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JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI
Pirmasis Laisvojo Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas, įvykęs 1966 m. birže
lio 30-liepos 3 dienomis Chicagoje, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, ir atstovaująs 
Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgi
jos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Itali
jos, Jungtinių Amerikos Valstybių, Kana
dos, Kolumbijos, Naujosios Zelandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Urugva
jaus, Venezuelos bei Vokietijos lietuvių 
jaunimui, paskaitomis, simpoziumais bei 
diskusijomis aptaręs išeivijos lietuvių jau
nimo tikslus, siekimus, pareigas ir uždavi
nius, iškilmingai pareiškia:

LIETUVIU TAUTOS REIKALU
Kongresas reiškia tikėjimą lietuvių tau

ta, turinčia žmonijos istorijoj savo vietą ir 
misiją, ypač dabartiniais laikais, kai pa
saulio tautos suartėja bendriesiems žmoni
jos tikslams siekti ir vykdyti.

Todėl Kongresas didžiuojasi visais tais 
lietuviais, kurie su nepalaužiama viltimi 
ir pasiaukojimu dirbo ir dirba savo tautos 
gerovei ir ateičiai, ypač Lietuvos jaunimu, 
savo valią išreiškusiu 1941 metų sukilimu 
prieš okupantą, didvyriškomis partizanų 
kovomis, rezistenciniu pasipriešinimu ir 
kitais žygiais.

Išeivijos lietuvių jaunimas, tęsdamas 
tautinius darbus svetur, reiškia savo tau
tai ištikimybę ir ją vykdo šiais darbais.

Pasisako už Jungtinių Tautų Chartos ir 
Žmogaus Teisių Deklaracijos visuotinį įgy
vendinimą, laiduojantį valstybinio apsi
sprendimo, kultūrinio savitumo, religijos, 
žodžio, sąžinės ir kitas teises bei laisves. 
Tokių teisių ir laisvių taip pat privalo lie
tuvių tauta, turinti ilgaamžę istoriją, tau
tinę savo kultūrą ir nepriklausomo gyveni
mo tradicijas. Dėl to Kongresas dabartinę 
Lietuvos okupaciją, įvykdytą klastingu so
vietinės Rusijos ir nacinės Vokietijos susi
tarimu, laiko neteisėtu prievartiniu aktu, 
pavertusiu Lietuvą Sovietų Sąjungos dali
mi su visais iš to kylančiais kolonizaci
niais padariniais — išnaudojimu, naikini
mu, nutautinimu ir nuvertinimu.

Kadangi aukščiau minėtos teisės ir lais
vės yra visos kultūringosios žmonijos lai
mėjimas, dėi to visų kultūringų žmonių 
jos turi būti ginamos ir saugojamos. Lietu
vių išeivijos jaunimas, bręsdamas kartu su 
teisių bei laisvių idealo įsitvirtinimu žmo
nijoj, pasižada ne tik pats dėl šio idealo 
kovoti, bet kartu kreipiasi ir į kitus:

1) Didžiuojasi Lietuvos jaunimo atspa
rumu okupanto užmačioms, didžiai vertina 
jo pastangas išlaikyti tautinę savo indivi
dualybę ir tiki, kad jis nesusigundys ko
munizmo skraiste dengiamais rusiško im
perializmo siekimais, ir linki ištvermės ir 
ryžto.

2) Prašo rusų tautos jaunimą suprasti 
lietuvių tautai daromą žalą ir santykius su 
Lietuvos jaunimu grįsti ne režimo tironija 
ir komunizmo nusikaltimais, bet gerų kai
mynų susipratimu ir pagarba.

3) Kviečia pasaulio jaunimą, su kuriuo 
kartu laisvėje gyvena, padėti kovoti už 
Jungtinių Tautų Chartos ir Žmogaus Tei
sių Deklaracijos principų taikymą visoms 
pasaulio tautoms, ne tik didelėms, bet ir 
mažoms, ne tik šiapus, bet ir anapus Gele
žinės uždangos.

Kongresas tiki, kad yra atėjęs metas 
žmonijos santykiuose atsisakyti jėgos bei 
dominavimo ir juos grįsti teisingumu bei 
broliškumu, ta ekumenine dvasia, kuri sa
vo išraišką rado neseniai įvykusiame Vati
kano suvažiavime. Tokioms viltims Kon
gresas laukia visų tautų jaunimo pritarimo 
ir paramos, ir tai būtų visų gražiausia, ką 
jis pasauliui galėtų duoti.

Tokios mūsų viltys, kuriomis tikime, ir 
siekimai, kuriems ryžtamės. Bet, norėdami 
kitų talkos, taip pat ir patys turim būti 
stiprūs ir pajėgūs.

Tai priklauso nuo mūsų vieningumo ir 
- organizuotumo. Tokį vieningumą ir orga
nizuotumą mums laiduoja Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, laisvojo pasaulio lietu
vius jungianti lietuvybės pagrindu ir vyk
danti bendruosius tautinius jų tikslus Lie
tuvių Chartos principais. Dėl to Kongresas 
skatina laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą 
visu plotu jungtis į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, kurios iniciatyva bei parama 
taip pat įvykdytas ir šis pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, pasirinkęs 
savo šūkiu „Mūsų jėgos, mūsų žinios lais
vai Lietuvai Tėvynei.“

Tad į darbą išlaikyti išeiviją Lietuvai ir 
jaunimą Lietuvos ateičiai!

JAUNIMO KONGRESŲ REIKALU

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
buvo pirmasis žingsnis į lietuvių jaunimo 
bendravimą ir bendradarbiavimą visos lie
tuvių išeivijos mastu. Todėl Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Kongresai turi ir toliau bū
ti vieta, reguliariai teikianti ir jungianti 
jaunimą bendram tautiniam darbui ir sie
kimams. Kongresų šaukimo iniciatyvos ir 
toliau prašoma imtis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

LIETUVIŲ SPAUDOS REIKALU
Lietuvių spauda, būdama tautinės kul

tūros ryški ir svarbi dalis, reikalinga jau
nimo dėmesio ir paramos.

Atskiro dėmesio nusipelno žurnalas Li- 
tuanus ir Lietuvių Enciklopedija anglų 
kalba, skiriami lietuvių kultūros reprezen
tacijai ir teikią lietuvių tautos mokslo, kul 
tūros ir gyvenimo pagrindines žinias.

JAUNIMO ŽIDINIŲ REIKALU
Kongresas skatina lietuviškų institucijų 

ir bendruomenių vadovybes vietovėse, kur 
tik įmanoma, steigti jaunimo židinius, tuo 
sudarant geresnes realias sąlygas jauni
mui burtis, bręsti ir veikti.

PASAULIO LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS REIKALU

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese da
lyvavusių lietuvių studentų sąjungų nariai 
ir vadovai, išdiskutavę bendros studentų 
organizacijos svarbumo reikalą, sutarė 
įsteigti Pasaulio Lietuvių Studentų Sąjun
gą. Sąjungos veiklą koordinuoja Pasaulio 
Lietuvių Studentų Atstovybė.

POLITINĖS ORGANIZACIJOS REIKALU

a) Kongresas, apsvarstęs reikalą ir ga
limybes jaunajai kartai jungtis į bendrą 
lietuvių politinės veiklos organizaciją, lai
ko, kad dabartinis politinės vadovybės su
darymo būdas partiniu ar sroviniu pagrin
du yra tokio įsijungimo kliūtimi.

Kitoje aplinkoje išaugusi jaunoji karta 
nėra organiškai susijusi su išeivijos atsi
neštais politiniais lietuvių junginiais. Siek 
damas efektingo organizacinio apjungimo, 
Kongresas tiki, jog politinė lietuvių išeivi
jos vadovybė turi būti sudaryta demokra
tiniu būdu, ją sudarant remiantis gyvomis 
visuomenės jėgomis, o ne paveldėjimo prin 
cipu ar fiktyviais politiniais vienetais.

b) Kongresas mano, jog per daugelį me
tų esmiškai nesikeltus įvairių centrinių 
politinių institucijų vadovybių sąstatui ir 
to pasėkoje įsigyvenus vienodumui bei kū
rybiniam lėkštumui, reikia plataus politi
nės vadovybės sąstato pakeitimo, kuris iš
keltų lietuvių politinę veiklą į dabarties 
reikalavimus atitinkantį ir veiksmingesnį 
lygį. Kol bus paruoštas kelias demokrati
niam politinės vadovybės sudarymo būdui, 
Kongresas kviečia politinius junginius de
leguoti naujų žmonių į esančias politinės 
veiklos pozicijas.

c) Siekdamas sustiprinti darbą už lietu
vių tautos interesus ir jungti į tą darbą 
visus lietuvius, Kongresas prašo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą ir kitus atski
ruose kraštuose veikiančius politinės veik
los vienetus dar šiais Jaunimo Metais su
šaukti konferenciją ar konferencijas rei
kalingoms reformoms paruošti.

POLITINĖS PROGRAMOS REIKALU
a) Lietuvos geopolitinė ir šiandieninė 

tarptautinė padėtis yra nepalanki greitam 
lietuvių tautos išsivadavimui įr valstybės 
atstatymui. Todėl reikia praplėsti išeivijos 
politinės akcijos tikslus. Ilgalaikėje laisvės 
kovoje šalia politinio elemento iškyla ypač 
svarbus kultūrinis tautinės sąmonės išlai
kymo tikslas. Didžioji dalis pastangų turi 
būti skirta tautinės kultūros ugdymui, 
kad, nežiūrint laisvės kovos ilgio, liktų są
moninga tauta tautinei nepriklausomybei 
atstatyti.

b) Išeivija savo politinę programą turi 
nusistatyti pasiremdama realiais pasauli
nės politikos faktais ir lietuvių tautos ge
rove bei interesais pavergtame krašte. 
Principiniai viskas yra panaudotina, kas 
silpnintų rusinimo įtaką Lietuvoje, ir vis
kas atmestina, kas tai stiprintų.

c) Siekdami visomis jėgomis padėti sa
vajai tautai laisvės kovoje, turime kreipti 
ypatingą dėmesį į okupuotą Lietuvą, viso
mis išgalėmis stiprinti jos žmonių ryšius 
su Vakarais ir palaikyti jos laisvės ir ne
priklausomybės viltis.

d) Politinėje išeivijos programoje priva
lome nejungti valstybės atstatymo tikslo 
su būsimos vidinės santvarkos klausimu. 
Tik pati tauta, atgavusi laisvę, gali nusta
tyti savo valstybės santvarką bei pasirink
ti gyvenimo būdą. Šiandien didžiausias lie
tuvių tautos priešas yra rusiškas imperia
lizmas, siekiąs nutautinti ir tuo būdu galu
tinai palaidoti visas nepriklausomybės vil

tis tautoms, atsidūrusioms Maskvos kolo
nijinėje imperijoje. Tad kova prie rusiš
kąjį imperializmą turi pirmenybę prieš ki
tus politinius uždavinius.

e) Santykiuose su okupuota Lietuva rei
kia skirti lietuvių tautą nuo jėga primesto 
sovietinio režimo. Kaip caristinėje, taip ir 
sovietinėje priespaudoje rusai nepajėgė 
ir nepajėgs užgniaužti tautos kūrybinės 
dvasios. Tai, kas šiandien teigiamo Lietu
voje atsiekiama, yra lietuvių tautos kūry
bingumo pasireiškimas, o ne okupantų dar
bai. Neigiamas lietuvių tautos kūrybinių 
pastangų vertinimas yra pagalba rusiška
jam komunizmui naikinant tautinius skir
tumus ir kuriant vienatautę rusiškąją im
periją.

f) Privalome sudaryti ir išnaudoti visas 
galimybes, kad Vakarų pasaulio sampratos 
plačiausiai sklistų lietuvių tautoje. Jos yra 
mūsų priemonės lietuvių tautos laisvės 
troškimams skatinti. Turi būti stiprinamos 
ir plečiamos radijo transliacijos į Lietuvą, 
ruoština speciali spauda tautai, išnaudoti- 
ni asmeniniai ryšiai ir visos kitos priemo
nės, kurios stiprina lietuvių tautinę sąmo
nę ir ugdo laisvės troškimą Lietuvoj.

g) Lietuvos valstybės suvereninių teisių 
faktinis atstatymas ir sovietų okupacijos 
nepripažinimo užtikrinimas JAV ir kitose 
vakarų valstybėse yra ir toliau kertinis iš
eivijos uždavinys. Naujų draugų ir Lietu
vos laisvės darbo talkininkų ieškojimas vi
sose pasaulio tautose turi tapti pagrindi
niu darbu, įjungiant į jį visas išeivijos jė
gas ir kartas.

PAREIŠKIMAS LIETUVOS JAUNIMUI
Prie Jaunimo deklaracijos ir Jaunimo 

Kongreso nutarimų jungiame šį pareiški
mą Lietuvos jaunimui.

Pirmoje vietoje statome visų lietuvių 
nesąlyginę vienybę, viršijančią bet kokius 
asmeninius ar kultūrinius skirtumus, ku
riuos išryškina okupuotos Lietuvos ir mū
sų gyvenamųjų kraštų ekonominės, sociali
nės, politinės, kultūrinės ir laiko sąlygos.

