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Auksinio jubiliejaus
VASARIO 16 MINĖJIMAI LIETUVIŲ LS 

DALINIUOSE PRIE JAV ARMIJOS
Lietuviškosios darbo kuopos prie JAV 

armijos V. Vokietijoje tebegyvuoja. Tiesa, 
tėra likusios tik trys, o ir tos pačios viena 
nuo kitos atskirtos nemažais nuotoliais: 
Darmstadt, Schwetzingen, Kaiserslautern. 
Tad net Nepriklausomybės atstatymo pro
ga nepavyko susiburti bendram minėji
mui, o buvo suorganizuoti trys, bet visi su 
ta pačia programa. Visur paskaitą skaitė 
Vasario 16 Gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, visur meniškąją programą išpil
dė tos gimnazijos moksleiviai, paruošti ir 
vadovaujami mok. Elizos Tamošaitienės.

Paskaita. Dir. Vincas Natkevičius 
pradžioje konstatavo, kad teisinėje plot
mėje Lietuvos valstybė tebeegzistuojanti 
ir šiandien. Eilė Vakarų pasaulio galingų 
valstybių, kaip JAV ir Anglija, Lietuvos 
okupacijos nėra pripažinusios teisėta ir te
bepalaiko diplomatinius santykius su ne
priklausomos Lietuvos atstovais.

Toliau kalbėtojas žvelgė į Lietuvos kelią 
per 50 metų, skirdamas kėlimosi laikotar
pį (1918), nepriklausomą gyvenimą (1918- 
1940) ir pavergimą (1940-1968). 1918 me
tai nebuvę nei lengvi, nei sklandus. Nepri
klausomos Lietuvos nenorėjęs tuolaikinis 
okupantas — Vokietija, o taip pat nebuvo 
sutarimo nė saviškių tarpe, net nė pačioje 
Lietuvos Taryboje. Nepriklausomybės ak
to nebuvo leista paskelbti spaudoje. Tik 
kovo 23 d. kaizeris Wilhelmas II tą aktą 
pripažino teisėtu, bet pabrėždamas, kad 
Lietuva būsianti ypačiai glaudžiuose san
tykiuose su Vokietija. To meto lietuviai 
diplomatai, dažniausiai jauni ir neprityrę 
vyrukai, turėjo sumaniai suktis tarptauti
niuose gremiumuose, iki buvo iškovotas 
politinis nepriklausomos Lietuvos valsty
bės pripažinimas. Politinę kovą sekė kari
nė, atžymėta apie 3000 lietuvių gyvybių 
aukomis. Nepriklausomybės kovų lietuvis 
savanoris įėjo j Lietuvos didvyrių eiles. 
Politines ir karines kovas sekė intensyviai 
kūrybiškas valstybės atstatymo darbas, 
įvykdęs giliai siekiančių reformų. Trum
pas nepriklausomo gyvenimo laikotarpis 
pakeitė Lietuvos veidą neatpažįstamai. Be 
abejo, buvo ir šešėlių, kuriuos šiandien ne

Septynios DIENOS
suvaržomas įvažiavimas

Britanija priėmė įstatymą, kuriuo su
varžomas įvažiavimas turinčių britų pa
sus, bet niekada negyvenusių Britanijoje.

Priimti tokį įstatymą paskatino šiuo me
tu dideliais kiekiais į Britaniją pradėju- 
sieji iš Kenijos važiuoti azijatai. Britų pa
sus turinčių tokių neanglų yra daug buvu
siose kolonijose Afrikoje ir Azijoje.

Nesusipratimas dėl prezidento
V. Vokietijos spaudoj paskelbtas straips

nis, kuriame nurodoma, kad dabartinis 
prezidentas Luebke karo metu padėjęs 
ruošti planus koncentracijos stovykloms 
statyti.

Manoma, kad straipsnio autorius tyčia 
paskelbė tokį dalyką, norėdamas suskaldy
ti dabar valdančią koaliciją ir duoti progos 
savo laisvųjų demokratų partijai sudaryti 
koaliciją su socialdemokratais.

Prezidentui dėl tokio kaltinimo reikėtų 
atsistatydinti arba traukti teisman tokių 
žinių skelbėjus. Tačiau netikima, kad bus 
keliama byla. Po pirmojo pasaulinio karo 
panašiai buvo apkaltintas prez. Ebertas, 
byla tęsėsi ilgus metus, ir tuo bylinėjimusi 
tik buvęs sumenkintas prezidento orumas.

Prieš Novotnį
Buvęs Čekoslovakijos komunistų parti

jos sekretorius Novotnys kietai valdė kraš
tą stalinistiniais metodais. Dabar jis yra 
jau tik prezidentas, bet tvirtinama, kad už 
stalinistinius nusikaltimus norima jį iš
stumti ir iš tos vietos.

Pačių dabartinių Čekoslovakijos vadų 
prasitarimai kai kam atrodo pakankami 
darytis išvadai, kad Novotnio valdžia vos 
karinio sukilimo nesuruošusi savo varžo
vams numalšinti.

Vieno miesto kaina
Po 26 kovos dienų amerikiečiai užėmė 

Hue miestą Vietname, garsų senais pasta
tais, nes karalių laikais jame buvo sostinė. 
Deja, apie 70 procentų pastatų buvo su
griauta. Kovos dienomis žuvo 3.600 civi
lių gyventojų, 4.000 komunistinių dalinių 
karių, 119 amerikiečių ir 363 vietnamiečių.

O už trejeto mylių nuo miesto dar tebe
vyksta kovos. 

sunku suprast. Kaimynų diktatūrinės san
tvarkos žavėjo ir lietuvius. Silpna demo
kratija nepajėgė atsilaikyti prieš viliojan
čią drausmingos vienpartinės valstybės 
mintį. Nebuvo taip pat pramatyta artėjan
čios katastrofos, nebuvo jai pasiruošta, ne
buvo nė pasipriešinta, kai okupantas žen
gė į Lietuvos žemę. Buvo susigriebta tik, 
kai jis, kito galingesnio stumiamas, su pa
nika traukėsi atgal, šešioms savaitėms bu
vo atstatyta nepriklausoma valstybė. Ne
priklausomybės mintis buvo ginama ir to
liau partizaninių kovų būdu. Jos tęsėsi 
maždaug iki 1952 metų, pareikalavusios 
dešimt kartų daugiau gyvybių aukų, negu 
savanorių kūrėjų kovos. Tos aukos neliko 
be prasmės. Partizanų dvasia tebėra gyva 
ir šiandieninėje Lietuvoje, pačioje jau
niausioje kartoje.

Baigdamas savo paskaitą V. Natkevičius 
prabilo tiesiog kaip Vasario 16 Gimnazijos 
direktorius, ragindamas leisti vaikus į tą 
gimnaziją.

Meninė programa. Mok. E. 
Tamošaitienė kuopų minėjimams buvo pa
ruošusi specialią programą. Montažu vadi
nama susimąstymo valandėlė poezija, pro
za ir dainomis bei giesmėmis vedė žiūro
vus į nepriklausomą Lietuvą, ragino gro
žėtis jos puošnumu, liudijo jos laimėjimus 
ir jai padarytą ir tebedaromą skriaudą, 
skatino laisvės viltį, kvietė bendron mal- 
don į Galingąjį Dievą. Minėjimo dalyviai 
pasijuto išimti iš svetimos kasdienybės ir 
nukelti į išsvajotą, išsapnuotą tėvynę. Sa
lėse buvo girdėti tylus, mėginamas sulai
kyti kūkčiojimas ir tai ne tik moteriškių, 
bet ir kietų, kelis frontus atlaikiusių vyrų. 
Ploti neišėjo, nes susimąstymas baigėsi vi
sų ir žiūrovų bendra giesme. Montažą at
liko 17 moksleivių, kurie visi, tiek didieji, 
tiek ir patys mažiausieji, ne tik sakė jiems 
paskirtus žodžius, bet buvo jaučiama, kad 
patys išgyveno minties visumą. Dainas ir 
giesmes buvo paruošęs muzikos mokytojas 
Kazys Motgabis.

Antroji meninės programos dalis nu
šluostė ašaras ir iššaukė gaivalingus ploji
mus. Šalia pažįstamų tautinių šokių, kaip 
Kepurinė, Lenciūgėlis, Kalvelis, Suktinis, 
nuotaikingai praūžė trijų porų mažyčių iš-

Pavojus olimpiadai
Jau 15 Afrikos kraštų nutarė nedalyvau

ti olimpiadoje, kuri šįkart numatyta Mek
sikoje ir kuriai ten jau pasiruošta.

Gali būti, kad nedalyvaus visi Afrikos 
kraštai, nes jie raginami taip padaryti, o 
prie jų gali prisidėti ir Sov. Sąjunga.

Visas triukšmas kilo dėl Pietų Afrikos, 
kuri veda rasistinę politiką, bet yra pasi
ryžusi dalyvauti olimpiadoje, išleisdama į 
ją ne tik baltuosius, bet ir juoduosius sa
vo sportininkus.

Papildomi daliniai
Amerikiečių karinių pajėgų Vietname 

vadas gen. Westmorelandas pareikalavęs 
duoti jam dar 125.000 karių.

Vietname lankęsis generalinio štabo vir
šininkas gen. Wheeleris parsivežęs reikala
vimą papildyti pajėgas 50.000-100.000 ka
rių atremti komunistų puolimams.

Prieš ligšiolinį požiūrį
Sovietinis rašytojų laikraštis „Literatur- 

naja gazeta“ išsispausdino rašytojo ir kri
tiko Tendriakovo straipsnį, kuriame pasi
sakoma prieš ligšiolinį reikalavimą me
nuose pirmiausia ieškoti ideologijos.

Tendriakovas tvirtina, kad toks reikala
vimas atbukina domėjimąsi menais, ypač 
literatūra, kai reikia stengtis atsiminti, ar 
Puškino Eugenijus Oneginas yra pažan
gus, ar ne.

Palaipsniui įsijungti
Tikimasi, kad Europos Ekonominės fi

nes kraštai pasiūlys Britanijai ir kitiems 
padavusiems prašymus įstoti kraštams pa
laipsniui įsijungti.

Iš pradžių Britanijai gali būti pasiūlyta 
iš EEB kraštų pirktis žemės ūkio gaminius 
tokiomis pat kainomis, kokias moka vieni 
iš kitų pirkdami EEB kraštai.

Atsisveikinimas su McNamara
Galutinai pasitraukė iš JAV krašto ap

saugos ministerio pareigų McNamara. Jis 
perėjo dirbti į pasaulinį banką.

Krašto apsaugos ministeriu jis išbuvo 7 
metų — ilgiau negu bet kuris kitas toje 
vietoje. Buvęs pats savarankiausias JAV 
krašto apsaugos ministeris.

dienos
raiškingai sušoktas „Barė ponas katinėlį“, 
sukurtas pačios mokytojos, vedamas ne 
instrumentalinės muzikos, o mokinių dai
nos, nes čia žodžiai derinosi su šokančiųjų 
judesiais.

Pažymėtina, kad čia aprašytoji meninė 
programa buvo atlikta ne tik trijose kuo
pose, o taip pat pačios gimnazijos minėji
me Romuvoje ir Koeln-Bonnos apylinkės 
minėjime.
Rengėjai ir datos

8591 LS kuopoj Schwetzingene auksinis 
Nepriklausomybės jubiliejus buvo mini
mas pačią vasario 16 d. Minėjimą atidarė 
kuopos vadas kpt. Jonas K. Valiūnas, pa
sveikino svečius, kurių tarpe buvo grupės 
vadas pik. Rhett, padėkojo paskaitininkui 
ir gimnazistams, Tamošaitienei įteikė gėlių 
puokštę. Visi svečiai buvo sočiai pavaišin
ti. Prieš minėjimą amerikiečių koplyčioje 
kun. Liubinas atlaikė pamaldas už tėvynę.

