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PAHDIJOTASIS AUKSAS A. A. Petras Klimas
Britų parlamentas sausio 22 d. trečiuo

ju skaitymu priėmė įstatymą, kuris įparei
goja vyriausybę atsilyginti britų pilie
čiams, turėjusiems įmones ar kitokias nuo
savybes Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar 
kituose sovietų okupuotuose kraštuose ar 
turinčių lakštų tokių paskolų, kurios buvo 
panaudotos tuose kraštuose. Tas pats įsta
tymas leidžia vyriausybei panaudoti už 
Baltijos valstybių auksą gautuosius pini
gus. įstatymas buvo priimtas 161 balsu 
prieš 115.

Šįkart įstatymo svarstymas vyko ne tik 
ilgiau, bet ir priekaištų iš opozicijos atsto
vų susilaukė piktesnių. Prieš tą nusavini
mą pasisakiusieji atstovai šįkart ir argu
mentų surado naujų. Visi pripažino, kad 
už okupuotuose kraštuose nusavintus tur
tus ir kapitalus reikia atsilyginti, bet ne 
konfiskuotais pinigais.

Iš pradžių iškilo neaiškumų, kada gi iš 
tiesų vyriausybė pradėjo tartis su sovie
tais tais skolų sutvarkymo klausimais. Vy
riausybės atstovas pasekretorius Whitlock 
mini net 1940 m., o iš esmės buvę pradėta 
tartis 1959 m. Bet atstovas Wood nurodo, 
kad rimtas pokalbis pradėtas tik 1965 m., 
ir taip yra nurodęs vyriausybės atstovas 
svarstant įstatymą antruoju skaitymu. At
stovas Wood tiesiog reikalauja įrodymų, 
kad konservatorių vyriausybė būtų buvusi 
linkusi pasirašyti tokį susitarimą, koks bu
vo pasirašytas praeitų metų pradžioje šios 
vyriausybės. Skolų klausimas tuo susitari
mu vis tiek neišsprendžiamas. Visas par
lamentas žinąs, kad susitarimu dabar siek
ta politinių tikslų, bet nieko nepasiekta. 
Britų požiūriu koks čia galįs būti pasieki
mas, jei jie pateikė 15 mil. svarų ieškinį, 
sovietai 10 mil. sv„ o sutartį pasirašant ru
sai gavo dar pusę mil. arbatpinigių. Toks 
milžiniškas geraširdiškumas ypač neside
rinąs su Čekoslovakijos įvykiais. Šis atsto
vas dar primena, kad jau pirmųjų įstaty
mo skaitymų metu buvo vis keliamas klau
simas, ar čia gali būti teisėta išlyginti tar
pusavio skolas pinigais, kurie nei vie
niems, nei kitiems sutarties dalyviams ne
priklauso. Jis reikalauja aiškumo ir dėl to, 
ar bus grąžinta Baltijos valstybėms, kas 
joms priklauso, jei jos vėl kada bus nepri
klausomos, nes šiaip, jo žodžiais tariant, 
neteisingai būtų pasielgta su „Baltijos

Septynios DIENOS
Susidomėjimas Kosyginu

Buvo pasklidę gandai, kad Sov. Sąjun
gos ministeris pirm. Kosyginas serga. Tas 
gandas oficialiai atšauktas. Paskui praneš
ta, kad jis dalyvavo Pietų Jemeno prezi
dentui suruoštame priėmime, bet Tassas 
tą pranešimą pataisė: priėmime jis neda
lyvavo.

Naujas įspėjimas
Prancūzija įspėjo kitus Europos Ekono

minės Bendruomenės kraštus, kad Bend
ruomenei bus sudaryta pavojaus, jei iš pa
šalinių kraštų bus įsivežama maisto papi
gintomis kainomis.

Jeigu taip nebus daroma, tai Prancūzi
jos ūkininkams išeis į naudą: jie turės kur 
parduoti savo gaminius.

Manevrai pasienyje
JAV karinės pajėgos pradėjo manevrus 

Vokietijoje,' netoli Čekoslovakijos sienos.
Imtasi atsargos priemonių, kad tuo metu 

aviacija ar kitos rūšies daliniai nepažeistų 
sienos.

Manevruose dalyvauja ir tie daliniai, 
kurie neseniai buvo atgabenti į Vokietiją.

Viešai pakarti
Irako uždaruose teismuose buvo nuteis

ta mirti 14 žydų ir arabų.
Jie buvo pakarti viešose vietose vieni 

sostinėje Bagdade, kiti Basroje. Visi buvo 
kaltinami šnipinėjimu Izraeliui ir suokal- 
biavimu nuversti vyriausybę. Tokių bylų 
būsią daugiau.

Vadų įkaitinti, Irako gyventojai masiš
kai dalyvauja prieš Izraelį nukreiptose de
monstracijose. Vakarų kraštus tie korimai 
pritrenkė, nes manoma, kad tai yra kerš
tas Izraeliui. Vakarų kraštų žydai viso
kiausiais būdais reiškia pasibaisėjimą ir 
protestą.

Vidaus reikalų ministerio tvirtinimas
Čekoslovakijos vidaus reikalų ministeris 

Pelnaras pareiškė, kad kraštutinieji sėja 
krašte nerimą ir paniką. Kai kurie jų, esą, 
turi ginklus.

Bandymų susideginti iš viso buvę 18, 
bet daugumas tai darę nepolitiniais sume
timais.

valstybėmis, kurių vienintelis nusižengi
mas buvo tas, kad jas užpuolė Sov. Sąjun
ga, pasKui užėmė naciškoji Vokietija, o 
pasKui išlaisvino Rusija ir kad jos vis te
bėra tokios išlaisvintos ". Aiškumo dėlei jis 
primena pasekretoriaus laišką parlamento 
nariui sir T. Beamish, kuriame, be kita ko, 
pasakyta: „bet kuriai Baltijos valstybių 
vyriausybei, aišku, nebus užkirstas kelias 
reikalauti grąžinti priklausinius“. Patį su
sitarimą su sovietais jis laiKo įrodymu, 
kad palaipsniui vis blogėja reikalai, ir jis 
kviečia pasisakyti prieš įstatymą.

Didesnę kalbą po jo pasako atstovas pik. 
sir Tufton Beamish, kalbėjęs kitais kar
tais ir spaudoje kėlęs tą klausimą. Po įžan
gos jis nurodo, kad tasai įstatymas biau- 
rus, nevertas įstatymų rinkinin dėti. Sir 
Beamish sakosi kaip buvęs priešingas, taip 
ir tebesąs. Pirmiausia jis prikiša vyriau
sybei, kad ji parlamentą pradeda laikyti 
lyg guminiu antspaudu, kuris turi patvir
tinti jos veiksmus. Kaip gi, sako, šis susi
tarimas išsisuko nepraėjęs pro parlamen
tą? Diskusijos vyko tarp abiejų šalių dėl 
Baltijos aukso beveik 30 metų, kaip pasek
retorius sakęs. Bet vien tik diskusijos, o 
ne pasitarimai. Pasitarimai, netiesa, pradė
ti ne 1959 m., bet 1965 m. Kai vyko tie pa
sitarimai, sir Beamish vis kėlęs klausimą 
ir vis gaudavęs tvirtą patikinimą, kad susi
tarimas neįsigaliosiąs, kol parlamento ne
patvirtintas. Pavyzdžiui, Užsienių reikalų 
ministerija jam pačiam aiškiai parašiusi, 
kad Baltijos priklausiniai gali būti tvarko
mi tik parlamente. Toks laiškas jam bu
vęs rašytas 1967 m. birželio 15 d., o lygiai 
po dviejų savaičių, nors parlamentas ne 
tik nebuvo atsiklaustas, bet ir nepainfor
muotas, auksas jau buvo parduotas. Tai 
esąs skandalas. Bet dvi savaites vyriausy
bė pakeitė nuomonę ir sulaužė savo paža
dą, nepainformuodama parlamento. Taip 
pat atsitikę ir su sutartim.

Toliau jis pereina į tą pusmilijonį, kuris 
jau panaudotas. Jis atiduotas be parlamen
to pritarimo. Oficialiame pranešime buvo 
pasakyta, kad jei parlamentas nepritars, 
tai pusmilijonis nebus duotas, o dabar jau 
ir išleistas. Kas atsitiktų, jei parlamentas 
dabar atmestų įstatymą? Iš tiesų susitari
mas buvo pradėtas vykdyti, kai tik minis
teris pirmininkas jį pasirašė. Ministeris

Dokumentai liudija
Britanija paskelbė tomą savo 1919-1939 

m. užsienių politikos dokumentų.
Britų laikraščiai ypač atkreipia dėmesį į 

tuos dokumentus, kurie susiję su 1926 m. 
visuotiniu streiku. Tada santykiai su so
vietais buvo atsidūrę visiškai ties briauna. 
Sovietų Sąjunga kišosi į streiko reikalus, 
ypač remdama angliakasių profesinę są
jungą — davusi jai 650.000 rublių. Sovie
tų diplomatiniai sluoksniai, ypač Litvino
vas, buvo pradėję pulti Churchillį. 1927 m. 
pradžioje laikinai buvo nutraukti diploma
tiniai santykiai. Britanijos ministerių ka
binete jau buvo galvojama, kad maža be
trūksta iki karo.

Kam buvo skirtos kulkos?
Kai kurie laikraščiai nurodo, kad į Krem

lių važiavusius kosmonautus apšaudė jau
nuolis, kuris tuo metu buvo sargybinio bū
delėje prie vartų.

Taip pat sakoma, kad kulkos galėjo būti 
skirtos partijos-vyriausybės vadams. Jis 
būsiąs apsirikęs, nes pakeliui automobi
liai pasikeitė vietomis.

Jis turėjęs ne tik ginklus, bet ir cianido, 
bet buvęs staigiai suimtas ir nespėjęs tais 
nuodais pasinaudoti.

Tassas netvirtino, kad jaunuolis būtų 
buvęs nervų ligonis (taip tvirtino Sov. Są
jungos užsienių reikalų ministerija).

Laidotuvės
Susideginusio čekoslovako studento Ja

no Palacho laidotuvės praėjo, palyginti, 
ramiai.

Dalyvavo minios žmonių (mažiausias da
lyvių skaičius laikraščiuose nurodomas 
40.000, didžiausias — 500.000).

Kova su nusikaltimais
JAV prez. Nixonas pavedė teisingumo 

ministeriui pirmiausia susirūpinti nusikal
timų didėjimu pačiam Vašingtone. Apiplė
šimų skaičius beveik padvigubėjo palygin
ti su 1967 m.

Prezidento dėmesį atkreipė apiplėšimai 
prie Baltųjų Rūmų. Vakare išėjo į gatvę 
Balt. Rūmuose dirbanti sekretorė ir buvo 
apiplėšta jau Nixonui prezidentaujant. Po 
poros dienų kita tarnautoja buvo užpulta 
prie pat Rūmų vartų. 

pirmininkas toks viskuo buvo tikras, kad 
po to išmokėjo sovietams pusmilijonį, ku
ris nepriklauso nei jam, nei šiam kraštui. 
Tas biaurus susitarimas buvo pristatytas 
parlamentui jau kaip įvykęs faktas, kas 
būtų pateisinama skubiais atvejais, bet net 

(Nukelta į 3 psl.)

ATPASAKOJO AUKSO DEBATUS

Sausio 23 d. „The Times“ plačiau atpasa
kojo, kas buvo kalbama britų parlamente, 
svarstant Baltijos kraštų aukso klausimą.

Mūsų laikraštis irgi pateikia tų kalbų 
santrauką.

PALYGINIMAI

John Graham, rašydamas sausio 24 d. 
apie Čekoslovakiją ryšium su Jano Pala
cho tragiška mirtim, be kita ko, nurodo:

„Tai taip čekų ir slovakų tautos paga
liau buvo įjungtos į tautų kalėjimą, kuris 
anksčiau jau prarijo estus, latvius, lietu
vius, bielorusus, ukrainiečius ir dar eilę 
kitų kadaise laisvų tautų“.

NEKROLOGO VIETOJE
LAISVĖ KURTI LEGENDĄ APIE TIESĄ

Laisvė iš tikrųjų yra toks sunkiai suvo
kiamas žodis. Nei storiausi žodynai, nei 
didžiausios enciklopedijos mums tos lais
vės neišaiškins. Ji tokia neapčiuopiama, 
tokia neapibrėžta ir liauni — kas vienam 
yra pati laisvės esmė, kitam jau gali būti 
nelaisvė ir nepakeliama priespauda.

Kai šiandieną skaitome tokį visur įsipi- 
lietinusį ir, rodos, jau savaime supranta
mą išsireiškimą „laisvasis pasaulis“, daž
nai turime liūdnai ir gal net kiek skaus
mingai nusišypsoti, prisiminę tūkstančius 
politinių kalinių Graikijoje, prisiminę va- 
distinius režimus Ispanijoje, Portugalijoje, 
daugelyje naujųjų Afrikos valstybių, prisi
minę daugumos Pietų Afrikos, Rodezijos 
gyventojų priespaudą, prisiminę, kad stu
dentai dėl laisvės demonstruoja Prancūzi
joje ir kad policininkai, tą pačią laisvę gin
dami, tiems studentams daužo galvas...

Kas gi pagaliau toji laisvė? Ar ji iš tik
rųjų gali būti iškovojama barikadose ir 
mūšių laukuose? Ar kartais nebuvo teisūs 
tie senieji teologai, mistikai, metafizikai ir 
visokie išminčiai, kurie teigė, kad laisvės 
ieškotina atskiro žmogaus viduje, kad lais
vė tėra siektinoji žmogaus dvasinė būsena, 
kad ir grandimis surakintas kalinys iš tik
rųjų gali būti savo viduje laisvas kaip 
paukštis. Kas gi pagaliau yra laisvė?

* * *
1969 m. sausio 16 d. Prahoje gimė nauja 

legenda. Nebuvo tai legenda apie laisvę, 
ir nebuvo tai šauksmas į barikadas už lais
vę kovoti. Tai tebuvo legenda apie tiesą. 
Apie kiekvieno žmogaus teisę tiesos ieškoti 
ir ją pažinti.

