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Lietuva tikrai prisikels
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

LONDONE
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 

valdyba Vasario 11 d. išvakarėse surengė 
paminėjimų atžymėti 51-sias Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo metines.

Minėjimą atidarė PLB Krašto Valdybos 
pirm. S. Kasparas, pasveikindamas susi
rinkusius ir kviesdamas visuomet atsimin
ti savo tėvynę Lietuvą ir likti jai ištikimais 
visą savo amžių.

Po to žodį tarė Lietuvos Atstovas Londo
ne Vincas Balickas.

Jis priminė 1918 m. vasario 16 d. aktą, 
pradėjusį naują Lietuvos istorijos laiko
tarpį. Bet maskolių smurtas 1940 m. pa
žeidė Lietuvos gyvenimą, ir dabar lietu
viai turi vergauti kolonistams. Bet po nak
ties paprastai užteka saulė. Tuo, kaip pa
skaitininkas sakė, tikėjo J. Basanavičius, 
tikrasis atgimimo tėvas, tuo tikime ir mes.

Pasidžiaugęs, jkad po pasaulį išblaškytie
ji lietuviai iškilmingai mini šią šventę ir 
tuo skleidžia mintį, jog lietuviai myli lais
vę, kaip ir kitos tautos, priminęs, kad ne 
tik čekoslovakai subruzdo, bet ir rusai, pa
skaitininkas toliau sakė:

„Taigi, po visą platųjį pasaulį sklinda di
dis laisvės šūkis, prie kurio ir mes priside
dame, nes 1918 m. vasario 16-tos aktas įpa
reigoja kiekvieną lietuvį ginti Lietuvos 
reikalus ir remti tuos idealus, už kuriuos 
ilgoje ir garbingoje Lietuvos istorijoje mū
sų protėviai kovojo. Žinoma, mūsų priešas 
ir jo agentai stengiasi mus įtikinti, kad vis
kas jau žuvo. Tuo netikėkime, nes tai nėra 
teisybė. Kol lietuviai laisvės nepamirš, kol 
jos norės ir kol už ją kovos, kas kuo gali, 
tol Lietuva nėra žuvusi. Lietuva būtų žu
vusi tik tuomet, jei mes, lietuviai, laisvę 
pamirštume, jei mes patys nuo jos atsisa
kytume ir jei mes Lietuvą ir jos laisvę iš
mestume iš savo minties ir iš savo širdies. 
Šitai nepamirškime, nes tai yra šventa tei
sybė“.

Nurodęs, kad pasaulyje vyksta kova, ku
ri nuspręs ne tik Lietuvos, bet ir visos 
žmonijos likimą, paskaitininkas atmetė ga
limas abejones. „Atsiminkime, kad viso
kias abejones girdėjo ir mūsų pranokėjai, 
bet jie, nieko nepaisydami, dirbo. Dr. Ba
sanavičiaus „Aušra“ ir Vinco Kudirkos 
„Varpas“ visą laiką skatino lietuvius ko

voti už politinę, ūkinę bei kultūrinę laisvę. 
Buvo ir tuomet žmonių, kurie netikėjo j 
Lietuvos išsilaisvinimą, o vis dėlto Lietuva 
kėlėsi tarsi iš karsto...“

Londono Jaunimo „Grandis“ nariai Jo
nas Dėmenis, Rūta Demenytė, Vytautas 
Masteika ir Aldona Pukštytė pristatė mi
nėjimo dalyviams Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnienės montažą „Vasario 16-toji“. 
Toks pirmasis bandymas po ilgesnio laiko 
buvo visų nuoširdžiai sutiktas.

Tos pačios „Grandies“ nariai sudainavo 
Ant kalno gluosnis ir Daug daug dainelių. 
Dainavo Jonas Balčiūnas, Aldona Pukšty
tė, Katie Davytė ir Kymantas Namajuška 
su gitara.

Jonas Parulis su sūnumi Petru, vienas 
smuiku, kitas akordeonu, išpildė Lietuva 
brangi, Plaukia Nemunėlis, Gražių daine
lių, Mano gimtinė, Leiskit į tėvynę, Ai, Lie
tuva motinėle, Greitai, greitai ir Puikios 
gėlės tau, sesute.

„Grandies“ tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jaro Alkio ir Juzės Baublienės, 
pašoko Kepurinę, Kubilą ir Kalvelį.

Londono Lietuvių Choras, vedamas Jus
to Černio, sudainavo Už jūrių marių, Eisim 
girion paklausyti, Miškų gėlė ir Susitikti 
tave norėčiau; šią pastarąją dainuojant, 
Jaras Alkis pasireiškė kaip solistas.

Kas atsilankė, neapsivylė, nes buvo kas 
pasižiūrėti. Programos atlikėjai tikrai pa
jėgė nukelti ten, kur gluosnis ant kalno, o 
šulinys pakalnėje, kur Nemunas vingiais 
teka. Minėjime labai gražiai užsirekomen
davo jaunimo,, Grandis“, atlikdama dides
nę dalį programos.

Programą pravedė ir pranešinėjo Gaju- 
tė Valterytė.

Sekmadienį, vasario 16 d., Lietuvos At
stovas V. Balickas buvo užprašęs 11 vai. 
Mišias už Lietuvą, kurias atnašavo klebo
nas kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
MEMMINGENE

Gausiausia Vak. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė Vasario 16 dienos minėjimą 
turėjo Memmingene tą pačią sukakties die
ną.

Katalikams pamaldos buvo šv. Ulricho 
koplyčioje, kur lietuviai susirenka sekma
dieniais. Pats minėjimas įvyko Kultūros

Namų didžioje salėje. Minėjimą atidarė 
kun. dr. Jonas Petraitis.

Paskaitą skaitė Tėv. dr. Klemensas Ža- 
lalis, pranciškonas iš kaimyninio Bad Woe- 
rishofeno, kur a. a. vysk. P. Brazys yra 
įsteigęs pastoracinį ir studijų centrą. Pre
legentas pasirinko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės III seimo paskelbtą Švietimo ir 
šeimos metų temą. Buvo bandyta įrodyti 
iš lietuvių tautos praeities, kuri riša visus 
tautiečius, gyvenančius tėvynėje ir emigra
cijoje, kad visi turi palaikyti lietuvių kal
bą, papročius, dainas, tautinius šokius ir 
panašius mums savitus pasirodymus. Kal
bėtojas priminė 1950 m. Eltoje paskelbtuo
sius nurodymus, kaip Vokietijoje pasilikę 
ir neišemigravę lietuviai turi išlaikyti lie
tuvybę. Priminė taip pat ir 1968 m. jauni
mo suvažiavimo nutarimus, kuriuos vokiš-
kai atpasakojo Apylinkės valdybos narys 
jaunimo reikalams Marijus Dresleris.

Po svečių sveikinimų sekė meninė prog
rama, kurią puikiai paruošė buvęs vargo 
mokyklos mokytojas Vytautas Bernotas.

Septynios DIENOS
Šūviai aerodrome
Ziuricho aerodrome buvo apšaudytas pra

dėjęs kilti Izraelio keleivinis lėktuvas. Ap
šaudymą vykdė palestiniečiai arabai, sam
dytu automobiliu atvažiavę iki tvoros prie 
aerodromo. Sužeisti 6 keleiviai ir įgulos 
nariai. Lėktuvą lydėjęs sargybinis nušovė 
vieną užpuoliką, o kiti trys suimti.

Pasitarimas Maskvoje
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulb- 

richtas tarėsi Maskvoje su Sov. Sąjungos 
komunistų partijos vadu Brežnevu.

Tikima, kad jie tarėsi, ką daryti dėl Ber
lyno įtempimo, kuris kilo, kai Vakarų Vo
kietijos parlamentas panorėjo ten posė
džiauti — pravesti prezidento rinkimus.

XXIII metai

Programą pranešinėjo dabartinė vargo 
mokyklos mokytoja ponia Žibutė Vykin
tai tė-Pagels.

Kristina Radzevičiūtė padeklamavo „Tu 
nematei", Florida Butkutė, Birutė Damijo- 
naitytė ir K. Radzevičiūtė išpildė „Partiza
no vėlė“ deklamaciją. Deklamavo vargo 
mokyklos vardu S. Damijonaitytė. „Pa
laiminki mus“ deklamavo Daina Pungity- 
tė. Tautinių šokių grupė, gausiausia Vokie
tijoje (neskaitant esančios Vasario 16 gim
nazijos), pašoko „Sadutę“ ir „Audėjėlę“. 
Dainos mėgėjų ratelio kvartetas išpildė 
„Oi žiba žiburėlis“ ir „Tykus buvo vakarė
lis“. Visa ratelio grupė sudainavo „Ko liū
di, berželi“, „Gale lauko toli“ ir „Praded 
aušrelė aušti“. Visos dainos yra dar a. a. 
M. Budriūno, palaidoto Memmingene prieš 
4 savaites, suformuoto choro „Darna“ re-

užsimena šį nuolat naujaip vadinamų me
tų klausimą. Jis rašo (1968.XII. 19, Nr. 
1338):

„Oficialieji mūsų veiksniai išeivijoje 
pastaraisiais metais kiekvienam metui su
teikia kokį nors pavadinimą. Šį mėnesį pa
sibaigiantieji metai buvo vadinami Lietu
vos Laisvės Kovos Metais. 1969-tieji pava
dinti Lietuvių Švietimo ir Šeimos Metais. 
Kaip vienas, taip ir kitas obalsis yra labai 
kilnūs. Jie turi būti kiekvieno sąmoningo 
lietuvio jausmuose, darbuose ir širdy“.

Bet tolimesnis pasisakymas rodytų, kad 
laikraštis nebūtų linkęs į tuos keitimus:

„Mes priklausome tai demokratinei lie
tuvių spaudai, kuri nuoširdžiai dirba, vi
sus gerus kultūrinius darbus remdama, in
formuodama, skatindama. Kai kas prisi
dengia oficialistiniu obalsiu, bet, metams

pertuaro. Velionis dalyvių prisimintas su
sikaupimo minute.

Baigiant sugiedotas Lietuvos himnas.

T. K. Ž.

58 KAPEIKOS

pasibaigus, jį keičia nauju, lyg būtų pasi
baigę Lietuvos Laisvės Kovos Metai...

„Mums jie nesibaigs tol, kol Lietuva ne
taps visiškai laisva".
Vokietijos Krašto Valdybos leidžiamosios 

„Informacijos“ (I. 15, Nr. 1) irgi nepraei
na tylom pro naujaip pakrikštytuosius 
metus, bet tų metų uždavinius įžiūri kon
krečiuose darbuose, nes rašo:

„1969 metai pavadinti Lietuvių švietimo

Privačios įmonės
„Svobodne slovo" rašo, kad ruošiamas 

įstatymas, pagal kurį Čekoslovakijoje ga
lės būti leidžiamos smulkios privačios įmo
nės.

Bus leidžiamos tik tokios įmonės, kurias 
tvarkys šeima, samdydama keletą darbi
ninkų.

Galimi manevrai
Rytų Berlyne tarėsi Varšuvos pakto 

kraštų kariniai vadai.
Spėjama, kad Rytų Vokietijoje gali būti 

ruošiami manevrai, jeigu Vakarų Vokieti
ja vykdytų savo planą rinkti Berlyne pre
zidentą.

Kvietimas Maskvon
Sov. Sąjungos ambasadorius atvežė prez. 

Niksonui kvietimą apsilankyti Sov. Sąjun
goje.

Bet nemanoma, kad prezidentas skubė
tų, ypač kol dar nėra baigtas užmiršti Če
koslovakijos okupacijos klausimas.

Streikas baigtas
JAV uostų darbininkai baigė 54 dienas 

užtrukusį streiką.
Europos ir kituose žemynuose tą streiką 

pajuto ir tie lietuviai, kurie prenumeruo- 
jasi JAV leidžiamus lietuviškus laikraš
čius.

Rumunijos svečiai
Rumunijoje lankėsi Varšuvos pakto 

kraštų karinių pajėgų viršininkas marš. 
Jakubovskis ir Sov. Sąjungos užsienių rei
kalų vicemin. Kuznecovas.

Spėliojama, kad jie atvažiavo tartis dėl 
manevrų Rumunijoje.

Prancūzija nepatenkinta
Europos Ekonominės Bendruomenės kraš

tai ir Britanija sudaro Vakarų Europos Są
jungą.

Į tos Sąjungos posėdžius Londone Pran
cūzija atsisakė atsiųsti savo atstovus. Prez. 
de Gaullis nenori, kad Bendruomenės 
kraštai artimai bendrautų su Britanija. 
Šiuo atveju Bendruomenės kraštai elgiasi 
prieš Prancūzijos valią.

Valys kanalą
Egipto vyriausybė leido Suezo kanalo 

valdybai sudaryti planą, kaip tą kanalą 
pradėti valyti.