Iš septyniolikos kraštų susirinkę realiai 
jaučiame šiuos skirtumus. Vienybės pagrin 
du tad laikome nusistatymą tautos reikalu 
ir bendrą sutarimą, pagrįstą atlaidžiu as
menišku viens kito supratimu dabar ir 
ateityje.

Už vis brangesnį laikome savo ryšį su 
Jumis, mūsų bendramečiais Lietuvoje. 
Kaitų trokštame laisvai kurti, mokytis, 
melstis, praleisti laisvalaikį, kurti šeimą, 
ieškoti asmeninės laimės.

Džiaugiamės kiekvienu žodžiu apie Jus 
ir iš Jūsų ir stengiamės, kiek sąlygos lei
džia, pranešti apie save. Į Jus žiūrime kaip 
į brolius ir seseris, niekada įr niekur ne- 
perkeldami į Jus priešingumo, kurį jaučia
me okupaciniam režimui.

Kad po tiek išeivijos metų susirenkame 
net antrosios ar trečiosios kartos lietuvių 
jaunimas, yra ne tik mūsų pastangų, bet ir 
Jūsų vilčių ir tikėjimo mumis reiškinys. 
Šios viltys jungia mus visus.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas

1966 liepos 2 Chicago, Illinois, U.S.A.

JAUNIMO KONGRESO DELEGACIJA
VALST. DEPARTAMENTE

Liepos 21 d. 4 vai. pp., Valstybės Depar
tamente, Washingtone, Valstybės Sekreto
riaus Veikiantysis Padėjėjas (Acting As
sistant Secretary) Europos Reikalams Wal
ter Stossel, Jr. priėmė Jaunimo Kongreso 
delegaciją.

Delegacijoj buvo A. Zaparackas, A. Su
žiedėlis, G. Sabataitis, N. Umbrazaitė ir kt. 
Delegaciją lydėjo atst. J. Kajeckas. (Elta)

KIEK SURINKTA PARAŠŲ?

Jaunimo Kongreso Peticijai į Jungtines 
Tautas, kaip praneša iš Kongreso Komite
to, parašų surinkta: Jungt. Valstybėse — 
84.358, Kanadoj — 10.157, N. Zelandijoj — 
12.624, kitur — 45.506. Iš viso — 140.021.

(Elta)

MEMORIALINĖ DARIAUS IR GIRĖNO 

LENTA VROCLAVE

Dariaus ir Girėno žuvimo vietoj liepos 
17 dieną prie esamojo paminklo atidaryta 
nauja memorialinė lenta. Jąja pasirūpino 
Vroclave (buv. Breslau) gyvenantieji lie
tuviai. Ten yra Lenkijos Lietuvių Visuo- 

,meninės Kultūros draugijos skyrius. (Elta)’

PAVERGTIEJI SU LAISVAISIAIS

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga, 1966 
m. liepos 20 dieną, Washingtone, National 
Press Club patalpose, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo vadovybė surengė priėmimą- 
vakarienę JAV Kongreso nariams bei ki
tiems artimiems savo rėmėjams bendra
darbiams ir spaudos atstovams.

Vakarienės programą pradėjo PET Sei
mo ir Vliko pirmininkas V. Sidzikauskas, 
o programai vadovavo buvęs Laisvosios 
Europos Komiteto prezidentas admirolas 
Harold B. Miller. Invokaciją atliko kun. 
Juozas Gedra.

Pagrindinėje kalboje V. Sidzikauskas 
nagrinėjo pavergtųjų sąvoką, kaip ji šiuo 
metu suprantama, ir plačiai pagrindė pa
žiūrą, kad ryškiausias pavergtųjų sąvoką 
atitinkąs pavyzdys šiuo metu yra eilė Eu
ropos tautų, dėl Sovietų Sąjungos viešpa
tavimo negalinčių tvarkytis savarankiškai.

Pavergtų tautų padėties paveikslą gy
vais pavyzdžiais iš dabartinės tikrovės itin 
paryškino Jan Lukas, vos prieš dvejus me
tus (1964) pasitraukęs iš Čekoslovakijos.

Šia proga JAV Kongreso nariai Lester 
L. Wolf (D., N.Y.) ir Ed Reinicke (R., 
Cal.), už nuopelnus ginant pavergtųjų tau
tų reikalus, buvo apdovanoti Pav. Eur. 
Tautų Seimo medaliais. Be to, medaliu bu
vo pagerbtas kapitonas Konstantinas Lu- 
bavs, latvis, žuvęs Vietnamo kare.

Apdovanotieji New Yorko ir Californijos 
atstovai Kongrese savo kalbose didžiai įs
pūdingai išdėstė, kodėl jie uoliai remia pa
vergtų laisvės kovą ir kokias tos kovos 
priemones jie pasiryžę skatinti. Pareiški
mai pasižymėjo itin giliu pavergtųjų tautų 
problemų supratimu. (Elta)

Septynios DIENOS
KOSYGINAS NORįS PASITRAUKTI

Britų laikraščiai tvirtina, kad sovietų 
ministeris pirmininkas Kosyginas netru
kus pasitrauksiąs.

Jo sveikata esanti nekokia, o svarbiau
sia — jam nusibodę kovoti su visais tais, 
kurie nori griežto režimo. Perimdamas iš 
Chruščiovo pareigas, jis norėjęs atsidėti 
perorganizuoti ekonominiam gyvenimui, 
bet nelinkęs vesti aiškesnės užsienių poli
tikos.
ABU PATENKINTI

Britanijos min. pirm. Wilsonas grįžo iš 
JAV patenkintas, nes prez. Johnsonas už- 
gyrė jo drąsą imtis griežtų priemonių ap
sitvarkyti ekonomiškai.
REVOLIUCIJA PO REVOLIUCIJOS

Prieš pusmetį kariai perėmė Nigerijos 
valdymą. Kadangi kraštas prieš tą karinį 
sukilimą valdėsi federaciniais pagrindais, 
tai atskirų sričių valdantieji buvo arba iš
žudyti, arba suimti ir įkalinti. Naujoji ka
rinė valdžia panaikino federalinę santvar
ką.

Dabar nepatenkintieji ta naująją tvarka 
kariniai vadai suruošė naują sukilimą, pa
leido kai kuriuos dar gyvus likusius poli
tikus ir žada atstatyti federalinę santvar
ką.
POSŪKIS NUO KINIJOS

Japonijos komunistų partija nuiminėjo 
visus Kinijos komunistų vado Mao Tse- 
tungo portretus nuo sienų savo būstinėse. 
Komunistams siūloma neklausyti Pekingo 
radijo ir nevažinėti į Kiniją.

Japonijos komunistų partija vis buvo Ki 
nijos komunistų šalininkė ideologiniame 
fronte, bet nuo pavasario pradėjo sukti į 
neutralumą. Dabartinis žingsnis gali būti 
taip pat išdava ir Japonijos - Sov. Sąjun
gos artėjimo. Tą suartėjimą labai puola Ki 
nijos komunistai.

KO BIJO INDIJA?
Kinija ir Pakistanas nutarė rytinėje Pa

kistano dalyje, Rupparo provincijoje, steig 
ti bendrą atominę stotį.

Ryšium su tuo sutarimu bendradarbiau
ti atominėje srityje Pakistanas pradėjo 
skelbti, kad Indija ruošiasi pradėti vykdy
ti atominius bandymus po žeme, ir Indija 
bijo, kad tai nebūtų pastangos išprovokuo
ti karą.

KARAS DĖL BEATLES
Populiari britų dainininkų grupė „Beat

les“ dabar koncertavo JAV, ir vienas to 
ketvertuko narys kažkam prasitarė, kad 
jie esą populiaresni negu savo metu Kris
tus.

Dėl to sujudo kai kurie Amerikos sluoks 
niai, ypač pietinėse valstijose, kur stipri 
Ku-Klux-Klano įtaka. Ten jau ruošiami 
vieši ir iškilmingi laužai deginti tų daini
ninkų plokštelėms. Kai kurios radijo sto
tys nebenaudoja jų plokštelių muzikos, o 
kai kurios, priešingai, dar padažnino jų 
naudojimą.

APDOVANOTI URUGVAJIEČIAI
Lietuvos pasiuntinybė Urugvajuje bir

želio 28 d. iškilmingai įteikė keliems aukš
tiems Urugvajaus vyriausybės pareigū
nams Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
medalius ir diplomus — pagarbos ir dėkin
gumo ženklus už jų pagalbą pavergtų tau
tų, ypač Lietuvos, laisvės siekėjams.

Taip pagerbti buvo: valstybės tarėjas A. 
Zerilla de San Martin, užsienio reikalų mi
nistras L. Vidai Zaglio, buvęs užsienio rei
kalų ministras H. Martines Montero ir už
sienio reikalų ministerijos protokolo direk
torius J. C. Althabe.

Lietuvos atstovas A. Grišonas nušvietė 
to akto prasmę, o Vidai Zaglio ir Zerilla de 
San Martin, savo ir kitų vardu atsakyda
mi, pareiškė gilių simpatijų lietuvių tautai 
ir linkėjo jai nepriklausomybės bei laisvės. 
Atkreipė dėmesį ir į kai kuriuos Lietuvos 
panašumus su Urugvajum, tarp ko kita ir 
į abiejų kraštų geografinio pavidalo pana
šumą į širdį, lyg simbolizuojantį šių kraš
tų santykių nuoširdumą.

Apdovanotiesiems pagerbti surengtame 
priėmime dalyvavo apie šimtas viešnių ir 
svečių, jų tarpe Vokietijos, Ispanijos, Ve
nezuelos, Čilės, Paragvajaus ir Kinijos 
ambasadoriai, Kanados ir Libano atstovai, 
Urugvajaus krašto apsaugos ministras ge
nerolas Moratorio, apdovanotųjų giminės 
ir lietuvių kolonijos atstovai. (Elta)

SOLISTAI IŠVAŽIAVO LINKSMINTI
Vilniaus filharmonija išsiuntė keturis 

solistus palinksminti Mažosios Lietuvos 
kolonistų. Solistai, žinoma, nei Didžiosios, 
nei Mažosios Lietuvos dainų dainininkai: 
Rubackis, Ambraška, Kicanova ir „repa
triantas“ Mackonis, Lotynų Amerikos liau
dies dainų atlikėjas. (Elta)

ERIIARDUI PATIKO
Pateikdamas planą, kaip Vokietija galė

tų aptvarkyti savo ekonominį gyvenimą, 
kancleris Dr. Erhardas įspėjo, kad gal teks 
imtis tokių pat griežtų priemonių sustab
dyti netvarkai, kaip Britanija.

IŠVALYTAS GENERALINIO ŠTABO 
VIRŠININKAS

Toliau vykdydama valymus aukštų pa
reigūnų, kurie įtariami opozicija ar neside 
rinimu prie vyraujančios linijos, Kinijos 
komunistų partija pašalino generalinio šta 
bo viršininką Lo Jui-chingą, kuris ilgus 
metus ėjo kartu ir kariuomenės vado pa
reigas.
MAŽIAU ATITRAUKTA

Buvo tvirtinama, kad amerikiečiai iš Vo 
kietijos atitraukė jau net 40.000 karių spe
cialistų ir išsiuntė juos į Vietnamą.

Dabar JAV krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnai skelbia, kad tai netiesa: ati
traukta esą tik 10.000. O į atitrauktųjų 
vietą per pusmetį būsią atsiųsta naujų.
JIS VIS DĖLTO IŠRINKTAS

Prisilaikydamas konstitucijos, susirin
kus posėdžiaut naujajai vadinamajai aukš 
čiausiai tarybai sovietų ministeris pirmi
ninkas Kosyginas buvo įteikęs atsistatydi
nimo pareiškimą. Bet jis ir vėl išrinktas.

— Kai Britanijoje vyko tarptautinės fut 
bolo varžybos, įvyko pasaulyje keistų atsi
tikimų: vienas vokietis pasikorė, kai suge
do jo televizijos aparatas ir jis negalėjo 
sekti rungtynių, o kitas Berlyne užmušė 
savo pamotę, kuri pradėjo burbėti, kad jis 
pareidinėja nelaiku iš darbo, žiūrėti per te
leviziją futbolo.

— Olandijos vyriausybė siūlo karalie
nės Julijanos metines pajamas iš 250.000 
svarų pakelti iki 520.000 sv.

— Vakarų Vokietijoje armijos pasirody
mų metu antitankinė raketa nukrito apie 
350 pėdų nuo prez. Loebkės, bet smaigalis 
nesprogo, ir niekas nebuvo sužeistas.

— Pasiėmęs 4 šautuvus ir revolverį, 
amerikietis studentas įsilipo į aukštą uni
versiteto pastatų bokštą Texase ir pradėjo 
šaudyti, nušovė 15 ir sužeidė nemaža, kol 
pats buvo nušautas.

