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ESTŲ STRUKTŪROS, ORGANIZACIJOS IR VEIKLOS APYBRAIŽA

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

KELERIOPAS TRIUMFAS
Estijos Nepriklausomybės šventės proga 

pateikiame žiupsnį duomenų apie užsienio 
estų gyvenimą. Straipsnio autorė — žino
ma estų laikraštininkė, Stockholmo leidžia 
mo koalicinio savaitraščio „Teataja“ re
daktorė (ELI).

Iš visų trijų pabaltiečių tautinių grupių 
Europoje estai yra patys gausiausi — apie 
30.000. Taip yr.a dėl to, kad apytikriai toks 
estų skaičius 1944 m. pasiekė Švediją, kur 
sąlygos Įsikurti pabėgėliams buvo žymiai 
palankesnės negu Vokietijoje. Dauguma 
tad jų čia ir pasiliko. Maždaug trečdalis 
vėliau išvyko į užjūrio karštus. Šią emi
graciją skatino ne ūkinė, bet politinė pade 
tis, būtent, jos netikrumas ir sovietinės 
grėsmės baimė.

šiuo metu Švedijoje gyvena apie 22.000 
estų (Užsieniečių komisijos 1961 m. duo
menys). Tai didžiausias estų išeivijos tel
kinys ne tik Europoje, bet aplamai užsie
nyje. Iš viso čia apytikriai priskaičiuoja
ma 65.000 estų, iš kurių apie 30.000 gyve
na Europoje, o likusieji — JAV-se, Kana
doje, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kt. 
kraštuose.

Pirmieji susiorganizavo Švedijos estai, 
išplėšdami savo veiklą toli už gyvenamojo 
krašto ribų.

Dar 1943 m., atvykus pirmiesiems pabė
gėliams, buvo Įsteigtas Estų tautinis komi 
tetas, kurio veikla ypač išsiplėtė su didžią 
ja estų pabėgėlių banga 1944 m. rudenį. 
Visų pirma komitetui teko tarpininkauti 
tarp švedų organų ir pabėgėlių. Mat, Šve
dijai 1940 m. pripažinus Pabaltijo valsty
bių inkorporaciją, čia nebuvo tokių diplo
matinių atstovybių, kaip Anglijoje ir 
JAV-se.

Pirmaisiais veiklos metais dirbo profe
sinių grupių pagrindu. Savo atskirus sky
rius turėjo žvejai, ūkininkai, darbininkai, 
gydytojai, teisininkai, miškininkai ir kt. 
Tokia sąranga buvo labai naudinga, sie
kiant pabėgėlius įdarbinti pagal jų specia 
lybes. Komitetas palaikė glaudžius ir drau 
giškus ryšius su Valstybine darbo rinkos 
įstaiga, buvo pasiekta teigiamų vaisių.

Skyriai vėliau buvo panaikinti, jiems 
persiformavus į savarankias tautines pro
fesines organizacijas. Tokiu būdu susikū
rė estų miškininkų, gydytojų, veterinorių, 
teisininkų ir kt. organizacijos, kurių be
veik visos leidžia savo periodinius leidi
nius. Iš viso Švedijoje veikia 167 estų or
ganizacijos.

Pačiame komitete vietoj buvusių profe
sinių skyrių buvo sudarytos specialios tar 
nybos. Pvz., teisinė tarnyba pabėgėliams 
juridinę pagalbą, tvarkant verslo, psliki-
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PLK. J. GLENNUI PASISEKĖ PUIKIAI

Vasario 20 d. pik. Johnas H. Glennas bu 
vo paleistas į erdvę. Tris kartus per 4 vai. 
56 min. apskriejęs kapsulėje žemę, nusi
leido sėkmingai. Apie 3 vai. toje kelionėje 
jis pats valdė instrumentus.

Specialistų apklausinėtas, gydytojų iš
tirtas, puikiai jaučiąsis, susilaukęs daug 
sveikinimų ir kvietimų apsilankyti, jis su 
sitiko ir su prez. Kennedžiu, kaip herojus.

Amerikiečiai tuo Glenno skridimu ypač 
didžiuojasi.

Chruščiovas ta proga pasiūlė bendradar 
biauti erdvės tyrimo srityje (amerikiečių 
atsakymas: tai juk senas amerikiečių pa
siūlymas).

PALYGINIMAI
Glenno kapsulė svėrė 3000 svarų ir per 

4 vai. 56 min. apskrido 3 kartus žemę.
Gagarino kapsulės svoris 10.395 svarai, 

ir per 1 vai. 48 min. apskrido kartą žemę.
Titovo kapsulė taip pat 10.395 svarai, ir 

per 25 vai. 18 min. apskrido 17 kartų že
mę.

Vakaruose, ypač Amerikoje, dar yra ne 
maža žmonių, kurie netiki, kad sovietų as 
tronautai iš viso skrido. Priežastis- viskas 
buvo perdaug slaptai daroma.

KIEK TAI KAINUOJA?
Amerikos iki šiol vykdytoji programa 

žmogui į erdvę paleisti kainavo 400 mili
jonų dolerių.

Kapsulių tyrimo ir gamybos darbai kai 
navo 160 mil. dol., 95 mil. sekimo tinklui 
organizuoti, 85 mil. raketoms, 35 mil. pa
galbiniams tyrimo darbams ir 25 mil. at
statymo operacijoms.

Glenno skridimą vykdant dalyvavo apie 
30.000 asmenų, įskaitant 15.000 jūrininkų 
laivuose, kurie laukė nusileidžiant. Kitą 
15.000 sudaro apie 2000 valdininkų ir apie 
13,000 dąrbininkų ir mokslininkų.

RAŠO Adelaida Lemberg

mo ir pan. klausimus, duoda jsikurdinimo 
garantijas Švedijos pilietybės neturin
tiems tautiečiams.

Viena reikšmingiausių tarnybų — švie
timo skyrius, kuris rūpinasi normaliomis 
ir papildomomis mokyklomis. Stockhol
mo estų 6 skyrių pradinė mokykla yra 
Įjungta į švedų prad. m-lų tinklą, tačiau 
jos tvarkymas priklauso komitetui, kuris 
tiesiogiai gauna švietimo ministerijos me
tinę paramą mokyklai išlaikyti. Prieš kiek 
laiko Švedijos parlamentas patvirtino pro 
jektą steigti prad. mokyklą su mokomąja 
estų kalba Goeteborge, jos tvarkymą pa
vesdamas tam pačiam komitetui. Pernai 
pradėjo veikti šios mokyklos pirmasis sky 
rius. šiemet jau dirba du skyriai. Kasmet 
palaipsniškai ji bus toliau plečiama, ligi 
pasieks normalią sudėtį. Šios tautinės mo 
kyklos naudojasi visomis švedų mokyklų 
lengvatomis bei patogumais, kaip antai: 
nemokami vadovėliai, medicinos priežiū
ra, pietūs ir t.t.

Švedijoje šiuo metu dar veikia 20 papil 
domųjų mokyklų, kuriose vyksta estų 
kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos 
pamokos. Šios mokyklos, o taip pat jauni
mo ratelių veikla, yra remiamos Švedijos 
valstybės.

Estų tautinis komitetas Švedijoje veikia 
kaip oficiali organizacija ir turi valdžios 
organų sutikimą atstovauti savajai bend
ruomenei, turinčiai tautinės mažumos tei
ses. Komitetas taip pat vykdo konsulato 
funkcijas: tvirtina parašus, išduoda oficia 
liai galiojančius pažymėjimus ir pan. Ko 
miteto tarnautojams išlaikyti gaunamos 
sumos iš valstybės fondo, kuris teikia ap
rūpinimą laisvoje rinkoje nerandantiems 
darbo intelektualams.

Kita didelė Švedijos estų organizacija 
— Tautinis fondas, įsteigtas 1946 m. Jo na 
rių skaičius įvairuoja tarp 1.500-2.000. Jų 
pastoviais įnašais finansuojami fondo lei
diniai, kurių tikslas informuoti apie Esti
ją ir kitas Pabaltijo valstybes. Faktiškai 
tai yra informacijos centras, kurio leidi
niai daugiausia pasirodo anglų kalba. Nuo 
1947 m. fondas leidžia maždaug 100 psl. 
leidinių seriją „Behind the Iron Curtain“, 
kur skelbiamos griežtai patikrintos žinios 
apie Pabaltijo kraštų pramonę, švietimą, 
tikybinį gyvenimą, jaunimo padėtį ir t.t. 
Šie leidiniai padėjo atidengti tikrąjį ko
munizmo veidą Vakaruose ir dažnai cituo
jami, jų medžiaga pasinaudojama studiji
nėje komunizmo klausimų literatūroje.

Bendradarbiaudamas su Latvių tauti

AUKŲ GALI BŪTI IKI 500
V. Vokietijoje spėliojama, kad šiaurę 

užliejusio potvynio aukų skaičius gali pa
siekti 500.

Didžiausio aukų skaičiaus esama Ham
burge.

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ
Buvę italų vyriausybės nariai Fanfanis 

ir Scelba, abu krikščionių demokretų par 
tijos dešiniojo sparno vadai, atsisakė įeiti 
į naująją vyriausybę, kurią remia su ko
munistais bendravę Nenio socialistai.

Nenio socialistai priėmė naujosios vy
riausybės programą.

SUTARTA DĖL PALIAUBŲ
Prancūzijos vyriausybė patvirtino sąly

gas, kurios buvo pasiūlytos Alžyro sukilę 
lių vyriausybei dėl paliaubų.

Tas sąlygas dar turi patvirtinti Alžyro 
revoliucijos tautinė taryba.

SUKILIMAS NEPASISEKĖ
Turkijos karo mokyklos kadetai, reika

laudami paleisti parlamentą, pražygiavo 
Ankaros gatvėmis ir buvo užėmę radijo 
stotį.

Prezidentas Gurselis ir generalinio šta 
bo viršininkas Sunays kreipėsi į kariuo
menę, kad ji neprisidėtų. Kariuomenė pa
klausė ir neparėmė sukilėlių.

GEN. DELGADO RUOŠĖ SUKILIMĄ
Pabėgęs iš savo krašto portugalų gen. 

Delgado išdavė paslaptį, kad jam buvo pa 
sisekę grįžti ir jis ruošęs Portugalijos Be
joję nepasisekusį sukilimą.

PREZ. DE GAULLETO ATSAKYMAS
Prancūzijos prez. de Gaulle‘is, atsakyda 

mes Chruščiovui dėl pasiūlymo sušaukti 
18 kraštų nusiginklavimo konferenciją, 
pasisakė, kad jis sutiktų tik su 4 konferen 
cija (Amerikos, Britanijos, Prancūzijos ir 
Sov. Sąjungos). .... 

niu fondu ir Estų tautine taryba, fondas 
leidžia periodinį spaudos biuletenį švedų, 
vokiečių ir anglų kalbomis ir siuntinėja 
jį spaudai, radijo stotims bei institutams, 
kurie tyrinėja Pabaltijo ir Rusijos padėtį.

Aplamai šis darbas neša gražių vaisių. 
Pvz., 1961 m. švedų spaudoje pasirodė 
395 straipsniai, liečią Pabaltijo klausimą. 
Be to, spaudos biuletenio žinios pasiekia 
norvegų, danų, olandų ir vokiečių spaudą.

Fondas remia taip pat politinę veiklą ir 
švietimo darbą. Jo parama naudojasi visi, 
kurie vyksta į tarptautinius suvažiavimus 
ar konferencijas, jeigu ten svarstomi Pa
baltijį liečią klausimai. Finansuojami es
tų pabėgėlių užsienio ryšiai, tautiniai pa
rengimai. Šiuo metų, pvz., rengiama estų 
tremties meno paroda Ivaeskyla, Suomijo 
je, kurią, manoma, turės galimybės aplan
kyti estų turistai iš okupuoto krašto.

Estų tautinis fondas su savo skyriais at 
skirose vietovėse kasmet Švedijoje rengia 
Nepriklausomybės šventės — vasario 24 
d. — ir Gedulo dienos — birželio 14 d. — 
minėjimus. Pastarasis rengiamas drauge 
su Rytų Europos pabėgėliais ir turi aiškų 
antikomunistinės demonstracijos pobūdį. 
Pernai pagrindiniu kalbėtoju buvo žymus 
švedų rašytojas Eyvind Johpson, kuriam 
ką tik paskirta Skandinavijos literatūros 
premija.

Dar tenka paminėti Estų tautinę tarybą. 
Tai grynai politinė organizacija, sudaryta 
1947 m. partijų koalicijos pagrindu. Ji pa
laiko ryšius su įvairių kraštų politinėmis 
partijomis ir jais pasinaudoja Pabaltijo 
klausimui kelti tarptautinėje plotmėje. 
Taryba siuntinėja atitinkamus memoran
dumus ir raštus laisvojo pasaulio valsty
bių vyriausybėms bei ' politikams. Šita 
veikla labai gyvai išvystyta. Jai išlaikyti 
taryba suranda lėšų prielankiuose sluoks 
niuose. Savo įnašais prisideda ir tie šve
dai, kuriems rūpi sumažinti komunistinės 
infiltracijos pavojų. Žinomas švedų visuo 
menininkas prof. Birger Nerman neseniai 
pareiškė, kad Švedija turėtų pabaltiečius 
vertinti ne tik dėl jų reikšmės šio krašto 
ūkiniam gyvenimui, bet ir dėl to, kad jie 
sudarė savo rūšies dvasinę gynybą prieš 
komunistinę pagundą. ELI

PROF. M. BIRŽIŠKA SVEIKSTA

Gauta žinių, kad prof. Mykolas Biržiš
ka jau yra grįžęs iš ligoninės, bet po sun
kios ligos vis dar gana silpnas, dėl to pri
verstas prisilaikyti lovoje.

