje nei kunigas, nei kuris kitas susipra
tęs ir padorus lietuvis ar lietuvė. Dažnai 
keliame visų lietuvių reikalą kovoti už 
Bažnyčios, tikėjimo ir doros išlikimą, pa
rodome persekiojimo metodus ir taktiką 
ir kaip reikia jų vengti, kaip reikia išlai
kyti tėvų religijoje lietuvius vaikučius. 
Dažnai informuojame lietuvius tikinčiuo
sius apie laisvųjų lietuvių religinį gyveni 
mą laisvajame pasaulyje, apie gausias ir 
veiklias organizacijas, kaip Bažnyčia ir 
tikintieji reaguoja į bolševikinius sauva
liavimus prieš tikėjimą, prieš Dievą, prieš 
Romos popiežių, prieš vyskupus ir kuni
gus toje pačioje pavergtoje Lietuvoje. 
Ypač griežtai pasisakėme viso pasaulio 
lietuvių vardu dėl Lietuvos vyskupų pa
šalinimo iš savo vyskupijų ir dėl jų ištrė
mimo į Sov. Sąjungą ar kur į užkampį pa 
čioje okupuotoje Lietuvoje. Nenuilstamai

(Nukelta į 3 psl.)

AR MES DIEVĄ MATOME?

Dievas tapo žmogumi, jis kybo ant kry
žiaus prieš mūsų akis, bet ar šis jo pasiro 
dymas visų sulenkia kelius, pažadina iš
pažinimą? Ar visi su šv. Jonu išpažįsta: 
mes matėme jo garbę? Tiesa, Petras apaš 
talų vardu pareiškė: mes įtikėjome ir ži
nome, kad Tu Kristus, Dievo Sūnus. Šim 
tininkas po kryžiumi išpažino: iš tikrųjų 
šitas žmogus buvo Dievo Sūnus. O Judas, 
vienas iš dvylikos, Kristų išdavė. Vyriau
sieji žydų kunigai ir taryba laikė jį apga
viku ir piktadariu, o minia šaukė: šalin 
jį, prie kryžiaus. Argi šie visi jo garbės ne 
matė? O mes jį kuo laikome ir, jei tikime, 
ką sako apie jį mūsų gyvenimas, mūsų 
širdis! Ar mes matome jo garbę, ar jo pa
sirodymai yra mums matomi? Dievo pa
sirodymai mūsų pasaulyje nėra tokie, kad 
mes galėtume be šydo jį matyti. Kas matė 
Dievo Sūnų tapusį žmogumi, ir tas nega
lėjo pasakyti, kad jis matė pačią dievybę 
savyje. Jis matė tą kūną, apie kurį Dievo 
Sūnus pasakė: tai yra mano kūnas; jis 
matė akis, iš kurių pats Dievas žvelgė, bet 
jos buvo žmogiškos akys. Tai vis sukurti 
dalykai, kaip kūnas ar siela — Dievo kū
riniai. Dievas apsireiškė, pasirodė visuo
se Kristaus darbuose — stebukluose: pa
gydymuose, iš numirusių prikėlimuose, 
Ypač Dievas apsireiškia Bažnyčioje, toje 
naujoje Jeruzalėje, kuri yra jo darbo pra
tęsimas laikų bėgyje, bet žmogiškais pai 
vidalals. Dievo didybė ir malonė apsireiš 
kia Bažnyčioje, jos veikloje, bet po šydo 
priedanga.

Panašiai yra ir su Dievo pasirodymais, 
kurie nėra tokie asmeniški, kaip jo pasiro 
dymai Sūnuje, tapusiame žmogumi. Die
vas kalba į mūsų širdį, bet atrodo, kad tas 
balsas būtų lyg iš mūsų vidaus. Dievas 
šviečia žmogaus heroiškuose darbuose, 
šventume, gerume, bet mes pastebime tik 
žmogų. Dievas apsireiškia gamtos reiški
niuose: vandenynai šniokščia, o mes mato 
me milžiniškas vandens bangas; žvaigž
dės žiba, o teleskopas parodo ne dievybės 
spindėjimą, bet elektromagnetinių bangų 
vibraciją. Žmogaus eksperimentai ir moks 
liniai apskaičiavimai niekuomet nepa
sieks galutinio rezultato — Dievo. Ką 
žmogus mato — tėra Dievo atspindžiai.

Tačiau kitaip ir negali būti. Visoks žnffl 
gaus pažinimas nepasiekia pačios tikro
vės gelmių, bet yra žmogaus sielos pada
ras: spalvos, šviesos, tonai, sąvokos, sis
temos, už kurių yra pati tikrovė. Dievas 
turi būti pats betarpiškai žmogaus sieloje, 
kad jis taptų žmogaus regėjimu, išgyveni
mu. Tai padarys jis mums nesuprantamu 
amžino išganymo stebuklu, kurio mes vi
liamės ir kurį tikime. Šioje žemiškoje tik
rovėje, kaip vienas autorius sako, Dievas 
tapo mūsų artimiausiu kaimynu, bet už 
sienos, kuri yra nors ir labai plona.

Dėl to, kol mes šioje žemėje keliauja
me, pasilieka galimumas Dievo pasirody
mus, jo apsireiškimą pražiūrėti, jo garbę 
ir didybę paneigti, ar kaip tam Psalmės 
neišmintingajam, pasakyti „nėra Dievo“. 
Pagal Išminties knygą, neišmintingas yra 
tas žmogus, kuris nėra pakankamai išsi
vystęs, kuriam trūksta žmogiškos būtybės 
galių pilno ištobulinimo. Dievą pamatyti, 
jei jis pasirodo, nepakanka aštraus proto. 
Tam reikalinga ir gera širdis, valios pozi
tyvus nusiteikimas, sielos atsivėrimas, vi
dinio gyvenimo gilumas. Juo labiau žmo
gus šiais atžvilgiais pažengęs, juo leng
viau jis regi Dievo pasirodymą Kristaus 
asmenyje, Bažnyčioje, gamtos reiškiniuo
se, savosios sielos ir dvasios sukrėtimuo
se. Vis labiau tobulėjančiam žmogui vis
kas tampa aiškiau, labiau įžvelgiami daik 
tai, kuriuose ir už kurių yra Dievas. Įžvel 
giami daiktai yra visados, tik reikia ilgai, 
su atsidavimu ir meile juos stebėti, nes 
tik tada pradeda labiau aiškėti dievybės 
bruožai ir atspindžiai. Taip kaip tamsią 
naktį reikia ilgai, ramiai ir susikoncentra 
vus stebėti dangaus gelmes ir tik po to 
palengva pradeda rodytis žvaigždės ir 
žvaigždynai. Tokiam žmogui lyg pats Die
vas ateina ir pasirodo. Ir gali atsitikti, 
kad tokiam su dėmesiu ir vidiniu nusitei
kimu beklausančiam žmogui Dievas be
veik girdimai prabyla į širdį, regimai le
mia jo likimą, maldos prašymų išklauso. 
Tokiam, Dievui ištikimam ir atsidavu
siam, žmogui kartais gamtos tvarka nuo
stabiu būdu palenkiama prie kojų. Tuo gi 
tarpu kiti žmonės keliauja per pasaulį 
klausdami: kur yra mano Dievas? Jie ban 
do klausti prie pasaulio, tvarinijos, Kris
taus ir jo Bažnyčios, savo profesijos, prie 
daugelio tų dalykų, kurie, atrodo, taip to
li nuo Dievo. Jie bando glaustis prie visų 
daiktų, kaip vaikutis prie savo tėvo ir mo 
tinos glaudžiasi, kol susiras savo Tėvo na
mus ir galės šnibždėti: mano Viešpats ir 
ir mano Dievas, ir nuo jo daugiau nebe
siskirsiu.