— Sutikęs būti bandomas, anglas Laffer 
tys išbuvo 400 pėdų gilumo oloje po žeme 
nuo kovo 27 d. iki rugpiūčio 1 d.

— Aukščiausi pasaulyje pastatai bus da 
bar Manhattano saloje, New Yorke, prade 
darnieji statyti Pasaulio Prekybos Centrui 
du pastatai - dangoraižiai, kurie bus 110 
aukštų, 1.350 pėdų aukštumo, ir kainuos 
abu apie 525 mil. dolerių.

— JAV prezidento Johnsono žentas Pat
rikas Nugentas yra airiškai lietuviškos kil 
mės: tėvas yra airis, o motina — lietuvė.

— Iš Britanijos 110 sekretorių išvažiavo 
dirbti į Kanadą.
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LIETUVIŠKO DARBO PRIEKYJE

VIKTORAS IGNAITIS
Viktorą Ignaitį geriausiai pažįsta, be 

abejo. Bradfordo ir apylinkių lietuviai, nes 
■ilgi metai jau. kai jis ten dirba lietuvišką 
darbą. Bet ta jo veikla nuolat išsiveržia iš 
vienos kolonijos ar organizacijos rėmų ir 
įsigyja visuotinumo bruožų. Įsikūręs Ang
lijoje, jis tuojau pat įsijungė į DBLS, ir 
šiam šviesuoliui, žinoma, teko eiti savo vie 
tiniame skyriuje įvairias vadovaujamąsias 
pareigas — pirmininkauti ar sekretoriauti. 
Bet jis taip pat yra buvęs, galima sakyti, 
nuolatinis DBLS suvažiavimų dalyvis, ne
be kartą ir jų pirmininkas, taip pat DBLS 
Tarybos ar Garbės teismo narys. O tokios 
jo pareigos jau susijusios nebe vien tik su 
Bradfordu, o su visa mūsų lietuviškąja 
bendruomene ir visuomene.

Dar ir eilė kitų darbų yra tokių bendri
nių. Mes visi žinome, kad kai D. Sadūnai- 
tė-Sealey nusikėlė į JAV, tai V. Ignaitis 
perėmė šio krašto lietuvių skautų jau se
niai leidžiamąjį neperiodinį ..Budėkime“ 
laikraštėlį, kuris plačiai paskleidžiamas 
tarp skautų ir visuomenėje. Perėmė, sėk
mingai redaguoja, ir tasai leidinys jo ran
kose nuo pat pradžios turi jau ignaitišką 
veidą, jo asmenybės išraišką.

„Europos Lietuvyje“ taip pat visi esame 
skaitę jo atsiminimų iš Gižų, šiam laikraš
čiui jis ir šiaip parašo ar ką išverčia, bet 
dažniausiai pasirašinėja slapyvardžiais.

Kai dėl darbo Bradforde, tai jis nepasi
tenkina vien tik DBLS. Pajėgių, darban 
prisišaukiamų žmonių niekur nėra per 
daug. Dėl to V. Ignaitis dirba lietuviškoje 
mokykloje, ir ypač ta našta jam pasunkė
jo, kai prasivėrė durys lietuviams išva
žiuoti į užjūrių kraštus ir ten išskubėjo 
nemaža anksčiau Bradfordo lietuviškoje 
mokykloje dirbusių žmonių. Kaip atsime
name, bradfordiškiai lietuviai užsimojo, 
pasiryžo ir įsitaisė savo lietuviškiems rei
kalams namus. V. Ignaitis čia buvo ir te
bėra tarp tų, kurie metai iš metų rūpinasi 
tų namų tvarkymu ir išlaikymu: jis kurį 
laiką pirmininkavo klubui, o dabar yra 
nuolatinis revizijos komisijos narys.

Mes ir nesistebime, kad V. Ignaitis yra 
vis tarp pačių pirmųjų švietimo ar visuo
menės darbe. Atrodo, kad tai jau yra ant
rasis jo prigimimas, švietimo ir visuome
ninį darbą jis pradėjo prieš daugelį dau
gelį metų, dar tada, kai jis pats tebuvo tik 
dvidešimt metų amžiaus vaikinas, o ir mū
sų Lietuva dar neseniai tik buvo pradėjusi 
nepriklausomą gyvenimą ir labai reikalin
ga energingų švietėjų, organizatorių ir ju
dintojų. Vadinas, buvoTabai reikalinga to
kių žmonių, kaip Viktoras Ignaitis. Jis ir 
atėjo, organizavo, judino, švietė, kol tik 
galėjo, kol Lietuva buvo laisva. O kai pa
sitraukė svetur, taip pat tuo senuoju įpra- 
timu-antruoju savo prigimimu imasi ir ne
ša kiekvieną lietuvišką naštą, nors šian
dien jau ir amžius pradeda slėgti pečius.

Gimė jis 1903 m. balandžio 14 d. Parau
sių kaime, Keturvalakių valse., Vilkaviš

kio apskr. O paaugęs pasiruošė mokytojo 
darbui ir 1924 m. jau pradėjo mokytojo 
darbą kaime. Mokytojo darbą daugiausia 
diibo Gižuose. Tik užėję bolševikai atleido 
jį iš senosios vietos ir nukėlė dirbti į daug 
smulkesnę ir naują vietą — Paežerius, Dr. 
Vinco Kudirkos tėviškę. Bet tas pažemini
mas jam išėjo į gera — jis pasiliko neiš
tremtas į Sibirą.

Pradėjęs mokytojo darbą, kartu tuoj įsi
jungė ir į organizacinį gyvenimą. Iš pra
džių dirbo su pavasarininkais, o vėliau su 
šauliais. Dirbdamas su šauliais, ėjo įvai
rias pareigas tiek valdybose, tiek ir rink
tinės taryboje. Rengė vaidinimus, skaitė 
daug paskaitų tiek organizacijoms, tiek 
kaimo žmonėms. Šitaip plačiai įsisukęs į 
visuomenės darbų barus, V. Ignaitis visada 
jautė, kad iš priekyje stovinčių vadovų tu
ri būti reikalaujama būti pranašesniais ži
niomis. Dėl to. norėdamas kelti patį save, 
jis lanko žemės ūkio kursus, sporto kur
sus, vaidybos ir dainavimo kursus, kad ga
lėtų iš tiesų duoti savo vadovaujamie
siems, kur tik jie reikalingi, organizacinės 
ir specialisto pagalbos.

Anuomet, siekiant vis pažangesnio ūki
ninkavimo, kaimo jaunime populiarumo 
buvo susilaukę jaunųjų ūkininkų rateliai. 
Tokiam ūkininkų rateliui vadovavo ir V. 
Ignaitis ir 1936 m. kartu su kitais savo Gi
žuose suruošė žemės ūkio parodą, kurioje 
dalyvavo plačios apylinkės ūkininkai su 
savo gėrybėmis ir dešimt jaunųjų ūkinin
kų ratelių su savo per metus užaugintais 
produktais.

Užeinant antrajai bolševikų okupacijai, 
V. Ignaitis, kaip ir masės kitų lietuvių, 
pasitraukė į Vokietiją. Kol baigėsi karas, 
jis dirbo geležinkeliuose. O kai baigėsi ka
ras. jis atsidūrė Haffkruge, kur anuomet 
buvo susibūręs gražus būrys lietuvių. O 
kadangi tame būryje buvo nemaža priau
gančio jaunimo, tai jis nedelsdamas įsteigė 
lietuvišką pradžios mokyklą. Persikėlęs į 
Meerbeką, pradėjo dirbti ten įkurtoje lie
tuviškoje gimnazijoje — dėstė joje lietu
vių kalbą. Bet atrodo, kad vien šitame dar
be Viktoras Ignaitis neišsiteko, daug metų 
įpratęs vis būti ir šen ir ten, visur pridėti 
savo ranką, kur tik ji reikalinga, ir su vi
sais pasidalyti savo žinojimu, panaudoti 
savo organizacinius sugebėjimus. Dėl to 

jis anai Meerbeko lietuvių kolonijai įstei
gia liaudies universitetą.

Paskui užėjo emigracinės dienos. Ignai- 
čiai atsikėlė į Angliją pradėti visiškai dar
bininkiško gyvenimo. Bet, kaip matome, 
darbininkiškas gyvenimas buvo ir yra tįk 
dėl duonos kąsnio. Visas kitas laikas ir 
energija skiriama lietuvybei.

Lietuvybės dirvonai platūs. Taigi nuo 
pat jaunystės juose dirbusiam V. Ignaičiui 
daug jėgų ir energijos teko į juos sudėti. 
O kuo gi jis labiausiai džiaugiasi ir dėl ko 
nuliūsta, kai žvilgteri atgal į tuos visus 
metus? A, sako, jaučiuosi buvęs mokytoju 
ir beveik visą gyvenimą mokęs ir auklėjęs 
man patikėtą Lietuvos atžalyną-jaunimą. 
Dėl to ir džiaugiausi tais, kurie ką nors 
gera padarė, ir gailėjaus tų, kurie kreivais 
keliais išėjo.

Toks yra Viktoras Ignaitis, ir tokį jį mes 
norime ilgus metus turėti savo tarpe ir 
matyti jį dirbantį ir naudotis jo žiniomis 
ir patyrimu lietuviškiems reikalams.

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS
Kartą tūlas asmuo įtaigojo naujai išrink 

tam popiežiui, kad savo broliam suteiktų 
kilmingųjų titulus.

— Kokius titulus turėčiau jiems suteik
ti? —trumpai pertraukė jį popiežius Jonas.

— Šventasis Tėve, grafo, markizo ar 
princo...

Jonas XXIII nusijuokė.
— Įsivaizduokite mano brolius kilmin

gųjų rūbuose ir dar dekoruotus! Be to, — 
pridūrė plačiai šypsodamasis, — jie greitai 
gali būti grafais (counts), kai dabar jau 
yra cantadini (ūkininkai).

Paskum pop. Jonas papasakojo šitokį at
sitikimą.

Kartą, kai jis buvo nuncijus Paryžiuje, 
jo broliai Alfredo ir Severo nusipirko juo
dus rūbus, norėdami dalyvauti oficialiose 
iškilmėse. Tačiau nė vienas iš jų nežinojo, 

kaip užsirišti kaklaraištį, ir nusiminę krei
pėsi į jį pagalbos. Nuncijus, taipgi nemo
kėdamas atlikti šito uždavinio, pasišaukė 
savo sekretorių, kuris taip pat pasirodė 
nieko nenusimanąs apie tokius dalykus. 
Pagaliau šį darbą atliko nuncijaus šoferis.

* * *

Popiežius Jonas pasakė Italijos banki
ninkams:

— Ilgą laiką ieškojau Šv. Rašte kokio 
posakio, liečiančio jūsų profesiją, bet nie
ko neradau. Staiga, — čia popiežius taukš
telėjo į galvą, — atsiminiau, kad ten yra 
kai kas ir jums... — ir popiežius Jonas 
papasakojo Evangelijos palyginimą apie 
talentus.

* * *

Pop. Jonas 1960 m. birželio mėnesį sutei
kė audienciją kunigams. Prieš palaiminda
mas, draugiškai kalbėjosi su jais ir visus 
nustebino šia pastaba:

— Aš nesu popiežius, turįs regėjimus. 
Ir vis dėlto man sakoma, kad aš neblogai 
tvarkausi.

Tačiau Vatikano Susirinkimo pirmosios 
sesijos metu popiežius pasakė:

— Aš labai norėčiau, kad mūsų Viešpats 
man apsireikštų, pasakydamas, kada susi
rinkimas pasibaigs. Mano įsakymu jis bu
vo pradėtas, bet jį pabaigti...

BENDRUOMENĖJE IR STOVYKLOJE

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Komitetas išleido tokio vardo knygą, su
darytą A. Saulaičio, SJ, su redakciniu bū
reliu.

Kas gi tai yra?
Atrodo, kad naudinga knyga visuomeni

ninkams ir įvairių stovyklų organizato
riams pirmoje eilėje, o taip pat ir visiems 
lietuviams, ypač tiems, kuriems kyla abe
jonių, ar dar verta būti lietuviu ir daly
vauti organizuotame gyvenime. Knygoje 
daug smulkių aiškinimų ir patarimų ir 
apie bendruomenės reikšmę, ir apie mūsų 
spaudą, ir apie gimtąją kalbą, ir apie or
ganizacinį gyvenimą, ir apie programas, 
susirinkimus, ir apie stovyklautojų vado
vybę, iškylas, laužus ir kt.

JONAS AVYŽIUS-------------------------- ------- -——— -------------------------

Kaimas kryžkelėje
--------------- ------------------------------------------ ------ ---------------------------- ROMANAS

(89)

Jurėnas bejėgiškai mostelėjo ranka.
— Atviras partinis... — sumurmėjo, ap

žiūrinėdamas savo plaštaką tokiu žvilgs
niu, lyg abejotų, ar ta kūno dalis tikrai jo. 
— Atviras partinis... Tokiu klausimu... 
Apsinuoginti prieš žmones, išnešti visas 
šiukšles iš namų... Ar Grigas pagalvojo, ką 
reiškia išstatyti komunistą viešam teis
mui?

