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lt E M K I M E
D. Britanija yra laikoma gerovine vals

tybe (Welfare State), kur socialinis aprū
pinimas yra tiek išplėstas, kad skurdas ne
turėtų būti žinomas. Valstybė išmoka mili
jonus svarų pensijoms bei nedarbo pašal
poms. Gydymas yra nemokamas. Bet, ne
žiūrint visa to, dar yra vietos tūkstančiams 
labdaros organizacijų, kurios dirba nau
dingą darbą, padėdamos vargan pateku
siems. Viena tokių organizacijų — The 
British Council for Aid to Refugees — bu
vo įsteigta tuoj po karo. Ji pasiėmė derinti 
labdaros organizacijų darbą, kiek tai susi
ję su Rytų Europos pabėgėliais.

Praėjus dvidešimčiai metų nuo to laiko, 
kai Britanijoje apsigyveno dešimties tau
tybių pabėgėlių, jų tarpe ir lietuvių, ir kai 
daugelis jų čia jau, atrodo, neblogai įsikū
rė, ši ohganizacija prieina išvados, kad 
darbas dar turi būti tęsiamas. Neseniai 
pravestasis surašinėjimas rodo, kad kas
met vis didesnis skaičius pokarinių pabė
gėlių pasiekia pensijos amžių, o kartu su 
tuo ir senatvės. Nors, sulaukę tokio am
žiaus, visi pabėgėliai gauna pensijas, bet, 
gyvendami svetimame krašte ir dažnai ne
įsisavinę anglų kalbos, atsiduria sunkesnė
je padėtyje negu čiabuviai.

Tarp pabėgėlių užtinkama daugiau vie
nišų vyrų, viengungių ar palikusių savo 
šeimas tėvynėje. Todėl pabėgėliai labiau 
jaučia vienatvę, ypač jeigu gyvena atokiau 
nuo didesnės savo tautiečių kolonijos. Ta 
vienatvė yra juo labiau sunki, kai pasie
kiama senyvo amžiaus.

Iš apklausinėtų pabėgėlių tik 71% gali 
patenkinamai susikalbėti angliškai. Dau
giau kaip 40% neskaito angliškai, o 16% 
visiškai nesusikalba. Todėl, pasiekę pensi
jos amžiaus ar susirgę, jie negali patys at
likti reikalingų formalumų ar išsiaiškinti 
su gydytoju. Atsidūrę sunkesnėje materia
linėje padėtyje, tokie pabėgėliai nežino, 
kur kreiptis. Tokiu atveju gali daug padėti 
tautinės organizacijos, tokios kaip lietu
viams D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, jei
gu tos organizacijos pačių pabėgėlių yra 
remiamos (įstojant nariais).

Esama pabėgėlių, kurių sveikata jau ei
lę metų buvo bloga. Pasiekę senatvės, jie 
neturi nei sutaupų, nei nuosavos pastogės. 
Be to, pabėgėliai turi didesnių išlaidų, ne
gu vietos gyventojai. Pavyzdžiui, jie daž
nai turi remti savo gimines tėvynėje, siųs
ti jiems brangiai kainuojančius siuntinius. 
Jie taip pat turi didesnių išlaidų, užsisaky
dami savo spaudą ar lankydami išeivių su

Septynios DIENOS
Pietų Vietnamas dalyvaus

Kai amerikiečiai sustabdė Šiaurės Viet
namo bombardavimus, Pietų Vietnamo vy
riausybė nepritarė tokiam nusistatymui ir 
atsisakė dalyvauti Paryžiuje vykstančiuo
se pasitarimuose dėl taikos.

Dabar ji pakeitė nusistatymą ir sutinka 
dalyvauti pasitarimuose.

Italijos koalicija
Italijos vyriausybė atsistatydino.
Iki rinkimų vyriausybę sudarė krikščio

nys demokratai ir socialistai. Po rinkimų 
socialistai nebesutiko įeiti į koaliciją.
Dabar prezidentas pavedė krikščionių de

mokratų atstovui Rumorui sudaryti vy
riausybę. Vėl norima sudaryti koaliciją su 
socialistais ir gal su respublikonais.

Suvaržymai Čekoslovakijoje
Čekoslovakija suvaržo keliones į užsie

nius iki tokios padėties, kokia buvo 1960 
metais.

Dubčekas tarėsi su kultūrininkų profesi
nėmis sąjungomis, kurios reiškia nepasi
tenkinimą suvaržymais. Jis sutiko daryti 
kultūrininkams kai kurių nuolaidų.

Riaušės Aleksandrijoje
Prieš vyriausybę nusistačiusieji Egipto 

' studentai suruošė mieste didžiules riaušes. 
Žuvo 16.
Sostinė Kairas pasiruošęs galimoms riau

šėms.
HĮW'-

Žymieji mirusieji
JAV mirė 80 m. amžiaus rašytojas Up

ton Sinclair, prirašęs daugybę knygų ir 
vykdęs visokius sumanymus, bet labiausiai 
išgarsėjęs romanu „Džiunglės“, kuriame 
vaizduojamos Chicagos skerdyklos ir kurio 

K veikėjai yra lietuviai.
Rytų Berlyne mirė 81 m. amžiaus vokie- 

t čių rašytojas Arnoldas Zweigas, savo metu
■L išgarsėjęs 1927 m. išėjusiu romanu „Gin- 

čas dėl seržanto Grišos“.

eigas. Negali būti kalbos ir dėl to, kad pa
bėgėlių vaikai padėtų susenusiems tėvams, 
nes paprastai vaikai yra likę anoj geleži
nės uždangos pusėj, ar pabėgėliai ir visai 
neturi vaikų. Du trečdaliai apklausinėtųjų 
pabėgėlių D. Britanijoje gyvena vieniši, t. 
y. neturi čia nei vaikų, nei artimų giminių. 
Sulaukę senatvės, tokie žmonės yra labai 
nepavydėtinoje padėtyje.

D. Britanijoje yra tik vienas lietuvis gy
dytojas (Derbyje), todėl gyvenantiems ki
tur ir nesusikalbantiems svetimomis kal
bomis, lietuviams ligoniams yra labai sun
ku sulaukti tinkamos medicinos pagalbos. 
Panaši padėtis būtų, jeigu tektų kreiptis į 
socialinės pagalbos įstaigas.

Norėdama padėti sunkioje padėtyje 
esantiems Rytų Europos tautų pabėgė
liams, Britų labdaros organizacija B. C. 
A. R. lapkričio 22 d. sukvietė posėdį, ku
riame dalyvavo ir DBLS atstovas. Posėdy
je buvo išaiškintos galimybės padėti seny
vo amžiaus pabėgėliams. Dėl sunkumų 
susikalbėti lietuviams ligoniams labai 
daug gali padėti mūsų organizacijos bei 
pavieniai geradariai. Jeigu kam nors žino
ma, kad atokiau gyvenąs lietuvis yra atsi
dūręs sunkioje padėtyje, tai apie tokį pra
šoma pranešti DBLS artimiausiojo sky
riaus valdybai arba DBLS Valdybai. Tokia 
pagalba, reikia tikėtis, rūpinsis ir mūsų 
moterų draugijos.

Senyvo amžiaus lietuviai, kurie jaučiasi 
vieniši, jau keliais atvejais buvo kviečiami 
apsigyventi Lietuvių Sodyboje. Deja, dėl 
lėšų stokos ten vietoje ligšiol nėra medici
nos personalo ir todėl negali būti priimami 
ligoniai.

Labdaros ir socialinės pagalbos darbai 
niekad nesibaigia. Kiekvienai lietuvių or
ganizacijai čia yra vietos. Visi D. Britani
jos lietuviai turėtų suprasti tų darbų svar
bą ir remti tas organizacijas, kurios dirba 
toje srityje.

J. Vilčinskas

PALANGA — TRECIOJI
Sovietų Sąjungos profsąjungų prezidiu

mas sanatorinių-kurortinių įstaigų kon
kurse Palangai pripažino trečią vietą tarp 
Sovietijos kurortų. (E)

— Britanijos aukštosios ir aukštesnio
sios mokyklos priėmė mokytis apie 100 če- 
koslovakų, kurie nebegrįžo į okupuotąjį 
savo kraštą.

Frankas laikosi
Prancūzijos vyriausybė nutarė nenuver

tinti franko.
Iš bėdų kraštas stengsis išbristi ekono

miniais suvaržymais ir tarptautinio banko 
paskolomis. Pirmai pradžiai paimta 3 mili
jardai dolerių paskolos.

Vokiečiams buvo pasiūlyta pakelti savo 
markės vertę bent septyniais su puse pro
centų, bet jie nesutiko.

Abejonės dėl širdies
Amerikos širdies ligų gydytojai savo 

konferencijoje pareiškė abejonių dėl šir
dies perkeldinimo.

Iš viso tokių širdies perkeldinimo opera
cijų padaryta 87, iš tų svetimas širdis ga
vusiųjų beveik tik pusė tebėra gyvų, ir 
daugiau kaip 6 mėnesius išgyveno tik 4.

Partijos posėdžiaus
Rusijai pasisekė palenkti 67 pasaulio ko

munistų partijas dalyvauti suvažiavime 
Maskvoje.

Suvažiavimas numatomas gegužės mėn.

Spekuliantų nuostoliai
Tikėdamiesi, kad bus pakelta vokiečių 

markės vertė, tarptautiniai spekuliantai 
buvo supirkę jų apie 8 milijardus (800 mi
lijonų svarų). Tikėjosi uždirbti bent 40 mi
lijonų svarų.

Kadangi jų spėjimas nepasitvirtino ir 
jiems teks mokėti tam tikrą atsipirkimo 
procentą, tai jie turės apie 10 mil. svarų 
nuostolių.

Neaiškios galimybės
Britanijos ankstyvesnių ekonominių su

varžymų tikslas buvo pasiekti, kad suma
žėtų prekybos su užsieniu nuostoliai.

Ligšiolinės priemonės pasirodė nepakan
kamos, dėl to dabar buvo imtasi naujų 
varžomųjų priemonių ir padidinti mokes
čiai.

Politika su pinigais spaudoje
1 W AR LIETUVIS ATLAIKYS?

Pinigų vertė, jų perkamoji galia visuo
met yra dirbtinė, atseit, pinigų vertė gali 
atitikti tikrąją jų vertę, bet labai dažnai 
ir neatitinka. Tai ypač ryšku tarpvalstybi
nėje prekyboje ir aplamai lyginant vieno 
krašto pinigų tikrąją perkamąją galią su 
kito. Sakykime, škotiškos degtinės bonka 
Vak. Vokietijoje yra pigesnė negu pačioje 
Škotijoje. Tokiu atveju kainų skirtumui 
didelės įtakos turi akcizo mokesčiai, ku
riais apdedami gėrimai — Britanijoje to
kie mokesčiai yra daug aukštesni kaip 
Vak. Vokietijoje. Toks įvairių prekių ap
mokestinimas iškreipia pinigų perkamąją 
galią atskiruose kraštuose. Tačiau, prileidę 
atvejį, kad skirtinguose kraštuose prekių 
apmokestinimas yra vienodas, mes vis tiek 
matytume, kad pinigų perkamoji galia 
skirtinguose kraštuose įvairuoja. O tai 
įvyksta dėl dirbtinio santykio nustatymo 
tarp atskirų valstybių pinigų.

Viso nekomunistinio pasaulio pinigų san
tykiai yra nustatyti tarptautinėmis sutar
timis. JAV dolerio vertė prilyginta auksui 
(1 uncija aukso lygi 35 doleriams), o JAV 
iždas pasižada kiekvienam kraštui už pa
teiktus dolerius išmokėti auksu. Vadinasi, 
kol JAV iždas turi aukso, o jo ištekliai vis 
dar yra milžiniški, doleris yra visų pripa
žintas tarptautinis pinigas. Pavyzdžiui, yra 
nustatyta, kad 2,40 dol. prilygsta 1 britų 
svarui ir kad 4 vokiškos markės prilygsta 
1 dol. Nuo šitų oficialiai sutartų piniginių 
santykių nukrypti leidžiama tik labai ne
žymiai — vienu kitu centu.

Pastarojoj tarptautinėj finansinėj įtam
poj, kuri, beje, palietė ne vien tiktai Pran
cūziją, bet ir visą eilę kitų kraštų, didžiau
sia atsakomybė ekonomistų paprastai pri
skiriama Vak. Vokietijos markei — DM 
(Deutsche Mark). Ii- tikroji DM „kaltina
ma“ ne už jos menkumą, bet, anaiptol, už 
jos pernelyg didelį šaunumą.

