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Šįkart tasai skaitmuo reiškia ne kokio 

nors ilgaamžio Matuzalio metus, ne šią ar 
tą valstybinę sukaktį, o šiandieninį mūsų 
laikraščio numerį. Taip, jeigu per tuos 
daugiau kaip dvidešimt metų nebuvo ap
sirikta skaičiuojant, tai šis numeris yra 
tūkstantasis. O kadangi čia ne matuzali- 
niai metai, o vien tik savaitraščio nume
riai, tai beveik nebūtų ko ir pradėti šnekė
ti, jei ne tasai mūsų žinojimas, kad mūsų 
laikraštis yra kartu ir mūsų gyvenimo šio
je karalienės saloje istorija. Ta istorija su 
spragom, nepilna, bet laikraščio pareiga nė 
nėra rašyti istoriją. Jo pareiga yra liudy
ti, ir mūsų laikraštis liudija ne vien tik 
tuo, kas jame yra, bet net savo paties bu
vimu.

Vyresnieji mūsų skaitytojai dar prisime
na ir didžiuojasi tuo prisiminimu, kai jie 
gavo pirmuosius rotatorium spausdinto ži
nių biuletenio numerius anais 1947 metais, 
kai Londone susiorganizavo DBLS ir po 
visus salos kampus pradėjo kurtis skyriai. 
Tasai biuletenis buvo mūsų laikraštis, mū
sų ryšininkas, kuriame netrukus tarptau
tinių žinių apžvalgas pradėjo nusverti mi
sų pačių vietiniai ir bendrieji lietuviški 
reikalai. Taigi jis pastebimai pasidarė mū
sų veidrodis, labai prasto sunėrimo, bet 
mūsų. Tie, kurie tiesiogiai rūpinosi laik
raščio leidimu, visų lietuvių remiami, 
stengėsi kaip begalėdami tą veidrodį to
bulinti. Netrukus jis buvo pradėtas spaus
dinti fotostatiniu būdu, paskui ėjo per sve
timas spaustuves, paskui entuziastiškai 
stengtasi iš kelių saujų rankom dėliojamu 
raidžių lipdyti laikraštį, su visų talka įsi
gyta spaustuvėlė, sulipdyta iš seno laužo, 
vėl prašinėta mašinų ratukams, nors tuo
met visus tuos fondus surijo kiti reikalai, 
kol pagaliau ateita iki dabartinės patogios 
padėties, kada jau niekas nebedejuoja ir 
nebemaldauja aukų. Jei sena mašina su
baigia griūti, tai ji maždaug be triukšmo 
pakeičiama tokia, kuri dar tvirčiau laiko
si ant kojų ir kurios ratukai pajėgia eiti 
savo pareigas.

Taigi laikraštis praėjo nelengvą kelią. Iš 
biuletenio jis stengėsi pasidaryti laikraš
čiu tuomet, kai mes patys laikėmės su
grūsti stovyklose, paskui spaudėme svarą 
prie svaro įsigyti kokiam nors nameliui, 
kur galėtų galvą priglausti ir pats savinin
kas ir jo šeima. Netrukus lyg rudenį ger
vės būriai mūsiškių pradėjo kelti sparnus 
ir skristi geresnio gyvenimo ieškoti. Ta
čiau ir iš tų anuomet dar pustuščių kiše
nių arba laikančių pinigus būtiniausiems 
savo reikalams plaukė svarai, kad galėtų 
būti padėti stipresni ir pastovesni pagrin
dai taip pat ir laikraščiui. Ir jie buvo pa
dėti. Taigi ar šitas nueitasis kelias nėra is
torija? Ėjom, klūpom, kėlėmės, maldavom, 
nešėm svarus ir visa tuo kūrėm istoriją.

Žinoma, mes tos istorijos galėjom ir ne
kurti. Kas gi mes? Esame tik sauja, palygi
nus su visa tauta! Bet tauta yra svetimųjų 
pavergta, ir laisvėje gyvenąs sąmoningas 
lietuvis jaučia pareigą liudyti, kad jis te
bėra gyvas tautai, kad jis daro viską, kiek 
jo pajėgumas leidžia, išlikti pats ir prisi
dėti prie kovos. Taigi tas pro visokias kliū
tis ėjęs ir tebeinąs laikraštis yra kartu gy
vas liudininkas mūsų lietuviško sąmonin
gumo, tautinio atsparumo ir vieningo su
pratimo, kad mes turime kovoti ir liudyti.

Tiesa, nors mums tenkantieji uždaviniai 
tebėra vis tie patys, bet mūsų pajėgos pa
stebimai menkėja, ir tai taip pat atsispindi 
laikraštyje. Arčiau prie savo laikraščio 
esantieji tam tikromis progomis pasiguo
džia: o, jei turėtume bent kokiu tūkstančiu 
prenumeratorių daugiau, tada padarytu
me puikesnį laikraštį! Bet iš kur sutrauk
si tuos prenumeratorius? Daug išvažinėjo, 
nemaža jau išmirė, o kiti sugeba ir be lie
tuviško laikraščio gyventi. Anie didžiojo 
pirmųjų metų entuziazmo laikai praėjo ir, 
rodos, jau negrįžtamai. Išvažinėjo kitur ir 
nuo mūsiškio laikraščio atitrūko nemaža 
bendradarbių, o daug kitų jau nuėjo į ka
pus. Naujų į jų vietą neateina.

Visa tai yra bėdos ir kliūtys mūsų kely
je, kurias ir keliame tūkstantojo numerio 
proga. Bet kartu mes džiaugiamės, kad 
mūsų maža bendruomenė tiek ištesėjo. 
Džiaugiamės, kad laikraštis iš viso galėjo 
būti leidžiamas. Džiaugiamės žinodami, 
kad jis šiandien turi visas ekonomines są
lygas toliau eiti ir kada nors susilaukti ki
to tūkstančio numerių. Eidamas jis ir to
liau stengsis būti mūsų lietuviško gyveni
mo veidrodžiu ir kurti mūsų nedidelės, bet 
glaudžios bendruomenės istoriją.

Aukos kovai vykdyti
Jungtinis Finansų Komitetas yra įsteig

tas remiantis visų Lietuvos laisvės bei ne
priklausomybės atgavimo pastangoms va
dovaujančių veiksnių sutarimu, priimtu 
jų 1967 m. sausio 14-15 d.d. konferencijoj 
New Yorke, šis sutarimas yra patikslintas 
ir sutvirtintas tų pačių veiksnių konferen
cijoj, įvykusioj Vašingtone 1967 m. spalio 
21-22 d.d. Komitetas yra sudarytas iš visų 
tų veiksnių įgaliotų atstovų.

Jubiliejiniams Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo metams, paskelbtiems Lietu
vos Laisvės Kovos Metais, visi Lietuvos 
laisvės bei nepriklausomybės byla besirū
pinantieji veiksniai yra numatę padidintą 
tais metais atliktinųjų darbų sąrašą. Tas 
sąrašas yra viešai paskelbtas.

Lietuvos Laisvės Kovos Metais atliktinų 
darbų didelė dalis yra įvairiomis priemo
nėmis vykdomi kreipimaisi Lietuvos lais
vės reikalu į laisvojo pasaulio visuomenes, 
ypač į tuos jų sluoksnius, kurie gali pa
daryti Lietuvos bylai palankios įtakos 
tarptautinės politikos plotmėje. Kita dar
bų dalis skiriama sudaryti sąlygoms, kad 
šiais metais ryškiau viešai pasirodytumėm 
įžymesniaisiais lietuvių kultūrinės kūry
bos vaisiais, nes jie ir vieni iš svarbiausių 
argumentų tautos laisvės bylai ginti, ir 
drauge jie yra patikimiausia atrama ugdy
ti jaunųjų tautiniam susipratimui ir jų su- 
sitapdinimui su tauta, stiprinti naujomis 
jėgomis tautos laisvės kovotojų gretas.
Pasiryžus Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 50 metų sukaktį atžymėti praplės
tu bei sustiprintu politiniu ir kultūriniu 
veiklumu, būtina sudaryti ir atitinkamą, 
■šiems Lietuvos Laisvės Kovos Metams 
skirtą tos veiklos finansinę atramą — ne
paprastą išlaidiĮ sąmatą.

Ši, šalia paprastosios, numatytoji nepa
prasta išlaidų sąmata įgyvendinti yra visų 
sąmoningų, tautos laisvės bei nepriklauso
mybės idėjai ištikimų lietuvių reikalas. 
Patogumo ir tikslingumo sumetimais, kad 
trims dešimtims paskirų darbų nebūtų tri
jų dešimčių paskirų rinkliavų, yra sutar
ta, kad lėšas šiai nepaprastajai sąmatai —• 
ir tik jai vienai — telks vienas bendras or
ganas — Jungtinis Finansų Komitetas. Su
tarta, kad komitetas surinktąsias lėšas 
skirs į dvi lygias dalis. Viena tų lėšų pusė 
bus Lietuvos Laisvės Kovos Metų progra
moje numatytų politinės reikšmės darbų 
išlaidoms apmokėti, o kita pusė —tų pačių 
metų programoje numatytoms kultūrinės

Septymos DIENOS
Vietnamo taikos klausimas

Vietname vis tebevyksta kietos kovos, 
tačiau diplomatiniu keliu vedami pasitari
mai, kaip pasiekti taikos.

J. Tautų generalinis sekretorius U Than- 
tas lankėsi didžiųjų > valstybių sostinėse 
kaip tik tais reikalais. Jis Maskvoje matėsi 
su sovietų vadais, kurie parodė palanku
mo taikai, jei JAV ir Šiaurės Vietnamas 
sutiktų sėstis prie derybų stalo. Tarėsi su 
Britanijos vyriausybe, o Paryžiuje buvo 
susitikęs su Šiaurės Vietnamo žymiu dip
lomatu.

Prez. Johnsonas pareiškė, kad JAV su
tinka sustabdyti bombardavimus, jei š. 
Vietnamas nesistengs tos pertraukos pa
naudoti atsiųsti į Pietų Vietnamą daugiau 
kariuomenės, ir tartis, jei pasitarimai ne
bus tik proga propagandai varyti.

Šiaurės Vietnamas sutiktų, sako, tartis, 
jei bombardavimai būtų sustabdyti be jo
kių sąlygų.

Daugiau kariuomenės
Vietname JAV jau turėjo pusę milijono 

kariuomenės.
Dabar tie daliniai dar papildyti 10.500 

karių.

Susidorojimas Ukrainoje
Nesudarinėdama jokių bylų, dėl kurių 

būna triukšmo, Ukrainoje slaptoji policija 
tyliai suėmusi ir daugiausia į koncentraci
jos stovyklą išgabenusi apie 20 įžymių in
telektualų už antisovietinę veiklą.

Manoma, kad Sov. Sąjungos vadams nu
sibodę klausytis kritikos ir jie davę leidi
mą slaptajai policijai naudotis stalinisti- 
niais metodais.

Kard. Mindszentys nenori
Popiežiai Jonas, o dabar Paulius stengė

si prikalbėti kardinolą Mindszentį, kad jis 
išeitų iš amerikiečių ambasados Budapeš
te ir važiuotų į Vatikaną. Tada Vatikanas 
galėtų skirti naujus vyskupus ir pagerinti 
santykius su Vengrija.

Bet kardinolas nenorįs išvažiuoti. 

kūrybos manifestacijoms. Paskiriems pir
mosios rūšies reikalams lėšas skirstys Vil
ko valdyba, o antrosios — atitinkami Lie
tuvių Bendruomenės organai.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto ir JAV Lietuvių Bendruomenės vado
vybės vardu mes kreipiamės į visus lietu
vius, prašydami jų talkos ir paramos įgy
vendinti tai Lietuvos Laisvės Kovos Metų 
programai. Prašome kiekvieną organizaci
ją, grupę, sambūrį ar klubą; kiekvieną po
litinį, kultūrinį ar šiaip visuomeninį jun
ginį; pagaliau kiekvieną paskirą lietuvį au
koti Jungtiniam Finansų Komitetui. Kokio 
dydžio auka bebūtų, ji vertinga ir reika
linga.

Tad aukokime visi. Prie Lietuvos Lais
vės Kovos Metų uždavinio įvykdymo pri
sidėkime tvirtai.

Adresas aukoms siųsti:
United Lithuanian Finance Committee, 
29 West 57 St., New York, N.Y. 10019.