— Ne, aš nebijau viešumos, sekretoriau. 
Ne to išsigandęs atlėkiau. Manęs labiau 
nebepasmei ks. Grigas teisus: jei mes, ko
munistai, darydami gera žmonėms, didžiuo 
jamės savo nuopelnais, tai nesigėdykime 
atskleisti liaudžiai ir savo kaltes. Manote, 
žmonės mus labiau gerbs, jei. privarę krū
vą po nosimi, pasislėpsime už kampo? Aš 
pakartojau Grigo žodžius, sekretoriau, o 
nuo savęs tepridursiu tiek, kiek jau pasa
kiau: nebijau žmonių teismo, bet negaliu 
jiems vadovauti. Supraskite...

Jurėnas ilgai tylėjo. Taip ilgai, kaip nie
kad savo gyvenime, sėdėdamas su pavaldi
niu prie vieno stalo. Įėjo namų šeimininkė 
su kava. Jurėnas išsiėmė iš bufeto nugertą 
konjako butelį, stiklelius, pripilstė ir, ges
tais paraginęs Martyną, pakėlė prie lūpų 
savo taurelę. Abudu siurbtelėjo, užgėrė 
kavos. Tyla, tyla. Žmogau, kiek galima 
tylėti?

— N-taip... Vadinasi, sugalvojai pabėg
ti? Yra tokių žmonių. Pridaro klaidų, man
dagiai atsiprašo ir — už kampo. Tai ta pati 
krūva, apie kurią ką tik pats pasakei, ger
biamasis.

— Ne vienas ją privariau — turėtu
mėte žinoti. Kas jau kas, o jūs tai tikrai 
turėtumėte žinoti. O kai dėl pabėgimo, tai 
niekur nesiruošiu bėgti. Aš ne keliautojas, 
ne Bistrochodovas.

Jurėnas išblyško.
— Kaip ne keliautojas? Buvai kolūkio 

pirmininku, nusmukai iki pavaduotojo, o 
koks sekantis laiptelis? Brigadininkas! 
Pats keliauji žemyn, gerbiamasis, štai koks 
reikalas!

Martynas įsikabino abiem rankom į sta
lo kraštą. Stalas virpėjo lyg drebulio kre
čiamas: įtemptoje tyloje buvo girdėti, kaip 
tirta ant lėkštučių kavos puodukai.

— Geriau nekalbėsime apie tai, sekreto
riau... geriau nekalbėkime...

Jurėnas nuleido galvą.
— Reikėjo galvoti savo protu, nebūtų to 

atsitikę...

— Aš nesiteisinu.
— Tau nėra ko teisintis. — Jurėnas pa

sisuko šonu su visa kėde: jį slėgė Martyno 
žvilgsnis. Valandėlę tylėjo, nudelbęs akis į 
grindis, paskui prabilo, lyg su savimi kal
bėdamas: — Nuostolis! Pridaroma ne tokių 
nuostolių. Praeitą rudenį vien mūsų rajo
ne supuvo ant lauko pora šimtų hektarų 
derliaus. Ta istorija su kukurūzais, pa
ėmus šalies mastu, neverta aguonos grūdo. 
Pienės pūkelis, gerbiamasis. Pūkšt papūtei 
ii kaip nebūta. Nulėkė... Nebėra... Nebuvo 
ir nebėra... — Jurėnas kimiai nusijuokė ir 
per petį pažvelgė į Martyną.

„Nurašyti? — akimis paklausė Marty
nas. — Hektarus, taip, galima. O kaip su 
žmonėmis?“

— Keli plunksnos brūkštelėjimai, ir 
problema išspręsta. Pamirškime viską ir 
laikykime, kad nieko panašaus nebuvo, 
gerbiamasis? O kaip su tuo daiktu? — Ju
rėnas bakstelėjo pirštu į krūtinę. — Kaip 
su sąžine, jeigu ją žmogus turi?

— Vadinasi?.. — sušnibždėjo Martynas.
— Vadinasi, mudviem yra apie ką pagal

voti, labai rimtai pagalvoti, Martynai Vili
mai. — Jurėnas gailiai šyptelėjo, norėjo 
stotis, bet pavargusiai mostelėjo ranka ir 
liko sėdėti. Sunkus, griozdiškas, palinkęs 
visu kūnu į priekį kaip virš bedugnės pa
kibusi uola.

VIII

Kai Martynas grįžo į kaimą, jau temo; 
kino seansas buvo prasidėjęs. Kluone ant 
pusiau apobliuotų, gremėzdiškai sukaltų 
suolų (Pomidoro darbas) sėdėjo gera šim
tinė žmonių. Visos vietos buvo užimtos. 
Martynas įsispraudė tarp stovinčių, kurie 
sudarė didesnę žiūrovų dalį, ir ėmė dairy
tis Godos: šąlia jos turi būti laisva vieta. 
Žinoma, jeigu ji pati atėjo. Taip, yra! An
tai sėdi pačiame klojimo viduryje. Iš tūks
tančių atskirtų niekuo ypatingu nepasižy
minčią, bet kažkaip savotišką jos galvos 
laikyseną, apvalių pečių linijas. Jaudinan
tis koketavimo ir orumo derinys... Marty
nas nusiyrė pasieniu pro stovinčius žmo
nes, lydimas erzlaus murmėjimo. Jam at
rodė. kad užtenka trumpai akimirkai pa
leisti ją iš akių, ir ji pranyks kaip apgau
lingas regėjimas. Greičiau, .greičiau... Jis 
šiurkščiai pastūmė kažkokį vaikiną — štai 
ir jų eilė — ir sustingo lyg apledėjęs stul
pas; šalia Godos sėdėjo pienininkas Ramo
nas. Ekrane kažkas kalbėjo kažką, juokėsi, 

grojo jausminga muzika, tačiau Martynas 
nieko nematė, tik tas dvi vienplaukes, gar
biniuotas galvas, virš kurių plaukė nenu
trūkstanti šviesos upė, nešdama į ketur
kampį baltą okeaną svetimo gyvenimo ga
balus.

„štai ir viskas, — pagalvojo jis. — Vieta 
užimta, širdis taip pat. Kelintas būsiu iš 
eilės?“ Jis bandė save raminti — kas čia 
tokio, jeigu kitas atsisėdo šalia tavo mer
ginos? —• tačiau netvirti savigynos smū
giai subyrėjo, atsimušė į nepajudinamą 
faktų sieną. Faktai? Tiesą sakant, jis ne
turėjo apčiuopiamų faktų, išskiriant tai, 
kad porą kartų ji „dėl netikėtų priežasčių“ 
neatėjo į pasimatymą, o paskutinį sykį, 
nors buvo prižadėjusi, nepasirodė malūno 
namelyje. Iki šiol ji nebuvo ištarusi aiš
kaus „ne“, bet jis jautė, kad kiekviena die
na kaip praskrendantis maitvanagis atplė
šia nuo jų meilės kūno po gabalą, ir neiš
vengiamai artėja laikas, kai teliks plikas 
skeletas.

Pasibaigus kino seansui, Martynas prisi
vijo Godą kluono tarpduryje. Dvi valan
dos! Du ilgiausi šimtmečiai! Nuostabu, kad 
jiedu vėl susitiko po tiekos amžių...

— Kaip patiko filmas? — paklausė Go
da tokiu balsu, tartum šalia jos būtų sėdė
jęs ne kas kitas, o tas, kuris ir turėjo sė
dėti.

Filmas? Ką galima pasakyti apie filmą, 
jei tematei dvi garbiniuotas galvas?

— Aš su motociklu, — tarė Martynas. 
— Parvešiu tave namo.

— Po seanso pora valandų šokiai, — pa
stebėjo Ramonas.

— Godai gedulas.
— Ak, tamsta krikščioniškojo padorumo 

saugotojas. Nežinojau... — įgėlė Ramonas.
— Iš tikrųjų netinka man kol kas links

mintis.
Martynas suspaudė Godai pirštus, bet ji 

tuo pačiu neatsakė.
— Gal geriau eikime pėsti, — pasiūlė ji, 

kai Martynas apžergė motociklą.
— Gal geriau važiuokime, — keistu bal

su atsakė jis. — Sėskis!
Ji klusniai atsisėdo ant užpakalinės sė

dynės. Motociklas, šokinėdamas per duo
bes ir didindamas greitį. įlėkė į vieškelį, 
prašvilpė pro Lapinų kiemą ir ties kryžke
le pasuko Pajuostės link.

— Martynai, ar pašėlai? Kur važiuoja
me? — Goda sudavė jam kumščiu į nu
garą.

— Į pragarą! — suriko jis.

Greitis augo. Vėjas švilpė ausyse kaip 
per pūgą, plėšė nuo sėdynės. Prožektorių 
šviesos skrodė naktį, išlupdamos iš tamsos 
galvotrūkčiais priešais bėgančius pakelės 
medžius, trobas, telegrafo stulpus. Pralėkė 
malūną, kitoje kelio pusėje šmėstelėjo ir 
dingo malūno namelis. Ties posūkiu išniro 
sunkvežimis. Ūžtelėjo pro šalį kaip vai
duoklis, ir vėl medžiai, telegrafo stulpai, 
nesibaigianti vieškelio juosta. Posūkiai. 
Klastingos kelio duobės, purvini vandens 
fontanai virš galvos...

— Martynai, pamišėli! Užmuši... —šūk
čioja Goda išsigandusi.

Martynas tik gūdžiai juokėsi.
— Šimtas kilometrų per valandą!
— Beprotis, beprotis...
— Šimtas dešimt kilometrų!
Ji laikėsi abiem rankom sėdynės diržo. 

Ties posūkiais jis nuimdavo greitį, bet ta
da pasidarydavo dar baisiau: motociklas 
pasvirdavo ant šono, ir jai atrodydavo, 
kad apvirs ir abudu ištikš į akmenuotą 
vieškelio nugarą.

— Beprotis, beprotis...
Ūmai jis, pristabdęs motociklą, pasuko į 

kažkokį žvyruotą keliuką. Vienoje vietoje 
keliukas buvo apsemtas nuo griovio iki 
griovio. Martynas pridėjo gazo, paleido 
per balą ir nudūmė į MTS sodybą. Čia ap
sukęs ratą, išvedė motociklą į keliuką, vėl 
ūžtelėjo per balą (nešaltas, bet purvinas 
dušas...) ir nulėkė atgal kaimo link. Prie 
malūno namelio užgesino motorą ir, pasi
spirdamas kojomis, įvairavo į kiemą.

— Manau, tu nieko prieš, jeigu mudu 
truputį apsidžiovinsime? — paklausė su 
geliančia ironija.

— Girtas, ar ką? — piktai atsakė Goda.
— Galėjome užsimušti.

— Galėjome. Bet šį kartą pasisekė. Eik 
į vidų. Atnešiu malkų — užsikursime ugnį.

— Bet ir kvailas esi. Martynai. Aš visa 
šlapia kaip viščiukas. Asilas!

Martynas mostu parodė duris. Ji įėjo į 
vidų, gūžčiodama nuo nemalonaus jausmo, 
kurį sukelia šlapi drabužiai. Martynas įstū 
mė priemenėn motociklą. Priemenė buvo 
užgriozdinta visokiu nereikalingu šlamštu, 
tarp kurio mėtėsi keli lentgaliai, sugriuvu
sios rėčkos šulai ir daugybė kitokio laužo, 
tinkamo kurui. Pasišviesdamas kišeniniu 
žibintuvėliu, Martynas pritaisė gerą glėbį 
malkų, priskaldė šakalių, atnešė iš griovio 
butelį vandens. Kol jis ruošėsi. Goda sėdė
jo susitraukusi ant lovos ir nepratarė nė 
žodžio. Net tada, kai židinyje linksmai su
traškėjo ugnis, pripildydama apmirusią 
trobelę jaukaus šešėlių žaismo, Goda ne
pajudėjo iš vietos.

Martynas, įsigerdamas į burną iš butelio 
vandens, čia pat viduraslyje nusiplovė ran 
kas, apsiprausė.

— Eikš, užpilsiu ant rankų.
— Asilas! — burbtelėjo ji, tačiau pakilo 

nuo lovos ir pasilenkusi atkišo rieškutes.
Po valandėlės abudu sėdėjo prieš ugnį. 

Nuo džiūstančių drabužių kilo garas. Per

gyventas nuotykis abiem atrodė neįtikimai 
kvailas ir nereikalingas.

— Jeigu ne aš, dabar šoktum su tuo 
grietinės bidonu, — tarė Martynas, — o po 
kokios valandos abudu būtumėte atžygia
vę čia. Vargšas Benius...

— Nieko. Kas žmogui skirta, niekur ne
dings, — pašaipiai atrėžė Goda.

„Kam aš tai pasakiau? Juk netiesa...“ — 
piktai pagalvojo Martynas.

— Buvau Viešvilėje, pas Jurėną, todėl 
pavėlavau.