Markės tarptautinė vertė buvo nustatyta 
1949 m., kada Vokietija dar buvo griuvė
siuose, karo priblokšta, o jos pramonė 
suirutėje. Eksportuoti savo gaminius vo
kiečiams tada buvo daugiau negu gyvybi
nis klausimas, nuo sėkmingo eksporto tada 
priklausė ne tik krašto atstatymas, bet net 
gyventojų išmaitinimas. Todėl 1949 metais 
markės tarptautinė vertė buvo nustatyta, 
palyginti, žema, idant vokiškos prekės už
sieniuose būtų nebrangios ir kuo daugiau 
būtų eksportuojama. Tačiau Vak. Vokieti
ja greitai atstatė savo ūkį, ir jos pramoni
nė gamyba net pralenkė prieškarinę padė
tį. Moderni pramonė gamino ne brangiau 
kaip kiti pramoniniai kraštai, bet žema 
markės tarptautinė vertė vokiškas prekes 
pasaulinėje prekyboje įgalindavo siūlyti 
pigiau. Vadinasi, ilgainiui DM tikroji vertė 
ir tikroji perkamoji galia buvo aukštesnė, 
negu tos markės oficialusis kursas. Tiesa, 
1961 m. vokiečiai savo markės vertę padi
dino 5 nuošimčiais, tačiau tas markės pa- 
brangėjimas iš tiesų nebuvo pakankamas. 
Tokį markės nenatūralų pigumą pirmoje 
eilėje pastebėdavo tarptautiniai turistai. 
Sakysime, amerikietis už 1000 dol. Vak. 
Vokietijoje gali daug daugiau įpirkti negu 
vokietis už 4000 m. (t.y., 1000 dol. pagal 
oficialų kursą) JAV. Tokiu būdu vokiečių

PREL. K. ŠAULIO KAPO VIETA
Ėmus rūpintis paminklu ant prel. Kazi

miero šaulio. Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro kapo, paaiškėjo, kad tas 
klausimas turėtų būti sprendžiamas kitaip.

Kuklus paminklas ant dabartinio kapo 
Šveicarijoj atsieitų per pustrečio tūkstan
čio dolerių. Bet esama aplinkybių, dėl ku
rių būtų netikslinga ten statyti paminklą. 
Kapo vieta nėra užtikrinta nuosavybė (žo
džiu dovanota, ir dovanotojo įpėdiniai ga
lėtų pareikalauti palaikus iškelti). Pačios 
kapinės toli nuo Lugano miesto, o dėl tie
siamo greitkelio jų dalis gali būti iškeldin
ta.

Dėl to Romos Lietuvių popiežiškos kole
gijos vadovybė siūlo šio garbingo asmens 
kapui vietą savo koplyčioje, paminklinėse 
Romos Verano kapinėse, jeigu lietuvių 
visuomenė parūpintų lėšų apmokėti tik pa- 
laikų perkėlimo išlaidoms, kurių butų apie
1000 dolerių.

Nekylant abejojimų, kad antrasis pasiū
lymas tikrai yra geresnis, lietuvių visuome 
nė kviečiama padėti taip sutvarkyti nusi
pelniusio mūsų tautos vyro amžino poilsio 
vietos klausimą. Aukas siųsti kviečiama 
šiuo adresu: Rev. Z. Ignatavičius, Collegio 
Lituano San Casimiro, Via Casal Monfe- 
rrato 20, Roma, Italy. Prašoma nurodyti, 
kad lėšos skirtos prel. K. šaulio palaikų 
perkėlimo išlaidoms apmokėti. Perkėlimą 
atlikus, bus viešai paskelbta visa tų išlai
dų ir aukų apyskaita. (E) 

markė ilgainiui išvirto į „stipriausią“ pi
nigą pasaulyje.

Prancūzijos franko siūbavimas prasidė
jo nuo šių metų gegužės mėnesio neramu
mų. Čia, žinoma, mažiausios įtakos turėjo 
Paryžiaus studentų barikados, bet faktas, 
kad streikavo ir Prancūzijos darbininkija. 
Streiko metu ne tik sustojo gamyba, kas 
krašto ūkiui visuomet yra nuostolinga, bet 
vyriausybė buvo priversta darbininkams 
pažadėti padidinti uždarbius apie 10 nuo
šimčių. O tai reiškė, kad gaminių kainos 
pakilo ir eksportuoti pasidarė sunkiau. 
Prancūzijos vyriausybė šitą klausimą tikė
josi išspręsti. Ji uždraudė kainų kėlimą ir 
tikėjosi, kad, atlyginimus pakėlus, krašte 
išsivystys didesnė paklausa, kuri savo keliu 
skatins didesnę gamybą. Atseit, tikėtasi, 
kad 10% pakils darbo našumas ir atsvers 
atlyginimų pakėlimą. Iš tikrųjų atrodė, 
kad taip ir bus. Birželio mėnesį Prancūzi
jos užsienio prekyba dar rodė 1000 milijo
nų dolerių nepriteklių, bet rugpiūtyje tas 
nepriteklius jau sumažėjo iki 250 mil. dole
rių.

Tačiau pasitikėjimo franku nustojo pa
tys prancūzai. Jie abejojo, ar de Gaullio 
vyriausybei pasiseks išsaugoti nenuvertin
tą franką, ir „dėl visa ko“ savo santaupas 
ir atsarginius kapitalus pradėjo keisti į ki
tų kraštų pinigus. O kadangi „stipriau
sias“ pinigas buvo vokiečių markė, tai di
džiulės frankų sumos buvo keičiamos į mar 
kės. Kitų kraštų bankai tuos frankus pa
teikdavo Prancūzijos iždui ir už juos 
norėjo gauti aukso arba dolerių. Nemaži 
Prancūzijos rezervai pradėjo sekti, ir fran
ko krizė pasidarė nebeišvengiama. O kai 
susiūbuoja vieno krašto pinigas, iškyla pa
vojus visai tarptautinei piniginei sistemai.

Paprasčiausias būdas krizės išvengti bū
tų buvę padidinti markės vertę. Tai, atro
do, būtų teisinga ir patiems vokiečiams. 
Jie sunkiai ir sąžiningai dirbo, ir, pakėlus 
jų pinigų vertę, jie dabar tarptautinėje 
prekyboje su ta pačia markių suma galėtų 
daugiau nusipirkti. Tačiau vokiečiai griež
tai atsisakė tai padaryti. Pirmiausia, pa
brangus markei, Vokietiją užplūstų pigūs 
žemės ūkio produktai, pirmoje eilėje iš 
Prancūzijos ir Italijos, ir nelabai našūs 
vokiečiai ūkininkai nebegalėtų parduoti sa 
vo gaminių. O juk jokia vyriausybė nenori 
susilaukti milijonų ūkininkų rūstybės, ku
rie taip pat yra ir balsuotojai. Antra ver
tus, vokiečiams, gal būt, jau nusibodo būti 
turtingiausia valstybe Europoje su labai 
apribota politine įtaka. Išlaikydami „stip
rią“ markę ir tikėdamiesi vis „silpnesnio" 
franko, vokiečiai galėjo laukti ir politinės 
įtakos persimetimo iš Paryžiaus į Bonną. 
To vokiečiai, žinoma, niekur viešai nepa
sakė, tačiau stebėtojui tokia prielaida sa
vaime peršasi.

Atrodo, kad šito pavojaus akivaizdoje ir 
de Gaullis nesutiko savojo franko nuver
tinti. Franką nuvertinus, galima būtų 
laukti, kad tie prancūzų kapitalai, kurie 
spekuliantų buvo iškeisti į kitus pinigus, 
daugiausia į markes, dabar su pelnu vėl 
būtų atkeisti į frankus. Prancūzų vyriau
sybė pasiryžo su franko krize kovoti kitais 
būdais — suvaržė importus, pinigų išveži
mą iš krašto ir pan. Ar tų priemonių pa
kaks — abejojama. Tačiau ekonomistai 
neabejoja, kad tarptautinė piniginė krizė 
dar nepasibaigė. Ji tęsis tol, kol tarptauti
niai santykiai pasidarys gyvenimiškesni.

(rem)

LIETUVIAI ECCLES ŠVENTĖJE
Kaip Manchester Evening News lapkri

čio 11 d. rašo, Manchesteryje buvo iškil
mingai paminėta Pirmojo pasaulinio karo 
paliaubų diena — 1918 m. lapkričio 11 d., 
11 vai.

Bet tokios iškilmės buvo ir apylinkėse. 
Pavyzdžiui, apie Eccles rašoma:

„Tautiniais rūbais lietuviai sudarė spal
vingą grupę iškilmėse prie Nežinomojo ka
rio kapo Eccles mieste vakar, kur Eccles 
burmistras tarybos narys William Sullivan 
padėjo vainiką“.

GRIEŽTIEJI LENKIJOJE
Lenkijos komunistų partijos kenferenci- 

ja savo pirmuoju sekretorium perrinko Go- 
mulką.

Iš centro komiteto iškrito keletas švel
nesnės politikos šalininkų, tarp jų ir buvęs 
užsienių reikalų ministeris Rapackis, kuris 
tarptautiniuose sambūriuose piršo mintį 
sumažinti karinę įtampą Europoje.

Konferencija į centro komitetą išrinko 
keletą griežtosios stalinistinės politikos ša
lininkų.

Kun. Feliksas Jucevičius, praeitą vasa
rą lankęsis Lietuvoje, „Tėviškės žiburiuo
se“ spausdinosi su keturiais straipsniais, 
kuriuose aprašė savo viešnagės įspūdžius. 
Tuos jo rašinius persispausdino eilė kitų 
laikraščių. Paskutiniame savo straipsnyje 
kun. F. Jucevičius, be kita ko, šitaip sam
protauja:

„Savo buvimo metu Lietuvoje vis klaus
davau save, ar Lietuva išliks gyva, ar lie
tuvis atlaikys?..

„Kai pastačiau šį klausimą vienam ku
nigui, jis tik patraukė pečiais. Kai paklau
siau pagyvenusį lietuvį, tas apsiašarojo. 
Tą klausimą pakartojau vienam jaunuo
liui (atrodo, kad jis buvo komjaunuolis). 
„Tik trys miestai yra dar lietuviški —- 
Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys“, — buvo jo 
atsakymas. Bet ar lietuvis atlaikys, jis ne
žinojo. Iš tikrųjų lietuvis Lietuvoje nežino, 
ar jis beatlaikys!..

„Daugelis manė, kad tik išeivijoje lietu
viui graso mirtis. Tautinė mirtis yra labai 
reali ir lietuviui Lietuvoje...

„Ar šiandieną galime kalbėti apie lietu
višką Vilnių, Klaipėdą ar Tauragę? Kai 
rusų padidės dar dvidešimt procentų, ar 
begalėsime kalbėti apie lietuvišką Lietu
vą? Kai Lietuvoje bus trys milijonai rusų 
ir trys milijonai lietuvių, kokią reikšmę 
beturės visos tos lietuviškos mokyklos, 
tūkstantiniai tiražai knygų ir mokslinė pa
žanga? ’

„Vilnius ir Vilniaus kraštas yra daugiau 
rusiškas, negu lietuviškas. Lenkų " vieton 
atvyko ne lietuviai, bet rusai. Klaipėdos 
kraštas dalinasi gyventojais per pusę... 
Kai žinosime, kad Rytprūsiai yra rusų ko
lonizuoti ir Latvijoje viešpatauja rusai, 
tai ar bereikia abejoti, jog raudonasis sli
binas baigia užsmaugti lietuvius?..

Niekados nebuvo Lietuvoj tiek fabrikų, 
ir niekados nebuvo tiek skurdo ir nepri
tekliaus, kaip šiandien. Vakarų kraštuose 
pramonė reiškia gyventojams turtą, o Lie
tuvoj ji reiškia žmonių išnaudojimą ir ko
lonizaciją... Kai ėjau Kaune Laisvės Alė
ja, tai mane krėtė šiurpas. Gal karo metais 
Kaunas atrodė blogiau, bet tuo nesu tik
ras... „šiandieną Lietuvoje tiek pat „ku
riama“ tautinė kultūra, kiek ji kuriama 
Chicagoje, Toronte ar Montrealyje. Pamok
ti Oželį ar Lenciūgėlį, uždainuoti laįtuviš- 
ką dainelę ar išleisti lietuvišką knygą ar 
žodyną dar nereiškia tautinės kultūros kū
rimo. Tautos kultūra vystosi, kyla ir pro
gresuoja, kai tautinė asmenybė^ mėgina- sa
ve vis aiškiau išreikšti, "kai ji ieško vis 
naujų formų ir jas tobulina. To mes išeivi
joj atsiekti negalime, nes mus slopina sve
tima aplinka ir stokojame talentų. Tai ga
lioja ir Lietuvai. Nežiūrint visų mūsų me
nininkų, muzikų, literatų pastangų, Lietu
voje tautinė kultūra tik vegetuoja, ir tai 
lygiai dėl tos pačios priežasties kaip ir išei
vijoje — ji slopinama „tarybinės“, t. y„ 
rusiškosios aplinkos, ir šioji aplinka reiš
kia ne tik svetimumą, bet ir nelaisvę, kuri 
žudo lietuvio talentą“.

