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PO SOVIETINIU KEVALU
GRIŪVA viena sovietinė legenda
Kroatų profesorius demaskuoja 
Stalino-Hitlerio paktą

Vis kitaip perrašinėdami Didžiosios so
vietinės enciklopedijos straipsnius, kai 
koks nors Kremliaus galiūnas išvirsdavo 
iš valdžios balno, rusų komunistai buvo 
pastovūs, kaldami legendą apie Sovietų 
Sąjungos taikos meilę. Tačiau dėl tokio tie
sos falsifikavimo pačioj komunistų stovyk
loj kyla nepasitenkinimo. Antai, 1966 m. 
Zagrebo (Kroatijoj) universiteto profeso
rius S. N. Kostic paskelbė knygą apie 
„Tarptautinius santykius ir tautų teisę“, 
kur jis keliais atvejais griauna minėtąją 
sovietinę legendą.

Pirmiausia Stalino-Hitlerio paktą, pagal 
kurį sovietai su naciais pasidalijo Lenkiją 
ir Pabaltijo valstybes, Kostic nepajėgia 
laikyti taikos įnašu, kaip skelbia sovietų 
istorikai. Jis rašo:- „Tokio taikos pakto, ku
ris atnešė Lenkijos sunaikinimą bei pada
lijimą ir dar buvo pritarimas Lenkijai už
pulti, jokiu būdu negalima laikyti taikos 
įrankiu tarptautiniuose santykiuose“.
Minėtasis kroatų profesorius šitaip griež

tai nedrįsta pasisakyti dėl Sov. S-gos už
grobtųjų Baltijos valstybių, bet ir šiuo at
veju jis stovi netoli tiesos, rašydamas: 
„Dar per kautynių žygį Prancūzijoj Stali
nas pavartojo ūkinį spaudimą prieš Lietu
vą, Estiją ir Latviją, kas sudarė gerą pro
gą prosovietiniams gaivalams pasigrobti 
valdžią tose valstybėse... Stalinas pasiuntė 
ultimatumą Rumunijai atiduoti Besarabi
ją ir Bukoviną... Įdomu, kad Hitlerio-Sta- 
lino pakto realizavimas Sov. S-gai davė 
23 milijonus naujų gyventojų ir tokias te
ritorines sienas, kurios beveik pasiekė se
nosios Rusijos sienas iš 1914 m.“.

Kitoj vietoj Kostic nurodo, kad Sov. S- 
ga nebuvo draugė mažųjų tautų, kurias 
traiškė Hitlerio armijos. Dar gegužės mėn. 
1941 metais, kai Hitlerio pavaduotojas R. 
Hess išskrido į Angliją siūlyti taikos, Sov. 
Sąjunga įsakė išvažiuoti iš Maskvos Nor
vegijos, Belgijos ir Jugoslavijos diplomati
niams atstovams, nes tos valstybės prara
dusios nepriklausomybę. Kitaip sakant, 
„tai buvo pripažinimas hitlerinės „Naujo
sios Europos“ iŠ Stalino pusės", rašo Kos
tic.

Jam ypač klastinga Sov. S-gos politika 
atrodo Lenkijos atžvilgiu 1944-45 metais, 
kai Raudonosios armijos veiksmus Lenki
joj lėmė ne strategija, bet politika. Tada 
Stalinas nepripažino egzilinės lenkų vy
riausybės, prieš kurią buvo sudaręs pak
tą su Hitleriu ir pakartotinai nutraukęs 
santykius dėl atrastų išžudytų lenkų kari
ninkų Katyne. Tada „Stalinas sudarė 
Liubline lenkų komitetą ir jį pripažino vie
ninteliu lenkų tautos atstovu, nors tas ko
mitetas išvadavimo kovose Lenkijoj nega
lėjo turėti jokios įtakos", rašo Kostic.

Nebecituojant kitų jo minimų faktų, ku
rie kalba prieš Sov. Sąjungos tariamąją 
meilę taikai ir pagarbą tautų teisėms, rei
kia pasakyti, kad sovietiniai imperialistai 
dėl „Tarptautinių santykių ir tautų teisės" 
labai užsirūstino: dėl to Sov. Sąjunga pa
reiškė Jugoslavijai protestą. Tačiau Bel
grado komunistinė valdžia tik po metų tą 
knygą teuždraudė, pareikšdama, kad jos 
autorius stovįs į dešinę nuo tiesos. Toks 
delsus jugoslavų komunistų atsiliepimas 
Maskvos nepatenkino. Neseniai ten „Vop- 
rosy istorii" žurnalas išspausdino N. Ja
kovlevo recenziją, kurioj šis plūsta S. N. 
Kosticą, kam jis apšmeižęs Sov. Sąjungą, 
atseit, nepatikėjęs jai naudinga legenda.

(ELI)

DIPLOMATUOS ŠEFO PADĖKA

Lietuvos diplomatijos šefas šiuo nuošir
džiai dėkoja organizacijoms ir asmenims, 
kurie teikėsi išreikšti jam užuojautą dėl 
ištikusio Lietuvą Diplomatinę Tarnybą ge
dulo, mirus Įgaliotajam Ministeriui B. K. 
Balučiui, nusipelniusiam lietuvių tautos 
dėkingą atminimą.

KARDINOLO ATSAKYMAS D. ŠEFUI
Lietuvos diplomatijos šefas Kalėdų šven

čių ir naujųjų metų proga buvo parašęs 
J.E. Kardinolui Valstybės Sekretoriui laiš
ką, kuriame prašė pateikti Jo šventenybei 
Popiežiui Pauliui VI nuoširdžiausius linkė
jimus, sveikindamas šventąjį Tėvą taip 
pat dėl rašto, skelbiančio Taikos Dieną ir 
sudarančio tikrąjį tarptautinės organizaci- 

i jos kodeksą.
Kardinolas atsakė Min. S. Lozoraičiui, 

kad Popiežius laiko jo laišką nauju iškal- 
' bingu atsidavimo ženklu, itin maloniu Jo 
į Šventenybės tėviškai širdžiai, ir teikiasi 

išreikšti iš savo pusės širdingiausius linkė
jimus, sutvirtintus ypatingu Apaštališkuo
ju palaiminimu.

Jaunimo metai armijoje
Kiekvieną rudenį linksmi grįžta į savo 

tėviškes karinę prievolę atlikę lietuviai 
jaunuoliai. Jų vietų užimti išvyksta maž
daug toks pat skaičius devyniolikmečių. 
Nors komunistinės organizacijos ruošia 
jiems išleistuves, kurių metu sakomos 
nuotaiką turinčios kelti kalbos, dainuoja
ma ir šokama, tačiau atsisveikinimas su 
mokyklos suolu bei darboviete, su drau
gais, draugėmis ir tėviške būna liūdnas. 
Jis primena rekrutų šaukimą į caro armi
ją. Kaip anksčiau, taip ir dabar karinės 
tarnybos atlikti mūsų jaunimas vyksta į 
svetimą kraštą, kur jų laukia neįprasta ir 
nemiela aplinka: svetima kalba, svetimi 
žmonės, svetimi papročiai. Kiek lengviau 
tiems, kurie gerai moka rusų kalbą. Labai 
sunku naujokams, mažai arba visiškai ne
mokantiems rusiškai. Jie verčiami išmokti 
ne tik karinių dalykų, bet ir svetimą kal
bą. Ir tai jie turi atlikti nuo karinių pra
tybų atliekamu laiku, poilsio valandomis. 
Tuo būdu lietuviams ir kitiems nerusams 
sovietinė karo tarnyba yra žymiai sunkes
nė negu rusams.

Kitas klausimas būtų, kodėl sovietai ne
steigia tautinių dalinių. Nūnai daug kal
bama ir rašoma apie buvusius lietuviškus 
pulkus ir divizijas 1919-20 ir 1944-45 me
tais. Kur jie dingo? Jei bolševikai buvo su
organizavę lietuviškus dalinius tada, kai 
vyko karas, kai už sovietinę imperiją rei
kėjo lieti kraują, kodėl ir vienu ir kitu at
veju juos tuojau panaikino, kai tik baigėsi 
karas? Kodėl dabar- neleidžiama lietuviš
kajam atžalynui atlikti karinės prievolės 
lietuviškuose daliniuose, vadovaujamuose 
lietuvių karininkų ir nuolat esančių Lietu
voje? Kodėl lietuviams, latviams, estams, 
gruzinams ir kitų tautybių jaunuoliams 
nesudaromos tokios pats sąlygos atlikti ka
rinę tarnybą, kokias turi rusai? Komunis
tinė propaganda labai daug kalba apie va
dinamųjų sovietinių tautų lygybę ir drau
gystę, tačiau kai skelbiamuosius šūkius 
reikia taikyti gyvenime, visur teikiama 
pirmenybė rusams. Draudimu kurti tauti
nius dalinius Kremlius parodo akivaizdų 
nepasitikėjimą nerusų tautybės piliečiais. 
Toks didelis nepasitikėjimas lietuviais bu
vo svetimas net kaizerinei Vokietijai. Vo
kiečiai buvo okupavę ir valdė prūsus apie 
600 metų, o lietuviškieji pulkai, sudaryti iš

Septynios DIENOS
Vietnamo karas

Komunistiniai partizanai, kurie vis pa
pildomi ir aprūpinami iš Šiaurės Vietna
mo, praeitą savaitę pradėjo smarkiai pulti 
Pietų Vietname amerikiečių bazes ir mies
tus.

Krašto sostinėje Saigone buvo užpulta 
amerikiečių atstovybė. Ant pastato stogo 
nuleisti parašiutininkai iššaudė užpuoli
kus. Bet pačiam mieste dar slapstėsi ko
munistinių partizanų.

Kitose vietose irgi vyksta mūšiai, iš ran
kų į rankas eina miestai ir kaimai, o kar
tais ilgiau kovojama dėl didesnio namo.

Abi pusės turi didelių nuostolių.

Ginčas dėl Makedonijos
Jugoslavijoje jaučiamas nemažas įtem

pimas dėl Bulgarijos reikalavimo atiduoti 
jai Makedoniją.

Bulgarija makedoniečius laiko bulga
rais. Pagal 1877 m. sutartį iš tiesų Make
donija buvo įjungta į Bulgariją, o po metų 
vėl išjungta.

Abu kraštai yra komunistiniai.

Nuskendo povandeniniai laivai
Matyt, sugedus įrengimams ir aparatams, 

nuskendo prancūzų povandeninis laivas 
Minerve su 52 įgulos nariais ir Izraelio Da
kar su 69.

Sunku buvo nustatyti vietą, kur tie su
gedę laivai yra, dėl to įgulos žuvo.

11 pašalinta
Buvo skelbiama, kad Kubos diktatorius 

Castro pasitrauksiąs iš valdžios.
Tačiau Kubos komunistų partijos centri

nis komitetas pašalino iš užimamųjų vietų 
11 įžymių savo komunistų, kurie priklausę 
Maskvos šalininkų sparnui. To sparno su- 
likvidavimas reiškiąs, kad didėja nesutari
mas tarp Kubos ir Sov. Sąjungos ir kad 
Kuba ryžtasi politiškai ir ekonomiškai da
rytis daugiau nepriklausoma.

Surastos dalys bombų
Grenlandijos pakrantėse surasta dalių 

tų 4 vandenilinių bombų, kurios ten atsi
dūrė, kai sudužo amerikiečių bombonešis.

Toliau ieškoma likusių dalių. Bombos 
buvo nedidelės.

Prūsijos gyventojų, išsilaikė iki pirmojo 
pasaulinio karo.

Kiekvieno žmogaus gyvenime 19-25 me
tų laikotarpis yra pats {tampiausias laikas. 
Tuo metu jaunuoliai visiškai subręsta ir 
tampa tikrais vyrais. Jie galutinai pasi
ruošia gyvenimui, ypač aukštuosius moks
lus einantis jaunimas. Todėl svarbu, jog 
kiekvieni to laikotarpio metai būtų tinka
mai panaudoti. Atlikdami karinę prievolę 
sovietų ginkluotųjų pajėgų gretose, jau
nuoliai sugaišta nuo dvejų iki ketvėrių 
metų. Tai tuščiai praleistas laikas. Pasi
ruošimui ateities gyvenimui jis nieko gera 
neduoda. Per tuos metus vyrai neišmoksta 
ir nepatiria nieko, kas būtų reikalinga to
limesniam jų gyvenimui. Carinės Rusijos 
okupacijos metu mūsų žmonės sakydavo, 
kad, tarnaujant kariuomenėje, išmoksta
ma riebiai keiktis, girtauti ir ištvirkauti. 
Atrodo, jog ir sovietinėje armijoje nekas 
daugiau teišmokstama. O vartojimas gink
lų. kad ir moderniųjų, su kuriais susipa
žįstama karinės tarnybos metu, asmeni
niam gyvenimui visiškai nepritaikomas ir 
nereikalingas.