Nuo 1967 m. karo su Izraeliu kanale te
bėra įstrigę 14 laivų. Tie laivai bus iš
traukti jų savininkų lėšomis.

Dabar kanalas nenaudojamas laivinin
kystei.

Belgorodskaja teisme
Vieneriems metams Maskvoje nuteista 

atsitarnavusio saugumo pulkininko duktė 
Belgorodskaja už skleidimą šmeižtų apie 
Sov. Sąjungą.

Suimta ji buvusi su 60 egz. atsišaukimo, 
reikalaujančio paleisti anksčiau suimtuo
sius, bet jos bute buvę rasta nemaža ne
leistų spausdinti knygų rankraščių.

Pensijos Italijoje
Kol vyriausybė nesutarė su profesinėmis 

sąjungomis dėl valstybinių pensijų, Italijo
je pastaraisiais mėnesiais įvyko net keturi 
visuotiniai streikai.

Dabar jau sutarta. Ligi šiol buvo moka
ma 65 procentai paskutinio atlyginimo. Da
bar pradedama mokėti 74 proc. Nuo 1976 
metų bus mokama 80 proc.

Kiekvienų metų sausio pabaigoje Lietu
vos laikraščiai spausdina ilgą skaitmenų ir 
kitokių duomenų virtinę, kuriai paprastai 
duodamas būdingas biurokratinei kalbai 
vardas, šiais metais Lietuvos Centrinės 
statistikos valdybos metinio pranešimo 
antraštė skamba: „Kaip įvykdytas 1968 
metų Valstybinis Lietuvos TSR liaudies 
ūkio vystymo planas“. Iš tikrųjų tai yra ne 
kas kita, kaip surinkti statistikiniai duo
menys apie krašto ekonominį, kultūrinį ir 
socialinį gyvenimą. Tokių duomenų skel
bimas, aišku, yra visiškai suprantamas da
lykas: taip daroma visose valstybėse. Ta
čiau bene tik sovietuose tos ilgos skaitme
nų virtinės skelbiamos visuose dienraš
čiuose ir skelbiamos ištisai. Vakaruose to
kius statistikos biurų pranešimus žurnalis
tai, taip sakant, sugromuluoja ir informa
cinėje spaudoje pateikia tik pačius reikš
mingiausius duomenis bei apibendrinimus, 
kurie gali būti įdomūs arba tiesiogiai 
liesti eilinį skaitytoją. Sovietuose, pasiro
do, tas eilinis skaitytojas turi pats tuos il
gus duomenis nagrinėti ir gaudytis, kas, iš 
vienos pusės, ne vieną skaitytoją atbaido, 
o, antra vertus, gerokai sunuobodina tą so
vietinę spaudą...

Sovietinius statistikos pranešimus nagri
nėti iš tiesų nėra labai paprasta. Didelė da
lis duomenų paduodama ne konkrečiais 
skaičiais, bet nuošimčiais, o tai tam eili
niam skaitytojui nedaug ką tesako, nors 
reikia pastebėti, kad pastaruoju metu Lie
tuvoje vis mažiau statistikos duomenų iš
reiškiama nuošimčiais. O dėl to ir pats tos 
statistikos skelbimas jau darosi prasmin
gesnis.

Pradiniais apskaičiavimais, Lietuvos gy
ventojų skaičius šių metų pradžioje buvęs 
3.105.000. Vadinasi, per pastaruosius me
tus Lietuvoje priaugo apie 50.000 gyvento
jų arba 16,2 promilės. Tai yra, palyginti, 
aukštas gyventojų prieauglis, žymiai aukš
tesnis, negu daugelyje Vakarų Europos 
kraštų. Dirbančiųjų skaičius Lietuvoj 1968 
m. siekė 1.085.000 žmonių — apie 35 nuo
šimčius visų gyventojų. Turint omenyje se
nelius, vaikus, moksleivius ir studentus bei 
pašauktuosius atlikti karinės tarnybos, tai 
yra aukštas dirbančiųjų nuošimtis, paro
dantis, kad nedirbančių moterų — namų 
šeimininkių tegali būti, palyginti, nedide
lis skaičius.
Statistikinis pranešimas aiškina, kad Lie

tuvoje „toliau kilo gyventojų gerovė“, ir 
nurodo, kad 1968 m. vidutinis darbininkų 
ir tarnautojų mėnesinis atlyginimas suda
rė 106 rublius, t. y. 8 nuoš. daugiau kaip 
1967 m., tačiau kolūkiečių piniginis atlygi
nimas praeitais metais padidėjęs 11 nuoš. 
Prisiminus, kad, sakykime, išeiginiai batai 
kainuoja keliasdešimtį rublių, o vyriškas 
kostiumas iki 200 rub., minėti atlyginimai, 
žinoma, nerodo itin didelės gyventojų ge
rovės, tačiau tegalime džiaugtis, kad tie 
atlyginimai vis dėlto pakilo.

Išmokoms ir lengvatoms, gyventojų

pos bei išmokos, sergantieji siunčiami į 
poilsio namus bei sanatorijas. Iš tos pačios 
sumos pagaliau dar buvo apmokamos eili
nės atostogos...

Visas tas išlaidas susumavę, matysime, 
kad pensijos, visokios pašalpos ir išmokos 
iš tikrųjų tegali būti labai mažos. Vien tik 
šie paskelbtieji skaičiai rodo, kad daugu
ma pensininkų be artimųjų globos, tur būt, 
negalėtų išsiversti.

Be abejo, didžiulė lengvata Lietuvos gy
ventojams yra visuotinis nemokamas gy
dymas. Palyginti su gyventojų skaičiumi, 
gydytojų skaičius Lietuvoje yra net aukš
tesnis, kaip eilėj kitų kraštų, o Kauno Me
dicinos institutas ir Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetas praeitais metais išlei
do dar 439 gydytojus. Tačiau gydytojų at
lyginimas sovietinėj santvarkoj yra nuos
tabiai žemas, kas pagaliau suprantama, 
pažvelgus į tuos ribotus fondus, kurie ski
riami socialinei globai — po 58 kapeikas 
vienam gyventojui per dieną...

(rem)

SPAUDOJE
METŲ VARDAI IR DARBAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba pasiūlė šiuos metus vadinti lietuviškos 
šeimos ir švietimo metais. Ar gerai, ar ne
gerai, jei kiekvieneriems metams vis duo
dami kiti vardai ir skiriami kitokie dar
bai?

Juos sutikdama, australiškoji „Mūsų Pa
stogė“ (I. 20, Nr. 1) savo vedamajame, be 
kita ko, rašo:

„Kitas gal suabejotų, ar prasminga be
veik kasmet skelbti metus, paženklintus 
obalsiais ir net įsipareigojimais. Juk taip 
neseniai turėjome Maironio, Donelaičio, 
Jaunimo, Lietuvos nepriklausomybės jubi
liejinius, ir štai vėl nauji metai, pašven
čiami specialiems tikslams ir uždaviniams.

„Iš tiesų gyvenant kitokiose sąlygose ir 
savame nepriklausomame krašte, gal viso 
to ir nereikėtų arba užtektų tokių metų re
tais protarpiais, kaip kad buvo 1930-ji — 
Vytauto Didžiojo metai. Tačiau mes negy
vename savame krašte, o labai skystai pa
sklidę tarp svetimųjų. Tad norint šioje ap
linkoje ne tik patiems išlikti sąmoningais 
ir budriais lietuviais, bet ir rūpintis, kad 
ir ateities generacijos gyventų tąja lietu
vybe, mes privalome išnaudoti visas gali
mas priemones, kurios tą budrumą aštrin
tų, tautinį sąmoningumą grūdintų. Viena 
iš tokių priemonių ir yra įvardinti arba 
specialiems uždaviniams pašvenčiami me
tai, kada specialia kryptimi koncentruoja
mas visų išeivijos lietuvių dėmesys, rikiuo
jamos jėgos ir specialiai žadinamos nuotai
kos iš anksto pasistatytiems uždaviniams“.

Priminęs tai, kad praeiti metai buvo 
skirti daugiau politinei akcijai išvystyti, 
laikraštis toliau šitaip rašo dėl šių metų:

ir šeimos metais. Tai veiklos kelrodis. 
Konkretūs švietimo būdai mūsų bendruo
menėje Vokietijoje yra įsipilietinę Vasario 
16 gimnazijos ir vargo mokyklų pavida
luose. Gimnazijai turi būti šiais metais 
skiriamas ypatingas dėmesys. Planuojamo
ji naujų patalpų bendrabučiui statyba pa
reikalaus naujų aukų. Reikia manyti, kad 
lietuviai nepagailės skatiko savojo jauni
mo švietimui bei auklėjimui. Tačiau tai ne 
viskas. Visose apylinkėse atkreiptinas ypa
tingai gyvas dėmesys į mokslui tinkamų 
vaikų verbavimą gimnazijon. Tenelieka nė 
vieno gabaus mokyklinio amžiaus lietuviu
ko ir lietuvaitės Vokietijoje, kurie nesimo
kytų Vasario 16 gimnazijoje!“

Priminęs tai, kad Krašto Valdyba turės 
vasarą pasirūpinti vaikų stovykla, nes tai 
yra viena sėkmingiausių priemonių mažie
siems sudominti lietuviškumu, straipsnio 
autorius nepalieka nuošaly ir šeimos, nes, 
sako:

„Atžalyno švietimas ne be reikalo riša
mas su šeima. Tik kai šeimos pačios rūpin
sis savo prieauglio lietuviškuoju švietimu 
bei auklėjimu, bus įmanoma sėkmingai 
darbuotis mokymo institucijose“. Be to, 
dar rašoma: „Tautiškai mišriose šeimose, 
kurių yra daug, lietuviškoji pusė teneuž- 
miršta savo tautinių uždavinių. Lietuvių 
bendruomenės nariai turi jausti pareigą 
kitų tautybių narius lietuviškose šeimose 
traukti į lietuviškąjį gyvenimą, gaubti 
juos lietuviška dvasia, savo gyvenimo pa
vyzdžiu rodyti, jog lietuvis yra kultūrin
gas, mielas ir geras žmogus“.

VYSKUPAS DIDŽIOJOJ SPAUDOJ
Naujai įšventintasis lietuvis vyskupas 

Paulius Marcinkus jau nuo 1959 m. yra 
Vatikano Kurijos narys. Jis ir toliau ne 
kurią nors vyskupiją valdys, bet atsakin
gas pareigas eis Vatikane — tvarkys finan
sinius Vatikano reikalus. Dėl to ir didžioji 
spauda atkreipė dėmesį į tą paskyrimą.

Amerikiečių savaitraštis „Time“ sausio 
24 d. paskyrė tam reikalui dvi skiltis, iš
spausdindamas ir įšventinimo iškilmių fo
tografiją su naujuoju vyskupu.

Straipsnyje nurodoma, kiek dėmesio Va
tikanas skiria toms pareigoms, kurias per
ima vysk. P. Marcinkus. Suminimi Vatika
no kapitalai ir kur jie investuoti ir kaip 
tvarkomi. Duodama truputis žinių ir apie 
patį vyskupą.

Kitas plačiau apie naująjį vyskupą pa
rašęs laikraštis yra britų „Sunday Ex
press“, kuris vasario 9 d. išspausdintame 
straipsnyje irgi nurodo, kad vysk. P. Mar
cinkus yra 47 amžiaus, 6 pėdų ir 3 inčų 
aukštumo, 16 stonų svorio, kilęs iš Cicero, 
o tėvai iš Lietuvos, nuo Raseinių, emigra
vo 1909 m. Ligi šiol P. Marcinkus vis lydė
davo popiežių kelionėse ir buvęs gavęs 
„gorilos“ pravardę dėl savo stambumo. Dėl 
to savo ūgio ir stambumo jis ir būsiąs pa
traukęs popiežiaus dėmesį. Jis buvęs mė-

gaunamoms iš visuomeninių fondų, o pa- „Vis tik šalia valstybingumo gal dar di- gėjas boksininkas, futbolininkas ir kitokio 
prasčiau išsireiškus — socialinei globai, dėsnis rūpestis — tautinis išlikimas ne tik sporto praktikuotojas.
praeitaisiais metais Lietuvoje buvo išleista 
657,3 milijonai rublių. Pirmu žvilgsniu tai 
atrodo nemaža suma, tačiau, padalijus ją 
iš gyventojų skaičiaus, vienam gyventojui 
gausime po 58 kapeikas dienai. O tai jau 
labai sumažina tos sumos įspūdingumą, 
ypač kad iš jos apmokamos visos socialinės 
globos išlaidos. Iš tos sumos teikiamas me
dicininis aptarnavimas, mokami atlygini
mai 8000 Lietuvos gydytojų ir 22.000 felče
rių bei medicinos seserų. Iš tos sumos bu
vo mokamos stipendijos 47.000 studentų ir 
moksleivių. Iš tos pačios sumos 507.000 
žmonių buvo mokamos pensijos. Iš tos pa
čios sumos buvo išmokamos įvairios pašal-

svetur, bet ir pavergtame krašte. Laikas ir 
gyvenimas padaro savo net ir prieš mūsų 
norus: apsipratus su gyvenama aplinka, 
mūsų tautinis sąmoningumas blėsta, mūsų 
gretos retėja, kaskart atsiranda vis dau
giau mišrių šeimų, kurios daugeliu atvejų 
pasilieka už bendruomenės ribų. O tauta 
ir tuo pačiu jos išeivija savo egzistenciją 
pirmiausia grindžia šeima ir savo tautine 
kultūra. Šeima yra tautos fizinė bazė, jos 
kultūra yra jungtis, kas šeimas suriša vie- 
nan tautos vienetan. Tad ir visai apgalvo
tai šie metai ir specialiai pašvenčiami lie
tuviškai šeimai ir lietuviškam švietimui“.