8593 LS kuopa Kaiserslauterne minėji
mą suruošė vasario 17 d., šeštadienį, nes 
norėjo, kad jame dalyvautų kuo gausiau
siai visi apylinkių lietuviai. Tikslas buvo 
atsiektas, į salę ne visi pajėgė sutilpti. Mi
nėjimą atidarė ir jam vadovavo kuopos va
das kpt. Juozas Venckus. Kadangi progra
mos atlikėjų tarpe buvo didelis skaičius iš 
Kaiserslauterno kilusių vaikų, tai kontak
tas su publika buvo itin jaukiai glaudus. 
Mamos su pasididžiavimu grožėjosi savo 
vaikučių menišku išraiškingumu, jaunes
nieji broliukai ir sesutės prašėsi, kad ir jie 
galėtų tuoj važiuoti į gimnaziją... Ir gėlės 
buvo įteiktos Tamošaitienei ne tik kpt. 
Venckaus, o taip pat ir kurių žiūrovų. Sa
vaime suprantama, vaišių netrūko, o po jų 
buvo galima ir smagiai pasišokti. Pamal
dos atlaikytos sekančią dieną, sekmadienį.

2040 LS kuopoje Darmstadte minėjimas 
buvo nukeltas į vasario 23 d. ir jam pa
skirta ištisa diena. Pamaldos bei paskaita 
buvo priešpiet. Pamaldas laikė tėv. A. Ber
natonis. Meninė programa — vakare, pa
baigoj išsiskleidusi į mielą Užgavėnių pa
silinksminimą. Minėjimui vadovavo kuo
pos vadas kpt. Marijonas Petkūnas. (ELI)

MINĖJIMAS SAARO KRAŠTE
Minėjimą surengė PLB Saaro krašto apy

linkė. Pagrindinį pranešimą darė med. dr. 
VI. Raišys, apibūdindamas Vasario 16 d. 
reikšmę lietuvių tautai. Kalbėjo lietuvių 
kalba, ir vokiečių spaudos ir visuomenės 
atstovai smalsiai klausėsi savo stalo kai- 
mynų-lietuvių vertimo.

Atidarydamas susirinkimą, apylinkės 
pirmininkas A. Palavinskas pabrėžė lietu
vių tautos nacionalinį savitumą. Jis kalbė
jo pakaitomis lietuvių ir vokiečių kalbo
mis. paaiškindamas skirtumą tarp piliety
bės ir tautybės ir iškeldamas tai, kad tau
tinė priklausomybė nereiškia jokių men
kavertiškumų, o kaip tik rodo asmens są
moningumą ir vertingumą. ši problema 
Saaro krašto lietuviams ypač labai aktua
li. Saaro krašto lietuviai visi be išimties 
yra Vokietijos piliečiai ir todėl kokios nors 
pašalpos kaip svetimtaučiai savo kultūri
niams poreikiams iš krašto valdžios negau
na. O vis dėlto savo iniciatyva ir lėšomis 
buvo pravestas iki šiol pats stambiausias 
susirinkimas, koks Saaro krašte kada bu
vo. Susirinko beveik visi Saaro krašte gy
veną lietuviai ir net vokiškos kilmės asme
nys, kurie neseniai iš Lietuvos atvyko. Da
lyvavo apie 70 asmenų, o tai, be kelių as
menų, būtų visas šimtas procentų Saaro 
krašto lietuvių.

Minėjime dalyvavo aukštas Saaro kraš
to vyriausybės pareigūnas Fr. Fritsch, ku
ris pasakė susirinkusiems kalbą, pagirda- 
mas lietuvius už jų tautinį sąmoningumą ir 
solidarumą. Dalyvavo taip pat Saaro kraš
to laikraščio Saarbruecker Zeitung kultū
rinio skyriaus redaktorius Schwertner ir 
Saaro Krašto „Junge Union“ partijos pir
mininkas Veškalnys (Weschkalnys), kuris 
atvyko tyčia į šį susirinkimą, kad išgirs
tų savo tėvų kalbos skambesį, dainų grožį 
ir pamatytų bent dalį papročių. Tai jaunas 
vyriškis, kilęs iš Virbalio ir baigiantis ka
rui netekęs tėvų. Išaugęs pas svetimus, jis 
jau nieko neprisimena, kas lietuviška, bet 
pavardę nešiojąs pasididžiuodamas jos lie
tuviškumu.

Pagaliau trumpu žodžiu visus dalyvius 
pasveikino Schwertner ir Veškalnys, o po 
to salėje nuskambėjo Lietuvos himno gar
sai. Aidint himnui, ne vienas ieškojosi no
sinaitės ir šluostėsi akis, o Saarbruecker 
Zeitung, pirmadienio laidoje aprašęs visą 
šventę, nepamiršo pridurti, kad himnas su
jaudino dalyvius.

Vėlai jo pusiaunakčio skirstėmės į na
mus gerai pasilinksminę ir tvirtai nu
sprendę ateity dažniau susitikti ir tarpu
savy bendrauti, tuo palaikydami savo pa
pročius ir kalbą.

A. Palavinskas

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
ŠVEICARIJOJE

Lietuvos valstybės nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukaktis buvo iškilmin
gai paminėta ne tik pačių lietuvių. Toji su
kaktis surado deramo atgarsio ir šveicarų 
tarpe.

Sukakties minėjimas prasidėjo pamaldo
mis Ziuriche, akademiniuose studentų ka
talikų rūmuose. Pamaldas atlaikė ir ati
tinkamą pamokslą pasakė kun. J. Juraitis, 
profesoriaująs Siono kunigų ir mokytojų 
seminarijose. Po pamaldų įvyko lietuvių 
bendruomenės narių visuotinis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo dr. K. Augevi- 
čius, o sekretoriavo A. Paulaitis. Valdybos 
pirmininkas dipl. ekon. V. Gegeckas pada
rė pranešimą apie valdybos veiklą. Valdy
ba buvo perrinkta tos pat sudėties: pirmi
ninkas V. Gegeckas, vicepirm. — dr. V. 
Dargužas-HOfer, kasininkė — dr. J. Pe
čiulytė, sekretorius — J. Jakaitis ir valdy
bos narys jaunimo reikalams — stud. med. 
Alg. Gegeckas.

Po bendrų pietų su estų ir latvių bend
ruomenių nariais V. Banaitis, Pavergtųjų

Periodikos susivienijimas
Šių metų antrajame Vilniuje leidžiama

me Literatūros ir Meno savaitraščio nu
meryje parašyta, kad „Vietoj iki šiol res
publikoje veikusios laikraščių ir žurnalų 
leidimo grupės neseniai įsikūrė „Periodi
kos susivienijimas". Pažymėta, kad toks 
persitvarkymas esąs „pirmas šalyje“, o tai 
reiškia, kad tuo tarpu taip persitvarkyta 
tik Lietuvoje.

Ligšiol, nuo pat rusų okupacijos pra
džios, Lietuvoje laikraščius ir žurnalus 
leido „Lietuvos Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto laikraščių ir žurnalų leidyk
la“. Dabar „Periodika“ esanti perėmusi iš 
viso 67 leidinius: respublikinio masto laik
raščius bei žurnalus, miestų laikraščius ir 
44 rajonų laikraštėlius.

Iš „Periodikos" direktoriaus pareiškimų 
spręstina, kad pakeistas ne tik leidyklos 
vardas, bet ir kai kurie jo pagrindai. „Pe
riodika" būsianti savarankiškesnė ir veik
sianti „ūkiskaitos“ pagrindais, tai yra, pa
našiai, kaip kitur veikia privatinės leidyk
los.

— Jeigu anksčiau gaudavome paramą iš 
valstybės, tai dabar reiks verstis savomis 
lėšomis, — pabrėžia direktorius. „Savomis 
lėšomis“ — tai pajamomis beveik vien iš 
prenumeratos. Skelbimų pajamos nereikš
mingos, kadangi skelbimų laikraščiuose 
tenai kaip ir nėra.

Apie savarankiškumą direktorius, žino
ma, kalba tik finansinio, administracinio 
bei technikinio tvarkymosi srityse. Min
ties savarankiškumui reikštis sąlygos dėl 
to persitvarkymo, bent tuo tarpu, nepasi
keis, nes spaudą prižiūrinti kompartijos

NAUJIENOS NEKOKIOS
Įsikibimu į Kremliaus skvernus tesilai

kanti paviršiuje kompartijos vadovybė Vil
niuje desperatiškai stengiasi išlaikyti savo 
pusėje bent priaugančiąją lietuvių kartą, 
su kuria partijos vyresnybės santykis die
na iš dienos daros vis labiau panašus į viš
tos santykį su ančiukais, išmokusiais pri
eiti prie vandens.

Lietuvos jaunimas, ypač menininkai ir 
intelektualai, šiemet atidavė didelę kom
partijos reikalautą duoklę bolševikinės ru
sų revoliucijos penkiasdešimtmečiui pa
garbinti, bet net pačios partijos leidžia
mos spaudos prižiūrėtojai nebeįstengia pa
slėpti iš visų kampų prasiveržiančių nuo
taikų, iš kurių nedviprasmiškai matyt nuo
vargis nuo to makabriško šokio, jo įkyrė- 
jimas ir stengimasis atsikvėpti bei pasido
mėti kuo kitu, ypač ieškojimais už pagyrū
niškų deklamacijų užkištos tiesos apie tai, 
ką ir kaip iš tikrųjų rusų bolševizmas yra 
atnešęs, o taip pat ir tuo, kas gi iš tikrųjų 
dedasi tenai, kur žmonės gyvena ir kuria 
be „motiniškos išmintingosios partijos glo
bos“.

Matydami, kad jubiliejinio smegenų plo
vimo neužteko „neramioms dvasioms“ su
tramdyti, partijos vadai, susirinkę vilniš
kio centro komiteto plenume, tarėsi, kas 
daryti, bet nesugalvojo jokių kitokių prie
monių, kaip tik „pakartoti tą patį receptą“. 
Nutarė:

„...ir toliau energingai įgyvendinti TS
KP Programos nurodymus — nuolat stip
rinti tautų draugystę (tai yra, paklusnumą 
rusams), kaip vieną iš svarbiausių socia
lizmo iškovojimų...

.nesitaikstomai kovoti prieš bet ko
kius nacionalizmo ir šovinizmo pasireiški
mus bei įpročius, trukdančius komunizmo 
statybai“.

Tai ir yra svarbiausios sritys, kuriose 
okupantai Lietuvos nepajėgė nugalėti per 
ketvirtį šimtmečio. (E) 

Europos Tautų biuro Bonnoje vedėjas, lai
kė paskaitą apie Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Paskaitos, turėju
sios didelį pasisekimą, pasiklausyti atvyko 
taip pat šveicarų spaudos ir telegramų 
agentūros atstovai. Ją plačiai paminėjo vi
sa eilė dienraščių.

Po paskaitos J. Stasiulienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė pasirodė su šo
kiais. Programoje dalyvavo taip pat čekių 
šokių ansamblis.

Lietuvos nepriklausomybės sukaktį pla
čiai paminėjo kelios dešimtys šveicarų 
dienraščių. Straipsnius išsispausdino sosti
nės Berno, Ziuricho, Bazelio, Fribourgo, 
Luzerno, Solothurno, Aarau, St. Galleno, 
Winterthuro ir kitų stambesnių centrų 
dienraščiai. Rašytojas E. Schaper, karštas 
Baltijos tautų teisių gynėjas, skaitė per 
šveicarų radiją 30 minučių trukusią pa
skaitą apie Baltijos valstybes.

Šveicarų spauda bei visuomenė parodė 
lietuviams ir kitiems baltams daug simpa
tijų. Visai šiai akcijai, turėjusiai tikslą 
priminti Lietuvos ir kitų Baltijos tautų tei
sę į nepriklausomybę, vadovavo išimtinai 
lietuviai.

akis lieka nepaliesta. Nors ilgainiui, nebū
dama taip trumpai ant finansinio pavadžio 
pririšta, leidykla galėtų užsimanyti dau
giau savarankiškumo ir redaktorių pasi
rinkime, ir tuo būdu galėtų plačiau atver
ti duris savarankiškesnėms mintims pasi
rodyti laikraščiuose.

