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PO SOVIETINIU KEVALU
keliais sakiniais

Vilniaus Žvėryno priemiestyje yra Eks
perimentinis taros ir įpakavimo konstra
vimo biuras, kuris gamintojams pateikia 
gatavus įpakavimo reikmenis. Tai pirmo
ji tokios rūšies įstaiga Lietuvoje, kurioje 
darbuojasi 40 dailininkų. Biuro vyr. kons
truktorius korespondentui pasakojo:

— Dažnas įmonės vadovas sako, kad jų 
įpakavimas geras. Mes jų klausiame: 
„Kaip jūs tuo įsitikinote?" O šie atsako: 
„Taip mums sako vyresnė valdžia“. Tai 
nerimtas pagrindas. ...Įpakavimui reikia 
skirti žymiai didesnį dėmesį...

*

Didesnio dėmesio, atrodo, Vilniaus kul
tūrininkų tarpe susilaukia Jonas Mekas, 
kurį žymusis amerikiečių Time žurnalas 
apibūdino, kaip „drovų vyriškį su ilgais 
pelenų spalvos plaukais, šiek tiek panašų 
į pranašą Eliją“, kuris esąs „kinematogra
fijos revoliucijos Maratas“. Vilniškis Lite
ratūros ir meno savaitraštis pastebi, kad 
„iš tikrųjų, J. Mekas yra bene stambiau
sias amerikinio kino avangardo teoreti
kas“.

Lietuvos kino studijos režisorius Arū
nas Žebriūnas į Jono Meko deklaraciją 
„Naujasis kinas — tai šviesos menas“ rea
gavo:

— O kur gi mintis? Visada gera, kai 
menas veržiasi iš sustabarėjusių kanonų 
jungo. Kiekviename naujame meno reiški 
nyje yra du poliai: kūrėjai, kuriems nau
ja forma yra organiška ir jie gali save iš
reikšti tik tokia kalba; tačiau paskui juos 
seka spekuliatyvūs epigonai, viską pa
mirštą vardan mados...

Apie svyruojančią dabartinių Lietuvos 
filmų kokybę A. Žerbiūnas pareiškė:

— Tai, žinoma, susiję su mūsų kino au
gimo sunkumais ir su drąsa. Pas mus drą
siai keliami jauni kadrai, ir ne tokia jau 
didelė tragedija, kad iš pradžių jaunimui 
trūksta patirties, bet kur gi ją įgysi, jeigu 
ne darbe?..

♦

Vilniaus operos solistas Vaclovas Dau
noras Milano La Scala teatre dainavo 
Monteronės partiją Verdi operoje Rigole
to. Solistas daugiau kaip pusmetis stažuo
jasi La Scaloje ir per tą laiką ne kartą 
koncertavo Italijoje. Dabar ruošiasi grįžti 
į Vilnių.

Prieš metus vilnietis Virgilijus Noreika 
La Scaloje atliko Pinkertono partiją Pu
ccini operoje Madame Butterfly.

*

Gegužės 2 d. prasidėjo vadinamasis 
„Kauno pavasaris“. Tai tarptautinis įvai
rių saviveiklinių ansamblių ir pramogi
nių orkestrų bei šokių festivalis, kuriame 
dalyvauja Lenkijos, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos Atstovai. Pavadinimas, matyt, 
nukopijuotas nuo garsiojo „Varšuvos ru
dens“ festivalio, kuris sutraukia geriau
sius pasaulyje kamerinės muzikos an
samblius, arba — nemažiau garsaus „Pra
hos pavasario“ festivalio.

„Kauno pavasario“ renginiai vyksta 
Santakos kino teatre, Čiurlionio v. muzie
juje ir Žaliakalnio Sporto halėje, kurioje, 
be kita ko, lietuviai J. ir č. Norvaišai ko
vos su estais P. ir A. Orbiais dėl neoficia
laus Sov. Sąjungos šokių čempiono vardo.

*

Rygoje įvykusiame studentų styginių 
kvartetų konkurse dalyvavo trys latvių ir 
po vieną kvartetą iš Gudijos, Moldavijos 
ir Lietuvos. Vilniaus konservatorijos stu
dentų kvartetas (E. Urbonas, L. Gordonai 
tė, A. Matulionytė ir A. šivickis) konkur
se laimėjo pirmą vietą.

♦

Latvių kalbininkė R. Gryslė Rygoje iš
leistame straipsnių rinkinyje „Latviešu va 
lodąs kultūras jautajumi“ siūlo neatsisa
kyti seniausio lietuvio pavadinimo latvių 
kalboje Įeiti s. Šį žodį siūloma vartoti 
kaip tautovardį, naujadarą lietuvie- 
tis vartojant platesne prasme — Lietu
vos gyventojas. Leitis literatūrinėj latvių 
kalboj buvo vengiamas, nes kai kuriose 
Latvijos vietovėse jis turėjęs niekinamą
ją, pravardinę prasmę.

Gana triukšmingai prieš kurį laiką iš 
Chicagos Vilniun grįžęs literatas Albinas 
Morkus š.m. Pergalės 4 nr. spausdinasi su 
„Prancūziška novele“, kurioje aprašinėja 
pokarinių stovyklinių laikų lietuvių stu
dentų nuotykius Tuebingene ir Schwarz- 
walde. Įdomu, kad novelės intriga parem
ta vieno veikėjo prancūzo homoseksualiz
mu, ką Morkus gana subtiliai pavaizduo
ja, nes sovietinėje literatūroje panaši te
matika iki šiol buvo beveik nežinoma.

BENDROJI RINKA
Vokietijos priemiesčio valgykloje sotūs 

pietūs kainuoja apie 5 markes (9 šil.), o 
už panašius pietus neištaigioje Londono 
užkandinėje užmokėti tektų apie 4 šil. 
(2,24 markės). Tai praktiškas pavyzdys iš 
eilinio vartotojo patyrimo. O todėl ne vie
nas Britanijos gyventojas kaip tik jr kelia 
klausimą, kokių galų jungtis į Europos 
Ekonominę Bendruomenę, kitaip dar va
dinamą Bendrąja Rinka, jeigu maisto kai
nos padvigubės? Tur būt, nepadvigubės, 
nors britų Žemės ūkio ministerijos apskai 
čiavimais gyvenimo kaštai, Britanijai įsi
jungus į Bendrąją Rinką, pakiltų apie 3 
nuoš., o maisto kainos iki 14 nuoš. Tad ko 
dėl gi daugumas britų parlamento narių, 
politikų, ekonomistų ir visuomenės vis dėl 
to taip užsispyrę veržiasi į tą rinką?

Jau nuo pat 19 amž. pramonės revoliu
cijos paaiškėjo, kad krašto gyventojų ge
rovė priklauso ne vien tik nuo sugebėjimo 
gamyboje įdiegti technologinę pažangą, 
bet ir nuo masinės gamybos, nes kuo dau
giau gaminama kokio produkto, tuo žemes 
nė jo savikaina, šiandieną Britanija, ne
beturėdama imperijos, laisvai, jokiais mui 
tais nevaržoma, tegalį gaminti, palyginti, 
nedidelei 55 milijonų vidaus rinkai. Ji, 
aišku, vis sunkiau tegali konkuruoti su di 
džiuliais kraštais, turinčiais kur kas didės 
nes natūralias rinkas (JAV arti 200 mil. 
gyv., Sov. S-ga — 227 mil. gyv.).

Didžiulių rinkų būtinumas ūkinei pažan 
gai laiduoti buvo visiškai aiškus svarbiau 
šiom Vakarų Europos valstybėm, kai 1957 
metais Italija, Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Luksemburgas ir Vak. Vokietija pa
sirašė vadinamąją Romos sutartį ir įkūrė 
Europos Ekonominę Bendruomenę. Bend
rosios Rinkos tikslas buvo palaipsniui pa
naikinti tarpusavio prekybą varžančius 
muitus ir eventualiai, gal būt, prieiti net 
prie vienos valiutos įvedimo. Iki 1966 m. 
daugiau kaip 40 nuoš. visų buvusių muitų 
jau buvo panaikinta, ir manoma, kad me
tų ar kiek ilgesnio laikotarpio bėgyje visi 
tarpusavio muitai EEB visiškai išnyks.

Bendrosios Rinkos su daugiau kaip 180 
mil. gyv. ūkinis augimas pastarųjų 10 me
tų bėgyje iš tiesų buvo ir yra įspūdingas. 
Bendroji gamyba (angį. Grand National 
Product, vok. Sozialprodukt) nuo 1957 m. 
EEB kraštuose pakilo 55 nuoš., tuo tarpu 
JAV ir likusioje Vakarų Europoje tik 43 
nuoš. Tik Sov. Sąjunga pasaulyje pirmau
ja, savo gamybą padidinusi visu 60 nuoš.

Vieno gyventojo vidutinės metinės bru

Sefrtynios DIENOS
PRALAIMĖJIMAI RINKIMUOSE

Atidavę rinkimuose konservatoriams 
tvarkyti Londono savivaldybę ir dar kai 
kurias vietas jau anksčiau, dabar tolimes
niuose rinkimuose darbiečiai smarkiai pra 
laimėjo ir visoje Britanijoje.

NESUSIPRATIMAI MANEVRUOSE
Amerikiečių laivai Japonų jūroje vykdo 

manevrus. Ten sukiojasi jų naikintuvas 
Walker, kurio uždavinys — kovoti su po
vandeniniais.

Sovietų naikintuvai taip kruopščiai seka 
tuos manevrus, kad jau net įvyko susidūri
mų. Sovietų naikintuvas, nors ir įspėtas ne 
lįsti, lenkė amerikiečių Walkerį, ir abu su
sidūrė ir buvo apdaužyti.

Sekančią dieną vėl įvyko susidūrimas.

KAI KURIE PALEIDŽIAMI
Naujoji Graikijos vyriausybė jau paleido 

keletą buvusių pareigūnų. Paleisti buvęs 
min. pirm. Papandreou, buvę ministerial 
Mitsotakis ir gen. Katsotas, žurnalistas 
Pournaras.

Vidaus reikalų ministeris paskelbė, kad 
netrukus būsiančios pradėtos peržiūrėti vi
sų 6.138 politinių kalinių bylos.

PROTESTANTAI BAUDŽIAMI
Balsuojant už prašymą priimti į EEB, 36 

britų parlamento nariai darbiečiai balsavo 
prieš vyriausybę.

Septyni jų, kurie buvo atitinkamų minis 
terijų sekretoriai parlamente, tuoj buvo 
atleisti.

Dar nežinia, ar visi tie protestantai bus 
išmesti iš partijos.

NAUJAS INDIJOS PREZIDENTAS
Indijos prezidentu išrinktas 70 m. am

žiaus Dr. Zakir Husain, teisininkas.

SUŠAUDYTI PRIE LIUDININKŲ
Gana viešai sušaudė du jaunus savo ka

rininkus, kurie neseniai dalyvavo sukilime 
prieš vyriausybe.

Sušaudymo pasižiūrėti buvo susirinkusi 
kelių tūkstančių minia. 

to pajamos (t.y. prieš atskaitant visus tie 
slogius ir netiesiogius mokesčius) per pa
starąjį dešimtmetį EEB kraštuose pakilo 
daugiausia — 39 nuoš. ir dabar siekia 
1.755 dol. Vieno gyventojo pajamos Sov. 
Sąjungoje tuo tarpu tepakilo 33 nuoš., li
kusioje Vakarų Europoje — 30 nuoš., o 
JAV tik 25 nuoš., nors pastarosios vis dar 
turi nepalyginamai aukščiausią gyvenimo 
standartą, nes kiekvieno amerikiečio vi
dutinės metinės pajamos siekia 3.757 dol.

Muitų unijos sukūrimas vis dėlto yra 
gana skausmingas procesas. Vokiečių ūki
ninkai, sakykim, po truputį nustoja augin 
ti cukrinius runkelius, nes jie pietų Pran
cūzijoje išauginami žymiai pigiau. Tuo 
tarpu prie monopolių pripratę prancūzų 
fabrikantai turėjo gerokai pasistengti, 
kad išlaikytų konkurenciją prieš veržlius 
vokiečius. Bet didžiulės rinkos akstinas 
galų gale kiekvienam kraštui yra naudin
gas. Net pramonės išsivystymu, palyginti, 
daugiausia atsilikusi Italija savo šaldytu
vus, skalbimo mašinas jr automobilius sėk

DAR APIE AUKSĄ

Plačiai skaitomas anglų dienraštis „The 
Daily Telegraph“ gegužės 8 d. išsispausdi
no šitokią korespondenciją:

„1940 metais Rusijos prisijungtųjų kraš
tų: Estijos, Latvijos ir Lietuvos, lyderiai eg 
žilėje pareiškė protestus p. Wilsonui dėl 
D. Britanijos ketinimo išmokėti Rusijai 
tam tikrą sumą iš Baltijos valstybių auk
so, saugomo Anglijos Banke (Bank of Eng
land).

„Pagal susitarimą dėl išlyginimo anglų- 
rusų finansinių pretenzijų, kuris buvo pa
darytas vasario mėnesį, kai Rusijos min. 
pirm. Kosyginas lankėsi Londone, D. Britą 
nija pasižadėjo išmokėti 500.000 svarų iš 
5.750.000 svarų vertės Baltijos valstybių 
aukso, saugomo Londone.