Tačiau tikisi jau pradėti taisyti „Dėl 
mūsų sostinės“ knygos korektūras.

Nepriklausomybės akto signatarui ir ko 
votojui už lietuvišką Vilnių prof. M. Bir
žiškai šių metų rugpjūčio 24 d. sueina 80 
metų.

NAUJAS PASIŪLYMAS DĖL BERLYNO
Sovietų Sąjunga turinti naują pasiūly

mą Berlyno klausimui išspręsti. Taikos su 
tartis turėtų būti pasirašyta su abiem Vo 
kietijomis. Abi jos turėtų būti priimtos į 
Jungtines Tautas. Berlyno okupacinė pa
dėtis turėtų būti baigta, ir miesto padaliji 
mas pripažintas. Vakarinė dalis priklausy 
tų V. Vokietijai, ir būtų sudarytas korido 
rius prieiti prie V. Berlyno. Siena būtų pa 
naikinta, tarp abiejų miesto dalių atstaty
tas susisiekimas. Rytų Vokietijos sąlygos 
būtų pagerintos, ir Ulbrichto režimas pa
keistas padoresniu.

BUS TEISIAMAS CHRUŠČIOVO 
ŠALININKAS

Čekoslovakijos vidaus reikalų ministe- 
ris, ministerio pirmininko pavaduotojas ir 
partijos centro komiteto narys Barakas 
atiduodamas teismui, kaip stalinistas, nu 
sižengęs „socialistiniam teisėtumui“ ir 
kaip eikvojęs valstybės lėšas.

Albanų „Zeri i Popullit“ rašo, kad jis 
praeitais metais buvo atvykęs į Albaniją, 
kaip Chruščiovo pasiuntinys, perkalbėti 
Hoxhos. Vadinas, jis yra chruščiovinin- 
kas, kurį sutvarkys senieji čekų stalinis- 
tai.

Paskutinėmis žiniomis, Čekoslovakijos 
Novotnys skelbia, kad Barakas norėjęs 
perimti valdžią.

KAM CHRUŠČIOVAS RYŽTŲSI?
Chruščiovas pareiškė apgailestavimą, 

ked prez. Kennedys ir min. pirm. Macmi- 
llanas abejingai žiūri į jo pasiūlymą su
šaukti 18 valstybių galvų konferenciją nu 
siginklavimui svarstyti.

Sov. Sąjunga esanti pasiryžusi atitrauk 
ti iš svetimų kraštų savo karinius dali
nius, jei Vakarai irgi šitaip pat pasielgtų.

— Chruščiovo žmona per radiją pasa
kė kalba Amerikos moterims, kviesdama 
kovoti už taiką.

Britų „The Daily Express“ dėl ameri
kiečių laimėjimo erdvėje rašo:

„Su šypsena leisdamasis į didįjį savo 
nuotykį, Johnas Glennas pasiėmė kartu su 
savim ir žemėje likusio pasaulio viltis. 
Grįžta jis, kad pasaulis galėtų pasidi
džiuoti“.

Prancūzų „Paris-Jour" iškelia skirtumą 
tarp amerikiečių ir sovietų skridimų: 
„Amerika nesinaudoja tuo laimėjimu pa
grasinti sunaikinti pasaulį, kaip neseniai 
yra daręs Chruščiovas, terškindamas di
džiosiomis tarpkontinentinėmis raketomis. 
Laisvosios tautos amerikiečio laimėjimui 
suteiks kitokią prasmę, negu ji teikiama 
Titovui ir Gagarinui“.

Švedų „Svenska Bladet“: „Johnas Gle
nnas savo kapsulėje nė žodžio nepratarė 
apie demokratų ar respublikonų partijos 
didingumą, bet gal jis bus sudavęs smūgį 
komunistinio žmogaus pirmavimo mitui, 
kuris laikosi vaizduote gyvenančio primi
tyvaus pasaulio milijonų lengvatikių 
galvose“.

Italų „Corriere della Serą“: „Teisinga 
yra darytis prielaidą, kad jeigu Gagarinui 
būtų nepasisekę, tai niekas mes nebūtume 
nė žinoję. Priešingai, jei Glenno skridi
mas būtų baigęsis tragedija, tai galėtu
mėm sakyti, kad mes tai patys matėme sa 
vo akimis. Taigi ir visi tie atidėliojimai, 
tie neįvykdyti pranešinėjimai, kurie atro
dė juokingi, buvo tik jau ne juokingi, o 
paprasta demokratijos išraiška“.

Vokiečių „Abendpost": „Jie leido mums 
būti to skridimo liudininkais, nebandyda
mi nuslėpti jokios smulkmenos. Gal ame
rikiečiai techniškai ir yra labiau atsilikę 
už rusus, tačiau šiuo požiūriu jie yra toli 
priekyje“.

Britų „The Guardian“: „Rusai turi ge
resnes raketas, bet amerikiečiai yra di
desni specialistai aprūpinti joms instru
mentais ir visokiausios rūšies prie
taisais“.

TAIKA IR KARAS
RAŠO J. Gutauskas

Autoritetingas žmogus, pabuvojęs So
vietuose ir turėjęs progos pasikalbėti vie
nu du su Chruščiovu ir įsitikinęs, kad tai 
buvęs atviras ir nuoširdus pasimatymas, 
grįžęs namo skelbia, kad „SSSR nenori 
karo“, kad „ponas Chruščiovas nenori ka
ro“. Tokių žmonių negalima kaltinti pikta 
valia, o tik neakylumu ir nesugebėjimu 
suprasti sovietinio sfinkso ir jo pažaboto
jo klauno.

Toksai žmogus paprastai nesįsivaizduo- 
ja, kas šiais laikais yra karas ir kas ne ka 
ras.

Toksai žmogus paprastai neįsivaizduo
tai „paspausk mygtuką!“, ir per valsty
bių sienas ir žemynus skrenda lėktuvai, 
vairuojamieji ir nevairuojamieji, raketos 
neša milijonams žmonių atominę mirtį, ir 
dešimties minučių karas baigiamas visiš
ku sunaikinimu. Arba jis galvoja po seno 
vei: štai atslenka audringi debesys, iš jų 
pasirodo žaibai — ultimatumai, girdėti 
susiginčijusių kaimynų karingumo perkū
nija, mobilizuojamos armijos, slenka jos 
prie sienų, susiduria žiauriam mūšy, ir pa 
galiau padedami ginklai, kai abi pusės iš
senka, tik viena būna laimėjusi, o kita 
pralaimėjusi.

Dabar riba tarp karo ir ne karo paša
linta, taika būna keista, o jei ji būna keis
ta, tai keistas ir karas, ir toks keistas ka
ras yra būdingas mūsų epochai.

Nasseras neturi diplomatinių santykių 
su Prancūzija, bet su ja nekariauja. Bet 
jis palaiko, aprūpina, maitina alžyriečius 
sukilėlius, taigi iš tiesų kariauja prieš 
Prancūziją. Burguiba turėjo normalius 
diplomatinius ir tamprius ekonominius 
santykius su Prancūzija, todėl negalėjo 
prieš ją kariauti oficialiai, tačiau Tuniso 
teritorijoj yra alžyriečių sukilėlių armijos, 
jų vykdomi puolimai. Taigi Burguiba fak 
tiškai kariavo su Prancūzija, net palaiky
damas su ja gerus santykius. Afrikos tau 
tų susivienijimas pradėjo formuoti legio
nus palaikyti Alžyro sukilėliams. Verbavi 
mas vyko net ir buvusiose prancūzų kolo 
nijose. kurios dabar jau kaip nepriklauso
mos valstybės, yra apsijungusios Prancū
zijos tautų šeimoje. Tai trečio karo pavyz
dys. Tokios rūšies karų yra daug. Atlanto 
pakto sąjungininkai Graikija ir Turkiją 
kariavo dėl Kipro, vieni palaikydami kip- 
riečiuc graikus, kiti kipriečius turkus. So 
vietų Sąjunga, būdama JT narys, kariavo 
padėdama šiaurės korėjiečiams prieš JT 
kariuomenę, padedančią pietų korėjie
čiams. Taigi karų yra daugybė rūšių.

Atominis karas negali patikti ir Chruš
čiovui. Jo maršalų tvirtinimas: „Viską

O amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“: 
„Triumfas ne tik žmogaus mokslinės pa
žangos, bet ir jo atkaklumo, drąsos ir verž 
luino“.

PAGRĮSTAS SANTŪRUMAS
Dėl Chruščiovo pasiūlymo pradėti bend 

radarbiauti erdvės tyrimo srityje ,,N-Y. 
Herald Tribūne“ rašo:

„Juk sovietai jau yra pasižymėję savo 
laikysena dėl bet kokių pastangų bendra
darbiauti. pradedant atominių bandymų 
kontrole ir baigiant priemonėmis dėl Ber 
lyno, dėl to vargu būtų galima kaltinti 
amerikiečius, kad jie Chruščiovo žodžius 
priims santūriai, jeigu nesakytumėm net, 
kad abejingai. Jei sovietai, paskatinti 
(amerikiečių) įrodymo, kad ne jie vieni 
dalyvauja erdvės nuotykiuose, nori dirbti 
ne atskirai nuo Vakarti pasaulio, bet kar
tu su juo, tai jų dalyvavimas bus aiškiai 
pageidaujamas. Tačiau šiuo atveju, kaip 
ir daugeliu kitų per pastaruosius 15 m., ne 
tai, ką jie sako, bet tai, ką jie darys, leis 
pasverti jų tikrąsias intencijas“.

ALŽYRAS — MUZULMONŲ

„The Guardian“ dėl numatomosios tai
kos Alžyre rašo:
« „Septyneri karo metai nuvairavo Alžy
rą į tokią padėtį, kurioje gyvybinės reikš 
mės jau nebeturi tai, kas pasirašys tą po
pierių ar kas tame popieriuje bus pasaky
ta; baisus trinties vyksmas įgalino Tauti
nį Išsilaisvinimo Frontą (FLN) Alžyro 
muzulmonus paversti į tautą, kai tuo tar
pu europietiškoji bendruomenė ten buvo 
įvelta į visuotinį ir ilgalaikį savižudybės 
ratą. Joks susitarimas dabar jau nebegali 
paversti Alžyro kokiu nors kitokiu, o ne 
nepriklausoma tauta, vadovaujama mu- 
zulmonų, nors dėl to ir tektų dar atlikti 
tokių veiksmų, kurie pareikalautų gy
vybių“.

per keletą minučių paversime į pelenus!“ 
labai panašus į stalininių strategų prana
šystes: „Karą vesime priešo teritorijoj“. 
Kiekvienas, net rimtai pagrįstas karo pla
nas yra tik teorija, o praktiškai karas daž 
nai smarkiai skiriasi nuo tų teorijų.

Naikinamoji strategija, be to, neturi nė 
didesnės prasmės. Jei sovietai vykdytų 
savo grasinimus, tai sunaikintų ir Vakarų 
pramonę, kuri jiems reikalinga, o kartu ir 
savo draugus Vakaruose. Kita vertus, so
vietų karo pramonė sukoncentruota keliuo 
se rajonuose, o JAV ji išskirstyta visame 
krašte ir net už krašto ribų (automobilių 
įmonės Argentinoje, naftos valymo įmonės 
Venezueloje ir t.t.), nekalbant jau apie tai, 
kad Vašingtono dispozicijoj bus Pietų 
Amerikos, Afrikos, Australijos ir dalies 
Azijos ištekliai.

Klasikinio karo tipas — armijų susidū
rimas, lėta kova taip pat nevilioja Chruš 
čiovo, nors sovietų ginkluotosios pajėgos 
būtų net ir daugiau paruoštos, negu gali
mojo priešo. Vakarai ginkluojasi ir įpras 
tintais ginklais, ir tai nežavi sovietų. Jie 
gali laimėti pirmąjį mūšį žemėj savo divi
zijų gausumu, bet vėliau persvarą perims 
karo pramonės pajėgumas. Praėjusiam ka 
re sovietai pasiekdavo pergalės dalinai to 
dėl, kad turėjo sąjungininku pramone tur 
tingą Ameriką, o jei Amerika bus priešas, 
tai karo neteks laimėti.

Apskritai šnekant, sovietams tinka ka
ras, kuriame gali veikti partizanai, teroris 
tai, diversantai, kenkėjai, propagandinin
kai, papirkti politikai, apkvaišinti inteli
gentai, pavilioti profaktyvistai... Jie tose 
srityse ir ginkluojasi solidžiai ir plačiai.

Vakaruose, deja, per maža tekreipiama 
dėmesio į tokius keistojo karo dalykus. O 
rodos, kad sovietų didžiulės pastangos šio
se keistojo karo srityse turėtų praverti ir 
Vakarų akis.

PABĖGO 31 LENKAS
Kai lenkų laivas „Batory“ sustojo Green 

wiche, Britanijoje, iš jo pasitraukė 20 ke 
leivių.

