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AR PAŽĮSTAME pabaltiečius?

Neseniai pakartotinai perskaičiau prof. 
F.W.Pick knygą THE BALTIC NATIONS, 
kurioje su dideliu prielankumu kalbama 
apie Pabaltijo valstybes ir jų laisvės rei
kalą. Joje trumpai nupasakojama visų tri 
jų valstybių istorija, kovos dėl laisvės 
nuo senųjų laikų iki II Pasaulinio Karo 
pabaigos ir reikalaujama, kad toji laisvė 
ten vėl būtų atstatyta. Puikus, nešališkai 
parašytas veikalas. Bet ne apie jį šį kartą 
noriu kalbėti. Noriu su užpelnytu priekaiš 
tu sau ir kitiems pabrėžti, kad prof. Pick 
mums patiems pabaltiečiams prikišamai 
parodo, jog beveik neįmanoma yra kalbė
ti apie vieną kurią Pabaltijo valstybę, ne 
jungiant jos su dviem likusiom. Lietuva, 
Latvija ir Estija yra vienas geografinis, 
politinis ir ūkinis vienetas, ir koks liki
mas ištinka vieną jų, tokio susilaukia ir 
kitos. Nors praeityje dėl unijos su lenkais 
Lietuva ir buvo išsijungusi iš Pabaltijo 
grandinės, bet jos gyventojų likimas ir bū 
das nuo to nedaug tebuvo pasikeitęs. O tą 
uniją sudraskius, visos trys valstybės, 
nors gal ir nevienodu sunkumu, buvo pri
spaustos tos pačios caristinės letenos. Gal 
todėl ir Hitleris 1939 m. derybose su Sta
linu, iš pradžių norėjęs sau pasilaikyti 
Lietuvą, vėliau nutarė visą Pabaltijo regi 
joną atiduoti T. Sąjungai.

Ir vis dėlto, būdami taip tampriai susi
ję su savo dviem tos pačios srities kaimy
nais, mes, palyginti, perdaug mažai apie 
juos težinome ir težinojome, šiandieną 
mes daug mažiau galėtume pateikti apie 
savo kaimynus istorinių, politinių, ekono 
minių ir kultūrinių duomenų, negu, saky
sime, apie vokiečius ar lenkus. Nepriklau
somos Lietuvos mokyklose ne tiktai nebu 
vo atskirai dėstoma Pabaltijo istorija, bet 
ir visuotinės istorijos vadovėliuose tik 
prabėgom apie mūsų kaimynus teužsimin- 
ta. Gal todėl ir buvo net daugelio pasimo
kiusių žmonių kartais neteisingai aiškina 
ma, kad latviai esą lietuvių (ne aisčių) 
atskilusi dalis, o jų kalba — lietuvių kal
bos nutolusi tarmė. Iš kitos pusės gal pa
našiai savo naudai ir latviai galvojo, pri
mesdami mums „leišių“ vardą ir žiūrėda
mi į savo aistiškuosius brolius šiek tiek 
iš aukšto.

Neturėję progos praeityje sukurti sava
rankiškų valstybių, latviai ir estai gal ir 
Sudarė šiokį tokį pagrindą nebūti plačiau 
minimi istorijos vadovėliuose. Bet ir seno
vėje, nuo vokiečių riterių laikų, jie karia
vo su tuo pačiu bendru priešu, kurį kartą 
sutelktinės lietuvių-latvių jėgos įveikė 
garsiajame Saulės mūšyje (1236 m.). O 
nuo to meto, kai visos trys valstybės pra
dėjo siekti nepriklausomybės, jų istorija 
pasidarė labai vienoda ir neatskiriama. 
Mes, lietuviai, kartais ir nepagalvojame, 
kad estai ir latviai tuo pačiu metu, tomis 
pačiomis priemonėmis ir su tais pačiais 
priešais (išskyrus lenkus) sunkiai kovojo 
dėl nepriklausomybių. Gal be jų kovos ir 
mūsiškės pergalės nebūtų buvusios įmano 
mos, ir priešingai. Išviję priešus iš savo 
žemių jie lengviau ir greičiau išgavo di
džiųjų valstybių pripažinimą, nes jiems 
įvairiomis intrygomis ir karine jėga ne
trukdė Lenkija. O kartą pripažinus Estiją 
ir Latviją, turėjo būti pripažinta ir Lietu
va. Vėliau, kada jaunoms valstybėms iš 
abiejų pusių grasė du teisės pagrindų ne
pripažįstą milžinai, Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo suėjusios i labai tamprią sąjun
gą ir kai kuriuose tarpt, institucijose, vie
nos valstybės atstovas kalbėjo visų trijų 
vardu. Jau tada pasaulis pradėjo į jas žiū
rėti ne tiek kaip į pavienes valstybes, 
kiek j Baltic Nations. Nelaimė, kad arti
mesnei šios politinės ir ūkinės sąjungos 
plėtotei gerokai kliudė Lietuvos santykiai 
su Lenkija. Ir pagaliau, kada atėjo kritiš
kos valandos, jų visų likimas buvo vieno
das. Visos jos pakėlė tas pačias okupaci
jas, kovojo ir tebekovoja tas pačias bevil
tiškas kovas.

Bet šitoje vietoje mes vėl per maža teži 
nome, kas dėjosi ir dedasi mūsų kaimynų 
kraštuose. Gyvendami svetur, mes beveik 
visiškai išsiskyrėme, tepalaikydami oficia 
liūs ir ne per tampriausius ryšius, o drau
gėn sueidami bene tik kartą metuose, bir
želio įvykių minėjimo proga. Šiandien D. 
Britanijoje, palyginti, mes per mažai teži
nome apie latvių ir estų veiklą šiame 
krašte ir užjūriuose. Tur būt, tiek pat ma 
ža ir jie težino apie mus. Iki šiol pačių pa- 
baltiečių iniciatyva nepasirodė nė vienas 
didesnis leidinys, nagrinėjąs visų trijų 
kraštų vieną ar kitą problemą. Neišleista 
nė viena literatūros antologija. Neturime 
net tokios pabaltiečių organizacijos, kaip 
lenkų-lietuvių A. Mickevičiaus vardo 
draugija, Mūsų spaudoje beveik nieko ne-

RUOŠKIMĖS
(Elta) Kaip ir praėjusiais metais, tikė

tina, kad lietuvių kolonijos Europoje, 
JAV-se, Australijoje ir kitose vietose, kur 
lietuvių bent būrelis gyvena, tinkamai 
paminės didžiąją tautinę šventę.

Visos lietuvių kolonijos ir susibūrimai 
kviečiami prieš ar po Vasario 16-sios be 
jokių raginimų dalyvauti šventės minėji
muose. Jei tik kuo nors galime prisidėti, 
pasisiūlykime su savo talka rengėjams. 
Visur prieš minėjimus įprasta tvarka nu
matytos ir pamaldos, kurių metu bus pro
ga pasimelsti už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės, tremtyje Sibire ir kitur.

Platesni minėjimai numatyti surengti 
visose didesnėse lietuvių kolonijose JAV, 
Australijoje, o Vak. Vokietijoje centrinis 
minėjimas įvyks vasario 18 d. Stuttgar- 
te, Mozart salėje, Liederhalle. Visų minė
jimų programose atitinkamos paskaitos, 
pranešimai. Kalbant apie Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimą paminėtini ir 
penki gyvi nepriklausomybės paskelbimą 
pasirašę signatarai: Lietuvoje sunkiose 
sąlygose, iš Sibiro, paliegusioš sveikatos 
gyvena buv. Lietuvos respublikos prezi
dentas Aleksandras Stulginskis (gimęs 
1885 m.) ir diplomatas Petras Klimas 
(gimęs 1891 m.), Vak. Europoje, Šveicari
joje (Lugano) gyvenąs prel. Kazimieras 
Šaulys (gim. 1872 m. — jam sausio 16 d. 
sukako 90 metų amž.) ir JAV-se gyveną: 
prof. Steponas Kairys (gim. 1878 m.), Ne
priklausomybės Akto teksto autorius, ir 
prof. Mykolas Biržiška (gim. 1882 m. — 
liepos 24 d. jam sukaks 80 m. amž.). Tos 
dienos proga tinkama paminėti žuvusius, 
mirusius (juos pagerbti atsistojimu). Kai 
bėtojai nušvies ir visų lietuvių pasiryži
mą savo tėvynei atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Minėjimuose lietuvaitės lau
kiamos su tautiniais rūbais.

Visi minėjimai tai visų mūsų, bet ne 
paskirų organizacijų reikalas. Nesilanky
ti Vasario 16-sios minėjimuose reikštų, 
kad toks asmuo jau atšalęs nuo savo tau
tos kamieno.

Minėjimų proga tą pačią dieną (ar tai 
kuriose vietose vaikščiojant po butus) 
kaip ir kiekvienais metais numatyta rink 
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ATPILDAS UŽ BAZES

Ispanija yra pasiryžusi prašyti Ameri
ką, kad jos armijai sustiprinti būtų duota 
valdomaisiais sviediniais ginkluotų nai
kintuvų, 10.000 tonų lėktuvnešis helikop
teriams ir kitokių karinių laivų.

Laivai būtų statomi Ispanijoje.

PREZIDENTAS DAR NESIRUOŠIA 
VAŽIUOTI

Prez. Kennedys pareiškė, kad jis nepa
siruošęs važiuoti į Sov. Sąjungą, kol san
tykiai tarp abiejų kraštų nėra atslūgę.

Prezidentas vėl priėmė „Izvestijų“ re
daktorių Adžubejų (Chruščiovo žentą).

ATGIJO NAGAI
Jau trejetas savaičių, kai pagyvėjo na

gų tautelės sukilimas ir pasipriešinimas 
vyriausybei.

Nagalande Indijos vyriausybė sustipri
no karines pajėgas.

KO NORI KENIJA?
Greitai nepriklausomybę gausiančios 

britų kolonijos Kenijos tautinė Sąjunga 
nori, kad jos kraštas būtų „nepriklauso
ma demokratinė respublika britų bend
ruomenėje“, apjungta Rytų Afrikos fede
racijoje.

Sąjungai vadovauja Jomo Kenijata, ku 
ris britų buvo nuteistas už vadovavimą 
Mau-Mau judėjimui.

ITALUOS KOALICIJOS KLAUSIMAS
Italijos valdančioji krikščionių demo

kratų partija savo suvažiavime karštai 
svarstė koalicijos klausimą: ar priimtini 
būtų Nenio socialistai, kurie yra artimai 
bendradarbiavę su komunistais? Dalis at 
stovų abejoja, ar ta partija yra visiškai iš 
siskyrusi su komunistais.

Šiuo metu yra vyriausybės krizė, neš 
■demokratiniai socialistai ir respublikonai 
atsisakė bebūti koalicijoje. Prezidentas 
pasiūlė min. pirmininkui Fanfaniui parti
jos suvažiavime apsvarstyti klausimą.

pasirodo apie kaimynų veiklą ir ateities 
planus. Žinoma, stebuklų šioje srityje esą 
momis sąlygomis negalima padaryti, bet 
stengtis arčiau pažinti to paties likimo 
draugus ir kaimynus vis dėlto verta ir 
naudinga, J,L,

VASARIO 16
ti aukas tautos laisvės reikalams — Tau
tos Fondui, o JVA — Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Pagal išgales paremti Lietuvos 
laisvės reikalą, paremti JAV-se veikian
čią ALT, VLIKą ir kitas aktyvias organi
zacijas — visų tautiečių garbės reikalas.

Vak. Vokietijos lietuviai kviečiami kuo 
plačiau paskleisti VLIKo Vykd. Tarybos 
išleidžiamą vokiečių kalbą vienkartinį 4 
psl. leidinį „Mes vėl norime būti laisvi“. 
Jis skleistinas ir tarp atsilankiusių į mi
nėjimus, bet ir šiaip tarp vokiečių visuo
menės, kuriai, netekus didelės savo kraš
to dalies, ją atskyrus nuo laisvėje gyve
nančių tautiečių, kaip tik bus supranta
mi lietuvių- tautos siekimai atgauti komu
nistų paveržtą laisvę. Siūloma aplankyti 
laikraščių redakcijas ir klebonijas, įteikti 
šį leidinį ir prašyti paminėti Vasario 16 d.

Įvykus Vasario 16-sios minėjimams 
paskirose lietuvių kolonijose pasauly; 
„Eltos Informacijų“ Redakcija maloniai 
prašo ją skubiai painformuoti ir trumpai 
pranešti apie minėjimų programas, kalbė 
jusiu pavardes, svetimtaučių pasisaky
mus Lietuvos laisvės reikalu ir pan.

SUNKIAI SUSIRGO PROF. M. BIRŽIŠKA
Gautomis žiniomis, sausio 20 d., šešta

dienį, 9 vai. rytą, prof. Mykolas Biržiška 
gavo širdies priepuolį ir paguldytas ligo
ninėn.