Ieškok tiesos,
Klausykis tiesos,

. Mokyk tiesos, 
Mylėk tiesą, 
Vadovaukis tiesa 
Ir gink tiesą 
Iki mirties.

Tai yra 15 šimtmečio heretiko, atskalū
no, maištininko ir čekų tautos didvyrio Ja
no Huso malda. Ir šiandieną Prahos gatvė
se, ant sienų ir ant tvorų, daug kur išrašy
tas Huso šūkis — „Pravda žviteži“ („Tie
sa laimės“)...

Tą dieną kitas Janas, 21 metų amžiaus 
Prahos universiteto filosofijos studentas 
Janas Palachas, viešai susidegino: jis gy
nė tiesą iki mirties.

Jo profesoriai, kolegos ir artimi bičiu
liai pasakoja, kad Janas Palachas nebuvo 
mistikas, netikėjo į pomirtinę būtį, jo ap
sisprendimas susideginti buvo padarytas 
racionaliai, šaltai ir apgalvotai, žinant, kad 
po skausmingos mirties liepsnose jo lau
kia niekas. Jo pirmtakai buvo laimingesni.

Janas Husas, 1415 m. kaip heretikas su
degintas ant laužo, tikėjo pomirtiniu gy
venimu, ir mirtis jam tebuvo būties pakei
timas. Budistai vienuoliai, praeitaisiais 
metais susideginę Vietname, tikėjo po mir
ties pasieksią nirvanos — palaimingos bū
senos. Janas Palachas po mirties nieko ne
sitikėjo, bet jis ją pasirinko tam, kad lai
mėtų tiesa.

Šiandieną Prahos Wenceslo aikštėje iš
kabintas vienas vienintelis šūkis: „Nebūk 
abejingas tai dienai, kurią ateities šviesą 
nešė liepsnojantis kūnas“. Taip gimė le
genda. Moderniška šių dienų legenda apie 
tiesą, nes Jano Palacho mirtis nebuvo iš
šūkis čekų tautai kovoti už laisvę, už visiš
ką politinę nepriklausomybę, už šiandieną 
neįgyvendinamų reikalavimų skelbimą.

Petras Klimas, miręs Kaune sausio 16 
dieną, buvo vienas tų lietuvių, kuriems ne 
tik bendrai su visa Lietuva, bet ir patiems 
asmeniškai teko skaudžiausiai pakelt žiau
rias Stalino su Hitleriu prieš 30 metų pa
slapčiomis susiderėto sąmokslo pasekmes.

Petras Klimas buvo vienas iš 1917 m. 
Lietuvių Konferencijos Vilniuje šaukėjų, 
vienas iš toj konferencijoj išrinktos Lietu
vos Tarybos narių, vienas iš tos dvidešim
ties pasirašiusiųjų 1918 metų Vasario 16 
dienos aktą ir vienas iš uoliausiai dirbusių 
laimėti tam aktui tarptautinį pripažinimą 
—vienas iš Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterijos pradininkų ir vadovų, o nuo 1925 
metų ligi pat Lietuvos tragedijos, ištisą 15 
metų,—Lietuvos atstovas anuo metu svar
biausiame tarptautinės politikos centre — 
Prancūzijos sostinėje.

Maskvos-Berlyno sąmokslininkams jau 
ir susipykus, Petrui Klimui, kaip vienam 
iš daugiausia apie tą sąmokslą žinojusių ir 
jo paliestų liudininkų, vis tiek teko pakelti 
jų abiejų iš eilės triuškinantį smurtą. Dve
jus metus niokotas nacių koncentracijos 
stovyklose ir kalėjimuose, fiziškai ir dva
siškai iškankintas ir tik tada grąžintas į 
Lietuvą tartum tam, kad netrukus patektų

Tai buvo reikalavimas žinoti tiesą. Reika
lavimas laisvos ir visapusiškos informaci
jos spaudoje, per radiją ir kitas susižinoji
mo priemones. Tai buvo reikalavimas tei
sės viešai išgirsti ir ištarti tiesą, kokia ji 
bebūtų. Ir tai buvo desperatiškas protes
tas prieš įvestą ir, sovietų reikalavimu, 
griežtinamą cenzūrą.

Jano Palacho žengtasis žingsnis neišsi
tenka vien tik čekų tautos rėmuose. Jo pa
siaukojimas yra prasmingas visur, kur 
laisvas žodis yra engiamas, kur pasakyti 
tiesą, visą tiesą, yra draudžiama arba 
trukdoma.

Tai, tur būt, neatsitiktinumas, kad po so
vietinės okupacijos čekai ir slovakai nieko 
taip atkakliai nesistengia išsaugoti, kaip 
laisvą spaudą. Praeitais metais, tarp sau
sio ir rugpiūčio mėnesių, Čekoslovakijos 
spauda iš tiesų buvo laisva, laisviau ir 
drąsiau skelbusi tiesą, negu ne vieno Va
karų krašto spauda. Vakarų koresponden
tų nuomone, Čekoslovakijos spauda tuo 
laikotarpiu pasiekė tokio aukšto žurnalis
tinio lygio, kokio jai daug kas galėtų pavy
dėti. Ir teisės tokią tiesą skelbiančią spau
dą turėti čekai ir slovakai pirmoje eilėje 
reikalauja. Dėl tos teisės susidegino ir Ja
nas Palachas. Ir dėl to jis liks akstinu ir 
paskatinimu visiems, nepaskutinėje vieto
je ir lietuviams šiapus ir anapus, kovoti už 
teisę pasakyti tiesą.

Ir vis dėlto Janas Palachas buvo laisvas, 
laisvai pasirinkęs mirtį už tiesą.

R. E. Maziliauskas

MAPU IR LIETUVA

Filatelistinė spauda labai išgarsino Lie
tuvos vardą, rašydama „Lithuanian“, „Li
thuanian Jew“ ir pan. Mat, spalio mėn. Iz
raelis išleido pašto ženklą su gana garsaus 
žydų rašytojo Abraham Mapu atvaizdu. 
Abraomas Mapu (1808-1867) gimė Kauno 
priemiestyje Vilijampolėje, buvo labai iš
silavinęs žydas, vertėsi mokytojo amatu 
Kaune, Jurbarke ir Raseiniuose ir rašė 
hebrajų kalba. Jo romanas „Ziono meilė“ 
laikomas vienu geriausių naujosios hebra
jų literatūros kūrinių, kuriame atvaizduoti 
bibliniai laikai taip tiksliai, lyg jis pats 
anais laikais ten būtų gyvenęs, nors Mapu 
niekad net nesilankė Palestinoje. Žinovai 
sako, kad romane pavaizduota gamta la
bai primena Kauno apylinkių gamtą. Pa
rašė ir daugiau kūrinių. Mirė po operaci
jos Karaliaučiuje. Jo vardu Kauno sena
miestyje buvo pavadinta viena gatvė, (iš 
filatelistų biuletenio „Lietuva“ Nr. 8/125)

SAULĖS OBSERVATORIJA
Amerikiečiai sėkmingai paleido į erdvę 

saulės observatoriją. Ji skries apie žemę, 
•kaip ir visokie dirbtiniai žemės palydovai.

Skriedama ji iš anksto pranešinės apie 
prasidedančias saulėje radiacines audras, 
kurios pavojingos erdvės tyrinėtojų gyvy
bei. Iš anksto žinodami, tyrinėtojai galės 
pasisaugoti.

DBLS Coventrio Skyriaus pirmininką 
JONĄ DIMŠĄ,

jo broliui Algimantui Dimšai Lietuvoje 
mirus, skausme ir nuliūdime užjaučiame.

Leamingtono lietuviai 

į kitų buvusių sąmokslo partnerių rankas 
ir į jų kalėjimus dar ilgesnei metų eilei. 
Šių smurtininkų jau beveik galutinai fi
ziškai palaužtas, Petras Klimas irgi paga
liau buvo grąžintas į Lietuvą drauge su ja 
dar tęsti bendrų nelaisvės dienų. Tuščios 
liko pastangos išrūpinti jam galimybę, 
bent po dviejų su viršum prievartavimo 
dešimtmečių, baigti gyvenimą ramybėje, 
dukters bei sūnaus globoje.

Taip šis uolusis Lietuvos laisvės skelbė
jas ir kūrėjas, baigdamas 78-tus savo am
žiaus metus (gimęs 1891 metų vasario 23 
d.), turėjo užbaigti turiningą savo gyveni
mą savo Lietuvoj, bet vėl nelaisvės pri
slėgtoj.

Tokiose pačiose aplinkybėse gyvųjų tar
pe belieka paskutinis iš Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo skelbėjų — buvęs 
Lietuvos valstybės prezidentas Aleksand
ras Stulginskis. Jam vasario 26 d. bus 84 
metai amžiaus. (Elta)

SPAUDOJE
MINĖJIMAI IR KRITIKAI

Kanadiškių „Tėviškės Žiburių“ (1968 m. 
XII. 5 Nr. 49) vedamojo autorius šitaip pa
vadintame straipsnyje rašo, kad mes mėgs
tame rengti minėjimus ir juos kritikuoti, 
bet jie reikalingi, nes

„Tie minėjimai atnaujina mūsų ryšius 
su didžiaisiais praeities įvykiais ir asmeni
mis, palaiko mūsų tautinį tęstinumą. Tai 
nėra mūsų tautinis išradimas. įvairias su
kaktis mini visos civilizuotos tautos“. O 
kas gi praeities nemini?

„Savo praeities nemini tiktai tie, kurie 
jos neturi. Tai primityvios tautelės, kurios 
savo istorijos dar neturi, arba modernieji 
barbarai, kurie ilgai kurtą tautos istoriją 
paneigia, suniekina. Ir vieni ir kiti yra be
dvasiai“.

O kaip gi dėl kritikos? Laikraštis rašo:
„Taigi, iš esmės minėjimai yra prasmin

gi ir naudingi. Kyla tad klausimas, kodėl 
pastaruoju metu atsiranda vis daugiau 
balsų prieš minėjimus? Nesunku įžvelgti, 
kad tuose kritikos balsuose nėra esminio 
jų paneigimo. Juose girdėti ne primityvu
sis žmogus ir ne modernusis barbaras, o 
patriotas lietuvis, kuriam savosios tautos 
praeitis brangi, tačiau dabartinė statiškoji 
minėjimų forma sunkiai priimtina. Ir tai 
dėl to, kad ji tapo monotoniška. Juk ji dau
geliui kartojasi jau beveik trisdešimt me
tų. Pro tą monotoniją sunkiai begali prasi
skverbti praeities lobiai. Nevienas jau ėmė 
priekaištauti, kad mūsų žmonės nebemyli 
savo tėvynės, nesidomi jos praeitimi, nes 
nebeateina į minėjimus. Nemažiau, gal 
būt, tektų priekaištauti rengėjams, kurie 
nusibodusiu trafaretu atgrasina žmones. 
Kas gi šiandieną gali klausyti nesibaigian
čių prakalbų, ypač tokių kalbėtojų, kurie 
sakosi trumpai kalbėsią, skatina kitus 
trumpinti, o patys tuščiai užsišneka? Kas 
šiandieną begali gėrėtis programa, kurią 
jau girdėjo dešimt-penkiolika kartų? Tai
gi, monotonija bei nuobodumas užmuša 
mūsų minėjimus“.

Laikraštis čia pat pasiūlo sumažinti mi
nėjimų skaičių, bet geriau jiems pasiruoš
ti, nes —

„Į retesnius, bet rūpestingai paruoštus 
minėjimus dar daug kas ateina. Tai galima 
pastebėti ir praktiniame gyvenime. Pvz., 
tose vietovėse, kur rengėjai sugeba pa
ruošti įdomią, vertingą programą, tautie
čiai suplaukia gana gausiai *. Kitas daly
kas, kaip laikraštis nurodo, „yra švenčių, 
kurios jau nustojo didelės dalies savo pras
mės. Nėra vilties, kad dirbtinai pavyks jas 
atgaivinti. Jų reikėtų arba atsisakyti, arba 
jungti su kitomis šventėmis, arba duoti 
naują turinį, artimą dabarčiai“.

BALSAS DĖL B. K. BALUČIO FONDO

Savo apžvalgoje iš pasaulio lietuvių gy
venimo kanadiškis savaitraštis „Tėviškės 
Žiburiai“ 1968 m. Nr. 51-52 pateikia tokią 
žinią:

„Lietuvos Ministerio B. K. Balučio ka
pui paminklinės lentos projektą ruošia 
skulptorius Antanas Brazdys, aukas renka 
specialus fondas. Spaudoje buvo keltas 
klausimas — ką reiškia paminklinė lenta? 
Negi bus pasitenkinta tik paprasta lenta 
su atitinkamu įrašu ir atsisakyta pamink
linio antkapio minties? Fondo pirm. P. B. 
Varkala šiuo reikalu turėtų paskelbti pla
tesnę informaciją. „Europos Lietuvyje“ ra
šoma: „...skulptorius Antanas Brazdys šiuo 
metu kaip tik projektuoja paminklinę len
tą, kuri bus padėta ant velionies Ministe
rio kapo“. Toks apibūdinimas iš tikrųjų 
yra labai miglotas. Aukotojams būtų leng
viau susigaudyti, jei „E L“ įsidėtų projek
to nuotrauką“.

1
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A. A. JUOZAS BAČIŪNAS
rio knygą apie A. Smetoną, dr. V. Maciū
no apie A. Strazdą, P. Alšėno apie M. Jan- 
Kų. Gražūs tai buvo jo mostai.