Su dideliu džiaugsmu atitarnavę, lietu
viai meta šalin uniformas ir užsivelka ci
vilius rūbus. Jie skuba namo vieni į senas 
darbovietes, kiti į specialias mokyklas bei 
universitetus, išsiilgę namiškių, draugų ir 
tėviškės. Kaip jie sutinkami?

Sovietinė spauda rašo, jog „esama netgi 
tokių vadovų, kurie nenori nė girdėti apie 
demobilizuotų karių parėjimą; jie, girdi, 
skrajūnai, gudrūs ieškoti lengvos duonos“. 
Sako, negeras tai priekaištas. Tikrai nege
ras ir svarbiausia — neteisingas. Jis gali 
būti taikomas tik rusams ir kitiems sve
timtaučiams. Daug jų demobilizuojama 
okupuotoje Lietuvoje. Tik jiems, besisten
giantiems įsidarbinti atleidimo iš kariuo
menės vietoje, gali būti taikomas skrajūnų 
ir lengvos duonos ieškotojų vardas. Iš tie
sų kas gi daugiau, jei ne lengvesnės duo
nos iėškojimas, Skatina juos pasilikti sve
timame krašte? Tuo tarpu lietuviams Lie
tuva yra gimtasis kraštas, ir čia, o ne kur 
nors kitur yra jų tikroji vieta. Tėviškėje 
gali pritrūkti vietos rusam, ukrainiečiam 
ar kitiem, bet lietuviam jos turi užtekti.

Augustinas Upėnas

Pueblo klausimas
Areštuotasis amerikiečių žvalgybinis 

laivas su visa įgula tebėra Šiaurės Korėjos 
rankose.

Dabar jau tvirtinama, kad Korėja pasi
ryžusi pradėti dėl to derybas.

Benelukso nusistatymas
Benelukso kraštai (Belgija, Olandija ir 

Liuksemburgas) pasiūlė, kad Europos Eko
nominę Bendruomenę sudarantieji kraštai 
nuolat tartųsi su tais kraštais, kurie yra 
padavę prašymus įstoti į tą Bendruomenę.

Prašymus įstoti yra padavusios Britani
ja, Norvegija, Danija ir Airija.

Graikijai duodama laiko
Europos Tarybos visumos susirinkime 

nutarta duoti Graikijai 15 mėnesių laiko 
grįžti į demokratinę santvarką. Jei tai ne
būtų padaryta, Graikija būtų išmesta.
Graikų pabėgėliai kritikuoja Tarybą, kad 

ji nesiima griežtesnių priemonių.

Pasisakymas už modernistus
Marksistinei filosofijai ir estetikai skir

tasis sovietinis žurnalas „Filosofijos klau
simai“ išsispausdino sovietų meno akade
mijos nario Lifšico straipsnį, kuriame pa
sisakoma už teisę ir modernistų meninin
kų darbus rodyti Sov. Sąjungoje.

Lifšico pasisakymas skirtas ne modernis
tams apginti, bet nenormalumams pašalin
ti. Dabar ir modernistai esą geri, jei jie ko
munistai, kaip Picasso. Be to, kas drau
džiama, tai kelia susidomėjimą, o kai bū
sią rodoma, tai per pusmetį visiems nusi
bosią.

Riaušės Mauricijuje
Mauricijaus saloje kilo riaušės tarp mu- 

zulmonų ir kreolų. Britai buvo paprašyti 
ateiti įvesti tvarkos.

Indijos vandenyno Rodriguezo saloje 
riaušės prasidėjo dėl maisto trūkumo.

Įspėjimas dėl narkotikų
J. Tautų komisija narkotikų reikalams 

įspėja dėl pavojų, kurie susiję su marijua- 
nos, LSD ir kitokių narkotikų vartojimu. 
Vyriausybėms siūloma griežčiau tuos da
lykus kontroliuoti.

Vis tiek negerai
Nuolat Lietuvoje gyvenantieji neabejoti

nai turi progos geriau matyti gyvenimo 
tikrovę, negu laikraščiuose ar parodose pa
malantieji kruopščiai parinktų nuotraukų 
ar maketų, arba Inturisto po Vilnių ir Tra
kus pavežiotieji turistai. Štai keletas tokių 
vaizdelių, prisižiūrėtų iš arti:

„Išmokome statyti puikius pastatus, 
įrengti žavingus interjerus, skoningai su
tvarkyti aplinką... Iš toli viskas blizga, 
tviska, prieini arčiau ir įsitikini, kad... pri
trūko kvapo ir ištvermės: štai apdailos ply
telė jau atšokusi, durys persimetusios, an
tai langas kaip reikiant neužsidaro, grin
dys „prasižiojusios“, va ir instaliacija „šlu
buoja“ ir t.t.

„Teko būti vienoje didžiulėje mokyklo
je, kur iškilmingų įkurtuvių metu, visiems 
sėdint prie gausių vaišių stalo ir dūdų or
kestrui grojant iškilmingus maršus po dar 
iškilmingesnių kalbų, gretimoje salėje at
sisakė „tarnauti“ lubos“.

„Įėjo žmogus į naują, sakysime, koope
ratinį butą, pastatė ant grindų, išklotų li
noleumu, koją — ir išryškėjo didžiulės vi
nies reljefas, vakar gatvėje užvertė ilgą 
griovį, o šiandien vėl moterys lupa cemen
tines šaligatvio plokštes; prieš pusmetį 
įrengė puošnią batų atelje (su knygom, 
laikraščiais ir kava!), išgarsino po visą 
plačią šalį, nūnai tą namą jau griauna...“

„O kur dar kitos gyvenimo ir veiklos sri
tys (mokymas, auklėjimas, švietimas, ju
risprudencija, mokslas, valdymo aparatas 
ir t.t.), kada doro smulkmeniškumo stoka 
neretai ribojasi su nusikaltimu?“

„Kai dėl laiko taupymo, tai nebėra ką ir 
šnekėti. Šioje srityje mes dosnūs, kaip ge
ri pasakų karaliai. Kiek valandų kasdien 
sugaišta tūkstančiai žmonių, kai laiku ne
prasideda pasitarimas, susirinkimas ar ki
tokia sueiga? Šimtai žmonių spaudoj ir ki-

EPOCHOS VĖJO VARDAS

— Istoriniai pasikeitimai Lietuvoje 1940 
metais, Tėvynės karas ir hitlerinė okupaci
ja, pokario metų sudėtingumai buvo dide
lis išbandymas ne vienam inteligentui, ku
rio sąmonę daugiau ar mažiau veikė senoji 
pasaulėžiūra, — rašė V. Reimeris, rašyto
jas ir Literatūros ir Meno redaktorius, pa
garbindamas — dar tik 50 metų amžiaus 
sukakties proga — poetą Eugenijų Matu- 
zevičių.

V. Reimeris liudija, kad;
— Eug. Matuzevičiui, kaip poetui ir žmo

gui, tuo laikotarpiu irgi teko sau pačiam 
atsakyti į daugelį iškilusių klausimų.

Ir čia pat atestuoja, kad:
— Gal ir ne iš karto, bet jis į juos atsa

kė teisingai. Ne vieną jo bendraamžį lite
ratą epochos vėjai išbloškė iš gimtosios že
mės, iš savo liaudies tarpo. O be jų net ir 
didžiausio talento kūrėjas nukenčia.

Tad nebe piktumu, o užuojauta valdžios 
patikėtinis redaktorius užsimena apie sve
tur pasitraukusius Lietuvos rašytojus. Tik 
nesiryžta ištarti tikrojo vardo tos priežas
ties, dėl ko jie pasitraukė. Esą, „epochos 
vėjai išbloškė“. Tikrasis tų „epochos vė
jų“ vardas juk — rudiška kariauna ir pri
durmu! su ja Lietuvon įsibrovusios teroris
tinės čekistų gaujos.

Reimeris, kalbėdamas apie didelius iš
bandymus, kuriuos teko pergyventi ir tė
vynėj likusiems kūrėjams, bent puse lūpų 
pripažįsta, kad talentas nukenčia ne tik be 
tėvynės, bet ir be laisvės. Tą jis patvirti
no, savo pagarbinimų bei linkėjimų gale 
pakartodamas paties E. Matuzevičiaus de
klaraciją apie išeitį, kurią jis pasirinko, li
kęs tėvynėje be laisvės: „Laimingas aš, 
kad blykstelia dainoj tikroji kibirkštis, 
maža dalelė tos didžios ugnies, kuria gyve
na Tėvynė mano“...

O pasitenkinimas tik „kibirkšties blyks
telėjimu“ dar neatsako į klausimą, ar kū
rėjo talentas labiau nukenčia laisvėj be 
tėvynės, ar tėvynėj be laisvės. (E)

TRYS LIETUVOS LIETUVIAI
ANGLIJOS UNIVERSITETUOSE

Šiuo metu Anglijos universitetuose stu
dijas gilina trys iš Lietuvos atvykę lietu
viai aspirantai (post graduate students). 
Londono universitete studijuoja Petras 
Pūkelis ir Mečys Stukonis, o Readingo 
universitete — Algis Prapulionis.

AtA
Dėdienei DOMICĖLEI BUDZEIKIENEI

sausio 31 d. Chicagoje mirus, 
kunigą kleboną J. Budzeiką Londone 

giliai užjaučiame.
Barančiukų šeima 

tur svarsto problemą, ar turi grįžti bernio
kas prie mergiotės, kuriai jis padėjo „pa
slysti“ jos šešioliktame pavasary... O „iš
tiesti eilių uodegas“ mes išsigudrinome 
net ligoninėse prie leidimų biuro langelio“.

Tai parašyta ne kokio „šiukšlynus išuos- 
tinėjusio kapitalistinio šmeižiko“ praneši
me. Tai parašyta ir viešai atspausdinta 
Vilniuje, dabar, 1967 m. lapkričio 11 d. Li
teratūros ir Meno žurnale, atspausdinta
me kompartijos CK laikraščių ir žurnalų 
leidyklos spaustuvėje ir pažymėtame „Gla- 
vlito“ numeriu 67260.

(ELTA)

NETIKRAS SAVARANKUMAS

Praėjusiais metais beveik visi meninin
kai Lietuvoje, saugodamiesi patekti į tų ei
les, kuriems taikomas dėsnis „kas nedirba, 
tas nevalgo“, atidavė atitinkamą duoklę 
bolševikinės revoliucijos sukakčiai pagar
binti. A. Sniečkus tai pripažino lapkričio 
27 d. Vilniuje sušauktame menininkų susi
rinkime. Sakė:

— Respublikos kūrybiniai darbuotojai 
jubiliejiniais metais nemaža pasidarbavo, 
dar kartą apmąstydami socialistinio meno 
principus — partiškumą ir liaudiškumą...

Bet ir nepaleido nuo pavadžio. Girdi:
— Ir toliau lieka aktualus literatūros bei 

meno ryšių su liaudies gyvenimu stiprini
mo bei pilietinės menininko pozicijos ug
dymo klausimai... be aiškios liaudiškos, 
partinės pozicijos nė vienas kūrinys, kiek 
bebūtų ieškoma naujovių, neturės rimto 
visuomeninio poveikio.

Tai buvo paskelbta Literatūroj ir Mene 
(gruodžio 9 d.). Bet kitą savaitę tame pa
čiame laikraštyje (gruodžio 16 d.) nauja
sis Kauno dramos teatro meno vadovas Jo
nas Jurašas prabilo už menininko savaran
kumą ir prieš kūrybos „redagavimą“. Esą:

— Kiekvienas menininkas nori būti pil
nai atsakingas už savo kūrybinę bei pilie
tinę veiklą. Deja, mūsų „vidiniai redakto
riai“ yra dar labai gajūs; jie dažnai įjun
gia stabdžius pačioje kūrybinio akto užuo
mazgoje. Toks inertiškumas mus labai nu
skurdina, trukdo pasakyti tai, apie ką no
rėtųsi prabilti visu balsu. (E)

ŽALGIRIS HAMBURGE

Europos moterų rankinio čempionės bei 
TSRS meisteris naujose Europos pirmeny
bėse sutvarkė Kaune Vakarų Vokietijos 
čempiones santykiu 23:12. Kauno sporto 
halė buvusi sausakimšai publikos perpil
dyta. Vokiečių spauda Hamburge gražiai 
aprašė šį faktą ir išgyrė Dimaitę ir Biti- 
naitę, kurios abi sumetė tiek taškų, kiek 
visos vokietaitės per visą žaidimą. Buvo 
pranešta, kad lietuvaitės atvyks revanši- 
nėms rungtynėms į Hamburgą sausio 14 d. 
Bet spaudoje pasirodė gandų, kad jos ne
beatvyks. Tuo atveju žalgirietės būtų iš 
turnyro iškritusios. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad nustatyta žaidynėms nauja data—sau
sio 21 d. Atvažiavo jų 12, lydimų ir dviejų 
Vilniaus televizijos ir spaudos atstovų.