Kai paskui laivas sustojo Kopenhagoje, 
Danijoje, pasitraukė dar 11 keleivių.

Visi jie paprašė politinio prieglobsčio 
arba leidimo ilgiau pasilikti.

Kard. Višinskis į Romą
(E) Vasario 16 d. į Romą atvyko Lenki

jos kardinolas Stp. Višinskis dalyvauti pa 
sitarimuose dėl Vatikano šiais metais kvie 
čiamo visuotinio Bažnyčios susirinkimo. 
Kardinolas paskutinį kartą Vatikane yrą 
buvęs 1958 m. spalio mėn,
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I Juozo
JURGINĮ NESUNKU PULTI

Juozas Jurginis, kurį dabar visi aukš
tieji Lietuvos bolševikai ėmė pulti už ne
tikusi Lietuvos istorijos vadovėlį mokyk
loms, buvo ir yra bolševikas, tik gal ne 
toks fanatiškas, kaip kai kurie kiti.

Toks fanatiškas jis, atrodo, ir nebuvo. 
Į bolševikų tarpą įsipainiojo dar gimnazi
jos metais. Kai iš Ukmergės gimnazijos 
už komunistavimą buvo išmestas, tai pas 
kutinės klases baigė Panevėžyje, bet prieš 
abitūros egzaminus ir čia buvo suimtas ir 
laikė juos tik paleistas už užstatą. Po to 
teismas nuteisė jį ilgiems metams kalėti, 
bet jis išsėdėjo ne visus juos. Iš kalėjimo 
išėjo tokiomis sąlygomis, kad gavo teisę 
stoti ne tik j kariuomenę, bet net į karo 
mokyklą ir ją baigti aspirantu. Vadinas, 
išėjo j laisvę ne susiaurintomis teisėmis. 
Visiškai tikėtina, kad norėdamas išeiti jis 
parašė net malonės prašymą. Tai vis tokie 
dalykai, kurie Jurginiui galėjo mesti še
šėlį, kaip komunistui. Komunistas nežino
davo, ką reiškia pavyzdingai elgtis kalėji
me. Jis ten turėdavo būti vis triukšmin
gas, nusipelnyti karcerio ir tuo didžiuotis.

Bet Jurginis, išėjęs iš kalėjimo ir baigęs 
karo mokyklą, ryšių su komunistais, ma
tyt, nenutraukė, nes policija dar rado rei
kalo nepalikti jo ramybėje. Nesikęsdamas 
to sekiojimo, tada jis paliko Lietuvą, išva
žiavo į Švediją ir ten dirbo kaip vieno lie
tuviško dienraščio korespondentas, šimta
procentinis komunistas nebūtų galėjęs ir 
šitokios nuodėmės papildyti. Jis galėjo tik 
vėl mestis į.slaptąją veiklą ir eiti atgal į 
kalėjimą, jei būtų pagautas, arba bėgti į 
Sov. Sąjungą, jei būtų nusipelnęs ten 
globos.

Jurginis pirmojo bolševikmečio laikais 
neprasimušė J aukštybes. Praėjęs visus 
tikrinimus, jis buvo paskirtas į komisiją, 
kuri turėjo perimti užsienio reikalų minis 
teriją. Turint galvoje tai, kad okupuotąją! 
Lietuvai užsienio reikalų ministerija ne
buvo numatyta ir ministeriauti ten nebu
vo ko; tai jo darbas ten galėjo ribotis tik 
archyvų perėmimu.

Vėliau Jurginis perėjo dirbti į mokslų 
akademiją. Vilniuje. Kai užėjo naciai, jis 
niekur nebėgo ir neliečiamas išgyveno iki 
bolševikų grįžimo. Tai sakytų, kad pirmo
sios okupacijos metais jis nebuvo padaręs 
jokio nusikaltimo ir niekas nerado reikalo 
suimti ar nubausti jį. Nors Lietuvos karo 
mokykloje buvo gavęs leitenanto laipsnį, 
bet nedalyvavo jokiose pogrindžio kovose 
prieš vokiečius. Gali būti, kad pirmosios 
bolševikų, O paskui vokiečių okupacijos 
metais jis išėjo universiteto mokslus, nes 
dabar jau seniai pasirašinėja istorijos 
mokslų kandidatu.

Antrosios bolševikų okupacijos metais 
jis mokslų akademijoje pasidarė vienas 
artimiausių Žiugždos talkininkų istorijos 
srityje. Ruošiant visas ligi šiol išėjusias 
Lietuvos istorijas, didelę jų dalį yra para-

Jurginio
šęs Jurginis. Istorijos darbų jis yra para
šęs ir kitiems istorijos srities leidiniams 
ir straipsnių žurnalams. Iki šiol jis buvo 
visais atvejais priimtinas.

O kai dabar stiprinama prorusiška poli
tika, tai iškilo aikštėn senos jau Jurginio 
„klaidos“.

KAS KALTAS, O KĄ MUŠA
Skaitydami Sniečkaus kalbas, kuriose 

jis puolė Juozą Jurginį už netinkamai pa
rašytą mokykloms Lietuvos istorijos vado 
vėlj, galėjome susidaryti gana kreivą įspū 
dį. Pirmiausia, kad tas tariamąsias klai
das susirado pats Sniečkus. Antra — kad 
tasai vadovėlis yra visiškai naujas, tik da 
bar išleistas.

Kai vilniškė „Tiesa“ sausio 10 d. persi
spausdino iš rusiško „Komunist“ Pašuto 
ir Šarmaičio straipsnį apie tą vadovėlį, 
tai pirmiausiai paaiškėjo, iš kur Sniečkus 
semiasi sau išmintį. Kol neiškėlė rusiška
sis „Komunist“ žurnalas, tai nei Snieč
kus, nei kas nors kitas nematė ir nežinojo, 
kad Jurginis kartais moka ir ne taip para 
šyti, kaip bolševikų viršūnės norėtų. 
Sniečkus tik kartoja, ką jau kiti pasakė 
ir dar net ne Lietuvoje, bet Maskvoje.

Bet iš to straipsnio taip pat matyti, kad 
tasai Jurginio parašytasis vadovėlis jau 
yra nebe naujas. Kad jis mokyklai reika
lingas ir naudingas net ir toks, koks yra, 
su visu ten įveltu marksizmu ir leniniz
mu, rodo vien tai, jog 1961 metais jo išėjo 
jau penktasis leidimas. Kur gi buvo Pašu- 
ta, Šarmaitis ir Sniečkus nuo 1957 metų 
iki šiol, kad jie nematė šio vadovėlio? 
Kaip gi jie visi praleido neskaitę? Negir
dėjome, kad juos visus per tą laiką būtų 
kas nors laikęs uždaręs kalėjime ar darbo 
stovyklose... Tų istorijos vadovėlių mo
kykloms daugiau juk ir nėra, tik tasai 
vienas naujais leidimais kartojamas. O 
Šarmaitis, be kita ko, juk gyvena Lietuvo
je ir save laiko istoriku ir dar tokiu, ku
ris varžosi su Žiugžda, katras iš jų kritiš
kesnis darbams iš Lietuvos praeities, kat
ras pajėgesnis geriau pasitarnauti rusams 
ir jų politikai. Turėjo tą vadovėlį matyti 
ir Žiugžda, kaip Jurginio viršininkas aka
demijoje ir visokių istorinių darbų papras 
tai vyriausiasis redaktorius. Be to, vado
vėlį išleido valstybinė pedagoginė literatu 
ros leidykla, o leidyklose sėdi priekabūs 
redaktoriai, kurie skaito, tikrina ir reika
lauja taisyti, kas nesiderina su vyraujan
čiais reikalavimais. Taigi šiandien puola
mas Jurginis, bet kaltė krinta ar turėtų 
kristi visai eilei atsakingų asmenų, kad 
jie tokį vadovėlį leido spausdinti ar apie 
penketą metų jau išspausdintame nepaste 
bėjo drambio. O Pašuta su Šarmaičiu juk 
dabar tvirtina, kad klaidos tikrai didelės 
ir esminės. Kaip čia taip galėjo atsitikti?

Kadangi Pašuta su Šarmaičiu neprisipa 
žįsta kalti ir neprisipažins nei Žiugžda, 
nei valstybinės leidyklos redaktoriai ir

klaidos
negins niekas Jurginio, tai atsakymo rei
kia ieškoti kur kitur. Vadovėlis puolamas 
už tai, kad jame per mažai pabrėžiama 
prorusiška mintis, kuri tik pastaraisiais 
metais ypač keliama ir peršama. Valdyti 
rusus, gintis rusų ir nepasiduoti jiems 
šiandien laikoma klaida. O kai Jurginis 
rašė, tai Chruščiovas tik neseniai buvo 
pirmą kartą pasmerkęs Staliną ir jo val
dymą. Tada buvo prasidėjęs vadinamasis 
atoslūgis. Jau ir ne rusas buvo pradėjęs 
kelti galvą ir jaustis esąs lygiateisis ir ga 
lįs galvoti nekraipydamas istorinių faktų. 
Teisingas požiūris į istoriją, matyt, buvo 
paveikęs ne vien tik Jurginį, kad jis para 
šė savo vadovėlį ne prorusiškai, bet ir jo 
tikrintojus, kurie nerado klaidų ir pra
leido.

Tik šiandien galutinai išryškėjo naujoji 
rusinimo politika, ir vadovėlis pasidarė 
nebetinkamas, nebepriimtinas. Ta rusini
mo mintis juk aiškiu siūlu eina per visą 
Pašuto ir Šarmaičio straipsnį, ir vadovė
lis turės būti perdirbtas, pritaikytas prie 
naujos linijos.

Gera tik, kad vis dėlto jo išėjo jau bent 
penki leidimai. Taigi dar kurį laiką vis 
bus galima palyginti, kaip atrodo subolše- 
vikinta Lietuvos istorija ir kaip ji atrodys 
jau galutinai surusinta, perdirbta pagal 
Pašuto ir šarmaičio dabar nurodomuosius 
receptus.

JEI IR KALTAS, TAI KUO?
Pašuta ir Šarmaitis savo „Komunist“ 

žurnale išspausdintame ir dabar vilniškės 
„Tiesos“ išsiverstame straipsnyje pripažįs 
ta, kad Jurginis yra didelis savo tautos 
kultūros žinovas. Tai jau komplimentas 
autoriui. Taip pat jie pripažįsta, kad jis 
moka rašyti, kaip jie norėtų, nes kitose 
istorijos knygose, kurias jis rašė kartu su 
kitais, tokių klaidų nesą, kaip šiame mo
kyklai skirtame Lietuvos istorijos vadovė 
lyje. Viešai jie sako, kad tai yra žingsnis 
atgal, nors iš tiesų šis vadovėlis juk yra 
pasirodęs prieš anuos kolektyvinius dar
bus, už kuriuos šie kritikai giria Jurginį. 
Bet jiems atėjo dabar laikas iškelti tas 
tariamąsias klaidas, tai jie patogumo su
metimais pasiėmė ne pirmąjį 1957 metų 
leidimą, bet 1961 metų penktąjį leidimą.

Rusiškumo skelbėjai, žinoma, ir be to 
nenori perdaug atvirai į akis lįsti, kad 
štai pagrindinis dalykas yra trūkumas pro 
rusiškos dvasios. Tai jų pirmasis priekaiš 
tas yra dėl knygos paskirstymo, pro kurį, 
girdi, nematyti taip aiškiai, kaip reikėtų, 
valstiečių kovos dėl žemės.

Bet toliau, štai, žiūrėkime, Jurginis per
daug šykščiai parodęs, kaip didvyriškai 
rusų tauta kovojusi prieš totorių antplūdį 
ir tuo įgalinusi Lietuvą išvengti jų jungo 
baisumų. Vadinas, pradeda jau lįsti tikro
ji yla iš maišo. Nors toks argumentas dėl 
totorių ir labai naivus, bet jis smarkiai 
primena dar ir kitų mėgstamas šnekas,

kad Lietuvai po šio karo būtinai reikėję 
priminti bolševizmą, nes antraip rusai 
mūsų kraštą būtų sulyginę su žeme. „Bro
liškų“ tautų — rusų, ukrainiečių, baltaru
sių, lenkų, latvių, estų — talka kovoje su 
kryžiuočiais taip pat iškeliama pabrėžti
nai tik pastaraisiais metais, ir vis labiau 
stiprinamos prorusiškos tendencijos, tai 
Jurginio už tai nereikėtų ir kaltinti, nes 
jis, tur būt, dar nežinojo, kad taip reikia.

(Nukelta į 3 psl.)

Pasroviui A. MERKELIS

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

(12) jaunas, o Seinų kunigų seminarijoje atvirkščiai: iš jau
nų, sveikų ir skaisčių jaunikaičių padarąs tikrus 
elgetas...

Rodos, ir be jokių komentarų kiekvienam aišku, 
kad didžios savigarbos žmogus Vincas Kudirka taip 
apie Seinų kunigų seminariją kalbėti negalėjo: jei jau 
ten buvo tokia niekšus ugdanti lindynė, tai kodėl jis 
ten lindėjo tol, kol jo neišmetė? O gal taip Vincas Ku
dirka ir iš tikrųjų yra pasakęs, norėdamas greičiau at
sikratyti draugo žioplišku smalsumu. Pagal Jurgį ir 
kepurė!