(r)

A. A.
DBLS Bradfordo Sk. V-bos Pirmininkui 
ALEKSANDRUI DIČPETRIUI mirus, 

jo žmoną, vaikus ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba ir nariai

A.A. ALEKSANDRUI DIČPETRIUI
mirus,

jo žmoną, dukras, sūnus ir artimuosius 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdyba 

ir nariai

A.A. ALEKSANDRUI DIČPETRIUI
mirus.

jo žmonai, sūnums, dukroms ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime.
EI. Vik. Ignaičiai

A.A. POVILUI JANELIŪNUI 
mirus,

jo artimiesiems gilią užuojautą reiškiame
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubas

1
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SI MANAS DAUKANTAS
Turėdama galvoje pirmiausia Lietuvos 

praeitį, kuri kitataučių istorikų būdavo to
li gražu ne visada teisingai pristatoma, 
mūsų lietuviškoji mokykla nepriklausomy
bės metais kaip šviesiausią savą istoriką 
iš senesnių laikų vis nurodydavo Simaną 
Daukantą, kito švietėjo — vysk. Motiejaus 
Valančiaus amžininką ir bendradarbį.

Istoriniai šaltiniai vis rusiški, vokiški, 
lenkiški. Apie istorinę Lietuvą rašė vis ru
sai, vokiečiai, lenkai. Retam tų šaltinių ar 
istorikų Lietuva buvo taip arti širdies, kad 
jie bešališkai į ją pažiūrėtų. O dažnai Lie
tuva buvo priešo kraštas. Daukantas kaip 
tik i savo krašto istoriją pažiūrėjo Lietuvą 
mylinčio ir branginančio lietuvio akimis. 
Daukantas, aišku, buvo lietuvis romanti
kas, kuriam ypač rūpėjo iškelti Lietuvą, ir 
dėl to nėra ko stebėtis, jei jis iš to patrio
tizmo kai kur pagražino.

Po Daukanto Lietuva jau yra turėjusi ir 
turi visą būrį savo istorikų, dalį romantiš
kesnių, dalį visu kruopštumu ieškojusių 
praeities tikrosios tiesos. Dėl to šiandien 
Daukantas — šviesus praeities žmogus, sa
vo idėjomis ruošęs kelią ,. Aušros“ roman
tikams.

O jo „Būdas“, kaip mūsų istorikai sako, 
dar ir šiandien tinka kaip patriotinio auk
lėjimo vadovėlis, kai kur užgriebiąs ir tik
rosios istorijos bruožų. Neužmirština, kad 
Simanas Daukantas gimė prieš 175 metus 
(1793 m. spalio 28 d.).

Kaip istorinių darbų autorius S. Dau
kantas labiausiai žinomas vyresniajai kar
tai. Nors studijavo jis Vilniaus universite
te teisės mokslus, bet tasai universitetas 
anuomet buvo gyvas lietuviška dvasia. Va
dinas, aplinka jį skatino domėtis lietuviš
kais dalykais, o vėliau jam kaip tik teko 
dirbti prie Lietuvos Metrikos, taigi prieiti 
prie Lietuvos istorijos šaltinių.•

S. Daukantas yra nemaža nuveikęs ir 
kaip kultūrininkas ir švietėjas. Dar tebesi
mokydamas Kalvarijoje paruošė priežo
džių rinkinį. Universitete studijuodamas, 
jau parašė Darbus senųjų lietuvių ir že
maičių (ta knyga tebuvo išleista tik 1929 
m.). Išvertė Phaedraus pasakas, paruošė 
rinkinį lietuviškų pasakų, lotynų kalbos 
vadovėlį, elementorių su patarlių priedu. 
Gyvendamas Petrapilyje, parašė didžiulę 
Lietuvos istoriją, kuri Amerikoje buvo iš

leista irgi jau gerai po jo mirties — 1891- 
1896 m. (o jis mirė 1864 m.).

Nemaža jo darbų paliko rankraščiuose, 
ir dalis jų niekada nebuvo išspausdinta. 
Bet kai kurie buvo net pakartojami ir 
šiandien dar įdomūs ir paskaitomi. Toks S. 
Daukanto „Būdas senovės lietuvių kalnė
nų ir žemaičių“ išėjo pirmą kartą 1845 m., 
tas veikalas pakartotas dar 1892 m., o pas
kui ir 1935 m. -Lietuvoje ir 1954 m. Chica
go j e.

Tokios jo paruoštos ir savo metu išleis
tos knygelės, kaip Pamokymas, kaip rinkti 
medines sėklas, Ugnies knygelė, Pamoks
las apie sodnus ar Sėjamosios pašaro žolės, 
šiandien jau pasenusios. Bet anuomet tai 
buvo S. Daukanto indėlis į liaudies švieti
mo plačią dirvą.

Tas darbštusis vyras tik išėjęs mokslus 
galėjo nudirbti didelius darbus. Bet pagal 
anuometinę tvarką busimasis teisininkas 
S. Daukantas turėjo pasigaminti bajoriš
kus dokumentus, kad galėtų eiti universi
teto mokslus. Jo anuometinį jaunystės ne
turtą aiškiai liudija ir tas dalykas, kad į 
Vilnių toliau mokytis iš savo Žemaitijos jis 
pėsčias nukeliavo. Lietuviškai nusiteikęs 
jis buvo jau ir namie, kol mokėsi vidurinė
je mokykloje, nes jau suprato tautosakos 
reikšmę ir sudarė jos rinkinį. Vilniuje jis 
bendravo su tokiais vyrais, kaip Ad. Mic
kevičius, J. Domeika, T. Zanas, o gal pri
klausė ir studentų žemaičių draugijai.

Kaip jaunystėje pėsčias keliavo į Vilnių, 
taip visiškas neturtėlis ir mirė, ir jo karstą 
į kapines, kaip rašoma, palydėjo trys mo
terėlės, vienas kaimietis ir pora senių. 
Apie 15 paskutiniųjų savo metų jis pralei
do daugiau kaip karšinčius. Grįžęs iš Pet
rapilio, iš pradžių talkino vysk. M. Valan
čiui, paskui gyveno pas P. Smuglevičių, o 
pagaliau pas Papilės kleboną Ig. Vaišvilą, 
vis dar rašydamas, kas lietuviui turėtų bū
ti naudinga.

Tiesa, jį palaidojęs kun. Vaišvila ant jo 
kapo buvo pastatęs gražų paminklinį ak
menį. 1926 m. ant kapo buvo pastatytas 
kryžius. Papilės miestelyje 1930 m. pasta
tytas V. Grybo darbo paminklas.

S. Daukantas plačiau žinomas ir vertina
mas pasidarė tik po mirties. Be kita ko, ir 
visus savo raštus jis pasirašinėdavo ne pa
varde, bet visokiausiais slapyvardžiais.

VALGIS IR GĖRIMAS

Valgė visi vasarą ant žeme pablaka ar 
išsitiesę, kaip šiandien dar tebdaro šienuo- 
damies, ant plika veja, dembliais ar meš
kenomis pasiklojusys, sriuobalą srėbė, su 
duona pakąsdamies, iš muldų ar raugtinių 
ir kitų kodžių. Paprastai sriuobsiu buvo 
laiški ar skoba putra; jei tam kartui ją vi
rė, tad buvo vanduo su miltais suvirintas, 
ir truputį pienu saldžiu pražilinta; juo 
daugesniai tenai miltų ir pieno buvo, juo 
skanesne vadinos, ką patarlė šiandien mi- 
navojama dar stygavoja: „Duok, Dievali, 
sako, pievoje karklyną, putroje kankolą“; 
lygia dalia į skystą putrą sakoma tebėra: 
„Et, sako, pliurškalas, kruopas kruopą 
gaudo“. Šiandien aprūkusi lietuvė savo na
me sušižusius vaikus tildydama putrele 
džiugina. Jei į vandenį su miltais suvirintą 
įpylė pradarui rūkšto pieno, tuo kartu va
dinos skoba putra, kuri supilta kubile rū
go; pavalgius kitų valgių, kožnas jos po 
samtį antsrėbė dėl pasistiprinimo.Tankiai 
į kelią iškeliaudamas miltų rankovę įkaiš
čiui sau pripylęs; ir taip, pakelėje, ašvienį 
ilsindamas, įplakęs miltų į šaltą vandenį ir 
žalios putros pasrėbęs keliavo tolesniai. 
Čia ne vienas rasi lepnys, skaitydamas 
apei tokį jų valgį, švypterės, bet jei pri
mins sau, jog senienai lietuviai, kalnėnai 
ir žemaičiai, tokiu valgiu misdamys, per 
500 metų su kardu guldantys ir keldamys, 
ne vien mokėjo ir stengė nuo kruvinų ne
prietelių savo liuosybę ginti, bet dar gan
dinti visą pasaulę savo narsybe ir kantry
be, tas aiškiai susigės save regėdamas 
šiandien ištižusiu vergu, noris sukrus sul
pančiu ir skaninius laižančiu: nesgi visa
dos godos vyras velilos noris šaknelėmis 
misti, jeb tiktai liuosu gyventi, nekaip šeš
ku būti, svetimus kiaušius gerti, vištas ėsti 
ir tamsiame urve smirdėti. Antras jų di
džiai čėdijamas sriuobalas buvo batviniai, 
kuriuos rūgusius, smulkiai kaponėje suka- 
pojusys, virė su džiovinta jautienos, brie
dienos ar kiaulienos męsa; batvinių stoko- 
damys virė rūkštą lapynę. Vienok dau- 
giaus čėdijo sausus valgius, beje: džiūvu
sius ir keptus. Męsą jautieną, kiaulieną, 
tankiai džiūvusią, žalią valgė namie ar ke
lionėje; sėtinius ir batvinius taip pat kep
tus, kurių prikišę sunkas tankiai jojo į ka
rę savo liuosybės neprietelių graudinti; ir 

tuomi misdamys taip juos gebėjo įveikti, 
jog šiandien dar lenkai tyčiodamies sako: 
„licwiaki bocwiaki“; „lietuvėliai batvinė
liai“, iš apmaudo, jog niekados negalėjo jų 
nuveikti, kartais ir užmušusys lietuvį nie
ko pas jį nerado kaip batvinių maišelį, bet 
ir tą patį lig jam atimant, reikėjo pirma 
dvi tris žmogaus galvas padėti. — Taigi 
niekas taip tiedvims sėklims netaupė savo 
daržuose, kaip kalnėnai ir žemaičiai, ku
riems aniedvi taip pat didžiai vyko. Len
kas Lasickis, mieruodamas Žemaičių žemę, 
metuose 1566 sakos dar regėjęs tenai taijj 
didelius sėtinius, it žmogaus galvos, po 12 
svarų sveriančius, kuriuos Žemaičių jomy- 
lestos iškepusys už visu skaniausi sau val
gį turintys. Valgė dar pupas, žirnius, vėda
rus, košę ir šautą, lygia dalia diduomenė, 
kaip jei kiti ūkinykai; nesgi diduomenė to
je gadynėje vadinos vyresniejai, kuriuos 
patys sau pakėlė, protu, išminčia. nuomo
ne ir narsybe kitus vyrus pranokiančius. 
Tarp skaninių ir vaišės valgių buvo juka, 
šiupinys, skilandis, lašiniai, dešros, Skobai, 
šiandien dar tariama yra: nėra mėsos per 
kiaulieną, kurios tiekdamys svečiams, jei 
mažumui, kepė ant iešmų ar ant anglimis, 
jei daugiui, beje: svotboms arba kozoms, 
tad, kaip, viršiaus minavojau, spirgino lie
pos geldose ubladžių kakaliuose. Grybus 
taip pat valgė slėgtus ir džiovintus, užvis 
rūkštai virtus. Tokiu būdu misdamys, visi 
didžiai ilgo amžiaus prilaukė; kaipogi se
nieji šimtą, pusantro šimto metų sau skai
tė.

(iš „Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir 
žemaičių“) Simanas Daukantas

J. KARNAVICIAUS „GRAŽINA“
Kauno muzikiniame teatre atnaujinta J. 

Karnavičiaus opera „Gražina“. Režisavo 
Stasys Dautartas (prieškariniuose tos ope
ros spektakliuose dainavęs operos chore). 
Diriguoja Stasys Domarkas. Dekoracijas 
sukūrė dail. Liudas Truikys, irgi to paties 
teatro dekoratorius veteranas iš Lietuvos 
nepriklausomybės laikų. (E)

APDOVANOJIMAI ŽYDAMS
„Jewish Chronicle“ lapkričio 15 d. rašo, 

kad Sov. Sąjungoje iš šiais metais ryšium 
su revoliucijos metinėmis už įvairius pasie
kimus apdovanotų valstybinėmis premijo
mis 185 asmenų 32 yra žydai.