Sekmadienį vakare buvo rungtynės. Sa
lė talpino 1.500 žmonių. Buvo daug aukštų 
vokiečių valdžios pareigūnų. Pasirodė ir 
vidaus reikalų senatorius (ministeris) Ru- 
nau, kuris viešnias pasveikino ir įteikė 
joms gėlių.

Žaidimas buvo gausus įvairumais. Pir
mas kėlinys baigtas 8:4 vokietaičių naudai. 
Po pertraukos žalgirietės pradeda gerinti 
rezultatus. Tačiau mūsiškės pralaimėjo 14: 
10. Sekančios žaidynės bus Krokuvoj prieš 
Lenkijos čempioną, o vėliau prieš Rytų 
Vokietiją.

Po rungtynių šeiminirikai iškėlė vieš
nioms vaišes ir jaukų pobūvį, kuriame da
lyvavo ir ,.Baltikes“ sporto klubo nariai 
bei kiti lietuviai. Mūsų sportininkių gar
bei ,.Baltikes" klubas paruošė vakarienę, 
kurios metu viešnios gražiai padainavo ir 
painformavo apie Lietuvos sportą. Žalgi
rietės įteikė Balfikos klubui savo klubo 
emblemą su visų žaidikių parašais.

V. š.

JP A S A UL YJE
— Didelę Ceilono sritį palietė malarijos 

epidemija — jau užregistruota iki šiol 75 
tūkst. ligos atsitikimų.

— Apie 40 mylių nuo Filipinų sostinės 
Manilos prasiveržė vulkanas Taalis.

— Į Islandijos pakrantę vanduo išnešė 
tūkstančius dvesiančių ar jau nudvėsusių 
jūros paukščių, aplipusių alyva.

— Madride, Ispanijoje, 14 studentų ati
duodama teismui už riaušes universitete.

— Birminghamo (Britanijoje) teisme 
dirbančios 3 merginos buvo įspėtos, kad 
jos bus atleistos, jei ir toliau nešios trum
pus sijonėlius.
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(2)Prieinu prie intelektualinio lietuviškumo požvilgio, kuris, žinoma, labai artimai susietas su sociologiniu, nes intelektualiniai interesai tiesiogiai paveikia ir visuomeninės veiklos turinį.Mūsų intelektualinius akiračius suformavo gyvenamojo krašto mokyklos, universitetai. laikraščiai, televizijos, knygos. Mūsų dauguma daug tiksliau ir geriau vartoja gyvenamojo krašto kalbą. Penkioliktame Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavime atlikto sociologinio apklausinėjimo duomenimis, 1965 metais 45 nuoš. lietuvių studentų nebuvo skaitę nė vienos lietuviškos knygos, o daugiau kaip 10 lietuviškųjų knygų tebuvo Skaitę 2 nuoš. apklaustųjų. Turėdamas galvoje šitų apklausinėtųjų studentų akademines karjeras, tikiu, kad angliškų knygų jie daug daugiau yra skaitę!Minėti skaičiai aiškiai rodo, kad mūsų tikslios, sistemingos Lietuvos istorijos ir aplamai kultūros žinios yra labai ribotos, ypačiai prisiminus, kad rimtos medžiagos apie Lietuvą anglų kalba turime labai nedaug. Tokia padėtis sudaro pavojų, o gal ir užtikrina, kad mūsų lietuvybės klausimų supratimas nėra savarankiškas, bet didele dalimi priklausantis nuo to. ką mes iš vyresniųjų išgirstame pasikalbėjimuose, minėjimuose, paskaitose. Tačiau toks in- formavimasis per tarpininkus negali sudaryti tvirto intelektualinio pagrindo mūsų lietuviškumui, kuris yra būtinas rimtam ir kritiškam lietuvybės problemų svarstymui. Nesakau, kad visi turime pareigą šiais dalykais domėtis, bet noriu pabrėžti, kad lietuvybės (kaip ir visais kitais) klausimais pareikštos nuomonės maža ko vertos, jei jos nėra pagrįstos plačiu žinojimu.Amerika yra kraštas, kuriame gabus ir energingas asmuo turi ypač palankias sąlygas pasiturinčiai — arba bent pakankamai — įsikurti. Iš kitos pusės, Amerikos darbdaviai nekreipia didelio dėmesio į asmens socialinę klasę ar tautinę kilmę. Todėl gabus asmuo čia gali lengvai iškilti ir gauti atsakingą tarnybą, nežiūrint to, kad
K. BARĖNAS

IŠSVAJOTOJI
(3)

Dabar, žiūrėk, jau pernai metais pastebėjau, kad 
mano Jurgis turi paslapčių, o su manim nebepasida- 
lija. Kartu mokėmės, kartu šieną vežiojom prie Sta
tos Rusios, kartu stovykloje sėdėjom ir nežinojom, 
kas yra slapstytis. Jis šaipėsi iš manęs, kai pamatė 
be kojos. Aš žinojau, kad jis tik šiaip sau, kad ne
nori leisti prasiveržti jausmams. O aš paskui dėl tų 
merginų pasakiau ir kartą ir kitą taip, kaip man at
rodo. O jis, jau pernai pastebėjau, dabar, žiūriu, su
stos virtuvėje prie lango, pastovės ir šypsodamasis 
nueina. Pavalgys vakarienę, užsirūkys ir dar valan
dėlę stovi prie lango ir žiūri. Paslaptys! Kai jis išei
na iš virtuvės, aš, būdavo, einu prie lango ir žiūriu 
ta pačia kryptim. Nieko nėra. Pilkas aikštelės kam
pas, gatvė ir mūro galinė aklina siena, o sienoj dide
lis skelbimas — Tide skalbimo miltelių reklama. Aš 
suku akis šen, suku ten ir vėl sustabdau ties ta rek
lama, nes tikrų tikriausia, kad Jurgis šypsosi ne tam 
telefono stulpui anapus gatvės ir ne tam šiapus gat
vės, o gatvės grindinys taip pat negalėtų duoti pa
grindo Šypsotis. Aš jau būsiu spėjęs! Ar ne tas jau
nos moters veidas reklamoje verčia jį šypsotis?

Žiūri jis pro langą ta pačia kryptimi ir sekma
dienį, tai aš ir sakau jam:

— Ką gi dabar pamatei, kad taip linksmai 
žiūri?

— Moterį, — sako Jurgis.
— Moterį? — sakau.
— Moterį, — sako jis, — kurią mylėčiau, mo

terį, kuri man patinka, moterį, kokią aš įsivaizdavau 
iš anų laiškų, kai skaitydavau prie Staros Rusios, 
moterį, Gediminai, moterį...

Jis patrina rankas ir žiūri į mane žibančiom 
akim, lyg katinas, ir skubi jo kalba pašokdina mane 
nuo kėdės. Nustuksiu prie lango.

— Kur ta moteris? — sakau. — Nuėjo?
— Ne, nenuėjo. Matai? Ten, ten.
Nors aš buvau spėjęs, kad Jurgis dairosi į tą 

reklamos moterį, bet dabar man krūptelėjo širdis. 
Iš kur čia dabar šitoks džiaugsmingas akių žibėji
mas? Ar nebus mano Jurgelis vargšas jau? Daug tų 
susisukusiom galvom, girdėjau, iš šen ir ten išvežė 
į nervų ligonines, o kito gal ir nebeparveš... Ar jau 
būtų ir mano Jurgio eilė? Ar jau tas mano vargšas 
laidoja protą? Žiūriu į jį tiriamom akim ir sakau:

— Kur ta moteris?

— O sienoj ar nematai? #
— Sienoj reklama.
— Aš matau, kad reklama, — jis truputį pa

rausta, — bet šitokia moteris būtų mano idealas. Ši
tokia, Gediminai.

Dabar žiūriu į tą jauną reklamos moterį, tokią 
giedrią ir šviesią, ir pastebiu tas rūpesčio raukšles 
kaktoj. Jos tokios nežymios, kad ligi šiol nebuvau 
atkreipęs dėmesio.

— Iš kur tu žinai, kad jos kojos ne kaip bel
giškos kumelės? — sakau aš, nes man jau sutirpo 
tas pirmasis širdį privertęs krūptelėti jausmas, kad 
su Jurgiu kažkas negerai, ir iš staigumo užmiršau 
tuos tylos mėnesius, kai aš nebesikišdavau į jo rei
kalus.

— Nežinau, bet tikiu, kad jos kojos kaip kojos.
— Žinoma, tu tiki, kad ji kalbėdama nerėkau

ja ir juokdamasi nežvengia, ir aš pats matau, kad jos 
lūpoj nėra gūželio...

Aš patempiu lūpas, bet kalbu švelniai; tegu ma
no pašaipa ta būna draugiška, ir tegu Jurgis žiūri 
sau į tą gražų jauną veidą.

— Aš tikiu, — sako, — aš tikiu, Gediminai. 
Tu gal nesuprasi manęs...

— Pradedu suprasti, — sakau.
— Nešiojausi anuos laiškus, — skuba jis, — ir 

įsivaizdavau moterį. Paskui sutikau vieną, kitą, bet 
jos ne tokios, kokią aš įsivaizdavau. O dabar man 
rodos, kad šita yra tokia, kokią aš...

— Aš suprantu, — sakau, paspaudžiu jam petį 
ir išstuksiu iš virtuvės. Tegu pabūna vienas.

Negalėčiau net pasakyti, ar ta reklama su jau
na moterim kabėjo ten tris, ar keturis mėnesius. Ma
čiau, kad kabojo, nes jei stovėsi virtuvėje prie lan
go ir žiūrėsi į gatvę, tai nejučiom lengva ir truputį 
gal liūdna ir pavargusi jos šypsena lenda tau į akis. 
O vieną vakarą pareina namo Jurgis ir sako man:

— Nebėr.
— Ko nebėr? — sakau.
— Žinai, ko nebėr. Ar nematei? Mano išsva

jotosios nebėr.
— Tavo išsvajotosios? — sakau ir tada atsi

menu ir nuskubu prie lango ir matau, kad tikrai ne
bėr. — Kita yra, — sakau.

— Kita ne man, — numoja jis ranka, ir iš jo 
balso pajuntu, kad jame ten nutrūko kažkoks siūlas, 
kuris žmogui duoda jėgos noriau gyventi, grumtis ir 
šviesesnėm akim žiūrėti tiek šventom, tiek šiokiom 
dienom. Atsigrįžau į jį ir tariau:

— Graži ir ta. Gal taip pat ne belgiškos kume
lės kojom.

Tie mano žodžiai, žinau, nereikšmingi ir tušti. 
O vis tiek negaliu aš sakyti jam:

— Jurgeli, priimk mano užuojautą, — nes ten 
juk tik reklama, ir firma nuėmė ją ir pakabino kitą.

Tai dar kartą pasižiūriu į naująją ir atsidustu, ir bė
ga vėl mėnesiai, gal trys šitaip prabėgo, o gal keturi. 
Tą dieną lijo, ir aš nustriuoksėjau iki virtuvės lango. 
Ateina angliška žiema: lietus ir vėjas. Pašiurpdamas 
nuo vėjo, lietus įnirtęs kerta gatvės grindinin. Tada 
kėliau akis į pilką dangų ir nepakėliau ir nustėrau, 
nes toj aklinoj sienoj mano akys užgriebė aną ilgąjį 
reklaminį paveikslą su jauna moterim, tiesiai žiū
rinčia į mane. Aš mačiau jau daug reklamų, ir jos vis 
keičiamos, ir senosios nebegrįžta niekados. Su krau
jo ūžtelėjimu manin atbėgo tuoj mintis: tai Jurgis 
tikrai, tur būt, neprašė, kad čia jam pakabintų šitą 
moters galvutę, ne.

Staigus ir nelauktas senosios reklamos grįžimas 
nustebino ir sujaudino mane. Aš labai norėjau grei
čiau sulaukti Jurgio ir jam pasakyti naujieną, todėl 
visą dieną išbuvau lyg drugio krečiamas. Stovėjau 
prie lango, tartum koks savanoris sargybinis, vaikš
čiojau iš kampo į kampą ir pietus atsiminiau tik va
karop, o židinio šokau kurti tik prieš pat Jurgio par
ėjimą, ir arbata stovėjo šalta.

— Ar matei? — sakau aš jam, dar nespėju
siam uždaryti durų. — Pažiūrėk pro langą. Ar 
matei?