Kun, Dr. J. Avižą
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

GALUTINIS LAIMĖTOJAS BUS TAS, KAS LAIMĖS POLITINĮ KARĄ!

DR. V. MAR. (ELI)

Mielas Redaktoriau, kartojimas, kaip ži 
nai, yra visų mokslų motina, kaip judėji
mas visopasaulio pagrindas.

draugijos gautosios žinios, kad ten kartu 
su lietuviais apsijungė Lietuvos lenkai. 
Būtų didžlenkiai, tai sakyčiau, kad galima

Iki žiol nieko prieš komunizmo politinę 
agresiją nėra padaryta. Ar kas galima pa
daryti? Minėtoji konferencija Romoje 
tam ir buvo sušaukta, kad rastų i šį klau
simą atsakymą ir apsvarstytų, kaip Vaka
rai turėtų reaguoti prieš komunistų propa 
gandą.

Pirmiausia sujungti jėgas
Ponios Labin pranešimuose buvo labai 

pabrėžta mintis, kad tik bendromis jėgo
mis galima spirtis prieš komunistinės pro 
pagandos jėgą. Laisvasis pasaulis turėtų 
suprasti, kad pavienių, partizaninių žygių 
šioje milžiniškoje kovoje neužtenka. Rei
kia visiems, kurie myli laisvę ir ją brangi
na, susijungti ir bendrai spirtis. Reikia 
apsišarvuoti prieš nuodus, jei norima iš
gelbėti silpnesnius kraštus Europoje, P. 
Amerikoje ir ypačiai atsilikusias Afrikos 
ir Azijos tautas, kur komunizmo infiltra
cija yra labai stipri ir galinga. Atskirų 
valstybių pastangos turi būti koordinuo
tos ir nukreiptos viena linkme — užkirsti 
komunistinei propagandai kelius ir ka
nalus.

Iki šiol Vakarai neatkreipė dėmesio į 
šios vienybės reikalą. Vakarai yra susirū
pinę tik kariniu apsiginklavimu ir labai 
bijosi „karštojo“ karo, visai nesigindami 
psichologiniame kare. Žinoma, sovietų 
grėsmė yra ir karinė, todėl ir karinis ap
sigynimas yra būtinas, jam daromos išlai
dos pateisinamos. Bet ar čia jau viskas ir 
baigiasi?

Nors Sov. S-ga išsprogdino daugiau 
kaip 50 megatonų bombą, žmonijai tikra
sis pavojus gresia ne dėl atominių bombų, 
bet dėl politinės komunistų propagandos. 
Komunizmo laimėjimai ne durtuvais, o 
vien užnuodijant smegenis, prasidėję Jal
toje ir Potsdame, šia kryptimi eina ir to
liau. Laos peteko į Sov. S-gos orbitą vien 
dėl Maskvos intrigų; Kuboje, kur yra ame 
rikiečių atominių ginklų bazė, sovietai 
jau yra tikrieji šio krašto diriguotojai. Vi 
sa tai įvyko, deja, dėl Vakarų nevieningu 
mo ir dėl to, kad neįžvelgiama pavojaus.

Iš tų sumų, kurias Vakariai išmeta ato
miniams ginklams, vien šimtosios dalies 
užtektų, kad būtų galima užkimšti tuos 

kanalus, kuriais plaukia komunistinė pro 
paganda, ir pakeisti pasaulinę opiniją de
mokratijos naudai. „Psichologinio“ dole
rio investavimas, padėdamas suorganizuo 
ti žmones ir apginkluoti jų smegenis, bū
tų šimtą kartų pelningesnis, negu „plieni
nio“ dolerio, kuriuo apginkluojamos tik 
rankos. Prieš politinį karą, kurį finansuo
ja Sov. S-ga, galima spirtis tik veiksmin
gu visų demokratinių valstybių prisidėji
mu pinigais, žmonėmis. Privatinės inicia
tyvos ir privatinių aukų šiam reikalui yra 
per maža.

Negana pagaminti bombą prieš bombą: 
reikia pastatyti prieš komunistinį sofizmą 
tiesą, prieš intrigas — demokratizmą, 
prieš sabotažą — sankcijas.

komunizmui ir laimėtų „politinį“ karą. 
Ir čia pagrindinį žodį turėjo konferenci
jos organizatorė ponia Labin.

Pirmiausia ji atmetė kai kurias iki šiol 
vartotas neveiksmingas priemones, kaip 
neatsiekiančias pagrindinio tikslo. Ji pa
smerkė įvairias tarptautines konferenci
jas su sovietais, kurios galėtų būti veiks
mingos, jei visi jų dalyviai parodytų ge
ros valios. O tos geros valios kaip tik nėra 
sovietuose. Toliau, neužtenka turėti savą 
ideologiją ir ją statyti prieš komunizmą, 
nes komunizmas nėra vien tik ideologija, 
o daugiau Sov. S-gos jėga. Lygiai nėra 
veiksminga priemonė priešintis komuniz
mui vien ekonomine parama atsiliku— 
siems kraštams. Ta pagalba rodo humanis 
tini solidarumą, bet tuomi komunizmui 
nepasipriešinsi, nei jį atsvers! ar sulaiky
si. Pagaliau nepakanka Vakarams vien 
tik apsijuosti atominiais ginklais, nes iki 
pasaulinio konflikto, pranešėjos manymu, 
nebus prieita. Laimėtojas bus tas, katras 
laimės „politinį“ karą.

Ne visi delegatai buvo tokios nuomonės 
dėl iki šiol vartotųjų priemonių. Italų so
cialdemokratų vienas iš vadų — G. Ma- 
tteotti — dėstė, kad, jo manymu, komu
nizmui plisti padeda ne tie 2 milijardai 
kasmet išleidžiamųjų dolerių, ne ta armi
ja propagandistų, įrikiuotų į „politinį“ ka 
rą, bet daugiau skurdas, kuriame gyvena 
70% visos žmonijos. Skurdas yra toji dir
va, kurioje komunizmas lengvai įleidžia 
savo šaknis ir bujoja. Kovoti su komuniz
mu — reiškia kovoti su skurdu, jį mažin
ti, tada ir komunizmas neras kur plėstis.

Ponia Labin savo konkrečius pasiūly
mus taip formulavo: Pirmiausia spauda; 
ji dažnai nutyli arba nustumia į antraei
lę vietą tas baisias sąlygas, kuriose žmo
nės gyvena komunistiniuose kraštuose, o 
daugiau kelia ten daromąją pažangą, kuri 
dažnai yra tik komunistų propaganda. Va 
dinas, reikia reformuoti spaudos laikyse
ną. Reformuotina ir atsilikusiems kraš
tams siunčiamoji parama, kuri turėtų bū 
ti teikiama su politinės veiklos programa. 
Reikia reformos ir kariniame sektoriuje: 
šalia tikrųjų karių, turėtų būti sudaryti 
„politinio“ karo smogikų kadrai. Refor

muotina ir diplomatija: busimieji diplo
matai turėtų būti atitinkamai parengti, 
kad jie sugebėtų spirtis prieš komunistų 
propagandą, apgaulę bei viliones. Paga
liau tarptautiniai santykiai su Maskva 
turėtų būti daug griežtesni, be jokių svy
ravimų ar nuolaidų. Reikia nugalėti ko
munizmo grėsmės baimę, reikia susijung
ti, sudarant didelę laisvųjų tautų bendruo 
menę be rasių skirtumo ar politinių ir tau 
tinių barjerų.