Kažkaip nyku ir liūdna, kad kai kurie Vinco Ku
dirkos amžininkai, darydami jį riteriu be baimės ir prie
kaišto, jį taip bronzuoja ir teigia apie jį tokių dalykų,

Vincas Kudirka, sugrįžęs į gimnaziją, savo gabu
mais, išsilavinimu ir patirtimi toli buvo pralenkęs savo 
draugus, ryškiai iš jų skirdamasis, o tokiam lengviau 
pelnyti pagarbos, negu sulaukti draugų. Jų Vincas Ku
dirka nei gimnazijoj, nei vėliau gyvenime daug ir netu
rėjo. Grįžęs į gimnaziją, jis artimesnius santykius pa
laikė su Jonu Jablonskiu (1860-1930), būsimu mūsų 
bendrinės kalbos kūrėju ir vienu iš žymiausių kalbinin
kų praktikų.

Eksklierikas Vincas Kudirka visus domino, ir dau
geliui knietėjo sužinoti, kodėl jis iš seminarijos išstojęs, 
kaip jam ten sekęsi, juk seminarija tokia skirtinga nuo
gimnazijos. Klausimas, be abejo, opus, ir nedrąsu dėl kurie su šiais riteriškais savumais nesiderina. Pagaliau 
jo teirautis. Kiek arčiau susidraugavęs su Vincu Kudir
ka, kartą Jonas Jablonskis jį paklausęs, ar daug naudos 
turįs iš seminarijos mokslo. Į šį nepaprastą draugo 
klausimą Vincas Kudirka visai rimtai atsakęs, kad bu
vimas seminarijoje esąs jam ne be naudos: dabar bent 
žinąs, jog žmogaus siela tikrai nemirtinga; seminarijoj 
daug tekę <apie rimtesnius dalykus imti galvoti, pagaliau 
ir pati seminarijos disciplina, aišku, nebūsianti be nau
dos tolimesniam gyvenimui...

Kadangi pats Vincas Kudirka apie savo kunigų se
minarijos laikus buvo santūrus, nemėgo apie juos pasa
koti ir ką kaltinti dėl savo patirtos skaudžios nesėkmės, 
tai jo amžininkai po daugelio metų tą jo gyvenimo 
tarpsnį stengės išryškinti, pasakodami nebūtų dalykų, 
prieštaringų ir tikrovei ir pačiai logikai. Štai Juozo 
Kačergiaus, taip pat buvusio Seinų kunigų seminarijo
je, teigimu, Vincas Kudirka Marijampolės gimnazijos 
septintoje klasėje savo draugui Šimanauskui juokauda
mas pasakojęs, kad Seinų kunigų seminarija esanti 
tamsi lindynė, kurioj gera proga pavirsti niekšu, ir la
bai panaši į Bazilių veliušį, tik su tuo skirtumu, kad 
Baziliuose, netoli Šumsku kaimo, iš seno garsėjančiame 
sąyo prašmatnumu, veliušįs senas mergas perveliąs į

dar nė vienas pasaulio riteris negimė su šarvais, be jo
kios baimės ir priekaišto. Negimė tokiu ir Vincas Kudir
ka. Gimnazijoj jis dar buvo lengvai pažeidžiamais pū
kais, kupinas abejonių, svyravimų ir

P. KLIMUI 70 M. AMŽIAUS
(E) Vasario 23 d. vienam Nepriklauso

mybės Akto signatarų, buv. Lietuvos dip
lomatui, Sibiro tremtiniui Petrui Klimui 
sukanka 70 metų. Vokiečiams užėmus 
Prancūziją, Klimas buvo suimtas ir kali
namas koncentracijos stovykloje ir 1943 
m. atvežtas į Lietuvą. Bolševikams antrą 
kartą užėmus Lietuvą, jis vėl buvo suim
tas, išvežtas į Sovietų Sąjungą ir ilgus me 
tus kalintas. Grįžo Lietuvon netekęs svei 
katos, beveik apakęs.

NAUJAS „ŠALTINIS“
Naujajame „Šaltinio“ nr. 1(2) rašo 

V. Brizgys (Pasauliečių dalyvavimas Baž
nyčios misijoje), Dr. J. Vidzgiris (Lietu
viškumo požymiai), L. Švalkus (Kenčian
čiai šaliai), S. Žibartas (Ryškieji įvykiai), 
J. Guta (Pasaka), prof. R. Sealey (Vasa
rio šešioliktoji), prelatas J.B. (Gaivūs šal 
tiniai: sakramentai), P. Girdauskas (Kip 
šas, bolševikas ir kryžius), Br. Daunorie- 
nė (Spauda: knyga ir jos budeliai), kun. 
Dr. F. Gureckas (Pramintais takais Austri 
joje), D. Lūžaitė (Gavėnios papročiai se
novės Lietuvoje), P. Bulaitis (Iš Seinų 
krašto), be to, perspausdinta V. Mačernio 
ir B. Brazdžionio po eilėraštį, pateikiami 
skyriai Lietuva ir pasaulis, Sambūriai ir 
židiniai, Įvyko ir įvyks, Talkininkai-rėmė 
jai, Mūsų paštas ir skyrius vaikams —Šal 
tinėlis su straipsneliais, eilėraščiais, mįs
lėmis.

„GINTARĖLĖ“ ANGLIŠKAI
J. Narūnės „Gintarėlė“, graži pasaka 

vaikams, savo metu su puikiomis Stanči- 
kaitės iliustracijomis, buvo pasirodžiusi 
lietuviškai.

J. Narūne! pasisekė tą dailią pasaką 
taip pat išleisti ir ispanų kalba.

Dabar Lietuvių Moterų Taryba šią paša 
ką išleido anglų kalba (spausdinta Mede- 
Uine, Kolumbijoje).

Turint galvoje, kad knygų išleidimas 
svetimomis kalbomis yra ypač sunkus, šį 
leidinį reikėtų laikyti laimėjimu. Supran
tama, kad daug geriau, kai anglų kalba 
knyga pasirodo kaip amerikiečių ar anglų 
leidyklos leidinys. Tada ji turi žymiai pla 
tesnę rinką ir labiausiai gali pataikyti ten, 
kur norime. Deja, šitaip padaryti dažnai 
sutinkama nenugalimų kliūčių.

O kai lietuviai bet kuria svetima kalba 
knygą išleidžia, tai dažniausiai lietuviai ir 
skaito.

mažiausia, neišmintinga ir nerimta. Mūsų rašto 
sakydavomės, turinti būti ta pati, kuria rašomi 
lenkų laikraščiai, kuria buvo parašyti Mickevi- 
Kraševskio ir kitų tokių žmonių veikalai. Saky-

ŠVENTASIS KAZIMIERAS
Kovo 4 diena — šv. Kazimiero, Lietu

vos globėjo ir jos jaunimo patrono šventė. 
Tai šventojo mirties diena (mirė 1484. m. 
kovo 4 d. Gardine, palaidotas Vilniaus ka 
tedroje, nuo 1953 m. gegužės karstas per
keltas į šv. Petro ir Povilo bažnyčią Anta
kalnyje). Šv. Kazimieras yra vienintelis 
lietuvis pakeltas į altorių garbę. Lietuvo
je jo kultas yra prigijęs nuo pat jo paskel 
bimo šventuoju. Iš pradžių šv. Kazimieras 
buvo vienu iš Lietuvos globėjų, šalia šv. 
Jurgio ir šv. Mikalojaus. 1636 m. popie 
žius paskyrė šv. Kazimierą vyriausiuoju 
Lietuvos patronu, o 1948 m. pop. Pijus 
XII jį paskyrė lietuvių jaunimo ypatinguo 
ju globėju, šalia kovo 4 dienos, dar yra 
švenčiama Apeigų kongregacijos nustaty 
toji šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo 
šventė rugpiūčio 27 d., kuri Lietuvos vys
kupų tremtyje yra paskirta „viso bet kur 
esančio lietuvių tautos jaunimo švente“. 
Šventojo kultas, ypač XVII-me šimtmety
je, buvo plačiai paplitęs ir kituose kraštuo 
se. Visur jis buvo statomas jaunimui pa
vyzdžiu ir buvo laikomas viso pasaulio 
jaunimo dangiškuoju globėju, kol šalia jo 
atsistojo ir su laiku savo garsu jį pralen
kė kitas aukštos kilmės šventas jaunuolis, 
jėzuitas Aloizas Gonzaga.

Iš šv. Kazimiero praktikuotųjų dorybių 
yra ypatingai išryškinama jo skaistybės 
meilė, siekianti heroiškumo. Jo šūkis: Ma 
lo mori ųuam foedari — Geriau noriu mir 
ti, negu susitepti! Augdamas ir gyvenda
mas prabangioje dvaro aplinkoje, jis turt 
jo parodyti nepaprastai stiprią valią, kad 
atsispirtų kiekviename žingsnyje tykojan
čioms vilionėms ir būtų ne toks, kaip kiti 
dvariškiai. Šv. Kazimieras sau stiprybės 
sėmėsi maldoje, ypač maldoje į skais
čiausią ją Dievo Motiną Mergelę Mariją. 
Net jam mirus, į karstą buvo įdėtas him- 
imk Marijos garbinti — kurį, pagal pada 
imk Marijos garbtinti — kurį, pagal pada 
vimą, šventasis kasdien kalbėdavęs keletą 
kartų. Kronisto jis yra vadinamas „pui
kiu, retų gabumų ir nuostabiu jaunikai
čiu“. Tai jaunikaitis, sugebėjęs savyje su
derinti aukštą pareigingumą žemiškuose 
dalykuose, su nepajudinamu ištikimumu 
amžiniesiems tikslams. Tai šventasis, ne
užsidaręs ramioje vienuolyno celėje, o da 
lyvavęs audringame valstybiniame gyvęatį. 
me, padėjęs savo tėvui karaliui politiniUO 
se reikaluose, atvejų atvejais net jį pava
davęs valstybės valdyme. Tokiu jis nega
lėjo būti be ypatingos Dievo malonės ir be 
ypatingų asmeniškų pastangų su Dievo 
malone bendradarbiaujant. Tos jo pastan 
gos pasireiškė griežta askeze. Pagal pir
mąjį biografą Ferreri, šv. Kazimieras „vii 
kėjęs ašutinę, apmąstydavęs Kristaus kan 
čią. vykdęs artimo meilės ir gailestingumo 
darbus, miegodavęs ant plikos žemės, 
melsdavęsis Vilniuje prie uždaros kated
ros durų, alkinęsis“ (Liet. Enciklopedija, 
XI, 280 psl.).

Lietuviai, švęsdami savo dangiškojo glo 
bėjo šventę, turi žvelgti į jį, kaip į vieną 
didžiųjų gelbėtojų Lietuvos nelaimėje. Į 
jį turi kilti lietuvių prašymo maldos, per 
jo užtarimą reikia belstis į dieviškąjį tei
singumą ir gailestingumą. Jo globai yra 
pavestas lietuviškasis jaunimas. Tai reiš
kia, kad lietuviškasis jaunimas turi gerai 
įsižiūrėti į savo dangiškojo globėjo prak- 
tikuotąsias dorybes ir jas perkelti į savo 
gyvenimą.

Kun. Bronius Liubinas

PAMALDOS
BRADFORD — kovo 4 ir 18 d„ 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — kovo 11 d., 12.15 vai. 
ROCHDALE — kovo 25 d., 11.30 vai.

kai šnekėti su kitais mokytais lietuviais. Iš jaunuolių 
Lietuvos inteligentų miesto pasisukdavo kartais dvasi
nės Akademijos auklėtinis, baigęs Marijampolės gimna
ziją, Petras Kriaučiūnas. Mieste, kur užeidamas, gatvė
se ir krautuvėse, jis garsiai jau kalbėdavo lietuviškai ir 
gindavo, kur reikiant, lietuvių kalbos dalyką. Gimnazi
joj būdamas, nei aš, nei V. Kudirka jo arčiau nepaži- 
nova. Iš to, ką to laiko inteligentai (ponai, kunigai) apie 
jį kalbėdavo, ir mudu išrasdavova, kad jis, taip smar
kaudamas, vis dėlto negerai daro: sakydavom (ne tiktai 
mudu), kad mūsų literatūros kalba turinti būti lenkų 
kalba, kad svajoti apie kokį iškėlimą lietuvių kalbos į 
visus mokslo, literatūros ir šiaip gyvenimo reikalus yra, 
mažių 
kalba, 
dabar 
čiaus,
davom, kad Petro Kriaučiūno ir kitų tokių — jų buvo 
labai maža — naujienos esančios labai nesveikos. Taš 
naujienas V. Kudirka kartais kokiu pasiutimu („sza- 
lenstwo“) tiesiog vadindavo, — su tuo ir aš sutikdavau, 
atsakydamas pasikalbėjime Kudirkai; tų savo pažiūrų 
draugų tarpe drąsiai mes negindavom, dėl jų neSibarda- 
vom. Tarp draugų buvo ir tokių, kuriems, matyt, naujo
vės apaštalai gana patikdavo, bent nieko jie nesakydavo

visų žmogiškų prįej tos naujOsios evangelijos skelbėjus — toks buvo 
silpnybių. Tik žiauri gyvenimo kova, grūdino dvasią, kiek dabar atsimenu mano draugas j. Kaukas (IŠ Penk. 
skausmas ir kančia kalė kieto plieno šarvus nerimstan
čiai sielai, surastas idealas padėjo nugalėti baimę, švie
sos ir tiesos meilė atlaikyti priekaištų smūgius. Tad ir 
toliau sekime Paežerių kaimo ūkininkaičio, 
ponu būti, gyvenimą, nesistebėdami juo, nepriekaištau
dami jam, bet stengdamies suprasti, kodėl jo jaunystės 
kelias, vedąs prie idealo, buvo toks vingiuotas. 