— Savo išsvajotąją? — sako jis.
— Taip, savo išsvajotąją! — sakau ir skubu 

prie lango.
— Savo išsvajotąją jau mačiau vakar rytą.
— Vakar rytą? — sakau.
— Taip, vakar rytą, — sako jis, — vakar rytą.
— Vakar rytą? — sakau. — Vakar rytą ma

tei, o man nesakei nė žodžio, — patempiu lūpas dėl 
tokio neatvirumo. Aš visą dieną klumpinėjau, lyg 
nesavas, kad tik greičiau sulaukčiau jį ir galėčiau 
pasidalyti naujiena, o jis, matai...

Jurgis blausiai šypsosi.
— Ar ne mano ta išsvajotoji? — ramiai sa

ko jis.
— Tavo, tavo, žinoma, tavo, žinoma, tavo, 

Jurgi, tavo, — ir aš pakeliu galvą, žiūriu tiesiai jam 
į veidą ir nueinu kaisti arbatai vandens, o lauke dar 
tebekerta nuo vėjo pašiurpęs lietus. Drėgna, Šalta, ir 
mums jau nebe devyniolika metų, kai pajėgėm iš
tverti gilią Staros Rusios žiemą. O jis teisingas, ži
noma, tas mano Jurgis, žinoma, teisingas: jo čia iš
svajotoji. O aš taip pat jo, o jis mano, ar ne?

Pakurstau ugnį. Ramūs geriame arbatą. O kai 
Jurgis pasiima laikraštį ir išeina vienas pasėdėti prie 
židinio, tada aš pratraukiu virtuvės lango užuolai
dą, ir mano akys vėl nubėga į tą aklinę sieną anapus 
gatvės ir į tą veidą. Melsva gatvės žiburio šviesa iš 
tolo ir didžiulėm pastangom pro naktį prasiveržia 
iki sienos, ir aš pro pašiurpusį nuo vėjo lietų matau 
tą veidą ir žiūriu į jį, kol išgirstu Jurgio žingsnius.

Dvi kartos ir Lietuva
AR AMERIKOS POLITIKA NAUDINGA LIETUVAI?

KASTYTIS BAUBLYS

jis nelankė Ivy League universiteto ir kad jo protėviai į Ameriką neatvyko „Mayflower" laivu. Manau, kad tokia padėtis žymiai palengvino lietuvių įsikūrimą Amerikoje. ir dideliam energingų bei darbščių lietuvių skaičiui čia pasisekė neblogai įsikurti.Anglijoje uždarbiai aplamai žemesni kaip Amerikoje, bet svarbiausia — socialinis susiskirstymas Anglijoje yra daug ryškesnis. Kokį žmogus turi akcentą, kas jo tėvai, kokią mokyklą jis lankė — visa tai Anglijoje turi didesnės reikšmės negu Amerikoje, nors politinės nuotaikos Anglijoje aplamai yra kairesnės negu Amerikoje. Išvada—Anglijoje įsikūrusiems svetimšaliams yra sunkiau prasilaužti į atsakingas tarnybas arba stambesnio masto komercinę veiklą.Dėl šių skirtumų Amerikos lietuviai, mano manymu, turi daug didesnį palinkimą pritarti savo gyvenamojo krašto politinei laikysenai ir ekonominei santvarkai, palyginus su Anglijos lietuviais. Nenagrinėsiu, ar toks pritarimas iš tikrųjų yra pateisinamas. Teiškelsiu tokio pritarimo pasekmes, kiek tai susiję su Amerikos lietuvių pažiūromis į Lietuvos problemas.Pirmiausia, Amerikos lietuviuose yra labai ryškus palinkimas galvoti, kad Amerikos užsienio reikalų politika vienaip ar kitaip derinasi su Lietuvos ir lietuvių tautos interesais. Tokios tezės priėmimas labai supaprastina politinį galvojimą. Panašiai kaip vienas garsus amerikietis kartą pasakė: „What is good for General Motors is good for America“, lietuvis, šią tezę priimdamas, gali teigti: „Kas naudinga Amerikai, naudinga ir Lietuvai“.Daugumas Amerikos lietuvių galvoja: Amerikos politika yra griežtai antikomunistinė ir todėl palanki mūsų siekimams. Kad toji antikomunistinė Amerikos politika susilaukia pilno daugumos Amerikos lietuvių pritarimo — neginčijama. Bet ar tas amerikietiškas antikomunizmas dabartinėse sąlygose iš tikrųjų naudingas Lietuvai?Antikomunizmo sąvoka, žinoma, gana plati ir todėl reikalinga šiek tiek panagri

nėti. Galima nesutikti su marksizmo filosofinėm prielaidom bei tų prielaidų išvystymu; galima nesutikti su Markso ekonomine teorija ir ištisu jo kapitalizmo pasmerkimu; galima priešintis komunistinių valstybių nedemokratinėm santvarkom ir pagrindinių žmogaus laisvių paneigimui; galima komunistinių valdžių teritorijos ir įtakos plėtimo planus laikyti pavojingais taikai; pagaliau galima laikyti neteisėtais komunistų valdžios vykdytus svetimų teritorijų prijungimus ir priverstinius komunistinės santvarkos įsteigimus svetimuose kraštuose.Mūsų, kaip lietuvių (pabrėžiu: kaip lietuvių!), pagrindinis priešinimasis yra ne komunizmo ideologijai, bet Lietuvos okupacijai ir neteisėtam Lietuvos prijungimui
Paskutiniojo mohikano etiudaiAr įmanoma lietuviškai daryti meilę? O jei atsakymas atsitiktinai būtų teigiamas, kas iš tokio darymo išeina? Tokie klausimai galvon skverbiasi, kai literatūriškai vertingoje apsakymų knygoje užtinki tokį išsireiškimą — „meilę daryti“. Be abejo, angliškai taip sakoma — „love making“, bet lietuviškai tai nuskamba kaip neįmanomybė. Nepriekaištaujam čionai dėl tokio išsireiškimo „biologizmo“, kurį kai kurie mūsų literatūros rabinai prieš kurį laiką išsigalvojo kaip literatūros mastą, bet manydami, kad lietuviška grožinės literatūros knyga turi būti parašyta taisyklinga lietuvių kalba, o „meilės darymas“ paprasčiausiai nėra lietuviškas išsireiškimas.Kazys Almenas yra jauniausiosios kartos užsienio lietuvių rašytojas. Pabrėžiame: rašytojas, o ne šiaip „tremties" grafomanas arba neramią širdį savo tautiečiams išlieti bandantis debiutantas. Gyvenimas 

tai kekė vyšnių yra trečioji jo prozos knyga. Prieš keleris metus jau išėjo jo apsakymų knyga Bėgiai ir dvitomis romanas 
Upė į rytus, upė į šiaurę. Tad Almenas iš tiesų nėra debiutantas, nors i'šeiviškosios leidybos sąlygos ir jam iškrėtė tam tikrą

prie Sovietų Sąjungos. Manau, kad komunistinės Rumunijos ar Jugoslavijos valdžios pilnai su mumis sutiktų, kad Lietuva prijungta neteisėtai.Neapykantą nedemokratinei dabartinės Lietuvos santvarkai, manau, visi jaučia-me. Bet atsiminkime, kad šiuo atžvilgiu Lietuva visai nesiskiria nuo kitų Tarybų Sąjungos respublikų, neišskiriant nė pačios Rusijos.Amerikos dalyvavimas NATO pakte, be abejo, ryškiai prisidėjo prie vakarų Europos gynybos, kuri anuomet buvo reikalinga dėl puolimo pavojaus iš rytų. Bet taip pat nepamirškime, kad Amerikos tikslai Europoje nebuvo sovietų įtakos siaurini- mas ar Sovietų Sąjungos sienų pakeitimas. Amerika tesiekė sustabdyti tolimesnį Sovietų Sąjungos įtakos plėtimąsi, kuris būtų buvęs pavojingas pačiai Amerikai. 1956 metais, vengrų tautos sukilimo metu, Amerika savo pagalbos nepasiūlė.(Bus daugiau)

pokštą: pastarieji apsakymai, berods, buvo parašyti prieš anksčiau išėjusias jo knygas.Tam tikra prasme Kazys Almenas, tur būt, liks paskutinysis mohikanas, nes labai abejotina, kad dabar priaugantis išeivijos jaunimas sugebėtų lietuvių kalba kurti. Ir Almenas augo, brendo, mokėsi ne Lietuvoje, bet Vokietijoje ir JAV, ir tai jo kūryboje jaučiame. Jo temos, jo vaizduojamoji aplinka beveik niekuomet nėra grynai lietuviška, net daugelis jo sukurtųjų veikėjų, nors ir pristatomi skaitytojui su lietuviškais vardais, nebūtinai ir ne kiekvienu atveju turėtų būti lietuviai. Tai, matyt, neišvengiama ir gal net pagirtina, nes jis rašo apie tai, ką pažįsta.Blogiau, kad K. Almeno prozoje pernelyg dažnai nusižengiama lietuvių kalbos dėsniams. O juk buvo galima knygos kalbą prieš spausdinant ištaisyti. Nepaslaptis, kad ne vienas šiaip jau stiprus prozininkas kartais nesusivaiko kalbinėse plonybėse ir savo veikalų kalbą duoda pataisyti žinovui. Pagaliau prisimename, kad prieš karą daugelyje naujai išleistų knygų būdavo įrašas: kalbą taisė (dažniausiai) Tai- 

mantas. O kad žinovo atliktasis kalbos taisymas nepažeidžia rašytojo braižo, įrodė du Vilniaus savaitraščiai. „Literatūra ir menas“ ir „Gimtasis kraštas“ iš pastarosios Almeno knygos persispausdino po vieną apsakymą, prieš tai ištaisę jų kalbos klaidas. Tai itin sektinas pavyzdys ir užsienio lietuvių redaktoriams ir leidykloms.Neatsitiktinai pradėjome nuo ano „meilės darymo“, nes Almeno apsakymai iš tiesų nėra pernelyg puritoniški, tačiau jis visuomet išlaiko gerą skonį ir, atrodo, nesistengia tyčia padirginti tariamąjį mūsų miesčionių padorumą, kaip kartais darydavo Škėma. Almeniškieji „meilės darymai" natūraliai išplaukia iš jo vaizduojamųjų situacijų ir jo veikėjų vidinės būsenos, vadinasi, jie literatūriškai yra visiškai pateisinami.Rašytojas Kazys Almenas yra dviejų kultūrų — lietuviškosios ir amerikietiškosios — įtampos produktas. Jo ryšiai su lietuvių literatūros tradicijomis yra pastebimai trapūs, o kai kurie jo apsakymai, rodos, galėtų būti amerikietiško „short story“ vertimai. Nors nevisiškai! Geltonas biui- kas apsakyme (kuris, beje, aplamai laikytinas vienu stipriausių Almeno kūrinių) pagrindinis veikėjas yra Amerikos slovakas Vladislovas Biro, kuris tiesiog per jėgą stengiasi būti amerikoniškesnis už amerikonus. O tai reiškia būti gabiausiu, būti geriausiu ir aplamai pranašiausiu visose srityse. Vladislovas iš tikro tėra neuroti- kas, sakytume, tipiška imigrantine šizofrenija sergantis ligonis su tragišku likimu, kurį Almenas vaizduoja itin įžvalgiai, užgriebdamas savo herojaus asmenybės gelmes ir jį labai ryškiai nupiešdamas. Apsakymas parašytas pirmuoju asmeniu — bevardžio ir beveidžio lietuvio studento pasakojimu, kurį skaitytojas savaime sutapatina su pačiu autorium. Abejotina; kad grynakraujis amerikietis sugebėtų taip įsigilinti į slovako amerikietiškąją tragediją, kaip tai padarė Amerikos lietuvis Almenas.Taip, Almenas rašo apie tai, ką jis pažįsta, ir pirmu žvilgsniu atrodo, kad jo gvildenamieji klausimai yra bendri bet kokios tautybės neapkiautusiam ir protau-
(Nukelta į 3 psl.)