„Argentinos Lietuvių Balsas“ taip pat

KIEK ŽMONIŲ NORI AUKSO?
Vasario 16 d. „The Observer“ savaitraš

tyje Colin Smith rašo, kad į už Baltijos 
kraštų parduotąjį auksą gautuosius pini
gus arti 3.000 žmonių reiškia pretenzijas.

Kai kurie jų dabar vargingai gyvena ar 
net yra prasiskolinę ton sąskaitom
Didžiausias ieškinys esąs 20 milijonų sva

rų. Londone gyvenąs Lenkijos žydas nori 
gauti tokią sumą už Lenkijoje nusavintas 
jo nuosavybėje buvusias naftos versmes. 
Jis, žinoma, tokios sumos negalės gauti.

Kiti ieškiniai yra nuo šimtų iki šimtų 
tūkstančių svarų.

1



___________________________ EUROPOS LIETUVIS

1
Nr. 9(1052). 1969. II. 25

LATVIŲ-LIETUVIŲ KULTCRINIAI RYŠIAI Tereza Lazdina. M. Ph.

A.A. J. KARDELIS
Senoji mūsų plunksnos žmonių karta Kiek mes bendradarbiavome?

baigia pasitraukti ii gyvųjų. O tos seno
sios kartos atstovas buvo ir vasario 9 d. 
Montrealyje, Kanadoje, miręs Jonas Kar
delis, pernai atšventęs savo amžiaus 75 m. 
sukaktį (gimęs 1893, V. 26 Gudžiūnuose, 
Rimšės vh. Zarasų aps >,

Jonas Kardeli buvo bene vienintelis lie
tuvis žurnalistas, kuriam ilgiausiai yra te
kę redaguoti lietuviškus laikraščius. „Lie
tuvos Žinių" redaktorium, paskui vyr. re
daktorium fr atsakomuoju redaktorium jis 
Išdirbo nuo 1923 m. gegužės 1 d. iki 1940 
m. liepos 10 d. Tur būt, ir Lietuvoje joks 
kitas laikraštis neturėjo tiek metų išdirbu
sio redaktoriaus. Pasitraukęs iš IJetuvos, 
po karo jis 1948-1948 m. redagavo Dettnol- 
de ėjusį „Lietuvių Žodį". Emigravęs į Ka
nada, nuo 1949 m. sausio 5 d. iki praeitų 
metų gruodžio mėn redagavo tenykštę 
,.Nepriklausomų Lietuvą". Šitiek metų sta
žo turinčiam, nebe ką bepridės ų, jei dar 
pasakytume, kad jau 1920 m. jam Zara
suose teko redaguoti šapirogratu spausdin
tą vietinį laikraštėli „Akstiną" ar vėliau, 
šalia savo tiesioginio darbo, redaguoti „Sa
vivaldybių Balsą".

Bet spaudos darbą jis pradėjo kaip įvai
rių laikraščių bendradarbis jau 1908 m. Tą 
bendradarbiavimą jis tęsė visą gyvenimą, 
sustiprindamas ypač tais metais, kai viso 
dėmesio neturėdavo skirti savo redaguoja
miesiems laikraščiams. Bet ir šalia to dar
bo, pavyzdžiui, jis labai aktyviai bendra
darbiavo [dėtuvių Enciklopedijoje.

J Kardeliui yra tekę plačiai reikštis ir 
visuomeniniame gyvenime. Dar moksleiviu 
būdamas jis organizavo lietuviškus vaka
rus, dalyvavo moksleivių organizacijose, 
teatro būreliuose, choruose ir orkestruose. 
Pirmojo pasaulinio karo metu veikė Rusi
joje tarp pabėgėlių. Grįžęs iš Rusijos, buvo 
vienas iniciatorių steigiant Zarasų gimna
ziją, ten ir mokytojavo, be to, rūpinosi 
miesto atlietuvlnimu, vedė chorus. Nuo 
1922 m. buvo renkamas t Lietuvos seimus, 
kaip valstiečiu liaudininkų atstovas. Ilgus 
metus išbuvo savo valstiečių liaudininkų 
partijos centro komitete, aktyviai dalyva
vo Kanados lietuvių bendruomenės gyveni
me ir dar įvairių susibūrimų vadovybėse.

Vien tik išvardyti visas jo per ilgą gyve
nimą eitąsias pareigas ir darbus susidary
tų ilgas sąrašas. Daug jo dirbta, daug nu
dirbta, bet daugiausia gyvenimo ir energi
jos atiduota savajai spaudai.

DR PAULINA KALVAITYTE-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(J7)

Nakvojome Idaho Falls siaurinėje dalyje. Se
kanti diena buvo skirta lankyti Yellowstone parkui, 
bet jis buvo dar už 100 mylių. Tad jj pasiekėme lik 
kitą rytą Pasukioję jame užtikome upę. kurioje įsi- 
bridę vyrai meškeriojo upėtakius, o kai kur ir upėje 
kilo tiršti garai ir jutome sieros kvapą. lai geizerių 
vieta. Jų buvo abiejose kelio pusėse. Kiek pavažiavę 
pamatėme aikštelėje iš dešinės kelio pusės sustojusių 
mašinų. Sustojome ir mes. čia išlipus ir paėjus take
liu pro krūmus, atsiskleidė prieš akis lyguma. Toliau 
už krūmų ryto saulės šviesoje blizgėjo lyg poliruo
tas stiklas lyguma. Joje daug kur veržėsi iš žemės 
garai ir vandens srovelės. Paėjome pasidairyti, čia 
irgi prie tako buvo iškabintas įspėjimas nesukti j šalį 
nuo lentomis išklotų takų, nes visur yra pavojaus 
prasmegti į verdantį požemį. Beeidami kai kur ma
tėme vandenį tiesiai trykšta n t iš žemės plona srove
le. kitur buvo atviri verdančio vandens šaltinėliai, 
ir iŠ jų protarpiais kildavo aukštyn garuojančio van
dens srovelė. Sieros kvapas čia buvo nepaprastai 
stiprus.

Važiuodami toliau, užtikome miškų. Juose ne
toli kelio vaikščiojo rudų ir juosiu lokių, kai kur šei
momis pora didelių ir 3-4 maži. Žmonės sustoję 
fotografavosi su lokiais. Mes nepasitikėjome jų 
„mandagumu**.

Pakeliui dar įsigeidėme pamatyti didžiąją Yel
lowstone prarają Grand Canyon. Vaizdas tikrai ten 
nepaprastas. Prarajos krantai gal poros šimtų pėdų 
aukštumo, o gilumoje platoka dauba, kurioje teka 
upelis. Pietų pusėje 300 pėdų aukštumo vandenkrt- 
tis.

Dar visokių kitokių įdomybių matėme toje ke
lionėje grįždami į namus. Kelione visi buvome pa
tenkinti.

Paskaita, skaityta PEN Klubo susirinki
me Lietuvių Namuose, Londone.

Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į stip
riausią ir pagrindini ryšį, kuris jungia lat
vius ir lietuvius — tai jų kalbos.

Abi — latvių ir lietuvių — kalbos pri
klauso senajam indo-europiečių kalbų me
džiui ir yra viena to medžio šakos kalbų 
dalis, šios kalbos vadinasi baltų kalbomis. 
Pats baltų vardas kilęs nuo žodžio Balti
ja ar Baltijos jūra. O žmonės, kurie nau
dojasi šia kalba, vadinami baltais. Šiai 
žmonių grupei priklauso: senieji prūsai, 
lietuviai, latviai, žemgaliai ir sėliai.

[š šių kalbų tik latvių ir lietuvių teišliko

.MIRĖ J BALČIKONIS

Ilgo amžiaus sulaukęs (gimęs 1885. 11.5). 
kaip rašoma, po ilgos ir sunkios ligos Lie
tuvoje mirė akademikas prof. Juozas Bal
čikonis. vienintelis krašte likęs amžiumi 
vyriausias lietuvių kalbos specialistas.

Kilęs iš Ėriškių. Panevėžio apskr. Kal
bos mokslus išėjęs Peterburge, dirbo mo
kytojo darbą Vilniuje, ano karo metu Vo
roneže. o po karo Panevėžyje, iš pradžių 
gimnazijoje mokytoju, o paskui mokytojų 
seminarijos direktorium.

Nuo 1924 m. profesoriavo Lietuvos uni
versitete. 1930 m. jis ėmėsi organizuoti di
džiojo „Lietuvių kalbos žodyno" tvarkymą. 
Jo redaguoti 1 ir II tomai to žodyno išėjo 
jau okupacijų metais, taigi buvo paruošti 
ne pagal nurodymus iš viršaus ir susilaukė 
anuomet nemaža priekaištų. Vėliau ki
tiems kalbininkams buvo pavesta tą darbą 
tęsti, ir žodynas eina, prisilaikydamas, kai 
reikia, visų ir ne kalbinių nurodymų.

J. Balčikonis, be to. yra surinkęs dar ne
priklausomybės laikais J. Jablonskio raš
tus ir išleidęs juos 5 tomais. Yra sureda
gavęs ir kitų mūsų klasikų raštų.

Būdamas iš palinkimo kalbininkas prak
tikas. jis dar vienu būdu plačiai reiškėsi — 
vertė į lietuvių kalbą pasakas. Yra išver
tęs brolių Grimų, Pero, Haufo, Anderseno 
pasakas tokia pavyzdine lietuvių kalba, 
kad tie vertimai sudarė tikrą šaltinį tiems, 
kurie norėjo kalbos pasimokyti. Vertęs yra 
ir kitokių knygų (pvz„ J. Verne Kelionė 
aplink pasaulį per 80 dienų).

Kaip kalbos praktikas, reiškėsi straips
niais spaudoje, keldamas įvairius kasdie
ninės kalbos trūkumus.

Palaidotas gimtuosiuose Ėriškiuose. 

PABAIGA

Pažvelgusi į savo gyvenimo nueitąjį kelią, turiu 
pasakyti, kad esu iš tų laimingųjų, kurių didieji troš
kimai buvo įgyvendinti ir kuriuos gyvenimo kelyje 
bei audrų sūkuriuose rūpestingai globojo Apvaizdos 
ranka.

Mano pagrindinis troškimas — siekti mokslo 
man. kaimo mergaitei, buvo nerealus, nepasiekia
ma svajonė. O kai aš pati tai supratau, nepaprastu 
būdu atsivėrė galimybė mokslo siekti, nors ir pavė
luotai.

Tai nebuvo lengva užduotis. Vidurinės mokyk
los kursą dėl savo amžiaus turėjau eiti privačiai, ne 
namuose ir ne arti jų, o tolimame mieste. Neturint 
gyvenimiško patyrimo, man pačiai teko rinktis gali
mybes bei susirasti mokytojus. Tad mano siekimai 
galėjo būti gerokai sutrukdyti ar net palaužti, jei at
sitiktinai nebūčiau sutikusi žmonių, kurie ne tiktai 
sugebėjo tinkamai vadovauti mano mokslinimosi pa
žangai. bet nuoširdžiai padėjo man savo patarimais 
ruošiantis egzaminams nepalankiose aplinkybėse.

Pirmasis pasaulinis karas įsiliepsnojo, kai įsto
jau į Petrapilio Mot. Medicinos Institutą. Jeigu tai 
būtų atsitikę, kol buvau nebaigusi gimnazijos, gal 
būt, būtų tekę liktis tėviškėje — Žemaitijos užkam
pyje, kol baigsis karas, o gal net atsisakyti toliau 
siekti mokslo.

Vokiečiams užėmus Žemaitiją, netekau brolio 
pašalpos, bet tuojau gavau stipendiją ir darbą per 
studenčių savišalpos kasą.

