
fLietuvos \
I nacionaline 1

■RF \M.Mažvyo°/
\bi*oUoteka/

Ll ETŲ VIS
Nr. 7(698). 1962. II. 13 XVI metaiLondonas, 1962 metų, vasario mėn., 13 d.

VASARIO 
16 JI

*• '• : f. - •'iĮKI•***■*’•'-
Minime Nepriklausomos Lietuvos Vals

tybės atstatymo sukaktį ypatingose sąly
gose. Sovietinio kolonializmo ir komunisti 
nės diktatūros vykdytojai visaip stengiasi 
kodaugiausia išnaudoti lietuvių tautą ir 
jos gėrybes, bet taip pat tie patys mūsų 
tautos pavergėjai perša savo tariamąjį 
broliškumą ir draugiškumą. Tačiau Krem 
liaus valdovai, žinodami, kad lietuvių tau
tos laivės troškimo jėga nepanaikins ir 
kad pasitikėjimo ir draugiškumo per prie 
vartą nęįgys, paskelbė viliojančią gerovės 
programą, žadėdami pralenkti net pažan
giausias pasaulio tautas. Tuo tarpu Lietu
voje niekas nepagerėjo. Priešingai, sąži
nės laisvė dar labiau suvaržyta, kunigai 
suimami ir baudžiami vien už tai, kad 
rinko aukas bažnyčiai statyti, o vienintelė 
kunigų seminarija pasmerkta likviduoti, 
uždraudžiant jai priimti naujus studentus. 
Mūsų žmonės tebėra nuteisinti ir nuštum 
ti į vargą ir nuolatinę grėsmę netekti dar
bo, o tuo pačiu ir teisės pasilikti krašte. 
Žemės ūkio krizei besiplečiant, kol
ūkiečiai ypač pergyvena baimę netekti ir 
menkojo sodybinio žemės sklypelio ir gy
vulių, kurie buvo jų pagrindinis maisto 
ir pragyvenimo šaltinis. Ne vienas jų jau 
buvo priverstas išvykti iš Lietuvos kitur 
duonos kąsnio ieškoti. Į išstumtųjų vietą 
atgabenta nemaža rusų valdyti ir rusifi
kacijai vykdyti.'Net prekybos ir pramo
nės įmonės, kurių steigimą Maskva išgar
sino, kaip nepaprastą komunistinio reži
mo laimėjimą, buvo panaudotos tam, kad 
pritrauktų daugiau maskolių, kaip taria
mai būtinai reikalingų specialistų, kurių 
tariamai nesą krašte. O iš tikrųjų tačiau, 
atgabentiesiems rusams padedant, siekia 
ma sustiprinti rusiškasis elementas Lietu
voje ir išplėsti rusų kalbos, kaip pagrindi
nės, vartojimas viešajame gyvenime. Kur 
atsiranda bent vienas rusas, visi turi kal
bėti rusiškai, o tų atėjūnų yra daugybė.

Šio nutautinimo pastangos parodo sovie 
tinio kolonializmo tikruosius imperialisti
nius tikslus, kuriems pasipriešino net kai 
kurie pačių komunistų valdomieji kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! Rusifikacija 
yra naujas mūsų tautai pavojus. Pasinau
dodami Nepriklausomos Lietuvos šventės 
proga, panaujinkime savo ryžtą drąsiau 
ir plačiau . atskleisti pasauliui Sovietinį 
kolonializmą ir Maskvos ekspansijos tiks
lus. Suglaudinkime gretas vieningai kovai 
už tautos teises, laisvę ir jos ateitį, kad ji 
vėl galėtų tvarkytis kaip tinkama savoje 
nepriklausomoje valstybėje. Nepriklauso
mybės reikalu lietuvių tauta jau yra se
niai apsisprendusi, tik sovietai neleidžia 
jai tąja teise naudotis.

Šiuo metu, kada laisvo apsisprendimo 
teisė yra pripažinta visoms tautoms ir 
kada laisvės judėjimas yra pasiekęs net 
nuošaliausius žemynų pakraščius, juo la
biau reikalaukime Jungtinėse Tautose, vy 
riausybių kabinetuose, tarptautiniuose su
važiavimuose ir susirinkimuose, per spau
dą ir per radiją Lietuvai laisvės ir sovieti 
nio ■ kolonializmo pašalinimo. Vakarų ir 
mūsų visų gerovė, saugumas ir ateitis pa
reis nuo to, kaip greit ir kiek jie ir mes 
padėsime Lietuvai ir visoms sovietų pa
vergtosioms tautoms atgauti laisvę.

Broliai ir Sesės pavergtoje tėvynėje! 
Nenuleiskite rankų, nepaisydami, kaip 
Kremliaus tarnai bešeltų. Tamsiausia bū
na prieš aušrą. Toji tamsa betgi yra laiki
na. Dienos šviesa vis tiek išauš. Istorija 
dar nežino priespaudos, kuri būtų amžius 
tvėrusi. Ateis galas ir Maskvos pastan
goms jus rusinti, išnaudoti ir laikyti pa
vergtus, nuteisintus ir pažemintus. Netikė 
kite sovietinių agentų apgaulingiems ge
rovės ir draugiškumo pažadams. Tai sena 
jų klasta. Jei Tėvynės pavergėjai siūlo 
jums šviesesnių dienų ir draugiškesnių 
santykių, teišsinešdina iš kur atvykę ir 
tenekliudo jums laisvai šeimininkauti sa
vajame krašte, kurti savas tautines verty
bes ir institucijas ir siekti geresnių dienų. 
Draugiškumas, ir gerovė yra galimi tik 
laisvėje. Jūs ir mes laisvės siekiame ir ja 
tikime. Tas mūsų tikėjimas yra visuotinis, 
nesugriaunamas ir nepakeičiamas, šiuo 
tvirtu tikėjimu, ryžtu ir ištverme laimėsi 
me Tautai gražią ateitį ir laisvės rytojų.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

SUFABRIKUOTA BYLA 
KUNIGAMS 

LIETUVOJE AŠTRĖJA KOVA PRIEŠ DVASININKUS

Vilniuje baigėsi išpūsta parodomoji Povilonio, Burncikio ir kt, byla
(Elta) Sausio 15 d. Vilniuje prasidėjusi 

septynių Klaipėdos gyventojų (jų tarpe 
dviejų kunigų) byla, paskelbus nuospren
džius, baigta sausio 26 d. Oficialiai byla 
buvo pavadinta „dėl piktnaudžiavimų sta 
tant bažnyčią Klaipėdoje“. Byloje pirmi
ninkavęs Aukšč. teismo pirmininko pa- 
vad. J. Žvirblis paskelbė nuosprendį, ku
riuo visi teisiamieji nubausti: kun. Liudas 
Povilonis — 8 metus laisvės atėmimu, 
konfiskuojant visą turtą, kun. Br. Burnei- 
kis — 4 m. laisvės atėmimu, konfiskuo
jant turtą, Ben. Alsys — 5 m., konfiskuo
jant turtą, J. Mikalauskas — 5 m., Ant. 
Paškevičius — 1 m., Aga Klovaitė — pus
antrų metų ir J.ar. Krivickas — 6 mėn. 
pataisos darbų darbovietėje. Nuosprendis 
galutinis, ir jis neskundžiamas kasacine 
tvarka.

Lietuvos spaudoje, ypač „Tiesoje“ tilpę 
platūs bylos aprašymai su antraštėmis: 
„Sutanoti sukčiai“, „Klebonija — speku
liantų lizdas“, „Jų Dievas — doleris“, 
„Grobstė tikinčiųjų aukas“ ir pan. buvo 
akivaizdus įrodymas, kad pirmoje eilėje 
norėta apkaltinti dvasininkiją. Tai savo 
kaltinamoje kalboje patvirtino ir proku
roras V. Galinaitis, nurodęs, kad Lietuvo
je piliečiams esanti suteikta sąžinės lais
vė... Savo kalboje jis metė šešėlį ir vysk. 
Maželiui, „nenorėjusiam matyti, ką daro 
Klaipėdos kunigai“. Labiausiai iškelti kai 
tinamųjų kunigų ryšiai su užsieniais, 
mestas kaltinimas dėl spekuliacijos užsie 
nio valiuta. Galinaitis kaltinęs kun. V. 
Martinkų už tariamai jo įsakymu vykdy
tus žudymus Lietuvoje, nurodęs ir jo ad
resą JAV, kaltino ir kun. A. Račkauską 
su J. Pragulbicku. Būdinga, kad prokuro
ras kalbėdamas apie spekuliavimą prekė
mis iš JAV, jas pavadino „skarmalais“. 
Būdingi ir kelių gynėjų pasisakymai — 
prašydami švelninančių bausmių, jie da
linai ėjo ir prokuroro pareigas, pareikšda 
mi sutinką su daugeliu kaltinimo išvadų. 
Byloje buvo 38 liudininkų parodymai.

Sausio 27 d. tas pats prok. Galinaitis 
per Vilniaus radiją pasakytoje kalboje 
kaltino tik bažnyčią ir jos atstovus. Girdi, 
bažnyčia buvusi paversta į prekybinę ba
zę. Ta proga Galinaitis pabrėžė, kad šioji 
— pirma tokio masto Lietuvoje byla buvo 
nagrinėjama viešai ir... kad visi galėję 
įsitikinti, jog sovietiniai įstatymai esą 
„humaniškiausi pasauly“. Kokia kryptimi 
eis tolimesni įvykiai Lietuvoje, liudija 
Galinaičio žodžiai, kad ir vysk. Maželis

r Segios DIENOS -|
OAS PLANAS

Gen. Salano vadovaujamoji teroristinė 
OAS organizacija ruošiasi pradėti sąmy
šius Alžyre, kai Prancūzija ir egzilinė Al
žyro vyriausybė sutars ir paskelbs pa
liaubas.

Pirmoje eilėje ruošiamasi paveikti kai 
kuriuos karininkus ir valdininkus, kad jie 
įvairiais išsišokimais padėtų palaikyti ne
ramumus.

PRIEŠ STALINISTA
Vykdydama nustalinimą, Čekoslovaki

jos komunistų partijos vadovybė atiduoda 
teismui už didelius „prasižengimus prieš 
socialistinį teisingumą“ Rudolfą Baraką, 
kuris nuo 1953 iki 1961 m. birželio mėn. 
ėjo vidaus reikalų ministerio, o tuo pačiu 
ir policijos galvos pareigas.

Atiduodamasis teismui tik dabar pašalin 
tas iš partijos centro komiteto prezi
diumo.

ARGENTINA PAKEITĖ NUOMONĘ
Kai Amerikos žemyno kraštai svarstė 

klausimą nutraukti santykius su Kuba, 
Argentinos atstovas susilaikė.

Viduje spaudžiama, ypač armijos viršū
nių, vyriausybė nutarė nutraukti santy
kius ir Kubos atstovybei įsakė išsikraus
tyti per 48 vai.

NUTĖISTI MIRTI
Po katalikų kunigų bylos Lietuvoje bu

vo svarstoma visos eilės žydų tautybės 
asmenų byla (kai kurie buvo kaltinami ir 
kunigų byloje). Kaltinami didelio masto 
spekuliacija doleriais ir brangenybėmis. 
Tarp jų yra ir rabinas.

Kaip jau Tassąs paskelbė, 4 šios bylos 
dalyviai nuteisti sušaudyti, o kiti 4 kalėti 
puo 4 iki 10 metų kalėjimo, - ■' 

buvęs įtrauktas į valiutos spekuliaciją, 
„žiūrėkite, kas vyksta tikėjimo prieglobs 
tyje“ — tai vedamoji Galinaičio radijo 
„kaltinamosios kalbos“ mintis. Ta proga 
jis vėl puolė JAV gyvenančius kunigus, 
Martinkui prikišdamas... vilos įsigijimą 
Ramiojo vandenyno pakrantėse. Paminė
jo ir Miuncheno dienraštį „Sueddeutsche 
Zeitung“ — šis dar pernai, žiniomis iš Ro 
mos, rašęs, kad kun. Povilonis tariamai 
miręs neišaiškintomis aplinkybėmis.

Bylai pasibaigus ir rengiantis naujai 
spekuliantų Rabinovičiaus ir kt. bylai, 
akcija prieš dvasininkiją Lietuvoje tebei
na. Sausio 28 d. per Vilniaus radiją pa
skelbta speciali laida ateistiniais klausi
mais (parengė Fatima Butkienė), ir joje 
korespondentas, panaudodamas magneto
fono juostas, vėl plačiai nupasakojo apie 
šį „svarbų procesą“, iškeldamas tik Povi
lonio ir Burneikio vaidmenį ir ta proga 
išniekindamas katalikų bažnyčią. Dauge
liu atvejų cituoti teisme vykę pasikalbėji
mai tarp prokuroro Galinaičio ir kalti
namųjų.

70 min. laidoje radijo korespondentas 
teigė, kad vykusi byla parodžiusi „tikrąjį 
šių dvasiškų tėvelių veidą“. Nurodė, kad 
saujelė kunigų apgaudinėjo žmones, pel
nėsi... Esą, dokumentai buvę surinkti 7 
storuose tomuose. Įjungęs magnetofoną, 
radijo korespondentas (žinoma, ne savo 
iniciatyva) ir spaudos teismo aprašymus 
sekdamas bandė juodinti vysk. Maželį 
(jo laiško citatos), plačiai minėjo kunigų 
įgytas nuosavybes (Povilonis vasarojęs 
Jaltoje...) ir Galinaičio žodžiais iš juostos 
vaizdavo ryšius su JAV gyvenančiais ku
nigais. Pagaliau buvo prikišta, kad „tam
sybininkai“ bandą Povilonį su Burneikiu 
pavaizduoti kankiniais už tikėjimą ir iš
kėlė jau nuo seniau partijos pabrėžiamą 
teiginį, kad... „katalikų bažnyčia visada 
gerai sugyveno su išnaudotojais“. Kad su
stiprėtų tos ateistinės valandėlės svoris, 
klausytojai iš magnetofono juostų dar iš
girdo ir vieno klaipėdiečio laišką, kad Lie 
tuvoje... tikėjimo laisvė nesanti uždraus
ta, kad tikėjimas esąs atskirtas nuo valsty 
bės ir kad už Atlanto dažnai mėgstama 
rėkauti dėl kunigų persekiojimo Lietuvo
je. Ar teisus klaipėdietis — laiško auto
rius, ar gyveną už Lietuvos ribų ir stebį 
pastaruosius įvykius, geriausiai iliustruo 
ja Vilniuje pasibaigusi byla ir po jos tebe 
tęsiamas triukšmas spaudoje, per radiją, 
televiziją ir kino filmuose.

10 KARALIAVIMO METŲ
Britų spauda, radijas ir televizija pla

čiai paminėjo 10 metų sukaktį, kai krašte 
karaliauja Elizabeta II.

KOMUNISTAI NUSMUKO SUOMIJOJE
Rinkimuose į parlamentą Suomijos val

dančioji agrarų partija dabar gavo 55 vie
tas (padidėjo 7). Komunistai gavo 47 vie
tas (sumažėjo 3).

Vyriausybė bus sudaryta koalicinė.

DIDELIS NORAS MOKYTIS
Highfielde, Rodezijoje, policija ašarinė

mis dujomis išsklaidė apie tūkstantį afri
kiečių, kurie susirinko reikalauti, kad vai 
kai būtų priimti į mokyklą.

Kai kur mokyklos veikia dviem pamai
nomis. O kai kur patys tėvai pastatė mo
kyklas, bet niekas neapmoka mokytojams.

PASIPRIEŠINIMAS SALANUI
Lakūnas Arnouldas, kuris prieš 2 metus 

dalyvavo Alžyro sukilime ir tiki į prancū
zišką Alžyrą, dabar organizuoja naują 
partiją.

Naujoji partija smerkia buvusį genero
lą Salaną ir jo teroristus.

SOVIETŲ POVANDENINIAI
NATO kraštų žvalgybos duomenimis, 

sovietai turi 30 raketomis aprūpintų po
vandeninių laivų, iš jų 11 atomu varomų. 
Kiekvienas jų turi iki trijų 350 mylių nuo 
tolio raketų.

7 amerikiečių Polaris povandeniniai 
kiekvienas turi po 16 raketų, siekiančių 
iki 1200 mylių.

NELAIMĖ SAARE
Saaro krašte anglies kasyklose įvyko 

sprogimas, žuvo ir nuo žaizdų mirė 289, o 
ligoninėse yra dar 81 smarkiai sužeistas.

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

Kai kolonija nori kolonijos
Dėl Indonezijos pasiryžimo užimti Va

karų Naująją Gvinėją amerikiečių „N.Y. 
Herald Tribūne“ rašo::

„Olandų laikysena Vakarų Naujosios 
Gvinėjos reikalu yra visiškai teisinga. Jie 
yra pasiūlę įvairiausių būdų, kaip tvarky
tis šiame primityviame žemės kampe ir 
kaip galėtų būti patikrinta jos gyventojų 
papuasų ateitis, pramatydami net galimy
bę Jungtinėms Tautoms perimti ją. Tačiau 
Indonezija, kuri ne didesnių teisių turi 
valdyti papuasams, kaip ir eskimams, gra 
sina karu ir organizuoja ten karinį puoli
mą; ji įsakmiai tvirtina, kad nesitars dėl 
nieko kita, tik dėl to, kad olandų teisės bū 
tų perduotos jai. Mūsų nuomone, sveika 
ir garbinga amerikiečių politika būtų pa
dėti, o ne kliudyti olandams ginti Vakarų 
Naująją Gvinėją nuo Indonezijos užpuoli
mo. Tai, kad Jungtinės Valstybės tiki, jog 
kolonijinėms tautoms turi būti suteikta 
nepriklausomybė, visiškai nereiškia, kad 
buvusios kolonijos turi teisę pačios įsigyti 
sau kolonijų“.

VIS TIEK RAS PAGALĮ, JEI NORĖS 
MUŠTI

Britų „The Guardian“, kuris visada at
sargiai pasisako dėl Vakarų vykdomųjų 
atominių bandymų, dabar ryšium su ame
rikiečių ir britų nusistatymu atlikti naujų 
bandymų šįkart rašo:

„Bandymai neturėtų būti vykdomi atmo 
sferoje, jei galima išvengti. Tačiau jei 
yra rimto pagrindo patikėti, kad rusams iš 
tiesų pasisekė pasiekti pažangos valdomų 
jų ginklų prieš valdomuosius srityje, tai 
Vakarai negali atsilikti. Tai yra labai tech 
niškas dalykas, dėl kurio tų reikalų neiš
manąs privalo pasitikėti specialistų nuro
dymais“.

Kadangi toks nusistatymas vykdyti ban 
dymus skelbiamas prieš atnaujinant ato
miniams bandymams uždrausti konferen
cijos pasitarimus, tai opozicija primena, 
jog tokios konferencijos pasisekimas gali 
nueiti niekais, jei bandymai bus vykdomi. 
Tačiau laikraštis rašo:

„Gal jie ir teisingi. Bet jei kariniai mo
tyvai iš tiesų verčia daryti bandymus, tai 
reikia pasisakyti už tai, kad jie būtų vyk
domi prieš konferencijai prasidedant. Jei 
rusai norės užminuoti konferenciją, tai 
jie, suprantama, panaudos amerikiečių 
bandymus, kaip pasiteisinimą. Bet jei ame 
rikiečiai net ir nevykdytų bandymų, tai 
vis tiek visada gali būti surastas koks 
nors pasiteisinimas. Rusai' mėgsta apsi
mesti, kad jie yra ypač jautrūs tokiems 
dalykams, bet jų elgesys rodo, kad spren
dimus jie daro žymiai rimtesniais sume
timais“.

NEĮVYKĘS PASIKĖSINIMAS
Italijos komunistų laikraštis „L‘Unita“ 

paskelbė gandus, kad buvę kėsintasi prieš 
Chruščiovą — jis buvęs sužeistas.

