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AUKSO VIDURYS
EKONOMINĖ NAUDA IR POLITINIS

Šių dienų ekonominė tikrovė reikalauja
didelių, tiesiog milžiniškų rinkų. Technolo
ginė pažanga ir visuotinai įsitvirtinusi ma
sinė gamyba gėrybių kaštus labai sumaži
no, tačiau žemos savikainos teišlieka tokiu
atveju, kada gaminama iš tikrųjų didžiu
liais kiekiais. Vadinasi, visuotinė gerovė
ir kylantis pragyvenimo lygis teįmanomi
didelėse daugmilijoninėse valstybėse (sa
kysime, JAV su beveik 200 milijonų gy
ventojų) arba atskirų valstybių sambū
riuose, kuriuose panaikinami tarpusavio
muitai ir kiti prekybos varžtai ir ūkinis
gyvenimas gali vystytis kaip viename eko
nominiame vienete.
Tur būt, geriausiai žinomas ir, be abe
jo, pats sėkmingiausias toks tarpvalstybi
nis sambūris yra Europos Ekonominė ben
druomenė, kartais dar vadinama Europos
Bendrąja rinka, šešios Vakarų Europos
valstybės, bebaigiančios visiškai panaikin
ti tarpusavio muitus ir bendrai sutarian
čios savo ekonomijų vystymosi perspekty
vas, tų kraštų pramonę įgalino augti di
džiuliais tempais ir sėkmingai konkuruoti
su JAV ir kitų kraštų pramonininkais.
EEB sėkmė tuo pačiu iškėlė ir tų kraštų
politinę reikšmę, o dėl to, atrodo, Sovietų
Sąjunga visuomet buvo pernelyg priešiškai
nusistačiusi EEB atžvilgiu. Tai, žinoma,
nereiškė, kad sovietai nesuprato arba neį
vertino vieningai derinamų milžiniškų
ekonominių vienetų prasmės ir reikalingu
mo. Anaiptol. Jau 1949 m., vadinasi, dar
prieš EEB atsiradimą, buvo įsteigtas vadinamasis Comeconas (oficialiai: Tarpusavės ekonominės pagalbos taryba), apjun
giąs Bulgariją, Čekoslovakiją, Rytų Vokie
tiją, Vengriją, Mongoliją, Lenkiją, Rumu
niją ir Sovietų Sąjungą. Comeconas turėjo
derinti savo narių ūkinius planus, vystyti
narių tarpusavio prekybą, žaliavų ir gami
nių paskirstymą ir aplamai narių tarpe
įdiegti gamybos specializaciją.
Ekonomikos požiūriu, Comecono užmojai
buvo visiškai išmintingi, kurie galėtų aki-

SAVARANKIŠKUMAS

vaizdžiai padėti vystytis jo narių ekonomi
nei gerovei. Tačiau 20 metų patirtis rodo
ką kita. Comecono kraštams šiandieną ati
tenka net 31 nuošimtis visos pasaulinės ga
mybos, bet tik 11 nuošimčių pasaulinės
prekybos. Atseit, gerovės kilimui toks
svarbus ir būtinas gėrybių paskirstymas ir
mainai neišsivystė. Ir po 20 metų po Come
cono įsteigimo jo nariai tebeieško išeities.
Pradžioje pati Sov. Sąjunga Comecono
galimybėmis per daug nesirūpino. Politi
niu spaudimu ji iš Rytų bloko valstybių
išgaudavo parašus po prekybos sutartimis,
kuriomis Sov. S-ga iš jų gėrybes, palygin
ti, pigiai pirko ir joms brangiai pardavinė
jo. Tačiau ilgainiui dėl Maskvos-Pekingo
kivirčo, dėl Kubos krizės ir aplamai dėl
tarptautinės padėties atskirų Rytų bloko
valstybių savarankumas didėjo, ir jos savo
kraštų ūkius pradėjo vystyti vis nepriklausomiau. Bulgarams nusibodo būti Rytų Eu
ropos daržovių augintojais, rumunai nebe
norėjo išlikti vien tiktai žemės ūkio kraš
tu, Čekoslovakija savo pramonės gaminius
norėjo parduoti pasaulinėje rinkoje už kie
tą valiutą, kuri jai buvo reikalinga moder
nioms gamybos priemonėms įsigyti.
Pagaliau ir politiniai sumetimai daugelį
Rytų bloko kraštų sulaikė nuo per tamp
raus susiliejimo Comecone. Vienapusiškas
ekonomijos susiejimas su milžiniška So
vietų Sąjunga neišvengiamai vestų ir į di
desnę politinę priklausomybę, tik šiuo at
veju jau ne dėl sovietinės kariuomenės
įgulų, bet dėl ekonominio spaudimo. Kai,
sakykime, visa kokios pramonės šakos ža
liava gaunama iš Sov. S-gos, žaliavos tie
kimo sustabdymas krašto ekonominį gyve
nimą gali privesti prie suirutės...
Šita aplinkybė, be abejo, ir Maskvai bu
vo puikiai suprantama — savo įtaką išlai
kyti ekonominėmis priemonėmis yra daug
pigiau ir naudingiau, negu kariuomenės
įgulomis. Jau 1961 m. Chruščiovas bandė,
palyginti, palaidą Comeconą sudrausminti,
bet Kubos krizė jį privertė tų planų atsisa-

Septynios DIENOS
Už ideologinius pagrindus
Keletas Sov. Sąjungos laikraščių pasisa
kė prieš tokius meno ir literatūros darbus,
kurie nėra ideologiškai pakankamai pa
grįsti.
Kariuomenės propagandininkams vyr.
politinis vadovas gen. Jepiševas pasakė
aštrią kalbą, puldamas ideologiškai silpnus
ir partiškumu nesuinteresuotus knygas,
dramos veikalus ir filmus.
„Sovietskaja Rossija“ išsispausdino ašt
Nauja respublika
rų puolimą prieš tuos, kurie vienašališkai
Anguilos sala Karibų jūroje nutarė pasi vaizduoja partiškai reikšmingus istorijos
skelbti respublika.
metus.
Ji turi 6.000 gyventojų, nuo 1650 m. buvo
Britanijos kolonija, o vėliau turėjo bendrą
Nuomonės sutampa
administraciją su gretimomis salomis.
Čekoslovakijos užsienių reikalų ministeris Marko visą savaitę tarėsi Maskvoje su
Teisės ir laisvės
sovietų vadais.
Čekoslovakijos min. pirm, černikas pa
Po pasitarimų buvo paskelbtas bendras
reiškė, kad krašto įstatymai bus pakeisti. pareiškimas, kuriame pasisakoma už Var
Pakeitimai turės garantuoti demokratines šuvos pakto karinių pajėgų stiprinimą.
teises ir laisves.
Tas teises įgyvendinti esąs pagrindinis
Konkordato sukaktis
vyriausybės rūpestis.
Vatikane ir Romoje prie viešų pastatų
buvo iškeltos vėliavos, švenčiant 40 m. su
Pasirodė pagaliau
Į Maskvą atvažiavusį Vengrijos komu kaktį, kai tarp Musolinio ir Vatikano pasi
nistų vadą Kadarą priėmė min. pirm. Ko rašyta konkordatas ir Laterano susitari
mas.
syginas.
Tuo baigėsi apie porą mėnesių užtrukęs
Tais susitarimais šv. Sostui buvo pripa
Vakarų spaudos spėliojimas, kur dingo Ko- žinta nepriklausoma teritorija, tam tikros
syginas.
teisinės privilegijos ir duota pinigų.

Nepraleis parlamento narių
Vakarų Vokietijos parlamentas pasiry
žęs kovo mėn. posėdžiauti Berlyne ir ten
išrinkti naują prezidentą.
Rytų Vokietijos vyriausybė paskelbė po
tvarkį, kuriame numatytos priemonės už
kirsti kelią tiems parlamento nariams pa
siekti Berlyną. Žinoma, nenumatytos prie
monės sukliudyti pasiekti Berlyną oro ke
liu.

Wilsonas remia vokiečius
Riaušės Bombėjuje
Lankydamasis Vokietijoje, Britanijos
Bombėjuje. Indijoje, kelias dienas vyko
min. pirm. Wilsonas pasisakęs už griežtą
didelės riaušės, pareikalavusios nemaža
vokiečių laikyseną prieš Maskvos spaudi aukų.
mą.
Riaušes sukėlusi fašistinė organizacija,
kuri nusistačiusi prieš teisę kai kuriems
Teritoriniai nesusipratimai
žmonėms gyventi ten.
Jugoslavija pareiškė protestą Bulgarijai
dėl jos noro pasiimti sau Makedoniją.
Tuo ji sudaranti įtempimą Balkanuose. JAV Indijai
JAV iš viso jau yra suteikusios Indijai
O Jugoslavija ir toliau laikysiantis! gerų
ekonominės paramos už 8.994 milijonus
kaimyninių santykių.
dolerių, įskaitant 4.825 mil. maistu.
Per pastaruosius 12 metų Indija iš JAV
Italijos komunistai už čekus
Italijos komunistų partijos kongrese bu yra gavusi 55 mil. tonų grūdų.
vo su pritarimu nuplotos visos kalbos, ku
riose pasisakyta prieš Čekoslovakijos oku Kova su nusikaltimais
paciją.
Prez. Niksonas ir JAV teisingumo minisSov. Sąjungos komunistų partijos atsto teris Mitchellis tarėsi su visų valstijų pro
vų pasisakymai ir įrodinėjimai tuo reikalu kuratūros komisija, kaip sugriežtinti kovą
buvę sutikti abejingai.
su nusikaltimais.

kyti. Rumunija ta proga nuėjo visiškai sa
varankišku ekonominio vystymosi keliu ir,
remdamasi prekyba su Vakarais, pradėjo
kurti savo sunkiąją pramonę.
Dabar Brežnevas pareiškė, kad Comeconas esąs pasenęs ir kad jį reikią pritaikyti
šių dienų reikalavimams. Jį, vadinas, rei
kia padaryti veiklesniu ir, svarbiausia,
drausmingesniu. Sausio pabaigoje Rytų
Berlyne posėdžiavusi Comecono taryba
kaip tik ir sprendė šituos klausimus.
Tačiau ir ekonominė tikrovė verčia Rytų
bloko valstybes ieškoti išeities. Comeconas
dabar nelaiduoja plataus masto ekonomi
nio planavimo, milžiniškų daugmilijoninių
rinkų ir nevaržomos tarptautinės preky
bos. Pagaliau nelengva suderinti ekonomi
nius poreikius tokių oficialiai lygiateisių
Comecono narių, kaip Rytų Vokietijos su
aukštai išvystyta pramone ir Mongolijos,
kuri dar tebekuria pagrindus savo pramo
nei. Be to, Comecono narių tarpusavio pre
kybai nepaprastai trukdo visuotinai kei
čiamų pinigų trūkumas (rublis nė Rytuose
nėra kotiruojamas). Dabar, sakykime, daž
nai pasitaiko, kad lenkai už Čekoslovakijos
plieną negali apmokėti zlotais — jie nekei
čiami, ir lenkai yra priversti kreiptis į ka
pitalistinius bankininkus Vakaruose, kad
per juos apmokėtų savo skolas Prahai.
Nežiūrint tokios ekonominės tikrovės,
daugelis Rytų bloko valstybių į Comecono
stiprinimą vis dėlto žiūri su nepasitikėji
mu kaip tik dėl politinių sumetimų. Aiš
kiausiai tai išreiškia rumunai, bet ir kiti
kraštai klausimą svarsto pabrėžtinai atsar
giai. Kai kurie kraštai, pvz., lenkai ir
vengrai, tarp šių dviejų kraštutinumų ban
do surasti aukso vidurį. Ar tai įmanoma ir
ar pasiseks to pasiekti — teparodys ateitis.
E. Ilinis

MIRĖ JONAS KARDELIS
Vasario 9 d. Montrealyje, Kanadoje, po
ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis buvęs
„Nepriklausomosios Lietuvos“ redaktorius
Jonas Kardelis.
MIRĖ SOFIJA SMETONIENĖ

JAV mirė buvusio Lietuvos prezidento
A. Smetonos našlė Sofija Smetonienė.