Dr. J. K. Valiūnas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas

Bronius Nainys
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos Pirmininkas

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
SVEIKINIMAS

Prašau perduoti jūsų nariams ir laikraš
čio skaitytojams nuoširdžius sveikinimus, 
kuriuos siunčiu šia atmintina proga Socia
listų Internacionalo vardu. Nors sakoma 
„Netekus vilties, belieka tik širdies skaus
mas“, bet, neturėdami vilties, mes nebūtu
me galėję sukurti didžiojo Socialistų Sąjū
džio, kuris pats savaime yra pasaulio vil
tis, kaip toms tautoms, kurios gauna ne
priklausomybę šioje gadynėje, taip ir seno
sioms tautoms, kurios niekad neatsisakė 
pasiryžimo ginti savo suverenines teises. 
Senosios ir naujosios turi vieną bendrą da
lyką — teisę tautoms apsispręsti. Mes So
cialistų Internacionale, kreipdamiesi į sa
vo narį ■— Lietuvos Socialdemokratų Par
tiją, ypač šiais metais, pakartotinai kelia
me reikalavimą, kad jūsų tautai taip pat 
būtų leista pasinaudoti ta teise.

Albert Carthy
Gen. Sekretorius

Karininkų organizacija
Graikijoje susiorganizavo „Karininkų 

sąjunga prieš diktatūrą“.
Tokia pogrindinė ir jau apie trejetą 

tūkstančių dalyvių apėmusi organizacija 
buvo susidariusi prieš karaliui pradedant 
sukilimą. Ją irgi sudarė karininkai, ji va
dinosi Demokratijos gynėjais. Karalius sa
vo bandymu nuversti dabartinę valdžią 
pakenkęs jos veiklai.

Taikos planas Nigerijai
Londone šešetą savaičių vyko slaptos de

rybos — buvo svarstoma, kaip sustabdy
ti Nigerijoje pilietinį karą. Nigerija, di
džiausias Afrikos kraštas, yra buvusi Bri
tanijos kolonija.

Planuota siųsti karines pajėgas, kurios 
ten palaikytų taiką. Reikėtų bent 3.000 ka
rių, ir tokias pajėgas turėtų sudaryti keli 
kraštai.

Neduos bazės <
Buvo tvirtinama, kad Alžyras ligi šiol 

prancūzų naudotą Mers-el-Kėbilo jūrinę 
bazę atiduosiąs naudotis sovietams.

Bet Alžyro užsienių reikalų ministeris 
pareiškė, kad jo kraštas neturi tokio noro.

Pasitarimai dėl kariuomenės išlaidu
JAV vyriausybė pradėjo pasitarimus su 

V. Vokietijos vyriausybe dėl lėšų išlaikyti 
amerikiečių kariniams daliniams.

Anksčiau Vokietija, prisidėdama prie 
jos teritorijoje esančių amerikiečių kari
nių dalinių išlaikymo, pirkdavo iš JAV 
ginklus savo armijai. Dabar Vokietijai tas 
būdas nebepriimtinas.

Komunistų partijos klausimas
Vakarų Vokietijoje komunistų partija 

yra uždrausta nuo 1956 metų.
Dabar svarstomas klausimas, ar nebūtų 

geriau leisti partijai veikti. Toks klausi
mas keliamas ir dėl to, kad Vokietija sten
giasi gerinti savo santykius su komunisti
niais Rytų Europos kraštais.

PROTESTAS
DBLS Valdyba nutarė sukaktinę Vasario 

Šešioliktąją atžymėti dar vienu ypatingu 
būdu — įteikti Sov. Sąjungos atstovybei 
Londone min. pirmininkui A. Kosyginui 
adresuotą protestą pavergtosios Lietuvos 
reikalu.

Vasario 16 d., 3 v. popiet, DBLS 5 asme
nų delegacija nunešė tą protestą ir įteikė 
atstovybei.

Įteiktojo protesto tekstas yra šitoks:
„Pone, 1940 m. birželio 15 d. rusų armija 

užpuolė Lietuvos pasienio sargybinius ir 
užėmė visą kraštą. Tie veiksmai, Stalino 
įsakyti ir vykdomi sutartinai su Hitleriu, 
pažeidė tarp Lietuvos respublikos ir sovie
tinės Rusijos pasirašytąsias sutartis, o 
ypač:

1. 1920 m. liepos 20 d. taikos sutartį, pa
gal kurią Rusija be jokių sąlygų pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę;

2. 1926 m. rugsėjo 28 d. nepuolimo sutar
tį ir jos atnaujinimus 1931 m. gegužės 6 d. 
ir 1934 m. balandžio 4 d., pagal kurias Ru
sija įsipareigojo bet kuriomis sąlygomis 
gerbti Lietuvos teritorinę neliečiamybę ir 
susilaikyti nuo naudojimo jėgos;

3. 1933 m. liepos mėn. pasirašytąjį už
puoliko aptarimą, pagal kurį buvo aiškiai 
nurodyta, kad tokie veiksmai laikytini už
puolimo veiksmais.

Rimtai rūpindamiesi lietuvių tautos 
mums uždedamuoju įpareigojimu ir skati
nami D. Britanijos Lietuvių Sąjungos na
rių dvasinio solidarumo, čia ko griežčiau
siai protestuojame prieš tai, kad

a) Rusija ir toliau tebetęsia tą papikti
nančią agresiją prieš Lietuvą;

b) Lietuvoje tebėra rusų sudarytoji kvis- 
linginė valdžia ir nepriklausomas kraštas 
yra paverstas iš Maskvos valdomąja rusų 
kolonija;

c) vykdant žiaurų persekiojimą, šimtai 
tūkstančių lietuvių buvo ištremti į kon
centracijos stovyklas Sibire, atimant jiems 
galimybes ir progas grįžti į savo tėvynę;

d) Lietuvoje varžoma religinė laisvė, kū-

SUKAKCIAI ATSIMINTI
DBLS pirm. J. Vilčinskas parašė straips

nį apie tautų apsisprendimo teisę ir kaip ji 
buvo taikoma Lietuvai. Šį straipsnį at
spausdino latvių laikraštis „Latvija“, lei
džiamas Vokietijoje, ir žada atspausdinti 
žurnalai anglų kalba „East West Digest“, 
„S. I. Information“ ir „European Press“.

Žurnalo „East West Digest“ naujas nu
meris, kuriame tas straipsnis yra spausdi
namas, išeis kovo mėn. pradžioje. Jį gali
ma užsisakyti DBLS raštinėje, kaina 2/6.

„DAILY TELEGRAPH“ ŽINIA
Britų dienraštis „The Daily Telegraph“ 

vasario 17 d. numeryje atžymėjo, kad DB
LS valdybos delegacija įteikė sovietų at
stovybei Londone Sov. Sąjungos min. pir
mininkui adresuotą protesto pareiškimą 
su reikalavimu atitraukti iš Lietuvos savo 
ginkluotąsias pajėgas.

P. DUDĖNO PASISAKYMAS
Stoke-on-Trente leidžiamasis britų laik

raštis „Evening Sentinel“ vasario 15 d. nu
meryje išsispausdino P. Dudėno pasisaky
mą, kuriame iškeliama dabartinė Lietuvos 
padėtis, mūsų krašto pavertimas rusų ko
lonija ir lietuvių Britanijoje politiniai 
veiksmai.

MEMORANDUMAS PLAČIAI 
PASKLEISTAS

Vliko memorandumas su Lietuvos Dip
lomatijos šefo ir Vliko pirmininko pasira
šytu laišku jau išsiuntinėtas laisvojo pa
saulio vyriausybių galvoms. Apie 800 me
morandumo nuorašų išsiuntinėta laisvojo 
pasaulio laikraščių redaktoriams ir spau
dos agentūroms.

Memorandume yra trumpai nurodyti 
Lietuvos valstybės istorijos bruožai, išryš
kinti rusų, vokiečių ir ypač sovietinės oku
pacijos padariniai, pabrėžiamas ryžtingas 
ir nedviprasmiškas lietuvių tautos apsi
sprendimas nesutikti su pavergimu ir siek
ti, kad Lietuvos valstybinė nepriklauso
mybė būtų atstatyta. Išvadoje kreipiamasi 
į laisvų valstybių vyriausybes prašymu, 
kad jos panaudotų savo turimas priemones 
padėt lietuvių tautai tą apsisprendimą įgy
vendinti. Kreipiamasi į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, kad išaiškintų Sovietų Są
jungos prieš Lietuvą įvykdytą agresiją ir 
imtųsi priemonių likviduoti tos agresijos 
padarinius, visų pirma pašalinti iš Lietu
vos Sovietų Sąjungos kariuomenę, policiją 
ir administraciją, kad būtų panaikinta so
vietinė kolonizacija Lietuvoje. (E)

KOSYGINUI
rybos laisvė ir ryšiai su tautomis, drau
gais ir giminėmis laisvajame pasaulyje.

Reikalaujame, kad rusų vyriausybė tuo
jau atitrauktų iš Lietuvos savo karines 
pajėgas ir kolonijines įstaigas ir persvars
tytų sulaužytąsias sutartis su Lietuvos vy
riausybe, laisvai išrinkta J. Tautų organi
zacijos priežiūroje“.

Tekstas su laiškais dar buvo išsiuntinė
tas Britanijos min. pirm. Wilsonui, opozi
cijos vadui Heathui, JAV prez. Johnso- 
nui, J. Tautų gen. sekr. U Thantui, Pran
cūzijos prez. de Gaulle'liui ir Britanijos 
laikraščiams.

KNYGA APIE LIETUVĄ ANGLŲ 
LAIKRAŠTININKAMS

Artėjant sukaktinei Vasario 16 d., DB
LS Valdyba išsiuntinėjo keliems žymie
siems anglų laikraštininkams V. Vardžio 
redaguotąją kolektyvinę knygą „Lithuania 
under Soviets“.

Knyga išsiuntinėta laikraštininkams Ro
bert Conquest, The Daily Telegraph ben
dradarbiui David Floyd, The Observer — 
Edward Crankshaw, The Guardian — Vic
tor Zorza, The Daily Mail — Bernard Le
vin.

B. Levin ir D. Floyd jau atsiliepė su pa
žadu pasinaudoti knyga laikraščio reikalui 
ir gal ką specialiai parašyti apie Lietuvą.

PABALTIECIŲ MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMO SUMANYMAS

Sumanyta sušaukti baltiečių (lietuvių, 
latvių ir estų) mokslininkų konferenciją, 
kurios tikslas būtų moksliškai išnagrinėti 
sovietizacijos poveikį Baltijos valstybėse 
ir paskelbti tų studijų išvadas.

Sausio 24 d. Vliko valdyba susipažino su 
tokios konferencijos projektu ir pripažino, 
kad tai naudingas ir vykdytinas sumany
mas. Nutarta skatinti atitinkamų sričių 
mokslininkus lietuvius uoliai prisidėti, 
kad sumanymas galėtų būti sėkmingai 
įvykdytas šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais. Dėl dalyvavimo kviečiama kreiptis 
į prof. dr. Aleksandrą Platerį, 5817 Brad
ley Blvd., Betsheda, Md., 20014. (E)

KNYGELĖ SUPAŽINDINTI SU LIETUVA
Daugelis lietuvių organizacijų jau yra 

gavę Vliko išsiuntinėtą iliustruotą brošiū
rą LITHUANIA, šios knygutės — suglaus
tai anglų kalba pateiktų pagrindinių in
formacijų apie Lietuvą rinkinys — yra 
skirtos įteikti reikšmingesniesiems visuo
menininkams nelietuviams, kuriuos atrodo 
tikslinga supažindinti su Lietuvos byla. 
Atitinkamai pasirinktiems asmenims kny
gutė teikiama nemokamai. Stengtinasi ta 
proga su tokiais asmenimis ir pasikalbėti 
Lietuvos reikalu. (E)

PASAULYJE
— V. Vokietijos sveikatos ministerija 

skelbia, kad krašte yra įregistruoti 2.625 
talidomido subjauroti gimę vaikai.

— Pietų Vietname 1966 m. buvo įregist
ruoti 2.404 maro ligos atvejai, iš jų mirė 
119, o 1967 m. 4.532 atvejai, iš jų mirė 203; 
choleros atvejai 1967 m. buvo 7.313, mirė 
69.

— Viena britų firma prigamino žaislų 
— ančiukų, o dabar renka iš parduotuvių 
ir naikina, nes dažuose yra perdaug švino, 
kuris gali būti pavojingas vaikų sveikatai.