Sovietų vyriausybės pareigūnas tokią 
žinią pavadino „melagingais gandais ir 
niekais“.

LAŠIŠA IR SLAPTOJI POLICIJA
Sovietų slaptoji policija suvirto į sande 

lį Leningrade ir atidarė apie 3000 lašišos 
dėžučių. Lašiša turėjo būti gabenama į už 
slėnius.

Policija buvo gavusi teisingų ar netei
singų žinių, kad darbininkas į dėžutę įdė
jo atsišaukimą. Bet atidarytose dėžutėse 
nieko nebuvo rasta.

MAISKIS KALTINA
Buvęs sovietų ambasadorius Londone 

Maiskis išspausdino straipsnį, kuriame 
kaltina Britaniją ir Prancūziją ir Ameri
ką už praeitą karą. Jos davusios Hitleriui 
vilties pradėti. Rusija pasiūliusi britams 
ir prancūzams ginti Čekoslovakiją, bet 
Chamberleinas ir Daladieras išsisukę, 
kaip lydekos.

FANFANIS ATSISTATYDINO
Italijos min. pirm. Fanfaniš įteikė pre

zidentui atsistatydinimo pareiškimą.
Krikščionių demokratų partijos konfe

rencija svarstė klausimą, ar nebūtų kvies 
tina į koaliciją Nenio socialistų partija.

Vyriausybės ir koalicijos klausimas bus 
sprendžiamas pasitarimuose.

MAINAI
Sovietai, norėdami pagerinti santykius 

su Amerika, nutarė grąžinti lakūną Po
wers, numuštą su šnipinėti skirtu lėktuvu 
U-2, nuteistą 10 mėtų ir išsėdėjusi kalėji
me 18 mėnesių.

Amerikiečiai atsigerindami atidavė pik. 
Abelį, sovietinių šnipų viršininką, kuris 
buvo nuteistas 1957 m. 30 metų kalėjimo.

UŽDARĖ KINIJAI DURIS
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo:
„Pranešimas .kad šiais metais komunis

tinė Kinija nedalyvaus Leipcigo prekybos 
mugėje, rodo Chruščiovo nusistatymą ne
beleisti daugiau Pekinui drumsti vandens 
jo užpakaliniame darže Rytų Europoje. 
Kadangi kiniečiai visada bandydavo Leip 
cigo mugėje plačiai pasirodyti prieš rytų 
europiečius ,tai natūralu, kad Chruščio
vas per savo Rytų Vokietijos garsiakal
bius paskelbė, jog plačiai išgarsintosios 
gamtinės nelaimės, kurios pastaruoju me
tu ištiko Kiniją, neleidžia jai šiais metais 
pasirodyti mugėje. O tuo dvigubai {gelia
ma, nes toks tariamasis paaiškinimas yra 
pažeminama prielaida kraštui, kuris nie
kada nesiliauja gyręsis savo materialine 
pažanga“.

JIE IR MES
Amerikiečių „The Baltimore Sun“ rašo: 
„Rusai jau buvo paleidę žmones į erdvę 

ir kiekvieną kartą didžiuliu apsukrumu 
pasinaudojo tuo, kiek tik galima, savo pro 
pagandai. Jei' šiam kraštui pirmiausiai rū 
pėtų propaganda, tai Glennas būtų buvęs 
paleistas nepaisant oro sąlygų. Jei mūsų 
bendruomenė būtų tokia uždara, tai jis 
galėjo būti paleistas slaptai, paskelbiant 
tik tuomet, jei pasisektų, ir nutylint, jei 
nepasisektų. O mes pasirenkame kitą 
kelią“.

DIFL. ŠEFAS PARYŽIUJE
Min. S. Lozoraitis tarnybos reikalais iš

važiavo kelioms savaitėms į Paryžių.

SUIMTI RABINOVIČIUS IR KITI 
SPEKULIANTAI

(E) „Tiesos“ (22 nr.) žiniomis, valsty
bės saugumo komitetas prie Min. Tarybos 
Lietuvoje suėmė ir patraukė baudžiamo
jon atsakomybėn už valiutinių operacijų 
taisyklių pažeidimą ir spekuliavimą F. 
Kaminėrį, B. Reznickają, A. Reznicką, M. 
Rabinovičių, M. Melamedą ir kt. Pas juos 
rasta vertybių užsienio valiuta, aukso mo
netomis, aukso gaminiais ir brangakme
niais. šios „valiutininkų grupės“ apyvarta 
buvo pasiekusi daugiau kaip 13 milijonų 
rublių (naujais pinigais). Kaip ir klaipė
diškių. ir dabar suimtųjų bylą spręs Lie
tuvos Aukšč. teismas.

Ta proga verta nurodyti, kad Maskvos 
spaudoje vis aštrėja akcija prieš sionizmą, 
smarkiai kaltinami ir Izraelio ambasados 
pareigūnai Maskvoje. Vilniaus „Tiesa“ 
(23 nr.) ištisai perspausdino Trud laikraš
čio straipsnį „Sionizmas — kaukė šni
pams“.

Estijoje nuteisti „fašistiniai karo 
nusikaltėliai“

(E) Sausio 16 d. (beveik tuo pačiu kaip 
Vilniuje dviejų kunigų ir kt. byla) Tartu, 
Estijoje prasidėjusi trijų „karinių nusikal 
tėlių“ byla baigėsi, paskelbus nuosprendį, 
sausio 20 d. Teisme dalyvavo tik vienas 
kaltinamųjų — Joh. Juriste, kiti du nu
bausti už akių — Kari Linnas gyvena 
New Yorke ir Erwin Vik Sidnėjuje, Aus
tralijoje. Visi trys nubausti mirties baus
me. Kai žmonės karo metais buvę masiš
kai šaudomi, kaltinamieji buvę stovyklų 
viršininkais.

PASAULYJ
— Abiejų pusių teroristai (OAS ir 

FLN) Alžyre nuo š. m. pradžios iki vasa
rio 4 d. yra nužudę 642, sužeidę 1065.

— Vorošilovas pasiūlytas kandidatu 
rinkimams į aukščiausią tarybą.

— Nenorėdami leisti žmonėms klausyti 
prez. de Gaulle'io kalbos, OAS teroristai 
Orane, Alžyre, buvo pavogę radijo ir tele
vizijos techniškąjį direktorių.

— Austrijos parlamento pirmininkas 
Dr. Figl atsistatydino, užimdamas Žemuti
nės Austrijos valdytojo - gubernatoriaus 
vietą.

— Suomija perka iš sovietų už dideles 
sumas ginklų.

Liūdesio valandoje 
psklt. IRENAI TAČELAUSKAITEI 

ir jos brangiai mamytei bei visai šeimai, 
jos mylimam tėveliui mirus, 

gilią užuojautą reiškia 
Anglijos Skautų Vadovai, 

Skautės ir Skautai
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LIETUVOS KELIAS NEPRIKLAUSOMYBĖN
1795 m. įvyko paskutinysis Lietuvos — 

Lenkijos valstybės padalijimas. Didesnė 
dalis Lietuvos atiteko Rusijai, o Suvalki
ja buvo priskirta prie Prūsijos. Napoleono 
žygių metu (1807m.) Suvalkija įjungiama 
į Varšuvos kunigaikštiją, o vėliau Vienos 
Kongreso nutarimu į įsteigtąją Lenkijos 
karalystę. Suvalkija, atskirta nuo Rusijos, 
galėjo daugiau susipažinti su Vakarų kul
tūra ir ją panaudoti kasdieniniame gyve
nime. Tais laikais Suvalkija turėjo šiokią 
tokią savivaldą, kuri truputį buvo jaučia
ma ir panaikinus Lenkijos karalystę. O 
Napoleono kodeksu buvo naudojamasi ir 
nepriklausomos Lietuvos teismuose.

Nors carinės Rusijos junge Lietuva iš
buvo daugiau kaip 120 metų, bet nepri
klausomybės idėja visą laiką buvo gyva 
lietuvių tautoje, ir už ją Lietuvos sūnūs 
kovojo kardu ir plunksna. Žymesni lietu
vių-lenkų ginkluoti sukilimai prieš rusus 
įvyko šie: 1794 m. — Kosciuškos sukili
mas, 1831 m. — „Krakusmetis“, 1863 m. 
— „Lenkmetis“, 1905 m. —„Cicilistmetis“. 
Paskutiniame sukilime (1905 m.) dalyva
vo ne vien tik lietuviai ir lenkai, bet ir ki
tos carinės Rusijos pavergtosios tautos. 
Nors šitie sukilimai lietuvių tautai atnešė 
didelių nuostolių, bet jie kartu parodė, 
kad lietuvis niekad savo krašto laisvės 
neišsižadėjo ir neišsižadės.

Po 1863 metų sukilimo, Muravjovo Ko
riko siautėjimo laikais, Lietuvą užgulė 
tamsus debesys ir nyki tyluma. Bet tai bu 
vo tyla prieš audrą. Taurieji Lietuvos sū
nūs, daugiausia kilę iš žaliųjų sodžių, vėl 
išėjo į kovą, šį kartą kova buvo vedama 
ne kardu, o spausdintu žodžiu. 1883 m. 
pasirodė laisvės ryto pranašas „Aušra“, 
vėliau suskambo skardusis „Varpas“, pra
bilo „Tėvynės sargas“ ir kt. Taigi prasidė
jo tautinio Lietuvos atgimimo laikotarpis, 
kuriam vadovavo išsimokslinusi lietuvių 
inteligentija. Ji stengėsi ne vien tik sukel
ti tautinę lietuvių sąmonę, bet ir apskritai 
vedė kovą prieš Lietuvos priespaudą, rusi 
fikaciją, kolonizaciją ir reikalavo grąžinti 
lietuviams spaudą. Abi pusės sugriežtino 
kovą. Pradedami lietuvių persekiojimas, 

Pasroviui A. MERKELIS

(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS).

(10)

I Seinus Vincas Kudirka atvyko devynioliktus me
tus bebaigiąs jaunikaitis, kuriam gyvenimas, lyg žavi 
kelionė, žadanti daug ko nuostabaus. Tai amžius, kada 
žmogus labiau jausmais, negu protu gyvena, kada ir šir
dis neatlaidžiai savosios dalies paprašo. Vincui Kudir
kai širdies pagundų netrūko, ir jis nuo jų nesigynė rūs
taus asketo atkaklumu. Gražus klierikas — kai kurioms 
jaunoms moterims didelė pagunda. Ne vienai mergaitei 
klierikas Vincas Kudirka krito į akį, o vienai jų pasise
kė su juo ir susipažinti ir artimiau susidraugauti. Klie
riko ir Seinų bajoraitės meilės istorija dingsta ūkuose, 
ir ją savo vaizduote beįstengtų atkurti gal tik romanis
tas, o mums težinomas tik tos meilės finalas, kuris dau
giausia reikšmės ir turėjo tolimesniam Vinco Kudirkos 
gyvenimui.

Bajoraitės tarnaitė, kuri jos meilės laiškelius Vincui 
Kudirkai nešiojo ir jo atsakymus bajoraitei atnešdavo, 
kartą pajautė sąžinės graužimą, kad tais laiškais veda
mas iš kelio busimasis kunigėlis, ir ji vieną bajoraitės 
laišką, užuot įteikus Vincui Kudirkai, nunešė seminari
jos profesoriui kun. Augustaičiui. šis griežtai atsisakė 
priimti ne jam adresuotą laišką.

— Maža ką panos klierikams rašo! Kas kita, jei 
klierikai panoms rašo. įteik šį laišką, kam jis skiriamas.

Tarnaitei daug aiškinti nereikėjo. Ji puikiai supra
to. ko seminarijos profesorius iš jos pageidavo. Netru
kus ji atnešė Vinco Kudirkos laišką, rašytą bajoraitei. 
Kun. Augustaitis jį įteikė seminarijos rektoriui, kuris 
iš jo padarė reikiamas išvadas. 1879 m. gegužės 17 d. 
Seinų vyskupijos seminarijos rektorius kan. Ramanaus
kas raštu pranešė vyriausiajai Seinų vyskupijos konsis
torijai, kad Vincas Kudirka, antrojo kurso auklėtinis 
(c’ericus ordinum 4 or minorum) dėl stokos pašaukimo 
į kunigų luomą pašalintas iš seminarijos ir išvažiavęs į 
Marijampolės gimnaziją baigti mokslo.

Pašalinimas iš seminarijos Vinco Kudirkos nė kiek 
nestebino: įvyko tai, kas turėjo įvykti ir ko pataisyti jau 
nebegalima. Nusivilkęs sutaną pasijautė laisvesnis ir 
net linksmesnis, kad pasitraukė iš ten, kur, gal būt, 
lengvabūdiškai buvo patekęs, kur jis jautės svetimu, tik 
laikiniu svečiu. Tačiau, prisiminus tėvą, įvykis jam bu
vo nemalonus ir keliąs daug rūpesčio. Kada ir kaip jis 
praneš tėvui apie savo pašalinimą? Žinojo, kad tėvui 
šis dalykas labai jautrus: jis labiau pakeltų sūnaus mir
tį, negu jo pasitraukimą iš kunigų seminarijos.

Nelinksmas Vincas Kudirka parvažiavo vasaros 
atostogų į Paežerius. Apie savo pašalinimą iš seminari
jos tėvui nieko nesakė. Tą nemalonų pasiaiškinimą tė
vui atidėliojo tolimesniam laikui, lyg tą žaizdą padary
tų nebe tokią jautrią ir skaudžią. Vasarą svečiavos pas 
kaimynus, namuose daug skaitė ir smuikavo. Nuotaika

vis dėlto buvo prislėgta. Jautė slogų nerimą, kažką labai 
nemalonaus, kuriam įvykus paaiškės tolimesnis jo 
likimas.

Baigiantis vasarai artėjo į seminariją važiavimo 
laikas, o drauge su juo ir tas, kas Vincui buvo nemalo
niausia, bet ir neišvengiama.

Kudirkų kaimynas Navickas taip pat leido savo sū
nų į Seinų kunigų seminariją. Kaimynai buvo sutarę pa
karčiui savo vaikus vežti į Seinus. Šį kartą vežti eilė bu
vo Kudirkos. Navickas atėjo pasiteirauti, kada važiuos. 
Pamotė Jonieška ruošė Vincui pavilgą: dėjo į ryšulėlius 
dešras, džiovintą sūrį, kumpį ir kitokias kaimo gėrybes.

— Kas tau, Vinculi, geriau: dešrelės ar sausukai?
— teiraujas geroji pamotė.

Vincas susimąstęs, nieko neatsako. Pamotė antrą 
kartą nebedrįsta klausti: gal ko piktas ar šiaip jau kas 
negera. Susirūpinus išeina toliau ruošti kelionei.

— Vincuk, atėjo Navickas paklausti, kada važiuosi
me? Kodėl nesiruoši? — klausia įėjęs tėvas.

Vincas žiūri pro langą, tėvui nieko neatsako, net 
neatsigręžia. Susirūpinęs tėvas teiraujas žmoną, kodėl 
Vincas dar nesiruošia. Žmona tik patrauko pečiais. Ir 
iš jos nieko nesužinojęs tėvas piktas išeina. Vincas pa
laukęs, kol kaimynas pasikalbėjęs su tėvu išvažiavo, 
nuėjo pas tėvą, malkinėje malkas bekapojantį.

— Na, kodėl gi tu nesirengi? Laikas važiuoti. Kas 
tau pasidarė? — tiriamai žiūrėdamas į Vincą, klau
sia tėvas.

— Jei mane kur kitur vešite, tai važiuoju, Į Seinus
— ne! — tvirtai atsako Vincas.

— Tai ką tu dabar sugalvojai? Tai ko tu ten tuos 
du metu buvai? Tiek man išlaidų padarei, tiek vargo!. 
O kas dabar? Vien tik gėda! — perpykęs tėvas prikai
šioja sūnui.

Vincas tyli galvą nuleidęs, ir ta jo tyla tėvą dar la
biau siutina.

— Jei nevažiuosi — nukirsiu! — šoko ant sūnaus 
kirviu užsimojęs Motiejus.

— Kirsk! — Galvą kilstelėjęs atrėžė Vincas.
Motiejui kirvis iškrito iš rankų, ir jis iš malkinės 

išbėgo. Skubiai kinkos arklius ir kažkur išlekia.
Parvažiavo su Zapyškio klebonu kun. Kolyta. Mo

tiejus suerzintas ir, kleboną pasodinęs seklyčioje, tuoj 
į spintą siekia puskvortės. Jonieška deda ant stalo duo
nos, sviesto, dešros ir sūrio. Įeina ir Vincas. Kun. Koly
ta ir geruoju ir piktuoju stengias Vincą įtikinėti, kad 
važiuotų į seminariją. Bet Vincas tyli. Jis savo Sprendi
me nepajudinamas, tvirtas, kaip uola. Motiejus, išlenkęs 
ligi dugno taurelę į klebono sveikatą, įpilia jam ir susi
jaudinęs dėsto savo nelaimes:

— Tik pamanyk, klebone, kiek jis savo užsispyri
mu man ir žalos ir gėdos pridarė. Kur aš dabar savo 
akis dėsiu? Kaip kaimynams begalėsiu pasirodyti. Visi

Iš manęs juoksis, pirštais badys. Ana, va, Kudirka, ku
rio vaikas išėjo šunims šėko pjauti...

— I sveikatą, Vincai! — Lenkia ligi dugno ir 
klebonas.

— Negersiu, — papurto galvą Vincas.
— Ką dabar bepadarysi, Motiejau. Visaip pasitai

ko, — ramina kunigas Kolyta susigraužusį tėvą ir pats 
netiki, kad šiuokart būtų galima surasti žodžių, kurie 
galėtų jį raminti.

Tad, užuot daug kalbėję, dažniau per rankas leidžia 
taurelę, nes tik ji viena bent laikinai gali numaldyti tė
vo skausmą, kuris, nebetilpdamas krūtinėje, veržias iš 
jos pykčiu ir pagieža.

— Aš jam negaliu dovanoti ir užmiršti, ką jis man 
pridarė, — niršo Motiejus. — Surašysiu pas notarą po
pierius. kad jis nieko iš manęs nebegaus. Jis savo dalį 
jau su kaupu atsiėmė.

— Aš. tėve, į tavo ūkį jokių pretenzijų nereiškiu 
ir savos dalies nereikalauju. Daryk, kaip tau patinka, 
tik mane palik ramybėje, — piktai atsakė Vincas ir, 
trinktelėjęs durimis, išėjo iš seklyčios.

Motiejus dar labiau tūžo ir savo apmaudą maldė 
ligi dugno lenkdamas vieną po kitos kelias taureles. Ta
čiau jo apmaudas buvo nenumaldomas, jis nesulaikomai 
veržės iš jo atkarios povyzos, lyg ruošdamasis ją ir vis
ką aplink esantį išsprogdinti. Geraširdžiui klebonui bu
vo neapsakomai gaila ir apmaudingai nirštančio tėvo 
ir sielvartingai susikrimtusio sūnaus.

— Nenusimink ir nesisielok, Motiejau. Kol aš gy
vas, padėsiu tau, neužmiršiu ir Vinco; pasirūpinsiu ir 
juo, — guodė kunigas Kolyta Motiejų, apkabinęs ir 
nuoširdžiai bučiuodamas.

— Žinai, klebone, jis skaudžiai man širdį įgėlė, ir 
vargiai ar kada ji beatsileis ir dovanos man padarytąją 
skriaudą. Aš ant jo nebūčiau tiek rūstavęs, jeigu jis iš
kart būtų atsisakęs važiuoti į kunigų seminariją. Bet jei 
jau kartą peržengei jos slenkstį, nebemėgink trauktis 
atgal, nes pasitraukimas gėda namams ir mano žilai 
galvai. Tai jau nebedovanotina.

