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Komunistai ir nepartiniai kalba
„Mes nekalbame su Jumis apie kilnius 

komunistinius idealus, apie žmonių ir tau
tu lygybę, apie proletarinį internacionaliz
mą. Visi šitie šūkiai jau seniai išmesti į 
demagogijos šiukšlyną. Jie pakeisti dabar 
vienu lozungu: „Meilė didžiajai rusų tau
tai, o kas nuo tos „meilės" lieka, pasidalin
kime patys!“

Tokiais pareiškimais prasideda Lietuvos 
žydų A. Sniečkui rašyto laiško baigiamoji 
pastraipa. Apie šį laišką žinių Amerikos 
spaudoje pasirodė spalio 30 dieną. Po to 
daug kas, jų tarpe ir lietuvių laikraščiai 
bei organizacijos, gavo iš Academic Com- 
mitee On Soviet Jewry (315 Lexington 
Ave., New York, N. Y. 10016) to laiško ne 
tik vertimą į anglų kalbą, bet ir jo ištiso 
teksto nuorašą lietuvių kalba. Iš ištisinio 
teksto paaiškėjo, kad spalio 30 d. viešu
mon iškeltasis laiškas Vilniuj rašytas 1968 
metų vasario 15 dieną. Laiškas adresuotas 
„Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto Pirmajam Sekretoriui drg. A. 
Sniečkui“ ir pradedamas tokiu prisistaty
mu:

„Mes, šį dokumentą aptarę ir pasirašę 
komunistai ir nepartiniai žydų inteligenti
jos atstovai“.
Bet teksto nuorašo gale vietoj parašų yra 

tik toks pareiškimas:
„Nutarta neskelbti 26 šį dokumentą pasi

rašiusiųjų pavardžių. Mes gerai žinome, 
kaip buvo susidorota su žmonėmis, vienu 
ar kitu metu protestavusiais prieš klestintį 
antisemitizmą Tarybų Sąjungoje. Partija 
mus mokė budrumo, ir jo mums prireikė 
dabar, rašant LKP Centro Komitetui. Ko
kia skaudi ironija“.

Iš tokio pareiškimo turinio išplaukia iš
vada, kad šis įrašas buvo ne tik nuorašuo
se, bet ir originale, nes gi, išleidus viešu
mon, į užsienius, laiško tekstą, nebūtų 
prasmės slėpti ir jo autorių pavardes, jei
gu jos jau būtų žinomos kaip tik tiems, 
nuo kurių jos gali būti slėptinos. Tad at
rodo, kad laiškas buvo anoniminis. Bet 
laiško turinys ir ypač stilius yra neabejo-

Septynios DIENOS
Maskvos priekaištai

Sov. Sąjunga pakaltino Britanijos vy
riausybę, kad ji tyčia nori niekais paversti 
gerus abiejų kraštų tarpusavio santykius.

Britanija varanti antisovietinę propa
gandą plačiu mastu. Oficialios- įstaigos ska
tinančios tokią propagandą, ir joje daly
vaują valstybininkai ir politikai.
Spėjama, kad toks kaltinimas reiškia, jog 

Sov. Sąjunga nebesidomi gerais santykiais 
su Vakarais ir tokiais kaltinimais nori tai 
parodyti, arba po Čekoslovakijos įvykių ji 
pasidarė ypač irzli, kai pasaulis parodė sa
vo pasibiaurėjimą užpuolimu.

Izraelis keršija
Izraelis jau kelintą kartą įvykdo oro puo

limus prieš Jordaną. Vienas paskutiniųjų 
puolimų buvo skirtas nubausti Jordane 
esantiems Irako telkiniams.

Iš Jordano puldinėjamas ir apšaudomas 
Izraelis. Izraely vyrauja įsitikinimas, kad 
tuos užpuolimus vykdo arba Jordano tero
ristinės organizacijos, arba irakiečiai. Jor
dano karalius tokiems veiksmams'neprita
riąs, bet ir nesutvarkąs teroristų.

Tarptautiniams reikalams
JAV prezidentu išrinktasis Niksonas sa

vo patarėju tarptautiniams reikalams pa
skyrė prof. Henrį Kissingerį, kietos politi
kos šalininką.

Profesorius yra gimęs Vokietijoje, dirba 
Harvardo universitete ir yra parašęs dar
bų tarptautinėmis temomis. Pirmiausia jis 
būsiąs naudingas JAV - Vokietijos glau
desniems santykiams. Jį paskyrus, net pra
dėta kalbėti apie Bonnos ir Vašingtono ašį.

Jugoslavija nenori pagalbos
Prez. Tito pareiškė, kad Jugoslavija yra 

pakankamai stipri laikytis viena, ji nejau
čianti Sov. Sąjungos grėsmės ir. neieško
sianti JAV pagalbos.

Jis netikįs, kad kas nors ryžtųsi sulaužy
ti Austrijos neutralumą arba kad būtų 
koks nors didelis įtempimas tarp Rumuni
jos ir kitų Varšuvos pakto kraštų.

Demonstrantai bus baudžiami
' Kosovo-Metohijos provincijoje studentai 

ir mokytojai dalyvavo demonstracijose 
ji; prieš Jugoslavijos vyriausybę.
į’ Demonstracijos išvirto į riaušes su lan- 
g? gų daužymu ir automobilių vartymu. Ke- 
fc Uolika esą suimtų, ir jie bus teisiami. 

tinas įrodymas, kad jis rašytas Vilniuje 
gyvenančių asmenų grupės, teisingai save 
apibūdinusios pirmajame laiško sakinyje.

Jei iš amerikiečių laikraštininkų trum
pai pateikto atpasakojimo galėjo susidary
ti įspūdis, kad laiške skundžiamasi tik 
„lietuvių tautos dalies“ antisemitizmu, tai 
iš ištiso laiško teksto visiškai aišku, kad 
laiško autoriai apskritai lietuviais nesi
skundžia, ir jeigu nurodo vieną kitą ne
malonų reiškinį ir lietuvių tarpe, tai drau
ge pabrėžia ir tai, kad tokie reiškiniai yra 
paskatinti pažiūrų, sklindančių iš aukš
čiau... Laiško autoriai sako:

„Mes žinome, kad žydų padėtis Lietuvo
je yra žymiai geresnė, negu kitose TSRS 
vietose... Per visą pokario laikotarpį Lie
tuvoje turėjome tik vieną kruviną pogro
mą Plungėje 1958 metais, tuo tarpu Ukrai
noj jų buvo, mūsų žiniom, ne mažiau kaip 
20... Mes aukštai vertiname LKP, jos tra
dicinį internacionalizmą ir lietuvių tautos 
nacianalinę toleranciją. Bet vis dėlto, kaip 
LKP CK plenume pareiškė valstybės sau
gumo komiteto pirmininkas Petkevičius, 
žydų gyventojų tarpe stiprėja emigracinės 
tendencijos. Yra žinoma, kad. jeigu šian
dien būtų atidarytos sienos emigracijai, 
maždaug 80 procentų visų žydų gyventojų 
apleistų Tarybų Lietuvą ir išvyktų į Izra
elį. Žmonės paliktų čia viską, nepaisant to, 
kad padėtis Artimuosiuose Rytuose nesta
bili, kad mūsų krašto žmonės, įpratę prie 
drėgno klimato, labai sunkiai tenai akli- 
matizuojasi... jiem būtų nelengva inte
gruotis Izraelio visuomenėje. Turime para
doksą. Čia mes nepageidaujami, visai en
giami, per jėgą nutautinami ir net spaudo
je viešai įžeidinėjami, o kartu prievarta 
sulaikomi“...

„Antisemitiškas aistras“, anot laiško au
torių, skatina „antiizraeliška propaganda, 
ypač centrinės (t. y., maskvinės. E.) spau
dos karikatūros“. Tokia spaudos medžiaga 
teikianti peną ir „vietinei judofobijai“, su
teikianti visam reikalui „vidinį adresą“.

Albanija — policinė valstybė
Sovietinis „Izvestija“ laikraštis aptarė 

Albaniją, kaip policinę valstybę.
Albanijos vadai, kurie yra Pekingo są

jungininkai, atkakliai atmetą sovietų pa
stangas atstatyti tarp abiejų kraštų nor
malius santykius.

Kita medalio pusė
Kai kuriose savo kalbose prez. Tito at

meta galimybę, kad kas nors pultų Jugo
slaviją.

Minint Jugoslavijos sukomunistinimo 25 
metų sukaktį, prezidentas vis dėlto pareiš
kė, kad nei Rytai, nei Vakarai negerbia ki
tų kraštų suverenumo.

Pagarbai dėl savo krašto sustiprinti jis 
nurodė, koks nedidelis partizanų skaičius 
karo metu įveikė trukdyti veiklą net 45 vo
kiečių divizijų.

MVD
Sov. Sąjunga paskelbė, kad atgaivinama 

vidaus reikalų ministerija, kurios galybė 
ir vykdomasis teroras Stalino laikais kėlė 
visiems siaubą.

Tvirtinama, kad atgaivintoji ministerija 
turės griežtai prisilaikyti „sovietinio teisė
tumo“.

Puolamas Healey
Sovietinė spauda pradėjo ypač piktai pul

ti Britanijos krašto apsaugos ministerį 
Healey, kuris esąs pats veikliausias ir ka
ringiausias NATO sąjungoje ir antisovieti- 
nės politikos kurstytojas.

Už tradicinį mokymą
Naujausioje kalboje popiežius pasisakė 

prieš tuos, kurie nukrypsta nuo tradicinio 
Bažnyčios mokymo. Kas pasirenka tiesą, 
kuri jam labiau patinka, tas nukrypsta 
nuo apaštalų skelbtojo tikėjimo, sakė jis.

Laisvė žodžiui
95 rusų intelektualai įteikė protestą 

Aukščiausiajai Tarybai, nurodydami, kad 
P. Litvinovas, L. Danielienė ir kiti de
monstravę Maskvoje dėl Čekoslovakijos 
okupacijos buvo neteisėtai nubausti, nes 
sovietų konstitucija garantuoja žodžio lais
vę.

Tarp protestą pasirašiusiųjų yra Stalino 
premijos laureatas V. Nekrasovas, pianis
tė Indian, aktorius Ig. Kvaša ir kiti.

Nurodomas toks vietinės judofobijos pa
vyzdys:

„.Savaitraštis Kalba Vilnius (radijo- 
televizijos laikraštis) Nr. 7 (išėjęs tą pačią 
savaitę, kai tas laiškas rašytas. E.), psl. 14, 
išspausdino kraštotyrininko St. Skrodenio 
kruopščiai išpešiotas ir atsargiai atrinktas 
iš lietuvių klasikų kūrybos citatas, paro
dančias žydus, kaip tradicinį pašaipos ob
jektą. Skaitant peršasi mintis, kad tyčiotis 
iš žydų — sena lietuvių liaudies „tradici
ja“.

Čia laiško autoriai paaiškina, kad, pa
vyzdžiui, Užgavėnių eitynėse lietuviai pa
sišaipydavo ne tik iš žydų, bet ir iš kitų: 
čigonų, vokiečių, o šalia tų „figūravo, o 
kartais net dominavo girto maskolio-čy- 
nauninko ir honoravo lenko-šlėktos perso
nažai“. Ir Skrodenio cituojamuose Žemai
tės. Jucevičiaus ar Valančiaus raštuose esą 
pilna antirusiškų ir antilenkiškų pasisa
kymų, — „reikia tik mokamai juos atrink
ti ir iš karto pateikti“. Bet kad buvo at
rinktos ir pateiktos tik su žydais susijusios 
pašaipos, laiško autoriai kartu ir priekaiš
tauja ir teisina, sakydami:

' „Tačiau autorius Skrodenis ir Kalba Vil
nius redakcija žino, kad girtą maskolių- 
činauninką ir honoravą lenką-šlėktą pa
šiepti nevalia, o apie žydus rašyti dabar 
galima. Tik šitaip paaiškina tokia kruopš
ti atranka“... (Žodis „dabar“ pabrauktas 
laiško autorių. E. ).