— Viename Paryžiaus priemiestyje po
licija vienuolyne padarė kratą, suėmė du 
vyrus, kurie spausdino šoferių leidimus ir 
pasus (vienuoliai jiems buvo išnuomoję 
patalpą, manydami, kad jie verčiasi teisė
tu spausdinimo darbu).

— Britanija 1965-66 mokestiniais metais 
turėjo 170 milijonierių (ankstyvesniais 
metais turėjo 131).

— Dėl karo Vietname susidarė daugiau 
kaip 300.000 pabėgėlių.

— Kovodami su sukilėliais, portugalai 
savo kolonijose Mozambikoje ir Angoloje 
netekę 300 žuvusiais ir 4.500 sužeistais.

— Pasidarę iš kojinių kaukes ir ginkluo
ti, vyras ir moteris New Yorke prisistatė į 
banką dar prieš atidarant jį klientams, iš
sireikalavo apie 130.000 dolerių ir išėjo 
sau pėsti.

— Varšuvoje uždarame teisme svarsto
ma byla satyriko Szopotanskio, kuris savo 
kūrinyje pasijuokęs net iš vyriausybės na
rių.

— Lenkijos spauda rašo, kad pastaruo
ju metu Lenkijos - Čekoslovakijos pasieny 
buvo patikrinti 32 tarptautiniai traukiniai, 
ir paaiškėjo, kad vidutiniškai kas trys ke
leiviai iš keturių vis gabenosi kontraban
dos.
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KAS KALTAS?
NEMOKSLIŠKAS MOKSLAS VILNIŠKĖJ MOKSLŲ AKADEMIJOJ

Yra sena patarlė: Bonum ex Integra 
causa, malum ex quovis defectu. t.y. daik
tas geras, kai jame viskas gera, daiktas 
blogas, kai jame kas nors negera. Paimk 
litrą pieno, įlašink penkis lašus žibalo — 
niekam nebetiks, reikės visą laukan išpil
ti, nors to negero jame bus tik tūkstantoji 
dalis.

Dažnai tai matyti, kai paimi kokį komu
nistų išleistą veikalą: atrodo tariamai rim
tas, kruopščiai paruoštas, objektyviai, 
moksliškai klausimus nagrinėjąs darbas. 
Pradedi jį skaityti ir pajunti visur „žiba
lo“ kvapą; darosi nebeskanu, norisi viską 
išmesti. Gerai, kad modernūs laikai yra pa
jėgūs surasti priemonių žalingoms dalims 
izoliuoti ir panaudoti, kas vertinga. Lietu
viai Vakaruose godžiai gaudo tėvynėje pa
sirodžiusias rimtesnes knygas ir nesidrovi 
jas pagirti, pacituoti, kitiems parodyti, jei 
tik randa ką gero. Ne taip daro Lietuvoje 
įsitvirtinę „načalninkai“. Jie, matyt, patys 
netiki savo skelbiamųjų idėjų tvirtumu ir 
su krašto gyventojais elgiasi taip, kaip el
giamasi su žmonėmis, nubaustais laisvės 
atėmimu: juos izoliuoja nuo išorės ir jos 
įtakų, griežtai kontroliuoja, kas patenka į 
nelaisvės būstinę (knygas, spaudą, laiškus,

Laimutis švalkus

JUBILIATUI
Europos Lietuviui

Tu gimei, kai, salon šion atklydę, 
mes ieškojom pastogės ir duonos. 
Tave vystėm nepritekliams lydint, 
kad iš menko tu tvirtas išaugtum, 
kaip tas daigas iš grūdo aguonos.

Degė dienos kaip žaizdro žarijos, 
fabrikuos vakarai mūsų geso. 
Tavo numeriai savaites vijos, 
o šiandien tūkstantinę skaitlinę 
tavo amžiun per ryžtą įrašam.

Tave kviečiam: atvyk į viešnagę, 
gimtų žodį mums tarki už stalo. 
Jis brangus! Knygnešių širdy degė 
meilė jam, meilė protėvių šnekai, 
dėl kurios taigoj kaulai sušalo..

T u apeik žemės visą paviršių, 
išklajok tu pasaulį taip platų, 
mus suvienyk visus, kad užmirštum 
kvailus ginčus bendruose siekimuos 
ir sulauktum našių darbo metų.

Skelbk pasauliui tu kančią Tėvynės 
ir benamiai suteik vis paguodos. 
Tu triumfuok džiaugsmo sukaktis mi- 

[nint, 
Žiebk širdin mums vilties kibirkštėlę, 
kad nebūtų čia dienos taip juodos.

Tu gimei, kai, salon šion atklydę, 
mes ieškojom pastogės ir duonos. 
Vis stinrėk, o pavasariams žydint 
tu paskelbk širdžiai laukiamą žinią: 
Sprogsta Laisvė kaip žiedas aguonos! 

lankančius asmenis), budri prižiūrėtojo 
akis seka kiekvieną prižiūrimojo žingsnį ir 
veiksmą.

Kad tai kenkia sveikam krašto augimui, 
normaliam kultūros vystymuisi, nesunku 
suprasti. Kad tai kliudytų rimtą mokslinį 
darbą, nesinorėtų tuoj pat prileisti. Bet, 
deja, taip yra! Kad nebūtų tušti žodžiai, 
kalbėsime konkrečiais pavyzdžiais.

GEDIMINO LAIŠKAI
Praeitą pavasarį Vilniuje išėjo nedidelė, 

bet atidžiai paruošta ir meniškai apipavi
dalinta knyga „Gedimino laiškai“. Tai mū
sų didžiojo kunigaikščio Gedimino kores
pondencijos leidinys: jo rašytieji ir kai ku
rie jam atsiųstieji laiškai. Leidiniu daug 
kas susidomėjo Lietuvoje ir užsieniuose; 
5000 egz. buvo bematant išgraibstyti.

Nors knygą išleido Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Istorijos Institutas, darbas 
nėra originalus: jį parengė rusai V. Pašu- 
ta ir I. Štai; yra nepilnas: trūksta kai ku
rių svarbių dokumentų, pvz„ popiežiaus 
Jono XXII laiško Gediminui, rašyto 1317 
m. vasario 3 d.; yra nemoksliniu metodu 
parengtas: tekstai paimti ne iš pačių šalti
nių, bet perrašyti iš kito leidinio su visais 
netikslumais.

Kas kaltas? — Ne lietuvių nesugebėji
mas paruošti panašų leidinį, ne nežinoji
mas. kad yra daugiau su Gediminu susiju
sių dokumentų, ne neturėjimas nuovokos 
apie mokslinį metodą.

Yra ir Lietuvoje lietuvių. Mindaugo-Ge- 
dimino laikų specialistų, bet jie ne komu
nistai, todėl ir dirbti mokslo darbo jiems 
negalima. Dabartinis režimas net kliudo 
tokiam mokslo darbui pasiruošti. Jie už
draudė mokyklose dėstyti lotynų kalbą, 
kuri tokia reikalinga naudojantis Lietuvos 
istorijos šaltiniais. Ką gi prireikus padary
si. reikia imti rusišką veikalą, jį išversti ir 
išleisti su visais trūkumais.

Popiežiaus Jono XXII laiškas Gedimi
nui yra išspausdintas ten pat, iš kur buvo 
paimti kiti popiežiaus laiškai. Jo negalėjo 
nematyti leidėjai. Bet laiško turinys gry
nai religinis: plačiai kalbama apie pagrin
dines tikėjimo tiesas. Išspausdinus galėtų 
atrodyti tarsi religinė propaganda. Komu
nistams, kuriems ne tiek svarbūs mokslo 
reikalai, kiek jų skelbiamųjų „dogmų“ iš
laikymas, toks tekstas, aišku, nepatiko, to
dėl jį išbraukė net ir iš istorijos šaltinių.

O kai dėl mokslinio metodo, tai visi tu
rėtų gerai žinoti, kad, leidžiant kokį teks
tą, jį reikia imti, jei yra, iš originalo; jei 
nėra originalo — iš jam artimiausio nuo
rašo. Pop. Jono XXII laiškų Gediminui 
originalai neišliko, bet tebėra ir šiandien 
Vatikano archyve to popiežiaus laikais da
rytieji jo laiškų registrai (laiškų nuora
šai). Iš ten, o ne iš Bunge's, reikėjo imti 
leidinyje raudonais dažais išspausdintąjį 
tekstą, ypačiai kad prieš 100 metų pasiro
džiusiame Bunge's leidinyje yra nemaža 
netikslumų. Bet čia jau būtų reikėję kreip
tis į Vatikano archyvą, gal net būtų reikė
ję kuriam lietuviui mokslininkui, kuris 
dar moka lotynų kalbą (o toks kaip tik dėl 
to mažiau patikimas), pačiam nuvažiuoti 
ir tuos laiškus nurašyti. Tai jau perdaug 

tautą kalėjime laikantiems prižiūrėtojams. 
Geriau tenukenčia mokslas, bet ne reži
mas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

laisvieji lietuviai, turi- 
savo enciklopedijoje iš 
Vilniaus Akademijos 
XXXIV, 143). „Vil-

Pora mėnesių vėliau ten pat Vilniuje pa
sirodė kitas stambus veikalas, pavadintas 
„Vilniaus Universitetas". Tiesa, jame nie
kur nepažymėta, kad tai Mokslų Akademi
jos leidinys, bet leidinio redakcinėje ko
legijoje sužymėti įžymūs akademikai: J. 
Kubilius ir J. Žiugžda, o J. Jurginis, isto
rijos mokslų daktaras, parašė įvadą, du 
veikalo skyrius ir, atrodo, vadovavo prak
tiniam knygos paruošimui. 320 puslapių 
duota daug žinių, ypačiai iš naujausių lai
kų universiteto veiklos. Bet ir čia nepa
jėgta išsiversti neprilašinus į pieną žibalo. 
Tai nė neslepiama. Įvade sakoma, kad bus 
remiamasi „marksistine-leninine metodo
logija“; taigi ir tokiame, rodos, nekaltame 
veikale rūpės ne mokslinė tiesa, bet parti
nė propaganda. Ne veltui okupuotoje Lie
tuvoje pirma reikia būti geru partiečiu, 
tik tada galėsi būti ir mokslininku.

Būtų perdaug trumpame straipsnyje su
minėti visus iškraipymus, nutylėjimus, 
klaidingas išvadas, į kurias veda „mark- 
sistinė-lenininė metodologija“. Sustosiu 
prie visai sauso dalyko, prie tik pusantro 
puslapio užimančio „Vilniaus universiteto 
rektorių sąrašo“. Kokių ypatingų idėjų, 
rodos, čia nė su kūju neįkalsi. O vis dėlto 
specialioji „marksistinė-lenininė metodo
logija“ padarė tai, kad sąrašas išėjo labai 
nemoksliškas. Mes, 
me jau dveji metai 
šaltinių patikslintą 
rektorių sąrašą (t.
niaus Universitetas“ išėjo vėliau. Palygi
nus tuos du sąrašus, išeina štai koks vaiz
das: iš pirmųjų 25 rektorių, vadovavusių 
Vilniaus Akademijai iki 1663 m„ tik ketu
rių datos sutinka abiejuose sąrašuose; vi
sų kitų jos skirtingos. Po to mažiau nukry
pimų, bet jų yra. Tai ne mažmožis. Moks
linis metodas reikalauja paaiškinti, kodėl 
apsisprendžiamą už tą ar kitą skirtingu
mą. P. Rabikauskas, rašęs Liet. Enciklope
dijoje, sakosi tikrinęs datas pagal archyvų 
šaltinius; dėl to juo labiau verti dėmesio 
jo duomenys.

Bet ir šiaip žinomi faktai atskleidžia vil
niškio sąrašo klaidas. „Vilniaus Universi
tetas" po Skargos žymi rektorium Vijūką 
Jokūbą 1581-1584 m. Pirmiausia, tai ne Vi
jūkas, bet žinomas lenkų religinių knygų 
autorius Wujek (lietuviškai turėtume jį 
rašyti Vujkas, o ne Vujekas, nes žodžio 
kamienas yra Wujk-). Jis Vilnių paliko 
jau 1579 m. vasarą ir daugiau į jį nebegrį
žo. Vadovavo Transilvanijoje (dabartinė
je Vengrijoje) besikuriantiems jėzuitams. 
Apie tai jau seniai daug rašė ir išspausdi
no dokumentų E. šmurlo rusų kalba kny
goje „Rossija i Italija“.