— Motiejau, būk atlaidesnis, neteisk kitų, juoba 
sūnaus, kad ir pats nebūtum teisiamas Aukščiausiojo, 
kuris nemaršus, bet atlaidus. Gal ir gerai padarė sūnus, 
pasitraukdamas iš ten, kur jautė ne jam esant skirta. 
Kas iš mūsų neklysta ir be nuodėmės?

— Tai, kad aš vienas čia teisčiau. Visa parapija 
teis. Davatkos, kurių liežuviai žemiau nukarę, negu jų 
rožančiai, skalys po visą parapiją: Kudirkiokas never
tas buvęs kunigu būti. Neištraukysi joms ilgų liežuvių 
ir neužčiaupsi jų plačių burnų, kurios praviros ir mie
gant. Ką jau Kudirka ryžos, tas turi išdegti, ne šnypštu 
baigtis, tokis jau mano supratimas ir būdas, — kalbėjo 
karštai Motiejus, veždamas atgal į Zapyškį kunigą Ko- 
lytą, kuris buvo tylus ir susimąstęs.

Grįžo Motiejus į namus, tik juose neberado Vinco 
ir tuo buvo patenkintas: dabar juodviem po vienu sto
gu per tvanku, vienuose namuose per ankšta. Tėvo ir 
sūnaus keliai išsiskyrė.

----- 0-----

(Bus daugiau)

kratos, areštai ir trėmimas į Sibirą, kurio 
sniegynuose pirmieji retežiais surakinti 
lietuviai pramynė takus tuoj po 1794 m. 
sukilimo. Bet lietuviai nenusigąsta, reika
lauja Lietuvai autonomijos ir pagaliau pil 
nos nepriklausomybės. O po sunkių kovų 
lietuviams grąžinama spauda, suteikiama 
daugiau laisvės, ir visas kultūrinis gyveni 
mas sparčiais žingsniais pradeda eiti į 
priekį.

1914 m. karas gyvenimą pakeitė iš 
pagrindų, nes visa Lietuva atsidūrė karo 
fronto ugnyje. Pagaliau 1915 m. pabaigoje 
visą Lietuvą užėmė vokiečių kariuomenė, 
ir prasidėjo naujos okupacijos laikotarpis. 
Vokiečių okupacijos pradžioje Vilniuje 
veikė du lietuviški centrai: Lietuvių Ko
mitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti ir 
Draugija teisinei ir agronominei pagalbai 
teikti. Abi šios draugijos palaikė glau
džius ryšius ir tarpusavy bendradarbiavo. 
Pirmieji politinio turinio dokumentai: 
1) Memorandumas apie dabarties lietuvių 
siekimus ir 2) Memorandumas apie tai, 
kaip plėtojosi lietuvių tautinė mintis pra
eityje ir dabartyje, — buvo paruošti Vil
niuje 1916 m. birželio 10 d. ir įteikti vokie 
čių Obosto štabo viršininkui gen. Luden- 
dorfui Kaune.

1916 m. lapkričio 5 d. vokiečiams paskel 
bus Lenkijos nepriklausomybės aktą, pra
dėjo drąsiau reikalauti nepriklausomybės 
atstatymo ir lietuviai. Pagaliau 1917 m. 
pradžioje vokiečiai pradėjo kalbinti Vil
niuje gyvenantį vieną kitą žymesnį lietuvį 
sukurti jiems palankų Vertrauensrat (Pa
sitikėjimo Tarybą). Bet šitą pasiūlymą lie 
tuviai atmetė, griežtai reikalaudami pačių 
lietuvių rinkto organo. Po ilgų derybų 
pagaliau vokiečiai leido sudaryti Organi
zacinį Komitetą. Į komitetą buvo pakvies
ti 4 žmonės iš Vilniaus ir 17 iš provinci
jos, kurie posėdžiavo Vilniuje, D. Pogu- 
lianka II-a 1917 m. rugpiūčio 1-4 dienomis 
ir paruošė kelią lietuvių konferencijai su
šaukti Vilniuje. I konferenciją buvo pa
kviesti 264 žmonės, atvyko 214 iš 33 aps
kričių. Konferencija vyko Lenkų Teatre 
1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis. Šioje kon
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ferencijoje ir buvo išrinkta Lietuvos Ta
ryba, kurią sudaro 20 žmonių ir kuri vė
liau pasirašė ir paskelbė pasauliui Lietu
vos Nepriklausomybės Aktą. Konferencija 
pareiškė lietuvių tautos pasiryžimą atgai 
vinti savarankišką nepriklausomą Lietu
vos valstybę su sostine Vilniumi. Taryba, 
gavusi iš vidaus ir užsienio lietuvių prita
rimą. energingai ėmėsi vykdyti jai paves
tąjį uždavinį. Bet okupacinė vokiečių val
džia tokios nepriklausomybės, kokios no
rėjo lietuviai, visai negalvojo duoti. Vo
kiečiai norėjo Lietuvos Tarybą panaudoti 
tik savo grobuoniškiems tikslams užmas
kuoti. O jeigu ir duoti „nepriklausomy
bę", tai tik tokią, kad Lietuva amžinais 
ryšiais būtų sujungta su Vokietija. Paga
liau po vieno kito Taryboje kilusio ne
sklandumo ir po įtemptų politinių manev
rų su vokiečių karine vadovybe buvo pa
ruoštas mums visiems žinomas Nepriklau
somybės Aktas.

Nepriklausomybės Aktą paruošė visa 
Taryba, bet jo tinkamu suredagavimu 
daugiausia rūpinosi Dr. J. Basanavičius. 
Atsiminimuose iš anų laikų rašoma, kad 
kai tik Basanavičius paimdavo skaityti 
tekstą, tai labai susijaudindavo ir ašaros 
jam riedėdavo veidais. Tai buvo tikrai 
jaudinantis metas, matant, kad pildosi tos 
gražios laisvės svajonės, dėl kurių ilgus 
metus kovojo lietuvių tauta.

Tą lemtingąją Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo dieną visa Lietuvos Taryba 
buvo susirinkusi Nukentėjusiems nuo Ka 
ro Šelpti Komiteto patalpose, Didžioji gat
vė Nr. 2, trečiame aukšte. Tos dienos po
sėdžiui pirmininkavo Dr. J. Basanavičius, 
kuris balsiai perskaitė Nepriklausomybės 
Aktą. Visi jį priėmė karštais rankų ploji
mais ir iškilmingai pasirašė. Šiam istori
niam dokumentui pasirašyti plunksną da 
vė kun. Povilas Dogelis, kuris ją vėl pasi
ėmė savo žinion. Akto originalas buvo pa
vestas saugoti Dr. J. Basanavičiui. Tai 
įvyko 1918 m. vasario 16 d., šeštadienį, 12 
vai. 30 min. dienos metu.

Tuo metu, kai buvo pasirašytas šitas is
torinės reikšmės aktas, Lietuvą stipriai 

sukausčiusi laikė kaizerinės Vokietijos 
okupacinė kariuomenė ir apie nepriklau
somybės paskelbimą neleido net nė laik
raščiuose parašyti. Vilniuje buvo leidžia
mas lietuviškas laikraštis „Lietuvos Ai
das“, kurio vyr. redaktoriumi buvo A. 
Smetona. Laikraštis išeidavo tris kartus 
savaitėje: antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Pasirašiusi aktą, Taryba 
tuoj ėmėsi žygių visa tai pranešti lietuvių 
tautai ir užsienio valstybėms. Akto turi
nys ir ta proga įžanginis straipsnis buvo 
atspausdinti „Lietuvos Aido“ 22 (70) nu
meryje 1918 m. vasario 19 d. Bet vokiško
ji cenzūra tą „Lietuvos Aido“ numerį kon
fiskavo ir griežtai uždraudė platinti.

Tuomet Lietuvai bene daugiausia pa
lankumo rodė Vokietijos Centro ir Social
demokratų partijos. Pasirašius aktą, jo 
nuorašas skubiai buvo pasiųstas slaptu ke 
liu reichstago nariui Erzbergeriui į Berly
ną ir tų metų vasario 18 d. jau pasirodė 
šiuose laikraščiuose: „Vossische Zeitung“, 
„Kreuzzeitung“ ir „Taegliche Rund
schau“. Taigi tų laikraščių dėka Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą pirmiau su-

MIRĖ PULK. K. ŽUKAS
(E) Sausio 23 d. JAV, Cleveland (Ohio) 

mieste mirė Kostas Žukas, buv. Lietuvos 
Steig. seimo narys, Krašto apsaugos minis 
teris, Lietuvos kariuom. pulkininkas, vi
suomenininkas, neseniai parašęs atsimi
nimus „žvilgsnis į ateitį“. K. Žukas mirė 
sulaukęs 78 m., buvo gimęs Kaune, 1884 
m. gruodžio 17 d.

NET IR FILMAS PRIEŠ BAŽNYČIOS 
VEIKLĄ

(E) Sausio mėn. pabaigoje Lietuvos ki
nuose pradėtas rodyti naujas lietuviškas, 
kronikinis-dokumentinis filmas „Kryžiaus 
šešėlyje“. Pagal pranešimą „Tiesoje“ (21 
nr.), šis filmas sukurtas naudojantis „tik
rais dokumentais... demaskuojančiais baž 
nyčios veiklą... parodančiais, kad po ja 
slypi kruvini liaudies budeliai“. Filmą sta 
tė R. Gabalis, o jam scenarijų parašė V. 
Misevičius.

žinojo užsienis, negu pati lietuvių tauta. 
To pasėkoje okupacinė vokiečių valdžia 
be galo įširdo ir pareikalavo, kad Taryba 
savo nutarimą atšauktų. Bet Lietuvos Ta
ryba vokiečių grasinimų nepabūgo ir ne
galvojo trauktis atgal. Pagaliau Vokietijos 
vyriausybė, nujausdama karo pralaimėji
mą ir reichstago atstovams reikalaujant, 
pripažino Lietuvos Nepriklausomybę. Bet 
iki vokiečių kariuomenė galutinai išsi
kraustė iš Lietuvos, dar praėjo apie pus
antrų metų.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pSi- 
rašė 20 Lietuvos Tarybos narių, o jų pra
šus patvirtino savo krauju tūkstančiaijsa- 
vanorių. Taigi Vasario 16 d. yra ne Vien 
tik nepriklausomybės paskelbimo diena, 
bet kartu ir kovos už laisvę diena. Miriėda 
mi tą mums brangią dieną, prisiminkime 
ir visus tuos kovotojus, kurie plunksna, 
žodžiu ir kardu kovojo už tautos laisvę.

Amžina didvyriams garbė!
Pabaigai kartu su šimtamečiu Maironiu 

džiaugsmingai sušukime:
Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai! 
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu. 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

VASARIO 16-TAJAI

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir bran

gios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas ga

dynes!
Maironis

Kiekvienais metais vasario mėnesį lietu 
vių žvilgsnis krypsta atgal į 1918 metu*, 
kada Vilniuje Lietuvių Taryba paskelbė 
atstatanti Nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Nors savo esme tai yra grynai valsty
binio pobūdžio aktas, tačiau neabejotinai 
tinka pasvarstyti jo reikšmę ir religinio su 
sikaupimo valandėlėje. Lietuvių tauta ko 
ne savo visumoje yra krikščioniška ir į 
Savo tautos kelią istorijos eigoje turėtų! 
žvelgti ir jį vertinti taip pat krikščioniją 
kai.

Centrinė vertybė Nepriklausomybės at
statyme yra laisvė. Tauta, vergavusi per 
100 metų, 1918 m. vasario 16 d. pasiskelbė 
visam pasauliui norinti pilnai naudotis 
dieviškąja žmogaus privilegija ir teise — 
laisve. Tas paskelbimas neliko tik popieti 
niu aktu, o buvo patvirtintas galingos va
lios laisve iš tikro pilnai pasinaudoti. Il
gai vergavusios tautos vaikai laisvę taip 
vertino, kad nesvyravo už ją sudėti ir pa
čią aukščiausią kainą, paaukoti savo gyvy 
bes. šį tautos nusiteikimą galima vertinti, 
kaip labai aukšto lygio krikščioniškąjį.s* 
moningumą. Kalbėdamas apie krikščionies 
pašaukimą, šv. Povilas taip sako Galaūjos 
tikintiesiems: „Jūs broliai, esate pašaukti 
į laisvę“ (Gal. 5,13). Lietuvių tauta, vadi
nasi. kovodama už savo tautos laisvę, kar 
tu kovojo už savo krikščioniškąjį pašauki 
mą. Toje kovoje kritusieji yra ne tik tau 
tos, bet ir krikščionijos didvyriair i

Iš žvilgsnio į praeitį prieiname prie da 
bartinės padėties. 1918 m. vasario 16 laimė 
j imas jau 22 metai sugriautas, žmogui 
Dievo suteiktoji laisvės teisė iš lietuvio 
yra atimta pačiu žiauriausiu būdu. Yra st 
imta asmeninė laisvė, religinė laisvė ir 
valstybinė nepriklausomybė. Kaip 1918 
m. ir kiek vėliau daug lietuvių sudėjo sa
vo gyvybių aukas, kovodami už laisvės at 
gavimą, lygiai taip pat, pradedant 1940 m., 
daug lietuvių žuvo ir vis dar žūna, nenorė 
darni atsižadėti turimosios laisvės. Pasta
rųjų auka yra nemažiau didvyriška ir 
šventa už pirmųjų. i , ;

Laisvė liekasi visiems laikams viena iš 
pagrindinių žmogiškųjų vertybių, ir jos (y 
nimas yra dorybė, lygiai kaip yra dorybė 
ginti skaistybę, ištikimybę, tikėjimą! mei
lę... Dorybė ir kartu pareiga! Ginti ne tik 
savo asmenišką laisvę, kurios čia laisvu#' 
se Vakaruose niekas nemėgina panaikinti, 
bet visomis prieinamomis ir įmanomomis 
priemonėmis kovoti už savo pavergtos!©* 
tautos laisvę. Kova už laisvę, t.y., už savo 
tautos laisvę, privalo tapti kiekvieno lietu 
vio pašaukimu! čia tinka psalmininko už
rašytoji priesaika žydų tautai esant vergi-, 
joje, kurią galima taip parafrazuoti lietu
viams Vasario 16 proga: Lietuva, jeigu aš 
tave užmiršiu, tebūna užmiršta mano deši 
nioji, tepridžiūsta liežuvis prie mano go
murio, jei nustosiu Tave minėjęs! (pl£ 
Ps 136).

Kun. Bronius Liubinas
f • 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
CORBY — vasario 18 d„ 12.30 val„Q««-

pation Road.
WOLVERHAMPTON — vasario 18 d->

11 vai.
PERBY — vasario 25 d„ h vai.
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Sveikatos apsauga Lietuvoje
KELIOS PASTABOS APIE SVEIKATOS APSAUGOS PADĖTĮ PAVERGTOJE LIETUVOJE

O.A.S. VEIKLA
Kaip ir kitos gyvenimo sritys, taip ir 

pavergtoje Lietuvoje likusių tautiečių 
sveikatos apsauga mums visiems labai rū 
pi. Bet toje srityje, reikia pasakyti, Sov. 
Sąjungos gyventojų (tame skaičiuje ir 
lietuvių pavergtame krašte) būvis užsie
nyje yra gal truputį neįvertinamas kaip 
reikiant. Jeigu neskaityti materialinių 
sunkumų ir ypač dvasinės bei tautinės 
priespaudos, tai medicinine priežiūra per
daug skųstis negalima. Visa tai labai ge
rai, bet... Tą „bet“ pamatysime paskui, o 
tuo tarpu pažvelgsime į kitus dalykus.

Medicinos specialistai Lietuvoje išsila
vinimo atžvilgiu skirstomi j keturias gru
pes: medicinos sesuo (su pirminiu med. 
išsilavinimu), med. felčeris-akušeris (gim 
nazija ir dvimetė med. mokykla), gydyto
jas (gimnazija ir Medicinos Institutas ar 
Universiteto medic, fakultetas) ir gydyto
jas, turįs praktiką, galįs būti priimtas į 
universiteto aspirantūrą ir po dviejų me
tų ginti disertaciją med. mokslo kandida
to vardui.

Neskaitant ligoninių mieste, kurių tink 
las beveik nepasikeitė, ligoninių kaimo 
vietovėse, tikriau miesteliuose, įsteigta 
kelis kartus daugiau negu jų buvo nepri
klausomoje Lietuvoje. Maždaug kas ant
rame buvusio valsčiaus miestelyje veikia 
8-12 lovų ligoninė. Jos personalas: vienas 
gydytojas, vienas felčeris, akušerė ir 3-4 
med. seserys. Su kiek daugiau lovų ir di
desniu personalu rajoninės ligoninės. Ten 
jau yra chirurgas, vaikų ligų specialistas. 
Smulkesnis už ligoninę yra med. punktas, 
koks yra .kiekviename bažnytkaimyje, ir 
jį veda felčeris, o kartais akušerė. Taigi 
matome, kad medicinos tinklas gana pla
tus. Greta to yra sanatorijų, vasarviečių. 
Neblogai tvarkoma sanitarinė tarnyba, 
nors apie šią galima pripasakoti daug 
anekdotų, kad ir ne dėl jos kaltės.

Reikia pastebėti vieną dalyką, kuris su 
daro dideli kontrastą su nedraudžiamais 
abortais. Iš vienos pusės abortai nedrau
džiami, bet iš antros pusės nėščioms mo
terims skiriamas ypatingas dėmesys. Ne
žiūrint to, kad Lietuvoje gyventojai gyve
na dar labai išsimėtę, vienkiemiais, visos 
nėščios moterys yra apskaitoje, nuolatinė
je periodiškoje specialisto konsultacijoje. 
Tai numatyta įstatymų ir jis vykdomas. 
Gimdymas namuose dabar yra didelė re
tenybė, nes tai irgi tam tikru įstatymu 
draudžiama. Dekretinės atostogos tarnau
tojoms ir darbininkėms nustatytos 112 
dienų. Kolchozininkėms tik 72 dienos, ir 
todėl tarp pastarųjų yra gyvas įsitikini
mas, kad tai esą už bausmę dėl to, jog jos 
labai vengia abortų...

Teko išsikalbėti su med. specialistais, 
neseniai atvykusiais iš Lietuvos. Jų tvir
tinimu, sovietiniai vaistai nėra tokie jau 
blogi. Bendru mastu jų pagaminama gal 
ir pakankamai, bet dėl planavimo, pa
skirstymo ir tiekimo netvarkingumo gau
nami nevisada ten. kur reikia, ir ne tiek, 
kiek reikia, ir ne tada, kada reikia (kaip 
ir visi gaminiai sovietinėj santvarkoj). 
Didelėse miesto ligoninėse tų trūkumų, 
žinoma, maža pasitaiko, nes ten atsilanko 
net ir užsieniečiai gydytojai, ir todėl tie
kėjus rajkomas ima už ten, kur skauda, 
jei pasitaiko kiaulysčių. Bet provincijoje 
(prastas dalykas, jei vaistinėje negausi 
termometro, žinduko, tvarstomųjų raiš
čių, gliukozės. Aišku, būna taip, kad toje 
pat vaistinėje gali gauti antibiotikų, vita
mino B12 ir kitų „retenybių“, kurie stam 
blose ligoninėse yra riboti. Bet šitie uni- 
kaliniai dalykai paprastai pro priekines 
duris nepardavinėjami...

Vaistai nėra brangūs. Jie yra net pigūs, 
jei palygini su bendru pragyvenimu, t.y. 
maistu, rūbais. Pats gydymas nemokamas 
bet kurioje gydymo įstaigoje. Netgi pakliū 
ti į jas nesigirdėti kokių klasių išskyri
mų, nors „teptelėjimas" viską pagreitina. 
Žinia, pirmoji „sąlyga“ patekti į ligoni
nę — sunkiai susirgti.

Nėra būtina mums perdaug jaudintis 
dėl vakarietiškų vaistų siuntimo suvaržy

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

(dainuota, 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 
(dainuota 17 atskirų liaudies dainų.

VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA, ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje vienoje pusėje 
(dainuota liaudies dainos, kitoje pusėje — 
Kalėdų fr Velykų giesmės.

AR PAMENI?—ilgo grojimo šokių plokš 
telė, (dainuota 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.

mo į Sov. Sąjungą. Pasitaikydavo, kad kai 
kurie asmenys piktnaudžiaudavo, parda
vinėdami dešimteriopai brangiau, nei jie 
verti, o neretais atvejais jie būdavo nau
dojami be gydytojo leidimo ir žmogus tik 
sau pakenkdavo. Tas klausimas, kad už
sieniniai vaistai būtų gaunami Lietuvoje 
tik su gydytojo receptu, buvo iškeltas dar 
1958 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje, 
ir tam pritarė gana autoritetingi gydyto
jai. Gaila tik, kad, šiam įstatymui Įsiga
liojus. jis panaudojamas iš viso neleisti

Kazys Jurgaitis — (ELI) 

užsieninių vaistų Lietuvon, nes gydytojai 
įgrasinti nerašyti receptų. Kartais užsie
ninių vaistų iš tikrųjų labai reikia.

Maitinimas ligoninėse ar sanatorijose 
nėra labai geras, bet, žinoma, badauti 
nereikia.

O dabar tas „bet“. Gal kai kam iš visa 
ko atrodo, kad Sov. Sąjungoje viskas taip 
idealu, kad tik sirk ir norėk. Deja, ne! 
Lietuvoje yra posakis, tapęs beveik prie
žodžiu, kad bepigu dabar gydytis, bet ne
duok Dieve sirgti! Nedarbingumo pašalpą 
moka profsąjunga. Jei esi pirmus metus 
profsąjungos narys, gauni 40% dydžio pa 
šalpą nuo vidutinio mėnesinio uždarbio. 
Su dviejų metų stažu — 50%, ir taip to
liau, bet tik iki 90%. Be to, kiekviena pra 
monės šaka turi atskirą profsąjungą, ir, 
pakeitus darbovietę, stažas skaitomas vėl 
iš naujo. Jeigu nesi profsąjungos narys, 
gauni 20% atlyginimo. Jeigu dirbi sezoni 
nį darbą, sakysim, durpyne, tada, kad ir 
šimtą metų bedirbdamas, ligos atveju gau 
si tik 40% uždarbio, nes kiekvieną žiemą 
stažas bus nutraukiamas. Pabandyk su
sirgti šeimos galva, uždirbdamas nedidelę 
sumą ir maitindamas keletą vaikų! Yra 
dar toks atvejis, kai susižeidus darbo me
tu mokamas pilnas atlyginimas. Bet... tai 
labai, labai retas atvejis.

Darbininkas, prieš priimant jį į darbą,
illllIllllllllllllllllllllllllllIlllIIllIllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIllIlllllliIlllIlllHlllllllflllllUHilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilimi

TOLIMOJI AMERIKA
ŠIAURINIS KAIMYNAS

Pastaraisiais metais Amerika vis dau
giau turi rūpesčių dėl savo kaimynų — 
Pietų Amerikos kraštų. Ypač jau įkyrėjo 
Kuba su savo komunizmu ir savo „Cuba 
si, Yankee — no“. Malonu, kad šiaurėje 
yra didelis ir taikingas kaimynas — Ka
nada. Tačiau ir ten jau kuris laikas maty
ti antiamerikoniško nusiteikimo žymių. 
Reikia atsiminti, kad Kanada plotu yra 
didesnė už JAV, jeigu iš šios atimtumei 
Aliaską. Tuo tarpu žmonių tėra vos 18 
milijonų. Dėl to Amerikos įtaka Kanadoje 
yra labai didelė. Daug ir Amerikos pinigų 
investuota Kanados pramonėje. Po pasku 
tiniojo karo, kuriame Kanada labai akty
viai dalyvavo ir ekonomiškai pavargo, 
amerikoniškas kapitalas buvo ir pageidau 
jamas ir būtinai reikalingas. Be šios ne
tiesioginės paramos pokarinis Kanados at 
kutimas būtų daug sunkiau vykęs. Bedar
bių skaičius Kanadoje proporcingai visa
da būna didesnis, negu JAV, sunku spręs 
ti, koks tas skaičius būtų buvęs, jei ne 
nuolatinis Amerikos biznio bendrovių stei 
gimasis ir plėtimasis Kanadoje. Kanados 
Banko Prezidentas James E. Coyne, dide
lis „Kanada kanadiečiams“ šalininkas ir 
vadas, dar 1959 metais viešai skundėsi ta 
didele įtaka, kurią turi užsienio kapitalas 
Kanadoje. Jo žodžiais, 1956 metais 52% 
visos Kanados gamybinės pramonės buvo 
kontroliuojama užsieniečių, o 48% pri
klausė užsieniečiams, žibalo ir natūralių
jų dujų pramonės 80% buvo užsienio 
kontroliuojama, o metalo kasyklų ir lie
jyklų 58% kontroliuojamos užsienio.

Didžioji dalis šios pramonės buvo kont
roliuojama Amerikos, o kiek mažesnė 
Didžiosios Britanijos. Amerikoniškos biz
nio bendrovės turi visame pasaulyje in
vestavusios daugiau kaip 44 milijardus do 
lerių, iš jų Kanadoje daugiau kaip 15 mi
lijardų.

Amerikos svoris Kanadoje matyti ir 
peržvelgus Kanados prekybą. Eksporto 
statistika rodo, kad Kanada daugiausia 
eksportuoja popierių, kviečius, medį ir 
uranijų. 1959 metais 61% viso Kanados 
eksporto atiteko pietiniam kaimynui, tuo 
tarpu Britanija pirko tik 15%. Iš Ameri
kos Kanada gavo 68% viso savo importo, 
o iš Britanijos tik 10%. Kalbant apie 
Amerikos įtaką Kanadai, negalima pa
miršti ir laikraščių, knygų, filmų, radio ir 
televizijos programų. L. Golden, žymus 
žurnalistas, teigia, kad jei per metus ka
nadiečiai išperka 65 milijonus žurnalų ko
pijų, išleistų Kanadoje, tai per tą laiką 
jie išperka 160 mil. kopijų amerikoniškų 
leidinių. Tas rodo, kad ir ekonominiai ir 
kultūriniai ryšiai tarp dviejų Šiaurinės 
Amerikos kimynų yra labai dideli.

Politiškai Kanada yra puikus tarpinin
kas tarp JAV ir Britų Bendruomenės. Ji 
aktyviai remia Jungtines Tautas ir daly- 

paprastai supažindinamas su darbo ap
saugos technika. Po to jis pasirašo tam 
tikrą pasižadėjimą, kad taisykles žino ir 
pasižada jų laikytis. Jeigu fabrike Įvyksta 
nelaimingas atsitikimas, tai fabriko di
rektoriui tenka daug nemalonumų; aukš
čiau esančių vadovų sprendimas: bloga 
darbo apsaugos technika. O kad to nebū
tų, fabrikų vadovai stengiasi visus pana
šius atsitikimus nuslėpti. Pavyzdžiui, dar 
bininkas, dirbdamas šaltkalviu, nulaužė 
plaktukui kotą, o kad ilgai negaištų laiko, 
pats nuėjo prie obliavimo mašinos nuob
liuoti kitą panašų. Staiga nutrūkęs smag
račio diržas atsivyniodamas sulaužė ob- 
liuotojui raktikaulį (tikras atsitikimas). 
Fabriko vadovybė surado, kad ant oblia
vimo mašinos jis nebuvo apmokytas, va
dinasi, neturėjo teisės dirbti. Paaiškėjo 
dar, kad jo profsąjungos nario mokestis 
jau du mėnesiai nemokėtas. Ir taip prasir 
go keturių vaikų maitintojas tris mėne
sius, gaudamas tik 20% uždarbio.

Yra dar ir kitas trūkumas. Ne visuomet 
pasižymi sąžiningumu gydytojai. Jeigu 
Vakaruose gydytojai uždirba priklauso
mai nuo to, kiek jie turi pacientų, tai ten 
pacientų skaičius visai neturi reikšmės. 
Kaimo felčeris gauna mėnesiui 50 rublių 
naujais pinigais, ir nei daugiau, nei ma
žiau. Alga, kaip matome, nepavydėtina. Ir 
todėl suprantama, kad visi labai mėgsta 
kyšius ar spekuliaciją vaistais. Ir jeigu 
gydytojas mato, kad jis nieko negaus, jis 
ligonį apžiūri per 10 minučių nuo viso
kiausių ligų, maždaug pagal tokią koman
dą: „Atsigult!“, „Išsižiot!“, „Užsimerkt!“, 
„Nekvėpuot!“ ir „Sekantis!“. Tarsi pagul 
dytasis galėtų tokioje pozoje namo kėliau 
ti... Matome, kad kai nėra tvarkos, tai ir 
neblogi Įstatymai išblėsta ir lieka menka
verčiai.

Aš vis dar sunkiai priprantu prie vaka
rietiškų įstatymų. Numyniau neseniai 
darbe draugui koją. Jis sau kuo ramiau
sia sąžine „prasirgo“ dvi savaites, gauda
mas pilną uždarbį. Zampolitas pasakytų, 
kad tai sabotažas!

RAŠO: A. PUŽAUSKAS 
■UUlUtUMUlUlBMlMUIHIUlUIIUUUHHIUHHMI

vauja visuose jų darbuose. Suezo Kanalo 
dienomis, kai tarp Amerikos ir Britanijos 
iškilo dideli nuomonių skirtumai, didelį 
vaidmenį suvaidino Kanados politikai, 
ypač anuometinis užsienio reikalų minis- 
teris Lester B. Pearson. Jis yra gavęs 1957 
metų Nobelio taikos premiją.

Kanada yra aktyvus narys NATO tautų 
šeimoje, o taip pat turi su Amerika visą 
eilę sutarčių dėl bendros šiaurinių Ame
rikos pakraščių gynybos nuo galimų sovie 
tų užpuolimų. Yra įsteigtas Bendras Nuo
latinis Gynybos Komitetas (PJDC), yra 
bendros radaro ir kitos sekimo stotys 
(DEW) ir bendra Šiaurės Amerikos Oro 
Gynyba (NORAD). Laikas nuo laiko ruo
šiami bendri oro manevrai.

Nežiūrint tokio glaudaus bendradarbia
vimo ir regimai nuoširdžios kaimynystės, 
Kanadoje tolydžio pasireiškia antiameri- 
koniški sentimentai. Seniai praėjo tos die
nos, kai Amerikos garsus demokratų par
tijos šulas Champ Clark šnekėjo apie Ka
nadą kaip JA Valstybių dalį, 1911 m. sa
kydamas, kad jis tikisi išvysti tą dieną, 
kai Amerikos vėliava plevėsuos kiekvie
noj šiaurinės Amerikos žemės pėdoj iki 
pat šiaurės ašigalio, šiandieną niekas tai 
neužsimena. Tačiau neseniai kanadiečiai 
godžiai pirko ir skaitė savo autoriaus 
James Minifie knygą .Peacemaker or 
Powder-Monkey“, kurioje įrodinėjama, 
kad JAV stengiasi sunaikinti Kanados ne
priklausomybę. Autorius siūlo Kanadai 
išstoti iš visų karinių organizacijų ir pa
skelbti neutralumą. Kanados darbiečiai 
(CCF-Cooperative Commonwealth Fede
ration) savo suvažiavime irgi nutarė ra
ginti tautą išstoti iš visų vakarietiškųjų 
susigrupavimų ir skelbti neutralumą. Pa
našių pasiūlymų buvo girdėti ir liberalų 
partijos suvažiavime. Tačiau oficiali vy
riausybės politika šiuo metu yra, kaip ir 
buvusi, glaudžiai bendradarbiauti su vi
sais laisvaisiais kraštais. Reikia tikėtis, 
kad ši politika ir jos rėmėjai laimės prieš 
neutralizmo skelbėjus.

Kanados Gynybos ministeris Douglas 
Harkness 1961 m. savo kalboje pasakė: 
„Mes, kanadiečiai, pagal savo tradicijas, 
savo geografinę padėtį, savo kultūrą ir 
suprasdami, kas yra laisvė, esame įparei
goti prisidėti prie demokratinio . pasaulio 
gynybos. Nėra jokios prasmės slėpti savo 
galvas smėlyje ir tikėtis, kad kas nors ki
tas mus apgins“.

Laisvajam pasauliui būtų skaudi diena, 
jei Kanados neutralistai laimėtų. Tikėki
mės, kad tai niekad neįvyks.

Priešsovietiniai lapeliai Latvijoje
(E) Rygoje einąs dienraštis „Sovietska 

ja Latvija“ sausio mėn. pabaigoje prane
šė. kad Latvijoje susekta nelegalių, prieš- 
sovietinių lapelių platinimas. Taip pat pa
skleisti ir nelegalūs laikraščiai,

Šiais metais per pirmąsias dvi savaites 
Alžyre nuo teroristų žuvo 382 civiliai ir 
mahometonai. Alžyro administraciniame 
centre, sostinėje, kuri vadinama tuo pačiu 
Alžyro vardu, paskutiniųjų savaičių bėgy 
je kasdieną nuo teroristų žūna vidutiniš
kai po 10 žmonių. Mieste dažnai aidi plas 
tikinių bombų sprogimai, o taip pat ir 
europiečių šauksmai: „Algerie Francaise! 
De Gaulle au pote.au!“ — Alžyras prancū 
zų! De Gaulle-į kartuves!

Iš Paryžiaus ateina žinios, kad 7 metus 
besitęsiąs nelaimingasis karas netrukus 
pasibaigs ginklų paliaubomis, nes šiuo me 
tu yra slaptai vedamos derybos tarp Pran 
cūzljos valdžios ir mahometonų sukilėlių 
FLN (Front Liberation National, — Tau
tinio Išlaisvinimo Fronto) ir tikimasi, 
kad susitarimas bus pasirašytas po mėne
sio ar dar net greičiau. Toks susitarimas 
daugumai Alžyro europiečių, kurių ten 
yra vienas milijonas, reiškia tik vieną 
dalyką: De Gaulle'is Alžyro valdžią per
duoda 9 milijonams mahometonų, ir euro 
piečių namai, pragyvenimas, o gal ir pati 
gyvybė atsidurs mahometonų malonėje, 
kuriems jie ilgai viešpatavo.
Slaptosios Armijos Organizacija

Anksčiau Alžyre kova vyko tarp pran
cūzų ir mahometonų, dabar — daugiausia 
tarp pačių prancūzų. Vienoj pusėj yra tie, 
kurie remia De Gaulle'į jo beviltiškose 
pastangose kaip nors susitarti su mahome 
tonais ir jiems perduoti Alžyro valdžią, 
kitoj pusėj tie, kurie seka buvusį Prancū
zijos generolą Raulą Salaną ir jo Slapto
sios Armijos Organizaciją — OAS, fana
tiškai nusistačiusią bet kokia kaina Alžy
rą išlaikyti prancūzų rankose.

Raulas Salanas, 62 m. amžiaus, Prancū 
zijos karų veteranas, kuriam pereitais me 
tais už sukilimo organizavimą Alžyre pa
skelbta mirties bausmė. Taip pat ir jo va
dovaujamos OAS vadai ir nariai yra susi 
būrimas Prancūzijos kariuomenės dezer
tyrų, svajojančių apie- senas vėliavas ir 
dingusią garbę, ir karštagalvių europiečių 
kolonistų, pasiryžusių Alžyre ginti savo 
nuosavybes ir privilegijas, (domu tai, kad 
OASą remia ir Alžyro žydai, kurių ten gy 
vena apie 130.000.
Naujas įniršimas

Salanas ir jo OAS Alžyrą nori išlaikyti 
prancūzams ir grasina kruvinu sukilimu, 
jei teisėtoji Prancūzijos valdžia pasirašy
tų taikos sutartį su FLN. Kad tai pasisek
tų, Salanas turėtų ne tik sutriuškinti ga
lingą mahometonų FLN, bet ir patį De 
Gaulle'į nuversti. Toks uždavinys yra di
desnis negu OAS pajėgtų, nes pačioje 
Prancūzijoje OAS nelaimėjo žymesnės pa 
ramos ir šalininkų. Bet jei ir nepasisektų, 
Salanas gali rimtai j pavojų įvelti Prancū 
ziją, paskatindamas kartėlį jaučiančius 
Prancūzijos kariuomenės dalinius sukilti, 
o sukilimas galėtų persimesti į pačią 
Prancūziją ir sukelti pilietinį karą tarp 
kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų. Salanui 
jau iš dalies pasisekė sumažinti Prancū
zijos vadovaujamą rolę Europoje, sunki
nančią išspręsti Alžyro klausimą.

Iki šiol karas Alžyre jau pareikalavo 
18.000 prancūzų karių gyvybių ir apie 
360.000 mahometonų. Du milijonai maho
metonų yra suvaryti į didžiules perkelia
mąsias stovyklas. Didžiąja dalimi OAS te 
rotas nukreiptas prieš mahometonus, bet 
pasiruošęs nušluoti ir tuos europiečius, 
kurie priešinasi Salanui. Pati didžioji Al
žyro europiečių dalis eina už Salaną ar iš 
įsitikinimo, ar įbauginta. Tačiau tokia 
parama gali lengvai žlugti, jei Prancūzi
jos armija Alžyre griežtai apsispręstų už 
de Gaulle'į.
Kasdieniniai įvykiai

Alžyro mieste vienas mahometonas už
ėjo į kavinę, kai pro šalį važiavo keletas 
europiečių automobilių. Iš vienos mašinos 
pasipylė kulkosvaidžio salvė ir rankinės 
granatos. Vietoje žuvo 5 mahometonai ir 
vienas vaikas, kiti 26 buvo sužeisti. At

PERLAMUTRAS
Nuo žilos senovės žvejojamos perluotės. 

Tačiau ne vien nuostabieji perlai traukė 
žmonių dėmesį. Ne mažiau įdomios ir pa
čios perlinės kriauklės, kurios savo gelde
lių vidines sieneles iškloja perlamutru. 
Perlo ir perlamutro sudėtis yra vienoda 
— jie susideda iš kalcio karbonato. Kinai 
netgi labiau brangino baltąjį perlamutrą, 
negu perlus. Graikai ir romėnai taip pat 
pažinojo perlamutrą. Senovėje buvo mano 
ma, kad perlai ir perlamutras turi gydo
mosios galios. Iš jų žmonės gamindavo 
„perlinę esenciją“ ir gerdavo ją nuo įvai
riausių ligų, o iš perlamutro pagamintos 
taurės, geriant iš jų, apsaugodavusios nuo 
užkrėtimo ligomis.

Visais laikais perlamutras buvo naudo
jamas plonų plokštelių pavidalu dėžu
tėms, baldams, šachmatų lentoms bei ki
tiems daiktams inkrustuoti. Juo buvo 
puošiamos netgi grindys, pavyzdžiui, Eka- 
terinos rūmų-muziejaus salėse. Čia pat ir 
įdomus kortų lošimo stalas, ištisai padeng 
tas perlamutru bei vėžlių kiauto plokš
telėmis.

Svarbiausi perlamutro apdirbimo cent

sikeršyti susirinko mahometonų būrys ir, 
susibūręs gatvėje, akmenimis apmėtė pra 
važiuojančias mašinas. Trys mašinos bu 
vo sulaikytos ir jų šoferiai mirtinai už
mušti.

Siaubingos scenos dažnėja. Orane beko
jis Invalidas mahometonas buvo ištrauk
tas iš savo vežimėlio ir nužudytas. Netoli 
sostinės OAS teroristai nužudė prancūzą 
auksakalį kaip išdaviką, kadangi jis pla
navo „pabėgti iš Alžyro, kai bus karšta“. 
Bonoje bomba sunaikino mahometonų na 
mą. Žuvo 10 moterų ir vaikų. Į pagalbą at 
bėgančių europiečiai neprileido nuo kal
vos, ritindami akmenis į pakalnę ir šau
dydami.