J. Račiūnas iš tiesų buvo retas žmogus.
MIRĖ B. BABRAUSKAS

Velioni, sausio 23 d. mirusį, Juozą Ba- 
čiūną, nors jis nuolat gyveno JAV, protar
piais turėdavo progų sutikti ir kitų žemy
nų lietuviai, ypač pastaraisiais metais. At
rodo, savo biznį daugiau patikėjęs sveti
moms rankoms, pats jis su savo generolu, 
kaip vadindavo savo žmoną, ryždavosi 
bent senatvėje dažniau atsipūsti ir pasau
lio pamatyti. Čia jis pasuks į Europą ir 
pravažiuodamas ar grįždamas būtinai už
suks į Londoną, kur turėjo savo jaunys
tės draugą ministerj Balutį. Jeigu jau kar
tą Londone, tai jis būtinai susitiks ir su ki
tais lietuvių veikėjais-vadais pasikalbėti 
visokiais lietuviškais reikalais, o jeigu bus 
suorganizuotas koks platesnis susitikimas, 
tai su malonumu ir didesniame visuome
nės būry pasirodys visada toks judrus-gy- 
vas, pilnas kalbų ir minčių ir viskuo besi- 
domįs. Europos žemyne jo dėmesys irgi 
daugiausia būdavo skirtas lietuviams ir 
lietuviškiems reikalams, nes visa tai, atro
do, ir buvo J. Bačiūno gyvenimas ir poil
sis.

Pastaraisiais metais jis buvo ypač suar- 
tėjęs su Australijos lietuviais, kuriuos 
bent kelis kartus lankė, vis ilgiau tarp jų 
pabūdamas, jų lietuviškus užsimojimus ne 
kartą ir materialiai paremdamas. Austra
lijos lietuvių bendruomenė buvo išsirinku
si jį savo garbės nariu, mokėjo parodyti 
jam savo prisirišimą ir šilumą, tai ir jis 
ten, matyt, jausdavosi kaip namie ir tokia 
pat šiluma atsimokėdavo.

Dabar jau kiek metų, kai J. Bačiūnas 
naudojosi, tur būt, pačia aukščiausia lie
tuvių išeivijos vieta — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko. Nenorime čia 
žeminti tų, kurie pagal savo einamąsias 
pareigas ar atliekamuosius darbus norėtų 
jaustis ar jaučiasi aukštesni. Bet J. Ba
čiūnas buvo lyg ir mūsų prezidentas, kuris 
nekelia jokių galinčių lietuvius skaldyti ir 
tarp jų ginčus kelti klausimų, o savo kal

bomis ir pasirodymais vien tik vienybę 
stengiasi įkvėpti. Tiesa, PLB dirba darbus, 
prie tų darbų prisidėdavo ir J. Bačiūnas, 
bet jam labiausiai ir tiko tas prezidentiš
kasis vaidmuo, tur būt, tiek pagal jo būdą 
ir pagal įsitikinimus pirmoje vietoje būti 
lietuviu. J. Bačiūnas juk ir buvo tautinin
kas, bet dar ir toks, kuris, tur būt, plačiau
siai suprastą lietuviškumą laikė didesniu 
tautininkiškumu negu kokį nors siauroką 
partiškumą. Kai mūsų partijos svetur 
(pratusios čia sueiti darbo dirbti į krūvą, 
čia apsigrįžusios ir vėl įkaitusios išsiskirti 
ar bent pradėti visokius neesminius gin
čus, J. Bačiūno buvimas Bendruomenės 
priekyje, tose lyg ir garbės pareigose, tu
rėjo vienijančios, raminančios reikšmės. 
Toks, matyt, buvo J. Bačiūno būdas.

Platesniems lietuvių sluoksniams J. Ba
čiūnas dar galėjo būti žinomas ir kaip 
spaudos žmogus ir knygų leidėjas. Su 
spauda jis buvo suaugęs nuo jaunystės. 
Jaunystės metais jis iš pradžių dirbo „Lie
tuvos“ laikraščio spaustuvėje, paskui 
„Draugo" administracijoje, po to ir vėl 
„Lietuvoj“. 1916 m. su kitais atpirko „Lie
tuvą", nors po trejeto metų tas laikraštis 
turėjo susilikviduoti. Nors po to jis perėjo 
grynai į biznį — įsitaisė vasarvietę, kuri 
jam davė gero pelno, bet nuo spaudos ne- 
atkrito. Didelė tų jo laikraštinių rūpesčių 
dalis, ypač po šio karo, buvo skirta tauti- 
ninkiškajam laikraščiui „Dirvai“. Jis kele
tą metų net pirmininkavo „Dirvą“ lei
džiančiai „Vilties" leidyklai. Bet jis iš seno 
jau žinomas ir kaip knygų leidėjas. Jau 
nuo 1927 m. jis yra išleidęs bent trejetą 
dainų rinkinių, knygas apie A. Olšauską, 
V. Ambrose, A. Olj, A. Vanagaitį, B. K. Ba
lutį, porą Lietuvos miestų monografijų. 
Ypač maloniai nustebindavo J. Bačiūnas 
knygos mylėtoją pačiais paskutiniaisiais 
metais. Knygų leidyklom apsnūdus, J. Ba
čiūnas tylom paleido į žmones dar Šlioge-

Aisku, ne darbas spaustuvėje ar laikraš
čiuose, bet išgarsėjusi vasarvietė jam su
krovė pinigo ir užtikrino patogų gyvenimą. 
Tačiau toks gi retas dalykas, kad turtingas 
žmogus dar imtųsi nepraktiško darbo, kaip 
knygas leisti. O J. Bačiūnas buvo toKs. Ar
ba tas jo važinėjimasis po kitus žemynus 
ir noras nuvažiavus būtinai laikytis tarp 
lietuvių. Šiaip pinigingi lietuviai nelabai 
mėgsta pažiūrėti į kito lietuvio pusę, ypač 
jei jis nelygus jam. Tokie greičiau, kai pi
nigo turi, yra pratę naudotis tik už pinigą 
gaunamąja prabanga ir užmiršta, kad ša
lia to dar yra kažkokie lietuviški reikalai. 
Vadinas, J. Bačiūnas ir praturtėjęs išsilai
kė lietuviško idealizmo lygyje, ir už tai 
jam priklausė pagarba gyvam, priklauso 
širdies padiktuotas žodis ir mirusiam. Te
gu tam retam lietuviui būna lengva sveti
ma žemė!

V. PETRAVIČIAUS PARODA
Vilniuje yra surengta antra ilgai Lietu

voj neminėto dailininko kūrinių paroda. 
Tai Chicagoje gyvenančio dailininko Vik
toro Petravičiaus Lietuvoje likusių prieš
karinių darbų paroda Anot pranešimų 
laikraščiuose, „rodoma daugiau kaip šim
tas teminių paveikslų, daug iliustracijų 
lietuviškoms knygoms“. Visi tie darbai esą 
saugomi valstybinio muziejaus fonduose. 
Apie dailininką informuojama, kad jis bai
gęs Kauno meno mokyklos grafikos studiją 
ir dvi aukštąsias dailės mokyklas Paryžiu
je. Ir, jau be jokio priekaišto, pažymi, kad 
„po antrojo pasaulinio karo grafikas gyve
na Jungtinėse Valstybėse“. (E)

HENDONO SKULPTORĖ
Sausio 10 d. „Hendon Times“ (Londono 

dalis) išsispausdino reportažą apie jauną 
skulptorę Merle Osrin, kuri, be kita ko, pa
sisakė, kad jos motina — lietuvė (tėvas 
vokietis).

Atklydusi iš JAV žinia, kad gruodžio 13 
d. ten, jos Cmcagos mieste, mirė BeneaiK- 
tas uabrausicas, neatrodo įtikėtina. Vyras, 
gimęs 1910 m. liepos 1 d., jau nusineštas 
mirties: oet, pasirodo, tai tiesa — mirtis 
šienauja iš peties.

sis is AKseusK.es (Padubysio valse.) ki
lęs vyras, baigęs siaubuose gimnaziją, pra
dėjo ypač plačiai reikštis Universitete, į 
kurį įstojo 1928 m. ir kuriame studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Kurį laiką ta
da gyvai veikė humanitarų draugija, o vi
sa tos draugijos gyvybė daugiausia ir su
kosi apie jos pirmininką—Benediktą Bab- 
rauską. Visokio entuziazmo pilnas, tais 
studijų metais jis ir eilėraščius rašė ir visą 
jų knygą išleisdino, bet tuo ir baigė savo 
poetinį kelią. Vėliau, ką jis kur darė, buvo 
daugiau proziški dalykai.

Tais universiteto metais jis jau sutapo 
ir su žurnalistika, nes 1930-1934 m. reda
gavo „Lietuvos Studentą“. Tais pat metais 
jis įsijungia ir į plačiąją Lietuvos spaudą 
—kultūrinėmis, kalbinėmis ir literatūrinė
mis temomis rašo J. Keliuočio leistoje ir 
redaguotoje „Naujojoje Romuvoje“, vien
kartinėje literatūrinėje „Linijoje“, litera
tūros ir kultūros žurnale „Skynimuose“, 
poezijai skirtame žurnale „Pradalgėse“. 
Apie tą metą jis išspausdina dar atskirais 
leidiniais lietuvių literatūros istorijos ap
žvalgą, knygelę rašybos klausimais, kitą— 
kirčiavimo taisyklėms.

Baigęs studijas, 1934-1938 m. dėsto lie
tuvių kalbą ir literatūrą Telšiuose, 1938- 
1940 m. Mažeikiuose, 1940-1941 Naujoje 
Vilnioje, 1941-1944 m. Kaune. Šis darbas 
pareikalauja daug laiko, ir B. Babrauskas 
smarkokai atitrūksta nuo spaudos, nors ir 
tuomet dar parašo „Vairui“, vėliau ir „Die
novidžiui“.

Atsidūręs svetur, tuojau sudarė dviejų 
dalių antologiją „Lietuvos keliu“, kuri bu
vo išleista 1948 m. Tuomet daug kur sto

vyklose dirbo lietuviškos mokyklos, bet 
joms trūko bet kokių vadovėlių ar skaity
mų knygų. Ta jo sudarytoji plati antolo
gija mokyklai ir atstojo skaitymų knygą.

Nusikėlęs į JAV, jis nuo 1950 m. perėmė 
Rašytojų Draugijos vadovybę. Jo pirmi
ninkavimo laikais Draugija, tur būt, buvo 
geriausiai susiorganizavusi ir veikliausia.

Tais svetur gyvenimo metais jis, šalia 
savo tiesioginio darbo, čia kurią nors kny
gą suredaguodavo, čia straipsnį parašyda
vo (Draugui, Aidams). Kadangi troški
mams nėra galo, tai jis neseniai įsigijo 
amerikoniškos mokyklos mokytojo specia
lybę. Matyt, visų darbų ir pastangų neat
laikė širdis, ir Benys Babrauskas mirė, ir 
mes netekome lietuviškai veiklaus ir visa
da energingo vyro.

ŠEIMA
„Jėzus iškeliavo su jais, atėjo į Nazare
tą ir buvo jiems klusnus" (Luko 2, 51) 
Lietuvių kalboje turime du žodžiu, pana

šiu vienas į kitą, bet išreiškiančiu dvi skir
tingas sąvokas: šeima ir šeimyna. įprasti
ne prasme šeimą sudaro tėvai ir jų vaikai, 
broliai ir seserys, o šeimyną sudaro, be šei
mos narių, visi kiti, gyvenantieji prie šei
mos, samdiniai, artimi giminaičiai ir laiki
nai su šeimos nariais gyvenantieji asme
nys.

Šeimynos sąvoka atėjo iš labai senų lai
kų. Šeimynai vadovavo šeimininkas, tėvas. 
Jis kartu buvo jų globėjas ir teisėjas. Se
novės iškasenos rodo, kad žydų tautoje,

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(34)

STEPONO DARBOVIETĖS

Turėdama laisvo laiko, megzdavau margas pirš
tines. Tų pirštinių per pirmuosius dvejus metus nu- 
mezgiau gal apie 150 porų. Jas išdalydavau Kalėdų 
proga.

Steponas buvo susirūpinęs darbą gauti. Neišsi
pildė jo viltys, kad mudviem ar bent jam bus numa
tytas koks nors apmokamas užsiėmimas. Jo artimie
ji nesiskubino čia padėti jam susirasti darbo, o jis 
pats, nemokėdamas kalbos, negalėjo susiieškoti. Pa
galiau pusbrolis Jonas Karvelis nuvežė jį į tą fabri
ką, kuriame tuomet dirbo, ir Steponas tikrai pradėjo 
dirbti su šluota.

Fabrikėlis buvo tolokai nuo Jokūbo namų, to
dėl pradžioje reikėjo meilintis Jonui, kad paimtų kar
tu su savim. Vėliau Steponas susirado bendrai kelio
nei senąjį ateivį lietuvį.

Darbas ir aplinkuma Steponui buvo neįprasti, 
todėl sunkūs. Jis pats, kaip ta šluota jo rankose, bu
vo nuolat stumdomas. O patvirkę bendradarbiai ne
pagailėdavo ir pašaipų.

Pirmojoje darbovietėje Steponas dirbo ligi 1948 
m. gegužės mėn. Kadangi čia buvo per sunku, tai 
Katrynos svainis padėjo jam gauti darbą „General 
American“ autobusų fabrike, čia jis gavo dažytojo 
darbą. Darbas buvo nesunkus, tačiau pavojingas 
sveikatai dėl dažų nuodų, šiame fabrikėlyje išdirbo 
apie metus ir 1949 m. vasarą buvo atleistas sumažė
jus darbo.

Pabuvęs porą mėnesių be darbo, buvo priimtas 
į plieno liejyklą mechaniko padėjėju sunkiam dar
bui. Po to tepė mašinas, dar vėliau gavo darbą pri
žiūrėti elektros variklius (dinamo). čia jau teko dirb
ti pamainomis, darbas susijęs su pavojais, bet pama
žu jis išmoko, įprato ir dabar tebedirba.

Pirmieji dveji ar treji metai mudviejų gyvenimo 
Harboro buvo lyg ir vaišių metai. Vaišės būdavo 
rengiamos didžiųjų švenčių proga, gimtadienių ir ki
tomis Svetinėmis progomis. Tos vaišės kartodavosi 
kasmet, atrodo, kad žmonės čia labai mėgsta sve
čiuotis ir palaiko glaudžią draugystę.

