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MINĖJIMAS MAINZE
DIPLOMATINIAI SANTYKIAI

Diplomatinis santykiavimas Lietuvos 
valstybės vardu su laisvojo pasaulio vals
tybių vyriausybių atstovais dabartinėj Lie
tuvos padėtyje yra riboto turinio, bet jis

PLB Vokietijos krašto valdyba, tęsdama 
lyg įsipareigojimu virtusią tradiciją, ir šie
met surengė centrinį Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą. Vieta buvo pa
rinkta Mainzo miestas, spaudos išradėjo 
Guttenbergo tėviškė, viena seniausių Vo
kietijos vyskupų sostinių, išgarsėjęs Užga
vėnių karnavalais, vaidinąs rolę ir politi
koje, kaip Rheinland-Pfalz krašto sostinė. 
Lietuviams net už Vokietijos ribų pažįsta
mas universiteto miestas, kur visa eilė lie
tuvių yra baigę, ypač medicinos, studijas. 
Minėjimui data parinkta šeštadienis, kovo 
1 d. , o salė—kurfiurstų pilyje. Jau 10 die
nų prieš minėjimą Mainzo miestą puošė 
gražūs plakatai, kuriuose simpatiška lietu
vaitė su gėlyte rankoje kvietė mainzie- 
čius užsukti į lietuvių šventę. Ir tas kvie
timas rado neabejotino atgarsio. Minėjimą 
pradedant, salėje buvo ne mažiau kaip 600 
žmonių, daugiausia lietuvių, bet ir kitatau
čių. Lietuvių pačiame Mainze tėra maža 
saujelė, LB apylinkė skaičiuoja apie 30 na
rių. Tad šimtai suvažiavo iš kitur, kai kas 
net iš gan toli. Iš kitų miestų buvo atvyku
sių taip pat vokiečių, lenkų ir kitų tauty
bių svečių.

Skoningai papuošton scenon pirmiausia 
įėjo tautiniais rūbais pasipuošusi Regina- 
Marija Tamošaitytė. Jos padeklamuotasis 
Bernardo Brazdžionio eilėraštis „Lietuva 
iš tolo“ atstojo atidaromąją maldą. Kr. val
dybos pirmininkas Jonas K. Valiūnas vo
kiečių ir lietuvių kalbomis nušvietė minė
jimo tikslus ir pasveikino svečius bei per
davė iš eilės garbingų asmenų gautuosius 
sveikinimus. Iš salėje esančiųjų suminėjo 
Mainzo miesto burmistrą dr. Hoffmann, 
vyskupo atstovą prel. dr. Molitor, kelis 
profesorius, karius bei kitų tautybių at
stovus. Iš raštu sveikinusių pažymėtinas 
Fed. vyriausybės ministeris pabėgėlių rei
kalams Heinrich Windelen, Baden Wuer- 
ttenbergo krašto vidaus reikalų viceminis- 
teris pabėgėlių reikalams Schwarz, keli 
parlamento nariai ir eilė kitų viešojo gyve
nimo asmenybių.

Paskaitą skaitė federalinio parlamento 
narys dr. Werner Marx. Jo tema: „Ar ma
žosios tautos užmirštamos?“ Prelegentas 
išsamiai išnagrinėjo padėtį Europoje tarp 
dviejų pasaulinių karų, nevengdamas nė 
nusikaltimų vadinti jų vardais. Atkreipė 
dėmesį į komunistų apgaulingą tautybių 
politiką, kur viskas užpildoma komunisti
niu turiniu. Dėsnis — tautinė forma, ko

munistinis turinys. Lietuvių tautos nelai
mių priežastis — jos kaimynų, Sov. Sąjun
gos ir Hitlerio Vokietijos, grobuoniški tiks
lai. Anot kalbėtojo, ir pamaldžiausias žmo
gus negali gyventi taikoje, jei tai jo pik
tam ir galingam kaimynui nepatinka. Po
litinis pasaulis nenori, kad būtų primena
mos didžiųjų padarytosios skriaudos ma
žiesiems. Kas mėgina jas priminti, skaito
mas nepažangiu. Tai puikiausiai parodoma 
Čekoslovakijos pavyzdžiu, kuris, nepraėjus 
nė vieneriems metams laiko, jau kaip ir 
užmiršta. Vakarų politikams reiktų išmok
ti bent kelias minutes pagalvoti su sovieti
nio ruso galva, tai daug kas vyktų kitaip.

Antrojoje minėjimo dalyje reiškėsi me
nininkai. Juos publikai labai simpatingai 
pristatinėjo Danutė Lukšaitytė, mainzietė, 
buvusi Vasario 16 gimnazijos mokinė. Pir
miausia į sceną ji iškvietė heidelbergietę, 
taip pat buvusią Vasario 16 gimnazistę, Re- 
giną-Mariją Tamošaitytę, padeklamuoti

lyriškas. Aktorė susilaukė galingų katučių 
ir daug puokščių gėlių.

Užbaigai suėjo į sceną visi meniškosios 
programos atlikėjai, tuo būdu suteikdami 
fotografams galimybių įamžinti didelį bū
rį tautiniais rūbais pasipuošusio šaunaus 
lietuviško jaunimo. Po užbaigos žodžio se
kė Vokietijos ir Lietuvos himnai. Galop 
programos išpildytojai ii' daug lietuvių su
sirinko į vieną- svetainę jaukaus pobūvio.

Minėjimas buvo. . palaikiai paminėtas 
Mainzo, Frankfurto ir'»jje^8> kitų vietovių 
spaudoje. Jo parengimu Kr. val
dybos vicepirmininkas kun. Br^^uJbinas, 
daug talkinant mainzietėms Danui® Luk- 
šaitytei ir Elenai Kaever. Salę dekoravo 
Antanas šiugždinis.

ELI

vyksta su žymiai didesniu valstybių skai
čiumi, negu prieš II Pasaulinį karą.

Vien 1967 ir 1968 metais Lietuvos diplo
matinės atstovybės, arba, kur jų nėra, tai 
Vlikas, yra turėję pasimatymų bei susira
šinėjimų su šių valstybių diplomatiniais 
atstovais arba vyriausybių nariais, kai ku
riais atvejais net su vyriausybių galvomis:

Australija, Austrija, Argentina, Barba
dos, Belgija, Bolivija, Brazilija, Burma, 
Burundisa, Čilė, Didž. Britanija, Dahomey, 
Equadoras, Estija, Filipinai, Gabonas, Ga
na, Graikija, Guyana, Italija, Ispanija, Iz
raelis, Ivory Coast, Japonija, Jungt. Ame
rikos Valstybės, Jamaica, Jordanas, Kana
da, Korėja, Kamerūnas, Kongas, Kinija, 
Kipras, Kuwaitas, Latvija, Lesotha, Libi
ja, Luxemburgas, Liberija, Laosas, Mala-

gasyja, Naujoji Zelandija, Nigerija, Nica
ragua, Olandija, Paragvajus, Rwandis, Se
negalas, Siera-Leona, Šveicarija, Tanzani
ja, Togo, Trinidad-Tobago, Tunisija, Tur
kija, Vatikanas, Vietnamas, Vokietija, iš 
viso 58. (Visus šaltinius patikrinus, šis są
rašas galėtų dar kiek ir padidėti). Lygiai 
pusė čia paminėtų valstybių yra naujos, ir 
jų diplomatiniai sąlyčiai su Lietuva įvyks
ta daugiausia dėl to, kad yra senųjų vals
tybių pripažįstamų Lietuvos diplomatinių 
atstovybių. (E)

Puolamas nacionalizmas
Maironio „Jūratę ir Kastytį“. Deklamatorė 
savo vaidmenį atliko pasigėrėtinai ir susi
laukė šilto publikos įvertinimo plojimu bei 
gėlėmis. Tautiniai šokiai buvo išdalyti į 
dvi dalis. Pirmajame išėjime sušokta Ku
bilas, Sadutė, Rugučiai, o antrajame—Jon
kelis, Blezdingėlė ir Malūnas. Šokėjai, 
akordeonistas miuncheniškis studentas 
Mečys Landas ir šokių mokytoja Eliza Ta
mošaitienė tiek šokių metu, tiek baigiamo
joje ceremonijoje publikos buvo labai mie
lai ir tiesiog dėkingai sutikti. Kazio Motga- 
bio diriguojamas Vasario 16 gimnazijos 
choras pagiedojo J. Gudavičiaus „Kur gi
rios žaliuoja", Kazio Motgabio kompoziciją 
„Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę“ ir jo harmo
nizuotas Griauzdės „Raitelio dainą" bei 
liaudies dainą „Ar aš ne vyšnelė“. Pabai
goj choro pasirodymo išpildyta Sasnausko 
kompozicija „Kur bėga Šešupė“, kuri ne 
vienam klausytojui išspaudė susijaudini
mo ašarą. Panašiai reagavo ir pats dirigen
tas. kai jam buvo teikiamos gėlių puokštės.

Eliza Tamošaitienė šį kartą reiškėsi ne 
tik kaip šokių vadovė, bet ir kaip aktorė- 
deklamatorė. Ji meniškai padeklamavo 
Maironio balandę Čičinskas. Su Čičinsku 
maždaug prieš 8 metus ji yra aplankiusi 
didelę dalį Vokietijos lietuvių susibūrimų 
ir susilaukusi labai palankaus įvertinimo. 
Jei kas tikėjosi susilaukti to paties, jau 
girdėto „Čičinsko“, tai labai suklydo. ŠĮ 
kartą jis buvo visai kitoks, subtilus, tiesiog

Paryžiaus Le Monde (nepriklausomas 
dienraštis, panašiai įtakingas prancūzų 
sluogsniuose, — ir panašiai santūrus užsi
minti apie Lietuvą — kaip ir N. Y. Times 
Amerikoj) sekmadieninėj sausio 26-27 lai
doj paskelbė Prancūzijos spaudos agentū
ros korespondento tokį pranešimą iš Mask
vos:

„Griežtas nacionalizmo Lietuvoj pasmer
kimas, paskelbtas penktadienio Pravdoj, 
atrodo patvirtinąs prieš keletą savaičių pa
sklidusias žinias apie „nacionalinę“ ligą 
SSSR-e.

„Anot tų žinių, Baltijos respublikose, kai 
kuriose Kaukazo respublikose ir Ukrainoj 
pastebėta didžių, kolektyvinio pobūdžio, 
„nukrypimų“.

„Toms žinioms pasirodžius, ėmė atrodyt, 
kad bene bus rengiamasi šaukti visuotinį 
centro komiteto susirinkimą „revizioniz- 
mo ir nacionalizmo“ temai svarstyti. Prav- 
dos straipsnis, manoma, galįs būti tik pra
džia eilės puolimų, nukreiptų ir prieš kitas 
respublikas.

„Tas straipsnis, užėmęs pusę Pravdos 
puslapio, parašytas itin griežtu tonu. „Ne
leistini“ nacionalizmo pasireiškimai mini
mi, tarp ko kita, ypač Vilniuje, Lietuvos 
.sostinėje. Nurodomas ir kaltininkas: „kapi
talistinis pasaulis, kuris esąs „suinteresuo
tas nacionalistinių atgyvenų išlikimu“ ir 
kuris darąs viską, kad „sukiršintų vieną; 
prieš kitą šalies tautas“.

skauda. O tai nemažas padrąsinimas vi
siems, kurie galėjo būti nusiminę ir ėmę 
manyti, kad vis tiek jau „skęstame rusų 
tvane". Trečia — tas straipsnis turi savyje 
nemaža padrąsinimo ir lietuviams svetur, 
nes patvirtina eilę viltingų spėliojimų.

Pavyzdžiui, Zimanas — be abejo, ne vien 
Zimanas — atrado, kad'

„Tačiau tai visiškai nereiškia, kad mūsų 
visuomenėj visiškai nugalėtos buržuazinio 
nacionalizmo liekanos. Iki tokio ar tokio 
laipsnio pasiduoti buržuazinio nacionaliz
mo nusiteikimams iš viso nebūtina žmogui 
būti kilusiam iš buržuazinės visuomenės, 
kaip tai kai kas primityviai mano... Ši 
ideologija ar jos reiškiniai gali prasi
skverbti ir į sąmonę tokių, kurie patys bur
žuazinės visuomenės nė akyse nėra ma
tę...“

Arba toliau:
„Dar yra tarp mūsų žmonių, kurie, ap

skritai prisiėmę socialistinę ideologiją, vie
nu kitu klausimu ir toliau pasilieka nacio
nalistinių pažiūrų bei tradicijų įtakoje“. 
Tur būt, ne kas kita, o faktai primena Zi
manui Lenino posakį, anot kurio, ir komu
nistai esą neapdrausti nuo nacionalistinių 
„klaidų“...