Bet reikia nepamiršti, kad svarbiausias 
dalininkas kalbamajame „susivienijime“ 
vistiek yra komunistų partija, turinti savo 
rankose didžiausią spaustuvę. „Periodi
kai“ jau ir parėmus laikraščių leidimą, 
laikraščiuos tebežymima, kad juos „spaus
dina LKP CK laikraščių ir žurnalų leidyk
los spaustuvė Vilniuje“. Atseit, partijos 
leidykla tik įėjo į bendrovę, bet nesusilik- 
vidavo ir savo spaustuvės naujai bendro
vei neatidavė, nepardavė, o parduoda tik 
savo patarnavimą.

Vis dėlto Kosygino reformos pritaiky
mas kaip tik laikraščių leidyboje, ir kaip 
tik Lietuvoje pirmiau, negu kur kitur, — 
dėmesio vertas reiškinys. (E)

PAŠAULYJE
— Kipro salos prezdentu perrinktas 

arkiv. Makarios.
— Baltas katinas Artūras britų televizi

joje reklamuoja konservuotą kačių maistą 
— jis gražiai sau pasikabina iš dėžutės su 
koją ir laižo nuo kojos, bet dabar katino 
savininkas artistas Manningas susiginčijo 
su konservuoto kačių maisto gamintojais 
Spillers, reikalas pasiėkė teismą, gaminto
jai reikalauja katino, artistas neduoda, dėl 
to tie Spillers padavė aukštajam teismui 
prašymą, kad artistas Manningas būtų už
darytas kalėjiman, nes jis neįvykdė teismo 
ankstyvesnio sprendimo atiduoti Artūrą 
firmai, ir Manningas uždarytas.

— Manchesterio Belle Vue zoologijos so
de Britanijoje padvėsė vienas rečiausių pa
saulyje žvėrių — tigonas, tigro ir liūto mi
šinys.

— Graikijos vyriausybė pašalino 9 aukš
tus jūrų laivyno karininkus, kaip karali- 
ninkus.

TELŠIŲ VYSKUPAS PLETKUS
Mus informuoja, kad Lietuvoje Telšių 

vyskupu įšventintas kun. Pletkus.
Jis esąs gimęs 1895 metais.
Vysk. Labukui, esą, geriau negu kitiems 

sekasi rūpintis savo tikinčiųjų reikalais.

Dėl didžiojo valstybės vyro ir diplomato
B. K. Balučio mirties, 

su skaudžiu liūdesiu reiškiame užuojautą 
jo dukrai, žentui ir giminėms.

V. J. Cekauskai

Didžiai sujaudintas dėl artimo bičiulio, 
didžiojo solisto ir artisto, Neprikl. Lietuvos 
operos kūrėjo a.a. KIPRO PETRAUSKO 

mirties, reiškiu užuojautą jo žmonai, 
dukterims ir posūniui 
med. dr. L. Petrauskui

J. čekauskas

DBLS Nottinghamo Sk. Valdybos narei 
ELENAI VAINORIENEI,

Lietuvoje mirus jos brangiai Mamytei, 
gilią užuojautą reiškia

Skyriaus Valdyba ir nariai

1
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KVIETIMAS TALKON
LIETUVIAI, PADĖKITE PARENGTI IR

Lietuvių Bendruomenės švietimo Tary
bai paskelbus, kad jie numatę išleisti dide
lį Lietuvos žemėlapį mokykloms, taip pat 
Lietuvių Enciklopedijai rengiant naują 
Lietuvos žemėlapį, esu gavęs laiškų, asme
ninių užklausimu, ar tatai daroma bend
raujant su manimi. Taip pat gavau ragini
mų nedelsiant išleisti mano redaguojamus 
Lietuvos žemėlapius, apimančius etnogra
finės Lietuvos plotus, įskaitytinai prūsų
žemes. Gavau karštų raginimų tuo reikalu 
pasisakyti spaudoje.

Todėl pasisakau:
1. Nežiūrint komunistų puolimų okupuo

toje Lietuvoje ir kai kurių atakų emigraci
nėje lietuvių spaudoje, teberengiu etno
grafinius žemėlapius Lietuvos, kokios tu
rėtų siekti būsima nepriklausoma Lietuva. 
Jie bus dviejų skirtingų formatų, apiman- 
tieji vienokias Lietuvos ribas. Mažasis 
mastelio 1:1.000.000, turės apie 24 inčų 
aukščio ir apie 32 inčų pločio. Didysis mas
telio 1:400.000 turės apie 50 inčų aukščio 
ir apie 62 inčų pločio (su pasportais). Pra
džiai galėtų būti atspausdinti viena spal
va.

2. Tie Lietuvos žemėlapiai rengiami pa
siremiant moksliniais ir lietuvių tautos 
siekimų pagrindais.

3. Kiek įstengdamas bendrauju su ati
tinkamų sričių specialistais ir visus gautus 
patarimus nuoširdžiai priimu, jais pasi
naudoju. Reikalinga tolesnė talka: kalbi
ninkų, istorikų, geografų, topografų, daili
ninkų ir kt. Ieškau leidėjo. Sutinkantieji 
talkinti, malonėkite atsiliepti.

4. Žemėlapiai bus iliustruoti įvairių mū
sų tautos vietovių vaizdais ir istoriniais 
duomenimis.

5. Pageidauju, kad minėtos ar kitos lie
tuvių organizacijos sudarytų Lietuvos že
mėlapių reikalu komisijas, jos tartųsi su 
manimi tąjį darbą vykdant, kad vėliau ne
būtų apgailestavimų ir kivirčų spaudoje.

6. Per spaudą visą žemėlapių darbo eigą 
smulkmeniškai nupasakoti neįmanoma ir 
nėra reikalo. Be to, kai kuri mūsų spauda 
tuo klausimu laikosi abejingai ar nuoša
liai.

7. Lietuviškai dėkoju daugybei asmenų, 
mane laiškais, dokumentais, žemėlapiais, 
patarimais ir kt. parėmusiems ar pakriti
kavusiems. Laukiu tolesnių pasisakymų 
spaudoje ar asmeniškai. Mano adresas:

K. B ARENAS

SALADŪNO MIRTIS
Užkasėm senį Saladuną ir paliksim svetimam 

smėly. Pajuokaudamas skirstosi būrelis lydėtojų, už- 
bėrusių kas žiupsnį, o kas ir kelis kastuvus žemės. 
Kažkas saują atgniaužė neprinešęs prie duobės, tai 
ir smėlis išbiro ant krašto, ir dabar dėl to yra juoko. 
O man širdis sunki, lyg akmuo. Ne dėl to, kad jo 
sūnus su šeima seniai jau išsibeldė į Kanadą, o duk
tė Amerikoj, taigi nė vienas artimas žmogus nepa
lydėjo. Ne dėl to net, kad Saladūnas ar ne pats ver
čiausias buvo visame Intrighame sugrįžti namo, o 
atsigulė ir sutrūnydins kaulus svetur.

O sunkumas širdį man spaudžia, kad tas žmo
gus gyveno garbingai, bet mirtį pasitiko, tartum bū
tų buvęs iš tų pačių paskutiniųjų. Turėjo žmogus 
vardą, o dabar kiekvienas galės kalbėti apie jį, ką 
tik norės. Eina kalbos, kad senis girtas griuvo, pri- 
sitrenkė ir ligoninėje mirė.

Nebūtų taip sunku, jei nebūčiau Saladūno pa
žinojęs. Senis juk negėrė! Pasiūlytas paimti stikliu
ką, pastovėdavo, pajuokaudavo, atsisakydavo ir nu
eidavo.

— Ką aš čia dabar, vyre, gersiu! — sakė ir jau
najam Drabišiui, kai tas anądien kvietė senį prie sa
vo stalo. — šilčiau nebus, o linksmintis man nėra 
ko. Jūs, vyrukai, pinigus taip pat mėtot lyg į balą. 
Sunaudotumėt kam nors geresniam. Jei neturit, kur 
padėti, tai duokit man, aš surasiu, vyre, jiems vietą.

Drabišis tada pastovėjo, palaukė, kol senis nu
eis, ir atsisėdo, ir šitaip visi darydavo, kai tik Sala
dūnas kokiu nors reikalu ar pasiilgęs didesnio bū
rio tautiečių užsukdavo į Savišalpinę. Tą jo pasikal
bėjimą su Drabišiu esu girdėjęs pats savo ausimis. 
Tas senio atsisakinėjimas bent paragauti buvo pla
čiai žinomas Intrighamo lietuviams. Dar kol jis 
dirbo fabrike, tai dažniau sukiodavosi visur, kur tik 
yra progos susitikti lietuvių, ir iš mažo savo atlygi
nimo jis tvarkingai atseikėdavo savo duoklę toms 
organizacijoms, kurioms priklausė, ir toms rinklia
voms, kurių metu būdavo į jį kreipiamasi.

•— Te, vyre, gal greičiau važiuosiu namo, — 
pats taip pat girdėjau jį sakant, kai jam pakišo aukų 
lapą jau pensininkui, nes Saladūnui kažkas atsitiko 
kojoms, dėl to jis nebegalėjo dirbti. Bet ir toks na
mie jis nelabai pasėdėdavo. Lazdos padedamas, 
dažnai atvilkdavo kojas pas mane. Lazda jį, rodos, 
suartino su manim: abu luošiai, abu savom kojom

stogių pabiro žmonės. Sustojau kryžkelėje ir laukiu, 
kol pravažiuos automobilis, ir tada kažkas suėmė 
mano alkūnę ir tarė:

— Saugokis, kad nesuvažinėtų. Dvejos laido
tuvės būtų perdaug.

Stovėjo ir šypsojos Kuoka. Jis vienas beliko iš 
to būrelio, kuris ėjo iš kapinių ir juokavo.

— Saladūno niekas nesuvažinėjo, — sakau 
jam, perterkšėjęs gatvę, o čia sustoju ir atsigrįžtu į jį.

Kuoka paleidžia mano ranką ir šypsosi. Tada 
aš vėl pradedu judėti ir burbu jau.

— Nugirdė žmogų ir nuvarė į kapus, — sakau.
— Dar tokią dieną...

— Niekas jo nenugirdė, — sako Kuoka. — 
Blaivą užmušė.

Man, rodos, linksta lazdos ir dreba rankos.
— Kas užmušė?—sakau ir sustoju šaligatvyje.
— Vyrai, — sako Kuoka.
— Katras toks galvijas užmušė žmogų? — pa

keliu piktą balsą.
Kuoka vėl paima mane už rankos, ir mes eina

me tylom. Aš nuolat pasižiūriu į jo veidą, o jis sku
ba. Maža aikštė, mažas sodelis. Kuoka suka mane 
pro vartelius į vidų.

— Atsisėsim, papasakosiu, — taria jis. — Gal 
ant ano suoliuko, — rodo jis po medžiu.

Vasara čia išsipuikavusi visu gražumu. Gėly
nuose virsta iš kotų žiedai. Aš pamažu sėduos ant 
nuo lietaus dar rasoto suoliuko ir įsižiūriu į medžio 
šakas. Ten strekinėja paukščiukas ir vis čirkšteli.

- Tai ir palaidojom, — sako Kuoka ir atsi
dūsta.

— Taigi, palaidojom, — sakau.
— Činga, matai, nebuvo, —■ sako jis. — Ne

buvo nei Olė Kirvukas — ar pažįsti? — nei niekas 
iš jų.

— Nemačiau, — sakau ir kelis kartus suploju 
plaštakų sau per kelią. Man parumpa, kaip ten bu
vo, kad Saladūną užmušė. Minėjimas šitų Intrigha
me garsių pavardžių tai pirmoji šviesa drumzlinan 
paveikslam Činga ir Kirvukas ir kiti! šitos rankos 
niekada nebuvo švarios. Mano tas kankintojas Už- 
dirvis taip pat buvo jų žmogus, jų dvasinis brolis, 
juodasis apaštalas!