„Egzilai paruošė pareiškimą išsiuntinėti 
visiems Parlamento nariams. Jame sako
ma, kad tuo atveju, jeigu Britanija yra pri
versta panaudoti tą auksą, tai vyriausybė 
turi pareikšti, kad tai yra paskola iš Balti
jos valstybių, ir ji turi būti grąžinta toms 
valstybėms, „kai jos atgaus savo valstybi
nį suverenumą“.

„E.L.“ Redakcijos pastaba: Šio straipsnio 
paskutiniame paragrafe minimasis pareiš
kimas yra ruošiamas Baltų Tarybos Lon
done, kuri yra sudaryta iš Estų, Latvių ir 
Lietuvių Sąjungų D. Britanijoje atstovų.

KADA BUS SKRENDAMA MĖNULIN?

Erdvės skridimus tvarkantieji JAV pa
reigūnai tvirtina, kad amerikiečiai skris į 
mėnulį 1969 m. Skridimą sutrukdė gaisras 
Apollo erdvės laive, kur žuvo 3 astronau
tai.

Pirmajai kelionei vadovauti numatytas 
Schirra, kuris jau yra skraidęs. Visos pa
siruošti nuskristi į mėnulį išlaidos bus 
apie 23 milijardai dolerių.

ATSISTATYDINO REDAKTORIAI

Dabar paaiškėjo, kad anglų-amerikiečių 
leidžiamasis žurnalas „Encounter“ netiesio 
giai buvo leidžiamas su amerikiečių žval
gybos pinigais, kol oficialiai leidėju pasi
rašinėjo kongresas už kultūrinę laisvę. 
Nuo 1964 m. jį leisti pasiėmė Kingo leidyk
la.

Kai paaiškėjo, iš kieno kišenės buvo gau 
narni pinigai, atsistatydino protestuodami 
jo redaktoriai Spender ir Kermode.

IŠGĄSDINTI NEAPOLIEČIAI
Neapolis turi buteliuką su sudžiūvusiu 

šv. Januarijaus krauju, ir tas kraujas tam 
tikru metu nuo maldų turi suskystėti. Vie
na tokių stebuklo dienų — pirmasis gegu
žės šeštadienis. Jei numatytą dieną nesu- 
skystėjąs, tai Neapolį ištiksianti nelaimė. 
1527 m. ištiko maras, 1569 m. — badas, 
1835 m. — cholera, 1941 m. — sąjunginin
kų bombos, 1943 m. per anksti suskystėjo, 
ir prasiveržė Vezuvijus.

Šįkart vieną dieną pavėlavo. Buteliukas 
buvo nešiojamas gatvėmis, kad ir prava
žiuojantieji melstųsi.

Pirma nelaimė jau atsitiko: Neapolio 
futbolistai pralaimėjo prieš Florenciją.

PRAŠYMAI ĮTEIKTI
Britų parlamentas nutarė stoti į Europos 

Ekonominę Bendruomenę. Jau įteikti ir ati 
tinkami prašymai.

Paskui britus prašymus neša ir kiti su 
jais vienoje sąjungoje buvę kraštai. Įteikė 
jau Danija ir Airija. 

mingai pardavinėja Vokietijoje ir Pran
cūzijoje.

Kai šis straipsnis pasieks skaitytojus, 
britų parlamento dauguma jau bus nuta
rusi prašyti Britaniją priimti į Bendrąją 
Rinką, ir jeigu dėl priėmimo bus sutarta, 
Britanijos, be abejo, laukia nelengvas ir 
gana skausmingas prisitaikymo laikotar
pis. Britų gamintojams atsivers didžiulė, 
pasaulyje didžiausia (daugiau kaip 237 
mil. gyv.) beveik bemuitė rinka. Iš kitos 
tačiau pusės, ir Europos gamintojai galės 
savo gaminius laisvai skleisti tarp 55 mil. 
britų ir tiesiogiai konkuruoti su vietine 
pramone. Britų pramonininkams teks ge
rokai susiimti konkurencijai išlaikyti, 
teks savo galvoseną keisti ir iš 19 amž. pa 
žiūrų neišsikapstančioms britų profesi
nėms sąjungoms, kurios esmėje yra anti- 
gamybiškos.

Bet galvojant apie ateitį, Britanija, ga
lima tvirtinti, beveik neturi kitos išeities, 
kaip jungtis į Bendrąją Rinką, nes tik di
džiulė bemuitė rinka tegali laiduoti toli
mesnį ūkinį augimą ir gyventojų gerovės 
kilimą, o savaime, be žmogaus pastangų 
pažanga niekuomet neatsiranda. Ne tiek

Vokietijos ateitininkai studijuoja
Vokietijoje veikiančios trys ateitininkų 

sąjungos suruošė bendras savo studijų die 
nas Romuvoje. Sendraugių pirm. Vincas 
Natkevičius, M.A., ėjo šeimininko parei
gas .Jis tad ir pasveikino, palyginti, gau
siai susirinkusius narius į Vasario 16 gim
nazijos salę balandžio 22-23 d.d. Sveikini
mo žodžius tarė Katalikų sielovados direk
torius kun. dr. Jonas Aviža, ateitininkų 
vyr. tarybos pirm. prof. dr. Vytautas Var
dys, Vasario 16 gimnazijos dir. kun. dr. P. 
Bačinskas, o taip pat dr. Petras Karvelis 
seniausio ateitininko titulu.

„Aktualios ateitininkų problemos“. Tai 
dr. Vardžio paskaitos tema. Paskaitinin
kas konstatavo ateitininkijos gyvastingu
mą ir ištvermę. Net ilgoj ir žiaurioj okupa 
cijoj ateitininkai ten randa progų ir gali
mybių susitikti savo tarpe. Užsieniuose 
skaičiuojama apie 1500 sendraugių, 1000 
moksleivių ir 300 studentų. Jų svoris lie
tuviškoj visuomenėj vis dar didelis. Atei- 
tininkijai tenka dalyvauti trijų visuomenių 
gyvenime: Lietuvos, Bažnyčios ir Vakarų.

Lietuva— ten buvo visais atžvilgiais sa
vi savųjų tarpe. Dabar kasdieniniame gy
venime yra būtina dirbti su kitataučiais. 
Lietuvoje ateitininkija buvo susieta esmiš 
kai su politine veikla, bet čia, salos padė
tyje, politinis įsibėgėjimas neturi pras
mės. Nėra politika tikra to žodžio prasme 
ir tai, ką suprantame laisvinimo vardu. 
Tad ir „priešai“ surandami ne politikoje, 
o kitur. Krikščionys ‘demokratai ir fron
tininkai kalba savo kalba, o jaunimas vi
sai kita. Nauja ir socialinė plotmė, kurio
je reikia darbuotis. Reikalinga gyvenimiš
kai atsakyti į klausimą: jeigu pasaulis pa
sidarė mano namai, kokiu būdu galiu lik
ti ištikimas Lietuvai? Kokiais būdais ga
liu pasitarnauti Lietuvai kaip ateitinin
kas?

Bažnyčia: II Vatikano suvažiavimas at
skleidė daug naujų problemų, sukėlė neri 
mo. Visa eilė dalykų tapo neaiškiais. Net 
šv. Tėvas rado reikalo subarti abejus kraš 
tutiniuosius, tiek radikaliuosius naujinto- 
jus, tiek konservatyviuosius.

Bažnyčia ieško ryšio su gyvenimu, ji 
išeina iš Aristotelio teorijų į pragmatinį 
kasdieninio gyvenimo pagrindą. Gyventi 
tuo, ką turi, -kuo tiki. Gyventi krikščioniš
ka kultūra, o ne apie ją tik filosofuoti. Pa 
šalinti skirtumą tarp žodžio ir darbo. Ne
laukti, kol žmogus taps idealiu, o stengtis 
priartėti prie žodžio ir darbo vienybės, 
kiek pajėgiame.

Ateitininkija visuomet norėjo būti Va
karų dalimi. Ji tikėjo Vakarų pasauliu ne 
tik kultūriškai, bet ir politiškai. Vakarai, 
beje, nenorėjo pripažinti saviškiais. Atei
tininkija, kuri gimė iš reakcijos prieš ru
siškąjį ateizmą, šiandien susiduria su ne
mažesniu ateizmu Vakaruose.

Paskaita sukėlė labai gyvas ir turinin
gas diskusijas, kur, tarp kitų dalykų, bu
vo prieita išvados, kad neužtenka lietuviš
kumą išlaikyti, o reikia jį vis naujai kur
ti Taip pat yra būtina taip funkcionuoti, 
kad ateitininkija būtų reikalinga gyveni
me.

„Praktinė pasauliečio vieta Bažnyčio
je“. Tokią temą vystė V. Natkevičius. Jis 
nagrinėjo Dievo sąvoką, rasdamas, kad ar 
timesnis esąs Dievas rūstus teisėjas, negu 
Dievas meilė. Esame daugiau įpratę stebė 
tis Galybių Viešpačiu, jį garbinti, negu 
mylėti Gerąjį Dievą. Praktiškame gyveni
me rūsčiojo Dievo vardu kalbanti ir vei
kianti kunigija užsiskleidė nuo tikinčiųjų 
tautos i atskirą luomą. Luominis susiskirs 
tymas neišreiškiąs nei Bažnyčios pašauki 

ūkiškai, kiek tradiciškai ir istoriškai bri
tams skausmingiausias bus palaipsnis ry
šių nutraukimas su buv. imperijos dali
mis, dabartiniais Commonwealtho kraš
tais. Olandiškas sviestas ir kiaušiniai, 
prancūziški javai bus pigesni už N. Zelan
dijos arba Australijos produktus, dėl to 
pastarieji kraštai reiškia suprantamą rū
pestį. Bet ekonominė realybė, tur būt, pasi 
rodys stipresnė už senus imperijinius senti 
mentus.

Tekyla klausimas, ar EEB britus priims 
į savo tarpą? Kone visi Bendrosios Rinkos 
kraštų politikai britus net labai noriai pri
imtų, tik vis dar nėra aiški de Gaulle'io 
laikysena. Mat, naujų narių priėmimas į 
EEB turi būti vienbalsis, o todėl de Gaul- 
le'is 1962 m., britams pirmą kartą bandant 
patekti į Bendrąją Rinką, savo veto Brita
nijos priėmimą sutrukdė. Manoma, kad šį 
kartą de Gaulle'is veto teise nepasinaudos, 
bet priėmimo derybas stengsis kuo ilgiau 
užtęsti. Prancūzijos prezidento priežastys 
yra politinės. Daugiausia ne dėl ūkinių, bet 
politinių priežasčių ir patys britai nori 
jungtis su EEB (bet tai jau atskira tema, ku 
rią kitą kartą gal bus progos aptarti.

(rem)

mo, nei padedąs vykdyti jos uždavinius. 
Cituodamas prof. Maceiną, paskaitininkas 
pabrėžė, kad hierarchija nėra luomas, o 
principas. Ginčai dėl rango neturėtų rasti 
vietos. P|aaauliečių aktyvus dalyvavimas 
kulte ir pastoracijoj matomai reikalingas. 
Organizacijose kunigas neturi būti pasau
liečių prižiūrėtoju, o jų partneriu. Apskri
tai jau laikas teikti pirmenybę kultūrinin 
kams prieš organizacijų veikėjus.

„Lietuviškas jaunimas ir visuomeninė 
aplinka“. Vokietijos studentų ateitininkų 
s-gos pirm. Vincas Bartusevičius, M.A., 
ypač kruopščiai paruoštoje paskaitoje 
svarstė visuomenės pareigas jaunam žmo
gui. Išeidamas iš neabejotino dėsnio, kad 
Dievo valia nevyksta savaime, o yra 
vykdoma žmogaus pastangomis, jaunasis 
kalbėtojas ieškojo, kiek praktiškame gy
venime visuomenė yra pajėgi padėti jau
nam žmogui vystytis lietuviu. Kritišku 
žvilgsniu vėrė organizacijas, kurių nariai 
daugeliu atvejų net nežino jų tikslų, verti 
no suvažiavimus, vaikų vasaros stovyklas, 
studijų savaites, na, ir pagrindinę visuo
menės dovaną jaunimui — Vasario 16 gim 
naziją. Visur jis rado gerų įr mažiau gerų 
savybių. Bet pagrindinė lietuviškumo kū
rėja visuomet liks šeima. Baigdamas pa
skaitininkas svarstė taip pat galimybes 
Vokietijos lietuvių jaunimui pasinaudoti 
kultūriniais laimėjimais Lietuvoje ir JAV.

Diskusijose, tarp kitų kalbėtojų, dr. Ba 
činskas nusiskundė, kad Vasario 16 gim
nazija laikosi ant senelių pečių. Dalyviai 
su nuostaba žvelgė į salėj sėdinčius ge
riausio amžiaus pilnos sveikatos lietuvius 
mokytojus, dirbančius toj gimnazijoj.