Šmuelis Isaakovičius Lubeckis tuose ap
dovanojimuose atžymėtas kaip architektas 
ir „įžymus Lietuvos sovietinės respublikos 
statybininkas“.

APDOVANOTIEJI ARCHITEKTAI IR 
INŽINIERIAI

Tarp 190 šių metų Sovietų Sąjungos vals
tybinėmis mokslo ir technikos premijomis 
apdovanotų laureatų yra ir keturi vilnie
čiai: du architektai — Birutė Kasperavi
čienė ir Bronius Krūminis — ir du staty
bos inžinieriai — Vaclovas Zubrus ir šmu
elis Libeckis. Premija jiems paskirta už 
Vilniaus Žirmūnų gyvenamojo rajono ar-

PARYŠKINTI ŽENKLAI
„Pasirodys danguje žmogaus Sūnaus 
ženklas“ (Mato 24, 30)
Visos pranašystės, kol neįvykusios, at

rodo kaip sunkiai suprantama mįslė. V. 
Jėzus kalbėdavo dažnai įvaizdžiais, prily
ginimais, atskleisdamas nepaprastai gilias 
ir svarbias amžinas tiesas. Tik apie savo 
išdavimą, paniekinimą, kančią, mirtį ir iš 
mirusių prisikėlimą pasakė atvirai ir aiš
kiai. Aiškiai jis kalba ir apie paskutinįjį 
teismą žmonijai: gerieji gaus amžiną lai
mę, o blogieji bus pasmerkti.

Prieš tai bus šventovė sunaikinta. Kils 
netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Norė
dami suklaidinti žmones, jie darys daug 
nuostabių ir stebėtinų dalykų. Žmones pa
lies priespauda. Ištikimuosius suraminti, 
paguosti ir laimingais padaryti pasirodys 
Išganytojas, Žmogaus Sūnus, o pirmiau 
pasirodys dausose žmogaus Sūnaus ženk
las.
Ženklas

Kristaus ženklas yra kryžius. Kryžius 
pasirodys staiga, kaip žaibas, sušvintąs iš 
rytų ir tviskąs iki vakarų. Ir visi jį matys. 
Kryžius primins žmonėms Išganytojo žiau
rias kančias, bus akivaizdus Kristaus die
vybės įrodymas. Daug nusidėjėlių grįšis 
prie Dievo, gailėsis ir bus išganyti. Gerieji 
laime švytės, nes nušvinta jiems amžinojo 
išganymo ir neišsakomai pilnos laimės die
na. Kupina dėkingumo širdimi melsis ir 
siųs padėkos giesmes už buitį, atpirkimą, 
žemės gyvenimą ir visas nesuskaitomas 
dovanas.

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARYEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(25)

INNSBRUCKE MUMS NĖRA VIETOS

Į Innsbrucką atvažiavome spalio 14 d. rytą. 
Apsiprausęs stotyje ir paėmęs lauktuvių sūdytą žą
sį, Steponas nuėjo pas gerojo kapitono žmoną — po
nią Rudiger. Ji sakiusi, kad Innsbrucke darbą gauti 
būsią sunku, beveik neįmanoma. Sunku rasti ir bu
tą, nes miestas gerokai subombarduotas, net jų, Ru- 
digerių, namas per pusę nuskeltas. Kapitonas vis 
dar tebevargstąs Rygos prietiltyje, jo padėtis esanti 
baisi.

Steponui sugrįžus, tarėmės, kas toliau daryti. 
Inžinierius tikėjosi, kad pasiseks vagoną perregist
ruoti į kitą miestą, tai jis tuojau ir nuėjo šio reikalo 
tvarkyti į geležinkelio stotį. Tuo tarpu Steponas dar 
pasisakė buvęs sutikęs tokį žmogų, kuris užkalbinęs 
jį. Sužinojęs, iš kur mes atkeliavome, papasakojęs, 
kad jo sūnus karo pradžioje kritęs Lietuvoje ir esąs 
palaidotas žuvusių karių kapinėse prie Luokės. Jis 
prašęs, kad mes aplankytume jo sūnaus kapą, kai 
grįšime į savo šalį.

Neužilgo grįžo ir inžinierius, laimingai perre
gistravęs mūsų vagoną į Bregenzą prie Bodeno eže
ro, taigi prie Šveicarijos sienos. Dar buvo tik pietų 
laikas, o mūsų vagonas turėjo išeiti tiktai vėlai va
kare. Diena buvo graži, saulėta. Kalnai, gal kokių 3 
km aukštumo, o gal vietomis net aukštesni, lanku 
apsupę susigūžusį Inno slėnyje miestą. Vietomis jie 
saulės apšviesti blizgėjo, kiti šešėlyje atrodė pilkai 
lelijavos spalvos, aptraukti, lyg plonu šydu, kalnų 
rūko. Žemutinės kalnų juostos dar žaliavo, išmar
gintos rudens metu pageltusiais ir paraudonavusiais 
medžių lapais. Aukščiau kai kur buvo matyti žalia 
spygliuočių juosta, o dar aukščiau plikos uolos, bal
tomis amžinų sniegų kepurėmis pasipuošusios. Pir
mojoje ir antrojoje juostoje kai kur baltavo prisi
glaudę prie skardžių namukai. Vyrai, pagauti nepa
prasto reginio ir turėdami apsčiai laiko, išvyko su 
jaunuomene į kalnus. Aš tenkinausi tuo didingu re

giniu iš stoties aikštės. Mieželienė taipgi pasiliko va
gone.

Mudviem belaukiant savųjų sugrįžtant, įkišęs 
galvą pro vagono duris, užkalbino geležinkelietis. 
Sužinojęs, kad traukdamiesi nuo bolševikų atvyko
me čia iš Lietuvos, nustebo. Jis girdėjęs, kad komu
nistai ne tokie, kaip vokiečiai, kurie viską plėšia ir 
laiko priespaudoje pavergtuosius kraštus. Komunis
tai esą liaudies globėjai, be to, juk Lietuva laisva va
lia įsijungusi į Sovietų Sąjungą. Aš jam atsakiau, 
kad jis gali džiaugtis, būdamas Reicho pilietis. Jis, 
lyg pyktelėjęs, atkirto: „Mes nesame laisvi, mus vo
kiečiai pavergė“. „Kaip tai pavergė?“ lyg nustebusi 
paklausiau. „Mes girdėjome per radiją ir laikraš
čiuose skaitėme, kad Austrija savo noru įsijungė į 
Reichą ir kad ta proga, atvykus vadui į Vieną, su
kėlė jam didžiulės padėkos ovacijas“. Jis nieko ne
beatsakęs nuėjo.

Iš Innsbrucko išvykome nakčia ir spalio 15 d. 
rytą pasiekėme Alpių tarpukalnyje prisiglaudusį 
Bludenzo miestelį. Turėdami kelias valandas laiko, 
pasižvalgėme po miestą, buvome užėję ir į bažnyčią, 
nes tądien buvo sekmadienis. Mieste matėme daug 
policijos. Atrodė, kad čia stropiai sekami, ypač ne 
vietos gyventojai. Įdomiausias dalykas man atrodė 
tekančio per miestą upelio melsvai žalsva vandens 
spalva.

NESAUGUS BREGENZAS

Bregenzą pasiekėme apie 3 vai. popiet, čia jau 
turėjome atsisveikinti su savo kelionės vagonu, ku
riame išgyvenome 12 dienų. Pradėjome kitą tremti
nių gyvenimo lapą. Atsidūrus svetimame mieste, 
tarp nepažįstamų žmonių, daugiausia nedraugiškai 
nusiteikusių, reikėjo ieškotis prieglaudos nakčiai ir 
mėginti kurtis, o jei pasitaikytų galimybė, tai prasi
veržti į laisvę — į Šveicariją, kurios žiburiai taip gra
žiai buvo matomi naktimis anapus Reino. O iš ten 
gal į užjūrį pas gimines. Tai buvo mūsų giliai pa
slėpta svajonė, kurios net patys sau nedrįsome pra
tarti. Žinojome, kad tai neįmanoma, nes pasienio 
sargyba sustiprinta.

Vyrai, palikę mus stotyje, nuėjo ieškoti nakvy
nės. Surado jie viešbutį bent keletui dienų. Palikę 
stotyje bagažą, pasiėmėm tik reikalingiausius daik
tus. Viešbutis buvo švarus. Visos šeimos gavome at
skirus kambarius su švariai paklotomis lovomis.

Susitvarkę su nakvyne, išėjome pasižvalgyti po 
miestą ir parke susitikome daug čia įsikūrusių savo 
pažįstamų. Jie perspėjo mus vengti landrato, nes jo 
viršininkas esąs žiaurus prūsas. Mūsų nelaimei, susi
tikome gen. Nagių, kuris tuoj paėmė mus „teisiškai“ 

globoti, t.y. pristatyti landratui, nes viršininkas esąs 
jo pažįstamas.

Spalio 16 d., pirmadienį, nuėjome su Steponu 
pas vietos katalikų kleboną prisistatyti ir pasiteirau
ti, kokios čia būtų galimybės įsikurti. Steponas jam 
padavė Palangos klebono kun. Ilskio pažymėjimą, 
gautą išvykstant. Perskaitęs pažymėjimą, klebonas 
buvo su mudviem malonus. Tačiau jis abejojo, ar 
čia pavyks mudviem įsikurti. Be to, jis buvo nuste
bęs, kad mes bėgame nuo komunistų. Jam tekę čia 
susidurti su rusais belaisviais, jie esą labai geri ir ma
lonūs žmonės. Steponas mėgino jam aiškinti komu
nistų žiaurumus, mūsų patirtus pirmosios okupaci
jos metu. Jis klausėsi visa to lyg nenoromis ir vis 
negalėjo suprasti, kad tie „gerieji“ rusai gali būti to
kie žiaurūs. Pagaliau aš jam pasakiau, kad Rusiją 
valdo ne liaudis, o partija, tai dėl to atskiro ruso ge
rumas neturi įtakos komunistų valdžios elgesiui. Po 
mano žodžių jis atsidusęs pratarė: „Ak, partija“. At
rodo, suprato, nes iš patyrimo žinojo, kad ir Vokie
tijos nacių partija elgiasi sauvališkai, be tautos prita
rimo. Jis pažadėjo prireikus pagloboti mūsų daiktus.

Tą pačią dieną gen. Nagius pranešė, kad jis ga
vęs audienciją pas landratą. Jis pats žadėjo mus te
nai pristatyti. Negalima buvo nepaklusti, nes land- 
ratas jau buvo sužinojęs apie mus per gen. Nagių. 
Nuėjome. Gen. Nagius visus mus rekomendavo ko 
gražiausiai. Tačiau landratas, šaltai išklausęs, visus 
mus paskyrė į tremtinių lagerį Gratze, tiktai mu
dviem su Steponu padarė išimtį dėl kpt. Rudigerio 
rekomendacijos — leido mėginti kurtis Innsbrucke. 
Iš Bregenzo reikėjo išvykti ne vėliau kaip rytdieną, 
spalio 18 d.

Nežinojome, ką daryti. Iš Jugoslavijos veržėsi 
komunistai, ir Gratzas buvo jų pašonėje. Jau žino
jome, kad kurtis Innsbrucke nebėra galimybių. Vie
na buvo aišku: reikia ko greičiausiai iš čia bėgti! 
Mus išgelbėjo pik. Ingelevičius. Jis patarė mums ne- 
siregistruoti policijoje, kaip buvo landrato įsakyta, 
o prapulti iš čia. Jis manė, kad geriausia bus mums 
vykti į Immenstadtą ar Kempteną. Tenai jau Bava
rijos teritorija, ir Bregenzo landratas tenai nebetu
rės galios. Nuvykti tenai nebūsią sunku, nes 100 km 
važiuoti traukiniu specialaus leidimo nereikia. Be 
to, tie miestai dar beveik nebombarduojami, Kemp- 
tene esąs labai padorus darbo biuro viršininkas ir 
prie tremtinių nesikabinėjąs. Be to, Kemptene apsi
gyvenę prof. S. Kolupaila ir pik. Andrius.

Atsikėlę 4 ar 5 vai. ryto, savo kelionės kompa- 
nijonų viešbutyje neberadova. Stotyje Steponas susi
tvarkė su bilietais ir bagažu.

(Bus daugiau)

Kryžiaus niekintojai ir prieš jį kovoto
jai turės susimąstyti ir apsispręsti, ar siek
ti švelnumo, gailestingumo ir Kristaus 
meilės, ar nuo jo amžinai pasitraukt. Kris
taus ženklas pasiliks matomas ilgesnį neri
botą laiką, žemėje vykstant didelėms at
mainoms. „Saulė užtems, mėnulis nebe- 
spindės, žvaigždės kris žemyn; bus sukrės
tos dangaus galybės“.