Nustatytas angina pectoris priepuolis, 
kokį jis pirmą kartą turėjo 1938 m. Gydo
mas Hollywood Leland ligoninėje Dr. 
Grasskos ir dar poros širdies specialistų 
gydytojų priežiūroje. Po savaitės gydyto
jai pripažino žymų pagerėjimą.

Sausio 27 d. ligonį, be kitų, aplankė mū 
sų Ministerio B.K. Balučio dukraitės Ri
ma ir Dara.

Nida kaip tik tuojau pradeda rinkti ir 
spausdinti naują profesoriaus knygą — at 
siminimų iš Vilniaus darbo ir kovų ant
rąją dalį.

Prof. M. Biržiška yra Nepriklausomybės 
akto signataras, kovotojas dėl Vilniaus, 
mokslininkas - kultūros istorikas. Rug
pjūčio 24 d. jam sukanka 80 metų.

DIENOS "Į
NAUJAS ĮSAKYMAS DĖL 
„ANTIPARTINĖS“ GRUPĖS

Sovietų aukščiausioji taryba paskelbė 
įsaką, pagal kurį panaikinami visi aktai, 
suteikusieji miestams, vietovėms, įstai
goms ir kt. Molotovo, Malenkovo, Voroši- 
lovo ir Kaganovičiaus vardus.

Tokių aktų buvo 84. Molotovo vardą ne 
šioj o 35 miestai, vietovės, įstaigos, Kaga
novičiaus 27, Vorošilovo 20, Malenkovo 1.

CENTRO KOMITETAS RINKSIS
Sovietų komunistų partijos centro ko

mitetas kovo 5 d. renkasi svarstyti žemės 
ūkio klausimų.

Manoma, kad bus apsvarstyta dar ir ki
ti aktualūs klausimai, tarp kitų nesutari
mai vidaus ir užsienių politikos klausi
mais.

PAKALTINTAS ŠNIPINĖJIMU
Bulgarų lakūną Sols kovą Italijos val

džios organai pakaltino šnipinėjimu, nors 
jis pats tvirtina, kad atsiskyręs ieškoda
mas politinio prieglobsčio. Gresia iki 15 
metų.

Lėktuvas sudužo Italijoje.

NUBAUSTI UŽ PARAŠUS
5 darbininkai R. Vokietijoje buvo nu

teisti nuo 5 iki 9į metų kalėjimo už atvirą 
laišką, kurį jie su kitais pasirašė ir pasiun 
tė Ulbrichtui, skųsdamiesi sunkiomis gy
venimo sąlygomis.

Laišką pasirašė 56, bet šie buvo palai
kyti vadais. Kitiems 4 iš pasirašiusiųjų 
pasisekė pabėgti į V. Vokietiją.

KALTINIMAI DĖL TUNELIO
R. Vokietijos valdžia pakaltino „Vaka

rų Berlyno banditus“, kad jie po geležin
kelio stotim prakasė tunelį šnipams įga
benti.

Nors toks tunelis iš tikro yra iškastas 
po Wollankstrasse stotim ir kai kur jau 
įdubo, bet V. Berlyno pareigūnai tvirtina, 
kad jis skirtas buvo pabėgėliams ir kad 
juo dar niekas nepasinaudojo.

TANKAI PARYŽIUJE
Ryšium su sustipriejusia teroristų veik 

la ir laukiant prez. de Gaulle'io kalbos 
Alžyro reikalu, į Paryžių sutraukta arti 
40 tankų, kad būtų išvengta kokių nors 
netikėtumų.

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

Stalinizmas tik priedanga
„N.Y. Herald Tribūne“ šitaip vertina ne 

sutarimus komunistiniame bloke ir Krem 
liuje:

„Pagal pranešimus iš Rusijos susitvar
kymas su senaisiais bolševikais, stalinis- 
tais, buvo atliktas gana lengvai. Tačiau 
jei taip pavyko, tai kam visas tas atkaklu 
mas, kuriuo Chruščiovas persekioja juos? 
Ar jie tėra tik praeities simboliai? Ar gal 
ta praeitis vis tebėra gyva tikrovė, kuri 

gresia sovietinei hegemonijai komunisti
niame pasaulyje ar Chruščiovo hegemo
nijai pačioje Sov. Sąjungoje? Kad Stali
nizmas pakankamai tikras dalykas Alba
nijoje ir raudonoje Kinijoje, tai aišku. 
Kitas dalykas, ką tas žodis reiškia Mao 
ir Hoxhai; komunistų įprotis nesutarimus 
išreikšti atitrauktiniais aptarimais ir 
Markso ir Lenino posakių aiškinimu daž 
nai prislepia tikrąją kovą dėl valdžios ar 
dėl grobio. Kiekvienu atveju sovietų im
perijoje vyksta grumtynės. Klaida būtų 
galvoti, kad susidūrimas vyksta tarp tų, 
kurie remia taikų sambūvį, ir tų, kurie 
priešinasi tam. Palyginti menkas nesutari 
mas dėl taktikos ir dėl to, kas ir kada tu
ri būti vykdoma, komunistams išvirsta 
į didžiulius ginčus, kai dar įsimaišo asme 
ninės ar tautinės varžybos. Tačiau net ir 
tokie argumentai gali turėti didžios reikš 
mės pasauliui. Bet kurio vardo komunis
tas jau galėtų dvokti siera, bet laisvieji 
negali būti abejingi, ar tas vardas yra 
Chruščiovas ar Molotovas“.

SOVIETŲ GUDRAVIMAI
„The Guardian“ rašo:
„Subyrėjimas Ženevoje atominiams ban 

dymams uždrausti pasitarimų vargu yra 
koks nors netikėtumas. Iki praeitų metų 
kovo mėn. (prasidėję 1958 m. spalio mėn.) 
pasitarimai dar teikė šiek tiek vilties, kad 
gali būti sutarta. O kovo mėn. posėdžiuo
se pradėjo aiškėti, kad rusai nenori, jog 
pasitarimai pasisektų. Rugsėjo mėn. pa
saulis patyrė, kad Sov. Sąjunga naudojasi 
pasitarimais, kaip priedanga, ruošdamiesi 
visai eilei didžiulių bandymų. Net ir tada 
Vakarai stengėsi, kad pasitarimai būtų 
atnaujinti, ir lapkričio mėn. gale rusai su 
tiko (jau baigę savo bandymus). O paskui 
iškilo naujos kiūtys“.

Bet laikraštis, nesigailėdamas, kad tie 
beprasmiški pasitarimai vėl nutrūko, da
rosi tokią išvadą:

„Gal reikia rusams dar kartą priminti, 
jei jiems rimtai rūpi nusiginklavimas, 
kad bešališka tarptautinė kontrolė yra 
sąlyga bet kokio nusiginklavimo plano, 
kurį galėtų priimti Vakarai“.

O „N.Y. Herald Tribūne“, nurodęs, kad 
sovietai dabar atsisakė savo pasiūlymo, 
kurį vakariečiai jau buvo priėmę, šitaip 
atskleidžia sovietines gudrybes:

„Kremlius žino, kad tarptautinėje plot-

KALTINAMI SOVIETAI
Persija pakaltino sovietus, kad jie su

kėlė studentų riaušes ir dalyvavo jose, 
tuo kišdamiesi į vidaus reikalus.

Persijos min. pirm. Aminis pažymėjo, 
kad sovietų diplomatiniai atstovai važi
nėjo sausio 21 d. tarp demonstrantų.

PASAULY
— Britų paštų darbininkai nutarė baig 

ti darbą „pagal taisykles“ ir laukti paštų 
ministerio pasiūlymų, o požeminiai ir kai 
kurie kiti geležinkeliai pirmadienį Londo 
ne ir krašto pietuose taip pat nebestreika 
vo.

— Kuba išmesta iš „Amerikos kraštų 
šeimos“.

— Amerikiečių kpt. Glenno skridimas 
į erdves atidėtas iki vasario 13 d.

— Alžyre teroristinė O AS organizacija 
užpuolė prieš ją kovoti skirtojo policijos 
dalinio būstinę ir išžudė 25 asmenis.

— Amerikos muitininkai suėmė kon
trabandininką, kuris norėjo be muito įga
benti už 90.000 dolerių vitamino B-12, kai 
už tai reikia mokėti 22.496 dol. muito.

— Kruppui pusmečiui pratęstas leidi
mas išpardavinėti daliai savo anglies ka
syklų ir plieno pramonės.

— Molotovas paguldytas Kremliaus li
goninėn gydyti širdies.

— Argentinos karo vadai privertė atsi 
statydinti užsienių reikalų ministerį Car- 
cano, kad jis kartu su kitų Amerikos že
myno kraštų atstovais nebalsavo, jog iš 
jų sąjungos reikia pašalinti Kubą.

— V. Vokietijos teismas 2 su puse me
tų nuteisė Ursulą Neninnger, kuri, djrbda 
ma Europos Atominės Bendruomenės ar
chyve, perdavinėjo žinias Rytų Vokietijai.

— Amerika iš Kubos nieko nebeįsiveš. 

mėje nukentėjo jo geras vardas, kai at
mosferoje buvo pradėti vykdyti sprogdi
nimai, nepaisant Chruščiovo pažado, kad 
jis pirmasis nepradės bandymų. Karto
jant vis, kad atominių bandymų klausi
mas turėtų būti aptartas kartu su nusi
ginklavimu, taip pat buvo siūloma sutik
ti uždrausti tolimesnius bandymus, nenu- 
matant jokios tarptautinės inspekcijos 
ar kontrolės. O tai įgalintų Sov. Sąjungą 
sustabdyti britų ir amerikiečių bandy
mus, kai tuo tarpu ji pati neįsipareigotų 
būti tikrinama. Dabar Sov. Sąjunga vėl 
paleido beždžionę į pasitarimus dėl ban
dymų, o tai turėtų būti išaiškinta visam 
pasauliui“.

ERDVĖS PANAUDOJIMAS KARINIAMS 
REIKALAMS

„The Cleveland Plain Dealer“ rašo:
„Ar mūsų vykdomieji erdvės tyrinėji

mai turi karinės reikšmės? Žinoma, turi. 
Kol Chruščiovas tvirtina (kaip jis jau 
darė), kad atominės bombos iš rusiškų pa 
lydovų galės būti numestos, kada ir kur 
tik bus noro, tai ir mums reikia, jei šitai 
yra būtina, pajėgti dvigubai tiek padaryti 
ir padaryti dar geriau. Jeigu mėnulis ku
rią dieną bus paverstas baze, iš kurios 
būtų šaudoma, tai gyvybiškai svarbu, kad 
Rusija mėnulyje nesinaudotų monopolinė 
mis teisėmis. Kad dalykas būtų tikresnis, 
Jungtinės Valstybės ir sovietinė Rusija 
Jungtinėse Tautose iš principo sutiko, 
kad pageidaujama erdvę laikyti taikią, 
bet toks principinis sutapimas, geriausiu 
net atveju, yra menkareikšmis dalykas“.

PLEČIAMOS RADIJO TRANSLIACIJOS

(E) Nuo 1961 m. gruodžio 14 d. lietuvių 
kalba transliacijos iš Tautinio Ispanijos 
Radijo Madride transliuojamos dar viena 
— 50 metrų banga. Kasdien lietuvių kalba 
transliacijos 25, 42 ir 50 m bangomis 
vyksta nuo 19.30 Vakarų Europos laiku 
(21.30 vai. Lietuvos laiku) iki 19.45 vai. 
Kiekviena programa kartojama kitą die
ną 6.30 vai. V. Europos laiku (8.30 vai. 
Lietuvos laiku) 42 m banga ir 15.45 vai. 
V. Europos laiku (17.45 vai. Lietuvos lai
ku) taip pat 42 m banga.

JAV KATALIKAI PROTESTUOJA DĖL

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMO

LIETUVOJE

(E) Sausio 21 d. JAV, Vašingtone baigė 
si tris dienas trukęs Tautinės Katalikų 
Tarybos suvažiavimas. Dalyvavo 150 JAV 
dijecezijų Katalikų organizacijos pirminiu 
kų ir kitų katalikų organizacijų, veikian
čių JAV-se, atstovai. Lietuviams atstova
vo Liet. Romos Katalikų Federacijos Ame 
rikoje pirmininkas inž. A. Rudis.

Sausio 21 d. priimtoje rezoliucijoje ta
ryba nurodė, kad, kaip paskutinį sovieti
nių komunistų priespaudos Pabaltijo kraš 
tuose veiksmą, tenka iškelti šį mėnesį lie 
tuvių kunigų patraukimą teismo atsako
mybėn, juos apkaltinus dėl valiutinių ope 
racijų ir spekuliavimo. Čikagoje gyvenąs 
lietuvis vyskupas V. Brizgys tuos kaltini
mus laiko netikrais. Vatikano šaltiniai nu 
rodė, kad Lietuvoje vykstanti byla galėtų 
reikšti paaštrėjimą katalikų bažnyčios per 
sekiojimo anapus geležinės uždangos. Ka 
dangi bažnyčios vyresnybė Lietuvoje jau 
eliminuota, į namų .areštą pakliuvus pas
kutiniajam vyskupui krašte, tai dabar vy 
kusi byla galėtų reikšti galutines pastan
gas iš viso sužlugdyti dvasininkų veiklą.