Ilgainiui ta tradicija keitėsi ir nyko, ypač kai 
kuriems seniesiems mirus. Vasaros metu dar buvo 
ruošiamos vaišės Jokūbo ir Jono Karvelio vasarna
myje, apie 60 km nuo Harboro, prie Michigano eže
ro. Bet 1957 m. Karveliai tą vasarnamį pardavė, tai 
taip ir pasibaigė iškylos.

Didesnio masto iškylos dar kasmet būdavo ruo
šiamos į Čikagos šv. Kazimiero kapines gegužės 30 
d. Tą dieną kiekvienas puošia savo artimųjų, gimi
nių ir bičiulių kapus. Po pamaldų visi rinkdavosi ša
lia kapinių esančiam Vytauto darže į pikniką ir čia 
vaišindavosi daugiausia iš namų atsivežtomis gėry
bėmis.

Gruodžio mėn. pradžioje Katryna surado mud
viem dviejų kambarių butelį — kambarį su virtuve. 
Apskritai butelis buvo neblogas. Namo savininkas, 
senas ateivis lietuvis, fabriko darbininkas, buvo rū
pestingas žmogus. Jeigu reikėdavo ką nors sutvar
kyti, atlikdavo nedelsdamas. O šeimininkė tikrai bu
vo gera moteriškė. Gegužės mėn. persikėlėm pas 
Katrynos motiną, čia buvo 3 nemaži šviesūs kam
bariai. Toje pastogėje išgyvenome ligi 1956 m. pra
džios, taigi beveik pilnus 8 metus.

Pirmaisiais mudviejų čia gyvenimo metais Ste
ponas laisvalaikiais rašinėdavo laiškus ir siųsdavo 
siuntinėlius likusiems Vokietijoje bičiuliams ir vyk
dė toliau dar tremtyje pradėtuosius giminių ir drau
gų paieškojimus. Tų jo paieškojimų dėka ne vienas 
šičia surado savo gimines ir draugus.

1949 m. Amerikos vyriausybei pravėrus plačiau 
duris įvažiuoti, Steponas gavo naują darbą ir rūpes
čių. Vokietijoje buvę likę mudviejų giminių ir bičiu
lių, kuriems reikėjo padėti. Teko ieškoti žmonių, 
šios šalies piliečių, kurie duotų garantijas. Tokių 
žmonių nelengva buvo rasti.

Mudviejų laimei, Katryna pasirašė garantijas, 
rodos, 3 šeimoms, vieną davė M. Slėnys, o dar vieną 
ar dvi Steponas išrašė savo pusbrolio Jono vardu.

Atvykusiems darbo susirasti taip pat rūpinosi 
Steponas. Jis surasdavo įtakingų savo bičiulių, kurie 
tą darbo reikalą sutvarkydavo.

Steponas įsitraukė ir į visuomeninį darbą — bu
vo išrinktas į Balfo 95 skyriaus valdybą, kurioje 
dirbo bene 3 metus. Paskui pakartotinai buvo ren
kamas į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Harboro 
skyriaus valdybą.

IR Aš GAUNU DARBĄ

Ligi 1950 m. liepos mėn. gyvenau iš Stepono 
uždarbio. Eiti dirbti į skalbyklą ar siuvyklą bijojau 
— neturėsiu, sakau, pakankamai jėgų, o imtis savo 
specialybės darbo neturėjau (ir neturiu) teisės. Tie
sa, Harboro miestelio gydytojas sakė kartą, kad iš
imties keliu, gal būt, mane atleistų nuo pareigos lan
kyti vėl universitetą ir duotų teisę laikyti egzaminus 
pasipraktikavus ligoninėje. Tačiau nesiryžau. Man 
atrodė, kad, būdama daugiau kaip 60 metų amžiaus, 
nebepajėgsiu nei praktikos atlikti, nei egzaminams 
pasirengti. Be to, įsigijus praktikos teisę, nelengva 
bus ja pasinaudoti, nes kabinetui įrengti reikia ne
maža lėšų, o aš, išdirbusi tik rentgenologijos srityje 
apie 26 metus, nuo bendrosios medicinos praktikos 
buvau nutolusi. Žinoma, iš bėdos gal būčiau gavusi 
kokią vietelę ligoninėje.

Steponas ir Katryna nekartą ragino mane pa
mėginti šiaip gauti kokį apmokamą darbą vietos li

goninėje ar gydytojų poliklinikoje. Tačiau dėl men
ko anglų kalbos mokėjimo tą raginimą praleisdavau 
negirdomis. Bet 1950 m. pavasarį dr. Jenkinso žmo
na pasiūlė man dirbti prie jos vyro jo privačioje 
įstaigoje. Labai apsidžiaugiau ir sutikau pamėginti. 
Dirbti pradėjau birželio mėn. gale. Mano darbovie
tė buvo Čikagos pietvakarinėje pusėje. Savo įstaigai 
daktaras turėjo 5 kambariukų patalpą. Tuose kam
bariuose buvo įrengti du Rentgeno aparatai ligonių 
peršvietimams ir dar smulkių laboratoriniams tyri
mams reikmenų ir pusėtinai geras mikroskopas.

Aš tikėjaus, kad daktaras paskirs man kokią 
specialią užduotį. Tačiau bent metus išbuvau toli 
nuo ligonių. Man leido tik peršviesti vieno kito li
gonio plaučius, padaryti keletą diatermijos taikymų, 
porą medžiagos apykaitos tikrinimų ir „pabovyti“ 
vieną kitą ligonį. Vėliau mano darbas pagyvėjo, nes 
daktaras pavedė man ligonių registraciją ir jų pa
rengimą apžiūrėti — patikrinti pulsą, kraujo spau
dimą, temperatūrą, be to, turėjau įšvirkšti ligoniams 
vaistus, vykdyti laboratorinius ir medžiagų apykai
tos tikrinimus ir diatermijos veiksmus. Rentgeninius 
peršvietimus vykdydavo daktaras pats, nes geriau 
pačiam matyti ekrane ligos padarytuosius pakitimus 
organuose, negu kito asmens stebėjimo aprašymus, 
o ir ligoniams labiau patinka, jeigu pats daktaras 
žiūri.

Oficialioje atskaitomybėje aš buvau registrato
rė. Algos gaudavau pradžioje 40 dol. savaitei, iš ku
rių, atskaičius mokesčius, likdavo 34 dol. su centais. 
Vėliau daktaras pakėlė atlyginimą ligi 42 dol. 50 et. 
savaitei. Tuomet jau gaudavau į rankas 36 dol. su 
centais. Pradžioje dirbau 5 dienas savaitėje. Vėliau 
daktaras perėjo prie 4 darbo dienų. Tačiau savaiti
nės algos man nesumažino.

Daktaras buvo gero būdo žmogus, ramus ir su- 
sivaldąs. Per 6 metus man nė karto pikto žodžio ne
pasakė. Jo pacientai daugiausia buvo lietuviai, se
nieji ateiviai ir jų vaikai. Pirmieji noriai ir neblogai 
kalbėjo lietuviškai, o jaunosios kartos dauguma dar 
noriai ir gana gerai kalbėjo savo tėvų kalba. Visai 
nekalbančių lietuviškai pacientų buvo gal apie treč
dalis. Tai daugiausia airiai, bet taip pat keletas šei
mų lenkų, vokiečių ir italų kilmės.

Į darbą važinėti tekdavo autobusais apie 20 
mylių (apie 32 km) į vieną galą. Kelionė užtrukdavo 
1,5-2 vai., taigi autobusuose tekdavo praleisti kas 
dieną 3-4 vai., o darbovietėje neretai 9 vai.

Ši tarnyba man buvo tikra Apvaizdos dovana, 
nes darbui nebuvo reikalinga nei fizinio, nei morali
nio įtempimo, taigi darbas mano amžiui pakeliamas. 
Be to, jaučiau malonumą, kad galiu užsidirbti sau 
pragyvenimą. Dabar dėl to buvusio darbo gaunu so
cialinio draudimo pensiją — 81 dol. mėn. Važinėda
ma į darbovietę ir šiaip nuvykdama į Čikagą įvairio
mis progomis, laisvomis nuo darbo dienomis turėjau 
progos šiek tiek susipažinti su šio didmiesčio pietine 
dalimi ir dalinai su centru.

(Bus daugiau)

kurioje buvo skaitomos šeimos, bet ne šei
mų nariai, turėjo kai kurie didokus gyve
namuosius namus. Tiesa, dažniausiai tai 
būdavo vienas erdvus kambarys, kuriame 
šeimynos nariai dirbdavo, valgydavo ir 
miegodavo. Dabartiniame rytų Sibire, o 
prieš 60 metų ir Lietuvoje, visa šeimyna 
sutilpdavo gryčioje, tik dalis klėtyje nak
vodavo.

Padavimas sako, kad šv. Šeimynėlė: Jė
zus, Marija ir Juozapas, turėjo šeimos vie
ną kambarį, padalytą į dvi nelygias dalis: 
didesnioje dalyje buvo šv. Juozapo sta- ‘ 
liaus dirbtuvė; joje šv. Šeima valgė ir dir
bo ir miegojo. Mažesnioje patalpoje, kurią 
skyrė nuo pirmosios duonai kepti pečius 
su virtuvės židiniu, gyveno švč. Marija.

Ir Viešpats Jėzus, gyvojo Dievo Sūnus, 
buvo klusnus savo globėjui šv. Juozapui ir 
nekalčiausiai savo motinai švč. Marijai. 
Gyveninio pavyzdys

Šv. Šeima gyveno vargingai. Ir žmonių 
dauguma gyvena varge. Tad šv. Šeimos 
gyvenimas pasidarė pavyzdys žmonių dau
gumai, beveik visiems, ypač ryškiosios do
rybės. šv. Povilas laiške pataria Kolosie- 
čiams (o kartu ir mums) apsivilkti nuošir
džios užuojautos, gerumo, nuolankumo, ro
mumo, kantrybės rūbu. Pakęskite vieni ki
tus, ir vienas antram atleiskite, jei kas turi 
ką nors prieš kitą. Kaip Kristus jums at
leido, taip ir jūs atleiskite. Bet, svarbiau
sia, tesupa jus meilė, kuri yra tobulumo 
ryšys. Teviešpatauja jūsų širdyse Kristaus 
ramybė. Juk esate į ją pašaukti, sudaryda
mi vieną kūną. Būkite dėkingi. Gausiai te
gyvena jumyse Kristaus žodis. Mokykite ir 
įspėkite vieni kitus, panaudodami visą iš
mintį. Dėkingai ir iš širdies giedokite Die
vui psalmes, himnus ir įkvėptas giesmes. 
Ką tik darote žodžiu ar veiksmu, visa da
rykite Viešpaties Jėzaus vardu, dėkodami 
per jį Dievui Tėvui“ (Tęs. 3, 12-17).

K. A. M.

Iš Lietuvos pranešama, kad kun. Justi
nas Novickas švęs 60 metų kunigystės su
kaktį šiemet kovo 25 d. Jis yra gimęs 1885 
m. kovo 7 d., baigė Petrapilio Kunigų aka
demiją Š. T. Magistro laipsniu, kunigystę 
gavo 1909 m. kovo 25 d

Vyžuonos klebonas kan. Jonas Kriščiū
nas mirė 1968 m. gruodžio 24 d.; palaido
tas XII. 27 d. Jis buvo gimęs 1896 m.; ku
nigu 1919 m.

Stačiūnuose mirė 1969 m. I. 14 d. jaunas 
kunigas P. Dumšė (?). Gimęs 1925 m. Mi
rė širdies smūgio ištiktas.

A. GRICIAUS UŽSIMOJIMAI
Augustinas Gricius, vyresniojoj kartoj 

tebeprisimenamas Pivošos vardu (toks jo, 
kaip humoreskų rašytojo, buvo plunksna- 
vardis), dabar jau bebaigiąs septyniasde
šimtuosius metus ir neseniai ilgokai pa
kankintas ligos, sakosi vis dėlto parengęs 
išleisti savo senųjų raštų (anot jo. kiek at
šviežintų) rinkinį. Be to, sakosi norįs ra
šyti atsiminimus apie Vaižgantą, Kazį Bin
kį, Kazį Puidą ir straipsnį apie tai, kaip 
kas supranta tėvynės meilę. Tas straipsnis 
turįs būti pokalbis (esamose sąlygose, tur 
būt, monologas) su nuotraukų albumą be
vartant prisimenamais kūrybos draugais, 
kurie likimo ar karo tapę „išnešti“ į užsie
nį. (E)
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PASAULIS APLINK MUS PARDUOTASIS AUKSAS
BRITANIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS

Neseniai net V. Vokietijos finansų mi- 
nisteris Strausas užkabino Britanijos pro
fesines sąjungas. Girdi, jeigu mes irgi to
kias turėtume, tai būtume tokie pat pra
puolę, kaip ir britai.

Iš tikro Britanijos profesinių sąjungų, 
galima sakyti, niekas nė negina. Priešin
gai, tiek spaudoje, tiek ir įvairiuose po
kalbiuose britai mėgsta reikšti nepasiten
kinimą jomis, o ypač visokiais neoficialiais 
streikais, kuriais pridaroma nuostolių ir 
kraštui ir patiems darbininkams.

Profesines sąjungas gina tik jos pačios, 
o retais atvejais ir vienas kitas laikraštis 
isteriką pavadina visus puolimus. Štai ir 
dabar, kai vyriausybė siūlo vieną po kito 
naujus projektus, kaip turėtų būti tvarko
mi darbo santykiai, vienas laikraštis iškėiė 
įdomų palyginimą. Sako, Britanijoje tūks
tantis darbininkų kas metai dėl streikų ne
dirba 184 dienas, o JAV — 934 dienas.