Baigdama studijas Berlyne, galvojau apie bend
rąją medicinos praktiką kur nors Žemaitijoje. Bet 
dėl susidėjusių aplinkybių netikėtai pasilikau Kaune 
ir pradėjau dirbti Valstybinės Ligoninės Rentgeno 
skyriuje — toje srityje, apie kurią nebuvau svajoju
si. Man teko dirbti vien tiktai toje specialybėje, nes 
kitoms medicinos sritims praktikuoti nebebuvo lai
ko. taigi, kaip J. Mackevičaitė išsireiškė, likau „rent
geno žiurke**.

Metai iš metų bedirbdama šį darbą, ne tik ap
sipratau su juo. bet ir pamėgau jį. Pamėgau dėl tų 
anuomet dar neseniai atsivėrusių pažinimo gelmių, 
leidusių kad ir paviršutiniškai įžvelgti į atomų sudė
ties paslaptis. Tie rentgeno spinduliai juk yra nema
toma. neapčiuopiama ir jokiais žmogaus (nė jokio 
gyvo sutvėrimo) pajautimais nepagaunama priemo
nė. tačiau nepaprastai stipriai veikianti kiekvieną 
gyvą organizmą, taigi ir žmogų. Turėjau dirbti ir

mokytis, nes reikėjo išmokti jais naudotis, pasigau- 
nant netiesioginių matavimo priemonių, nes tiesio
ginių nebuvo ir nėra tokių, kurias būtų galima tinka
mai pritaikyti medicinos praktikai.

Dirbau ne tik ligoninėse, bet ir savo nuosavoje 
įmonėje. Dirbau daug, nes dėl visuomenės bei kole
gų gydytojų pasitikėjimo manim turėjau apsčiai li
gonių.

Tačiau, nors vis užimta ir neturėdama laiko apie 
kitus dalykus galvoti, buvau įtraukta į visuomeninę 
veiklą — į abolicionizmą. čia dirbdama susitikau 
ir susipažinau su plataus visuomeninio veikimo as
menimis ir organizacijomis. Be to, teko dar aktyviai 
dalyvauti poroje moterų kultūrinių organizacijų.

Neturėjau laiko galvoti ir apie šeimos kūrimą, 
nors šeimyninio gyvenimo ir nesigyniau. Ir netyčia 
sutikau žmogų, kuris man pasiūlė savo draugystę, 
žmogų, kurio dėka galėjau ištrūkti iš komunistų ver
gijos ir atvykti į šią šalį.

Porą metų prieš tėvynės pavergimą dėl ligos tu
rėjau parduoti savo įmonę. Esu tikra, kad tai išėjo 
mano naudai, nes išgelbėjo mane nuo kelionės į ko
munistų nelaisvę, kurioje žuvo abu dar gyvi buvę 
mano broliai.

Savo pasaulėžiūra aš buvau ir esu katalikė. Ta
čiau man teko mokytis tais laikais, kai šviesuomenėj 
bei studentijoj religijos atžvilgiu vyravo abejingumo 
ir neigimo dvasia. O juk teko bendrauti su tais žmo
nėmis. Teko skaityti ir knygų, neretai persunktų an
tireligine filosofija. Tiesa, dėl religinio auklėjimo, 
kurį gavau iš motinos kūdikystėje, perskaitytų jau
nystėje dvasinio turinio knygų įtakoje ir dėl brolio 
kun. Jono tylaus pasitikėjimo manim aš nesižavėjau 
antireligine filosofija. Manęs netraukė nei Nitsche, 
nei Kantas, nei pagaliau Vydūnas. Tačiau vis tiek 
buvau paliesta laiko dvasios, kuri lenkė mane supa
saulėjimo linkme, bet tikėjimo žiburėlis mano sielos 
gelmėse nebuvo užgesęs.

Kai dirbau ir gyvenau Kaune, nepriklausomoj 
Lietuvoj skleidėsi ir religinis atgimimas, kuris ypač 
gražiai suklestėjo čia atsikėlus tėvams jėzuitams. Jų, 
o ypač tėvo Kipo, to didžiojo psichologo. įtakoje 
prablaivėjo ir mano dvasios miglos.

Kartą laidotuvėse gavau paveiksliuką, kuriame 
atvaizduotas vaikas prie prarajos kranto, siekiąs nu
skinti gėlytę, o už jo angelas sargas, pasiruošęs jį pa
kelti, jeigu jis kristų. Man atrodo, kad taip buvo ir 
mano gyvenime. Dėl to argi būtų galima nuoširdžiai 
nesakyti: dėkui Dievui?

gyvos. Senoji prūsų kalba išnyko apie 1700 
metus, kai tą kraštą kolonizavo vokiečiai. 
Žemgalių ir sėlių kalbos išnyko maždaug 
tarp 1400 ir 1600 metų. Jiedvi sulatvėjo ar 
sulietuvėjo. Kitos rytų baltų kalbos išnyko 
labai seniai ir nepaliko jokių rašytinių 
pėdsakų.

Jei kas nors skaitėte Marijos Gimbutie
nės veikalą Baltai, tai galėjote susižavėti 
mūsų garbinga praeitimi ir milžiniškais 
žemių plotais, net ligi Uralo kalnų, kuriuo
se baltai tada gyveno. Jie ten paliko savo 
kalbos pėdsakus, daugiausia tenykščių 
upių vardais įrašytus. Tai yra geriausias 
įrodymas, kokie žmonės ten seniau gyveno.

Iš likusių dviejų baltų kalbų — latvių ir 
lietuvių — antroji yra daugiau išsaugojusi 
senovinių formų. Ir norėdami pasimokyti 
latvių kalbos istorijos, mes turime imtis 
lietuvių kalbos.

Štai pora pavyzdžių. Kur latviai trum
pino žodžius, trumpindami ilgąsias balses 
ir šalindami jas žodžio gale, lietuvių kalbo
je jos liko ar pasikeitė tik jų rūšis:

Dievas : Dievs Tėvas : tėvs
Žodžio kirtis, kuris lietuvių kalboje yra 

kilnojamas, latvių kalboje perkeliamas į 
pirmąjį žodžio skiemenį ir ten paliekamas.

Kaimy nas : kaimins manta : manta
Prof. J. Enzelynas Rygos universiteto fi

lologijos fakulteto baltų kalbų skyriuje 
mokė studentus baltų lyginamųjų kalbų 
gramatikos. Lietuvių lingvistų-kalbininkų 
pavardės, būtent: prof. Kazimieras Būga, 
dr. Kuršaitis, Gerulis, buvo studentams 
gerai žinomos. J studijų programą buvo 
įjungta ir lietuvių kalba. Lietuvių kalbos 
lektorius prof. J. Plakis parašė gramatiką 
ir parinko skaityti tekstų, kad studentai 
turėtų ką pasiskaityti lietuviškai. Po po
ros metų universitetas pakvietė A. Rauli- 
naitį lietuvių kalbos dėstyti ir tuo būdu 
įvedė praktišką kalbos mokymo metodą. Ir 
aš esu tikra, kad studentai galėjo laisvai 
lietuviškai susikalbėt, kurie ten praktiškai 
mokėsi lietuvių kalbos.

Bet ne tik universitetas rodė didelį susi
domėjimą mūsų kalbos seserimi. Tokio su
sidomėjimo rodė ir gimnazijos. Latvių kal
bos gramatika gimnazijoms turėjo net lie
tuvių kalbos daiktavardžių, būdvardžių, 
skaitvardžių ir įvardžių linksniavimo len
teles. (Žiūrėk Latviešu valodas gramatika, 
parašytą V. Bėrzinos-Baltinos).

Antroje XIX šimtmečio pusėje, tautinio 
atgimimo laikotarpiu, kai išryškėjo latvių 
ir lietuvių kalbų giminystė ir bendri šių

dviejų tautų paveldėjimai bei siekimai, vi
sa tai darė labai didelės įtakos poetams ir 
rašytojams ir įžiebė kūrybinę vaizduotę. 
Praeitis buvo remantizuojama apgaubia
ma pagarbos aureole, ir latvių-lietuvių gi
minystei buvo teikiama ypatingos reikš
mės. Visa tai atsispindėjo tų laikų latvių 
poezijoje, apysakose ir romanuose. Mūsų 
poetai, būtent: Auseklis. Pumpuras. Lau- 
tenbachas. savo poezijai panaudojo ne tik 
latvių istorines legendas ir laumių pasa
kas, bet ir senųjų prūsų ir lietuvių dievai 
ir dievaitės ten sutilpo, lyg jie būtų visai 
savi.

Paminėsiu tik Baltijos dievaičių susirin
kimą, kurį A. Pumpuras vaizduoja savo 
poemoje Lačplėsis. Paminėsiu didelės ap
imties Lautenbacho-.Jūsminio poemą Nie- 
drišų vidvuds. Joje yra surinkta istorinių 
legendų ir legendarinių įvykių, kurie visi 
supinti apie pagrindinį legendos didvyrį 
Vivevuds-Vaidevutj. Daugybė pagrindinių 
šios poemos motyvų yra lietuviškos kil
mės: šventasis miškas Ramave-Romuva, 
šventasis krivis ir nekaltosios mergelės 
vaidilutės. Prie visa to dar norėčiau pridė
ti, kad latvių rašytojas ir tautosakos rin
kėjas Ansis Lerchas net ir slapyvardį sau 
pasirinko lietuvių dievuko — Pukšaitis.

XIX šimtmečio gale ir XX šimtmečio 
pradžioje latvių tautinės pasaulėžiūros kū
rėjai, būtent: mokytojai, rašytojai ir poe
tai, stengėsi latvių kalbą apvalyti nuo bar- 
barizmų-skolinių, kurių buvo daug įsivėlę 
iš vokiečių ir rusų kalbų. Barbarizmus jie 
pakeitė naujais žodžiais, kurių rado pa
čiuose seniausiuose latvių kalbos žodynuo
se. O lietuvių kalba buvo vienas tų šalti
nių, iš kurių jie ėmėsi pagrindus naujiems 
žodžiams kurti.

Poetas Juris Alunanas. mokytojas Kron- 
valdas Atis ir rašytojas Janis Rainis pasi
rodė čia našiausi ir sukūrė daugiausia 
naujų žodžių.

Paminėsiu jums tik porą pavyzdžių.
Juris Alunanas vietoj' vokiškos kilmės 

žodžio bode —krautuvė sukūrė naują tai 
sąvokai latvių kalbos žodį veikals pagal 
lietuvių kalbos daiktavardį veikalas. Kron- 
valdas Aitis vokiečių kalbos skolinį fur- 
manis — vežikas pakeitė žodžiu važonis 
pagal lietuvių kalbos veiksmažodį važiuoti.

XIII ir XIV šimtmečio Lietuvos kara
liai ir kunigaikščiai pasirodė latvių litera
tūroje ne tik tautinio atgimimo laikotar
piu, bet ir vėlesniais laikais. Mūsų iškilioji 
rašytoja ir poetė Aspazija, kurios gimimo 
šimtmetį šventėme praėjusiais metais, su-

silaukė didelio pasisekimo ir garso, kai 
1894 metais pasirodė scenoje jos veikalas 
Vaidelote — Vaidilutė. Veikalo istorinis fo
nas siekia XIV šimtmečio kunigaikščio Al
girdo laikus. Veiksmas vyksta kunigaikš
čio rūmuose ir šventame miške, kuris skir
tas ugnies dievaitei Praurimei. Pats veika
las labai suromantizuotas, ir į jį įdėta daug 
fantazijos. Latvių ir lietuvių giminystė vei
kale taip parodyta, kad dauguma latvių 
publikos nesuprato, jog karaliaus dukters 
princesės Mirdzos drama, Laimono, Asjos 
ir dievaitės Praurimės šventovės vaidilu
tės yra lietuvių, o ne latvių kilmės.

Princesės Mirdzos daina Meness starus 
stigo, kuriai muzikų parašė du kompozito
riai, yra populiariausia ir mėgiamiausia 
latvių daina.

įtakinga Lietuvos karaliaus Mindaugo 
asmenybė XIII šimtmetyje, jo politinė iš
mintis ir nusisekusios vedybos įgalino dau
gelį mažų baltų giminių suburti į valsty
bę ir tuo būdu sėkmingai priešintis teuto
nų ordinui ir net nugalėti jį ties Šiauliais 
1236 metais. Šie istoriniai įvykiai latvių 
rašytojams taip pat darė labai didelės įta
kos.

(Pabaiga sek. nr.)

TAUTOS STIPRYBĖ
„Jei Viešpats nestatys namo, veltui 

vargsta tie, kurie jį stato. Jei Viešpats 
nesaugos miesto, veltui budi sargas“ (Psl.