Sudaryti tarptautinei veiksmingai reak 
cijai prieš komunistinę propagandą Vaka 
rai turėtų skirti bent šimtąją dalį to, kas 
skiriama apsiginklavimui. Jungtinės Va
karų pastangos turėtų sukurti 5 organus, 
būtinus vesti „politiniam“ karui.

Kiekvienoje valstybėje turėtų būti su
kurtas tam tikras štabas, kuris, bendra
darbiaudamas su vyriausybe, spręstų, ko
kios strategijos reikia imtis tame krašte 
pagal turimuosius duomenis apie komunis 
tų veiklą jame.

Virš to turėtų būti įkurta pasaulinė lais 
vės lyga. Jos uždavinys — vesti propagan 
dą, izoliuojančią komunizmo nuodus, ypa
čiai jaunimo ir moterų tarpe, ir sukurti 
organizacijų, kurios būtų laisvos nuo ko
munistų įtakos. Mokyklos ir universitetai 
turėtų parengti propagandininkų, nes „po 
litinis“ karas nėra diletantų darbas. Pre
zidento Kennedy pavyzdžiu, kuris subūrė 
40.000 jaunų amerikiečių ir pasiuntė juos 
į atsilikusius kraštus, reikia paruošti lais 
vės „misininkų“, duodant jiems atitinka
mų priemonių, kad galėtų sėkmingai dar
buotis „trečiojo pasaulio“ kraštuose.

Pagaliau turėtų būti įsteigtas centras 
pagelbėti prislėgtoms tautoms. Jo veiklos 
sritis būtų okupuotieji ir satelitiniai Sov. 
S-gos kraštai. Siūlytoja apgailestavo, kad 
Vakarų propagandos priemonės, skirtos 
kraštams už geležinės uždangos (para
šiutais ir balionais nuleidžiama propagan 
dinė medžiaga, laikraščiai su „Pravdos“ 
antrašte, bet propagandiniu turiniu, trum 
pų bangų radijo siųstuvai, kurių nepajė
gia trukdyti sovietų kliudytojai) jau visi 
metai, padarius nuolaidų sovietams, dau
giau nevartojamos.

SUDIEV FAHRENHEITUI
Nuo šių metų pradžios Anglijos Meteo

rologijos Biuras pradėjo naudoti Celsi
jaus (Centigrade) termometrą oro tempe
ratūrai matuoti. Tuo būdu Europoje pasi
baigė daugiau- kaip 240 metų trukęs 
Fahrenheito termometro viešas •nau
doj imas.

Nors termometras jau buvo žinomas Ga 
lilėjo laikais (16-17 amž.), pirmieji tiks
lūs termometrai pasirodė tik 18 amž. pra
džioje, ir tai Gabrielio Fahrenheito (gi
męs 1686 m. Danzige) dėka.

Fahrenheitas tobulino savo termometrą

Fahrenheitą. D. Britanijos Meteorologijos 
Biuro perėjimas prie Celsijaus oro pro
gnozės biuleteniuose yra tik pirmasis 
žingsnis, kad Fahrenheitas būtų galutinai 
užmirštas.

Abejotina tačiau, ar Celsijaus įvedimas 
padės mums suprasti keistas Anglijos oro 
atmainas. aVč

Kartojimas ateina į galvą, kai dabar 
mūsiškiuose laikraščiuose vis rašoma, 
kad šįmet minėsime Maironio gimimo 
šimtmetį.

Ar užteks, jei susirinksime į kurią nors 
salę, išklausysime paskaitos, pasigėrėsi
me, kaip deklamuojami skamba jo eilėraš 
čiai? Gal kai kur kas nors suvaidins dar 
kokią jo vienos ar kitos dramos ištrauką, 
o kur yra chorai ar solistų, tai galima tikė 
tis išgirsti ir dainų. Juk ne vienas Mairo
nio eilėraštis yra susilaukęs muzikos.

Leidyklos, tikėkimės, naujomis laidomis 
pakartos visus jo raštus. Gal kai kai bus 
išleista net ir taip be galo gražiai, kaip 
dabar Amerikoje Baranausko „Anykščių 
šilelis“.

Bet ar tiek jau ir užtenka?
Jei Maironis yra tasai poetas, ant kurio 

pečių išaugo visa mūsų poezija, tai jis tu
ri būti su mumis visą laiką, kiekvienais 
metais ir kiekvieną dieną, gulant ir ke 
liant ir iš darbo grįžtant. Idėjos, jei di 
džios, nemiršta kaip žmonės.

Norint, kad šitaip būtų, reikia neatlai- 
džiai kartoti, ką gražaus ir gera yra da
vęs Maironis. Kai jo posmai įeis į kasdie
ninę mūsų vartoseną, tik tada galėsime 
pasakyti, kad Maironis yra su mumis.

O jis turėtų būti su mumis, ypač čia, 
svetur, kur maža kas lietuviška bėra.

—0—
Vyresnieji dar atsimename, kai Lietuva 

buvo ne rusų, o Vilnius ne mūsų. Tada 
vis kartojome: mes be Vilniaus nenurim
sim, ne! Kad mūsų noras dar stipresnis at 
rodytų, visiškai nerausdami po tos gies
mės mėgdavome kartais pridėti: tupi len
kas už kalniuko...

Tasai kartojimas darė stebuklus. Be 
Vilniaus tikrai nerimo visa tauta. Deja, 
patsai Vilnius grįžo Lietuvai ypatingomis 
aplinkybėmis, kada nebeįmanoma buvo 
džiaugsmo išspausti. Bet kol jis dar nebu
vo mūsų, tai troškome, kartojome ir įsisa
vinome jį bent giesmėmis, dvasiškai, idė
jiškai.

Taip, kartojimas — didelis dalykas.
Kartokime ir Maironį.

O, matai, kai tik nustojome kartoti: mes 
be Vilniaus nenurimsim, tai ramia sąžine 
užmiršome praeitį ir nepajėgiame pasimo 
kyti iš dabarties. Štai ir aš vos nesusigun- 
džiau įstoti į Adomo Mickevičiaus draugi
ją. Sako, jei įstosi, tai stengsimės ugdyti 
tarpusavio susipratimą su lenkais. Vilnius 
jau mūsų, o Lietuva rusų, tai nebėra ko 
kartoti: mes be Vilniaus nenurimsim. To
kiais šūkiais tiktai užšiukšlinamas kelias, 
kuriuo turi vaikščioti abi kaimyninės tau
tos.

Tiktai mane sulaikė nuo Mickevičiaus

ieškoti susipratimo. O dabar juk tų Lietu 
vos lenkų politika nieko bendra neturi su 
lenkų laikraščių ir politikų linija. Kai laik 
raščiuose švaistosi Anderso dvasia, tai ko 
man ten kišti nosį? Lietuvos lenkai tiktai 
gali būti lojalūs gyvenamajam kraštui, 
šiuo atveju išeina, kad aš turėčiau būti lo 
jalus Lietuvos lenkams ir, rodydamas tą 
lojalumą, pramokti lenkiškai šnekėti, nes 
jie vis tiek co to ja ir lietuviškai nebeiš- 
moks, jei iki senatvės neišmoko mūsų 
krašte gyvendami.