----- 0-----
Marijampolę ir jos gimnaziją pasiekdavo ir pamažu 

kylančios lietuvybės bangos. Jų paliesti lietuviai moki
niai buvo verčiami pasvarstyti lietuvybės klausimą. 
Ją nekartą svarstė ir Vincas Kudirka su Jonu 
Jablonskiu.

— Dėl lietuvių kalbos dalyko lietuviams tekdavo 
kartais ir kiek rimčiau imt galvoti, — pasakoja Jonas 
Jablonskis. — Jau girdėdavom apie J. Basanavičiaus 
prasimanymus, apie tai, kad jis norįs lietuvių kalbą ir į 
literatūros kalbą įtraukti, kad imąs net drąsiai lietuviš-

valakių kaimo, netoli Pilviškių). Kaukas mėgdavo ir 
daugiau nekaip vieną kitą lietuvišką žodelį įterpti į 
paprastąją savo kalbą; bet ko nors iš tikrųjų ginti ir 

pasinesusio tvirtinti šiuo reikalu ir jis neišdrįsdavo.

Tokiomis nuotaikomis 1881 m. pavasarį Jonas Jab
lonskis ir Vincas Kudirka pabaigė Marijampolės gim
naziją. įgijus brandos atestatą, kilo naujas klausimas: 
kur vykti ir ką studijuoti? Klausimas svarbus, lemiąs 
karjerą ir tolimesnį gyvenimą. Vincas Kudirka gimna
ziją baigė su lietuvių kalbos pažymiu atestate ir sidab
ro medaliu (su penketukais ir ketvertukais) ir Maskvos 
universitete stipendiją jis, tikriausia, būtų gavęs. Ta
čiau jis nepasekė savo klasės draugu Jonu Jablonskiu, 
išvykusiu į Maskvos universitetą. Jis, užuot vykęs į 
Maskvą, pasirinko Varšuvą.

(Bus daugiau)

Lietuviai Argentinos filme
(E) Argentinoje pradėtas rodyti filmas 

(„Rio Abajo“) kuriame daug vietos ski
riama lietuviams ir jų dainoms. Filme 
vaizduojama salos Entre Rios gyvenimas, 
o lietuviai, pasirodą filme — mėgėjai, dau 
giausia iš Avelaneda lietuvių kolonijos. 
Vyr. vaidmenį atlieka Andrius Ramanaus 
kas. Filme panaudota ir keletas lietuviš
kų melodijų — jas įgrojo akordeonu Vyt. 
čibavičius, su dainomis pasirodė mergai
čių kvintetas. Filmas savo paprastumu 
turi pasisekimo.

St. Šimkaus sukaktis
(E) Vasario 4 d. sukakus komp. St. šim 

kaus 75 m. gimimo metinėms, apie įžymų
jį muziką paskelbtas straipsnis naujame 
„Literatūros ir Meno“ n-ry.

Minės M.K. Čiurlionį
(E) „Mūsų Pastogė“ praneša, kad Aus

tralijoje veikiąs Lietuvių Kultūros F°n" 
das Melbourne rengiasi paminėti M.K. 
Čiurlionį. Numatoma paskaitos, tapybos 
kūrinių paroda ir koncertinę dalis,
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ANGOLA
Šiandien dažnai užtinkame Angolos var 

dą. Dar daugiau: Angola buvo ginčų objek 
tas bažnyčių dignitorių suvažiavime Indi 
joj, Angola esti dažnų ginčų objektu ir 
Jungtinių Tautų posėdžiuose.

Kas gi yra pagaliau ta Angola?
Angola yra Portugalų labai sena, jau 

daugiau kaip 400 metų kolonija, kuri yra 
vakarinėje Afrikos dalyje. Iš trijų šonų 
Angolą supa jau trys nepriklausomybę 
gavusios Afrikos valstybės: Kongo, Rode- 
sija ir Pietų Afrika. O iš vakarų pusės 
Angolą plauja vandenynas. Krantai sta
tūs, ir dėl to Angola turi keletą natūralių 
gerų uostų: Loboto, Aleksandre ir kt.

Klimatas karštas ir sausas, tačiau pa
gal Atlanto vandenyną jį vėsina šaltoji 
Benuelos srovė. Žemė labai derlinga, ypač 
ten, kur yra pakankamai vandens. Dideli 
kiekiai įvairių metalų. Kraštas labai tur
tingas.

Paviršius kalnuotas. Aukštumos apau
gusios krūmokšniais, o žemesnėse vietose 
auga palyginti aukšta, 1-1Į m žolė. Tai 
Angolos savana, vadinamoji anhara.

Plotas 1.255.775 km2, kuriame gyvena 
4.200.000 gyventojų. Vietiniai gyventojai 
bantų giminės negrai. Tačiau jie jau kai 
kur labai sumišę su baltaisiais, daugiau
sia portugalais, kurie lengviau kaip kiti 
pakenčia Angolos klimatą.

Daug kam neaišku, kas ten vyksta. Pasi 
žiūrėkime, ką pasakoja tie žmonės, kurie 
ten buvojo, kurie esamąją padėtį stebėjo 
ir savo patyrimu pasidalijo su kitais.

Tarp daugelio kitų stebėtojų į Angolą 
buvo nuvykęs ir New Yorko universiteto 
viceprezidentas brig. gen. F. Howley. Štai 
ką jis ten patyrė.

Kartą vieną mažą Angolos kaimelį neti
kėtai užpuolė laukinė teroristų gauja. 
Daugybė išgąsdintų vietos gyventojų, dau 
giausia juodųjų, bet taip pat ir baltųjų 
arba maišytų subėgo į bažnyčią prašyti 
globos. Tėvas Pedro Joao nuramino juos 
ir pasiėmęs kryžių išėjo prieš užpuolikų 
gaują. Jis pradėjo gaują šnekinti, bet ne
daug ką galėjo jiems pasakyti, nes gaujos 
vadas tuojau kunigą nukirto savo dideliu 
peiliu, o gauja puolė prie jo kūno ir suka
pojo jį mažais gabalėliais; tokiais mažais, 
kad ir Dievas, pagal jų galvojimą, negalė 
tų surinkti į vieną vietą. Tada įšėlę mėsi-

T A U© R A S
(A. BRIEDIS)

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

TEL. ACO. 9471. •
Šiemetinis TAURO įvairiausių 

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

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

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

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

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

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

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

RAŠO J. GIRDYS

ninkai įsiveržė į bažnyčią ir išžudė visus 
ten esančius žmones: vyrus, vaikus ir mo
teris. Žudė tiek juodus, tiek ir baltus.

Tai yra kasdieninis šių dienų teroro pa 
vyzdys, primenąs Kenijos Mau Mau. Tai 
kasdieniniai atsitikimai, pasikartoją bai
siais kūno sužalojimais, ritualiniu kaniba 
lizmu ir kt. Dažniausiai nukenčia baltieji 
ir mulatai. Tačiau daugumas sužeistųjų ir 
nužudytųjų vis tiek sudaro afrikiečiai.

Šiems žiaurumams pateisinti kai kas pa 
sakoja, kad tokie įvykiai vaizduoja tauti
nę revoliuciją nepriklausomybei gauti.

F. Howley buvo tose vietose, kur buvo 
vykdomas teroras, kalbėjo su visų spalvų 
žmonėmis, kurie patys tuos įvykius matė 
ir juos pergyveno. Jis įsitikino, kad toks 
kraujo praliejimas nieko bendra neturi su 
tautiniu angoliečių judėjimu. Bet tikras 
dalykas, kad ten dirba komunizmas, prisi 
dengęs tautiniu Angolos sukilėlių vardu.

Jis rado kankinimo įrankių, kuriuose 
buvo įbrėžta Motta! Motta! (užmušk, už
mušk!). Tai liūdnas UPA (Union of Poep 
les of Angola) atminimas, kurios reziden
cija yra Konge. Vyriausias UPA vadas 
yra Holden Roberto (vienas iš daugelio jo 
vardų), kuris savo metu rėmė Lumumbą.

Jis nukeliavo apie 4000 mylių į Angolos 
gilumą ir aptiko, kad 0.9 vietos gyventojų 
ramūs dirbo savo darbą. Riaušes kėlė dau 
giausia Kongo pasienyje, šiaurės vakarų 
Angoloje. Daugumą gyventojų užmušdavo 
dėl to, kad'šie nesutikdavo dėtis prie tero 
ristų gaujos.

Kartą banditų būrys užpuolė vieną kai 
mėlį toli krašto viduryje. Pirmiausia vi
sus gyventojus sustatė į vieną eilę ir kele 
tą iš jų nušovė, kad įbaugintų likusius. 
Tada visus gyvuosius įspėjo, kad prisidė
tų prie banditų. Jei ne, tai ir visus liku
sius išžudys. Kartais su banditais ateida
vo ir burtininkai, kurie taip pat ragino gy 
ventojus dėtis prie banditų. O padrąsinti 
jiems duodavo žmonėms paslaptingos ko
šelės veidui sutepti, kad pasidarytų nema 
tomi. Kartais duodavo „stebuklingų“ pele 
nų apibarstyti kūnui, kad jie taptų atspa
rūs prieš kulkas.

Banditai turėjo įvairiausių rūšių gink

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

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

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

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

Gal kils klausimas, kodėl viskas 
pigiau, kaip kitur?

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

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

Išsimokėjimo sąlygos taikomos 
pagal kiekvieno pajėgumą mokėti.

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

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

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

Jūsų pačių supirktųjų prekių 
siuntinys pasiunčiamas už 1 SV. 

lų: vieni turėjo čekų arba kitų Europos 
kraštų net automatinius ginklus, kiti tik 
ilgus peilius, dar kiti net radio siųstuvus 
ir priimtuvus. Nešdavosi ir komunistinės 
propagandos priemones.

Tiesiog neįtikėtinų dalykų teko matyti 
F. Howley. Vienoje sostinės ligoninėje jis 
matė 9 metų amžiaus juodąją mergaitę, 
kuri tik labai neseniai pradėjo atmerkti 
akis. Ji laikė jas kietai užmerktas po siau 
bo, kuris užklupo jos kaimo gyventojus: 
mergaitė jėga buvo verčiama valgyti nu
žudytosios savo motinos mėsą.

Netoli Mucaba vienas baltasis šeimos 
vyras rengėsi miegamajame kambaryje, 
jo žmona virė kavą virtuvėje. Staiga jis 
išgirdo mirtiną žmonos šauksmą. Tada jis 
griebė šautuvą, nubėgo į virtuvę ir rado 
žmoną jau negyvą, o vienas galvažudžių 
jau buvo bepradedąs kirsti jos rankas ir 
kojas. Tris nušovė, o kiti pabėgo.

Jau daugiau kaip 400 metų, kai Angola 
yra Portugalų valdžioje. Tačiau jų valdy
mas nebuvo toks jau baisus. Portugalų 
valdžia rūpinosi tvarkos palaikymu ir da 
bar saugoja kraštą nuo teroro. Jie Ango
loje laiko 20.000 kariuomenės, bet su ban
ditais kova yra sunki ir sunku juos nu
tverti, nes aukšta žolė — savana ir krū
mokšniai gerai slepia.

Angola, pagal F. Howley pasakojimą, 
yra svarbus kraštas. Tai kylanti šalis, ku
ri padarė labai didelę pažangą ir žemės 
ūkyje, ir pramonėj, ir statyboj, ir pragy
venimo lygyje, ir švietime. Angola lengvai 
gali išmaitinti apie 40 milijonų žmonių. 
Portugalų vyriausybė lengvai įsileidžia 
emigrantus, kurie nori įsikurti Angoloje. 
Kapitalai nuolatos plaukia iš Vokietijos, 
Švedijos, Italijos ir kitų kraštų.

Luanda yra modernus ir gražus mies
tas, kuris F. Howley primena Rio de Ja
neiro. Jis gana talpus ir pastatytas tik per 
paskutiniuosius 15 metų. New Lisbon, ku
riame 40.000 juodųjų ir 7000 baltųjų gra
žiai sutartinai gyvena, atrodo, kaip ma
žas Paryžius. Lobito uoste verda preky
binis gyvenimas.

Kur tik F. Howley ėjo, visur matė juo
duosius, baltuosius ir maišytus žmones, 
kartu dirbančius, kartu žaidžiančius ir 
kartu mokslus einančius. Dauguma baltų 
jų, mulatų ir didelis procentas juodųjų 
dirba ir gyvena didelėse plantacijose ir 
pramonės vietovėse. Įmones tvarko gerai 
paruošti vadovai. Jie gyventojus aprūpina 
butais, maistu, tvarko švietimo ir sveika
tos reikalus. Reikia pažymėti, kad Angola 
yra vienintelis kraštas visoje Afrikoje, 
kur rūpinamasi krašto gyventojų sveika
tingumu. Daugelis namų, ligoninių, mo
kyklų ir sporto aikščių, kurias jis ten ma
tė, galėtų versti ir Europą didžiuotis.