Vašingtone įvykęs suvažiavimas savo re 
zoliucijoje protestuoja dėl vykdomų per 
pastaruosius 22 metus persekiojimų ap
lamai Lietuvoje ir prieš katalikų bažny
čią, lygiai pareikštas protestas ir prieš so 
vietų ir kinų vykdomus bažnyčios perse
kiojimus satelitiniuose kraštuose ir kitur. 
Pagaliau rezoliucijoje prašoma visų kata
likiškų organizacijų ir gyventojų - katali
kų savo maldose nepamiršti tyliosios baž
nyčios katalikų.

Klubo nariui JONUI TAČILAUSKUI
mirus

Jo žmonai O. Tačilauskienei, dukterims 
ir sūnums, 

reiškia gilią užuojautą
Bradfordo Liet. Klubo „Vytis“ 

Valdyba ir nariai
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MADRIDO
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Kas per siųstuvas tas Radio Nacional de 
Espana Madride?

Radio Nacional, kuriuo jau aštunti me
tai naudojasi lietuviai Ispanijos sostinėje, 
yra vienas iš galingiausių pasaulyje radi
jo siųstuvų. Už 30 kilometrų j pietus nuo 
Madrido į viršų kyla ištisas pastatų jun
ginys — miestas. Tai Tautinis Ispanijos 
Radijas. Per šj siųstuvą galima pasiekti 
visus pasaulio kampus, nes jis yra 600-tų 
kilovatų galingumo (3 kombainai po 200 
kilovatų kiekvienas).

Lietuviškosios mūsų Programos perduo
damos vienu šių junginių — tai 200 kilo
vatų, užtat galima gerai pasiekti ir Lietu
vą, nes ši ispanų radijo stotis turi kryp
ties išspinduliavimo antenas.
Kaip girdimas Lietuviškas Madrido 
Balsas Lietuvoje, Sibire ir kitur?

Nuo pat mūsų transliacijų iš Madrido 
pradžios gauname tiesioginių ir netiesiogi 
nių žinių iš Lietuvos ir Sibiro, kad ispanų 
Tautinio Radijo Lietuviškosios Valandėlės 
transliacijos lietuvių yra intensyviai klau
somos. Girdimumas, žinoma, kiekvienu 
atveju priklauso nuo meteorologinių ir 
sovietinių trukdymų.

Nėra paslaptis, kad bolševikai priešina
si 3000 č-iais trukdytuvų prieš iš Vakarų 
pasaulio, užtat ir iš Ispanijos, ateinantį 
laisvąjį tiesos ir paguodos žodį.

Iš daugelio grįžusių išsikalbėjimų 
mums pakankamai žinoma, kad Madrido 
Lietuviškosios Transliacijos yra dažnai 
normaliai girdimos. Klausytis radijo so
vietų prispaustame krašte yra didelė rizi
ka, nes ten žmonės turi tai slėpti nuo kitų, 
kad nepatektų okupantui į nagus, taigi į 
Sibirą, arba kalėjimą. Tie sunkumai dar 
padidėjo, kai ne visi gali įsigyti pajėgius 
radijo priimtuvus Lietuvoje, nes tai oku
pantas irgi seka kreiva akim. Ir nežiūrint 
viso to mes, ir ypač VLIKas, iš Lietuvos ir 
iš Sibiro dažnai sužinome, kad informaci
jos, teikiamos per Madrido Lietuviškąjį 
Balsą, pasiekia savo tikslą ir pasidaro 
svarbus veiksnys tiek mūsų broliams pa
vergtoje Lietuvoje, tiek laisvajame pasau
lyje, jeigu kas nori mūsų pasiklausyti. Vi
so to pasėkoje nuoširdžiu dėkingumu 
konstatuojame Madrido Lietuviškos Va
landėlės svarbumą.
Kaip praktiškai vyksta mūsų lietuviškųjų 
programų paruošimas Madride?

Madrido Lietuviškos Radijo Valandėlės

 EUROPOS LIETUVIS

LIETUVIŠKASIS BALSAS
suvaidino per septynis savo sunkaus dar
bo metus svarbų vaidmenį.

Iš lietuvių vos du tėra darbuotojai, ku
rių vienas tvarko siųstuvu perduodamąją 
medžiagą, o kitas turi sutraukti ispaniš
kai, nes to reikalauja valstybės kontrolė, 
ir palaikyti santykius su paties Radijo 
vadovybe — ispanais. Juodviem tenka at
likti ir visas technikinis darbas.

Lietuviškųjų Radijo Transliacijų dar
bas, kartojame, yra sunkus, bet nepapras
tai svarbus, nes juo: a) perteikiame objek 
tyvias laisvojo pasaulio informacijas pa
vergtiems mūsų broliams ir sesėms tėvy
nėje ir Sibire; b) palaikome lietuvių tau
tos viltis išsilaisvinti iš komunizmo ir iš 
sovietizmo nagų ir iš religinės ir morali
nės priespaudos ir žiauraus persekiojimo; 
c) pasitarnaujame lietuviams tremti
niams, išsklaidytiems po Vakarų pasaulį, 
ypač po Vakarų Europą, suteikdami jiems 
informacijų per Madrido radiją lietuvių 
kalba, nors iš tikro reikia pasakyti, kad 
mūsų lietuviškosios programos iš Ispani
jos sostinės skiriamos vien tik pavergtajai 
Lietuvai. Užtat suprantama, kad mūsų 
lietuviškosios programos irgi sustatomos 
grynai prieškomunistinėje lietuviškoje ir 
krikščioniškoje dvasioje. Jos uždavinys — 
pateikti kasdien teisingų informacijų 
apie pasaulio politikos įvykius, apie lais
vųjų lietuvių gyvenimą, apie jų organiza
cijas, apie jų nuolatines pastangas vei
kiant dėl savo mielosios Tėvynės laisvės 
ir šviesesnės ateities, apie veiklą ir laimė 
jimus įvairiose kultūrinėse, patriotinėse 
ir religinėse srityse.

Visi labai gerai žinome, kad bolševiki
nis Lietuvos prispaudėjas visokeriopai 
iškraipė Lietuvos istoriją, jos praeitį, nu
skurdino lietuvių kultūrą, jų literatūrą, 
išbraukdamas daugelį mūsų vertingų ra
šytojų ir poetų, pasmerkdamas juos už
miršimui. Bolševikai kasdien per spaudą, 
radiją,, televiziją ir kitus savo propagan
dos garsintuvus šlykščiai užgaulioja ir nie 
kiną tikėjimui ir tėvynei didžiai nusipel
niusius asmenis, kurie dirbo ir dirba mūsų 
mielos Lietuvos laisvinimo darbą vienu 
ar kitu būdu laisvajame pasaulyje, kurie 
trokšta matyti politiškai ir religiškai lais
vą Vytauto Didžiojo galingą Lietuvą. 
Ypač nesidrovi Kremliaus tarnai ir lietu
vių tautos duobkasiai niekinti nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą, liaupsindami 
pirmoje vietoje komunizmo stabus Mark
są, Leniną, Chruščiovą ir jo bendrus, žiau

rius rusus ir jų lietuviškus tarnus — lie
tuviškuosius komunistus.

Madrido Lietuviškasis Balsas stengiasi 
atitaisyti visomis jėgomis okupanto begė
diškai skelbiamąjį melą apie Lietuvą, apie 
bolševizmo padarytąsias lietuvių tautai 
skriaudas, duoti tikrą ir teisingą bolševi
kų niokojamo ir šventvagiškai trypiamo 
krašto vaizdą, jį palyginant su laisvės lai
kais. Pagaliau stengiamės, kad mūsų Lie
tuviškosios Radijo Valandėlės iš Madrido 
pasidarytų teisingu veidrodžiu, kuriame 
bolševikai ir visi Lietuvos išdavikai bei 
smaugikai pamatytų tikrąjį savo veidą ir 
liautųsi išdavinėje ir pardavinėję savo 
kraštą ir savo nekaltus brolius ir seseris 
už kelis rusiškus rublius.

Kaip su religine Programa per Madrido 
radiją?

Nuo pat pradžios mūsų lietuviškųjų 
transliacijų darbo Madride esame aiškiai 
užsibrėžę krikščioniškąjį tautinį tikslą, už 
tat religinių mūsų Programų iš Madrido 
tikslas buvo ir bus pirmaujantis. Prieš 
Dievo ir religijos, Bažnyčios ir popiežiaus 
karikatūrą, kurią melu, šmeižtais ir panie 
ka piešia bedieviškoji bolševikinė propa
ganda visomis keturiomis, Madrido Lietu
viškasis Radijo Balsas stengiasi parodyti 
aiškų ir nedviprasmišką pasipriešinimą ir 
apginti religinių tiesų šventumą, grožį, di
dybę ir susi j imą su lietuvių tauta bei tra
dicijomis ir istorija. Apvaizdos ir laisvojo 
pasaulio mūsų brolių padedami, tikimės 
sustiprinti, prailginti, pagyvinti ir patobu 
linti ideologinę kovą ir atkirtį prieš bedie
viškąjį komunizmą, siekiantį išplėšti iš 
lietuvio širdies ir dvasios pačius švenčiau 
sius ir jautriausius įsitikinimus ir tikslus: 
Dievą ir Tėvynę!

Tikimės ,kad, mūsų vadų ir laisvojo pa
saulio lietuvių padedami, sujusime į dar 
ryžtingesnę kovą prieš Dievo ir Baž
nyčios niekintojus ir giliai tikinčios lietu
vių tautos „judus“! Tačiau tokia didelė 
veikla ir pastangos yra reikalingos ne vie
no kito, bet visos lietuvių visuomenės pri
tarimo ir paramos bei pastangų. Ji reika
linga ne tik mūsų laisvintojų ir kitų veiks 
nių didesnės pagalbos, bet visų, kurie 
trokšta gera Lietuvai ir jos Bažnyčiai, ku
rie bijo, jog lietuviškasis jaunimas ne
virstų „laukiniu bolševiku“, nenori matyti 
„Marijos Žemę“ apaugusią bedievybės ir 
rusifikacijos piktžolėmis. Šiuo metu tokia 
kova prieš bedieviškąjį komunizmą yra

Pasroviui A. MERKELIS

9.

Temokėdamas gerai kalbėti tik lietuviškai, Motie
jus pats visus reikalus atlikdavo su lenkais dvarinin
kais, rusais valdininkais ir vokiečiais pirkliais. Turtas 
ir pinigas jam gyvenime buvo didelė, gal ir pati di
džiausia vertybė, kaimiečiui teįgyjama tik sunkiu dar
bu. Todėl visus savo vaikus smarkiai spaudė prie darbo. 
Aprūpinti vaikus gerai medžiagiškai buvo Motiejaus 
idee fixe, vedusi jį kone prie neurastenijos. Ir buvo jam 
dėl ko sielotis ir pakaušis kasyti: vaikų buvo gražus pul
kelis — iš pirmosios žmonos turėjo sūnų Vincą ir dukrą 
Katrę-Uršulę, o iš antrosios du sūnus — Motiejų, Joną 
ir keturias dukteris — Oną, Joniešką, Marijoną ir Emi
liją. Kad ir kaip smarkiai vaikus spaudžiant ir sunkiai 
dirbant, betgi buvo sunku tiek laimėti, jog būtų pertek
liaus jiems gerai aprūpinti: berniukus ūkiais, mergaites 
kraičiais. Tad geriausia išeitis — kai kuriuos vaikus iš
leisti į mokslą, kurio didelę reikšmę beraštis Motiejus 
gerai suprato. Savo pirmagimį Vincą leido į gimnaziją, 
tikėdamasis iš jo sulaukti kunigo. Tai ne vieno Motie
jaus, bet kone visų lietuvių ūkininkų, leidžiančių į moks
lus vaikus, didžiausia svajonė.

— Kas anais laikais buvo kunigas mūsų kaimo 
žmogui? — klausia Steponas Kairys, pats tėvų į kunigus 
verstas eiti, ir savo atsiminimuose „Lietuva budo“ į šj 
ano meto mūsų mokslus einančiam jaunimui labai ak
tualų bei opų klausimą duoda tikslų, kaimiečio psichika 
pagrįstą atsakymą:

— (Kunigas) nepakeičiamas ir nepaliečiamas au
toritetas ne tik sielos, bet ir gyvenimo reikaluose. Tai 
šviesa, kuri, kaip žiburys prieš didįjį bažnyčios altorių, 
švietė parapijai dieną ir naktį. Teisėjas, kuris galėjo 
žmogų pasmerkti per išpažintį, išbarti viešai bažnyčioje 
per pamokslą, kalėdodamas jo paties pirkioje, nors ir ką 
tik iš tavęs gavęs rublį bažnyčios reikalams. Pagaliau 
kunigas buvo Dievulio neatšaukiamas įgaliotinis. Kuni
gą supusi aureolė ėjo nuo altoriaus į kleboniją, iš kle
bonijos po visą parapiją. Tos aureolės dalelė tekdavo ir 
kunigo tėvams bei giminėms, tekdavo net tam kaimui, 
iš kurio kunigas buvo išėjęs. Kunigui bekunigaujant ir 
jam mirus, be tos nematerialinės aureolės, giminėms kai 
kas ir žemiško nubyrėdavo. Ką tuomet prieš kunigą reiš
kė gydytojas, inžinierius, advokatas, kad ir baigęs aukš
tuosius mokslus?