Ačiū už žinią, kad kai kurie Tavo bičių 
liai labai domisi, kas gi čia tas Jonas, ar 
jis turi pavardę, ;ar jis yra tik kažkokia lie 
kana anų laikų, kai lietuviai pavardžių ne 
turėjo. Toks domėjimasis, žinoma, tik mo
teriškas smalsumas.

Jei aš būčiau labai didelis vyras, tai gal 
tada ir mano pavardė ką nors sakytų. Va, 
sakytumėm, kad pasakė šitas toks ir 
anoks Jonas, tai net valdžios sukluso, pre 
zidentai ėmė skaityti „Europos Lietuvį“ ir 
net Chruščiovas ruošia 6 ar 8 valandų 
kalbą, norėdamas atsikirsti jam. Tada bū 
tų visiškai kitas reikalas, ir aš negalėčiau 
būti vien tik Jonas. O dabar kas gi iš ma
nęs? Jonas, ir tiek.

Neilgai, tur būt, aš ir rašinėsiu tuos laiš 
kus, nes netrukus ims pavasarėti, atšils 
oras, sučirškės paukščiai, tai tada jau ne 
beprisiprašysi, tada jau keleivio lazdele 
ginkluotas pajūriais pamariais varlinės

Tavo Jonas.

SIUVAMASIS PIRŠČIUKAS

Sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima 
apsieiti be siuvamojo pirščiuko. Mažas 
daiktas, bet kaip jis palengvina darbą siu
vėjams.

Europoje pirščiukas atsirado palyginti 
neseniai. Aštuoniasdešimtaisiais XVII a. 
metais vienas Amsterdamo auksakalys nu 
kalė pirmąjį pirščiuką, kurį padovanojo 
savo pažįstamai gimimo dienos proga. 
XVII a. pabaigoje šis olandų auksakalio 
išradimas paplito Anglijoje, XVIII a. pra
džioje — Prancūzijoje, Vokietijoje ir kiek 
vėliau pasiekė Rusiją. Įdomu tai, kad 
pirščiukas tuo metu buvo naudojamas ir 
kaip papuošalas. Jį gamindavo iš aukso, 
sidabro, papuošdami brangakmeniais. Ne
turtingi žmonės apvyniodavo pirštą me
džiagos juostele.

Kinijoje siuvamasis pirščiukas buvo ži 
nomas žymiai anksčiau. Tuo tarpu Indo
kinijoje jį naudojo ir kaip sutuoktuvių 
žiedą, kuriame būdavo išgraviruojamas 
moters vardas ir vedybų data.

ALKANI KELIA TOSTUS S&cdtytcju faliniai
Konkretūs pasiūlymai

Konferencijoje skaitytos 5 pagrindinės 
paskaitos, kuriose buvo apžvelgta padėtis 
visuose 5 žemynuose, ir apie 20 atskirų 
pranešimų apie komunizmo veiklą atski
ruose kraštuose tiems 500 delegatų galėjo 
Sudaryti pakankamą vaizdą .apie komunis 
tinės propagandos tikslus, metodus, tech
niką ir įtaką laisvajame Vakarų pasauly
je ir naujose Azijos ir Afrikos valstybėse. 
Beliko paskutinis klausimas — ką konkre 
čiai Vakarai turėtų daryti, kad atsispirtų

MADRIDO LIETUVIŠKASIS BALSAS

(Atkelta iš 2 psl.)

kiekviena proga keliame balsą prieš pas
kutiniųjų metų sužiaurintą Katalikų Baž
nyčios, jos tikinčiųjų ir ypač lietuviškojo 
tikinčiojo jaunimo persekiojimą, nes ge
rai žinome, kad, išplėšus tikėjimą, nebus 
svetimiesiems sunku išplėšti -ir lietuvybę 
iš mūsų žavaus ir kilniaširdžio jaunimo 
sielos. Suprantama, kad tokių religinių 
programų parengimas nėra lengvas dar
bas. Daug energijos reikalauja ateistinės 
propagandos sekimas ir padėtis Lietuvo
je, kas atsitinka laisvajame krikščioniška 
me, ypač katalikiškame pasaulyje, apla
mai katalikų Bažnyčioje.

Lietuviškąją Madrido programą, ypač 
religinę jos dalį, kuri laiduojama sekma
dieniais ir kitomis religinių ir tautinių 
mūsų švenčių progomis, nepaprastai šil
tai pakomentavo Vatikano oficiozas 
„Osservatore Romano“ jau net porą kar
tų, pabrėždamas, jog tenka laukti gražių 
ir džiugių rezultatų iš Tautinio Madrido 
Radijo į Pabaltijį. Religinėmis mūsų pro
gramomis patenkinti ir laisvojo pasaulio 
lietuviai, kaip matyti iš dažnų linkėjimų 
dirbti šį svarbų mūsų tautai ir Bažnyčiai 
darbą.

(Bus daugiau)

net keletą metų ir pagaliau 1717 m. galu
tinai nustatė jo skalę. Ji buvo 96° ilgio, pa 
dalyta į tris dalis pagal tris „pastovius 
taškus“. 0° buvo pasiektas su ledo, van
dens ir jūros druskos mišiniu; 32° buvo 
vandens užšalimo temperatūra; o viršuti
nis galas (96°) buvo normali žmogaus 
kūno temperatūra. Dabartinė Fahrenhei
to skalė truputį skiriasi nuo pirmosios, 
kadangi šiais laikais kūno temperatūra 
laikoma 98°F. Fahrenheito „pastovūs taš
kai“ 0° ir 96° dabar nepriimtini, kadangi 
nei žmogaus nei ledo, vandens bei drus
kos mišinio temperatūra nėra pastovi. 
Dabar visi termometrai laipsniuoti pagal 
vandens užšalimo (ledo taškas: 32°F,0°C) 
ir vandens virimo (garų taškas: 212°F, 
100°C) temperatūras.

Carlo Renaldini (1694 metais) pirmas 
sugalvojo ledo ir garų taškus šilumos ma
tavimo skalei. Jis norėjo tarpą padalyti į 
12 dalių, bet 1742 m. Anders Celcius (iš 
Uppsalos, Švedijoje) pasiūlė tą tarpą pa
dalyti į 100°. Celcius paskyrė 0° virimo, 
o 100° šalimo temperatūroms. Tačiau 
greit paaiškėjo, kad tai nepatogu, ir skalė 
buvo apversta į dabartinę padėtį.

Ledo ir garų taškų pasirinkimas pasto
viais taškais buvo labai svarbus termo
metro patobulinimas, nes tie taškai tikrai 
pastovūs. Modernioje laboratorijoje juos 
abu galima nustatyti iki 1/1000° tikslu
mo. Tarpas tarp 0°C ir 100°C, kuris yra 
Tarptautinės Praktiškos Temperatūros 
Skalės bazė, ir kiti pastovūs taškai įgali
na ją pratęsti žemyn iki — 182.97°C (de
guonie virimo temperatūra) ir aukštyn be 
galo. Celsijaus skalė yra nustatyta pagal 
tarptautinį susitarimą, ir jos tiksliai laiko 
masi visuose kraštuose. Jinai naudojama 
visiems moksliniams darbams, ir net lig
šiolinė Fahrenheito skalė yra laipsniuota 
Celsijaus skalės pagrindu.