— Senis, po teisybei, tai bent ieškojo mirties,
— sako Kuoka ir pats jau lėtai plaštakų velėja savo 
koją virš kelio. — Kur žmogaus protas eiti girtų mo
kyti blaivybės ir santūrumo? Ar tu eitum?

— Ne, aš tai ne, — ir aš krūpteliu.

(Bus daugiau)

IŠLEISTI LIETUVOS ŽEMĖLAPIUS

1207 N. Detroit St., Los Angeles, Calif. 
90046.

8. Negavus reikalingos talkos Lietuvos 
žemėlapiams, jie bus išleisti turimais duo
menimis. Manau, jie turėtų būti parengti 
lietuvių tautos bendravimo išdavoje. Lai 
nebūna kaltinimų po laiko.

9. Žemėlapių meniniam apipavidalini
mui reikės gero dailininko.

Dailininkė Genovaitė Grigaravičiūtė - Johnstonienė prie savo naujausio darbo „Coventrio panorama“, kuris yra 
išrinktas išstatyti Royal Spa-Leamington galerijoj. Šiais metais dailininkė yra pakviesta dalyvauti keliose parodose.

reikalingi pagalbos, tik man rodos, kad jis lyg ir lai
mingesnis, nes turi dar abi kojas, nors ir sunkiai pa
valdomas.

Mačiau ne vieną kartą, kai jis, sėdėdamas mū
sų virtuvėje ir ką nors pasakodamas, žiūrėdavo į 
mano tas lazdas ir į mano vieną tą koją ir net su
maišydavo žodžius ir sakinius ir tada nutildavo. 
Kartą šitaip bekalbėdamas apie krūmelius, iš kurių 
atšokavo kiškis į dobilus, sekė akimis mano koją ir 
lazdų judesius ir nušnekėjo be jokio sąryšio.

— ...šiaudai tik čežu, čežu, vyre, žingsniai, at- 
lervoja, žiūriu — mina tiesiai į mane... — ir tada 
nutilo Saladūnas, pamažu pakėlė galvą pasižiūrėti į 
mano veidą, šyptelėjo, aš taip pat šyptelėjau, ir ta
da jis tarė: — Tai neišėjo pasaka, — o paskui luk
telėjęs: — Tai, vyre, žiūriu, kad ir tau sunku su ta 
viena koja. Sakau, jei mūsų žmonės taupesni būtų, 
o tai prageria milijonus, tai, sakau, kai sugrįšime, 
galėtume gražius namus pastatyti. Kas be rankos 
ar be kojos — tegu gyvena. Kai mes tiek daug pra
gertam, tai užtektų visiems tokiems ir duonai, ir ap
sivilkti būtų kuo.

Tai buvo jo prasiveržimas, sukeltas mano laz
dų ir kojos, bet ne pirmas ir, tikėjaus, dar ne pasku
tinis. Jis nuolat savo galvoje statydavo smėlio pilis 
ir apie jas mėgdavo karštai kalbėti. Tiesa, šis dabar 
jau nusenęs mokytojas dar pirmaisiais nepriklauso
mojo gyvenimo metais pastatydino tikrą pradinę 
mokyklą. Toks tikras ir toks mielas buvo tas jo pa
statas, kad jis ir dabar mėgdavo pakalbėti, kaip kie
tai jis laikęsis prieš švietimo ministerijos pareigūnus, 
kol plyta po plytos augo jo svajonė, ir koks trumpas 
buvo džiaugsmas, nes jį greit iš ten iškėlė į didesnę 
vietą, kuri jau turėjo mokyklą.

Senis Saladūnas išėjo svetur toks, koks buvo 
namie: pilnas sumanymų, kuriems vykdyti jis, ma
tyt, dėl senatvės jau nebeturėjo jėgos. Kalbėjo jis 
apie daugelį dalykų, bet viskas kalbom ir liko. Vy
rai gėrė ir gers, dar gal ir šiandien, sugrįžę iš laido
tuvių, o pinigų nebus nei tiems ligotiems, kurie ga
lų nesuduria su galais, nei tiems tėvams, kurie nepa
jėgia vaikų daugiau pamokyti, nei statyti jau su
grįžus tiems namams, kuriuose gyventų tokie vien
kojai, kaip aš, nes ir pats Saladūnas numirė, tai ne
bebus net kam kalbėti apie tokius nepasiekiamus 
dalykus.

Tolstu nuo kapinių ir smarkiau terškinu savo 
lazdom. Toliau bus Saladūnas, tai ir širdis gal pa
lengvės. Kertu jau kelintą kryžkelę. Visi saviškių 
balsai dingo. Vienu tarpu užėjo būrelis lietaus, ir 
tuščioj gatvėj aš tik vienas terškinu savo lazdom. 
Kai saulė vėl išlindo iš už debesio, tai gatvėn iš pa

10. Greta Lietuvos žemėlapių bus raštu 
pasisakyta Lietuvos teritoriniais klausi
mais.

11. Dėl varginančio darbo pragyvenimui 
žemėlapių rengimui galiu skirti tik atlie
kamą laiką, dėl to viskas eina pirmyn lė
čiau, nei norėčiau.

12. Būtų apgailestautina, jei Lietuvos že
mėlapių talkon reikėtų kviesti užsienie
čius. Visus tuo reikalu besidominčius lie
tuvius prašau talkon, vienybėn.

Su lietuviška pagarba

Algirdas Gustaitis

STRAIPSNIAI APIE LIETUVIŠKUS

PAŠTO ŽENKLUS

Linn's Weekly Stamps News, leidžiamas 
Sidney, Ohio (laikomas didžiausiu pasau
lyje informacijos apie pašto ženklus laik
raščiu), 1968 m. vasario 12 d. laidoje pa
skelbė trylika straipsnių apie Lietuvos 
pašto ženklus ir apie su jais ryšio turėju
sius istorinius įvykius.

Tai vienas iš plačiausių Lietuvos pami
nėjimų spaudoje ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukaktim. Medžia
gą laikraščiui pateikė New Yorko lietuvių 

filatelistų grupė, kurios vadovybėje yra 
Alg. Ruzgas, J. Mulevich, R. Fitzgerald, R. 
Novak, V. Alones, J. Norton, C. Matuzas, 
A. Vizbarą, E. Engei, J. Buchnes.

Kalbamasis laikraštis turi daugiau kaip 
milijoną skaitytojų. (E)

GANYTOJO LAIŠKAS

Jonas Karmelis kard. Heenan, West- 
minsterio arkivyskupas ir Metropolitas, 
linki kunigams ir 'tikintiesiems sveikatos 
ir laimina Viešpatyje.

Brangūs ir mylimi broliai Kristuje!
Penktadienį žuvis buvo it koks katali

kiškumo ženklas. Jo daug kas gailisi, nes 
tai buvo it koks tikėjimo išpažinimas. Baž
nyčia visgi nutarė, kad susilaikyti nuo mė
sos nėra pats geriausias atgailos būdas. 
Esame palikti laisvi pasirinkti būdus at
gailai. Ar tai nėra gerai? Atsakymas: tai 
priklausys nuo to, kaip panaudosim laisvę.

Popiežius nesako, kad mums atgaila ne
reikalinga. Jis kalba kitaip: „Kiekvienas, 
kuris vadinasi krikščioniu, privalo pats sa
vęs atsižadėti, imti savo kryžių ir dalyvau
ti Kristaus kančioje“. Tai popiežiaus Pau
liaus VI žodžiai. Jie yra apaštalo šv. Povilo 
mokslo atgarsis: ..Jei tik drauge kenčia
me, kad būtumėm drauge ir pašlovinti“ 
(Rom. 8. 17).

Pirma negu prasidės Gavėnia, būkime 
tikri, ką mums sako Bažnyčia. Ji nepaveda 
mums ilsėtis, bet padauginti atgailą. Penk
tadieniais susilaikyti nuo mėsos pareiga 
pasiliovė ne dėl to, kad tai būtų buvę sun
ku. bet kad tai buvo perdaug lengva. Žmo
nės juokėsi iš tokios katalikų atgailos. — 
Žiūrėkite, — sakė jie, — penktadienio at
gaila bus valgant žuvį ar kiaušinius, kai 
Afrikos ar Azijos vargingieji tokį valgį 
laikytų ištaiga. — Bažnyčia nori, kad mū
sų atgaila atitiktų gyvenamuosius laikus. 
Patys turime pasirinkti atgailą, atsiminda
mi Išganytojo kančią ir milijonus vargšų 
pasaulyje.

Jeigu pasirenkame savitvardai maistą, 
tai pasninkas bus geriausias pasirinkimas. 
Pasninkaudami santaupas galime paversti 
darbu. Vienoje mūsų vyskupijos kunigų 
gausioje bendruomenėje penktadieniais 
apsieinama be pietų. Jų vietoje naudojama 
duona su sūriu, o atlikusieji už pietus pi
nigai siunčiami Afrikon, kaip jų auka.

Iš Pietų Amerikos rašo pastoviai West- 
minsterio kunigai, kaip neįtikėtinai baisus 
skurdas slegia jų parapijiečius. Šie kuni
gai galėtų daug daugiau gera padaryti, jei 
gautų pasninku sutaupytus pietų pinigus.

Pirmoji Gavėnios savaitė Anglijoje ir 
Valijoje yra Šeimos Pasninko Diena. Pas
ninku sutaupytieji pinigai siunčiami pa
saulio vargšams šelpti. Kiekvienos nelai
mės atveju, ar ji yra įvykusi Vietname, ar 
nukentėjus žmonėms nuo žemės drebėji
mo, tuoj siunčiama pagalba, jei tik suran
dama pinigų. Nusitarkite atsisakyti ko 
nors kiekvieną penktadienį; apsieikite be 
valgio ar be ištaigų ir, tuo būdu kiek su
taupę. paaukokite alkaniem ir benamiam 
sušelpti. Savitvarda ir meilė privalo eiti 
ranka rankon.

Matome iš spaudos daug vargo vaizdų, 
girdime apsčiai pasibaisėtinų žinių, ir vi
sa tai nesudaro mums slegiančio įspūdžio. 
Mums jau gal neatrodo baisi bado mirtis, 
bet dar jaudinamės dėl žmogžudystės. Ne
seniai spaudoje buvo šiurpus vaizdas, kaip 
karininkas nušauna suimtąjį žmogžudį. 
Jiedu abudu yra aziatai. Tą vaizdą išsi
spausdino Vakarų Europos spauda; bet pa
našūs nuotykiai visai nejaudina rytiečių. 
Ten gyvybė yra pigi. Kai žmonės gyvena 
arti su mirtimi visą laiką, tai vieno mirtis 
nedaro įspūdžio. Čia nėra mūsų kaltės. Bet 
mes, turtingosios tautos, kaip moko pop. 
Paulius, privalome atgailoti ir susitikti su 
alkiu ir vargu.

Štai ką sako popiežius apie atgailą. Kris
taus nurodymu, visi katalikai, ypač gi ku
nigai ir vienuoliai, privalome atgailoti. 
Penktadieniai, o ypač Gavėnia, primena 
mums tą pareigą. Mes privalome atgailoti 
už savo asmenines kaltes ir už visų žmo
nių nusikaltimus. Kristus, būdamas be jo
kios kaltės, kentėjo už mus, nusidėjėlius: 
„Jis pakėlė mūsų negales ir nešė mūsų 
skausmą“. Jo randais jūs esate pagydyti“ 
(1 Petro 2, 24).

Esame nusidėjėliai. Nors mūsų kaltės 
būtų mažos, vistiek turime pareigą teikti 
aukas už nuodėmes, kaip krikščionys, da
lyvaudami Kristaus karališkoje kunigystė
je.

Gavėnioje ir kiekvieną metų penktadie
nį būkime panašūs į Simoną Kirinietį, pa
dėjusį Kristui nešti kryžių į Kalvariją. 
Mūsų takas bus lengvas, jei kasdien gai- 
vinsimės šv. Mišiose Gyvenimo Duona.

(Laisvas vertimas — K.A.M.)