— Tokie dalykai man visai neįdomu. — 
Ji nusimovė batelį ir atkišo prieš ugnį; ki
ta ranka, paspiaudydama nosinę, įniko va
lytis aptaškytas blauzdas.

Neįdomu... Taip, ji visą laiką buvo abe
jinga tam, kas jam, Martynui, labiausiai 
rūpėjo. Tas absurdas su kukurūzais... Ne, 
jis nekaltina jos, būtų nesąmonė vienai . 
suversti kaltę, tačiau, kas žino, gal būtų ki
taip išėję, jei ne jos abejingumas? Jam pri 
trūko tvirtumo, pasitikėjimo savimi. Jo 
lynas, kurio laikėsi įsikibęs, buvo nepa
kankamai stiprus, ir jeigu ji būtų įvijusi į 
jį nors menką pluoštelį savojo „aš“, jis ne
būtų trūkęs. Ne! Bet jai buvo neįdomu... 
Jai niekas neįdomu, išskyrus save pačią...

— Gerai, — su pagieža pratarė jis. — 
Galiu pasakyti, kas tave tikrai sudomins: 
buvau ligoninėje pas Toleikį. („Po velnių, 
kam meluoju?") Greitai grįš. Atvirai ne
pasakė, bet, matyti, nusivylęs, kad kai ku
rie žmonės jo neaplanko...

Goda pasilenkė ir ilgiau, negu reikia, 
krapštėsi apie antrą batelį, kol jį nusi
movė.

— Toliau? — paklausė, apsimesdama 
abejinga.

— Toliau? — Martynas dusliai nusijuo
kė. — Tau labai karšta, mergele, pasitrauk 
nuo ugnies — ausys ištirps...

— Menkniekis. Toleikis toks vyras, dėl 
kurio verta paaukoti ausis, — atrėžė Goda, 
atgavusi pusiausvyrą.

— Taip, jis stebuklingas! — Martyną 
vėl suėmė siutas, kuris prieš gerą valandą 
nešiojo kaip pamišusį šimto kilometrų grei 
čiu po laukus. — Įsivaizduoji, žinojo, kad 
Šileika praskėlė pakaušį, o tylėjo. Nenorė
jo žmogaus skandinti. Neišpasakytas tau
rumas! Milžinas! Martynas nevertas jo ko
jos pirštelio. Martynas... Ech, ar verta kal
bėti apie tokį nieką, kaip Martynas? Su
bankrutavęs pirmininko pavaduotojas. 
Kandidatas į MMS vamzdelių kloti. Ne 
ryt, tai poryt pasiųs jį po velnių — Tolei
kis jau pasistengs... Teisingai galvoji, mer
gužėle. Kokia tau nauda iš tokio vyro? Gė
da. negarbė, gyvenimas be perspektyvų. 
Ko glaudėsi tas apspardytas šunelis apie 
kojas?! Paspirk ir tu. Lauk, perkoręs dvės- 
na. iš mano akių! — Martynas pašoko ir 
vėl susmuko ant taburetės. Kietai suspaus
ti kumščiai konvulsiškai trūkčiojo ant 
kelių.

(Bus daugiau)
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Jaunimo Kongreso dienos Televizija ir elektronai
Apie autorę

Šių įspūdžių autorė Irena Jakubaitytė 
yra Manchesterio lietuvių atstovė Jaunimo 
Kongrese. Kaip mūsų bendradarbis nuro
do, ji yra viena iš nedaugelio jaunų Angli
jos lietuvaičių, kuri be jokio svetimo ak
cento puikiai kalba savo tėvų kalba, jos 
nesigėdindama ir svetimųjų tarpe. Ne tik 
gyvasis žodis, bet ir lietuviškas raštas jai 
nesvetimas, nes nuo mažens ji lankė Man- 
chesteryje D. Damausko vedamąją lietu
višką mokyklą, o namuose, mamos ir tėve
lio paraginta, nuolat praktikavosi lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Ypač jos mamytės 
jai įdiegta meilė lietuviškumui nepasiliko 
be pasekmių: vos tik kalbėti išmokusi, 
Irutė jau nuo trejų amžiaus metelių prade
da rodytis scenoje Manchesterio lietuvių 
parengimuose, kur savo aiškia ir taisyklin
ga tarsena puikiai deklamuoja lietuvių 
poetų eilėraščius taip, kad visoje apylinkė
je niekas jai prilygti negali.

Gimusi ji 1950 m. spalio 7 d. Crumpsall, 
Manchesteryje, Irena iki 10 metų amžiaus 
lanko St. Chad's parapijos mokyklą. Kaip 
geriausia mokinė, vieneriais metais anks
čiau išlaikiusi vadinamąją 11 Plus Scho
larship, ji priimama Sister oi Notre Dame 
aukštesniojon mokyklon (High School). Ir 
čia ji pasižymi, kaip viena gabiausių mo
kinių. Netikėta sunki liga (dermatomyoci- 
tis) ištisiems metams suparalyžuoja jos 
raumenis ir sustabdo gimnazijos lankymą. 
Bet kadangi ji metais anksčiau ją pradėjo 
lankyti, tai dėl ligos moksle neatsiliko, o 
pasveikusi dar didesniu pasiryžimu kimba 
į darbą. Geriausiai jai sekasi matematika, 
chemija ir biologija, bet ne blogiau ir kal
bos, kaip anglų, lotynų ir prancūzų. Bai
gusi gimnaziją, žada studijuoti mediciną 
arba farmaciją. Ji jau dabar savo tėvelių 
namo viršutiniame aukšte turi įsirengusi 
mažą chemijos laboratoriją, kurioje daro 
įvairius bandymus.

Nuo 7 metų amžiaus Irutė įsijungė į 
paukštyčių-skaučių eiles ir dabar vadovau
ja kaip draugininke Manchesterio „Živi
lės" draugovei.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai, tu
rėdami savo tarpe tokią gabią mergaitę, iš
rinko ją atstove į Lietuvių Jaunimo Kon
gresą ir savo aukomis jai apmokėjo kelio
nę. Atsidėkodama jiems už tai, Irena nu
tarė parašyti savo įspūdžius iš kelionės ir 
Kongreso ir paskelbti „Europos Lietuvyje".

* ♦

KELIONĖ VIRŠUM DEBESŲ
Gražus 1966 Jaunimo Metų birželio 28 d. 

rytas buvo pradžia mano ilgai lauktosios 
kelionės į Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Chicagoje. Atsisveikinusi Manchesterio 
Ringway aerodrome su tėveliais ir broliu, 
kurie mane čia atlydėjo, sėdau lėktuvan, 
kuris 10.30 vai. rytą pasikėlė ir, kaip galin
gas didelis paukštis, apsukęs ratą, pasuko 
pietų link. Mano pirmasis pakilimas lėktu
vu buvo dar niekad nepajustas įdomus pa
tyrimas, truputį gal bauginąs, bet kartu ir 
malonus. Neužilgo žemė apačioje atrodė 
kaip koks žalias didelis apklotas, žmonės 
— kaip skruzdėlės, o namai — kaip degtu
kų dėžutės. Bet pamažu viskas nyko, nes, 
kylant aukštyn, debesys užklojo vaizdą. 
Kai jau pradėjome apsiprasti su aplinka, 
maždaug po 50 minučių jau leidomės Lon
dono aerodrome. Čia teko persėsti į kitą 
lėktuvą.

Pamačiusi tokį oro milžiną, tikrai nuste
bau. Tai buvo sprausminis VC 10 lėktuvas, 
kuriame telpa net 147 keleiviai. Čia viskas 
taip patogu, kad geriau ir būti negali. Ir 
atsiplėšimas nuo žemės ir ūžesys vos pa
stebimas sėdint. Atrodo, kad automobiliu 
važiuotum. Vos tik pakilus, grakščios 
BOAC padavėjos (stewardesses) pradėjo 
nešioti gėrimus ir siūlyti nemokamai, nes 
gėrimai (išskyrus svaigiuosius) ir maistas 
įskaityti į kelionės bilieto kainą. Pietūs ge
rai paruošti ir skoningi, bet valgyti nela
bai dar norėjosi, tad daugiausia naudojau
si Coca Cola ir panašiais gėrimais.

Skridome apie 500-600 mylių per valan
dą, bet man atrodė, kad kabame vietoje, 
nes lėktuvas buvo pakilęs iki 39.000 pėdų 
aukščio ir .apačioj buvo matyti tik debesys. 
Labai norėjau pamatyti Atlanto vandens 
mėlynumą iš viršaus, apie kurį buvau skai 
čiusi, bet, deja, nemačiau. Dėl to buvau 
kiek nusivylusi, bet, įsikalbėjusi su šalia 
manęs sėdinčia ponia, susidomėjau jos pa
sakojimu, kad ji aplankiusi savo gimines 
Anglijoje, o dabar skrendanti atgal į Los 
Angeles, Kaliforniją.

Rodos, ne taip ilgai dar skridome, kai ir 
vėl atnešė valgyti, o netrukus po pavaka
rių (Tea) buvome jau virš Kanados žemės. 
Nusileidome Montrealyje. Ten turėjome 
progos 15 minučių išlipti ir vėl po kojomis 
pajutome žemę. Bet neilgai trukus mūsų 
lėktuvas, pasipildęs kuro, vėl pakilo aukš
tyn, nešdamas mus į kelionės tikslą — Chi 
cagą.

SUSITIKIMAS CHICAGOJE
Kelionės metu nebuvau pagalvojusi pa

sižiūrėti į savo laikrodį, o kai nusileidome 
milžiniškame O Hare aerodrome, tebebuvo 
labai šviesu, nors mano laikrodis jau rodė 
10.30 vai. Vadinas, išbuvau kelionėje dvy

lika valandų, bet Chicagos laikrodžiai rodė 
tik 4.30 vai. po pietų.

Kaip aš jaučiausi atskridusi į naująjį 
kraštą, dabar negalėčiau pasakyti, nes bu
vau kiek pavargusi ir neturėjau daugiau 
laiko pagalvoti. Visokie uniformuoti parei
gūnai nurodinėjo, kur eiti, kur savo laga
minus dėti, ir taip netrukus praėjau pro 
muitinę ir buvau nuvesta prie išėjimo. Čia 
man įvyko netikėta staigmena. Atlikdama 
muitinės formalumus, nė nejaučiau, kad 
mane seka kelios poros akių ir laukia, kol 
išeisiu, nors žinojau, kad mane pasitiks 
kadaise Manchesteryje gyvenęs L. Venc
kus. O vos tik atsidarė durys, man iš abie
jų pusių atsistojo du jauni nepažįstami vy
rukai, paėmė mano lagaminus ir pasakė, 
kad eičiau su jais. Kalbėjo jie lietuviškai. 
Bet tuo metu prasigrūdo pro žmones ma
nęs pasitikti atvykęs L. Venckus. Dabar 
tie abu vyrukai nustebę pasižiūrėjo vienas 
j kitą, nes V. jiems pasakė:

— Niekur, ponai, Irutė su jumis neis. 
Aš atvykau jos pasiimti ir niekur nepalei
siu. Kas jūs tokie esate?

Pasirodo, kad šitas mėginimas mane „pa 
grobti" buvo mažas nesusipratimas. Tie

ATEITIES
Karo niekas nenori, bet nuolatinė politi

nė įtampa ir maži karai rodo, kad III Pa
saulinis karas įvyks. Kada įvyks — šian
dieną vargu ar gali kas atspėti. Jis bus 
žiaurus, nes susikibs dvi galingiausios pa
saulio jėgos su baisiais atominiais ir kitais 
dar nežinomais ginklais. Kova vyks žūtbū
tinė. Ginklavimosi rungtynės šiuo momen
tu eina pilnu tempu. Pažvelgkime, ką rašo 
šiuo klausimu karinė sovietinė spauda.

„Raketinio-branduolinio ginklo gamybos 
apimtis mūsų šalyje taip išaugo, kad Ta
rybinės Ginkluotosios Pajėgos yra su dide
liu perteklium aprūpintos įvairaus tipo bei 
paskirties raketomis su atominiu ir bran
duoliniu užtaisais. Tarybiniai mokslinin
kai, inžinieriai ir darbininkai sukūrė padi
dinto galingumo branduolines bombas — 
20, 30, 50 ir 100 min. tonų trotilo.

Trumpai tariant, tarybinės karinės dokt 
rinos esmė sueina į tai, kad busimasis ka
ras, jeigu imperialistams pavyktų jį sukel
ti, bus lemiamas dviejų priešingų visuome
nės sistemų ginkluotas susirėmimas ir jis 
neišvengiamai bus raketinis-branduolinis.

Branduolinio ginklo ardomoji jėga yra 
milžiniška. Praėjusio karo metais stam
biausios aviacinės bombos užtaisas nepra
šoko 10 tonų. Branduolinė bomba gali tu
rėti 100 min. tonų trotilo galingumą. Jis 
yra didesnis už visų buvusių karų metu iš 
viso panaudotų šaudmenų ardomąją jėgą.