126).
Žinovai sako, jog ši psalmė buvo para

šyta Saliamono, kurs valdė žydų karalystę 
961-922 m. pr. Kr. Tad prieš 2900 metų 
žmonės žinojo šią pagrindinę tiesą: tautos 
ir valstybės statytojas ir apsauga yra Die
vas. Kas laikosi Dievo duotų žmonėms įsa
kymų, gali tikėtis Visagalio globos. Tai liu
dija žydų tautos senoji praeitis. Nors ji bu
vo Dievo išskirtoji, išrinktoji, globojama 
ir ginama, bet kai kurie jos valdovai ir 
liaudis pasileisdavo sekti stabmeldiškas 
tautas ir jų nedorą gyvenimą ir patekda
vo į nelaisvę. Liūdną Babilės nelaisvę liu
dija 136 psalmė:

„Prie Babilės upių tenai mes sėdėjo
me ir verkėme, kai atsimindavome 
Sioną.“

I „tautų kalėjimą ir į nelaisvę“ pateko 
mūsų valstybė ir tauta antrajam pasauli
niam karui besibaigiant. O tame tautų ka
lėjime, anot prof. dr. Fr. Lassner, iš viso 
yra pavergtų 170 tautų ir tautelių komu
nistinės Rusijos, Sovietų imperijos. Mask
vos kom. centro komitetas valdo 235 mili
jonus žmonių, o pačių rusų yra vien 110 
milijonų.

Iš pavergtųjų tautų surinkusi Rusija per 
30 milijonų žmonių dovaniniam darbui Si
biro sunkaus darbo stovyklose ir kalėji
muose. auga, didėja jos įtaka ir puikybė... 
iki briaunos.

Europos istorija ir žmonijos praeitis mus 
užtikrina, kad vergų prakaitu ir krauju 
įkurtos valstybės subyra, sunyksta, ir net 
jų vardo nebelieka. Galime tikėtis, kad tai 
įvyks ir „Tautų Kalėjimo" imperijai Ru
sijai.

Kada bus atmaina?
Religiniu požvilgiu klausimą spręsdami, 

galime būti tikri, kad pavergtoms tautoms 
ir atskiriems jų asmenims sugrįžus prie 
Dievo ir jo įsakymų laikymo, teisybė, sa
vitarpinė broliška meilė, tvarka ir taika 
pasaulyje įsigalės. Tautos pajėgs savaran
kiai veikti, gyventi ir visokioje gerovėje 
kilti. Atmainos į gera sprendimas yra są
lyginis.

Nelengva yra mums pamatyti savąsias 
klaidas ir nukrypimus. Daug greičiau pa
stebime svetimas klaidas. įpratome save 
teisinti, o pakaltinti kitus. Peržvelkime sa
vo nuotaikas, elgseną, siekius, ar nesurasi
me savyje palaidos minios nuotaikų? Ko 
siekia minia?

Išdidumas, lepumas, tinginiavimas, gir
tavimas ir pasileidimas skverbiasi mūsų 
dienų visuomenėje pro visus plyšius. Šių 
nuotaikų žmonės yra nuodėmių vergai ir 
Dievo priešai. Jie negali tikėtis dangaus 
palaimos nei Dievo globos.

Nesaikingai pamilo žmonės žemės tur
tus, pinigus. Ir per gyvenimą eina skriaus- 
dami kitus, apgaudinėdami, pasisavindami 
svetimą turtą, jį grobdami, vogdami, nors 
tai yra aiškiai septintuoju Dievo įsakymu 
uždrausta. Skriaudikai negali tikėtis sau 
Dievo palaimos.

Visuomenė gundoma pamiršti 6 ir 9 Die
vo įsakymus. Papiktinimai, pasiūla nepai
syti doros, nėštumą sunaikinant vaistais, 
žudyti prasidėjusią žmogišką gyvybę, iš
skyros. ištuokos ir neteisėtai sudaromos 
moterystės kaip maras pūdo neatsargius 
žmones. Jų nuodėmėmis turtėja vaistinės 
ir kurie į jas sukrovė savo gaminius. Nedy- 
vai, kad mūsų laikų visuomenė vaikščioja 
prapulties briaunomis.

Mums kelias j laisvę yra nurodytas Kris
taus. Visų pirma ieškokime Dievo karalys
tės ir jo teisybės, o visi kiti, smulkesni rei
kalai bus aprūpinti.

K. A. M.
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PASAULIS APLINK MUS SKA,m0JV LA,SKAI
GALIMYBĖS VIDURŽEMIO JUROJE

Britanijos krašto apsaugos ministeris 
Healey dažniau, tur būt, linksniuojamas 
sovietinėje spaudoje negu kuris nors kitas 
britas pastaruoju metu. Sovietai bus susi
darę įspūdį, kad jis maždaug pirmuoju 
smuiku groja NATO kraštų ministerių pa
sitarimuose. Iš jo prasitarimų kartais iš 
tiesų matyti, kad Healey nemėgsta diplo
matinių baltų pirštinaičių, kai kalbama 
apie NATO tikslus — ginti Vakarų Europą 
nuo galimų puolimų.

Matyt, spręsdami pagal tą Healey ener
giją ir drąsų atvirumą sovietai neseniai 
net išreiškė savo spėliojimą, kad netrukus 
jis, greičiausia, būsiąs paskirtas NATO ge
neraliniu sekretorium, nes jis jau esąs iš
augęs dabartines savo kelnes...

O po to vokiečių „Der Spiegei“ išsi
spausdino pasikalbėjimą su Healey, kuria
me jis visiškai sumenkino sovietų laivyno 
reikšmę Viduržemio jūroje. Sako, mes ten 
esame pranašesni ore tame rajone, dėl to 
sovietų laivyno reikšmė ten labai ribota. 
Karo atveju tie laivai būtų paskandinti 
per kelias minutes. Pastoviai tų karo laivų 
ten esą tik apie 20. Dėl to tas jų laivynas 
esąs mažesnis už Italijos laivyną, ir jam 
sunku būtų atkirsti kelią amerikiečių šeš
tajam laivynui ar iš viso vakariečiams, jei 
jiems iškiltų reikalas eiti ginti Izraelio nuo 
arabų. Sovietų laivai ten yra toli nuo na
mų ir neturi aviacijos bazių. O vakariečiai 
turi aplinkui ir laivų ir aerodromus.

ŠŪVIAI PRIE KREMLIAUS

Kas buvo tas jaunas vyras, kuris apšau
dė į Kremlių važiavusius kosmonautus ir 
sovietų vadus? Kur jis yra? Ar jis bus tei
siamas?

Vakarų spaudoje buvo pasirodžiusi gan
dais paremta žinutė, kad tardymas jau 
baigtas ir greit bus teismas. Bet abejoja
ma, ar iš viso bus teismas, nes jis gali būti 
nemalonus valdantiesiems. Pagal jau seno
ką sovietinę praktiką, suimtasis gali būti 
sutvarkytas ir be teismo. Ypač toks sutvar
kymas būtų parankus, jei šūvius paleido 
kovai dėl valdžios pasitarnavęs jaunuolis. 
Vargu galėtų būti rizikuojama teismu ir 
tuo atveju, jeigu tie šūviai reikštų pradžią 
teroro. Savo metu, po pasikėsinimo į Leni
ną, tūkstančiai buvo šaudomi be jokios 
atodairos. Vėliau Stalino įsakymu buvo
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ŽVALGYBOS
Seriją paruošė E. llinis

VORATINKLIUOSE
(7)

Po trijų mėnesių Owensas vėl gavo lei
dimą vykti į Lisaboną, o savo naująjį 
agentą Browną jis atgabeno nelegaliai, už 
gerą atlyginimą padedant valui laivo ka
pitonui. Buvo sunkiai įtikėtina, kad britų 
saugumas karo metu būtų toks nerūpes
tingas, tačiau Browno atvežtoji informaci
ja ir vėl buvo labai vertinga. Techniškos 
smulkmenos apie britų karo aviaciją labai 
domino vokiečius, ir dr. Reinhardas pasiū
lė Brownui vykti į Vokietiją, kur jo žinias 
galėtų iškvosti vokiečių inžinieriai. Brow- 
nas sutiko.

Slaptai nugabentas į Hamburgą, Brow- 
nas buvo apgyvendintas prabangiame Vier 
Jahreszeiten viešbutyje ir galėjo visiškai 
laisvai judėti tada dar nesubombarduota
me milijoniniame uostamiestyje. Klausinė
jamas kelių vokiečių specialistų, jis sutei
kė daug vertingų ir slaptų informacijų 
apie britų aviacijos techniką. Vakarais 
Brownas Hamburge pramogavo. Jis vokie
čių žvalgybos buvo akylai sekamas, bet 
niekuo neišsidavė, nesukėlė nė mažiausio 
įtarimo.

Brownas buvo įdomus vyras, malonus 
pašnekovas, ir dr. Reinholdas jį mėgo. Vie
ną vakarą dr. Reinholdas su savo žmona, 
Brownas ir dar kiti atsitiktiniai asmenys 
maloniai leido laiką prie taurelės. Reinhol- 
dienė pastebėjo gražų Browno žiedą su di
dele akimi. Norėdamas patenkinti ponios 
smalsumą, jis parodė, kad akis atsidaro, o 
po ja buvo gražios merginos nuotraukėlė. 
„Jūsų žmona?“, paklausė Reinholdienė. 
„Kol kas dar ne“, atsakė Brownas.

Po kiek laiko Brownas pasijuto mieguis
tas ir užsnūdo. Žiedas nuo jo piršto buvo 
atsargiai numautas, o po valandos vėl už
mautas. Pabudęs Brownas atsiprašinėjo 
šeimininkus, kad užmigo, bet tą vakarą 
buvo nemažai geriama, ir visi jį ramino, 
kad tai menkniekis...

Kitą rytą ant dr. Reinholdo rašomojo 
stalo gulėjo padidinta nuotrauka, kuri bu
vo padaryta nuo Browno žiedo merginos 
antrosios pusės. Tai buvo vokiečių žvalgy
bai nesuprantamų skaitmenų ir slapta- 
ženklių virtinė...

Vokiečiai Browno nesulaikė — jie pla
navo jį panaudoti kaip savo kilbuką. Ta
čiau, grįždamas su dr. Reinholdu į Lisabo
ną, Brownas dingo Madride, ir vokiečių

nužudytas partijos prezidiumo narys Kiro
vas tiktai tam, kad būtų galima pradėti 
vadinamuosius valymus ir likvidavimus. 
Tada jau milijonai turėjo mirti o kiti mili
jonai buvo išsiųsti į mirtininkų stovyklas.

Iš kažkur buvo ištraukta, kad pasikėsin
tojo pavardė esanti Iljinas. Pagal vienus 
gandus — jis sionistas, pagal kitus — ki
niečių agentas, liberalas, čekų simpatikas, 
saugumo specialus agentas, iš armijos pa
bėgęs karys, Kremliaus sargybinis. Visos 
galimybės vienodai geros, kol nepradeda
mas svarstyti klausimas, kaip tas žmogus 
galėjo patekti prie tų vartų, kur gali mai
šytis tik gerai atrinkti patikimieji.

Tačiau plačiausiai paplitusi istorija yra 
ta, kad Iljinas esąs leningradietis, iš armi
jos pabėgęs leitenantas, persirengęs mili
cininko uniforma, pasiėmęs dar svainio 
pistoletą. Ta teorija paaiškintų ir tvirtini
mą, kad jis šaudęs iš dviejų pistoletų. Išei
tų, kad vieną jis savo turėjo, kaip leitenan
tas, o kitą paėmė svainio, kuris tarnavo 
milicijoje.

Kad jis gali būti iš Leningrado, irgi yra 
pagrindo tokiam spėjimui. Po to šaudymo 
Leningradas šventė 25 metų sukaktį, kai 
nuo miesto buvo atmuštas vokiečių apgu
limas. Bet sovietų vadai nedalyvavo tose 
iškilmėse.

ŽYDAI IR ARABAI

Dviejuose numeriuose iš eilės amerikie
čių „Newsweek“ išspausdino pasikalbėji
mus su Egipto prez. Nasseru ir Izraelio 
min. pirm. Eškoliu. Pagrindiniai pasikalbė
jimų klausimai — žydų ir arabų santykiai 
ir galimybės.

Nasseras reiškia nepasitenkinimą ameri
kiečiais, kurie aprūpina Izraelį ginklais, 
bet džiaugiasi sovietų parama sau. Jis at
virai prisipažįsta remiąs ir žada remti pa
lestiniečius, kurie gyvena arabų kraštuose 
ir iš ten puldinėja Izraelį. Ateities viltis — 
kantriai laukti.

Eškolis sakosi esąs linkęs bet kada sėstis 
prie stalo ir tartis su arabais. Jis linkęs 
prisidėti prie Palestinos pabėgėlių įkurdi
nimo arabų kraštuose, bet ne Izraelyje. 
Grąžinti arabams 1967 m. užimtąsias že
mes? Ne. Ar nepasitiki arabų pažadais, 
kad bus leista naudotis tarptautiniais van
denimis? Ne, nes Nasseras ir Suezo kanalą 
buvo paskelbęs Egipto vandenimis.