Šis laiškas buvo paskirtas perskaityti Už
gavėnių sekmadienį visose arkivykupijos 
bažnyčiose per kiekvienas Mišias.
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TOKS TEN GYVENIMAS...
GREIČIAU PĖSČIAS APEISI ŽEMĖS RUTULI, NEGU GAUSI LEIDIMĄ IŠVYKTI Iš SOVIETUOS

Vargu ar žmogus, gyvenantis laisvajame 
pasaulyje, gali įsivaizduoti tikrąjį komu
nistinio režimo sunkumą. Tur būt, ne. So
vietai, nors savo žmones, ypač kolchoznin- 
kus, verčia pusdykiai dirbti ir supelėjusia 
duona maitina, bet propagandai skiria 
daug lėšų ir dėmesio. Sovietiniuose Lietu
vos laikraščiuose mirgėte mirga antraštės: 
„Mes visus leidžiame važiuoti į užsienį, tik 
jūs nevažiuokite. Kapitalistiniuose kraš
tuose (Anglijoje, V. Vokietijoje) žmonės 
badauja, ten duoną kepa su pelenais“. 
Taip, sovietuose yra laisvė, visus išleidžia. 
O faktiškai greičiau dramblys išlįs pro 
adatos skylutę, negu gausi leidimą išvykti. 
Ten yra šimtai žmonių, kurie vargsta ir 
kenčia, stengdamiesi išvykti. O išvykti ga
lima tik per didžiausią stebuklą.

Aš pati rūpinausi išvykti 10 metų. Kad 
visą tą vargą aprašyčiau, čia gyvenantis 
žmogus pasakytų, kad tai negali būti. To 
žmogus negali iškęsti! Kiek kartų mane 
metė iš milicijos! Kiek kartų tardė saugu
mo bei prokuratūros organai, ieškodami 
kaltės nuteisti! Ir visa tai vien tik dėl to, 
kad reikalauji, jog išleistų. Užklausus, ka
da išleis arba kur yra išvykimo dokumen
tai, kartais atsako, kad atmesta. Klausi, 
kodėl atmesta. Vėl raštas pagimdytas: lai
kinai sulaikyti, po poros mėnesių svarsto
mi, ir taip be galo.

Praėjus 4 metams po to, kai padaviau 
dokumentus, aš pati nuėjau į saugumą ir 
pasalčiau: jeigu per 10 dienų negausiu 
konkretaus atsakymo, aš tikrai padarysiu 
nusikaltimą, ir jau galite pradėti ruošti 
bylą. Tai po penkių dienų atėjo raštas iš 
ministerijos: jeigu norit išvykti, tai paduo
kite naujus dokumentus, nes tie jau pase
no. 1966 m. kovo mėn. padaviau iš naujo 
ir tada jau kiekvieną dieną rašiau po raš
tą, kad nebepasentų dokumentai. Kai pa
daviau antruosius dokumentus, vyrą atlei
do iš darbo, ir kolchozo komisaras pasakė: 
stipsite badu, tai nebenorėsite važiuoti. 
Pragyventi padėjo vyro tėvas iš Vokieti
jos. Atsiųsdavo siuntinių. Padėjo ir vokie
čių ambasada Maskvoje, daug padėjo kai
mynai, kuriems likau daug skolinga. Kai 
vistiek prašiau leisti išvykti, tai kolchozo 
komisaras griebėsi smurto. 1966 m. rug
pjūčio mėn. išėjus mums su vaikais iš na
mų, davė vienai moteriškei 100 rublių, kad 
įeitų į mūsų kambarį ir padegtų iš vidaus. 
O pats tuojau telefonu iškvietė gaisrinę, 
nes pabijojo, kad nesudegtų kolūkio pa
statas. Kai atvažiavo gaisrininkai, dar ir 
kaimynai nežinojo, kas dega, nebuvo dū
mai išsiveržę lauk. Jau gaisrinė buvo kie
me, kai sprogo langų stiklai. Žinoma, gais
rą tuoj užgesino, bet mes likom taip, kaip 
apsirengę, nei maisto, nei drabužių, vien 
tik tos apdegusios sienos. Nors gaisro prie
žastys tuoj išaiškėjo, o taip pat ir kaltinin
kai, bet visa bausmė kolchozo komisarui— 
įspėjimas. Taip paskui aprašė rajono laik
raštis: už nesąžiningą elgesį kolchozo pir
mininkas įspėtas.

O aš kur besikreipiau, visur atsakymas 
vienodas: atsiimkit dokumentus, duosim 
darbo, ir gyvensit. O kaip pradėti gyventi 
nuogam ant akmens?

Tada nuėjau į miliciją ir sakau: leiskit 
išvykti, arba iššaudykit, tik to aš jūsų pra
šau. Milicijos viršininkas pažadėjo: kaip 
nors pragyvenk, po 3-jų mėnesių galėsi va
žiuoti. Jūs manot, kad taip ir buvo? Ne! 
Praėjo 6 mėn., ir kai vėl nuėjau į miliciją,

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

NEPUOLIMO PAKTAS
PRATĘSIAMAS LIGI 1945 M.

PROTOKOLAS
Lietuvos Respublikos Prezidentas ir So

cialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos 
Centralinis Vykdomasis Komitetas, 

vadovaudamiesi siekimu užtikrinti gali
mai stipresnį pagrindą santykiams tarp jų 
šalių išplėsti,

norėdami duoti vienas kitam naują lai
mingai nusistačiusių tarp jų taikių ir 
draugingų santykių nepakeičiamybės ir 
tvirtumo darodymą ir

įkvėpti noro padėti visuotinos taikos su
stiprinimui, o taip pat tarpvalstybinių san
tykių Rytų Europoje pastovumui ir taikin
gam klestėjimui ir

konstatuodami, kad sudarymas 1926 me
tų rugsėjo mėnesio 29 dieną Sutarties tarp 
Lietuvos ir Socialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos ir jos 1931 metais pratęsimas 
gaivinamai paveikė jų santykius ir nuro
dytų uždavinių išsprendimą, —

nutarė pasirašyti šitą Protokolą ir šiam 
tikslui paskyrė savo įgaliotinius, būtent:

Lietuvos Respublikos Prezidentas —
Jurgį Baltrušaitį, Lietuvos Respublikos 

Nepaprastą Pasiuntinį ir Įgaliotą Ministe- 
rį Maskvoje,

Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjun
gos Centralinis Vykdomasis Komitetas —

Maksimą Maksimovičių Litvinovą, Cent- 

tai atsakė: išleist išleisime, tik nežinom, 
gal už mėnesio, gal už trijų, o gal...

Kas man liko daryti? šeima tragiškoje 
padėtyje, nei maisto, nei apsirengti, patal
pos šaltos, nes pečius mums buvo uždraus
ta kūrenti. Kas man liko daryti? Aš pa
ėmiau peilį, stipriai patraukiau per ran
kos riešą ir, peilio smaigalį prispaudus 
prie krūtinės, paprašiau milicijos viršinin
ką drg. Laukį, kad atsakytų, ar aš, sovie
tams paaukodama savo gyvybę, išgelbėsiu 
šeimą, t.y. ar už mano gyvybę išleisite vy
rą su vaikais išvykti. Atsakymo nebeišgir- 
dau, nes gavau stiprų smūgį. Toliau man 
paaiškino ligoninėj, kad jiems kažkas sku
biai pranešė, jog vyktų į miliciją, ten kaž
kas tragiška atsitiko. Atvažiavę, sako, ra
dom pilną kabinetą kraujo ir tave be są
monės. Žinoma, aš ligoninėje viską pasisa
kiau, ir ligoninės personalas tuoj paskam
bino į partijos komitetą ir į prokuratūrą. 
Pasakiau, kad kaip tik susiūsit ranką, aš 
vėl eisiu į miliciją. Taip ir buvo, bet su 
manim kartu važiavo ir gydytojas. Tai mi
licijos viršininkas išdavė raštą, kad dabar 
tikrai po trijų mėnesių išleis.

Praėjo mėnuo. Vėl kančios... Jums sun
ku suprasti, kokia kančia motinai žiūrėti 
kasdien į išvargusias ir liūdnas kūdikių 
akis, kai negali jiems padėti ir neturi ką 
duoti valgyti. O dar skaudžiau girdėti žo
džius: mamyte, neverk, aš nenoriu valgyti. 
Tai sakydavo man sūnus, jis buvo 11 me-

GERIAU VĖLIAU,
Neseniai pasibaigė porą metų užsitęsu- 

sioji PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir 
Garbės Teismo byla su buv. V-bos nariu A. 
Mariūnu. Ji susijusi su vienu liūdniausiu 
Vokietijos krašto bendruomenės veiklos 
laikotarpiu.

1965 m. Kr. V-boje pasireiškė suirutė. 
Pirmiausia pasirodė JAV lietuvių spaudo
je įtarimų ir reikalavimų pasiaiškinti. Kr. 
Valdyba buvo priversta pagaliau prašyti 
PLB Centro V-bą sudaryti komisiją, kuri 
patikrintų padėtį vietoje. Komisijos na
riai negalėjo prieiti vieningo .sprendimo ir 
ilgai nesusitarė dėl protokolo. Tada komi
sijos narys inž. V. Adamkavičius, gimnazi
jos rėmėjų prašomas, jų viešame susirin
kime painformavo apie jo pastebėtąsias 
negeroves. Jo kritiškos pastabos klausyto
jų buvo įvairiai suprastos, ir dėl jų kilo 
spaudoje ginčų.

Metų pabaigoje tą įtemptą padėtį dar la
biau sutirštino Kr. V-bos lakoniškas pra
nešimas, kad vasarą iš V-bos pasitraukęs 
jos buv. reikalų vedėjas ir gimnazijos rū
mų statybos komisijos pirmininkas 'A. Ma- 
riūnas, Garbės Teismo nutarimu, visiškai 
pašalintas iš Bendruomenės narių tarpo.

A. Mariūnas iškėlė Kr. V-bos pirminin
kui J. Valiūnui ir Garbės Teismo pirmi
ninkui dr. P. Karveliui Mannheimo Apy
gardos Teisme bylą, prašydamas pripažin
ti Garbės Teismo nutarimą negaliojančiu, 
o jį esant teisėtu B-nės nariu.

Apygardos Teismui tokios rūšies bylą 
teko svarstyti pirmą kartą. Ypač sunku 
buvo Teismui susivaikyti vis naujai įtei
kiamuose A. Mariūno kaltinimų ir teisini- 
mosi plačiuose pareiškimuose.

Po pakartotinų svarstymų 1968 m. vasa- 

ralinio Vykdomojo Komiteto narį, Užsie
nių Reikalų Liaudies Komisarą,

kurie pateikę vienas antram savo įgalio
jimus, rastus tinkamoje ir teisėtoje tvar
koje, susitarė kaip seka:

1 Straipsnis
Pakeičiant 1931 metų gegužės mėnesio 6 

dieną Maskvoje pasirašyto Protokolo 1 
straipsnį, Sutartis, sudaryta tarp Lietuvos 
Respublikos ir Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos 1926 metų rugsėjo mė
nesio 28 dieną kartu su abiejomis prijung
tomis prie jos Lietuvos ir Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos Vyriausybių 
notomis, laikoma pratęsta iki 1945 metų 
gruodžio mėnesio 31 dienos.

2 Straipsnis
Šis protokolas sudarytas dviejuose eg

zemplioriuose, lietuvių ir rusų kalbomis, ir 
abudu tekstai turi vienodą galią. Jis bus 
ratifikuotas trumpiausiu laiku, ir ratifika
vimo raštais bus pasikeista Aukštųjų Su
sitariančiųjų Šalių Kauno mieste.

Šis Protokolas įgys galios nuo ratifikaci
jos raštais pasikeitimo dienos.

Šiam patvirtinti augščiau išvardintieji 
įgaliotiniai pasirašė šį Protokolą ir pridė
jo savo antspaudus.

Sudaryta Maskvos mieste, dviejuose eg
zemplioriuose, lietuvių ir rusų kalbomis, 
1934 metų balandžio mėnesio 4 dieną.
(pas.) Jurgis Baltrušaitis. M. Litvinoff. 

tų, ir aš ne visada pajėgdavau nuslėpti nuo 
jo ašaras.