Žmonės, matydami Išganytojo ženklą, 
mušis į krūtinę ir matys Žmogaus Sūnų, 
ateinantį debesyse, lydimą didžios galios 
ir garbės. Tai bus Dievo meilės ir teisingu
mo įrodymas.

Teismas
Visi mirusieji žmonės kelsis iš mirusių

jų. Kristus pasiųs savo angelus su trimitu 
ir skardžiu balsu, ir jie surinks jo išrink
tuosius iš keturių vėjų, nuo vieno dangaus 
pakraščio iki kitam. Ten susirinks ir tie, 
kurie buvo atstoję nuo tikėjimo, „klausy- 
damies paklydimo dvasių ir velnių moks
lų, tokių žmonių, kurie veidmainingai kal
ba melą ir turi įdegintą sugedimo žymę sa
vo sąžinėje“ (Tim. 2,2). Tik atgailotojai 
bus išgelbėti. Galop gerųjų pasaulis pasi
darys kaip viena šeima, pilna meilės, 
džiaugsmo ir broliškumo. Šventoji Dvasia 
atskleis naujus nuostabios amžinosios lai
mės laikus.

Tikiu... Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir 
mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

K. A. M.

TIKYBINIAI ANALFABETAI
Oro jėgų kapelionas T. P. Finneganas pa

skelbė, kad beveik 40 proc. jaunuolių, pa
imtų kariuomenėn, nėra gavę gana tiky
binio auklėjimo, o apie 35 proc. yra tiky- 
binai analfabetai: nieko aiškiai nenusima
ną religinėje srity ir neturį atsakingumo 
jausmo.

NAUJOS KNYGOS

H. Mošinskienė — Ošiančios pušys — 
kaina 22 šil.

Gliaudą — Delfino ženkle, prem. roma
nas — 17 šil. 6 penai.

J. Gliaudą — The House upon the Sand 
— 25 šil.

J. Gliaudą — The Sonata of Icarus — 
33 šil.

J. Stukas — Awakening Lithuania — 
43 šil. 6 penai.

A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1941 — 35 šil.

V. Volertas — Sąmokslas, prem. roma
nas — 33 šil.

O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių, ro
manas — 43 šil. 6 penai.

Plokštelės, gintaras, žemėlapiai.
• Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kcw, 

Surrey.
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POETO MIRTIS
Mūsų spauda svetur su tam tikromis 

užuominomis pakalbėdavo apie poeto Ka
zio Jakubėno mirtį. Būdavo užsimenama, 
kad jis sušalo. Bet ar tai įvyko Sibire , ar 
Lietuvoje?

Dabar žurnalas „Į laisvę“ Nr. 43(80) 
spausdinasi svečio iš Lietuvos liudijimą, 
kuriame, be kita ko, šitaip nupasakojama 
jo mirtis:

„Vokiečių okupacijos metais K. Jakubė- 
nas išsislapstė Lietuvoje. Jo draugas V. 
Montvila pakliuvo į geštapo rankas ir buvo 
sušaudytas. Antrą kartą bolševikams atė
jus į Lietuvą 1944 metais, Jakubėnas išėjo 
iš pogrindžio ir tapo dienos didvyriu. Vi
sur jį vežiojo, visur jį rodė, ordinais apka
binėjo. Pradžioje jis jam rodomu dėmesiu 
didžiavosi. Bet tas džiaugsmas tęsėsi neil
gai. Rusų teroras Lietuvoje, partizanų nai
kinimas, trėmimai Jakubėno entuziazmą 
greitai atvėsino. Jis ėmė vengti jam rodo
mo dėmesio ir pradėjo trauktis iš viešu
mos. Poetas daug rašė vaikams, stvėrėsi 
vertimų ir, kas vyksta aplink, tarsi neno
rėjo matyti. Jis užsimerkė, kad nematytų, 
bet neužsikimšo ausų, kad negirdėtų. K. 
Jakubėnas žinojo, kas dedasi Lietuvoje, ir 
balsu pradėjo reikšti savo nepritarimą. Tai 
buvo maždaug 1947 metais. Pradžioje kal
bėjo tik savo artimųjų tarpe, o vėliau sa
vo nepasitenkinimą ėmė reikšti vis garsiau 
ir garsiau. Lankė aukštose vietose įsitvir
tinusius savo buvusius draugus ir reikala
vo sustabdyti Lietuvos ir lietuvių naikini
mą. Ištikimieji draugai jį stabdė, valdžios 
pareigūnai grasino. Bet jautri poeti širdis 
karto vis labiau ir labiau. Ėmė keikti pats 
save ir savo suklaidintą jaunystę.

„Saugumas apsisprendė rašytoją sunai
kinti. Bet kaip? Areštuoti ir ištremti į Si
birą negalima, nes tai plačiai išgarsintas

AMERIKIETIŠKOS IR SOVIETINĖS 
KARVĖS

Vilniuje leidžiamieji žurnalai dabar kar
tais ima ir paskelbia žinių iš užsienių 
spaudos, nors partijos ortodoksai dar ir da
bar į tokius dalykus žiūri nelabai padrąsi
nančiai. Žemės ūkis 8 nr. papasakojo kai 
ką iš Amerikos „Journal of Dairy Science“ 
1967 m. 50 nr. Tarp ko kita, ten pasakyta, 
kad „atskirose JAV bandose vidutiniški 
išmilžiai iš karvės jau viršija 9000 kg.“ Ki
tur minimi išmilžiai 5400 kg, arba 6855...

Kolchozinės sistemos gyrėjai didžiuojasi, 
kad kolchozinės karvės duodančios jau per 
3000 kg pieno per metus, ir įtikinėja, kad 
tik kolchozuose esą galima pasiekti tokių 
rezultatų. Bet štai ėmė ir atskleidė Ameri
koj pasiekiamus išmilžius. O juk Amerikoj 
nėra kolchozų... (E)
.......................................................................................................................... .
: KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai šūda
is rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir |
| iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms. |
| MIŠRUS KALĖDINIS 1968 
y Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas mo-
~ teriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3i jardo vilnonės ang- E
± liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžia- 
įi gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vy- 
Z- riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola-
g dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių —
f Kaina £30. |
| MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 
=■ Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalin- 
/.= gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 

jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteriš- 
į kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 2į jardo vilnonės 
§ medžiagos suknelei — =
j Kaina £30. -
| MAISTO SIUNTINYS 1968 j

Į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
| ryžių, 1 sv. pipirų, i sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nes- j
| cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių sal-
= dainių — =
= Kaina £10. =
įjį Į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau 
| išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
= Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10 =

šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marški-
= niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilno

nės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
= 5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv. =
t Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas su

daro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pa
čių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę -

:= gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą. =

| Baltic Stores Ltd. Į
(Z. JURAS) I

= 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND
= Tel.: SHO 8734 g
| Atstovas Manchesteryje: ~

A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester.
............................ iiiiiiui....... iniiiiiiiiiiiii...... ............................. linini... iniiiiiiiiiiiii....... mini..... iniiiiiiiii

sovietų didvyris. Bet komunistai išradingi. 
1950 metų sausio mėn. 7 d. 11 vai. naktį, 
kada lauke buvo virš 30 laipsnių (Celsi
jaus) šalčio, du enkavedistai išsivedė Ja- 
kubėną iš jo namų ir įsodino į laukiantį 
automobilį, čia sėdėjo dar du saugumie
čiai. Automobilis nuvažiavo Nemenčinės 
kryptimi. Už keliolikos mylių, kur nebuvo 
gyventojų, Jakubėną enkavedistai visai 
nuogai išrengė, sumušė ir paliko. Kol jėgų 
turėjo, jis bėgo ir šaukė pagalbos. Pasiekė 
dar vieną gyvenvietę, beldėsi, bet niekas 
neįsileido. Tuo metu vyko baisūs rusų 
siautėjimai, ir žmonės buvo įbauginti. Jis 
bandė bėgti toliau, bet netrukus pritrūko 
jėgų, sukrito ir sušalo į kaulą. Mirties met
rikose įrašyta, kad Jakubėnas miręs sau
sio 8.

„Tą pačią naktį iš Jakubėno namų enka
vedistai išvežė visas jo knygas ir rankraš
čius. Taip niekas ir nesužinos, ką poetas 
didžiame sielvarte buvo sukūręs“.

To baisų dalyką liudijančio pasisakymo 
pabaigoje dar pridedama tokia išvada: 
„Laisvo pasaulio lietuviai, kurie nuvyksta 
į Lietuvą ir sutinka aukštus okupacijos pa
reigūnus, turėtų jų paklausti, kokia mirti
mi mirė poetas Kazys Jakubėnas“.

ATEITIES SAVITARNA
Viena Pensilvanijos, JAV, firma paruo

šė visiškai automatizuotos parduotuvės 
projektą.

Pirmiausia pirkėjas pereis pro klimati- 
zuoto oro juostą. Vėliau judantis kilimas 
jį nugabens prie patogaus fotelio. Ten jis 
įleis į specialią angą čekį, kuris automa
tiškai nukeliaus į kontrolinį skyrių. Pirkė
jas paspaus mygtuką, prie kurio užrašytas 
pageidaujamos prekės pavadinimas. Ši 
prekė jam bus parodyta mažame spalvo
tame ekrane. „Nusipirkęs“ reikalingus 
daiktus, pirkėjas atsikels, ir judamas ki
limas jį nugabens prie išėjimo. Ten jo jau 
lauks visos nusipirktos ir gražiai juokuo
tos prekės.

ABIDNIOS RADINIAI
Baltarusių mokslininko L. Podcblio pa

daryti naujausi atradimai Abidnioje pa
tvirtina, kad gentys, gyvenusios Baltaru
sijos teritorijoje pirmąją pirmojo tūks
tantmečio pusę, gyvai prekiavo su Romos 
provincijomis.

L. Podoblis taip pat nustatė, kad įvairiu 
metu Baltarusijos teritorijoje — 40 vietų 
— rasta Romos monetų, paauksintų karo
lių, keramikos, bronzinių indų, datuojamų 
mūsų eros pradžia. (M. G.)

BĖDA SU LAIVAIS
NATO pajėgų jūrų laivyno vadovybė ro

do vis didėjantį susirūpinimą sovietų lai
vyno pajėgumo augimu ir tuo, kad Vidur
žemio jūroj ir Atlante, kai tik pajuda koks 
nors NATO laivas, tuojau jį seka sovieti
niai laivai.

Sekimo darbui esą panaudojami viso
kiausi sovietiniai laivai, net prekiniai, žve
jybos ir vandenynui tirti skirtieji.

Be to, sovietinis laivynas apskritai paste-, 
bimai didėjąs. Sovietų laivynas mažesnis 
tik už amerikietiškąjį, bet modernesnis. 
Povandeniniais laivais sovietai pralenkia 
visus kraštus pasaulyje. Prekybinis laivy
nas kiek mažesnis už Britanijos, bet po ke
leto metų Britanija bus pralenkta, nes da
bartinį 10 mil. tonų tūrį jie ruošiasi iki 
1980 m. pakelti iki 27 mil. tonų.

BŪDAS PINIGAMS ATSIIMTI
Italas advokatas Ivo Coccia padavė Itali

jos komunistų laikraštį „L'Unita“ teisman 
už šmeižtą ir laimėjo bylą —laikraštis jam 
turi sumokėti 17.264 svarus.

Bet jis negali gauti tų pinigų, nes laik
raštis yra atsidūręs didžiuliuose sunku
muose. Praeitais metais jis turėjo 29.000 
svarų nuostolių, o ligi tol jau turėjo 61.088 
sv. skolų ir 298.800 svarų neapmokėtų są
skaitų.

Kadangi, esą, „L'Unitai“ nematyti paža
do atsiųsti iš Maskvos aukso, tai Coccia vėl 
padavė tą laikraštį teisman, prašydamas 
pripažinti bankrutavusiu. Jis kažkodėl ti
kisi tuo būdu atgauti priteistąją sumą.