Tai kas bus, jei abi pusės taip atšakiai

žvalgyba apie jį daugiau nebegirdėjo. Stai
gus apsnūdimas Hamburge Brownui, ma
tyt, buvo pakankamas įspėjimas.

Vokiečiai dabar buvo tikri, kad Arthu- 
ras Owensas, jų uolusis agentas „Johnny“, 
perėjo dirbti pas britus. Jie klydo. Johnnis 
vokiečiams dar atliko vieną kitą nereikš
mingą uždavinį, jie jam dar kartą išmokė
jo 500 svarų per Japonijos pasiuntinybę 
Londone, bet jis netrukus buvo suimtas ir 
sėdėjo Dartmooro kalėjime. Po karo jis ki
ta pavarde gyveno Airijoje.

KATĖ

Nežiūrint bulvarinės spaudos ir roman
tiškai nusiteikusios publikos nuotaikų, mo
terys dažniausiai yra labai nekokios žval- 
gybininkės. Profesionalai žvalgybininkai 
moterims tik retai paveda atsakingus už
davinius, o gal būt, sėkmingiausias sovie
tams dirbęs moderniųjų laikų slaptasis 
agentas Richardas Sorge kartą pabrėžė, 
kad „moterys visiškai netinka žvalgybi
niam darbui. Intymūs santykiai sukelia 
pavydą ir trukdo reikalams...“

Tai patvirtina ir Mata Hari pavyzdys, o 
Antrojo pasaulinio karo metu bene žino
miausia slaptoji agentė buvo Mathildė-Lu- 
cie Belard, žvalgybininkų tarpe žinoma 
kaip „Katė“, kuri, labai nuotykingai dir
busi žvalgybinį darbą, iš tiesų buvo labai 
ribota agentė.

Jos draugai ją vadino Lily. Ji Sorbonos 
universitete studijavo teisę, bet labiausiai 
domėjosi literatūra ir menais. Ištekėjusi 
kurį laiką gyveno Alžyre. Jos vyro žo
džiais, „Lily turi didelį pajėgumą mylėti, 
ji tuo pačiu metu gali nuoširdžiai mylėti 
keletą vyrų...“ Atrodo, kad jos vyras buvo 
teisus, nors kurtizane Lily niekados nebu
vo.

1939 m. prasidėjus karui jų bevaikė šei
ma iširo. Jos vyras buvo mobilizuotas ir 
išsiųstas į Siriją. Po Prancūzijos kapitulia
cijos Lily atsidūrė Toulousoje. Čia ji susi
pažino su Romanu Czeriavskiu, lenkų žval
gybos karininku, kuris nugalėtoje Prancū
zijoje priklausė lenkų žvalgybos tinklui, 
dirbusiam britų Slaptajai tarnybai Londo
ne. Įdomi, patraukli, nuotykių ištroškusi 
32 m. amžiaus Lily, kaip ir daugumas 
prancūzų, buvo karšta patriotė ir neap
kentė vokiečių. Ji su noru įsijungė į Roma
no žvalgybinį darbą ir tapo pagrindine jo 
pagalbininke.

AR GALIMA GAUTI DALĮ AUKSO?
Gerb. p. Redaktoriau,
Pagal žinutę viename anglų laikraštyje, 

dalis už Lietuvos auksą gautųjų pinigų bus 
panaudota atlyginti anglų piliečiams už 
prarastąjį Lietuvoje turtą.

Ar tie lietuviai, kurie dabar priėmė ang
lų pilietybę ir turėjo Lietuvoje turtą (ūkį), 
kurį buvo priversti palikti, gali reikalauti 
atlyginimo? Jei taip, tai bent dalis aukso 
patektų lietuviams.

V. Andruškevičius

PARODA IR JOS IŠLAIDOS
A. Dėdelė antrąkart pajudino K. Stepo

navičiaus Salfordo galerijoj suorganizuo
tos parodos išlaidų klausimą. Paroda buvo 
verta dėmesio. Bet apie tai jau buvo rašy
ta. Tik man rodos, kad ir dėl išlaidų be 
reikalo A. Dėdelė rūpinasi. K. Steponavi
čius, aišku, supranta, kad Manchesteryje 
yra veikėjų, darbuotojų, kultūrininkų, ku
rie lietuvybės ugdymui ir išlaikymui įdeda 
daug pinigų ir ryžto.

Tėvai, leisdami vaikus į dainų-tautinių 
šokių repeticijas, per metus išleidžia rū
bams, kelionėms ir kitiems su tuo susiju
sioms reikalams daugiau kaip pusšimtį, o 
jei leidžia du, tai išlaidos dar padidėja. Or
ganizacijų ir klubų pirmininkams irgi nie
kas nepasiūlo išlaidų padengti, o jei ir pa
prašo, tai vistiek negauna. O jei K. Stepo
navičius paprašė apmokėti parodos išlai
das, tai, greičiausia, ne iš reikalo, bet iš 
mandagumo, nes jau tokia tvarka.

Nereikėtų galvoti, kad išlaidų nepaden
gimas užkirstų kelią jo kitiems užsimoji
mams. Priešingai, dar gal net paskatins, 
nes K. Steponavičius supranta reikalą kel
ti lietuviškus reikalus, jam tai už jokius 
pinigus neperkama.

K. P.

VOKIETIJOS ORO PAŠTO ŽENKLAI

Iš lietuvių filatelistų biuletenio „Lietu
va" buvome persispausdinę straipsnelį 
apie oro pašto ženklus. Ten buvo pasakyta, 
kad Vokietija niekada iki šiol nėra spaus
dinusi oro pašto ženklų.

Dabar, minint oro pašto įvedimo 50 metų 
sukaktį, Vokietija irgi išleido seriją oro 
pašto ženklų.

laikosi? Matyt, taip ir bus, kad taikos ne
bus.

S. Baltaragis

Po kapituliacijos Prancūzijos slaptoji 
tarnyba — Deuxieme Bureau, — buvo at
kurta prie Vichy vyriausybės ir, aišku, tu
rėjo dabar dirbti vokiečiams palankia 
prasme. Tačiau daugumas prancūzų žval
gybos karininkų.neapkentė vokiečių, palai
kė de Gaullį ir slaptai talkininkavo britų 
žvalgybai. Karininko duktė Lily turėjo ka
rininkijos tarpe daug pažinčių, ir jai nebu
vo sunku užmegzti ryšį su Deuxieme Bu
reau žvalgybininkais. Jie pritarė jos įsi
jungimui į lenkų agentų tinklą, bet pasiūlė 
jai lygiagrečiai pranešinėti ir jiems. Lily 
sutiko ir pačioje savo žvalgybinio darbo 
pradžioje tapo dvigubu agentu. Prancūzų 
žvalgyba ją skubiai, bet kruopščiai apmo
kė atpažinti vokiečių ginklus, ženklus, 
skaityti ir rašyti slapt.aženkliais, naudoti 
nematomą rašalą. Ji mėgdavo sėdėt minkš
tasuolyje, susiraičiusi į kamuoliuką kaip 
katė, ir prancūzų žvalgyba jai davė kodinį 
pavadinimą „Katė“. Lenkų žvalgybininkui 
Romanui Czeriavskiui buvo parūpinti as
mens dokumentai Armand Borni vardu.

INTER-ALLIE
Armandas ir Lily įsikūrė vokiečių oku

puotame Paryžiuje. Netoli Sante kalėjimo 
ji savo vardu išsinuomojo didelę dailinin
ko studiją, o Armandas gavo kambarėlį 
tame pačiame name. Jie kartu negyveno, 
nors daugumas jų draugų manė, kad Lily 
yra Armando meilužė.

Armandas buvo prityręs žvalgybos kari
ninkas, ir jis greitu laiku sukūrė labai sėk
mingą agentų tinklą, kuris sąjungininkų 
štabuose Londone buvo vadinamas „Inter- 
allie“. Ilgą laiką tai buvo vienintelis są
jungininkų žvalgybos tinklas vokiečių 
okupuotoje Prancūzijoje.

Inter-allie agentai pranešinėjo apie vo
kiečių dalinių judėjimą, apie Paryžiaus ir 
Pas-de-Calais aerodromą, iš k urių vokiečių 
lėktuvai kildavo bombarduoti Anglijos, 
apie Prancūzijos traukinių judėjimą. Vie
nu metu Londonas turėjo smulkius Pran
cūzijos geležinkelių tvarkaraščius, ir britų 
aviacija sunaikindavo daugumą traukinių 
su kariniu kroviniu. Inter-allie taip pat 
sėkmingai sabotavo vokiečių karo pastan
gas. Kai vokiečiai statė požeminius anga
rus kariniame Villacoublay aerodrome, 
prancūzų darbininkai į betono mišinį įpy
lė specialių chemikalų. Angarai po poros 
savaičių sugriuvo...

(Bus daugiau)

Susitikimai Amerikoje
(Apie turistus iš Lietuvos Čikagoje)

Sausio 19-22 dienomis Čikagoje viešėjo 
pati didžausia turistų grupė iš Lietuvos, 
kuri čia buvo vienodai nuoširdžiai sutikta 
tų, kurie kovoja už nepriklausomybę, ir tų, 
kurie remia dabartinį režimą tėvynėje. 
Vieni ir kiti atvykusioms rengė viešus su
tikimus, tik skirtumas tas, jog pirmieji 
svečiams prisegė baltas, o vadinamieji „pa
žangieji“ — raudonas gėles.

Net 21 tautietis iš tėvynės šį kartą buvo 
toje grupėje, kuri, be Čikagos, aplankė 
Niujorką, Filadelfiją, Vašingtoną, Bostoną, 
Los Angeles ir San Francisko. Visą kelio
nę jie atliko per truputį daugiau negu dvi 
savaites. Taigi gana skubėjo, nors su savo 
tautiečiais visur susitikti nevengė. Jeigu 
ankstesnieji turistai ar įvairių mokslinių 
delegacijų nariai iš Lietuvos pasitenkinda
vo vizitais savo idėjos draugams — „pa
žangiesiems“ ir vienam kitam iš jiems 
priešingos ideologijos narių, tai šį kartą 
vizitai ir pasimatymai buvo sukoncentruo
ti ties naujaisiais ateiviais ir ypač akade
miniu jaunimu.

žinoma, būta ir įvairių keistų nutikimų. 
Nors „oficialioji“ Čikagos lietuvių spauda, 
kuri paprastai yra priešinga susitikimams 
su tautiečiais iš Lietuvos, šį kartą savo 
skaitytojams nedavė viešų instrukcijų, 
kaip laikytis šioje situacijoje, tačiau su
darė vaizdą, jog susitikinėti su okupantų 
atsiųstaisiais nedera. Todėl ji nieko nera
šė, nereklamavo nė koncerto, kurį rengė 
naujieji ateiviai (žmonės, susibūrę apie 
„Vienybės“ laikraštį) ir uždraudė redakci
jų nariams eiti klausytis lietuvių meninin
kų pasirodymo, nors po koncerto ir pri
ėmimo pas kelis „Draugo“ redakcijos na
rius lankėsi keli atvykusieji, o sekančią 
dieną neuždarė durių, kai pamatė, jog bū
relis neprašytų svečių pasibeldė į „Drau
go“ patalpas.

Su grupe vykusieji menininkai: Eduar
das Kaniava, artistas Laimonas Noreika ir 
muzikas Dainius Trinkūnas, maloniai pra
džiugino apie 200 tautiečių būrį, susirinku
sį į Čikagos YMCA viešbučio salę. Per ke
lias dienas suorganizuotas ir tik privačiu 
būdu reklamuotas (vieną garsinimą pa
skelbė Čikagos liet, radijo valandėlė, nors 
paskutinę dieną duota reklama neatnešė 
realios naudos), šis koncertas buvo antra
sis okup. Lietuvos menininkų pasirodymas 
Čikagoje (pirmasis buvo sol. Noreikos kon
certas praėjusių metų lapkričio 9 d., kuris 
sutraukė 1100 publikos). Publika su dide
liu susidomėjimu klausėsi stiprų balsą tu
rinčio baritono E. Kaniavos, dar pirmą 
kartą pasirodančio Amerikoje, nors Kana
doje (Montrealyje) šis Vilniaus operos so
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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. g

Siūlome tokius specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų ypač
i naudingi jūsų giminėms: i

| VASARINIS 1969. I:
Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo viln. 
angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo viln. 
medžiagos moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nai- = 
toniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš. 

g nailoninių kojinių.
| Kaina £25.0.0 g

| 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 

g marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. g

Kaina £27.10.0
= S

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 moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- 

f loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. g

BALTIC STOBES LTD. Į
I (Z. JURAS)
| 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
| Tel. SHO 8734
g Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
g siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
g kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
g supirktuosius siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio, Income 
Tax, sumažinimą, taipgi patariame įvairiais

Income Tax klausimais. g
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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listas jau buvo koncertavęs savo tautie
čiams.