SPAUDOJE
MINĖJIMAI IR MINĖTOJAI
Banalūs ir nuobodūs minėjimai susilau
kia vis daugiau kritikos, štai ir „Nepri
klausomos Lietuvos“ (Kanadoje) redakto
rius Henrikas Nagys savo laikraštyje (Nr.
1-2) rašo:
„Daugelyje išeivijos vietovių nepriklau
somybės šventės minėjimai 1968 metais
buvo kitokie. Bet daugelyje jie niekuo
nesiskyrė nuo visų senesniųjų. Ir vėl buvo
pasakytos ilgos ir nuobodžios paskaitos
apie tai, kaip Vytauto žirgas įjojo į Juodą
ją jūrą (nors tuo mūsų rimti istorikai stip
riai abejoja), kaip sutriuškinom kryžiuo
čių galybę (nors brolius prūsus, šalia ma
ro, išžudė tie sutriuškinti kryžiuočiai!),
kaip nuogom rankom pastatėm šalį ir t. t.
ir t. t. Daug tiesos tuose žodžiuose, bet ar
gi reikia tiesą nuolat ir nuolat ir lygiai
taip pat kartoti? Ar ne laikas rasti kitokių
būdų paminėti šią brangią šventę? Ar ne
laikas iš viso nebesigailėti savęs, bet pra
dėti ką nors konkrečiai daryti, kad vargas
palengvėtų, kad nutautėjimas sulėtėtų,

VIS TIEK BUS JURBARKE
Arčiau prie valdžios plūduriuojantieji
veikėjai bei specialistai Lietuvoj neretai
bando paveikti vietinės ir maskvinės val
džios viršūnes, kad tos pakreiptų savo pla
nus daugiau Lietuvos gerovei ar bent atsi
sakytų tokių planų, kurie prašytojams at
rodo Lietuvai nereikalingi ar net žalingi.
Gal būt, kai kada tokie Lietuvos reikalų
gynėjai šį ar tą laimi, bet daugeliu atvejų
jiems tenka ir nusivilti, kadangi atsitinka,
kad Maskvoj jų balsui tepaskiria ne dau
giau, kaip, anot priežodžio, „šuns lojimui į
mėnulį“.
Taip atsitiko ir su dvidešimt dviejų
mokslininkų bei kultūrininkų memorandu
mu dėl plano statyti Jurbarke naftos per
dirbimo įmonę. Memorandume, rašytame
1966 m. kovo 22 d. ir pasirašytame, tarp
kitų, netgi tada Vilniuje „viceprezidentu“
buvusio rašytojo Juozo Baltušio, žinovai
smulkmeniškai įrodinėjo, kad tokia įmonė
Lietuvoj ne tik nereikalinga, bet ir pavo
jinga Lietuvos gyvūnijai, augmenijai ir
ūkiui. Apskaičiuota, kad tos įmonės ūkinė
nauda negalės atsverti kitoms ūkio šakoms
gresiančios žalos. Tačiau tas balsas nebuvo
išklausytas. Nors vadinamoji „Lietuvos“
komunistų partija ir įrodinėja, kad Lietu
va niekad nebuvusi tokia nepriklausoma,
kaip dabar, bet šiuo atveju, kaip ir dauge
liu kitų, pasitvirtino, kad Lietuvai tenka
klausyti dėsnio, sakančio „Maskva nu
PADĖKA PARLAMENTARAMS
Straipsnyje „Parduotasis auksas“ (E. L.
Nr. 6) buvo atpasakoti debatai Britų par
lamente, kur buvo priimtas įstatymas, su
teikiantis teisę vyriausybei panaudoti Bal
tijos valstybių auksą britų piliečių ir fir
mų nuostoliams atlyginti. Kaip buvo
straipsnyje pasakyta, prieš tą įstatymo
projektą griežtai pasisakė 7 atstovai: Ri
chard Wood (Bridlington rinkiminė apy
linkė), Sir John Foster (Nortwich), R. J.
Maxwell-Hyslop (Tiverton), plk. Sir Tufton Beamish (Lewes), Douglas Dodds-Par
ker (Cheltenham), Gordon Campbell (Mo
ray and Nairn) ir John Biggs-Davison
(Shigwell).
Visi jie yra Baltijos tautų draugai, daž
nais atvejais pasisaką už Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvę. Ir šiuo atveju jie jaut
riai atsiliepė į Baltijos Tarybos kreipimą
si, kuris buvo išsiuntinėtas visiems parla
mento atstovams, ir labai energingai gynė
pavergtųjų tautų bylą.
Atskirais laiškais visiems tiems mūsų
draugams DBLS Valdyba pareiškė nuošir
džią padėką.
PREKYBA SU SOV. SĄJUNGA
Britanija ir Sov. Sąjunga sutarė padi
dinti prekybą tarp abiejų kraštų 7 procen
tais šiais metais.
Apytikriais duomenimis Britanija pra
eitais metais savo gaminių eksportą į Sov.
Sąjungą iš 63,3 mil. svarų pakėlė į 102 mil.
sv. O Sov. Sąjunga savo išvežimus iš 123,5
mil. svarų pakėlė iki 158 mil. sv.

XXIII metai
kad jaunieji ateitų pas mus ne lazda varo
mi. bet savo noru?“
Bet visokie minėjimai turi ir kitą pusę:
tuos, kurie ateina ir dalyvauja juose. Dėl
jų H. Nagys rašo:
„Yra, deja, ir kita to paties pinigo pusė.
Kiti jau seniai atsisakė dalyvauti lietuviš
kajam gyvenime. Vieni dėl to, kad, girdi,
lietuviai esą nekultūringi. Jiems galima
patarti: ateik nors tu — būsi vienas kultū
ringas lietuvis, būsi pradžia! Antrieji dėl
to, kad juos kažkoks lietuvis kažkada kaž
kur už kažką įžeidė. Tretieji todėl, kad
jaučiasi savo vadavimo duoklę atlikę ir
užsitarnavę poilsio. Betgi Lietuva dar ne
laisva, o Bendruomenė neįsteigė pensijų
fondo! Ketvirtieji tiesiai sako, kad kovoti
neverta, nes kova esanti pralaimėta: jie tai
matą čia ir Lietuvoje, nuvažiavę vizitui, tą
pat pastebėję. Šiems galima priminti: var
guoliai išnešė baudžiavą, varguoliai išklau
sė kantiškų ir knygelių iš Prūsų, varguo
liai pragyvbno ir pergyveno karus ir per
gyvens dar daug imperijų, daug satrapų ir,
svarbiausia, daug tokių, kurie šlapią nuo
ašarų skudurą siūlo mums tautine vėlia
va“.
SPAUDOS ISTORIJOS PARAŠTĖJE

Minėdama savo 20 metų sukaktį, australiškė „Mūsų Pastogė“ Nr. 3 prisimena kai
kuriuos tam laikraščiui stambų indėlį da
vusius žmones, tarp jų buvusį redaktorių
Juozą Žukauską, kuris dėl intrigų turėjo
pasitraukti. Jau senas tai dalykas, bet, jį
prisiminęs, laikraštis rašo:
„Tačiau mūsuose pažiūra į žurnalistą ir
bendrai į spaudos darbuotoją dar ir šian
die yra nekokia: kiekvienas, nors ir ne
daug teišmanydamas apie spaudą, bet tu
rįs šiek tiek galios, labai greitas mokyti,
kaip reikia dirbti spaudos darbą, greitas
priekaištauti nesiskaitant net su galimom
skaudžiom pasėkom. Gaila, Juozas Žukaus
kas, gal kaip būdamas menininkas rašyto
jas, pasirodė daug jautresnis. Tačiau var
gu ar šitoji pamoka išėjo kam į naudą.
Juozo Žukausko . atvejis nuolat kartojasi:
kiek yra tokiu keliu pasitraukusių redak
torių tiek pas mus, tiek ir kitur, bet beveik
nė vienas nesugrįžo į anksčiau redaguotą
laikraštį nė su vienu straipsniu. Iš to nie
kam nėra ir nebus naudos, o pačiai spau
dai tai tik skaudūs ir nepataisomi nuosto
liai“.

sprendė — byla baigta“. Ir, štai, minėtojo
memorandumo rašytojai dabar skaito
Valstiečių laikrašty (1969 m. sausio 1 d.):
„Kaip jau žinome, Jurbarke iškils naftos
perdirbimo gamykla. Broliškos respublikos
tieks mums „juodąjį auksą“... Jurbarką
pasieks naftotiekis. Gamyklą jungs nuola
tos pulsuojanti arterija su Lietuvos uosta
miesčiu. Perdirbti naftos produktai vėl ke
liaus į Klaipėdą vamzdžiais“.
Toliau šiame pasakojime atsiliepė ir mi
nėtojo memorandumo aidas. Sakoma:
„Skaitytojas paklaus: o kam mums Lie
LORDAI NEPATENKINTI
tuvoje naftos perdirbimo gamykla?.. Ar ne
pigiau būtų, jeigu ji stovėtų Baškirijoje ar
Svarstydami tą įstatymą, kuris numato
Totorijoje?... Ten, kur trykšta naftos fon patenkinti Britanijos piliečių ieškinius dėl
tanai...“
Sov. Sąjungos okupuotose kraštuose netek
Į šiuos klausimus tuoj pateikiamas ir „at tų turtų ir kuriam vykdyti bus panaudoti
sakymas“. Esą, „Ekonomistai paskaičiavo: už Baltijos kraštų parduotąjį auksą gautie
mums benzino, dizelinio kuro, mazuto atsi- ji pinigai, Britanijos lordų rūmai pareiškė
vežimas iš kitur — brangiau kainuoja. savo nepasitenkinimą ypač dėl to pusės
Naftos perdirbimas vietoje — mūsų res milijono svarų, kurį vyriausybė davė so
publikai bus naudingas“...
vietams dovanų.
Bet tai tik nebent vaikams toks atsaky
Pusmilijonis buvo išduotas iš valstybės
mas. Įmonė numatyta ne Lietuvos reika iždo. Dabar, patvirtinus įstatymą, jis bus
lams, o eksportui perdirbinėti naftą. Jos grąžintas iždui. Bet, reikšdami protestą,
pajėgumas numatytas — 12 milijonų tonų lordai dėl to vasario 13 d. balsavo. Prieš tą
per metus. Prieš pat tą „paaiškinimą“ pusmilijonio „kyšį“ atidavė balsus 63, už—
įsakmiai pasakyta, kad iš Jurbarko naftos 39. Taigi vyriausybės pasiūlymas pralai
gaminiai bus ne po Lietuvą skirstomi, o mėjo 24 balsais.
„vėl keliaus į Klaipėdą", kur — „atplaukę
laivai savo sirenomis sveikins ne tik uostą, bet ir Jurbarką“. Atseit, laivai atplauks
NAUJI LIETUVIAI VYSKUPAI?
pasiimti Jurbarko įmonės gaminių.
„Aušros
Vartai“, Hamburge (Vokietijo
Iš to aišku ir tų kažkokių ekonomistų
kalba, esą, „mums benzino atsivežimas iš je) kun. V. Šarkos leidžiamasis ir redaguo
kitur brangiau kainuoja“. Tai kalba mask- jamasis laikraštėlis, 1969 m. Nr. 1, ryšium
viniai ekonomistai -— naftos eksportinin- su vysk. P. Marcinkaus paskyrimu, rašo:
„Yra rimto pagrindo tikėti, kad Šventas
kai. Tai jiems brangiau kainuoja iš Baš
kirijos gabenti benziną į Klaipėdą, negu Sostas paskirs lietuvius vyskupus Pietų ir
juodą naftą atitekinti ir čia, prie uosto, šiaurės Amerikai bei Australijai. Atrodo,
kad Šv. Tėvas nominuos lietuvį vyskupą ir
perdirbinėti.
Memorandumo rašytojai apie tai jau bu Vilniaus vyskupo Sostui. Juk Lietuvos sos
vo gana taikliai pasisakę. Jie rašė: jeigu tinė iki šiol neturi savo Bažnyčios Valdyreikia naftos produktus eksportuoti, tai tojo-Dignitoriaus vyskupo range!“
statykite tą įmonę kur nors ties Murmans
ku, kur nėra ko pagadinti. Bet maskviniai
— Etiopija parsigabena bronzinį kara
„ekonomistai“ irgi, matyt, „apsiskaičiavo“: liškąjį liūtą, kurį iš sostinės Addis Ababos
Murmanske šalta, nejauku kurdintis. Kas prieš 34 metus Musolinis įsakė atvežti j
kita Lietuvoj. Čia bus patraukliau plaukti Romą ir pastatyti kaip paminklą pagerbti
„komjaunimo pasiuntiniams iš visos ša Etiopiją tada okupuojant žuvusiems italų
lies“, kurių, tur būt, trauks traukinys po kariams.
traukinio, kai tik prasidės statyba Jurbar
— Vokiečių Volkswagen automobilių fir
ke, trauks panašiai, kaip jau dabar traukia
ma
statys naujus 48 mil. svarų kainuosian
i Alytų.
(E)
čius fabrikus, dirbs 3.000 darbininkų ir per
dieną bus pagaminama po 500 lengvųjų
automobilių ir po 100 prekinių.
ĮSPĖJIMAS JAUNIMUI
A. Sniečkus straipsnyje apie komsomolo
Mirus Lietuvos nepriklausomybės
50 metų sukaktį (Tiesa, sausio 29 d.) vėl
paskelbimo signatarui, ministeriui
įspėdinėjo jaunimą budriai saugotis „bur
ir ypatingam pasiuntiniui Prancūzijoje
žuazijos ideologinių diversijų“. Esą, „Mū
PETRUI KLIMUI,
sų priešai stengiasi idėjiškai nuginkluoti
Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenė
jaunimą, atbukinti jo klasinį sąmoningu
jo sūnui Petrui ir dukrai Eglei
mą, priešpastatyti jaunimą vyresniajai
kartai, užkrėsti jį buržuazinės ideologijos, liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą.
ypač nacionalizmo nuodais, skleisti jauni
. Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė
mo tarpe svetimus mūsų santvarkai bur
žuazinius įpročius ir moralę“.
(E)
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EUROPOS LIETUVIS