Branduolinio ginklo smogiamoji jėga ne
išpasakytai didelė. Anglai, pavyzdžiui, pri
ėjo išvados, kad pagrindiniams Londono 
objektams sunaikinti pakaktų vienos 10 
min. tonų trotilo galingumo bombos. Pran
cūzų apskaičiavimu, visas svarbiausias 
Prancūzijos pramonės įmones galima su
naikinti dešimčia stambaus kalibro vande
nilinių bombų.

Tarpžemyninės balistinės raketos per 20- 
30 minučių įveikia 10 tūkst. km atstumą ir 
gali nugabenti bet kurį branduolinį užtai
są į norimąjį mūsų planetos tašką. Raketi
nis-branduolinis karas iš karto apimtų mil 
žiniškas kariaujančių šalių teritorijas. Žy
mia dalimi išnyktų skirtumas tarp fronto 
ir užnugario. Ginkluotosios kovos centras 
persikeltų į priešo teritorijos gilumą. Kare 
dalyvautų ir ginkluotosios pajėgos ir visa 
tauta, kuriai kartu su kariuomene tektų 
pakelti rūsčius bandymus.

Pagrindinis karo vedimo būdas bus ma
siški raketiniai-brahduoliniai smūgiai. Jie 
gali padaryti fronte ir užnugaryje tokių 
nuostolių, kad valstybė atsidurs ypačiai 
sunkioje padėtyje, ypač jeigu ji negalės 
smogti atsakomojo branduolinio smūgio. 
Štai kodėl busimajame kare žymiai dides
nis vaidmuo negu anksčiau tenka jo pra
diniam periodui.

Tokiu būdu raketinis-branduolinis gink
las reiškia perversmą karo vedimo bū
duose.

Pirmojo pasaulinio karo metu pėstija 
buvo „laukų karalienė" — pagrindinė puo
lamoji ir ginamoji armijos galybė. Antrojo 
pasaulinio karo frontuose ji taip pat buvo 
sprendžiamoji karo veiksmų jėga, nors la
bai didelę reikšmę įsigijo artilerija, tankų- 
šarvuočių kariuomenė ir aviacija.

Dabar sausumos kariuomenė turi rake- 
tinį-branduolinį ginklą, tapusį pagrindine 
jos ugnies jėga. Sausumos kariuomenės 
skaičius sumažėjo, bet jos kovinės galimy
bės žymiai išaugo.

Milžiniški pakitimai įvyko karinėse oro 
pajėgose. Propeleriniai lėktuvai pakeisti 
reaktyviniais, įvestas branduolinis apgink
lavimas ir tobulesnės navigacijos, ryšių bei 
valdymo priemonės, atsirado raketomis 
ginkluoti lėktuvai. Jie gali apšaudyti prie
šo objektus, visiškai neįskridę į jo prieš
lėktuvinės apsaugos zoną. Oro desantinė 
kariuomenė gali spręsti svarbiausius kovi
nius uždavinius giliame priešo užnugaryje.

Karinio jūrų laivyno kovinės galios pa- 

vyrukai per klaidą buvo atsiųsti iš Jauni
mo Komiteto manęs, kaip atstovės iš Ang
lijos, pasitikti, nors Komitetui apie mano 
apsistojimo vietą ir globėjus buvo praneš
ta. Greit išsiaiškinome.

Kartu su V. manęs pasitikti atvyko ir jo 
duktė Elytė su vyru Vincu Izokaičiu, kuris 
mus savo mašina parvežė iš aerodromo į 
Chicagą — ji yra maždaug už 20 mylių. 
Susėdus į mašinas, mano globėjai patarė 
pritvirtinti sėdynės diržus, nes greitkeliu 
važiavome apie 70 mylių greičiu. Nepratus 
matyti tokį didelį judėjimą, tikrai atrodo 
keista, kad tiek daug automobilių skuba į 
abi puses, nors parko aikštėje prie aero
dromo dar liko keli šimtai mašinų.

Važiuojant į Chicagą, sužinojau nelinks
mą žinią, kad mano busimoji šeimininkė ir 
globėja Venckienė dėl staigios ligos atsi
gulusi ligoninėje su tulžies uždegimu. Tad 
Elytė ją pavadavo apie savaitę laiko. Dar 
tą patį vakarą nuvykome į Kazimieriečių 
seselių valdomą Šv. Kryžiaus ligoninę ap
lankyti sergančios mano šeimininkės.

Rytojaus dieną norėjau susipažinti su 
lietuvišku jaunimu ir Chicaga.

KARAS
grindas — atominiai povandeniniai laivai. 
Jie gali ilgai savarankiškai plaukioti po 
vandeniu, atitrūkę nuo savo bazių. Povan
deniniai laivai yra ginkluoti torpedomis 
ir raketomis su branduoliniais užtaisais.

Mokslo ir technikos vystymasis iškėlė 
naujus reikalavimus armijos asmeninei 
sudėčiai. Dabar reikalingi aukštai kvalifi
kuoti karininkai-inžinieriai ir seržantai- 
technikai.

Taip rašo Sov. Sąjunga apie savo apsi
ginklavimą. Be to, dar giriasi savo kariniu 
pranašumu, palyginus su J.A.V. Tarybų 
Sąjunga visą laiką kalba apie „pacifizmą": 
„Tarybų Sąjunga nėra suinteresuota karu, 
nesirengia kam nors grasinti, tačiau impe
rialistų agresyvūs kėslai įpareigoja mus 
nuolatos budėti ir kelti savo ginkluotųjų 
pajėgų kovinį parengimą“.

Kinų-sovietų blokas apima didžiausią 
pasaulio istorijoje kolonialinę imperiją. Ši 
imperija savo kolonijų nelikviduoja, bet, 
priešingai, nuolatos siekia jų įsigyti vis 
daugiau. Sovietų kolonialinė sistema yra 
Žiauriausia ir labiausiai slegianti iš visų, 
kurios buvo kada nors įsteigtos. Sovietų 
kolonialinė imperija yra vienintelė iš nau
jųjų laikų imperijų, niekad nedavusi pro
gos pajungtoms tautoms pasirinkti kitokią 
ateitį ir santvarką.

Stalinas ir Molotovas, susitarę su Hitle
riu, okupavo ginkluotomis pajėgomis Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir, prieš milžiniškos 
daugumos žmonių valią, įjungė jas į Mask
vos imperiją.

Šitų ir panašių faktų SSRS valdžia nega 
Ii atremti. Ji bando nukreipti nuo jų pa
saulio dėmesį rėkaudama apie kapitalisti
nių šalių „kolonializmą", kuris jau baigia 
išnykti.

J. Gutauskas

PANEVĖŽIO IŠRADĖJAI

Panevėžio spirito gamyklos keli pareigū
nai (inž. Jonas Grigonis, inž. Nelė Nagienė, 
technologė Birutė Tebelškienė, mechani
kas Vytautas Marščionka ir laboratorijos 
vedėja Vanda Marščionkienė) išrado būdą 
iš spirito gamybos atliekų gaminti gliuta- 
mininę rūgštį (šiaip ji gaminama iš kazei- 
no). šiemet numato pagaminti šešias tonas 
šios rūgšties, o tai, esą, apie trečdalis tos 
gamybos visoje Sov. Sąjungoje. Be to, vie
no kilogramo savikaina jiems išeina 25 
rubliai, kai iš kazeino gaminama gliutami- 
ninė rūgštis kaštuoja 100 rublių kilogra
mas.

Pereitais metais iš tos rūgšties gamybos 
gamykla turėjusi 56 tūkstančius rublių 
pelno.

Ši sena (kadaise, caro laikais, buvusi 
Montvilo) spirito gamykla dabar išplėsta 
ir ištobulinta, į kurią jr tie lietuviai pane
vėžiečiai įdėjo tiek kūrybingo išradingu
mo, dabar, kaip ir dauguma Lietuvos pra
monės įmonių, priklauso bolševikinės rusų 
imperijos valdovams.

Imperijai naudinga turėti Lietuvoj tokių 
įmonių, kurių ji ne tik pelną valdo, bet iš 
kurių net ir mokosi. Vilniškė Tiesa pasako
ja, kad iš Rusijos ir kitų jos valdomųjų 
vietų į Panevėžio spirito gamyklą atvyksta 
delegacijos „pasimokyti iš panevėžiečių, 
perimti jų patyrimo, susipažinti su naujo
vėmis". Išradėjus kolonistai žada apdova
noti premijomis. Tuo ir baigsis išradimo 
nauda išradėjams, Panevėžiui ir Lietu
vai... (Elta)

Igliaukos durpynas
Pradėtas naudoti Igliaukos durpynas.
Trim agregatais per dieną pagaminama 

apie 450 tonų kraikinių durpių.

Kas galėjo tikėti, kad per 15 metų nuo 
to laiko, kai buvo išrasti televizijos priim
tuvas ir siųstuvas, taip pakils jos pramonė 
ir bus net spalvoti signalai ekrane. Kas 
dar prieš nedaug metų buvo tik pasaka, 
šiandien jau yra tikrovė.

Pinigas verčia žmones siekti ir tobulinti. 
Jei Chicagos penkios TV stotys per metus 
turėjo 75 milijonus dolerių pajamų, jei 
vien tik Zenito bendrovė išpardavė per me 
tus 1 milijoną 750 tūkst. priimtuvų, jei 
Amerikos gyventojai iš viso jau turi vos 
ne 4 milijonus spalvotų televizijos imtuvų, 
tai reiškia, kad žmonės išleidžia daug pini
gų, o bendrovės uždirba ir toliau stengiasi 
įtikti gyventojams ir gerinti aparatus. Nuo 
ateinančio rudens spalvotų televizijos pro
gramų bus 60 proc., nes GBS bendrovė 
įtaiso kitus įrengimus spalvoms išgauti ir 
joms pasiųsti. GE korporacija išleido 11 
inčų nešiojamąjį spalvotą imtuvą, kuris 
tesveria tik 24 svarus, NBC stotis jau pa
žadėjo duoti 95 proc. savo programų spal
votas. RCA tikisi perduoti net daugiau 
kaip 3 mil. imtuvų. Taigi Amerikoj televi
zijos plėtimasis didelis, o Europoj ir mūsų 
Lietuvoj silpnas. Europa dar neturi spal
votos televizijos stoties. Sovietai priešingi 
bendrai stočių sistemai, o vis tiek Europa 
žada susirinkti Lisabonoj ir ten įsteigti be 
jų TV sistemą. Lietuvoj, Šiauliuose, sako
ma, imtuvų fabrikas iki šiol pagaminęs 50 
tūkst. aparatų, tačiau jie be galo brangūs, 
žmogus turi dirbti pusę metų, jei nori įsi
gyti, o Amerikoj 16 inčų balto-juodo imtu
vą darbininkas lengvai uždirba per savai
tę. Todėl 93 proc. Amerikos gyventojų turi 
TV imtuvus, ir žmonės per metus į juos 
pražiūri 2.230.453.316 valandų!

Kas naujo TV gamyboj? Nieko daug, tik 
jų vidus imtuvų keičiamas pamažu į tran- 
sistorius, kaip radio gamyboj. Balso siste
ma žymiai pagerinta tam tikrais įtaisais. 
Visi turi UHF tunerius-UHF bangas, ante
nas, leidžiami kombinuoti Imtuvai, kur 
yra radio FM ir AM, patefonai ir TV.

Dabar persikelsime į elektroninių įtaisų 
gamybą. Šviesa, garsas, magnetiniai lau
kai tai šių dienų mokslininkų rūpestis, 
kaip juos panaudoti žmonių gyvenimui ir 
reikalingiems įtaisams. Amerikos moksli
ninkai suka galvas, kaip paversti lėktuvų 
variklių akustinę energiją į elektros ener
giją. Tai padarius, būtų tereikalinga pusė 
kuro elektrai varyti, ir lėktuvai galėtų be 
sustojimo toliau nuskristi. Mokslininkai 
svajoja ir dar apie didesnius dalykus. Sa
kysim, ateityje kurčias žmogus girdės, nes 
jam bus įdėta į ausį elektroninė akis, ku
rios dalis bus sujungta su kaukole. Jau 
praktikuojama panaudoti elektrą, kad grei 
čiau būtų išmokstama kas atmintinai. Psi-

S&atyteju laiškai
BOLŠEVIZMAS VAKARŲ VOKIETIJOS 

UNIVERSITETUOSE

Komunizmo infiltracija labai stipriai 
jaučiama Vakarų Vokietijos universitetuo
se, kur probolševikiniai elementai turi ge
rai organizuotus agitacijos punktus. Be to, 
dalis profesorių, demokratiškai apmokyti 
JAV, siekia populiarumo „drąsiomis“, t.y. 
marksistinėmis, teorijomis, užmiršdami, 
kad mokslo tikslas yra tiesos ieškojimas, 
o ne revoliucija. Š.m. birželio 17 d. Mar- 
burgo universiteto studentai susirinko į 
iškilmių salę paminėti 1953 m. tą pačią 
dieną įvykusio Berlyno darbininkų sukili
mo prieš bolševikinį okupantą. Paskaitą 
skaitė Marburgo universiteto „mokslinės 
politikos“ ordinarinis profesorius Wolf
gang Abendroth. Savo paskaitoje jis teisi
no bolševikinius žudikus ir pareiškė, kad 
sovietų valdžios vyrai visuomet buvo di
deli tarptautinės teisės šalininkai. Ir jam 
niekas neprotestavo.