Po to praėjo 3 mėnesiai. Milicija klau
siama atsakydavo: dar palaukite. Praėjo 
dar 3 mėnesiai, jau atėjo 1967 m. lapkritis, 
vėl šalta. Tada paėmiau vaikus ir nuvažia
vau į miliciją. Mušti ir išmesti į gatvę ma
nęs negalėjo, nes kartu buvo vaikai, ir iš
buvau milicijoje tol, kol parėjo iš vokiečių 
ambasados atsakymas, kad jau davė mums 
leidimą įvažiuoti į V. Vokietiją. Tada grį
žau namo, ir po 2 savaičių atėjo dokumen
tai. Už kelionės leidimus reikėjo mokėti 
72 rublius. Pinigus sudėjo kaimynai, o už 
kelionę pinigus prisiuntė vokiečių amba
sada. Taip pasiekėm Vokietiją.

Nors Lietuva yra mano tėvynė, bet kiek
vienu metu, kai ją prisimenu, skausmas 
nusmelkia širdį. Ne tik savo kančias prisi
minus taip būna, bet gaila ir tų, kuriuos 
ten dar stumdo, kankina ir iš kurių tyčio
jasi. Sovietijoje, kur žmogus begyventų, 
mieste, kaime ar kolchoze, visur yra betei
sis. Savo vargais niekam negali pasiskųsti. 
Kur tu berašytum, vietoje atsakymo ateis 
kolchozo komisaras ar milicininkas ir pa
grasins. Jeigu ir po to dar rašinėsi, tai at
sidursi pas baltąsias meškas (Sibire). To
kia yra komunistinio rojaus laisvė. Nors 
matai, kad daiktas yra juodas, bet rašyti ir 
sakyti turi, kad baltas, priešingai, būsi iš
brauktas iš tarybinių piliečių sąrašo ir tap
si antitarybiniu. Kaethe M.

NEGU NIEKADA
rio 7 d. teismas pasiūlė susitarti geruoju. 
Teisme dalyvavusieji atsakovai J. Valiū
nas ir dr. P. Karvelis bei kaltintojas A. 
Mariūnas tą pasiūlymą priėmė. Mannhei
mo Apygardos Teismas surašė susitarimo 
aktą ir bylą numarino.

Pagal šį susitarimą Garbės Teismo nu
tarimas dėl pašalinimo iš B-nės pasilieka 
galioti. A. Mariūnas pareiškė apgailestavi
mą ryšium su jo paskleistaisiais atsišauki
mais prieš Kr. Valdybą, pabrėždamas, kad 
jis neturėjęs tikslo pakenkti Bendruome
nei. Be to, A. Mariūnas įsipareigojo atsi
skaityti iš išeinant iš V-bos jo paimtųjų fi
nes lėšų ir grąžinti Kr. V-bos reikalauja
mus DM 550. Jis privalo taip pat atsiskai
tyti iš surinktųjų nario mokesčių, surink
tų jam einant Frankfurto apylinkės pirmi
ninko pareigas, ir perduoti visas apylinkės 
bylas Krašto V-bai.

Kr. Valdybos pirmininkas J. Valiūnas 
pareiškė V-bos nutarimą, kad ji, be minė
tų DM 550, kitokių piniginių reikalavimų 
A. Mariūnui neturėjo ir neturi. O kad 
spaudoje A. Mariūnui buvo daroma kito
kių priekaištų, Kr. V-ba pareiškė savo ap
gailestavimą.

Taigi atrodo, kad ilgai užsitęsusieji na
miniai ginčai pagaliau pasibaigė. Kada gi 
visuomenė susilauks PLB Centro Valdybos 
sprendimo pas ją įstrigusio tikrinimo ko
misijos protokolo reikalu? Man pavyko 
sužinoti, kad po ilgų susirašinėjimų komi
sijos nariai pagaliau sudarė protokolą, ku
riame inž. V. Adamkavičius įrašė savo at
skirą nuomonę. Tas protokolas jau seniai 
pasiųstas Centro Valdybai. Nesupranta
ma, kokiais sumetimais vadovaujasi C. V- 
ba, kad, nežiūrint komisijos pirmininko dr. 
P. Karvelio pakartotinių priminimų, ne
randa reikalo painformuot visuomenę apie 
komisijos darbų rezultatus. Juk tai nėra 
jokia šeimyninė paslaptis, todėl visuomenė 
turi teisę sužinoti tiesą. Tos suirutės metu 
kilusieji įtarimai ligi šiol tebegraužia dau
gelio B-nės narių pasitikėjimą Vokietijos 
Krašto Valdybos veikla. P. G.

DIRBANTIEJI
Anot sovietinės statistikos, 1967 metais 

trečdalis Lietuvos gyventojų dirbo pramo
nėje, prekyboje ar kitose ūkinėse įmonėse: 
„darbininkų ir tarnautojų skaičius buvo 
1.040.000 žmonių“, tai yra apie pusė dar
bingojo amžiaus gyventojų. Į tą skaičių, at
rodo, neįeina dirbantieji administracijoj 
bei visų rūšių policijoj, teismuose, mokyk
lose ir kitose neūkinėse srityse, taip pat ir 
kariuomenėje. Metiniame statistikos pra
nešime nėra paminėta, kiek žmonių dirba 
žemės ūkyje. Žemės ūkis statistikoje vaiz
duojamas gyvulių skaičiais. (E)

GYVULIAI
Po beveik 20 metų nuo Lietuvos žemės 

ūkio sukolchozinimo „visuomeninių“ (t.y. 
kolchozuose ir sovchozuose laikomų) kar
vių skaičius jau yra kiek pralenkęs priva
čioje nuosavybėje laikomų karvių skaičių, 
būtent: kolchozuose-sovchozuose 445.800 
karvių, o privačioj nuosavybėj — 417.400.

„Visuomeninių“ kiaulių statistikoj rodo
ma 905.000, o privačių tik 662.900. Užtat 
avys ir ožkos tai beveik išimtinė privati
ninkų privilegija. Kolchozuose jų — vien 
tik avių — vos 5.800, tuo tarpu privatinėje 
nuosavybėje dar 156.600 avių ir ožkų.

Šie skaičiai kolchozinei sistemai ypač 
tuo būdingi, kad asmeninėje nuosavybėje 
tuos gyvulius išlaikantieji žemės tenaudo
ja apie 30 kartų mažiau, negu kolchozai su 
sovchozais. (E).

Algirdas Pužauskas

Chicagoje du klubai
Negeros žinios iš Chicagos, kaip matyti, 

jau pasiekė ir „Europos Lietuvio“ skaity
tojus. Girdėjote, Chicagoje veikia jau du 
to paties vardo „Anglijos Lietuvių Klu
bai“. Chicagiečiai tylomis šaiposi ir galvo
mis kraipo: „Kaip jūs, iš tokios demokrati
nės šalies, kaip Anglija, atvykę, nemokate 
susitvarkyti?..“

Senojo klubo narių spiriamas ir norėda
mas kiek galima įnešti šviesos į visą tą rei
kalą, prašau skaitytojų kantrybės ir atlai
dumo, kad prie to klausimo sustosiu kiek 
ilgėliau.

Steigti Chicagoje Anglijos lietuvių orga
nizaciją mintis kilo 1960 metais, kada šių 
eilučių autorius ten dar buvo naujokas. 
Pirmieji tą mintį pradėjo svarstyti keli 
nottinghamiečiai: K. Rožanskas, St. Matu
levičius ir kt. Jie pasikvietė dar kelis as
menis ir suruošė nedidelėje Vyčių salėje 
vakarienę. Čia jie rizikavo savo pinigais, 
nes nežinojo, ar pavyks sukviesti žmones, 
ar atsiras norinčių pabendrauti. Vakaras 
pavyko, davė 102 dol. pelno, kuris buvo vi
sas paskirstytas šitaip: DBLS gavo 40 dol., 
Vasario 16 gimnazija — 40 dol. ir Chicagos 
jėzuitų Jaunimo Centras — 22 dol.

Labai atsiprašau skaitytojų, kad šitame 
savo rašinyje duosiu skaitmenų. Jie tų 
dviejų klubų istorijai suprasti bus, kaip 
pamatysite, gan reikšmingi. Galima net 
tvirtinti, kad dėl nesusipratimo su skait
menimis ir įsisteigė tas antrasis klubas.

Balys Brazdžionis „Europos Lietuvio“ 
sausio 8 d. numeryje rašo: „Gal prie to ne
sutarimo prisidėjau aš, nes netyčia, rašy
damas 5 metų veiklą, ėmiau ir vietoj paja
mų parašiau pelną“. Aš esu tikras, kad 
taip ir buvo, nes žmonės, skaitydami iš
pūstus korespondento, dar paties klubo 
pirmininko, skaičius, pradėjo nebesusigau
dyti.

Klubo pradininkai, matydami, kad buvę 
Anglijos lietuviai bendrų suėjimų nesibai
do, norėdami šiek tiek pinigais paremti 
buvusios tėvynės Anglijos lietuvių darbus, 
sukvietė artimesniųjų būrelį ir įsteigė ne
didelį klubą. Taip į jį patekau ir aš, prisi
imdamas sekretoriaus pareigas. Pirminin
ku tapo B. Brazdžionis, iždininku K. Ro
žanskas.

Pradžioje nebuvo aišku, kokios apimties 
ta mūsų organizacija bus. Visi buvome už
siėmę naujakurių rūpesčiais. Chicagoje 
lietuvių įvairių politinių, religinių, šalpos, 
kultūrinių ir geografinių organizacijų yra 
apie 300. Jų eilių didinti nematyta dide
lio reikalo. Todėl buvo susitarta apsiribo
ti tik vieno baliuko per metus suorgani
zavimu. Paprastai prieš tą balių nariai su-

JAUNIMUI

n n n ULIARIOSIOS
r U I SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Cinderella-Rockefella,
Esther and Abi Ofarim

2. Mighty Quinn,
Manfred Mann

3. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc,

4. She wears my ring,
Solomon King

5. Fire Brigade,
The Move

6. Bend me, Shape me,
A men Corner

7. Pictures of Matchstick men,
Status Quo

8. Suddenly you love me,
Tremeloes

9. Everlasting Love,
Love Affair

10. Rosie,
Don Partridge* * *

Londone su pasisekimu einančio muziki
nio vaidinimo „Talk of the Town“ („Mies
to kalbos“) dainas įrašė Supremes grupė. 
Balandžio 1 d. išeis jų albumas, pavadin
tas „Diana Ross and the Supremes Live at 
the Talk of the Town“.

* * *
Dave Dee, Dozy, Beaky ir Mick and Tich 

su savo plokštele „The Legend of Xanadu“ 
populiariųjų plokštelių lentelėje pasiekė 3 
vietą. Dabar jie dalyvaus to paties pavadi
nimo filme.

* * *
Ateinančių keturių savaičių bėgyje Lo

ve Affair grupė įgros savo „Everlasting 
Love“ plokštelės tąsą. Įrašus darant, stu
dijoje bus žurnalistų. Grupė tokiu būdu 
nori įrodyti, kad įrašai iš tikrųjų bus jų 
pačių, o ne kitų padaryti, kaip kad buvo su 
jų pastarąja „Everlasting Love“ plokštele.

* # *
D.J. Pete Murray paliks „Top of the 

Pops" programą ir pradės savo paties nau
ją seriją per BBC.

* * *
Po nepasisekimo su „Mr. Second Class“ 

Spencer Davis skubiai leidžia naują vieno 
įrašo plokštelę „After Tea“. Tuo pačiu me
tu išeina ir jo grupės nauja ilgo grojimo 
(LP) plokštelė „Pace One“. 

sirinkdavo pasiskirstyti darbais: kas rekla
muos, kas programą, kas loteriją, kas sta
lus tvarkys. Po baliaus susirinkimas vėl 
nutardavo, kur dėti uždirbtus pinigus, iš
sirinkdavo savo viršininkus, ir vėl darbas 
sustodavo iki kito rudens.

