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KOVOS METUS SUTINKANT
Dr. J. K. Valiūno, Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto Pirmininko, žodis ati
darant Veiksnių Politinę Konferenciją Va
šingtone 19G7 m. spalio 21 d.

Man yra didelė garbė ir malonumas pa
sveikinti jus, atvykusius į šią politinę 
veiksnių konferenciją. Yra labai svarbu, 
kad čia dalyvauja Diplomatų Tarnyba, 
Amerikos Lietuvių Taryba, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, Lietuvos Laisvės Ko
mitetas ir Vlikas. Tai yra institucijos, ku
rioms lietuviai vienokiu ar kitokiu 
•būdu patikėjo savo gyvybinių reikalų 
atstovavimą ir jų gynybą. Tos organizaci
jos ir jose dirbantys asmenys yra mūsų vė
liavnešiai įvairiose darbo srityse.

Man džiugu pasveikinti redaktorius, pir
mą kartą dalyvaujančius politinėje veiks
nių konferencijoje pilnateisiais jos nariais. 
Laisva lietuviška spauda vėl yra ruso pa
naikinta Tėvynėje. Todėl laisvos spaudos 
vadovai turėtų dar vieningiau įsijungti į 
mūsų visų bendrą kovą. Aš tikiu, jog ši 
bendra konferencija pozityviai prisidės 
prie spaudos ir veiksnių veiklos derinimo.

Savo tarpe turime eilę garbingų svečių, 
kurie yra nusipelnę Lietuvai veteranai. Aš 
juos visus noriu nuoširdžiai pasveikinti.

Manau, kad bus visai vietoje šios konfe
rencijos dalyviams prisiminti ir mūsų vi
suomenei priminti, kad prieš 50 metų, bū
tent, rugsėjo 18-22 d.d. 1917 metais, įvyko 
Vilniaus Konferencija. Ji buvo didžiojo 
lietuvių visuomenės solidarumo ir politinio 
veržlumo bei pribrendimo išdava. Jos na
riai nebuvo rinkti, bet ad hoc sudaryto ko
miteto atrinkti ir sukviesti. Ta Konferen
cija išrinko Lietuvos Tarybą. Vienai poli
tinei grupei pareiškus rinkimų išdavomis 
nepasitenkinimą, pasitraukė iš Tarybos 
kun. dr. J. Stankevičius ir kun. V. Urbona
vičius, jų vieton įėjo Stanislovas Narutavi
čius ir Jonas Vileišis. Tai buvo padaryta 
vienybės labui ir darbo sėkmingumui. Iš 
jos išriedėjo Lietuvos Taryba, vėliau tapu
si Valstybės Taryba, sudariusi pirmąją at
gimusios Lietuvos vyriausybę. Tie didingi 
faktai gimė tik dėl to, kad anų metų lietu
viai negalvojo apie politinę aritmetiką.

Tuometiniams lietuviams tautos, valsty
bės reikalai buvo svarbiausi, lemiantys ir 
įpareigojantys. Ar gali būti užmiršta, kad 
1919 metais Raudonajai Gvardijai užplū-

Septynios DIENOS
PADĖTIS ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE

Egiptas sovietinėmis raketomis paskan
dino Izraelio laivą. Abiejų pusių praneši
mai nesutampa dėl to, kur tas laivas buvo. 
Egiptas tvirtina, kad jo vandenyse.

Laivo paskandinimas sujudino Izraelį, 
kuris bombardavo ir padegė Egipto naftos 
valyklą Sueze. Po to dar vyko artilerijos 
apsišaudymas.

Į Port Saidą netrukus atplaukė 3 sovietų 
karo laivai.

ATGAILA ATLIKTA
Sovietinės Rusijos poetas Voznesenskis 

buvo patekęs nemalonėn, kai jo protestas 
rašytojų sąjungai dėl draudimo išvažiuoti 
į New Yorką poezijos skaityti pateko ne į 
„Pravdą“, kuriai buvo skirtas, bet į užsie
nių spaudą.

Pavažinėjęs porą mėnesių po Sibirą, „Li- 
teraturnaja gazeta“ laikraštyje jis išspaus
dino visą puslapį naujų eilėraščių, kuriuo
se garbinamas savasis kraštas ir puolami 
rusai emigrantai, padariusieji jį kankiniu 
kovoje už literatūros laisvę sovietuose.

TEKS PALAUKTI
Europos Ekonominės Bendruomenės 

kraštų ministerių taryba apsisprendė ati
dėti Britanijos ir kitų kraštų prašymo įsto
ti svarstymą bent 6 savaitėms.

RIAUŠĖS CIMKENTE
Kazachstane, Čimkento mieste, trys žmo

nės nuteisti mirti, kaip dalyvavę nusikalti
me ir jį organizavę.

Vakarų spauda spėja, kad jie sušaudyti 
ryšium su riaušėmis, kurios kilo, kai mili
cininkai mirtinai sudaužė jaunuolį.

Riaušės buvusios malšinamos tankais.

AGENTAS NĖRA AGENTAS
Sov. Sąjunga paprastai tylėdavo, kai jos 

kuris nors žymesnis žvalgybos agentas per
eidavo į vakariečių pusę.