Zimanas patvirtina, kad Lietuvoj („dar 
gali sutikti žmonių, kurie“) nepakankamai 
įvertina didybę broliškos pagalbos, tauty
bių savitarpinės talkos, ypač „kadrų mai
nų reikšmės“... O kaip vertins, kai rusai

Po šio pranešimo, skliaustuose yra pri
dėtas trumpas paaiškinimas apie Lietuvą,

Lietuvon plaukia fabrikų statyt ir direkto- 
riaut, o lietuvius siunčia kur nors tundrų

Septynios DIENOS
Sunkūs sprendimai

Tvirtinama, kad prez. Niksonui reikia 
dabar spręsti du sunkius klausimus—Viet
namo ir strateginių ginklų apribojimo.

Vietcongas pradėjo Pietų Vietname pa
vasarinį puolimą. Reikia apsispręst, ar pra
dėti dėl to vėl bombarduoti Šiaurės Vietna
mą.

Miestų gynybai JAV turėtų įsitaisyti ra
ketų bazes. Visa tai kainuotų milžiniškus 
pinigus. Bet prezidentas neskuba nė pradė
ti pasitarimų su Sov. Sąjunga, kad abi pu
sės apribotų tokią gynybą.

nybą — duoti ginklų. Pavojus Indijai ypač 
esąs sustiprėjęs po pasienio kovos tarp Ki
nijos ir Sov. Sąjungos.

Indija buvo linkusi pradėti gerintis su 
Kinija, bet tos minties atsisako, kai dabar 
susitarta su Sov. Sąjunga.

Padaugėjo nusikaltimų
JAV praeitais metais net 17 procentų pa

daugėjo rimtų nusikaltimų. Atskiras sritis 
imant, ginkluotų apiplėšimų padaugėjo 34 
proc., nužudymų ir išprievartavimų 14 
proc.

Nesiuntė atstovų
Sov. Sąjunga ir kiti sovietų įtakoje esan

tieji kraštai atsisakė siųsti savo atstovus į 
Jugoslavijos komunistų partijos kongresą.

Priežastis — esminiai nesutarimai.

Apsišaudymai
Tarp Egipto ir Izraelio pradėjo dažniau 

vykti stiprūs apsišaudymai. Vieno tokio 
apsišaudymo metu žuvo Egipto generalinio 
štabo viršininkas.

Egipte vykdomos prieš Izraelį nukreip
tos masinės demonstracijos.

Raginama aštrinti ideologinę kovą
„Sovietskaja Rossi j a“ ragina Sov. Sąjun

gos piliečius aštrinti ideologinę kovą, nes 
prieš Rusiją esanti vykdoma plati kampa
nija — nuo New Yorko iki Pekingo.

Į tą kampaniją įskaitomas ir Izraelis, ku
ris provokuojąs Egiptą.

Devyniasdešimt devyneri metai
JAV negrų vado Martyno Liuterio Kin

go žudikas nuteistas 99 metams kalėti.
Teismas neįveikė atsakyti, ar jį nužudęs 

Ray vienas pats tai padarė, ar kaip suokal
bio dalyvis.

Pažadai už pažadus
Indijos vadai visą savaitę tarėsi su Sov. 

Sąjungos krašto apsaugos ministeriu marš. 
Grečka.

Sovietai įsipareigoja stiprinti Indijos gy- skrendama į mėnulį.

Sov. Sąjungos — V. Vokietijos santykiai
Nors komunistinių kraštų spauda nese

niai yra rašiusi, kad Vakarų Vokietija ieš
ko ryšių su Kinija, bet kai kurie reiškiniai 
rodytų, kad kaip tik Sov. Sąjunga gerina 
santykius su V. Vokietija.

Sovietų ambasadorius Carapkinas atėjo 
kancleriui Kiesingeriui oficialiai pranešti 
apie pasienio nesusipratimą su Kinija. Ta
me pasimatyme Berlyno įtempimas jau ne
bebuvęs minimas.

Pavojus frankui
Darbininkų reiškiamasis nepasitenkini

mas dėl atlyginimų ir dideli streikai pasta
tė vėl prieš pavojų Prancūzijos franką.

Spekuliantai supirkinėja auksą, kurio 
kainos labai pašoko.

Sėkmingai nusileido
Atlikę erdvėje visus numatytuosius už

davinius. amerikiečių astronautai, skridę 
Apolo 9, sėkmingai nusileido.

Jie išskraidė 10 parų. Jų trejetą sudarė 
astronautai McDivitt, Scott ir Schweickart.

Kelionėje buvo įvykdytas pasivaikščioji
mas. Pati pavojingiausia skridimo progra
mos dalis buvo atlikta tada, kai du astro
nautai persikėlė į specialų įrengimą ir atsi
skyrę keliavo vieni. Po tam tikro laiko 
jiems pasisekė vėl prisijungti prie kapsu
lės. Šitaip atsiskirti reikės ir tada, kai bus

lyg tiems skaitytojams, kurie apie ją, retai 
minimą, arba būtų pamiršę, ar nei visiškai 
negirdėję. Paaiškinime priminta, kad Lie
tuva buvo pasiskelbusi esanti neutrali 
valstybė, bet nacinė ir sovietinė valdžios 
susitarė 1939 metais pasidalyti „įtakų zo
nas“ ir Hitleris sutiko atiduoti Lietuvą 
Maskvos „zonon“.

Straipsnis, apie kurį prancūzų korespon
dentas praneša, iš tikrųjų nėra tiesioginis 
Maskvos smerkimas lietuviams. Tai grei
čiau lietuvių įskundinėjimas rusams. Bū
tent, apie Lietuvoj vis dar neišnykstančias, 
o gal net atsigaunančias „nacionalizmo at
gyvenas“ rusus per Pravdą šviečia — gal 
kieno nors iš Maskvos ir paprašytas ar 
lieptas — G. Zimanas iš Vilniaus, lietuvių 
kalba leidžiamos „pravdos“ redaktorius. 
Straipsnis iš tikrųjų pasižymi ne tiek savo 
griežtumu, kiek bandymu prieš kažin ką 
pasiaiškinti, kodėl Lietuvoj, po tokių at-, 
kaklių partijos pastangų nacionalizmą Lie
tuvoj išnaikinti, jo vis tiek dar, kur tik pa
žvelgsi, visur yra...

Tas G. Zimano straipsnis, paskelbtas 
Pravdoj sausio 24 d., nors ir tirštai putoja 
nuo smegenų plaunamųjų miltelių, turi ir 
kai kurių gerų pusių. Visų pirma, jis labai 
sėkmingai atkreipė vakariečių spaudos dė
mesį į padėtį Lietuvoje. Antra — jame pri
pažįstamas faktas, kad, net ir naują kartą 
išsiauginus, tautinis susipratimas lietu
viuose neišnyko, dėl jo net Maskvoj galvos

kirst.
Nors Vilniuje apklausinėti gyventojai 

(namuose, kur gyvena įvairių tautybių 
žmonės) nė vienas neprisipažino esąs na
cionalistas, vis dėlto, anot Zimano, „kas
dieninėj buity, apskritai imant, nacionalis
tinės atgyvenos juntamos stipriau, negu 
betkur kitur“.

Ypač tuo nacionalizmas esąs (anot to pa
ties Zimano) pavojingas, kad jis gali užsi
maskuoti, tartum būtų pačios partijos už
davinių praktikoj vykdymas... Partijos 
smerkiamas „vietininkiškumas“, esą, gali 
apsimesti „savos respublikos klestėjimo 
siekimu“, arba nepasitikėjimas kitatau
čiais pareigūnais — teisėtomis pastango
mis ugdyti savus kadrus...

Zimanas smerkia paplitusį manymą, 
anot kurio nacionalizmas Iš viso nenugali
ma. jš^ą. Jis būsiąs galų gale išgyvendin- 
tąs"'Priemonių nemini. (E)

KUR MOKĖSI EŠKOLIS?

Dabar miręs Izraelio ministeris pirmi
ninkas Levis Eškolis yra kilęs iš Ukrainos, 
1914 m. emigravęs į Palestiną.

Bet, kaip daugumas laikraščių rašo, 
mokslus jis ėjo Vilniuje ir ten suėjo su sio
nistais, kurie jį paveikė kovoti už Izraelio 
valstybę.

Dėl a.a. ANTANO GERDŽIŪNO mirties 
liūdesio valandą gilią užuojautą reiškiame 
jo sūnui Algiui, dukterims Laimai, Rimai 

ir Birutei ir broliui Povilui.

DBLS Huddersfieldo Skyriaus Valdyba

Nepriklausomos Lietuvos valstybei 
nusipelniusiam kūrėjui-savanoriui ir 

mielam polic. mokyklos prieteliui 
ANTANUI GERDŽICNUI mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą dukroms, 
sūnui, broliui Povilui ir kartu liūdžiu.

T. Krivickas

KAGANAS APRENGIA DIDŽIUOSIUS

„Daily Express" vasario 27 d. rašė, kad 
tokius lietpalčius, kokius dėvi Britanijos 
min. pirm. Wilsonas, Edinburgo kunigaikš
tis ir vienas Britanijos opozicijos vadų, 
Maudlingas, gamina „Gannex“. O dabar 
jau milijonines apyvartas darančios tos 
firmos savininkas esąs Jozefas Kaganas, 
kilęs iš Lietuvos, dabar įsikūręs Jorkšyre, 
seniau vertęsis skudurų prekyba.

— Tarp Miamio ir Harrisburgo (JAV) 
yra 1.278 mylios, geriausias tarp tų vietų 
susisiekimas — lėktuvai, bet moteriškė pa
bijojo skristi, kad lėktuvas nebūtų nuga
bentas į Kubą, tai už 800 dolerių nusisam-

ta^si parvažiavo.

SPAUDOJE
LAISVĖ IR SAVA NUOMONĖ

Kanadiškiai „Tėviškės Žiburiai“ savo Nr. 
6 vedamajame „Nuomonių plantacija“ ra
šo apie laisvę, jos būtinumą ir ribas. O nuo 
bendrybių perėjus į mūsų lietuviškąjį pa
saulį, išvedžiojama šitaip:

„Mes, lietuviai, esame padalinti tarp Va
karų ir Rytų, tarp laisvės ir nelaisvės. Di
džioji tautos dalis, pats jos kamienas, te
bėra sovietinėje nelaisvėje, o kita jos da
lis — laisvėje. Vergijoj likusieji tautiečiai 
dirba, kenčia ir tyli, o laisvėje gyvenantieji 
negali pilnai džiaugtis, ikol jų broliai tebė
ra nelaisvi. Vis dėlto laisvėje gyvenantieji, 
prasimušę į patogų gyvenimą, dažnai už
miršta savo brolių nelaisvę ir savo darbus 
tvarko taip, lyg anos vergijos nebūtų, ta
rytum Lietuva būtų laisva. Jie patenka į 
bendrą europinės-amerikinės laisvės srovę 
ir iš jos žiūri į lietuviškąsias problemas. 
Bene būdingiausias dabartinio stiliaus 
bruožas yra kraštutinė nuomonės laisvė. 
Net ir amerikinėse mokyklose pirmoje ei
lėje puoselėjamas mokinio sugebėjimas su
sidaryti savo nuomonę ir ją išreikšti. To
kios sistemos mokyklas baigę mūsų tautie
čiai ateina į lietuviškąjį gyvenimą ir čia 
reiškiasi taip, kaip išmoko mokykloje. Dėl 
to su jaunosios kartos atėjimu į lietuvių 
veiklą tapo labai jau pabrėžta nuomonės 
laisvė. Tų nuomonių atsirado tiek daug, 
kad jau darosi sunku susikalbėti net pa
grindiniais lietuvių veiklos klausimais. Ne 
tik suvažiavimuose, bet ir spaudoje pasi
girdo „atviro žodžio“ reikalavimai, paža
dai atidaryt spaudos puslapius visoms nuo
monėms, kokios jos bebūtų. Taigi pagrin
dinis akcentas dedamas ant nuomonės ir 
tuo būdu sukama lietuviškajame gyveni
me į nuomonių plantaciją, lyg tai būtų pa
grindinis mūsų dabarties rūpestis“.

Laikraštis pripažįsta teisę turėti nuomo
nę, bet, bendrųjų reikalų skatinamas, to
liau rašo:

„Nenormalumas prasideda tada, kai vi
suomenės gyvenimo centre atsistoja ne tie
sa, o nuomonė. Tada tiesa nustumiama ša
lin, iškeliama vieno ar kito nuomonė, kuri 
dirbtinai padaroma „tiesa“. O tai įvyksta 
tais atvejais, kai susidaro stipresnis nuo
monės balsas (garsiau šaukiąs) arba išky
la grupė asmenų, pasiryžusi savo nuomo
nę padaryti „tiesa“. Tai pavojus, kuris la
bai nekaltais keliais atslenka į lietuviškąjį 
gyvenimą ir sąmoningai ar nesąmoningai 
grasina padaryti jį nuomonių plantacija. O 
mums šiuo metu svarbu ne nuomonių puo
selėjimas bei jų gausinimas, o jų derini
mas“.

(r. d.)