Mokslas ir propaganda
Vilniaus universiteto lietuvių kalbos ka
tedros vedėjas docentas Vytautas Mažiulis
neseniai apgynė disertaciją filologijos
mokslų daktaro laipsniui įsigyti. Diserta
cijos tema — Lietuvių ir indoeuropiečių
kalbų santykiai. Si disertacija esanti tūks
tantoji pokario metais Lietuvoj parengta
disertacija. Tiesa, ji tik penkiasdešimt pir
moji disertacija daktaro laipsniui. Kitos
949 buvusios mokslų kandidato laipsniui,
kuris yra maždaug amerikinio „masterio"
atitikmuo.
Antrąjį tų disertacijų tūkstantį bus pra
dėjęs Br. Vaitkevičius, komunistų partijos
istorijos instituto direktoriaus (R. Šarmai
čio) pavaduotojas. Tema—Socialistinė re
voliucija Lietuvoje 1918-1919 metais. Šioj
disertacijoj sutelktieji pasakojimai ir sam
protavimai buvo plačiai panaudoti praėju
sio gruodžio pradžioj ir vidury — dabarti
nei lietuvių kartai įtikinti, kad prieš 50
metų „Lietuvos liaudis ‘ buvusi prisidėjusi
SUKAKTININKAI

Dramos aktorė Teofilė Vaičiūnienė (ra
šytojo Petro Vaičiūno žmona) sausio 10 d.
susilaukė 70 metų amžiaus. Teatre jau ne
bedirba (buvo Lietuvos Dramos teatro ak
torė nuo pat pradžios, yra vaidinusi apie
200 vaidmenų), dabar ėmėsi atsiminimų
rašymo — apie teatrą, apie Krėvę, Vaiž
gantą, neseniai mirusį Viktorą Dineiką ir
kitus.
65 m. amžiaus sausio 15 d. susilaukė po
etas Teofilis Tilvytis. Jau kuris metas ret
karčiais bepasirodo vienu kitu politiškai
didaktinio pobūdžio eilėraščiu.
1935 metais Kauno meno mokyklą bai
gęs skulptorius Rudzinskas (J. Zikaro mo
kinys), buvęs Joniškio ir Telšių gimn. mo
kytojas, sausio 19 d. susilaukė 60 metų am
žiaus. Dabar (nuo 1946 m.) yra dėstytojas
Kauno Dailės technikume (toj pačioj bu
vusioj Meno mokykloj).
Sausio 22 d. 70 metų amžiaus sulaukė
Justas Paleckis. Nukeltas į aukštas, bet ne
svarbias pareigas Maskvoj, dažnai buvoja
Vilniuj ir, žinoma, rašo atsiminimus, ku
riuose atsargiai šlifuoja savo jaunų dienų
portretą, kad atrodytų jau ir tada, bent
pasąmonėj, buvęs kaip ir bolševikas... (E)

prie rusų bolševikų ir „sukūrusi tarybinę
valdžią“ Lietuvoj, kurią tik „saujelė reak
cininkų, užsienio kapitalistų padedama,
tada laikinai nuslopinusi...
Panašaus baimingai propagandinio po
būdžio „disertacija“ buvo ir gruodžio 20
dieną, „čekisto dienos“ proga, Tiesoj at
spausdinti Juozo Petkevičiaus (vyriausio
ar bent vyriausiu vadinamo čekisto Lietu
voj) pareiškimai. Jis ten uoliai stengėsi iš
gąsdinti (ar pradžiuginti?) skaitytojus di
džiu Amerikos užsiangažavimu kovot prieš
komunizmą... Dėstė, kad:
„Ardomoji propagandinė veikla prieš so
cialistinę stovyklą įgavo tokį mastą, kad
jai koordinuoti prireikė įsteigti net specia
lius centrus. Pavyzdžiui, JAV nacionalinėj
taryboj, kuriai pitmininkauja pats prezi
dentas, veikia komitetas „strateginėms
psichologinėms operacijoms ir užsieniui
skirtai propagandai vadovauti“. Panašios
organizacijos sukurtos ir kitose imperialis
tinėse šalyse. Šiam tikslui nesigailima nei
jėgų, nei lėšų. Vien JAV kasmet tam išlei
džiama daugiau kaip pusė milijardo dole
rių. Hitlerio propagandinė mašina, veikusi
antrojo pasaulinio karo išvakarėse, prieš
šią—tiesiog nykštukas: hitlerininkai skyrė
apie šimtą kartų mažiau lėšų. Antikomu
nistinei propagandai JAV veikia apie 150
vyriausybinių įstaigų, „privačių“ organiza
cijų ir „komitetų“. Pagrindiniame organe
— JAV informacinėje agentūroje — dirba
daugiau kaip 13 tūkstančių žmonių... Ideo
loginėje diversijoje prieš Tarybų Sąjungą
imperialistinių valstybių valdantiesiems
sluoksniams uoliai tarnauja reakcingoji
lietuvių išeivijos dalis“...
(Elta)

B. BURACO DARBAI

Balys Buračas Kaune atšventė 50 metų
sukaktį nuo savo kaip tautosakos rinkėjo
ir kraštotyrininko darbo pradžios. Sausio
18 d. jam suėjo ir 72 metai amžiaus. Nuo
pat 1918 metų B. Buračas beveik be palio
vos keliavo po Lietuvą rinko tautosakos
pavyzdžius ir fotografavo trobesių puoš
menis, audinius ir kitokius liaudies meno
dalykus. Savo archyve dabar turįs daugiau
kaip 10 tūkstančių fotonegatyvų.
(E)

DR. PAULINA KALVAITY!Ė - KARVELIEN Ė

Gyvenimo
vingiais
(36)
Mūsų kelias vingiavo upelio slėniu. Abipus stie
bėsi į padangę aukšti uolingi kalnai, pasipuošę eglynojais. Džiaugiausi tokiu nepaprastai gražiu keliu
ir kad nereikia karstytis per kalnagūbrius, gėrėjausi
gamtovaizdžiu.
Tačiau besižvalgydama pamačiau vingiuojan
čias aplink kalną mašinas. Pamaniau, kad tai kalnų
mėgėjai. Tačiau ir mūsų kelias pasuko į kalną, ir
mes pradėjome kilti vis aukštyn ir aukštyn. Kelias
buvo neplatus, dviejų automobilių, važiuojančių į
abi puses, ir vietomis jis buvo taisomas, valomas nuo
užgriuvusių uolų. O dar truputį lynojo. Iš vienos ke
lio pusės stūksojo lyg siena status kalno krantas, o
vietomis net kabančios uolos su užrašu, kad reikia
saugotis tų kabančių uolų, o iš antros — kelių tūks
tančių pėdų gilumo praraja. Įspūdį tik švelnino ir
kiek dengė prarają eglių miškai kalnų atšlaitėse ir
tarpkalnėse.
Pagaliau pasiekėme aukščiausią šio perėjimo
vietą — 6000 pėdų kalnagūbrį.
Nusileidome laimingai. Mūsų kelias toliau vin
giavo tankiu aukštų eglių mišku. Netrukus pro me
džius pamatėme ežerą ir netoliese miške išmėtytus
mažus rąstų nameliukus. Gavę nakvynę, dar išvažia
vome paežerio keliuku pasižvalgyti prie Lake Mac
Donald ežero. Po vakarienės, prieš saulėlydį, dar iš
ėjome pasigrožėti, bet mus apniko didžiuliai, lyg žio
gai, uodai.
Rytą išvažiavome MacDonald pakraščiu. Pra
važiavome vasarvietę, gėrėjomės gražiais gėlynais,
tačiau nesustojome, nes dar buvo tolimas kelias
prieš akis. Ligi Kalispell pravažiavome keletą šva
rių miestelių. Toliau miesteliai retėjo. Mūsų kelias
vingiavo slėniais tarp aukštokų kalnų, apaugusių
eglėmis. Tos eglės vietomis atrodė tokios aukštos,
kaip Kauno radijo stulpai. Gėrėjomės visi, o ypač
džiaugėsi Steponas. Platesniuose upelio slėniuose
matėme besiganančias karvių bandas, čia jos atro
dė ne tik nebaikščios, bet ir nemandagios: stovi ke
lyje, žiūri į artėjančią mašiną ir nesitraukia, lyg ne
norėdamos be išpirkų praleisti.

Feljetono konkursas

K. ONAIČIO BIOGRAFIJA
Ketvirtą dieną po paskelbimo, kad „Kos
tas Onaitis paskirtas LTSR ryšių minist
ru“, Tiesa (sausio 3 d.) parūpino pasikal
bėjimą apie ryšių įstaigų darbą ir pasinau
dojo ta proga truputį atskleisti, kas tas
Onaitis, naujasis tų įstaigų viršininkas
Lietuvoj. Būtent, „Jis gimęs 1935 metais",
atseit, eina 34-tus amžiaus metus. Reikš
mingai nutylėta „klasinė kilmė“ ir gimimo
kraštas: tik gimė ir „1958 metais baigė Le
ningrado Elektrotechnikos institutą“. Tuo
jau paskirtas į Lietuvą, apie trejus metus
padirbėjęs Marijampolėj, paskui Vilniuje
ryšių administracijos valdybų viršininku,
vyriausiu inžinierium. Bet — „Nuo 1966
iki 1968 metų drg. Onaitis dirbo Kubos ry
šių ministro patarėju“. Tai ženklas, kad
Onaitis, jei, palyginti, naujokas Lietuvoj,
tai gerai žinomas maskvinėse viršūnėse.

L.Ž.S.

VEIKLA

Lietuviški laikraščiai svetur eina, ir jų
nemaža yra. Tie laikraščiai eina be tuščių
vietų — visos jų skiltys visada užpildomos
straipsniais ir žiniomis. Straipsnius, repor
tažus, žinias laikraščiams pateikiantieji
žurnalistai ar laikraštininkai, turint galvo
je laikraščių daugumą, sudaro šimtus žmo
nių, gana margą lietuvišką minią, kuri
svetur, deja, nėra net kaip reikiant orga
nizuota.
Pirmaisiais pokario metais svetur atsikū
rusi Lietuvių Žurnalistų Sąjunga buvo
stiproka organizacija. Deja, viskas apiro.
Subyrėjo centrai ir skyriai. Gyviau dar
reiškėsi pora skyrių JAV.
Ryžtasi pagaliau Sąjungą atgaivinti.
Maždaug prieš metus JAV sudaryta V.
Alanto vadovaujama Žurnalistų Sąjungos
centro valdyba, kuri susirūpino atgaivinti
ar steigti naujus skyrius. Nors ir susidur
dama su visokiausiais sunkumais, valdy
ba, pasirodo, veikia sėkmingai. Ji atgaivi
no ryšį su veiklesniais žurnalistais ir sa
vo kartotekose suregistravo jų net 220.
Sunkiau sekasi su skyriais (Britanijoje kol
kas irgi nesiseka atgaivinti skyriaus, nors
eina laikraščiai).
Šituos Žurnalistų Sąjungos rūpesčius nu
šviečia platesniame pasisakyme pirm. V.
Alantas dabar Sąjungos išleistame nepe