Tai išeitų, kad JAV padėtis yra 5 kartus 
blogesnė. Tačiau Britanijoje jau keliolika 
metų apie tai kalbama, tik nebuvo kam ką 
nors daryti. Būdami valdžioje, konservato
riai nedrįso imtis tvarkyti profesines są
jungas, nes jos būtų, tur būt, vieningai su
kilusios net ir tuo atveju, jei reformų pro
jektai būtų net pakenčiamai atrodę. Mat, 
konservatoriai jau vien iš tradicijos yra ne 
darbininko, o darbdavio pusėje. Net jeigu 
iš tiesų šiandien taip ir nebebūtų, tai tra
diciją sunku sulaužyti.

Dėl to išspręsti visus tuos darbo santy
kius tenka šiandien darbiečiams. Jie gi 
socialistai, darbininkai irgi daugiau linkę 
į socializmą. Vadinas, tokiam tokį tinka 
tvarkyti, šitai ir daroma nuo pat pirmųjų 
dienų, kai tik darbiečiai atėjo į valdžią ir 
ryžosi aptvarkyti krašto ūkį. Iš pradžių to 
tvarkymo buvo ėmęsis ministeris Brownas. 
Dabar į visokius tos srities projektus visą 
savo energiją sudeda ministerė Castle. Ji 
pasiūlė profesinių sąjungų įstatymą. Ji da
bar paskelbė savo pasiūlymus dėl streikų. 
Kol kas tam jos pasiūlymui ir profesinės 
sąjungos ir darbdaviai priešinasi. Pagal 
pasiūlymą rimto streiko atveju turėtų būti 
4 savaites laukiama — atsišaldymo laikas; 
kai kuriais atvejais turėtų būti balsuoja
ma. Darbdaviai taip pat būtų įpareigojami 
be pagrindo nemėtyti darbininkų, pripa
žinti prof, sąjungas, registruoti visus susi
tarimus su darbininkų atstovais.

Darbo santykiams prižiūrėti sudaroma 
komisija, kurios vadovu numatytas ligšio
linis prof, sąjungų vyriausiasis galva — 

Seriją paruošė E. Ilinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(4)

MATA HARI
Rašant seriją apie žvalgybą ir agentus, 

beveik nepadoru būtų neužsiminti apie 
Matą Harį. O iš tiesų toji garsioji gražuolė 
ir agentė visiškai jau nebuvo tokia gabi ir 
sumani žvalgybininke, kaip romantiškos 
legendos ir laki žurnalistų vaizduotė įtai
goja. Žvalgybos istorijoje ji teužima labai, 
palyginti, nereikšmingą vietą, bet ji buvo 
graži moteris, žavinga, įdomi, vyrams la
bai patraukli, už šnipinėjimą buvo sušau
dyta, vadinasi, istorija romantiška... Pa
bandykime atskirti legendą nuo tikrovės.
Margaretha Gertruida Zelle gimė 1876 m. 

Leeuwardene. Jos tėvas buvo kepurinin
kas, ir galimas dalykas, kad jo gyslose te
kėjo šiek tiek indoneziško kraujo. Olan
dijoje tai gana įprasta, nes olandų kolo
nistai Tolimuosiuose Rytuose maišydavosi 
su vietiniais gyventojais. Kiekvienu atve
ju, Gerdos — kaip ji buvo vadinama — 
veido bruožai buvo truputį rytietiški.

Kai keturiolikmetė Gerda atsikelia gy
venti į Amsterdamą, ji atrodo bent trejais 
metais vyresnė, ir išryškėja du pagrindi
niai jos bruožai — ji yra labai patraukli 
vyrams ir pati jaučia didelį patraukimą 
jiems... 17 m. amžiaus ji įstoja į mokytojų 
seminariją, bet turi pasitraukti, kai semi
narijos direktorius ja susižavi. 18 m. am
žiaus Gerda susipažįsta su kapitonu Ru
dolfu MacLeodu, škotų kilmės olandų ka
rininku.

Kultūringas, santūrus, rimtas karinin
kas ir karštakraujė Gerda netrukus susi
tuokia. Jiems gimsta sūnus, vėliau duktė, 
tačiau apie tikrą šeimyninę laimę negali 
būti kalbos. Gerda yra nepaprastai išlai
di ir mėgsta vyrų draugiją. Nebūtinai savo 
nuosavo vyro. Vaikais ji beveik nesirūpi
na, ištisom valandom kažkur dingsta, ir 
vyras nežino, kur ji yra.

1899 m. šeima persikelia į Sumatrą, 
anuomet dar Olandijos koloniją. Čia mirš
ta sūnelis, dėl ko Rudolfas labai pergyve
na, o Gerdos elgesys tegali būti apibūdi
namas psichologijos vadovėlių išsireiški
mu — nimfomanija. Bendras gyvenimas 
pasidaro nebeįmanomas, ir, 1902 m. grįžę 
į Olandiją, jie išsiskiria. Dukrelė lieka pas 
vyrą, o Gerda laimės ieškoti išvyksta į Pa
ryžių.

gen. sekretorius Woodcockas, o tai reikš
tų, kad vyriausybė ryšis vykdyti reformas.

NEP AJU DIN AM ASIS
Dar prieš perimdamas pareigas, prezi

dentas Niksonas numatė ir sutarė, kas bus 
jo ministerial ir visokie aukštieji valdinin
kai. Taip, tokiais atvejais keičiami ir aukš
tieji valdininkai.

Tačiau vieną aukštą valdininką ir jis pa
lieka savo vietoje — FBI direktorių Edga
rą Hooverį. Kol kas sakoma, kad Hooveris 
paliekamas tik metams, bet spėjama, kad 
ir po metų prezidentas nelies jo. Tvirtina
ma, kad prezidentai ir artimieji jų patarė
jai ne visada būna patenkinti Hooveriu, 
bet nedrįsta jo pašalinti. Hooveris jaučią
sis lygus ministeriams ir norįs teturėti rei
kalų tik tiesiogiai su Baltaisiais Rūmais, 
o ne su teisingumo ministerija, kurios da
lis yra FBI. Kai Robertas Kennedys buvo 
teisingumo ministeriu, tai jis norėjęs paro
dyti Hooveriui, katras iš jų yra viršinin
kas. Ir vieną ir kitą kartą jis įsakęs Hoove
riui prisistatyti, bet tas tol nesirodęs, kol 
teisingumo ministeris pats nepaskambinęs 
ir žodžiu nepateikęs reikalavimo.

Hooveris esąs privilegijuotas aukštas 
valdininkas. Niekas nesiginčijąs su juo, kai 
jis padidinąs savo įstaigos išlaidų sąmatas. 
Niekas nesiraukąs, kai jis motyvuojąs sa
vo reikalavimus duoti daugiau pinigų di
dėjančiu nusikaltimų skaičium, nes Hoo
veris yra tiesiog įkūnijimas Amerikos ko
vos su komunizmu viduje, tos kovos pats 
vyriausias atstovas.

Vadovaudamas organizacijai, kuri kovo
ja su visokiausiais nusikaltimais, Hooveris 
yra geriausiai pasiruošęs antikomunistas, 
iš pagrindų studijavęs Marksą, Engelsą, 
Leniną ir kadaise gyvavusio Trečiojo in
ternacionalo veiklą, „šios doktrinos gresia 
visuomenės laimei, kiekvieno asmens sau
gumui ir kiekvienų namų ir kiekvieno ži
dinio pastovumui“, sakė jis. „Komunizmas 
yra didžioji mūsų laikų grėsmė. Šiandien 
jis gresia pačiai mūsų vakarietiškajai civi
lizacijai“.

To įsitikinimo jis tebesilaiko ir pagal jį 
derina FBI veiklą.

PAKANKAMI KIEKIAI KARIUOMENĖS
Pagal didžiulį L. Tolstojaus veikalą „Ka

ras ir taika“ Sov. Sąjungoje pastatytas di
džiulis filmas, kuris jau pradedamas rody
ti Londone. Visam tam filmui pamatyt rei
kės 6 ir pusės valandų laiko.

Filmą statant buvę panaudota 7.000 kar-

Paryžiuje jai per daug nesiseka. Ji dirba 
kaip modelis, nuoga pozuotoja, kurį laiką 
tarnauja prabangiuose viešuosiuose na
muose. Pasidaro šokėja kabaretuose. Pri
vačiuose subuvimuose ji šoka neapsiren
gusi. Istorija iš ties gana banali. Pa
traukli, neperdaug skaisti moteris, did
miestis ir panašiai... Ir Gerda tikriausiai 
savo dienas būtų užbaigusi kaip pavargusi 
rūbininkė arba tualeto prižiūrėtoja, jeigu 
nebūtų gimusi Mata Hari...

ŠVENTYKLOS BAJADERĖ
— Ji gimė Malabaro pakrantėje. Tėvas 

buvo brahmanų šventasis, o motina baja- 
derė — šventyklos šokėja. Jai buvo duotas 
vardas Mata Hari — Rytmečio Akis. Ir ji 
pasekė motinos pėdomis ir tapo bajaderė. 
Ji pirmą kartą šoko Kanda-Swany šven
tykloje 13 metų amžiaus...

Šitaip Matą Harį Guimeto muziejuje 
rinktinei publikai pristatė barzdotas rytie
tis, atseit, brahmanų šventikas. Pats šokis 
buvo maždaug tai, kas šiais laikais būtų 
vadinama strip-tyzu, atseit, palaipsniu nu- 
silukštenimu. Toji bajaderiška pasakaitė, 
aišku, tebuvo reklaminė priemonė ir gry
nas prasimanymas, nes Mata Hari ir buvo 
Gerda MacLeod, gimusi Zelle. Įdomiausia, 
kad Paryžiaus spauda tą reklaminę pasa
kaitę prarijo nė neužspringusi, ir net Rytų 
žinovai neatkreipė dėmesio, kad Gerda šo
ko javietiškus šokius, nors sakėsi gimusi 
„Malabaro pakrantėje“, atseit, Indijoje, 
kai ..Kanda-Swany“ šventykla juk yra Cei- 
lone...

Kitaip sakant, Gerda pagaliau padarė 
karjerą, išvirto į varietės artistę Matą Ha
rį ir susilaukė teigiamo Paryžiaus spaudos 
įvertinimo bei publikos pritarimo. Tapusi 
garsenybe, Gerda neatsisakė savo pomėgio 
vyrams. Tik dabar jos draugų, o paprastai 
išsireiškus — meilužių, tarpe matome gar
senybes: ministrus, generolus, pramoninin
kus ir net Paryžiuje apsilankančius mo
narchus. Jei ji būtų gyvenusi bent 40 metų 
vėliau, jai tikriausiai būtų buvęs pasiūly
tas Hollywoodo kontraktas.

Kai Matos Harės populiarumas Paryžiu
je pradėjo atslūgti, Gerda gastroliavo ki
tuose Europos miestuose ir pagaliau atsi
dūrė Berlyne, kur ji vėl susilaukė didžiu
lio publikos pasisekimo ir kur...

(Atkelta iš 1 psl.)

ir tada vargu būtų galima pateisinimą su
rasti. Bet šičia nebuvo nieko skubaus. Pa
grindinis susitarimo tikslas buvęs pajudin
ti iš vietos draugystės su Sov. Sąjunga su
tarties reikalą. Šis įstatymas, pagal sir Be
amish žodžius, yra pasmirdęs viso susita
rimo mazgelis, kurio smarvė neįveikia išsi
sklaidyti ore. čia jis prisimena atstovo 
Wood žodžius, kaip viskas nesiderina su 
Čekoslovakijos įvykiais, taip pat su Jano 
Palacho mirtim ir kitų studentų bandy
mais susideginti.

Kalbėdamas apie sutartį su sovietais, 
kaip teisingumo priemonę, jis sutinka tiek, 
kiek tai susiję su pastangomis atsilyginti 
nukentėjusioms dėl nusavinimų britams 
sovietų okupuotuose kraštuose. Bet jei tas 
svarstomasis įstatymas ir susitarimas yra 
praktiški, tai vis tiek gerokai supuvę ir ne
teisingi. Sir Beamish net'suabejoja įstaty
mo praktiškumu, jei iš blogo darbo norima 
išsunkti ką nors gera. Visi įstatymai palie
ka kokių negerų pasėkų, tiek turto nuo
savybės klausimus sprendžiant, tiek pripa
žįstant naujas teritorijų sienas. Neteisėtas 
ir jėga pasiremiant Sov. Sąjungos įvykdy
tasis Estijos, Latvijos ir Lietuvos prisijun
gimas Britaniją pastato irgi į keblią padė
tį. Tai nėra joks pateisinimas nesiskaityti 
su priimtaisiais tarptautinės teisės dės
niais ir panaudoti Baltijos valstybių pri- 
klausinius atsilyginti, ką sovietai skolingi 
britų piliečiams ir ką Sov. Sąjunga atsisa
ko sutvarkyti. Įsivaizduokite, sakė sir Bea
mish, koks triukšmas būtų kilęs parlamen
te, jei toks įstatymas būtų buvęs pristaty
tas 1940 m., tada, kai tik sovietai okupavo 
tuos kraštus, arba 1941 m., kai vokiečiai 
juos okupavo. Nuo to laiko teisinė padėtis 
nepasikeitė, tačiau „mes dabar esame pra
šomi sutikti, kad tasai praėjęs metų tar
pas nuo ano meto, kai trys draugiški kraš
tai, žiauriai peštukų kaimynų sugniuždyti, 
buvę pagarbos verti ir priimtini, beliko 

dų ir kalavijų, arti 17.000 rankinių grana
tų, daugiau kaip 20 tonų parako, daugiau 
kaip 100.000 tonų žibalo dūmams ir lieps
noms sudaryti vaizduojant mūšius.

Be to, darant Borodino mūšio nuotrau
kas, dalyvavę apie 120 tūkstančių karių.

„Guardian“ pasidarė juoką. Matai, sako, 
tiek daug karių buvo užimta filmuojant 
Borodino mūšį, bet Sov. Sąjunga vis dėlto 
sukrapštė pusmilijonį karių Čekoslovakijai 
užimti!