DARBAS IR PINIGAS

Šitaip pavadintame vedamajame austra- 
liškė „Mūsų Pastogė“ (Nr. 9) nurodo, kad 
darbas ir pinigas yra neišskiriami dalykai 
— daugiau darbo — daugiau pinigo, nėra 
darbo — nėra pinigo. Bet tas dėsnis ne vi
sur galioja, ypač turint galvoj lietuviškus 
reikalus. Laikraštis rašo:

„Daugelis žmonių daug dirba visai ne
klausdami, ar jiems bus už tai apmokėta 
pinigu. Galima būtų teigti, kad kiekvienas 
žmogus šalia tiesioginio darbo, kuris neša 
pinigą, dar atlieka daugybę darbų grynai 
iš pasiaukojimo, idealizmo, ir ne tik dirba, 
bet šalia darbo prideda ir ne mažai savo 
uždirbtų pinigų, kad toji veikla, kuriai jis 
pasišventęs, ir toliau plėtotųsi. Šitokiu ne
apmokamu darbu laikosi šimtai organiza
cijų, išvystomi didžiulės apimties karita- 
tyviniai darbai, remiasi religinės bendruo
menės, netgi politinės partijos.

„Lygiai šituo idealistiniu be užmokesčio 
darbu grindžiama ir mūsų tautinė bend
ruomeninė veikla. Užtenka tik pagalvoti, 
kiek daug darbo ir pasišventimo parodo ir 
įdeda visi tie aktyvieji mūsų bendruome
nės nariai, kuriais remiasi visas mūsų tau
tinis, bendruomeninis, kultūrinis ir organi
zacinis gyvenimas šiame krašte. Jeigu taip 
kiekvieno sugaištą valandą, atliktą darbą 
ir parodytą iniciatyvą bei sumanumą ap
skaičiuotume ir bandytume įvertinti pini
gais, tai greičiausia susidarytų milijardi
nės sumos. Bet mes viso to neskaičiuojame 
ir priimame kaip natūralų mūsų pasireiš
kimą“.

(r. d.)
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Rašo: STEPAS VYKINTAS

ERDMONAS SIMONAITIS
KOVOTOJAS IR BENDRUOMENĖS VEIKĖJAS

Paskutiniais mėnesiais mirtis pakirto ne
maža mūsų veikėjų, mokslininkų ir meni
ninkų: J. Bačiūną, J. Balčikoni, B. Bab- 
rauską, M. Būdriūną, P Klimą ir kt. Tai 
milžiniškas nuostolis mūsų tautai. Kas 
juos pavaduos?

Vasario 24 d. Weinheime. grįždamas na
mo iš kino, gatvėje parpuolė Erdmonas Si
monaitis. Jis, vežamas ligoninėn, pakeliui 
amžinai užgeso. Pagal jo testamentinę va
lią, jo kūnas vasario 28 d. Manheimo kre
matoriume buvo sudegintas. Bažnytines 
apeigas atliko ir atsisveikinimo kalbą pa
sakė kun. senj. A. Keleris. Laikinai jo pe
lenai bus palaidoti kovo 16 d. Huetenfelde, 
kol susidarys sąlygos jo palaikus perkelti j 
nepriklausomos Lietuvos gimtinės žemę.

Kas buvo Erdmonas Simonaitis? Savo 
kilme jis buvo tikras Bretkūno papėdinin- 
kas, senosios Prūsijos palikuonis. Gimęs 
1888 m. spalio 30 d. Spečiuose, Tilžės ap
skrityje, jis augo ir brendo suvokietintoje 
aplinkoje. Tačiau senas prūsų kraujas te
kėjo jo gyslomis. Jaunatvėje jis jau daly
vauja Vydūno lietuvių giedotojų chore, 
veikia įvairiose lietuviškose organizacijo
se. 1918 m. Vilniuje, susipažinęs su Lietu
vos Tarybos nariais ir kitais žymiais lietu
viais, jis ne tik tautiškai, bet ir valstybiš
kai apsisprendžia dirbti Lietuvos valstybės 
interesams. 1919 m. jis buvo įstojęs Taura
gėje į Lietuvos savanorių eiles. Aliantams 
tvarkant Klaipėdos kraštą, E. Simonaitis 
persikėlė į Klaipėdą gyventi ir kovoti dėl 
šio krašto prijungimo prie Lietuvos. Jis 

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 M.

IŠ ASMENIŠKŲ PRISIMINIMU IR IŠGYVENIMŲ

(3)

BANDOME PASISLĖPTI

Sekančias dienas vilniečiai, ypač lietuviai, gy
veno teroro minutėmis ir valandomis. Ypač nežino
jom kur dėtis naktį, nes daugumą suėmimų rusai at
likdavo naktimis.

Tada jau gyvenau studentų bendrabuty Vilniu
je, Tauro gatvėje. Bet ir ten buvo nesaugu, būrelis 
mano kolegų jau buvo dingę iš bendrabučio. Kiti gal 
pabėgo į kitą vietą, slapstėsi. Keletą buvo išsivedę 
apklausinėti čekistai, ir po to jų niekas nebematė.

Porą naktų su dviem bičiuliais, patikimais stu
dentais A. ir K., bandėme taip slapstytis: įsitaisėme 
meškeres ir vakarais išeidavome tariamai meškerio
ti prie Neries, į šiaurę nuo Vilniaus. Grįždavome 
rytais.

Pagalvojome, kad būtų keblu išsiteisinti, jei su
gautų su meškere naktį paneriu pušynuose, bet tuo 
laiku geresnės slapstymuisi vietos nežinojome.

Taip antrą savo „meškeriojimo“ naktį sugulė
me netoli Neries pušynėlio duobėje. Visą naktį neto
li esančiu plentu traukė motorizuoti ir šarvuoti rusų 
kariuomenės daliniai iš Rusijos į Vilnių. Visi kal
bėjo apie galimą vokiečių-rusų karą. Rusai, matyt, 
žinojo geriau ir tūkstantinėmis virtinėmis paskubo
mis vežė naujus kariuomenės dalinius.

Mes visi trys gulime duobėje, beveik nesikalba
me, tik klausomės.

Girdime — nuo plento mūsų link ateina rusų 
tankistai, trys ar keturi kariai. Jie keikia kiaurus 
tankų bakus, iš kurių išvarva vanduo. Visi sustoję 
ilsisi, o jie turi vandens ieškoti. Jie traukia kaip tik 
pro mus į netoliese esantį kaimą.

Bet, o negi, jų balsai pavojingai artėja visai į 
mus. Jie ateina kaip tik mums iš galvų pusės. Gir
dėti batų bildesys. Vienas, eidamas kairėje nuo ma
nęs, vos neįgriuvo į tą mūsų guolį-duobę. Keikda
masis nutolsta vos neįsipainiojęs į mano meškerę. 
Gerklėje pasidarė kažkaip saldu, lyg sausa ir kartu. 
Mes nebuvome tvirtuoliai. vienas turėjo nesveiką 
koją. Pasipriešinimas būtų bergždžias. Gerai, kad 
jie neturėjo šviečiančios lemputės. Tokių daiktų gal 
dar tada nebuvo bolševikijoje.

Garsiai kalbėdami, jie priėjo sodybą. Prisikėlė 
šeimininkus. Ūkininko gal būta lietuvio, nes girdi
me rusus keikiantis, kad tas nesupranta rusiškai. 
Mums atrodo, kad supranta, nes žodis vanduo pa
našiai skamba ir rusų kalboje, gal rusai ir tą žodį iš 
lietuvių pasiėmė. Džiaugiamės, kad pirmame žings
nyje rusai patyrė lietuvišką užsispyrimą. Vandens 
gavo ir atžingsniuoja vėl tuo pat keliu mūsų link.

Kas bus, jei šįkart tiesiai įsirioglins į „meškeriotojų“ 
duobę?

Priėję pušyną, jie pasuko į kitą pusę, džiaugda
miesi, kad surado taką ir nereikės šokinėti per (nu
sikeikė) pušyno duobes.

Per naktį sušalę, išvargę, rytą sugrįžę į bendra
butį, galvojome, kur slėpsimės kitomis naktimis, nes 
paneriu „meškeriojimo“ pušynas pasirodė nepatiki
ma vieta. Kad greičiau prasidėtų karas, nusikratytu
me rusų — tuo laiku baisiausio lietuvių priešo.

Mano „meškeriojimo“ bičiulių A. ir K. likimas 
buvo skirtingas. K. išsislapstė ir dabar gyvena, be
rods, Australijoje. Kolega A., deja, buvo rusų areš
tuotas bene pirmąją karo dieną ir enkavedistų sunk
vežimiu vežamas su kitais suimtaisiais į Vilniaus ge
ležinkelio stotį. Betgi, dar nebaigus važiuoti iki ge
ležinkelio stoties, jis buvo rusų sargybinių nušautas.

Kitą po „meškeriojimo“ naktį iškeliavau nak
vynės į Rasų kapines Vilniuje, vildamasis mirusiųjų 
poilsio vietoje bent kiek ramybės. Ieškojau didesnio 
antkapio su krūmais, kurie galėtų kiek prislėpti. Bet
gi po tokiais krūmais ar paminklais jau buvo kitų 
besislapstančių. Pagaliau įsitaisiau. Kiek lukterėjus, 
beveik užlipdami, pradėjo ateidinėti pavėlavę „nak
votojai“. Greta kažin kokio paminklo prie krūmokš
nių praleidau visą naktį, drebėdamas nuo šalčio.

Saulei patekėjus, pasikėliau eiti į gyvųjų mies
tą. Ant vieno dar gulinčio „numirėlio“ vos neužli
pau. jį be reikalo išgąsdinau. Vyras, iš matymo pa
žįstamas, neiškentė neparūgojęs, nors tuoj atsiprašė, 
girdi, nemigo naktis išvarginusi. Einant pro tūlą ant
kapį, kažin kas pasakė: „Labas rytas, kaip mie
gojai?“

Sekantį vakarą priėmė geras kolega iš bendra
bučio, pasitikėjęs savo laime. Po trijų visiško nemi
go naktų buvau reikalingas poilsio.

1941 metų birželio 22 d. gražus, saulėtas sek
madienio rytas. Pirmoji galvon kritusi mintis — gal 
šiandien rusai čekistai norės pailsėti, galėsime kiek 
atsikvėpti. Padėkojęs už puikią nakvynę, grįžau į 
savo kambarį. Atsinešiau karšto vandens arbatai — 
pusryčiams, kurio galėjai kiek norėdamas gauti 
bendrabuty. Krautuvėje ant kampo nusipirkau pie
no, duonos, dešros ir raugintų agurkų.

KARO PRADŽIA

Bevalgydamas užsisukau radiją žinių pasiklau
syti. Ir staiga Vilniaus radijas pertraukia savo pro
gramą, duoda labai svarbų pranešimą tiesiai iš 
Maskvos. Kalba, berods, Molotov. Praneša, kad hit
lerinė nacių Vokietija šį rytą pradėjo pulti Sovietų 
Rusiją. Vokietijos karo lėktuvai jau bombardavo to
kius ir tokius sovietų aerodromus, tokius ir tokius 
miestus, hitlerinės Vokietijos kariuomenės puolimai 
pradėti plačiu frontu prieš taikingą (taip tik Molo
tov sakė) Sovietų Rusiją, kad taiką mylintieji Sovie
tų Sąjungos piliečiai gali patirti daug aukų, kad So
vietų Rusija ginasi, kad Sovietų Rusija atsako tuo 
pačiu, kad tarp tų dviejų valstybių jau karas, kad 
pagaliau užpuolikai bus nugalėti. Rodos, suminėjo 
ir Vokietijos diplomatų oficialų pranešimą apie ka
rą, bet tai įvykę po nepaskelbtų didžiųjų hitlerinės 
kariuomenės, jų aviacijos, tankų, pėstininkų puoli
mų. Visus kviečia kovon prieš fašistinius užpuoli
kus, ir pan.

Karas! Klausau, žiūrėdamas į radijo aparatą. 
Pro atdarą langą girdėti tolimi lėktuvų ūžimai, lyg

trenksmai. Studentai bėginėja iš kambario į kamba
rį. Kažin kas pasako, kad vokiečiai jau subombar
davę Vilniaus aerodromą.

Mano kambaryje yra trys lovos. Kiek anksčiau 
čia gyvenome trys studentai. Vienas jų buvo apgu- 
dėjęs lietuvis nuo Balstogės artimųjų apylinkių. Pa
gyvenęs keliolika savaičių jis ne tik pakenčiamai lie
tuviškai kalbėjo, bet net beveik lietuviškai galvojo, 
protavo, veikė. Iš pat pradžių jis pradėjęs klausyti 
lietuvių profesorių paskaitų Vilniaus universitete. 
Sveikas, raudonveidis, aukštas vyras, kiek primerk
tomis akimis. Vėliau jis buvo iškeltas į kitą kamba
rį gyventi dviese, taip pat pas lietuvį.