Pagaliu pakilome į plokštikalnį. Netrukus atsi
dūrėme prie Montanos ir Idaho valstybių sienos.
Pasukę tiesiai į pietus, gerą galą važiavome žalio
mis plokštumomis su kur-ne-kur besiganančiomis
karvėmis. Kai kur ganyklos buvo drėkinamos auto
matiškai besisukančiais švirkštais.
Nusileidę nuo kalnagūbrio, važiavome upelio
slėniu. Upelis tekėjo gilia dauba.
Lygumomis, pro miestelius Vašingtono link,
pro dažnesnes sodybas su sodais ir kviečių laukais,
sustoję tik užvalgyti, mano pasiūlymu, pasukome į
Oregoną. Man atrodė, kad iš ten bus arčiausia pa
siekti Ramųjį vandenyną, o mūsų gerasis bičiulis
turės progos apžiūrėti Rainier parką. Tai prie Ellensburgo Yakimos upės slėniu pasukome į pietus, o nuo
Yakimos miesto — į šiaurės vakarus, vėliau — tie
siai į vakarus. Netoli Rainier parko dingo upelis, ku
rio slėniu buvome važiavę, ir turėjome sukinėtis apie
kalnų keteras. Buvo jau visai tamsu, kai pasiekėme
parką, čia gavome valgyti ir nakvynę.
Rytą lietutis barškino į stogą ir langus. Apylin
kę gaubė stiprus rūkas. Bet Gytis norėjo vykti į kal
nus. Jis išvyko vienas. Jam sugrįžus, tuojau leido
mės į kelionę. Prie Mary's Cor miestelio įsukome į
didįjį Ramiojo vandenyno kelią. Prie Longview,
apie 50 mylių nuo Ramiojo vandenyno, pasiekėme
plačią, kaip koks ežeriukas, Columbijos upę, kuri su
daro natūralią sieną tarp Vašingtono ir Oregono
valstijų. Persikėlę per ją, dar pavažiavę apie 80 my
lių, daugiausia upės pakraščiu, atsidūrėme netoli
vandenyno.
Nuėję prie vandenyno į paplūdimį, neradome
nė vieno žmogaus. Tik ties vandeniu ir ties paplūdi
miu skraidė pulkai žuvėdrų. Paplūdimis buvo stip
riai užterštas jų. Prie pat vandens burzgė kažkokia
mašina, teršdama orą juodais dūmais ir biauriu kva
pu.
Nusivylę vandenyno pakraščio vaizdu, nuva
žiavome į miestelį. Miestelis mažas. Pasidairę jame,
apsipirkę, nutarėme bent gardžiai papietauti jūros
žuvim, nes jos buvo pridėta parduotuvių languose.
Bet restorano valgiaraščiuose visiškai nebuvo žu
vies. Paprašę, žinoma, gavome jos.
Iš čia skubėjome pasiekti Portlandą — Stepono
kelionės tikslą. O kelias buvo dar tolimas. Važiavo
me vėl tarp aukštomis eglėmis apaugusių kalnų ir
kalnelių. Netrukus išsukome į išdegusių miškų plo
tus — vietomis ištisas mylias juodavo, kiek tik akys
užmato. Kai kur gaisro, matyt, būta prieš keliolika
metų, nes jau augmenija buvo atsigavusi ir jaunos
eglaitės stiebėsi tarp apanglėjusių, vietomis suvirtu
sių kamienų.
Portlandą pasiekėme jau saulei nusileidus. Mies
tas didelis ir savo išvaizda man priminė Europos
didmiesčius su kelių aukštų namais, pastatytais vie

Lietuvių Meno Darbuotojų Atvangos
skelbtajam feljetono konkursui rankraš
čiams vertinti komisija sudaryta Clevelande: poetas Kęstutis Gaidžiūnas, rašytojas
Viktoras Mariūnas ir režisierius Petras
Maželis. Konkurso terminas — 1969 m. va
sario 15 d. Tema laisva. Rankraščiai pasi
rašomi tik slapyvardžiu. Nereikia jokių
slaptų vokų. Svarbu pasilikti sau nuorašą.
Premijos: $250, $150 ir $100. Rankraščius
siųsti: Lithuanian Arts Club — Atvanga,
P. O. Box 5178, Santa Monica, California
90405.
Iki šiol atsiųsti šie rankraščiai: 1) Fricas nuo Kulių „Švento Jurgio išdaigos",
2) P. Linelis „Seksas ir miestas", 3) Kazys
Pūslys „Prieškarinis lietuvis“, 4) Vainius
Linksmuolis „Parengimas su nuostoliais“,

riodinio biuletenio „Pranešėjas" Nr. 1.
Žurnalistų Sąjungos valdyba, pasirodo,
yra užsimojusi palaipsniui vykdyti nema
ža darbų. Pagrindinis ir vyriausias jos rū
pestis — stipriau susiorganizuoti, padaryti
visiems prieinamus savo įstatus, „Prane
šėjo“ biuleteniu ir toliau informuoti žur
nalistus ir visuomenę, kas dedasi tų rašto
žmonių pasaulyje ir kas daroma. Valdyba
nešiojasi sumanymą išleisti metraštį. At
skiru straipsniu V. Alantas dar kelia min
tį steigti žurnalistų savišalpos fondą padė
ti nariams. Tokio fondo reikalingumą, tur
būt, liudytų ir vienas naujas, platesnei vi
suomenei jau paskleistas atsitikimas. Kanadiškę „Nepriklausomą Lietuvą“ ilgus
metus redagavęs J. Kardelis, visą gyveni
mą spaudos darbui paskyręs, dabar Žur
nalistų Sąjungos centro valdybos pakeltas
garbės nariu, į senatvę susirgo, ir jam bū
tinai reikalinga piniginė parama. Gerai,
kad šįkart prie jo redaguotojo laikraščio
„Nepriklausomos Lietuvos“ buvo pasku
bom sudarytas komitetas, kuris renka au
kas. Kitaip...
Beje, tos Liet. Žurnalistų Sąjungos
centro valdybos patys veikliausi nariai, be
paties pirmininko V. Alanto, iškeliami iž
dininkas V. Selenis ir vicepirmininkas V.
Mingėla.

nas prie kito. Kai susiradome nakvynę, vyrai išvyko
pas prof. Juodeiką. Steponas norėjo jį pasiteirauti,
kokios būtų kūrimosi galimybės Portlando apylin
kėje. Profesorius priėmęs juodu labai maloniai, pa
vaišinęs vakariene, tačiau sakęs, kad apylinkių pa
rodyti negalėsiąs, nes turįs neatidedamų darbų. Jis
paprašė mums šiuo reikalu padėti savo bičiulį prof,
kun. Aleksą („Dievas ir žmogus“ veikalo bendraau
torių). Tai kitą rytą, prof. kun. Aleksai vadovau
jant, išvykome apžiūrėti lietuvių valdomų ūkių. Pir
miausia nuvažiavome į riešutų ūkį. ūkininkas jau
nejaunas, našlys; vaikai jau sukūrę šeimas ir išėję iš
ūkio. Likęs vienas ir norįs parduoti. Žemės valdąs,
rodos, 20 akrų. Didesnė jos dalis — riešutynas. Rie
šutų medeliai panašūs į obelaites: vienas stiebas, o
iš jo plačia kepure išsišakojusios šakos šakelės. Ap
link medelius žemė puriai išdirbta ir suakėta, nes
taip geriau auga medeliai ir neša didesnį derlių, be
to, esą geriau surinkti tą derlių. Prie sodybos keli
vaismedžiai ir uogienojai. Mūsų lankymosi metu
kaip tik buvo prinokusios avietės. Uogos didelės,
kaip obuoliukai, šeimininkas leido mums pasiuogauti, tačiau įspėjo, kad uogienojai neseniai api
purkšti chemikalais. Mes valgėme pasigardžiuoda
mi ir nesusirgome.

Kitas ūkelis jau beveik Portlando priemiestyje,
prie nemažos kryžkelės. Jo savininkas Račkauskas,
valdąs apie 10 akrų, laikąs savo reikalams porą kar
vių, vištų, porą paršiukų, auginąs taip pat tik savo
reikalams daržovių ir grūdinių, o pinigų užsidirbąs
gazolino stotyje, kurią turįs Portlando priemiestyje.
Ten dirba jie abu su sūnum.
Račkauskienė pavaišino mus kepta kiauliena ir
rūgusiu pienu su virtomis bulvėmis. Be to, ji man
dovanojo skardinę burokėlių iš žiemai susidarytų
atsargų. Išvykdami dar nusipirkome sūrių. Tie sū
riai kelionėje buvo tikra bėda, nes jų nemalonų kva
pą jautėme mašinoje, ir vyrai kėsinosi juos išmesti.
Apžiūrėję ūkius, kun. Aleksos palydėti, pasu
kome namo. Nakvojome tik La Grande miestelyje.
Turėjome pravažiuoti didelę dykumą su sustingusios
lavos laukais. Pavažiavę dykumomis keletą dešimtų
mylių, pasiekėme nacionalinį parką „The Craters of
the Moon“. Vietovė taip pavadinta, nes čia yra už
gesusių vulkanų kraterių, o aplink juos žemės pavir
šius primena teleskopais įžiūrimus mėnulio krate
rius. Sustojome ir mes pasižiūrėti tos baisios, tačiau
savotiškai įdomios vietos. Prie įvažiavimo į parką
buvome įspėti važiuoti ar eiti tik nurodytais keliais
ir takais: pasukę į šalį, galime prasmegti. Parke visur
juoda lyg suanglėjusi žemė, keliai padengti juodų
dulkių, žemės paviršius nelygus.
(Bus daugiau)

■s
5) Audė Svilkenis „Šimtadarbis bedarbis“
ir 6) Klaustukas „Praeities pagerbimas“.
Iš pasižadėjusiųjų paremti F. konkursą
pinigus jau prisiuntė: J. ir V. Gasiūnai,
Chicago; A. ir H. Bajaliai, Los Angeles; P.
ir S. Keršiai, Los Angeles ir A. Markevi
čius, Santa Monica. Prašome ir kitus prisi- '
dėti.
M. D. Atvangos V-ba

ANSAMBLIO PROGRAMA
Vilniškis „Lietuvos“ ansamblis yra pa
rengęs naują programą, vadinamą „Šven
tiniai vakarai“. Komjaunimo Tiesoj (gr.
29 d.) apie ją rašoma, kad
„Šį kartą ansamblis, pasinaudojęs kalendorinių apeigų folkloru bei gausia etnogra
fine medžiaga, dviejų dalių koncerte suge
bėjo ją ne tik sceniškai transformuoti, bet
ir ryškiausiai atskleisti būdingiausius na
cionalinio liaudies meno bruožus. Kiekvie
nas programos paveikslas tarsi simboli
zuoja etnografinių sričių savitumą“.
Tariant tą patį ne taip labai moksliškais
žodžiais, išeitų, kad naujoji programa vaiz
džiai priminė, kokių gražių šventavakarių
kadai būta Lietuvoj.
(E)