Kitas priekaištas kreipiamas į kai ku
riuos atsakingus administracijos pareigū
nus (kurie ir partijoj visi aukštose pozici
jose), kam jie proteguoją lietuvius žydų 
sąskaiton. Prekybos ministro pavaduoto
jas Kazbaras viešai į tokį priekaištą atsa
kęs, kad „būti lietuviu Tarybų Lietuvoje 
yra politinė savybė". Televizijos (komite
to) pirmininko pavaduotojas Kuolelis, esą, 
„atvirai susirinkime kritikavo vieną ko
respondentą už žydiškas manieras ekra
ne“. O Pedagoginio Instituto rektorius Uo
gintas vienam dėstytojui atvirai pasakęs: 
„Kas iš to, kad jūs (atseit, žydai. E.) 
šiandien geriau išmanote vokiečių ir anglų 
kalboje, fizikoje ar matematikoje, chemi
joje ar muzikoje. Mes turime ugdyti savo 
kadrus, kad rytoj lietuviai būtų kvalifi
kuotesni už jus“. (Gramatika šiame posa
kyje greičiau laiško autorių, negu Uogin
to).

Laiške tvirtinama, kad „Uogintas viešai 
pagarsino jau seniai praktikuojamą kadrų 
politikoje principą“. Kad toks principas 
iš tikrųjų praktikuojamas, laiško autoriai 
įrodinėja tokiais faktais:

„Per visą pokario laikotarpį nė vienas 
Lietuvoje gyvenantis žydas studentas (iš
skyrus kelių privilegijuotųjų vaikų) nebu
vo pasiųstas su respublikine stipendija į 
Maskvos ar Leningrado aukštąsias mokyk
las toliau studijuoti. Nė vienas iš Lietuvos 
kilęs žydas nesimokė Maskvos ar Lenin
grado aspirantų stacionaruose. Nė vienas 
žydas-komunistas nestudijavo Visuomeni
nių mokslų akademijoje ar TSKP CK 
Aukštojoje partinėje mokykloje (išskyrus 
M. Bardonaitės)“.

Didžiausias priekaištas pareikštas Vil-

VLIKo PIRMININKO ŽYGIS

PARYŽIUJE

Lapkričio 21 d. Paryžiuje Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, lydimas prof. J. 
Baltrušaičio, buvo priimtas Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerijos Vidurio ir 
Rytų Europos skyriaus direktoriaus.

Pasikalbėjimo metu buvo paliesti ypač 
su ta Europos dalimi susėjusieji tarptauti
nės politikos klausimai. Ta proga buvo pa
tvirtinta, kad Prancūzijos vyriausybės nu
sistatymas dėl Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų nėra pasikeitęs ir kad tų valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažini
mas yra ir bus išlaikytas.

Prancūzijos užsienių reikalų ministeri
ja gyvai domisi Lietuvos nepriklausomy
bės byla ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veikla. (E)

PADĖKA

Netekę vyro ir tėvo, a.a. Aleksandro Dič- 
petrio, už didžiulį rūpestį, talką ir gėles 
ypačiai nuoširdžią padėką reiškiame Vik
torui Ignaičiui ir poniai, taip pat dėkoja
me pamaldose už Velionį giedojusiai Van
dai Galbuogytei ir jautrią širdį mūsų 
Brangiajam ir užuojautą mums parodžiu- 
siems Nottinghamo, Rochdalės ir Man- 
chesterio lietuviams.

E. Dičpetrienė. Aleksandras. Dalia.
Henrikas ir Rasa Dičpetriai 

niaus miesto administracijai ir komunistų 
partijos vadovybei: „Iki šiol dar nė vienas 
žydas komunistas nebuvo išrinktas miesto 
arba keturių rajonų vykdomųjų komitetų 
pirmininku, pavaduotoju ar sekretoriumi. 
Po Atamuko nušalinimo (Salamonas Ata- 
mukas, gimęs Kijeve 1918 metų pradžioj, 
Lietuvoj nuo 1934 metų veikęs komsomolo 
ir kompartijos pogrindiniame darbe, karo 
metu buvęs „lietuviškoj divizijoj“, nuo 
1953 m. dėstytojas aukšt. partinėj mokyk
loj Vilniuj. E.), nė vienas žydas komunis
tas nebuvo išrinktas partijos miesto ar 
miesto rajonų komitetų sekretoriumi ar 
atitinkamo plenumo paskirtas skyriaus ve
dėju. Nė vienas žydas neišrinktas liaudies 
teismo teisėju. Nė vienas žydas neišrinktas 
į jokį aukštesnį profsąjunginį postą“.

Čia paminėtų pozicijų Vilniaus mieste 
yra apie 50. Laiško autoriai teigia, kad Vil
niaus mieste 10 procentų gyventojų yra žy
dai. Iš to turėtų būti daroma išvada, kad 
bent penkias tokias pozicijas vadovybė tu
rėtų visą laiką rezervuoti žydams pareigū
nams. Tačiau ir šiame laiške, kaip ir val
džios pareigūnų lūpose, statistikos galai ne 
visai susieina. Laiško pradžioje minima, 
kad iš viso Lietuvoj yra tik 25.000 žydų, 
taigi mažiau kaip vienas nuošimtis gyven
tojų. Jeigu jie net visi gyventų tik Vilniuj, 
tai vis tiek jie nesudarytų 10 nuošimčių 
Vilniaus gyventojų.

Toliau laiške pabrėžiama, kad „Per visą 
pokario laikotarpį neiškilo į vadovaujantį 
valstybinį, partinį ar profsąjunginį darbą 
nė vienas žydų jaunimo atstovas, kai tuo 
tarpu pagrindinė lietuvių kadrų masė iš
ugdyta ir iškelta pokario metais. Faktiškai 
tik apsikeičiama žymesniame poste su vie
nu ar kitu vyresnės kartos nusipelniusiu 
revoliucionierium žydu ir skubama kuo 
greičiau išgrūsti jį į pensiją“...

Kaip ir visoj Sovietijoj, Lietuvoj dabar 
nėra žydų kalba leidžiamos spaudos, nėra 
žydų dėstomąja kalba mokyklų, nėra žydų 
teatrų nei draugijų, nei kitokių kultūrinių 
institucijų. Dėl to laiške rašo:

„Mes žinome, kad žydų kultūros institu
cijos Lietuvoj sunaikintos ne LKP CK ini
ciatyva ( tai Maskvos iniciatyva. E. ), ir 
todėl, manom, nėra reikalo šio klausimo 
dabar kelti. Tačiau niekas nepamiršo susi
dorojimo su smuikininku, senu komunistu 
pogrindininku, Tėvynės karo veteranu Ce- 
sarku, išdrįsusiu, kaip 1863-1905 spaudos 
draudimo laikais lietuviai „daraktoriai“, 
mokyti grupę žydų jaunimo gilėtosios kal
bos alfabeto. Jis buvo pašalintas iš parti
jos ir iš visur išvytas“.

Vienas iš ryškiausių akibrokštų komu
nistinei valdžiai yra kapinių negerbimas. 
Sako: „Vietiniai valdžios organai, aiškiai 
iš viršaus nuolaidžiaujant ar net prita
riant, naikina žydų kapines, o dar išliku
siose ganomi miestelių gyventojų gyvuliai. 
Akmeniniai antkapiai naudojami, kaip 
statybinė medžiaga“. Esą, net hitlerininkai 
nei Lietuvoj, nei Rytprūsiuose žydų kapi
nių nelietė, o dabar... Laiško autoriai nuo
gąstauja, kad, jei „grėsmingai kylanti 
antisemitizmo banga“ nebūsianti nuslopin
ta, tai „Lietuva vėl „pasipuoš“ naujais Pa
neriais ir devintais fortais“. Dėl to ape
liuoja į Sniečkaus ir jo kolegų „bendra- 
žmogiškus, demokratinius įsitikinimus“...

(Elta)

PAVERGTŲJŲ DRAUGAI

Į laiškus valstybių galvoms su prašymu 
remti Baltijos valstybių laisvės reikalą J. 
Tautose gaunama atsakymų, kurie galėtų 
net ir stebinti.

Pavyzdžiui, ligi šiol visuotinai buvo tiki
ma, kad Afrikos kraštai visi be išimties 
laikosi sovietinio nusistatymo. O Zambija 
šitaip atsakė: „Zambija neremia vienos 
valstybės kišimosi į kitos reikalus ir dėl to 
Baltijos valstybėms linki geriausios sėk
mės jų kovoje dėl nepriklausomybės. Tik 
pačios savo apsisprendimu jos gali kurti 
savo kraštų ateitį. Jo Ekscelencija dr. Ka- 
unda ir Zambijos žmonės linki ko ge
riausios sėkmės Baltijos tautų pastangoms 
išsilaisvinti“.

Iš pradžių lyg ir abejingiau atsakę, Fili
pinai vėliau pabrėžtinai nurodė: „Filipinų 
vyriausybė reiškia savo simpatiją Baltijos 
valstybėms ir rems jų prašymą, jei toks 
bus iškeltas J. Tautose“.

Be kita ko, anksčiau Filipinuose yra lan
kęsis ir užmezgęs tamprius ryšius VLIKo 
pirm. dr. Valiūnas.

DBLS Bradfordo Skyriaus pirmininkui 
ALEKSANDRUI DIČPETRIUI mirus, 
velionies žmonai, dukroms, sūnums ir 
artimiesiems didžią užuojautą reiškia

DBLS Valdyba

SPAUDOJE
JIE TIKRAI YRA ŽMONĖS...

„Nepriklausoma Lietuva" spalio 23 d. iš
spausdino D. Zubaitės-Adomavičienės pa
sisakymą „Bendravimo su Lietuva klausi
mu“, kuris Baltimorėje, JAV, buvo skaito
mas lietuvių studentų suvažiavime. Pasi
sakyme, be kita ko, rašoma:

„Montrealio Expo 67 davė progos pirmą 
kartą po 25 metų susitikti išeivijos ir kraš
to lietuviams masiškai. Mat, Expo aplankė 
mažiausiai 200 žmonių iš Lietuvos. Buvo 
visokių: pradedant senosios kartos komu
nistiniais veikėjais, baigiant mūsų amži
ninkais studentų ansamblio „Nemunas“ 
nariais, gimusiais jau dabartinėj Lietuvoj.

„Užimtų daug laiko, jei pradėčiau pasa
koti savo įspūdžius iš šių susitikimų. Gal 
geriausiai tai nusakė vienas montrealietis 
studentas laiške, aprašydamas savo susiti
kimą su „Nemuno“ ansamblio nariais: 
„They are human...“ Iš savo patirties ga
liu tik patvirtinti, kad jie tikrai yra žmo
nės. ir kaip su žmonėmis galima kalbėtis...

„Padėtis nelinksma. Tuo labiau, kad vie
ni ir kiti savo veiksmus teisina tuo pačių 
„Vardan tos Lietuvos“ šūkiu. Reiškia, ne- 
susikalbam...

„Bendravimo su Lietuva klausimas iki 
šiol sprendžiamas tik žiūrint iš politinio 
taško. Akademiškai klausimo niekas ne
svarsto, arba niekas nenori nė paklausyti, 
jei retkarčiais kas nors bando rimčiau pa
svarstyti. Užmirštam, kad gyvenime nie
kas nestovi vietoje ir taškas, iš kurio išei
dami žvelgiam į svarbius mūsų tautos iš
likimo reikalus, gal jau labai toli į šalį per 
25 metus pasistūmė. Kas buvo nauja, ori
ginalu ir teisinga prieš 25 metus, šiandien 
gal jau tik bereikšmės klišės?..“

PRALAIMĖTOJŲ PUSĖJE

Dar prieš pastaruosius JAV prezidento 
rinkimus laikraštininkas Al. Gimantas 
„Tėviškės žiburių“ spalio 17 d. laidoje 
svarstė lietuvių laikyseną tuose rinkimuo
se. Al. Gimantas rašė:

„Iki šiol mes vis mokėdavom įsirikiuoti 
į pralaimėjusios pusės eiles. Jei vienuose 
ar kituose rinkimuose sunku buvo prama
tyti, kuri pusė laimės, tai, pvz„ Johnstonui 
rungiantis prieš Goldwater}, galima buvo 
pramatyti, kas bus laimėtoju. Vis dėlto 
bent jau oficialios Amerikos lietuvių nuo
taikos nusviro pralaiminčion pusėn. Nėra 
reikalo kartoti, kad tuo nebuvo pasitar
nauta nei Amerikos lietuvių, nei pačios 
Lietuvos interesams. Per paskutinius ket
verius metus, kai tik mūsiškiams reikėjo 
ko nors konkretesnio prašyti, ką nors 
kviesti, susilaukta šaltoko atsakymo... Net 
ir a.a. sen. Robert Kennedy, tik keletą die
nų prieš savo mirtį, Kalifornijos lietuvius 
klausė, kodėl lietuviai remia respubliki- 
ninkus, ir kvietė pakeisti nusistatymą — 
balsuoti už demokratus...