Likęs bendragyventojas buvo lietuvis studen
tas V. Iš dvejukės (kambario dviem) atkeltas į čia, 
jau radau jį. Tylus, nekalbus, paniuręs, greit užpyks- 
tantis, net užsidegantis. Piktoko veido. Neieškantis 
draugų nei draugystės. Bet su manimi kalbėjo. Ne
trukus pasipasakojo savo praeitį. Nuo mažens buvo 
įvairiai skriaudžiamas. Komunizmu susidomėjo gim
nazijoje ir netrukus pasidarė ištikimu komunistu. 
Komunizmu tikėjo kaip idealia santvarka. Gerai iš
moko rusų ir vokiečių kalbas. Perskaitė pagrindinius 
komunistų raštus, jais tikėjo. Betgi, Lietuvą okupa
vus rusams komunistams, pradėjo juos praktiškai 
pažinti, ne tik iš knygų. Juo tolyn, tuo labiau tolo, 
šalo nuo komunizmo, ir dabar sakėsi jau nekenčiąs 
komunizmo daugiau, kaip bet kas. Lietuvą okupavę, 
komunistai jam siūlę gerai apmokamas tarnybas, 
bet jis visų atsisakęs. Dėl to pakliuvęs į bolševikų 
nemalonę ir kiekvienu momentu gali būti jų suimtas.

Jis buvo išskirtinai kieto charakterio, gerai ap
siskaitęs, turintis gerą atmintį, sklandžiai dėstantis 
mintis, greitai susiorientuojąs. Toksai galėjo pasiekti 
viršūnių.

Pagalvodavau, gal jis čia apgyvendintas, nes 
kai kas gal nori iš arčiau žinoti, ką veikiu, su kuo 
draugauju, kaip galvoju. Betgi iki šiai dienai netu
riu mažiausių įrodymų bet kokiam jo išdavikišku- 
mui. Jis nei jokiam lietuviui, kiek žinau, nekenkė. 
Mūsų kambaryje buvo trys lovos. Pasiūlė, jei kar
tais ateitų kas manęs suimti (tegalėjo būti čekistai), 
sakytis, kad aš tai ne aš, o koks kitoks. Jisai patvir
tintų. Labai slidi ir netikra kombinacija, juo labiau, 
kad neturėjau kitokių dokumentų, o jų greitomis ne- 
sugaudžiau.

Su V. kalbėdavomės įvairiomis temomis ir at
virai, betgi niekad nei žodžiu, nei mintimi neleidau 
jam suprasti, kad dirbu lietuvių pogrindyje, juo la
biau jis nei suvokti negalėjo, kad turiu savo būrelį, 
rašau antibolševikinius rašinėlius ir pan. Pakrypus į 
panašią temą, nučiuoždavau miglomis, net pasijuok
davau iš galimų pogrindininkų kaip fantastų nesą
monėse klaidžiojančių. Jis nesutikdavo, net ginda
vo pogrindininkus. Taip mudu ta tema ir nesutik- 
davom...

Veikdamas pogrindyje nežinojau, kas yra ma
no viršininkas ar viso nelegalaus judėjimo Vilniuje 
vadas. Tik numaniau. Kaip vėliau įsitikinau, numa
niau klaidingai.

Dabar, kilus vokiečių-rusų karui ir Lietuvai at
sidūrus karo ugnyje, jutau būtiną reikalą susitikti, 
pasikalbėti su savo pogrindininkais. Bendragyvento
jas studentas V. klausė, ką dabar darysiu. Atsakiau, 
kad nieko, nors žinojau, kad rasiu būdų veikti prieš 
okupantus.

(Bus daugiau)

čia seka aliantų, lenkų ir vokiečių užma
čias, jis čia organizuoja slaptą veiklą Lie
tuvos naudai, jis su J. Budriu ruošia Klai
pėdos krašto sukilimą, jame aktyviausiai 
dalyvaudamas. Šio sukilimo pasisekimas ir 
laimėjimas daug priklausė nuo Simonaičio 
protingos taktikos, kietos kovotojiškos va
lios. Apie jo vaidmenį sukilime taip rašo 
buvęs sukilimo vadas J. Budrys: ..Simo
naičio vaidmuo sukilime buvo neeilinis. Jo 
atsistojimas priešaky, drąsa, krašto ir 
žmonių pažinimas laidavo pasisekimą. 
Drąsiai galiu pareikšti, kad „nebūtų buvę 
Simonaičio, nebūtų buvę ir 1923 m. suki
limo“. Taigi, Simonaičio, Budrio ir kitų su
kilimo vadų bei visų kovotojų dėka Lietu
va 1923 m. sausio 15 d. atgavo senųjų sa
vo Prūsų žemių dalį. Šiame savo gyvenimo 
laikmetyje Simonaitis ir pasireiškė kaip 
savotiškas Herkus Mantas, atkaklus kovo
tojas ir sukilėlis dėl gimtosios lietuvių že
mės savarankiškumo ir nepriklausomumo.

Po to prasidėjo E. Simonaičio ilgas pro
duktyvaus darbo laikotarpis. 1924-26 m. jis 
dirba Šilutėje kaip apskrities viršininkas, 
1926 m. išrenkamas Krašto direktorijos 
pirmininku, 1930-37 m. buvo Klaipėdos 
miesto vyriausiu burmistru, šaulių rinkti
nės veikėju ir t. t. Naciams užgrobus Klai
pėdą. E. Simonaitis išvyko iš Klaipėdos į 
nepriklausomą Lietuvą. Bet. nacių armijai 
žygiuojant į Rytus, jis buvo Lietuvoje ges
tapo suimtas ir išvežtas į Mauthauseno, o 
vėliau Dacho koncentracijos stovyklas. Ai
bė lietuvių žuvo nacių kacetuose. Simo

naitis amerikiečių armijos dėka buvo iš
laisvintas iš kaceto. Ketveris metus jis pa
kėlė nacių kacetų Tantalo 'kančias. Jis iš
ėjo iš čia su palaužta sveikata, bet dar la
biau užgrūdinta kovos dvasia. Jis negrįžo į 
okupuotą Lietuvą, kur ir dabar gyvena jo 
šeima, bet liko vienišas toliau dirbti ir ko
voti dėl Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo.

Likęs V. Vokietijoje, jis čia vėl įsijungė 
į aktyvų bendruomeninį darbą. Ilgą laiką 
jis buvo Mažosios Lietuvos Tarybos atsto
vas Vlike. Vlikui išsikėlus į Ameriką, jis 
įsikinkė į bendruomeninę veiklą. Nuo 1948 
m. jis aktyviai dalyvavo PLB, Vokietijos 
Krašto taryboje ir valdybose. Kelias ka
dencijas buvo PLB VK valdybos pirminin
kas ir vicepirmininkas. Iki pat mirties jis 
buvo Mažosios Lietuvos Tarybos pirminin
kas. Tačiau jis dirbo ir sielojosi ne tik Ma
žosios Lietuvos, bet ir visos Lietuvos atei
timi ir jos likimu. Už nuopelnus Lietuvai 
jis buvo nepriklausomybės laikais apdova
notas Gedimino ordinu, Vytauto Didžiojo 
ordinu ir šaulių žvaigžde.

Man asmeniškai E. Simonaitį teko pa
žinti nuo 1950 m., kada Hanoveryje susiti
kome bendruomeninėje veikloje. Nuo to 
laiko jį pažinojau kaip nuoseklų, ryžtingą 
ir energingą lietuvybės veikėją. Vėliau mū
sų keliai dar labiau suartėjo, kada išvien 
eidavome į bendruomeninius Tarybos rin
kimus. Jis buvo ir .^Vienybės“ bloko na
rys, kurį laiką šio bloko speakeris. Kartais 
mes nesutikdavome dėl taktikos, bet pa
grindiniais klausimais būdavome dažniau
siai vieningi.

Baigdamas labai išgyvenu ir gedžiu jo 
mirtį. Kartu pabrėžiu, kad Erdmono Simo
naičio asmenyje Lietuva neteko to drūtojo 
ąžuolo prie Nemunėlio, kuris vešliomis ir 
vėtrų nenulaužiamomis šakomis saugojo ir 
gynė Lietuvą nuo užpuolikų. Tebūnie jis

SAVANORIAI KŪRĖJAI
Į laisvąjį pasaulį pasitraukę savanoriai 

yra susibūrę į Lietuvos Kariuomenės Kū- 
rėjų-Savanorių Sąjungą, kurios centro val
dyba yra Čikagoje. Sąjunga turi savo sky
rius JAV, Kanadoje, Australijoje ir Vaka
rų Vokietijoje. Vokietijos skyriui priklau
so 18 narių: 1 gen. št. pulkininkas Įeit.. 2 
majorai, 1 kapitonas, 1 leitenantas. 2 virši
los, 3 puskarininkiai, 1 grandinis ir 7 eili
niai. Dauguma yra pensininkai bei renti
ninkai, kuriems kasdieninė duona neteikia 
rūpesčio. Vienas netgi mokytojauja Vasa
rio 16 gimnazijoj. Tačiau 6 savanoriai gy
vena iš menkos socialinės pašalpos ir rei
kalingi paramos. Vokietijoje po karo mirė 
10 sav.-kūrėjų: 1 kapitonas, 2 leitenantai, 
1 viršila, 1 puskarininkis, 1 grandinis ir 4 
eiliniai.

Ne visi Vokietijoje gyveną savanoriai- 
kūr. yra įstoję į savo organizaciją.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savano- 
rių S-gos Vokietijos skyriaus valdybą su
daro: pirmininkas — gen. št. pulkininkas 
lt. Viktoras Sutkus (Bad Kreuznach). sek
retorius ir iždininkas — kpt. Juozas Kriš
čiūnas (65 Mainz, Frauenlibplatz 7), val
dybos narys — vyr. puskar. Kaz. Motgabis 
ir revizorius — mj. Juozas Černius.

FELJETONO KONKURSAS
Vasario 15 d. pasibaigė laikas Santa Mo

nikos Lietuvių Meno Darbuotojų Atvangos 
skelbtajam feljetono konkursui.

Kaip organizatoriai praneša, konkursui 
buvo gauti 26 feljetonai, kurie perduoti 
vertinti komisijai.

mums šviesus pavyzdys sunkioje kovoje 
dėl laisvės ir valstybinės nepriklausomy
bės. Jo giminėms ir artimiausiems reiškiu 
nuoširdžią ir gilią užuojautą.

BAŽNYČIOS PAŽANGA
Neatsimokėkite niekam blogiu už blo

gį“ (Rom. 12, 16).
Socialinis neteisingumas valstybėje šau

kiasi teisybės. Nekantrūs, suerzinti žmonės 
būriuojasi, sau paneigtų teisių beieškoda
mi. D. Britanijoje yra leista žmonėms pa
reikšti viešai savo pasipriešinimą neteisy
bei, skriaudai, jei tai vyksta kultūringu, 
ramiu būdu. Valstybė duoda net apsaugą 
protestuojančių eisenoms, susibūrimams, 
viešoms prakalboms.

Stebint padėtį, neramina protestuojan
čių poelgiai: peštynės, valstybės vadų įžei
dimai, valstybės ženklų vėliavų panieka 
ar naikinimas. Lengvai prisiplaka prie 
protestuojančių nenaudėlių būreliai; jie 
puola tvarkdarius, daužo krautuvių lan
gus, vagia ir plėšia svetimą turtą, visą pro
testą prieš neteisybę paversdami nesąmo
ne.

Bažnyčia visiems primena brolišką mei
lę ir pareigą neatmokėti niekam blogiu už 
blogį.

NEPAPRASTAS SINODAS
Katalikų spauda pranešė, jog šaukiamas 

Romon nepaprastas vyskupų atstovų suva
žiavimas, sinodas, šį rudenį, spalio 11 d. 
Jis bus antrasis. Pirmas buvo 1967 m. spa
lio mėn. Per paskutinius dvejis metus iš
kilusieji Bažnyčioje ar atskirose jos daly
se rimti klausimai, sunkenybės, nuomonių 
kova, net skilimo pavojai verčia rimtai 
peržvelgti teologinius ginčus ir dorovės 
reikalavimus. Šiems reikalams tirti, moks
liškai pagrįsti ir tinkamai pranešti vysku
pams specialistų teologų nuomonę, gavus 
jai popiežiaus pritarimą, bus sudaryta spe
ciali žinovų komisija.

Sinodui paruošti veikia dvi komisijos: 
viena pateiks suvažiavimui darbotvarkę, o 
antroji pateiks pasiūlymus sinodų nuosta
tams. Darbotvarkei sudaryti veikia 5 kar
dinolų, 2 arkivyskupų ir 1 vyskupo-sekre- 
toriaus komisija, o antroje 2 kardinolai, 1 
apaštališkasis nuncijus ir vienas kunigas 
vienuolis. Šis sinodas parodys nemažą Baž
nyčios pažangą mūsų laikais.

NEBUS SKILIMO-SCHIZMOS
Pasaulinę spaudą sekant, atrodė, kad 

Olandijoje rūgsta nesantaika au 2/mia. 
kad tai gali pavirsti Olandijos atsiskyrimu 
nuo Bažnyčios. Bet, štai, Olandijos primas 
kardinolas Alfrink viešai pareiškė Olan
dijos vyskupų vardu, jog Katalikų Bažny
čia Olandijoje yra vieninga su popiežium 
ir kad schizmos klausimo nėra.