^^TekMA^IEN'iO J

yR t Mči /Lty/KATEKIZMAS
Iš mirusiųjų prisikėlęs Išganytojas kal
bėjo apaštalams ir mokiniams Galiliejoje:
„Man duota visa valdžia danguje ir žemė
je. Eikite tat ir mokykite visas tautas,
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir
šventosios Dvasios ir mokydami juos lai
kyti visa, ką tik esu jums įsakęs“. (Mato
28, 18-19).
Katekizmas yra V. Jėzaus apreiškimo,
krikščionių mokslo glaudus, trumpas ir ■
aiškus išdėstymas ir paaiškinimas klausi
mų ir atsakymų būdu. Katekizmų būna
įvairių: jauniems vaikučiams, mokslei
viams, subrendusiems asmenims ir tai
trumpesnių ar platesnių.
Prieš trejetą metų Olandijoje buvo iš
leistas platus katekizmas. Jo sudarytojai,,
norėjo naujoviškais žodžiais plačiau ir gi
liau išaiškinti tikėjimo tiesas. Besivaiky-'
darni naujovės, supainiojo sąvokas, pilnai
neišreikšdami minties, sukėlė teologų ži
novų tarpe riksmą. Šie prikišimai nurodė
į dviprasmius išsireiškimus, aptemdinan
čius Dievo apreikštą tiesą.
Skelbiamiems tikėjimo neaiškumams iš
siaiškinti šv. Sostas paskyrė tris teologus,
ir Olandijos vyskupai pridėjo tris savo te
ologus pokalbiui. Tie pokalbiai vyko 1967
m. balandžio 8-10 d. Bet mažai kas pa
siekta. Katekizmo sudarytojai gynė perša
mas klaidas.
Tuomet šv. Tėvas, gavęs tų pokalbių ei
gos pranešimą, sudarė šešių kardinolų ko
misiją. Į ją įėjo: J. Frings, J. Lefebvre, L.
Jaeger, H. Florit, M. Browne, C. Journet.
Kardinolų Komisijos nariai, atskirai iš
studijavę keliamuosius klausimus, turėjo
posėdžių eilę 1967 m. birželio 27 ir 28 d. Jie
sutarė, kad Olandijos naujas katekizmas
turi būti pataisytas pirmiau, negu bus ver
čiamas į kitas kalbas. Nuodugnesniam
klausimų paryškinimui Kardinolų Komisi
ja parinko iš septynių tautų specialistus
teologus, kad jie pateiktų Kardinolų Komi
sijai pasiūlymus, kaip turėtų būti Olandi
jos katekizmas ištaisytas. 1967 m. rugsėjo
mėnesį Katekizmo sudarytojai atsiuntė sa
vo pataisas apsvarstyti, bet tie pasiūlymai
nepatenkino specialistų teologų. Tais pat
1967 m. gruodžio 12-14 d.Kardinolų Komi
sija susirinko apsvarstyti gautųjų pataisų.
Tada buvo sudaryti! Mažoji Komisija iš
keturių žinovų: du iš Kardinolų Komisi
jos ir du iš Olandijos episkopato.
Mažoji Komisija baigė savo uždavinį
1968 m. vasario mėn. ir pateikė savo iš
vadas šv. Sostui, Kardinolams ir Olandi
jos vyskupams. Bet pirmiau, neatsižvel
giant į Olandijos vyskupų norą, nepataisy
tasis katekizmas buvo išverstas į anglų
kalbą ir išspausdintas, paskui išverstas į
vokiečių kalbą ir išspausdintas, o juos pa
sekė prancūzai.
Visi šie katekizmui pagerinti žygiai buvo
daromi slaptai, bet žurnalistai, sensacijų
besivaikydami, iškėlė viešumon, o Italijo
je net pasirodė šiais klausimais atskira
knyga, kur teologams žinovams priskiria
mos mintys, niekad jųjų, neskelbtos nei pa
laikomos, nes iš esmės klaidingos.
Šio įvykio akivaizdoje Kardinolų Komi
sija viešu pareiškimu 1968 m. spalio 15 d.
nurodė dešimt pagrindinių tikėjimo klau
simų, į kuriuos turi būti aiškiai pateiktas
katalikų Bažnyčios skelbiamasis tikėjimo
mokslas.
Tikėjimo tiesų santrauka yra Tikėjimo
Išpažinime. Dažniau prisiminkime tas tie
sas, kaądien jas apmąstydami ir kalbėda-:
mi Tikiu.

K. A. M.
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Ginasi Raudonosios Armijos
Praėjusių metų gale Lietuvoj buvo ypač
sustiprintos pastangos Lietuvos žmonėms
įtikinti, kad bolševizmas neva visada bu
vęs „visos Lietuvos liaudies svajonė" ir
kad 1) jau 1918-19 metais toji „liaudis"
buvusi beveik visoj Lietuvoj sukūrusi va
dinamąją „tarybų valdžią", kuri tik užsie
nio kapitalistų pagalba buvusi „laikinai
sužlugdyta", ir ž) 1940 metais vėl neva
„pati Lietuvos liaudis“ tą „tarybų valdžią"
Lietuvoj atkūrusi...
Atitinkamai „istorijai“ sukurti buvo su
mobilizuoti visi gabesnieji lietuviai komu
nistai bei savanoriški ar net ir priversti
niai jų bendrakeleiviai. Jų visų pastangų
vaisiams patikrinti, įvertinti bei, gal būt,
atitinkamai pataisyti gruodžio 26 d. Moks
lų akademijoje Vilniuje buvo sušaukta
tam tikra konferencija, kurioj vyriausias
komunistų partijos veikimo Lietuvoj isto
rikas R. šarmaitis pasisakė, kad visos tos
pastangos nukreiptos ypač prieš emigraci
joje esančius lietuvius istorikus, tebeteigiančius, jog, tardant paties Šarmaičio žo
džiais, „tarybų valdžia į Lietuvą buvusi
atnešta Raudonosios Armijos“ ir nieko ne
sakančios „apie pačių Lietuvos darbo žmo
nių kovą dėl tarybų valdžios“...
Tokiems teigimams „sugriauti" šarmai
tis, tur būt, remdamasis archyvuose ras
tais užsiminimais apie 1918-19 metais iš
Rusijos Lietuvon atklydusių agitatorių
įvairius bandymus „skelbti revoliuciją",
tvirtino, kad „tarybų valdžia“ veikusi (!)
net Kaune, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje „ir
•kitose Lietuvos vietose, kur Raudonoji Ar
mija 1919 metais iš viso nėra buvusi".
(Tiesa, 1968 m. gruodžio 27 d.).

kur dalyvavo asmenys, be abejo, žinantieji
daugiau kaip kokie nors pradinių mokyklų
„pionieriai". Ten buvo, pavyzdžiui, prof.
J. Matulis, prof. A. Žukauskas ir „mokslų
akademijos istorijos instituto moksliniai
bendradarbiai, aukštųjų mokyklų dėstyto
jai ir aspirantai, visuomenės ir kultūros
veikėjai, spaudos darbuotojai, studentai“...
Betgi, nors ir sunKiai paslepiamais rau
donais siūlais bandoma užsiūti Kremliaus
valdovų ginkluotos intervencijos Lietuvoj
kaip 1919, taip ir 1940 metų, to užsiuvinėjimo tikslas gali būti ilgainiui pasiektas, jei
gu iš laisvės dar uoliau, negu ligšiol, nebus
primenami kaip tik tie faktai, kuriuos is
torijos perrašinėtojai yra labiausiai įparei
goti paslėpti.
Šiais 1969 metais sueis jau 30 metų nuo
Maskvos sąmokslo su Hitleriu. Lietuva bu
vo viena iš to sąmokslo aukų, ir derybos
dėl Lietuvos buvo pati begėdiškiausia to
sąmokslo dalis. 1940 m. liepos 23 d. pats
J. Paleckis, tada dar visiškai neprityręs
Kremliaus statytinis Lietuvoj, viešai pa
šlovino Kremliaus į Lietuvą atsiųstą Rau
donąją armiją už „tarybinės santvarkos
atnešimą". Dabar Kremlius jau yra įparei
gojęs ištisą istorijos perrašinėtojų talką
įrodinėti, kad tada „pati Lietuvos liaudis
atkūrė tarybų valdžią“... Dėl to svarbu
dažniau ir garsiau bent iš tolo priminti,
kaip Lietuvos pagrobimas iš tikrųjų buvo
suplanuotas ir suorganizuotas. Svarbu
apie tai kalbėti dažnai ir garsiai ypač to-

dėl, kad viešai sakoma tiesa, pasirodo,
įstengia net ir pro labai saugomas užtva
ras, net ir į Lietuvą prasiveržti.
Tuo sumetimu Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas artimiausiu metu
pateiks per Eltos Informacijas eilę prisi
mintinų dokumentų tekstų bei ištraukų,
rodančių, kaip ir koks prieš 30 metų buvo
sudarytas sąmokslas dėl Lietuvos tarp
Maskvos ir Berlyno diktatorių.
Kremliaus valdovų galios nepasiektose
šalyse tie dokumentai seniai nebe paslap
tis, nors daug kur ir čia tebėra svarbu
juos nuolat priminti. Bet svarbiausia, kad
apie’ juos išgirstų ypač Lietuvoj, kur jie
ligi šiol tebėra slepiami. Tesusimąsto apie
juos ir tie akademikai, profesoriai bei stu
dentai, kurie apsiima ar kuriems tenka ne
maloni pareiga įrodinėti, kad vadinamoji
„tarybų valdžia“ ne ant rusų kompartijos
pasiųstų tankų į Lietuvą atvežta.
(Elta)
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PASAULIS APLINK MUS
KETURIOLIKOS KLUBAS
Jano Palacho susideginimas sujudino pa
saulį. Jei Vakaruose tasai įvykis greičiau
buvo priimtas kaip sensacija, kokių ieško
laikraščių skaitytojai, radijo klausytojai ir
televizijos žiūrovai, tai pačioje Čekoslova
kijoje jis nemaža žmonių palietė giliau.
Vieniems tai buvo parakas prasiveržti pat
riotinėms nuotaikoms, kurias vis stipriau
gniuždo okupacinės sąlygos, o kitiems —
ieškoti sambaudininkų, kad daugiau pana
šūs dalykai nesikartotų ir kad Maskva ne
būtų perdaug rūsti ir, vieną kartą okupa
vusi, nesiryžtų vėl pajudinti tankų. Tokį
pavojų jaučia Čekoslovakijos vyriausybė.
O pasirodo, kad Čekijoje ir Slovakijoje
nuotaikos ir žmonių laikysena irgi labai
nevienodos. Slovakija, kuri neseniai gavo
autonomiją, neparodė oficialaus jautrumo
dėl Palacho mirties, lyg tai būtų vien Če
kijos reikalas. Be abejo, tai yra politika.
Slovakija nuo pirmųjų okupacijos dienų
stengiasi prisiderinti prie Maskvos reika
lavimų. Tuo tarpu Čekijos vyriausybė no
rėtų būti ir su tais, kurie turi galią bausti
ir varžyti.
Tur būt, dėl tos baimės, kad gali susi
laukti okupanto bausmės, vyriausybė su
visu įkarščiu skubėjo išsiaiškinti tą vadi
namąjį keturiolikos kankinių klubą, kurio
du nariai žuvo. Palachas dar 73 valandas
išbuvo gyvas, nors didžiąją to laiko dalį
ir be sąmonės. Kai jam trumpam grįžo są
monė, jis papasakojęs apie tą savo mirti
ninkų klubą. Policija suėmusi ir tardanti
net 40 jaunuolių, norėdama sulikviduoti
visą sambūrį. Net tvirtinama, kad ilgai bu
vęs tardomas medikas, kuris davęs svaigi
namų narkotikų ištraukusiam burtą ir ėju
siam susideginti Palachui. Dujomis nusi
nuodijusi mergina irgi buvusi narkotikais
apsvaiginta.
Jaunimas turįs visokiausių sumanymų
savo priešiškoms nuotaikoms pareikšti, bet
dabar jau užkertamas kelias tam, kad ži
nia apie kokį nors įvykį pasiektų platesnį
pasaulį, kai Čekoslovakijoje nebeleidžiama
gyventi užsienio laikraščių koresponden
tams. Jeigu kas nors ir didesnio atsitiktų,
tai būtų tik vietinis įvykis, apie kurį nie
kas jau nebeišnešios žinios.