TAUTOS VILTISIšrinktajai Dievo tautai —izraelitams — buvo susidariusi beviltiška padėtis Babilonijos nelaisvėje. Jie buvo išvesti nelaisvėn dviem atvejais: 597 ir 586 metais prieš Kristų. Žydų sostinė buvo apgriauta, šventovė sunaikinta, iš tėvynės buvo visi amatininkai, mokytesnieji ir turtuoliai išga-: benti nelaisvėn. Tėvynėj buvo palikti vien žemdirbiai. Tauta buvo politiškai ir ekonomiškai sunaikinta. Ir toji nelaisvė tęsėsi, kol persų Kiras nugalėjo Babiloniją. Jis leido .žydams 538 metais grįžti tėvynėn. Tas jų grįžimas prieš laiką buvo pranašų paskelbtas. Nelaisvėje gyvendami, žydai su įsijautimu giedodavo psalmę 126:
—Jei Viešpats nestatys namo, veltui vargs

ta tie, kurie jį stato. 
—Jei Viešpats nesaugos miesto, veltui bu

di sargas.Nelaimė grąžino žydus prie Dievo, nuo kurio įsakymų buvo nutolusi žydų šviesuomenė.Daug kas išrinktosios Dievo tautos nelaimėse nori suprasti mūsų tautos nelaisvę ir ją ištikusią nelaimę. Juk ir lietuvių tauta buvo šiaurės Europoje vienintelė katalikiškoji tauta. Ji tokia daugiausia ir pasiliko, nepaisant okupantų rusų-komu- nistų pastangų lietuvių tautą nukrikščio- ninti ir surusinti. Nelaisvėje dejuoja ir kenčia mūsų broliai. Bet turėkime vilties.Apsireiškusioji Fatimoje 1917 m. Švč. Marija užtikrino, kad Rusija atsivers. Nežinome, kada tai įvyks ir kokiomis sąlygomis. Pasigendame pranašų. Bet ką privalome daryti, yra nurodžiusi Švč. Marija: patiems grįžti prie Dievo, paklusti Dievo žinomai valiai, atgailoti už savo kaltes ir melstis už nusidėjėlių atsivertimą.
Laiko ženklaiKaip gamtoje audros, taip ir žmonių nesantaika ir karai nieko gero betarpiškai nežada. O vis dėlto džiaugiamės po audros tyru oru, atmaina. Esamieji pasaulyje karai daug nelaimių neša ten, kur jie vyksta. Bet kaip reikėjo senovėje, kad Babilonija būtų nugalėta ir žydų tauta išleista laisvėn, taip dabar, atrodo, reikia, kad kas nugalėtų Rytų milžiną ir išvaduotų ir mūsų tautą ir dar apie 100 milijonų pavergtų žmonių. Tos laisvės galime prašyti Tą, Kuris tautas valdo ir visatą.Patys grįžkime prie Dievo meilės ir kitus į tai paskatinkime. Savo pastangas su- derinkim su Kristaus pastangomis mus išganyti, būkime viena su juo. Jis gi pasakė: „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas neša daug vaisiaus, nes be manęs Jūs nieko negalite padaryti“ (Jono 15,5).

Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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1919 METAI
Atsikūrimo metai buvo nelengvi Lietu

vai. Ūkininkams trūko duonos ir gyvulių, 
kariuomenei ginklų, rūbų, geležinkeliams 
kuro ir vagonų. Valstybė neturėjo pinigų 
valdininkams apmokėti, duodavo tik po 
truputį avanso, o kareiviams už tris mėne
sius buvo sulaikyta alga.

Geležinkelio linijos Šiauliai - Mažeikiai - 
Kretinga, Šiauliai - Joniškis ir Šiauliai - 
Tauragė tuomet buvo vOkiečių-kolčiaki- 
ninkų rankose.

Nuo ankstyvo pavasario lietuviams buvo 
leista dalinai naudotis Radviliškio stotimi, 
nors stoties viršininkas buvo vokietis ir vi
sa buvo jų rankose. O kai kolčiakai sustip
rėjo, tai lietuvius išstūmė ne tik iš Radvi
liškio, bet ir Linkaičių stotį atėmė. Tuo
met Panevėžio linija buvo visai atskirta 
nuo Kauno linijos. Paštas, ėjęs iš Kauno į 
bolševikų frontą, turėjo būti vežamas iš 
Baisiogalos į Šeduvą arkliais. Kauno paš
tas pasiekdavo Eglaitę per savaitę. Bet dar 
vis tiek vokiečiai kelis kartus apiplėšė 
mūsų paštą, todėl pradėta naudotis paštui 
vežti keliai — plentas pro Ukmergę ir Za
rasus. Paštas jau vėluodavo visą mėnesį.

3 p. pulko kariai daugiausia buvo iš 
Šiaulių apskr. arba žemaičiai. Iš šių vietų 
paštas labai sunkiai prasiskverbdavo, o 
paskui ir visai sustojo. Atsirado nemaža 
kareivių, kurie, iš ligoninės nuvykę atosto
gų tik kelioms dienoms į namus, nebegrįž
davo į pulką, pasilikdavo kolčiakų okupuo
toje zonoje.

Susisiekimas buvo labai blogas. Iš Šedu
vos iki Eglaitės traukinys užtrukdavo 16 
valandų ir daugiau. Nebuvo anglių garve
žiui, tai naudodavo malkas, o tos šviežiai 
iš miško, žalios. Stotyse buvo stovima il
giau negu nustatyta, nes reikėjo laukti, kol 
pakils garas. Kartais pritrūkdavo garo, ir 
traukinys sustodavo laukuose pasilsėti.

Visokių nuotykių pasitaikydavo važiuo
jant šia linija 1919 metais. Malkų miškuo
se buvo prikirsta. Mašinistas matydamas, 
kad jam neužteks malkų iki sekančio san
dėlio, sustodavo miške, ir keleiviai eidavo 
po pagalį malkų atnešti iš miško. Būdavo 
ir su vandeniu ne taip gerai. Mat, kai ku
ras blogas ir kelyje reikia ilgai užtrukti, 
tai ir pasiimtojo vandenio neužtekdavo. 
Kartą sustojome pamiškėje. Keleiviai ne
žinojo, kas atsitiko, o garvežys vienas pats 
nupu'škavo pirmyn. Nuėjęs pas traukinio 
palydovą, klausiu jį:

— Kas atsitiko, kodėl tas garvežys mus 
paliko? ----- .—

— Garvežys pritrūko vandens.
— Jei pritrūko vandens, tai kaip jis nu

važiavo? — pakėliau balsą.
— Mielasis, jei jis vežtų mūsų ešaloną, 

tai neįveiktume nuvažiuoti iki vandens, o 
vienam garvežiui reikia vandens daug ma-

PASKUTINIOJO MOHIKANO
ETIUDAI

(Atkelta iš 2 psl.)
jančiam studentui. Tačiau ir tokiame eg
zistencialistinių nuotaikų apsakyme Taš
kas gyvenime arba maždaug metafizinius 
klausimus sprendžiančiame Atsiskyrėlyje 
dvelkia kažkokios sunkiai apčiuopiamos 
lietuviškos ištakos, nors, gal būt, ir tektų 
priekaištauti, kad Almeno filosofavimas 
kartais yra pernelyg nuogas, per menkai 
įpintas į apsakymo vyksmą, atseit, nepa
kankamai suliteratūrintas.

Knygoje yra dvylika įvairių prozos ga
balų. Kai kurie jų beveik prilygsta mopa- 
saniškojo tipo novelei, kiti tėra literatūri
niai škicai, treti — apsakymai. Nemenki
nančia prasme galėtume juos pavadinti 
Almeno kūrybos etiudais. Nūdien, kai sve
tur vis dėlto retokai teišeina rimtesnio dė
mesio verta grožinės literatūros knyga, 
Gyvenimas tai kekė vyšnių pasirodymas 
yra džiugus reiškinys.

R. E. Maziliauskas 

Kazys Almenas Gyvenimas tai kekė vyš
nių. Aplankas ir knygos meninė priežiūra 
Birutės Bulotaitės. Išleido Algimanto Mac
kaus vardo Knygų Leidimo Fondas 1967 
m. Tiražas 700 egz. Kaina 41 šil. 8 p. arba 
DM 20.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

žiau, jis pasipildęs sugrįš paimti mūsų.
Artėja šaltas oras, o kareiviai neturi šil

tų marškinių, kojinių ar pirštinių. Lietu
vos visuomenė aukoja tam reikalui per 
Raudonąjį kryžių — kailių, trumpų kaili
niukų, nertinių, šalikų, pirštinių, kojinių, 
na, žinoma, neužmiršta ir tabako. Mergai
tės į dovanas įdėdavo savo adresus, prašy
damos, kad joms būtų duotas atsakymas, 
ar visi jų rankdarbiai pasiekė karius. Kar
tais speciali aukojančiųjų komisija atlydė
davo suaukotuosius daiktus tiesiai į įgu
las.

Kai tų aukų buvo ne taip daug, tai pul
kas padalydavo jas kuopoms ir kuopoje 
buvo duodama tam, kam labiausiai ko rei
kia, o tabakas likdavo bendrai visiems, kas 
rūko, bet vėliau pradėta dalyti lygiomis 
tiek rūkantiems, tiek nerūkantiems. Kai 
tų aukų pradėjo ateiti daugiau negu rei
kia, tada iš kiekvienos kuopos po porą ka
reivių eidavo į Raudonojo kryžiaus vago
ną priimti tų atvežtųjų daiktų ir nugaben
ti į pulko sandėlį. Radę siuntėjų laiškų, at
sinešdavo į kuopą ir išdalydavo laiškų mė
gėjams, kurie atsakydavo. Neteko girdėti, 
kad kas nors iš šių susirašinėjusiųjų būtų 
šitaip užmegztą pažintį baigęs vedybomis, 
bet romansų buvo. Keletą dienų atostogų 
praleisti pas tokių laiškų adresates neatsi
sakė daug kas.

Ilukšto apylinkes savinosi latviai, bet 
mes buvom jį iš bolševikų atėmę ir laikėm 
Lietuvos teritorija. Naktimis latviai per 
savo agentus paskleisdavo lapelius, kad 
čia latvių žemė ir tik jiem tepriklauso, nes 
tai esanti Kuršo dalis. Šios apylinkės gy
ventojai daugiausia buvo lietuviai su balt- 
gudžių priemaiša. Latvių buvo nedaug, bet 
būdavo ir tokių, kurie nežinojo savo tauti
nės kilmės ir vadindavosi paliacais. Jei 
jiems primindavai, kad jie gal bus lenkai, 
tai atsakydavo, kad ne lenkai, bet paliacai. 
Šių gyventojų kalba buvo tokia pat maišy
ta, kaip ir patys gyventojai. Užkalbintas

PRIEŠ DBLS SUVAŽIAVIMĄ

DBLS buvo ir yra mums brangi, graži 
organizacija. Kad ji stiprėtų, tenka daž
niau pagalvoti apie ją, pasvarstyti jos rei
kalus. Ypač tinkamas laikas prieš suvažia
vimą.

„Europos Lietuvis“ lanko mus kas sa
vaitę, Nida leidžia knygas, Sodyba kviečia 
vasaroti, bet per ištisus metus neradau ži
nutės, kad Centro valdybos nariai būtų ap
lankę kurį skyrių, pasikalbėję su nariais. 
O tas ryšys, mano manymu, .yra reikalin
gas, jei salos gyventojų pastangom mašina 
ir sukasi, tarnautojai dirba, tai iš kitos pu
sės Sąjunga nėra tokia pajėgi, kokia ji pre
tenduoja esanti. Pajėgumo rodyklė yra ir 
jos narių skaičius. Pernai suvažiavę atsto
vai reprezentavo, palyginti, gan kuklų 
skaičių. Jis tūrėtų būti gerokai padidintas. 
Nesidomėjimo, abejingumo priežastys gali 
būti kelios. Prisiminkim, kad Sąjunga rie
da jau ilgą laiką be pagrindinių reformų. 
Savo laiku kėliau jų reikalą. Prieš jas už
sirūstinęs pasisakė Tavo Jonas, nors, ra
šydamas kitu reikalu, jis jau tvirtina, kad 
mūsų visų laikysena yra tokia užkietėjusi 
ir pasenusi, jog net nepatogu. Taigi. Jei 
mano siūlomi pakeitimai nebuvo tikę, gai
la, kad kiti nepataisė. Būtumėm pasvarstę.

Bijodamas įkyrėti, nekartosiu anksčiau 
keltųjų siūlymų, tačiau kyla naujas reika
las, kuris reikalauja svarstymo.

Tam tikra dalis akcijų, netekusi šeimi
ninkų, buvo atiduota rinktiems (ar skir
tiems) patikėtiniams. Savo laiku Sąjungos 
pirmininkas „E. Lietuvyje" pasiūlė tas ak
cijas pervesti Sąjungai. Nebūdamas teisi
ninkas, galiu klysti, bet, jei toji reforma 
įgalina valdybos narius naudotis akcijo
mis balsavimo metu, tuomet ateityje, saky
sime, kad ir po dešimties metų, akcijoms 
besikaupiant, toji procedūra gali pasirody
ti labai pavojinga. Visa bendrovė gali virs
ti privačiu bizniu. Daug sveikesnis suma
nymas būtų buvęs tas patikėtinių akcijas 
vietoje dividendo proporcingai (pagal turi
mąjį akcijų skaičių) išdalyti akcininkams. 
Akcininkai, per eilę metų. įgiję dabar turi
mą turtą, krizės metu pridėję, sukaupę 
reikiamą sumą, įrodė, kad jie verti aukš
čiausio pasitikėjimo. Toks akcijų paskirs
tymas ne tik būtų gražus atlyginimas už 
visas pastangas, bet kartu sustiprintų 
bendrą reikalą be pavojaus ateičiai. Jei aš 
kur klystu, labai atsiprašau, bet būtų ge
ra, jei šiuo reikalu kiti pasisakytų.