„Trečiosios partijos kandidatas pietietis 
George Wallace vis daugiau randa simpa
tijų lietuvių tarpe... Jei dar prieš keletą 
mėnesių Wallace galėjo tikėtis mūsiškių 
tarpe gauti maždaug 10 proc. balsų, tai 
spalio mėn. tas nuošimtis galėjo kilti net 
iki 25 proc., o kai kurių tautiečių nuomo
ne — net iki 30 proc. Ir tai savotiškai bū
dingas faktas...“

(D

P A S A UL Y JE
— Bearstede, Britanijoje, Edvardas Lun- 

nonas turi įsirengęs savo nedidelį zoologi
jos sodą, kuriame dabar atsitiko nelaimė: 
jo dvejų metų dukrelė įkišo pro gardo vir
bus rankutę paglostyti meškos, ir ligoninė 
turėjo nupjauti tą sutriuškintą rankutę.

— Dudley zoologijos sode padvėsė 62 me
tų amžiaus dramblys, kuris pastaruosius 
20 metų buvo naudojamas vaikams pajo
dinėti.

— 100 svarų baudos turės sumokėti bri
tų pilietis, kuris pavasarį susitiko Londone 
nuolat Rodezijoje gyvenantį savo seną 
draugą ir paskolino jam 500 svarų, nes su 
Rodezijos gyventojais neleidžiama daryti 
jokių biznių.
— Alkoholizmas Britanijai kainuoja vien 
praleistomis darbo dienomis bent 24 mil. 
svarų per metus, ir jis paliečia apie 150.000 
žmonių (spėjamais duomenimis, tikroji li
gos kaina galinti siekti net iki 75 mil. sva
rų).

• Vokietijoje mirus jos Mamytei,
BERTAI ANDRIUŠAITIENEI ir jos vyrui, 

gyvenantiems Anglijoje, Yorkshire, 
reiškiame gilią užuojautą.

St. Puidokas ir Elzė, Mexborought
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A.A. A. DIČPETRIS
Mirė jis visai netikėtai lapkričio 30 d. 

ankstų rytą Bradforde, kuriame išgyveno 
nuo 1947 metų. Sakome: netikėtai, nes gi
męs jis buvo 1906 m. spalio 18 d. (Šiaulių 
apskrityje, Linkuvoje). Vadinas, amžius 
dar turėjo būti pakeliamas. Deja, neatlaikė 
širdis. Be to, paskutiniaisiais metais ap
skritai jam yra tekę sunkiai pasirgti ir pri
silaikyti daugiau lovos ilgesnį laiką. Atsi
gavęs jis ir vėl buvo metęsis visa energija 
į lietuviškus darbus —pirmininkavo DBLS 
Bradfordo skyriui, gyvai reagavo į visus 
iškylančius aktualiuosius klausimus ir 
prieš pat mirtį buvo pažadėjęs parašyti 
„Europos Lietuviui“ eilę straipsnių.

Linkuvos gimnaziją A. Dičpetris baigė 
1928 m., Teologijos - Filosofijos fakultetą 
V. D. Universitete 1933 m. Trejetą metų 
padirbėjęs mokytoju Rietavo progimnazi
joje, nuo 1936 m. direktoriauja iš eilės Ku
piškio, Pilviškių, Šilalės ir Eržvilko pro
gimnazijose. Vokiečių okupacijos metais 
1943-1944 m., šalia savo tiesioginių pareigų 
progimnazijoje, dar buvo Eržvilko vals
čiaus viršaičiu ir Tauragės atstovu vokie
čių sudarytoje Tautos Taryboje.

Su politiniu, visuomenės gyvenimu su
sijęs dar jaunystėje, nebesiskyrė iki pat 
pabaigos. Štai, va, ir Anglijoje net ir mir
tis užklupo jį einantį DBLS skyriaus pir
mininko pareigas. Jam artimas buvo ir 
LAS organizacijos veikimas. O kai Brad
fordo lietuviai ryžosi įsitaisyti sau visuo
meninius namus, Aleksandrui Dičpetriui 
atiteko stambi organizacinė našta, kol tai 
buvo pasiekta. Jis šaukė susirinkimus, or
ganizavo komitetus ir pinigus, o kai jau 
buvo įsigyti namai, tai jis irgi dar ilgai se
kė jų vadovavimo kelią.

Protarpiais A. Dičpetris pasireikšdavo 
savo lietuviškoje visuomenėje kaip ypač 
rūpestingas paskaitininkas ir ne vien tik 
savame Bradforde, bet ir kaimyninėse lie

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(26)

TREJETAS METŲ KEMPTENE

PIRMIEJI KŪRIMOSI ŽINGSNIAI

Traukinys j Kempteną atėjo spalio 18 d. popiet. 
Jis sustojo apie puskilometrį nuo stoties. Steponas 
paprašė jauną stoties budėtoją vežimėlio nusigaben
ti bagažui, bet netoli bagažinės pamatė stoties poli
cininkas ir skaudžiai išbarė mudu ir tą budėtoją.

Palikęs mane stotyje, Stepo,nas, prof. Kolupai
los ir pik. Andriaus padedamas, surado kambarėlį. 
Jis buvo senamiestyje, netoli rotušės, „Krohne“ 
viešbutyje. Kambarėlis buvo pastogėje, toks ilgas ir 
siauras, daugiau panašus į koridorių, ir tamsokas.

Mudviejų tas kambarys nebuvo šildomas, tai 
užsiklojome, kuo turėjome, ir neblogai miegojome 
tą pirmą naktį, nes buvome išvargę po dienos kelio
nės ir rūpesčių, o ypač Steponas, betampydamas 
daiktus nuo ankstybo ryto ligi nakties.

Rytą nuėjome į arbeitsamtą. Steponui buvo pa
siūlyta eiti į fabriką ginklų kalti. Jis pasakė, kad no
rėtų gauti darbo pašte, kaip buvęs pašto valdininkas. 
Jam patarta kreiptis į pašto valdybą ir tenai išsiaiš
kinti darbo klausimu. Man patarta kreiptis į gydyto
jų kameros pirmininką, kuris ėjo ir miesto gydytojo 
pareigas.

Tą pačią dieną Steponas su darbo biuro rašte
liu nuėjo į pašto valdybą ir iš tenai grįžo jau su paš
tininko kepure. Jis gavo juodadarbio darbą — krau
ti siuntinius iš traukinio į pašto vežimą ar perkrauti 
iš vieno traukinio vagono į kitą.

Aš nuėjau pas miesto gydytoją. Jis sakė, tuo 
tarpu man darbo neturįs ir neliepė užeiti, taigi ne
davė darbo nei vilties. Taip ir likau „namų šeiminin
kės“ pareigose.

Susitvarkius su darbu, reikėjo pasirūpinti ir pa
stoviu butu, o Kemptene tuomet nebuvo lengva. 
Miestelis, turėjęs prieš karą 23.000 gyventojų, dabar 
jau skaičiavo apie 40.000. Mat, pagyvėjus karo reik
menų gamybai, padaugėjo darbininkų, o, be to, bu
vo čia jau nemažas kiekis ir pabėgėlių. Steponas krei
pėsi į butų skyrių, čia jam nurodė laisvą butelį, bet 
savininkas pasakęs: „Perduokite, labų dienų butų 
skyriui ir pasakykite, kad aš auslenderių į savo na
mus neįsileisiu!“ Kreiptasi ir į vieną vietos kleboną, 
bet ir tas nieko negalėjo padėti. O tame viešbutyje 
gyventi nebuvo įmanoma. Po poros dienų savininkas 
perkėlė mudu neva į geresnę patalpą. Tiesa, naujai

tuvių kolonijose. Antras dalykas jam visą 
gyvenimą buvęs ypač artimas — plunksna, 
raštas. Jeigu kas žvilgterės į Lietuvių En
ciklopediją, tai pamatys, kad 1930 m. A. 
Dičpetris buvo išleidęs net eilėraščių rin
kinį „Dalios karoliai“: Taigi, šalia darbo 
dėl duonos, plunksna gal iš tiesų buvo jam 
ir ne antraeilis, bet pirmaeilis įrankis, tik 
ne visada Aleksandras turėdavo progų ir 
galimybių tuo įrankiu pasinaudoti. Bet jis, 
geros nuotaikos pagautas, retkarčiais at
siųsdavo ir „Europos Lietuviui“ eiliuotą 
feljetoną, pasirašytą kokiu nors slapyvar
džiu. Savo metu šiame laikraštyje jis 
spausdindavosi su plačiomis politinėmis 
apžvalgomis. Taip pat, norėdamas išjudin
ti kurį nors ypač rimtą ir su Bradfordo lie
tuviais susijusį klausimą, jis visada pla
čiai jį išdėstydavo savo korespondencijose.

MIRĖ PROF. J. ŠOPAUSKAS

Lapkričio 26 d. mirė Kauno Medicinos 
instituto higienos katedros vedėjas prof. 
Jonas šopauskas.

J. Šopauskas gimė 1900 m. birželio 19 d. 
Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Telšiuose ir 
Kaune. Medicinos mokslus baigė Kaune 
1929 m. ir ten pat pradėjo mokslinį darbą. 
Studijas dar gilino Paryžiuje, Stockholme. 
1936 m. apgynė daktaro disertaciją. 1938 
m. dirba jau kaip docentas ir kaip kated
ros vedėjas. 1941 m. pakeliamas profeso
rium, dirba Medicinos fakulteto dekanu, 
prorektorium (dekanu net pora atvejų). 
Yra profesoriavęs ir Vilniaus universitete.

Jis yra parašęs daug darbų.
Už savo darbą tarybiniais metais yra ga

vęs nusipelniusio gydytojo ir nusipelniusio 
mokslo veikėjo garbės vardus, apdovano
tas medaliu ir garbės raštu.

duotasis kambarys buvo erdvesnis ir šviesesnis, ta
čiau cementiniame priestate ir taip pat neapšildo
mas, dėl to labai šaltas ir drėgnas: nuo sienų vanduo 
varvėdavo.

Steponas jau dirbo. Susipažinęs su bendradar
biais kempteniečiais, jų teiravosi, kur gauti butelį. 
Vienas jų buvo nurodęs tikrai neblogą tais laikais 
patalpą — kambariuką su virtuve. Tačiau butų sky
rius mudviem nedavė: sakė, kad jis skirtas daržinin
kui. Vėliau tas butelis buvo subombarduotas. Vadi
nasi, ir čia nematoma ranka apsaugojo mudu nuo 
nelaimės.

Pagaliau vienas Stepono bendradarbių, Gug- 
gemous, nurodė savo kaimynystėje laisvą kambarį 
inteligentiškoje šeimoje. Bute gyvenanti moteris su 
nepilnamečiu sūnum: jos vyras ir kitas sūnus esą 
fronte.

Nuėjome pažiūrėti. Kambarys tikrai buvo ne
blogas, antrame aukšte, su atskiru įėjimu, nemažas, 
dviem langais, tačiau patogumai ir vanduo už užda
rų durų. Be to, kambarys be baldų.

šeimininkė, ponia Boccali, vokietė, suvokietė- 
jusio italo žmona, priėmė mudu šaltai. Į Stepono 
pažadą, kad jis mokės gerą nuomą, nes turi pinigų, 
ji atsakė, kad tatai nesvarbu, nes ir jie pinigų turį, 
tiktai neturį pakankamai maisto. Tačiau tą kambarį 
mudviem išnuomojo.

Pasirūpinti baldais padėjo mudviem ponia Gug- 
gemous. Su ja nuėjome pas seną našlę Zweig, kuri 
turėjo paveldėtų baidų ir laikė juos NSV sandėlyje 
panaudoti nuo karo nukentėjusiems. Ponia Gugge- 
muos ją įtikino, jog mudu su Steponu esava tikrai 
nuo karo nukentėję, ir Zweig sutiko paskolinti mu
dviem porą lovų, prausyklą, kėdę ir stalelį. Atgabe
nimu žadėjo pasirūpinti p. Guggemous.