S. Baltaragis

AGENTĖ H 21
Berlyne Gerda vėl iškilo kaip populiari 

kurtizanė — jos intymių draugų tarpe mi
nimi įžymūs vokiečių vyrai, politikai, ka
riai, net princas Wilhelmas. Ji taip pat bu
vo užverbuota dirbti vokiečių žvalgybai, ir 
jai buvo duotas numeris „H 21“.

1914 m., kai prasidėjo Pirmasis pasauli
nis karas, Gerdai buvo 38 metai amžiaus, 
ir jos šokėjos karjera jau buvo baigta, ta
čiau jos romantiškieji nuotykiai vis dar 
buvo gajūs. Tris dienas prieš karo paskel
bimą ji pietavo elegantiškame Aldono vieš
butyje kartu su Berlyno policijos viršinin
ku von Jagowu ir iš jo gavo 30.000 mar
kių. žinoma, kad Jagowas buvo vienas iš 
jos „draugų", tačiau tokios didelės sumos 
„už draugystę“ jai jis nebūtų dovanojęs...

Gerda grįžo į savo tėvynę Olandiją, kuri 
Pirmojo karo metu buvo neutrali. 1915 m. 
pabaigoje ji nuvyko į Paryžių ir pasisiūlė 
dirbti Deuxieme Bureau (prancūzų žval
gyba). Paklausta kodėl, ji atąakė: „Aš my
liu Prancūziją, ir, be to, man reikalingi pi
nigai“... Prancūzai ją įdarbino, bet nepasi
tikėjo ir sekė. Ji buvo pasiųsta į vokiečių 
okupuotą Belgiją, kur vokiečiai netrukus 
suėmė prancūzų slaptą agentą, kurį galėjo 
išduoti Mata Hari. Prancūzų įtarimas pa
didėjo.

Ji išvyko į Madridą, kuris karo metu 
buvo pilnas prancūzų, britų, vokiečių žval
gybininkų. čia ji kreipėsi į vokiečių žval
gybos karininkus. Jie atsiklausė Berlyną. 
Prancūzų žvalgyba telegramą iššifravo: 
„Agentas H 21 Madride. Tarnauja prancū
zams. Nori nurodymų ir pinigų“. Berlynas 
liepė išmokėti 15.000 frankų.

Paryžiuje Gerda buvo suimta. Karo lau
ko teismas ją nuteisė mirties bausme už 
šnipinėjimą priešui karo metu.

Vokiečiai po karo griežtai paneigė, kad 
ji jiems dirbo, kas, žinoma, dar nieko neį
rodo. Tačiau vėliau ir prancūzų Deuxieme 
Bureau valdininkai pripažino, kad Mata 
Hari, arba Gerda Zelle, nors ir buvo vo
kiečių apmokama, bet rimtos žalos Pran
cūzijai nepadariusi. Ir žvalgybos istorijon 
ji įėjo ne todėl, kad būtų buvusi gera agen
tė, bet kad garsi kurtizanė.

(Bus daugiau) 

tiktai laikas! Man tai nei garbinga, nei pri
imtina. Mes pakartotinai esame davę vy
riausybei progų aiškiai pasakyti Baltijos 
valstybėms ir pasauliui, kad Britanija yra 
pasiryžusi visiškai atsiskaityti už Baltijos 
Kraštų priklausnnus, Kai tie kraštai atgaus 
nepriklausomybę, ko mes visi tikimės".

Priminęs, kad buvo prašyta tuo atsilygi
nimo klausimu žodinių patikinimų, kad 
buvo siūlyta įrašyti tai įsiatyman ir kad 
vyriausybė nesutiko, teisindamasi, kad ne
priklausomų Baltijos kraštų vyriausybės 
tam tikra prasme atsakingos už 1940 m. 
įvykius, tarytum ne sovietų spaudimas, o 
vyriausybės dar būtų galėjusios būti atsa
kingos už savo veiksmus, kai iš tiesų ten 
jau sėdėjo marionetės, sir Beamish nuro
do, kad britai šįkart ne Baltijos kraštų pri
klausinius gina, bet veikia, kaip Sov. Są
jungos bankininkai, tvarkydami jos skolas 
ir pagal jos įsakymą. Jeigu vyriausybė ne
būtų davusi griežto ir aiškaus patikinimo, 
kad tas susitarimas ir įstatymas nereiškia 
žingsnio į de jure pripažinimą, Baltijos 
kraštų gyventojai ir pabėgėliai turėtų rim
to pagrindo susirūpinti ir reikšti nepasiti
kėjimą.

Sir Beamish išvada: balsuodamas jis 
jaus pyktį ir gėdą. Įstatymas blogas, su 
daugybe blogybių, morališkai neapgina
mas. Jis pasisakė nieko bendra nenorįs tu
rėti su tokiu įstatymu.

Atstovas Douglas Dodds-Parker irgi pri
mena, kad jeigu įstatymas bus priimtas be 
jokio mosto, tai bus blogai suprastas tuose 
kraštuose, kurių reikalus jis paliečia. Įsta
tymas pateikiamas blogu laiku. Kas gali 
pasakyti, kad tie kraštai nebus laisvi ir ne
paprašys, kas jiems priklauso? Kraštai juk 
dingdavo ir vėl iškildavo. O kai dėl laiko, 
tai kokios bebūtų buvusios aplinkybės 
anuomet, kai ministeris pirmininkas prieš 
porą metų pasirašė susitarimą su Kosygi
nu, 1968 m. rugpiūčio įvykiai galėjo paska
tinti vyriausybę truputį dar palaukti bent 
tol, kol bus matyti, kas darosi Vidurio Eu
ropoje.

Douglas Dodds-Parker dar atkreipia dė
mesį į tą pusmilijonį. Dėl jo pasekretorius 
jam neatsakęs, kol įstatymas buvo svars
tomas komitete. Esą sakoma, kad komitete 
buvę prikalbėta gana aštriai apie ministerį 
pirmininką, kuris iššvaistęs tą pusę milijo
no svetimų pinigų. Iššvaistęs jis be jokio 
aiškesnio pagrindo. Pasekretorius buvęs 
klaustas, kaip čia ministeris pirmininkas 
švaistėsi taip lengvai, duodamas kyšį Iš tų 
pinigų, kurie nepriklauso britams.

Atstovas Maxwell-Hyslop taip pat reiš
kia nepasitenkinimą įstatymu. „Gal tie 
kalbamieji kraštai tik laikinai yra užimti 
Rusijos,“ sakė jis. „Šitaip jau yra buvę 
istorijoje. Lenkija įvairiais laikais kaip 
tauta buvo dingusi istorijoje ir vėl iškilu
si; o Lietuva savo metu yra buvusi didžiu
lė karinė Europos galybė. Ar mes turime 
darytis prielaidą“, kalbėjo jis toliau, „kad 
tos valstybės jau dingo visiems laikams 
vien tik dėl to, jog vyriausybė, remdamasi 
parlamento autoritetu, nori padaryti tokį 
dalyką, už kurį, jei jį padarytų bet kuris 
pilietis, jis būtų siunčiamas į kalėjimą, 
kaip atlikęs suktybę. Jei koks nors šio 
krašto pilietis, turįs 'trečiosios šalies jam 
patikėtų pinigų kuriam nors specialiam 
tikslui, sakysim, pasaugoti, padarytų be 
savininko sutikimo tai, ką vyriausybė pra
šo įgaliojimo padaryti, tai jis būtų nuteis
tas už apgavystę ar už išeikvojimą ar už 
abu tuo dalykus.“

Pakaltinęs vyriausybę jau ne vienu pa
našiu veiksmu, jis išvedžiojo šitaip tą ap
tariamąjį atvejį: „Čia dar vienas atsitiki
mas. Kadangi tie trys maži kraštai, kurių 
kiekvieno nepriklausomybę buvo patikri
nusi Sov. Sąjunga savo pasirašytomis įvai
riomis sutartimis, šiuo metu yra nepajė
gūs apginti savo nuosavybės, Didž. Brita
nija — na, Britanija, kurią valdo dabarti
nė administracija — pradeda dalyti, kas 
jiems priklauso ir kas buvo padėta šiame 
krašte tiktai ir vien tiktai tuo sumetimu — 
pasaugoti jiems tuo atveju, jei tuos kraš
tus užimtų Rusija ar Vokietija. Šitaip ir 
atsitiko. O kas gi dabar daroma? Įpėdiniai 
anos administracijos, kuri, neturėdama jo
kių piktų sumanymų, priėmė pinigus, da
bar atiduoda juos trečiajai šaliai, parody
dama blogą valią, ir prašo parlamentą 
tvirtinti tą negarbingą veiksmą. Tai gėdin
gas dalykas“.

Paskui atstovas Maxwell-Hyslop įrodi
nėjo, kaip tokie veiksmai atsilieps į pasiti
kėjimą Anglijos Banku, įspėdamas vyriau
sybę, kad to šiandieninio nutarimo pasė
kos ilgai bus jaučiamos. Jis kritikuoja 
įstatymo redakciją, kuri esanti neaiški. 
Kodėl gi taip padaryta? Ar iš gėdos? Ar 
dėl to, kad ir dabar tebepripažįstamos tų 
trijų kraštų Londone esančios misijos? O 
kartu dar prideda paaiškinimą, kad viso to 
reikalo kūrėjas yra, aišku, ne pasekreto
rius, bet ministeris pirmininkas, kuris no
rėjęs jaustis geras ir malonus, kai lankėsi 
Kosyginas. Jis norėjęs ką nors duoti, kad 
pamatytų šypseną Kosygino veide. Minis
teris pirmininkas bus galvojęs, kad ką gi 
geresnio jis galėtų atiduoti, jei ne nuosa
vybę to, kuris nėra davęs jam leidimo ir 

kuris yra nepajėgus sustabdyti jo. Kokia, 
esą, tai yra apgailėtina apgavystė!

Atstovas sir J. Foster sako, kad šis kraš
tas nepripažįsta tų trijų kraštų okupaci
jos, nepripažįsta bankų nusavinimo juose 
ir nepripažįsta, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė būtų de jure tų kraštų vyriausy
bė. Dabar norimieji išdalyti tų kraštų pri
klausiniai nėra sovietų teritorijoje. Jeigu 
Britanijos vyriausybė nori išdalyti tuos 
priklausinius šiame krašte gyvenantiems 
ieškovams, niekas negali jos sustabdyti. 
Bet už tai nebuvo ko duoti sovietų vyriau
sybei pusės milijono. Kaip tą pusmilijonį 
pateisinti? Pasekretorius sako, kad tuo no
rima išvengti, jog neoutų reikalaujama 
per tarptautines institucijas. Jeigu OKupa- 
cija nepripažįstama, jeigu nusavinimas ne
pripažįstamas ir vyriausybė nepripažįsta
ma, tai negali būti ieškoma per tarptauti
nes institucijas. Jeigu pasekretorius saky
tų, kad konservatorių vyriausybė buvo už
simojusi tai padaryti, tai konservatoriai 
būtų klydę. „Nesąmonė yra tartis su va
gim“, sakė toliau sir J. Foster, „kad jis ne
kels ieškinio tam asmeniui, kurio namus 
jis apvogė, ir kad dėl to į vagies rankas 
nepakliuvusi nuosavybė gali būti išdalyta. 
Buvo bandoma sakyti, kad jeigu mes pra- 
džiuginsim sovietus 500.000 sv. kyšiu ar 
arbatpinigiais, tai jie gali būti linkę suda
ryti su šiuo kraštu draugystes sutartį. Bet 
tai gi nieko neverta. Tikrai neverta 500.000 
sv.“

Tas atstovas sakosi nusivylęs vyriausy
bės atstovo pasakymu, kad tebuvę galima 
pasirinkti: arba susitarti su sovietų vy
riausybe, arba sėdėti ant aukso ir nedaly
ti jo ieškovams. Dabar vyriausybės atsto
vas jau kalbėjęs tik apie vieną galimybę. 
Bet esanti klaida griebtis turto, kuris so
vietų vyriausybei nepasiekiamas ir į kurį 
ji neturi teisių, paimti iš jo pusę milijono 
ir atiduoti už nevertingą sutartį, kuri nie
ko neduoda šiam kraštui ir kuri sako, kad 
sovietų vyriausybė nebekels ieškinio šiam 
kraštui, kai iš tiesų nėra šįkart tokio ieški
nio, kurį galima būtų išieškoti. Daugeliui 
žmonių galima būtų dalyti pinigus vien tik 
už tai, kad jie nekels mums ieškinio. Jeigu 
jie neturi ieškinio, tai mielai įsidėtų kiše
nėn pinigus ir sakytų, kad nekels ieškinio.

Įrodinėdamas, kad ta sutartis nevertin
ga, sir J. Foster blogiausiu dalyku laiko 
tą skubų pusmilijonio išmokėjimą. Parla
mentui nebuvusi duota proga nesutikti 
duoti tuos pinigus. Tie pinigai galėję būti 
išdalyti britams, kurie 30 metų laukia.

Atstovas sir William Teeling pasisako už 
vyriausybės priemones. Dėl pusmilijonio 
nesą ko tiek plačiai kalbėti — reikią žiūrė
ti praktiškai. Jis kelia abejonių ir dėl Bal
tijos kraštų nepriklausomybės — gal tie 
kraštai atgausią ją, gal neatgausią. Svar
biausia esą, kad britai ieškovai atgautų pi
nigus.

Atstovas Gordon Campbell pabrėžtinai 
nurodo reikalą įstatyme atžymėti aukso 
savininkų teises.

Po to atsakinėjęs pasekretorius Whit
lock nurodė, kad sovietai nepripažinę bri
tų pateiktojo 15 mil. svarų ieškinio. Jie 
pripažinę tik 3 mil. Sovietų 10 mil. sv. ieš
kiniui pateisinti taip pat nesą Britanijoje 
tiek padėto užimtųjų kraštų turto. Jeigu 
nepriklausomos vyriausybės tų kraštų, ku
rių priklausiniai dabar paimami, pareikš
tų ieškinius, tai jos turėtų prisiimti ir 
įsipareigojimus. Britai tada, sako, pareikš
tų savo ieškinius, kurie būtų didesni, negu 
dabar paimamieji tų kraštų priklausiniai. 
Įstatymas, be kita ko, nesąs skirtas nu
skriausti Baltijos kraštams. Jie galėsią 
kelti ieškinį. O dabar tie kraštai dingę. De 
jure pripažįstamų vyriausybių nėra. Su
tartys su tais kraštais nebeveikia. Nebe
veikia nei tie bankai, nei kiti buvę veiks
niai, kuriems priklausė auksas. Jie dabar 
nebegali būti teisėti savininkai. Dėl to ir 
buvę nutarta paskirstyti britų ieškovams.