R. Giedraitis

VESTUVINĖ PLOKŠTELĖ IR
JOS KALBA

„Europos Lietuvio" Nr. 3 straipsnyje 
„Jaunieji ir senieji“ M. Gorodeckaitė rašo, 
kad mažas būrys samariečių susirūpino 
pastatyti „Senoviškas vestuves", bet nusi
skundžia. kad sunku suprasti slaviškus žo
džius. Išeitų, kad kupiškėnai jai atrodo 
slavai. Taip pat sako, kad ruošiamasi iš
leisti tą senovinių papročių plokštelę.

maloniai kalba, bet jei tik vieną kalbą te
moki, tai jų tos kalbos nesuprasi. Aiškiau 
kalbėjo tik kai kurie gyventojai.

Ilukšto miestelis buvo griuvėsių krūva. 
Pirmojo pasaulinio karo metu ši vieta ėjo 
iš rankų į rankas. Iš storiausių sienų dide
lės bažnyčios ir vienuolyno liko vos kele
tas celių ir rūsiai. Vietiniai gyventojai pri
silaikė daugiausia senuose karo blindažuo
se. Laukai buvo nuraizgyti spygliuotų vie
lų tvoromis. Tik keliai buvo nuo vielų ap
valyti. Čia laikydavosi mūsų baro atsargi
nės dalys. Pro šią vietą būdavo daug kari
nių reikalų atliekama. Čia negalėjai gauti 
laiškams popieriaus ar pašto ženklų. Tu
rėjai vykti į Eglaitę arba užsisakyti per 
dalinį.

Rūkantieji naudojo naminį tabaką, kurį 
gaudavo iš Raudonojo kryžiaus. Cigaretės, 
papirosai ar pirktinis tabakas buvo pra
banga.

Vieną gražią dieną bare gavome kiek
vienas kareivis po tūkstantį papirosų. Tai 
buvo džiaugsmo! Bet kas tas aukotojas? 
Kairiajam baro sparne nerūkantiems tai 
buvo tikras aukso biznis. Pirko savi rūky
tojai, bet daugiau jiems mokėjo latviai ka
reiviai. Be to, daug mūsų kareivių pradėjo 
rūkyti. Aš irgi iki to laiko vis nerūkiau. 
Su namiškiais neturėdamas jokių ryšių ir 
visokių minčių kamuojamas, pradėjau rū
kyti. Kiti juokėsi iš manęs, kad rūkau ir 
neužsitraukiu. Bet štai rūkau iki šiol.

Kas tuos papirosus aukojo? Šita mintis 
visus graužė. Girdi, buvo parduota bolše
vikams vaistų, kurie labai ten brangūs 
jiems, tai kontrabandininkas ir paaukojo. 
Atrodė neįsivaizduojama, kad biznierius 
galėtų su prekėmis pereiti per frontą. Bu
vo sakoma, kad jis turėjo leidimą. Bet kas 
jam galėjo duoti leidimą? Tokie klausimai 
kilo ne man vienam. Bare mes jokio žmo
gaus su prekėmis nė vienas nematėme, dėl 
to ir tikėti negalėjome. Bet po kurio laiko 
sutikome tuos, kurie viską matė ir padėjo 
net prekes laivais perkelti per neužšalusią 
Dauguvą. Tada tik mes pradėjom tikėti.

Šaltis pradėjo kaustyti žemę. Kareiviai 
buvo aprūpinti šiltais angliškais rūbais. 
Tai, rodos, ir šaltis buvo jau nebaisus sar-

Nepriklausomybės laikais buvo norima 
išleisti ne vieną tokių vestuvių plokštelę, 
pvz., aukštaičių, dzūkų, žemaičių. Apie tą 
laiką kalbėjausi su vienu amerikiečiu, ku
ris sakėsi kaip tik turįs lietuvių vestuvinių 
papročių plokštelę. Plokštelė esanti didelė, 
ir abiejose pusėse tų vestuvių tęsiniai. Ne
prisimenu, iš kokio valsčiaus ten viskas bu
vo paimta, bet rodos, kad iš šiaurės Lietu
vos. Teisybė, ten kalba tarmiška, bet ku
piškėnai tai jau tikrai kalba lietuviškai, 
bet ne slaviškai.

Greičiausia, kad Amerikoje kur nors ga
lima ir tą senąją, prieš 50 m. išleistąją 
plokštelę gauti.

J. Šateikis

ILGAS LAIKAS IR JO REZULTATAI
1967 m. E.L. Nr. 39 buvo išspausdinta 

LSS Rajono 20 m. veiklos apžvalga. Skai
tydamas ją, svarsčiau laiko klausimą. Dvi
dešimt metų — ilgas laikas, daug darbo 
galima per tiek laiko padaryti. Štai mūsų 
tauta, atgavusi nepriklausomybę, per tiek 
laiko pažengė toli į priekį ir spėjo išugdy
ti daug patriotinių inteligentų ir visuome
nininkų.

Sutinku, kad tremtyje daug sunkiau to 
paties pasiekti, dėl to daug ir nereikalauju. 
Bet vis dėlto, turint galvoje tą ilgą laiko
tarpį. reikalauti reikia. Kai pradedam kal
bėti apie reikalavimus, tai, žinoma, nega
lime tylomis praeiti ne tik pro jaunimą, 
bet ir pro vyresniuosius. Sakoma, kad pir
moje eilėje reikalautina iš tų, kuriems 
daugiausia buvo duota. O kiek yra mūsų 
tokių, kurie pateko į tremtį įpusėję ar bai
gę gimnazijas ar universitetų mokslus? 
Daugumas jų šiandieną dirba kitiems, gar
bindami svetimus „auksinius veršius“ be 
mažiausių skrupulų, net neprisimindami, 
kad jie yra daug skolingi Lietuvai. Daugu
mas jų savo šeimose jau lietuvių kalbos 
nebevartoja ir patys nebežino, kas esą.

Atsidūrę tremtyje, tuojau pradėjom au
komis remti lietuvišką jaunimą — skautus 
ir sportininkus. Jei kas apskaičiuotų, kiek 
per 20 metų suaukota, tai, tur būt, susida
rytų graži sumelė. Visi aukotojai tikėjosi, 
kad jie padės išugdyti stiprų lietuviškai 
susipratusį jaunimą. Deja, faktai rodo, 
kad senimas bus labai apsivylęs.

Čia ne tam rašau, kad ką nors įskaudin
čiau. Nesakau, kad nėra tėvų keliais einan
čių jaunuolių. Britanijoje įvairiose vietose 
pats žinau net ketvertą tokių mergaičių, 
kurios jaučia lietuvišką pareigą ir atlieka 
ją. Bet kur kitos ir kiti?

Pakalbėkim ir pavyzdžiais. Londone bu
vo suruoštas komunizmo aukų minėjimas. 
Jo programoje dalyvavo iš lietuvių 3 mer
gaitės ir 3 jaunučiai. Tarp tų mergaičių 
buvo viena Kanados lietuvaitė. Kitų tau
tybių jaunimas pasirodė ten dešimtimis. O 
kur yra mūsų jaunimas? Kodėl kiti su
pranta reikalą kitaip?

Visi aukotojai tikėjosi daug daugiau iš 
lietuviškų skautų ir jaunimo. Jie savo au
komis prašyte prašė jaunimą sudaryti lie- 

gyboje. Tik visa bėda, kad nėra informaci
jos. Laikraščiai seni, laiškai beverčiai. Vi
sos žinios — tik gandai. Kartais tie gandai 
pasitvirtina, bet daug būdavo netikrų, kar
tais kuopų vadai turėdavo duoti paaiškini
mų. Jautėmės lyg kad būtumėm patekę į 
aptvarą. Kareivių nuotaika krito. Lenkai 
buvo Vilniuje, valdė Švenčionių geležinke
lio liniją ir vis veržės gilyn į Lietuvą. Šiau
rės vakaruose vokiečiai-kolčiakininkai plė
šikauja, brukdami gyventojams beverčius 
pinigus. Kolčiakininkai buvo gerai gink
luoti. Atrodė, kad jau nebe mums juos su
drausti. Bet neatrodė, kad jie manytų iš 
Lietuvos geruoju pasitraukti. Atrodė jau, 
kad Lietuvos dienos suskaitytos ir vėl teks 
gyventojams svetimas jungas traukti. Kilo 
klausimas: gyventi ar mirti? Buvo nusi
statyta kautis iki paskutiniųjų. Mobilizuo
ti kariai jautėsi šiek tiek geriau ir ramino 
savo ginklo draugus — savanorius. Vokie
čių, lenkij ar rusų niekas nenorėjo matyti 
ant savo sprando. Savanoriai jautė: jei ne- 
sikaus, tai tik virvę pamatys ant savo kak
lo.

Kai buvo gauta pirmoji žinia, kad lietu
viai galutinai sulamdė kolčiakininkus, tai 
kareiviai iš pradžių visa tai palaikė gan
dais. O kai išsiaiškinta, kad tai tiesa, ka
reivių ūpas pakilo.

Apie sausio mėnesio vidurį teko būti 
sargyboje prie trečiosios divizijos būstinės 
Eglaitėje. Atvažiavo du vežimai. Vežikai 
buvo civiliai, bet prie jų dar po ginkluotą 
kareivį. Vienas vežikų nuėjo tiesiai į šta
bą. Sulaikytasis buvo žydas iš Kauno ir 
būtinai norėjo kalbėtis su divizijos vadu. 
Lietuviškai jis nemokėjo, kalbėjo tik rusiš
kai. Bet jis turėjo Lietuvos ministerijos iš
duotus dokumentus, kad veža vaistus per 
frontą ir kad jam būtų teikiama reikiama 
parama ir apsauga.

Jis norėjo greitai susitvarkyti. Girdi, 
svarbu apsaugoti vežimus. Buvo pristaty
tas pačiam divizijos vadui Galvydžiui-Bi- 
kauskui. Bet divizijos vadas delsė jį pa
leisti su vežimais. Užtruko kokias tris pa
ras. Žydelis vaikštinėjo nusiminęs iš vie
nos raštinės į kitą, nuo vieno vado prie ki
to. Laukdamas jis apėjo net paskirų kuo- 

tuvišką chorą, stiprią tautinių šokių grupę, 
vaidybos grupę. Jei lietuviškas jaunimas 
visa tai būtų turėjęs, esu tikras, kad reika
lai visiškai kitaip atrodytų. Tiesa, iš filmo 
juostelės galime pamatyti, kas buvo daro
ma, bet atliktieji darbai vis tiek neryškūs. 
Jei ta ar kita juostelė sunyktų, tai, ko ge
ra, nebeturėtume nė kuo pasididžiuoti...

Prisipažįstu, kad aš pats bijau savo min
čių... Aukotojų eilės jau praretėjo. Jau 
daug iš tų aukotojų patys gal būtų reika
lingi aukų. Daug jų nuėjo ten, iš kur nie
kad nebegrįš pasižiūrėti, koks iš tikrųjų 
yra tas jiems taip rūpėjęs lietuviškas jau
nimas. Ir man, kaip tikram pesimistui, ki
lo mintis: kaip ilgai dar bus galima matyti 
lietuvišką jaunimą ir skautus? Greičiau
sia, tol, kol bus aukotojų. O kai išmirs au
kotojai, tai su jais kartu sunyks skautai ir 
jaunimas. Žinoma, dar užtruks metai ir ki
ti.

Jeigu skautai ir lietuviškas jaunimas per 
tą laikotarpį būtų sukūrę chorą, taut, šo
kių grupę, o ne juostelę, tada ir mano min
tys būtų kitokios ir gal būčiau pasveikęs 
nuo pesimizmo. O visas senimas su dideliu 
džiaugsmu lankytų skautų parengimus, iš 
kurių skautai pasidarytų savo reikalams 
kapitalo ir tuo būdu atkristų tas aukų rin
kimas, nes per eilę metų jis ir nusibodo. 
Nors sakoma, kad geriau duoti, nei prašy
ti, bet sunku ir duoti, kai matai, kad nie
kad nieko negauni atgal.

Sutinku, kad sunku ką nors padaryti be 
gerai parengtų vadovų. Jei tokių susirastų 
senesnėj kartoj, jaunimui būtų nepriimti
na. O jei susiranda tarp jaunųjų, tai jau
nimas nekreipia reikiamo dėmesio.