Nors visi mokslininkai naudoja Celsi
jaus laipsnius, Anglijos ir JAV inžinieriai 
ir gydytojai vis matuoja šilumą pagal

Vilniuje „Tiesa“ Naujiesiems Metams 
sutikti skirtą vedamąjį pradeda kalbomis 
apie tostus palydint istorijon senuosius 
metus ir sutinkant naujuosius. Vadinas, 
N. Metų proga sovietų piliečiai linksmi
nasi, geria, džiūgauja. Išeitų, kad gyveni 
mas tikrai laimingas ir turtingas.

Bet kai perskaitome visą poeziją apie 
komunistų partijos vaidmenį ir šviesesnę 
ateitį, tai prieiname vietą, kur sakoma: 
„...vadinas mes turėsime daugiau duonos 
ir mėsos, vadinasi, mes gyvensime ge
riau“.

Tai jeigu dabar nepakanka duonos ir 
mėsos, reikėtų stebėtis, jei žmogus skubė
tų kelti tostą už partiją ir jos programą. 
Juos, tur būt, kelia tik naujojo valdančių 
jų ir turtingųjų klasė.

KANDIMAS Iš PASALŲ
Pereitos savaitės E.L. Nr. 4 Sodyboje 

gyvenąs pensininkas K. Žeimys atsako į 
„laišką“, kurį nežinomi ar nežinomas au
torius yra išsiuntinėję kai kuriems lietu
viams. Pripuolamai teko ir man šį laišką 
skaityti. Laiškas rašytas mašinėle, per kai 
kę, atseit, jo tiražas negalėjo būti skaitlin 
gas. Tačiau pats faktas, kad tokie anoni
miniai laiškai yra mūsų tarpe platinami, 
kuriuose šmeižiami vienas ar kitas as
muo, užimąs visuomenines pareigas, yra 
neigiamas ir smerktinas elgesys. Jei laiš
ko autorius turi faktų, kad p. Lūža išnau
doja Sodyboje gyvenančius pensininkus, 
jei jis žino, kad Sodybos vedėjas blogai 
elgiasi su jam pavestu tvarkyti visuome
niniu turtu, tai kodėl jis, tokius faktus 
skelbdamas, bijosi pasirašyti?

GERAS PATARIMAS

Prileiskime, kad E. Lietuvis tokio laiš
ko nespausdintų, bet nespausdinimas netu 
retų atbauginti laiško autoriaus nuo pasi
rašymo. Kandžiotis iš pasalų nėra drąsos 
pažymys, bet vergiškumo ir niekšybės. 
Kaime augę žinome, kad visada būdavo
me įspėjami: — saugokis kiemo, kuriame 
šuo kanda iš pasalų.

Kažin ar E. Lietuvio Redakcijai vertėjo 
spausdinti K. Žeimio atsakymą anonimi
nio laiško autoriui: juk tikriausiai 99 pro
centai skaitytojų neturėjo „laimės“ mini
mo anonimo skaityti, o neskaičiusiems 
vieši atsakymai tik mįsles sukelia. Jei į vi 
sus anoniminius laiškus E. Lietuvis spaus 
dins atsakymus, tai, tikėkimės, kad jų žy 
miai pagausės, nes raštingų mūsų tarpe 
esama, o mašinėlę taip pat pajėgūs jei ne- 
įsigyti, tai bent pas vienmintį pasisko
linti... Br. Daunoras

Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau
siai tai gali padaryti pasiųsda mas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

i“ Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

i ;■ Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos
Į-įį • kiekvienam pareikalavus.
Į H Užtikrinant, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus
į '-Į žemiausią kainą.
į iį Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 

siuntinius.
Į Į; Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

paruoštus

JONAS PUMERIS, CMBHI
% Laikrodininkas ilgus metus prie j 
g J. D. Karalienės Gvardijos

g TAISO LAIKRODŽIUS j 
S savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj: I 
8 361 BOLLO LANE, i

g ACTON, LONDON, W.3. j

S (Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN j 
g pož. stoties). j
Q Darbas aukštos kokybės, atliekamas į 
g skubiai ir kiek galima žemiausiomis j 
g kainomis. !
g Klientams pageidaujant, Londono < 
5 ribose darbas priimamas ir < 
§ pristatomas į namus. Į
g Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak. I

I
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LONDONAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

Vasario 17 dieną (šeštadieni), 7.30 vai. 
vakaro punktualiai, Sporto ir Socialinio 
Klubo (Parapijos) salėje, 345A Victoria 
Park Road, E.9, Londono Bažnytinis Cho
ras rengia Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą su atitinkama programa.

Kur jūsų vaikai ras daugiau 
erdvės ir laisvės, kaip Lietuvių 
Sodyboje? Tad kam grūstis per
pildytuose anglų paplūdymiuose, 
jei turime savo lietuvišką vasar
vietę.

Liepos mėnuo skiriamas specia
liai lietuviams vasarotojams, bet 
užsakymai priimami bet kuriam 
laikui.

Lietuvių Sodybos adresas:
Headley Park, Bordon, Hants.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, Co-operative 
Hall, Welsgrave Rd. (iš miesto autobusai 
4 arba 6), Coventrio DBLS Skyriaus Val
dyba rengia Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Trumpą šia proga pa
skaitą skaitys Br. Daunoras. Minėjimo 
pradžia 6 vai.

Prieš oficialinę dalį coventriečiai ir apy 
linkėję gyveną lietuviai kviečiami aplan
kyti toje pat salėje parengtą lietuviškos 
knygos parodėlę. Be to, anksčiau atvykę, 
turės progos pasiklausyti naujai įgrotų lie 
tuviškos muzikos kūrinių, nuotaikingų 
liaudies dainų.

Po minėjimo — šokiai iki 12 vai., ku
riems gros specialus orkestras.

Baras ir užkandinė veiks iki 11 vai.
Visi coventriečiai ir apylinkės lietuviai 

kviečiami gausiai atsilankyti ir taip pat 
atsivesti svečius.

Skyriaus Valdyba

ainora
49, THORNTON AVE., LONDON, W.4,

PAVASARIUI ARTĖJANT

DAINORA Ltd., siunčianti siuntinius 
be jokių tarpininkų, turinti licenzijoms 
teisę (tik nesireklamuojanti), praneša vi
siems, tebesiunčiantiems siuntinius, kad, 
žinant, jog Lietuvoje nėra lengva su pasiu 
vlmu, DAINORA Ltd. įvedė moterims ga 
tavų drabužių skyrių, kuriame ypatingai 
prieinamomis kainomis, galima užsakyti 
gatavas sukneles, lietpalčius, bliuskutes.

NE IŠPARDAVIMO, BET NORMA LIOS KAINOS PER APSKRITUS 
METUS

Eilutėms
Angliškos, vilnonės medžiagos, turinčios 

kraštuose {audimus „Ali wool, Made in 
England“, „Double plain“, įvairiomis juos 
telėmis, 15-16 oz. svorio, vieno jardo kai
na 32 šil. 6 pen.

Vilnos gabardininės medžiagos, lygių 
šviesių ir tamsių spalvų — 32 šil. už jar
dą. Satinos „Barathea" juodos spalvos, 18- 
20 oz. svorio — 42 šil. 9 pen. už jardą. Ly 
gių spalvų Pinhead rūšies eilutėms me
džiagos (Lietuvoje pageidaujama šiuo 
metu ne dryžuotos, bet lygios spalvos), pra 
dedant nuo 30 šil. Pinhead sunkusis, 20-21 
oz. po 45 šil. už jardą.
Paltams

Geriausios rūšies škotiška „Crombie“, 
35-36 oz. — 80 šil. už jardą. Sunkieji velou 
rai, tinką vyrų paltams — 37 šil. už jardą. 
Moterims velouro rūšies medžiagos, pras
tos rūšies 12 šil. 6 pen., geresnės — 21 šil., 
geros rūšies — 27 šil.