Kitą dieną jau radau atgabentus baldus. Lovos 
buvo tikrai geros, medinės, rudai dažytos, su gerais 
matracais, dar vieni patalai ir didelė metrinė pagal
vė. Reikėjo dar atsigabenti geležinį pečių, ir šį darbą 
turėjo atlikti Steponas, grįžęs iš darbo, rodos, Gug
gemous padedamas. Be to, Steponas dar turėjo par
sigabenti mudviejų „turtą“ iš viešbučio. Guggemous 
buvo paskolinusi ratelius.

Steponas, grįžęs iš darbo bene 5 vai. popiet, 
kiaurą dieną krovęs sunkius siuntinius, vargo dar li
gi vėlumos, nes daiktų iš viešbučio negalėjo atvežti 
vienu kartu, teko du kartus tempti vežimėlį kalnuo
tomis Kempteno gatvėmis vis bent 3 kilometrus į vie
ną galą. Tą vakarą dar neturėjome anglių, tačiau 
miegoti čia buvo daug geriau, nes kambarys buvo 
sausas.

Po poros dienų atėjo mudviejų aplankyti dar 
viena kaimynė, ponia Ecker. Apžiūrėjusi mudviejų 
kambarį ir pamačiusi, kad turiva tiktai vienus pata
lus ir vieną pagalvę, per Steponą atsiuntė dar vienus 
patalus ir pagalvę, šeimininkė davė šiltą vatinę ant
klodę, porą kėdžių ir gražią staldengtę. Taip, gerų 
žmonių padedami, įsikūrėme tiems laikams neblo
gai.

Pečiukas, nors ir mažas, nors ir geležinis, tais 
laikais buvo labai geras daiktas. Jis greit įkaisdavo 
(žinoma, greit ir atšaldavo). Ant viršaus galima bu

vo virti ir kepti skauradoje, o viduje išsikepti bulvių. 
Steponas buvo dar iš kažkur gavęs elektrinę plytelę.

MITYBOS RŪPESČIAI

Mitybos klausimas nebuvo lengvas. Steponas 
gaudavo užsieniečių darbininkų maisto korteles, o 
aš vokiečių nedirbančiųjų. Tiesa, maisto produktų 
pagal kortelę čia buvo skiriama daugiau negu Lie
tuvoje. Čia buvo bent porą kartų per savaitę duoda
ma ir baltų bandelių. Tačiau, sudėjus tas bandeles ir 
juodą duoną į krūvą, dirbančiam žmogui buvo per 
maža; o mėsos, riebalų ir cukraus buvo skiriami tik
rai maži kiekiai. Bulvių buvo skirta nemaža. Jei 
būtų buvę pakankamai mėsos ir riebalų, tai būtų už
tekę. Pagal mudviejų korteles žiemai bulvių nuo ru
dens ligi pasirodant rinkoje naujoms, taigi bent 8 
mėnesiam, buvo skirta 4 vokiški centneriai (200 kg) 
ir dar 16 svarų papildomai Steponui, kaip sunkiai 
dirbančiam. Bulvės ir buvo pagrindinis maistas, ta
čiau jos vienos neduoda pakankamai kalorijų, reika
lingų dirbančio žmogaus jėgoms palaikyti. Tad ir 
Steponas, neturėdamas tinkamo maisto, buvo gero
kai nusilpęs, o pasirūpinti to maisto iš šalies čia, sve
timoje šalyje, nebuvo įmanoma. Šeimininkė kartais 
eidavo pas pažįstamus ūkininkus, kuriems ji megz
davo kojines ir megztinius, ir, kiek pakeldama kup
rinėje, šio bei to atsinešdavo. Kartą ji buvo pakvie
tusi ir Steponą jai patalkinti. Ką Steponas buvo ga
vęs už savo žygį, dabar neatsimenu. Tik atsimenu, 
kad tuomet ji davė mudviem veršio galvą be smege
nų. Tai buvo tik oda, kurią reikėjo nupešti ir nuvaly
ti, ir kaulai, bet tais laikais ir tai buvo gerai.

Kartą buvo atsilankiusi pas mūsų šeimininkę 
jos pažįstama iš Muencheno (Asche). Ji buvo atvežu
si šeimininkei silkių, porą jų ir mudviem perleido ir 
žadėjo dar kada nors atvežti. Jos namai Muenche- 
ne buvo subombarduoti. Kai mėginau ją guosti, kad 
ji neteko savo pastogės, ji man atsakė, kad jos padė
tis yra nepalyginamai geresnė už mudviejų su Stepo
nu, nes ji dar gyvena savo tėvynėje. Tai buvo tikrai 
gražus užuojautos žodis.

Maistą pirkti galėjai, kur norėjai. Netoli mūsų 
gyvenvietės buvo 3 maisto krautuvės: viena mėsos, 
kita pieno ir jo gaminių, o trečioji — duonos, daržo
vių ir kitų produktų. Krautuvėse dirbo moterys, nes 
vyrai buvo mirę ar fronte. Mėsos savininkė (Bab- 
tist), jau nejauna moteris, nekartą man patardavo, 
ką imti, kad būtų geresnis maisto davinys, ir kaip pa
ruošti mėsą. Geros buvo ir kitos dvi (Seger — pieno 
krautuvės savininkė ir Becker — kitų maisto pro
duktų), ir jiedvi pasakydavo, ką turėdavo tą dieną 
geresnio.

Tačiau kartais aš nueidavau duonos nusipirkti 
į Salzstrassę, į Mayer kepyklą, apie pusantro kilo
metro nuo namų, čia, jeigu parduotuvėje būdavo sa
vininkė, kartais gaudavai kiek daugiau duonelės, ne
gu priklausė pagal kuponus. Ponia Mayer buvo tik
rai gailestinga moteris netekusiems tėvynės trem
tiniams.

(Bus daugiau)

EUROPOS LIETUVIS

VYSK. M. VALANČIAUS 
„PALANGOS JUZĖ“ 

PLOKŠTELĖJE

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
Montrealio Skyriaus „Krivūlė“ išleido ilgo 
grojimo (45 min.) Hi Fi plokštelę „Palan
gos Juzė". Šią vysk. Valančiaus apysaką 
vaidinimui pritaikė Aldona Liobytė, ir pir
mą kartą buvo vaidinta ji per Vilniaus ra
diją 1966 metais.

Vaidina profesionalai aktoriai, režisie
rius Vladas Jurkūnas. Juzės vaidmenį at
lieka rašytojas-dramaturgas Kazys Saja. 
Kalba: žemaičių autentiška tarmė!

Plokštelė RCA gamybos ir dailiai išleis
ta: viršelis dail. O. šablauskienės, įvadas 
M. Jonynienės (Montrealis), išsamus ang
liškas tekstas S. Makaitytės (Bostonas).

Tai jau antra tautosakinio žanro plokš
telė, paruošta ir išleista tų pačių žmonių. 
Pirmoji, „Lietuviškos vestuvės“, išleista 
praeitą pavasarį, ne tik gerai buvo įver
tinta mūsų spaudoj, bet leidėjų iniciatyva 
rado kelius į eilės universitetų bibliotekas, 
iš kur susilaukė gražių atsiliepimų, kaip 
vertingas įnašas lituanistikai.

„Lietuviškos vestuvės“ plokštelė jau 
įteikta Upsalos, Lundo, Stockholmo, Oslo, 
Helsinkio, Miuncheno, Glasgovo, Filadelfi
jos ir Harvardo universitetams. Yra ir 
daugiau universitetų Amerikoj ir Europoj, 
kurie turi lituanistikos ar baltistikos ka
tedrą ar skyrių. Plokštelė bus visiems įteik
ta.

Kaip retas etnografinis vaidinimas, „Lie
tuviškos vestuvės“ įdomios ir kai kuriems 
muziejams, kaip, pvz., Nordiska Museet 
Švedijoje, kuriame, tur būt, daugiau nei 
bet kur kitur sukaupta lituanistinės me
džiagos.

Plokštelė „Palangos Juzė“ gaunama pas 
platintojus, arba galima užsisakyti paštu 
prisiunčiant 5.55 dol.: „Krivūlė“, 5260, 
10th Ave., Montreal 36, P.Q., Canada.

MIRĖ J. IGNATONIS
Chicagoje, JAV, lapkričio 12 d. mirė Je

ronimas Igną.orus, mokytojas, muzikas, vi
suomenininkas, rašytojas;

Gimęs 1902.III.13 Užraguviuose, Rasei
nių apskr., baigęs 1926 m. Panevėžio moky
tojų seminariją, o 1943 m. humanitarinius 
mokslus universiteie, ilgai mokytojavo, va
dovavo aidųjų institutui Kaune. Ėjęs dar 
mokslus konservatorijoje, vadovavo cho
rams. Nuo 192/ m. bendradarbiavo spau
doje. Už romaną „Ir nevesk į pagundą" 
1958 m. laimėjo „Draugo" dienraščio liter 
ratūrinę premiją. Dar išleido romaną „Lū
žiai“.

PREMIJA ANTANUI VAIČIULAIČIUI
Kas antri metai Lietuvių Akademinio 

Sambūrio Montrealyje, Kanadoje, skiria
moji Vinco Krėvės vardo 500 dolerių lite
ratūrinė premija už 1966-1967 m. išleistą
sias ir nepremijuotąsias grožinės literatū
ros knygas šįkart atiteko rašytojui Anta
nui Vaičiulaičiui už padavimų knygą 
„Gluosnių daina“.

Kitos kartu su laimėjusiąja komisijos 
svarstytos knygos: Liūnės Sutemos „Be
vardė šalis“, Kazio Bradūno „Sonatos ir 
fugos“ ir Kazio Almeno „Gyvenimas tai 
kekė vyšnių“.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBA

Švietimo Tarybos pirmininkui A. Rin- 
kūnui pristačius, patvirtinta Švietimo Ta
ryba, kurią sudaro pirm. A. Rinkūnas, 
PLB Valdybos narys, vicepirmininkai Jo
nas Kavaliūnas, JAV Švietimo Tarybos 
pirmininkas, ir Liudas Tamašauskas, Ka
nados LB Švietimo Komisijos pirm., sek
retorė Juzė Rinkūnienė ir narys ypatin
giems reikalams Stasys Rudys, JAV LB 
Švietimo Tarybos narys ir lituanistinių 
mokyklų inspektorius.

Naujoji švietimo Taryba parengė išsa
mų penkmečio darbo planą. Darbo gairė
mis bus laikomasi III PLB Seimo nutari
mų švietimo reikalais.
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NEKALTAS PRASIDĖJIMAS
„Sveika, malonės pilnoji. 
Viešpats su tavimi!“ 

(Luko 1, 28)
Arkangelas Gabrielius atnešė tą žinią 

Švč. Mergelei Marijai, Joakimo ir Onos 
dukrelei. Ji, sužinojusi Dievo valią ir su
pratusi, kaip visa tai įvyks ir kaip ji taps 
Dievo Sūnaus motina, sutinka, prisiima 
patarnauti Dievo planams. Šventosios 
Dvasios veikimu ji tapo Dievo Sūnaus mo
tina.