Antrųjų metų parengimas davė jau 252 
dol. pelno. Iš jo skirta: Vasario 16 gimna
zijai — 50 dol., Londono lietuvių bažnyčiai
— 50 dol., „Draugui“ •— 10 dol., Vokietijo
je sergančiam lietuviui P. — 10 dol., šešios 
„Europos Lietuvio“ prenumeratos—30 dol. 
Kasoje palikta 90 dolerių.

Trečiasis balius 1962 m. davė 366 dol. 
pelno. Pridėjus likutį banke ir užaugusias 
palūkanas, pinigų turėta jau 462 dol. Tais 
metais susirinkimas parodė šiokį tokį 
šykštumą ir tedavė po 25 dolerius Balfui 
ir Vasario 16 gimnazijai. Banke pasiliko 
407 dol.
Ketvirtasis parengimas 1963 m. davė pel

no 520 dol. Iš viso banke atsirado jau
l. 010 dol. (su palūkanomis ir 67 dol. pelno 
piknike). Iš tos sumos Lietuvių Fondan 
įmokėta 100 dol., Vasario 16 gimnazijai — 
50 dol., Balfui — 35, Anglijos liet, skau
tams — 30 dol, „Dirvai“ — 10 dol., Jauni
mo Centrui —10 dol., arkiv. Matulaičio Se
nelių namams — 20 dol., a.a. Navicko šei
mai —50 dol. Visas išlaidas apmokėjus, ki
tiems metams palikta 663 dol.

Penktieji metai davė 616 dol. pelno. Iš 
viso turėta 1.302 dol. Iš jų vėl Lietuvių 
Fondui duota 100 dol., Balfui — 50 dol., 
Anglijos liet, skautams — 50 dol., Anglijos 
lietuvių jaunimui — 25 dol., Vasario 16 
gimnazijai — 25 dol., Chicagos Vyčių cho
rui — 25 dol., „Europos Lietuviui“ — 25 
dol., Londono kapinių paminklui — 25 dol!

Pinigams beaugant, kasoje nutarta lai
kyti 838 dol. Kas žino, gal pradėsime sirgti 
ar mirti, kalbėjo klubo nariai. Gal atsiras 
mūsų aukos reikalingesnių projektų? Bu
vo nutarta suruošti vaišes klubo vakarie
nių darbininkams, jos kainavo 100 dol.

šeštaisiais veiklos metais, 1965-siais, va
karienės pelnas — 445 dol. Kasoje su liku
čiais jau 1.308 dol. Lietuvių Fondui duota 
100 dol., Nottinghamo jaunimo židiniui — 
50 dol., sergančiam tautiečiui A. Kaulėnui 
—100 dol., Vasario 16 gimn.—25 dol., Bal
fui — 25 dol., vietoj vainiko a.a. Alg. Kau
lėnui mirus — 30 dol., vietoj vainiko a.a. 
St. L. mirus —30 dol., Lituanus žurnalui— 
10 dol. Kitos klubo išlaidos, smulkios au
kos siekė 148 dol. Kitiems metams liko 
789 dol.

Septintoji klubo vakarienė davė 634 dol. 
pelno. Su kitomis pajamomis kasoje 1966
m. būta 1.469 dol. Išdalyta: trims laikraš
čiams po 5 dol., sergančiam A.A. — 10 dol., 
sergančiam B.B. ■— 10 dol., DBLS Jauni
mo Metų komitetui — 100 dol., Anglijos 
liet, skautams — 35 dol., Balfui — 25 dol.( 
prez. dr. K. Griniaus paminklui — 25 dol., 
a.a. A. Kaulėno paminklui — 25 dol., Vasa
rio 16 gimn. — 25 dol., Nottinghamo jauni
mo židiniui — 18 dol., Anglijos lietuvių 
jaunimo atstovams Chicagoje — 40 dol., L. 
Fondui — 100 dol., Jaunimo Centrui „Eu
ropos Lietuvio“ prenumerata — 6 dol. Ki
tų išlaidų — 6 dol. Liko kasoje 969 dol.

Aštuntųjų, pernykščių metų pelnas už 
vakarienę sumažėjo, nes „demokratų“ jau 
buvo pradėtas klubo vakarienių boikotas. 
Gauta tik 407 dol. Iš viso susidarė 1.454 
dol. Tais metais pasitaikė ir narių susirgi
mų, vienas narys darbe susižeidė. Jiems 
išmokėta vietoj gėlių po dešimkę — 60 dol. 
Lietuvių televizijai — 25 dol., Balfui — 20 
dol., Vasario 16 gimn. — 20 dol., „Europos 
Lietuviui“ — 20 dol., Jaunimo Centrui — 
20 dol., keturiems laikraščiams po 10 dol.
— 40 dol., Lietuvių Fondui—100, už Nidos 
kalendorius ir kaklaraiščius pasiųsta 60 
dol. (pajamose ta suma irgi matyti), Ang
lijos lietuvių skautams — 50 dol., Tautos 
Fondui — 25 dol., „E. L.“ prenumerata J. 
Centrui — 6 dol. Kitų išlaidų — 150 dol. 
Klubo kasoje liko 848 dol.

Atleiskite, gerbiamieji, už ilgą vargini
mą šiais skaitmenimis. Jie yra neišvengia
mi, pereinant prie to „nesusilklausymo“, 
apie kurį kalba sausio 8 d. numeryje B. 
Brazdžionis.

(Bus daugiau)

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!

Su Jūsų redaguojamo „Europos Lietu
vio“ jubiliejiniu 1000-ju numeriu prašau 
priimkite nuoširdžiausius mano sveikini
mus ir geriausius linkėjimus. Linkiu „Eu
ropos Lietuviui“ ir toliau, jau pasieku
siam jaunuolio amžiaus, gyvuoti ir stiprė
ti, skleisti ir nešti lietuviškos minties ir 
šviesos kibirkštėlę po plačiai išsisklaidžiu
sius Europos žemyne, o taipgi ir užjūryje 
lietuvius.

Gyvuok, „Europos Lietuvi“, tvirtėk ir 
tobulėk, jau pradėdamas suaugusio savait
raščio antrąją tūkstantinę numerių.

J. Pyragas

Mielas Kolega!
Tegyvuoja „Europos Lietuvis“ iki Lietu

vos nepriklausomybės atstatymo!
Visuomet su jumis

Jūsų Stepas Vykintas
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Europos lietuviu kronika
TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: B. Kmieliauskas 
— 5 sv., P. Miklovas, J. Micuta ir P. šab- 
linskas po 2 sv., V. Dajoras ir J. Jonkaitis 
po 1 svarą.

Visiems aukotojams dėkoja TF Atstovy
bė D. Britanijoje.

DBLS CENTRINIO IŽDO PINIGINĖ 
APYSKAITA UŽ 1967 METUS 

Pajamos
I. Politinės akcijos fondas

1. Iš Centr. Iždo rezervo £100
2. S-gos Met. Suvažiavimo aukos 56.10.0
3. S-gos skyrių, kitų organiz. ir

paskirų asm. aukos 627.15.2
Viso £784.5.2

II. Solid, mokestis
Birminghamo sk. — 6.0.0, Boltono sk. 

5.7.6, Centrinis sk. — 21.0.0, Coventrio sk. 
— 15.0.0, Derbio sk. — 10.0.0, Flackwell 
sk. — 3.15.0, Gloucester sk. — 4.10.0, Ha- 
lifaxo sk. — 2.10.0, Huddersfieldo sk. — 
3.0.0, Ketteringo sk. — 12.0.0, Leicesterio 
sk. — 6.0.0, Prestono sk. — 2.14.0, Rochda
le sk. — 14.10.0, Sheffieldo sk. — 4.10.0, 
Wolverhamptono sk. — 12.15.0, J. Strums- 
kio antn. mok. 1.0.0.

Viso £124.11.6
III. Už knygas 8.18.0
IV. Už kaklaraiščius 51.4.1
V. Aukos: Leicesterio sk. ir J. Paru

lio po 1.10.0 3.0.0
VI. Kitos pajamos: Inž. Nasvyčio

pianisto Smetonos koncertui 49.17.6 
Pinigais viso £1021.16.3
Prekėmis viso 24.15.0

Iš viso £1046.11.3 
Išlaidos
1. Kelionės 21.3.3
2. Knygos, spauda 102.0.0
3. Pian. Smetonos koncerto pareng. 112.0.0
4. Reprezentacija 7.6.0
5. Paštas 1.5.5
6. Kitos išlaidos 46.11.2
7. Parama 20.0.0

Iš viso £310.5.10
1968 m. sausio 1 d. Saldo—Plius £736.5.5 

V. Strimas
S-gos Centrinio Iždo Iždininkas

ŠIAIS METAIS GAUTI PINIGAI
1. Solid, mokestis

Huddersfieldo sk. — 5.10.0, Sheffieldo 
sk. — 4.0.0, Prestono sk. — 2.14.0, Derby 
sk. — 10.0.0, Flackwell H. sk. — 3.15.0.
2. Už knygą — Juras 2.13.0
Vasario 16 Gimnazijos sąskaita

1968 m. sausio 1 d. Saldo + 29.8.6.
Š.m. aukojo: J. Liūdžius — 10.0.0, S. Če- 

reškevičius — 2.0.0, A. Kietavičius -— 2 sv.

ŠOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 

| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
S =

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

= VASARINIS 1968. 1: g

| Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 31 jardo vilnonės ang-
= liškos medžiagos vyriškam kostiumui, ,3į jardo vilnonės medžiagos Š
g moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- =
f kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių jf
g kojinių. g
g Kaina £25.0.0. g
= s
=
| VASARINIS 1968. 2: |

I Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo 
= angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
= nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas g
H itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai g
H marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. g

g Kaina £27.10.0. |
| Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
| siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
f kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
§ Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš- 
= kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- 
š loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. =

| BALTIC STORES LTD. |
II (Z. JURAS)
I 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
1 Tel. SHO 8734. 1g . gI Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
s siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
s kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių į
g supirktuosius siuntinius.
§ Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income į 
1 Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais įj
| Income Tax klausimais. |
g Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. g 
uiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 47 šil. 
B. Kmieliauskas, 43 šil. J. Adomaitis, po 8 
šil. A. Jasikas, J. Krikščiūnas ir J. Jakima
vičius. 6 šil. K. Tamošiūnas, po 3 šil. A. 
Važgauskas, G. Johnstonienė, P. Kulvins- 
kas ir L. Nemeika.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS Skyrių atstovų suvažiavimas pra
sideda šeštadienį, kovo 9 dieną, 13 v., Lie
tuvių Namuose. Jame gali taip pat daly
vauti visi Sąjungos nariai (be teisės bal
suoti).

Tą pat dieną 17 vai. įvyks Lietuvių Na
mų B-vės akcininkų metinis susirinkimas, 
kuriame kviečiami dalyvauti visi B-vės 
akcininkai.

Suvažiavimas tęsis ir sekmadienį, kada 
įvyks S-gos vykdomųjų organų rinkimai.

ESTŲ ŠVENTĖ
Vasario 24 d. estai atšventė savo valsty

bės 50 metų sukaktį. Tą dieną Londone, 
Westminster Katedros salėje, buvo iškil
mingas aktas-koncertas, kuriame dalyvavo 
keli šimtai estų ir jų kviestų svečių.

Susirinkusius sveikino Estijos pasiunti
nys D. Britanijoje min. A. Torma, keliais 
žodžiais nušvietęs Estijos kelią į nepri
klausomybę. Ilgesnę kalbą pasakė britų 
parlamento atstovas Sir Tufton Beamish, 
visų Rytų Europos tautų draugas, kuris 
Baltijos valstybių istoriją žino labai ge
rai. Jis paminėjo ir Vasario 16-ją — Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo datą 
— ir pažymėjo, jog Baltijos valstybės ir 
šiandien būtų buvusios laisvos, jeigu tarp
valstybiniuose santykiuose būtų prisilai
koma teisingumo. Jo įsitikinimu, teisingu
mas pagaliau laimės, ir Baltijos valstybės 
vėl bus nepriklausomos.