Johnsonas dar tebebuvo prezidentu. Jis
dar skubėjo, kad būtų baigtas ruošti pra
nešimas dėl riaušių. Komisija nutarė susi
rinkti vakare. Buvo pakviesta keletas .lai
kinai samdomų stenografisčių. Komisija
laukė, laukė tų stenografisčių, bet nesu
laukė, todėl visą naktį vargo be jų.
Kitą dieną paaiškėjo, kad stenografistės
atėjo, bet ne ten kur reikia pataikė. Jos su
maišė pastato aukštus, ir ten joms davė
skubaus darbo. Mat, ten prezidentu išrink
tojo Nixono talkininkai ruošė iš anksto vi
BENDRABUTIS STUDENTAMS
sokius raštus ir kvietimus pareigų perėmi
Vilniuje (Antakalnyje) žadama netru mo dienai ir davė joms skubaus darbo.
Pats Šarmaitis tokį „faktą“ įvertino, kaip kus — tai yra, gal ateinantį rudenį, gal ir
„nereikalaujantį netgi istoriko ar politiko vėliau — pradėti statyti naują studentų
komentarų“. Iš tikrųjų ir be komentarų bendrabutį. Tai būsią 16 aukštų pastatai,
MILIJONIERIAUS DOVANOS
aišku, kad Kaune ir visur kitur, kur dar kuriuose būsią vietos gyventi tūkstančiui
Helmutas
Hortenas laikomas didžiųjų
nebuvo išlinkę raudonarmiečiai, veikė Lie studentų. Anot projekto aprašymo, bend
tuvos valdžia, ir ten neveikė jokia kita rabutyje numatomi „kambariai — erdvūs, parduotuvių karalium V. Vokietijoje. To
valdžia, nebent „valdžios veikimu“ būtų vienam žmogui teks 6 metrai gyvenamojo kių parduotuvių jis turi net 51, ir jose dir
laikomi ne tiek gausių, kiek pretenzingų ploto“, o „iki šiol statomuose bendrabu ba 29.000 darbininkų ir tarnautojų.
agitatorių paskiri šen ar ten pasireiškimai. čiuose — tik 4 metrai“.
Jeigu karalius, tai ir mostą karališką
Lietuvos valdžia iki tų pačių metų vasa
Atseit, studentai tuo tarpu negauna nė moka parodyti. Švęsdamas savo gimimo 60
ros pabaigos sugebėjo išstumti raudonar pusės oficialiai asmeniui priklausančio metų sukaktį, jis ne dovanų laukė iš kitų,
miečius ir iš visos Lietuvos. O kur neliko (valdžios nustatyto) 9 metrų gyvenamojo bet ne mažiau kaip dvejis metus jo par
raudonarmiečių, ten neliko ir jokios „ta ploto. Iš naujo projekto tuo tarpu tiek pa duotuvėse išdirbusiems samdiniams išmo
rybų valdžios“, kurios, neskaitant iš Rusi guodos, kad po kokių trejų metų vienas iš kėjo pats po 500 markių, neužmiršdamas
jos atsiųstų raudonarmiečių, Lietuvoj nie keliolikos Vilniaus studentų (arba vienas nė tų, kurie jau išėjo į pensiją. Po porą sa
ŠNIPŲ LIGA
kas negynė. O tačiau R. šarmaitis apie tą iš beveik 50 Lietuvos studentų) gal jau vaičių tedirbusiems davė bent po 25 mar
Kiek
dar
reikia suorganizuoti šnipų by
neva be rusų durtuvų paramos „tarybų galės gauti bendrabučiuose net du trečda kes.
lų,
kad
Irakas
galėtų įveikti iškarti visus
valdžios veikimą“ kalbėjo po mokslų aka lius žmogui pripažinto (nors irgi per siau
Šitas mostas jam kainavo 15 milijonų
jame įsikūrusius žydus? Sakoma, kad Ira
demijos skraiste vykusioj konferencijoj, ro) gyvenamojo ploto.
(E) markių.
ke jų yra dar apie 2.300, taigi bylų galėtų
tiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiu............. nu..... i..... i..... i.............. i....i... i........ .......................... linini... . .......... nnnn.......innnnni.......i............... nnnniinninn..... nnnninnni būti dar daug. O taip pat sakoma, kad baathistų partijos rankose esanti vyriausybė
Seriją paruošė E. llinis
yra silpna. Ji bijo perversmų, kokių jau
^7
yra buvę Irake, dėl to turi ką nors daryti
ir daro.
Irakas — pakraščiai buvusios Otomanų
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Harry Seboldas Amerikoje pasivadino
„Sawyer" ir New Yorke įsteigė konstruk
cijų biurą. Jis bematant užmezgė ryšius su
vokiečių agentų tinklu Amerikoje. Tie
agentai sudarė margą būrį. Tinklo virši
ninku buvo Pietų Afrikos pilietis Frede
rick Joubert Duquesne, aistringas anglų
priešas dar nuo Būrų karo laikų, buvęs
Vokietijos agentu jau Pirmojo karo metu.
Kita Canario agentė JAV-ėse buvo jauna
žydaitė, kurios tėvai nusižudė Hitlerio
koncentracijos stovykloje. Be kitų, dau
giausia vokiečių kilmės agentų, žinoma,
buvo ir Herrmanas Langas.
Seboldas buvo vienintelis vokiečių žval
gybos operatorius Amerikoje, ir per jį bu
vo palaikomi visi ryšiai. Kai sąjunginin
kams paaiškėjo, kad Nordeno taikiklio pa
slaptį vokiečiai žino, admirolas Canaris
nutarė įspėti Langą ir jam pasiuntė pini
gų, kad galėtų su šeima išvykti į Pietų
Ameriką. Ryšininku, žinoma, buvo Sebol
das.
Jis Langą išsikvietė į savo, t. y. „Sawyerio“, konstrukcijų biurą New Yorko Ke
turiasdešimt antrojoje gatvėje ir įspėjo
apie gresiantį pavojų. Atkreipęs dėmesį,
kad Langas dirba Nordeno gamykloje, jis
tarė: „Bet kodėl jūs neišvagiate Nordeno
taikiklio?“. Nustebęs Langas paaiškino,
kad jis juk tai jau padarė...
Taip FBI sužinojo Nordeno taikiklio iš
davimo kaltininką. Harry Seboldas iš tiesų
buvo amerikiečių kontržvalgybos į vokie
čių agentų tinklą gudriai įvestas dvigubas
agentas. 1941 m. liepos 30 d. FBI direkto
riaus Hoowerio įsakymu visoje Amerikoje
buvo suimami vokiečių agentai. Nuo to lai
ko rimtesnio vokiečių žvalgybos tinklo
JAV-ėse nebuvo, nekalbant gal tik apie po
kario metų Rytų Vokietijos agentus, bet
tai jau kita istorija.

JOHNNY
„Johnny ist unser Meisterspion“, saky
davo admirolas Canaris apie Arthurą Owensą, kuris vokiečių žvalgybos sąrašuose
buvo įrašytas Nr. 3054 ir žvalgybos slaptakalbėje buvo vadinamas „Johnny“. Cana
ris buvo teisus, nes Johnnis buvo bene sėk
mingiausias vokiečių agentas Britanijoje
Antrojo pasaulinio karo metu.

diją vokiečių žvalgybai ir toliau teikė ver SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
tingą informaciją. Tačiau buvo reikalingi
ir asmeniniai susitikimai perduoti pla
KAS IR KADA MUS APLANKYS?
nams, brėžiniams ir kitai informacijai. Be
to, Johnnis nebuvo labai geras radijo ope
Praeitų metų „E. L.“ Nr. 47 buvo rašyta,
ratorius ir ilgesnius pranešimus perduoti
kad Stepas Vykintas-Povilavičius lankė
jam buvo sunku. Dr. Reinholdas jam pa
Vokietijos bendruomenės skyrius, o taip
siūlė susitikti kuriame nors neutraliame
pat ir tuos lietuvius, kurie yra atsisakę bū
krašte.
ti bendruomenės nariais.
Ar nebūtų naudinga, kad ir mus čia,
Owensas pradėjo rūpintis karo metu
sunkiai gaunamais leidimais išvykti į už Anglijoj gyvenančius lietuvius, kas nors iš
sienį. Įstaigoms jis aiškino, kad jam biznio Sąjungos aplankytų? Ne tik skyrius, bet ir
reikalais labai svarbu pasimatyti su preky tuos lietuvius, kurie yra atsisakę būti na
bininkais šveicarais ir kad patogiausia vie riais ir nesiprenumeruoja „E L.“? Būtų
ta jiems susitikti yra Lisabona. Jį labai galima išsikalbėti ir išsiaiškinti, dėl ko ne
smulkmeniškai apklausinėj o britų karo nori būti nariais ar skaityti laikraščio. Ma
saugumo policija (Field Security Police). nau, kad apsilankymas būtų naudingas,
Jis prisipažinęs, kad prieš karą biznio rei nes gal pasisektų „sumedžioti“ naujų na
kalais dažnai lankydavosi Hamburge, bet rių ir „E. L.“ prenumeratų. O tai ir svarbu.
Dėl paties lankymosi manyčiau, kad jei
apie dr. Reinholdą neužsiminė. Tai, atrodo,
buvo pagrindinė Owenso klaida, nes britų atsiranda, kas lankosi į minėjimus bei su
agentai žinojo apie jo susitikinėjimus su buvimus, tai galėtų atsirasti ir šiam reika
dr. Reinholdu, o britų žvalgyba žinojo dr. lui. Mano manymu, Sąjungai visi lietuviai
Reinholdo tikrąjį amatą... Tačiau Owen sudaro vieną šeimą, ar jie būtų nariai, ar
sas gavo leidimą vykti į Portugaliją, iš ne. Tai ir atrodytų, kad būtų pareiga savo
tiesų sunkiai gaunamą dokumentą karo šeimos narius, nors ir po 20 metų, aplanky
metu, ypač su nelabai svarbiu biznio rei ti.
Tenka nugirsti prasitarimų. kad kas nė
kalu. Britų žvalgyba Owensą įtarė ir, jam
pačiam nenujaučiant, pavertė jį savo kil ra narys ar neima „E. L.“, tas nelaikomas
lietuviu. Ar tokie prasitarimai teisingi, ar
buku sugauti lydekai...
tik priklauso nuo pačių skyrių vadovų bei
Vokiečių žvalgyba nustebo, kai Owensas valdybos?
gavo leidimą vykti į Lisaboną. Dr. Rein
J. Liobė
holdas susitikimo Portugalijoje metu bu
vo atsargus, bet Johnnis atvežė ištisą krū
NIEKAS NEPADEDA
vą iš tiesų svarbių informacijų. Jis net
Į
anglišką
R. R. Blake savo pavardę pa
atsivežė smulkų technišką aprašymą rada
keitęs
lietuvis
Teesside „Evening Gazette“
ro įtaiso, kuris įmontuojamas į naikintu
vus. Tai buvo labai svarbi informacija, ku sausio 25 d. rašo:
„Kiekvieną kartą, kai pildau pradinę
rią Owensas gavo iš kito valo, buv. britų
draudimo
anketą, užtinku klausimą: „Kil
karininko ir tarnavusio aviacijos ministe
rijos technikinėje dalyje. Jis buvo iš ka mės vieta?“
„Tai reiškia, kad jeigu kas nors jau įra
riuomenės paleistas tariamai dėl politinių
įsitikinimų. Naujasis agentas vadinosi šys, sakysim, Rusija, Lenkija ar Kinija, tai
Brown, jis nekenčiąs anglų ir sutiktų pats automatiškai jis moka aukštesnes premi
atvykti į Lisaboną. Dr. Reinholdas įtarė, jas. Ar jūs vadinate tai lygiomis teisėmis?
kad Owensas perėjo į britų pusę ir tapo „Tai tik vienas diskriminacijos pavyzdys,
o jų yra šimtai kitokių. Bandyk, pavyz
dvigubu agentu, bet jo suteiktosios infor
macijos buvo tokios svarbios, kad jis suti džiui, išsinuomoti automobilį, ir su tavim
ko Lisabonoje susitikti su nežinomuoju taip pat bus elgiamasi.
„Tas klausimas turėtų būti panaikintas,
Brownu.
ir turėtų užtekti „pilietybės“.
KILBUKAS
Vadinas, nei pavardės, nei pilietybės ne
Karui prasidėjus Johnnio lankymasis
apsaugo.
(Bus daugiau)
Hamburge, aišku, nutrūko, bet jis per ra

Johnny buvo savotiškas ideologinio agen
to ir profesinio šnipo mišinys. Jis buvo
karštas Valijos patriotas ir griežtai nusi
statęs prieš anglus, bet jis taip pat buvo
gerokai godus pinigams. Dar prieš karą jo
metinės pajamos iš vokiečių žvalgybos sie
kė 2000 svarų, už kuriuos jis, žinoma, ne
mokėjo mokesčių, o tai anuomet buvo la
bai apvali sumelė. Vališkasis patriotizmas
jam, be abejo, padėjo susitaikstyti su min
timi, kad jis talkininkauja Britanijos prie
šams...
Arthur Owensas gyveno Londono dalyje
Hamsteade ir pardavinėjo elektrines pre
kes užsienio firmoms. Jis biznio reikalais
dažnai važinėjo į užsienius. Kiekvieną mė
nesį jis lankydavosi ir Hamburge, tačiau
šiame didžiausiame Vokietijos uoste Ow
ensas nepardavinėjo elektrinių reikmenų.
Jis lankydavosi pas dr. Reinholdą, taria
mai prekybininką, o iš tiesų vokiečių žval
gybos karininką. Johnnio atvežamoji infor
macija buvo vertinga — žinios apie nau
jus aerodromus vidurinėj Anglijoj, ginklų
sandėlius, smulkų aprašymą apie naują
plieno sukietinimo būdą šarvuotei, net
slaptus britų planus nuodingomis dujomis
bombarduoti Ruhro kraštą (toks planas iš
tiesų prieš karą buvo ruošiamas)...
Hamburge jis buvo apmokytas aptarnau
ti radijo siųstuvą, o aplamai jis su di
džiausiu malonumu lankydavosi Hambur
ge. Vokiškai jis nekalbėjo, tebuvo išmokęs
vieną frazę — „Ein Bier“ („Vieną alaus“),
ir sąmojingi vokiečių žvalgybininkai šituos
žodžius padarė jo slaptojo siųstuvo šauki
mo kodu. Hamburge Owensas kiekvieną
naktį lankydavosi baruose, naktiniuose
klubuose, mėgo linksmintis, flirtuoti. Kad
išgėręs kartais per daug neplepėtų, vokie
čių žvalgyba pasirūpino, kad jis viename
bare „netyčia“ susipažintų su patrauklia
blondine vokietaite. Pora kažkaip sutiko,
ir jis su ja po to kartu praleisdavo savo
Hamburgo viešnagių vakarus ir naktis.
Aišku, kad mergina buvo vokiečių agentė.
Ir dabar, po 30 metų, buvę vokiečių žval
gybos pareigūnai Owensą prisimena kaip
linksmą ir simpatišką vyruką, ir jie šypso
si prisiminę, kaip jie jam pripiršo draugę...