Daug neaiškumų sukėlė seniau paskelb
tas Olandų katalikų naujasis katekizmas. 
Abejones išnagrinėjus, aptarus klausimus 
įprastiniais žodžiais, pranyko nesantaika.

Ten. kur yra pokalbiai, išsiaiškinimai, 
ten yra pažanga.

K. A. M.

LIETUVIŲ DIENŲ TEMOS
Išėjusiame „Lietuvių Dienų“ sausio mėn. 

numeryje pateikta daug medžiagos ir gau
sių iliustracijų iš Pirmojo Lietuvių Teatro 
Festivalio Čikagoje, parodyti jo iškilieji 
laimėtojai — prizininkai bei jų kūriniai. 
Reportažas plačiai iliustruotas veikalų sce
nomis.

Dr. Martynas Anysas prisimena Klaipė
dos Krašto prisijungimą prie Lietuvos 
1923 m. sausio 15 dieną.

Literatūros dalyje paminėtas Anglijoje 
miręs poetas Aleksys Didžpetris ir spaus
dinama V. Kavaliūno apysaka „Fatalis
tas“.

Pateiktos Los Angeles mieste surengtų 
politinių studijų savaitgalio lietuviškoms 
problemoms spręsti išvados.

Angliškame skyriuje S. V. J. Narus tęsia 
lietuviškųjų vardų kilmės nagrinėjimą.

V. Leskaitienė yra įteikusi Tarpparla
mentinei Konferencijai, vykusiai Limoje 
(Peru), memorandumą Lietuvos Moterų 
Klubų Federacijos vardu apie sovietinį ko
lonializmą. Atspaustas memorandumo 
angliškasis tekstas.

Mėnesinis žurnalas „Lietuvių Dienos“ 
spausdinamas 4364 Sunset Boulevard, Hol
lywood, California 90029. Jo metinė pre
numerata $ 8.00. Parašiusiems nemokamai 
siunčiame numerį susipažinti.

PREMIJA STATYBININKAMS
Nepaisant dažno pačių statybininkų skun

dimosi, kaip jiem nesiseka ir nevyksta sta
tyti taip, kaip reiktų. Vilniaus namų staty
bos kombinatas jau septintą kartą iš eilės 
apdovanotas Maskvos valdžios ir profsą
jungos pirmąja premija (su pereinamąja 
raudona vėliava).

Ta premija yra vadinamųjų soclenkty- 
nių rezultatas. Tose lenktynėse į statybos 
kokybę dėmesio neperdaug ir kreipiama. 
Bet septintą kartą iš eilės laimėdami pre
miją, Vilniaus statybininkai vis tiek pri
mena „broliškoms respublikoms“, kad mo
kytojų importuoti nėra reikalo. (E)
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PASAULIS APLINK MUS
USURIO UPĖS NESUSIPRATIMAS ESKOLIO VIETOJE

Tik samprotavimai...
ŠIOKIA IR TOKIA SPAUDA

Tarp Sov. Sąjungos ir Kinijos pasienio 
nesusipratimai skaičiuojami šimtais. Daž
niausiai jie ir skelbiami jau kaip statisti
kos skaitmenys, neduodant jokių smulkme
nų. Matyt, tas dabartinis, kuris įvyko ko
vo 2 d. rytą, arba buvo daug didesnis negu 
kiti, arba slepia kažkokius politinius siūlo 
galus. Teko matyti vieną laikraštininko 
spėliojimą, kad Sov. Sąjunga tyčia pasku
bėjusi su triukšmu paskelbti tą atsitikimą, 
norėdama nutildyti Rytų Vokietijos vadą 
Ulbrichtą, kuris reikalauja spaudimo Ber
lyne. Ulbrichtas yra tikras Maskvos pati
kėtinis, dėl to Sov. Sąjunga už tą didelę iš
tikimybę klausanti visų jo pageidavimų. 
Dabar Ulbrichtas reikalavęs pradėti spau
dimą dėl Berlyno. Sov. Sąjunga spaudė 
diplomatiškai, net manevrus suorganizavo 
prie miesto, bet toliau, sako, negalėjo ir 
nenorėjo eiti, nes jai rūpi nepradėti įtem
pimo su naująja JAV administracija. Taigi 
patogu buvę pasakyti: gal mes ir galėtume 
aptvarkyti Berlyną, bet, žiūrėkite, kinie
čiai pradeda antrą frontą.

Gali būti, kad toks spėliojimas neturi jo
kio pagrindo. Jau geriau gal tiktų spėji
mas, kad kiniečiai pasinaudojo dėl Berlyno 
keliamuoju triukšmu ir išprovokavo mūšį 
kaip reikiant ir dabar rėkia masiškai ir be 
perstojo. Ne naujiena, kad Kinija turi su 
Sov. Sąjunga teritorinių sąskaitų ir kad 
abu kraštai, nors ir komunistiniai, jau se
niai laikosi ne kaip draugai, bet kaip prie
šai. Juk Mao Cetungas yra sakęs: „Maž
daug prieš šimtą metų sritis į rytus nuo 
Baikalo ežero pasidarė rusų teritorija. Vla
divostokas, Chabarovskas, Kamčatka ir ki
tos sritys pasidarė sovietų teritorija. Dar 
mes nepristatėme savo sąskaitos su tuo są
rašu“. Nacionalizmas komunistiniuose 
kraštuose nesireiškė tik tada, kai negalėjo 
arba, Kinijos atveju, kai būtinai reikėjo 
Sov. Sąjungos ekonominės paramos. Kinie
čiai užtat ir sako, kad jie ėję į savo terito
riją, nors sovietai nurodo, kad tas ėjimas 
buvusios tikros pasalos. Kiniečiai paleidę 
porą šimtų kaimiečiais aprengtų karių, o 
kai sovietai pakilę jų sudrausti, tai iš už 
upės pradėję šaudyti pasienio sargybiniai, 
o taip pat ir tariamieji kaimiečiai.

Kinijai reikia žemių, o sovietinėje pusė
je, sako, jos tuštauja, nes niekas nenori 
ten eiti gyventi. Keletas tūkstančių per 
metus apgyvendinama, o dvigubai tiek per 
tą laiką pabėga. Tik dabar Sov. Sąjunga 
tikrai susirūpinusi ir pradėjusi duoti viso
kias lengvatas tiems, kurie sutiks ten apsi
gyventi.
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Seriją paruošė E. Ilinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(10)

Kominformo tarptautinių agentų tinklas 
ilgą laiką buvo nepriklausomas nuo kitų 
sovietų žvalgybinių įstaigų. Jis pirmoje ei
lėje rėmėsi ideologiniais agentais, t. y., 
įvairių kraštų įsitikinusiais komunistais, 
kurių ištikimybė priklausė Sovietų Sąjun
gai. Kominformo žvalgyba ilgainiui siau
rėjo. Tam buvo įvairių priežasčių. Atskirų 
kraštų kompartijos palaipsniui darėsi sa
varankiškesnės, ir besąlyginis paklusnu
mas Maskvai po truputį neteko savo idėji
nio akstino. Pagaliau pokarėje Kominfor- 
mas, kaip vienalytė, drausminga iš Mask
vos vadovaujama organizacija, buvo likvi
duotas.

Tačiau iki trisdešimtųjų metų, ypač iki 
Stalino valymų, Kominformo agentų tink
las buvo labai platus ir veikė visoje Vaka
rų Europoje ir Amerikoje.

Pagrindinė sovietų tarptautinės žvalgy
bos organizacija, be abejo, yra KGB—vals
tybės saugumo komiteto — užsienių sky
rius, kuris žvalgybų paprastai yra vadina
mas GB. GB užsieniuose dirba dvilypiai— 
per vadinamąjį legalų ir nelegalų, atseit, 
konspiratyvinį aparatą. Legaliojo aparato 
darbuotojai būna diplomatai, prekybos mi
sijų nariai, orinio susisiekimo bendrovės 
Aerofloto tarnautojai (nors pastarieji daž
niausiai priklauso karinei žvalgybai) ir ki
ti užsieniuose dirbantieji pareigūnai. Nele
galiam GB aparatui priklauso slaptieji 
agentai, įvairių tautybių ir pilietybių as
menys, kurie slaptai dirba žvalgybinį dar
bą. Konspiratyviniais sumetimais jie nepa
laiko jokio ryšio nei su vietiniais komunis
tais, nei su sovietų diplomatinėmis atsto
vybėmis.

Aišku, kad visos sovietinės žvalgybos 
darbo smulkmenos viešumai nėra žinomos, 
bet pokarėje buvo ne vienas perbėgėlis į 
Vakarus, jų tarpe ir gana aukštų buvusių 
sovietų žvalgybos pareigūnų, nemaža 
smulkmenų išryškėjo teisiamųjų sovietų 
agentų bylose, ir Vakarų spaudoje jau ke
letą kartų buvo gana smulkiai aprašinėja
ma sovietų organizacija ir darbo būdai.

Visiškai nepriklausomai nuo GB žvalgy
bos tinklo veikia sovietų generalinio štabo 
žvalgybos organizacija, kartais vadinama 
Ketvirtuoju Biuru, kuri oficialiai žinoma

Izraelio ministeris pirmininkas Eškolis, 
sako, buvo palaidotas su žydų karaliams 
taikytu iškilmingumu. Palaidotas dar net 
iškilmingiau kaip senieji karaliai, nes vi
sur buvo karinės sargybos.

Bet kas bus pajėgus tokiais neramiais 
laikais po jo valdyti Izraelį? Tas pareigas 
laikinai perėmė buvęs jo pavaduotojas Ji- 
galis Allonas. bet jis nepriimtinas ne tik 
įtakingajam gen. Dajanui, bet ir kitiems 
Izraelio vadams, nes jis esąs už nuolaidas 
arabų-žydų santykiuose. Nors ir labai ak
tyvus, Dajanas taip pat daugumai esąs ne
priimtinas, nes jis nenorįs su niekuo skai
tytis. Dėl to pasirenkama Goldą Meir, 70 
m. amžiaus senutė, kurios pareiga bus dau
giau derinti vadų nuomones ir nesileisti į 
kraštutinumus. Ji taip gal pratemps iki 
lapkričio mėn.. kada bus rinkimai, o per tą 
laiką gal suras ir tinkamą sau įpėdinį. 
Toks jau esąs nužiūrėtas — Pinhas Sapi- 
ra, darbo partijos generalinis sekretorius.

Be kita ko, Dajanas davė suprasti, kad 
dabar į ministerius pirmininkus jis nerems 
nei Allono, nei kurio nors kito kandidato, 
išskyrus Meir.

KOVA SU NUSIKALTIMAIS

Gangsteris buvo dideliu mastu susisu
kęs lizdus JAV. Jo netrūksta, aišku, ir kitų 
kraštų didiesiems miestams. Gangsteriz- 
mas, pavyzdžiui, mėgsta ir didįjį Londoną. 
Čia buvo jau matyti Mafijos pėdsakų, ir 
vyriausybė rado reikalo net nebeįsileisti 
kai kurių žymius vardus turinčių žmonių, 
bet palaikančių ryšius su nusikaltimus 
vykdančiu ar organizuojančiu pogrindžiu.

Bet Londone stengiamasi sulikviduoti 
tuos nusikaltėlių lizdus. Kiek anksčiau bu
vo viena didelė byla, kurioje būrys stam
bių nusikaltėlių nuteistas ilgesniems me
tams už terorą prieš varžovus. Dabar pasi
baigė vadinamoji Kray brolių byla, kurioje 
irgi keliolika žmonių pasodinta ilgiems 
metams. Patys žymiausi nusikaltėliai gavo 
po 30 metų, kai kurie kiti šiek tiek mažiau. 
Per visus nuteistuosius susidaro 159 me
tai kalėjimo. Byla buvo svarstoma 40 die
nų — pats ilgiausias laikas Britanijos kri
minalinių teismų istorijoje.

Tie nuteistieji nužudymais palaikė tero
rą. Nuo jų kentėjo varžovai ir nepaklusnie
ji. Dėl to teroro sunku buvo nusikaltėlius 
suimti ir nuteisti — niekas nedrįso eiti liu
dyti. Reikėjo ištisų metų, kol buvo sudary
tos sąlygos bylai perduoti teismui.

S. Baltaragis

kaip GRU. Tarp karinės žvalgybos ir GB 
dažnai išsivysto labai atkaklios varžybos, 
trintis, pavyduliavimas ir nepasitikėjimas.

Didžiausią smūgį GRU pergyveno didžių
jų Stalino valymų metu. Valymus pravedė 
GPU, GB pirmtakas, ir jis savo varžovą 
„išvalė“ iki tokio laipsnio, kad apie 1936 
m. Vakarų Europoje beveik neliko jokio 
sovietų slaptųjų agentų tinklo. Prie to, be
je, prisidėjo ir vokiečių kompartijos likvi
davimas po Hitlerio atėjimo į valdžią. 
Daug vokiečių komunistų Stalino įsakymu 
buvo išduoti Gestapui, daug jų, pabėgusių 
į Rytus, pateko į Stalino mirties stovyk
las... Tačiau tarptautinė padėtis vertė sku
biai atkurti sovietų žvalgybos tinklą Eu
ropoje. Tą uždavinį Stalinas pavedė Leo
poldui Trepperiui.