F. Howley lankėsi kavos ir medvilnės 
plantacijose, matė cukrinių nendrių lau
kus, apžiūrėjo bravorus, popieriaus fabri 
kus ir elektros jėgainių užtvankas. Jeigu 
šiom įmonėm vadovautų komunistai, ne 
privatūs asmenys, tai galima būtų kalbėti 
apie „socialistinį pažangumą“.

Išvykdamas iš Angolos, jis jautė, kad 
teroristams — juodosios rasės agitato
riams, nežiūrint tai, kokių jie priemonių 
imtųsi, nepasiseks sukiršinti juodųjų ir 
baltųjų angoliečių. Jų vadinamasis nacio
nalistinis judėjimas yra prasimanymas ko 
munistinei propagandai vesti, kurios šak
nys yra kur kitur, tik ne Angoloje.

Tai buvo amerikiečio nuomonė. Kai kas 
gali pamanyti, kad ši nuomonė nėra objek 
tyvi, kad gal šis išsimokslinęs žmogus per

JURGINIO
(Atkelta

Jurginis kritikams dar kaltas, kad jis 
nepakaltino Lietuvos kunigaikščių, jog jie 
puolė rusus ir neleido jiems vienytis apie 
Maskvą. Matykite tiktai: Lietuvos kuni
gaikščiai nebuvo pažangūs, tai juos gali
ma kaltinti, o rusų žemių apsijungimas 
jau pažangus dalykas! Apskritai, Gedimi
nas, Algirdas, Vytautas, Jogaila turėję 
būti pasmerkti, nes jie kovoję prieš rusus. 
Tik nevalia nei pasmerkti, nei kaip nors 
pažeminti rusų kunigaikščių, kurie kovo
jo prieš lietuvius. Štai ir Aleksandras ne 
pavargęs nuo karų, kaip rašo Jurginis, bet 
nepajėgęs atsispirti rusams, kurie atsiimi
nėjo savo žemes. Kelk kaip galėdamas 
kiekviena proga rusą aukštyn, tai bus 
gerai.

Jurginis nepasmerkė bažnyčios, kaip 
dabar įprasta. Jis kaip į antraeilį dalyką 
pasižiūrėjęs į ekonominių ryšių su Rusija 
pažangumą. Jis neįvertinęs rusų revoliuci
nio poveikio Lietuvai, nes Lietuvos net 
prijungimas prie Rusijos taip pat buvęs 
pažangus istorinis įvykis! Jurginis, matyt, 
tada dar neišdrįso skelbti tokios nesąmo
nės, nes visa lietuvių tauta yra pagrįstai 
įsitikinusi, kad visa, kas rusiška, visada 
stabdė mūsų krašto ir tautos pažangą. 
Tuo šiaurės vakarų kraštu, kaip rusai va
dino Lietuvą, niekas nesirūpino nei dvasiš 
kai, nei ūkiškai nei carų laikais, nei da
bar. Anuomet net spauda jam buvo už
drausta. kad ilgiems dešimtmečiams susto 
tų švietimas. Jei revoliuciją Lietuvoje kė
lė kas norą šio amžiaus pirmaisiais nie

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, Tavo teisybė, kai 
prikiši man, kad mums nėra ko perdaug 
tiesti rankas į Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menę ar kur nors kitur ir prašyti išmaldų, 
žinau ne vieną istorinį didvyriškumo pa
vyzdį, kai mūšiuose maži narsiųjų būre
liai atsilaikydavo prieš didžiules armijas.

Tik aš abejoju, ar mumyse yra pakanka 
mai tokio didvyriškumo.

Nesuprask ir didvyriškumo ta netikusia 
prasme, kai didvyriu nori būti laikomas 
kuris nors baisiai dideliu patriotu apsime 
tęs individas. Juk Dr. Samuelis Johnsonas 
yra sakęs: „Patriotizmas yra paskutinė 
niekšo priebėga“ (lietuvis tuo atveju gal 
pasakytų: „Skęstąs ir šiaudo griebiasi“ ar 
ką nors panašaus).

Didvyriškumas ar patriotizmas nesiskėt 
roja aikštėse ir salėse, šaukdamas, kad jis 
toks yra.

O kai dėl mūsų, D. Britanijos ar apskri
tai Europos lietuvių, tai rodos, kad vis dėl 
to reikėtų šiek tiek pasispausti, jog ir to
mis esamomis sąlygomis nešijaustumėm 
menkesni už amerikonus. Jei kiekvieno pa 
rodžiusio ryžtą pasispausti pastangas ar 
sudėtąsias aukas kas nors palaikys didvy
riškumu ar patriotizmu ar tik lietuvišku 
sąmoningumu, tai jau reikalas tų, kurie 
supras ir sugebės įvertinti.

—0—
Valgyti, be abejo, reikia.
Svetur atsidūrus, reikia pasirūpinti ne 

tik šia diena, bet ir rytdiena.
Bet ar žmogus gali būti gyvas vien tik 

duona?
Jeigu galėtų, tai jis nebebūtų žmogus.
Vis dėlto būtų labai įdomu patikrinti, 

kas iš mūsų pasitenkina vien kasdienine 
duona, balta ar juoda. Patikrinti nelabai 
net sunku. Nereikia net jokių sąrašų suda 
rinėti ar anketų siuntinėti. Kas nebeskaito 
lietuviškų laikraščių, o pasitenkina per
žvelgęs svetima kalba spausdintojo pasku 
tinį puslapį su arklių ir šunų lenktynė
mis, tas besirūpina ir pasitenkina vien 
duona. Kas viešai ramina savo sąžinę tvir 
tindamas, kad lietuviškų knygų nėra ko 
skaityti, tas irgi yra tik plutos mėgėjas ir 
daugiau nieko.

Negerai, kai daugiau nieko žmogui ne
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trumpą laiką ir negalėjo susidaryti tikro 
vaizdo, koks Angoloje iš tikrųjų yra. Tad 
pažiūrėkime šį kartą jau negro nuomonės. 
Jis yra Dr. Max Yergan. Jis į Afriką nu
vyko 1917 metais ir bemaž ten visą laiką 
ir gyveno. Jis pergyveno Afrikos pabudi
mą ir jos veržimąsi į laisvę. Jis matė Afri
kos tautų prisikėlimą ir daugelio to žemy
no valstybių nepriklausomo gyvenimo pra 
džią. Taigi jo nuomonė yra labai svarbi.

Jo, kaip negro, simpatijos visada buvo 
su afrikiečiais, bet jo išgąstis didėjo, kai 
jis išgirdo šių žmonių tarpe skleidžiamąją 
demagogiją, daugiausia ateinančią iš 
Maskvos ir Pekino, kuri, prisidengusi tau 
tinės nepriklausomybės šydu, stumia Afri 
kos gyventojus į netvarką ir komunizmą.

Angoloje rado išsigandusius žmones, jų 
namuose matė šautuvus, kuriuos šie laikė 
gintis nuo priešų, ateinančių iš Kongo. 
Jis kalbėjosi su tais žmonėmis, kurie nu
kentėjo nuo užpuolikų, kurie žinojo, kad 
jie yra ne šio krašto gyventojai, kad jie 
yra iš užsienio, iš Kongo. Tik britų tyrinę 
tojai abejojo, ar sąjūdžiui vadovauja ko-

KLAIDOS
iš 2 psl.)

tais, tai patys lietuviai ir toli gražu ne tie, 
kuriems istorijos dabartiniai vadovėliai 
ar Pašuta su Šarmaičiu šiandien deda 
vainiką ant galvos.

Bet dėl kai kurių Jurginio klaidų ir 
mes galėtumėm reikšti savo nepasitenkini 
mą. Pavyzdžiui, moksleiviams būtų daug 
geriau žinoti, kad Lenino tautų apsispren 
dimo dėsnį reikia visiškai kitaip suprasti, 
negu Jurginis suminėjo. Jis parašė apie 
tautų „atsiskyrimo laisvę“. O kadangi tai 
buvo sakoma ir rašoma, kaip tvirtina va
dovėlio kritikai, tik žmonėms apmulkinti, 
tai ir Jurginiui taip reikėjo rašyti. Teisės 
tautoms išsiskirti iš Sov. Sąjungos niekas 
geruoju negaus, tai jau seniai matyti. 
Antra — tai tasai raudonosios armijos 
vaidmuo. Kritikai tie rašo, kad 1919 m. 
raudonoji armija buvo priversta palikti 
Lietuvą. Toks atviras pasisakymas labai 
naudingas žinoti ne tik suaugusiems, bet 
ir mokyklinio amžiaus vaikams. Juk pa
prastai tas dalykas būna slepiamas ir nuo 
lat vis kalbama, kad sovietinę santvarką 
Lietuvoje esanti įvedusi liaudis. Kaip ta 
rusų raudonoji armija stengėsi užgrobti 
Lietuva 1919 m., taip ji padarė ir 1940 m., 
o paskui pakartojo 1944 m. O dabar sten
giamasi prirašyti vadovėlių, kuriuose bū
tų galutinai suniekinta visa Lietuvos pra
eitis ir iškelti rusai, kaip geradariai, gy
nėjai. gelbėtojai ir t.t. Bet jei pro tas pas 
tangas prasiverš bent kiek tiesos, kuri 
vers susimąstyti lietuvį mokinuką, bus la
bai gera ir naudinga.

bereikia, o vien tik duonos, plutos.

Amerikos lietuvių spaudoje matyti ži
nių, kad šie Maironio metai bus paminėti 
šauniai. Susilauksime, sako, iliustruotų 
„Pavasario balsų“ ir .Jaunosios Lietu
vos“.

Tikiuos, kad ir Tu džiaugsies. Aš džiau
giuos, Bet kiek bus tokių, kurie džiaugsis, 
kurie parsikvies Maironį bent į namus, jei 
gu ne į širdį?

O gal kas jau parsikvies jį į namus, tai 
pamažu perkels ir į širdį, jei jis dar netu
ri ten vietos.

Pradedu dažniau paskaityti Lietuvos 
sovietinės spaudos. Vargina, nuobodu.

Tai še Tau truputėlis kitokios literatū
ros.

Sako, šitaip atsitiko kažkuriame sateli
tiniame krašte. Mokytojas tikrina mokinio 
sovietinį sąmoningumą:

— Kodėl mes mylime Sovietų Sąjungą?
— Todėl, kad ji išlaisvino mus?
— Labai gerai, — sako jis. — O kodėl 

mes nemylime amerikiečių?
— Todėl, kad jie neišlaisvina mūsų.

Pats lengviausias dalykas plaukti pa
sroviui, gyventi, kaip įprasta visų.

Sukelti maištą prieš nusistovėjusią 
tvarką sunku. Kartais sujunda žmogus 
maištauti, neapsiskaičiavęs, ar užteks jė
gų ištesėti iki galo, ir vidurkely palūžta.

Kaip žmonės kartais pajėgia maištauti, 
neseniai pradėjo mokyti britų televizija. 
Jos žiūrovai labai mėgsta žiūrėti „Corona 
tion Street“ programą. Ten vis rodomas 
maždaug Dievo užmirštos gatvelės gyveni 
mas su pilkais gandeliais, su smulkiais 
pykčiais, apkalbomis, šunų lenktynėmis, 
kasdieniniu alaus paintu ir kitokiomis pa 
našybėmis.

O kai jaunas inteligentas parašė straips 
nį apie tokį gyvenimą, kuriame nėra nie-' 
ko aukštesnio, tai matai, kas atsitiko. To
je Dievo užmirštoje gatvelėje įvyko .trum
palaikė revoliucija net su muštynėmis. 
Žmonės pasiryžę gyventi savo įprastinį gy 
venimo būdą. Taigi ir revoliucija tebuvo 
tik trumpalaikė.

Tavo Jonas

munistai vadai, ar jie gauna tik pagalbos.
Kartą spaudos konferencijoje Leopold- 

villėje Holden Roberto, UPA vadas, gyrė
si, kad jėga bus naudojama prieš Portuga 
liją tol, kol ji pasiduos. Holden Roberto 
laikomas komunistu. Jis taip pat turi va
dovaujamąjį vaidmenį ir FRAIN (Revo-
lutionary Front for Afrikan Independen
ce), kurios centras yra Gvinėjoje (Gui
nea), o ten komunistai gali veikti vįešal 
ir aktyviai. Kiek anksčiau net ir Sunday 
Telegraph rašė, kad priešvalstybiniai te
roristai Angoloje gauna dideliais kiekiais 
ginklų iš rusų ir čekų. Ginklu transportai 
organizuojami Ganoje.

Maža kas gali abejoti, kad teroras Anga 
loję ne komunistų organizuojamas. Dr. 
Max Yergan, kaip ir daugelis kitu, yrą 
tikras, kad riaušes tiek Angoloje, tiek 
Konge jau 1958 metais suplanavo Accra 
įvykusi konferencija, kurioje dalyvavo 
didelės delegacijos iš Sovietų Sąjungos it 
raudonosios Kinijos, iš Indijos ir kitų, tik 
ne Afrikos kraštų.

Afrika afrikiečiams — tai Accra konfe
rencijos šūkis, bet jis netinka Angolai.. 
Taip, kraštas turi daug problemų, neteisy 
bės, nepasitenkinimo, bet tai ne veido 
spalvos kaltė.