Moterų kašmiro vilnos paltams medžia
gos 45 šil. už jardą.

„Crombie“ imitacija— 37 šil. 6 p. už j. 
Suknelėms

Įvairių, lygių spalvų, vilnos žoržetas, 52 
col. pločio 12 šil. 6 p. už jardą. Nylonas, 
aksominėmis gėlėmis, tamsių ir šviesių at 
spalvių, 45-48“ pločio, 7 šil. 6 penai už jar
dą, Suknelei atkarpa su muitu 2 sv. 1 šil. 
6 penai. Dirbtinis šilkas, geros rūšies, įvai 
rlų spalvų ir raštų, pradedant nuo 3 šil. 
už jardą. Medvilninės suknelėms medžia
gos, pradedant 2 šil. 6 pen. už

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 19 vai., Moli- 
neux hotelio salėje įvyks DBLS Wolver- 
hamptono skyriaus ruošiamas
Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Programoje numatyta kpt. V. Andruške 

vičiaus paskaita ir partizanų dainos, ku
rias padainuos laimingu būdu iš Lietuvos 
prieš porą metų atvykusi lietuvaitė.

Turintieji tape-rekorderius, kviečiami 
atsinešti ir įsigroti į megafono juosteles 
šias jaudinančias ir nemirštamas dainas.

Po programos seks šokiai, loterija ir alų 
tis.

Šokiams gros akordionu Antanas Buivy 
das, o pertraukomis lietuviškų plokštelių 
muzika.

Šokiai tęsis iki vidurnakčio.
Mielus tautiečius iš toli ir arti kviečia

me gausiai dalyvauti.
Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
Sekmadienį, vasario 18 d., 11 vai.. Con

vent of Mercy koplyčioje, St. John's Squa
re, Snow Hill, bus atnašaujamos šv. Mi
šios svečio kunigo iš Londono — kun. P. 
Dauknio — už Lietuvą.

Nepriklausomybės šventės proga bus pa 
sakytas pritaikytas pamokslas.

Visus tikinčiuosius kviečiame gausiai 
dalyvauti.

Po mišių 12 vai. renkamės į Molineux 
hotelj šventės užbaigai.

Skyriaus Valdyba

Pataisa

Į DBLS Wolverhamptono skyriaus revi 
zijos komisiją išrinkti: A. Petkevičius ir 
V. Karnilavlčius, o ne V. Kelmistraitis,

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 17 d., šeštadienį, Manchesterio Lie 
tuvių Socialinio Klubo patalpose rengia 
Vasario 16-sios minėjimą.

Programoje: J. Zoko paskaita ir eilėraš
čiai. Po minėjimo Klubo salėje bus šokiai, 
kuriems gros lietuviai muzikantai.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra
šomi kuo gausiau minėjime dalyvauti. Klu 
bo patalpose vietos bus visiems, tiek jau
niems, tiek seniems.

Skyriaus Valdyba

kostiumėlius, gorsetus, apatinukus ir visa, 
kas tik moterims reikalinga. Tame skyriu
je galite gauti nylono ir dirbtinio karaku
lio paltus, aksomo ir odos švarkus, trum
pus ir^ilgus avikailio paltus vyrams ir mo 
terims. Tam tikslui atspausdintas ilius
truotas katalogas, kuriame rasite minimų 
prekių nuotraukas, kainas ir dydžius, tin
kančius nuo ploniausios iki storiausios (10 
ūgių).

rių spalvų rayoninės medžiagos, prade
dant 5 šil. už jardą. Krepdušino medžia
gos suknelėms, įvairių spalvų, 7 šil. 9 pen. 
už jardą.
Skarelės

šveicariškos, vilnonės, gėlėtos, raštuo
tos, įvairių atspalvių, 32x32“ — 17 šil. 6 
pen. už vieną, angliškos, mažesnės vilno
nės nuo 7 šil. 6 p. už vieną. Gryno šilko, 
32x32“ po 13 šil. 9 pen. Dirbtinio šilko, 
įvairių spalvų, pradedant nuo 3 šil. 9 p. 
Patalynei

Bavariška, raudona, impilams medžia
ga, 63 col. pločio, 12 šil. 6 pen. už jardą. 
Paklodėms, 63 col. pločio medžiaga — 7 
šil. 6 pen. už jardą. Airių drobė, 72 col. 
pločio — 15 šil. 9 pen.už jardą. Paklodėms 
90 col. pločio, 12 oz. svorio, 10 šil. 6 pen. 
už jardą.

Tiems, kurie tebesiunčia siuntinius, pa
tariame šias kainas palyginti su bet kieno 
siūlomomis net ir išpardavimo meto kai
nomis.

Senieji mūsų klientai žino, kad DAINO
RA Ltd. už nuosavų prekių persiuntimą, 
už pokavimą ir patarnavimą teskaito nuo
5 šil. iki 20 šil.

Anglijoje gyvenantieji kredituojami iki
6 mėnesių (ne nuo šiandien).

Visą kitą informaciją, pageidaujamus 
pavyzdžius, iliustruotus katalogus, gauna
ma parašius: DAINORA Ltd.,

49, Thornton Ave., London, W.4.
Asmeniškai atvykstantieji priimami ne- 

jardą. Įvai išskiriant ir sekmadienių.

Mokėdami už kalendorių, aukų yra pri 
dėję 9 šil. A. Kadžionis, po 4 šil. J. Vaške
lis, A. širvaitis, K. Savonis, K. Kriaučiū
nas, P. Juška, K. Bičkus, A. Rudzevičius, 
J. Markevičius, P. Vilutis, A. Kedykas ir 
J. Naujokas, 3 šil. A. Rimdzevičius, 2 šil. 
P. Lech-Lechavlčius.

N OTTING H AMAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario 17 d., šeštadienį, rengiamas 
Vasario 16-tosios minėjimas-Nottinghame, 
kuris {vyks Meadows Community Centre, 
Kirkewhite St., netoli Midland geležinke
lio stoties.

Programoje: 6 vai. iškilminga skautų 
sueiga, po to Vasario 16-tosios minėjimas 
ir R. Spalio paskaita. Meninę dalį išpildys 
skautai, bus lauželis ir atliekami suma
naus skauto gražūs darbeliai. Vėliau bus 
šokiai ir žaidimai.

Sekmadienį pamaldos st. Patrick Baž
nyčioje, London Rd., 12.15 vai., kurias lai 
kys kun. J. Kuzmickis. Pamaldos bus už 
Lietuvą ir Žuvusius Savanorius kūrėjus 
ir karius.
Kviečiami iš arti ir toli kaip salėje, taip 

ir bažnyčioje dalyvauti.
Gautasis pelnas bus paskirtas Nottingh- 

amo skautų kuriamajam būreliui.
DBLS skyriaus valdyba

PRESTONAS
SUSIRINKIMAS

Vasario 11 d., sekmadienį, šaukiamas 
DBLS Prestono Sk. susirinkimas, kuris 
įvyks 5 vai. p.p., 10 Holstein St. (p. Dajo- 
ro name).