DR. L. GRICIŪTĖ IR JOS BANDYMAI
Dr. Laima Griciūtė, onkologė (vėžio ligų 

specialistė), praėjusį pavasarį dalyvavusi 
tos srities specialistų konferencijoj Japo
nijoj, po to gavusi Liono tarptautinio vėžio 
tyrimų centro stipendiją, ištisus metus dir
bo Paryžiuje, radiumo instituto genetinėje 
laboratorijoje. Grįžusi į Vilnių papasako
jo, kad, tarp ko kita, Paryžiuje pradėjusi 
eksperimentą, kuriame tikimasi išbandyti 
priemonė apsisaugoti nuo plaučių vėžio 
pavojaus. Eksperimentas dar nebaigtas, jį 
baigia profesorius, kurį dr. Griciūtė pa
skatinusi juo susidomėti. Bandymai daro
mi pelėms. Bandymai esą viltingi, tačiau 
dar neaišku, ar viltis tikrai išsipildys. E)

LEMIAMOJI NAKTIS
(5) — Komendantas neturi laiko. Jis ilsisi,

„Pomezi“ viešbučio kelneris Rollis vėl 
stovi gatvėje ir skaičiuoja pravažiuojan
čius sovietų tankus. Jau daugiau kaip 200 
tankų pradundėjo Prahos link. Jis prisime
na Dubčeką, čekoslovakų didvyrį, kuris 
kraštui atnešė laisvę ir socializmą. Ar Dub- 
čekas žino, kas vyksta čia, pasienyje?

Rollis grįžta prie telefono:
— Duokite man žaibo pokalbį su partijos 

Centro komitetu Prahoje, — jis sako.
Mergina iš centrinės vis dar skeptiška:
— Jūs juk tik ką skambinote. Ar vis dar 

rūpinatės rusais?
— Paskubėkite! — nekantrauja Rollis. — 

Turiu kalbėtis su draugu Dubčeku. Arba 
su draugu prezidentu. Rusai mus okupuo
ja!

Tą akimirką telefonistė sušunka:
— Dieve brangus, jūs teisus. Jie jau čia 

įsiveržė!
Partijos Centro komitete Prahoje atsilie

pia moteris. Rollis skubiai pasakoja, bet 
moteris sako, kad draugas Dubčekas dabar 
yra posėdyje ir negali būti trukdomas. Ta
čiau Rollis nenusileidžia, ir moteris jį pa
prašo palaukti. Po trijų minučių jis vėl gir
di jos balsą:

— Dėkui, drauge Rolli. Mes tik ką gavo
me tą patį pranešimą iš kitų šaltinių. Aš 
apie jūsų pranešimą pranešiu draugui 
Dubčekui.

Rollis savo pareigą atliko.
Jis dabar eina prie sienos perėjimo punk

to. kuris tėra už 800 metrų. Pravažiuojan
čių tankų skaičius sumažėjo. Jų vietoj rie
da sunkvežimiai, degalų transporteriai, 
motociklai su priekabomis, ant kurių už- 
montuoti kulkosvaidžiai. Toks motociklas 
kaip tik sustoja pakelėje. Rollis laisvai kal
ba rusiškai:

— Ivanai, kur važiuoji? — klausia jis so
vietų kareivį.

— Nežinau, — nenoriai atsako rusas. —
— Kam tau kulkosvaidis?—klausia Rol

lis. — Ar nori šaudyti?
— Ne, — atsako kareivis.
Rollis karščiuojasi:
— Tai važiuok sau namo! Ko čia tau rei

kia? Mes jūsų nenorime!
Rusas nusisuka.
Prie sienos perėjimo punkto jau susirin

ko apie du tuzinu smalsių vietos gyvento
jų. Jie stebi pravažiuojančias kolonas. Prie 
pasieniečių pastato stovi keli turistų auto
mobiliai. Dabar atostogų laikas, ir tūkstan
čiai turistų keliauja po kraštą. Rollis nori 
pasikalbėti su pasienio policijos punkto 
viršininku, bet jį sulaiko sovietų kareivis.

S&aityt&ju fai&kai
KODĖL POŽIŪRIS VIEN NEIGIAMAS?
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
E.L. pirmojo puslapio skyrelyje „Spau

doje“ savaitė iš savaitės spausdinamos iš
traukos iš įvairių lietuviškų laikraščių. Bet 
tos ištraukos būdingos tuo, kad jose labai 
pastebimas noras iškelti, kas tik blogiau
sia mūsų lietuviškame gyvenime. Jeigu 
kas atidžiau sektų tas ištraukas, tai paste
bėtų tendenciją parodyti, kad lietuvybė 
užsieniuose baigiasi, merdi ar jau visiškai 
baigta. Nieko gero nebesurandama. Argi 
taip ir yra? Vien tik tas faktas rodytų, kad 
(r), kuris pateikia ištraukas, gali pasirink
ti jas iš daugybės įvairiausių lietuviškų 
laikraščių ir parodyti lietuviškame laik
raštyje, kad lietuvybė dar nebaigta. Tai 
kodėl taip netinkamai elgiamasi tame 
„Spaudos“ skyrelyje?

A. Sipavičius

CCCP AR TSRS?
Mielas Redaktoriau,

Pačiame gale „Europos Lietuvio", tarp 
kitų duomenų apie laikraštį, pabrėžiama, 
kad „Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra“. Ar nereikėtų šį prin
cipą taip pat pritaikyti ir žinutėm, per
spausdintom iš „Eltos Informacijų“? Ši 
mintis man kilo, perskaičius Eltos žinutę 
apie Meksikos olimpiadą, pavadintą „Auk
sas, sidabras, bronza“, „E. L.“ lapkričio 12 
d. numery.

šios» žinutės pirmasis sakinys: „Iš 174 
Meksikos olimpiadoj laimėtų aukso meda
lių 74 „nusinešė“ du didieji: USA ir 
„CCP“. Žinutė parašyta lietuvių kalba, tai 
kodėl „USA“, o ne „JAV“? Bet šį „USA“ 
vartojimą galima bent lengvai suprasti. 
Dalykai šiek tiek sudėtingesni su raidėm 
„CCP“: šios raidės nesudaro sutrumpinto 
pavadinimo krašto nei lietuvių, nei anglų, 
nei, kiek aš žinau, kokioje kitoje Europos 
kalboje. Bet atrodo, kad ir pačiam žinutės 
autoriui tos raidės „CCP“ nelabai aiškios, 
nes greitai pridedama trečioji raidė „C“ ir 
rašoma apie „CCCP“.

Gerai, kad skatytojas galėjo susigaudyti 
iš žinutės turinio tų raidžių bendrą pras
mę. Tiems skaitytojams, kurie moka rusų 
kalbą bei raidyną, ir be to, be abejo, buvo

— sako rusas, su nuostaba žiūrėdamas į 
kelnerio smokingą.

Rollis sužino, kad sovietų kareiviai čeko
slovakų muitininkus ir pasieniečius staiga 
užpuolė, suėmė ir laiko uždarę pastato ant
rajame aukšte. Pasirodo sovietų kapitonas.

— Drauge kapitone, — įsikarščiavęs jam 
kalba Rollis, — kam jūs suėmėte mūsų pa
sieniečius? Tai juk beprasmiška! Aš jau 
skambinau į Prahą ir viską pranešiau 
draugui Dubčekui.

Kapitonas mosteli, ir kareiviai kelnerį 
įstumia į muitinę. Čia, kareivių saugoma, 
jau sėdi vietos pinigų keitimo biuro tar
nautoja.

— Ak, drauge Rolli, — sako ji, — kas 
man daryti?..

— Išlaikykime ramybę, — atsako Rollis.
Į muitinę atvedami sulaikyti turistai. 

Laikas eina. Rollis nori grįžti į viešbutį. Jis 
sako įėjusiam rusų karininkui:

— Viešbutyje ant elektrinio pečiuko pa
likau virti puodą vandens. Jeigu aš jo ne
išjungsiu, gali įvykti gaisras ir sudegt vieš
butis. — Karininkas dėl to nesijaudina. — 
Bet kas gi padengs nuostolius, jei viešbu
tis sudegs?

Karininkas žiūri į elegantišką kelnerio 
uniformą ir, matyt, Rollį laiko kapitalisti
niu kontrrevoliucionieriumi.

— Tu padengsi, — šaltai atsako karinin
kas.

— Drauge, aš esu darbininkas. Aš dirbu 
bare, — aiškina Rollis, bet be pasekmių.

šeštą ryto turistams leidžiama važiuoti 
savo keliais. Šeimynos sėdasi į automobi
lius ir išrieda.

Turistų grupė iš Rytų Vokietijos neva
žiuoja. Jie paleisti, kaip ir kiti pravažiuo
jantieji, bet jie nevažiuoja. Jie apspinta 
sovietų karininką ir jam kažką aiškina. 
Tačiau karininkas nieko nesupranta. Jis 
pamoja Rolliui, kuris kaip tik dairosi pro
gos pasprukti iš kareivių globos.

— Kalbate vokiškai? — klausia karinin
kas.

Rollis linkteli.
— Ko tie žmonės nori? — klausia kari

ninkas. — Kodėl jie nepradingsta?
Rollis išsiaiškina su rytų vokiečiais ir sa

ko sovietų karininkui:
— Jie sako, kad jiems ant pasų būtinai 

reikalingas čekoslovakiškas išvažiavimo 
antspaudas. Be tokio antspaudo jie jokiu 
būdu nenori namo važiuoti...

Rusas įsiunta:
— Pasakyk jiems, kad tuč tuojau pra

dingtų. Davai!..
(i) 

aišku, nes raidės „CCCP“ yra rusų alfabe
te sutrumpinimas „Sojuz Sovietskich So- 
cialističeskich Respublik“ (SSSR). Tiks
liausias šių žodžių vertimas į lietuvių kal
bą, atrodo, būtų „Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga“, su raidėm „TSRS“ 
sutrumpintai. O jeigu nenorima vartoti 
raidžių, galima būtų rašyti „Tarybų Są
junga“. Bet norėtųsi, kad žinutės, per
spausdintos „E. L.“ iš Eltos Informacijų, 
būtų visiškai suprantamos ne tik kalbinin
kams, bet ir kitiems „E. L.“ skaitytojams. 
Ar nereikėtų jas ateity atitinkamai ištai
syti?

Kastytis Baublys

KETTERINGO LIETUVIUOSE
Nors ir daug vietų apkeliavau, bet tokios 

kaip Ketteringas kitos neradau. Jau metai 
kaip jame gyvenu, o vis dar su visais lie
tuviais nesusipažinau. „Europos Lietuvy“ 
buvo skelbta, kad Ketteringe ir jo apylin
kėj gyvena apie 250 lietuvių. Metus ieško
jau ir to skaičiaus neradau. Pasirodo, kad 
nėra daugiau kaip 20-25 ir su apylinkėj gy
venančiais.

Kad ir mažas skaičius, kartu su Corbio 
lietuviais, kurie yra prisijungę prie Kette- 
ringo, skyrius laikosi neperblogiausiai. Gal 
ir dėl to, kad turi energingą vadovą — pir
mininką, kuris nesigaili nei laiko, nei svei
katos darbui. Jis norėjo atsisakyti iš pir
mininko pareigų, o kai neįvyko susirinki
mas, tai ir pasiliko metams. Tik nežinia, 
dėl ko ne visi lietuviai yra nariai, ne visi 
prenumeruojasi „E. Lietuvį“.

Šiaip apsirūpinę gyvenime. Daugumas 
turi nuosavus namus, o nekurie ir auto
mobilius. Bet kiek tenka pastebėti, nėra 
mėgėjai vieni pas antrus nors ir retkar
čiais apsilankyti lietuvišku papročiu. Ten
ka nugirsti prasitarimų, kad tokia tradici
ja. Bet negalima sakyti, kad būtų nesusi
pratimų tarpusavy. Šiaip žmonės daugiau 
prisilaiko vietinių įpročių: vieni apsilanko 
baruose, kiti klubuose, o kas į šokius. Kai 
nebuvo tekę tarp lietuvių gyventi, tai tu
rėjau kiek kitokį vaizdą dėl bendravimo. 
Lietuvoj sakydavo: „Kuo arčiau bažnyčia, 
tuo toliau Dievas“. Tai gal ir tarp mūsų 
tas pat: kuo arčiau vieni prie antrų, tuo 
toliau. Gal prie bokalo ir netrūksta bend
ravimo, o po jo ir vėl atitolsta vieni nuo 
antrų.

J. Liobė

KOKS DARBAS, TOKS IR 
UŽMOKESTIS

Vokiečių medikas, homeopatijos kūrė
jas Samuelis Hanemannas (1755-1843) 
kartą priėmė turtingą anglą, kuris ilgai 
ir smulkiai pasakojo apie savo negalavi
mus. Hanemannui paciento nusiskundi
mai nepadarė didelio įspūdžio. Jis išėmė 
iš spintos mažą buteliuką ir atkišo ligo
niui, sakydamas:

— Prašom gerai pauostyti, ir jūs išgy- 
site nuo visų ligų.

— Kiek esu skolingas? — paklausė pa
cientas.

— Tūkstantį frankų, — atsakė gydyto
jas.

Anglas nedelsdamas išsiėmė banknotą 
ir pakišo Hanemannui į panosę:

— Prašom gerai pauostyti, ir jums bus 
pakankamai atlyginta. (m. g.)