Vedybos skirtingo veido žmonių tarpe 
yra ne tik legalios, bet bendruomenė jas 
priima, kaip natūralias. Jis matė tiek juo 
duosius, tiek baltuosius, einančius sričių 
direktorių ir administracijos inspektorių 
pareigas. Jis.matė juodais ir baltais vei
dais žmones, dirbančius atsakingą darbą 
tiek prekybos įmonėse, tiek dideliuose 
ūkiuose. Jis matė visų spalvų žmones, kar 
tu šalia vienas kito dirbančius, kurių prL 
žiūrėtojai būdavo vienur negras, o kitur 
baltasis.

Jei Jungtinės Tautos ar vidaus „revolįu 
cija“ portugalus priverstų palikti Angolą, 
galvoja Dr. Max Yergan, kraštas su jo mil 
žiniškais turtais liktų visai atviras komu
nistams įsigalėti. įsitikinta, kad net tie, 
kurie ir labiausiai nepatenkinti esamąja 
padėtimi, ruošia busimosios Angolos plą- 
ną tik Portugalijos rėmuose.

Angola, rašė James Burnham; kaip tau
ta, kaip organizuota bendruomenė egzistuo 
ja tik Portugalijos dėka. Išstumk Portugą 
liją iš Angolos, ir ten susidarys socialinis 
chaosas.

Pagaliau po ilgų ir nuodugnių tyrinėji
mų Dr. Max Yergan padarė išvadą, kąd 
komunistiniai kurstytojai tiksliai supran
ta esamąją padėtį ir, siekdami savo tikslų 
ir norėdami kraštą nustumti į chaosą, net 
teisingu vardu pavadino ten vykstančią 
„revoliuciją“.

— Muzulmonas teroristas netoli Orano, 
Alžyre, išieškojo kaimą, norėdamas suras 
ti mokytoją, o suradęs nušovė jĮ.mokyklą. . 
je pamokos metu,
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6 PUSLAPIŲ RĖMĖJAI

Leisdami paskutini 6 puslapių „Europos 
Lietuvio“ numeri, buvome pažymėję, kad 
papildomų 2 puslapių sąskaitoje liko vie
nas menkutis šilingas.

Po to K. Gumauskas atsiuntė 10 šil, B. 
Klimas 10 šit, A. Stankevičius 10 šil., A. 
Smitas 9 šil., P. Milašius 1 sv. 14 šil., V. 
Blažys 1 sv. 14 šil., A. Ragauskas 1 sv. 1 
šil., L. Nemeika 2 šil., P. Iškauskas 5 šil., 
J. Medušauskas 7 šil., P. Poviliūnas 10 
šil;, M. Tulytė 14 šil., V. Kavaliauskas 19 
šil., P. Simonaitis 14 šil., P. Sumauskas 
10 šil., S. Anužis 4 šil. ir P. Čeponis 10 šil.

Vadinas, su anuo likusiu šilingu vėl su
sidarė 11 svarų ir 4 šilingai. Iki reikiamos 
15 sv. sumos trūktų 3 sv. ir 16 šil.

Leidėjai tikisi, kad ta suma vis tiek bus 
sumesta, todėl sekantis „E. Lietuvio“ nu
meris išeis jau 6 puslapių.

„LAIMĖS IEŠKOTOJAI“ IŠKELIAUJA
Iš knygrišyklos grįžo įrištas naujas Ni

dos Knygų Klubo leidinys: Irenos Joerg 
novelių rinkinys „Laimės ieškotojai“, 262 
puslapių knyga.

Visose knygoje išspausdintose novelėse 
vaizduojamas tremtinių gyvenimas: lietu
vių, latvių, vengrų. Rašytoja skyrė šį rin
kinį Pabėgėlių metams. Deja, sąlygos bu
vo taip susidėjusios, kad jis laiku negalė 
jo pasirodyti.

Su šia knyga išsiuntinėjamas nariams ir 
RINKTINĖS Nr. 8.

Baigtas spausdinti ir atiduodamas knyg 
rišyklai Jurgio Gliaudos romanas čiurlio 
nio tema „Ikaro sonata“. Surinktas ir tuoj 
pradedamas spausdinti Pulgio Andriušio 
satyrinių ir jumoristinių novelių rinkinys 
„Daina iš kito galo“.

Baigiama rinkti prof. Mykolo Biržiškos 
atsiminimų „Dėl mūsų sostinės“ antroji 
dalis. Tuoj bus renkamas RINKTINĖS Nr. 
9 ir Petronėlės Orintaitės romanas „Dau 
biškės inteligentai“ (kaip atrodo, knyga iš 
eis dviem dalimis).

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS -

I 
l< 
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šiais metais Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Londone užtruko net trejetą 
dienų.

Vasario mėn. 16 d. vakare Lietuvių Na 
mų patalpose DBLS Valdyba surengė pri 
ėmimą Lietuvos draugams kitataučiams.

šeštadienį vyko lietuviškasis šventės 
minėjimas Sporto ir Socialinio Klubo pa 
talpose, rengėjai — Londono lietuvių 
choras.

Minėjimą atidarė V. šalčiūnas, perskai 
tydamas Lietuvių Tarybos deklaraciją, ku 
ria skelbiama Lietuva nepriklausoma 
valstybė. Paskelbtasis aktas dar nepadarė 
Lietuvos laisvos, reikėjo iš Lietuvos iš
varyti priešus, iš vienos pusės bolševikus, 
iš kitos vokiečius ir lenkus. Tose kovose 
žuvo pirmieji lietuviai dėl laisvės. Jie pa 
gerbti atsistojimu.

Pagrindinę paskaitą skaitė kun. Dr. F. 
Gureckas, atvykęs iš Oksfordo universi
teto. Paskaitoje išryškino, kaip galima tė
vynę mylėti ir toli nuo jos esant, galvo
jant tik, kad esi lietuvis ir visuomet turi 
būti lietuviu, kur begyventum. Visus kvie 
tė duoti tokį pažadą prieš mūsų trispalvę: 
geltona tebūnie neapykanta mūsų tėvynės 
pavergėjams, jų skleidžiamajam melui,
vergijai ir neteisybei; žalia — teprimena
mums visiems būti tvirtiems kaip grani
tas; raudona — tegul visuomet mums 
liespnoja tėvynės meilė, meilė savam 
kraštui ir savo tautai, nes tai yra aukš
čiausias idealas pasaulyje.

Meninėje programos dalyje pirmiausiai 
pasirodo jaunimas. Aušra Mamaitytė 
skambina pianinu. Kęstutis Zdanavičius 
deklamuoja „Dėl Tėvynės“. Rimutis Na- 
majuška skambina pianinu, Aušra Mamai 
tytė padainuoja dvi daineles, kurias piani 
nu palydi V. Mamaitis. V. šalčiūnas de
klamuoja „Partizanams“. Londono lietu
vių choras padainuoja keliolika dainų, kai 
kurias su solo partijomis, kurias atliko J. Klubo Valdyba

GERAS PATARIMAS

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

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

I
HH

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

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinant, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus gausite už įiį 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus II 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Čemis ir jau kuris laikas pradedąs dai
nuoti solo Jaras Alkis. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Minėjiman atsilankė labai 
gausiai Londono lietuvių. Nežiūrėdamas 
savo amžiaus ir šalto oro, atsilankė J.E. 
Ministeris B.K. Balutis ir Pasiuntinybės 
Patarėjas V. Balickas su ponia ir savo at
žalynu. Po minėjimo vyko pasilinksmini
mas.

Sekmadienį, vasario 18 d., Londono lie
tuvių bažnyčioje užprašytos mišios už Lie 
tuvą J.E. Min. B.K. Balučio. Atnašavo kle 
bonas kun. A. Kazlauskas, pamokslą paša 
kė kun. Dr. F. Gureckas. Į pamaldas atsi
lankė pats Ministeris B.K. Balutis ir visa 
Londono lietuviškoji bendruomenė.

Čia būtų galima pareikšti nuoširdžią pa 
dėką chorvedžiui V. Mamaičiui ir choris
tams, kurie pasiėmė pareigą surengti lie
tuviškąjį minėjimą ir atlikti programos 
dalį šeštadienį, o sekmadienį bažnyčioje 
atgiedoti Šv. Mišias ir kelias lietuviškas 
giesmes. R.L.

VERTA PASKUBĖTI I ROMĄ!

Prie „Šaltinio“ rugpiūčio 2-11 d. ruošia 
mos D. Britanijos lietuvių išvykos į Ro
mą dar prisijungė tautiečių iš Corby, Bor 
don, Bradford. Manchester, Newark, Not
tingham ir kitur. Norint užsitikrinti vietą, 
kitiems verta paskubėti. Kelionė, viešbu
tis ir maistą? tik 28 gns. Vaikams iki 14 
m. nuolą/da.Į, Žinias sekite „Šaltinyje“, 
„Europos Lietuvyje“. Kreipkitės: kun. S. 
Matulis, MIC, 21. The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2.

KAZIMIERINĖS IR UŽGAVĖNĖS

Kovo 3 d. (šeštadienį), 7.30 vai. vaka
ro, Sporto ir Sociąlinio Klubo patalpose, 
345A, Victoria Park Rd., London, E.9, Pa 
rapijos komiteto rengiamas

Užgavėnių blynų ir šokių vakaras.
Kviečia visus atsilankyti su savo kai

mynais.
Parapijos Komitetas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VASAROS STOVYKLA
Sesės ir Broliai,
Šių metų vasaros stovykla įvyks nuo lie 

pos 28 d. iki rugpiūčio 6 d. Lietuvių Sody 
boję, Headley Park. Mokestis 3 svarai. Sto 
vyklautojų amžius nuo 10 metų.

Norintieji stovyklauti skautai ir skautės 
privalo jau dabar užsiregistruoti pas ma
ne. Tuo būdu turėsime geresnį vaizdą, ko
kia bus sudėtis, ir tai palengvins palapi
nes užsakyti.

Be abejo, visų skautų-čių pareiga yra ne 
tik dalyvuti stovykloje, bet kartu ir jai tin 
karnai pasiruošti.

Esu tikras, kad jums visiems bus malo
nu ir džiugu vėl sugrįžti į mūsų mielą So
dybą, į jos miškus ir laukus, kur mes visi 
turime tiek daug gražių prisiminimų.

Budėkime!
Jūsų ps. J. Alkis

32. Davis Ave., Hunton St., London, E.l.

MANCHESTERIS
PRIEŠGAVĖNINIS

PASILINKSMINIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas kovo 3 d. (šeštadienį) savo patalpose 
rengia didesnio masto

Priešgavėninį Pasilinksminimą.
Šokiams gros mūsų lietuviška kapela.. 

Dainų ir muzikos mėgėjai turės progos pa 
siklausyti naujų ir gražių lietuviškų plokš 
telių.

Bus paįvairintas bufetas. Užkandžiai 
bus duodami visiems nemokamai.

Maloniai kviečiami visi tautiečiai iš to
liau ir arčiau atsilankyti į šį linksmą Už
gavėnių subuvimą.

siuvamąsias j||Į

suteikiama ĮĮh
S

MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsilygindami už kalendorių, priedo au 

kų yra pridėję V. Sirvydas 2 dol., Martin 
Bolz 5.5 šil., po 4 šil. B. Aukštiejus. S. 
Štarka, A. Kukanauskas, A. Pūkštys, J. 
Krikščiūnas, A. Baronas, P. Poviliūnas ir 
J. Zinkevičius, 2 šil. Mrs. S. Nowak, 1 šil. 
Mrs. R. Malinauskas.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Kovo 31 d. įvyks DBLS Tarybos posėdis 

Lietuvių Namuose, Londone, 3 vai. p.p. 
Taip pat šiame posėdyje dalyvaus DBLS 
ir LNB Pirmininkai.

Lietuvių Namų B-vės Valdyba dar kar
tą primena ir prašo visus LNB skolintojus 
prisiųsti depozito knygutes B-vės sekreto
riui iki kovo 15 d. Bus išduotos naujos 
depozito knygutės ir išmokėtos 6 mėn. pa
lūkanos kovo mėn. pabaigoje. Už kitą pus 
mėtį palūkanos bus mokamos rugsėjo 
mėn. pabaigoje.

Kitataučiams suruoštame Vasario 16 d. 
minėjime Londone dalyvavęs tautietis J. 
Pumeris išlaidoms padengti aukojo 2 sv.

Atsakydama į Lietuvių Namų B-vės 
laišką dėl palūkanų už 6 mėn. už suteik
tąją paskolą LN B-vei, p-lė K. Norkaitė 
atsakė: man priklausančias palūkanas 
prašau perduoti Nidos spaustuvei kaip 
auką.

—0—
Vasario 28 d. šaukiamas DBLS Valdy

bos posėdis, šiame posėdyje numatoma 
nustatyti’ galutinę datą visos Europos lie
tuviškojo jaunimo sąskrydžiui Sodyboje.

CORBY
TIKRASIS LIETUVIO REIŠKIMASIS
Vietos ir apylinkės lietuviai Nepriklau 

somybės paskelbimo 44 metines paminėjo 
vasario 18 d. I pamaldas už Lietuvos lais
vę įsijungė ir didelis būrys latvių katali
kų.