Jeigu liaudies dainose jis neparodė visos 
savo stiprybės, tai ištraukose iš operų bu
vo galingas ir ne tik ausis, bet ir širdį pa
gaunantis. Aktorius Laimonas Noreika, 
pirmaujantis Lietuvos aktorius, kuris pla
čiai pasižymėjo Lietuvoje bei Sov. Sąjun
goje statomuose filmuose bei poezijos re
čitaliuose, apie valandą laiko Skaitė Lietu
vos poetų Maironio, Putino ir J. Marcinke
vičiaus kūrybą. Gal vietiniams aktoriams 
publika nebūtų buvusi tokia nuolanki, ta
čiau svečiui iš Lietuvos ji rodė tiek daug 
dėmesio, jog išreikalavo dar kelis pridėti
nius pasirodymus. Trečiuoju programos 
dalyviu pasirodęs Vilniaus Čiurlionio mu
zikos mokyklos direktorius D. Trinkūnas 
gabiai palydėjo E. Kaniavą ir kelis kūri
nius paskambino solo.

Be jau minėtųjų programos dalyvių, kar
tu su grupe viešėjo L. šepetys, komp. E. 
Balsys, rašyt. J. Grušas, dail. A. Gudaitis, 
istorijos mokslų dr. R. Kulikauskienė, filo
sofas E. Meškauskas, žurn. V. Kazakevi
čius, žurn. F. Strumilas, kino studijos ope
ratorius V. Starošas, anglų kalbos žinovas 
G. Kirvaitis, spaudos komiteto pirm, pa- 
vad. M. Požarskas, televizijos rež. S. Go- 
paitė-Borisienė ir kt.

Sausio 21 d. svečiai rodėsi ir „pažangie
siems“. Tačiau nuotaika ir ten buvo pana
ši: jokios politikos, jokių užgauliojimų ki
taip galvojantiems; tik skirtingos spalvos 
gėlės...

Edv. Siūlaitis

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJE

Lietuvių Rašytojų Draugija, kurios cent
ras šįkart buvo Chicagoje, baigė savo trejų 
metų laiką, kuriam ji buvo išrinkta. Per 
tą laiką mirė du valdybos ir vienas revizi
jos komisijos nariai. Svetur per tuos tre
jus metus mirė 6 rašytojai.

Naują valdybą norima išrinkti New Yor
ke.

Šįmet irgi tikimasi paskirti Liet. Rašyto
jų D-jos premiją už geriausią praeitais 
metais išėjusią knygą. Tam reikalui 1000 
dol. yra pažadėjęs Lietuvių Fondas. Į pre
mijai skirti komisiją pakviesti K. Bradū- 
nas, P. Gaučys, N. Jankutė, A. Tyruolis ir 
Lietuvių Fondo atstovas dr. P. Kisielius.

Pasaulio Lietuvių Archyve Chicagoje ra
šytojai turi Č. Grincevičiaus vedamą sky
rių, kuriame renkami rašytojų raštai, laiš
kai ir kitokia medžiaga.
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Europos lietuviu, kronikų MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Skautai ir skautės kovo 8 d., 6 vai. vaka- DBLS Coventry skyriaus valdyba kovo

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS XXII metinis Skyrių atstovų su
važiavimas Londone. Lietuvių Namuose, 
laukiamas kovo 15-16 dienomis.

šeštadienį, kovo 15 d., pradedama 13 vai. 
Tą dieną numatyta: 13 vai. Suvažiavimo 
atidarymas, Prezidiumo rinkimai. Sveiki
nimai, Mandatų ir Nominacijų komisijos 
rinkimai, XXI Suvažiavimo protokolo 
skaitymas, DBLS Įstatų pakeitimas — P. 
Mašalaitls, DBI-S Valdybos pranešimas: a) 
Sąjungos pirmininko, b) Iždininko, Tary
bos pranešimas — dr. S. Kuzminskas, Re
vizijos Komisijos pranešimas, Diskusijos 
jr apyskaitų priėmimas. 17 vai. bus Lietu
vių Namų Akc. B-vės akcininkų metinis 
susirinkimas. Po to 19 vai. vakarienė.

Sekmadieni, kovo 16 d., 9 vai. pamaldos. 
Suvažiavimas tęsiamas nuo 11 vai. Tada 
bus Mandatų ir Nominacijų komisijos pra
nešimas, rinkimai: a) Valdybos 2 narių, b) 
Tarybos 5 narių, c) Revizijos komisijos. 
Po to klausimai ir sumanymai. 13 vai. Su
važiavimo uždarymas.

SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Kovo 2 d., sekmadieni, 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.

♦
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Londono I skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas kovo 1 d„ 7.30 vai.. 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose.

Darbotvarkėje — atstovų rinkimas j DB- 
IJS suvažiavimą ir kiti reikalai.

IŠVYKA | MANCHESTER!

Londono Jaunimo Grandis vyksta j Man
chester! kovo 8 d., šeštadieni, j 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.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d., sekmadienj, 4.30 vai. p.p., 
šaukiamas metinis klubo susirinkimas klu
bo patalpose (345 A Victoria Park Rd., 
E.9).

GRANDIS ŠOKIŲ FESTIVALYJE

Vasario 18 d. „Grandies” tautinių šokių 
grupė dalyvavo tarptautiniame festivalyje 
Londone, bandydama savo pajėgas varžy
bose dėl pereinamosios taurės. Grandžiai 
teko ketvirtoji vieta (iš 8 toj grupėj daly
vavusių varžovų).

Kitais metais daugiau jaunimo žada 
ryžtis dalyvauti Įvairiose sekcijose, kaip 
muzikos, šokių Ir dailės.

A. A. P. BRILIENĖ-BRILIUVIENĖ

Sausio 24 d. Edmontone, Londone, mirė 
Paulina Briliuvienė. 86 metų amžiaus. Pa
laidota šv. Patricko kapinėse.

NOTTINQHAMAS
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

JAUNI. IO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE

Vasario 16 d. Židinyje mūsų skautai su 
tautiečiais dalyvavo pamaldose už Lietu
vą. Po pietų įvyko skautų iškilminga su
eiga. Įdomią, jautrią paskaitą skaitė sve
čias iš Bradfordo Viktoras Ignaitis. Budė
kime redaktorius. Visą dėmesį jis kreipė į 
mūsų atžalyną, linkėdamas bręsti, svarsty
ti savo tautinius uždavinius ir rengtis pa
vaduoti lietuviškajame darbe senesniąją 
kartą.

Jungtinės skaučių ir skautų pajėgos su
skambo dainomis, P. Viržintas ir V. Zin- 
kus muzika ir tie patys su J. Važgausku 
deklamacijomis.

Sueigos metu s. B. Zinkus perdavė Not
tinghamo skautų vadovavimą P. Viržintui. 
Dalyvavo Rajono vadas s. J. Maslauskas, 
kun. prof. J. Duoba, MIC, red. V. Ignaitis 
ir kt. Užbaigai sugiedota „Lietuva brangi“ 
ir brolių skautų dėka pasivaišinta.

ŠV. KAZIMIERAS

Kovo 2 d.. 11.15 vai., tautiečiai renkasi į 
Židinį pamaldoms, minėdami Lietuvos ir 
jos jaunimo globėją šv. Kazimierą. Pamal
das už Lietuvą užprašė DBLS vietos sky
rius.

DVIGUBAS „ŠALTINIS“

Pranešama skaitytojams, kad dėl redak
toriaus susižeidimo ir ilgiau trunkančio 
gydymosi „Šaltinio“ pirmas ir antras nu
meris išeis drauge į kovo mėnesio galą.

re, Cheetham Town Hall salėje ruošia iš
kilmingą

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ.
J. Alkis skaitys paskaitą. Meninę dalį 

atliks Manchesterio vyresnieji ir jaunes
nieji skautai. Be to, pirmą kartą Manches- 
teryje 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.

Manchesterio skautai

PUIKUS MINĖJIMAS

Sausio mėn. čia laikomas lyg atostogų ir 
pasiruošimo laikotarpiu, bet su vasariu vėl 
pasineriama į lietuvišką visuomeninį dar
bą. Nespėjom pamiršti Lietuvių Namų su
ruošto jaukaus „blynų baliaus“, kai atūžė 
Vasario 16, brangi mums diena. Vietos 
DBLS senimo ir jaunimo skyriai, suglaudę 
pečius, suruošė puikiausią tos šventės pa
minėjimą. Graži salė, vėliavos, vytis, gau
sybė tautiečių — tikra šventės nuotaika.

Skyr. pirm. A. Jaloveckas, atidarydamas 
minėjimą, sveikina, linki ir dėkoja, bet 
kartu ir liūdesį reiškia, kad tėvynėje vis 
dar verguvė. Prelegentas Juozas Johnsto- 
nas, anglas inžinierius ir aukštas pareigū
nas, vedęs lietuvaitę, spėjo išmokti taisyk
lingai lietuviškai kalbėti ir pamilti lietuvių 
tautą, tarė tai dienai lietuviškai bei angliš
kai žodį. Jo paskaitos galutinės mintys la
bai reikšmingos. Lietuviai,’ kur jie begy
ventų, privalo būti vieningi, išlaikyti savo 
kultūrą, mylėti savo kalbą ir niekad ne
nustoti vilties dėl busimosios laisvos Lie
tuvos. Teisybė visuomet triumfuos. Kai sa
vieji prelegentai tai pasako, tai lyg ir pri
prasta, bet kai tokios galingos Anglijos sū
nus, sutapinęs save su mumis, kalba, iš tie
sų žavu ir teikia stiprybės. Neveltui Co- 
ventrio skyrius jį išsirinko garbės nariu, 
neveltui ir mūsų šiaurėje jis ir jo žmona 
yra laukiami ir gerbiami. Aišku, katučių 
nesigailėta.

Antrasis džiaugsmas buvo mūsų vietos 
jaunimo skyriaus išpildyta meninė progra
ma. Mūsų gražioji deklamatorė, solistė ir 
visuomenininke V. Galbuogytė išėjo su ei
lėraščiais. tarp jų su ilgoku B. Brazdžionio 
„Tėviškės namai“. Sudainavo ji „Ko vėjai 
pučia“, „Tušti paliktieji namai“, „Pirmie
ji“, „Oi kas?“, „Kur bakūžė samanota“, 
„Ten, kur Nemunas banguoja“, „Naujoji 
gadynė“. Solistė vis tobulėja, ir jos balsas 
tiesiog žavus. Ji apdovanota ir artistiniais 
gabumais, todėl visuomenės visokeriopai 
laukiama. Ji pati ir jos akompaniatorė S. 
Halluwell už visa tai užsitarnavo gausybę 
katučių.

Antroji meninės programos dalis praėjo 
po tautinių šokių vėliava. Mūsų jaunieji 
pasirodė su trimis naujais šokiais: „Suba
tėlė“, „Gyvataras“, „Audėjėlė“ ir jau ma
tytais „Lenciūgėlis“, „Mikita“ bei „Malū
nas“.

Visi apsirengę gana ištaigingais tauti
niais rūbais, žavėjo tokia ilga programa. 
Visus stebino, kad jaunimo skyriaus vado
vybė, ypač pirmininkė B. Snabaitienė, su
gebėjo palenkti jaunimą tiek daug pasidar
buoti. o kai trūksta lietuvių, šokėjais ang-

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

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 1 d., 7 vai. vakare, Vyties klubo 
salėj šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus 
narių metinis susirinkimas.

Dienotvarkėje: valdybos pranešimas, v- 
bos rinkimas, naujų sąjungos įstatų nagri
nėjimas.

Kviečiame narius ir sąjungos idėjai arti
mus žmones susirinkime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Kovo 8 d. vietos atsargos karių „Ramo
vė“ rengia Vasario 16 d. minėjimą. Minė
jimas įvyks Sneyd Arms viešbučio patalpo
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

BRADFORD — kovo 2 d., 12'30 v.
HUDDERSFIELD — kovo 9 d., 1 v. p. p.
BRADFORD — kovo 16 d., 12.30 v.
ROCHDALE — kovo 23 d., 12 v.
CORBY — kovo 9 d., 12 vai., šv. Patriko 

bažn., Gainsborough Rd. Pamaldos reko- 
lekeindo pobūdžio. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas.

ECCLES — kovo 9 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — kovo 2 d., 11.15 vai., J. 

Židinyje.
NORTHAMPTON — kovo 2 d., 12 vai., ka

tedroje. Iš vakaro ir po pamaldų — pa
rapijiečių lankymas.