Prisimenu, M. Gorodeckaitė viename 
DBLS suvažiavime primygtinai reikalavo 
visokiausios paramos jaunimui, pagaliau 
dar ilgiausiu straipsniu E.L. nurodė gaires 
ir kelius, ko turi siekti jaunimas, bet nė 
vienas jaunimo atstovas neatkreipė į tai 
dėmesio. Susitikęs autorę klausiau, kokia 
dabar jos nuomonė apie jaunimą, kai jos 
balsas nuskambėjo lyg tyruose. Jos atsa
kymas buvo trumpas ir labai aiškus: dau
giau niekad ir niekur nebekalbėsiu apie 
jaunimą.

Jaunimui reikėtų į save traukti ir pajė
gųjį jaunimą. Štai jaunimo atstovė V. Gal- 
buogytė yra išėjusi į dainininkes. Kiek ją 
pažįstu, jeigu į ją kas kreiptųsi iš jaunimo, 
tai ji būtų su juo. Reikia tik nuoširdų žes- 
tą parodyti, o tas švelnumas nieko nekai
nuoja ir daug perka. Bet ligi šiol neteko 
girdėti, kad skautai ar apskritai jaunimas 
būtų tą žestą parodę.

Daugumas senųjų Amerikos, Škotijos ir 
Londono lietuvių buvo mažo išsilavinimo, 
bet iki šiol jie yra išlikę lietuviais. Šian
dien dalis mūsų jaunimo išsilavinimu yra 
daug pranašesni net ir už savo tėvus, ne
kalbant apie senąją kartą, bet savo tėvų 
kalbą yra daugiau pamiršus nei senoji kar
ta.

Jeigu mūsų jaunimas steigs chorus, klu
bus. palaikys tėvų tradicijas, tarp savęs 
kalbės savo tėvų kalba, tada būsime tikri, 
kad auga lietuviškas jaunimas.

V. Leonas 

pų vadus bei karininkus ir pas kareivius 
eidavo pasikalbėti, kai pamatydavo būrelį. 
Jam labiausiai širdį gėlė, kad sargyba jo 
prie vežimų neprileidžia. Girdi, ten yra 
mano ir asmeniški daiktai — skustuvas, 
rūkalai ir kt. Buvo atėjęs ir pas mane ai
manuodamas. Girdi, divizijos vadui priža
dėjęs, kad duos kiekvienam divizijos ka
reiviui po du tūkstančius papirosų, jei tik 
praleistų su vežimais.

— O kas liks pačiam? — paklausiau.
— Ui, man nieko neliks, čia valdžios, čia 

ne mano. Valdžia už šituos vežimus gaus 
tiek pinigų, kad užteks užmokėti visiems 
Lietuvos valdininkams ir tarnautojams tri
jų mėnesių algai.

Neteko man tikrinti vežimų turinio. Nu- 
lydėjome tuos vežimus pro Šventeną iki 
Dauguvos ir ant ledo susitikome rusus. 
Ten buvo mūsų pulko vadas, bataliono va
das ir nemaža kuopų vadų. Rusų irgi buvo 
aukšto rango viršininkų. Kalbėtasi ant le
do gana ilgai, kai vežimai buvo jau seniai 
nuvažiavę. Žydas nuvyko kartu su veži
mais ir grįžo tik po dviejų savaičių, o mes 
laukėme tų žadėtųjų papirosų.

Mūsų karininkija beveik visi mokėjo ru
siškai. dauguma buvo tarnavę rusų ka
riuomenėje. Bet šio pasikalbėjimo metu 
beveik visi naudojosi vertėjais, o paskui 
juokėsi tarp savęs, girdi, per vertėją ge
resnį atsakymą gali duoti.

Žydas grįžo su kareivių apsauga. Viena
me nedideliame vežime buvo pinigai. Da
bar jis rūpinosi žadėtaisiais papirosais, bet 
tokio didelio kiekio nebuvo taip lengva 
gauti. Vėl žydelis vaikštinėjo nuliūdęs visą 
savaitę po Eglaitę, kol galų gale gavo ži
nią, kad važiuotų į Zarasus papirosų.

Nežinau, kaip tie pinigai pasiekė valsty
bės iždą, ar traukiniu, ar kaip kitaip. Bet 
žydas važiavo kartu su 3 p. pulko gurguole 
į Zarasus. Įdavęs parvežti papirosus, pats 
liko Zarasuose.

Tai buvo paskutinė tokios rūšies dovana 
mums. O ir frontas su bolševikais nutrūko, 
kai lenkai su latviais susitarę užėmė Daug
pilį.

Šateikis

JUPITERIO PALYDOVŲ VARDAI

Didžiausia Saulės sistemos planeta — Ju
piteris turi ir daugiausia palydovų — net 
12. Pirmuosius keturis didžiausius palydo
vus pastebėjo G. Galilėjus — astronominio 
teleskopo išradėjas. Jie praminti vardais, 
paimtais iš graikų mitologijos. Artimiau
sias palydovas gavo trumpiausią moteriš
ką pavadinimą Jo — Jupiterio mylimosios 
vardą. Antrasis palydovas vadinamas Eu
ropa — tai stebuklingojo paukščio Fenikso 
duktė, trečiasis — Ganimedas — žemiška
sis Dzeuso-Jupiterio sūnus, gražiausias 
mirtingųjų tarpe, perkeltas į dievų buvei
nę — Olimpą, ketvirtasis — Kalista — die
vo Pano, Hermio sūnaus, motina.

Kiti aštuoni Jupiterio palydovai tebėra 
bevardžiai. Tik penktasis palydovas kart
kartėmis jau vadinamas mitologiniu Al- 
matėjos vardu. Siūloma likusius palydo
vus taip pat mitologiniais vardais pavadin
ti: šeštąjį — Argusu — tai graikų daugia- 
akis milžinas, simbolizavęs žvaigždėtąjį 
dangų, septintąjį — Cilikse, aštuntąjį — 
Feniksu — paukščio, atgimstančio iš savo 
pelenų, devintąjį — Kadmusu — Europos 
brolio vardu, dešimtąjį — Sarpedonu — 
Europos sūnus, vienuoliktąjį — Trosu — 
Ganimedo tėvo ir dvyliktąjį — Arkų —Ka- 
listos sūnaus vardu.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios neri užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
Informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.H
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Europos lietuviu^ kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: Miklovas 2 sv., K.
Ežerinskas 25 šil. ir P. Voveris 1 sv.

TFA D. Britanijoje nuoširdžiai dėkoja.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 50 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak., 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu
bo salėje (345 A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9) bus minima Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 50 metų sukaktis.

Programoje dalyvauja solistė Birutė 
Valterienė iš Herefordo.

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

Londono artimesniųjų kolonijų lietuviai 
kviečiami dalyvauti šiame ypatingame mi
nėjime.

Vasario 18 d., 11 vai., Lietuvių bažny
čioje bus pamaldos, kurias užprašė Lietu
vos Atstovas D. Britanijoje.

Visi prašomi dalyvauti.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR 
WESTMINSTERIO VYSKUPO 

APSILANKYMAS LIET. BAŽNYČIOJE 
Kovo 3 d., sekmadienį, 11 vai.. Lietuvių 

bažnyčioje bus pamaldos ir teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas.

Mišias laikys ir pamokslą pasakys West- 
minsterio vyskupas P. Cašey.

Tą dieną 1 vai. Parapijos salėje bus pie
tūs vysk. P. Casey pagerbti ir kun. Kaz. A. 
Matulaičio kunigystės 50 m. sukakčiai pa
minėti.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašomi 
užsirašyti pas Šv. Onos draugijos valdy
bos nares ar Parapijos komiteto narius.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS
Vasario 24 d., šeštadienį, Sporto ir So

cialinio klubo salėje Šv. Onos Draugija 
rengia Blynų balių-šokius.

Pradžia 7.30 vai.

NORINTIEMS PRIIMTI SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTĄ

Norintieji priimti Sutvirtinimo sakra
mentą, malonėkite pranešti Lietuvių baž
nyčios kunigams ne vėliau kaip iki kovo 1 
dienos.

MIRĖ M. SCINSKIENĖ
I. SIMONAITIENĖ

Sausio 4 d. mirė senosios išeivijos narė 
Magdalena Sčinskienė, 80 m. amžiaus.

Sausio 17 d. mirė Ieva Simonaitienė, 75 
m. amžiaus.

Abi iš Šv. Kazimiero bažnyčios palaido
tos Šv. Patricko kapinėse.

ATGIMĖ TAUTINIŲ ŠOKIŲ RATELIS
Dar prieš daugiau kaip porą metų vei

kęs tautinių šokių ratelis buvo sunykęs. 
Dabar jis vėl atgimė, vadovaujamas Jani
nos Kinkienės. Buvęs to ratelio vadovas 
Viktoras Lagūnavičius studijuoja Leeds 
universitete.

Repeticijos būna sekmadieniais Sporto 
ir Socialinio klubo salėje.

KAIP PASIEKTI KAPINES 
LEYTONSTONE?

Tenka nugirsti, kad kai kurie lietuviai 
pasiklysta, norėdami aplankyti Šv. Patri
ko kapines Leytonstone. Į jas reikia va
žiuoti požeminiu traukiniu iki Leyton sto
ties, o ten jau nuo stoties matyti ir pačios 
kapinės.

JAUNIMUI
ŽODELIS JAUNIMUI

Pradėjom dabar savo skyrelį „Europos 
Lietuvyje“, ir tikiuos, kad neužilgo turė
sim tikrai ką nors gero ir įdomaus jame.

Prašau jaunimą prisidėti, kad galėtume 
tęsti. Ne kasdien pasitaiko tokia proga, 
kad jaunimas gauna savo kampelį laikraš
tyje. Tai prašau tave, jaunime, sukrusti! 
Jei turit ką nors įdomaus — parašykit. 
Rašykite, siųskite savo mintis, o mes viską 
sutvarkysime.

Adresas: Lietuvių Jaunimo Centras,
2 Ladbroke Gardens, London, VV.ll.

Naudojuos šia proga padėkoti „Europos 
Lietuvio“ leidėjams ir darbuotojams už lei
dimą jaunimui turėti laikraštyje savo 
skyrelį.

Vytautas Janulevičius
Skyriaus Redaktorius

KALBAI MOKYTIS
Artimiausiu laiku pradėsime spausdinti 

R. Kinkos straipsnius, kuriuose jis aiškins 
įdomius būdus, kaip išmokti lietuviškai. 
Jie bus naudingi tiems, kuriems yra sun
koka lietuviškai kalbėti.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 4 sv. 6 
šil. J. Liūdžius, 13 šil. A. Širvaitis, 12 šil. 
J. Kruminas, 4 šil. V. Žukas, po 3 šil. H. 
Ropius, L. Švalkus, V. Bakys, J. Baršaus
kas, J. Balčiūnas, P. Simonaitis, J. Vens- 
kūnas. A. Vainorius, H. Gasperas, P. Mi
liauskas, V. Puidokas, A. Bernotas ir S. 
Jackūnas.

KIENO VAINIKAS TEN BUVO?
Anąkart nurodėme, kad keletas vainikų 

prie a.a. Min. B. K. Balučio kapo vėliau 
jau nebeturėjo užrašų, kai buvo sudarinė
jamas sąrašas.

Gavome žinių, kad baltų tulpių kryžiaus 
formos vainikas buvo Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjo V. Balicko ir šeimos ir K. No
reikaitės.

Šis vainikas buvo palaidotas kartu su 
karstu.

EKSKURSIJA Iš RYTINIO LONDONO
Jau kelintas kartas rytinio Londono lie

tuviai važiuoja į Lietuvių Namus priva
čiai samdytu autobusu. Ten tokių vietų 
lietuviai, kaip Selfordo, Walthamstovo, 
Leytono, Hackney, sudaro daugiau kaip 
tris ketvirtadalius visos lietuvių bendruo
menės. O Lietuvių Namai nuo šių vietovių 
yra maždaug už 10 mylių. Įvedus naująjį 
įstatymą tikrinti, ar nevažiuoja įsigėrę, 
lietuviai surado išeitį važiuoti į parengi
mus autobusais.

Toks paskutinis išvažiavimas iš rytinio 
Londono į Spaudos balių sudarė 52 asme
nų ekskursiją.

LONDONO VAIKŲ EGLUTĖ
Londoniečių moterų ir skautų tėvų rū

pesčiu Londono vaikai gruodžio 31 d. tu
rėjo kalėdinę eglutę.

Ją rengiant ypač daug darbo įdėjo Ju
rienė, Ig. Dailidė, S. Starolis, V. Girėnas 
su savo sūneliais, Br. Namajuškienė, M. 
Masteikienė, J. Babilius (jis buvo Kalėdų 
senelis) ir kiti.

A. Kusta pravedė programą, kurioje vai
kai inscenizavo užgimimą, deklamavo, 
skambino pianinu ir dainavo.

Po žaidimų ir programos vaikai ir tėvai 
pasivaišino.

S. A. ALEKSANDRAVIČIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Sausio 17 d. iš Southamptono į Australi
ją išvyko Stasio ir Anelės Aleksandravičių 
šeima.