Jo kalbą nutraukia atstovas John Briggs- 
Davison, norėdamas sužinoti, kodėl be par
lamento žinios ir tvirtinimo tai padaryta.

Pasekretorius jam atsako, kad nė nebu
vęs duotas pažadas be parlamento žinios 
neparduoti aukso. Jei kas taip aiškinąsis, 
tai klystąs. Britanijos vyriausybė turinti 
įstatymišką ir moralinę teisę susitvarkyti 
su Baltijos kraštų priklausiniais. Įstaty- 
man negalįs būti įrašytas paragrafas, kad 
tas turtas bus grąžintas, nes tai varžytų 
busimąsias vyriausybes. Jei tie kraštai vėl 
iškiltų ir būtų pripažinti, tai nereiškia, kad 
jie turės būti laikomi įpėdiniais anų res
publikų. Tai gali būti kraštai, esą sovietų 
įtakoje. O jeigu susikurtų tokios valsty
bės, kurioms būtų pripažinta teisė į dabar 
išdalijamus priklausinius, tai britų vyriau
sybė galėtų palankiai pažiūrėti į jų ieški
nius.

Atstovas Briggs- Davison dar ir po pa- 
sekretoriaus kalbos įrodinėja, kad iš tik
rųjų buvęs raštu duotas pažadas be parla
mento nutarimo neparduoti aukso. Jis rei
kalauja paaiškinimų. Tačiau po jo kalbos 
balsuojama, ir įstatymas priimamas.

Tas įstatymas dar eis į lordų rūmus. Ten 
irgi bus kalbama, bet be teisės tą įstatymą 
pakeisti.
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Europos lietuviu kronika COVENTRY
DIRBSIME VIENINGAI!

VOKIETIJA
MIRĖ MOTIEJUS BUDRICNAS

CENTRINIS VASARIO 16 MINĖJIMAS
įvyks kovo 1 d., 16 vai., Mainz'e. Šiam 

reikalui jau išnuomota didžioji Kurfuers- 
tenschloss salė.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

MINĖJIMAS
Vasario 15 d. (šeštadienį) rengiamas 51- 

masis Lietuvos Nepriklausomybės Minėji
mas Sporto ir Socialinio Klubo salėj (345A 
Victoria Park Rd., London, E 9). Pasie
kiama vietovė iš Londono centro autobu
sais Nr. 6 ir 30.

Programoje dalyvauja Jonas Parulis su 
sūnumi Petru, Londono Jaunimo ..Gran
dis", Justas Černis ir jo vedamasis choras.

Pradžia 7.30 vai. punktualiai.
Vasario 16 d., sekmadienį, iškilmingos pa

maldos Nepriklausomybės Šventės proga 
Lietuviu Bažnyčioje (21 The Oval, Hack
ney Rd., Ixindon, E. 2).

BLYNU BALIUS

Tradicinis Moterų Šv. Onos Draugijos 
blynų balius rengiamas vasario 8 d. Spor
to ir Socialiniame klube

MUSU RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 10 
šil. O. Dainauskienė, 1 sv. 13 šil. J. Pakal
nis, 1, s v. P. Gabrys, 13 šil. P. Miklovas, 
7 šil. K. Kamarauskas, 6 šil. P. Čeponis, po 
3 šil. K. Minutas, A. Biliūnas, J. Venskū- 
nas, V. Matūza, M. S. Rimša. P. Simonai
tis, J. Matuška, A. Armalis, J. Baršauskas. 
O. Matchok, A Andriušaitis, K. Drungilas, 
O. Presavage, A. Petkevičius, L. Jusius, A. 
Valentukevičius ir B. Krikščiūnas.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 22 d., 6 vai., Vyties Klubo salėje 
rengiamas Vasario 16 minėjimas.

Programoje: rašytojo R. Spalio paskaita, 
E. Navickienė skaitys savo poezijos kūri
nius, ir vietinis atžalynas rengiasi išpildyti 
likusių programos dalį.

Kviečiame minėjime visus dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Vasario 9 d., 3 vai., klubo salėje šaukia

mas Bradfordo Lietuvių Vyties klubo me
tinis

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje numatyta: valdybos ir re

vizijos komisijos pranešimai, valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai ir einamieji 
reikalai.

Jei 3 vai. nesusirinks reikiamas narių 
skaičius, tai susirinkimas įvyks 4 vai. ir 
bus teisėtas, nežiūrint tai, kiek tame susi
rinkime narių dalyvaus.

Vyties Klubo Valdyba

LEIQH
VASARIO 16 d. MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas ruošiamas va
sario 15 d., šeštadienį, ukrainiečių klubo 
patalpose. Kirkhall Lane, Westleigh.

Bus paskaita, šokiams gros puiki muzi
ka, veiks baras su užkandžiais. Pradžia 6 
vai. p. p.

Apylinkių ir tolimesnių vietų lietuviai 
prašomi gausiai dalyvauti tame minėjime.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Uleckas Antanas, gyvenus Vakarų Vo

kietijoje, pats ar žinantieji apie jį prašom 
parašyti šiuo adresu: J. Kemazickas, 6 
Grange Ave., Falkirk, Stirlingshire, Scot
land.

PARAPIJOS KOMITETO PLANAI
Sausio 25 d. naujasis Londono lietuvių 

Parapijos komitetas aptarė parapijos veik
lą 1969 metams.

Derby arklių lenktynių loterija rengia
ma ir šiais metais. Bilietai bus platinami 
balandžio ir gegužės mėn., kviečiant talkon 
visus Lietuvių bažnyčios rėmėjus.

Motinos diena bus minima gegužės 4 d. 
(sekmadienį) pirmiausia pamaldomis lie
tuvių bažnyčioje, o po pietų, 5 vai., rengia
mas pagerbimas motinoms Sporto ir Socia
linio Klubo patalpose.

Išvyka į Lietuvių Sodybą per Sekmines. 
Gegužės 25 d. (Sekminių sekmadienį) ren
giama didžiulė išvyka į Lietuvių Sodybą, 
Headley Park. Kviečiami visi parapijiečiai 
tą dieną aplankyti savo lietuvišką Sodybą. 
Užsirašyti galima jau dabar klebonijoje 
arba pas komiteto narius. Kaina ta pati 
kaip ir praeitais metais —■ 16 šil.

Jaunimo šventė bus švenčiama birželio 
1 d. (sekmadienį). Tai naujas dalykas. 
Smulkesnė informacija bus duota vėliau.

Parapijos išvyka į pajūrį, į gamtą bus 
rengiama birželio 22 d. (sekmadienį). Yra 
pasiūlymų važiuoti į pajūrį Bornemouth 
arba Isle of Weight. Kitas pasiūlymas — 
vienai dienai išvažiuoti į kontinentą—Bou
logne, susitariant su Prancūzijos lietu
viais, kurie ten netoliese gyvena, arba pa
siekti Ostendę Belgijoje. Visais tais atve
jais būtų naudojamasi hovereraftu persi
kelti per kanalą. Arba būtų važiuojama 
laivu Temzės upe iki Staines ar Windsoro 
pilies. Visi šie pasiūlymai tebesvarstomi, ir 
parapijiečiai prašomi kaip galima greičiau 
pasisakyti, kur jie labiau norėtų išvykti. 
Pageidavimai įteikiami klebonui ar para
pijos komiteto nariams

Parapijos rudens šokių balius bus šešta
dienį, spalio 18 d., York Hali, 7.30 vai. vak. 
Siems šokiams užsakyti du orkestrai: jau
nimui Petro Parulio grupė „Gintaras", o 
suaugusiems — Johnny Paul ir jo orkest
ras.

Reikalingi mišioms patarnauti berniukai. 
Tėvai, kurie norėtų, kad jų sūnūs patar
nautų mišioms Lietuvių Bažnyčioje 9 vai. 
ar 11 vai. ryto sekmadieniais, prašomi su
sisiekti su klebonu ar parapijos pirminin
ku. Jeigu kurie dar nemoka, bus galima iš
mokyti, nes dabartiniai patarnautojai juos 
mielai pamokys.

Norima sustiprinti lietuviškas choras. 
Parapijos klebonas ir chorvedys kviečia 
visus galinčius giedoti ir dainuoti dalyvau
ti chore, nes kuo daugiau bus choristų, tuo 
geresnis bus choras. Dėl repeticijų laiko 
prašom kreiptis į choro vedėją Justą Černį.

Metinis DBLS Coventrio Skyriaus , 
Susirinkimas

Vasario 2 d. gausus Coventrio ir Lea- 
mingtono lietuvių būrys dalyvavo DBLS 
Coventrio Skyriaus metiniame susirinki
me, kuris įvyko Lenkų Karių Klubo salėje 
5 vai. p.p.

Susirinkimą atidarė Skyriaus pirm. Dim- 
ša. Pirmiausia tylos minute buvo pagerbti 
1968 metais mirusieji Skyriaus nariai, o po 
to susirinkimui pirmininkauti pakviestas 
DBLS vicepirm. Alkis, o sekretoriauti — 
Kutavičius.

Taręs trumpą įžangos žodį ir pasveikinęs 
atvykusius, susirinkimo pirmininkas ėmėsi 
darbotvarkėje numatyto darbo. Pirmu 
punktu ėjo Skyriaus pirm. Dimšos prane
šimas, kuriame jis nušvietė atliktus dar
bus ir Skyriaus narių norą dirbti toliau. 
Šiuo metu Skyriuje yra 69 nariai. Toliau 
sekė kasin. Paulaitaičio pranešimas apie 
Skyriaus finansinį stovį, kuris šiuo metu 
yra geras: praėjusiais metais turėta 220 sv. 
7 šil. pajamų, o išlaidų —185.18.9. Banke 
taip pat yra graži atsargos sumelė. Revi
zijos komisijos vardu kalbėjo Mockus, 
kuris pareiškė, jog visi atskaitomybės rei
kalai buvo tvarkomi gerai.

Toliau sekė rinkimai. I Valdybą slaptu 
balsavimu išrinkti: Dimša, Neverauskas, 
Kuncevičius, kandidatais lieka Paulaitai- 
tis, Gervinąs ir Mockus. Skyriaus pirmi
ninku, gavęs daugiausia balsų, lieka Dim
ša. Atstovais į DBLS Suvažiavimą Lon do
ne išrinkti Dimša ir Mockus, kandidate 
lieka Paulavičienė. Į Revizijos komisiją 
vienbalsiai išrinkti: Paulavičius, Banys ir 
Strašinskas. Iš Bažnytinio komiteto pasi
traukė Mineikis, į kurio vietą išrinkti Pau- 
laitaitis ir Gervinąs.

Pabaigoje: einamieji reikalai ir diskusi
jos. Pirmiausia Mockus iškėlė jau senokai 
Coventryje vykusį nesutarimą tarp orga
nizacijų ir paskirų asmenų. Jis apgailesta
vo visus buvusius nemalonius dalykus ir 
kvietė visus taikytis ir toliau santaikoje 
dirbti. Pasikeitus nuomonėmis, gražinie- 
tėms atsiprašius G. Johnstonienę ir DBLS 
sekr. Pranskūnui neigiamai įvertinus bu
vusius neapgalvotus veiksmus praeity, visi 
pasižadėjo ateityje dirbti vieningai, nes 
darbo pakaks visiems.

Be to, daugelio susirinkimo dalyvių bu
vo pasisakyta dėl Sodybos. Tą klausimą 
nutarta iškelti ir DBLS Suvažiavime Lon
done kovo mėn.

Taip pat buvo pareikštas didelis susido
mėjimas naujaisiais DBLS įstatais, su ku
riais trumpai supažindino Pranskūnas.

Mockus ir Dimša padėkojo atvykusioms 
iš Londono DBLS Valdybos nariams ir vi
siems atsilankiusiems į šį darbingą ir gra
žiai praėjusį Skyriaus metinį susirinkimą, 
kuris buvo baigtas Tautos himnu.

Memmingene, V. Vokietijoje, sausio 3 d. 
mirė muzikas Motiejus Budriūnas, visą po
kario metą tame mieste ir gyvenęs, išsky
rus tą laiką, kurį jam, susirgusiam džiova, 
teko praleisti Gautingo sanatorijoje. Iš to 
miesto jis ir reiškėsi tuo, kuo galėjo, ką 
sąlygos leido.

Kai prasidėjo emigracija, greit Vokieti
joje susilikvidavo visi gražiai dainavę lie
tuvių chorai. Tik ilgus metus nenutilo dar 
lietuviškasis Memmingenas, kuriame gyve
no muz. M. Budriūnas. Jis čia suorganiza
vo „Darnos“ chorą. Tai buvo memminge- 
niečių pasididžiavimas. Tiesą sakant, tai 
buvo visų Vokietijos lietuvių pasididžia
vimas, nes choras, vadovaujamas tikro 
specialisto, keldavo visur pasigėrėjimą, 
kur tik pasirodydavo su programa, tiek 
tarp lietuvių, tiek ir tarp kitataučių. O su 
tuo reprezentaciniu choru M. Budriūnas 
pasirodydavo ir Vokietijos ir Šveicarijos 
miestuose ir sukeldavo dainomis entuziaz
mą.