Prašome visus lietuvius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
CENTRINIS VASARIO 16 MINĖJIMAS

PLB Vokietijos Krašto Valdyba galuti
nai apsisprendė centrinį Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo minėjimą 1962 
metais ruošti Stuttgarte vasario 18 d. Tuo 
reikalu Kr. Valdybos pirmininkas kun. 
Br. Liubinas ir iždininkas J. Stankaitis 
lapkričio 30 d. lankėsi Stuttgarte pas vie
tinės apylinkės pirmininkę S. Jauniškytę 
ir kartu su ja pas lietuvių bičiulį Stutt- 
garto radiofono darbuotoją Dr. J. Dahmen. 
kurio tarpininkavimu gauta Mocarto salė 
'Stuttgarto Dainų Halėje (Liedarhalle). 
Taip pat sutarti bendri programos bruo
žai, kurią išpildys Vasario 16 Gimnazijos 
meniniai ansambliai ir keletas vokiečių 
menininkų. Paskaitą vokiečių kalba suti
ko laikyti pats Dahmen. Tame minėjime 
dalyvauti kviečiami visi artimųjų ir toli
mųjų apylinkių lietuviai, o taip pat Ir ki
tataučiai.

Ta pačia proga Krašto Valdyba ragina 
visas savo apylinkes ir kitas lietuviškas 
organizacijas Vokietijoje iš anksto ruoštis 
Vasario 16 minėjimams ir juos galimai di
dingiau, įspūdingiau ir plačiau pravesti.

O. JURKŠAIČIUI PAGERBTI

Staigi 19-mečio Oskaro Jurkšaičio mir
tis skaudžiai palietė ne tik artimuosius, 
bet ir kiekvieną Vasario 16-sios Gimnazi
jos moksleivį-ę. Kadangi O. Jurkšaitis gy 
veno Anglijoje, pas motiną, nebuvo įmano 
ma mums velionies laidotuvėse dalyvauti.

Kiek iš artimųjų, pažįstamų ir dar ve
lionies, jam esant gimnazijoje, pastebėjo
me, jų šeimos būklė yra sunki. Su velio
niu eame daug linksmų valandų praleidę. 
Jis buvo tvirtas vyras, skautas, visuomet 
mandagus, tiesus ir laikydavo skauto žodį.

Vieno klasės draugo netikėtai paklaus
tas, ar mes negalėtume kokiu nors būdu 
padėti šiai šeimai, susimąsčiau. Tik klau 
simas kaip? Tačiau dar tą pačią dieną nu 
tarėme draugų ir draugių paklausti, ar jie 
galėtų vienkartine auka prisidėti, nupirk
dami velioniui vainiką, apmokėdami dale 
lę velionies motinai išlaidų ir paremdami 
jo brolį Erviną Jurkšaitį, kuris dabar lan
ko Vasario 16 Gimnazijos 5 klasę.

Visi moksleiviai-ės mielai aukojo. Džiu
gu, kad prie šio sumanymo prisidėjo visi. 
Mūsų surinktąją auką sudaro 160 DM su
ma. Už 40 DM. iš šios sumos yra nupirkta 
Ervinui Jurkšaičiui būtinų drabužių. Liku 
šieji pinigai, 120 DM, persiųsti velionies 
motinai.

Dabar kreipiamės į viso Užjūrio ir Vaka 
rų Pasaulio Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos Globėjus ir Rėmėjus. Mūsų prašymas 
yra šis: nepagalvokite, mieli Globėjai ir 
Rėmėjai, kad Jūs mums aukojate, o mes 
jau tokie turtingi, kad galime kitus parem 
ti. Ne, tai būtų didelis nesusipratimas.

Mes, Vasario 16 Gimnazijos mokiniai-ės, 
nutarėme vieną mėnesį mažiau išleisti ki
šenpinigių, bet kiek galint daugiau, nors 
ir vienkartine auka, padėti velionies mo 
tinai su trim vaikais: Erna, Edita ir Ervi- 
nu.

Jeigu atsirastų taip pat norinčiųjų lietu

DVI TEMOS SAVAITEI
VOKIETIJOJE RENGIAMA PLATESNIO MASTO STUDIJŲ SAVAITĖ

Jau aštuonerius metus iš eilės Europos 
Lietuvių Fronto Bičiuliai ruošė Studijų 
Savaites Vakarų Vokietijoje. Pradžioje to 
kias savaites ruošdavo tik savo bičiu
liams. Vėliau kviesdavo dalyviais ir ne bi 
čiulius. Bet paskutiniuosius trejus metus 
Europos LFB pritraukdavo ir ateitininkus 
būti bendrais Stud. Savaičių rengėjais.

Tačiau po kiekvienos Stud. Savaitės LF 
Bičiuliai susilaukdavo vis daugiau pagei
davimų, kad į tokias savaites būtų kvie
čiami ir kitų susigrupavimų žmonės, ypa
čiai jaunimas. Esą, ikšiolinė Stud. Savai
čių programa būdavo tokia vertinga kul
tūriniu ir lietuviškumo požiūriais, kad į 
Stud. Savaites nekviečiant įvairesnių su
sigrupavimų žmonių, jiems daroma tie
siog skriauda.

Atsižvelgiant į minėtuosius pageidavi
mus, praeitais metais savo metinėje kon
ferencijoje ELFB nutarė pabandyti 1962 
metais suruošti daug platesnio masto sa
vaitę. Nutarė kviesti prie rengimo prisidė 
ti įvairias organizacijas ir net PLB Vokie
tijos Krašto Valdybą, ką Europos LFB 
Valdyba praeitų metų rudenį ir įvykdė. 
Visos kviestosios organizacijos (išskiriant 
vieną, kuri, atrodo, iš viso nėra organi
zuota Europoj) atsakė teigiamai. Prie 
rengimo sutiko prisidėti: PLB Vok. Kraš 
to Valdyba, Vokietijos Ateitininkai sen
draugiai ir studentai, Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga, Vokietijos Vyr. Skautų 
Brolija ir Vyr. Skaučių Seserija.

Sausio 7 d. Europos LFB Valdyba Miun 
cheno mieste, Ludwigsfeldo lietuvių kolo
nijoje, sukvietė visų organizacijų posėdį 
aptarti bendriems Stud. Savaitės rengimo 
reikalams. Pasitarime dalyvavo: PLB 
Vok. Kr. Valdybos pirmininkas kun. Br. 
Liubinas ir Valdybos narys Aleksandras 
Šukys — abu atstovavo PLB Vok. Kr. 
V-bai, Dr. Grinius ir kun. J. Tautkevičius 
— ateitininkams sendraugiams, skautinin 
kas Tautvydas Gailius — Vokietijos Lietu
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiir

vių šiai šeimai padėti, pažymime jų adre
są.

M. Jurkšaitienė, 33, Marina Drive, May 
Bank, Newcastle (Staffs), England.

Ervinas Jurkšaitis. (17b) Huettenfeld 
ueber Weinheim Bergst, Schloss-Rennhof. 
Deutschland.

Ričardas Baliu'.is,
Liet. Vasario 16 Gimn. 8 klasės mokinys

A.A. ANTANAS POVILAITIS
Jis mirė 1962 m. sausio 5 d. Tuebirigeno 

ligoninėje širdies tromboze.
Gimęs 1897 m. rugsėjo 27 d. Juškakai- 

my, šakių apskrity, ūkininkų šeimoje, mo 
kėši Slavikuose ir Kaune, kur baigė gim
naziją ir lankė universitetą, klausydamas 
politinių ir ekonominių mokslų paskaitas.