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ 

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kuri 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
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Europos lietuviu kronika Manchesterio lietuviai
PRAŠOM LAIKU ATSIŲSTI! A.A. ALEKSANDRAS DICPETRIS

Kalėdinis „Europos Lietuvio“ numeris 
išeis anksčiau, kad suspėtų prieš šventes 
pasiekti skaitytojus. Išeis jis padidintas, ir 
tai bus kartu paskutinis numeris šiais me
tais.

O kai jis išeis anksčiau, tai visokie pra
nešimai dėl švenčių paruošimų ir pobūvių 
turėtų pasiekti redakciją ne vėliau kaip 
gruodžio 16 d., pirmadienį.

Iš toliau siunčiant prašytume neužmiršti, 
kad dabar ne visi laiškai yra vienodai grei
ti, o taip pat ir greitieji ne visada skuba 
pasiekti adresatus.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 23 šil. K. 
Norkaitė, 13 šil. J. Gudaitis, 6 šil. J. Kri- 
siūnas, po 3 šil. B. Banys ir V. Jokūbaitis.

LONDONAS
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 

KALĖDINIS VAKARAS
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 8 vai. vak., 

Klubo salėje klubo vadovybė rengia Kalė
dinį Klubo Vakarą.

Vakaro metu klubo vadovybė skiria dvi 
statines alaus nemokamai. Be to, vakaro 
metu bus varžybos dėl gražiausios pypkės, 
tai kviečiame visus pypkorius dalyvauti su 
savo pypkėmis. Pirmoji premija — bonka 
Škotiškos viskės (kurią skiria Ignas Daili
dė), antroji premija — 6 litrai bačkinio 
alaus, šokiams pakviesta gera muzika.

KALĖDINIS BAZARAS
Lietuvių, latvių ir esčių moterų šalpos 

organizacijų komitetas šįmet irgi ruošia 
Londone kalėdinį bazarą, kuris įvyks 72 
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
don, W. 2, gruodžio 6-8 dienomis.

Atidarytas jis bus gruodžio 6 d., 4 vai. 
popiet. Atidaromąjį žodį tars ponia R. F. 
Russel. Tądien jis bus atdaras iki 9 vai. 
vakaro. Kitomis dienomis (gruodžio 7 d., 
šeštadienį, ir gruodžio 8 d., sekmadienį) 
bazaro lankymo valandos irgi bus nuo 4 
iki 9 vai.

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 5 vai. popiet, 
vaikai atliks programą.

Įėjimas 1.6 šil.

DAINAVIETĖS LENKŲ BAZARE
Lapkričio 29-30 d. d. puošniuose lenkų 

namuose (Exibition Rd.) Londone įvyku
siam kalėdiniam bazare dalyvavo ir Bal
tijos tautos. Lietuviams atstovavo daina- 
vietės, savo stendą papuošdamos gintaru, 
knygomis, tautinėmis juostelėmis ir kitais 
dirbiniais.

BRADFORDAS
PASKAITA BRADFORDE

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdybos pa
kviestas, Skyriaus narys J. Belevičius iš 
Harrogate gruodžio 7 d., šeštadienį, 7 v. p. 
p., Bradfordo Lietuvių Vyties Klube skai
tys paskaitą tema „Šių dienų pasaulinė pa
dėtis“. Paskaita bus diskusinio pobūdžio. 
Paskaiton atvykti, jos pasiklausyti ir joje 
keliamais klausimais padiskutuoti kviečia
mi ne tik Skyriaus nariai, bet ir visi suin
teresuoti tautiečiai iš arti ir toli.

Skyriaus Valdyba

JAUNIMUI
JAUNIMAS NEVISADA KALTAS

Kariuomenės minėjime Londone mūsų 
vadinamojo senimo buvo atkreiptas mano 
dėmesys į jaunimą. Bet šį kartą nesusto
siu ties jaunimu, kadangi tie pasisakymai 
kartojasi. Norėčiau tik atkreipti jaunimo 
dėmesį į mūsų senimą.

Kaip žinome, tądien pas mus Londonan 
buvo atvažiavę mūsų tautiečiai iš Notting
hamo. Jiems buvo paruošta užkąsti. Bet 
svečių priėmime nedalyvavo lietuvaitės. 
Jos buvo prašytos pasirodyti prie svečių 
tautiniais rūbais. Paskui paaiškėjo, kad čia 
būta dalis tėvų kaltės. Man buvo pasakyta, 
kad tėvai jų neleido, nes nenorėjo, kad jos 
pasirodytų lyg kokios tarnaitės. Čia kai ku
rie skaitytojai vienaip galvos, kiti kitaip, 
bet aišku, kad vien tik jaunimo negalima 
kaltinti. Kai kurie pritars man, kad šiokia 
tokia pareiga yra dalyvauti prie svečių ir 
priimti juos. Kai savo namuose susilaukia
me svečių, tai mes juos priimam. Tai ko
dėl negalim sudaryti dar geresnio įspūdžio, 
leisdami lietuvaitėms priimti svečius iš to
liau?

Turiu pagirti ir daugelį mūsų senimo už 
gerus darbus, kuriuos jis atlieka Lietuvai 
ir lietuviškam reikalui. Bet senieji man 
vis sako, kad jie nori palikti šiuos darbus

Lapkričio 30 d. rytą širdies smūgiu mirė 
DBLS Bradfordo skyriaus pirmininkas A. 
Dičpetris.

Velionis laidojamas gruodžio 4 d., 10 v., 
Bradforde.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS 

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

KALĖDAIČIAI
Kas norėtų gauti pašvęstų kalėdaičių - 

plotkelių, malonėkite kreiptis į Židinį iš 
anksto.

KETTERINQAS
ŽIŪRĖSIME, BET KITUR

Gruodžio 8 d., po 12 vai. liet, pamaldų 
šv. Eduardo bažn., gretimoje parapijos sa
lėje, Liet. Jaunimo Židinys iš Nottinghamo 
parodys dailų garsinį spalvotą filmą iš Š. 
Amerikos liet, jaunimo tautinių šokių 
įspūdingos šventės.

Buvo pageidauta filmą rodyti ne priva
čiame, kad ir didesniame kaip anksčiau bu
vo skelbta, bute, bet salėje. Taip ir daro
ma.

Nesikartojančia proga kviečiame pasi
naudoti ne tik tautiečius, bet ir jų bičiu
lius.

Liet. Jaunimo Židinys

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES VEIKLA

Viltis šį sezoną pradėjo su dviem koman
dom lygoje. Bet antrąją komandą teko iš
jungti, nes trūko žaidėjų.

Pirmoje komandoje šiais metais žaidė 
Petras Pitkevičius jau trejose rungtynėse, 
kuriose jis gerai pasirodė. „Vilties“ pirmo
ji komanda laimėjo dvejas rungtynes ir 
pralaimėjo vienerias. „Viltis“ gražiai pasi
rodė ir tose jai nelaimingose rungtynėse. 
Nors ir stipriai pasispaudę pačiose pasku
tinėse minutėse, vis tiek pralaimėjo pen
kiais taškais (62:67).

„Viltis“ iš Lygos komiteto gavo pagyri
mą už gražų ir sportišką žaidimą.

Netolimoje ateityje viltiečiams bus įteik
ti medaliai už laimėtąją „Bert Williams“ 
taurę. Ta proga bus suruoštas specialus 
vakaras, į kurį žada atsilankyti žaidėjai ir 
treneriai ir iš kitų klubų.

Sporto klubas sveikina visus narius ir 
rėmėjus artėjančių Švenčių proga.

V. Kelmistraitis

PADĖKA
Nottinghamo jaunimo grupės vardu širdin
gą padėką reiškiu Londono LAS Skyriaus 
Valdybai, o ypač P. Mašalaičiui ir šeimi
ninkėms ir visiems prisidėjusiems prie 
nuoširdaus ir jaukaus mūsų priėmimo ir 
pavaišinimo Lietuvos kariuomenės sukak
ties proga lapkričio 23 d.

Taip pat širdingą padėką reiškiu mūsų 
nuolatiniams rėmėjams Nottinghamo LAS 
Skyriaus Valdybai ir pirm. O. Petravičiui.

Nottinghamo jaunimo grupės vardu 
Janina Vainoriūtė

mums, jaunimui, o kai suruošiami minėji
mai ar kokie nors kiti daugiau senesnie- 
siems įdomūs dalykai, jaunimo nesimato. 
Užtat ir prašyčiau jaunimą stengtis kiek 
galima daugiau dalyvauti lietuviškuose 
darbuose, minėjimuose ir šokiuose. Pama
tysit, kad tada augs jaunimo geras vardas.

V. Janulevičius
Jei kas norėtų tuo klausimu pasisakyti, 

prašau siųsti laiškus Jaunimo Skyriui.

nnn ULIARIOSIOS
r UI s A V A IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Good, Bad and Ugly, Hugo Montenegro
2. Eloise, Barry Ryan
3. This old heart of mine, Isley Brothers
4. Breaking down the walls of heartache,

Bandwagon
5. Lily the pink, Scaffold
6*. Eleonore, Turtles
7. All along the watchtower,

Jimi Hendrix Experience 
" I-m a Tiger, Lulu
9. Little help from my friends, Joe Cocker
10. I aint got no — I got life, Nina Simone

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

Harper Valley P.T.A., Jeannie C. Riley

Laisvės Kovos Metai vis tebetęsiami vi
su pilnumu. Baigiantis rudenėliui, norisi 
dar sykį žvilgtelėti į visuomeninės veiklos 
aruodus, anot Donelaičio, į rudens gėrybes.

Lietuvių namų vadovybė, kurią sudaro 
visų organizacijų vadovai ir kuri yra tapu
si lyg ir mūsų visų seimu, vėl rėmė visus 
finansiškai ir stipriai prisidėjo prie visų 
parengimų. Ji taip pat suruošė ir tradicinį 
savo narių balių — pobūvį, kuriame pirmą 
kartą į viešumą išėjo mūsų organizuotas 
moterų būrelis. Visus nustebino maisto 
įvairumas, gardumas ir stalo puošnumas. 
Kalbėtojai džiaugėsi, prisiminę tėvynės 
laisvės laikus, didžiavosi, kad kone po 25 
metų visi dar esame energingi Lietuvos 
vaikai.

Ramovėnai suruošė platesnio masto po
būvį. Turtingai išpuošti skobniai, gausūs 
lietuviški užkandžiai ir gausybė svetelių 
lyg vėl priminė Lietuvos kariuomenės susi
artinimo su visuomene šventes.

Ramo venų vadovų ir kitų organizacijų 
atstovų kalbos visus nukėlė į anuos sun
kius laisvės kovos metus, karių pasiauko
jimą ir žiaurią nedalią, priešams pavergus 
šalį. Ta proga atsistojimu ir rimtimi buvo 
pagerbti žuvusieji dėl tėvynės.

Kartu pasižadėta visomis jėgomis tęsti 
kovą prieš rusą —■ okupantą.

Vėlei dalyvauta organizuotai su vėliavo
mis anglų visuomenės rengiamose žuvu
siųjų pagerbimo iškilmėse. Tad tradicija, 
kurią ramovėnai palaiko, plačiai išgarsina 
Lietuvos vardą. Valio mūsų kariai!

DBLS Skyrius, atšventęs eilę minėjimų 
ir parengimų, šoko į talką visiems, kur tik

LIET. SODYBA
— Atsisveikinimo su vasara alutis pra

ėjo labai sėkmingai. Dalyvavo apie 200 
klubo narių ir svečių. Sodybos klubas dė
koja londoniškiams už suorganizuotą eks
kursiją ir šiaip už gausų atsilankymą.

— Sausio 18 d. pasilinksminimą rengia 
Sodybos klubo šaudymo sekcija. Tos sekci
jos valdyba maloniai kviečia visus lietu
vius apsilankyti. Bus orkestras, loterija ir 
užkandžių. Nakvynės užsisakomos iš anks
to. Kadangi dauguma šios sekcijos narių 
yra anglai, būtų gražu, kad mūsiškiai įver
tintų jų pastangas savo gausiu atsilanky
mu.

— Kalėdų atostogas Sodyboje praleisti 
pirmieji užsisakė londoniškiai V. Leonas 
ir Lagūnavičienė su dukrele. Iš Slough 
atostogaus Olskis ir Nedzinskas su būreliu 
draugų, šventės jau nebetoli. Kas norėtų 
dalyvauti tradicinėse Kūčiose ir praleisti 
atostogas savųjų tarpe, laikas užsisakyti 
kambarius.

— Praėjusią savaitę Sodyboje įvestas 
alyvinis vandens šildymas, kuris kaštavo 
daugiau kaip 300 svarų. Darbus atliko lie
tuvis specialistas J. Tarulis. Neužilgo nu
matyta atnaujinti baro patalpos.