Šalia paskaitų, paminėtina mok. kun. 
J. Dėdino parodytos skaidrės iš ateitinin
kijos istorijos ir iš Vasario 16 gimnazijos 
kasdienybės. Pamaldas atlaikė Sielovados 
direktorius kun. dr. Jonas Aviža. Pirmo
sios dienos darbo prezidiumui pirmininką 
vo V. Bartusevičius, sekretoriavo stud. B. 
Forsterytė, o antrosios dienos programą 
vedė dr. J. Norkaitis, sekretoriaujant 
moksleivių kuopos sekretorei Loretai Su- 
bačiūtei.

Bronius Laukis

STATYBININKAI Į TAŠKENTĄ

Balandžio 21 d. iš Lietuvos į Taškentą 
vėl išsiųsta dar viena statybininkų grupė. 
Šiai rinktinei teks atlikti Taškente bai
giamųjų pastatų apdailos darbus. Tuo tar 
pu Lietuvoj iš visų kampų plaukia nusi
skundimai, kad trūksta statybininkų. (E)

MES VEIKSIM NESILIAUDAMI

— Lietuva nėra pamiršta, — tokia te
ma vedamasis pareiškimas buvo perduo
tas iš Dallas, Tex., „Life Line Freedom 
Talk“ radijo programos. Vedamajame tarp 
ko kita buvo pareikšta:

„Iš 61 tautos, laimėjusios laisvę po II 
pasaulinio karo, 23 turi gyventojų mažiau 
kaip Lietuva. Lietuvos dabartinis plotas 
yra 25.213 kv. mylių. 14-kos naujųjų vals
tybių teritorijos mažesnės. Ir ne dydis bu 
vo Lietuvos patekimo Rusijos meškos glė 
bin priežastis. Rusija kietai laiko tą kraš
tą dėl komunistų gobšumo ir valdžios go
dumo visur, kur tik ranka pasiekia. Lie
tuva kartais vadinama pamiršta respubli
ka. Čia, Amerikoj, mes jos nepamiršom. 
Mes sveikinam jos dvasinę ištvermę ir 
stiprybę, ir mes veiksim nesiliaudami už 
laisvę visam pasauly“. (E)
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MUZIKO SUKAKTIS
Darbininkas 1966.XI.22 rašė: „Prof. J. 

Žileviėlui šiais metais sukako 75 m. am
žiaus. Solenizantas yra vienas iš didžiau
sių gyvųjų lietuvių muzikų — kompozito
rius, dirigentas, organizatorius, kritikas, 
muzikos istorikas, profesorius, muzikolo
gijos archyvo steigėjas ir vedėjas. Pas 
prof. J. Žilevičių studijavo daugelis jau
nesniųjų lietuvių muzikų'1.

Kiek jis yra nudirbęs visokių darbų, liu 
dija ir Liet. Enciklopedija, kurios 35 to
me St. Santvaras yra išspausdinęs pusant
ro lapo ilgumo J. Žilevičiaus biografiją — 
pačią ilgiausią visame tome apie gyvenan 
tį žmogų!

Nepriklausomos Lietuvos redaktorius J. 
Kardelis 1966.XII.21 šitaip apibūdina J. 
Žilevičių: „Profesorius itin veiklus spau
dos darbuotojas; jis pastoviai informuoja 
spaudą apie kiekvieną muzikinį faktą: ar 
nauji muzikiniai kūriniai pasirodo, ar 
vyksta koncertai, ar Liet. Enciklopedijai 
reikia žinių kokiu muzikiniu klausimu, vi 
sa užpildo J. Žilevičius. Su meile ir dide
liu respektu, jautriu širdingumu. Prof. Ži 
levičiaus asmenyje jauti ne tiktai savo 
srities žinovą, pareigos asmenį, bet ir jaut 
rios dvasios žmogų'1.

1966 m. gruodžio mėn. viename Draugo 
priede dr. Šimutis džiaugėsi, kad Chica- 
gos lietuvių visuomenė nusprendė tinka
mai pagerbti komp. J. Žilevičių, išvariu
sį plačią ir garbingą vagą muzikinės kū

Čikagos Liet. Jaunimo Centre: sol. E. Kardelienė, prof. J. Žilevičius, 
sol. J. Liustikaitė ir komp. kun. Budreckas

rybos baruose. Retas mūsų koncertas ar 
šiaip parengimas apsieina be jo kūrinių, 
rašė jis, apie šį gilų muzikos veikėją, dide 
lį ir rafinuotą kultūrininką, kompozitorių 
ir didžiausią ir rūpestingiausią lietuvį mu 
zikologą, nepaprastu kruopštumu daug lo 
bio sutelkusį į vienintelį lietuvių muziko
logijos archyvą muziejų.

Apie J. Žilevičių daug kas yra rašęs. 
Jam pagerbti buvo sudarytas komitetas, 
išleistas specialus leidinys. Tame leidiny
je prof. VI. Jakubėnas, be kita ko, rašė: 
„Prof. J. ž. įnašas į liet, muziką yra rim
tas, akademinio lygio, profesinio išsilavi
nimo,: jo kūrybinis’ lobis stato jį į mūsų 
muzikų pirmutines eiles“.

J. Žilevičiaus muzikologijos archyvas 
atidarytas 1960.X.5, bet archyvo užuomaz 
ga laikytina 1920 m., kai po karo J. Ž. par 
sivežė Lietuvon keletą dėžių studijų metu 
Petrapilyje surinktosios medžiagos. 1924 
m. daug Klaipėdos muz. konservatorijos 
studentų atostogų metu, pasiskleidę po 
įvairius Lietuvos kampus, rinko muziko- 
loginę medžiagą. J. Ž. savo bute Klaipėdo
je buvo atidaręs pastovią muzikos instru
mentų parodą. Šis rinkinys buvo išstaty
tas parodose Tauragėje ir Kaune. 1929 m., 
vykdamas parinkti daugiau eksponatų į 
JAV, su savimi pasiėmė (žmonos pataria 
mas) tik unikumus ir retenybes. Visa kita 
buvo palikta Gargžduose ir karo metu su
degė.

Gyvendamas JAV, gana greit J. Ž. ir 
vėl sutelkė apie 100 bendradarbių ekspo
natams rinkti. Šiuo metu Muz. archyve 
Chicagoje yra apie 100.000 eksponatų.

Karo metu negrįždamas Lietuvon, J. Ži
levičius bandė gauti savo archyvui vietos 
New Yorke su sąlyga, kad kada nors būtų 
galima atsiimti. Pagaliau archyvą J. Žile
vičius oficialiu testamentu padovanojo 
lietuvių tautai. Archyvą perėmė Lietuvos 
gener. konsulas dr. P. Daudžvardis, o pa
talpas suteikė tėvai jėzuitai. Archyvui glo 
boti, palaikyti ir plėsti sudaryta kuratori- 
ja.

Prie prof. J. Žilevičiaus surinktų ekspo
natų archyve jau prisidėjo žymiai dau
giau medžiagos: iš V. Olienės gautas A. 
Vanagaičio - Margučio archyvas, St. Sodei 
kos archyvas, Noros Gugienės ekspona
tai, karo kap. F. Valeikos įvairūs rankraš
čiai ir daug mažesnių bei pavienių ekspo
natų gaunama kasdien.

Stambūs lobiai raštu yra paždėti Alf.

NAUJAUSIA LIETUVIŲ KALBOS

MOKYMO PRIEMONĖ

Pedagoginis Lituanistikos Institutas iš
leido lietuvių kalbos fonetinę plokštelę, 
vardu „Lietuvių kalbos garsai ir priegar- 
siai“ (Sounds and Intonation in Lithua
nian). Tekstą paruošė lietuvių kalbos lek
torius Domas Velička, įkalbėjo stud. Ro
mas Sakadolskis. Garsų ir priegaidžių ta
rimą prižiūrėjo lietuvių kalbos lektorius 
prof. Petras Jonikas.

Plokštelės turinys: balsių tarimas, ilgų
jų balsių tarimas, priebalsių kietumas ir 
minkštumas, supanašėjusių priebalsių ta
rimas, susiliejusių į vieną gaisą priebal
sių tarimas, dvibalsių priegaidė, mišriųjų 
dvigarsių priegaidė, ilgųjų balsių priegai
dė, trumpųjų balsių priegaidė, priegaidžių 
rūšys.

Plokštelė yra ilgo griežimo (33 a.p.m.), 
10 colių. Gamino John B. Ralis Custom 
Recording, Chicago, Ill. Išleista Lietuvių 
Fondo lėšomis. Kaina su persiuntimu 5 
dol. Kreiptis: PL Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Kas norėtų, galėtų įsigyti to paties turi
nio magnetofoninę juostą, tik užsakant 
reikėtų nurodyti kelių takų — dviejų (2 
track), keturių (4 track) — juosta gamin- 
tina. Kaina 8 doleriai.

Šios garsinės priemonės, pirmoj eilėj 
skiriamos neakivaizdiniam mokymui, tu
rėtų būti naudingos kiekvienam, kuris rū
pinasi lietuviškojo žodžio taisyklingumu, 
O ypač viešojo žodžio sakytojui: kalbėto
jui, deklamatoriui, radiofono pranešėjui.

PLI 

Mikulskio, dr. J. Stuko, muz. Al. Aleksio, 
J Šaučiūno ir Torūtos.

Prieš Jaunimo Kongresą J. Žilevičius 
kvietė aplankyti archyvą. Daugiau kaip 
300 jaunuolių aplankė. Anglijos skautų at 
stove taip pat pasinaudojo šiuo kvietimu.

Birutė Valterienė

NAUJAS SUMANYMAS
Partijos valdžios leidykla Mintis Vil

niuje (anksčiau buvo vadinama politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla) nutaru
si leisti Žemės Ūkio Enciklopediją, kuri 
būsianti 10 ar net 15 tomų, po 400 pusla
pių kiekvienas. Pirmasis tomas pasirody
siąs 1969 metais, o paskui kasmet būsią 
leidžiama po 2 ar 3 tomus, atseit, visas 
rinkinys būtų baigtas maždaug 1975-1978 
metais.

Tokios enciklopedijos reikalingumas 
aiškinamas tuo, kad „ūkių vadovams, že
mės ūkio specialistams, gyvulininkystės 
darbuotojams ir net eiliniams žemdirbiam 
dažnai prisireikia tai vienokių, tai kitokių 
žinių apie žemės ūkį. kurios iki šiol išmė
tytos po įvairiausius žinynus“. (Valst. 
Laikr., kovo 31).

Dėl to sumanymo iškyla dviguba abejo
nė.

Viena, — argi tikrai ta leidykla gali 
gauti leidimą vykdyti tokį planą? Prieš 
beveik lygiai 10 metų ta pati leidykla už
simojo stoti į rungtynes su Juozu Kapo
čium ir pasiskelbė išleisianti lietuvišką 
enciklopediją, 10-ties tomų, dvigubai di
desnių už Bostone leidžiamuosius tomus. 
Irgi žadėjo leisti po 2-3 tomus per metus, 
taigi baigti maždaug 1961-62 metais. Bet 
paskui tą planą teko perplanuoti. Iš pla
nuotų 10-ties tomų beliko trys, kurių pir
masis pasirodė tik 1966 metų gale, ir tai 
ne tiek enciklopedija, kiek (daugiau kaip 
dviem trečdaliais) tik komunistams šiuo 
tuo nusipelniusių asmenų trumpų biogra
finių duomenų rinkinys.

Antra — užsimojimas leisti enciklopedi 
ją, kaip rinkinį žemės ūkio specialistams 
bei paprastiems žemdirbiams reikalingų 
žinių, tėra liudijimas, kokia milžiniška 
instrukcijų našta yra užgulusi kolchozinį 
ūkininkavimą. Tik tos instrukcijos ne 
vien vienos kitom „ant kulnų lipa“, bet ir 
keičiasi, lygiai kaip nestovi vietoj nė že
mės ūkio mokslas. Tad klausimas, kbkia 
bus belikusi pirmojo tokios enciklopedi
jos tomo vertė, ligi pasirodys paskutiny
sis... (E)

PADIDĖJO 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJA

I svetur gyvenančių Lietuvių Rašytojų 
Draugiją pastaruoju metu buvo priimti Ni 
jolė Jankutė, Česlovas Grincevičius, Ka
zys Almenas, Danguolė Sadūnaitė, Rafael 
Sealey, Pranas Lembertas ir Andrius Mi
ronas.

LAIKRAŠČIŲ platinimas
Kaip renkama bolševikiniams laikraš

čiams prenumerata, neseniai (bal. 11) bu
vo rašyta Tiesoj: — „Su kvitų knygele 
rankoj tiesiai pas jus į cechą (atseit, į 
fabriko skyrių. E.) ar kabinetą ateis vi
suomeninis spaudos platintojas. Paskolą 
prenumeratai pasiūlys buhalteris"... At
seit, paskui atskaitys iš algos.

Kaimuose prenumeratą turi siūlyti laiš 
kininkės.’ Bet tos ima daug kur „sabotuo
ti“, nes ko daugiau prenumeratų, tuo sun 
kesnius maišus reikia nešioti į vienkie
mius. Kolchozų laiškininkėms trunka kas 
dien po 8-9 valandas, kol visus apvaikšto. 
O atlyginimas 40 ar 45 rubliai per mėne
sį. nepaisant krepšių sunkumo. Tai ir ne 
sistengia sunkinti sau naštas. (E)

LAIMĖJO „DIDĮJĮ GINTARĄ“
Vi'lniaus filmininkai grįžo iš Kišiniovo 

(Moldavijos) filmų festivalio ir vėl — jau 
ketvirtą kartą — parsivežė „Didįjį Ginta
rą".