Pirmųjų amžių garbingieji Bažnyčios 
mokytojai ir mokslininkai: Augustinas, 
Ambroziejus, Irenėjus, Kiprijonas, Grego- 
ras, Bazilius ir daug kitų, arkangelo Gab
rieliaus liudijime matė Dievo apreiškimą, 
jog Švč. ’Marija visą laiką, nuo pat savo 
buities pirmojo akimirksnio, buvo malonės 
pilnoji ir niekad jos sielos nepalietė nei ko
kia nuodėmė. Jie teigė, kad Marija buvo 
visiškai laisva nuo gimtosios nuodėmės 
nuo pat savo gyvenimo pradžios. Ši tiesa 
vystėsi, ryškėjo Bažnyčioje per tūkstantį 
metų ir tik 1854 metais buvo viešai pa
skelbta kaip visiems tikėtina tiesa, kad 
Švč. Marija, iš atžvilgio į savo Dieviškąją 
Motinystę, buvo apsaugota nuo nuodėmės 
Išganytojo atperkamosios aukos — mirties 
dėka. Tai išreiškia Bažnyčia savo maldoje: 
„Dieve, tu Mergelės Marijos Nekaltuoju 
Prasidėjimu paruošei vertą savo Sūnui bu
veinę, numatydamas jo mirtį, apsaugojai 
ją nuo gimtosios nuodėmės, leisk mums jo
sios užtarimu pasiekti tave tyra širdimi".
Liurdas

Pasaulyje yra garsus dabar Liurdas. Ten 
1858 m. apsireiškė Švč. Dievo Motina pie
menaitei Bernadetai. Kai 14 metų mergai
tė paklausė Apsireiškusios vardo, ji atsa
kė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Ber
nadeta nesuprato tada, ką tas vardas reiš
kia, bet vietos kunigai ir katalikai šviesuo
liai suprato. Marija penkiolika dienų kar
tu su Bernadeta kalbėjo apsireiškimo vie
toje rožinį. Daug ligonių atgavo sveikatą. 
Prasidėjo dvasinio atgimimo sąjūdis. Baž
nytinis teismas tyrė įvykius ketveris me
tus, ir 1862 m. buvo pripažinta, jog Berna
detos regėjimai ir Marijos apsireiškimai -- 
buvo teisingi, tikri.
Marijonai

Marijonų vienuolija švęs po penkerių 
metų savo 300 metų įsisteigimo sukaktį. 
Tai Švenčiausios Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolinė bendruomenė, 
pradėjusi veikti 1673 m. spalio 24 d. Tą 
dieną gavo vyskupo Svencickio oficialų 
pripažinimą. Tuo būdu Švč. Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolija, Bažnyčios vadų 
pripažinta, veikė 185 m. pirma, negu Ne
kalto Prasidėjimo tiesa buvo popiežiaus 
paskelbta pasauliui.

Marijos garbė Bažnyčioje ir žmonėse 
yra didelė. Jos įtaka auga net komunizmo 
apimtose tautose ir valstybėse. Ir Lietuvą 
ji aplankiusi ne vien 1608 m. Šiluvoje, bet 
eina gandai apie jos naujus pasirodymus 
Lietuvoje, sustiprinančius tuo tikinčiųjų 
eiles ir gausiai teikiančius ligoniams svei
katos, o prispaustiems paguodos. Kasdien 
kalbėkime rožinį, o ir mes patys susilauk
sime galingos Švč. Mergelės Marijos, Die
vo Motinos, globos.

K.A.M.
SSCBSMSSi »v.

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:

ainora
14, PRIORY ROAD, 

KEW,SURREY

2
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HONKONGO GRIPAS
Gripas yra vienas didžiausių žmonijos 

žudikų. Kai gripo epidemija keliauja ap
link žemės rutulį, mirusiųjų skaičius pa
prastai siekia milijonus. Sakysime, prieš 
40 metų, 1918-1919 metų žiemą, gripu su
sirgo ir mirė daugiau kaip 20 milijonų 
žmonių. Vėlesniais laikais, medicinos 
mokslui suradus vaisingesnių gydymo 
priemonių ir aplamai pasaulyje išplėtus 
sveikatos globą, nuo gripo mirusiųjų skai
čius truputį sumažėjo, tačiau jis vis dar 
siekia milijonus.

Ir ūkiškai galvojant gripas yra didelis 
žmonių priešas. Milijonai žmonių visoje 
žemėje serga, yra nedarbingi, ir ekonomi
niame gyvenime susidaro spraga, nešanti 
didžiulius nuostolius. Todėl medikai ir 
mokslininkai iš vyriausybių susilaukia ne
mažos pagalbos, kad tyrinėtų ir surastų 
sėkmingus gripo gydymo būdus.

Gripo skleidėjas yra influences virusas, 
kuriuo užsikrečiama čiaudėjant, kosint ar
ba nosį valant. Pakanka, kad mažiausias 
lašelis patektų į organizmą, ir virusas jau 
gali apsargdinti gripu. Nesuserga tie, ku
rių organizmas jau yra atsparus gripo vi
rusams, sakysime, neseniai sėkmingai gri
pą persirgusieji, arba skiepyti priešgripi- 
niais skiepais.

Skiepai iš tikrųjų yra labai veiksminga 
kovos priemonė prieš gripą. Kai 1957 m. 
siautėjo vadinamasis Azijos gripas, tyri
mai parodė, kad Australijoje gripu nesu
sirgo nė vienas, kuris laiku buvo įskiepy
tas specialiais skiepais.

Lapkričio mėnesį Pasaulinė sveikatos 
organizacija, kurios centras yra Londone, 
įspėjo, kad Europa turi ruoštis vadinamo
jo Honkongo gripo epidemijai. Tačiau gy
dytojai ir valstybinės sveikatos apsaugos 
įstaigos kovai prieš tą gripą paprasčiausiai 
neturi priemonių — dar nėra masiškai pri
gamintų skiepų prieš Honkongo gripą. 
Mat, gripo virusai savo ypatybes keičia be-'

KROKODILAS PO VANDENIU

Zoologus ilgai domino mįslė: kaip kro
kodilas išbūna po vandeniu net ir tada, 
kai jo plaučiuose baigiasi oras? Vieningos 
nuomonės šiuo klausimu iki šiol nėra. Įdo
mų pranešimą dabar padarė norvegas 
prof. Andersenas.

Kai krokodilas pasineria į vandenį ir 
oras plaučiuose baigiasi, gyvūno organiz
me pradeda veikti savotiški bioreguliato- 
riai, kurie sustabdo oro tiekimą visiems 
audiniams ir organams, išskyrus širdį ir 
smegenis. Po kiek laiko oro gali nebegau
ti ir širdis: jos ritmas sulėtėja iki dviejų 
dūžių per minutę. Tik smegenys iš turimų 
atsargų gauna oro tiek pat, kiek ir tada, 
kai krokodilas esti vandens paviršiuje. 
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| KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M. j

| Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai suda
lę rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir j
g iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms. j

| MIŠRUS KALĖDINIS 1968 |

5 Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas mo- =
i teriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3 į jardo vilnonės ang
lį liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžia- 
į? gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vy- f
E riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola- ĮĮ
0 dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių — Š
| Kaina £30. =
g MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 =
1 Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalin- 
| gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 =
g jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moteris- ■-
| kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 2į jardo vilnonės i
= medžiagos suknelei — 2
= Kaina £30. i
I MAISTO SIUNTINYS 1968 |
I į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv. f
| ryžių, 1 sv. pipirų, Į sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nes- 
| cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių sal- š
§ dainių — 5
š Kaina £10. š
g į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau |
| išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: š
= Vilnonė labai graži skarelė — 30 šil., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10 g
E šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marški- g
= niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilno- g
i nės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
= 5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv. g

| 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 g
| gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą. g

| Baltic Stores Ltd. i 
g (Z. JURAS) g
I 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND |
| Tel.: SHO 8734 g
g Atstovas Manchesteryje: g
g A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester. E
.. ........................................................................................................................................... iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiim

veik chameleoniškai. Kai žmonių organiz
mai pasidaro atsparus vienai virusų rūšiai, 
jie pakeičia savo ypatybes, išvirsta į skir
tingą virusų rūšį. O prieš skirtingus viru
sus jau reikia vartoti ir sKirtingus SKiepus, 
kurių masinė gamyba paprastai ilgokai už
trunka. Be to, skiepų gamybai reikia pir
miausia turėti tų pačių virusų. Vadinasi, 
sėkmingai kovai pries gripą reikia kuo 
annsciau pastebėti ir atpažinti kieKvieną 
naują gripo virusų atmainą.

Amerikietis gydytojas prof. Thomas 
Francis liepos 27 d. lėktuvu atskrido į 
Honkongą ir nusipirko vakarinį laikraštį 
„China Mail". Vartydamas laikraštį, profe
sorius vietinėje kronikoje pastebėjo žinu
tę, kad Honkonge padidėjo susirgimų gri
pu skaičius. Prof. Francis, epidemiologijos 
specialistas, tuoj suprato, kad žinutė gali 
turėti pasaulinės reikšmės. Jis telegramo
mis apie Honkonge siaučiantį gripą įspėjo 
mokslininkus Amerikoje ir pasaulinio gar
so virologą japoną dr. Hideo Fukumį. Me
dikai ir mokslininkai pradėjo skubiai dirb
ti.

Honkongo universiteto mokslininkė dr. 
W. K. Chang gripo virusą atskyrė ir jo pa
vyzdžius išsiuntė Pasaulinei sveikatos or
ganizacijai į Londoną. Londone PSO moks
lininkai virusų pavyzdžius ištyrė ir paskel
bė raminančią žinią: iš Honkongo atsiųs
tieji gripo virusų pavyzdžiai yra „A2“ tipo, 
t.y., tos pačios rūšies, kaip 1957 m. siautu- 
sio Azijos gripo virusai. Todėl londonie- 
čiai virusų rūšį ir pavadino „A2 — Hon- 
kong 68". O skiepų prieš „A2“ tipo gripo 
virusus netrūko.

Tuo tarpu Honkonge ir kaimyniniame 
Macao dviejų savaičių bėgyje gripu susir
go pusė milijono žmonių, 24 jų mirė. Gripo 
apsirgimo sritys Azijoje kasdieną plėtėsi 
100-150 km. Rugpiūčio vidury gripo epide
mija jau pasiekė Formozą, Indoneziją ir 
Filipinus. Rugsėjo mėnesį epidemija jau 
siautėjo Tailande, Indijoje ir Irane...

Buvo aišku, kad Pasaulinės sveikatos or
ganizacijos raminimai nepasitvirtino. Jei 
Honkongo gripo virusai buvo to paties ti
po, kaip 1957 m. siautusio Azijos gripo, tai 
daugelio žmonių organizmai būtų buvę at
sparūs ir masinės epidemijos nebūtų. To
kio miesto virologas dr. Fukumis iš pat 
pradžių abejojo PSO mokslininkų aiškini
mais, įmatydamas Honkongo gripo viru
suose visiškai naujų ypatybių, bet pabrė
žė: „Mes neturime teisės gaišti brangų lai
ką ir ginčytis dėl naujojo viruso pavadini
mo. Mes privalome kuo greičiau pagaminti 
veiksmingus skiepus!..“

Spalio pabaigoje Honkongo gripas paga
liau pasiekė Europą — 200.000 Romos gy
ventojų susirgo gripu. Tačiau gamyba skie

pų, kurie žmogaus organizmą padarytų at
sparų prieš tą gripą, yra, palyginti, lėtas 
vyksmas. Gripo epidemija kiekvienu atve
ju plečiasi sparčiau, negu toji gamyba 
vyksta. Todėl Britanijos medikų leidinys 
„British Medical Journal“ patarė nelaukti 
naujųjų skiepų, bet ypač gripui jautrius 
pacientus (pvz., sergančius širdies, plaučių 
ligomis, kraujo apytakos sutrikimais, nėš
čias moteris) skiepyti senaisiais skiepais. 
Nors senieji skiepai nelaiduoja visiško at
sparumo Honkongo gripui, bet dažnai gali 
būti veiksmingi.

Pagaliau mokslininkai išvystė visiškai 
naują vaistą prieš gripą. Šitas medikamen
tas vaistinėse parduodamas „Virofral“, 
„Synmetrel“ ir kitais pavadinimais, įsi
siurbia į organizmo audinių ląsteles ir ne
praleidžia virusų. Ar šitas naujas medika
mentas iš tikrųjų gali apsaugoti ir prieš 
Honkongo gripą — nežinoma, nes jis pla
tesniu mastu dar nebuvo pavartotas.

(e. ii.)