Dar nepraėjo nė 10 mėnesių nuo Salano 
perėjimo į pogrindį, o jau daugelyje Al
žyro vietų niekais pavertė teisėtą valdžią. 
Salano slaptas radijo siųstuvas nutraukia 
oficialias Alžyro radijo transliacijas. 
OAS įsako vykdyti steikus, kada maisto 
atsargas sudarinėti, kada išiminėti iš ban
kų indėlius. Tokių įsakymų beveik visuo
tinai paklausoma.

Nemaža europiečių tėvų leidžia savo 
vaikams dalyvauti „žiurkių“ gaudyme, 
kaip vietos prancūzai vadina mahome
tonus.
Juodatkojai

OAS organizacija dalinai paaiškinama 
tuo, kad tas Alžyro milijonas europiečių 
yra ypatingo charakterio žmonės. Jie turi 
prancūzų pilietybę, bet jų tik ketvirtada
lis tėra pracūziškos kilmės. Kiti yra 
emigrantai arba emigrantų palikuonys iš 
Ispanijos, Italijos, Sicilijos, Graikijos, 
Maltos salos, Korsikos ir kitų Viduržemio 
jūros pakraščių. Iš tokio mišinio išėjo skir 
tinga rasė, kurie prancūziškai save vadi
na „pieds noirs“ — „juodakojais“ (turint 
galvoje, kad jų tėvai ar protėviai atvyko 
Į Alžyrą be batų, basom kojom). Jie ger
bia drąsą, žiaurią jėgą, bet neturi politi
nės ištikimybės tradicijos.

Pagal Salano duotąjį ženklą „juodako- 
jai“ demonstruoja, bėga iš namų į aikš
tes, ritmiškai šaukia: „Al-žy-ras pran-cū- 
zų!“ Pakanka tik Salano ženklo, kad plas
tikinės bombos sprogtų po Grano miesto 
policijos vado lova ar prie Alžyro polici
jos inspektoriaus durų. Po tokio veiksmo 
Salano vyrai pasigiria: OAS daro, ką nori, 
kada nori ir kur nori.

OAS vyriausiąją būstinę sudaro apie 
30 vadų. Visas kraštas padalytas ( smul
kias apylinkes, ir veikia apie porą tūkstan 
čių teroristų, dar apie porą tūkstančių 
yra OAS šnipai, agitatoriai. Atsargoje 
esama apie 100.000 buvusių policininkų, 
kuriuos prieš porą metų kaip nepatiki
mus de Gaulle'is paleido į atsargą.

Salano teroristų vyriausiasis vadas yra 
pik. Yves Godardas, parašiutininkas, pa
sižymėjęs įvairiuose Prancūzijos karuose. 
Nuo šių metų pradžios Godardo teroristų 
grupė jau spėjo nužudyti 347 asmenis Al
žyre, o 624 sužeisti. Jo grupės didžiausias 
pasisekimas, kad sulikvidavo 100 vyrų 
grupę, kuri buvo specialiai iš Paryžiaus 
atsiųsta kovoti prieš Godardą jo paties te
roristiniais būdais.

Ne tik policija, bet praktiškai visi euro
piečiai padeda OAS teroristams. Keletą, 
kurie buvo pagauti ir atvesti į teismą, 
įbauginti teisėjai vėl paleido. Policija ne
gali surasti, kur yra Raulas Salanas, bet 
žurnalistai neturi jokių sunkumų su juo 
susitikti.

Artėjant laikui, kada Prancūziją susi
tars su mahometonų FLN sukilėliais, Sa
lanas ir de Gaulle'is žiūri į Prancūzijos 
kariuomenę, kaip ji pasielgtų, jei (vyktų 
naujas sukilimas. Salanas įsitikinęs, kad 
Prancūzijos kareiviai nešaudytų į Alžyro 
europiečius ir žymūs kariuomenės dali
niai prisijungtų prie Salano. De Gaulle'is 
tiki, kad kariuomenės dauguma parems 
jo valdžią, nes „Prancūzų Alžyras“ yra 
jau miręs dalykas, o pati kariuomenė neis 
prieš prancūzų tautą, kurios visiška dau
guma nori, kad Alžyro klausimas būtų iš
spręstas taikiomis priemonėmis.

rai XVIII a. Europoje buvo Paryžius, Nea 
polis, Drezdenas, Viena ir Miunchenas. 
Prie perlamutro dirbdavo gana daug 
meistrų: piaustytojas, šlifuotoj as, poliruo- 
tojas ir graveris. Iš pradžių kriauklės su- 
piaustomos, paskui specialiu peiliu nu
imamas perlamutro sluoksnis, kuris ir pa
naudojamas gamyboje. Taip pat žinomi 
įvairūs perlamutro dažymo būdai, pavyz
džiui, sidabro chloridu ir amoniaku gauna 
mos įvairių atspalvių juodos spalvos.

Iš perlamutro ir kitų medžiagų japonai 
ir kinai gamina nuostabius peizažus, ku
riuose įvairiausios figūros iš koralų, gin
taro ir spalvoto akmens inkrustuojamos 
į lygų perlamutro foną.
#4rz*z*z*z*z«'z«zavzJrz4
Niekas negali pasakyti, kad lietuvių tau

ta nėra davusi didelių talentų ir net geni
jų. Nelaimė ta, kad lietuvių tauta, gimdy
dama genijus, nesugebėjo duoti tinkamų 
aplinkybių jiems lietuviškai prabilti, ir jie 
arba žuvo, arba nuėjo svetimiems tarnau
ti, dažnai savo kūryba stiprindami mūsų 
priešus.

y. Mykolaitls-Putlnąą
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Airija — neturtingas kraštas, kuris ki
tiems yra davęs ir duoda vis daug darbo 
rankų. Bet Airija taip pat nori atkusti, 
todėl to siekdama jos vyriausybė paprašė 
jos kraštą priimti j Europos Ekonominę 
Bendruomenę. Jos prašymas svarstomas 
labai palankiai.

Ekonomiškai ir politiškai apsijungusi 
Europoje, neturtingoji Airija turės atlikti 
tuo apsijungimu jai teksiančias pareigas.

■ bet ji tikisi nemaža ir laimėti. Vyriausybė 
apskritai galvoja, kad Airija visada yra 
buvusi su Europa ir dabar galės prisidėti, 
jog bendromis jėgomis būtų Įvykdyti Eu
ropos siekiamieji užsimojimai. Įstojusi ji, 
žinoma, turės remti Atlanto karinę sąjun
gą, pasispausti žemės ūkyje ir įsileisti sve 
timų kapitalų savo pramonei pakelti iki 
to, kad ji būtų pajėgi varžytis savo gami
niais su kitais kraštais ir surasti rinkų.

Tokių dalykų akivaizdoje Airijoje yra 
ir kitaip galvojančių, kurie nepateisina šio 
vyriausybės žygio. Kai kurie ekonomistai 
galvoja, kad įstodama į Bendruomenę Ai
rija nusižeminanti ir savo užsienių politi
ką remianti ne pastoviomis vertybėmis, 
bet laiko vėjais. O įstojus jau sunku bū
sią išstoti. Be to, vyriausybė viską daranti 
pati viena, platieji gyventojų sluoksniai 
nieko nežiną apie Ekonominę Europos 
Bendruomenę ir viso reikalo visiškai ne
suprantą.

Tai vis argumentai tų, kurie norėtų Ai
riją matyti visiškai vieną. Bet šie argu
mentai nėra stiprūs, o tik atskiros nuo
monės, nes Airija yra demokratinis kraš

MOLOTOVO SESELIS
Kai Šov. Sąjunga nusprendė 1940 me

tais okupuoti Lietuvą, tai kaip tik Molo
tovas pasakė nepagrįstais kaltinimais pa
remtą kalbą, kad būtų kaip įvesti armiją. 

' Kaip Stalino užsienių reikalų liaudies ko
misaras, jis vykdė labai biaurią politiką, 
net su, nacine Vokietija sudarydamas 
ęiraugįškumo ir abipusės pagalbos sutartį. 
Armijos remiama ano meto užsienių rei- 
iįaĮų. politika sovietams suteikė didelių 
laimėjimų, pasinaudojant Vakaruose kilu 
siu Vokietijos karu su sąjungininkais. 

•Sov. Sąjungą užpuolę jos draugai hitleri
niai vokiečiai laikinai buvo sutrypę tuos 
jėga pasiektuosius laimėjimus, nustumda 
mi sovietus iki Stalingrado. Tačiau karui 
besibaigiant dėl ano meto Vakarų valsty
bės vyrų neapdairumo sovietai ne tik at
gavo Molotovo „diplomatijos“ ir sovietų 
raudonosios armijos dar prieš karą prisi-
jungtuosius kraštus, bet dar pridėjo prie 
to eilę kitų valstybių.

Bet po Stalino mirties sovietai pakeitė 
savo užsienių politiką, ir mauro darbą at
likęs Molotovas buvo priverstas pasitrauk 
ti. Stalino, o kartu ir Molotovo politika bu 
vo visiškas nesiskaitymas su niekuo, nau
dojimasis tik jėga. Chruščiovas savo sie
kimus nukariauti pasaulį dabar dangsto 
tariamuoju taikiu sugyvenimu, gal kiek 
didesniu lankstumu ir suktumu. Todėl 
„niet“ šūkio visur laikęsis Molotovas jam 
iki šiol buvo nebereikalingas. Jis dar pa
teko didesnėn nemalonėn, kai su savo ša
lininkais 1957 m. ryžosi nuversti Chruš
čiovą ir grąžinti senąją politiką. Visi tie 
dalykai ir verčia Vakarus domėtis Molo
tovu, kurį Leninas yra vadinęs geriausiu 
registratorium Maskvoje. Trockiui jis bu
vo vidutiniškumo įsikūnijimas, Radekui 
— kamenny zad (akmeninis pasturgalis), 
o Stalinas de Gaulle‘iui yra sakęs, kad Mo 
lotovas jau viską atidavė, ką tik galėjo, 
ir belieka jį tik sušaudyti.

Trockis ir Radekas buvo nužudyti pa
čių bo’ševikų. o Molotovas vis dar gyvas, 
apie jį kalbama ir dėl jo ginčijamasi ir 
Sov, Sąjungoje ir svetur. Tiesa, Chruščio
vas jį buvo išsiuntęs į Mongoliją, paskui 
į Vieną, neduodamas atsakingesnių jam 
pareigų. Prieš N. Metus jis buvo atšauk
tas atgal į Maskvą iš Vienos, „Pravda“ jį 
puola, bet jis dar, matyt, ne tik nesušau- 
dytas, neišsiųstas į Sibirą, bet ruošėsi į 
Austriją ar gauti kurias nors kitas parei
gas.

VELYKINIO SVEIKINIMO
DAINORA yra paruošusi dovanų siunti 

nėlius nuo 6 sv. 10 šil. iki 15 %v. 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.

AIRIJA EUROPOS NARYS
tas, taigi vyriausybė kalba ir veikia dau
gumos vardu ir valia. Be to, Europos 
Ekon. Bendruomenėje jau yra apsijungę 
6 kraštai, o dabar prisideda dar Britani
ja. Apsijungusieji kaip tik mato, kad tai 
visokeriopai į gera išeina.

Tiesa, įstojus į Bendruomenę, teks daly
vauti ekonominėse varžybose, bet Airija 
jaučiasi apjėgsianti. Praeitais metais žy
miai pašoko jos eksportas ir importas, o 
tai reiškia, kad krašte padėtis gerėja. Be 
to, vyriausybės komisija atvažiavo į Briu
selį paremti savo prašymo jau turėdama 
aiškių praktiškų duomenų, kurie liudija 
jos ekonomines pastangas ta kryptimi. Ji 
yra jau sudariusi su prancūzų Potez lėk
tuvų firma sutartį šalia Dublino statyti 
milžinišką fabriką. Ten bus airiams dar
bininkams darbo. Airijos respublikos vy
riausybė iš savo pusės tpm fabrikui staty 
ti paskyrė 3 milijonus‘svarų, o tai sudaro 
jau didelį įnašą. Kitas tos firmos fabri
kas pradės veikti šių metų balandžio mėn. 
Pirmieji lėktuvai didžiajame fabrike bus 
pradėti gaminti tik 1964 m., bet Amerika 
jau dabar užsakė 150 lėktuvų po 150.000 
svarų kiekvieną. Tai jau yra tokie pramo
nės kilimo įrodymai, kurių negalima nu
ginčyti.

Tačiau tie, kurie nenorėtų Airijos ma
tyti apsijungusios Europoje, dabar jau 
ima verstis pranašystėmis. Jie sako, kad 
kol muitai nukris, tai tik tada airiai pra
dės pastebėti, kad jų prekės niekuo neblo
gesnės negu užsieninės. Bet tada Airijos 
pramonė jau būsianti apvesdinta su Eu

Kaip oficialiosios nuotaikos rodo, jo 
praeities nuopelnai nebeteko reikšmės. 
Dar prieš revoliuciją jis redagavo „Prav- 
dą“, bet Stalino laikais kovoje dėl val
džios buvo sušaudyta daug talentingesnių 
negu jis žmonių. Daug kas sakytų, kad jį 
sulikviduoti seniai jau buvo laikas. Stali
nui jis tarnavo kur kas akivaizdžiau negu 
kuris kitas bolševikas, išskyrus gal NKVD 
viršininkus, kurie taip pat buvo visi sulik 
viduoti. Šalia Stalino sėdėję ir Stalino po
litiką varę visi bolševikai šiandien jau 
yra nustumti į užkampį, jei dar gyvi ku
rie liko. O ypač visi tie, kurie stengėsi 
reikšti nepasitenkinimą naujųjų valdovų 
politika ar užimamomis vietomis ir galia. 
Kai Molotovas buvo išsiųstas į Mongoliją, 
tada Chruščiovas dėl to gyrėsi: „Juodą 
avį mes pačiupome už uodegos ir išme- 
tėm“.

Tačiau ta juodoji avis atsidūrė ten tuo 
metu, kada ėmė ryškėti Kinijos nepasi
tenkinimas naująja sovietų politika. Tur 
būt, pavojinga jau buvo ir laikyti ten 
taip arti jų Molotovą. Vakaruose galvoja
ma, kad jis gyvas iki šiol išliko vien dėl 
to, jog Kremlius nusistatęs nebebausti 
mirtim buvusių žymiųjų savo pareigūnų. 
O tokio nusistatymo, be abejo, gali būti 
laikomasi vien dėl to, kad kova dėl val
džios vis dar tebevyksta-. Nors Chruščio
vas pats važinėjo į užsienius, lyg ir per
imdamas į savo rankas užsienio reikalų 
politiką, nors jis visuose Sov. Sąjungos 
kampuose šokdina partinius ir neparti
nius, bet gyva tebėra ir opozicija, Moloto
vo ir kitų atstumtųjų šalininkai. Tai jie 
ir patį Chruščiovą prilaiko už apynasrio.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

SU KULTUVE PRIE UPES

TSKP Programoje pasakyta, kad „...rei 
kia užtikrinti sąlygas moterų darbui na
mų ūkyje sutrumpinti ir palengvinti“. 
Daug šioje srityje galima padaryti jau da 
bar. Tik, mūsų manymu, kai kurios orga
nizacijos labai lėtai išsijudina. Paimkime 
kad ir Kėdainius. Čia buitinis aptarnavi
mas palyginti su kitais, netgi mažesniais 
respublikos miestais atsilikęs.

...Prie Nevėžio, saulei leidžiantis, mote 
ris skalauja šaltame upės vandenyje balti 
nius... Tokį vaizdą galima matyti kasdien. 
Moterų, kurios po darbo ir poilsio dieno
mis turi skalbti, Kėdainiuose labai daug, 
nes mieste nėra skalbyklos. Šiuo klausi
mu posėdžiuose ir susirinkimuose kalba
ma jau kelinti metai. Vis neatsirasdavo 
patalpų. Prieš metus, mieste > pastačius 
naują pirtį, senojoje buvo galima įrengti 
skalbyklą. Iškilo klausimas, kas ją įrengs: 
buitinio aptarnavimo kombinatas ar rajo
no kooperatyvų sąjunga? Buvo nutarta 
pavesti kooperatininkams įrengti skalbyk 
lą. Tačiau skalbimo prietaisus gavo buiti
nio aptarnavimo kombinatas. Ir, kadangi 
niekas jais nepasirūpino, įrengimus pasi
ėmė... jonaviečiai. Vienintelė skalbimo
mašina, kurią mielai išsinuomodavo kėdai šiluma“,

PILIEČIAI, JUS PERKELIAME Į KAZACHSTANĄ...
(E) Vilniuje prie Min. Tarybos veikia gyventojus, siūlydama perkelti šeimas. į 

vyriausioji perkėlimo ir organizuoto dar- Kazachijos respublikos Karagandos srities 
bininkų telkimo valdyba. Sausio 19 d. plėšinių sovchozus. — Galima kreiptis į 
Skelbimais spaudoje ji kreipėsi j Lietuvos Lietuvos rajonų vykd. komitetus.,, -

ropos pramone, kaip dabar kad vyksta 
tuose kraštuose, kurie yra apsijungę Eu
ropos Ekonominėje Bendruomenėje. Jiems 
pagrįstai atsikerta praktiško patyrimo tu
rintieji pramonininkai. Jie sako, jei Ai
rijos darbininkai ir fabrikų vadovai neno
ri matyti, kur krašto gyventojams kvepia 
sviestas duonai apsitepti, jei jie nori ir to 
liau sau skursti, tai tegu užmiršta Euro
pos Ekonominę Bendruomenę ir paverčia 
savo fabrikus muziejais.

Turint galvoje Europos Ekonominės 
Bendruomenės Ugi šiol padarytąją didžiu 
lę pažangą, kuri yra galima tik glaudžiai 
bendradarbiaujant, aišku, kad ir Airija 
įstojusi turi laimėti. Ne tik jos darbinin
kai gaus kitur darbo, bet ir krašto pramo
nė galės suklestėti, gavusi iš Bendruome
nės kraštų kapitalo, kaip jau rodo mūsų 
minėtasis lėktuvų fabriko statybos pa
vyzdys.

IŠ POEMOS APIE STALINĄ

Iš ilgos S. Nėries poemos apie StaUną 
čia paduodama keletas posmų, kuriuose 
kai kurie žodžiai pakeisti, prisitaikant 
prie naujosios laiko dvasios...

Kaukazo kalnuose — toli
Jis gimė — kaip kiekvienas.
Pikta dvasia žymėjo jį
Ir nekentė nei vienas.
Užaugęs — milžino pečiais
Užtrenks duris į saulę,
Ir apie jį legendos eis,
Kaip pavergė pasaulį.
Caras nuo sosto jau ritos,
Ir Stalinas nudardės,
Greit išauš visiems laisvės rytas 
Skaisti saulutė patekės.
Valia jo plieninė, ir protas plieninis, 
O žvilgsnis maloniai smagus.
Bet keikia draugai jį ir keikia jį minios, 
Ir keikia kiekvienas žmogus.'
Ir sklinda apie jį plačiai
Legendos po pasaulį,
Negyvo Stalino pečiai
Kremliaus vartus išlaužė...
Plieninis vardas Stalino
Nuėjo po perkūnais,
Ir tie, kurie jam skalino,
Dabar iš sostų griūna.
Jo vardas plienas! Dievaži,
Jam visa žemė lenkėsi,
Ta žemė nuostabiai graži, 
Staliną nutrenkusi.

NETIKĖTA
Kartą Čekoslovakijos pasienio sargybi

nis pastebėjo tūkstančius triušių, beban- 
dančių pralįsti pro Geležinę Uždangą. Jis 
griebė vieną už sprando ir sako: „Ką tu 
čia darai?“ Triušis jam atsakė: „Slaptoji 
policija įsakė sugaudyti ir areštuoti visus 
Čekoslovakijos kupranugarius“. „Bet juk 
ne kupranugaris“. „Aš žinau, kad nesu 
kupranugaris, bet tu pabandyk įtikinti 
slaptąją policiją...“

Panašūs dalykai nutikdavo ir su tais, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu karo metu 
buvo atsidūrę Vakaruose, o jam pasibai
gus nenorėjo grįžti į namus. Pasikalbėji-

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

niškiai, jau daugiau kaip metai stovi su
gedusi daiktų nuomoj imo punkte.