Daugumas kunigų gyvendavo kaimiečių tarpe, daly-

(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS), 
damies su jais skausmu ir džiaugsmu, kai tuo tarpu kitų 
profesijų žmonės labiau nutoldavo nuo savo tėviškės ir 
tėvynės, išsklysdami iš jos ieškoti pelningesnės vietos. 
Anos gadynės kaimiečiams kitų profesijų žmonės ne
buvo mieli dar ir dėl to, kad daugumas jų buvo atšalę 
nuo savo tėvų tikėjimo, o kai kurie tiesiog garsėjo, kaip 
bedieviai. Motiejus Kudirka, goslus visiems žemiškiems 
malonumams, betgi buvo ir savotiškai pamaldus, griež
tai laikęsis paveldėtų tikėjimo formų. Jam, kaip ir ki
tiems senosios gadynės lietuviams, pasak Vaižganto, ti
kėjimas, bažnyčia ir kunigas toli gražu nebuvo tuščias 
žodis. Lietuviui kaimiečiui tikėjimas — didžioji šios že
mės paguoda, niekad negęstanti viltis amžinajame gy
venime sulaukti visų tokios trokštamos ir siekiamos 
laimės.

Vincui Kudirkai, lankančiam gimnaziją, ne paslap
tis buvo, kad jo tėvas pageidauja ir viliasi iš savo pir
magimio sūnaus sulaukti kunigo. Kai kada juodu šiuo 
klausimu ir pasikalbėdavo. Vincas Kudirka neturėjo nei 
aiškaus pašaukimo, nei ypatingo patraukimo kunigu bū
ti, ir tėvui neprieštaravo ir nesiožiavo ne iš klusnumo ar 
bailumo, o linkdamas manyti, kad šį opų klausimą ge
riausiai išspręs pats gyvenimas. Tik kai tėvas Vincą, bai
gusį keturias klases, kalbino važiuoti į Seinų kunigų 
Seminariją, šis atsikalbinėjo, kad geriau esą įsigyti dau
giau gimnazijos mokslo: tuomet ir kunigų seminarijoj 
lengviau ir ją baigus platesnės galimybės. Tėvas su tuo 
sūnaus išmintingu protavimu sutiko.

— Gerai, sūnau, jei jau tavo tokie norai, baik dar 
dvi klases.

Pabaigus šešias klases ir tėvui paraginus važiuoti 
kunigų seminarijon, Vincas nebeprieštaravo: jeigu jau 
tokia tėvo valia, tegu ji ir pildos. Tėvo valiai be dides
nių svyravimų Vincas nusilenkė, nes, neturėdamas aiš
kaus pašaukimo bei patraukimo kunigu būti, nejautė 
ir jokių kliūčių, kodėl jis juo negalėtų ar neturėtų būti. 
Daugiausia jaunuolius nuo kunigų luomo baidė kai ku
rių jų gimnazijoje įsigyta materialistinė pasaulėžiūra, 
žudanti jų iš tėvų paveldėtą gyvąjį tikėjimą, ir celiba
tas, draudžiąs daug ką tiek viliojantį ir laimės žadantį 
šeimos židinį kurti. Nei gimnazijoje, nei vėliau gyveni
me materializmas Vincui Kudirkai kiek didesnės įtakos 
nedarė, o dėl celibato jis galvos sau taip pat dar nesuko.

Vincui besiruošiant važiuoti į kunigų seminariją, 
tėvo pasitenkinimui nebuvo galo.

— Jei jau kaimynas Navickas leidžia Savo sūnų į 

šventa kiekvienam lietuviui, kokių jis įsi
tikinimų bebūtų, nes čia yra religinio, mo 
ralinio ir užtat tautinio išlikimo reikalas. 
Kviečiame užtat ypač VASARIO ŠEŠIO
LIKTOSIOS proga visus geros valios lie
tuvius ir lietuves, kur jie bebūtų ir ką be
veiktų, neatsisakyti mums padėti per Tau 
tos Fondą, per Altą, per VLIKą ar kaip 
nors kitaip.

Kokia ispanų nuomonė apie Lietuviškųjų 
Radijo Valandėlių darbuotojų atliktąjį ir 
atliekamąjį darbą Madride?

Neseniai Lietuviškųjų Transliacijų vedė 
jui Madride buvo oficialiai ispanų Infor
macijos ir Turizmo ministerijos vieno 
aukšto pareigūno pasakyta: „Nesibijokite, 
Ispanijos vyriausybė yra pasiryžusi ir to
liau tęsti moralinę, dvasinę bei kultūrinę 
kovą prieš komunizmą per radiją prieš Lie 
tuvos ir kitų kraštų sovietinius okupan
tus, kaip ligišiol“. Užtat šio kilnaus kraš
to nusistatymas kovoti prieš bolševizmą 
yra nepasikeitęs, ir jis nesikeis, nes ispa
nų tauta pradėjo prieš 25 metus priešbol 
ševikinę kampaniją ne oportunistinių ap
linkybių vedama, bet būdama tikra, jog 
jos kovos pastangos yra už tiesą ir šviesą 
ir kad Ispanija yra vienas pačių svarbiau

(Nukelta į 3 psl.)

NAUJAS ELEMENTORIUS

Pedagogas teoretikas ir praktikas Ignas 
Malėnas parašė naują elementorių mažie
siems lietuviukams, kurie gyvena sveti
muose kraštuose.

Pagrindinis naujumas čia yra tas, kad 
mokyti skaityti panaudojamas visiškai ki
tas metodas, negu savo krašte esame 
naudoję.

Elementorius, rašytas pasinaudojant 
amerikiečių mokyklos metodais, daugiau 
ir taikomas lietuviukams, kurie Ameriko
je iš jo mokysis. Skaitymo turi būti moko 
ma ne raidėm,-bet ištisais skiemenim. O 
kad tasai skiemuo būtų lengviau įsimena
mas, jis taip pat bandomas ir rašyti. Kaip 
autorius sako, rašymo apskritai išmokys 
amerikinė mokykla, o rašyti skaitant pa
deda įsidėmėti.

Elementorius smarkiai iliustruotas spal 
votais paveikslais. Tekstas taip pat kelių 
spalvų.

Išleista Dr. Juozo Kazicko ir Dr. Kęstu
čio Valiūno lėšomis, minint „Neries“ 
Bendrovės dešimtmetį.

Iliustravo dail. V. Simankevičius. O 
spaudė Saleziečių spaustuvė Italijoje.

Tik viršelis gal truputį per menkas 
energingoms rankoms.

DIEVO IEŠKOTOJAI
Nevienas prisimename laisvos Lietuvos 

laikais buvusį paprotį, kada jaunimas Tri 
jų Karalių šventės išvakarėse, fantastiš
kai pasipuošę trimis karaliais, ėjo kaimuo 
se iš kiemo į kiemą, pirkioje sugiedodami 
kalėdinę giesmę, o išeidami kreida pažy
mėjo duris Trijų Karalių vardų pirmo
mis raidėmis. Tai ženklas, kad „trys kara
liai“ jau lankėsi, ieškodami gimusio Išga
nytojo. Graži krikščioniško gyvenimo min 
tis — Dievo ieškojimas!

Dievo ieškojimas, pasirodžiusio žemėje 
pasaulio Išganytojo ilgesys sujudino rytų 
šalies Išminčius. Dvasios nerimas žvelgė 
į žvaigždes, ieškojo ypač tos žvaigždės, ku 
ri vestų į Dievą — visų sielų ir kiekvie
nos sielos amžinąją tėvynę, nuolat trun
kantį Betliejų. O mes ar esame Dievo ieš
kotojai? Ar mūsų gyvenimas nėra nuola
tinė kelionė per stepes ir dykumas, per 
gatves, prekyvietes ir miestus beieškant 
Dievo?

Vienas ieško Dievo, kaip tamsią naktį 
paklydęs ieško savo tėviškės namų, ku
riuos prieš eilę metų pametė, žiauraus li
kimo išgintas prarado. O kitas, kaip tas 
sūnus palaidūnas, ieško kelio pas savo tė
vą atgal. Jis ieško savo Dievo, nes kur 
nors gyvenimo pakelėje pervargo, išsisė
mė ir prarastojo Dievo ilgesys iškilo 
kaip spindinti žvaigždė. Nevienas savo gy 
venimo kelyje ieško Dievo pas vieną ar ki 
tą filosofą, vienoj ar kitoj filosofinėj siste 
moję. Tačiau jis jaučia, kad savo Dievą 
suras, nors reikės dar daug klystkelių var 
go pakelti.

Vėl kitas ieško Dievo, kaip šuo ieško 
pamesto savo šeimininko. Tame ieškojime 
nėra sąmoningos meilės ar ilgesio. Jis dre 
ba iš baimės instinkto, kad gali Dievo ne
surasti. Panašūs Dievo ieškotojai buvo 
rašto žinovai, kurie Erodo patvarkymu Iš
minčiams turėjo nurodyti gimusį Žydų ka 
ralių. Jiems pakako Dievą turėti storose 
knygose, bet jie negalvojo leistis jo ieško
ti. Jų interesams pakako Dievą susirasti 
beskaitant tomus ir lapas po lapo jį už
versti.

Galima pastebėti nelaimingą Dievo ieš
kotojų grupę, kuriai priklauso ir pats Ero 
das. Jis ir į jį panašūs ieško Dievo, lyg ko

kunigus, tai kuo aš prastesnis, kodėl mano sūnus negali 
būti kunigas! — šviesių vilčių kupinas džiūgavo Mo
tiejus.

----- 0-----
Seinai — nedidelis, dailus, soduose paskendęs aps

krities miestas etnografinės Lietuvos pakraštyje. Juose 
dideli seno vienuolyno rūmai. Keturkampė aukšta balto 
mūro siena su bokšteliais kampuose supa tuos didžiu
lius rūmus. Savo išvaizda jie labiau panašūs į pilį, negu 
į vienuolyną; tik barokinio stiliaus dviem bokštais baž
nyčia primena, kad čia gyvenama Dievo tarnų. Vienuo
liai jau kuris laikas čia nebegyveno, ir jų buvusiuose 
rūmuose įsikūrė Seinų vyskupijos kunigų seminarija, į 
kurią 1877 m. rudenį atvyko ir Vincas Kudirka.

Kunigų seminarija — uždara mokslo įstaiga, su savo 
ypatinga tvarka ir griežta drausme. Nuo 1877 m., norint 
atstatyti kiek pašlijusią seminarijos drausmę, joje dar 
labiau viskas pagriežtinta: uždrausta muzika ir visokios 
pramogos, panaikintos kalėdinės ir velykinės atostogos, 
nebeleista pasauliečiams lankyti seminarijos sodo, o 
klierikams svečiuotis mieste pas gimines ir pažįstamus.

Vincas Kudirka, atvykęs į seminariją, pasijautė esąs 
naujame pasaulyje, kur viskas buvo neįprasta ir savo
tiška. Jis greit pajautė neturįs nė vienos tų savybių, 
kurios reikalingos žmogui, pasiryžusiam šiame pasauly
je gyventi ir ruoštis atsakingoms kunigo pareigoms. 
Pirmiausia reikalingas pašaukimas, kurio jis neturėjo ir 
nejautė. Jis iš viso dar tuomet neturėjo aiškaus linkimo 
kuriai mokslo profesijai ar meno šakai? Jis viskuo do
mėjos, ir viskas jam lengvai sekės. Būsimam Dievo tar
nui reikalingas ir pamaldumas, kuriuo Vincas Kudirka 
negalėjo pasididžiuoti. Nuolankumas ir klusnumas — tos 
dvi kunigų seminarijos auklėtiniams nuolatos skiepija
mos dorybės sunkiai derinosi su Vinco Kudirkos išdidu
mu ir savarankiškumu.

Ir vis dėlto Vincas Kudirka seminarijos tvarkos ir 
drausmės neišsigando, joje liko. Jam klieriko juoda su
tana lygiai taip pat tiko, kaip ir gimnazisto mundieras. 
Jis buvo žavingas klierikas ir į Save kreipė visų akį. Mo
kėsi gerai, elgėsi mandagiai. Tai, ką jis pats apie save 
galvojo, ką išgyveno, jis niekam niekad nepasakojo. 
Mokslo draugų ir mokytojų buvo gerbiamas ir mylimas. 
Vincą Kudirką pamilo seminarijos rektorius ir vicerek- 
torius, kuris, ilgesnį laiką išvažiuodamas į savo para
piją, palikdavo jį globoti savo buto. Čia jis galėjo kiek 
tinkamas laisvai smuikuoti, piešti, kas patinkama skai
tyti. Jis buvo užmezgęs pažinčių ir su mieste gyvenan
čiais inteligentais, iš kurių gaudavo pasiskaityti knygų. 
Skaitydavo ir seminarijos vyresnybės draudžiamas, dau
giausia filosofinio turinio knygas. Bijodamas dėl jų 
įkliūti, jas laisvalaikiu skaitydavo įsilipęs į bažnyčios 
bokštą, kur buvo įsirengęs savotišką skaityklą.