„Didysis Gintaras“ tai tokia lyg taurė, 
greičiau urna, ant kurios dangtelio įtaisy
tas stambus gintaro gabalas, o ant šono 
inkrustuotas įrašas rusų kalba, kuris sako, 
kad tai dovana (pereinamoji) — „Už ge
riausią meninį filmą Bielorusijos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos eseseruose".

Šiemet buvo jau septintos varžybos dėl 
to gintaro, ir jose dalyvavo dar vieno „es- 
esero“ filmininkai. Moldavijos. Vilniškiai 
nuvežė pernai laimėtą gintarą (už Žalake 
vičiaus filmą) ir vėl parsivežė, šį kartą už 
M. Sluckio-R. Vabalo-J. Griciaus filmą 
„Laiptai į dangų“. (E)

LĖLĖS GAUS TEATRĄ
Aktoriaus B. Lukošiaus nuo 1958 metų 

vadovaujamas lėlių teatras Vilniuje paga
liau gaus nuolatinę patalpą tam tikslui 
perstatomame name, Čiurlionio gatvėj 18 
n r.

Ligšiol tas teatras veikė „čigoniškai“, 
nuolat keliaudamas per vaikų darželius, 
mokyklas, įmones, arba rengdamas spek
taklius savo repeticijų patalpoj, kur tik 50 
vietų. Dabar turės 250 vietų salę. (E)'

BALTASIS
STUMBRAS

GINTARĖ BANAITYTĖ-IVAŠKIENĖ (Ištraukos iš to vardo apysakos)

(4)

— Mūsų abiejų tėvai mirė nuo baisio
sios ligos, kuri tuo metu nušlavė visą apy
linkę. Likome tik mudu, dar maži vaikai, 
nes buvome išsiųsti pas senelį Gujotą. Jis 
ir pasiliko mudu savo pilyje. Gyvenome 
gražiai. Senelis buvo geras. Viskuo aprū
pindavo. Nieko netrūko. Labai abu mylė
jo.

Kai jau buvome gerokai paaugę, sykį se
nelis nusivedė mudu į pilies požemį. Nie
kad nebūčiau tikėjusi, kad jo požemiai to 
kie gilūs ir ilgi. Ėjome įš vieno urvo į ki
tą; leidomės gilyn ir gilyn. Pagaliau įėjo
me į visai jaukiai įrengtą sausą kambarį. 
Jo sienos buvo visokiais skydais nukabi
nėtos, suolai kailiais apkloti. Ir tuoj sene
lis parodė vienoje sienoje tris mažas an
gas. Jos įleisdavo oro ir saulės spindulių. 
Viename sienos įlenkime matėme sukrau
tų maisto atsargų; kitame — stovėjo stip 
ri, didelė ąžuolinė skrynia. Kai Gujotas ją 
atidarė, mudviejų akys apraibo. Čia buvo 
auksuotų taurių, sidabrinių šarvų, apy
rankių, sagų su brangiais akmenimis ir ki 
tokių papuošalų. Buvo keletas kalavijų, 
taip gražiai spalvotais akmenimis nusags 
tytų, kad aš nė svajote nebuvau svajoju
si, jog tokių iš viso esama. Ir tada senelis 
tarė: „Kai aš į dausas iškeliausiu, Tylys 
surašys, kas man priklauso, ir visa pasida 
linsite tarp savęs“. Puolėme bučiuot jam 
rankų.

— Nemaniau, kad Gujoto būta tokio 
turtingo, — nustemba krivis.

— Gyveno jis paprastai, todėl ir mudu 
su Avaru nė nesapnavome, kad jo rūsyje 
tokie turtai slepiami.

— Ar jis karuose taip pralobo? — pa
klausia Rintas. — Mačiau, vokiečių rite
riai labai puošnūs.

— Ir karuose, ir keletą vokiečių pirk 
lių apšvarino, kai tie, pilin atvykę, mūsų 
dievus niekino.
’ — Oho, Gujotas! — net švilptelia Aud 
rys.

— Kai mudu su Avaru buvome manę, 
kad viskas, senelis atidarė dar ilgą, siau
rą skrynutę. Aš net sušukau, — pasakoja 
toliau Raminta: — ant juodo šilko pagal
vėlės gulėjo nedidelis durklas — blizgan
tis, lenktas, tarytum jaunas mėnuo. O 
makštis ir rankena — žaliais, baltais ir 
raudonais akmenimis nusagstyta!

— Tikriausiai arabiškas, — įsiterpia 
Rintas. — Mindaugo pilyje pasakodavo, 
kad arabai (drobėmis nuo galvos iki kojų 
apsisiaustę) smėlynuose greitais žirgais 
jodinėja ir tokiais lenktais durtuvais 
švaistosi. O aštrūs jie: sako, net krintan
tį plauką perplauna,

— Seneliui durklą dovanojęs vienas mo 
zūrų kunigaikštis.

— Padovanojo? Juk tai mūsų priešai! 
— negali atsistebėti Audrys.

— Matau, kad ne vienam Audriui sun
ku įtikėti. O buvo taip, — pasakoja Ra
minta: — Gujotas kartą su saujele vyrų 
jojo Mozūrijon. Taip sau — gal padegt ko 
kią pilaitę. Reikia atlyginti priešui už pa
darytas skriaudas. Girios pakraštyje pa
matė atjojant raitelius. įsižiūrėjo — o 
puošnumas, o gražumas! Dar arčiau 
aniems prijojus, pamatė ir dvi moteris jų 
tarpe. Tuo metu, gal senelio žirgus užuo
dęs, pasibaidė vienos moters obuolmušis 
ir viesulu nusileido tiesiai pagiriu. Sene
lis dar buvo jaunas, vikrus. Spaustelėjo 
savo žirgą ir nudūmė moteriškės gelbėti. 
Kai prisivijo, ji buvo jau pakibusi balne 
ir beveik žeme vilkosi. Gujotas sulaikė pa
sibaidžiusi žirgą, ir tuo tarpu prijojo mo
zūrai. Vienas iš jų, pats kunigaikštis, ka
žin ką sakydamas, nusisegė puikųjį durk
lą ir padavė jį Gujotui. Šis nenorėjo imti. 
Bet mozūras iš tos laimės, kad jo gražioji 
žmona liko gyva, sprauste įspraudė durk
lą į Gujoto rankas.

— Po to, tur būt, jau Gujotas nebejoda 
vo mozūrų plėšti? — nusišypsojo krivis.

— Tai jau ne. Senelis, mums rodyda
mas durklą, sakydavo, kad jį paliks tam, 

kuris bus labiau vertas. Nuo tos dienos 
Avaras vien apie tai ir tesvajojo. Pasako
davo man, kokią puikią pilį už tokį turtą 
pasistatydintų, kokiu didžiu valdovu tap
tų. Visai vaikinui akys aptemo. Išslampi- 
nėjo visus piliakalnio užkampius, visas 
apylinkės pakriaušes, kilnojo krūmų ša
kas, spardė aukštas žoles, ieškodamas tų 
angų, pro kurias Gujoto požemin saulės 
šviesa įeina, bet nesurado. Gujotas jį ke
lis kartus buvo užtikęs į rūsį besisprau- 
džiant. Labai užsirūstinęs, pabrėžė, kad 
Avaras savo gyvenime durklo daugiau ne 
matys. Prieš mirdamas, senelis paprašė 
Tylį turtus į žemę užkasti. Kai Avaras Ty 
Jį nukankino, aš viena bežinau tą vietą, 
kur paslėpti turtai. Todėl Avaras imtųsi 
net pačių žiauriausių kankinimų paslap
čiai išgauti.

— Tai vis dėl turtų žmonės kariauja, 
žudosi! — iki ąiol tylėjęs prabyla krivis. 
— Jei durklas toks brangus, kaip sakai, 
Raminta, bus geriau, jei niekas nesužinos, 
kur jis yra. Neatneš jis laimės niekam. Ge 
roji žemelė tegu jį sau laikosi.

— Aš taip pat manau, — nudžiunga Ra 
minta.

— Ir kas galėjo pagalvoti, kad mano tė 
čio pilin toks baisus žmogžudys užsukda
vo? — net sudreba Audrys nuo tos min
ties.

— Nesibijok, Raminta. Apginsime tave 
nuo Avaro. O dabar turiu pažiūrėti, kaip 
Lokiui sekasi, — pakyla krivis.

VYRAS PRIEŠ VYRĄ

Prasiveria durys, ir du vyrai įneša Var- 
pūnę. Netoli kaklo kyšo strėlės kotas.

— Aukščiausias Praamžiau! — ir ta 
vargšelė!.. — atsidūsta Gedainis ir išsku
ba laukan.

— Aš jau sveikas, sese Raminta. Guldy 
kite Varpūnę! — Iššoka iš guolio Rintas, 
bet nuo skausmo net pabąla, kai sužeista 
koja paliečia žemę.

— Ačiū, Rintai, — vos sujuda mergai
tės lūpos. Tuo metu Raminta pasilenkia 
pire jos su stebuklingojo skysčio kaušeliu.

— Audry, atnešk ginklų, — paprašo 
Rintas ir atsisėda netoli durų ant suolo.

Audrys išskuba pas Lokį. Oras pilnas 
dūmų ir smalkių. Degančios strėlės palio
vė skraidžiusios ramovės kieman, tik gir
dėti nejaukus,' keistas, ' duslus, gūdus 
dunksėjimas čia vienoje, čia kitoje kiemo 
pusėje.

Laužas kuore dar dega, bet dabar la
biau matyti tamsūs dūmai nei ugnis, ky
lantieji juodu stulpu į aikštę. Vėjo nėra. 

Kas nepastebėjo naktį liepsnų, tikrai pa
matys dieną dūmų kamuolius.

Dunksėjimas vis nesiliauja. Berniuko 
neprityrusi ausis nesugauna, ką tai galė
tų reikšti. Bet staiga iš duslių garsų išsi
skiria kertamo medžio kirvio garsai.

— Kopėčias darys! — šauja galvon min 
tis. — Prasidės tikras puolimas — žmogus 
prieš žmogų, akis į akį. Priešas darosi ko
pėčias!

Kieme nematyti Lokio. Nėra ir kitų ka
rių. Tik moterys bėgioja, nešiodamos gy
vuliams vandenį ir pašarą.

— Dėkui Praamžiui, kad prieš keletą 
dienų palijo. Tvoros rąstai dar pakanka
mai drėgni, — raminasi moterys.

Tie galvažudžiai vis dar nenustoja, tikė 
damiesi uždegti.

Audrys dar sykį įsiklauso. Dabar jau 
supranta. Tas keistasis garsas, švilpimas, 
dunksėjimas — tai strėlių, smingančių į 
sieną. Matyt, Avaras užsispyręs pradegin
ti angas į Vaivorą įeiti.

Berniukas pereina į kitą kiemo pusę. 
Karių pastate jis randa Lokį su vyrais be 
sirenkantį ginklus. Švaistosi jie kardais, 
švytruoja kalavijais, renkasi vis patoges
nį. Kiekvienas turi po ilgą dvišaką kartį.

— Čia Avaro kopėčioms nustumti, — 
paaiškina Audriui Buivydas.

— Taigi išsisklaidykime lygiais tarpais, 
— duoda Lokys savo įsakymus. — Nelei
sime nė vienam kalavijuočiui gyvam sie
nos perlipti.

— Telaimina Praamžius, tegelbės Vai
va! — atsako kiti.

Išeina kiekvienas į paskirtą vietą — še
ši narsūs vyrai prieš dvi dešimtis. Lokys 
duoda Audriui du kardus, tris mažesnius 
durtuvus ir sunkų kovos kirvį.

— Vienas pats negi panėši? — nusijuo
kia.

Bet Audrys durtuvus susikaišo už juos
tos, kardus suima viena ranka, kirvį nusi
tveria kita ir išeina į kiemą. Lokys jį pa
lydi. Sustoja abu viduryje kiemo. Karys 
pažiūri į saulę.

— Neilgai taip išsilaikysime: vyrų ma
žai, o siena ilga. Negi visur suspėsime?

Švilpt, švilpt! sminga priešo degančios 
strėlės. Lokio vyrai užima savo vietas. Iš
siskirstę lygiais tarpais sustoja ant siauro 
lieptelio, iš vidaus pusės pritvirtinto prie 
stulpų sienos. įsakoma dengtis ir neatsi- 
šaudyti — tegu Avaras galvoja, kad mes 
nepasiruošę. Kai užpuolikai pristatys ko
pėčias ir pradės lipti, tada po kelis iš sy
kio nuversime ir ietimis nusmeigsime.

Staiga, visai netikėtai, švystelia, ir de- 

guolė įsirausią jaujos stogan. Stulpu iššo
ka liepsnos. Matyt, strėlė buvo gerai degu 
te išmirkyta.