KITA MEDALIO PUSĖ

Tautietis iš Birminghamo įsižeidęs rašo, 
kad „Europos Lietuvio“ Nr. 2 išspausdin
toji žinutė apie nusigėrusius lietuvius ne
atitinka tiesos.

Jis įtaria kitą tautietį, kuris galėjęs ty
čia taip išpūsdamas parašyti, norėdamas

JAUNIMUI
liukus įjungti. kai kam įsiteikti.

Nepasigailėjo skyrius gėlių, gausaus vai- 
šių stalo, jaukios šokių muzikos, o Lietuvių 
Namų baras vaišino alučiu putučiu. Atsi- DERBY 
lankę iš tolesnių kolonijų (Coventrio, Brad

A. A. JONAS MAČTONIS
Jau gruodžio 19 d. miręs Jonas Mačio- 

nis buvo gimęs 1904 m. Jo tėvai — žemdir
biai. Jonas, atsitarnavęs kariuomenėje ir 
užsidirbęs ten jaun. puskarininkio laipsnį, 
ilgesnį laiką dirbo pasienio policijoj. Su 
frontu pasitraukdamas iš Lietuvos, paliko 
tris sūnus, dukterį ir žmoną. Iš Austrijos 
atvykęs į Britaniją, dirbo įvairius darbus. 
Paskutiniu laiku pastoviai apsigyveno Ec
cles mieste ir dirbo prie tekinimo staklių. 
Kaip žmogus buvo ramaus ir nuoširdaus 
būdo, dėl to visų mėgstamas. Mirė ištiktas 
širdies smūgio.

K. P.

LUEBECKAS

TRUPUTIS ISTORIJOS
1530 m. Luebecko miesto senatas sutei

kė teises viešai veikti Romos katalikų pa
rapijai. 1845 m. Luebeckas turėjo 23.008 
gyventojų, iš kurių buvo 300 kataliką 
Prieš II pasaulinį karą Luebecke gyveni 
nepilni 6000 katalikų, šiuo laiku Luebec
ke gyvena 25.000 katalikų, kas sudaro 10% 
visų miesto gyventojų. Dabar Luebeckas 
turi arti 243.000 gyventojų.

Po karo Luebecke buvo pastatytos 7 nau
jos bažnyčios ir įkurtos naujos parapijos. 
Iš viso šiuo laiku mieste yra 9 katalikų pa
rapijos, kurias aptarnauja 15 kunigų ir ne
didelis skaičius vienuolių seselių. Parapi
jų pirmininkas yra Probst Paul Bieden- 
dieck, kuris yra labai veiklus. Dešimta 
bažnyčia su parapijos teisėmis yra numa
tyta artimiausiu laiku statyti Luebeck- 
Moisling ir senelių slaugymo namai Para
de su 100 vietų. Luebecko katalikai jau tu
ri gražiai veikiančią ir miesto gyventojų 
mėgiamą daugiau kaip 100 vietų Marien ’ 
ligoninę, taip pat Parade, tris vaikų darže- ■ 
liūs ir 125 Carito pagalbininkes, kurios pa
deda tvarkyti senelių užeigos namus, pa
tarnauja ligoninėje ir parapijų bažnyčiose 
atlieka įvairius darbus. 1968 m. bendra pa
rapijų piniginė apyskaita buvo DM. 
831.755.
• Šioms parapijoms priklauso ir Luebecke ' 
gyvenantys lietuviai katalikai. Bet daugu
mas pamaldoms susirenka į centrinę baž
nyčią, kurioje kas antrą mėnesio sekma
dienį kun. Vaclovas Šarka, atvykęs iš 
Hamburgo, atlaiko pamaldas gimtąja kal
ba. Pamaldos dažniausiai būna laikomos 
centrinės bažnyčios kryptoje, įrengtoje na
cių nužudytiems dvasiškiams pagerbti.

J. Pyragas

STUDENTAI. NURIMKITE!
Jau kelinti metai, kai Britanijoje kai

rieji studentai reiškia savo antiamerikie- 
tišką nusistatymą, nors jų žinojimas Jung
tinių Valstybių, jų istorijos, pasiekimų ir 
plačios širdies yra lygus nuliui.

Jie yra sukramtu ir prariję kiekvieną ko
munistinės propagandos eilutę ir pastrai
pą. Jiems visiškai nerūpi faktai. Jie sten
giasi nematyti faktų, nes ne vieną kartą 
jiems jau yra paaiškėję kai prispirti prie 
sienos pasižiūri į faktus, kad visas jų pa- 
pūgiškas protestas yra niekai.

Jų laikysena dėl Vietnamo karo yra įky
ri nuobodybė. Ta laikysena būtų juokinga, 
jei ji nebūtų pavojinga laisvajam pasau
liui.

Mūsų jaunieji kairuoliai. apakinti ne
apykantos Amerikai, nebesiskaito net su 
tuo, kad nuo 1945 m. kiekvieną didesnę ag
resiją įvykdė ne Amerika, bet komunisti
nės valstybės.

Ne viskas pasigėrėtina J. Valstybėse, jo
kiu būdu ne. Negrų klausimo tvarkymas, 
gyvenamųjų laužynų klausimas, riaušės, 
politinės žmogžudystės, apskritai visokių 
žudynių skaičius — visa tai kelia liūdesį 
Amerikos draugams. Bet amerikiečiai yra 
puikūs žmonės, ir jie išspręs visus tuos 
klausimus.

Britanija taip pat turi savo spręstinų 
klausimų. Jeigu Britanijoje sumišimas pa
sidarytų toks pat aštrus, koks jis yra Ame
rikoje. ar siautėjantieji jaunieji mūsų pro
testuotojai staiga pradėtų deginti britiškas 
vėliavas?

Ko jie, atrodo, neįsisąmonina, tai kad jei 
ne amerikiečių galia ir ryžtingumas, tai 
komunistiniai kraštai užvaldytų visus lais
vojo pasaulio kraštus ir viešpatautų juose. 
Jei šitaip būtų buvę sakoma prieš keletą 
mėnesių, tai išmintingoji kairė būtų galė
jusi kvatotis. Įdomu, ar ir dabar jie pajėgs 
dar taip garsiai kvatotis, kai buvo užpulta 
ir sutvarkyta Čekoslovakija?

Ką gi komunistai gali pasiūlyti pasau
liui? Ar geresnę politinę ir ekonominę san
tvarką? Santvarką su daugiau teisingumo 
visiems, su daugiau laisvių, su padidėjusia 
pramonės ir žemės ūkio gamyba?

Jei komunizmas veda į didesnę laisvę ir 
didesnį teisingumą, tai kodėl Prahoje 
knibžda tiek sovietinės slaptosios polici
jos? Kodėl iš viso komunizmui reikalinga 
slaptoji policija?

Ar komunistiniai teisingieji teismai yra 
pavyzdys pasauliui?

Komunizmas sakosi gaminąs ar paga
minsiąs neklasinę visuomenę. Niekai! Ne- 
klasinės visuomenės niekada nebus nei ko
munistiniuose kraštuose, nei kur kitur. 
Galia ir pinigai ir toliau bus priemonės, 
kuriomis naudojasi stiprieji ir kietašir
džiai, kaip tomis priemonėmis ir dabar 
naudojasi galią savo rankose turintieji ir 
gailestingumo nežinantieji Rusijoje ir vi
suose kituose komunistiniuose kraštuose.

Metams slenkant, vis mažiau besu tik
ras. kad žmonės keisis į gera. Man atrodo, 
kad žmonijoje vyrauja blogis. Tas blogis 
taip ir paliks vyrauti.

S. M.

fordo, Boltono, Prestono ir kt.) tautiečiai, 
o ypač eilė aukštesnių anglų bei mūsų pa
reigūnų pagerbė mūsų lietuviškąją idėją. 
Pagyrimas ir dėkingumas rengėjams, 
džiaugsmas, kad mūsųjų lietuviška dvasia 
vis gyva.

D. Dainutis
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. J. Johnstonui, 
DBLS Coventrio skyriaus garbės nariui, 
dalyvavusiam mūsų surengtame Nepri
klausomybės šventės minėjime ir laikiu
siam paskaitas lietuvių ir anglų kalbomis: 
solistei p. V. Galbuogytei už jautriai ir įs
pūdingai atliktus lietuvių kompozitorių kū 
rinius-dainas; DBLS Manchesterio Jauni
mo sk. nariams ir jų vadovei p. B. Snabai- 
tienei už puikiai sušoktus tautinius šokius 
ir visiems tautiečiams iš toli ir arti, nepa- 
būgusiems žiemos šalčių ir sniego ir atsi
lankiusiems į šią tautinę šventę.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 2 d„ 5 vai. p. p., Manchesterio Lie

tuvių Socialinio Klubo patalpose šaukia
mas DBLS Manshesterio skyriaus narių 
metinis susirinkimas.

Darbotvarkėj: valdybos pranešimai, val
dybos rinkimai bei naujų Sąjungos įstatų 
svarstymas.

Susirinkime kviečiame dalyvauti 
skyriaus narius, Lietuvių Namų 
Bendrovės akcininkus bei Sąjungos 
artimus tautiečius.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Ryšium su mano gan ilgokai po nelai

mės užsitęsusią liga čia norėčiau išreikšti 
savo nuoširdžiausią padėką visiems drau
gams, prieteliams bei pažįstamiems, kurie 
taip ilgai (ilgiau kaip 6 mėn.) mane ligoni
nėje nuolat lankė ir moraliai bei materia
liai man daug pagelbėjo.

Ypatingą padėką norėčiau išreikšti p. p. 
P. G. Burkevičiams, J. L. Valantinams, P. 
S. Sarapinams. J. V. Šlyžiams, B. G. Zin- 
kams, J. D. Saduloms, A. Tirevičiui, J. Pa- 
kėnui, A. Valantinui, V. Junokui, M. Rau- 
linaitienei ir visiems kitiems, taip pat ir 
visiems iš toliau atvykusioms manęs ap
lankyti bei raštu atsiuntusiems man linkė
jimus ir t. t.

Visiems mano nuoširdžiausias lietuviš
kas ačiū.

J. Levinskas

LIET. SODYBA
— Sekminės ir Pavasario Bank Holiday 

šiais metais supuola tuo pačiu laiku — ge
gužės 24-26 d. Todėl susidomėjimas Sekmi
nių Sąskrydžiu jau dabar yra labai gyvas. 
Beveik visi kambariai Sekminėms jau už
sakyti.

Būtų pats laikas užsisakyti kambarius ir 
vasaros atostogoms, ypačiai tiems, kurie 
norėtų atostogauti liepos-rugpiūčio mėne
siais ir skautų stovyklos metu. Birželis yra 
tradicinis lietuviškų atostogų mėnuo. Tuo 
metu ne tik kainos mažesnės, bet ir oras 
dažnai būna gražesnis.

— Į Sodybos Klubą tikraisiais nariais 
įstojo Gloucesterio vyrų penketukas: K. 
Steponaitis. K. Pabrėža, J. Dagilius, P. Bū
tėnas ir J. šlepertas. Sveikiname! Klubui 
„atlietuvinti“ reikia mažiausia bent šimto 
tikrųjų narių lietuvių. Būtų gera, kad ki
tos kolonijos pasektų Gloucesterio pavyz
džiu.

Metinis nario mokestis lietuviams yra 
tik 5 šilingai. Tačiau kas įstoja dabar ir at
siunčia 5 šilingus, tam išrašomas nario pa
žymėjimas. galiojantis iki 1970 m. birželio 
1 dienos.

— Iš Middlesbrough ligoninės atvyko i 
Sodybą pastoviai apsigyvent Aleksas Gurs- 
kas. Paskutiniuosius metus jis negalavo, 
gyveno nuo lietuvių atsiskyręs ir jautėsi 
vienišas. Sodyboje pradeda pastebimai tai
sytis.

šiuo metu yra ir daugiau pasiteiravimų. 
Norintieji pastoviai apsigyventi, turėtų 
apie tai nedelsiant pranešti, nes vėliau 
kambariai bus išduoti vasarotojams ir iki 
rudens nebus vietos.

— Atostogų sezonas Sodyboje prasidės 
nuo Velykų. Kas norėtų Velykų šventes 
praleist gražioje pavasario gamtoje, prašo
mi nedelsiant apie tai pranešti. Sodybos 
adresas: Headley Park, Bordon, Hants. 
(Tel. Bordon 2810).

PAIEŠKOJIMAI
Prokopavičius Petras, sūnus Juozo, gi

męs 1924 m. Stelmupiuose. Zarasų apskr., 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

Turįs 2 namus, automobilį ir pastovų 
visus darbą 40 amžiaus lietuvis vedybų tikslu 
Akc. nori susipažinti su mėgstančia šeiminin- 

idėjai kauti 20-40 m. amžiaus lietuvaite. Adre
sas: K. Pabrėža. 27 Morpeth St.. Glouces
ter.
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