(Bus daugiau)

kie policininkai ieškotų nusikaltėlio, iit 
ieško Dievo tam. kad galėtų jį apkaltinti, 
jog jis kliudo jiems šios žemės gyvenimą, 
juos varžo, aprėždamas gyvenimo džiaugi 
mą ir štampuodamas nuodėmės ženklu. 
Anot jų, religija yra žmonėms opiumai, 
kuris siekia žmogų sukvailinti, prietarų 
pagalba žmogų paglemžti savo įtakon ir 
visaip išnaudoti. Todėl Dievas sudaro pa
vojų žmogaus laimei. Šių Dievo ieškotojų 
žvaigždė veda juos į bedugnę, šėtono ka
ralystę. Yra ir daugiau Dievo ieškotojų 
kategorijų, bet užteks!

Kokie gi mes esame Dievo ieškotojai? 
Ar mes esame jį suradę? Ar mes nesame 
jo susiieškoję jaunystės dienomis?! Taip! 
Mūsų motinos jį mums perdavė kaip am
žinąjį palikimą, šventąją nuosavybę. Jis 
ateina pas mus maldoje, malonės formo
mis ir sakramentų pavidalais. Tačiau ne
turime užmiršti ir galvoti, kad turime 
Dievą, kurį galima kaip turtą padėti į 
širdies skrynias ir užrakinti. Ne Dievai 
mūsų nuosavybė, bet mes turime tapti jo 
nuosavybe, jis turi būti šeimininkas. Kar 
tais ir giliai religingam žmogui atrodo, 
lyg jis būtų Dievo išmestas į kažkokią 
svetimą aplinką, lyg turėtų atverti duris 
ir ieškoti Dievo iš naujo. Taip! Ieškoti 
Dievo, bet kitaip ir kitoj dvasioje. Tikin
tis ieško Dievo taip, kaip vaikutis ieško 
savo tėvo dideliame ir klaidžiame bute. 
Tas vaikutis gerai žino, kad jo tėtis yra 
tame bute, tik kažkuriame kambaryje 
užsidaręs ar pasislėpęs. Jis žino, kad greit 
savo tėtį susiras ir su džiaugsmu puls į 
io glėbį.

Visi esame Dievo ieškotoj ai, bet dar la
biau Dievas ieško žmogaus. Jis nusileido 
iš savo amžinosios šviesos sosto ir per vi
są Sen. Testamentą, per visą žmonijos is
toriją jis pakeliui į žmogų. Kiekvienas iš
minčius buvo Dievo žingsnis artyn prie 
žmogaus. Kol pagaliau Dievas pateko į 
Betliejaus tvartelį, kur ne tik piemens, 
ne tik rytų šalies Išminčiai surado, bet ir 
mes iš amžių tolumų ir svetimiausių ap
linkų randame jį ir garbiname. Dievo įf- 
rūmas ir maloningumas Betliejaus Nak
ties paslaptyje atėjo žmogaus ir žmonijos 
aplankyti, išganyti, „o kas jį priėmė, 
tiems jis davė galios būti Dievo vaikais“.

Kun. Dr. J. Aviža

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — vasario 11 d., 11 vai, 

21, Park Rd.
CORBY — vasario 18 d., 12.30 vai., Occu

pation Rd.
WOLVERHAMPTON — vasario 18 d., H 

vai., St. John's Square.
ECCLES — vasario 11 d„ 12.16 vai.
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ROMA PASKELBĖ SOVIETŲ SĄJUNGAI POLITINĮ KARĄ (IV)

PUOLIMAS IR GYNIMASIS
REIKŠMINGI NUTARIMAI, BET AR JUOS KAS VYKDYS?

rezoliucijų kas nors išeis, ar komunistinė
propaganda bei sovietų „politinio“ karo 
strategija nesužlugdys šių gražių užsimo
jimų, ar konferencijoje dalyvavę delega
tai pajėgs ir sugebės savo kraštuose reali-

DR. V. MAR. (ELI)

Po konkrečių konferencijos iniciatorės 
pasiūlymų (paminėtų jau praeitame 
straipsnyje), delegatų tarpe pasireiškė 
dvi nuomonės. Vieni drauge su siūlytoja 
pasisakė už griežtą Vakarų laikyseną. Ki
ti, sekdami italų liberalų vadu Malagodi, 
tvirtino, kad dalyko esmė yra ne tiek ko
munizmą pulti, kiek stiprinti savo demo
kratines pozicijas ir ugdyti piliečių demo
kratinę sąmonę. Bet didžiuma delegatų 
buvo pirmosios nuomonės, ir paskutinia
me konferencijos posėdyje, užtrukusiame 
iki vėlyvos nakties, buvo priimta visa eilė 
rezoliucijų. Jas šiame straipsnyje kiek 
apibūdinsime.

Pirmojoje rezoliucijoje primenama lais
vajam pasauliui, kad frontas, kuriame ko
munistinis totalizmas iki šiol laimi, yra 
kaip tik „politinis“ ir todėl konferencija 
siūlo Vakarams visą eilę priemonių jam 
atremti ir laimėti:

a) sukurti tautines, o virš jų — tarptau 
tinę, institucijas laisvei ginti, šios institu
cijos turi studijuoti politinę strategiją ir 
informuoti vyriausybes apie „politinį“ ka
rą bei pasiūlyti priešpuolio būdus;

b) virš ideologinių ir tautinių ribų suda 
ryti pasaulinę laisvės Lygą, kurios uždavi 
nys — koordinuoti paskiras, palaidas 
iniciatyvas ir sumobilizuoti visų kraštų pi 
llečius kovai prieš komunizmą. Tokia Ly
ga turi laisvės naudai skatinti spaudos, 
radijo, televizijos ir kitus organus, kurie 
tik Įtaigoja viešąją nuomonę, bendradar
biauti ir įsijungti į kovą su komunizmu;

c) sukurtinas platus tinklas politinių 
mokyklų, kurios parengtų demokratijos 
aktyvistus iš visų rasių ir konfesijų, be 
to, vieną ar kelias akademijas (tokio tipo, 
kaip USA senatorių Dodd ir Mund yra 
siūloma), kuriose būtų parengiami moky
tojai minėtosioms mokykloms ir specialis
tai įvairioms laisvės Lygos institucijoms;

d) suorganizuoti kadrą „laisvės misinin 
kų“, kurie, gyvendami atsilikusiuose kraš 
tuose, artimame kontakte su tų kraštų gy 
ventojais, galėtų išvystyti politinio auklė
jimo veiklą, nušviesdami tų kraštų gyven

tojams, kas yra komunizmas ir kas demo
kratija;

e) įsteigti centrą padėti tautoms, nešan
čioms komunistinio režimo jungą. Šio 
centro uždavinys būtų paremti tuos, ku
rie pabėga iš už geležinės uždangos, skelb
ti jų pasisakymus ir pranešimus, rekla
muoti jų teisę į laisvą apsisprendimą ir 
laisvę.

Be šios plačios rezoliucijos, skirtos ko
vai su komunizmu, konferencija priėmė 
dar šešias: apie Berlyną — reikalauti iš 
Vakarų, kad atmestų bet kokį pasiūlymą 
pripažinti Rytų Vokietijos valdžią; apie 
Vietnamą, prašant Vakarų valstybes padė
ti šiam kraštui sunkioje kovoje už laisvę; 
apie reikalą, kad vyriausybės kontroliuo
tų komunistų partijos fondus, surandant, 
iš kur jie kilę; apie reikalą, kad atskiros 
valstybės apribotų savo piliečių lankymą
si komunistiniuose kraštuose; valstybių 
vyriausybės raginamos labiau atsižvelgti 
į kovą prieš komunizmo ideologiją ir pro
pagandą; pagaliau nepripažinti komunis
tinės Kinijos.
~Viename ankstesnių posėdžių italų libe

ralų vadas Malagodi buvo pasiūlęs tokį 
dalyką: skaitant, kad yra 80 naujų valsty
bių, Vakarai turėtų skirti savo universite
tuose studijoms stipendijų. 5.000-čiams stu 
dentų iš kiekvienos tų valstybių. Taip bū 
tų patraukta į Vakarus 400.000 studentų 
kas metai, kam reiktų 800 milijonų dole
rių. Be to, baigusiems universitetus turėtų 
būti sudarytos sąlygos dar porą metų pa
sipraktikuoti Vakarų įmonėse ir įvairiose 
institucijose; tam reiktų dar 400 milijonų 
dolerių — viso 1 milijardo ir 200 milijonų 
dol. Jis pažadėjo iškelti italų parlamente 
pasiūlymą, kad Italijos valdžia imtųsi ini
ciatyvos įtraukti į šį planą visas Vakarų 
valstybes. Tačiau šis gražus sumanymas, 
kurio įvykdymui reikalingos milžiniškos 
sumos, liko tarp rezoliucijų visai nepami
nėtas, nes, matyt, nesitikėta, kad jis gali
mas realizuoti.
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Ar iš šių gražių sumanymų, pasiūlymų,

zuoti konferencijos nutarimus — priklau
sys nuo to, kaip bus einama nuo žodžių 
prie konkrečių darbų. Tačiau viena yra 
tikra, ką ši „Tarptautinė konferencija 
prieš Sov. S-gos politinį karą“ parodė — 
tai faktas, kad Vakaruose jau pradedama 
atsibusti iš komunistinės hipnozės, pro 
propagandos nuodus ir miglas pradedama 
įžiūrėti tikrovė — komunizmo pavojus 
laisvajam Vakarų pasauliui.

IŠRADINGAS LIETUVIS INŽINIERIUS

(E) Vilniaus radijas praneša, kad Pane
vėžio mielių kombinato (gamina valgomą 
sias ir pašarines mieles, medicininį spiri
tą, angliarūgštę) inžinierius Julius Grigo
nis paruošė technologiją glutamininei 
rūgščiai iš spirito gamybos atliekų gauti. 
Ši brangi rūgštis anksčiau buvo gamina
ma iš kazeino.

Glutamininė rūgštis — plačiai medici
nos ir maisto pramonėje naudojamas pro
duktas. Tai pirmasis toks gaminys visoje 
Sovietų Sąjungoje. Per metus čia numato 
ma pagaminti 5 tonas glutamininėš 
rūgšties.

KANDIDATAI I PREMIJAS

(E) Lietuvos menininkai pristatyti lėni 
ninėmg (buv. Stalino) premijoms. Jų tar
pe: poetas E. Mieželaitis už jo eilėraščių 
rinkinį „Žmogus“, išėjusį rusų kalba. Iš 
dailininkų, skulptorių pristatyti J. Mikė
nas ir A. Žmuidzinavičius už paveikslų 
ciklą „Tarybų Lietuva“.

OLANDIJOS KARVĖS—KOLCHOZAMS
(E) Sovietinės Lietuvos kolchozai ir 

sovchozai bando gerinti turimųjų raguo
čių bandas. Tuo tikslu Olandijoje užpirkta 
keli šimtai pieningos juodmargių veislės 
telyčaičių. Galvijų prieauglis iš Olandijos 
pristatomas laivais į Klaipėdos uostą.

Vilniaus radijo pranešimu, 300 iš Olan
dijos gautų galvijų jau pristatyta į Lietu
vos kolchozus.

ROCKEFELLERIS IR CHRUŠČIOVAS

New Yorko gubernatorius Rockefellers 
pasidalijo su spauda, ką jam teko kalbė-
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TOLIMOJI AMWKA
KENNEDYS — POPULIARUS 

PREZIDENTAS

Kiekvienų metų pabaigoje Amerikos 
spauda mėgsta pažiūrėti nueitąjį kelią ir 
panagrinėti užsienio ir vidaus problemas, 
pasvarstyti, kas buvo gerai padaryta Ad
ministracijos pareigūnų ir kas ne taip ge
rai.