imperijos. Sąjungininkai buvo pažadėję
arabams duoti nepriklausomybę. Ji buvo
duota, bet ne viena tų valstybių buvo su
organizuota su tokia teritorija, kokia
anuomet sąjungininkams patiko.
Irakas — tikras bėdų kraštas. Kurdų gi
minės nori atsiskirti ir ginklu kovoja. Są
jungininkų pastatytasis karalius Feisalas
buvo nužudytas, kai 1958 m. kariuomenė
perėmė valdžią. 1963 m. kita grupė su ka
rininkų pagalba suruošė perversmą ir nu
žudė buvusį min. pirmininką. 1966 m. pa
šalintasis kitas min. pirmininkas dabar sė
di kalėjime ir gal bus pakartas. Taigi val
dančiuosius krečia tikras drugys, ir jie ieš
ko, kur nukreipti nuo visų bėdų gyventojų
dėmesį. Tas dėmesys ir nukreipiamas į šni
pų ieškojimą. Tai nebe naujiena. Kai 1948
m. vyko Izraelio ii- arabų karas, iš Irako
pabėgo apie 120.000 žydų, kurie savo įsikū
rimo tame krašte metus skaičiuoja nuo
Babilonijos nelaisvės laikų, taigi apie 2.500
metų. Jie ten yra visiškai prisitaikę prie
sąlygų, net ir savo kalbos atsisakę. Anais
1948 m. užteko terorui akstino, kai buvo
pakartas žydas pirklys.
1967 m., kai vėl prasidėjo karas, žymes
nieji žydai buvo sumesti į kalėjimą, vi
siems kitiems buvo pritaikytos karo stovio
sąlygos, įvesti geltoni pažymėjimai, prie
volė kasdien registruotis policijoje. Sąly
gos nuo ano laiko keitėsi, bet greičiau jos
vis sunkėjo, o ne lengvėjo. Tačiau žydams
jokiu būdu neleidžiama išvažiuoti, nebent
kam nors pasiseka dideliais kyšiais išsi
pirkti.
Izraelio pyktis visiškai suprantamas. Su
prantamas ir jo grasinimas, kad Irakas ne
toli nuo Izraelio ir ilga ranka gali pasiekti.
Matyt, stengdamasis užtušuoti baisų pako
rimų įspūdį ir Bagdado vyriausybės spau
džiamas, senukas vietinis rabinas, kaip
dvasinis žydų bendruomenės vadas, per ra
diją pasakė kalbą, kad jo tautiečiai naudo
jasi visiška laisve, nors pabėgėliai tvirti
na, kad jie ištisą parą yra kaip nors tero
rizuojami.

S. Baltaragis

KĄ RUSAI SUŠAUDĖ?
Mažosios Liet. Tarybinės Enciklopedijos
II tome, kuris apima K-P raides, galima
rasti apie 30 žymesniųjų komunistų, LKP
narių, kurie „žuvo, neteisėtai represuoti
asmenybės kulto sąlygomis“. Tai žmonės,
kurie išdavė savo tėvynę, nuėjo tarnauti
Maskvai ir kuriems maskoliai už ištikimą
tarnybą atsilygino šūviu į pakaušį. Štai jų
pavardės:
Matulaitytė Katrė, gimusi 1900 m. Pil
viškiuose, gyd. Stasio Matulaičio duktė, ta
pusi komuniste 1917 metais. 1925 m. gruo
džio 5 d. Maskvoje ji pagimdė žinomam ki
tam Lietuvos komunistui, Karoliui Požė
lai, sūnų. Nuo 1927 m. ji dirbo Leningrade,
nuo 1933 m. Minske. K. Požėla buvo su
šaudytas 1926. XII. 27 Kaune, K. Matulai
tytė 1938. IV. 12 Minske.
Norvydas Feliksas, gimęs 1893 m. Trum
paičiuose, Joniškio vis., nuo 1915 m. dirbo
D. Britanijoje, Škotijoje organizavo liet,
angliakasius, nuo 1916 m. buvo LSDP Už
sienio biuro sekretorium ir „Rankpelnio“
redakcijos nariu. 1917 m. V. Kapsuko pri
kalbėtas, išvyko į Rusiją. 1918 m. buvo po
litiniu komisaru Raud. Armijoje, 1919 m.
Lietuvos kalėjime. Iškeistas 1920 m. išvyko
į Rusiją. 1934 m. baigė karo transporto
akademiją ir dirbo Maskvoje 1938. VI. 3
sušaudytas ten pat.
Kernovičius Konstantinas, gimęs 1887
m. Vilniuje, V. Kapsuko „vyriausybės“ na
rys 1918 m. Sušaudytas 1938. IX. 11 Ros
tove.
Buvę Voronežo gimn. mokiniai Mickevi
čius Balys ir Matusevičius Baltrus, įstoję
į kom. partiją, sušaudyti 1938 m.
Dvarininkų sūnūs, kurie F. Deržinskio
pavyzdžiu tapo komunistais ir čekistais —
Jonas Olskis ir Romanas Pileris,—abu su
šaudyti 1937 m. Maskvoje.
Kacas Chaimas, Kaganas Simonas, Kalmanovičius Moisiejus, Kasperaitis Jonas,
Kazlaučiūnas Pranas, Knorinas Vilhelmas,
Kondrotas Jurgis, Kopka Antanas, Kurk
lietis Kostas, Lickevičiai Jonas ir Juozas,
Merkytė Aleksandra (poetė, rašiusi slapy
vardžiu Lavėnos Liuda), Meskupas Bori
sas (galimas dalykas, pasižymėjusio „Ado
mo'brolis), Naujokaitis Kazys, Niedvaras
Antanas, Pašukanis Eugenijus, Paukštys
Bronius,
Pauliukevičius Bonaventūras,
Piatnickis Josifas, Preikšas Pranas ir gen.
Putna Vytautas, apie kurį mūsų spaudoje
jau nekartą buvo rašyta.
Netupskaitė Jadvyga, gimusi 1887 m.
Vilniuje, žuvo 1942 m. Sibire, o Kunigėlis
Jonas — 1941 m. Archangelske, lageryje.

J. R.

— Norvegijos jaunuoliai pastebėjo, kad
kaktusas Lophophort Williams II, supjaus
tytas ir kelias dienas padžiovintas, kai jo
užvalgai, veikia maždaug taip, kaip narko
tikas LSD, tai sveikatos įstaigos supirkinė
ja dabar tą kaktusą ir gabena į Oslo bota
nikos sodą.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS
REIKALINGI NARIŲ SKAIČIAI
IR VADOVŲ ADRESAI

DBLS Valdyba prašo visus skyrius pra
nešti jai, kiek šiuo metu turima narių, o
taip pat valdybų pirmininkų ir sekretorių
adresus.
šias žinias DBLS Valdyba prašo atsiųsti
iki kovo 10 d.
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Londono I skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas kovo 1 d., 7.30 vai.,
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose.
Darbotvarkėje — atstovų rinkimas į DB
LS suvažiavimą ir kiti reikalai.

SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Kovo 2 d., sekmadienį, bus atitinkamo
mis pamaldomis pagerbtas Londono Lietu
vių bažnyčios globėjas šv. Kazimieras.
Prieš 11 vai. Mišias bus eucharistinė pro
cesija, kurioje kviečiama dalyvauti dau
giau jaunimo. Tėvai prašomi savo jaunimą
tą dieną atleisti į bažnyčią, kad galėtų da
lyvauti procesijoje.

IŠVYKA J MANCHESTER!

Londono Jaunimo Grandis vyksta į Man
chester! kovo 8 d., šeštadieni, į šv. Kazi
miero minėjimą prisidėti prie programos.
Autobuse yra atliekamų vietų. Kas no
rėtų vykti, prašome užsirašyti pas S. Kas
parą arba Z. Jurą Baltic Stores parduotu
vėje. Kaina 35 šil.
VLADO ŠLAITO GIESMĖ
Londone gyvenančio poeto VI. šlaito kū
riniui „O, Dangaus Karaliene“ pritaikė
muziką Toronte, Kanadoje, gyvenąs kun.
Br. Jurkšas. Giesmė giedama Toronto lie
tuviškose bažnyčiose.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
KNYGYNAS

Šiuo metu knygynas turi daugiau kaip
1200 įrištų ir į katalogus įtrauktų knygų ir
žurnalų. Be to, iš DBLS Prestono skyriaus
gautas didelis kiekis žurnalų ir knygų. Vi
sas tas gautasis kiekis dabar kataloguoja
mas.
Knygynas duoda skaityti knygas nemo
kamai. Knygos skolinamos ir ne Centrinio
Skyriaus nariams. Už Londono ribų gyve

nantiems skaitytojams knygos siunčiamos
paštu. Pašto išlaidas apmoka skaitytojas:
jis grąžindamas knygas prideda atitinka
mą kiekį pašto ženklų. Katalogas duoda
mas nemokamai.
C. Skyriaus knygynas turi didelį kiekį
knygų, kurios, kaip antri ar treti egzemp
lioriai, knygynui nereikalingos. Jas knygy
nas galėtų dovanoti lietuvių visuomeninių
sambūrių knygynams. Be to. knygynas tu
ri surinkęs iš antrųjų egzempliorių suda
rytus komplektus šių žurnalų: Karys 1953,
1955, 1957, 1958 ir 1959 metų. Margutis
1958-1964 metų ir Rinktinės 2 komplektus.
Šiuos žurnalų komplektus knygynas irgi
galėtų dovanoti bibliotekėles turinčioms
lietuvių organizacijoms.
Knygynas turi surinkęs nemažą kiekį pa
vienių numerių ir nepilnus komplektus šių
žurnalų: Dienos, Aidai, Ateitis, Moteris.
Margutis, Karys, Gintaras, Vytis, žvaigž
dė, Santarvė, Rinktinė. Jūra, Pajūris, Min
tis ir kitų. Knygynas norėtų pasikeisti su
suinteresuotais asmenimis žurnalais, kad
būtų galima sudaryti komplektus. Kas no
rėtų pasikeisti, prašom rašyti C. S. Knygy
no Vedėjui: 1/2 Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11.

surinkta £ 105. 19. 6. Kelionės išlaidos:
lėktuvo bilietas £ 125. 0. 0, smulkios išlai
dos (kelionpinigiai) £28. 0. 0. Taigi atsto
vas iš viso turėjo išlaidų £ 153. 0. 0.
Susidaręs skirtumas buvo padengtas iš
bendruomenės valdybos kasos, panaudo
jant tam reikalui £ 47. 0. 6.
Bendruomenės valdyba dėkoja savo at
stovui Jarui Alkiui už nuoširdų mū'ų
bendruomenės atstovavimą tame svarbia
me Seime.
Valdyba reiškia nuoširdžią lietuvišką pa
dėką visiems paramos vykdytojams pro
vincijos vietovėse ir visiems juos taip nuo
širdžiai parėmusiems aukomis
D. Britanijos Lietuvių B-nės Valdyba

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: po 13
šil. P. Kirkilionis, P. Rusiecki ir M. Valikonis, 10 šil. S. Karpinas. 6 šil. P. Bulaitis, po
5 šil. V. Žukas ir J. Vosylius, po 3 šil. J.
Kaziukonis, G. Johnstone, P. Verbickas, J.
Vasiliauskas, B. Gailiūnas, E. Gložaitis, K.
Skudutis ir A. Vitkus.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

AUKOS J. ALKIO KELIONĖS
IŠLAIDOMS
Savo metu D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba buvo kreipusis į lietu
vius. prašydama prisidėti prie į PLB III
Seimą važiavusio atstovo J. Alkio kelio
nės išlaidų. Tam aukojo: Škotijos lietu
viai per prel. J. Gutauską £ 15, Derby Lie
tuvių Klubas ir jo nariai per P. Makūną
£ 10.6. 0, Londono Lietuvių Parapijos pa
rapijiečiai £ 10. 6. 0, Londono Sporto ir
Socialinis Klubas £ 10. 0. 0, Birminghamo
lietuviai per A. Kietį £ 7. 12. 6, Wolverhamptono lietuviai per D. J. Narbutus £
7. 11. 0, Manchesterio lietuviai per Antaną
Jalovecką £ 6. 0. 0, Bradfordo Lietuvių
Klubas „Vytis" £ 5. 0. 0. Lietuvių Skautų
Sąjungos Anglijos Rajonas £ 5. 0. 0, Ketteringo lietuviai per A. Navicką £ 4. 2. 6,
Sheffildo lietuviai per V. Kalasauską £
4. 0. 0, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Angli
jos Vietininkija £ 3. 0. 0, Londono Moterų
Šv. Onos Draugija £ 3. 0. 0, Londono Lie
tuvių Choras £ 3. 0. 0, Nottinghamo lietu
viai per J. Bedulskį £ 3. 0. 0, Boltono lietu
viai per J. Banį £ 2. 16. 6, Britų Lietuvių
Taryba £ 1. 10. 0. Anglijos Ateitininkų
Draugovė £ 1. 10. 0, J. Maslauskas, Mayfield, Ashbourne, £ 1. 10. 0, Londono Meno
Sambūris „Londono Vaidila“ £ 1. 5. 0, J.
Strumskis, Nottingham, £ 0. 10. 0. Iš viso
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ARTĖJANT VELYKOMS IR VASARAI
Mūsų kainos siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Siūlome tokius specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų ypač
naudingi jūsų giminėms:
VASARINIS 1969.