Daugiau kaip prieš metus atidaryta 
cheminė valykla. Apsidžiaugė ja kėdainiš 
kiai. Valykla darbo turi pakankamai. Bet 
štai nauja bėda. Kad ir kaip stengiasi va
lyklos kolektyvas, tačiau lankytojų užsa
kymus gali atlikti tik po kelių savaičių. 
Kodėl? Cheminė valykla aprūpinta tik 
šepečiais ir indais. Vietoje net nėra šuli
nio. Darbininkės kibirais neša vandenį iš 
Nevėžio. Ateina buitinio kombinato direk 
torius Z. Tamošiūnas į valyklą, pagiria 
darbininkes, kad jos gerai dirba, o valyk 
loję, kaip viskas buvo, taip ir lieka...

Kėdainiai — augantis miestas. Pasta
raisiais metais atsirado naujų fabrikų iš
kabos — elektros aparatūros gamykla, 
chemijos kombinatas, biofabrikas, išsiplė 
tė konservų fabrikas, autoūkis, pramonės 
kombinatas. Žymiai pagausėjo darbinin
kų, šimtais skaičiuojami statybininkai, at 
vykę net iš broliškų respublikų kurti ra j b 
no pramonę. Tačiau buitiniu darbo žmo
nių aptarnavimu rūpinamasi nepakanka
mai. Laikas šią problemą išspręsti.

S. Pikelis, G. Kretavičius
„Tiesa“, 1961.XII.23

Vertimai į rusų kalbą
(E) Maskvoje „Sovietskij pisatel“ lei

dykla rusų kalba išleido A. Baltrūno ro
maną „Tolimi keliai“ (Vertė G. Kaganovi- 
čius). Toji pati leidykla dar išleido ir Va
cio Reimerio eilėraščių rinkinį „Tavo
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VEDA: V. Čekauskienė-Grinkevlčiūtė

SVEČIAI IR TELEVIZIJA

— Kur taip skubi, Maryte? Palauk!
— Ak, tai tu, Aldona, kaip malonu. La

ba diena! Taip seniai nesimatėme. Gal už
eisim į kavinę pasėdėti ir paplepėti. Jeigu, 
žinoma, tu ant manęs nepyksti!

Jos abi užėjo į kavinę, atsisėdo už sta
liuko, užsisakė kavos su pyragaičiais ir 
pradėjo kalbėtis.

—■ Pirmiau tu man pasakyk, ką reiškia 
klausimas: ar tu ant manęs nepyksti? Man 
rodos, nėra jokio pagrindo ant tavęs pykti.

— Tiesa, rodos, jokio pagrindo tikrai ne 
daviau, bet, matai, kiti žmonės, net mūsų 
gana geri draugai, taip pat gal ir nepyks
ta, bet nebeateina pas mus.

— Kas tokie?
— Pavyzdžiui, Mataičių ir Janulių 

šeimos.
Aldona nustebo:
— Kaip? Jie nebesilanko pas jus? Jūs 

gi taip gražiai visuomet sugyvendavote.
— Tai kad nieko neatsitiko, jie tik pa

mažu tokie keisti pasidarė ir nustojo mus 
lankyti. Na, per Velykas gal jie ateis ar 
mes juos aplankysime ,bet kažkas ne taip, 
tų kalbų, to širdingumo trūksta.

— Tai, Maryte, aš negaliu suprasti. 
Kokia nors priežastis turi būti. Papašakok 
man apie jūsų paskutinius pasimatymus, 
kaip ir kas buvo.

— Kaip buvo? Nieko ypatinga nebuvo. 
Iš mūsų pusės tikrai nieko bloga, tik gera. 
Tu žinai, mes pirkome naują didelį televi
zijos aparatą.

— Žinau, žinau, — atsakė Aldona. — 
Tavo vyras nebegali atsitraukti nuo jo?

— Taip, — juokėsi Marytė. — Kaip tik 
grįžta iš darbo, tai, dar kepurės nenusi
ėmęs, jau skuba žiūrėti, kas ten rodoma. 
Tai matai, Aldona, nei Mataičiai, nei Ja-

PAGALBA
mai su vietiniais žmonėmis vykdavo maž
daug šitaip: „Kodėl nenorite grįžti į savo 
kraštą?“ „Bijome, kad Stalino enkavedis
tai gali pasibelsti naktį į duris ir areštavę 
be jokio teismo sušaudyti ar ištremti į Si
birą“. „Bet jūs sakote, kad nieko bloga ne 
sate padarę". „Mes tai žinome, bet kaip 
įtikinti enkavedistus?“

Žmonės patraukdavo pečiais, bet neno
rėdavo tikėti, kad Stalinas toks nedoras. 
Kai kurie nenorėjo tikėti iki tol, kol 
mums į pagalbą neatėjo pats Nikita Chruš 
čiovas, viešai pranešdamas partijos 22- 
rame kongrese apie netikėtus durų pakla- 
benimus ir nekaltų žmonių sušaudymus. 
Turėjo žmonės patikėti, kai sužinojo, kad 
tam nedorėliui Džiugašviliui nebėra mau
zoliejuje vietos šalia Lenino, kad Stalin
gradas jau nebe Stalingradas ir kad Sta
lino statulomis Sovietų Sąjungoje jau 
tvenkiami kanalai...

Patikėjo jau ir Rytų Vokietijos gyven
tojai, su malonumu nubildinę Staliną nuo 
aukšto sosto. Keliaus į Dunojų ir Budapeš 
te sukilėlių krauju apšlakstyta ir dar ne
baigta lopyti „tautų laisvintojo“ milžiniš
ka figūra. Neatsiliks ir kiti satelitai.

Pagaliau turės tais niekinamais ir šmei
žiamais išeiviais patikėti ir tie, kurie ka
daise keliavo parvežti į Lietuvą šviesiosios 
Stalino saulės, kurie jį be perstojo šlovino 
ir jam himnus bei poemas sukūrė. (Salo
mėja Nėris apsivers karste).

Padorūs žmonės tiek šičia, tiek ir Lietu
voje seniai žinojo, kad Stalinas nebuvo 
nei tėvas, nei mokytojas, o tik žiaurus dik 
tatorius. Jis buvo ne karo „architektas“ ir 
tautų išlaisvintojas, bet laisvų tautų pa
vergėjas. Bet nelengva buvo įtikinti užsi
spyrėlius tiek vienoje, tiek kitoje Gelež. 
Uždangos pusėje. Netikėta pagalba atėjo 
iš ten, iš kur jos mažiausia buvo laukia
ma. Po to, kai pradėjo keistis Stalino var
do gatvės ir miestai ir pradėjo byrėti į ši
pulius jo biustai, žmonės pradeda prisi
minti, kad istorija kartojasi. Senovės ro
mėnai numušdavo savo galingų cezarių 
biustams tik galvas ir ant tų pačių pečių 
uždėdavo naujus cezarius. Ir pigu ir prak
tiška... Keičiasi laikai ir žmonės. Gal būt, 
ir vėl ateis laikai, kai triušiai nebebus 
laikomi kupranugariais... J. Radaras 

nuliai neturi televizijos. Vieni sako, kad 
jie ir nenori, o kiti — kad jiems tai dar 
per brangu. Aš galvojau, kad dabar pas 
mus jie gali žiūrėti, kiek tik nori. Barta- 
šiai, pavyzdžiui, labai dažnai užeina pasi
žiūrėti su visa šeima, sekmadieniais net su 
vaikais. O Mataičiai ir Januliai tartum 
rečiau pradėjo užeidinėti. Kaip paprastai, 
kada-ne-kada suruošiu pobūvį. Visuomet 
kviečiu Mataičių ir Janulių šeimas. Bet 
vienąsyk Januliai neatėjo, kitąsyk Matai
čiai neatėjo, o paskutinį kartą nė vienas 
jų neatėjo.

— Tai kas čia per reikalas? — sušuko 
Aldona.

— Tai ir aš klausiu save, — atsakė Ma
rytė.

— Palauk, papasakok man, ką jūs kal
bėjote tų pobūvių metu? Ar šokote? Ar 
ponia Janutienė dainavo?

— Apie nieką nekalbėjome ir nešoko
me, ir ponia Janulienė nedainavo, nes mes 
juos kvietėm tokią dieną, kada kokia nors 
ypač gera televizijos programa. Aš iš anks 
to paruošiau kiekvienam po padėklą su už 
kandžiais, kad būtų labai patogu valgyti, 
net prie stalo nereikia eiti, nekliudomam 
galima stebėti visą programą.

— Nekliudomam... O ar mėgino kas 
nors jų „kliudyti“ tą televizijos žiū
rėjimą?

— Taip. Iš pradžių ponas Mataitis vis 
mėgino kažką pasakoti, pafilosofuoti, kaip 
jis mėgsta, o ponia Janulienė vis šnibždė
jo ir juokėsi Su ponia Mataitiene, bet mes 
„atpratinome“.

— Aha, Maryte, dabar man viskas aiš
ku. Tavo bičiuliai net turi teisę pykti ant 
tavęs. Sakyk man. kodėl tu iš viso kvieti 
pas save svečius?

— Todėl, kad jiems ir sau malonumo pa 
daryčiau, kad kartu gražiai laiką praleis- 
tumėm, — atsakė Marytė.

— Visai teisingai. Bet ar iš tikrųjų taip 
ir padarėte? Padaryti malonumą. Tavo vi
sas malonumas, atrodo, buvo žiūrėti tele
viziją, bet tai tu gali ir viena ar šu savo 
vyru apturėti. Jeigu tu kvieti bičiulius pas 
save, tai turi stengtis padaryti pirmiau 
jiems malonumą pagal jų skonį ir pageida
vimą. Tu, pavyzdžiui, puikiai žinai, kad p. 
Janulienė geria tik vyną, o kad ponui Ma
taičiui uždrausta kava. Tai tau tokiais at
vejais ir reikia atitinkamai pasielgti. Kai 
jie ateina, tai ne televizijos reikėtų žiūrė
ti, o pakalbėti, gal ir pašokti, bet jokiu bū
du ne sėdėti visą vakarą, kaip prikal
tiems, ir tylėti ir tik žiūrėti jiems gal visai 
neįdomią programą. Ar tau neatėjo tai į 
galvą?

— Oi, Aldona, nejaugi jie galėjo dėl to 
supykti? Beveik taip atrodo. Taip, taip, 
dabar prisimenu, kai per paskutinį pobū
vį ponas Janulis atsisveikindamas pasaže 
man: „Kaip televizija gali žmogų pakeis
ti“, o aš tada pagalvojau, kad jis iš pavy
do pasakė, jog jie dar neturi ■ televizijos. 
Tai kas man dabar daryti?

— Žinai ką, pasikviesk savo bičiulius ir 
pasakyk ar parašyk kvietime „Tą vakarą 
televizija neveiks“, ir pamatysi, kaip ma
loniai, linksmai ir gražiai jūs praleisite 
laiką.

— Tikrai pamėginsiu, — pažadėjo 
Marytė.

NEBIJOK ŠALČIO

Atėjo šaltas metas, ir daugumas bijo 
persišaldyti ir todėl rengiasi kartais per 
šiltai, o kai kurie, jei gali, vengia išeiti 
laukan, kai šaltas oras.

Pirmiausia reikia žiūrėti, kad kojos bū
tų šiltai apautos — tai svarbiausia. Jeigu 
kojoms šilta, tai ir visam kūnui nebus Šal
ta. O jeigu poniutė užsivilko kailinius, bet 
eina atvirais, lengvais batukais ir plono
mis kojinėmis, tai, tikriausia, jai bus vis 
tiek šalta ir ji lengvai gali persišaldyti ir 
susirgti.

Nors ir lengvos, bajinės medžiagos ge
rai saugoja nuo šalčio, nes jos Sudaro ge
rą izoliaciją šilumai. Jos gali geriau ap
saugoti nuo šalčio, negu sunkios tvirtos 
medžiagos. Be to, sunkios medžiagos ap
ranga varžo mūsų judesius, o judėjimas 
juk neleidžia sušalti. Tai ypač turi įsidė
mėti motinos ir nerengti Savo vaikų sun
kiais drabužiais, leisdamos laukan žaisti. 
Vaikai negali tada laisvai judėti, o jeigu 
ir juda, tai lengvai suprakaituoja ir kaip 
tik tada gali persišaldyti. Apskritai vai
kai daug mažiau jaučia šaltį, negu su
augusieji.

Suaugusieji gerai pakenčia šaltį, jei jau 
vasaros metu pripratina savo odą ir kūną 
prie temperatūros pasikeitimų. Kas gali, 
tai pravartu ir žiemos metu savo kūną pa
trinti šaltu vandeniu, bet nereikia pradėti, 
jeigu vasaros metu nebuvo tai daryta.

Savo kambarių nereikia per ilgai vėdin
ti žiemos metu, šaltas oras tik be reikalo 
atšaldo sienas ir tada reikia daugiau kuro 
ir laiko vėl sušildyti. Daug-geriau 3-4 syk 
per dieną atidaryti langus 3 minutėms pra 
vėdinti, negu vienąsyk pusei valandos. 
Miegamajame nakties metu gali būti lan
gas trupučiuką atdaras, nes šviežias oras 
gilina mūsų alsavimą ir leidžia geriau mie 
goti. Tik, žinoma, šaltas oras neturi siekti 
miegančiojo galvos.

4
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NUJAUTIMUI PRILAIKYTI
TURIME, BET NEĮVERTINAME

Paskutiniu laiku užsienio lietuvių spau
doje labai daug rašoma apie vis didėjantį 
nutautimo pavojų. Naujai atvykusieji, pa
sirodo, yra mažiau nutautėjimui atsparūs, 
negu senosios kartos emigrantai. Ypač 
tragiškoj padėty yra jaunimas.

Beieškant būdų bent iš dalies tam nu
tautėjimui pristabdyti, atrodo, vieningai 
įsitikinta, kad labai didelį vaidmenį čia 
gali suvaidinti vasaros stovyklos ir apskri
tai didesni ilgesnio laiko lietuvių susibūri 
mai. Tuo keliu bando sukti JAV ir Kana
dos lietuviai, kasmet organizuodami įvai
raus pobūdžio stovyklas. Sprendžiant iš 
lietuviškos spaudos, tokios stovyklos turi 
didelį pasisekimą ir pačių jos dalyvių yra 
ilgai atsimenamos.

D. Britanijos lietuviai šios rūšies veik
lai turi idealias sąlygas, bet, gaila, jų ne
įvertina ir neišnaudoja. Nevienas JAV ar 
Kanados veikėjas, aplankęs Lietuvių So
dybą, su pavydu yra kalbėjęs apie galimy
bes ją panaudoti lietuviškiems reikalams. 
Tuo tarpu mes patys ją per mažai įverti
name ir vasaros metu užleidžiame kitiems.

Svarbiausias dalykas, kad mūsų Sodybo 
je gali vasaros atostogas praleisti ne tik 
jaunimas, bet kartu ir suaugusieji. Tad 
kodėl nors kartą rimtai nepagalvoti apie 
Sodybą, kaip priemonę nutautimui prilai
kyti? Mes dar turime pakankamai pajėgių 
žmonių šitam uždaviniui atlikti, jeigu tik 
sumesime į krūvą po truputį gerų norų, 
pasiaukojimo ir lėšų.

Įsivaizduokime sau šitokį atsitikimą. 
Sakysime, vieną ištisą mėnesį Sodyboje 
atostogauja tik lietuviai. Atvyksta šeimos, 
viengungiai, senesnio amžiaus žmonės ir 
vaikai. Jaunimas gali pagal skonį stovyk
lauti miške arba kurtis kartu su suaugu
siais viduje. Prileiskime, kad per tą mėne
sį Sodyboje girdisi tik lietuvių kalba. Lie

tuviai kunigai, pakaitomis apsigyvendami 
Sodyboje, laiko lietuviškas pamaldas ir 
praveda trumpus pasikalbėjimus. Mokyto 
jai, jaunimo vadai ir šiaip paslankesnieji 
tautiečiai kasdien organizuoja lietuviškus 
žaidimus, pramogas, dainas, iškylas, lau
žus, sporto varžybas ir pan. Visų šitų už
siėmimų metu kalbama tik lietuviškai ir 
nejučiomis įterpiama nors šiek tiek žinių 
apie pačią Lietuvą, jos kalbą, papročius. 
Žmonės, žinoma, per tą laikotarpį keistųsi 
— vieniems atostogas užbaigus, atvyktų 
kiti, bet lietuviška nuotaika pasiliktų visą 
laiką. Galima užtikrinti, kad tokių žmonių 
atsirastų. Jaunų „senių“, kurie gali net ir 
stuobrius išjudinti, mes dar turime. Jų 
yra kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Reikia 
tik kartą pasiryžti ir pradėti veikti. O nau 
da būtų didelė.

Suorganizuoti tokios rūšies atostogas 
dar galima ir šiais metais. Tik reikia, kad 
lietuviai sudarytų daugumą, žodžiu, kad 
jie užsisakytų iš anksto Sodyboje atosto
gas ir atvyktų pasiryžę grįžti stipresnės 
dvasios lietuviais negu buvo prieš tai. Iš 
tokių atostogų būtų dvejopa nauda: fizinis 
poilsis ir apsivalymas nuo svetimųjų dul
kių, kurios per metus nejučiomis nusėda 
ne tik į jaunimo, bet ir į vyresniųjų 
sąmonę.

Pradžiai siūlyčiau liepos mėnesį padary 
ti lietuvišku mėnesiu, šis bandymas buvo 
jau darytas praėjusią vasarą. Jis tik iš da 
lies pasisekė, nes dar trūko žmonių, o 
ypačiai jaunimo. Tačiau, kurie atvyko, ne 
sigailėjo. Pvz., A. Grinkevičius, pirmą kar 
tą atvykęs į Sodybą iš tolimos Vali jos, pa
sižadėjo ne tik šiais metais vėl atvykti, 
bet ir būrį draugų atsigabenti. O pati L. 
Sodyba tik tada pilnai pateisins savo būvi 
mą, kai ji tarnaus lietuviškam reikalui ir 
bus naudinga lietuviams, o ne vien tik 
svetimiesiems. J. Lūža

GRĮŽTA ŠALČIAI
Tendencija šilti, vyravusi pasaulio kli

mate pastaraisiais metais ir prasidėjusi 
1880 m., atrodo, baigia išnykti.

Amerikiečių meteorologinės draugijos 
ir Niujorko Mokslų akademijos sušaukta
me simpoziume JAV orų biuro darbuoto
jas Ž. M. Mitčelis pranešė, kad nuo 1940 
m. vidutinė metinė temperatūra tiek Pie
tų, tiek ir Šiaurės pusrutuliuose pažemė
je 0, 11°, o vidutinė žiemos temperatūra 
— 0, 22°. Dar labiau temperatūra nukrito 
paiioje Šiaurės pusrutulio šiaurėje. Dau
gelyje vietų klimatinės sąlygos pasidarė 
tokios, kokios buvo 20-aisiais mūsų šimt
mečio metais.