Visuose Vakarų Vokietijos universite
tuose leidžiami liuksusiniai studentų ko
munistiniai žurnalai. Iš kur studentai gau
na pinigų tokiems žurnalams leisti? Iš 
Maskvos ar iš Vašingtono? Žurnalai tie 
platinami nemokamai.

Kai bolševikai ir amerikiečiai visame 
pasaulyje skelbia pasakas apie nacizmo at
gimimą Vakarų Vokietijoje, ten tyliai, bet 
atkakliai ruošiama komunistinė revoliuci
ja. Prie šito visuomenės dezinformavimo 
arba klaidinimo piešiant nesamą nacizmo

Paminklo statybai
„Tiesa“ (liepos 6 d.) rašo, kad Kauno 

banke atidaryta speciali sąskaita, kurion 
dedami pinigai IX forte „kalėjusių kovoto
jų ir fašizmo aukų“ atminimui paminklui 
statyti.

Jau esą įnešta 64,5 tūkstančiai rublių, o 
dar šiuo metu 3100 rb. pervedė Pasvalio 
rajono vartotojų kooperatyvo nariai, 1000 
rb. Kauno miesto vienas vykdomųjų komi
tetų, neša saviveiklininkai savo pelną, 
sportininkai, įmonių ir įstaigų kolektyvai. 
Net gražu žiūrėti, kaip plaukia pinigėliai 
iš žmonių ir jų kolektyvų kišenių!

Vadinas, yra kas juos paragina paskubė
ti ir neatsilikti. 

chologas dr. Stam išaiškino, kad beždžio
nė, kai jai leidžiama per smegenis silpna 
srovė, viską greičiau išmoksta, ir tas pats 
tinka ir žmogui. Chicagos Northwestern 
u-te yra naujas prietaisas — garsu matyti. 
Westinghouse inžinieriai surado būdą gar
so bangas paversti į elektros bangas, jr čia 
vaizdu paverstasis garsas atmušamas tele
vizijos ekrane kaip filmas. Tuo naujuoju 
būdu žmogaus kūnas nutraukiamas aiš
kiau, negu rentgeno spinduliais, kurie, be 
to, žaloja kūno audinius.

Illinois telefono bendrovėj dirbantis inž. 
E Philip pagamino įtaisą, kuris tuojau 
pasako, kaip greitai kraujas cirkuliuoja 
mūsų gyslose. Dr. Morrissey Wics. u-te 
ištyrė kaip nutraukti skilvį. Jig panaudojo 
gastrokamerą, kuria per 5 minutes padarė 
32 spalvotas nuotraukas. Kaip jau žinome, 
daug padaro visi elektroniniai smegenys, 
net pakeičia daug darbininkų. Elektroni
niai smegenys naudojami oro tyrimui, ka
riniams reikalams, prekyboje, bankuose ir 
kt. Tūlas Frank Bristov išrado įtaisą, var
du Librascope, kuriuo bus galima pasikal
bėti su elektroniniais smegenimis žodžiu 
ar naudojant mašinėlės raštą. Įtaisas net 
ir gramatiką gali išmokti. Yra jau ir elek
troninių laikrodžių. Įtaisas, vadinamas 
Ansafone, užrašo perduodamąją žinią, o 
jei nesate namuose, tai kalba jūsų balsu. 
Radiolokacinis įrengimas nurodo potvynių 
artėjimą O studentuose sensaciją sukėlė 
elektroniniai smegenys, kurie per kelias 
sekundes aptaria žmogaus charakterį. Tas 
ypač aktualu pasirenkant žmones. 15 tūks
tančių studentų paklausė elektroninės ma
šinos patarimų, nes ji sugebėjo atsakyti į 
70 klausimų, kurie buvo pateikti studen
tui. RCA bendrovė elektroniniu įtaisu ban
dė net poeziją kurti. Mašina per minutę 
sukūrė net 150 eilėraščių, kurie pasirodė 
labai modernūs.

Hines Veteranų ligoninėj Chicagoje iš
rasta mašina net inkstams pakeisti. 11 li
gonių ji aptarnauja iš karto, kai jiems 
inkstai nebeveikia. Toks prietaisas jau iš
gelbėjo 50 gyvybių. Chicagos mieste pra
dėjo veikti 8 elektroniniai instrumentai, 
kurie, įrengti įvairiose miesto vietose, per 
5 min. praneš, kur yra oras teršiamas. Ka
ro veteranai Chicagoje net įsteigė elektro
ninius varpus, kurie centre skambins ir 
muš laiką, duos muzikos. Dr. Bruno Kich 
Chicagoje išrado elektroninį mikroskopą 
širdies veiklai matuoti.

Taigi jau daug įtaisų įkinkyta žmogaus 
gerovei ir gyvybei saugoti. O kiek elektro
ninių įtaisų yra erdvės tyrimo reikalams, 
karo pramonėj, tyrimuose!

Bal. Brazdžionis

baubą prisideda taip pat „Europos Lietu
vis“, per eilę numerių skelbęs marksisto 
Maziliausko „ekspertyzę“ apie Vakarų Vo
kietiją, o taip pat nuolat iš angliškų laik
raščių perspausdindamas netikslias ir ten
dencingai iškreiptas informacijas iš Vaka
rų Vokietijos.

Dr. P. Rėklaitis

Kur dingo ąžuoliukai?
Betygalos apylinkėje, pasirodo, karo me 

tu miškuose slapstėsi bolševikų partizanai. 
Dubysos pakrantėje tai praeičiai atžymė
ti buvę pasodinta 12 ąžuoliukų, kurių vie
nas rodęs anuomet partizanų naudojamą 
persikelti brastą. Dabar Vilniaus planeta
riumo lektorė per liepos 7 d. „Tiesą“ iš
aiškino, kad tie ąžuoliukai išrauti ir su
versti prie upės. Jie ten augę 20 metų.

Sujudo sukruto visos įstaigos, priėmė ati 
tinkamus nutarimus, o „Raudonosios vė
liavos“ kolchozo pirmininkas A. Pocius, ku 
rio žemėse, matyt, tie ąžuoliukai augo, bu
vo nubaustas pinigine bauda ir įpareigotas 
atsodinti medelius.

Sena naujovė

„Tiesa“ rašo, kad jau praeitų metų spa
lio mėn. autokompresorių gamyklos surin
kimo baro kolektyvas perėjo prie penkių 
darbo dienų savaitės ir dėl to ligi šiol nie
ko bloga neatsitiko. Net pakilęs darbo na
šumas.

Tasai 5 darbo dienų savaitės reikalas 
laikomas naujove, kai apskritai pasaulyje 
tokie dalykai jau tikrai seni.

53.000 METŲ

Rodezijos ir Njasalendo federacijoje, ne
toli Kalambo krioklio, archeologai surado 
grubaus darbo akmeninį statinį, savo for
ma primenantį pusratį. Tai buvo iš akme
nų, tašytų primityviais akmeniniais įran
kiais, sudėtos sienos liekanos. Toliau kasi
nėjant, buvo rasti ir darbo įrankiai. Moks
lininkai mano, kad jų radiniai turi dau
giau kaip 53.000 metų.
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Europos lietuviu kronikų
SKAUTŲ STOVYKLOS BAIGIAMASIS

LAUŽAS
Iškilmingas baigiamasis skautų stovyk

los laužas bus rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 
8 vai. vakare.

Visi, kas tik gali, prašomi tą dieną atva
žiuoti į Lietuvių Sodybą ir dalyvauti šiose 
skautiškojo lietuvių jaunimo ruošiamose 
iškilmėse.

LONDONAS
MIRĖ ALEKSAS JAROSIUS *

Rugpiūčio 4 d. staiga mirė Lietuvių Na
muose Londone gyvenęs ir dirbęs Aleksas 
Jarošius.

Jis buvo gimęs 1906 m. spalio 28 d. Vil
niuje. Sulaukęs kariuomenėn ėmimo am
žiaus ir atbuvęs būtiną laiką, baigęs sani
tarijos puskarininkių mokyklą, pasiliko 
liktiniu ir ištarnavo karinėse žinybose, kol 
pasitraukė iš Lietuvos.

Atsikėlęs po karo į Angliją, dirbo įvai
rius darbus. Paskui dėl susilpnėjusios svei 
katos kurį laiką negalėjo dirbti, bet 1961 
m. gegužės mėn. perėjo į „Nidos“ spaustu
vę, išmoko linotipininko ir kitų spaustu
vės darbų ir čia jau išdirbo iki pat mirties 
dienos.

Žmogus jis buvo ramaus, tylaus būdo.
Tegu jam būna lengva svetima žemelė.

JAUNIMO KONGRESO LĖŠŲ
TELKIMO VAJUS

Jaunimo Kongreso lėšų telkimo vajus 
baigiamas. Aukos gautos paskutinių savai
čių bėgyje: iš Škotijos, Glasgowo ir jo apy
linkių per Praną Dzidoliką-Dulliek 10 sv., 
iš Coventrio ir Reamingtono per J. Dimšą 
7 sv., iš Derbio lietuvių per P. Serapiną 
3 svarai.

Be to, dar kartą primename visiems, ku
rie dar neatsiuntė savo aukų rinkimo są
rašų, prašomi juos grąžinti, nes jie yra nu
meruoti ir reikalingi atskaitomybei

Siųsti šiuo adresu: S. Kasparas, 32 Pu- 
teaux House. London, E. 2.

TIK PER 10 DIENŲ...

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome 
ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lie
tuvą oro paštu per 10 dienų.
Šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų artimie
siems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 
šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo mūsų 
specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui arba va
sariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei me
džiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 
2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

KAINA £22.0.0.

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terili- 
no kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų prekių). 
Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums, ir mes juos iš- 
ekspedijuosime į Lietuvą už Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskai
tos už per mus jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gau
ti atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siuntinių galime 
pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. Siųskit užsakymus, rei
kalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. 
Telef. SHO 8734

SENIAUSIOJI ŠIOJE SRITYJE LIETUVIŲ FIRMA.
Greitas, garantuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!

Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Taiman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

JAUNIMO METŲ KALENDORIUS
Dar yra likę keliolika egzempliorių Jau

nimo Metų Kalendoriaus su labai gausia 
informacija apie lietuvišką veiklą visame 
pasaulyje. Kaina 7 šil. Kas norėtų gauti, 
prašom rašyti: S. Kasparas. 32 Puteaux 
House, London, E. 2.

N CITING HAMAS
JAUNUČIAI IR JAUNIMAS

Lietuvių Jaunimo židinyje dviejų savai
čių atostoginė stovykla berniukams ir jau
nuoliams praėjo gražiai, naudingai ir lai
mingai. Liepos 31 d., sekmadienį, atosto
gaujantieji išpildė patrauklią programą. 
Buvo įvairios muzikos, poezijos, giesmių, 
dainų, dailaus žodžio, liet, filmas ir gyvu 
žodžiu pateikti vaizdai iš pavergtos Lietu
vos.

Pamaldose dalyvavo ir programos klau
sėsi itin gausus skaičius vietinių ir net to
limesnių apylinkių tautiečių. Buvo maty
ti iš Coventry, Stoke-on-Trent, Kettering, 
Derby, Mansfield, Londono ir kitur.

Šiemetinė stovykla — graži paskata ir 
pamoka kitiems metams.

ŽOLINĖ
Rugp. 15 d., Žolinės šventėje, Jaunimo 

Židinyje pamaldos bus vakare 8 vai. Tą 
dieną šv. Mišios išklausyti yra privalu.

J ŽIDINĮ
į Jaunimo Židinį - bendrabutį naujiems 

mokslo metams užsiregistravo eilė naujų 
mokinių. Mokslas prasidės rugsėjo 7 die
ną. Laiko nebedaug, todėl dar norintieji 
registruotis tegu tuojau kreipiasi į Direkto 
rių, 16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham. Tel. 85738.

PAIEŠKOJIMAI
BRAKAUSKAITĖ - KEVELAITYTĖ Ma

rytė ar žinantieji apie ją prašom rašyti: 
Konstancija Grigaitienė, 174 Adelaide Rd., 
London, S.E.4.

ŽIDINYS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Lietuvių Jaunimo Vilniaus Aušros Var

tų Židinys — berniukų moksleivių bendra
butis Nottinghame rugsėjo 7 dieną prade
da antruosius gyvavimo metus. Berniukai, 
jaunuoliai nuo 11 metų (išimties keliu ir 
jaunesni), čia mokysis gerose angliškose 
mokyklose ir lietuviškoje dvasioje namie. 
Židinyje jie gauna pagalbos pamokų ruo
šime ir taip klasėje pasiekia pirmąsias vie
tas. Tai užtikrina jiems gerus angliškus 
atestatus, kurie yra tokie svarbūs jaunuo
lio ateičiai. Šalia to stiprėja lietuviškai 
krikščioniškoje dvasioje.