Popietinį minėjimą surengė DBLS Sky
rius. Atidarė pirm. V. Daugintis, prezidiu 
man pakviesdamas kun. S. Matulį, MIC, ir 
Lietuvos laisvės kovų savanorį Martyną 
Vereiką. Kapelionas kalbėjo apie tikrojo 
lietuvio reiškimąsi šeimoje ir tautoje.

Sekr. V. Petraukas prabilo Skyriaus gy
vybiniais reikalais.

Meninėje dalyje švystelėjo jaunosios at 
žalos, rūpestingai tėvelių paruoštos. Dai
lia tarsena Liudas Černiauskas padekla 
mavo „Vasario 16“, Raimundas Gervelis 
„Toli už jūrių marių“ ir Danutė Černiaus
kaitė „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę".

Tautos Giesmė užbaigė oficialiąją šven 
tės dalį. Muzikos garsam banguojant, sve 
tingos tautietės saviškius ir kitataučius 
pavaišino. Jaukų vakarą paįvairino lote 
rija ir šokiai.

SUSIRINKIMAS

DBLS Corby Skyriaus Valdyba kviečia 
Skyriaus narių ir apylinkėje gyvenančių 
tautiečių susirinkimą, kuris įvyks St. 
John's Ambulance salėje. Sekmadienį, ko 
vo 4 d., 6 vai. vakare.

Bus svarstomi svarbūs šio Skyriaus rei
kalai. Visiems Skyriaus nariams dalyvavi 
mas būtinas.

Skyriaus Valdyba

LEEDS

MIRĖ ONA KARNIŠAUSKIENĖ

Vasario 18 d. po ilgos ir sunkios ligos 
savo namuose mirė a.a. Ona Karnišauskie 
nė, sulaukusi 53 metų amžiaus. Velionė 
buvo gimusi ir augusi apie Šiaulius. Leeds 
mieste gyveno keliolika metų.

Laidotuvės, kuriose dalyvavo būrelis ar 
timųjų ir pažįstamų, buvo vasario 22 d. 
Po gedulingų pamaldų, kurias kun. J. Kuz 
mickis atlaikė St. Anne's katedroje, palai 
kai buvo palydėti į naujas kapines.

Amžiną atilsį duok mirusios sielai, Vieš 
patie. J.Ks

JONAS PUMERIS, CMBHI 
Laikrodininkas ilgus metus prie 

J. D. Karalienės Gvardijos

TAISO LAIKRODŽIUS 
savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj: 

361 BOLLO LANE, 

ACTON, LONDON, W.3.
(Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN 

pož. stoties).
Darbas aukštos kokybės, atliekamas 
skubiai ir kiek galima žemiausiomis 

kainomis.
Klientams pageidaujant, Londono 

ribose darbas priimamas ir 
pristatomas j namus.

Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak.

BIRMINGHAMAS
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS

Vidurinės Anglijos centre — Birmingha 
me ir jo apylinkėse gyveną lietuviai šiais 
metais Vasario 16 minėjo vasario 17 d. 
kukliai, bet nuoširdžiai. Pradėjus rinktis 
minėjimo salėn, jau skambėjo lietuviškos 
dainos ir arijos, kurių garsai virpino širdį 
kiekvienam tauriam lietuviui, priminda
mi žaliuosius Tėvynės laukus ir vargstan
čius okupacinėje vergijoje savo artimuo
sius.

Minėjime dalyvavęs svečias kun. A. 
Putcė priminė pareigą išlikti lietuviais, 
auklėti savo vaikus lietuviškoje dvasioje, 
nes išauš Laisvės rytas, jei ne mes, tai mū 
sų vaikai grįš į Nemuno šalį. Vienybė—tai 
mūsų stiprybė. Jei būsime organizuoti ir 
vieningi, neišsklaidys jokie vėjai ir sveti
mos idėjos, todėl kiekvienas lietuvis ture 
tų priklausyti lietuvių bendruomenei, tuo 
stiprindamas lietuvybę ir organizacijas, 
kovojančias už Lietuvos Laisvę. Vasario 
16 Gimnazija rengia kadrus Lietuvos at
eičiai. Todėl kiekvieno lietuvio pareiga ją 
remti medžiagiškai ir moraliai. Birmingha 
miečiai savo duoklę atidavė su kaupu, su 
aukodami Gimnazijai 21 sv, 10 šil.

Prisimindami žuvusius ir žūstančius už 
Lietuvos Laisvę, grojant Karo Muziejaus 
orkestrui maldą, daugelis nuriedino gailią 
ašarą, o Tautos himno žodžiuose sėmėsi 
stiprybės ateičiai.

Senas Vaidila

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šiais metais Vasario 16 d. minėjimas No 
ttinghame buvo itin originalus ir įdomus: 
į mūsų vadinamojo senimo eiles įsiliejo 
pats gražiausias jaunimas — skautai ir 
dar kartą Įrodė, kad mes ne tik gyvi, bet 
ir kūrybingi, veržlūs.

Minėjimą vasario 17 d. įprastinėje sa
lėje pradėjo Anglijos rajono skautai, su
skridę iš plačių apylinkių, iškilminga su
eiga. Po jų DBLS Skyriaus pirm. K. Bivai 
nis pasakė ugningą kalbą, nes tikrai gale 
jo džiaugtis gausiai susirinkusiais sve
čiais ir gražiu jaunimu. Po J. Oželio eilėr. 
„Vasario šešiolikta“ svečias iš Halifakso 
R. Spalis turėjo paskaitą, kurioje prisimi 
nė laisvą Lietuvą su visų lietuvių pašiau 
kojimu stiprinti savo tėvynės ekonomi
nius ir kultūrinius pagrindus. Komunistų 
propagandinis priekaištas, kad Lietuva bu 
vusi kapitalistinė, — neteisingas. Metęs 
žvilgsnį į mūsų tremtį, paskaitininkas, 
naudodamasis JAV besimokančių mūsų 
studentų anketa, konstatavo, kad pas mus 
per maža domimasi visuomenine veikla 
bei lietuviška spauda. Glaudžiant savo 
gretas, reikia jaunimą pratinti prie lietu
viškumo, sąmoninant jį visomis galimo
mis priemonėmis.

Po Tautos himno ilgą ir įdomią meninę 
programą pateikė mūsų jaunimas. Po ke 
lių trumpesnių eilėraščių, kuriuos pade 
klamavo E. Venckutė, T. Zaveckaitė ir V. 
Galbuogytė, ilgėlesnį montažą „Pavergtai 
Lietuvai“ davė vyr. skautai ir skautės. 
Montažas būtų buvęs kur kas įspūdinges 
nis, jei jo dalyviai būtų susitelkę krūvoje 
ir įnešę daugiau akcijos ir muzikinių niu 
ansų.

Po pertraukos kun. kapelionas uždegė 
scenoje lauželį, kuris buvo paįvairintas 
eile eilėraščių, dainų ir šokių. Gražiai solo 
padainavo B. Rentelytė — ir drąsiai ir įsi 
jautusi, bet itin darniai kelias daineles pa 
dainavo viešnios iš Manchesterio — E. 
Venckutė ir I. ir N. Šnelytės. Bradfordo 
jaun. skautukai vikriai pašoko „Kalvelį“ 
ir „Suktinį“, o Šatrijos Raganos d-vės 
skautės atskirai, o paskui su broliais skau 
tais — „Kubilą“, „Žiogelius“ ir „Lenciū
gėlį“. Sunku suminėti visus tuos, kurie 
gražiai pasirodė su eilėraščiais ir kitomis 
įdomybėmis.

Skautų vardu visiems padėkojo B. Zin 
kus.

Programai pasibaigus, sekė bendri šo
kiai, kuriuos paįvairino gražiai nusisekusi 
loterija.

Sekmadienį gausiai susirinkę lietuviai 
dalyvavo pamaldose už Lietuvą. Šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. kapelio
nas.

Nottinghamo lietuviai yra veiklūs ir iš
radingi. Ši Vasario 16 d. šventė buvo itin 
sumaniai surengta: visi buvo patenkinti ir 
smagūs. J. Ks

VELYKINIO SVEIKINIMO
DAINORA yra paruošusi dovanų siunti 

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

Susidomėjusiems pasiunčiami pasirin
kimui sąrašai ir pavyzdžiai.

Nuosavų prekių siuntiniai nuo 5 šil. iki 
20 šil.

Rašyti:
DAINORA LTD.,

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

COVENTRY
IR MINĖJIMAS IR PARODA

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba Ne
priklausomybės šventės minėjimą suren
gė vasario 17 d. Nors tą dieną visi artimes 
ni Coventrio kaimynai taip pat šventė 
pas save, tačiau salėn coventriečių susirin 
ko apie 150 svečių.

Minėjimą atidarė Skyriaus pirm. J. Dim 
ša, anglų kalba supažindinęs svečius-kita 
taučius su Lietuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo aktu.

Paskaitą skaitė B. Daunoras. Trumpai 
apžvelgęs Vasario 16 d. reikšmę, plačiau 
palietė esamą politinę padėtį ir lietuviš
kuosius reikalus išeivijoje.

Leicesterio Skyriaus pirm. Pučinskas 
sveikino savo Skyriaus vardu coventrie- 
čius, atsilankiusius minėjiman.

Taip pat salėje DAINORA surengė lie 
tuviškos knygos parodėlę, kuri turėjo gra 
žaus pasisekimo. Ne vienas pageidavo, 
kad tokios parodėlės būtų dažniau. Tik to 
kiomis progomis lietuviškos knygos mėgė 
jai gali pamatyti ir pasirinkti vieną kitą 
tinkamą knygą, užsiprenumeruoti perio
diką.

Didelį pasisekimą turėjo lietuviškos vė 
liavėlės, kurias įsigijo patys mažieji, prieš 
mokyklinio amžiaus minėjimo dalyviai

Sekant įsigyvenusią „tradiciją“, minėj! 
man nesiteikė atsilankyti vadinamoji švie 
suomenė. Anglė, lietuvio žmona, daug tai 
kininkavusi minėjimo parengime, platin
dama loterijos bilietus, pareiškė: — Mes, 
anglės, ištekėjusios už lietuvių, daugiau 
suprantame jūsų Nepriklausomybės šven 
tės prasmę, negu tie lietuviai inteligen
tai, kurie net ir tokia proga, kartą metuo 
se, neranda reikalo pasirodyti savo šven
tės minėjime. J. D-ša

VOKIETIJA
EMIGRACIJOS REIKALU

Jungtinių Tautų Komisaras Pabėgėlių 
Reikalams praneša, kad visi benamiai už
sieniečiai gali iš Vokietijos emigruoti la
bai lengvai ne tik į Angliją, Kanadą, Ame 
riką, N. Zelandiją, bet ir į kitus kraštus. 
Rašyti šiuo adresu: Hohner Kommissar 
der Vereinten Nationen fuer Fluechtlinge, 
(22) Bonn, Remigius Str. 5. Tek: 3 17 71.

RENTŲ IR PENSIJŲ REIKALU
Norintieji gauti rentas ir pensijas ir ne 

turį liudininkų dėl ištarnauto laiko Lietu
voje ir Vokietijoje, gali daryti paieškoji
mus per: Internationaler Suchdienst, (16) 
Arolsen, Kreis Waldeck, Hessen, Grosše 
Allee, kurie emigravo į JAV — galima su
rasti per US Court Records Branch DP 
File, (16) Frankfurt-Main, I.G. Farben— 
Hochhaus HQ. Building.

Kurie tarnavo vokiečių kariuomenėje: 
Das Bundesarchiv Abt. Zentralnachweis- 
stelle (22c) Kornelimuenster bei Aachen, 
arba Wehrmachtsauskunftstelle (WASt), 
(1) Berlin-Wittenau (Westsektor), Eichen 
borndammM67-209.

PASAULYJ
— Pik. Glennas skrido po 17.530 mylių 

per valandą (skrisdamas jis neturėjo pa
rašiuto, nes buvo nuspręsta, kad jį turėti 
nėra prasmės; Shepardas ir Grissomas tu 
rėjo kapsulėje parašiutus).

— Nors sovietų grąžintojo lakūno Po- 
werso apklausinėjimas dar nebaigtas, bet 
prez. Kennedys jau pareiškė, kad kol kas 
nėra įrodymų spręsti, jog lakūnas būtų 
prasilenkęs su ta sutartimi, kurią jis buvo 
pasirašęs, persisamdydamas skraidyti.

— Sovietų skaitytojai sužinojo apie šni 
po Abelio grąžinimą tik vasario 22 d., kai 
„Izvestijos“ paskelbė jo žmonos ir dukters 
padėką Chruščiovui (laiške paneigiama, 
kad jis buvęs šnipas).

— Mirė majoras Salahas Salemas, bu
vęs Egipto ministeris, kuris buvo gavęs 
„šokančio majoro“ pravardę, kai su suda 
niečiais tik apatinėmis kelnėmis apsimo
vęs sušoko.

REIKALINGAS VIRĖJAS
Artėjant vasarai, Lietuvių Sodybai rei

kalingas nusimanantis virėjas. Pageidau
tina, kad darbą galėtų pradėti gegužės 
mėnesį. Geras atlyginimas ir išlaikymas. 
Rašyti Sodybos Vedėjui (Headley Park, 
Bordon, Hants) arba Lietuvių Namų V- 
bai Londone.
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metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro 
D.B.L.S. Valdyba ir Europos uet 
Bendruomenių pirmininkai.
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