Arba toks ispanas Benediktas de Soxo 
padarytas rektorium 1646-1650 ir 1656- 
1658, kai apie jį jau 1949 m. rašė plačiai 
žinomas jėzuitų ordino istorijos žurnalas 
ir pažymėjo, kad buvo Vilniaus rektorium 
1643-45 m. O. S. Zalęski savo plačioje Jė
zuitų Lenkijoje istorijoje atpasakojo ordi
no kronikose užfiksuotą epizodą, kaip 1656 
m. vasarą, rusams viską deginant ir žu
dant Vilniuje, paliegusį B. de Soxo du 
klierikai pasodino į vežimėlį ir, patys 
traukdami, jį išvežė už miesto. Taip išsi- 
gelbėjęs, jis vėliau pasiekė Antverpeną ir 
ten mirė.

Panašiai galima įrodyti, kad ir visi kiti 
vilniškio sąrašo skirtumai yra netikslumai. 
Bet jei būtų norėję, būtų ir vilniškiai pa
tys galėję susirasti pakankamai žinių Liet. 
Enciklopedijoje. Tačiau, matyt, „marksis- 
tinė-lenininė metodologija" draudžia nau
dotis mokslo veikalais, jei jie ne pagal tą 
metodologiją parašyti. Nesvarbu, kad nuo 
to kenčia mokslinė tiesa! Ir dar kaip! Šie 
keli bruožai, rodos, užtenkamai parodo.

IŠVADOS
Būtų galima čia prisiminti ir „Mažąją 

lietuviškąją tarybinę enciklopediją“. Ir ji 
yra vilniškės Mokslų Akademijos „kūri
nys". Bet užtenka ją tik truputį pavartyti, 
tuojau matyti, kad tai komunistų partijos 
reikalams sutelktas žinių rinkinys. Jei no
rėsi ko rimto toje enciklopedijoje paieško
ti, arba visai nerasi (pvz„ nieko nėra apie 
pop. Joną XXII, su kuriuo Gediminas susi
rašinėjo. nėra nė pop. Jono XXIII, tarsi jie 
būtų visai neegzistavę), arba rasi iškreip
ta. neteisinga (pvz„ nutylėta visa prof. Z. 
Ivinskio mokslinė veikla po 1944 m.).

Kas čia ir kitur kaltas? — Negalima sa
kyti, kad lietuviams trūktų pajėgumo ir 
gabumų, nei kad jie neturėtų noro laisvai, 
objektyviai, moksliškai aprašyti asmenis, 
daiktus, įvykius. Bet kaip tik toji laisvė 
iš šalies varžoma. Primetama tiesos ieško
jimui kliudanti „marksistinė-lenininė" me
todologija“, virš moksliškumo pastatomas 
partietiškumo principas, lietuvių tautos in
teresus gniuždo jos okupantų užmačios. 
Pavyzdžiu gali būti ir Lietuvoje iš mokyk
lų išmestoji lotynų kalba. Rusams ji be
veik nereikalinga, o lietuviams, tiek jų se
nos kalbos, tiek praeities kultūros atžvil
giu, būtina. Bet ar kada nors kur nors 
okupantui rūpėjo okupuotojo krašto gero-

Kol bus varžoma minties ir dvasios lais
vė, kol neatsivers durys į visas tautas ir 
neužsimegs broliški, milicininko nekontro
liuojami ryšiai lietuvių su lietuviais ir su 
visais kitų kraštų mokslo žmonėmis, kol 
nebus leista pasinaudoti visais, bet kur

RENK AM A M ARTIROLOGIN Ė

MEDŽIAGA

Prieš pusmetį — 1967 m. liepos mėn. — 
Lietuvos Tyrimo Institutas, Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto prašomas, sutiko 
rinkti ir skelbti martirologinę-genocidinę 
medžiagą apie Lietuvos gyventojų žudymą, 
kankinimą, kalinimą Sov. Rusijos ir nacių 
Vokietijos okupacijų metu, nuo 1940 m. 
vasaros iki dabarties.

Sausio 24 d. posėdyje Vliko valdyba nu
tarė kreiptis į institutą, kad jau pateiktų 
konkretų pirmojo tos medžiagos rinkinio 
tomo planą.

Ta proga primenama, kad, nors institu
tas, jau ir prieš pradėdamas tą darbą, tu
rėjo nemaža medžiagos, jis dar kreipėsi į 
visuomenę, kviesdamas siųsti jam daugiau 
žinių kaip apie masinius, taip ir apie atski
rų asmenų suėmimus, kalinimus ar nužu
dymus, taip pat apie partizaninių kovų 
metu žuvusius, ištremtus, kankintus, ka
lintus, apie tolimesnį gyvųjų likimą. To
kių žinių turintieji, bet dar neatsiliepę į 
tą kvietimą, prašomi nebedelsti ir žinias 
siųsti:

Lithuanian Research Institute,
29 West 57 St., FI. 10. New York.

N.Y. 10019. USA. 

esančiais ir pasirodančiais mūsų tautos is
torijos šaltiniais, vienu žodžiu, kol nenu
lips lietuviams nuo sprando svetimą ideo
logiją primetęs atėjūnas, vilniškė Mokslo 
Akademija negalės savitai ir pilnai pasi
reikšti moksle, ypačiai tose srityse, kurios 
reikalauja intensyvaus dvasinio bendravi
mo.

D. Argaudas

K. BARENAS

PENKI PIRŠTAI
(2)

Aš žinau, kad Stasiukas neturi rašomosios ma
šinėlės, tai iš pradžių nustebau: kas čia toks sveikina 
mane? O kai atsiminiau, kad Stasiukas man kalbė
jo apie penkis pirštus, tai supratau, kad čia jo dar
bas, o perrašęs jam bus činga! Stasiukas nepėsčias: 
žino, kur užtarėjų ieškoti.

Laiškas prislėgė mane. Kam aš čia prasidėjau 
su tuo begalviu? Tegu būtų sau plepėjęs šiandien 
prieš žydus, rytoj už žydus, tegu būtų mano tą šlu
bumą minėjęs. Tegu būtų kūręsis šiame krašte vi
sam laikui. Ar dėl to čia man nukris kepurė? O 
ėmiau ir prasižiojau ir dabar turėsiu atsiminimui 
laišką...

Nespėjau dar laiško užmiršti, kai vieną rytą 
mane apėmė siaubas. Išėjau pasiimti pieno, o čia 
neįprastas butelys! Mes vis imdavome kasdien po 
tą aukštąjį butelį, o čia stovi tą rytą su raudona ke
purėle pienas — pats geriausias. Iš baimės aš pra
dėjau drebėti. Ne, mūsų pienas dar neatvežtas, nes, 
va, dabar tik atvažiuoja ir berniūkštis atbėga į prie- 
durį su įprastiniu buteliu. O čia tai jau Stasiuko bus 
dovana... Gerai, tegu nunuodys mane, aš kaltas, aš 
atpirksiu savo nuodėmę, bet siaubas mane ima dėl 
Jurgio. Kurį nors rytą jis pats paims pieną, įsipils į 
arbatą, ir bus baigta ant amžių amžinųjų. Tie Sta
siuko penki kerštingi pirštai bus siekę manęs, o už
griebę ir Jurgį. Tai dabar rytais budinuos iš ankstų

ankstyvųjų. Aš pats turiu matyti, kas atneša man tą 
kasdieninį pieno butelį. Stasiukas tą pirmąjį kartą 
apsiriko, o gal nusižiūrės ir pataikys pastatyti tokį 
butelį, kokį mes imame.

Kitos bendrovės pienininkas labai vargina ma
ne. Jis terškina buteliais jau pusę penktos. Iš pra
džių jis net išgąsdino mane. Terkštelėjo jis kaimy
nystėje, aš ir šokau iš lovos. Pramiegojau, sakau! 
Laikrodis, sakau, sušlubavo, nes anksčiau niekad 
negirdėdavau to ankstyvo butelių skambėjimo. 
Taip, jis kiekvieną rytą vis tuo pačiu laiku atlikinė
ja savo pareigą, dabar jau gerai žinau, nes žadin
tuvas pabudina mane ketvirtą valandą, ir aš ramus 
guliu, nereikia man šokti, kad, štai, oi, oi, pavėla
vau, ir širdis man šitaip prabudintam netuksi. Gu
liu sau ramus, praleidžiu tą ankstyvąjį pienininką, 
ankstyvuosius traukinius, sutinku pirmųjų autobu
sų ūžimą ir septintą valandą būtinai jau išsikraus
tau iš lovos, nes tada ateina mūsiškio pienininko lai
kas ir aš išeinu pro duris dairytis ir pats savo ran
kom paimu iš vaikino butelį. Ta nauja tvarka man 
net patinka. Laikrodis pasiskardena, ir nuo tada aš 
guliu jau atvirom akim ir laukiu, ir klausaus, ir 
mąstau.

- Tai ką tu dabar darysi? — sako Jurgis.
— Ką aš dabar? — pakartoju ir nustoju kul

nim dunksėjęs grindis. — Žinoma, dar kurį laiką 
kelsiuos vis taip pat anksti.

— Aš kalbu dėl langų, — sako Jurgis.
— Dėl langų?
— Taip, dėl langų. Pienas, tai niekai pienas. 

O dėl langų tai gal ateis ir terkštelės kitą.
Man smilkiniai skauda. Jurgis žiūri ir, matyt, 

laukia atsakymo, o iš tiesų tai ką dabar daryti? Ži
noma, gal ateis ir terkštelės kitą. Man pačiam taip 
pat rūpi, ne tik Jurgiui.

— Aš žinau, aš sutvarkysiu! — sakau. 
Išklausęs mano sumanymo, Jurgis miksi.
— Gal aš pakalbėsiu su Uždirviu, — sako jis 

man.
— Ne, ne. Aš pats.
Dienom ir naktim vis tobulinau savo sumany

mą. Pats greit atmečiau pačią pirmąją mintį — nu
eiti į namus ir pasikalbėti. Jis išvarys mane. Ne, aš 
nusivysiu ilgą botagą, nueisiu sekmadienį prie baž
nyčios, o kai žmonės prasiverš, o tarp jų Stasiukas, 
tai aš prasiskinsiu kelią prie jo, šmaukštuosiu ir 
šauksiu: „Žmonės, žmonės, žiūrėkite, štai, žiūrėki
te, va, Stasys Uždirvis, vyručiai, va, kokius penkia- 
pirščius laiškus rašinėja ir dar pieną užnuodijo ir 
dar langą iškūlė man“. Jau numačiau, ką jis galėtų 
daryti. Greičiausia, bėgs Stasiukas, bet aš tada už- 
sieksiu jam lazda ir pataikysiu sugriebti jo skverną. 
O gal jis bandys mane pastumti ir išsivaduoti, o gal 
mano tas rėkojimas ir šmaikštavimas botagu per
daug lyg iš teatro. Todėl svarstau naujus sumany
mus, keičiu jau atmestuosius, o kai ateina sekma
dienis, tai botago, žinoma, nėra, visos žadėtosios 
Stasiuku! penkiapirščiui sakyti prakalbos visiškai 
susimaišė, ir aš jaudinuos labiau negu skryninge. 
Šitos lazdos arba išgelbės mane, arba pražudys, nes 
jei Stasiukas laimės, tai dar nebus ramybės. O iš tie
sų tai ką ir tos lazdos padės? Nei aš pavysiu, nei pa
bėgsiu su jomis... Ką aš jam sakysiu, ką kalbėsiu? 
Taip viskas susimaišė...

Arti bažnyčios skubu. Jau, rodos, prasivers du
rys, ir visi žmonės, lyg vanduo, išsilies, ir gatvėje 
man dings Stasiukas. Ne, dar tebeūžia vargonai, bet 
jau pabaigai, ir kol aš apsisuku tarpuvartėje, tai pir
mieji žmonės jau virsta pro duris. Aš sukiojuos už 
plačios mūrinės varčios. Gal Stasiuko šiandien nėra.

(Bus daugiau)

VĖJAI IR JURA
Apaštalai labai išsigando, kai jiems ke

liantis per Genezareto ežerą, vadinamą jū
ra, pakilo smarki audra. Laivelį mėtė ban
gos, apipildamos vandeniu keleivius. Die
ną daug dirbęs, Kristus miegojo laivelyje. 
Žadina, kelia jį.