Audrys numeta ginklus ir paskui Lokį 
puola prie degančio pastato. Bematant vėl 
susidaro grandinė, ir ja pradeda keliauti 
vandens kibirai. Ugnis plačiu ruožu išsi
skleidusi. Po lietaus saulėje išdžiuvusius 
šiaudus godžiai ryja liepsnos. Iš apačios 
atkyla gruzdančių grūdų kvapas. Oi, pri
truks duonelės šią žiemą!.. Tuo metu dar 
vieną stogą palaižo ugnis.

— Išrūkys mus, kaip lapes iš olos, — 
dūmais springdamas, galvoja Audrys.

— Šio jau neišgelbėsime! —- sušunka 
Lokys, ir jie nuskuba žemyn.

— Lipa! Lipa! — iš kelių pusių sušun
ka vyrai. Matyt, kaip jie savo kartimis 
ruošiasi nustumti priešo kopėčias. Iš anos 
pusės pasipila strėlių lietus. Gynėjai ka
riai turi saugotis. Jiems pagalbon atbėga 
keli, palikę savo saugomas gretimas vie
tas. Tokiu būdu pasidaro sienoje plačių 
tarpų, visai nesaugomų.

Dabar orą raižo daug degančių ir nede
gančių strėlių. Viršuje, ant sienos, su
kniumba Švitra. Lokys įsako moterims ir 
vaikams slėptis. Tik beveik nėra kur: keli 
pastatai visai sudegę, kiti du baigia deg
ti...

— Saugokitės liepsnų! — kažin kas su
šunka. — Po liepomis! Greičiau!

Ir, štai, užverda tikra kovos maišatis. 
Girdėti sužeistųjų dejavimai. Čia vienur, 
čia kitur iš už tvoros kyštelia kalavijuo
čio ūsuotas veidas. Kol kas dar vaivoriš- 
kiai spėja juos nustumti. Tvora keliose 
vietose dar smilksta.

Audrys, susirinkęs ginklus, pasileidžia 
pas Ramintą į vieną iš trijų dar likusių pa 
statų. Kambarėlyje, be Varpūnės, yra dar 
trys sužeistos mergaitės. Jos sukniubusios 
ant suolų. Net gaila žiūrėti. Dar vakar gra 
žūs drabužėliai, pakraštėliais apausti tul 
pių raštais, šiandien suodini, šlapi ir susi 
glamžę. Ugi jų plaukai išsitaršę, kai ku
rių ir krauju sulipę. Raminta joms šiuo 
metu nieko negali padėti. Tik įpila svaigi
nančio vandens į sukepusias lūpas. Ji pati 
vos ant kojų pastovi.

Iš sužeistos Varpūnės burnos ir nosies 
sunkiasi tamsus kraujas. Jos veidas pilkš
vai išblyškęs. Rintas vogčiomis dirstelia i 
ją ir skausmingai atsidūsta. Audrys nega
li suprasti, ar berniukui Varpūnės taip 
ypatingai gaila, ar jo paties žaizda tokia 
skausminga.

(Bus daugiau)
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Popieriniai perliukai
Pašto ženklai yra vadinami popieri

niais perliukais. Jie turi gražiai suderin
tas spalvas ir aiškius vaizdus. Kiekviena 
valstybė stengiasi išleisti ženklus, kurie 
būtų patrauklūs, vertingi ir sudomintų 
filatelistus. Tas mažas popieriukas, be to, 
plačiai garsina valstybės vardą pasauly
je. Juos leidžia didelės ir mažos valstybės 
ir laukinės tautelės. Deja, Lietuva yra Ru
sijos okupuota, ir pavergėjas dabar drau
džia išleisti lietuvišką pašto ženklą.

Nepriklausoma Lietuva buvo išleidusi 
daug gražių pašto ženklų, kuriuos vertina 
ir renka viso pasaulio filatelistai. Susido
mėjimas Lietuvos ženklais kyla, nes jie ii 
gainiui darosi vis didesnė retenybė. O 
mums, lietuviams, jie šimteriopai vertin
gesni, nes primena laisvės ir nepriklauso
mybės laikotarpį.

Pirmieji pašto ženklai pradėti vartoti 
1840 m. Rusija pirmuosius ženklus išleido 
1858 m. Tuo laiku tie ženklai pradėti nau
doti ir Lietuvoje, kuri tada buvo carinės 
Rusijos okupuota. Pirmosios vokiečių oku 
pacijos metu Lietuvoje buvo naudojami 
vokiški ženklai su įrašu „Postgebiet Ob. 
Ost“.

Nepriklausomoji Lietuva pirmuosius 
pašto ženklus išleido 1918 m. gruodžio 27 
d. Vilniuje. Tai buvo bendriniai visai Lie
tuvai skirti ženklai. Seriją sudarė 2 ženk
lai, kurių išleista po 5.000. Tų pačių metų 
gruodžio 31 d. išleista ir antroji Vilniaus 
laida. šią seriją sudarė 6 ženklai, ir jų bu 
vo daug daugiau išleista. Bet paštuose vis 
dar trūkdavo ženklų. Todėl Gardino paš
tas perspausdino carinės Rusijos ženklus, 
pažymėdamas jų vertę skatikais. Raseinių 
paštas knygų spauda pagamino ženklus 
su įrašu „15 k. Raseinių apskričio pašto 
ženklas“. Telšių paštas išleido šapirogra
fuotus ženklus su pašto antspaudu „Tel- 
šiai-Pašt.-Telegr.“ ir viduryje Vytis. Ženk 
lo kaina buvo užrašoma ranka parduo
dant.

Lenkai, okupavę Vilniaus kraštą, paštuo 
se rastuosius lietuviškus ženklus perspaus 
dino štampu, kuriame matomi Vytis, len
kų erelis ir įrašas „Srodkowa Litwa Pocz- 
ta“. Vėliau su tokiu pat įrašu jie spausdi
no lenkiškus ženklus, skirtus Vilniaus 

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3į jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

kraštui. Po poros metų šie ženklai buvo 
pakeisti lenkiškais.

1921 m. Lietuvoje buvo įsteigtas oro paš
tas. Pirmieji oro pašto ženklai buvo ketur 
kampio ir trikampio formato. 1922 metais 
įvesti lietuviški pinigai — centai ir litai. 
Ryšium su tuo buvo perspausdinti skatiki 
niai ženklai, pažymint jų vertę naująja va
liuta.

Nepriklausomoji Lietuva iš viso išleido 
768 skirtingus pašto ženklus. Dėl įvairių 
atmainų, vandens ženklų, perforavimų ir 
spaudos klaidų iš viso susidarė apie 3.000 
skirtybių.

1940 m. komunistinė Rusija, okupavusi 
Lietuvą, tuojau išėmė iš apyvartos su A. 
Smetonos atvaizdu ir kitus tautinius jaus
mus žadinančius ženklus. Įjungimui į Sov. 
Sąjungą paminėti perspausdino įrašu 
„LTSR 1940 VII 21“ laisvosios Lietuvos 
neutralumui pažymėti buvusią „Taikos“ 
laidą. Šios laidos 15 centų ženklą (tauti
niais drabužiais pasipuošusi lietuvaitė 
siunčia taikos karvelį) okupantai tuojau 
išėmė iš apyvartos ir sunaikino. Likusieji 
Lietuvos ženklai kurį laiką ėjo lygiagre
čiai su rusiškais. 1941 m. kovo 15 d. buvo 
galutinai išimti iš apyvartos.

Prasidėjus vokiečių-rusų karui, Lietu
vos Paštų valdyba perspausdino rusiškus 
ženklus įrašu „Nepriklausoma Lietuva 
1941-VI-23“. Kai kurių miestų paštai irgi 
perspausdino rusiškus ženklus. Pavyz
džiui, buvo pašto ženklų su įrašais „Lais
vi Telšiai“, „Laisvas Rokiškis* ir pan. šie 
ženklai ėjo iki 1941 m. rugsėjo 1 d. Po to 
į apyvartą buvo paleisti vien tik vokiški 
ženklai su įrašu „Ostland“. 1944 m. komu
nistinė Rusija antrą kartą okupavo Lietu 
vą, ir nuo to laiko apyvartoje yra vien tik 
rusiški ženklai.

Klaipėdos kraštas kurį laiką turėjo at
skirus pašto ženklus. Kai Klaipėdą valdė 
prancūzai, ėjo ir prancūziški ženklai. Jie 
turėjo įrašą „Memel“, o jų vertė buvo at
žymėta markėmis. Buvo perspausdintų ir 
vokiškų ženklų. Prijungus kraštą prie Lie 
tuvos, ant tų pačių ženklų atsirado žodis 
„Klaipėda“. Lietuva pirmuosius Klaipė
dos kraštui skirtus ženklus spausdinti pra 
dėjo 1923 m. sausio 26 d. Laidos turėjo pa 
keitimų ir perspausdinimų. Neskaitant at 

mainų, Klaipėdos kraštui* buvo išleista 
117 skirtingų ženklų. Vertingesni yra nau 
doti. Nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. Klaipė
dos krašte į apyvartą buvo paleisti bend
riniai Lietuvos ženklai.

1923 m. Klaipėdą prijungus prie Lietu
vos, tam įvykiui paminėti buvo išleista 
laida, kurią sudarė 13 ženklų. Jie buvo 
naudojami tik Lietuvoje. Šie ženklai buvo 
rombo formos, ir tokio formato iš viso te
buvo viena laida.

1939 m. Klaipėdos kraštą okupavę vo
kiečiai perspausdino ten likusius lietuviš
kus ženklus įrašu „Memelland ist frei“. 
Šalia įrašo užspausti plačiai išsišakoję el
nio ragai. Nepriklausomybės laikotarpyje 
įvairių perspausdinimų ir pakeitimų buvo 
daug.

Apskritai, mūsų pašto ženklai turi dide
lę kultūrinę ir propagandinę reikšmę. Jie 
plačiai garsina Lietuvos vardą ir kartu 
primena pasauliui mūsų tautą ištikusią ne 
laimę ir tragediją. V. Vytenictis

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PADĖKA IR LIETUVIŲ KALBA
Ryšium su LAS Londono skyriaus ba

landžio 29 d. ruoštuoju koncertu, jaučiu 
malonią pareigą širdingai padėkoti P. Ma- 
šalaičiui, Londono LAS skyriaus pirminin
kui V. Vikaniui ir valdybai už pakvietimą 
dalyvauti koncerte. Aš žinau, kad jie visi 
įdėjo daug darbo, idant tas koncertas pasi
sektų, ir aš tikiuosi, kad jų nenuvyliau ši
tais savo pirmaisiais žingsniais, parodyda
ma tą meną, kurį mes visi mylime.

Taip pat dėkoju korespondentui už tokią 
švelnią kritiką, kurios jaučiuos tikrai ne
verta. Bet ta pačia proga norėčiau pabrėž
ti, kad jau ilgą laiką teiraujuos tinkamų 
kompozicijų lietuvių kalba ir taip pat ope 
ros arijų, išverstų į lietuvių kalbą, tiek 
Anglijoje, tiek Amerikoje, bet, niekur ne
gaudama pagalbos, buvau priversta dainuo 
ti svetima kalba. Vilties nepametu ir atei
tyje bandysiu ir toliau ieškoti tinkamo re
pertuaro lietuvių kalba.

Su pagarba
V. Gasperienė

LINKĖJIMAI PENSININKAMS
Radau skelbimėlį, kad Socialinio Klubo 

vadovybė Londone rengia pirmą pensinin
kų subuvimą. Nors mes, naujieji, čia atvy
kom prieš 20 metų, o tokių minėjimų, ro
dos, dar nebuvo. O gal ir nereikėjo. Kai 
prieš 20 metų čia atvykom, tai dar nebu
vom pensininkai. O jei kuris būtų buvęs 
pensininkas, tai būtų negalėjęs vykti, nes 
tik tie, kas buvo darbingi ir galėjo bet ko
kį darbą dirbti, galėjo važiuoti Anglijon. d 
jau po 20 metų, jau gal ir nemažai kas su
silaukė pensininko vardo.

Iš savo pusės turiu pasakyti, kad atsira
do asmenų, kurie nepamiršo susilaukusių 
senesnio amžiaus lietuvių.

Man, pensininkui, būtų malonu atvykti, 
pabuvoti su kitais ir pasidalyti mintimis. 
Tik gaila, kad negaliu, nes gyvenu už 70 
mylių nuo Londono. Tai tik galiu mintimis 
ten pabuvoti. Nuo savęs per laikraštį ga
liu tik pasveikinti visus buvusius pažįsta
mus, kurie turės progos ten dalyvauti. O 
taip pat sveikinu ir tuos vadovus, kurie tą 
sumanymą vykdo ir rūpinasi pensininkais.

Linkiu linksmai praleisti tą vakarą prie 
putoto alučio!