Šiais metais visi sutinka, kad, nežiūrint 
visos eilės nepasisekimų ir įtemptų mo
mentų užsienio politikos srityje, naujoji 
Kennedžio valdžia yra krašto mėgiama. 
Pats prezidentas buvo „Time“ žurnalo iš
rinktas „Man of the Year“ —svarbiausias 
praėjusių metų asmuo. Asmeninis Kenne
džio populiarumas Amerikoje šiandien 
yra didesnis, negu praeities populiariųjų 
prezidentų, kaip Roozvelto ir Eisenhove- 
rio. Gallopo viešosios opinijos instituto 
surinktomis žiniomis, prezidento darbu 
yra patenkinti net 78 proc. amerikiečių. 
Tai yra labai didelis procentas, atsime
nant, kad rinkimus jis laimėjo vos-ne-vos. 
Didelė dalis prezidento gerbėjų mėgsta jį 
dėl ašmeninių privalumų. Geros išvaizdos, 
tiesus ir geras kalbėtojas, jis moka įtikin 
ti klausytojus savo nuoširdumu. Nemaža 
prisideda ir jo šeimos laikysena. Ameriko 
je labai mėgstama pamėgdžioti prasikišu- 
sius žmones. Po rinkimų neilgai truko, 
kai Amerika pradėjo rengtis ir plaukus 
šukuotis prezidento žmonos pavyzdžiu. 
Moka prezidento štabas išnaudoti spaudą 
ir televiziją prezidento populiarumo padi
dinimui. Tokios smulkmenos, kaip nufil- 
mavimas mažos prezidento dukters Karo
linos, ateinančios pas tėvą su mamos ba
tais ant kojų ir sutrukdančios svarbų pa 
šitarimą, amerikiečiams labai patinka. Pa 
tinka žmonėms ir paties prezidento judri, 
jauna ir graži šeima, kurioje yra ir filmų 
aktorius Peter Lawford.

Kalbant apie atliktuosius darbus, narni 
niuose reikaluose prezidentas netikėtai su 
tiko Kongreso pasipriešinimą dėl visos ei 
lės savo pasiūlytųjų įstatymų. Pasiprieši
nimas buvo juo skaudesnis, kad Kongre
so daugumą sudaro demokratų partijos 
nariai. Iš 355 įstatymų Kongresas priėmė 
tik 172. Užsienio reikalų baruose prezi
dentas turėjo pergyventi tragišką Kubos 
invaziją ir, žinoma, Berlyno įtempimus. 
Nelengvi buvo ir pietryčių Azijos įvykiai 
Viet Name ir Laose. Nežiūrint, kad tie vi-

RAŠO: A. PUŽAUSKAS 
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užsimojimas šią operą išleisti į platesnį 
gyvenimą pilnai ir greitai pavyks.

šįmetinis „Draugo“ romano konkurso 
laimėtojas yra Juozas Kralikauskas. Ko
misija paskyrė jam 1000 dolerių premiją 
už romaną „Titnago ugnis“. „Draugas" 
atkarpoje jau pradėjo romaną spausdinti. 
Tai istorinių Mindaugo laikų gyvenimas 
ir nutikimai, su rikiais, kriviais ir žy
niais.
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Čikagos spaudoje daug rašoma apie Lie 

tuvoje sukeltą ir labai pučiamą bylą dėl 
„kunigų spekuliavimo“. Pagrindiniu kal
tinamuoju, yra Klaipėdos klebonas ir 
naujos bažnyčios statytojas kūn. L. Povi
lonis. Įdomus Čikagoje tas faktas, kad 
„Naujienos“ pirmosios išspausdino net ke 
lias smulkias korespondencijas apie visą 
to kunigo persekiojimo eigą. Įdėtos buvo 
ir kelios retos fotografijos. Daugiau jau 
buvo galima tikėtis, kad „Draugas“ visą 
tą „skoopą“ būtų nutvėręs.

Čikagoje veikė ir Amerikos Lietuvių 
Dailininkų meno paroda, kurioje buvo iš
statyta net 18-kos dailininkų kūriniai. Ži
noma, tai ne visų čia gyvenančių kūri 
niai; dailininkai, kaip ir kiti tautiečiai, tu 
ri savo tarpe mažų nesutikimėlių ir gm 
pelių. Tačiau paroda labai pasisekusi, 
daug naujų paveikslų, jų tarpe ir labai 
stiprių. Savo kūrinius pirmą kartą Čika 
goję parodė ir londoniškis A. Petrikonis, 
iškabinęs šešis paveikslus.

Žiema Čikagoje neįprastai gili. Prisni 
go daug sniego, ir automobilių katastrofo 
se daug buvo sužeistų ir negyvų. Čikagos 
ligoninės perpildytos, daug įvairių lūži 
mų, nes ir gatvės ir šaligatviai pavojingai 
slidūs. Saulutė tačiau, vis aukščiau atkop 
dama, žada netolimą pavasarį,

MEDICINOS PAGALBA 
NEREIKALINGA

Peru šiaurėje yra Huascaran kalnas, 
22.205 pėdų aukštumo.

Tą dieną buvo ypač gražu, saulėta, kaip 
ir senoką jau laiką. Rodos, saulė maudėsi 
snieguose ir leduose.

Saulėtos dienos pagaliau privertė ledą 
sutrūkinėti, ir didžiulė atlauža ėmė riedė-

T A U i R A S
(A. BRIEDIS) 

MAIL ORDER & PARCEL SERVICE,
88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3.

TEL. ACO. 9471.
šiemetinis TAURO įvairiausių 

prekių išpardavimas sumažintom 
kainom vyksta nuo sausio 27 d. iki 
kovo 31 d.

Garantuotos aukštos kokybės 
prekės galimai žemesnėmis kaino
mis. 1961-62 metų gamybos me
džiagos žemiau rinkos kainų. Pvz., 
Aukso medalio Serge bostonas 
15-16 oz. — 29 šil. 6 penai. Normali 
kaina — 33 šil.; 16-18 oz. — 36 šil., 
nors normali kaina — 40 šil.; 20 
oz. — 39 šil., nors normali kaina— 
45 šil.

Gražiausios „Double plain“ me
džiagos įvairiomis juostelėmis, la
biausiai mėgiamos gavėjų: 15-16 
oz. — 36 šil. 6 penai; garantuotai 
ne mažesnio svorio kaip 18 oz. „vi
zitinės“ rūšies 42 šil., normali kai
na 46-50 šil. Ne mažiau kaip 20 
spalvų pasirinkimas.

Geriausios sunkios rūšies Pin
head 20-21 oz. po 47 šil, 6 pen., 
normali kaina apie 53 šil.

Satinuotos Barathea 18-20 oz.
— 44 šil. - 49 šil. Taip pat daugybė 
kitokių medžiagų pasirinkti iš ke
lių šimtų medžiagų.

Kainos čia paduodamos be mui 
to. Muitas už kostiumines me
džiagas yra 9 šil. už 1 jardų, paltų
— 11 šil., vilnonių suknelių — 7 
šil. 2 pen., nylono 3 šil. 8 pen., vel
veto 7 šil. 2 pen., medvilnės 2š. 2 p.

Crombie, geriausia angliška - 
škotiška paltų medžiaga 35-36 oz.
— 89 šil. (normaliai po 100 šil. už 
jardą). Crombie imitacija — 40 
šil. (normaliai po 48 šil.). Moteriš
kos paltų medžiagos grynos vilnos 
velouro nuo 14 šil., vilnos ir kašmi 
ro nuo 22 šil. Įvairiausių spalvų la 
bai geros rūšies žoržetas nuo 14 šil. 
iki 21 šil. Labiausiai mėgstamas 
„flocked“ aksominėmis gėlytėmis 
nylonas 45“ ir 48“ pločio, kurių 3 
ar 3 su ketvirčiu jardo pakanka 
suknelei, po 8 šil. 9 penus už jardą. 
Normali kaina 9 šil. 11 penų. „Tęs 
ted quality“, nesiraukšlėjantis vėl 
vetas-aksomas 16 šil. 4 penai. Nor 
mali kaina 18 šil. 11 pen,

95 proc, visų medžiagų turi kraš 
tuose įaustus įrašus „Ali Wool. Ma 
de in England“.

Angliški ar itališki megztiniai 
ne mažiau kaip 10 proc. pigiau ne 
gu krautuvės kaina, šveicariškos 
vilnonės „Pure Wool" skarelės 32x 
32“ — 18 šil. 10 pen. Gryno šilko — 
15 šil. (32x32).

Geriausia vokiška garantuota 
impilams medžiaga, raudona, 63“
— 13 šil. 3 pen.; natūralios spalvos
— 11 šil. 6 pen.

Avalynė, kuri niekada nebūna 
skelbiama išpardavimuose, nes yra 
iš naujai gaminamųjų — 10 proc. 
nuolaidos.

Gal kils klausimas, kodėl viskas 
pigiau, kaip kitur?

TAURAS, būdamas savaran
kus ir nuo nieko nepriklausomas, 
savo pelnu dalijasi su siuntėjais, 
todėl ir kainos yra konkurencinės.

Neįmanu viską išvardyti, ką 
siunčiame, bet kiekvienam papra
šiusiam pasiunčiamas išsamus kai 
noraštis, pageidaujamų prekių pa 
vyzdžiai ir medžiagų pavyzdžiai.

Išsimokėjimo sąlygos taikomos 
pagal kiekvieno pajėgumą mokėti.

Garantuotai pasiunčiamos tos 
prekės ir medžiagos, kurios yra pa 
gal pavyzdžius užsakomos.

Pageidaujantiems TAURAS taip 
pat patarpininkauja įsigyti ir ki
tokių prekių sau: įvairiausių fir
mų šaldytuvų, elektrinių virimo ir 
šildymo pečių, radio, radiogramų, 
televizijų, _ skalbimo mašinų, be
veik visų rūšių, kokių tik yra, rašo 
mųjų mašinėlių, o taip pat vokiš
kos Olympia firmos su lietuviš
ku alfabetu, virtuvės ir kambarių 
baldų, kilimų ir kt. Viskas su fa
briko garantijomis nustatytam 
metų skaičiui. Viskas pristatoma į 
namus.

Be to, nuolaida taikoma taip 
pat įvairioms vokiškoms, švei
cariškoms siuvamosioms maši
noms — Singer, Pfaff, Alfa ir laik 
rodžiams — Cyma, Avia ir kt.

Jūsų pačių supirktųjų prekių 
siuntinys pasiunčiamas už 1 sv,

tis su Chruščiovu, kai šis 1959 m. buvo 
New Yorke.

Gubernatorius jam priminė, kad dauge 
lis niujorkiečių yra kilę iš Rusijos.

— Labai gerai žinau. Aš ir pats vos ne
atvažiavau.

— Ko? — paklausė gubernatorius.
— Žinoma, juk čia didesni atlyginimai.
Rockefelleris ir Chruščiovas pirmą kar

tą buvo susitikę 1955 m. Ženevoje. Rocke
felleris tada dirbo Baltuosiuose Rūmuose.

— Tikiuos, kad nustebote, matydamas 
mane dabar New Yorko gubernatorium,
— sveikindamas tarė Rockefelleris New 
Yorke.

— šitaip gali atsitikti tik Amerikoje,
— atsakė Chruščiovas.

MADRIDO LIETUVIŠKASIS BALSAS

(Atkelta iš 2 psl.)
šių moralinių ir karinių bei politinių 
avanpostų prieš raudonąją šmėklą Vaka
rų pasaulyje. Be to, ispanai yra tikri, jog 
jie pilnai atstovauja tai dvasinei ir mora
linei kovai už milijonus patekusių po žiau 
ria bolševikine priespauda. O tokioje ko
voje negalima nei suklupti nei pailsti!
Lietuva ir Ispanija bei kiti kovoje prieš 
komunizmą kraštai yra tos pačios galvo
senos ir tų pačių idealų. Galimas daiktas, 
kad Ispanija bus mums didelė pagalba 
laisvę atgaunant. Užtat suprantama, kodėl 
svarbios ispanų asmenybės nuo pat pra
džių yra rodžiusios savo pasitenkinimą ir 
sveikinusios Lietuviškųjų Radijo Valan
dėlių darbuotojus su geriausiais linkėji
mais tęsti pradėtąjį sveikintiną patrioti
nį, kultūrinį, religinį darbą Lietuvos iš
laisvinimo bare, guodžiant ir padrąsinant 
pavergtuosius lietuvius Lietuvoje ir Sibi
ro tremtyje. Lietuvių darbu yra pilnai pa
tenkintas net ir pats Ispanijos vadas ge
nerolas Franco, kuris lietuviškųjų Madri
do radijo Valandėlių vedėjui prieš kiek 
laiko yra pasakęs: „Sakykite ir rašykite 
visiems lietuviams, kad aš jaučiuos lai
mingas, jog jūs galite patenkinti savuo
sius mūsų radiju, nes lietuvių reikalus, 
troškimus ir kančias puikiai atjaučiu, ka
dangi ir pats turėjau nuo komunistų daug 
iškentėti ir pagaliau prieš juos trejis me
tus žūtbūtinėj kovoj grumtis“.

Plačioji ispanų visuomenė mūsų darbui 
Madride ir apskritai Lietuvai, kaip kata
likiškam kenčiančiam kraštui nuo komu
nizmo, irgi rodo daug susidomėjimo ir pri 
tarimo bei reikale pagalbos.