— Viešpatie, gelbėk mus, žūname.
— Kodėl esate bailūs jūs, žmonės men

ko tikėjimo?
V. Jėzus atsikėlė, sudraudė vėjus, nutil

dė jūrą. Visa nutilo. Vėjai ir jūra jo žo
džiui pakluso.

Apaštalai tikėjo Kristaus galybe, tikėjo 
jo tariamam žodžiui, tik jų tikėjimas ne
buvo gilus ir stiprus.
Mokslas ir tikėjimas

Dievo apreikštos žmonėms tiesos ir žmo
gaus protu surastos tiesos pasaulio daik
tuose ar visatoje turi tą patį tiesos šaltinį 
— Dievą. Priimdami Dievo apreikštą reli
ginę tiesą, atsiremiam į Dievo neklaidingu
mą, o priimdami žmonių surastas ir jų 
skelbiamas gamtos tiesas, turime prigimti
nį tikėjimą, paremtą žmogaus protu. O jis 
pasirodė daug kame klydęs praeityje. Visi 
žinome, kad ne saulė sukasi apie žemę, o 
žemė apie save ir saulę, o iš papročio kar
tojame klaidą, sakydami: saulė teka, sau
lė leidžiasi.

Fizikas A.H. Compton (g. 1892 m.) yra 
pasakęs: „Nėra ir negali būti kovos tarp 
mokslo ir religijos. Mokslas padeda mums 
surasti tiesą. Religija teikia patenkinamą 
gyvenimo sprendimą. Mokslo žinios auga, 
o pasaulis, kuris ypač reikalingas mokslo, 
laukia įkvėpimo iš religijos".
Gyvybės mįslė

Kol kas žmogus nepajėgia sudaryti nė 
vienos gyvos ląstelės, nors žino cheminę 
jos sudėtį. O gyvybė šviečia žemėje tūks
tantinėmis atmainomis. Kaip išaiškinti gy
vybės atsiradimą, kuri yra labai sudėtin
ga, įvairi, išsiskleidusi žmogaus asmenyje? 
Ar visa gyvybė atsirado netyčiomis, be jo
kios priežasties? Tokiai prielaidai priešta
rauja protas.

Biologas E. Conclin (g. 1863 m.) rašė: 
„Galimybę, jog gyvybė žemėje prasidėjo 
netyčia, galime lyginti su galimybe, kad 
žodynas susidarė spaustuvei susprogus“.

Werner von Braun (55 metų mokslinin
kas) viešai išpažįsta: „Aš tikiu į nemarią 
sielą. Mokslas parodė, kad išsiskirsiantis 
daiktas nepavirsta nieku. Gyvybė ir siela 
todėl negali išnykti ir pavirsti nieku; siela 
yra nemari“.

„žmogus, kuris savo ir kitų gyvybę laiko 
be prasmės, yra ne tik nelaimingas, bet be
veik nevertas gyvent“, pasakė A. Einstein. 
Begalinė jėga

Mūsų amžiaus žmogus pradėjo skaldyti 
dulkes-atomus. Juose surado glūdinčią di
delę jėgą. O tą dulkėms galybę ne žmogus 
sukrovė į sudėtines atomo dalis. Atominės 
jėgos fizikas L. Meitner (g. 1878 m.) sako: 
„Tik didesnės jėgos, negu žmogus, gali tu
rėti ir valdyti atominę jėgą“.

Tą begalinę jėgą turi visatos Kūrėjas — 
Dievas. „Jei visata būtų pati save sukū
rusi, ji turėtų savyje kūrėjo jėgą. Mes bū
tume priversti teigti, kad pasaulis yra Die
vas", sako fizikas G. Davis. Bet pasaulis 
nėra Dievas, o tik Dievo padaras.

Tos begalinės jėgos artumą pajuto apaš
talai, kai V. Jėzus savo žodžiu nutildė vėt
rą ir nuramino jūrą. Sukišę galvas, jie ta
rėsi ir stebėjosi: „Kas gi jis yra, kad vėjai 
ir jūra jo klauso?“ (Mato 8, 27).

Kun. K.A. Matulaitis, MIC

SOLISTAS ED. KANIAVA
Vilniaus operos solistas baritonas Edu

ardas Kaniava dainavo Figaro vaidmenį 
Rossinio Sevilijos Kirpėjo“ operoj Mask
vos Didžiajame Teatre. Publikos ir operos 
personalo buvo labai gerai įvertintas. Pa
žymėtina. kad Kaniavos dalyvavimas tu
rėjo svečio iš užsienio atspalvį: jis daina
vo itališkai. Tam vaidmeniui jis rengėsi 
Bulgarijos valst. operoj Sofijoj. (E)

DU PRAMOGINIUOSE ŠOKIUOSE
žiemos olimpiadoj Prancūzijoj sporti

ninkų iš Lietuvos nėra. Bet yra dalyviai 
pramoginėj programoj. Pramoginių šokių 
čempionai — Jūratė ir Česlovas Norvaišai 
iš Kauno, drauge su dvidešimčia kitų ge
riausių šokėjų iš įvairių šalių, dalyvauja 
Grenoblyje vykstančiame pramoginių šo
kių demonstravime. Po to jie vyks daly
vauti pramoginių šokių varžybose Austri
joje ir varžybose dėl Europos pramoginių 
šokių taurės Miunchene, Vokietijoje. (E) į
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TEUVL KALBA
DOKUMENTAI!

Šie metai yra ne tik Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 50 metų sukaktis, bet 
ir Lietuvos Laisvės Kovos metai. O jie Lie
tuvos Laisvės Kovos metais buvo pavadin
ti kaip tik dėl to, kad Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo sukaktį turime švęsti, 
kai kraštas tebėra pavergtas, vadinas, kai 
reikia ypač sustiprinti kovų ir pastangas, 
kad jis vėl būtų laisvas.

Visi mūsų veiksniai ir patys yra sujudę 
daryti, kas tik kur galima, kad greičiau 
būtų priartinta toji laisvės valanda, ir 
mus kviečia ir ragina visokeriopai talki
ninkauti — rašyti įvairius pareiškimus ir 
protestus gyvenamųjų kraštų vyriausy
bėms ir apskritai aukštiesiems valstybi
ninkams, kviestis į minėjimus įtakingus 
politikus, aprūpinti juos ir bet kuriuos sa
vo pažįstamus ir nepažįstamus, bet sutin
kamus ar galimus sutikti kitataučius mū
sų reikalų nušviečiančiomis knygomis ir 
brošiūromis, o ir iš viso skleisti bet kaip 
mintį, kad mūsų Lietuvų tebevaldo Mask
va.

Bet ir mums patiems kartais tokiam ko
viniam reikalui pritrūksta duomenų. Kas

Skaitytoją laiškai
DĖL MAŽOS DUOKLĖS

E.L. Nr. 6 V. Leonas, svarstydamas LSS 
Rajono 20-čio veiklos apžvalgą, rašo, kad 
per tą laiką skautams nemaža suaukota, 
bet jie apvylę, maža darbų atlikę.

Šia tema būtų galima daug popieriaus 
sunaudoti. Neturiu laiko, noro ir nematau 
tikslo eiti į imtynes ir kritikas. Šį reikalą 
leidžiu spręsti tėvams ir tiems, kurie 20 
metų aukojosi, dirbo sąjūdžiui ir skautiš
kajam jaunimui. Tačiau, būdamas sąjū
džio narys, sekęs tą darbą ir dalyvavęs ja
me, jaučiu pareigą V. L. mintis patikslin
ti.

Kas gi V. L. neleido dirbti, ir kur visa 
ta patriotinė inteligentija (neskaitant iš
imčių)? Kodėl dirbo tik eiliniai, V. L. ma
nymu, nepajėgią tinkamai išugdyti jauni
mo? Peršasi mintis, kad išėjusieji mokslus 
užsidarė tarp keturių sienų, pro plyšį žiū
rėjo ir dirbančiųjų darbą kritikuoja, ser
ga pesimizmo liga ir tuo didžiuojasi...

Kas difbo ir dirba, tie puikiai žino šių 
dienų gyvenimo sąlygas ir vis tiek dirba. 
Dirba, remia, padeda dirbantiems ir tyli, 
Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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| MŪSŲ 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
g ypač naudingi jūsų giminėms:

g VASARINIS 1968. 1: g

H Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang-
= liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardo vilnonės medžiagos
S moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš-
f kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
E kojinių. E
n Kaina £25.0.0.

| VASARINIS 1968. 2: g
| Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 į jardo 
Š angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
ĮĮ nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
= itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
|| marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.
g Kaina £27.10.0. =
| Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
| siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
| kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
3 Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš- 
= kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- 
| loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

| BALTIC STORES LTD. I
f (Z. JURAS)
l 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel. SHO 8734. == =

f Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
| siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, | 
| kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių R
s supirktuosius siuntinius. g
| Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income g 
| Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais |
g: Income Tax klausimais. g
| Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. į
Šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

gi atsitiko, kad Sov. Sąjunga ėmė ir suve
dė į Lietuvą savo kariuomenę ir pradėjo 
šeimininkauti mūsų krašte, lyg savo dar
že? Sovietinė propaganda dar ir šiandien 
tebetvirtina, kad Lietuvos liaudis nuver
tus! valdančiuosius, įsivedusi savo tvarkų 
ir nutarusi įsijungti į „didžiąją sovietinių 
tautų šeimą“. Ar tai tiesa?

Ne, aišku, kad ne. Dokumentai ką kita 
kalba. Bet ką gi sako tie iškalbieji doku
mentai?

Jeigu kas ir skaitėme tuos dokumentus, 
tai daugelis dalykų per tiek metų jau bus 
išgaravę mums iš galvos. O kai kurie gal 
nebūsime jų ir skaitę. Dėl to mes nuo se
kančio numerio, pirmiausia, pradėsime 
spausdinti dokumentus, kurie pavaizduoja 
Lietuvos santykius su Sov. Sąjunga, pas
kui Sov. Sąjungos ir Vokietijos susitari
mus, kaip pasidalyti Baltijos kraštus, o vė
liau gal dar ir kitokių dokumentinių duo
menų. Tie dokumentai visu aiškumu paro
do, kur yra tiesa.

Dėl to siūlome visada atkreipti dėmesį į 
naująjį mūsų skyrių „Tegu kalba doku
mentai!“ 

nereikalaudami jokio užmokesčio ir dir
bančiųjų nekritikuodami.

Kodėl V. L. pamatė Londone ketvertą 
mergaičių ir trejetą jaunučių, o nemini ki
tų kolonijų veiklos ir susibūrimų? Jis, ma
tyt, ne visur yra buvęs. Londone gi ir 
skautų nedaug. Jo nesigilinta ir į spaudą, į 
skaučių dalyvavimą Jaunimo kongrese. 
Tai įvertino LS Seserijos Vyr. Vadija JAV. 
Buvusi vadeivė yra gavusi glėbius laiškų 
su gražiais atsiliepimais dėl Anglijos Ra
jono atstovavimo.

Suprantu, kad V. L. nematė ir praėjusių 
metų Rajono 20 m. sukakties atžymėjimų 
Nottinghame, Manchesteryje, Lietuvių So
dyboje, Derbyje, vėl Nottinghame ir Man
chesteryje. Na, gal mažiausiai tai buvo 
matoma Londone, bet gruodžio 10 d. vis 
tiek buvo susibūrę iki 30-50 skautų ir 
skaučių.

Dėl sumelės suaukotų pinigų, tai mielą
ją visuomenę ir aukotojus užtikrinu, kad 
aukos buvo panaudojamos reprezentacijai, 
atleisti nepasiturintiems skautukams nuo 
stovyklinio mokesčio, palapinių nuomai, 

transportui, virtuvės reikmenims ir ki
tiems dalykams.

Per 20 metų vadovai yra atidavę didelę 
duoklę darbo, širdies ir laiko, nuskriaus- 
dami savo šeimas, bet jie tyli ir suka skau
tišką ratelį toliau. Vadovai mokė, rengė 
skautiškus kursus, subuvimus su menine 
programa, stovyklas, reprezentavo tautai 
ir lietuviškai skautybei ir ugdė tiek gerai, 
kiek gyvenimo sąlygos leido. Dauguma va
dovų, praėję Anglijoj skautišką mokyklą, 
toliau tęsia lietuvišką skautišką darbą ir 
jaunimo ugdymą Amerikoje, Kanadoje ir 
Australijoje. Jie idealistai. Ar jie užsitar
navo tokios padėkos, kurią V. L. pareiškė 
Europos Lietuvio puslapiuose?