J. Liobė
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

BBC MONITORINEI TARNYBAI
(ji yra Cavershame, Readingo priemiesty) 
reikalingas monitorius rusų kalbai. 
Reikalinga žinoti pagrindinai rusų ir lietu
vių kalbas, o kitų kalbų žinojimas teikia 
pirmenybių. Pareigos būtų klausytis ir už
rašinėti žinias ir kitokias transliacijas. Bū
tinos kvalifikacijos: pakankamai nusima
nyti pasaulio reikaluose; sugebėjimas ra
šyti mašinėle ir gerai versti į anglų kalbą; 
pajėgti gerai klausytis. Pageidaujamas am 
žius: 20-45 m. Atrinktieji kandidatai bus 
prašomi atlikti pratimus. Tvirtinama dar
be po trijų mėnesių; BBC pensijų fonde 
dalyvaujama nuo paskyrimo dienos. Pradi
nis atlyginimas yra 1250 svarų per metus 
(gali būti ir didesnis, jei būtų ypatingos 
kvalifikacijos), ir jei sėkmingai vyksta dar 
bas, jis po vienerių metų gali pakilti tarp 
1465 ir 1865 svarų, priedo dar už vakarinį 
darbą, kada jis reikalingas, ir tai jau tai
koma nuo paskyrimo dienos. Prašymo for
mos prašyti (pridedant sau adresuotą voką 
ir nurodant sutartinį ženklą 67. G. 140. E. 
L.) per penketą dienų nuo šio skelbimo pa 
sirodymo: Appointments Department,
BBC, London, W.l.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
be abejo, ir Tau gerai žinoma taisyklė, 
kad niekada negalima liesti didesnio už 
save, ypač tokioje santvarkoje, kur demo
kratija neveikia kaip reikiant. Tai jau iš 
praktikos visi žinome, visi patyrėme. Ta
da vieni būna lygesni už kitus, ir nelyges
niam pavojinga išsižioti.

Su tokia baime užtraukti Europos Lie
tuviui rūstybę noriu šįkart pakalbėti apie 
mūsiškę Eltą, kuri skirta informuoti mū
siškiams laikraščiams apie Lietuvą. Savo 
baimę grindžiu tuo, kad Elta, taip sakant, 
aukštųjų veiksnių leidžiama ir prižiūri
ma. O veiksniai yra juk aukščiau už ne
veiksnius.

Tačiau, prisilaikydami visokio atsargu
mo ir santūrumo, bandykime.

* * *
Svetur leidžiamąją Eltą, man rodos, vi

są laiką lydi kažkokios nelaimės.
Buvo toks laikas, kai Elta, papasakoju

si iš Lietuvos sovietinės spaudos kokį at
sitikimą, pati prie to pasakojimo būtinai 
dar pridėdavo savo aiškinimus. Kaip tai
syklė, tuose aiškinimuose būdavo išsiplūs 
tama. Nė viena žinelė nepraeidavo be to
kio plūdimosi.

Reikia manyti, kad tą plūdimąsi Eltos 
tvarkytojai laikydavo būtinu propagandi
niu priedu, be kurio negalima viešai pasi
rodyti, jei esi kovotojų už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę eilėse ar priekyje.

Tur būt, skaitytojams ir laikraščių re
daktoriams nuolat burbant, to plūdimosi 
nebuvo visiškai atsisakyta, tačiau tonas 
buvo pasidaręs įmanomesnis.

* * •
Elta anuomet duodavo ir dabar duoda 

ne tik žinių su aiškinimais, bet ir ilgų 
straipsnių.

Man rodos, kad tų straipsnių reikalas 
yra žymiai blogesnis negu žinių. Į prie ži
nių prirašytuosius aiškinimus galima ne
kreipti dėmesio, stengtis bent įsivaizduoti, 
kad tų priedų nėra.

O straipsnių pats sudarymas yra tiesiog 
neįmanomas skaitytojams, nuobodus, įky
rus. Paprastai pagraiboma iš sovietinių 
straipsnių po keletą sakinių ir paskui jie 
skaldomi ir dar kartą skaldomi, kol išeina 
maždaug nieko nesakąs straipsnis. Daug 
žodžių, daug eilučių, bet visur šviečia tuš 
tybė, žodžių žaidimas.

♦ ♦ »
Norėdami pažinti Lietuvos gyvenimą ir 

negalėdami apsirūpinti sovietiniais laik
raščiais, mes, žinoma, esame dėkingi sa

(20)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
„Ir (taip) ateis Viešpats, mano Dievas, 

ir (taip) visi šventieji (bus suvienyti) 
draug su juo". (Žak. 14:5). Kai Dievo pa
skirtasis laikas bus pilnai atėjęs, kai pago 
nių viešpatavimo laikas bus pilnai pasibai 
gęs, kai didžiosios suderinimo dienos 
(Evangelijos amžiaus) aukavimas bus pa
sibaigęs, tada kai Vyriausias Kunigas bus 
pabaigęs daryti permaldavimą ne vien už 
savo kūną“, t.y. bažnyčią, bet ir už savo 
„namą“ ir už „visus žmones*, tuomet jis 
ateis laiminti visų. Jehovos pasmerkimas 
arba mirties bausmė tuokart bus atimta 
nuo žemės, ir jo kojų suolelio padangstė 
vėl bus įsteigta ir pripažinta; auklėjimas 
tiesoje ir teisingume ir šventoje meilės 
dvasioje bus vykdomas, kol Tūkstantme- 
ties pabaigoj visi, kurie norės būti teisin
gais, bus pasiekę tobulumą ir susivieniję 
su Jehovu, visi gi nepaklusnieji jau tuo
met bus sunaikinti. — Ap. Darb. 3:23, 
Apr. 20: 9.

Vartodamas prilyginimo prasmės kal
bą, Pranašas dar pasakė daugiau ką apie 
aną dieną, kurioje žemė bus iš palengvo 
padaryta garbingu Jehovos kojų suoleliu:

„Aną dieną atsitiks, kad šviesa nebus 
visai šviesi, nei nebus tiršta tamsa. Bet ta 
diena bus žinoma Viešpačiui, kuri bus nei 
diena, nei naktis; vakaro metu bus (aiški) 
šviesa“. — Žak. 14:6, 7.

Kai kurie sumaišė čia aprašytąją dieną 
su keršto diena, kuri yra tamsybių ir su
temos diena (Joelio 2:2; Sof 1:15), ir atro
do, kad tokiu būdu vertėjai mėgindavo su 
derinti vertimus. Bet ne taip yra: Zakari
jo pranašystėje paminėtoji dalinai švie
čiančioj! diena yra Tūkstantmetė diena, 
nežiūrint to, kad teisingumo saulė užtekės 
ir švies bei išblaškys nuodėmės ir prieta
rų bei mirties nuodingus išgaravimus. Ta
čiau ta diena iš pradžių bus tik iš dalies 
šviesi, nes ji turės darbo tik su nupuolu
siomis žmonių giminėmis, kurios bus su
grąžintos iš kapų ir laipsniškai vedamos 
į tobulumą. Turime palinksminantį užtik
rinimą, kad tą dieną, kurioje Jehovos ko
jos bus pastatytos ant jo pakojo, nebebus 
daugiau tamsybių ir kad Tūkstantmetinės 

vo laikraščiams, kurie pateikia tokių ži
nių. Tuo pačiu esame dėkingi Eltai, kuri 
laikraščiams parenka tų žinių. Tai yra pa 
galba laikraščiams.

Tačiau man rodos, kad mes ne kažin ką 
tų žinių gauname per Eltą. Pateikiami 
daugiau tokie įvykiai, iš kurių galima pa
sidaryti propagandos. Bet tokia informa
cija yra labai dalinė.

O jeigu mes skaitome ilgus straipsnius 
apie Lietuvos gyvenimą, tai norėtume, 
kad būtų padoriau aptariama bent 
kuri viena tema, daugiau faktų, daugiau 
tirštimų duodama. Kam gi skaitytojui tas 
vandenėlis? Nemanyčiau, kad tasai žodžių 
vandenėlis galėtų ir propagandines parei
gas atlikti.

» » •
Galutinai mane išvedė iš kantrybės 

laikraščiuose jau atspausdintas didokas 
Eltos straipsnis apie sovietinio rašytojo 
M. Sluckio naujausiąjį romaną Adomo 
obuolys. Tai yra ryškiausias liudijimas, 
kaip Elta neturėtų dirbti.

To Eltos straipsnio autorius net ir ne
slepia, kad romano jis nėra skaitęs. Jeigu 
jis pačią knygą būtų bent matęs, tai gale 
tų parašyti, kaip ji atrodo, ir tiktai tiek. 
O jis pasiėmė sovietinį laikraštį, rado ten 
tos knygos recenziją, pasiskaitę, pasirinko 
iš jos sakinių, kurie labiau tinka jo žada 
mai rašyti temai, ir paleido į darbą savo 
išvedžiojimus.

Žinau, kad daug didesnis darbas yra pa 
skaityti knygą, negu jos recenziją. Bet esu 
įsitikinęs, kad recenziją paskaičius daryti 
dideles išvadas apie knygą ir apskritai 
apie lietuvių sovietinę Hteratūrą nėra pa
dori informacija. Greičiau tai yra įnašas 
tik į dar didesnį nuskurdinimą mūsų 
laikraščių, kurie spausdinasi tokius ir pa
našius Eltos paruoštus straipsnius.

Tavo Jonas

— Prancūzas auksakalys Georgeon su 
savo sūnumis Micheliu ir Bernardu buvo 
patenkinti darbu ir gyvenimu: jie gamino 
auksinius prancūziškus pinigus su Liudvi
ko ir Napoleono galva, siuntė juos dau
giausia į Afriką ir uždirbdavo apie 33 pro
centus už savo darbą, o kadangi jau buvo 
įpratę pagaminti per mėnesį apie 60.000 to
kių pinigėlių, tai uždarbio turėjo pakanka
mai, bet jų gamintieji ne visiškai panašūs 
į tikruosius, o, be to, šitiek daug gaminda
mi, jie nupigino vyriausybės gaminamuo
sius, tai tėvelį ir abu sūnus sugriebė poli
cija ir uždarė.

dienos pabaigoje, vietoj didėjančios tam
sos, pasaulis bus pasiekęs Jehovos pažini
mo šviesos vidudienį ir tos dienos saulė 
jau niekados nenusileis.

Nurodydamas j gyvojo vandens upes, iš 
tekančias iš Jeruzalės tūkstantmetinėje 
dienoje, kai Jehovos kojos stovės ant jo 
pakojo (Žak. 14:8, 9), primena mums, kad 
panašiai liudijo Ezekielis (47:1-12) ir Jo
nas Apreikštojas (22:1, 2). Simbolinis gy
vasis vanduo, kuris tekėjo iš Tūkstantme
tės karalystės sosto, parodo mums atsteigi 
mo palaiminimus, kurių vaizdas buvo gy
vasis vanduo ir kas tik nori, gali ateiti ir 
gerti; o vaisingieji amžinojo gyvenimo me 
džiai, kurių lapai išgydys žemės paklus
niuosius nuo visų jų netobulybių.

Taip! „Anądieną Viešpats bus karalius 
visoje žemėje“, Jo Karalystė, dėl kurios iš 
tikimieji ilgai meldėsi, tuomet bus atėjusi 
ir tos dienos pabaigoje Jo valia bus įvyk- 
dinta žemėje, taip kaip ji yra vykdoma 
danguje. Tuomet Dievo pakojis bus tikrai 
garbingas, kaip parašyta: —

„Kaip aš gyvas esu, visa žemė prisipil
dys Viešpaties (Jehovos) šlove“. — 4 Mo
zės 14:21; Izaijo 11:9; Abakuko 2:14.

(Pabaiga)

Jei perskaitęs šiuos straipsnius panorė
si įsigyti daugiau panašios Tiesos literatu 
ros ir platinti šią garbingą ir palaiminan
čią Tiesos šviesą tarp kitų savo draugų ir 
artimų, žinok, kad mes esame pasirengę 
bendradarbiauti ir gelbėti kiekvienam, no
rinčiam prisidėti prie šio garbingo darbo. 
Šių straipsnių leidėjai turi pilnus ir gra
žiai atspaustus ir drobės viršeliais apda
rytus 1-mą ir 2-rą šventraščio Studijavi 
mų tomus, kuriuos prisiusime kiekvienam 
pareikalavusiam už 2 dol. abudu. Galima 
gauti taip pat ir kitokių knygų ir knyge
lių ir traktatų, kokių turime. Rašykite ši
tuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 20(962). 1967. V. 16

Europos lietuviu krouiku

LONDONAS
A. SMETONA LENKŲ NAMUOSE

Antanas Smetona gegužės 9 d. Lenkų Ži
dinio salėje Londone skambino J. Tallat- 
Kelpšos, J. Gruodžio, M.K. Čiurlionio ir 
Chopino kūrinius. Pianistas skambino lais
vai ir įtikinamai, o ne vieno klausytojo 
nuomone — kai kuriuos Chopino kūrinius 
atliko geriau negu paskutiniame savo kon
certe Wigmore Hali. Daugiausia lenkų pub 
lika pianistui nepagailėjo ilgų plojimų.

Koncertą rengė Londono Lietuvių - Len
kų A. Mickevičiaus vardo Draugija, ku
riai pirmininkauja M. Bajorinas. (r)

KETTERINQAS
METINĖS

Gegužės 25 d. sueinant a.a. Olimpijos Ku 
kanauskienės mirties metinėms, jos vyras 
užprašė šv. Mišias Liet. Jaunimo Židinyje 
Nottinghame ir Ketteringe 8 vai. vak.