Ateinančiais mokslo metais kandidatų 
bus žymiai daugiau. Todėl, norintieji čia 
mokytis, turi registruotis nedelsiant. Visas 
žinias teikia kun. S. Matulis, MIC, 16 
Hound Rd.. West Bridgford. Nottingham. 
Tel. 85738.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA NEPAŽĮSTAMAJAI
Širdingai dėkoju nepažįstamai poniai, at 

siuntusiai per kun. P. Gavėną ir kun. P. 
Urbaitj skautėm lietuviškų knygų, kurios 
vienetuose ir stovyklose bei kursuose bus 
vertingas šaltinis ir palengvins paįvairinti 
programas ir paruošti darbelius ir tuo pa
dės gilintis į lietuvybės barus.

s. G. Zinkienė

KLAIDINGOS SUMOS
„E. Lietuvio" Nr. 29 buvo paskelbta, kad 

mūsų atstovei į Kongresą iš Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Kongreso Fondo gau
ta 27 sv. 6 šil., bet turėjo būti 22 sv. 6 šil.

Vadinas, ir visos grynos pajamos, ištai
sius tą klaidą, turi būti 120 sv. 9 šil. 2 pe
nai, o ne 125.9.2, o tai reiškia, kad ir skau
tiškai Rajono reprezentacijai Kongreso 
metu liko 20 sv. 9 šil. 2 penai, o ne'25.9.2.

Labai atsiprašome dėl neapdairumo.
s. G. Zinkienė

ROCHDALE
30 METŲ JUBILIEJUS

Liepos 24 d. kun. J. Kuzmickis, Bradfor- 
do ir apylinkių kapelionas, Rochdalėje at
šventė 30 metų kunigystės sukaktį.

Ta proga jubiliatas aukojo šv. Mišias, 
kuriose dalyvavo gražus pulkas žmonių. 
Šv. Mišių pamoklą pasakė Manchesterio 
kapelionas kun. V. Kamaitis, kuris gražiai 
supažindino parapijiečius ir svečius su 
gerb. jubiliato švente ir kunigystės esme.

Pamaldų metu turėjome džiaugsmo iš
girsti jau visiems pažįstamą giesmininkę 
Vandą Galbuogytę, kuri, vargonais akom
panuojant B. Navickaitei-Snabaitienei, va
dovavo giedant mūsų įprastas giesmes ir 
įsijautusi solo sugiedojo Avė Maria ir pras 
mingą Iš šios mūs žemės. Malonu buvo 
klausytis mūsų jaunosios kartos išpildytų 
giesmių, paįvairinančių lietuviškas pamal
das.

Po šv. Mišių gerb. jubiliatą šeimyninių 
vaišių pasikvietė jo pastoracijos pradžioje 
Anglijoje buvę parapijiečiai Navickai į 
Manchesterį. Anais laikais, kada lietuviai 
neturėjo nuosavų namų, jų namai buvo 
nuolatinė kun. kapeliono sustojimo vieta. 
Kaip visuomet, taip ir dabar stalas buvo 
apkrautas gausiais vaišių patiekalais. Kar
tu su jubiliatu prie stalo dalyvavo kun. V. 
Kamaitis ir būrelis žmonių, kurie nuošir
džiomis kalbomis sveikino kun. J. Kuzmic- 
kį ir sugiedojo jam Ilgiausių metų.

Dalyvis

REIKALINGAS SPAUSTUVININKAS
„Nidos“ spaustuvei reikalingas lietuvis, 

kuris turėtų noro išmokti spaustuvės dar
bo — rinkti linotipu, spausdinti ir kt.

Kadangi tų darbų reikia ilgiau mokytis, 
dėl to pageidaujama, kad kandidatas būtų 
bent ne daug ką vyresnio kaip 50 metų 
amžiaus.

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS LEIGH
NOTTINGHAM —- rugpiūčio 14 d., 11 val., 

Jaunimo Židinyje. Rugpiūčio 15 d., 8 v. 
vakare.

NOTTINGHAM — rugpiūčio 21 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

BRADFORD — rugpiūčio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — rugpiūčio 28 d., 12 vai.

SALEZIEČIŲ PRANEŠIMAI

Kun. Pranas Gavėnas ir Vld. Sabaliauskas 
grįžo Italijon

Liepos 26 d. jie grįžo į Italiją ir savo au
tomobiliu dar pavėžino Briedį Almutį ir 
Namajušką Rimutį.

Kartu su kun. P. Urbaičiu jie suspėjo 
per tris savaites aplankyti Britanijoje be
veik visas svarbesnes lietuviškas apylin
kes, sueiti su veikėjais bei aplankyti kele
tą dešimtų šeimų su gausoku prieaugliu.

Išleistuvių arbatėlė

Išleistuvių arbatėlė buvo suruošta lie
pos 29 d. Lietuvių Namuose Londone iš
vykstantiems į Italiją. Prie išleistuvių 
ypač daug prisidėjo Stasė Ruseckienė su 
dukra Elzbieta ir Danutė Briedienė, ku
rios sūnus irgi išvažiavo.

Išvyko atostogų į Italiją
Liepos 30 d. į Italiją atostogų išvyko sa

leziečių organizuojamoje ekskursijoje lon- 
doniečiai: V. Žukas, V. Sinskienė, Kriau
čiūnas, R. Namajuška, A. Briedis, V. Levic 
kis, A. Dankis; nottinghamiečiai: trys Per- 
cevičiai; manchesteriečiai: G. Barauskas 
ir du Driaunevičiai; bradfordiškiai: J. Ado 
maitis, B. Adomaitytė ir R. Adomonis.

Palydovas kun. Petras M. Urbaitis.
Jis nuoširdžiai dėkoja visiems, jam vie

naip ar kitaip talkininkavusiems.

Lietuvaitės iš Kanados
Pranutė Rukšytė-Rimeikienė ir Verutė 

Rukšytė lankėsi Londone ir Lietuvių Na
muose. Jos buvo apsistojusios pas Pūkš
čius.

Jų brolis klierikas Petras Rukšys studi
juoja Vokietijoje pas saleziečius.

Sesutės atvyko pas brolį jo subdijakona- 
to ir dijakonato šventimų proga. Jos ap
lankė dar keletą kitų Europos kraštų.

Išplatino leidinių
Stasys ir Viktorija Puidokai per porą 

savaičių įstengė išplatinti apie 10 egzemp
liorių saleziečių Jaunimo bibliotekos lei
dinių.

Parėmė stovyklą
Manchesterio Liet. Klubo narė Nina 

Pytluk, ukrainietė, aukojo 20 svarų sale
ziečių ruošiamajai Jaunimo metų stovyk
lai.

Bus antras transportas
Saleziečių įstaigos bei vasarnamio vado

vybės pastangomis ir pavienių tautiečių 
bei tautinių organizacijų talka liepos 30 d. 
iš Victoria stoties Londone išvyko pirma
sis didokas berniukų transportas į Italiją 
atostogų.

Antras ir galutinis transportas (vien tik 
pasilikti mokytis Italijoje) išvyks rugsėjo 
5 d. (pirmadienį). Renkasi išvažiuojantieji 
Lietuvių Namuose Londone rugsėjo 4 d., 
sekmadienį.

Visais reikalais kreiptis į Lietuvių Na
mus arba į Istituto Salesiano Lituano. 
Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italy.

Išvykusieji atostogauti iš Italijos grįš į 
Londoną, Victoria stotį, rugpiūčio 26 d., 
apie 16 vai.

Berniukus iš Italijos į Londoną palydės 
vienas saleziečių, kuris, grįždamas į Itali
ją, paims savo globon tuos, kurie rugsėjo 
5 d. važiuos mokytis.

Parama išleisti kun. Urbaičio knygai
Kun. P. M. Urbaičio knygai „Azijos Mil

žinas“ išleisti per Bronių Glevecką Londo
ne konkrečios paramos suteikė, aukodami 
po svarą. Bronius Gleveckas. Vladas Šlai
tas, Veronika Sinckienė, Antanas Motiejū
nas, Veronika Jurienė ir Justas Dirvons- 
kis, po du svarus Petronėlė Norvelaitienė 
ir Bronius Motiejūnas.

REIKALINGI „SANTARVĖS“ IR „EAST 

AND WEST“ ŽURNALŲ KOMPLEKTAI

Prof. Dr. V. Maciūno iniciatyva, Pensil
vanijos universiteto bibliotekoje vis didėja 
lietuviškų ir lituanistinių knygų ir žurna
lų skyrius.

Kadangi tas skyrius buvo pradėtas gal 
kiek pavėluotai organizuoti, tai pasigenda 
ma jame kai kurių senesnių leidinių. Pa
vyzdžiui. trūksta bibliotekai Britanijoje 
leistų „Santarvės“ ir „East and West" žur 
nalų komplektų.

Jeigu kas turėtų tų žurnalų komplektus 
ir galėtų juos padovanoti ar perleisti Pen
silvanijos universiteto bibliotekai, prašom 
parašyti „Europos Lietuvio“ redakcijai.

SUSIRINKIMAS
DBLS Skyriaus Valdyba šaukia metinį 

narių susirinkimą, kuris įvyks rugpiūčio 
13 d., 5.30 vai. p.p., White Horse Hotel, 
Railway Rd., Leigh.

Bus renkama nauja skyriaus valdyba ir 
revizijos komisija, be to, aptariami kiti 
svarbūs reikalai.

Narius ir nenarius prašome kuo gausiau 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NAUJAS MODELIS
šiauliškis televizijos imtuvų fabrikas 

rengiasi pradėti naujo modelio imtuvus. 
Naujasis modelis bus vadinamas „Tauru“ 
(Dabar gaminamus vadina „Temp“. To 
modelio pagaminta jau beveik 60 tūkstan
čių). „Tauras" bus didesnio ekrano — 59 
cm. arba 23 colių — imtuvas, be to, turės 
prietaisą, kuriuo bus galima klausytis 
dviem kalbom, tai yra su vertėju, jeigu 
siųstuvas duos vertimų.

Iš to galima spręsti, kad Vilniaus televi
zijos siųstuvas, greičiausia, turės savo pro
gramas rodyti lietuviškai ir rusiškai (lie
tuviškos programos turės būti verčiamos 
rusams) ,

Bet nauji šiauliškės gamybos imtuvai pa 
sirodys dar ne tuojau. 1967 metais numa
toma pagaminti dar tik 500 pirmųjų to mo
delio imtuvų.

1968 ar 69 metais fabrikas numato įsi
rengti ir televizijos imtuvams kabinetų ga
minimo skyrių. Dabar jų imtuvus „apvel
ka" Kauno baldų kombinatas. Bet tai dar 
nepavers fabriko visiškai savarankia tele
vizijos imtuvų gamykla, nes pagrindines 
daiis, elektronines lempas šis fabrikas gau
na iš kitur. (Elta)

NESUSIPRATIMAI DĖL BUTO
„Nori greičiau gauti butą — užgrobk kai 

myno", —- į tokį dėsnį pirštu rodo vilniškis 
kompartijos oficiozas (Tiesa, liepos 3 d.), 
smerkia jį, bet pripažįsta, kad praktikoje 
dabar jis Lietuvoj vis dėlto įsigalėjęs.

1964 metais Telšiuose dirbąs telefonų li
nijų elektromechanikas Mineikis su šeima 
gavo iš miesto valdžios dviejų kambarių ir 
virtuvės butą. Tai ilgai lauktas, didelis ir 
retai pasitaikąs laimėjimas: vargas ten ne 
nuomą išsimokėti (ji nedidelė), bet gauti 
valdžios leidimą naudotis butu.

Tačiau leidimas dar ne viskas. Mineikįų 
šeima rado paskirtąjį butą užimtą: ten jau 
begyvenanti, nors ir be valdžios leidimo, 
rusė Ziabkina...

Prasidėjo bylinėjimasis teismuose: Tel
šių rajono ir pačiame aukščiausiame, res
publikiniame, teisme Vilniuje. Vilniuje 
Mineikiai laimėjo, bet Telšių teismas 
sprendimo vykdymą — Ziabkiną prievarta 
iškraustyti — atidėjo. Atsirado Mineikių 
užtarytojų laikraščiuose (parašė „feljeto
ną"), bet Telšių teismo pareigūnai šokosi, 
kaip dabar Tiesa rašo, ginti „savo mundie- 
riaus garbę“ ir priekaištauti spaudai, kam 
Mineikius užstoja, — jie esą „sauvaliauto- 
jai“, nes norį iškraustyti iš jiems paskirto 
buto Ziabkiną, kuriai irgi reikia kur nors 
gyventi... Tiesa bara Telšių pareigūnus jau 
už neteisingus priekaištus spaudai, o Mi
neikiai vis tiek negali iš jiems pripažinto 
buto iškrapštyti Ziabkinos... (E)

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tamils. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2, LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.

PAIEŠKOMAS
LIEKIS IZIDORIUS, gyvenęs apie Chi- 

chesterį, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.
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