Sutinku, kad pasigendama jaunimo mū
sų lietuviškuose subuvimuose ir minėji
muose. Kokia liga tas jaunimas serga ir 
kuo būtų galima jį pagydyti, leiskime 
spręsti tėvams ir pačiam jaunimui, jei dar 
ne vėlu.

Nežiūrint to, dėkoju rėmėjams, o V. Leo
nui skubiai pasveikti iš tos pesimizmo li
gos ir sukrusti jaunimą organizuoti.

J. Maslauskas

JAUNIMAS IR SENIMAS
Gerbiamas Redaktoriau,

Paskutiniu metu vėl naujom bangom pa
tvino priekaištai jaunimo adresu Europos 
Lietuvyje. Kaltinimai gausūs ir įvairūs. 
Kas nuolat skaito Europos Lietuvį, tuos 
kaltinimus žino. Aš paliesiu vieną kitą, 
man asmeniškai įdomesnį. Pvz., praeita
me Spaudos baliuje žilagalviai J. Vikio as
menyje ėmė ir pasigedo jaunimo nejuokais 
— jaunas kraujas, jaunas juokas ir jauna 
daina nevirpino baliaus dulkių. Baimina
masi, kad tai nutautimo pažymys. Ir pa
mirštama iš pačių pagrindų, kad nauji 
žmonės (kuriai tautai jie bepriklausytų) 
pulsuoja savo laiko pulsu. Jie yra naujų 
formų ieškotojai ir kūrėjai gyvenime ir 
menuose, ieškotojai naujų žvaigždžių ir... 
naujų šokių. Tai jau jauno žmogaus privi
legija.

Aš pati asmeniškai nematau jokio atša
limo nuo tautos, jei jaunimas neieško 
„širdies suraminimo“, tvirtai lietuviškai 
apsikabindamas alaus bokalą ir plačiai, 
plačiai, iš plačios krūtinės užtraukdamas 
„pragėriau žirgelį ir kamanėles ir pra- 
uliavojau jaunas dieneles“...

Jeigu jaunimui šiandien neįdomu tos 
liūdnos pasakos be galo ir tos itin grau
džios melodijos, pilnateisiškai priklausą 
senimo jaunystei (ir vien iš inercijos „re
petuojamos“), taigi nejau turime pulti pe- 
simizman galvodami, jog šis jaunimas ims 
ir praras sąmoningo žmogaus-lietuvio var
dą istorijoje.

Apskritai iš visų emigrantų reikalauja
ma labai daug. Mums visiems uždedama 
moralinė pareiga būti aistringais visuome- 
nininkais-veikėjais, neretai net organizato
riais. Kadangi šiandien reikalai yra taip 
susiklostę — daugumas mūsų tas pareigas 
ir tempia, kad ir labai netobulai. Deja, vi
suomenininko profesijai reikia ne tik dide
lio pasiruošimo, reikia ir talento. O būti 
tikru, sąžiningu lietuviu nereiškia vien 
garsiai kalbėti susirinkimuose ar dar gar
siau dainuoti pobūviuose.

Grįžtu prie ankstesnės minties: mūsų 
jaunimas pilnos bendros kalbos (ir dai
nos!) su senimu nesuras, nes taip jau bu
vo, yra ir bus. O tempora, o mores! Bet 
mūsų Anglijos jaunimo saujelę, mano ma
nymu, turim skatinti iš visų jėgų bend
rauti su didesniųjų bendruomenių jauni
mu, kol dar galimybės gana miglotos išei
vijos jaunimo bendravimui su jaunimu 
Lietuvoje, su tuo jaunimu, kuris yra pa
čiame laisvės kovos lauke. Tos ypatingo 
svarbumo išvados tai jau nebėra pavienių 
asmenų nuomonė, tai apibendrinantis sim
poziumas JAV Lietuvių Studentų Sąjun
gos visuotiniame suvažiavime, įvykusiame 
Baltimorėje 1967 m. gruodžio 29-31 dieno
mis.

Taigi visiems turėtų būti smagu, jog 
nors porai Anglijos jaunimo atstovų buvo 
sudaryta proga dalyvauti pernai Jaunimo 
Kongrese Čikagoje. Tai svarbus dalykas. 
Tai derlinga sėja. O kiek tų priekaištų pa
sipylė — girdi, nusibodo aukot, derliaus 
nematyt! O juk javas dar tik žydėjime.

Su pagarba
E. Gaputytė

DAR APIE VESTUVES
Gerbiamas Redaktoriau,

M. Gorodeckaitė aprašė savo įspūdžius 
apie Kupiškėnų vestuvių įrašą magnetofo
no juostoje (pig. EL 3 nr.), kur, be kita ko, 
pažymėjo, kad „didelė dalis žodyno, galū
nės, ištarimas kai kurių garsų ir intonaci
ja yra labai slaviškos...“. Toks tvirtini
mas, matyt, kiek per drąsus. Autorė tik
riausiai nepažįsta kupiškėnų šnektos, kuri 
yra gerokai skirtinga nuo literatūrinės lie
tuvių kalbos, ir kupiškėnų „galūnių“, „iš
tarimo“ ir net „intonacijos“ (?) tarmišku
mus, atrodo, be pagrindo priskyrė „slaviš- 
kumui“.

M. Gorodeckaitė teisi, kai ji dėmesį at
kreipia į šnekamosios kupiškėnų kalbos 
žodyno slaviškuosius skolinius. I visas lie
tuvių kalbos tarmes ir šnektas, neišski
riant nė kupiškėnų, buvo įsivėlę daug sla
vų kilmės žodžių. Per pastaruosius 50 me
tų literatūrinė lietuvių kalba jau maždaug 
apgryninta, bet šnekamojoje kalboje mes 

vis dar, palyginti, daug slaviškų skolinių 
vartojome. Suprantama, kad autentiškame 
Kupiškėnų vestuvių įraše yra vartojama 
nemaža slaviškos kilmės žodžių, nes prieš 
šimtmetį šnekamojoje kalboje jų iš tiesų 
buvo gausu.

Beje, pasiskaitęs M. Gorodeckaitės 
straipsni, J. Šateikis EL 6 nr. padaro nuo
stabią išvadą: „Išeitų, kad kupiškėnai jai 
atrodo slavai“. M. Gorodeckaitės rašinyje 
tokio „atrodymo“ iš tiesų negalima užtik
ti...

R. E. Maziliauskas

JAUNIMAS NĖRA TOKS
Perskaičius „Europos Lietuvyje“ (Nr. 6, 

1968.II.6) straipsnį „Po Spaudos baliaus“, 
kur nusiskundžiama Londono lietuvių jau
nimo nedalyvavimu tame baliuje ir apskri
tai silpnai jų rodomu patriotiškumu, norė
čiau pateikti keletą pastabų.

Man atrodo, kad straipsnio autorius ne
turėjo perdaug nustebti, nerasdamas daug 
Londono jaunimo ten, nes tokio amžiaus 
jaunimas, kuris galėjo tame baliuje daly
vauti, iš tikrųjų gali būti suskaitomas ant 
vienos rankos pirštų. Jei tą vakarą straips
nio autorius būtų pakeliavęs per Londono 
lietuvius, jaunimą būtų radęs miegantį po 
šiltais patalais, kai jų „žilagalviai“ tėveliai 
linksminosi Spaudos baliuje.

Kai dėl tų jaunuolių, kurie pasinaudojo 
parama nuvažiuoti į Jaunimo Kongresą 
Amerikoje, tai kai kurie jų jau yra vedę 
(tie, tur būt, jau skaitytini prie „žilagal
vių“) ir yra aktyvūs lietuviškose kolonijo
se, kiti studijuoja universitetuose, kai kas 
dirba už Londono, o dar kiti išemigravo. 
Didžioji Londono lietuvių jaunimo dalis 
dar mokosi pradžios ar vidurinėse mokyk
lose, taigi jiems dalyvavimas Spaudos ba
liuje nebuvo viena svarbesniųjų problemų.

Jei kas iš tikrųjų norėjo pamatyti lietu
vių jaunimą, tai turėjo dalyvauti Londono 
vaikų eglutėje, kuri buvo suruošta Londo
no Lietuvių Parapijos salėje ir kurioje da
lyvavo daugiau kaip 50 jaunuolių. Ten bū
tų buvusi proga pamatyti jaunimo atliktą
ją programą — pasiklausyti jų orkestro, 
kai muzikantų amžius maždaug 13 metų, 
ir ten muzikos tempas ir melodija buvo 
tikrai 1968 metų! Šokius pradėjo 3 metų 
panelė su 5 metų partneriu.

Savo ramiu, bet efektyviu būdu daugu

JAUNIMUI
JAUNŲJŲ SŪKURY

Žmogus, kol jaunas, turi kūrybinių jėgų, 
daugiau sumanymų, daugiau rūpinasi da
bartimi. O vyresnieji dažniau linkę karto
ti tą pačią giesmę. Šitaip yra ir Mancheste
ryje. Jaunimas čia atsiskyrė. Galėtume sa
kyti: nepakeliam įžeidinėjimų — apžėlę, 
per trumpi sijonai ir taip toliau.

Bet mes suprantame kilnius savo tėvų 
siekimus. Vadovaujamos čia augusios ir 
mokslus ėjusios B. Snabaitienės ir stud. I. 
Jakubaitytės, bandom pralaužti pirmuo
sius ledus, jungiam savo jaunas jėgas dar
ban. Sudarėm bažnytinį chorą, tautinių šo
kių grupę, jaunių chorą. Pilnu tempu ren
giamės išpildyti programą Nepriklausomy
bės šventės minėjime Wolverhamptone va
sario 17 d. Jau mūsų vadovės suspėjo su
organizuoti kelionei porą limuzinų: vieną 
jaunųjų, kitą senųjų. Vasaros metu paža
dėta išvežti paiškylauti prie jūros.

Mes su savo jaunąja vadove stengsimės 
suprasti ir senimą. Senimas, mano many
mu, turi jaunimui rodyti daugiau jautru
mo, o mes tikrai stengsimės.

Birutė

ATSAKYMAS J. VIKIUI
Nežinau, kas per vienas yra J. Vikis, bet 

iš jo straipsnio spręsčiau, kad jis yra ne iš 
jaunimo, nes jis tą jaunimą juk žemina.

Jis teisybę pasakė, kad jaunimą Spau
dos baliuje buvo galima suskaičiuoti ran
kos pirštais. Kaip ir visi, aš irgi norėčiau 
sužinoti, dėl ko buvo tiek maža.

Mano nuomone, jaunimui nepatinka to
kie baliai, kur muzika senoviška ir nuobo
di. O, be to, tuose baliuose susirenka se
nesni žmonės ir žiūri į jaunimą kaip jis el
giasi, o paskui imasi kritikos.

Aš esu girdėjęs užtenkamai apie jauni
mą ne tiktai, ką jie veikia per šokius, ar 
susirinkę Sodybon per Sekmines, ir visą 
laiką suaugusieji turi kaltinti jaunuosius 
jei ne dėl vieno, tai dėl kito dalyko. Tepa- 
sižiūri į save ir į savo amžiaus žmones, ir 
esu tikras, kad jaunimas elgiasi daug ge
riau.

Kai kitą kartą bus šokiai, tepakviečia 
geresnius muzikantus ir duoda žinią jau
nimą, kad gros gera muzika. O jeigu ir vėl 
niekas neateis, tai aš turėsiu atsiprašyti J. 
Vikio, kad teisybė buvo parašyta.

A. Janulis

JAUNIMAS PROTESTE
Du jaunimo atstovai, Vytautas Janulevi- 

čius ir Stasys Mockus, vasario 16 d. daly
vavo DBLS delegacijoje įteikiant protesto 
notą Kosyginui sovietų ambasodoje Lon
done. Prie ambasados buvo atvykę ir keli 
anglų spaudos reporteriai, kurie delegatų 
buvo supažindinti su protesto notos turi
niu. 

ma mūsų jaunimo yra tėvų įkvėpti natūra
lūs patriotai, nors yra išsibarstę po įvai
rias mokyklas ir tarp įvairių tautybių.

Nėra jau toks labai retas dalykas, kad 
mokyklose besimokančių lietuviukų dėka 
mokyklų žurnaluose ar diskusijų grupėse 
yra minimas Lietuvos vardas.