SODYBOS KLUBE TRŪKSTA LIETUVIŲ
Sodybos (Headley Park) klubas šiuo me

tu turi daugiau kaip pustrečio šimto narių, 
iš kurių tik maža dalelė yra lietuviai. Pa
gal veikiančius klubo įstatus, visi lietuviai, 
kurie priklauso kitiems lietuviškiems klu
bams, gali būti laikomi tik garbės nariais, 
be teisės būti renkamais į valdomuosius 
organus. Tie patys įstatai reikalauja, kad 
klubo narys būtų raštiškai pareiškęs norą 
įstoti ir mokėtų bent minimalų nario mo
kestį. Sekretorius privalo turėti klubo na
rių sąrašą ir adresus.

Kad nesusidarytų pavojaus būti nuola
tinėje mažumoje, klubo valdyba yra nuta
rusi kviesti kiek galima daugiau lietuvių 
įstoti tikraisiais klubo nariais.

Nors nario mokestis visiems nariams yra 
20 šil. metams, lietuviams numatyta jį su
mažinti iki 5 šil. O kadangi klubo nario 
mokestis mokamas nuo birželio 1 d. iki ki
tų metų birželio mėn., tai įstojant į klubą 
šiuo metu, mokama tik 2.6 šil., t.y. pusė 
metinio mokesčio iki birželio 1 d. Kad įsto
jimas nesudarytų daug formalumų, čia 
spausdinama įstojimo forma, kurią reikia 
tik užpildyti, pasirašyti ir kartu su 2.6 šil. 
pasiųsti klubui.

Stojimas į savo klubus tikraisiais na
riais yra ne mažiau svarbus dalykus, kaip 
priklausymas kitoms lietuviškoms organi
zacijoms. Kokia būtų nauda tuos klubus 
steigti, jei jų veiklai imtų vadovauti iš ša
lies atėję žmonės?

Headley Park Club 
Headley Park, Bordon, Hants

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu norą įsto
ti į Headley Park (Lietuvių Sodybos) klu
bą ir sutinku laikytis klubo įstatų bei mo
kėti nustatytą nario mokestį.
Pavardė ir vardas........................................

Adresas................................................ ........

Data ..............................
Parašas ..................................  

buvo reikalinga. Jaunimo skyrius visai ne 
juokais išėjo į darbą. Jis suruošė Vilniaus 
dieną, kurioje kun. A. Geryba užtikrino, 
kad ir žemaičiai Vilnių laiko savo sostine 
ir niekam neatiduos. Vilnius yra mūsų. 
Jaunimo choras išpildo eilę dainų, o su 
dainele „Paukštute“ net sužavėjo. Jaunoji 
solistė Galbuogytė vėl žavėjo savo lakštin
galos balsu. Žinoma, katutėms nebuvo ga
lo. Mums be galo džiugu, kad jie išėjo ir į 
tarptautinį meno vakarą, kuriame dau
giausia gavo plojimų. Šalia Steponavičiaus 
parodų ir ramovėnų, jaunimas taip pat 
garsina lietuvių vardą. Jaunime, vis prie
kin!

Skautės ir skautai visi pasinėrė į mokyk
linį bei sueigų darbą. Vėl lietuvių namai 
skamba jų jaunatvės klegesiu.

Va, ir didysis 50 metų sukakties minėji
mas Manchesteryje. Nei rūkas nesutrukdė 
suvažiuot iš Londono, Nottinghamo, Derbio 
ir kitų skautybės mylėtojų centrų. Vyksta 
ceremonijos, plazda vėliavos, skamba įsa
kymai, naujų skautų priesaikos, apdova
nojimai. O tų kalbėtojų ištisa eilė, ir visų 
mintys vien Lietuva, vien meilė tėvynei. 
Skaut. Alkis perduoda sveikinimus, atsi
vežtus iš Amerikos ne tik skautų, bet ir vi
sų amerikiečių lietuvių vardu. Skaut. Mas- 
lauskas tvirtino, kad visas jėgas privalo
me atiduoti jaunimui, idant tik skautybės 
ugnelė plazdėtų. Skyr. vardu Kublinskai 
pareiškia pavydą skautams, kad jie yra 
vienintelė organizacija, kuri gali švęsti 50 
veiklos metines. Ramovėnų vardu Muraus
kas linki 100 metų tęsti darbą. Lietuvių 
Namų pirm. Dainauskas, staiga suskautė- 
jęs, išjudino visus katutėmis ir valiavimais 
atsidėkoti visiems jauniems ir seniems.

Vėliau lūžo stalai nuo skautiškų vaišių.
Būta ir kitokių įvykių.
Atsilankius Lietuvos Atstovui Bradfor- 

dan, mūsų bendruomenės vardu Dainaus
kas perduoda sveikinimus. Buroko išleis
tuvėse dalyvauja vietos choristai ir įteikia 
vertingą dovaną org. vardu. Kupsčio ini
ciatyva Manchesteryje suruošiama Buro
kui pagerbti vakarienė. Tai graudus atsi
sveikinimas, nes netenkame vienintelio 
tauraus dainos meno puoselėtojo.

Vis dar prisimename eilę šeimos švenčių. 
J. Navickas atšventė savo 65 metų sukaktį. 
Ta proga susirinkę sveteliai daug gražių žo
džių tarė jam pagerbti, vis kad jis išliko 
tvirtas lietuvis, o jo vaikai tęsia darbą lie
tuvybės srityje. Džiaugėmės Jalovecko su
ruoštose vaišėse, pagerbdami Žalį 65 m. 
sukakties proga, daug dainelių išdainavom 
Sasnauskų šeimos šventėje, o jie žinomi 
dainos mylėtojai, puikūs tėvynės vaikai.

Pūras su savo talkininkais, įsigijęs 
spausdinimo priemones ir apsirūpinęs fi
nansais, ruošiasi išleisti kalėdinį biuletenį. 
Laukiama.

Ir taip mes žengiame Lietuvos keliu.
D. Dainutis

PADĖKA

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba nuo
širdžiai dėkoja kpt. V. Andruškevičiui už 
gražią kalbą, pasakytą Kariuomenės šven
tės 50- metų minėjime, E. Dragūnui už pri
tarimą akordeonu Tautos himnui, A. Ba
nienei už platinimą loterijos bilietų, G. 
Johnstonienei už pavaišinimą svečių ir vi
siems tautiečiams už atsilankymą tariame 
nuoširdų lietuvišką jačiū.

Skyriaus Valdyba

DOVYDO PERGALĖ PRIEŠ
RUSIŠKĄJĮ GALIJOTĄ

Tokiais žodžiais kadaise J. A. Herba- 
čiauskas apibūdino lietuvių laimėjimą ko
voje dėl spausdinto žodžio su caristinės 
Rusijos satrapais. Ir šiandien Vakarų pa
saulyje spausdinamas laisvas lietuviškas 
žodis yra viena galingiausių priemonių ko
voje už mūsų krašto laisvę, ištikimiausias 
kiekvieno lietuvio talkininkas ir draugas, 
nepaisant kur ir kas jis bebūtų. Tik laisvą 
spausdintą žodį remdami, jį puoselėdami ir 
vertindami, galime ištverti ir laimėti!

Šių dienų Čekoslovakijos pavyzdys aiš
kiai parodė, kad priešas ne patrankų pabū
go, bet prošvaistės LAISVO ŽODŽIO!

Artėja Naujieji 1969 Metai. Kiekvienas 
mūsų turi geros progos paremti tą „Ginklų 
Fondą“, užsisakydamas sau ar savo pa
žįstamam laisvame pasaulyje išeinančią 
spaudą.

Jau 20 metų, kai spaudos platinimo dar
be talkininkauja DAINORA. Kiekvienam 
ir šiais metais talkininkaus. Norintiems 
pratęsti ar naujai užsisakyti, pasiunčiame 
skrajukę — periodinių leidinių sąrašėlį.

Prašome rašyti:

14, PRIORY ROAD, 
KEW,SURREY

VLIKo PIRMININKAS EUROPON

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas lap
kričio 20 d. išvyko į Europą. Lankysis Pa
ryžiuj, Romoj, Bonnoj.

Prieš išvykdamas, Vliko pirmininkas da
lyvavo lapkričio 16 d. įvykusiame Vliko 
tarybos posėdyje, kuriame nušvietė pasta
ruoju metu susidariusias kiek palankesnes 
sąlygas viešai priminti Lietuvos nepriklau
somybės bylą ir stiprinti jos gynimą vie
šojoj laisvojo pasaulio opinijoj. Ryškiausi 
to pagerėjimo pavyzdžiai — vien Baltijos 
valstybių klausimui skirtas ištisas pusva
landis vienoj New Yorko radijo programoj 
(pasikalbėjimas su Lietuvos ir Estijos gen. 
konsulais) ir 20 minučių pasikalbėjimas su 
Vliko pirmininku bei valdybos nariu A. 
Budreckiu visoje JAV rytinėje dalyje ma
tomoje televizijos programoje.

Tokiems Lietuvos nepriklausomybės idė
jos gynimo prasiveržimams progų sudarė 
patys Lietuvos nepriklausomybės griovė
jai, savo 1940 metų pasielgimą su Baltijos 
valstybėmis dabar beveik paraidžiui pa
kartoję Čekoslovakijoj.

Atitinkama Vliko telegrama visos eilės 
kraštų spaudai ir informacijos centram ir
gi susilaukė gana plataus atgarsio. Čeko
slovakijos okupacijos pasmerkimai įvairių 
kraštų laikraščių bei radijo ir televizijos 
politinėse apžvalgose daugeliu atvejų buvo 
susieta ir su Baltijos valstybių okupacijos 
smerkimais. Vilkas rūpinasi to Lietuvos 
nepriklausomybės bylai palankaus tarp
tautinių informacijos centrų dėmesio to
lesniu stiprinimu. Ir Vliko pirmininko lan
kymasis Europos sostinėse numatytas pa
naudoti tam tikslui.

Vliko pirmininkui išvykus, jo pareigas 
New Yorke atlieka vicepirmininkas J. Au
dėnas. (E)

BELGIJA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rudenėjant Belgijos Lietuvių Bendruo
menėje gyvenimas kažkaip pajudėjo. Gal 
dėl to, kad iš vaikystės į jaunuolių amžių 
perėjusių, jau Belgijoje gimusių lietuviu
kų ir iš mišrių šeimų kilusio jaunimo bū
relis pajuto norą prisidėti prie bendruo
menės aktyviais veiksmais.

Tautos šventė įvyko spalio 5 d. Liege 
mieste. Tai buvo jauki ir didinga šventė, 
kurioj dalyvavo daugiau kaip šimtas žmo
nių. Salėje buvo nemaža svečių — lietuvių 
iš Vokietijos, su kuriais B. L. B-nė stengia
si kuo glaudžiau bendradarbiauti.

Už lietuvių tautą tėvynėje ir tremtyje 
šv. Mišias laikė kun. J. Danauskas, B. L.B- 
nės kūrėjas.
St. Baltus pasveikino susirinkusiuosius

18 vai. salėje Bendruomenės pirmininkė 
lietuvių ir prancūzų kalbomis.

K. Dikšaitis iš Bonnos (Vokietijos) skai
tė įdomią paskaitą, apibrėždamas Tautos 
šventės reikšmę, Vytauto Didžiojo asme
nybę, jo charakteristiką ir jo darbus. Pa
skaitininkas taip pat perbėgo per dabarti
nės politikos sūkurius, kuriuose mūsų tau
ta ieško savo vietos.

Programą suruošė Liege apylinkės jau
nimo būrelis, kuriam vadovauja jaunasis 
Vytas Slavinskas, o montažą ir tautinius 
šokius paruošė Br. Spies-Gailiūtė. Po ilgų 
plojimų, kuriais susirinkusieji reiškė savo 
pasitenkinimą ir džiaugsmą programa, se
kė pasilinksminimas su bufetu, loterija, 
šokiais ir lietuviškomis dainomis.

Po dvidešimt vienerių metų Belgijos Lie
tuvių Bendruomenė ne merdi, bet gyvėja 
su jaunąja atžala.

St. Baltus

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEIGH —gruodžio 8 d., 4 vai. (St. Joseph's 

bažn., Chapel St.).
LEEDS — gruodžio 8 d., 3 v. p.p.
BRADFORD — gruodžio 15 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — gruodžio 22 d., 12 vai.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
HALIFAX — gruodžio 29 d., 12.30 vai.
KETTERING — gruodžio 8 d„ 12 vai. Iš 

vakaro — parapijiečių lankymas.
DERBY — gruodžio 15 d., 11 vai. Iš vaka

ro ir sekmadienį — parapijiečių lanky
mas.

NOTTNGHAM — gruodžio 8 d., 11 vai., J. 
Židinyje.

NOTTINGHAM — gruodžio 15 d., 11 vai., 
Jaun. Židinyje.

DERBY — gruodžio 15 d„ 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — gruodžio 22 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.
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