JIS NEPAKLAUSĖ NURODINĖJIMŲ

Tarp trijų dešimčių įvairių pranešimų 
Italijos spaudai apie Lietuvą ir lietuvius 
(jų tarpe apie PLB seimą New Yorke), El- 
ta-Press 9 nr. pranešė, kad Lietuvoje mirė 
kunigas, atsisakęs kurti Lietuvoj nuo Ro
mos nepriklausomą katalikų bažnyčią. Tai 
kun. Juozas Stankūnas, kurs 1945 metais 
buvęs paskirtas Kauno Prisikėlimo bažny
čios klebonu, o 1947 m. buvęs valdžios pa
skatintas steigti „tautinę Lietuvos bažny
čią“, bet atsisakęs ir buvęs nuteistas 25 
metus kalėti. Išlaikytas griežtose kalėjimo 
sąlygose Karagandoje apie 10 metų, buvo 
paleistas. Nors ir palūžusios sveikatos, ėjęs 
klebono pareigas Lapėse, paskui perkeltas 
į Babtus, kur šių metų rugpiūčio 1 d. mi
ręs. Laidotuvėse dalyvavę labai daug žmo
nių, jų tarpe apie 50 kunigų. (E)

ETNOGRAFIJOS MUZIEJUS

Lapkričio 4 d. Vilniuje buvo iškilmingai 
atidarytas Lietuvos istorijos etnografijos 
muziejus. Muziejus įrengtas Neries ir Vil
nelės santakoje ties Gedimino kalnu esan
čiame, jam dabar pritaikytame pastate.

Dabar atidarytas muziejus iš tikrųjų yra 
jau senas. Jau ir dabartinis jo direktorius 
V. Žilėnas tas pareigas eina 20 metų, o 
pati to muziejaus užuomazga susidariusi 
19 šimtmečio pirmojoj pusėj, kai etnogra
finę medžiagą pradėjo rinkti Vilniaus 
mokslininkai. Dabar jau esą surinkta apie 
175 tūkstančiai eksponatų, iš dalies sie
kiančių gana tolimos senovės Lietuvos gy
venimą, bet didžia dalimi, anot Tiesos, 
„kalbančių apie socialistinės Lietuvos eko
nomikos ir kultūros suklestėjimą, apie 
krašto darbo žmonių šiandieninę buitį“... 
Atidaromoje kalboje buvo pabrėžta, kad 
„Muziejus parodo mūsų liaudies praeitį, 
atskleidžia jos ryšį su broliškomis tauto
mis“...

Laikraščiuose buvo išspausdinta vieno 
iš didžiųjų eksponatų nuotrauka: aukštai
tiška dūminė pirkia. Atkurta, berods, au
tentiškai, bet kartu liudijanti ir muziejaus 
„režisūros“ tendenciją. (E)

Sniego leopardai Kaune

Vilniškė Elta rašo, kad Kauno zoologijos 
sode yra gausiausia pasaulyje sniego leo
pardų šeima.

Kauno zoologijos sode gimė net keturio
lika leopardų, o tai retas atsitikimas, kad 
jie taip veistųsi nelaisvės sąlygomis. Tas 
reiškinys sudominęs kitų kraštų zoologus, 
o jų smalsumui patenkinti B. Marma ir V. 
Junčys parašė straipsnį apie tą garsią leo
pardų šeimą, kuris išspausdintas tarptau
tinės zoologų draugijos 1968 m. metrašty
je. Metraštis leidžiamas Londone.

— Varžytynėse Londone už Stradivari- 
jaus smuiką gauta 22.000 svarų (anksčiau 
rekordinė suma už tokį smuiką buvo 13.000 
svarų).

Skaitytoją laimiai
DĖL VYDŪNO KAPO IR 

BIELEFELDO APYLINKĖS

Turiu ir kitą reikalą į tamstas, tai prie 
to paties truputį pranešiu ir apie Dr. Vy

dūno kapą.
Man paskutiniais jo gyvenimo metais te

ko su juo susitikti ir pasikalbėti, ir laido
tuvėse dalyvavau, nes tuo laiku Detmolde 
gyvenau. Dabar gyvenu truputį toliau, bet 
jo kapą aplankau ir gėlių padedu. Dabar 
buvau per Visus šventus ir porą nuotrau
kų padariau. Jo kapą prižiūri kapų darbi
ninkai, kaip ir kitų užmirštų lietuvių. Kai 
kurių nežinau, ar iš viso kas aplanko. Vy
dūno irgi jokio antkapio nėra, akmuo ma
žas, vos matyt.

Dabar apie reikalą. Tamstų laikraščio 
Nr. 43 buvo straipsnis apie Bielefeldą, kur 
labai daug primeluota ar norėta mums pa-
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Praeities NUOTRUPOS
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1251 m. Lietuvos karalius Mindaugas, 
priėmęs krikštą, rūpinosi, kad Lietuvoje 
įsteigtoji vyskupija būtų tiesioginėje po
piežiaus globoje. Tai jam ir pavyko pasiek
ti, tik tolimesnę eigą sutrukdė nepalankios 
aplinkybės. Vėliau Vytautas Didysis taip 
pat rūpinosi, kad būtų įsteigta nepriklau
soma Lietuvos arkivyskupija. Bet viską 
sutrukdė jo mirtis. Ir taip Žemaičių ir Vil
niaus vyskupijos pasiliko lenkų bažnytinės 
provincijos žinioje. Tokia padėtis tęsėsi iki 
Lietuvos — Lenkijos padalijimo.

t t i
Carinės Rusijos okupacijų laikais Že

maičių ir Vilniaus vyskupijos atiteko Mo- 
hilevo arkivyskupui, kuris buvo visų Ru
sijoje gyvenančių katalikų vyriausioji gal
va. Lenkų bažnytinius reikalus tvarkė 
Varšuvos metropolitas, kuriam priklausė 
ir Seinų vyskupija. Atstačius nepriklauso
mą Lietuvą, bažnytinė padėtis pagerėjo tik 
1926 m.

t i t
Senovėje akims gydyti buvo vartojamos 

įvairios žolės, šaknelės ir tepalai. Minima, 
kad XIII amž. Lietuvoje lankėsi akių gy
dymo „specialistas“ Vitelo, kuris tuos 
mokslus ėjęs Italijoje. XV amž. Vilniuje 
kaip okulistai praktikavo du vokiečiai, du 
vengrai ir vienas lietuvis. XIV amž. pabai
goje Lietuvoje jau buvo pradėta naudoti 
akiniai, kurių atveždavo iš Italijos, Olan
dijos ir kitų kraštų.

t t t
Žydai nepriklausomoje Lietuvoje turėjo 

apie 300 pradžios mokyklų, 20 gimnazijų, 
mokytojų seminariją ir dvi rabinų akade
mijas — Telšiuose ir Vilijampolėj.

i t t
1960 m. lapkričio 20 d. buvo baigta įreng

ti Adelaidėj lietuviška koplyčia, kurią pa
šventino vietos arkivyskupas M. Beovich. 
Tai buvo iš viso pati pirmoji lietuviška 
koplyčia visoje Australijoje. Ji pavadinta 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero vardu. 
Koplyčią puošia didelė šv.. Kazimiero sta
tula, kurią sukūrė dail. G. Firinauskienė, 
ir trys kryžiai, kurie primena Vilniaus Tri
jų Kryžių kalną.

Dabar Adelaidės lietuvių dvasinius rei
kalus aptarnauja Anglijos lietuviams gerai 
pažįstamas kunigas A. Kazlauskas.

1 t t
Puodų ir įvairių indų lipdymas iš molio 

yra vienas pirmųjų amatų, kurio išmoko 
mūsų protėviai. Pradžioj puodai buvo lip
domi rankomis. Vėliau išrastas sukamasis 
ratas, koks M. Azijoj jau buvo žinomas 
prieš 4.000 metų.

Į Lietuvą sukamieji ratai atkeliavo tre
čiame šimtmetyje po Kristaus. Tai vienas

ŠNIPŲ IR DUJŲ FILMAS

Komunistinio anglų laikraščio „Morning 
Star“ lapkričio 23 d. bendradarbis iš 
Maskvos praneša, kad ten pastatytas nau
jas filmas „Mirusiųjų laikas“, kuriame 
vaizduojamas vakariečių bandymas pasi
gaminti psichochemines dujas ir kuriame 
vyriausiąjį vaidmenį atlieka lietuvis artis
tas Donatos Xanionis (atrodo, turėtų būti 
Banionis). Įvadinį žodį filme taria garsu
sis sovietų šnipas Rudolfas Abelis, kuris 
JAV buvo sugautas ir nuteistas ir paskui 
iškeistas į lakūną Powersą. Iš to praneši
mo aiškėja, kad karo metu Abelis dirbo 
kaip šnipas Vokietijoje. Filme Abelis gąs
dina dujomis, kurios gaminamos Britanijos 
Portone ir JAV Fort Derricke.

Filme vaizduojama, kaip sovietinė žval
gyba suseka, kad vokiečių mokslininkas, 
kuris dirbo naciams, dabar Britanijoj ruo
šiasi narkotikais visiškai pakeisti žmogaus 
būdą ir prigaminti klusnių vergų valdan
tiesiems. Pagal Abelį, tokių idėjų jis girdė
jęs iš vokiečių gydytojo, o po karo iš aukš
to amerikiečių karininko.

Didžioji dalis filmo traukta Londone.

kenkti. Aš tiesiog nežinau, ką daryti. Esu 
apylinkės pirmininkas, ginčytis nenoriu. 
Teiravausi, kas parašė, tegu atšaukia. Ne
teko sužinoti, tai kreipiuosi į jus, nes pusė 
to straipsnio yra netiesa. Apylinkė susi
tvėrė ne prieš pusę metų, bet veikia nuo 
lagerio laikų. Paskutiniam pirmininkui iš
vykus ir neatsiskaičius, buvo ji truputį ap
mirus, bet svarbiausia dėl nesugyvenimo. 
Aš dar kartą visur teiravausi ir beveik vi
sus pažįstu. Jokių ginčų nesužinojau. Jei 
viena motina neleido dukrelei įstoti į na
rius, kaltinti dėl to visą Landmanschaftą 
būtų tik ieškojimas nesugyvenimo. Mes su- 
gyvenam gerai, vieni pas kitus į subuvi
mus nueinam, kas ir iš straipsnio matyti. 
Apie jokį norą nusilietuvinti nėra ir kal
bos. Apie salę tai tikra melagystė.

Taigi būčiau dėkingas, jei viešai bus pa
sakyta, kad jokio trynimosi nėra.

J. Švažas 

seniausių amatų, kuris užsiliko iki šių die
nų.

t i t
1934 m. kan. F. Kapočiaus pastangomis 

buvo pradėta statyti Kaune Prisikėlimo 
bažnyčia. Šalia kitų rinkliavų, dar buvo 
platinami popieriniai ženkliukai — simbo
linės plytelės. Tokį 50 centų vertės ženk
liuką turiu savo rinkinyje. Jis yra žalios 
spalvos, su Prisikėlimo bažnyčios atvaizdu 
ir įrašas: „Prisikėlimo bažnyčios plyta“. 
1940 m. bažnyčios statyba jau buvo baigta, 
tik dar neįrengtas vidus. Dabar bolševikai 
tame pastate įrengė radijo reikmenų san
dėlį ar dalinę panašių dalykų dirbtuvę.

t t t
1812. XII. 30 Prūsų korpuso vadas Jo

hann David York von Wartenburg ir rusų 
armijos generolas Dybič netoli Tauragės, 
Pažerūnų malūne, pasirašė neutraluipo su
tartį. Tai buvo Napoleono karų artėjanti 
tragiška pabaiga, kai jo armijų likučiai ne
tvarkingai traukėsi po nepasisekusio žygio 
į Maskvą.
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RETAS DAINININKAS

Kartą pas F. Šaliapiną atėjo jaunas dai
nininkas ir paprašė garsųjį bosą pasiklau
syti jo balso ir pareikšti savo nuomonę. 
Šaliapinas sutiko, kantriai klausėsi, o sve
čiui pabaigus dainuoti, tarė:

— Tokio dainininko dar nebuvo, nėra 
ir nereikia!

JUOS PAINIOJA

Kai laidojo I. Krylovą (1796-1844), val
dininkas paklausė:

— Sakykite, ką čia laidoja?
— Švietimo ministrą, — atsakė.
— Negali būti! Nejaugi mirė grafas 

Uvarovas?
— Ne Uvarovas, bet Krylovas.
— Bet Krylovas juk rašo pasakėčias, o 

ministras — Uvarovas.
— Juos painioja. Tikrasis švietimo mi

nistras buvo Krylovas, o pasakėčias rašė 
Uvarovas savo pranešimuose apie liaudies 
švietimą Rusijoje.