LE GRAND CHEF
Leopoldas Trepperis gimė Lenkijoje, žy

do prekybininko šeimoje. Jau mokykloj jis 
įsijungė į komunistinę veiklą ir dėl to ne
galėjo baigti Krokuvos universiteto. Jis 
dirbo kaip kalvis, vėliau plieno gamykloje 
Katovicuose. Už komunistinę veiklą nu
baustas 8 mėnesiams kalėjimo, Trepperis 
išemigravo į Palestiną.

Palestinoje jis jau dirbo kaip Kominter- 
no agentas. Britų politinė policija jį depor
tavo. Iki 1932 m. jis dirbo Prancūzijoje ir 
buvo įtrauktas į suimtinųjų sąrašą, bet 
spėjo išvykti ir atsidūrė Maskvoje. Čia pri
tyręs Kominterno agentas lankė universi
tetą, studijavo anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbas, kurias vėliau laisvai vartojo, ir 
perėjo GRU žinybom Jis buvo ištikimas 
stalinistas ir įsigijo pasitikėjimą. 1939 m. 
pradžioje Trepperis asmeniškai dalyvavo 
Kremliaus posėdyje, kuriame buvo sude
rinti sovietų politiniai, diplomatiniai, stra
teginiai ir žvalgybiniai planai Vakarų Eu
ropoje.

Sovietų žvalgyba pirmoje eilėje buvo nu
kreipta prieš Vokietiją, o sovietų agentų 
tinklai turėjo telktis Vokietiją supančiose 
valstybėse. Trepperis buvo paskirtas Briu
selio žvalgybos tinklo direktorium, jam 
taip pat priklausė atsarginė organizacija 
Paryžiuje, o sovietų žvalgybos direktoriai 
Danijoje ir Ženevoje jam turėjo talkinin
kauti.

1939 m. kovo pradžioje Leopoldas Trep

Lietuviškoji spauda svetur esanti šiokia 
ir tokia, aplamai menka neįdomi ir net ne
demokratiška... Tokių ir panašių nuomo
nių pasigirsta vis dažniau ir garsiau. Pra
eitais metais „Metmenys“ 15 nr. paskelbė 
atsakymus į anketą, kurioje, be kita ko, 
buvo klausiama ir „ar turime laisvą, žmo
gų gerbiančią ir kultūrą puoselėjančią 
spaudą išeivijoje?“ „Metmenys“ spausdino 
eilės žinomų, įvairių ideologinių pakraipų 
intelektualų pasisakymus. Visi jie turi 
akademinius laipsnius, ir juos visus, ma
tyt, galime priskirti prie mūsų šviesuome
nės pirmūnų. Visi, vienaip ar kitaip sam
protaudami, į tą klausimą atsakė neigia
mai. Atseit, jų nuomone, neturime laisvos, 
žmogų gerbiančios ir kultūrą puoselėjan
čios spaudos...
Štai tų nuomonių nuotrupos. „Mūsų spau

da parodė, jog ji sugeba įvesti gana griež
tą cenzūrą“, nors ir „neatrodo, kad būtų 
galima kaltinti mūsų spaudą blogais no
rais (D. Šatas). Mūsų spauda, „dar vis te- 
besitituluodama laisvojo pasaulio spauda, 
pati atsisakė laisvės“ (V. Trumpa). „Jei 
laisvą spaudą nusakysime kaip atvirumą 
priešingai ar skirtingai nuomonei, kaip pa
garbą ieškančiam tiesos, kaip meilę žmo
gui apskritai, tai mes lietuviškos laisvos 
spaudos neturime“ (kun. F. Jucevičius). 
„Nesimpatiškas mūsų spaudos bruožas — 
jos totalistinės tendencijos“ (J. Banėnas). 
„Visai laisvos spaudos neturime“ (J. Jakš
tas). „Šiandien JAV nėra nei vieno lietu
viško periodinio leidinio redaktoriaus, tu
rinčio teisę tarti: kovojau už žodžio laisvę 
ne vien sau“ (V. Kavolis).

Kaltinimai mūsų spaudai pikti, beveik 
kraštutiniai, tačiau šitas, sakytume, sutirš
tintas išpuolis prieš mūsų spaudą svetur 
„Metmenų“ anketoje toli gražu nėra vie
nintelis. Ir toje kritikuojamojoje spaudoje 
vis dažniau pasitaiko priekaištų, spauda 
pakritikuojama paskaitose ir labai dažnai 
pokalbiuose ir susitikimuose. Beje, dauge
lis cituotų ir necituotų užsienių lietuvių 
spaudos kritikų pirmoje eilėje kalbėjo apie 
JAV lietuviškąją spaudą, daugelis jų „Eu
ropos Lietuvio“, matyt, nė nepažįsta. Ra
šančiojo nuovoka, tie kritikai šitą savait
raštį be apsiribojimų, tur būt, nemerktų į 
tą bendrą menkinamąjį katilą, o redakto
riui leidus, vėliau gal bus progos kritiškai 
pasamprotauti apie „Europos Lietuvį“ at
skirai. Tačiau, aplamai kalbant, ir „Euro
pos Lietuvis“ yra mūsų spaudos dalis, sie
jamas lietuviškųjų spaudos tradicijų, įtai
gojamas visuomeninių nuotaikų ir kausto- 

peris, savo bendradarbių vadinamas Le 
Grand Chef — Didžiuoju Šefu — atvyko į 
Briuselį, apsigyveno talpioje viloje Attre- 
bates gatvėje Nr. 101 ir sukūrė organizaci
ją, kuri žvalgybos istorijon įėjo kaip Rau
donasis orkestras.

Kartu su Trepperiu Briuselin atvyko ir 
daugiau sovietų žvalgybos karininkų. Jo 
padėjėjas buvo Viktoras Sukulovas, kuris 
bendradarbių buvo vadinamas „Le Petit 
Chef“ — „Mažuoju Šefu“. Jis gyveno su 
padirbtu Urugvajaus pasu ir vadinosi Vin
cente Antonio Sierra. Netrukus Sierra įsi
taisė meilužę, čekę gražuolę, vengrų mili
jonieriaus našlę, kuri su savo mažamete 
dukrele kartu gyveno.

Be to, Briuselyje įsikūrė dar trys sovietų 
agentai, visi, žinoma, svetimomis pavardė
mis. Majoras Konstantinas Jefremovas bu
vo inžinierius ir Raudonojo orkestro kari
nis ir technikinis žinovas. Leitenantas Mi
chailas Makarovas buvo artimas Molotovo 
giminaitis ir dirbo kaip šifrų bei slapta- 
ženklių specialistas. Leitenantas Antonas 
Danilovas palaikė ryšius su agentais Bel
gijoje ir Olandijoje.

Trepperis į savo organizaciją taip pat 
įjungė ir atskirus buvusiojo Kominterno 
agentų tinklo narius, kurių svarbiausias 
bene bus Vokietijos žydas Leo Grossvoge- 
lis. Su Grossvogeliu Trepperis įsteigė eilę 
prekybos bendrovių. Tos bendrovės buvo 
puiki priedanga žvalgybai, bet tuo pačiu 
metu jos taip pat davė ir nemaža pelno. 
Tokiu būdu Trepperis pasiekė to, kas labai 
reta žvalgybos istorijoje —jis ne tik sukū
rė sėkmingą žvalgybos organizaciją, savo 
tinklus išskleidusią visoje Vakarų Europo
je nuo Baltijos iki Viduržemio jūrų, bet tą 
organizaciją pats finansavo.

Ostendėje Trepperis įsteigė lietpalčių 
bendrovę, pavadintą „Foreign Excellent 
Raincoats“. Bendrovės patalpose veikė 
slaptas radijo siųstuvas. Briuselyje jis 
įsteigė statybinių medžiagų bendrovę „Si- 
mexco". Paryžiuje jis įsteigė kitą statybi
nių medžiagų bendrovę Simex, kurios pra
bangi raštinė buvo Eliziejaus laukuose. 
Šios bendrovės direktoriumi buvo „Jean 
Gilbert“, iš tikrųjų — Leopoldas Treppe
ris.

(Bus daugiau) 

mas tų specifinių emigracijos sąlygų. Va
dinasi, apie mūsų išeiviškąją spaudą kal
bėdami, tuo pačiu, nors ir sąlyginai, lie
čiamo ir „Europos Lietuvį".

„Išeivijos spauda yra apgailėtino lygio", 
pabrėžė jau cituotasis kun. Feliksas Juce
vičius. Ir čia jau kalbama ne apie esminius 
dalykus, bet paliečiamas amatininkiškas, 
atseit, žurnalistinis mūsų spaudos lygis. Be 
vienos kitos, deja, retos išimties, jis iš tie
sų yra nuostabiai menkas. Tokią išvadą 
pasidaryti nėra koks nors Amerikos atra
dimas. Tai nėra paslaptis nė daugeliui 
spaudos leidėjų, redaktorių, žurnalistų. 
Tačiau daugelis žygių spaudą tobulini daž
nai atsimuša į kietą tikrovės sieną.

Spaudos leidyba yra brangus dalykas. 
Popierius, spaudos darbai, paštas pareika
lauja nemaža lėšų. Prie to dar prisideda 
redaktorių, administratorių atlyginimai ir 
kitos išlaidos. Tuo tarpu užsienių lietuvių 
spaudos tiražai nėra aukšti, o kartais net 
apgailėtinai menki. Pajamos iš apmokamų 
skelbimų yra nedidelės. Beveik nuostabu, 
kad tokiomis sąlygomis mūsų spauda ap
lamai išsilaiko.
Pagrindiniais išeiviškosios spaudos rams

čiais bene laikytini tie žmonės, kurie ją ga
mina. Lietuviškos spaustuvės, tiesa, retai 
įstengia atlikt aukštos kokybės darbus, bet 
jų kaštai yra žemi. Lietuviški leidiniai ne
išsilaikytų. jei būtų spausdinami amerikie
čių ar vokiečių spaustuvėse. Lietuviškos 
spaustuvės dirba pigiau, nes spaustuvinin
kai mažiau uždirba. Retas išeivijos redak
torius uždirba daugiau už eilinį darbinin
ką. Neatsitiktinai ekonomiškai stipriausi 
yra vienuolių leidžiami laikraščiai ir žur
nalai. Vienuoliai, tėvai ir broliukai, neap
mokami dirba visuose leidybos baruose — 
redakcijose, administracijose ir spaustuvė
se.

Tačiau ir tokiose sąlygose retas lietuviš
kas periodinis leidinys išsilaiko vien tiktai 
iš savo prenumeratorių ir skelbimų. Ren
kamos aukos, ruošiami renginiai, kurių 
pelnas-skiriamas spaudai, pagaliau dauge
lis išeivijos periodinių leidinių turi organi
zacinius, srovinius, grupinius užnugarius, 
kuriems ir tenka galų gale rūpintis trūks
tamų lėšų sutelkimu. Juk ir „Europos Lie
tuvis“ nebūtų 22 metus išsilaikęs, jeigu ne
turėtų ekonominio Lietuvių Namų Bendro
vės užnugario...

Šitokios leidybos sąlygos savaime apri
boja spaudos klestėjimo galimybes. Apri
boja dvejopai. Periodinių leidinių organi
zaciniai užnugariai, būdami atsakingi už 
lėšas, iš redaktorių reikalauja, kad leidi
niai laikytųsi jų linijos, remtų jų idėjas ir 
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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 

g pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Siūlome tokius specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų ypač

g naudingi jūsų giminėms: g
Į VASARINIS 1969. 1:
Š Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo viln.

angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo vilu, 
medžiagos moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nai
loniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš.

= nailoninių kojinių. =f Kaina £25.0.0 =

f 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 
g itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.1 Kaina £27.10.0I I
| Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis

siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
f 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-
=Į loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.I I

BALTIC STORES LTD. |
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON. E.2.
| Tel. SHO 8734
= • • . 2f 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 pajamų mokesčio, Income 

Tax, sumažinimą, taipgi patariame įvairiais1 Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.

i i
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liaupsintų jų srovę. Iš tiesų daugumas lie
tuviškų išeivijos periodinių leidinių yra 
aiškiai ir nedviprasmiškai sroviški, kas jau 
savaime apriboja jų žurnalistines galimy
bes.

Antra vertus, be pinigų aplamai sunku, 
o gal ir neįmanoma padaryti gerą laikraš
tį. Sakykime, kokių 2000 egz. tiražo Vokie
tijos ai- Anglijos provincijos savaitraščiu- 
ko redakcijoje normaliai dirba 3-4 žmonės. 
Toks laikraštukas neblogai išsiverčia, ži
noma, tik iš gaunamų skelbimų. Panašaus 
tiražo' lietuvišką laikraštį paprastai reda
guoja vienas žmogus, kuris, be to, dar pats 
skaito korektūras, dažnai padeda admi
nistracijai, atlieka aibes kitokių pašalinių 
ir visuomeninių darbų. Žurnalistas, o ypa
čiai redaktorius turi daug skaityti, domė
tis, informuotis, kas vyksta „pasaulyje ap
link mus", bet lygia dalia jis taip pat pri
valo, kaip ir kiekviename amate, skirt aky
lą dėmesį smulkmenoms, rūpestingai pa
ruošti spausdinamąją medžiagą, parūpinti 
informacijų, parinkti tikslias antraštes ir 
antraštėles. Daugumas mūsų redaktorių 
paprasčiausiai nespėja viso to tinkamai at
likti.