Telaimina užtat mus Aukščiausiasis ir 
tepadeda mums visi geros valios lietuviai 
laisvojo pasaulio baruose, kad sunkiu ir 
atsakingu darbu įstengtume tesėti savo 
pažadus ir kad mūsų darbas atneštų nau
dos Lietuvai ir, lietuviams,

si įvykiai nebuvo labai Amerikai palan
kūs, kad jie liko neišspręsti, paties prezi
dento populiarumas ne tik ne sumažėjo, 
bet dar pakilo.

Prezidento pasirinktieji ministerial po 
metų kieto darbo jau irgi nusipelnė vie
nokio ar kitokio spaudos vertinimo. Stip
riausiuoju ir geriausiai atliekančiu savo 
pareigas yra laikomas Gynybos ministe- 
ris MacNamara, buvęs Fordo automobilių 
imperijos prezidentas. Dar jaunas vyras, 
44 metų, šis biznio pasaulio galiūnas bu
vo parinktas ne dėl partijos (jis yra res
publikonas), bet dėl savo organizacinių 
sugebėjimų. Gerai vertinamas ir kitas 
respublikonas Kennedžio kabinete, užsi
likęs iš praėjusios Administracijos — Di- 
lonn, finansų reikalų tvarkytojas, o taip 
pat prezidento brolis Robertas — teisin
gumo ministeris, ir darbo reikalų sekreto 
rius Goldbergas. Kitų ministerių veikla 
neišryškėjo dar arba, kaip vidaus reikalų 
Udallio, vienbalsiai buvo nupeikta. Pažiū 
rėsime, ką atneš nauji metai ir kaip vai 
džia tvarkysis, bet dabar aišku, kad jeigu 
šiandien būtų naujo prezidento rinkimai, 
tai demokratas Kennedy laimėtų didele 
persvara.

Lietuviai Čikagoje ruošiasi minėti Va
sario 16 d. Didelės pastangos daromos su 
rinkti pinigų išleisti naujai lietuviškai ope 
rai. Komp. K.V. Banaitis, ilgus metus dir
bęs, sukūrė „Jūratę ir Kastytį“ pagal B. 
Buivydaitės libretą, šis didelis darbas 
randa nemaža prielankumo ne tik muzi
kų ir dainininkų tarpe, bet ir visoje lietu 
vių visuomenėje. Reikia tikėtis, kad

ti žemyn. Kol ta atlauža pasiekė už 9 my
lių esančią Santą upę, bebuvo nebe ledo 
gabalas, bet masė sniego, ledo, uolų, me
džių, purvo. Tos masės aukštis apie 40 pė
dų, plotis apie 1000 jardų. Kai nustojo rie 
dėti, tai užėmė apie 250 akrų plotą.

Kai pasigirdo „pragariškas dundesys“, 
buvo jau prietemėlė, ir žmonės daugiausia 
sėdėjo prie vakarienės stalo. Kiek žmonių 
žuvo, sunku kol kas suskaičiuoti. Mano
ma, kad apie 3500-3800.

Ranrahirka kaime iš 500 išsigelbėjo tik 
apie 50. Tarp išsigelbėjusių yra ir kaimo 
seniūnas Caballero, kuris buvo išėjęs tuo
met paupiu pasivaikščioti. Jo kaimas iš
nyko per 8 minutes.

Peru vyriausybė susilaukė užuojautų ir 
pagalbos. Bet kai iš Europos ir Amerikos ' 
buvo pradėti gabenti medikamentai, tai 
paaiškėjo, kad ten nereikalingi. Sužeistų 
nėra, tik užmušti.

Ryšium su ta nelaime minimos dvi anks 
tyvesnės griūtys. 1941 m. nuo to paties 
Huascaran kalno griūtis palaidojo 4000 
žmonių apie 30 mylių nuo dabartinės 
vietos. \

1916 m. Alpių griūtis palaidojo apie 
9.000 austro-vengrų divizijos karių, žygia
vusių į frontą.

NEBENORI EUROPOS
Atrodo, kad Pietų Afrikos gandrai jau 

ima atsižadėti savo kasmetinių kelionių. 
Paukščių tyrinėtojai nustatė, kad skaičius 
gandrų, skrendančių pavasarį į Europą pe 
rėti, nuolat mažėja. Daugelis minėtų 
paukščių peri dabar Afrikoje ir atsisako 
savo išvykų į Europą.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

paruoštus

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

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

(Z. JURAS)

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

pils Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą,
ssšiĮ mašinas, akordeonus ir visa kita.
įį Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 

kiekvienam pareikalavus.
jįjĮj Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus
||jj| žemiausią kainą.

SicPasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai
...p siuntinius.
piji Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

3



4

Europos Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDO KREIPIMASIS

Vasario šešioliktosios minėjimų dieno
mis prisiminkime Tautos Fondą, kurio su 
rinktais pinigais finansuojama Lietuvos 
laisvinimo veikla.

Organizacijos, kurios rinks aukas minė 
jimuose, ir visi tautiečiai prašomi pinigus 
siųsti pašto orderiais bei čekiais, išrašy
tais Lithuanian National Fund vardu. Laiš 
kus adresuoti:
Tautos Fondo Atstovybei D. Britanijoje, 

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

6 PUSLAPIU RĖMĖJAI

Kaip „Europos Lietuvio“ Nr. 4 skelbė
me, papildomų 2 laikraščio puslapių sąs 
kaiton tautiečiai sudėjo 8 svarus ir 4 šil.

Po to šitam reikalui suaukojo R. Gus
tainis 14 šil., P. Senvaitis 1 sv., J. Sniupas 
10 šil., S. Tadaravičius 10 šil., P. Miklo- 
vas 14 šil., S. Jezerskis 4 šil., J. Stundžia 
5 šil., J. Bardzil 1 sv., A. Mažeika 10 šil., 
J. Purzelis 1 sv., A. Važgauskas 10 šil., iš 
viso 6 sv. 17 šil.

Taigi šioje sąskaitoje turime jau 15 sva 
rų ir 1 šil.

Kitą savaitę laikraštis išeina 6 pusla
pių, ir iš sąskaitos panaudojama tam rei
kalui 15 svarų.

Sąskaitoje garbingai lieka budėti 1 šilin 
gas, kuris laukia sau kompanijos.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ DĖMESIUI

Sesės Ir Broliai,
Vasario 17 d. DBLS Nottinghamo Sk. 

ruošia Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą ir maloniai kvietė Anglijos 
Rajono skautus-tes prisidėti prie meninės 
programos išpildymo.

Mums tai yra didelė garbė ir kartu pa
reiga kuo gausiau šiame minėjime daly
vauti ir kuo gražiau pasirodyti mūsų mie 
liems tautiečiams Nottinghame, kurie yra 
pasižymėję savo darbais ir parama mūsų 
skautiškam veikimui Anglijoje.

Programoje numatyta Iškilmingoji Su
eiga, lauželis su tautiniais šokiais, daino
mis ir kitais pasirodymais, ir tai išpildys 
daugiausia Nottinghamo ir Bradford© 
skautai ir skautės.

Kviečiu visus, kas tik gali, atvykti va
sario 17 d. į Nottinghamą. Minėjimo pra
džia ir vieta bus pranešta „Europos Lietu
vyje“.

Iki pasimatymo
ps. J. Alkis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIAI 
l ROMĄ!

Šiemet sueina 10 metų nuo garsiosios 
apie išeivių reikalus pop. Pijaus XII encik 
likos „Tremties Šeima“ pasirodymo. Ta 
proga rugpiūčio 3-7 d. Romoje jvyks di
džiulis tarptautinis išeivių sąskrydis. Ja
me žada dalyvauti daug ir lietuvių. Jie 
dar paminės iškilmingai didžiojo Lietu
vos atgimimo dainiaus MAIRONIO 100 
metų gimimo sukaktį.

Naujasis laikraštis ŠALTINIS j tą są
skrydį ruošia D. Britanijos lietuvių eks
kursiją. Iš Londono Victoria Station gele
žinkeliu išvyksime rugpiūčio 2 d. ir grįši
me rugpiūčio 11 d. Kelionė, viešbutis, 
maistas (išskyrus traukinyje), Romos ap 
žiūrėjimas autobusu — viso tik 28 svarai. 
Vaikams iki 10 m. 21 svaras, iki 14 m. 24 
svarai. Norinčius kviečiame tuojau užsira 
Syti ir atsiųsti 3 svarus depozito, kurio rei 
kalauja agentūra. Pranešti, kokį pasą tu
ri, kaip ilgai galioja. Smulkiau bus duoda 
mi nurodymai asmeniškai. Rašyti: kun. S. 
Matulis, MIC, Lithuanian R.C. Church, 
21, The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

LIETUVIŲ DAILININKŲ DARBAI 
PARODOSE

Sausio 4 d. Londone, The Rawinsky 
Gallery, buvo atidaryta Alexandre Troin 
ir Elenos Gaputytės meno darbų paroda.

Skulptorė E. Gaputytė yra gimusi Šiau
liuose. Vokietijoj ji studijavo pirmoj po
karinėj Meno Akademijoj, kuri buvo 
įsteigta prancūzų 1945 metais Fribourg- 
Brisgau mieste. Kanadoj ji lankė Mont
real Museum ir Ontario College of Art. 
Grįžusi į Europą, Paryžiuj įstojo į Ecole 
des Beaux Arts ir dirbo su žinomu skulp
torium Grimond.

Atvykusi Anglijon 1956 metais, ji apsi
stojo St. įves miestely, Cornwall, ir atida
rė savo meno galeriją — The Sail Loft 
Gallery.

Dabartinė E. Gaputytės paroda yra jau 
antra Londone. Taip pat ji yra turėjusi 
parodų Ontario ir Paryžiuj ir su Penwith 
Society of Arts.

Sausio 21 d. Bradford© miesto meno ga
lerijos direktorius Peter Bird atidarė la
pinių parodą Woolstaplers Inn,. Bradfor- 
de. šitoj parodoj galima matyti ir lietu
vių Al. ir M. Dičpetrių darbų. Jie abu — 
vyras ir žmona — yra .savamoksliai me
nininkai. Jiem pavyko suorganizuoti jau
nus Bradfordo ir apylinkės menininkus 
į grupę — The Woolstaplers Inn Group 
Of Artists, kuri šiose patalpose laikys 
nuolatinę originalių meno tapinių parodą, 
o sekmadieniais nuo vidurdienio iki 2 vai. 
p.p. skaitys eilėraščius, Tapiniai bus kei
čiami kas mėnesj.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį. Sporto ir So
cialinio Klubo salės patalpose (345A, Vic
toria Park Rd., E.9) Londono Lietuvių 
Choras, vadovaujamas V. Mamaičio, ren
gia nepriklausomybės šventės minėjimą. 
Programoje paskaita, kurią skaitys čiga- 
gietis kun. Dr. F. Gureckas, Meninę pro
gramą atliks choras.

Visi londoniečiai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti atšvenčiant Lietuvos Nepriklau 
somybės 44 sukaktuves.

Pradžia 7.30 vai. vakaro punktualiai — 
prašom nesivėluoti.

PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 28 d. vykusiame parapijos susi

rinkime parapijiečiai išklausė savo vado
vybės pranešimų. Klebono pranešimas 
daugiau buvo susijęs su religine parapijos 
veikla. Žmonių judėjimas parapijoje: vedė 
2 poros, gimė 6 vaikai, mirė 23 asmenys. 
Be to, metų bėgyje bažnyčioje buvo atnau 
jintas Lurdas, įsigyta nauja prakartėlė, 
kuria tikrai verta pasidžiaugti, nes nevi- 
sos anglų bažnyčios tokias turi. Tai Vinco 
Jokūbaičio darbas. Baigdamas savo pra
nešimą, priminė londoniečiamg lietuviams 
katalikams, kad reikėtų vis dėlto daugiau 
lankyti savo lietuvišką bažnyčią. Padėko
jo už gražų sugyvenimą ir bendradarbia
vimą atliekant visus katalikiškus ir lietu
viškus darbus.

Parapijos p-kas S. Kasparas padarė pra 
nešimą apie parapijos kultūrinę ir ūkinę 
veiklą. Buvo atremontuota bažnyčios ir 
klebonijos stogas. Sekantiems metams nu 
matomi sienų restauracijos darbai iš pie
tų ir vakarų pusės, ir tai gali kainuoti 
300-350 sv. Be to, turi būti išdažyta kuni
gų zakristija. Numatoma kreiptis į mūsų 
geradarius ir rėmėjus aukų šiems remon
tams atlikti.

Džiugus kultūrinis dalykas tai, kad mū 
sų bažnyčios paunksmėje atgimė dvimėne 
sinis laikraštis ŠALTINIS. ,

Bendradarbiauta su visomis draugijo
mis ir organizacijomis, kur tik sąlygos rei 
kalavo ir leido.

Padėkota visiems mūsų bažnyčios gera 
dariams iš parapijai priklausančių koloni
jų — Derby. Stoke-on-Trent, Leicester, Co 
ventry, Corby, Leamington, Wolverhamp
ton, Gloucester, Stroud, Kettering ir vi
siems pavieniams lietuviams. Be to, dide
lė padėka Londono Moterų Šv. Onos D-jai 
ir jos vadovybei, kuri remia visus parapi 
jos darbus.