Simpoziume buvo minimos galimos šio 
atšalimo priežastys: Saulės aktyvumo ki
timo poveikis, ugnikalnių peleni! kiekio 
atmosferoje padidėjimas, ozono koncent
racijos sumažėjimas ir pakitimai atmosfe
ros apykaitoje. Tačiau tikrosios priežastys 
nebuvo nustatytos. Kokios jos bebūtų, 
mokslininkų nuomonė buvo šitokia: prasi
dėjęs atšalimas truks penkiasdešimt ar 
net daugiau metų, atseit, tiek, kiek truk
davo analoginiai ciklai praeity. R.V. Fear- 
bridžas iš Kolumbijos universiteto pareiš
kė, kad atšalimas veikiai sustabdys Šiau
rės Ledjūrio ledų tirpimą ir kasmetinį jū
ros lygio kilimą, kuris prasidėjo nuo 1900 
m. pradėjus tirpti ledynams.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

BRADFORDO LIET. VYTIES KLUBAS
Šis klubas jau turi nors trumpą, bet 

margą istoriją. Pradžia buvo sunki. Lėšų 
sutelkimas pareikalavo daug laiko ir dar 
bo. Įstojamasis narių mokestis ir kai ku
rių didesni įnašai, o taip pat Mancheste- 
rio lietuvių klubo ilgalaikė paskola be pa
lūkanų įgalino klubo veiklą pradėti. Ir 
pradėta 'energingai. Užpirkti namai ir 
įsigyta inventoriaus. Nariai, daugiausia 
savanoriškai, dirbo, kas ką galėdami, pri
taikyti patalpoms klubo ir baro reikalams. 
Vyko apyvarta. Narių ir svečių netrūko. 
Netrūko ir nemalonumų. Kaimynams spau 
džiant, klubas buvo uždarytas. Tą smūgį 
nariai skaudžiai pergyveno, bet rankų ne
nuleido. Tuojau tuose pačiuose namuose 
klubas vėl atidarytas, tik pavadinimas 
pakeistas: nubraukta „Yorkshire“ ir pri
dėta „Vytis“. Taigi abiejų klubų amžius 
jau sudaro 5 metus. O dabartinis kult, ir 
social, klubas „Vytis“ jau tvirtai stovi ant 
savo kojų.

Atsimenant, kad narių skaičius tų metų 
bėgyje smarkiai nubiro, reikia didžiai ver 
tinti visų klubo valdybų pastangas. Jų 
padarytas didelis darbas. Klubas galuti
nai ir visiškai išvaduotas iš visų skolų, ir 
už namus sumokėta. Bet, deja, jų darbas 
dažniausiai praeina neįvertintas, be padė
kos, o kartais dar net priekaištų palydi
mas. Toks atlyginimas jiems atgraso juos 
ir kitus nuo bet kokios tolimesnės veiklos. 
O padėka jiems vis dėlto priklauso. Vi
siems klubo • steigimo iniciatoriams, vi
soms buvusioms valdyboms ir jų pirminin 
kams, visų 5 metų sekretoriui, kuris dėl 
nesveikatos tik dabar pasitraukė, ir dau
geliui narių, kurie šiaip ar taip klubui 
daug pasitarnavo ir paremia jį. Jų visų 
čia neįmanoma išvardinti. Bet jų pavar
dės pasiliks klubo istorijoje.

Taigi 5 lapai užversti, ir dabar klubas 
atverčia naują lapą. Jei iki šiol daugiau 
kreipta pastangos sustiprėti ekonimiškai, 
kas ir padaryta, tai gal jau būtų laikas pa 
galvoti apie kultūrinę ir socialinę veiklą. 
Dirva plati, ir uždavinių daug. Mūsų jau

nimo problema šaukiasi sprendžiama, 
šeštadieninė mokyklėlė nebeveikia. Bu
vusiose klasėse tylu ir tuščia. Labiau pa
ūgėjęs jaunimas eina kitais keliais. O čia 
pat, prie klubo namų, yra graži nuosava 
aikštelė, kuri galėtų būti panaudota spor
tui. Taip pat keltinas savišalpos klausi
mas ir t.t. Bradforde įvairios lietuvių or
ganizacijos beveik nebeegzistuoja, tai klu
bas juo labiau turėtų būti visų mūsų jun
giklis ir centras. Tik reikia pasiryžimo ir 
gal jauno kraujo. Ir šito yra. Į naują klu
bo valdybą išrinkti daugiausia jauni ir 
energingi vyrai. Gal jiems pavyks dar la
biau pakelti klubo lygis ir patraukti, pa
judinti jaunimas, o senimas iš inercijos 
dar pats juda. Šito jiems ir linkėtina.

A. Bučys

KIEK KUR SAVIŽUDŽIŲ?
Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duo 

menimis savižudžių procentas didžiausias 
yra Vakarų Berlyne. Ten apie 34 žmonės 
iš 100.000 nusižudo kas metai.

Rytų Vokietijoje iš 100.000 nusižudo 
kasmet 28,4.

Iš 34 kraštų, kurių duomenys paduoda
mi, mažiausią savižudžių skaičių teturi 
Airija — 2,5 iš 100.000.

Amerikos baltieji 11,5, Vengrijoje 25,7, 
Japonijoje 25,7, Austrijoje 24.8, Dani
joje 21,0.

METEORITO TYRINĖJIMAI
1864 m. gegužės 14 d. Prancūzijoje, ne

toli Orgei miestelio, nukrito meteoritas. 
Aplinkinių kaimų gyventojai surinko apie 
20 meteorito skeveldrų. Kai kurios jų bu
vo maždaug .arbūzo dydžio. Jos buvo ati
duotos Montabano muziejui.

Dar tada mokslininkai ištyrė kelis me
teorito gabalus. Ir štai visiškai neseniai 
apie šį kosminį kūną vėl imta kalbėti.

Niujorko Mokslų akademijoje trys JAV 
mokslininkai padarė pranešimą, esą, jie 
ant minėtojo meteorito Skeveldrų aptikę 
vaškui giminingos medžiagos pėdsakus. Ši 
medžiaga esanti biologinės kilmės. Tyrinė
tojai iš pradžių meteorito gabaliukus la
bai gerai išdžiovino, paskui juos pradėjo 
veikti elektroniniais spinduliais. Tokiu bū 
du buvo aiškintos molekulės, turinčios 
nuo 19 iki 23 anglies atomų.

Vėliau „nežemiškuosius“ angliavande
nilius ėmėsi tyrinėti biologai. Pirmiausia 
jie pavyzdžius gerai išvirino, kad pašalin
tų nuo jų visus žemiškuosius mikroorga
nizmus. Paskui jie mėgino išaiškinti, ar 
ta organinė medžiaga nėra kito pasaulio 
bakterijos. Tačiau ji „neprigijo“ atliekant 
bandymus su jūrinėmis kiaulytėmis.

Įdomu pažymėti, kad laboratorinėmis 
sąlygomis maitinamojoje terpėje gautos 
kelios šių „organizmų“ kartos. Lieka įro
dyti, kad tai ne Žemės mikroflora, likusi 
po sterilizacijos. Tiesa, bandymus atlikęs 
daktaras F. Sisleris tvirtina, kad steriliza
cija buvusi absoliuti. Tačiau šitokį tvirti
nimą reikėtų labai kruopščiai patikrinti. 
Siūloma, pavyzdžiui, paleisti į kosmosą ke 
lėtą dirbtinių palydovų su specialiais tink 
lais meteoritams „gaudyti“. Dangaus kū
nai, šiuo būdu pristatyti j Žemę, turi būti 
absoliučiai sterilūs.

Mielas Redaktoriau, nors buvau sakęs, 
kad dar rašinėsiu, kol varlės sukurks ir 
paukščiai linksmiau sučirškės, bet praeitą 
savaitę susilaikiau. Jeigu ką reikėtų kal
tinti, tai tik astrologus, kurie pranašavo 
pasaulio galą. Sakau, jei iš tiesų būtų pa
saulio galas, tai kam man dar dirbti tą be
reikalingą darbą! Vis tiek niekas jau ne
skaitys, ką aš parašysiu, tai man dvigubas 
būtų nuostolis tuo atveju, jei rašyčiau ir 
niekas neišspausdintų. Kai rašau, tai jau 
nuostolis būna vieną kartą: gaištu laiką, o 
už jį man niekas nemoka (jeigu tuo metu 
taisyčiau kam nors batus, tai būtinai man 
būtų užmokėta ir padėkota, nes batų už 
dyką dar niekas, rodos, nėra taisęs, nei sto 
gų lopęs, nieko; tik rašoma už dyką ir dar 
reikalaujama rašyti).

O jei parašyčiau ir dėl pasaulio galo tas 
rašymas niekais nueitų, tai, matai, ir būtų 
jau dvigubas nuostolis.

Kadangi batų taisyti nemoku ir iš tokių 
ir panašių dalykų pelno taip pat nedarau, 
tai laukdamas, kol išsipildys anos skau
džios pranašystės, pasistengiau pasinaudo 
ti išmintingu ano garsiojo poeto rytiečio 
Omaro Chajamo patarimu. O jis juk sakė:

„Kadangi tu nežinai, ką tau lemia ryto
jus, tai pasistenk būti laimingas šiandien. 
Pasiimk ąsotį vyno, atsisėsk mėnesienoje 
ir gerk pamąstydamas sau, kad, gal būt, 
jau rytoj mėnulis tavęs veltui beieškos“.
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Kai dėl tų pranašysčių, jog bus pasaulio 

galas, tai, matai, pamažu aiškėja, kad ir 
astrologai nesutaria. Gerai dar, kad jie 
meldžiasi, jog žvaigždės nesusidurtų. Bet 
aukštesnioji ir tų astrologų klasė atsisako 
tvirtinti, kad tikrai bus pasaulio galas ir 
kad, jei jau ir būtų, tai įvyks būtinai ku
rią nors pažymėtiną dieną.

Lygiai tokia planetų padėtis, kaip da
bar, buvo 1524 m. vasario mėn. Astrologai 
taip pat pranašavo pasaulio galą, ir Euro
pą buvo apėmusi panika, žmonės statėsi 
arkas pagal Nojaus pavyzdį. Ar tais me
tais buvo kokių sumaiščių, karų, marų, po 
tvynių, reikėtų peržvelgti istoriją. Liuteris 
savo tezes buvo jau paskelbęs 1517 m. Kas 
dar? Kai vartau Lietuvos istoriją, tai 
tiems metams neužtinku jokio ypač pažy
mėtino įvykio.

Astrologai taip pat nutyli anuos metus, 
nepaduoda kokių nors įvykių. Gali būti, 
kad tarp jų nėra istorijos specialistų. Bet 
jie su pasigėrėjimu pasakoja apie 1941 me 
tus. Su pasigėrėjimu ta prasme, kad tada 
kaip tik buvo susibūrusios planetos, o tai 
supuolė su žiauriu Londono bombardavi
mu, su Hesso skridimu į Škotiją (o Hes- 
sas, be kita ko, taip pat buvęs šioks toks 
astrologas), su Sov. Sąjungos ir Amerikos 
įsijungimu į karą. Vadinas, įvykių būta ir 
dar biauriai nelemtų, ir astrologų spėlioji 
mai pasitvirtino.

įvykių. Sunkūs, girdi, bus metai, tam tik
rose vietose gali būti ir karų, naujų reikš
mingų lūžių, bet nenumatoma katastrofų, 
šįkart protingesniems astrologams gerokai 
sumaišo kortas tai, kad planetų susibūri
me dalyvauja Jupiteris ir Venera, o jos lai 
komos naudingomis planetomis, ir Marsas 
su Saturnu, abi tos blogosios. Kuri pora 
laimės?

Nemanykite, kad vien tik indusai šitaip 
graudžiai meldžiasi, jog mūsų žemės liki
mas būtų sušvelnintas. Meldžiasi jau il
gas laikas susibūrę miniomis. Tiesa, Indi
jos ministeris pirmininkas Nehru tvirtina, 
kad visi tie astrologų spėliojimai ir visas 
panikos kėlimas yra tik juoktis verčiąš da 
lykas.

Britų Aetherius sąjungos nariai net į 
devynias krašto vietas buvo suplaukę 
melstis ir prašyti, kad smūgis būtų atito
lintas nuo šio pasaulio. Viena grupė (apie 
50 žmonių) buvo susibėgusi į Devoną, kita 
(tik 7) sulipo į sniego apklotą ir miglų ap 
suptą Coniston Old Man kalną ežerų srity
je. Pastarieji turėjo nusidanginti žemėn iš 
savo aukštybių praeitą sekmadienį. Kad 
nariai pasiskirstytų į devynias vietas, taip 
buvo nurodęs sąjungos pirmininkas ir stel 
gėjas George Kingas. Rinktis ten, kur dau 
giausia kosminės energijos (kitos dvi pažy 
mėtinos vietos: Carnedd Llewelyn šiaurės 
Valijoje ir Brecon Beacons pietų Valijoje, 
abi aukštos vietos). George Kingas, buvęs 
Londone taksio šoferis, savo sąjungoje tu
ri 1060 narių. Tą sąjungą jis įsteigė 1954 
m., kai pradėjo girdėti muzikalinį balsą, 
sakantį jam: „Tu būsi Tarpplanetinio Par
lamento balsas“. Po to jis paprašė, kad 
Jungtinėse Tautose jam būtų duota vieta, 
kaip Veneros atstovui.
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. Jei tokie dalykai vyktų Sov. Sąjungoje, 
tai reikėtų pastatyti keletą naujų kalėji
mų, pririnkti daugiau liaudies teismo ta
rėjų, išmokyti visokio marksistinio-leninis 
tinio žargono teisėjų, samdvti daugiau mi 
licininkų ir verbuoti šnipų. Sakytų: šektan 
tizmas, kuris turi būti nušluotas nuo že
mės paviršiaus. O susibūrę maldininkai 
gali net ir plikom rankom nuversti darbo 
žmonių valdžią (Vakaruos, matai, valdžios 
ne darbo žmonių, tai niekas dėl tokių da
lykų nejaučia baimės nuvirsti).

Laimingas ir aš. Jeigu pasaulio galo dar 
nebus, o tik naujos vis pranašystės, tai žiū 
rėk, kiek dar išsriūbčiosiu ąsočių to vyno, 
kuris gal pagal Omaro Chajamo receptą 
gertinas mėnesienoje, kad dar laiminges
nis būčiau.

Tavo Jonas

Taigi santūresni astrologai ir šiems pla 
netų susibūrimo metams nežada lemiamų

Skaitytoju tautiai

KIEK KUR YRA TELEFONŲ?
Pagal pastarojo meto statistikas 52% 

visų pasaulio telefonų yra Amerikoje. Ji 
turi 74.342.000 telefonus. Telefonų ten iš
eina daugiau kaip 40 kiekvienam 100 gy
ventojų.

Britanija yra antroji telefonų daugumu 
(8.270.000), toliau V. Vokietija (5.994.051) 
ir Kanada (5.728.167). Bet Kanadoje 100 
gyventojų tenka 32 telefonai, Britanijoje 
16, o V. Vokietijoje 11.

Rusija turi 4.726.000, bet 100 žmonių 
ten išeina tik 1.99 telefono.

KALENDORIUS

Sieninį kalendorių gaunu nuo pat jo už
gimimo. Malonu yra vakare nuplėšti lape
lį ir paskaityti įdomių dalykėlių kitoje jo 
pusėje.

Kalendorius puikiai redaguojamas, o 
svarbiausia — laiku išspausdinamas ir 
dar prieš naujus metus pasiekia prenume
ratorius! Man visą laiką rūpėjo žinoti, 
kas šį kalendorių tvarko, redaguoja, bet 
nepastebėjau, kad kur nors apie tai būtų 
užsiminta. Ar tai paslaptis? .Šiaip jau jei

tų, jei šventadieniniai skaičiai būtų 
raudoni!

Žinoma, pageidauti yra daug lengviau, 
negu pageidavimus įkūnyti...

K. Valteris

KALENDORIAUS REFORMA

Dabartinis kalendorius yra jau atgyve
nęs savo laiką, jį reikia keisti. Jei jis eitų 
ir Lietuvoje, tai ir negalėtų likti toks, 
koks jis šiandieną yra. Mėnesio ir dienos

SKIRTINGA BAUSMĖ
Trys Rytų Berlyno darbininkai susitiko 

toje pačioje darbo stovykloje. Vienas ir 
sako:

— Aš penkias minutes pasivėlinau Į 
darbą. Tai jie atgrūdo čia mane trejiems 
metams už bandymą sabotuoti Walterio 
Ulbrichto ekonomijos planą.

— Man jie davė penkerius metus, — 
sako antrasis. — Aš padariau tą klaidą, 
kad atėjau į darbą penkiomis minutėmis 
per anksti. Buvau nuteistas už tai, kad 
per anksti atėjęs šnipinėju kapitalisti
niams monopolistams Vakarų kraštams.

— Tai jums abiems dar gerai išėjo, — 
atsiliepiė trečiasis darbininkas. — Mane 
jie nubaudė, kad atėjau kaip tik laiku. 
Matai, aš niekaip nepajėgiau išaiškinti 
jiems, kodėl taip atsitiko. Tai jie nuspren 
dė, kad aš turėjau turėti laikrodį, o jį aš 
galėjau nusipirkti tik Vakaruose. Tai ma
ne jie nuteisė visam gyvenimui.

GERAS PATARIMAS
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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.

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

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinant, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
siuntinius.

x Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

paruoštus
::::

:::::

tik kas kur prasižioja ar tik pro Londoną 
pravažiuoja, žiūrėk — jau ir yra žinutė 
laikrašty. Bet žmonės, kurių darbo vai
siais visi džiaugiasi ir savo pasitenkinimą 
išreiškia siųsdami antnorminį mokestį, — 
lieka nežinomi. Tai netikslu ir neteisinga 
(anglai tą nusakytų trumpai „Not fair“).

Nors ir labai esu patenkintas kalendo
riumi, bet 1963 metams turėčiau kai ku
rių pageidavimų.

Paskubomis pervertęs 1962 metų kalen 
dorių, nepastebėjau nė vieno biznieriško 
skelbimo. Keista. Skelbimai būtų naudin
gi ne tik skaitytojams ir biznieriams, bet 
ir kalendofiaus leidėjams. Pavyzdžiui, už 
keletą svarų galėtų tilpti nors po vieną 
trumpą skelbimėlį kas mėnesį, o kalendo
riaus pabaigoj (už dyką!) keli puslapiai 
turėtų būti skirti besiskelbiančiųjų adre
sams su smulkesniu aprašymu. Praeityje 
praktikuoti vienkartiniai ar pakartotini 
skelbimai tik ant lapelių nepasiekdavo sa 
vo tikslo: nuplėši lapelį, paskaitai ir... iš
meti, o kai pasigendi atitinkamo skelbimo 
— aišku, jo nebesurandi...

Taip pat kalendoriaus pabaigoje keletą 
puslapių reikėtų skirti svarbesniems adre
sams, k.a.: mūsų pasiuntinybių, konsula
tų, laikraščių redakcijų, organizacijų būs
tinių ir pan.

Man. o gal ir daugeliui patiktų kalendo 
riuje matyti saulėtekio ir saulėleidžio lai
ką ir mėnulio kitimus. Na, man labai patik

vardas galėtų būti, be lietuviško, dar bent 
kokiomis 4-5 kalbomis, nors ir mažesnė
mis raidėmis. Vietos jame yra, ir formato 
nereikėtų didinti, o kai apačioje po dienos 
numerių yra šventųjų ir tautiniai vardai, 
galėtų likti tokie, kokie ir dabar yra, jų 
nereikėtų versti į svetimą kalbą. Bet ant
roje pusėje reikėtų parašyti iš mūsų lie
tuviškos istorijos. Kada Mindaugas karū
navosi, kada Vytauto karūną lenkai pavo
gė, kaip lenkai sulaužė Suvalkų sutartį ir 
t.t. ir t.t. Vienos dienos lapelis gali būti 
lietuviškai ir prancūziškai, kitos dienos 
lietuviškai ir angliškai, ir taip toliau. To
kio kalendoriaus aš nupirkčau 5-6 egzemp 
liorius, gal net daugiau. Tokį būtų galima 
siųsti į bet kurią valstybę, kaip kalėdinę 
dovaną, bet kuria kalba kalbančiam asme 
niui, kartu būtų ir Lietuvos istorija sve
timtaučiuose praplatinta. Tokio, koks jis 
šiandieną yra, aš jo niekam negaliu siųsti. 
Jei kam galėčiau siųsti, tai jis tokį turi, ir 
jam jis nereikalingas.