Programos meninę dalį atliko Estų Są
jungos moterų choras ir atvykęs iš Ham
burgo solistas N. Pold (tenoras). Ministe- 
ris A. Torma pirmą kartą viešai pasirodė 
ne tik kaip geras diplomatas, bet taip pat 
kaip subrendęs kompozitorius ir choro di
rigentas. Dvi jo labai romantiškas dainas 
sudainavo sol. N. Pold. Kitų estų kompo
zitorių kūrinius išpildė min. Termos diri
guojamas choras.

Svečių tarpe buvo matyti žymesnieji R. 
Europos kraštų politiniai veikėjai ir Lat
vijos charge d‘Affairs Ozolinš su ponia ir 
Lietuvos charge d‘Affairs V. Balickas su 
ponia.

DĖL ŽYGIO PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

Pranešame, kad Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga kreipėsi į Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos Tarybą, prašy
dama apsvarstyti žygio mintį ir sudaryti 
visiems bendrą centrinį komitetą žygio 
vykdymui. Po gyvų diskusijų, Tarybos Su
važiavimas Chicagoje nusprendė pagrindi
niu šio žygio tikslu padaryti religinės prie
spaudos iškėlimą, priimdamas šį nutarimą:

„ALRK federacijos tarybos suvažiavi
mas paveda centro valdybai sudaryti ini
ciatorių komitetą, kuris suburtų lietuvių 
jaunimo ir vyresniųjų organizacijas Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo paskelbi
mo 50 metų sukakties proga visam pasau
lyje rinkti peticijos parašus apie religinę 
priespaudą Lietuvoje ir kituose sovietų Ru
sijos okupuotuose kraštuose ir ją įteikti 
lietuvių jaunimo žygyje pas šv. Tėvą“.

Apie nesiliaujantį žmogaus teisių min
džiojimą pasaulis turi būti informuojamas 
nuolatos ir visais prieinamais būdais, kar
tu ieškant vis geresnių priemonių kanki
namiems padėti. Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga džiaugiasi Katalikų Federacijos 
sprendimu, kviečia visus, ypač visą giliau 
tikintį jaunimą, paremti Federacijos pa
stangas komitetą sudarant; kviečia prisidė
ti prie šio komiteto darbo savo sugebėji
mais, savo laiku ir turtu ir tikisi, kad šis 
jaunimo žygis prisidės prie mūsų dvasinio 
atsinaujinimo, atgaivins daugelio ryž
tą gyventi savo broliams ir Kristui; paža
dindamas nevieną didesnei vidinei laisvei 
ir tarpusavio meilei. Šiais — Lietuvos lais
vės atgavimo sukakčiai ir Laisvės Kovai 
skirtais metais.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — kovo 10 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — kovo 10 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — kovo 17 d., 12.30 vai.
LEICESTER — kovo 10 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — kovo 17 d., 11 vai. Jau

nimo Židinyje.
DERBY — kovo 17 d., 11 vai.
PRESTON — kovo 17 d., 12.15 vai., St. Ig

natius bažn., Meadow St.

KETTERINQAS
A.A. STASIO NAGIO METINĖS

Vasario 25 d. buvo metinės pamaldos už 
a.a. Stasį Nagį, o po jų velionies kapo pa
minklo pašventinimas. Nemažas būrelis 
ketteringiečių buvo susirinkę į pamaldas, 
o po jų važiuota į kapines. Velionis palai
dotas Cranforde, apie 6 mylios nuo Kette
ringo. Prie paminklo buvo pridėta vainikų 
ir gėlių puokščių. Velionis daug kam yra 
padėjęs, tai ir jo mirties metinių proga ke- 
tteringiškiai nepamiršo aplankyti jo am
žino pailsio vietos. Kun. S. Matulis primi
nė ir prašė nepamiršti jo, o taip pat ir vi
sų kitų lietuvių, kurie ilsisi kitose vietose.

Vieno dar iš Lietuvos Velionies pažįsta
mo ant vainiko buvo parašyta: „Ilsėkis, 
Stasy, svetimame krašte ir svetimoj že
mėj“. J. Liobė

DBLS Ketteringo Skyriaus nariui

A. KUKANAUSKUI ir L.E. BERGIENEI, 

sukūrusiems šeimos židinį, 
linkime saulėto gyvenimo.

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba

MANCHESTER^
SKAUTŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Skautų Tėvų Komitetas 
kovo 9 d., 6 vai. vak., Lietuvių Socialinio 
Klubo patalpose šaukia visuotinį skautų 
tėvų susirinkimą. Susirinkimas yra labai 
svarbus. Visus tėvelius prašome būtinai 
dalyvauti.

Manchesterio Skautų Tėvų Komitetas

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 

PAMINKLO.

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

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

50 m. sukaktis Nottinghame
Nottinghamas vasario 17 d. suruošė Ne

priklausomybės atgavimo auksinio jubilie
jaus minėjimą.

Nebuvo orkestrų nei paradų, gatvės ne
buvo papuoštos trispalvėmis, tik šaltas 
vasario vėjas priminė kadaise buvusius 
minėjimus.

K. Bivainis, pradėjęs minėjimą, papuo
šė sceną saujele dar išlikusių ano meto 
didvyrių, užsipelniusių tautos pagarbos. Jų 
išvagoti veidai buvo lyg šiai progai pa
ruošta scenos dekoracija. Kitiems garbės 
svečiams užėmus vietas, A. Pilkauskas pa
skaitė įdomią, šiems laikams pritaikytą pa
skaitą, išvengdamas tradiciškai kartojamų 
istorinių datų bei faktų, bet paliesdamas 
mūsų opią žaizdą — tautybės išlaikymo 
klausimą tremtyje, pabardamas ne tiek at
žalyną, kiek senuosius, kurie griebiasi sve
timos kalbos ir papročių, būdami menku 
pavyzdžiu priaugantiems.

Šia proga sveikinimus perdavė ukrainie
čių vardu Rafaliuk ir vidurio Anglijos lie
tuviams gerai pažįstamas Mr. J. Johnsto
ne, linkėdamas nenustoti vilties ir ištver
mės. Jis kalbėjo mūsų gimtąja kalba, gal 
net dar daugiau pabrėždamas A. Pilkaus
ko paskaitoje minėtąjį nutautimo klausi-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 50 M.

SUKAKTIS IR V TAUTINĖ STOVYKLA

1968 metai yra mūsų lietuviškos skauty- 
bės ir Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 50 metų sukaktis.

Prieš 50 metų suliepsnojo pirmieji skau
tiški laužai Lietuvoje. Tokius pat laužus 
prieš 20 metų keli skautininkai ir vadovai 
uždegė čia, Anglijoje, pasiryždami tęsti 
skautiškąjį darbą išeivijoje. Tik jų pasiry
žimo ir darbo dėka Rajone toliau, tik su 
mažesnėmis darbo jėgomis, tęsiamas skau
tiškas darbas.

Šiems sukakties ir kovos metams įpras
minti Lietuvių Skautų Sąjunga rengia V 
Tautinę stovyklą JAV, Rako stovyklavietė
je (Custer, Mich.), 124 mylios nuo Chica- 
gos. Ji bus liepos 8-20 dienomis. Į ją su- 
skris visi LSS nariai ir narės iš visų žemy
nų (turime vilties, kad ir mūsų atstovai 
turės progos Rajonui atstovauti).

LSS Anglijos-Rajono skautų vadovybė, 
susitarusi su Vokietijos Aušros tunto lie
tuvių skautų vadovybe, numato rengti 
skautų vasaros stovyklą kartu Vokietijoje, 
arčiau tėvynės, rugpiūčio 7-11 d.d. Rhein- 
pfalzo ar Odenwaldo miškuose, arti Vasa
rio 16 gimnazijos (smulkesnės informaci
jos bus paskelbtos spaudoje, aplinkraščiai 
siunčiami skautams ir tėvams).

Mūsų tikslas — kad sukaktiniai metai 
būtų įspūdingiau įprasminti, kad sueitume 
į glaudesnius ryšius.

Numatytiems pasiruošimo darbams ir 
reprezentacijai Rajono vadovybė yra ver
čiama kreiptis j mieląją visuomenę ir rė
mėjus ir prašyti finansinės paramos. Turi
me vilties, kad mieloji visuomenė ir vėl 
parems mūsų žygius ir darbus.

Budžiu

s. J. Maslauskas, LSS Ang. Raj. Vadas 

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurj laikų 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 tokių 
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 pasitikėjimų. 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 
reikalų, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

mą. Jeigu kitataučiai sugeba išmokti mū
sų kalbą, tai būtų gėda mums patiems jos 
atsisakyti.

Susirinkimo buvo priimta rezoliucija, 
smerkianti sovietų priespaudą ir agresiją 
Lietuvoje, ir kreiptasi į šio krašto valdžios 
organus padėti lietuviams kovoje už teisė
tas žmoniškumo laisves. Ši rezoliucija bu
vo pasiųsta min. pirm. H. Wilson, G. 
Brown ir E. Heath. Rezoliucijos santrauka 
buvo išspausdinta Nottinghame išeinančia
me anglų laikraštyje.

Meninėje dalyje pasirodė iš anksčiau 
jau Nottinghame gerai pažįstami veidai. E. 
Jurkšaitytė jausmingai padeklamavo du 
B. Brazdžionio eilėraščius. B. Čiudiškis 
perkėlė mus į Maironio Čičinsko dvarą. V. 
Gasperienė solo padainavo eilę lietuvių 
kompozitorių dainų, pianinu pritariant A. 
Crooks.

Salėje viešpatavo gili nuotaika, tik gai
la, kad maža dalis mūsų publikos, tiek čia, 
tiek ir kitose kolonijose, neįstengia sulauk
ti „linksmosios“ dalies ir pradeda links
mintis prieš laiką, tuo sudarydami nesma
gumų tiems, kurie jaučiasi dar tikrais lie
tuviais ir domisi mūsų tautine veikla. 
Tiems „bobinčiaus" didvyriams būtų gera 
pamoka, kad juos kas viešai išprašytų lauk 
ir tuo padarytų gėdą. Anų laikų kovotojai 
neatgavo nepriklausomybės su bokalais 
alaus.

H. Gasperas

PRANCŪZIJA
PR. L.B. KRAŠTO TARYBOS POSĖDIS

Vasario 25 d. Paryžiuje susirinko naujo
ji Pr. L.B. krašto taryba ir pasiskirstė pa
reigomis.

Pr. L.B. krašto tarybos pirmininku iš
rinktas Ričardas Bačkis, Pr. L.B. krašto 
valdybos pirmininku — kun. Jonas Petro
šius, valdybos nariais — Antanas Moneys 
(vicepirmininku ir sekretorium) ir Petras 
Klimas (iždininku).

Į Pr. L.B. revizijos komisiją išrinkti Al
girdas Julius Greimas — pirmininku, Bea
ta Soriano-Monstavičiūtė ir Edvardas Vai- 
ciekauskas — nariais.

G. STANUL1O PARODA
Vasario 15 d. Ženevoje atidaryta daili

ninko Gabrieliaus Stanulio paveikslų pa
roda trukusi iki kovo 6 d.

G. Stanulis profesoriauja Ženevos vals
tybinėje meno mokykloje.

NAUJO DAKTARO DISERTACIJA

Jonas Palionis, lietuvių kalbos katedros 
docentas Vilniaus universitete, sausio 15 
d. Vilniaus universitete apgynė disertaciją 
ir įgijo filologijos daktaro laipsnį. Jo di
sertacija — monografija „Lietuvių litera
tūrinė kalba XVI-XVII amžiuje“ neseniai 
išleista ir yra patraukusi daug dėmesio.

Disertaciją ginant, oficialus oponentas 
buvo dr. J. Jurginis, istorikas. Jo nuomo
ne, dr. J. Palionio darbas svarbus ne tik 
kalbotyrai, bet ir visai lietuvių kultūros 
istorijai. (E)

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.
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