ŽVAIGŽDĖS LYTIS

Albertas Einšteinas viešėjo turtingoje 
amerikiečių šeimoje. Namų šeimininkė no
rėjo pasigirti savo mokslingumu. Buvo 
jau vė’us vakaras. Šeimininkė, pavedėju
si mokslininką prie lango, parodė kažko- 
ką žvaigždę:

— Tai Venera. Išsyk išskiriu ją iš kitų 
— visada žėri, kaip gražuolė moteris.

— Atleiskit, — atsakė fizikas, — aš tu
riu jus truputį pataisyti. Planeta, kurią 
jūs rodote, Jupiteris, bet ne Venera.

— O, mielas profesoriau! — sušuko mo
teris. — Iš tiesų, jūs esate nepaprastas 
žmogus. Per tokį milžinišką nuotolį galite 
atskirti žvaigždžių lytį! (M. G.)

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKO. BENDROVĖ

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

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

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytogas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant ga.nna.nni 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 Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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Europos livtiuiu krouika
PRAŠOM LAIKU ATSIŲSTI!

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., pirmadieni.

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

E. LIETUVIS ORO PAŠTU
Užjūriuose gyvenantieji lietuviai gali 

gauti „Europos Lietuvį“ oro paštu.
Dolerio kraštuose jo kaina: paprastu 

paštu 6 dol., oro paštu 10 dol.

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.

KAUKIŲ BALIUS
1969 m. sausio 4 d., 7.30 vai. vak., Sporto 

ir Socialinio Klubo salėje (345A Victoria 
Park Rd., E.9) Londono LAS ir jaunimo 
grupė „Grandis“ rengia

KAUKIŲ BALIŲ
su įdomia programa.

Gros visų mėgiama muzika, bus premi
juojamos kaukės, turtinga loterija, šaltų ir 
šiltų užkandžių.

Maloniai kviečiame visus, iš toli ir arti, 
gausiai dalyvauti.

Rengėjai

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Šiais metais Lietuvos kariuomenės šven

tę ir jos atkūrimo auksinį jubiliejų Londo
ne paminėti pasiėmė LAS Londono sky
rius. Minėjimas vyko lapkričio 23 d. Sporto 
ir Soc. Klubo salėje.

Londono LAS skyrius pasikvietė Not- 
tinghamo jaunimo grupę, kurią globoja 
Nottinghamo LAS skyrius, kuris apmokėjo 
visų jaunuolių kelionę, ir taip jie padaro 
jau nebe pirmą kartą.
Minėjimą atidarė LAS Anglijos Vietinin- 

kijos vietininkas P. Mašalaitis, priminda

JAUNIMUI
GRANDIES KONCERTAS

šeštadienį, lapkričio 30 d., Londono jau
nimo grupė „Grandis“ pravedė antruosius 
savo šokius.

Vakaras pradėtas vaidinimu, kurį išver
tė R. Kinka, o režisavo P. Mašalaitis. Pa
grindinius vaidmenis atliko A. Dankis, R. 
Namajuška, J. Balčiūnas, P. Musteika ir 
J. Dėmenis. Žiūrovai vaidinimu buvo la
bai patenkinti. Po vaidinimo ėjo dainos. 
Dvi dainas sudainavo ketvertukas, kurį su
darė A. Pukštytė, K. Davytė, R. Namajuš
ka ir J. Balčiūnas. Po to pasirodė choras, 
kurį sudaro visa grupė. Jis sudainavo „Kai 
aš turėjau“.

Programos pabaigai grupė pasirodė su 
tautiniais šokiais. Sušokta Oželis, Malū
nas, Šustas, Kalvelis, Kubilas ir Mikita.

Nors Sporto ir Socialinio Klubo patalpos 
ir nebuvo pilnos, bet šįkart žmonių dau
giau suėjo negu į pirmuosius „Grandies“ 
šokius.

Po koncerto vyko šokiai. Jie vyko prie 
plokštelių muzikos, dėl to „Grandis“ šį
kart buvo pajėgi patenkinti ir senuosius, 
kuriems davė senų šokių muzikos, ir jau
nuosius, kurie turėjo modernios šokių 
muzikos.

Iš viso vakaras praėjo puikiai, ir už tą 
puikumą didelis ačiū priklauso J. Alkiui.

* * *

TIK VIENA BUVO PRAŠYTA
Praeitą savaitę Jaunimo Skyriuje skai

čiau V. Janulevičiaus straipsnį apie ka
riuomenės minėjimą. Jisai ten, be kita ko, 
parašė, kad lietuvaitės buvo prašytos da
lyvauti priimant svečius. O aš sužinojau, 
kad iš tiesų tik viena lietuvaitė tebuvo 
prašyta. Manau, kad jos pavardės nėra ko 
minėti, bet esu tos nuomonės, kad autoriui 
reikėjo geriau patikrinti informaciją.

Bet šia proga norėčiau dar pasakyti, kad 

mas Lietuvos kariuomenės šventės reikš
mę pačiai kariuomenei bei lietuvių tautai. 
Paskaita buvo Vyčio Kryžiaus kavalie
riaus pik. T. Vidugirio.

Meninę programą atliko Nottinghamo 
jaunimas (programa aprašyta Jaunimo 
Skyriuje E. L. Nr. 47).

Po minėjimo Nottinghamo jaunimas kar
tu su londoniškiais turėjo bendrą pasišoki
mą, o vyresnieji pasidalijo mintimis apie 
abiejų kolonijų kasdienybę.

PAMINKLINĖ LENTA ŽUVUSIEMS
KARIAMS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Lapkričio 24 d. Lietuvių bažnyčioje bu
vo laikomos iškilmingos pamaldos už Lie
tuvos kariuomenės žuvusius karius ir ta 
proga įmūryta paminklinė lenta prisiminti 
tiems, kurie žuvo už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Kun. dr. K.A. Matulaitis, MIC, pašven
tino lentą, kurią prieš pašventinimą ati
dengė pik. T. Vidugiris. Kun. K. Matulaitis 
kalbėjo apie tuos, kurie aukojasi už savo 
tautos laisvę ir atiduoda didžiausią auką 
— savo gyvybę, kad kiti galėtų laisvai gy
venti.

Šios paminklinės lentos sumanytojai — 
pik. T. Vidugiris, V. Zdanavičius ir Ig. Dai
lidė. Ją pagamino ir meniškai išdrožinėjo 
V. Jokūbaitis.

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS
SVEIKINIMŲ KORTELĖS

Jų galima gauti pas S. Kasparą arba Bal
tic Stores — Z. Juro krautuvėje — 421 
Hackney Rd., London, E.2.

Šių kortelių pelnas skiriamas LSS Ang
lijos Rajono skautiškai veiklai paremti.

PANAIKINAMOS VIZOS
Jungtinių Tautų Aukštasis Komisaras 

Pabėgėlių Reikalams praneša, kad Britani
jos vyriausybė pasirašė susitarimą, kuriuo 
panaikinamos pabėgėliams įvažiavimo vi
zos.

Tą susitarimą taip pat pasirašė ir kiti 
vienuolika Europos kraštų: Belgija, Dani
ja, Prancūzija, Vakarų Vokietija, Islandi
ja, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Nor
vegija, Švedija ir Šveicarija.
Kaip Komisariato rašte nurodoma, turin

čiam gyvenamojo krašto išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, dabar bus galima be 
vizų trumpam įvažiuoti į bet kurį iš tų 11 
kraštų. Susitarimas jau yra įsigaliojęs 1968 
m. rugsėjo 26 d.

Vizų nereikia, jei įvažiuojama ne ilges
niam kaip 3 mėnesių laikui. Vizos reika
laujamos, jei važiuojama ilgesniam laikui. 
O jeigu įvažiavus norima dirbti, tai reikia 
gauti atitinkamą leidimą.

Bet dėl tam tikrų priežasčių atitinkamas 
kraštas gali kai kurių asmenų iš viso ne
įsileisti ar neleisti jiems ilgiau pasilikti.

su kitomis straipsnyje išdėstytomis minti
mis visiškai sutinku.

Su pagarba
Antanas Šėma

AČIŪ UŽ PATAISĄ
Dėkoju Antanui Šernai, kad pastebėjo 

klaidą ir dėl jos parašė Jaunimo Skyriui. 
Pats sužinojęs, kad padaryta ta klaida, mė
ginau stabdyti straipsnį, bet jau buvo per 
vėlu — jau laikraštis buvo spausdinamas.

Naudodamasis šia proga, atsiprašau tuos 
tėvus, kurie būtų buvę paliesti dėl tos klai
dos. O kadangi dabar viskas paaiškėjo, tai 
norėčiau pereiti prie kito dalyko. A.Š. man 
nurodo, kad turėčiau geriau patikrinti sa
vo informacijas. Ateityje taip ir darysiu. 
O tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad esu tik 
žmogus ir manau, jog kartas nuo karto lei
džiama ir man suklysti.

V. Janulevičius

nnn uliariosios
r U r s A V A IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Good, Bad and Ugly, Hugo Montenegro
2. Lily the Pink, Scaffold
3. Eloise, , Barry Ryan
4. This old heart of mine.

Isley Brothers
5. 1, 2, 3, O'leary, Des O'Connor
6. Breaking down the walls or heartache,

Band wagon
7*. Eleonore, Turtles
8*. I ain't got no — I got life, N. Simone
9. I'm a tiger, Lulu
10. May I have the next dream with you,

Malcolm Roberts

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

Build me up, Buttercup, Foundations

A. A. A. DICPETRIO LAIDOTUVĖS
Bradforde miręs lietuvių veikėjas, pa

staraisiais metais DBLS vietinio skyriaus 
pirmininkas ir kitų organizacijų aktyvus 
dalyvis Aleksandras Dičpetris gruodžio 5 
d. palaidotas Londone, Leytonstone kapi
nių lietuviškame skyriuje.

Apie Velionies veiklą mūsų bendradar
bis pažadėjo netrukus plačiau parašyti.

A.A. POVILAS JANELIŪNAS
Lapkričio 29 d. Putsey kapuose, netoli 

Leeds, palaidotas Povilas Janeliūnas, gyve
nęs Leeds ir miręs prieš savaitę.

Velionis gimęs Kaune 1915 m. Buvo at
sargos karininkas. Pasitraukė į vakarus, 
kai sovietai antrą kartą okupavo Lietuvą. 
Į Angliją atvyko 1948 m. ir dirbo kurį lai
ką Bradforde. O kai sveikata pašlijo, išsi
kėlė gyventi į Leeds. Jautėsi apleistas ir 
vienišas.

Bažnytines apeigas atliko ir pamokslą 
prie duobės pasakė kun. J. Kuzmickis. V. 
Ignaitis tarė lietuvių vardu atsisveikinimo 
žodį.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Bradfordo ir apylinkių lietuviai aną šeš

tadienio vakarą buvo susirinkę į Vyties 
klubo salę paminėti laisvos Lietuvos ka
riuomenės šventę.

Šventę atidarė klubo valdybos pirm. Vik. . 
Ignaitis. Atidarydamas prisiminė tik ką 
mirusius klubo narius Povilą Janeliūną ir 
Aleksandrą Dičpetrį, paprašė pagerbti 
juos atsistojimu ir pakvietė kun. S. Matu
lį maldos sukalbėti.

Po to kun. S. Matulis, MIC, skaitė pa
skaitą, kurioje pabrėžė, kad ši šventė yra 
ne laisvos Lietuvos kariuomenės įsikūri
mo, bet atsikūrimo šventė. Lietuva turėjo 
gražiai sutvarkytą ir daug garsių žygių at
likusią kariuomenę jau senųjų kunigaikš
čių laikais. O Vytautas Didysis istorijoje 
žinomas, kaip geras kariuomenės vadas. 
Lietuvos kariuomenė nėjo plėšti svetimų 
žemių, bet narsiai ir atkakliai gynė savą
sias.

Po paskaitos E. Navickienė padeklama
vo kariuomenės šventei parašytą savo eilė
raštį.