Retas, o gal joks lietuviškas laikraštis 
svetur neįstengia savo bendradarbiams ir 
korespondentams mokėti normalius hono
rarus. Tenka pasikliauti atsitiktine ir daž
nai mėgėjiška talka. Vieni redaktoriai laik
raščių niekados nepajėgs prirašyti, ir to
dėl tokių bendradarbių indėlis yra labai 
svarbus ir reikalingas, bet jų rašinių koky
bė pernelyg dažnai būna menka, nes juk ir 
sumaniausias redaktorius neįstengs kiek
vieno mėgėjiško rašinio taip ištaisyti, kad 
skaitytojas jau išvystų profesionaliai pa
ruoštą straipsnį.

Tai būtų maždaug viena medalio pusė...
R. E. Maziliauskas

NE SAU RASĖ

Anglies tyrinėtojo bei sintetinio benzino 
išradėjo Franzo Fischerio (1877-1947) ben
dradarbis parašė darbą ir davė mokslinin
kui įvertinti. Šis peržiūrėjo rankraštį ir 
paraštėse užrašė savo pastabas. Gavęs jas, 
darbo autorius niekaip negalėjo perskaity
ti. Kolegos irgi niekuo negalėjo padėti. 
Jaunuolis ryžosi eiti pas patį Fischer į:
— Labai atsiprašau, bet aš negaliu per
skaityti tamstos pastabų...

F. Fischeris užsidėjo akinius, bandė per
skaityti raštą ir šiaip, ir taip, bet nieko ne
išėjo. Pagaliau grąžino rankraštį:
—Ne, negaliu perskaityti ir aš, mano bran
gusis. Juk aš rašiau ne sau, o jums.
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Europos lioturiu kronika
SUVAŽIAVIMU MEDŽIAGA

Nenorėdami suvėlinti laikraščio. DBLS 
ir I,NB suvažiavimų pranešimus ir aprašy
mą išspausdinsime kitos savaitės numery
je.

MCSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už laikraštį ar Nidos 

Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai buvo 
malonūs pridėti aukų lietuviškam spaus
dintam žodžiui paremti: po 6 šil. J. Levins- 
kas ir M. Žvingilienė, po 3 šil. Ig. Grundu- 
las, A. Kubilius, K. Levinskas, M. -Ramo- 
nis, M. Mozūras, Ig. Šimkus, S. Žemaitai
tis, V. Puidokienė. B. Puodžiūnienė ir L. 
Adamkavičius.

LONDONAS
ŠV. ONOS DR-JOS SUSIRINKIMAS

Šv. Onos Moterų Draugijos metinis susi
rinkimas šaukiamas kovo 23 d. Parapijos 
salėje.

Tikimasi, kad susirinkime dalyvaus kun. 
J. Sakevičius. Pradžia 4 vai.

MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugija ruošia Margu
čių balių balandžio 12 d. Parapijos salėje.

Žada gražinietės iš Coventrio atvažiuoti 
dideliu autobusu. Pradžia 7.30 vai.

LANKĖSI DAIL. P. BUGAILIŠKIS

Atostogaudamas Londone, Lietuvių Na-

NOTTINQHAMAS
MINĖJIMAS NOTTINGIIAME

Šaltas, nejaukus oras sulaikė daug mūsų 
kaimynų ir rėmėjų prie pečiaus, todėl tu
rėjome pasitenkinti beveik vien Nottingha- 
mo publika.

Gal net ir gerai, nes tikrai įvertinanti 
publika turėjo geros progos pasigėrėti mū
sų solistės V. Galbuogytės koncertu Nepri
klausomybės minėjime Nottinghame. Jau
noji dainininkė atsivežė gana didelį reper
tuarą populiaresnių ir vieną kitą negirdėtų 
dainų. Koncertas padalytas į tris dalis, 
pertraukas užpildant Nottinghamo tauti
nių šokių grupei, vadovaujamai Janinos 
Vainoriūtės.

Akomponuojama Alan Crooks, pasipuo
šusi tautiniais rūbais, V. Galbuogytė su
dainavo A. Kačanausko „Kur Nemunas 
banguoja", S. Šimkaus „Kur bakūžė sama
nota“ ir M. Petrausko „Naujoji gadynė“.

Stiprus lyrinis sopranas pripildė salę, už
imponuodamas publiką, priversdamas, net 
ir kampuose besišnibždančius, nutilti ir 
pasiklausyti.

Salėje galėjai jausti tą šventadieninę 
nuotaiką, tiek dainos, tiek ovacijų metu.

Solistei pailsint, Nottinghamo tautinių 
šokių grupė sušoko „Mikitienę“ ir „Vove
raitę". Grupė šiuo metu jau daugiau prasi- 
plėtusi, matyti daug naujų veidų, kas džiu
gu kiekvienam lietuviui. O darbo čia ir 
įdėta: ir kojos mikliau lankstosi, ir šokių 
formacija pastovesnė.

Antroje koncerto dalyje solistė padaina-
„Poor

wandering one“ — Gilberto ir Sullivano ir 
vėl S. Šimkaus „Oi kas“.

Balsas dar lygesnis, ypač aukštosios gai
dos, jausti pilnas kompozitoriaus jausmų 
perdavimas, ypač Gilberto and Sullivano.

STOKE-ON-TRENT
NEUŽMIRŠTAMAS MINĖJIMAS

Ir vėl pasirodė teisingas priežodis, kad 
ne kiekybė, bet kokybė ima viršų. Stoke- 
on-Trento apylinkės keli atsargos kariai, 
arba, kaip juos čia vadina, keli bukapro
čiai, mėgindami pašiepti „kareivėliais“, su
ruošė Vasario 16 d. minėjimą. Minėjimas 
J. Johnstono pasirodymo dėka turėjo pui
kų pasisekimą.

J. Johnstonas atvyko su ponia ir, prabil
damas lietuviškai bei angliškai, visus su
žavėjo. Ir nenuostabu, nes, turėdamas pui
kių retorinių gabumų, jis dar giliai yra 
studijavęs Lietuvos istoriją. Reikėjo gero 
oratoriaus sugebėjimo trumpu laiku nu
šviesti, lyg meteoro ar kometos dangų, lie
tuvių praeitį nuo Vytauto D. laikų, caro 
priespaudą, nepriklausomybės kovų didvy
riškumą ir trumpai taikos meto kultūri
nius bei industrinius atsiekimus. Nenuo
stabu, kad mačiau daug sujaudintų veidų, 
o kai kam ir akys buvo drėgnos. Čia dar 
kartą pabrėžiu, kad neužtenka vien retori
nių gabumų ar profesionalo dėstytojo prak
tikos: reikėjo kalbėti širdimi, kad pasiektų 
kitų širdis. Johnstonų atsilankymas negrei
tai čia bus pamirštas, nes jo kalbų įspūdis

Skaitytoju tai&ftai
AR JAU TOKS BLOGAS?

„Spaudos “ skyrelį skaičiau nuo pat jo 
atsiradimo. Jis man patiko, ir labai apgai
lestaučiau, jeigu jis išnyktų.

Ne visuomet sutikau su kai kuriais iške
liamais klausimais, kai kas nepatikdavo, 
bet pasiskaitęs turėdavau progos palavinti 
savo smegenis, kurie prie automatinio fab
riko darbo pradeda apstingti ir nebesusi
gaudyti, kas darosi mūsų emigrantiškoje 
bendruomenėje. Rodos, kad viskas taip ge
rai, o apžvalgininkas, bevartydamas mūsų 
išeivių spaudą, atranda blogybių, kurias 
bando iškelti į viešumą.
Savikritika, neigiamybių kėlimas būtinai 

reikalinga, nes tai laisvo demokratinio gy
venimo pagrindas. Mes gyvename laisva
me pasaulyje ir privalome galvoti laisvai. 
O A. Sipavičius nori, kad mes būtume to
kie, lyg gyventume Sov. Sąjungoje, be kri
tikos, be laisvo žodžio ir darytume taip, 
kaip kas iš aukščiau įsako.

Spauda turi būti laisva, ir joje dalyvau
jantieji žmonės privalo turėti teisę rašyti

mes jiems parodėme, kaip čia gyvename, 
ką veikiame ir ką galvojame, o jie pasida
lijo su mumis savo rūpesčiais bei išgyveni
mais. Tuo būdu buvo išlaužta didelė skylė 
toje geležinėje uždangoje, kuri yra pasta
tyta Maskvos tarp Lietuvos lietuvių ir mū
sų.

Kuo daugiau tokių skylių bus išmušta, 
tuo ta geležinė uždanga bus silpnesnė. 
Laisvą spaudą ir laisvą žodį visomis gali
momis priemonėmis privalome skleisti už 
geležinės uždangos, o ne jų metodus per
kelti šiapus geležinės uždangos, kaip kad 
A. Sipavičius nori. Kad jam nepatinka, tai 
turi ir visiems nepatikti.

S. Kasparas

PAJUOKAVIMAI DĖL PRAEITIES
Malonus Redaktoriau,

E. L. Nr. 8 „Spaudoje“ apie minėjimus ii 
minėtojus rašoma, kad mūsų rimti istori
kai stipriai abejoja, ar Lietuvos kunigaikš
tis Vytautas su savo žirgu galėjo įjoti į 
Juodąją jūrą.

muose lankėsi nuolat Derby gyvenąs dail. 
P. Bugailiškis.

vo S. Šimkaus „Pas močiutę augau”.

PAIEŠKOJIMAI

tikrai buvo prasmingas ir gilus.
Po Johnstono kalbos Mančesterio sky

riaus „Ramovės“ pirm. K. Murauskas tarė 
sveikinimo žodį, dėkojo J. Johnstonui už 
turiningą prakalbą, kartu primindamas, 
kokio svarbaus įvykio metines švenčiame.

Po to sekė šokiai, grojant elektriniams 
vargonams, kurių muzika pralenkė visas 
kitas prieš tai turėtąsias.

Loterija buvo gražiai surengta, skonin
gai sutvarkyta ir turėjo didelį pasisekimą 
ir patrauklumo. Už jos sudarymą ir pasise
kimą padėka priklauso St. Kalsevičienei, 
kuri nepagailėjo nei darbo, nei vargo, nei 
pasiaukojimo.

Savaime peršasi galutinė išvada, kad va- 
karas-minėjimas buvo visiškai pavykęs.

Vytautas

laisvai, be jokių trukdymų.
A. Sipavičius primeta R. E Maziliaus

kui, kad jis simpatizuoja sovietų žurnalis
tams iš aprašymų Sovietų parodos Londo
ne. Po įvairių citatų A. Sipavičius rašo: 
„Tikiu, kad į tai reaguos mūsų Londono 
veiksniai".

R. E. Maziliauskas aprašė, kaip buvo, 
ir jokie Londono veiksniai negali nieko re
aguoti. Visi ėjo į parodą, susitikinėjo, kal
bėjosi ir diskutavo ir į svečius kvietėsi 
tuos lietuvius, kurie aptarnavo vadinamąjį 
Tarybų Lietuvos skyrių. Nebuvo bendro 
nusistatymo tuo reikalu, darė, kaip kas no
rėjo. žodžiu, buvo bendraujama, nors, pri
silaikant mūsų vyriausių veiksnių nusta
tymo, taip neturėjo būti. Tie lietuviai buvo 
visasąjunginių sovietų prekybos ir pramo-

Viskas atrodo visai natūralu. Jeigu Juo
doji jūra būtų kur nors Indijoje, žinoma, 
būtų jojęs drambliu, o jei ta pati jūra būtų 
Afrikos dykumose, būtų jojęs kupranuga
riu. Atrodo, istorikam, ar jie rimti, ar ne
rimti, nėra ko abejoti.

Toliau rašoma, kad lietuviai seniau dirb
davo plikom rankom. Matyt, seniau lietu
viai nebuvo laip išlepę ir išpenėję ir nebi
jojo pūslėtų rankų.

M. S. R.

VOKIETIJA
ATKURTA APYLINKĖ

Miesau/Pfalz. Vasario 16 d įvyko VLB
VAINAUSKAS Petras ar ŠADEIKA Čes

lovas ar TOLIUŠIS, patys ar žinantieji 
apie juos, prašom rašyti: A. Navickas, 56 
Albert St., Kettering. Northants.

Tarp kitko, nenorėčiau kritikuoti solistės 
pasirinkimo, bet negalėjau suprasti, kodėl 
įmaišyta viena daina svetima kalba. Ma- COVENTRY

JAUNIMUI

PASIVAŽINĖJIMAS Į MANCHESTER!
Kovo 8 d. Cheetham Town Hall salėje 

Manchester^ lietuvių skautiškasis jauni
mas suruošė šv. Kazimiero minėjimą, į ku
rį buvo pakviesta ir Londono „Grandis“.