Praeitą vasarą pietų Londone antrosios 
kartos 13 metų lietuvaitė buvo pristatyta 
visai mokyklai už jos taip puikiai paruoš
tąjį istorijos darbą. Jos pasirinktoji tema 
buvo: „Lithuania — My Country“ (Lietu
va — mano kraštas). Gaila, kad mergaitė 
neturėjo nei progos, nei sąlygų išmokti 
lietuviškai. Su tėvais ji kalbasi tik ženk
lais, abu tėvai yra nebyliai.

Aš manyčiau, kad nereikėtų taip jau per
daug būkštauti dėl mūsų vaikų nutautimo.

Karo metu vokiečiai sušaudė 47 anglų 
aviacijos karininkus už bandymą pabėgti 
iš belaisvių stovyklos. Mums, lietuviams, 
buvo liūdna, bet kartu jautėme ir pasidi
džiavimą, kai spaudoje visur buvo pažy
mėta, kad vienas karininkų buvo lietuvis.

Taip pat mes galime didžiuotis ir tuo, 
kai sutinki anglą, kuris, sužinojęs, kad esi 
lietuvis, pradeda tau entuziastiškai aiškin
ti apie Lietuvą. Paklausus, iš kur jis žino, 
pasako, kad su jais mokykloje mokėsi vie
nas lietuvis.

Londono jaunimas juk pats savo inicia
tyva leido laikraštuką be kokios nors ypa
tingos vyresniųjų pagalbos ir paramos, 
taip pat skautų stovyklų dėka palaiko 
nuolatinį socialinį ryšį, nepaisant didelių 
tarpusavio nuotolių.

Taigi manyčiau, kad būtų neteisinga že
minti lietuvių jaunimą, nes labai dažnai 
jie daro, kiek gali ir kaip supranta, nors 
ypatingo pavyzdžio ir sąlygų jiems būti 
dideliais patriotais neduodame.

Norėdami padėti jaunimui išaugti gerais 
patriotais, turime tai daryti konkrečiais 
darbais, bet ne tuščiais žodžiais. Tuo pačiu 
turime didžiuotis tais ir girti tuos, kurie 
nepaisant kurių neigiamybių ir trūkumų, 
nors ir nematę Lietuvos, sako ar rašo: Li
thuania — My Country.

Esu įsitikinusi, kad yra daug jaunimo, 
kuriam labai reikšmingi nemirtingi mūsų 
a.a. Min. B. K. Balučio žodžiai: „O, skam
bink per amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina jos“.

V. Jurienė

MINĖJIMAS WOLVERHAMPTONE
Nepriklausomybės šventės minėjiman į 

Wolverhamptoną suvažiavo daug jaunimo 
iš Manchesterio, Wolverhamtpono, Bir- 
minghamo, Stoke-on-Trento ir Londono.

Programoje labai gražiai pasirodė Man
chesterio jaunimo dainininkai ir šokėjai. 
O ši grupė sudaryta net iš 24 dalyvių! Jų 
akordeonistas dar visai jaunutis, o labai 
puikiai groja. Nors ši grupė yra dar labai 
jauna, tačiau tikrai per labai trumpą lai
ką daug padarė.

Londono jaunimas linki Manchesterio 
naujajai grupei geriausios sėkmės!

V. Janulevičius

LONDONO ŠOKĖJAI
Naujoji Londono jaunimo tautinių šokių 

grupė (kol kas dar keturios poros) puikiai 
pasirodė Nepriklausomybės šventės 50 m. 
minėjime. Be to, paskaitą apie jaunimo 
problemas skaitė R. Kinka.

Stasys Mockus

n n D uliariosiosr U r SAVAITĖS PLOKŠTELĖS
— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Everlasting Love
The Love Affair

2. Mighty Quinn
Manfred Mann

3. Am I That Easy to Forget
Engelbert Humperdink

4. She Wears My Ring
Solomon King

5. Judy in Disguise
John Fred & His Playboy Band

6. Bend Me, Shape Me
Amen Corner

7. As You Are/Suddenly You Love Me
The Tremeloes

8. Ballad of Bonnie & Clyde
Georgie Fame

9. I Can Take or Leave Your Loving
Herman’s Hermits

10. Gimme Little Sign
Brenton Wood

• *

Vasario 23 d. „The Traffic“ grupė išlei
džia naują savo vieno įrašo (single) plokš
telę, kuri vadinsis „No Face, No Name, No 
Number“. Ši grupė neseniai išleido „Here 
We Go Round The Mullberry Bush“, ta
čiau ši plokštelė neįkopė į pirmąją vietą.

Kovo 12 d. „The Traffic“ grupė išskren
da į JAV. Jie gastroliuos San Francisco, 
Los Angeles ir Čikagos „Cheetah“ klube.
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LONDONAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS

Vasario 24 d., šeštadienį, Sporto ir So
cialinio klubo salėje Šv. Onos Draugija 
rengia Blynų balių-šokius.

Pradžia 7.30 vai.

PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Sekmadienį, vasario 18 d., Mišios buvo 

atnašaujamos už Lietuvą, ir jas užprašė 
Lietuvos pasiuntinys Britanijai V. Balic- 
kas.

Mišias atnašavo kun. K. A. Matulaitis, 
pasakydamas nuoširdų pamokslą, kad Va
sario 16 Aktas buvo žodis ir tas žodis ug
ningai nuskambėjo per pasaulį ir tapo kū
nu, anuomet niekam nežinoma Lietuva 
prisikėlė augti ir gyventi.

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. Casey.

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.

PADĖKA

Londono Lietuvių Bendruomenės vardu 
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie įgali
no surengti Lietuvos Neprikl. 50 m. sukak
ties minėjimą: Lietuvos pasiuntiniui Lon
done V. Balickui, R. Kinkai, B. Valterie- 
nei, Londono Latvių choro vedėjui A. Ja- 
rums, V. Šalčiūnui, Jaunimo tautinių šo
kių rateliui, jo vedėjai J. Kinkienei, rate
lio muzikantui P. Paruliui, Londono vyrų 
oktetui ir jo vedėjui J. Černiui.

Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems sa
vo darbu parengiant salę Ig. Dailidei, K. 
Blažiui, Grigaičiui, J. Dirvonskienei, A. 
Tonkūnui ir visiems kitiems. O B. Nama- 
juškienei už scenos papuošimą gėlėmis ir 
paruošimą užkandžių ir arbatėlės.

Rengimo Komisija

SERGA L. ŠVALKUS

Poetas Laimutis Švalkus serga jau ant
ri metai ir turėjo operaciją.

Po operacijos pradėjo taisytis ir jau grį
žo iš ligoninės į savo namus Northampto- 
ne.
SIEISISISEISISEEIEISIEISEI

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — vasario 25 d., 1 v.p.p.
MANCHESTER — vasario 28 d., 11 vai.
KETTERING — vasario 25 d., 12 vai. Bus 

metinės pamaldos už a.a. Stasį Nagį, o 
po jų velionio kapo paminklo pašventi
nimas.

NOTTINGHAM — vasario 25 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

COVENTRY — vasario 25 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAM — kovo 3 d., 11 vai., Jaun. 
Židinyje. Po pamaldų įvyks Vasario 16 
ir a.a. Min. B. K. Balučio minėjimas.

MANCHESTER — vasario 25 d., 11 vai.
ECCLES — kovo 10 d., 12.15 vai.

VASARIO 16 ATERTONE
Šiaurinės Anglijos Lietuvių Koordinaci

nis Komitetas nusprendė šiais metais Va
sario 16 ir Lietuvos Nepriklausomybės 50 
m. sukaktį paminėti vienoje vietoje. Pasi
rinko nuošaloką vietelę, kur yra nedaug 
lietuvių, bet veiklus Leigh DBLS skyrius, 
į minėjimą, kuris įvyko vasario 3 d. Ater- 
tone, susirinko labai plačios apylinkės lie
tuviai. Čia buvo matyti manchesteriškiai, 
boltoniškiai, bradfordiškiai, Rochdalės lie
tuviai, būrelis iš Halifakso ir Hudersfiel- 
do, na, ir visi vietiniai lietuviai.

Šventę atidarė DBLS Leigh skyriaus pir
mininkas A. Dilijonas ir pakvietė V. Ig- 
naitį tolimesnei šventės programai pra
vesti.

Ignaitis pirmiausia prisiminė savano
rius, žuvusius už Lietuvos laisvę, neseniai 
mirusį Min. B.K. Balutį ir paprašė juos pa
gerbti minutės atsistojimu ir susikaupimu. 
O kun. V. Kamaitis sukalbėjo maldą. Į 
garbės prezidiumą pakvietė vienintelį 
šventėje dalyvavusį savanorį kūrėją Ger- 
džiūną.

Toliau dr. St. Kuzminskas trumpoje, bet 
turiningoje paskaitoje suminėjo, kad pa
saulinės nuotaikos keičiasi, kad rusiškasis 
komunizmas pergyvena krizę ir vieną die
ną gali sprogti, kad okup. Lietuvos jauni
mas yra giliai tautiškai susipratęs, kad ir 
mes turime dėti pastangas išlikti tautiškai 
susipratę.

MŪSŲ RĖMĖJAS
Pasinaudomas sukaktinės Vasario 16-sios 

proga, nuolatinis mūsų lietuviško spaus
dinto žodžio rėmėjas J. Pumeris atsiuntė 
5 svarus.

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Vasario 10 d. DBLS Derbio Skyrius su

rengė puikiai pavykusį iškilmingą Vasario 
16 minėjimą. Atsilankė labai daug tautie
čių — salė buvo visai pilna. Buvo svečių 
iš Ketteringo (visa ekskursija), Manches- 
terio, Sheffieldo, Conventrio, Nottingha- 
mo ir kt. Be to, turėjome daug kitataučių 
— latvių, ukrainiečių, anglų ir kt. Latviai 
apie mūsų minėjimą buvo net savo spau
doje paskelbę, ir jų turėjome ypač daug.

Salę puošė lietuvių ir anglų vėliavos. Di
delis Lietuvos žemėlapis rodė, kur yra mū
sų kraštas. Ant stalo stovėjo Gedimino 
stulpų statulėlė su mūsų trispalve. Vieš
nia I. Venskienė, pasipuošusi tautiniais rū
bais, atsilankančius svečius sutikinėjo ir 
visiems prisegė tautinius ženklelius.

Pirm. J. Levinskas į garbės prezidiumą 
pakvietė įvairių savo organizacijų ir kita
taučių atstovus ir atidarymo žodyje pri
minė sukaktį ir tos dienos reikšmę, nuro
dydamas, kad šiemet turime daryti viską, 
idant suglaustume jėgas. Kun. A. Geryba 
pasakė pagrindinę kalbą tautiniais gyvy
biniais klausimais, ypač iškeldamas jau
nuomenės lietuvišką auklėjimą ir primin
damas tėvams reikalą tuo susirūpinti, nes 
tai yra lietuviškos ateities rūpestis.

Sveikino latvių atstovas L. Cerins, baig
damas kalbą lietuviškai „Tegyvuoja Lietu
va tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė“. Ket
teringo sk. pirm. A. Navickas priminė rei
kalą suglausti gretas ir tarpusavy bend
rauti. Pirm. J. Levinskas supažindino ang
liškai kalbančius svečius su šios dienos 
reikšme ir Lietuvos padėtim. Pasiūlytos ir 
priimtos rezoliucijos Britanijos Min. Pir
mininkui, užsienio reikalų ministeriui, 
opozicijos ir liberalų lyderiams. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.

Linksmoji dalis pradėta šokiais, kuriems 
grojo E. Dragūno iš Coventrio kapela. Pra
vestas „Gėlių valsas“ ir kt. Svečių gausu
mas, puiki muzika, skanūs sumuštiniai ir 
putojantis alutis greitai visus išjudino ir 
pralinksmino.

Ši gražiai pavykusi šventė buvo itin pui
kiai paruošta ir gerai pravesta. Kad viskas 
taip pavyko, ypatinga padėka tenka S. Sa- 
rapinienei, M. Raulinaitienei, I. Venskie- 
nei, E. Vaitkevičienei, R. Popikienei, F. 
Čepinskienei, A. Valantinui, J. Valantinui, 
J. Sližiui, P. Sarapinui, J. Sadulai, K. Ku
biliui ir kitiems, taip pat ekskursijų vado
vams, svečiams ir visiems gausiai atsilan
kiusiems.