Pažįstami kviečiami velionę prisiminti.

LIET. SODYBA
— Praėjusią savaitę L. Sodyboje metinę 

konferenciją turėjo Brikbeck College (Lon 
dono universiteto padalinys) filosofijos stu 
dentai ir profesoriai. Konferencijos vedė
jas Mr. Shilloock išvykdamas užsakė patai 
pas kitiems metams, o taip pat atostogas 
savo šeimai.

— Sekminių sąskrydžiui, kuris įvyks ge
gužės 27-29 d., jau pradedama ruoštis: už
sakytos palapinės, orkestras, įteiktas pra
šymas baro valandoms prailginti. Visi lais
vi kambariai sąskrydžiui jau užsakyti. Gai 
la, kad ne visus reikalaujančius buvo ga
lima patenkinti. Nakvojantieji palapinėse 
prašomi atsigabenti nuosavą užsiklojimą 
ir paklodę.

— Loterijos bilietų platintojai maloniai 
prašomi nedelsiant grąžinti bilietų šakne
les ir pinigus, o taip pat ir likusius nepar
duotus bilietus.

Be jau minėtų dovanų, loterijai dar gau
ta iš P. Ramaičio lietuviška piniginė, iš K. 
Mickaus vyriškų tualeto reikmenų dėžutė 
ir iš E. Lūžienės dėžė lietuviškų saldainių.

— Dar trūksta darbininkų vasaros sezo 
nui. Be virėjo, dar reikalingas virtuvės dar 
bininkas-porteris. Kas norėtų vasarą pra
leisti Sodyboje ir padirbėti, prašomi kreip 
tis į Sodybos vedėją.

— Sąskrydžio loterijai gautas antras 
naujas laikrodis. Jį padovanojo Sodyboje 
kurį laiką atostogavęs ir galvojąs čia pašto 
viai apsigyventi pensininkas V. Kukanaus- 
kas iš Swindono.

— Gegužės 11 d. Sodybos gyventojai bu
vo išvykę prie jūros. Ta proga apžiūrėtas 
Portsmoutho miestas ir pasivažinėta nau
jausia susisiekimo priemone — hovercraf- 
tu.

— Sodybos gyventojas A. Armalis pada
rė skautams gerą darbelį: atremontavo jų 
stovyklinio sandėlio stogą, kuris jau buvo 
visiškai subyrėjęs.

VYKSTAME Į SĄSKRYDĮ
Gegužės 27-29 d. lietuvių sąskrydis So

dyboje nėra eilinis. Sulekiame paminėti 
20-metį nuo daugelio mūsų įsikūrimo Ang
lijoje. Kartu minės savo veiklos dvidešimt
metį ir dvi rimčiausios mūsų organizaci
jos: DBLS ir skautai. Taigi sąskrydis be
veik jubiliejinis, ir j jį laukiama atsilan
kant svečių iš visų salos kampelių ir net 
užjūrio.

Per dvidešimt metų mūsų gyvenimas ge
rokai pakitėjo: vyresnieji paseno, jauni
mas užaugo, surimtėjo, o iš seniausiųjų ne 
vienas ir amžinastin iškeliavo. Tad šis są
skrydis bus lyg ir savotiška stotis mūsų 
emigraciniame gyvenime, kurioje nors mi
nutei stabtelėję, turėsime progos atsigręžti 
į praeitį ir pramatyti gaires ateičiai.

Dvidešimties metų laikotarpis įtaigoja, 
kad mes jau esame nebe naujokai, o pilnai 
įsigyvenę, o kai kurie ir įsipilietinę atei
viai. Nebeturime teisės ir pagrindo laukti, 
kad šio krašto gyventojai mus vis dar pri
pažintų lyg išdykusiais vaikais, kuriems 
svetimame kieme leistina daugiau, negu sa 
viešiems. Mūsų sąskrydį stebi dešimtys ir 
net šimtai svetimųjų, kurie vėliau mus ver 
tina pagal tai, kaip pasirodome ir elgiamės. 
Iki šiol tas vertinimas nebuvo blogas, atei
ty jis turi būti tik geras arba labai geras.

Ypatingas dėmesys krypsta į jaunimą, 
kuris, kaip dažnai atsitinka masiniuose su
ėjimuose. pasimeta. Tikėkime, kad šiais su
kaktuviniais metais į sąskrydį atvykę jau
nieji lietuviai niekur nepraras saiko, bus 
pavyzdys kitiems ir gražiai atstovaus lie
tuvių jaunajai kartai.

Ta proga noriu pasidžiaugti ir padėkoti 
visiems, net ir pačių mažųjų kolonijų tau
tiečiams, kurie gerokai palengvino sąskry
džio rengimo naštą, išplatindami nemažą 
kiekį loterijos bilietų. O taip pat noriu iš 
anksto paprašyti atvykstančius, kad su
prastų Sodybos ribotas galimybes ir nema
tytų vieno ar kito trūkumo, kurie pana
šiais susibūrimais yra neišvengiami.

Tad iki susitikimo Sodyboje.
J. Lūža

LONDONO TOKELĖS

Londono dainaviečių moterų Pavasario 
balius Lietuvių namų salėje jau virto tra
diciniu ir Sekminių išvakarėse, gegužės 13 
d., sutraukė lietuvius iš visų Londono da
lių. Pavasario linksmybių išsiilgusieji iki 
rytmečio šoko ir buvo dainaviečių uoliai 
vaišinami (tuo pačiu metu, žinoma, jie ne
pamiršo nė Kazio bei Antano patarnavimų 
prie baro).

Naujoji dainaviečių pirmininkė J. Baub
lienė džiaugėsi gausiai atsilankiusiais sve
čiais ir užtikrino, kad kiekvienas jų baliu
je pelnytasis penas yra skiriamas lietuvių 
šalpai, o tokių šalpos reikalingųjų, deja, 
netrūksta. Ligoniams, invalidams ir ki
tiems likimo nuskriaustiesiems šilta ir tie- 
siogė dainaviečių teikiamoji pagalba iš tie
sų yra graži žmoniškumo išraiška.

Lietuviškan baliun patekti nebespėjęs, 
itin gailėjosi jaunas lietuvių kilmės pary
žietis George Pierre Joligard (V. Eimaity- 
tės-Troyon sūnus), Lietuvių namų durys- 
na tepasibeldęs Sekminių sekmadienį. G. 
P. Joligard šiais metais ruošia savo prancū 
ziškąjį bakalaureatą filosofijos srityje ir, 
pernai dalyvavęs Jaunimo kongrese Chica- 
goje, pasiryžo kiekvienas atostogas išnau
doti įvairių kraštų lietuviams lankyti.

Taip sakant, atsisveikinimo vizitą Sekmi 
nių sekmadienį Londono Lietuvių namams 
padarė jaunasis australietis gyd. T. Venc
lova, ilgesnį laiką dirbęs Anglijoje. Per 
Paryžių parkeliavęs iš atostogų Ispanijoje, 
gyd. Venclova dabar grįžta Australijon.

Tokelaitis

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 29 d. turėjome gražų ir pasi
sekusį Motinos Dienos minėjimą, kurį su
rengė vietos parapija. Atsilankė didelis 
vietinių tautiečių skaičius ir svečių iš kai
myninių Nottingham©, Burtono ir kt. Atsi
lankė ir visi trys kunigai iš Nottinghamo 
su visu Židiniu.

Minėjimo dalyvius ypač stebino gražiai 
parengtas ir gėlėmis papuoštas altorėlis 
su šventųjų paveikslais ir vainikais bei gė 
lėmis papuošta kėdė, kuri vaizdavo pa
vergtąją motiną Lietuvą. Visi tie papuoši
mai buvo S. Sarapinienės ir M. Raulinai- 
tienės, tų nuolatinių darbo skruzdžių.

Minėjimą atidarė parapijos maršalka P. 
Popika. Priminęs šios dienos reikšmę, pa
siūlė norintiems prie altorėlio uždegti žva 
kūtes už savo mirusias motinas. Minėjime 
dalyvavusioms motinoms buvo prisegtos 
gėlės, ir tai atliko Zita Popikaitė ir Irena 
Bendikaitė, pagelbstint R. Popikienei. Po 
to motinų garbei visi sugiedojo Marija, 
Marija, pritariant Židinio muzikantams.

Paskaitininkas kun. S. Matulis, MIC, pa 
traukė klausytojus įdomia savo paskaitos 
tema. P. Popika paskaitininkui nuošir
džiai padėkojo.

Meninę dalį atliko Nottinghamo Židinio 
mažieji. Eilėraščius pasakė Jonas Popika, 
Zita Popikaitė ir Irena Bendikaitė. Daina 
Popikaitė akordeonu pagrojo keletą kūri
nėlių. Jurgis Ramonis pianinu puikiai at
liko keletą lietuviškų dalykėlių (šis jau
nuolis seka savo tėvelio pėdomis ir turi 
gerų meniškų sugebėjimų ir orientacijos 
muzikoje). Visi tie programos dalyviai 
yra derbiškiai.

Nottinghamo Židinio programą išpildė 
kun. A. Geryba ir jaunuoliai Petras Vir- 
žintas, Albinas Vitkauskas, Jonas Minei- 
kis ir Petras Seilius. Šis muzikinis an
samblis, tiek pavieniui, tiek ir bendrai sa
vo deklamacijomis, o ypač įdomia muzika 
sudomino ir išjudino klausytojus. Tenka 
tik pasidžiaugti ir pasigėrėti mūsų Židi
nio menu. Tai buvo pirmoji Židinio išvy
ka į lietuviškas kolonijas.

Kun. S. Matulis parodė filmą. Minėji
mas baigiamas Tautos Himnu.

Po to darbščiosios šeimininkės progra
mos išpildytojus pavaišino skaniais su
muštiniais. Turtingai loterijai fantus su
aukojo mūsų tautiečiai.

Nuoširdi padėka maršalkai P. Popikai 
už minėjimą, šeimininkėms S. Sarapinie- 
nei ir M. Raulinaitienei už menišką altorė 
lį ir skanius užkandžius, Nottinghamo ku
nigams už atsilankymą ir Židinio progra
mą, o tautiečiams ir svečiams už gausų at
silankymą. J. Levinskas

BRADFORDAS
PASKAITA - PRANEŠIMAS

Birželio 3 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties klubo salėje bus skaitoma paskaita- 
pranešimas Lietuviškasis jaunimas.

Po paskaitos bus diskusijos.
Paskaitą skaitys Vik. Ignaitis.
Kviečiama visus atsilankyti.

SAVIŠALPOS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Gegužės 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Vy

ties klube įvyks Savišalpos narių susirin
kimas. Kviečiami dalyvauti visi nariai ir 
suinteresuotieji.

Savišalpos Kasos Valdyba

ROCHDALE
A.A. ADOLFAS BENETIS

Mirties angelas vėl apsilankė Rochdalė- 
je. Mirė Adolfas Benetis, kilęs iš Žemaiti
jos (Kretingos apsk.), pasiturinčių ūkinin
kų sūnus. Gimė 1912 m. liepos 6 d. Tėve
liai jį leido į įvairias ūkio mokyklas. Neil
gai trukus jų ūkis tapo visoj apylinkėj pa
vyzdingiausiu ir net savotišku centru. Už
ėję bolševikai jį vieną iš pirmųjų suėmė ir 
išlaikė kalėjime iki savo pasitraukimo. 
Antrą kartą šiems užeinant, velionis suspė 
jo išsigelbėti, pasitraukdamas į vakarus. 
Deja, sūnus, trys dukterys ir žmona nespė
jo išsigelbėti. Žmona netrukus ir mirė.

Iš Vokietijos stovyklų atvykęs Anglijon, 
vienas pirmųjų 1947 m. įsikūrė Rochdalėj, 
kur gegužės 1 d. širdies smūgiu ir mirė.

Jis buvo mėgiamas, giliai mylintis tėvy
nę, apsišvietęs vietos bendruomenės narys. 
Būdamas darbštus, gabus ir pareigingas, 
greitai Heywoodo viename fabrike tapo re
monto skyriaus vedėju. Labai mėgo savo 
tautiečiams patalkininkauti. Priklausė DB
LS, Manchesterio LS Klubui. Sekė spaudą, 
knygas, prisidėdamas prie visuomeninio 
darbo.

Gegužės 6 d. susirinko per 60 tautiečių 
atsisveikinti su tauriu Lietuvos sūnumi. 
Kun. V. Kamaitis atlaikė vietos katalikų 
bažnyčioje gedulingas pamaldas, ir ištisa 
virtinė automobilių su daugiau kaip 30 vai 
nikų bei gėlių puokščių atlydėjo į Rochda- 
lės R. kat. kapines. Atsisveikinimo žodžius 
pasakė kun. V. Kamaitis ir vietos skyr. 
pirm. D. Banaitis. Ašaromis jo kapą aplais 
tė jo sesuo ir brolis su savo šeimomis. Dar 
apsiverks ir Amerikoj gyvenanti sesuo. At 
sisveikinom amžinai ir mes, kartodami jo 
žmonos, kurią buvo vedęs vos prieš 11 mė
nesių, žodžius: Kodėl, Adolfai, mus palikai?

Tegul būna lengva žemelė Tau, Adolfai, 
užmigusiam amžinuoju miegu šioj šaly.