Jei Londonas nesistengs padaryti tokio, 
tai yra jaučiama, kad kiti padarys.

J. Sateikls

— Iš 650.000 000 žmonių (47 kraštuose) 
per metus kelių nelaimėse žūna 102.532.

g JONAS PUMERIS, CMBHI X
3 Laikrodininkas ilgus metus prie X 
K J. D. Karalienės Gvardijos X
g TAISO LAIKRODŽIUS | 

Q savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj: g 
3 361 BOLLO LANE, b

X ACTON, LONDON, W.3. g
g (Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN § 
C pož. stoties). N
g Darbas aukštos kokybės, atliekamas m 
g skubiai ir kiek galima žemiausiomis U 
X kainomis. g
b Klientams pageidaujant, Londono % 
8 ribose darbas priimamas ir 5 
« pristatomas Į namus. 3
S Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak. g

Naujas „nusipelniusio inžinieriaus“ vardas
(E) Savo sausio 17 d. įsaku Aukšč. tavy 

ba Lietuvoje, šalia visos eilės kitų garbės 
vardų, dabar įsteigė dar vieną — „nusi
pelniusio inžinieriaus1*. Kandidatai tokiam 
laipsniui gauti turį būti išdirbę ne ma
žiau kaip 10 m. ir turi būti pasižymėję 
auklėjant, ruošiant naujus specialistų 
kadrus.
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MANCHESTER^
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ ALGIS GLEVECKAS

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.

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

PASKUBĖKIME Į ROMĄ!
Šaltinis rugp. 2-11 d. ruošia D. Britani- 

jo lietuvių išvyką Į Romą. Plačiau Euro
pos Lietuvio 6 nr. ir Šaltinio 1-2 nr. Kaina 
ne 28 svarai, bet 28 gns. Pirmieji iš Lon
dono, Leicester, Wolverhampton ir Bir
mingham jau užsirašė. Kiti paskubėkite. 
Rašyti: kun. S. Matulis, MIC, Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Rd., Lon
don, E. 2.

Žemaitis, nuvažiavęs i Niujorką, pasakė:
— Vieni rūmai, vieni rūmai, kaip Tel

šiuose.
O atvykęs vasaroti į Sodybą:
— Vieni miškai, vieni krūmai, kaip na

muose. ..
Nors porą savaičių vasaros metu praleis- 

kime ramioj aplinkoj ir tyrame ore —kaip 
namuose.

Lietuvių Sodybos adresas:
HEADLEY PARK, BORDON, HANTS.

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 Neprikišu 
somybės 44 sukaktuves.

Pradžia 7.30 vai. vakaro punktualiai — 
prašom nesivėluoti.

Antroji minėjimo dalis — pamaldos sek
madienį Londono Lietuvių bažnyčioje už 
Lietuvą. Pradžia 11 vai.

PADĖTIS LIETUVOJE
Vasario 16 d. Lietuvių Namuose Londo

ne ruošiamas priėmimas kitataučiams. Ja
me pranešimą apie dabartinę padėtį Lietu 
voje anglų kalba skaitys DBLS pirminin
kas inž. J. Vilčinskas.

Kas norėtų gauti šį anglų kalba praneši
mo tekstą, prašom parašyti: DBLS, 1 Lad
broke Gardens, London, W.ll,

ROCHDALE
PAMALDOS
ROCHDALE — vasario 24 d., 10,30 v. ge
dulingos pamaldos už a.a. A. Viržintienę 
St. Patricks bažn.; vasario 25 d., 11,30 v. 
pamaldos sės. koplyčioje.

Giuseppe Ricciotti parašė
KRISTAUS GYVENIMĄ, 

o kun. P. Dauknys šį milžinišką 
darbą išvertė į lietuvių kalbą.

Visiems lietuviams katalikams, 
be abejo, reikėtų atlikti žymiai ma 
žesnį už autorių ir vertėją darbą — 
tik paskaityti šią knygą, kad jų ti
kėjimas būtų stiprus.

Prašom atsiųsti 2 svarus šiuo 
adresu: Lietuvių Namų Akc. B-vė, 
1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

Knygą gausite tuojau pat.

DBLS CENTRO IŽDO ŽINIOS
1962 finansiniais metais į Centro Iždą 

įplaukė šie pinigai:
SOLID. MOK.: Kettering Sk. — 7.10.0, 

Coventry Sk. — 25.0.0, Buxton Sk. — 4.0.0, 
Buckminster Sk. — 3.15.0, Sheffield Sk.— 
7.10.0, Centrinis Sk. — 20.0.0, Flackwell 
Heath Sk. — 4.10.0, Halifax Sk, — 4.10.0.

Viso 76.15.0.
DBLS RĖMĖJAI
Antnorm. sol. mok. įmokėjo: D. Paukš

tienė — 1.0.0, Dr. Valteris — 1.0.0, J. 
Strumskis — 1.0.0.

Jei daugiau atsirastų narių, kurie ženg
tų pirmųjų rėmėjų pramintu taku, — kiek 
vieną mėnesį nors po 3, tai gale metų ture 
tume 33. Ir jų auka būtų paskirta mūsų 
stipriausiai lietuvybės tvirtovei — Liet. 
Savaitgalio valkų mokyklai.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: J. Strums 
kis —3.0.0, Flackwell Heath Sk. — 2.0.0.

PASTABA: Vasario 16 gimn. sąskaitoj 
laikoma 12.8.0 ir skautų bei jaun. vas. 
stov. — 5.1.3.

Centro Iždo Iždininkas

NOTTINGHAMAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario 17 d., šeštadienį, rengiamas 
Vasario 16-tosios 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

Nottinghamo lietuviams
Kadangi sekmadienį, vasario 18 d., 12.15 

vai. St. Patrick's bažn. yra numatytos pa
maldos latviams, — tą sekmadienį mūsų 
pamaldos bus ten pat kiek vėliau — 1 vai. 
p.p. Kun. J. Kuzmickis '

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

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 Valdybą

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

REIKALAS TURĖTI SAVIŠALPOS KASĄ

Viename paskutiniųjų „E. Lietuvio“ nr. 
išspausdintas D. Dainučio straipsnis apie 
Manchesterio lietuvių gyvenimą ir kultū
rinę veiklą.

Straipsnyje, nors ir trumpai ir suglaus
tai, bet išsamiai apibrėžti kultūrinio ir vi
suomeninio darbo kontūrai ir vaisiai, kuo 
ne be pagrindo Manchesterio visuomenė 
gali didžiuotis. Bet jaučiu, kad ir nemalo
nią, bet gal pateisinamą pareigą iškelti ir 
kai kuriuos visuomeninės veiklos trūku
mus, apie kuriuos iki šiol dėl man nesu
prantamų priežasčių buvo vengiama kal
bėti ar kuriais rūpintis. D. Dainutis 
straipsnyje pastebi, kad turėjome sunkiai 
sergančių, mirusių... Taigi, turėjome, tu
rime ir turėsime.

Trumpai drūtai, Manchesteris neturi 
organizuoto organo tiems nelaimingiesiems 
mūsų tarpe globoti ir šelpti.

Tur būt, nedaug suklysiu tvirtindamas, 
kad iki šiol vienintelė organizacija, kuri 
rūpinosi, šelpė ir globojo sergančius ir rei 
kalingus materialinės paramos, buvo ir 
yra Liet. Vet. Sąj. „Ramovė“. Ji šelpė ir 
rėmė ne tik savo narius, bet visus lietu
vius, kurie buvo reikalingi. Bet ir „Ramo
vė“ tam reikalui neturi lėšų. Teko panau
doti aukų lapus. O toks šalpos būdas ir 
priemonės organizuotai vieningai visuome 
nei garbės nesudaro.

Manchesteriui reikalinga Savišalpos ka 
sa. Prieš keletą metų tas klausimas buvo 
iškeltas ir svarstytas, bet platesnio visuo
menės pritarimo tada nerado. O reikalas 
pribrendęs. Tur būt, nebūtų reikalo pri
minti tai, ką kiekvienas žinome. Sensta
me. Kiti jau esame pasenę, paliegę. Kiti 
jau esame reikalingi stipresnio, jaunesnio 
brolio tvirtos rankos, kuri palengvintų mū 
sų kelionę j amžinybę.

Veiklesnės organizacijos turėtų imtis 
iniciatyvos. I tokią savišalpos kasą turėtų 
būti įtraukti pagal galimybę ne tik Man
chesterio, bet visos apylinkės lietuviai. 
Apytikriais duomenimis (seku p. D. Dai- 
nutį), Manchesteryje ir apylinkėje yra 
apie 300 lietuvių. Maždaug pusė jų (50%) 
yra dirbantieji. Mano buhalterija čia bū
tų labai paprasta, tik gal kiek per optimis 
tiška. Sakysime, pavyktų įtraukti į kasą 
100 narių, kurie apsidėtų labai mažu bent 
1 šil. mokesčiu savaitei. Susidarytų apvali 
£ 5.0.0 suma savaitei.

Ar man būtų reikalinga dar pabrėžti, 
kokią reikšmę sudarytų reikalingiems 
nors 10 šil. priedas prie gaunamosios ligo
nio pašalpos? Bet tai, kartoju, tik provizo
rinis projektas. Savaime suprantama, kad 
tokios kasos steigiamasis susirinkimas 
svarstytų ir nustatytų įstatus, organizato
rių paruoštus.

Tvirtai tikiu, kad mano balsas neliks 
tik garsas dykumoje.

Sėkmės, geros valios tautiečiai!
B. Klimas

WOLVERHAMPTON AS
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 
hotelį šventės užbaigai.

Skyriaus Valdyba

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS
Vakarų Vokietijoje Heidelbergo univer

sitetas yra seniausias ir vienas iš garsiau
sių universitetų Europoje. Tas universite
tas buvo Įsteigtas 1385 m. Jame yra studi
javę nemaža ir mūsų tautiečių, įsigydami 
mokslo laipsnius, šiuo metu čia garsūs me 
dicinos ir filosofijos fakultetai. Prieš kele
tą savaičių šį universitetą baigė Algis 
Gleveckas, įsigydamas medicinos daktaro 
laipsnį su pažymiu „labai gerai“.

Dr. Algio Glevecko mokslo kelias nebu
vo lengvas. Jam teko patirti daug vargo 
ir nepriteklių, bet nuolatinės pastangos 
ir tvirtas pasiryžimas nugalėjo visas kliū
tis ir jis garbingai pasiekė savo pasiskir
tąjį tikslą. 1949 m. iš Vokietijos jis išemi 
gravo į AV ir apsigyveno Clevelande. 
Pradžioje dirbo restorano virtuvėje, o va
karais lankė braižytojų kursus. Baigęs 
šiuos kursus, gavo braižytojo vietą fabri
ke. Neblogai uždirbdamas vėl mokėsi ir

Seneliai ir ligoniai
PRIEGLAUDOSE IR LIGONINĖSE MAŽĖJA LIETUVIŲ SENELIŲ IR LIGONIŲ
Jau daugelis jų užbaigė tremtinio gyve

nimą ir ilsisi svetimoje žemelėje, nesulau
kę dienos, kurią būtų galėję grįžti į laisvą 
Lietuvą. Dar prieš metus kitus senelių ir 
ligonių institucijose būta žymiai daugiau, 
o šiuo metu jų turime:
Senelių prieglaudose: Berchtesgadene —4, 
Dornstadte — 5, Miunchene — 15, Me- 
mmingene — 1, Obermarchtal — 1, Surin- 
ge — 9, Vechta — 24. Džiovininkų sanato
rijose: Gautingene— 11 ir įvairiose kitose 
10. Sunkių chroniškų nepagydomų ligonių 
ligoninėse: Regensburge Šv. Juozapo ligo
ninėje — 7, Schongau — 2. Psichiatrinėse 
ligoninėse: Haar prie Muencheno — 5, 
Mainkofen — 2, Garbsee-Wasserburg —1, 
Ansbach — 1, Regensburg — 3, Nauf- 
beuern — 4, Wiesloch prie Heidelbergo 20. 
Galimas daiktas, kad ir kitose vokiečių 
institucijose vienas kitas lietuvis yra pa
talpintas, bet apie juos neturime žinių. 
Būtų gera, kad žinantieji painformuotų 
Balfą Muenchene. Priglaustieji instituci
jose gauna išlaikymą, medicinos priežiūrą 
ir kai kur, bet ne visur, po 10 ar 15 mar
kių mėnesiui kišenpinigių. Juos kankina 
ne tik amžiaus našta ar ligų kančia, bet 
sunkiausiai pakeliama vienatvė. Jie daž
nai patalpinti ten, kur kadaise būvo lietu
vių stovykla, o dabar jau toj apylinkėj jo 
kio lietuvio nėra, tad nėra nė kam lankyti. 
Tokius gali paguosti tik lietuviškas laik
raštis, knyga ir keletas pastoviai teikia-

VOKIETDA
NCWC NUTRAUKS SAVO VEIKLĄ 

VAKARŲ VOKIETIJOJE
Didžioji Amerikos katalikų šalpos orga

nizacija, sutrumpintai visiems žinoma 
NCWC vardu, birželio 30 d. baigia savo 
darbus V. Vokietijoje ir uždaro savo įstai 
gas. NCWC Vokietijoje pradėjo veikti 
tuoj po antrojo Pasaulinio Karo, teikdama 
įvairiausią pagalbą visų tautų katalikams 
pabėgėliams. Balfo ir atskirų lietuvių san
tykiai su NCWC buvo visuomet nuoširdūs 
ir šilti. Ši organizacija lietuviams Vokieti
joje ir kitose Europos šalyse daug pagelbė 
jo emigracijos, įsikūrimo ir šalpos reika
lais, suteikdama per Balfą ar betarpiai į 
vargą patekusiems stambius gėrybių kie
kius, ypač aprangos.

Pabėgėlių problema V. Vokietijoje dar 
vis nebaigta. Jų tarpe dar daug vargo, ir 
daugelis jų reikalingi pagalbos. Todėl 
NCWC veiklos nutraukimą reikia apgailės 
tauti. Ji jau nuo seniai glaudžiai bendra
darbiavo su vokiečių katalikų šalpos or
ganizacijomis ir, uždarydama savo skyrius 
Vokietijoje, nebaigtus darbus perduos vo
kiečių Caritui šalpos srity ir St. Raphaels- 
verein emigracijos reikaluose.
WUERZBURG AS

Sausio 6 d. įvyko apylinkės metinis na 
rių susirinkimas, kuriame buvo išrinktas 
seniūnu pakartotinai Juozas Uždavinys.

Apylinkė yra nusistačiusi dar šiais me
tais įsteigti vargo mokyklą.

BRADFORDAS
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

CORBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Corby Skyrius rengia
. Nepriklausomybės šventės Minėjimą, 
kuris įvyks vasario 18 d„ 5 vai. vakaro, St. 
John's Ambulance salėje, sename Corby.

Corbiečius ir apylinkėje gyvenančius 
tautiečius maloniai kviečiame kuo gausiau 
atsilankyti.

Corby Skyriaus Valdybą 

lankė aukštąją medicinos studijoms panio 
šiamąją mokyklą ir baigė ją.

Korėjos karo metu buvo paimtas į JAV 
kariuomenę ir tarnavo aviacijos daliniuo
se. Būdamas kariuomenėje baigė specia
lius karinius kursus. Po dviejų tarnybos 
metų išėjo į atsargą ir buvo apdovanotas 
Korėjos karo medaliu, aviacijos ženklu ir 
pavyzdingos tarnybos medaliu. Gavęs ket- 
veriems metams JAV valdžios stipendiją, 
1956 m. pradėjo medicinos studijas Heidel 
bergo universitete, kurias dabar baigė 
daktaro laipsniu.

Dr. A. Gleveckas pavasarį grįžta į Akie 
riką ir apsigyvens Chicagoje. Grįždamas 
užsuks į Londoną aplankyti savo tėvelio, 
kurį vėliau žada pasiimti pas save į Chl- 
cagą. Naujajam daktarui linkime geros 
sėkmės savo profesijos ir lietuviškos 
veiklos baruose.

mų markių, kurios atstotų lankytojų do
vanėles.

Praėjusių Kalėdų metu amerikiečių Štl 
pos organizacijos skyrė lėšų ir tų organį- 
zacijų tarybos vardu psichiatrinėse insti
tucijose laikomiems svetimšaliams, tai ir 
lietuviams buvo išdalytos dovanėlės po 10 
markių vertės, o džiovininkai ir seneliai 
gavo po keletą markių iš Balfo.

O kaip jie vertina ir dėkoja, liudija Re- 
gensburgo ligonių laiškas: „čia mes esan
tieji lietuviai tariame nuoširdų ačiū už 
mums prisiųstą taip vertingą piniginę pa
šalpą DM. 60, —. Tikrai džiaugiamės ir Ue 
kame patenkinti, kad su tąja pašalpa ga
lime šiek tiek pagerinti tą taip jau nusibo 
dusį ir vis vienodą ligoninės maistą. Ga
lime nusipirkti riebesnį kąsnelį ar vaisių, 
Iš čia gaunamų kišenpinigių 15 markių 
mėnesiui yra labai sunku išsiversti. Juk 
reikia kirpėjui, reikia muilo, reikia dantų 
pastos ir visų kitų smulkmenų“.

Įsidėmėtina, kad dauguma ligonių ir se 
nelių institucijose gyvena ilgus metus, o 
kai kurie net nuo karo pabaigos.

Žymiai didesni senelių ir lengvesnių 
chroniškų ligonių skaičiai gyvena Stovyk
lose, naujai pastatytuose pabėgėliams na
muose, vadinamuose Siedlung, ar priva
čiai. Jie, nors ir gaudami mažas pašalpas, 
prisipriedindami Balfo teikiamu maistu, 
šiaip taip verčiasi, turėdami tą privilege 
ją, jog gali maistą patys pasigaminti pa
gal savo skonį ir pomėgius. (vkvs)

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Bremeno Apylinkės iniciatyva sausio 21 

d. Bremen-Findorf svetainėje Landhaua 
Tulpe įvyko lietuviškas pobūvis — susipa 
žinimo vakaras, šios apylinkės pirminin
ku yra neseniai iš Lietuvos atvykęs veik
lus lietuvis Pranas Bieliauskas.

YPATINGAS PAIEŠKOJIMAS
Prekybininkas vokietis Herr Joest, gy

venantis Weinheim - Bergstr., kreipėsi į 
Krašto Valdybą su prašymu surasti jo ka 
ro meto draugus lietuvius iš 80 Liet. Staty 
bos bataliono. Joest, kartu su dar 5 vokie 
čiais kariais, buvo tuomet prikomandiruo 
tas prie šio lietuviškojo dalinio, kaip gink 
liniukas. Jo visi 5 vokiečiai draugai žuvo 
— liko tik jis vienas. Po ilgų sovietiško
sios nelaisvės metų Sibire, neseniai grįžo 
tėvynėn. Tuomet visas batalionas pateko 
Samlande sovietų nelaisvėn, ir jam įdomu, 
kaip iš šios nelaisvės yra grįžę jo draugai 
lietuviai. Ypač jam įdomus kario Stasio 
(pavardės nepamena) likimas.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami už kalendorių, aukų yra pri

dėję po 4 šilingus A. Vazgauskas, V. Paiki 
mienė, A. JaloveckaS, Mrs. A. Marcroft, J. 
Vasiliauskas, A. AndriuŠaitis, Ild. Meilus, 
A. Sleikus, J. Bernotas, L. Pogožinskai ir 
VI. Dankis, po 2 šil. P. Janušaitis, E. 
Rahm, V. Zokas, 1.6 šil. Mrs. A. Rothen- 
berger, 5.40 DM A. Plėnys, 3.40 DM K. 
Surblys, 1.40 DM kun. Girčius.
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