=
g
f
f

I:

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo vilu,
angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo viln.
medžiagos moteriškam kostiumui, 1 terileno biiuzelė, 1 vyriški naitoniniai marškiniai. 2poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš.
nailoninių kojinių.

Kaina £25.0.0

VASARINIS 1969. 2:
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 su puse
jardo angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė
arba nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas ar moteriškas
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0. nai
loninės vyriškos
arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORESLTD.
(Z. JURAS)
421HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako,
kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
supirktuosius siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamųmokesčio, Income
Tax,sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
income Tax klausimais.

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
likusią programos dalį.
Kviečiame minėjime visus dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 1 d„ 7 vai. vakare, Vyties klubo
salėj šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus
narių metinis susirinkimas.
Dienotvarkėje: valdybos pranešimas, vbos rinkimas, naujų sąjungos įstatų nagri
nėjimas.
Kviečiame narius ir sąjungos idėjai arti
mus žmones susirinkime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry skyriaus valdyba kovo
1 d„ šeštadienį, Lenkų klubo salėje, White
Friars Lane. Coventry rengia
Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Minėjime paskaitą skaitys DBLS sekre
torius A. Pranskūnas. Po oficialios dalies
bus šokiai, ir jiems iki 1 vai. ryto gros E.
Dragūno vadovaujama kapela. Baras su
įvairiais gėrimais ir užkandinė veiks iki
12.45 vai.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom gausiai atsilan
kyti. Tad iki malonaus pasimatymo.
Jaunuoliams iki 16 metų amžiaus įėji
mas veltui.
Skyriaus Valdyba

KETTER1NQAS
B
SKYRIAUS DVIDEŠIMTMETIS
p
DBLS Ketteringas ruošiasi didelei savo
£ iškilmei — minėti 20 metų sukaktį.
Minėjimas numatytas gegužės 10 d., ir
=
skyriaus valdyba tikisi į tą iškilmę su
š trauki daug lietuvių-svečių ir iš kitų vietų.

| JAUNIMUI

NOTTINQHAMAS

STOKE-ON-TRENT

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Kovo 1 d„ 6.30 vai., ukrainiečių klubo
salėje (30 Bentick Rd.) rengiamas plates
nio masto Vasario šešioliktosios minėji
mas. Programoje: dr. St. Kuzminsko pa
skaita ir sveikinimai. Meninė dalis: dai
nuos solistė Vanda Galbuogytė iš Bradfor
do, šoks tautinius šokius Nottinghamo jau
nimo grupė, vadovaujama J. Vainoriūtės.
Solistė V. Galbuogytė Nottinghamui yra
pažįstama. Ji savo vaikystės metais, būda
ma 5-6 m. amžiaus, jau deklamavo mums
scenoje apie garsųjį juodąjį kaminkrėtį ir
daug kitokių gražių eilėraščių Šįkart ji at
siveš iš lietuviškų dainų nupintą vainiką.
Todėl susirinkime pasiklausyti. Po progra
mos veiks baras ir bus šokiai. Salėje vie
tos užteks, nes vakaras ruošiamas tik lie
tuviams. Kviečiami seni ir jauni, iš arti ir
toli.
Pensininkams seneliams įėjimas nemo
kamas.
DBLS Skyr. Valdyba

Kovo 8 d. vietos atsargos karių „Ramo
vė“ rengia Vasario 16 d. minėjimą. Minė
jimas įvyks Sneyd Arms viešbučio patalpą,
se Tunstalyje. Pradžia 6.30 vai. Pabaiga
12 vai.
Tai dienai pritaikytą žodį lietuviškai
tars J. Johnstonas. Tikimasi, kad dar
Manchesterio ramovėnų oktetas paįvairins
programą.
Bus loterija, bufetas, na, ir vargonai. Vi
sus lietuvius kviečiame pasižmonėti.
Stoke-on-Trent ats. karių grandis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — vasario 23 d., 12 v.
MANCHESTER — vasario 23 d„ 11 vai.
ECCLES — kovo 9 d„ 12.15 vai.
STOKE-on-TRENT — vasario 23 d., 12.15
vai., Tunstall. Iš vakaro ir po pamaldų
parapijiečių lankymas, jei nebus per
daug sniego.
JAUNIMO ŽIDINYS
NOTTINGHAM — vasario 23 d., 11.15 vai.,
16 Hound Rd., West Bridgford,
Jaunimo Židinyje.
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738. NOTTINGHAM — kovo 2 d„ 11.15 vai., J.
Židinyje.
VASARIO 16
NORTHAMPTON — kovo 2 d., 12 vai., ka
tedroje. Iš vakaro ir po pamaldų — pa
Lietuvos nepriklausomybės šventei pa
rapijiečių lankymas.
maldas Židinyje užprašė mūsų skautai, da
lyvavo uniformuoti ir patarnavo prie al
toriaus. Pamaldas atlaikė kun. A. Geryba,
pabrėždamas, kad laisvę atgavome ir at
gausint per Lietuvos veiksmingą meilę. Po
pietų 4 vai. skautai turėjo iškilmingą šven
MINĖJIMAS PARYŽIUJE
tinę sueigą. Apie ją vėliau.
Prancūzijos Lietuvių
Bendruomenei
DARBŠTUS SVEČIAS
Krašto Valdybos suruoštasis Vasario še
Svečias iš Romos kun. prof. J. Duoba, šioliktosios minėjimas įvyko vasario 16 d.
MIC, gražiai pasidarbuoja Židiniui ir sek Jame kalbėjo min. S. Lozoraitis ir prancūmadieniais patarnauja tautiečiams įvairio zųjpabaltiečių draugijos pirmininkas am
basadorius baronas G. de la Tournelle.
se kolonijose.
Suruošta ir meninė programa: K. Masiu
lytė ir Ž. Vaiciekauskienė deklamavo, M.
PAKEISTAS LAIKAS
Gicųuel akordeonu grojo, Paryžiaus lietu
Lietuviškų pamaldų laikas Židinyje iš vių tautinių šokių grupė pasirodė su tau
11 vai. yra pakeistas į 11.15 vai., nes tuo tiniais šokiais ir M. M. Hannecart dainavo.
laiku žmonėms patogiau susisiekti.
Iš vakaro, vasario 15 d., buvo pamaldos,
kurių metu pamokslą pasakė užsieniečių
VADUOS SUBUVIMAS
Prancūzijoje sielovados direktorius.

PRANCŪZIJA

Anglijos Rajono liet, skautų vadijos išsa
mus pasitarimas čia vyksta vasario 22 d„
nuo 2 vai. Visi vadovai ir vadovės malo
niai kviečiami.
SUGRĮŽO

VOKIETIJA

4:

MEMMINGENO APYLINKĖ

Sausio 12 d. Kultūros Namuose įvyko vi
Židinio direktorius kun. S. Matulis, MIC,
po susisiekimo katastrofos iš ligoninės jau suotinis PLB Memmingeno Apylinkės na
sugrįžo, bet pilnai atsigauti tikisi maždaug rių susirinkimas, kuriam pirmininkavo
Tėv. dr. K. Žalalis, o sekretoriavo Br. ČePrisikėlimo šventėms.
pulevičius. Apylinkės pirmininkas kun. dr.
J. Petraitis padarė veiklos pranešimą. Me
mmingeno Apylinkė yra Vokietijoje gau
siausia nariais, nes teisėtai įsiregistravu
sių yra 88. Per Krašto Tarybos rinkimus
balsavo dauguma.
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Į Apylinkės valdybą buvo išrinkti: pir
Skautai ir skautės kovo 8 d„ 6 vai. vaka mininku — Tėvas K. Žalalis, sekr. — kun.
re, Cheetham Town Hall salėje ruošia iš dr. J. Petraitis, nariu ypatingiems reika
lams ir iždininku — A. Dagys. Į kontrolės
kilmingą
komisiją išrinkti Č. Vainoras ir K. Radze
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ.
vičius.
J. Alkis skaitys paskaitą. Meninę dalį

MANCHESTERIS

atliks Manchesterio vyresnieji ir jaunes
nieji skautai. Be to, pirmą kartą Manchesteryje pasirodys Londono jaunimo grupė
„Grandis“.
Veiks baras ir užkandinė. Šokiams gros
gera muzika. Kviečiame visus tautiečius,
senus ir jaunus, kuo gausiau atsilankyti į
šią šventę. Nepraleiskite progos pamatyti
garsiąją Londono jaunimo grupę „Gran
dį“. Savo atsilankymu paremsite lietuviš
ką skautišką jaunimą.

MIRUSIEJI
A. a. Augustinas Česnys, gimęs 1889. V.
9. mirė 1968. XII. 11. Palaidotas 1968. XII.
13 Memmingeno kapinėse (Waldfriedhof).
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Pagerbkime tuos, kurie gyveno ir mirė
Dievui ir Tėvynei.

LIETUVOS
Manchesterio skautai
INZ. R. BABILIUS AUSTRALIJON
KANKINIŲ
KOPLYČIA
Jau sausio 4 d. D. Britaniją paliko inž.
Romualdas Babilius. Jis išvažiavo į Aust
Šv. Petro bazilikoje Romoje laukia
š raliją ir, kaip teko girdėti, apsigyveno Mel
kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo
Turįs 2 namus, automobilį ir pastovų
š bourne mieste ir dirba viename didesnia darbą 40 amžiaus lietuvis vedybų tikslu
auka. Laiko jau nedaug.
me fabrike elektros inžinierium.
nori susipažinti su mėgstančia šeiminin
Atsiliepkite adresu:
f
kauti 20-40 m. amžiaus lietuvaite. Adre
Lithuanian Martyrs' Chapel Fund
LONDONO JAUNIMAS FUTBOLE
|
2701, W. 68th St., Chicago, Bl. 60629.
Petras ir Antanas Černiai žaidžia Barnet sas: K. Pabrėža, 27 Morpeth St., Glouces
futbolo klube.
•■■■■aaaaaaiaiiMiMMiiaiMiiaaiii
ter.
Be to, Petras praktikuojasi pirmosios di
||
vizijos klube Queens Park Rangers.
— San Francisko (JAV) policija, arešta
vusi 483 demonstrantus, dalį jų netrukus
=
liar
paleido, nes kalėjimas buvo jau per pilnas.
SAVAITĖS PLOKŠTELĖS IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
— Filadelfijoje (JAV) moteris penktų
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ kartą pagimdė dvynukus.
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Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas. 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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1. Blackberry way —
Move ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
2 ’Albatross —
Fleetwood Mac
Padarysi tai tikrai,
3. *I'm gonna make you love me —
Kreipkis tik tuojau pas TAUR/į,
Diana Ross + Supremes 4- Temptations
Ir neliks kišenė kiaura!
4 ’For once in my life —
Stevie Wonder
5. ’Dancing in the Street —
Martha Reeves + Vandellas
6. *You got Soul —
Johnny Nash
7. Half as nice —
Amen Corner
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
8. Please don‘t go —
Donald Peers
LONDON. W.3.
9. OB-LA-DI. OB-LA-DA — Marmalade
Tel. ACO 4374
10. Fox on the run —
Manfred Mann
Atstovas Manchesteryje'
GERIAUSIA
L. Pūras, 79. Victoria Cresc., Eccles,
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
Manchester
You ain‘t living —
Marvin Gaye + Tammi Terrell
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