Londono Sporto ir Socialinis klubas su
rengė jiems išleistuves.

Klubo vicepir. J. Babilius padėkojo A. 
Aleksandravičienei, kuri išbuvo klubo val
dyboje daugiau negu 10 metų. Kalbėjo P. 
Bulaitis, kuris su S. Aleksandravičium yra 
gyvenęs Škotijoje. J. Černis choro vardu 
prisiminė Aleksandravičienę, kuri išbuvo 
chore nuo to laiko, kai tik atvažiavo iš Ško
tijos. Šv. Onos Draugijos vardu tarė žodį 
V. Puidokienė. J. Alkis, kaip choro seniū
nas, padėkojo už nuolatinį ir pavyzdingą 
dalyvavimą chore ir įteikė Lietuvos vaiz
dų knygą su visų dalyvių parašais. P. Ma- 
šalaitis ir S. Puidokas prisiminė, kad Alek- 
sandravičiai buvo jautrūs ir darbingi lie
tuviškos bendruomenės nariai. S. Kaspa
ras nurodė, kad Anglijos bendruomenė ne
teks, bet Australijos lietuviai laimės išva
žiuojančius, dėl to lietuviškai bendruome
nei nebus nuostolio.

Išleistuvių parengimu rūpinosi Vytautas 
Masteika.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Prieš porą savaičių buvo suoganizuota 

Londone tautinių šokių grupė. Moko J. 
Kinkienė, Tuos, kurie gali, prašom prisi
dėti, nes reikia šokėjų.

:i: * *

— Londoniškė Karina Briedytė ruošiasi 
vykti kuriam laikui į Kanadą pasiprakti
kuoti savo profesijoj —moterų plaukų kir
pėjos.

— Stasys Mockus dirba Lietuvių spaus
tuvėje ir lanko Londono Spaustuvininkų 
koledžą.

— Jonas Grupiljonas pasižadėjo mūsų 
skyrelyje vesti „Top ten records (pop!)“ 
apžvalgą. Jam padės Virginija Čemytė.

Jonas Grupiljonas mokosi ekonomijos ir 
prancūzų kalbos (A Level), o V. Černytė 
— geografijos, botanikos ir meno.

— Antanas Černis baigė mokyklą su 3 
GCE (O Level) iš fizikos, anglų ir istorijos. 
Toliau jis mokysis fotografo profesijos.

S. M.

KUN. J. BUDZEIKA Į JAV
Lietuvių bažnyčios klebonas kun. J. Bud- 

zeika išvyko į JAV — į savo tetos laidotu
ves Chicagoje.

Grįš apie vasario mėn. vidurį.

COVENTRY
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 50 M. SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Vasario 24 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Len

kų atsargos karių klubo salėje, Whitefriars 
Lane, DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba 
rengia Lietuvos Nepriklausomybės Paskel
bimo 50 Metų Sukakties Iškilmingą Minė
jimą.

Programoje: kun. A. Gerybes paskaita, 
kitų tautų organizacijų atstovų sveikini
mai ir įvairi meninė dalis, kurią išpildys 
T. Buroko vadovaujamas Bradfordo „Sū
kurys“ ir tautinių šokių grupė „Atžaly
nas“. Paskiau bus linksmoji dalis su šo
kais, kuriems gros E. Dragūno vadovauja
ma kapela iki 1 vai. ryto, baras su (vairiais 
gėrimais ir kt. veiks iki 11.45 vai. Be to, 
bus gausi ir vertinga loterija.

Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli 
maloniai kviečiame gausiai atsilankyti ir 
atšvęsti šią iškilmingą ir brangią šventę ir 
linksmai praleisti laiką draugų ir pažįsta
mų tarpe. Tad iki malonaus pasimatymo 
Coventry.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Wolverhamptono Skyriaus Val

dyba vasario 17 d., šeštadienį, 7 vai. p.p., 
George Hotel salėje, Stafford Street, ren
gia Nepriklausomybės šventės minėjimą.

Programoje B. Snabaitienės vadovauja
mas Manchesterio jaunimas išpildys meni
nę dalį. Po programos šokiai ir alutis.

Visus tautiečius iš arti ir toli kviečiame 
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
BLYNŲ BALIUS

Vasario 24 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia Blynų balių 
su šokiais. .

Šeimininkės pavaišins skaniais blynais, 
o alutis numalšins troškulį, šokiams gros 
gera muzika.

Prašome tautiečius gausiai atsilankyti.
Klubo Valdyba

= | 
| MOŠŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. |

Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas 
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
f ypač naudingi jūsų giminėms: g

I VASARINIS 1968. 1: |

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 34 jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 34 jardo vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 

B kojinių.
= Kaina £25.0.0. g
| VASARINIS 1968. 2: |

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 34 jardo š 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 

H marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.
| Kaina £27.10.0. g

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis = 
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, fg kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: g

= Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteris- =S «=kas lietpaltis ,£3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

| BALTIC STORES LTD. | 
g (Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.I Tel. SHO 8734. g| |
: Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
£ siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako,

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių j
| supirktuosius siuntinius.
S Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
šį Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
s Income Tax klausimais. =
I i
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiimninniiiniinnnnnniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Po Spaudos Baliaus
Spaudos balius Lietuvių Namuose šiais 

metais buvo gausus ir nuotaikingas. Bet, 
deja, tai nebuvo jaunimo balius. Bene pats 
pirmasis šokius pradėjęs „jaunuolis“ prisi
pažino neseniai peržengęs 65-tus metus... 
Peržvelgęs svečių prikimštą salę, matei 
daugybę plikių ir žilagalvių, tarp kurių tik 
vienur kitur šmėkštelėdavo jaunas veide
lis, o ir tas pats dažniausiai nelietuviškas. 
Lietuvišką jaunimą spaudos baliuje galė
jai ant vienos rankos pirštų suskaityti. 
Daug neperdedant, galima būtų pasakyti, 
kad baliaus dalyvių amžiaus vidurkis bu
vo apie 50 metų. Gal todėl rengėjai ir or
kestrą pasamdė, kuris grojo tokio pat se
numo graudžias melodijas...

Ir štai, va, dar kartą iškyla klausimas, 
kas atsitiko su lietuviškuoju jaunimu? Ar 
bent su Londono ir apylinkių jaunimu? 
Praėjusiais metais, kai buvo pasišauta pa
siųsti į Jaunimo Kongresą Čikagoje Ang
lijos jaunimo atstovus ir tam pasiuntimui 
sutelktos lėšos, kandidatų, rodos, atsirado. 
Pigios kelionės į Ameriką sužavėti Londo
no jaunieji lietuviai buvo net DBLS jau
nimo skyrių suorganizavę. Lietuvių Na
muose buvo įrengtas specialus, nemaža pi
nigo kainavęs jaunimo kambarys. Atrodė, 
kad pasinešta veikti. Deja, po Kongreso 
entuziazmas užgeso. Nieko nebegirdėti 
apie jaunimo skyrių, jau mėnesiai, kai nie
kas nebevarsto jaunimo kambario durų. 
Kas atsitiko?
Sekant žinutes iš provincijos, atrodo, kad 

jaunimas ten dar veiklesnis. Štai Manches- 
teris, pasekdamas pernykščiu londoniškių 
pavyzdžiu, organizuoja jaunimo DBLS 
skyrių. Gerų žinių ateina iš Bradfordo ir 
Nottinghamo. Duok Dieve, kad jie įaugtų

NOTTINQHAMAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 50 M. SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Vasario 17 d., 7 vai. p.p„ Ukrainiečių klu

bo salėje (30 Bentinck Rd.) vietos ir apy
linkių lietuviams rengiamas Lietuvos Ne
priklausomybės 50 Metų Minėjimas.

Programoje: A. Pilkausko paskaita, svei
kinimai ir meninė dalis, kurią išpildys mū
sų visų gerai žinomoji darbščioji, ypač la
bai daug su jaunimu pasidarbavusi ir 
linksminusi mus parengimų programose 
po visą plačią Angliją solistė Vida Gaspe- 
rienė. Su deklamacijomis pasirodys Erna 
Jurkšaitytė ir Br. Čiudiškis. Vėliau bus šo
kiai su gera muzika, bus loterija, veiks ba
ras.

Kviečiami iš arti ir toli, seni ir jauni, 
taip pat prašoma laikytis punktualumo.

Skyriaus Valdyba 

į lietuviškąją bendruomenę ir joje ištver
tų.

Jaunimo nutautimo ir atšalimo klausi
mais mūsų spaudoje milijonai žodžių pri
rašyta, marios rašalo išlieta, bet joks to 
klausimo sprendimas iki šiol nesurastas. 
Ir niekas jo nesuras, nes priežastys glūdi 
ne jaunime, o senime, tai yra tėvuose. Jau
nuoliai, kurių tėvai patys nesupranta lie
tuviško aukėjimo reikalo, kurie nekalba su 
vaikais lietuviškai ir neįkvėpia jiems savo
jo krašto meilės, niekada neišaugs tikrais 
lietuviais. Nieko nepadės mūsų rašymai, 
pamokslai, kongresai, stovyklos ir net ma
terialinė parama.

Kraštuose, kaip Anglija, kur lietuvių 
bendruomenės yra negausios, gal būt, yra 
likęs tik vienas kelias — lietuviškojo jau
nimo atranka. Ten, kur nėra pakankamai 
sąmoningų lietuviškų šeimų, galinčių su
daryti pagrindą organizuotam jaunimo vei
kimui (kaip yra, pvz., Amerikoje), reiktų 
sustoti bent ties tomis pavienėmis šeimo
mis, kuriose vyrauja lietuviška dvasia ir 
kuriose dar girdėti lietuviškas žodis. Reik
tų surasti, atrinkti ir remti jaunus lietu
viškus talentus, busimuosius menininkus, 
rašytojus, žurnalistus ir kitų profesijų 
žmones, kurie, jei ir nepajėgs tęsti vyres
niosios kartos pradėto organizuoto darbo, 
tai nors galės padoriai reprezentuoti lietu
vius ir Lietuvą šitame krašte.

Reikia manyti, kad šitoks samprotavi
mas gali susilaukti priešininkų, nes ir da
bar kartais skaitome spaudoje, kad net ki
tatautės mergaitės, užsidėjusios lietuviš
kus tautiškus rūbus, šoka Blezdingėlę ir 
garsina lietuvių vardą. Bet ne apie tokį 
garsinimą ir ne apie tokią reprezentaciją 
šioje vietoje kalbama.

Turint galvoje pradžioje minėtą spau
dos baliaus vaizdą, atrodo, laikas pradėti 
rimtai galvoti, kas perims tą mūsų spaudą 
ir visokį kultūros darbą, kas rūpinsis mū
sų sunkiai įsigytomis nuosavybėmis ir kas 
dalyvaus lietuviškuose parengimuose po 
10-29 metų, kai dabartiniai žilagalviai ir 
plikiai bus negrįžtamai pasitraukę.

J. Vikis

DERBY
VISI Į MINĖJIMĄ

Vasario 10 d. DBLS Derbio Skyrius ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės 50 Metų 
Sukakties Iškilmingą Minėjimą.
Minėjimas įvyks viename gražiausių Der

byje „Grandstand Hotel". Pradžia 6 vai. 
vakaro, tęsis iki 11.45 vai.

Programoje: iškilminga oficialioji dalis, 
po jos bus linksmoji dalis su šokiais, ku
riems gros viena puikiausių lietuvių kape
lų — E. Dragūno vadovaujama iš Covent- 
rio. Atsigaivinimui veiks baras ir kt. Be 
to, bus gausi ir vertinga loterija ir kiti 
įvairumai.

Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli, 
jaunimą ir senimą, visus kviečiame gau
siai atsilankyti ir atšvęsti su mumis šią 
brangią mūsų šventę, be to, pasilinksminti 
ir praleisti laiką draugų ir pažįstamų tar
pe. Visi atras ką nors gražaus ir įdomaus.

Tad visi į minėjimą Derbyje!
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties klubo valdy
ba skelbia, kad vasario 11 d., 3 vai., klubo 
patalpose šaukiamas klubo narių metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkėje numatyta:
Valdybos ir revizijos komisijos praneši

mai;
Diskusijos dėl pranešimų;
Valdybos ir rev. komisijos rinkimai;
Einamieji reikalai.
Jei 3 vai. nesusirinks pagal klubo įstatus 

numatytas narių skaičius, tai susirinkimas 
bus šaukiamas 4 vai. ir bus teisėtas, nežiū
rint to, kiek klubo narių susirinks.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — vasario 11 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORD — vasario 18 d„ 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — vasario 25 d., 1 v.p.p.
STOKE-on-TRENT — vasario 11 d., Tun

stall.
ECCLES — vasario 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — vasario 28 d., 11 vai.
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