Nuvažiavome ir buvome priimti tikrai 
pagal lietuviškus papročius. Kelionė ilga— 
autobusu važiavome net 6 valandas, tai ap
turėjome didžiausią malonumą, kai buvo
me tuojau pavaišinti skaniais pietumis.

Vakare Manchesterio ir Londono jauni
mo grupės atliko minėjime programą — 
dainavo ir šoko.

Po programos buvo pasišokimas ir tik
rai, sakyčiau, gera proga visiems tarpusa
vy pabendrauti.

Tik sekančią dieną po pietų „Grandis“ 
teiškeliavo atgal namo — į Londoną. Visi 
išvykos dalyviai buvo patenkinti, bet jau 
ir skubėti reikėjo. S. M.

nau, kad tam. buvo gera priežastis.
Tautinių šokių grupei pašokus „Kalve

lį“, V. Galbuogytė vėl pasirodė sų trimis 
dainomis: „Plaukia sau laivelis“ — S. Šim
kaus, „Gėlės iš šieno“ — V. Jakubėno ir 
„Vakaro smuikas“-—A. Kačanausko. Klau
sytojų katučių dar buvo priversta sudai
nuoti S. Šimkaus „Pamylėjau vakar".

Teko girdėti V. Galbuogytę dainuojant 
prieš kokius ketverius metus, bet dabar, 
jeigu būčiau nežinojęs, iš balso tikrai ne
būčiau atpažinęs. Per tą trumpą laiką 
labai daug ko pasiekta. Balso stiprumas, 
lygumas, sakinių išlaikymas, išgyvenimas 
dainoje ir jos pristatymas publikai jau tie
sia kelią į profesionalizmą.

Puikiai atlikta — sėkmės ateityje!
Grįždamas prie šio minėjimo pradžios, 

norėčiau prisiminti vieną kitą S. Kuzmins
ko mintį. Savo paskaitoje prelegentas pa
lietė pasaulio politiką, o ne įprastus istori
nius įvykius. Pagrindinė paskaitos mintis: 
būti atsargiems ir nepamesti to, ką mes 
dar turime — savo lietuviškos kultūros, 
papročių, kalbos, nes dabartinis pasaulis, 
ypač jaunuomenė, stengiasi suversti viską,
kuo Vakarų pasaulio gyvenimas yra pa- Bus 
grįstas, bet į tą tuštumą, į tuos griuvėsius 
nieko naujo neturi pastatyti. Tad ir mes 
nepradėkime griauti to, ką turime, nes ga
lime pasijusti bestovį griuvėsiuose, be vil
ties ateityje.

Minėjimas praėjo labai jaukioje nuotai
koje mūsų nepailstančio organizatoriaus 
K. Bivainio dėka.

Sekmadienio rytą Jaunimo Židinyje pa
maldų metu vėl giedojo V. Galbuogytė ir 
mūsų moterų chorelis. Kun. Matulis, nors 
dar nelabai stiprus, Šv. Kazimiero šventės 
proga atlaikė DBLS skyriaus užprašytas 
už Lietuvą pamaldas ir pasveikino Kazius.

II. Gasperas

TARPTAUTINIS KONCERTAS

MARGUČIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 7 d., 7 vai. vak., Velykų antrąją 
dieną, Lenkų Klubo salėje, White Friars 
Lane. Coventry, rengia

MARGUČIŲ BALIŲ.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 

kapela, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandinė veiks iki 11.45 vai.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Na, žinoma, bus ir kitų įvairumų.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

nės ministerijų Maskvoje parinkti žmonės, 
atseit, jų tarnautojai, o ne eiliniai žmonės.

Bet pagaliau ar yra čia ko išsigąsti? Juk

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok Į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą, kuris įvyks kovo 22 d., 6 
vai. p.p., Millstone Inn, 52 Harvey Lane, 

atstovo pranešimas iš metinio s-mo
Londone. Narius ir apylinkių tautiečius 
prašome gausiai dalyvauti.

Metiniame skyriaus narių susirinkime, 
kuris įvyko sausio 25 d., papildyta sky-
riaus valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirmininkas Dilijonas Alfonsas, vi- 
cepirm. Bruzgys Antanas, sekretorius Ste
ponavičius Domas, kultūros reikal. Blažys 
Juozas, kasininkas Pilipavičius Jonas.

DAINOROS PRAŠYMAS
Neatsiskaitę už XV tomą Liet Enciklo

pedijos ir kitas knygas ir neatsakę į para
ginimus, bus paieškomi per laikraštį. Dar 
kartą prašomi tuoj pat atsiskaityti.
Naujos knygos:
Dr. K. Grinius— Atsiminięiai ir mintys —

Tel. 01 739 8734
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybę ir sutvarkome palikimo 
reikalus.

GGGGGGGGGGGGGGG
iR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.

IR RUDENĮ. IR PAVASARĮ 
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 

Jei saviems padėti nori. 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis lik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

Kovo 22 d., 7 vai., Albert Hali Nottingha
me Anglų - Ukrainiečių Draugija rengia

Tarptautinį dainų ir šokių koncertą.
Programoje pasirodys anglų, airių, lat

vių, lietuvių, lenkų, amerikiečių ir škotų 
grupės.

Įėjimas suaugusiems 6-4 šil., vaikams 
pusė kainos.

Pasistenkime atsilankyti, pasižiūrėti ir 
pasiklausyti — nesigailėsite.

DBLS Skyriaus Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham. NG2 6AH, Tel. 85738.

0.17.8.
Dr. J. Grinius—-Mano viešnagė Amerikoje 

— 0.7.0.
V. šlaitas — 34 eilėraščiai — 0.13.0.
Pr. Naujokaitis — Auksiniai rageliai — ly

rika — 0.17.0.
D. Sadūnaitė — Tu esi mano žemė — eilės 

— 0.13.0.
J. Paskutinis — Esu keleivis — 0.8.6.
H. Didžiulytė — Ošiančios pušys (vaikys

tės prisiminimai) — 1.2.0. 
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai, žodynai. 
Rašyti:

Dainora, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

3. ST. DUNSTAN'S GARDENS. 
LONDON, W.3. 
Tel. ACO 4374

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

Manchester

GGGGGGGGGGGGGGG

BENDRAS ŠVIETIMO DARBAS
Mieste gyvenantiems vaikams ir jauni

mėliui liet, kalbos ir kitų liet, dalykų pa
mokos nuo kovo 23 dienos yra Židinyje po 
lietuviškų 11.15 valandos pamaldų. Kolo
nijos tautiečiai tam rodo gyvo dėmesio. Ti
kimasi turėti daugiau mokytojų. Tuo tarpu 
mokosi vaikų ir jaunimo grupės.

Bendras sutartinis darbas teikia naujų 
vilčių.

Užsirašykime pas Židinio vadovybę arba 
organizacijų vadovus nedelsdami.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devy nertos— pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną" —

2 ,vv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd., 

London, E.2.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

PRESTONAS — kovo 23 d., 12.15 vai. (St. 
Ignatius' bažn.).

MANCHESTERIS — rekolekcijos kovo 29 
d., 4.30 vai., St. Chad's bažn. ir kovo 30 
d., 11 vai., Notre Dame vienuolyne, Big- 
nor St., Manchester 8.
Vedėjas: kun. A. Geryba.

KETTERING — kovo 23 d., 12 vai., šv. Ed
vardo bažn., London Rd. Rekolekcijų— 
velykinės atlikimo pamaldos.

NOTTINGHAM — kovo 23 d., 11.15 vai., J. 
Židinyje.

NOTTINGHAM — kovo 30 d„ 11.15 vai., 
J. Židinyje.

ROCHDALE — kovo 23 d., 12 v.
LEEDS — kovo 30 d„ 3 vai. p.p.
BRADFORD — balandžio 6 d., 12.30 vai.

Miesau Apylinkės atkuriamasis susirinki
mas. Prieš keletą metų čia esant didesniam 
lietuvių telkiniui (4203 LSCo), ši apylinkė 
buvo didelė ir pajėgi. Likvidavus kuopą, 
iškriko ir bendruomenė.

Praeitų metų pabaigoje imtasi iniciaty
vos Apylinkę vėl atkurti. Iki susirinkimo 
įstojo 14 narių. Išrinkta Apylinkės Valdy
ba: pirmininku dr. Jurgis Gurklevičius, 
sekretorium Juozas Venys, revizoriais: Er
win Margis ir Klemensas Zakis. Tikimasi, 
kad ir aplinkui gyvenantieji lietuviai su
pras bendruomenės reikšmę ir jon stos na
riais.

Jv
.**

A. A. Antanas Raslanas, dažytojas, gi
męs 1883. I. 17 Utenoje, mirė 1969. 1. 14 
Rendsburge.

MANCHESTERIS
ATSTOVO PRANEŠIMAS

Kovo 22 d., šeštadienį. Lietuvių Sociali
niame Klube šaukiamas DBLS Mancheste
rio skyriaus susirinkimas, kuriame atsto
vas A. Jaloveckas papasakos apie DBLS ir 
Lietuvių Namų Bendrovės suvažiavimus.

Kviečiami dalyvauti nariai ir akcininkai 
ir visi tais reikalais besidomintieji.

Pradžia 6 vai. vakare.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrainie
čių klube, 80 Molesworth St., bus daromas 
pranešimas iš DBLS atstovų ir LNB akci
ninkų suvažiavimo.

Visus DBLS skyriaus narius ir akcinin
kus prašome dalyvauti.

PRANCŪZIJA
Pr. LB Krašto Tarybos posėdis buvo sau

sio 24 d. Posėdyje buvo svarstomas PrLB 
vidaus tvarkos nuostatų projektas.

Pamaldos už min. P. Klimo vėlę atlaiky
tos sausio 26 d.

Milašiaus bičiulių draugijos rūpesčiu ge
gužės mėn. bus prikalta paminklinė lenta 
Fontainebleau mieste prie namo, kuriame 
gyveno ir mirė poetas O. V. Milašius.

Ta proga PrLB krašto valdyba numato 
suruošti išvyką į Fontainebleau.

S. Petkevičaitės mirties metinių proga 
pamaldos buvo vasario 9 d. Velionės ant
kapis pašventintas Billancourt kapinėse. 
Antkapį padarė skulpt. A. Moneys.

Tautinių šokių grupė pradėjo repeticijas. 
Jolita Kavaliūnaitė, atvykusi studijuoti iš 
Clevelando, yra grupės vadovė. Šiais me
tais šoka: Chantal Chlibinskaitė, Jolita Ka
valiūnaitė, Francoise Laude, Ada Martin- 
kaitė, Regina Vaiciekauskaitė, Antanas 
Liutkus, Bernard Odier, Michel Pagnier, 
Mario di Presenti, Jonas Vaiciekauskas. 
Akordeonu groja Max Gicquel. Šokėja

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
— šiais metais vėl tęsiamas Sodybos at- 

želdinimas. Bus pasodintas nemažas kiekis 
eglaičių, pušaičių ir japoniškų medžių. Jei
gu būtų lėšų daigams nupirkti, kalėd. eg
laičių plotus būtų galima žymiai padidin
ti. Be kita ko, tai yra nebloga investacija, 
nes ūgtelėjusios eglaitės, kaip žinoma, turi 
gerą rinką ir kainą. Tūkstantis gerai išsi
vysčiusių eglaičių daigi) kaštuoja 16 svarų 
ir 10 šil. Kas norėtų prisidėti prie Sodybos 
apželdinimo?
— Negausus Middlesbrough apylinkės lie-

tuvių būrelis per A. Paulauską atsiuntė 
gražų rūbų ir avalinės siuntinį buvusiam 
savo draugui Sodybos gyventojui A. Gurs- 
kui. Pastarasis į Sodybą persikėlė jau li
gonis ir visiškas beturtis. Pažymėtina, kad 
A. Paulauskas. Urbonas ir kiti tos apylin
kės lietuviai jau seniai rūpinosi savo drhu- 
go likimu, ir tik jų dėka jis atsirado Sody
boje. Gražus ir sveikintinas pavyzdys.

— Trys bradfordiškiai, A. Laurušonienė, 
P. Laurušonis ir P. Mončiunskas, įstojo į 
Sodybos klubą tikraisiais nariais.

Christiane Pawlik nuo rudens gydosi Che- 
villy-Larue (Val-de-Marne) sanatorijoje.

Ilgamečiai šokių grupės nariai Antanas 
Moneys ir Petras Klimas iš grupės pasi
traukė.

Dail. Pranas Gailius išstatė savo grafi
kos darbus Salon de la jeune gravure.

Prel. Audrys-Juozas Bačkis, buvęs nun
ciatūros sekretoriumi Costa Ricoje, nuo 
1968 m. lapkričio 1 d. paskirtas nunciatū
ros pirmuoju sekretoriumi Ankaroje, Tur
kijoje. Vykdamas į paskyrimo vietą, lan
kėsi savo brolio Ričardo šeimoje.
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