Motiejaus Budriūno patys aktyviausi 
muzikinio gyvenimo metai praleisti Lietu
voje. Tas biržietis (gimęs 1898. IX. 22), iš
ėjęs muzikos mokyklą Klaipėdoje, pats dir
bo paskui Kretingoje kaip muzikos mo
kyklos mokytojas, kaip reikalų vedėjas to
je pačioje muzikos mokykloje, kurioje jis 
mokėsi, Kauno konservatorijos ir Vilniaus 
muzikos mokyklos lektorius. Bet tai tik 
dalis jo darbų. M. Budriūnas, dar tebesi
mokydamas muzikos, plačiai įsijungia į 
muzikinę spaudą. Kaip muzikinis kritikas, 
dalyvauja ir bendrinėje spaudoje. Pats 
leidžia ir redaguoja ,,Muzikos Barus“, su 
kitais įsteigia muzikų draugiją, steigia 
Lietuvoje tarptautinės muzikų draugijos 
sekciją. Kur reikalingos buvo muzikinį gy
venimą organizuojančios rankos, ten ir 
Motiejus Budriūnas pasirodydavo. Todėl 
jam teko imtis ir administracinio darbo, 
kiek tai buvo susiję su muzikos dėstymu 
ir programomis: dirbti Švietimo ministeri
joje inspektorium ir muzikos skyriaus vir
šininku, pertvarkyti muzikos dalykų dės
tymo programas gimnazijoms ir pradžios 
mokykloms.

Paliko jis savo darbo pėdsakus ir muzi
kinėje literatūroje mokykloms — paruošė 
pradžios mokykloms dainų rinkinį. Su
prantama. pro administracinius ir organi
zacinius darbus nebe visada likdavo laiko 
kompozicinei kūrybai. Bet nemaža jis 
yra sukūręs ir dainų.

Jei jis Memmingene suorganizavo tokį 
sėkmingą chorą, tai ir čia nebuvo jam pra
džia tokio darbo. Chorams jis yra vadova
vęs ir Lietuvoje.

Su M. Budriūno mirtim esame netekę 
stambaus savo muzikinės kultūros vyro.

63 m. amžiaus lietuvis ieško 48-62 m. 
amžiaus gyvenimo draugės-lietuvės. Rašy
ti: 47 Thorne Rd., Thornton Ixtdge. Hud
dersfield. Yorks.

JAUNIMUI

LIETUVIU KALBOS EGZAMINAS

Primename jaunimui, norinčiam laikyti 
lietuvių kalbos egzaminą GCE (O laips
nio). kad dabar pats laikas įsirašyti j ati
tinkamus sąrašus mokykloje arba ten. kur 
jie laikomi, jeigu norima laikyti vasarą.

O tie. kurie Kalėdų metu jau yra išlai
kę tokį egzaminą, prašomi atsiųsti pažy
mėjimą, ir jiems bus išmokėta po 10 svarų 
premijos.

Jeigu dėl to lietuvių kalbos egzamino rei
kėtų kam nors informacijų, prašom rašyti:

Jaunimo Skyrius. G. C. E.
2 Ladbrokc Gardens
London. W. 11

nnn u liar tosios
I Ui SAVAITES PLOKŠTELĖS

1. Albatross — Fleetwood Mac
2. OB-LA-DI. OB-LA-DA — Marmalade
3. For once in my life — Steve Wonder
4. Blackberry way — Move
5 Something's happening — II. Hermits
6. •Private Number — J. Clay 4- W. Bell
7. Fox on the run — Manfred Mann
8. Lily the Pink — Scaffold
9. *You got soul — Johnny Nash
10. Build me up Buttercup — Foundations

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

People — Tynics

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 15 d., šeštadienį, Cheetham Town 
Hali rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Minėjime paskaitą skaitys svečias iš Co- 

ventrio J. Johnstonas. Meninę dalį išpildys 
solistė Vanda Galbuogytė iš Bradfordo ir 
DBLS Manchesterio Jaunimo skyrius. Po 
programos bus šokiai. Veiks puikus bufe
tas. Todėl Manchesterio ir apylinkių lietu
vius su draugais ir svečius iš tolimesnių 
kolonijų kviečiame ko gausiau dalyvauti. 
Salė yra puiki ir erdvi, vietos bus visiems. 
Be to, paskaitininkui bus maloniau kalbė
ti. solistei dainuoti, o jaunimui šokti tauti
nius šokius, kada priešais netuščios kėdės.

Salė iš Cannon Street mieste pasiekia
ma autobusais Nr. Nr. 60, 62, 59, 81 (va
žiuoti už šešis penus ligi Derby St.). Mi
nėjimo pradžia 6 vai.

Skyriaus Valdyba

Užgavėnių vakaras

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba vasario 8 d., šeštadienį, savo pa
talpose rengia Užgavėnių vakarą.

Visi atsilankiusieji bus pavaišinti bly
nais. Bus šokiai, kuriems gros gera kapela.

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
šiame tradiciniame vakare.

Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS

Vasario 15 d., 6.30 vai., Ukrainiečių klu
bo salėje, rengiamas Tradicinis blynų ba
lius.

Dalyvavimas vyrams 25 šil., moterims 
15 šil.

Kviečiama skubiai registruotis pas Mo
terų draugijos valdybos nares.

Nottinghaino Lietuvių Moterų Draugija

NAUJOJI PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
TARYBA

Kaip daugiausia balsų gavusieji, PLB 
Vokietijos Krašto Tarybon įėjo dr. J. Avi
ža, J. Barasas, V. Bartusevičius, J. Berna
tonis, A. Bunga, V. Bylaitis, dr. J. Grinius, 
dr. V. Lenertas, A. Lingė, B. Liubinas, J. 
Lukošius. V. Natkevičius, S. Povilavičius, 
V. šarka, J. K. Valiūnas.

Kandidatais liko A. Laukaitis, K. Dik- 
šaitis, Z. Glemža. R. Brinkis, W. Banaitis.

NAUJA MEMMINGENO VALDYBA
Sausio 12 d. čia įvyko visuotinis apyl. 

narių susirinkimas. Išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkas tėv. K. Žalalis, sekretorius 
kun. dr. J. Petraitis, iždininkas A. Dasys 
ir narys jaunimo reikalams M. Dresleris.

Skaitytąją laiškai

•SERGA PLK. B. JAKUTIS
Jau antras mėnuo, kaip rimtai serga pik. 

B. Jakutis.
Visas mėnuo jis gydomas vienoje Edin

burgo ligoninėje.

B. K. BALUČIO PAMINKLAS IR 
METINĖS

1968 m. spalio 1 d. Europos Lietuvio Nr. 
39 išspausdintas F. Neveravičiaus laiškas 
dėl B. K. Balučio paminklo, kuriame rašo
ma: „Netrukus po to liūdno įvykio D. B. 
Lietuvių Sąjungos visuomeniniu pagrindu 
remiantis sudarytas Balučio paminklui pa
statyti komitetas..."

Nežinau, kodėl laiško autoriui atrodo, 
kad komitetas sudarytas visuomeniniu pa
grindu. Jis sudarytas DBLS iš savo narių. 
DBLS pati sukurta tik po II Pasaulinio ka
ro. kai tuo tarpu D. Britanijoje veikia or
ganizacijų daugiau kaip po 60-50 metų ir 
su kuriomis ministeris B. K. Balutis dirbo 
daugiausia metų, bet tų organizacijų atsto
vų komitete nėra. O taip pat yra ir pro
vincijoje vienokių ir kitokių organizacijų, 
jos irgi neatstovaujamos. Tai kur tas vi
suomeniškumo pagrindas? DBLS komite
tas, ir jis teturi teisę jos vardu kalbėti.

F. Neveravičius apkaltino D. Britanijos 
lietuvius abejingumu ir nedosnumu. Visų 
lietuvių jis neturėtų teisės kaltinti. Ne vi
sų komitetas, o tik DBLS. ir tegul DBLS 
aukoja. Kuo kalti kiti?

Kai dirbama bendromis jėgomis, Brita
nijos lietuviai buvo ir yra dosnūs.

Be to, gruodžio 30 d., 9 vai. ryto, Lietu

Programą atliks Vasario 16 gimnazijos 
mokinių choras, tautinių šokių grupė, Eli
za Tamošaitienė ir Regina Tamošaitytė.

Paskaitą skaitys Vokietijos parlamento 
narys.

MIRUSIEJI
Elzbieta Kirkilionienė-Vilimaitė mirė 

1968 m. lapkričio 26 d. Homburgo (Saar) 
universiteto klinikose. Palaidota gruodžio 
1 d. Niedersimtene. Laidotuvių apeigas at
liko tėv. A. Bernatonis. Velionė buvo gimu
si 1900 m. rugpiūčio 26 d. Padaičių dvare, 
Biržų apskr. Paliko vyrą Petrą ir 3 posū
nius: dr. Teodorą, Vytautą (abu Vokietijo
je) ir arch. Algirdą (Kanadoje) Kirkilio- 
nius. Nors gyvendama atokiai nuo dides
nių lietuvių telkinių, Elzb. Kirkilionienė 
domėjosi lietuviškais reikalais, prenume
ravo lietuvišką spaudą, buvo PLB Kaisers- 
lauterno apylinkės narė.

Oskaras Lungas mirė lapkričio 5 d. Ol- 
denburge. Gimęs 1902 m. birželio 26 d. 
Nepr. Lietuvoje buvo pradž. mokyklos mo
kytojas. Palaidotas Oldenburgo Kleinbr- 
uck kapinėse.

Alfonsas Klupšas, gimęs 1908 rugsėjo 21 
d. Pašvitiny, mirė 1968 m. rugsėjo 8 d. Pa
laidotas Bad Zwischenahno kapinėse. Vo
kietijoje artimųjų neturėjo. Apie mirtį 
pranešta tėvynėje gyvenantiems giminėms. 
Oskaras Lungas ir Alf. Klupšas buvo pil
nateisiai PLB Zwischenahno apylinkės na
riai.

Stasys Vadopalas mirė sausio 3 d. po 
apendicito operacijos. Palaidotas sausio 9 
d. Kaiserslauterne Wenzel šeimos kape. 
Laidojimo apeigas atliko kun. Liubinas. 
Vainikus padėjo 2040, 8591 ir 8593 LS lie
tuvių kuopos ir Kaiserslauterne I-B apy
linkė. Nors laidotuvės vyko darbo metu, 
bet jose dalyvavo apie 30 žmonių, kai ku
rie atvykę net iš Darmstadto.

Velionis buvo gimęs 1895 m. kovo 1 d. 
Vainekonių kaime, Vaškų vals., Biržų aps
krityje. Dalyvavo savanorių eilėse nepri
klausomybės kovose. Vėliau dar kurį laiką 
likosi Lietuvos kariuomenėje, pasiekdamas 
vyresniojo leitenanto laipsnį techniškame 
daliny. Pasitraukęs iš kariuomenės, ver
tėsi kaip statybininkas ir Valstybės kont
rolės tarnautojas. Buvo vedęs, bet 1944 m. 
į užsienį pasitraukė vienas.

St. Vadopalas gyveno Kaiserslauterne, 
kur 1951 m. buvo įstojęs į tada čia buvu-— 
šią 2040 LS lietuvių kuopą. Su ja savo lai
ku buvo išvykęs į Muensterį prie Diebur- 
go ir į Darstadtą, bet Kaiserslauterne vis 
laikė pagrindinę gyvenvietę. Iš kuopos at
leistas 1965 m., kai sulaukė 70 metų am
žiaus.

Martyna Kreutzerytė, gimusi 1965. X. 20 
Hamburge, mirė 1968. XII. 12 Hamburg- 
Bremfeld, palaidota Hamburge.

Andrius Senatorskis, pulkininkas, gyve
nęs N. Zelandijoje, atvykęs aplankyti Eu
ropos, staiga sunkiai susirgo ir pasimirė. 
Gimęs 1892. VIII. 18 Ukrainoje, mirė 1968. 
XII. 12 Braunschweige, palaidotas Salzgi- 
tter-Lebenstedte.

GERĖJA SVEIKATA
Jono Čekausko gerėja sveikata, bet la

bai pamažu.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — vasario 9 d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's Squa

re. Parapijiečių lankymas iš vakaro ir 
po pamaldų.

BRADFORD — vasario 16 d., 12. 30 v. Iš-
kilmingos pamaldos su solo giesmėmis 
už Lietuvą.

ECCLES — vasario 9 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — vasario 23 d., 12 v.

vos Pasiuntinys Londone V. Balickas už
prašė metines Mišias lietuvių Bažnyčioje 
Londone. Jis dalyvavo su savo šeima ir ke
letas tų senųjų organizacijų valdybų na
rių. Bet nė vieno DBLS nei jos sukurto 
komiteto narių. Jeigu jau nebegalime atsi
lankyti į metines, tai vargu ar pastatyta
sis paminklas atstos pagarbą tam, kuriam 
mes esame skolingi, nes tai būta labai gar
bingo ir šviesaus lietuvio.

Tas pats DBLS leidžiamas E. L., kuriam 
parašiau, kad bus B. K. Balučio meti
nės Mišios, užprašytos Lietuvos atstovo, 
nerado reikalo išspausdinti to pranešimo. 
Išspausdino tik žinutę, kad sueina metinės 
ir užprašytos Mišios, nenurodant valandos. 
Kiekvieną dieną Mišios būna 7.30 vai. ry
to, o tai dienai laikas buvo skirtas 9 vai. 
ryto, kad galėtų daugiau žmonių dalyvauti.

Nežinau, kodėl tai daroma. Vienu atve
ju norima pagerbti, kitu pagarba sulaiko
ma.

S. Kasparas

Redakcijos pastaba. Išspausdintoji žinia 
apie Min. B. K. Balučio metines ir pamal
das buvo gauta iš Lietuvos Atstovo. Kai 
atėjo p. S. Kasparo parašytoji žinia, pir
moji jau buvo atspausdinta. Deja, pasiro
do, kad toje pirmojoje trūko valandos.

dme tuos, kurie gyveno ir mirė 
Dievui ir Tėvynei.

LIETUVOS
KANKINIŲ KOPLYČIA

Šv. Petro bazilikoje Romoje laukia 
kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo 

auka. Laiko jau nedaug.
Atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs' Chapel Fund
2701, W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.
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