Oficialioji dalis baigta Tautos himnu.
Antroje programos dalyje Vik. Ignaitis 

apibūdino tautinius lietuvių šokius. Tarp 
kitko jis sakė, kad lietuvių tautiniai šokiai 
nesiekia labai gilios senovės, bet vis dėlto 
žinomi daugiau kaip šimtmetis. Mūsų tau
tiniai šokiai yra švelnučiai, ir juose atsi
spindi rami lietuvio siela, šiandien, kur 
tik susidaro didesnis lietuvių jaunimo bū
relis, tuojau organizuojami tautiniai šo
kiai. Tai labai gerai, nes nei ilgais plau
kais, nei triukšmą keliančia muzika, nei 
moderniniu menu nieko čia nenustebinsi
me. Visi to gero turi pakankamai savo. Ki
taip yra su tautiniais šokiais

Po to į sceną išbėgo J. Traškienės vado
vaujamas jaunasis atžalynas. Gal geriau 
reikėtų sakyti: jaunasis daigynas, nes kai 
kurie šokėjai dar nepriaugę stalo. Jie ir 
jos buvo pasipuošę tautiniais kostiumė
liais. O jų buvo visas šešetas. Jie pašoko 
Klumpakojį ir Kalvelį. Jie šiai šventei ren
gėsi labai rūpestingai ir šoko atsidėję, nes 
visi labai norėjo šokti. Dar daugiau jie no
rėjo. kad tėveliai ir svečiai pamatytų juos 
šokančius. Ir šie mažyliai buvo labai pa
tenkinti, ir jų akutės linksmai spindėjo, 
kai jų šokius publika palydėjo gausiomis 
katutėmis. Akordeonistas, lydėjęs mažylių 
šokius, irgi iš jų kompanijos, neką didesnis 
už pačius šokėjus. Tai D. Rusinas.

Po šokių kun. S. Matulis parodė skaidrių 
iš laisvos Lietuvos gyvenimo ir pagaliau 
visų laukiamą II tautinių šokių šventės fil
mą. Filmas spalvotas ir garsinis. Dauge
lis pirmą kartą girdėjo filme gražiai ir la
bai aiškiai kalbant lietuviškai. Taip pat 
pirmą kartą pamatė lietuvaitę filmų artis
tę Rūtą Lee-Kilmonytę, kuri aiškiai ir gra
žia tarme kalbėjo lietuviškai ir tarp kitko 
pasakė:

— Aš Lietuvos nemačiau, bet ją myliu, 
kaip ir jūs.

Nežiūrint į filmo kai kuriuos trūkumus, 
nes ji gaminta mėgėjų, o ne specialistų, 
susirinkusiems jis padarė labai didelį įspū
dį.

Visi susirinkusieji dėkojo kun. S. Matu
liui už tokią naujovę ir, kaip atlyginimą, 
surinko ir įteikė Židiniui mažytę auką.

Dabar į salę atėjo jaunosios atžalynietės 
su kita programos dalimi: su sumuštiniais 
ir kavute. Jos visus vaišino ir visus mylė
jo. Ir jų vaišes visi nuoširdžiai priėmė.

Žmonės skirstėsi namo patenkinti, dėko
dami už tokį gražų parengimą, ir pageida
vo daugiau tokių puikių subuvimų.

J. Vaidutis

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Advento pamaldas su Šv. Komunija lie
tuviams evangelikams laikysiu gruodžio 
15 d. Bradforde, Vokiečių bažnyčioje. Pa
maldų pradžia 14 vai.

Kun. Aldonis Putcė

DU PARENGIMAI VOKIETIJOJE
Lapkričio mėnesį Vakarų Vokietijoje vy

ko du parengimai, suruošti „Baltų Draugi
jos“ Vokietijoje. Lapkričio 7-17 d.d. Dues- 
seldorfe, Nordrhein-Vestfalijos sostinėje, 
suruoštos „Baltų kultūros dienos“. Progra
mą sudarė paroda, kurioje buvo išstatyti 
Baltijos valstybių pašto ženklai, be to, tau
tiniai apdarai, keramika ir kt. Savo meist
riškai padirbtus medžio drožinius išstatė
S. Motuzas, susilaukęs didelio susidomėji
mo. Jis taip pat parodė laiškų originalus, 
kuriuos jam parašė buvęs Vokietijos kanc
leris K.. Adenaueris ir Prancūzijos prezi
dento gen. .de Gaulle biuro direktorius. S. 
Motuzas pasiuntė sakytiems valstybės vy
rams lietuviškus kryžius su grandinėmis 
apkaustyta simboline lietuvaitės statula.

Schumano vardo salėje buvo surengtas 
baltų muzikos vakaras. Programoje iš lie
tuvių dalyvavo solistė Marija Panse ir Va
sario 16 gimnazijos mokinių tautinių šokių 
ansamblis, vadovaujamas E. Tamošaitie
nės. Visą vakaro programą įvykdė redak
torius ir muzikas V. Banaitis.

Sekmadienį, lapkričio 17 d., buvo iškil
mingas aktas, skirtas Baltijos valstybių 
nepriklausomybės paskelbimo 50 metų su
kakties minėjimui. Aktą atidarė Baltų 
Draugijos vicepirmininkas dr. A. Gerutis. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo žymus Krikš
čionių Demokratų Unijos veikėjas K. 
Grundmann, buvęs ilgametis Nordrhein-

SKAUTISKUOJU KELIU 

SESĖS ir BROLIAI,
Lietuvių Skautų Sąjungos auksinio jubi

liejaus metus lapkričio 1 d. užvertėme ra
mia sąžine: Anglijoj turėdami negausų va
dovų skaičių, pagal savo gyvenimo ir dar
bo sąlygas metus praleidome turtingai ir 
prasmingai. Visi vėl galėjome įsitikinti, 
kad Lietuvių Skautų Sąjunga žydi skau-' 
taujančio jaunimo ugdymo ir auklėjimo 
darbų kelyje. Mūsų Rajonas mažas, bet gy
vas, sveikas ir darbštus. O pats sąjūdis 
plačiajame pasaulyje turi daugiau kaip ke
turis tūkstančius lietuvių skautų. Kaip šių 
metų stovyklos parodė, į jas suskridę 
skautai visur sudarė didelę, gražią, links
mą ir nuotaikingą skautišką šeimą. Sto
vyklose dalyvavo daug jaunimo vadovų, jas 
aplankė didelis skaičius tėvų, bičiulių, sve
čių ir rėmėjų. Tai savaime liudija, kad 
Lietuvių Skautų Sąjunga labai gyva ir pla
čiai išsišakojusi ir kūrybiškai pajėgi. Dėl 
to padėka priklauso sąjūdžio vadovams už 
jų nuopelnus.

Anglijos Rajone atverčiame naują skau
tiškos knygos lapą. Mūsų laukia nauji 
darbai, ryžtas, sumanymai. Tad kviečiu 
Anglijos Rajono vadovus ir seses ir brolius 
1969 metais dar ryžtingiau visomis savo 
jėgomis prisidėti prie skautiškų darbų, 
ypač ruošiantis Rajono 20-jai stovyklai, 
kuri įvyksta kartu su Vokietijos sesėmis 
ir broliais Lietuvių Sodyboje liepos 26 d.— 
rugpjūčio 2 d.

Likime ištikimi mūsų įžodžiui ir Lietu
vių Skautų Sąjungos sąjūdžiui!

Budėkime!
s. J. Maslauskas

LSS Anglijos Rajono Vadas

DERBY
FILMŲ VAKARAS

Gruodžio 14 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Buxton Hotel, Boyer St., ruošiamas skau
tiškų filmų vakaras.

Bus rodomi filmai iš Amerikos, Vokieti
jos ir Anglijos lietuvių skautų gyvenimo.

J. LEVINSKAS VĖL LIGONINĖJE
DBLS Derbio Skyriaus pirm. J. Levins- 

kas, prieš kelis mėnesius sunkiai sužeistas 
automobilio katastrofoje, buvo parvežtas 
iš ligoninės į namus, bet tą pat dieną pa
slydo, ir koja vėl lūžo. Šis nelaimingas at
sitikimas grąžino jį į ligoninę, kur teks iš
gulėti dar daugiau kaip 3 mėnesius.

PADĖKA
DBLS Rochdalės Skyriaus Valdyba nuo

širdžiai dėkoja solistei Vandai Galbuogy- 
tei, B. Snabaitienei ir DBLS Manchesterio 
Jaunimo Skyriaus tautinių šokių grupei 
„Aušra“ už labai gražiai atliktą koncerto 
programą mūsų skyriaus dvidešimtmečio 
minėjime, Manchesterio Liet. Soc. Klubo 
pirmininkui, mūsų skyriaus steigėjui, mok. 
D. Damauskui, Ukrainiečių klubo sekreto
riui V. Romanivskiui, DBLS Manchesterio 
Skyriaus pirmininkui A. Jaloveckui, Ra- 
movėnų Skyriaus pirmininkui K. Muraus
kui, DBLS Boltono Skyriaus sekretoriui J. 
Baniui už pasakytas kalbas ir sveikinimus 
ir Bradfordo Skyriaus sekretoriui, DBLS 
Tarybos nariui V. Ignaičiui už atsiųstą 
sveikinimą raštu.

Taip pat dėkojame ponioms E. Sasnaus
kienei, Heidei Banaitienei, B. Gugienei ir 
Liegienei už gražiai paruoštas vaišes ir vi
siems prisidėjusiems prie koncerto paren
gimo tariame lietuvišką ačiū.

DBLS Skyriaus Valdyba

Vestfalijos darbo ministeris. Ministeris 
pabrėžė, kad Vokietijos likimas esąs glau
džiai susijęs su Baltijos valstybių likimu, 
ir pareiškė įsitikinimą, kad, apsijungus vi
sai Vokietijai, laisvę atgausiančios ir baltų 
tautos.

„Baltų Draugija“ sušaukė Duesseldorfe 
spaudos konferenciją. „Kultūros dienos“ 
susilaukė atgarsio tiek spaudoje, tiek vi
suomenėje. Duesseldorfo vyriausias bur
mistras surengė priėmimą vadovaujan
tiems draugijos nariams.

Kitas „Baltų Draugijos“ parengimas įvy
ko Vokiečių Rytų Akademijos patalpose 
Lueneburge lapkričio 21-24 d.d. Tai buvo 
tradicinis draugijos „darbo suvažiavimas“, 
kurio metu diskutuojamos baltų tautoms 
aktualios bei istorinės temos. Šį kartą su
važiavimas vyko „Baltijos pajūrio savai
tės“ rėmuose. Šios savaitės programoje 
dalyvavo taip pat paskaitininkai iš Dani
jos, Švedijos ir Suomijos. Iš lietuvių pa
skaitą apie 1905 metų revoliuciją Lietuvo
je skaitė prof. dr. Z. Ivinskis.
Baltų „darbo suvažiavimą“ atidarė drau

gijos centro valdybos vicepirmininkas dr. 
A. Gerutis. Lueneburge susirinkę baltų 
teisininkai nutarė artimiausius jų leidžia
mo neperiodinio leidinio Baltisches Recht 
numerius paskirti Baltijos valstybių diplo
matinėms tarnyboms ir baltų laisvės bylos 
svarstymams tarptautinėse institucijose.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.
DERBY — gruodžio 15 d., 11 vai. Iš vaka

ro ir sekmadienį — parapijiečių lanky
mas.

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

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

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

COVENTRY — gruodžio 22 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's. Iš vakaro ir po pamaldų 
— parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAM — Kūčiose, 12 vai. naktį, 
Jaun. Židinyje. Kalėdų I ir II d., 11 vai., 
ten pat.

NOTTINGHAM — gruodžio 29 d., 11 vai.,. 
Židinyje.

NOTTINGHAM — sausio 5 d., 11 vai., Ži
dinyje.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d., 11 v., 
Convent of Mercy, St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d„ 12 val., 
Tunstall.

PAIEŠKOJIMAI
Petkevičius Edvardas, Jono sūnus, gimęs 

1923 m. birželio 10 d., pats ar žinantieji 
apie jį prašau rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

ŠVEICARIJA

DR. A. GERUTIS RENKA 
MEDŽIAGĄ

Pasiuntinybės patarėjas dr. A. Gerutis 
lapkričio mėn. lankėsi Bonnoje. Gavęs iš 
vokiečių užsienių reikalų ministerijos spe
cialų leidimą, jis tos ministerijos archy
vuose rinko istorinę medžiagą iš Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės laikotarpio. 
Dr. Gerutis yra pasidaręs kelis šimtus 
svarbių dokumentų fotografinių nuotrau
kų.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

r ONDON, VV.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
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