Dirbo Šakių Lietuvos Banke, Kretingos 
Žemėp Tvarkytojo įstaigoj, o nuo 1930 m. 
iki 1941 m. repatriacijos buvo Kauno Že
mės Ūkio Ministerijoj vyr. buhalteris.

Repatriavęs su šeima, kilnojosi iš Lod
zės į Bad Blankenburgą, Muehlhauseną, 
paskui Neustettiną Pomeranijoj, kur dir
bo vėl buhalteriu finansų ministerijoj; vė
liau, kaip docentas, dėstė rusų kalbą pe
dagoginiame institute Zwickau ir Leipzi- 
ge. 1951 m. Berlyne norėjo įstoti į IRO ir 
prisijungti prie lietuvių, bet toje įstaigo
je sėdėjęs lenkas valdininkas nepriėmė. 
Tad teko vėl eiti vokiečių pabėgėlių keliu. 
Iš Berlyno buvo atkeltas į Hechingeną, 
kur ir gyveno iki pat mirties. Čia išsirū
pino pensiją ir užpirko šeimai namelį.

Buvo nepaprastai rūpestingas šeimos 
tėvas. Mėgo ne tik skaityti knygas, bet ir 
rašinėti. Kun. J. Kuzmickio leidžiamame 
„Žibinte“ jis rašė Kalnėno šlapyvarde.

Gražiausia a.a. Povilaičio savybė, kaip 
ir visos jo šeimos, tai giedrumas, taktišku
mas, vaišingumas. Ne tik atsilankęs sve
tys, bet ir artimiausias kaimynas nėra iš 
jo patyręs jokio piktesnio žodžio (kas 
taip dažnai pasitaiko tarp kaimynų!), o, 
priešingai, kiekvienas išsinešdavo tik 
giedrią, jaukią, bičiulišką nuotaiką iš 
šių namų.

Velionis paliko našlę Bronę Povilaitie- 
nę; sūnų inžinierių Povilą Montrealy; dūk 
rą mokytoją Ireną Natkienę Hechingene, 
kuri nuo 1953 m. mokytojauja pradžios 
mokykloje; dukrą gail. seserį Nijolę Fiše- 
rienę Australijoje, Sidnėjuje; ir septynio
likametę gimnazistę Kristiną. Lietuvoj li
ko brolis Andrius su šeima ir Australijoj 
brolis Simas.

Sausio 9 d. rytą Hechingeno didž. baž
nyčioje įvyko gedulingos pamaldos, ku
rias laikė vietos klebonas kun. K. Baur, 
asistuojamas kun. Dr. J. Petraičio ir kun. 
A. Bungos. Tuoj po pamaldų nusidriekė 
ilga lietuvių ir vokiečių, šeimos draugų, 
vilkstinė į kapines. Laidojo ir atsisveiki
nimo žodį pasakė klebonas K. Baur. Vo
kietijos Ateitininkų Sendraugių Valdybai 
atstovavo kun. J. Tautkevičius ir Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulių v-bai — A. Gri
nienė. Be minėtųjų kunigų, laidotuvėse 
dalyvavo kun. A. Rubikas. Vyšniauskienė 
iš Stuttgarto. Hukienė su dukrom, Macke- 
vičiai, Bruderiai ir kt. Be to, daugybę 
vainikų ir gėlių uždėjo vokiečiai kaimy

vių Skautų Brolijai, ps. stud. Angelė Ru- 
gieniūtė — Vok. Liet. Skaučių Seserijai, 
ir kiti. Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
Valdybai, kaip bendros Stud. Savaitės 
iniciatoriams, atstovavo Vincas Natkus ir 
Alina Grinienė. Dėl atostogų posėdy ne
buvo atstovaujama Liet. Stud. Sąjunga ir 
Vok. Stud. Ateitininkų Sąjunga.

Stud. Savaitės programos planą sudarė 
ir šiam posėdžiui aptarti atsiuntė prof. A. 
Maceina, ELFB Studijų Savaitei Rengti 
Komisijos pirmininkas. Jo pateiktasis 
planas atidžiai apsvarstytas, truputį pa
keistas ir papildytas, šiai Stud. Savaitei 
numatytos dvi pagrindinės temos:

I.Rytų Europos likimas ir ,
II.100 metų Maironio gimimo sukaktis. 
Posėdis praėjo darbingoje ir nuoširdžio 

je nuotaikoje, darniai aptariant ir išspren 
džiant visus svarstytuosius klausimus. 
Pasitarimų metu Vok. Kr. V-bos pirm, 
kun. Br. Liubinas pareiškė, kad Kr. Val
dyba sutinka šią Stud. Savaitę globoti ir 
remti. Kr. Valdybos narys A. Šukys padė
kojo šios savaitės iniciatoriams už atlieka 
mąjį didelį darbą lietuvybei, kartu taip 
pat pažadėdamas Kr. Valdybos galimą pa 
ramą. Skautininkas T. Gailius nuoširdžiai 
padėkojo už suteiktąją galimybę aktyviai 
dalyvauti ir skautams, kartu pabrėžda
mas, kad skautams jis čia atstovaująs Su 
visišku vadovybės pritarimu. Buvo pa
siūlyta kviesti prie Stud. Savaitės rengi
mo prisidėti ir evangelikų „Jaunimo Rate 
lio“ vyresnįjį jaunimą. Pasiūlymą posė
džio dalyviai priėmė.

Posėdžiui pirmininkavo V. Natkus, 
sekretoriavo A. Rugieniūtė. Posėdžio už- 
darymo žodyje V. Natkus išreiškė vilt), 
kad ši Studijų Savaitė bus taip pat nema
žas įnašas lietuviškajai kultūrai ir lietu
vybei ir kad jos metu bus gera proga pato 
dyti mūsų tolerantiškumą vienų kitiems, 
nežiūrint tai, kokiam susigrupavimui kas 
priklausytų. M.M. (ELI)

nai, kurių ne vienas, net ir vyriškis, šluos 
tė gailią ašarą, apverkdamas mylimą 
kaimyną.

Kiek a.a. Povilaitis buvo mėgiamas sve
timos mums žemės šeimininkų, parodo 
jau ir tai, kad net klebonas Baur pirmas 
užmetė puokštelę gėlių ant žemėn įleistojo 
karsto, šviesaus, stipraus ąžuolo (kurį 
taip mėgo velionis) karstas — priglobęs 
su giedriu, kaip visada, šypsniu, tautinių 
spalvų žolynais apkaišytą velionį — buvo 
apibertas maldomis, gėlėmis, draugiško- ' 
mis ašaromis, švęstu vandeniu ir viskgjj 
pridengiančia žeme. A.G. (ELI) ‘ isS

PAMALDOS
ECCLES — vasario 11 d., 12.15 vai.
WOLVERHAMPTON—vasario 4 d., 11 v„ 

St. John's Square.
BIRMINGHAM — vasario 11 d., 11 vai., 

21, Park Rd.

PAIEŠKOJIMAI
GERULAITIS Stasys, gimęs 1888 m., Ir 

KOVALSKIS (ar Kovalevskis) Feliksas, 
sūnus Jono, gimęs 1919.11.7, patys ar ži
nantieji apie juos prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

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 ploki 
telė, įdainuota V. Stankuvienės, palydint 
orkestrui.

Visų 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.
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