Šiais metais sueina 60 metų, kaip įkur
ta Londono lietuviška parapija, ir 50 me
tų, kaip pašventinta dabartinė mūsų baž 
nyčia. Šioms sukaktuvėms paminėti bus 
sudarytas atskiras komitetas. Sukaktuvių 
paminėjimas atidedamas į rugsėjo mėn. 
pradžią.

Kasininkas S. Starolis supažindino su 
piniginiais reikalais, šiais metais pajamos 
buvo mažesnės. Revizijos komisijos p-kas 
P. Bulaitis pranešė, kad kasa buvo tikrin
ta, knygos gerai vedamos.

Pranešimai buvo priimti, iškeliant daug 
pasiūlymų.

Išrinkta vadovybė sekantiems metams: 
S. Kasparas — perrinktas pirmininku, J. 
šemeta — vicepirmininku, A. Nemajuška 
— I sekretorius, B. Gleveckas — II sekr., 
S. Starolis — perrinktas I kasininku, J. 
Dirvonskis — perrinktas II kasininku.

Revizijos komisija perrinkta: P. Bulaitis 
Sen., V. Zdanavičius ir J. Černis.

Susirinkimui pirmininkavo B. Glevec
kas, sekretoriavo S. Blotnys. Dalyvavo ga 
na gausus būrys parapijiečių (80), nežiū
rint šalto oro ir vakarykščio Spaudos Ba
liaus. R.L.

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 17 d., 6 vai. p.p., Telegraph Inn, 

London Rd., Derby, Derby Lietuvių Klu
bas rengia

Nepriklausomybės Šventės Minėjimą.
Programoje oficialioji ir įvairi meninė 

dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. Po to 
seks šokiai ir žaidimai su išgėrimais ir 
gausia loterija.

Kviečiame visus Derby ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti minėjime.

DLK Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams su 

Šv. Komunija laikysiu vasario 11 d., 15 
vai., Derby St. Mary's Chapel (Sowter 
Rd. ir St. Mary's sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

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 Valdybą

EUROPOS LIETUVIS

DBLS VEIKLA
DBLS Valdyba gauna laiškų su paklau

simais apie Europos lietuvių jaunimo su
važiavimą, kuris ruošiamas šią vasarą Lie 
tuvių Sodyboje. Daugiausia domimasi su
važiavimo laiku.

Dar negavus pasisakymų iš kelių Bend 
ruomenių Valdybų (Prancūzijos, Švedijos 
ir kt.), tuo tarpu dar negalima galutinės 
datos nustatyti. Tikimasi, kad tai galima 
bus padaryti šio mėnesio pabaigoje.

Pats suvažiavimas bus grynai tautinio 
pobūdžio, be jokių srovinių ar ideologinių 
atspalvių. Jame galės dalyvauti visi užsi
rašę jaunuoliai, tačiau vietų skaičius yra 
ribotas.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas numatoma sušaukti 
balandžio mėn. Londone. Netrukus orga
nizacijoms bus išsiųsti pakvietimai.

MOŠŲ RĖMĖJAI

L. Karnišovas aukojo „E. Lietuviui“ 10 
šilingų.

Apsimokėdami už kalendorių, aukų yra 
pridėję 14 šil. J. Bardzil, po 4 šil. K. Gri
gaitienė, J. Stundžia, J. Navickas, A. Sta
šaitis, B. Banys, V. Puidokas, V. Bumb- 
lauskas, P. Vyžintas, P. Senvaitis, A. Ku 
bilius, K. Blažys ir A. Kazakevičius, 3 šil. 
J. Matuška, po 2 šil. J. Venskūnas ir L. 
Pūras.

NOTTINGHAM AS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario 17 d., šeštadienį, rengiamas 
Vasario 16-tosįos minėjimas Nottinghame, 
kuris įvyks 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

BIRMINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

šeštadienį, vasario 17 d., 7 vai. vakare, 
BIG BULLS HEAD restorano salėje, 75, 
Digbeth, Birmingham 5, DBLS Birming- 
hamo skyrius rengia

Vasario 16-tos Dienos Minėjimą 
su įdomia ir linksma programa.

Džiazas gros iki 11.30 vai.
Visas minėjimo pelnas skiriamas Vasa

rio 16 gimnazijai paremti.
Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, Co-operative 
Hall, Welsgrave Rd. (iš miešto 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

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.

Skyriau^ Valdybą
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LIETUVIŲ SODYBA

GLASGOWO LIETUVIAI SODYBON
Nuo liepos 14 d. jau užsisakė Sodyboje 

atostogas septyni Glasgow© lietuviai. Pri- 
siųsdama užsakymus, A. Stankienė rašo, 
kad ir daugiau Škotijos lietuvių ruošiasi 
vasaroti Sodyboje. Sveikiname.

Tuo pačiu laiku, M. Zokienei tarpinin
kaujant, atostogas jau užsisakė šeši Bir- 
minghamo lietuviai.

Be jau minėtų, iki šiol dar yra pareiškę 
norą Sodyboje vasaroti Puidokai iš Londo 
no, šumauskai iš Doncaster ir kiti. Laukia 
ma daugiau lietuvių vasarotojų. Užsaky
mus nedelsiant siųsti:
HEADLEY PARK, BORDON, HANTS.

ĮSIGYTAS TRAKTORIUS
Pasitaikius progai, Lietuvių Sodyba nu

sipirko seną traktorių. Ieškoma prieina
momis sąlygomis įsigyti priekabą. Tautie
čiai, kurie šiame reikale galėtų padėti, pra 
šomi patarpininkauti.

BRADFORD AS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Bradfordo liet, klubas VYTIS vasario 
24 d. savo namuose rengia

Vasario 16 minėjimą.
Bus oficialioji dalis, meninė programa 

ir šokiai.
Pradžia 6 vai. Baras veiks iki 11 vai.
Kviečia visus atsilankyti

Klubo Valdyba

NAUJA KLUBO VALDYBA
Sausio 14 d. Klubo Valdyba, kuriai pir 

mininkavo V. Ignaitis, savo vienerių metų 
darbą sėkmingai baigė. Jai pavyko išlygin 
ti visas Klubo skolas, kurių dar buvo likę 
nemaža.

Taip pat dėl nesveikatos pasitraukė il
gametis Klubo sekretorius A. Dičpetris, 
kuris tas pareigas ėjo nuo Klubo įsikūri
mo.

Į naują Klubo valdybą išrinkti ir parei 
gomis pasiskirstė: Jurgis šergalis —pirm., 
Petras Matulevičius —vicepirm., Anicetas 
Bučys — sekr., Antanas Mačiulis — kasi
ninkas, Stasys Grybas — sporto vad., Juo
zas Peleckas — adm., Petras Zdanavičius 
—narys (baro ved.).

Į revizijos komisiją išrinkti: V. Ignaitis, 
A. Jablonskis, A. Elvikis.

MIRĖ JONAS TACELAUSKAS
Sausio 28 d. vakare Bradfordo St. Lu

ke's ligoninėje po ilgėlesnės ligos mirė 
a.a. Jonas Tačelauskas. Gimęs 1905 m. 
lapkričio 8 d. Lankupėnų km., Vilkaviš
kio apskr., buvo vienturtis ūkininkų šei
moje. Tačiau jo tėvas, norėdamas geriau 
įsikurti, D. Karo metu emigravo į Angli
ją, paskui į JAV, kur dirbo anglių kasyk
lose ir tragiškai žuvo kasyklai užgriuvus.

Jonas, likęs su motina, nuo pat jaunys
tės ėmėsi visų žemės ūkio darbų. Vėliau, 
vedęs žmoną ir tėvo pavyzdžiu siekdamas ‘ 
geresnio gyvenimo, persikėlė į Klaipėdos 
kraštą ir apsigyveno Rusnėje, kur įsigijo 
ūkį. Vokiečiams okupavus Klaipėdą, buvo 
priverstas palikti savo gyvenvietę ir per
sikėlė į Žem. Naumiesčio valsčių. 1944 m. 
turėjo vėl palikti ne tik naują darbovietę, 
bet ir Lietuvą, kai raudonoji armija artė
jo į Žemaitiją.

Su šeima — žmona, dviem sūnum ir 
dviem dukterim — gyveno įvairiose Vo
kietijos vietose, kol 1947 m. su vyresniuo
ju sūnum Vincu ir dukterimi Vanda emi
gravo j Didž. Britaniją. Pradžioje dirbęs 
žemės ūkyje, vėliau tekstilėje (Brighouse 
bei Bradforde), susitaupęs pinigų įsigijo 
Bradforde namus, kur atsikvietė savo 
žmoną ir du jaunesniuosius vaikus — sū
nų Alfonsą ir dukterį Irutę.

A.a. Jonas buvo nuoširdus ir mielas 
žmogus. Domėjosi lietuvių veikla, daly
vaudamas įvairiuose minėjimuose ir šven 
tėse; kada galėjo, lankėsi lietuvių pamal
dose. Visuomet buvo geros nuotaikos ir 
dėl to buvo visų mėgiamas. Nors pradėjo 
negaluoti, tačiau geros nuotaikos nepame 
tė. Tikėjosi dar pasveikti ir sulaukti ge
resnių laikų. Tačiau mirtis atėjo staiga ir 
netikėtai. Ypač jam buvo skaudžios pas
kutinės valandos, kadangi gulėjo izoliuo
tas D bloke, kur jo negalėjo lankyti nei 
žmona nei vaikai. Pagaliau sekmadienio 
vakare, aprūpintas paskutiniais Sakra
mentais ir mylimos žmonos aplankytas, 
ramiai numirė. Palaidotas vasario 3 d. 
Bradfordo kapinėse, dalyvaujant šeimos 
nariams (tik duktė Vanda negalėjo iš Ka
nados atvykti) ir gražiam būreliui tautie
čių. Gedulingas pamaldas atlaikė ir laido 
tuvių apeigas atliko kun. kapelionas.

Lietuvoje dar tebegyvena senutė velio- 
nies motina, sulaukusi 82 metų amžiaus.

Amžiną atilsį duok a.a. Jono sielai, 
Viešpatie. J. Ks

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems savo drau

gams ir pažįstamiems, lankiusiems mane 
Hope Hospital ir Salford Royal Hospital. 
Dėkoju taip pat Liet. Veteranų S-gos „Ra 
movė“ pirmininkui K. Murauskui, Valdy
bai, ramovėnams, draugams ir pažįsta
miems, prisidėjusiems prie piniginės rink 
liavos man sunkios ir ilgos ligos metu 
šelpti.

Visiems ir už viską nuoširdus ačiū.
B. K.

su-

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 19 va!., Moll- 
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 
hotelį šventės užbaigai.

Skyriaus Valdyba

SUSIRINKIMAS
Vasario 11 d., 12 vai., Molineux Hotel 

šaukiamas tėvų susirinkimas.
Visi suinteresuoti mokyklos veikla pra

šomi dalyvauti.
Tėvų Komitetas

VOKIETIJA
SUSIRGO KUN. DR. J. NAVICKAS.

Darydamas pranešimą apie moksleivių 
kat. religinį stovį Vasario 16 gimnazijos 
tikybos, lotynų kalbos ir filosofijos moky
tojas gavo smegenų priepuolį. Suparaly- 
žuota tapo dešinė pusė. Ligonis nuvežtas 
tuojau į Mannheimo ligoninę, kur turės ii 
gesnį laiką išbūti.

P. POVILĄ JAKŠTONĮ
ir

Miss BARBARĄ FURNELL 
nuoširdžiai sveikiname sukūrus šeimos 

židinį.
Peterborough lietuviai

iiinora

VIETOJE

VELYKINIO SVEIKINIMO
DAINORA yra paruošusi dovanų siunti 

nėlius nuo 6 sv. 10 šil. iki 15 sv. 10 šil., 
įskaitant visas išlaidas. Viso tokių siunti
nėlių pasirinkimui yra 12 rūšių: seniems, 
jauniems, vyrams ir moterims.

Susidomėjusiems pasiunčiami pasirin
kimui sąrašai ir pavyzdžiai.

Nuosavų prekių siuntiniai nuo 5 šil iki 
20 šil.

Rašyti:
DAINORA LTD.,

49, Thornton Ave., London, W.4.

10,30 v. ge- 
Ragauskie-

d., 
M.

d., 
18

12,30 v.
d., 12,15 v. 

d., 10,30 v, ge-

PAMALDOS 
ROCHDALE — vasario 10 
dulingos pamaldos už a.a. 
nę seselių koplyčioje. 
BRADFORD — vasario 11 
NOTTINGHAM — vasario 
ROCHDALE — vasario 24 
dulingos pamaldos už a.a. A. Viržintienę 
St. Patrick's bažn.; vasario 25 d., 11,30 V. 
pamaldos sės. koplyčioje.

Kitas pamaldų sąrašas yra 2 psl. po 
Sekmadienio Rimties.
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