D. Dainutis

PADĖKA
Aš noriu pareikšti nuoširdžią padėką vi

siems Rochdalės ir Manchesterio lietu
viams už pareikštą man užuojautą, pagal
bą, vainikus bei gėles ir už gausų dalyva
vimą laidojant mano mylimą vyrą Adolfą.

Joyce Benetis

NOTTINQHAMAS
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Nottinghamo skyriaus visuotinis penktą 
metinis narių susirinkimas įvyks gegužės 
20 d., 6 vai., šeštadienį, Ukrainiečių klubo 
Apatinėje salėje, 31 Bentinck Rd.

Kviečiami nariai ir svečiai gausiai daly-
vauti.

Skyriaus Valdyba

MOTINŲ PAGERBIMAS
Liet. Moterų Draugija gegužės 21 d., 11 

vai.. Židinyje užprašė šv. Mišias už liet, mo 
tinėles. Po pamaldų ten bus meninė progra 
ma, kurią atliks jaunimėlis. Taip pat minė
jimą paįvairins liet, filmas.

JAUNIMO ŽIDINYS

ATGAIVAI IR MOKSLAMS

Vasaros atostogoms prie Liet. Jaunimo 
Židinio ir naujiems mokslo metams pir
mieji berniukai jau užsirašė. Atostoginė 
stovykla čia bus nuo liepos 23 d. iki rug- 
piūčio 6 dienos. Nauji mokslo metai prasi
dės rugsėjo 6 d.

Vadovybė kviečia atostogoms ir moks
lams berniukus užrašyti jau dabar.

DIEVO KŪNO ŠVENTĖJE

Gegužės 25 d.. Dievo Kūno šventėje, Jau 
nimo Židinyje bus šv. Mišios ir gegužinės 
pamaldos 8 vai. vakare.

GIESMĖS IR DAINOS

Prie Jaunimo Židinio planuojama subur
ti giesmės-dainos mėgėjus. Tai galės būti 
liet, pamaldų ir minėjimų nuotaikinges- 
niam paįvairinimui. Maloniai kviečiame 
prisidėti.

PAIEŠKOJIMAI
BUZAS Anicetas Juozas, gimęs 1921 ar 

1922 metais Gražaičiuose, Žagarės rajone, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti „E. 
Lietuvio" Administracijai.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS
421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAM KRĖSTI JUOKUS?
Prieš kurį laiką provincijoje gyveną pen 

sininkai gavo iš Lietuvių Sporto ir Sociali
nio Klubo Valdybos kvietimus į pensinin
kų vakarą, kuriame būsią muzika ir šo
kiai. Jau pats tas pakvietimas atrodo sa
votiškas juokavimas, nes, logiškai galvo
jant, pensininkų vakarą turėtų ruošti tik 
pensininkai, kaip, sakysim, sportininkų va
karą ruoštų sportininkai ir panašiai. Klu
bas, pavyzdžiui, galėtų suruošti pensinin
kams pagerbti ar jiems sušelpti vakarą. 
Tai jau būtų kas kita. (Tiesa, E. Lietuvyje 
rašoma apie pensininkams pagerbti vaka
rą. bet pakvietimuose tai neminima).

Pakvietimuose į vakarą sakoma, kad 
alus ir užkandžiai būsią veltui. Ne visi pen 
sininkai alkani ir ištroškę, bet visi turėtų 
išleisti kelis kartus daugiau kelionei ir nak 
vynėms.

Taigi ir darosi nesuprantama, koks iš 
tikrųjų šio pensininkų vakaro, ar, geriau 
pasakius, jo rengėjų, tikslas: rimtai pagerb 
ti žilo plauko sulaukusius tautiečius, ar iš 
jų pasišaipyti?

Tuo labiau nesuprantama, kad tą patį 
vakarą įvyko Moterų „Dainavos" Sambū
rio pavasario balius. Ne vienas pensinin
kas ar šiaip į vargą patekęs tautietis yra 
susilaukęs iš šio Sambūrio moralinės ir ma 
terialinės paramos. Ne kuriam kitam tiks
lui buvo ruošiamas ir šis pobūvis. Tad ar 
vertėjo maišyti niekuo nekaltą pensininko 
vardą į šias „balių varžybas“, kurios, iš ša 
lies žiūrint, atrodo labai nepageidautinos?

Pensininkas

WOLVERHAMPTON AS
LAIMĖJIMAI PO PRALAIMĖJIMO

Vilties I ir II komandos pasiekė Bert 
Villiams taurės pusfinalį. Rungtynės buvo 
Northicote, Bushbury salėje ir sutraukė 
gerą skaičių žiūrovų.

Vilties I komanda prieš lygos čempio
nus C.B. Smith žaidė gerai, bet senieji „vil
kai“, kurių tarpe žaidžia senieji Vilties žai
dėjai, kaip Manga, Carteris ir net pats Vil
ties treneris Kelmistraitis, vis dėlto įsten
gė persvarą paimti 7 taškais — 52:45. Bet 
Viltis gavo žiūrovų, teisėjų ir lygos pirmi
ninko pagyrimą už gražų žaidimą.

Vilties antroji komanda buvo nepilnos 
sudėties, nors ir gerai žaidė, bet pralaimė
jo prieš Bushbury 29:42.

Finale susitinka CB Smith ir Bushbury 
AC. Abi komandos žaidžia labai atsargiai. 
Pirmas kėlinys baigiamas 14:12 CB Smith 
naudai. Antrame kėlinyje CB Smith pasie
kia 26:19 persvaros. Bet sužeistas ir gavęs 

baudą, V. Kelmistraitis turi pa
likti aikštę. Vien tik Mangos puikiu žaidi
mu CB Smith sunkiai laimi rungtynes. Po 
šių rungtynių V. Kelmistraitis turėjo kojos 
operaciją.

Balandžio 26 d. Viltis I žaidė prieš Bush
bury. Pirmą kėlinį laimėjo 27:16. Antrame 
kėlinyje dėl teisėjo neteisingo sprendimo 
ir šališko laikymosi, Bushbury komanda 
lygina rezultatą, tačiau padarius pakeitimų 
ir smarkiai kovojant, Viltis išlaiko iki galo 
— laimi 52:48.

šiuo metu Viltis turi savo salę, ir jos na
rių skaičius padidėjo. Sudaryta ir nauja 
futbolo komanda, kuri jau žaidė dvejas 
rungtynes. Abejas pralošė, bet turi gražių 
vilčių ateičiai.

Jeigu yra lietuviukių, nors ir nekalban
čių lietuviškai, bet norinčių sportuoti, pra
šome kreiptis į V. Kelmistraitį. ar atsilan
kyti po birželio 1 d. trečiadieniais, 7.30 v. 
vakare į Ward Bridge School Gymnasium.

V. K.

STOKE-ON-TRENT
PAVYKĘS MINĖJIMAS

Gegužės 6 d. vietos ramovėnų grandis (6 
nariai) suruošė čia vietos lietuviams Moti
nos dienos minėjimą. Vietinių susirinkusių 
gausų būrį gražiai ir įspūdingai padaugino 
atvykusių iš Manchesterio astuonių ramo
vėnų būrys. Jų tarpe visa Manchesterio ra
movėnų valdyba.

Po bendrų iškilmingų pietų pasakė tai 
dienai pritaikytas kalbas vietos ramovėnų 
vadovas V. Andruškevičius, V. Kupstys ir 
K. Murauskas. Kalbėtojai karštais žodžiais 
garbino motinas ir jautriai apibūdino mil
žinišką jos vaidmenį. Buvo pabrėžta, kad 
šis minėjimas nėra skirtas čia susirinku
sioms motinoms paminėti, bet joms pagerb 
ti ir paminėti.

Jaukų vakarą paįvairino ir pagyvino 
gausi ir gražiai paruošta loterija. Loteriją 
suruošė B. Andruškevičienė, S. Kalsevičie- 
nė ir S. Repšienė.

Vakaras praėjo pakilusioje nuotaikoje, 
sutarus glaudžiai bendradarbiauti Man
chesterio ir šios apylinkės ramovėnams.

K. K. 
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ

— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

Greitas, garantuotas ir sąžiningas 
patarnavimas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTER — gegužės 20 d., 12 vai.
STROUD — gegužės 21 d., 12 vai., Beeches 

Green.
DERBY — gegužės 21 d., 11 vai.
NOTTINGHAMAS —gegužės 21 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje.
LEIGH — gegužės 21 d., 4 vai. St. Joseph's 

bažnyčioje, Chapel St.
MANCHESTER — gegužės 28 d., 10.30 vai.

VOKIETIJA
TARYBA SVARSTO REIKALUS

Kovo 31 d. Romuvoje, gimnazijos salėje, 
buvo Vokietijos Liet. Bendruomenės Tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo J.K. Valiū
nas, dr. J. Grinius, Stp. Povilavičius, J. 
Stankaitis, Arv. Lingė, kun. dr. J. Aviža, 
tėv. Alf. Bernatonis, A. Keleris, F. Skėrys, 
dr. P. Karvelis, J. Barasas, E. Simonaitis, 
kun. A. Bunga, kun. V. Šarka.

Į Tarybos posėdį buvo atvykęs lietuvių 
vyskupas Europoje Pr. Brazys. Sveikinimo 
žodyje jis linkėjo sėkmingai išlaikyti Va
sario 16 gimnaziją. Vliko vardu Tarybą 
sveikino Vliko gen. sekretorius J. Audėnas.

Valdybos pirmininkas J.K. Valiūnas pra
nešė apie valdybos veiklą. Valdybos iždi
ninkas F. Skėrys padarė platų ir išsamų 
pranešimą apie finansinę padėtį.

Dar buvo pranešimai kontrolės komisi
jos. garbės teismo ir gimnazijos direkto
riaus.

Svarstyta Bendruomenės statuto pakeiti
mas ir Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
statutas. Ne visi sutaria dėl gimnazijos ku
ratorijos. Iškyla nesusipratimų dėl būsimo 
sios valdybos, bet ji vėliau išrenkama.

Uždaromąjį žodį, kviesdamas į vieningą 
darbą, pasako dr. P. Karvelis. Tarybos na
riams giedant Lietuvos himną, posėdis bai
giamas balandžio 2 d. pavakare.

Kovo 31 d. išrinktoji Krašto Valdyba tą 
pačią dieną pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirmininkas — J.K. Valiūnas, vicepirm. — 
E. Simonaitis, iždininkas — F. Skėrys, sek
retorius — J. Barasas, narys — kun. A. 
Bunga.

Įgaliotiniai prie Vokietijos kraštų vyriau 
sybių yra: Baden-Wuerttemberg —- Z. 
Glemžienė, Bayern — kun. dr. J. Aviža, 
Hamburg — kun. V. šarka, Niedersachsen
— A. Boem-Krutulytė, Nordrhein-Westfa
len — kun. Br. Liubinas, Rheinland-Pfalz 
ir Saar. — Pr. Liegus, Schleswig-Holstein
— B. Skruodis.

Vargo mokyklos veikia šiose apylinkėse: 
Hagen — ved. Vilčinskienė, Muenchen — 
ved. Laukaitis, Osnabrueck — ved. Rudys, 
Memmingen — ved. Budriūnas, Pinneberg
— ved. Lipšienė, Stuttgart —ved. kun. Sen 
kus, Muelheim — ved. Boem-Krutulytė, 
Hamburg — ved. Narkevičius.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
KONGRESAS

Jis įvyksta Vasario 16 gimnazijos pa
talpose liepos 28 - rugpiūčio 1 d.d. Visa pa 
baltietiškoji studentija maloniai kviečia
ma dalyvauti. Kongresą rengia Vokietijos 
Lietuvių Studentų Sąjunga (VLSS). Send 
roji tema: „Pabaltijo kraštai šiandieną“.

Kongreso klausimais prašau kreiptis į 
VLSS pirm, stud. fil. Ričardą Baliulį, 
2 Hamburg 13, Bogenstr. 19, tel. 446806.

Galintieji ir norintieji mūsų kongresą 
paremti finansiškai, maloniai prašomi per 
laidas siųsti: Pabaltiečių kongresui, R. 
Baliulis, Vereinsbank in Hamburg, Zweig- 
stelle Grindel, Konto Nr. 26/06358.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Dr. V. Lėnertas pasitraukė
Dr. V. Lėnertas, dėstęs Vasario 16 gim

nazijoje chemiją, iš Heidelbergo persikėlė 
Freiburgan/Breisg. vaikų ligoninės asis
tentu. Gimnazija jo asmeny neteko labai 
gabaus chemiko.

Pasitraukė A. Palavinskas
Nuo balandžio 15 d. iš Vasario 16 gimna

zijos bendrabučio vedėjo pareigų pasitrau
kė A. Palavinskas. Jis gilins pedagogines 
studijas Saarbruecko Pedagoginėje Aukšt. 
Mokykloje. Laikinai bendrabučio vedėjo 
pareigas eina A. Veršelis.

Nebegrįš gininazijon
Susirgo kun. V. Damijonaitis, dėstęs lo

tynų kalbą. Gimnazijon jis nemano grįžti. 
Jį pakeitė studentas vokietis iš Heidelber
go.
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