Rytojaus dieną vietinė anglų spauda iš
sispausdino DBLS valdybos nuotrauką ir 
aptarė įvykį.

Ryšium su nepriklausomybės paskelbi
mo 50 metų sukaktim DBLS Skyrius už
pirko Mišias už žuvusius kovotojus už Lie
tuvos laisvę, kurios atlaikytos vasario 18 
dieną.

Skyrius rengiasi atšvęsti savo veiklos 20 
metų sukaktį. Parengimas įvyks kovo 23 
dieną. J. L.

J. Traškienė perskaitė rezoliuciją, ją su
sirinkusieji vienbalsiai priėmė ir įgaliojo 
susirinkimo prezidiumą ją nusiųsti šio 
krašto vyriausybės žmonėms.

Meninėje programos dalyje vyravo man
chesteriškiai ir bradfordiškiai. Pirmiausia 
visi programos dalyviai išpildė dainų ir ei
lėraščių pynę Vasario Šešioliktoji. Po to 
dainavo Sūkurys, atžalynietės pašoko tau
tinį šokį, nuskambėjo vyrų dueto ir mo
terų kvarteto dainos, manchesteriškės 
mergaitės padainavo porą dainelių, ir pro
gramą užbaigė bendras Sūkurys trim dai
nelėm: Nusvirę vyšnios, Vakarėlis atbildė
jo ir Grįšim.

Programa buvo labai įvairi ir, pasaky
čiau, labai originali. Ją papildė gražiai pa
puošta scena ir puikūs moterų tautiniai 
rūbai. O visos meninės programos dalies 
dūšia, kaip ir visada, buvo paslaugusis T. 
Burokas. Be jo neapsiėjo nė vienas pro
gramos punktas: jis pats dainavo, jis akor
deono muzika palydėjo tautinius šokius, 
jis skambino pianinu, kai dainininkams jo 
garsų prireikė.

Koordinacinio komiteto pirm. kun. V. 
Kamaitis padėkojo visiems susirinkusiems, 
šios šventės rengėjams vietos lietuviams, 
o programos dalyviams už padėką įteikė 
gėlių.

Šventė baigta Tautos himnu. Ada

NOTT1NQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

DVIGUBAS MINĖJIMAS

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventės 
išvakarėse, kovo 3 d., Liet. Jaunimo židi
nyje po iškilmingesnių liet, pamaldų 11 v. 
bus paminėta Lietuvos Nepriklausomybės 
auksinė sukaktis ir a.a. Min. B.K. Balutis. 
Išgirsime velionio gyvą kalbą, pamatysime 
jo gyvenimo įvairių vaizdų projekcijas. 
Šia proga trumpą žodį tars dr. S. Kuzmins
kas ir kt. Meninę dalį atliks židiniečiai. 
Dėl jų turėtų atostogų minėjimas vyksta 
kiek vėliau.

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

WOLVERHAMPTONAS
„VILTIES“ KREPŠINIO JAUNIŲ 

KOMANDA
Nuvargusi po ilgos kelionės ir būdama 

nepilnos sudėties, jaunių komanda Graut- 
hame pralaimėjo prieš Heathens. Ji turėjo 
tik 6 žaidėjus, o varžovai —• 12 ir dar ge
rai paruoštų.

„Vilties“ pirmoji komanda irgi šiais me
tais susilpnėjo. Dėl to kviečiami visi ne tik 
vietiniai jauni lietuviai, bet ir iš toliau įsi
jungti į klubo eiles. Norima sudaryti jung
tinę komandą, kuri galėtų sužaisti su ža
dančia rugpiūčio mėn. atvykti Amerikos 
lietuvių krepšinio komanda. Norintieji įsi
jungti į tą komandą, prašomi registruotis 
„Vilties“ klube.

Netolimoje ateityje „Viltis“ ruoš vakarą, 
kurio metu bus įteikta taurė viltiečiams, 
kaip laimėtojams lygoje 1967 m.

Numatytasis stalo teniso turnyras ne
įvyks,-nes nesusirado pakankamai žaidėjų. 
Kurie užsirašė, bus netrukus pakviesti su
žaisti žaibo turnyrą.

Vasario 21 d., 8 vai. vakare, Ward's Bri
dge School sporto salėje, Wednesfield, 
įvyks „Vilties“ klubo valdybos susirinki
mas. Bus svarstomi svarbūs reikalai.

Visus žaidėjus prašome atsilankyti kas 
trečiadienį ir būti pasiruošusiems energin
gai treniruotis. Kas negalėtų trečiadieniais 
—penktadieniais prašomi atvykti į Spring
field mokyklą, Springfield Rd., 7.30 vai. 
Salėmis galima naudotis iki 9.30 vai. Atei
tyje žadame sudaryti ir futbolo komandą. 
Vyresnieji ir jauniai nuo 15 m. amžiaus 
prašomi registruotis pas Klubo valdybos 
narius.

Nario mokestį reikia mokėti kasininkui 
B. Viliūnui. Padėka visiems rėmėjams.

V. Kelmistraitis

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll

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 nori 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 Lietuvi“ 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.ll

my

VASARIO 16 LONDONE
Londono lietuvių Socialinio ir Sporto 

Klubo salė buvo pilnutėlė, o vėliau atvy
kusieji net turėjo pastovėti, nes vasario 17 
d. Lietuvos Nepriklausomybės 50-čio mi
nėjime visos sėdimosios vietos buvo užpil
dytos. Susirinkusieji, žinoma, taip gausiai 
atvyko neeilinės sukakties atžymėti ir ne
liko nusivylę: šio minėjimo rengėjų komi
sija — S. Kasparas, P. Mašalaitis ir J. Vil
činskas, atrodo, renginį kruopščiai organi
zavo ir sklandžiai pravedė, šia prasme vie
nintelis rimtesnis priekaištas tegalėtų būti 
tas, deja, jau tradicinis lietuviškas ne
punktualumas, nes minėjimas prasidėjo 
lygiai 45 min. vėliau, kaip kad buvo iš 
anksto skelbta.

Minėjimą atidarė DBLS valdybos vice- 
pirm. P. Mašalaitis, trumpu įžanginiu žo
džiu pasveikinęs susirinkusius, atkreipęs 
dėmesį į sukakties reikšmę ir visus pa
kviesdamas atsistojimu pagerbti žuvusius 
už Lietuvą. Atsistojimo metu B. Valterie- 
nė pagiedojo giesmę.

Lietuvos respublikos pasiuntinybės Lon
done atstovas V. Balickas padėkojo vi
siems, vienu ar kitu būdu jam padėju- 
siems tomis sunkiomis dienomis, kada, mi
nistrui K.B. Balučiui mirus, jam teko per
imti vadovavimą Lietuvos pasiuntinybei. 
Jis susirinkusius užtikrino, kad D. Brita
nijos vyriausybė vis dar de jure pripažįs
ta Lietuvos respublikos tęstinumą ir kad 
jam pripažintas charge d'affairs titulas.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas buvo 
Romas Kinka, šis jaunosios kartos atsto
vas, angliškosios mokyklos auklėtinis ir 
brendęs britų kultūros aplinkoje, su susi
rūpinimu ir įžvalga kalbėjo apie lietuvy
bės įdiegimą priaugančiame išeivijos jau
nime. Šią aktualią paskaitą spausdinsime 
atskirai.

Prieš prasidedant koncertinei daliai, pa
skaityta ir priimta rezoliucija. Londono 
lietuvių organizacijų vadovų pasirašytoji 
rezoliucija siunčiama D. Britanijos vy
riausybei.

Koncertinėje. dalyje žiūrovus maloniai 
nustebino naujai susikūrusi Londono lie
tuvių tautinių šokių grupė. Nors pranešė
jas S. Kasparas susirinkusius iš anksto

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 įvairiais 
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

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Kocln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

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 TAURA, 
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. 

įspėjo, kad grupė dar visiškai nauja ir te
turėjusi tik keturias repeticijas, ji šoko 
tikrai darniai ir net su išraiškiu polėkiu ir 
pelnytai susilaukė entuziastingų žiūrovų 
katučių. Tai, be abejo, pirmoje eilėje gru
pės vadovės Janinos Kinkienės nuopelnas. 
Linkėtina, kad ši jaunimo grupė stiprėtų 
ir, gal būt, išsivystytų į platesnės apimties 
šokio ir dainos ansamblėlį. Šokiams 
akordeonu pritarė P. Parulis.

Nuolatinis Londono lietuviškųjų rengi
nių ramstis — J. Černio vadovaujamas vy
rų balsų oktetas šį sykį gerokai pasitempė 
ir parodė akivaizdžios pažangos. Šis daini
ninkų ansamblis iš tiesų turi, palyginti, 
gerą balsinę medžiagą ir, jei su pakanka
mu atsakomybės jausmu žiūrės į savo už
davinį, turi galimybių toliau tobulėti, šį 
kartą tedrįstame pastebėti, kad ypačiai žy
gio dainos vis dėlto turėtų būti atlieka
mos šiek tiek greitesniu tempu.

Partizanų poezijos pavyzdį deklamavo V. 
šalčiūnas. Savo gera scenine laikysena ir 
taisyklinga artikuliacija deklamatorius iš 
karto patraukė klausytojų dėmesį.

Londono lietuvių šokio, dainos ir dailio
jo žodžio saviveiklininkams talkininkauti 
iš Herefordo atvyko B. Valterienė, dviem 
išėjimais padainavusi keletą lietuviškų 
dainų ir ariją. Klausytojai katutėmis iš 
dainininkės išprašė pakartoti M. Petraus
ko operos „Birutės“ ariją. B. Valterienei 
akompanavo A. Jarums.

Minėjimas baigtas susirinkusiųjų pagie
dotu Tautos himnu.

Šis minėjimas laikytinas pasisekusiu ir 
tam tikra prasme gali būti pavyzdžiu kitus 
renginius organizuojant. Programa nebu
vo ištęsta — ji tetruko nepilnas dvi va
landas. Pagrindinės kalbos tema buvo ak
tuali, svarstanti lietuvybės dabartį ir 
konkreti, bet neištęsta ir nekartoj anti vi
siems jau gerai žinomų Lietuvos istorijos 
faktų. Koncertinė dalis, žinoma, nebuvo 
profesionalų menininkų atlikta, tokių mes 
čia nė neturime, bet atlikėjai buvo sąži
ningai pasiruošę, ir žiūrovai neturėjo pro
gos nuobodžiauti. Susirinkusieji už visa 
tai galėjo būti dėkingi renginio organiza
toriams ir atlikėjams. R.E. Maz.

VOKIETIJA
NAUJAS „JAUNIMO ŽODIS“

Vokietijos lietuviškojo jaunimo laikraš
tėlio „Jaunimo žodžio“ pasirodė jau Nr. 2, 
pažymėtas vasario mėn. data, pirmąjį savo 
puslapį papuošęs Gedimino pilimi Vilniuj.

Šiame numeryje rašoma apie busimąjį 
Europos lietuvių jaunimo suvažiavimą 
(liepos 28 d. - rugpiūčio 1 d.), pernykštį 
jaunimo suvažiavimą Bad Godesberge. Iš
spausdintos ištraukos iš veiksnių manifes
to, V. Damijonaičio straipsnis apie Kovos 
už Lietuvos laisvę metus, M. Dressier ir 
B. Venckaus apie Memmingeno jaunimą, 
K. Brazaitienės apie Australijos lietuviš
kąjį jaunimą, A. Hermanno apie politinį 
Lietuvos apjungimą. Lietuviškai nebemo
kantiems išspausdintas vokiškai straipsnis 
apie pilietybę ir tautybę.

Numeris dailiai iliustruotas. Išspausdin
tas „Kur tas šaltinėlis" su gaidomis. Esa
ma dar ir lietuviško kryžiažodžio.

Apskritai numeris daro gerą įspūdį.

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ

KOPLYČIOJE

Lietuvių Tautos Kankinių atminimui 
Aušros Vartų švč. Marijos - Gailestingumo 
Motinos koplyčios darbai jau pradėti.

Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu 
laiku surinksime lėšas.

Visi lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vai
kai prisidėkime savo auka prie šio mūsų

TAUTOS KANKINIŲ
P A M (I N K L O .

Aukoms adresas: Lithuanian Martyrs' 
Chapel Fund, 2701, W. 68 St., Chicago, DI. 
60629.

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mo
kesčių (tax deductible).

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARE 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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