O kai dabar amerikiečiai paskelbė, kad 
jų rankose yra sovietų žvalgybos pik. Run
gė, tai sovietai paskelbė, kad tasai Rungė 
yra pramanytas nuo pradžios iki galo. 

dus mūsų žemę, kai valstybės iždas buvo 
tuščias, kariuomenė ir valdininkija ilgus 
šešis mėnesius pasišventusi atlikinėjo savo 
pareigas, negaudami algų? Tai nepakarto
jamas tautos dvasinio pakilimo reiškinys. 
Jubiliejiniais Laisvės Kovų Metais mūsų 
dvasininkai, kultūrininkai, rašytojai ir me
nininkai turėtų tą tautos pasiryžimą at
skleisti savo pamoksluose, atvaizduoti savo 
veikaluose ir įtvirtinti marmuro kūriniuo
se. Tai svarbu jaunajai kartai, nes ji tų 
epiškų laikų neišgyveno. Tai svarbu atei
ties kartoms, nes to didžiojo laikotarpio 
dalyviai baigia išmirti arba buvo sunaikin
ti okupantų. Taip pat okupanto yra naiki
nami užrašyti šaltiniai ir perrašoma Lietu
vos istorija mūsų tautos nenaudai. Kuklu
mas yra dorybė, bet įkritimas į mažaver- 
tiškumo kompleksą yra yda.

Žvelgiant į praeitį, susidaro savotiškas 
sunkiai suprantamas įspūdis. Mūsų bočiai 
vykdė didingus žygius, parodė moderniško 
valstybingumo ir tolerancijos. Prieš 717 
metų Karaliaus Mindaugo sukurta Lietu
vos Karalystė iki šiol paliko mums gaivi
nančią tikrovę.

Mūsų tautos kamienas okupanto smurto 
verčiamas gyventi kitomis nuotaikomis. 
Visos pažangios revoliucijos sugriauna 
Bastilijas, atidaro kalėjimų vartus, dekla
ruoja žmonių politines ir pilietines teises. 
Bolševikinė spalio kontrrevoliucija, kuri 
buvo nukreipta prieš demokratiją, kaip ir 
visos kontrrevoliucijos, atnešė priešingus 
padarinius. Komunistinė santvarka įsteigė 
gigantiškos apimties kalėjimą — Bastiliją 
— nuo Elbės iki Japonijos pakrančių ir iki 
17-sios paralelės Pietų Vietname. Carų Ru
sija buvo tautų kalėjimas, o Sovietų Rusi
ja tapo mažų tautų kapinynu. Kur dingo 
Volgos vokiečiai, Krymo totoriai, kelios 
Kaukazo tautelės, dalis kalmukų?

Jos genocidinis režimas išgabeno apie 
500.000 mūsų žmonių —20 metų tautos bio
loginį prieauglį — sunaikinti arba nutau
tinti į Arktikos sritis ir kitas Azijos erdves. 
Daug tūkstančių lietuvių krito kovose, gin
dami savo artimuosius, savo namus, savo 
žemę nuo okupantų kolonizatorių. Jie yra 
mūsų tautos didvyriai. Mes, gyveną laisvė
je ir galį švęsti Lietuvos Laisvės Kovos ju
biliejinius metus, giliai užjaučiame savo 
seses ir brolius, kurie priversti šiais metais 
švęsti svetimųjų smurto pergalę. Karžy
giais yra mums ir tie, kurie, Tėvynės ir

DIDELI SKAIČIAI VENEROJE
Remdamasis Veneros planetoje nuskrai

dintojo erdvės laivo instrumentų duomeni
mis, Tassas skelbia, kad toje planetoje vė
jas yra 450 mylių per valandą stiprumo, 
atmosferos spaudimas 22 kartus didesnis 
negu žemėje, temperatūra 280 Celzijaus, o 
diena ten lygi 250 žemės dienų.

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS
Britaniją užpuolė vadinamosios skrai

dančios lėkštės. Daug jų matoma, visokių 
esama aiškinimų, kas tai iš tiesų yra, ta
čiau aiškaus atsakymo niekas neduoda.

Amerikiečiai savo krašte skraidančių 
lėkščių klausimui išaiškinti yra paskyrę 
tam tikrą sumą pinigų.

KARŪNA ANT ŠACHO GALVOS
Perėmęs 1941 m. Persiją valdyti, dabar

tinis šachas atsisakęs karūnuotis, kol žmo
nės tebėra neraštingi ir skurdo apimti — 
„elgetų tauta".

Per tuos 26 metus įvykdęs tam tikrų pa
gerinimų, jis dabar užsidėjo imperatoriaus 
karūną ir tokią pat uždėjo savo imperato- 
rienei.

TREJIEMS METAMS
Varšuvoje 3 savaites vyko slapti teismo 

posėdžiai — buvo svarstyta byla rašytojos 
Ninos Karsovos.

Ji nuteista 3 metams kalėti už ruošimą 
siųsti į užsienius raštų (ji rašiusi knygą 
apie slaptas rašytojų bylas).

LAISVĖ MAŽIESIEMS 
NUSIKALTĖLIAMS

Ryšium su revoliucijos sukaktim Sov. 
Sąjungoje skelbiama amnestija kalėjimuo
se sėdintiems mažesnėmis bausmėmis nu
teistiesiems.

NESUSIPRATIMAI TARP DRAUGŲ
„Pravda“ užsipuolė Kubos dr. Castro už 

jo revoliucinius kraštutinumus, kuriais iš
kraipoma komunistinė doktrina.

Metas pulti patogus, nes Maskvoje lan
kėsi Kubos ekonominė delegacija. 

tautos neišdavę, išsilaiko gyvi savo žemėje, 
nes jų įnašas ateičiai bus nepaprastai rei
kalingas ir lemiantis.

Tik paskiausiais metais susidarė palan
kesnės sąlygos komunistinio smurto baisu
mui iškilti viešumon. „Tik dabar, praėjus 
dešimt metų, aš suprantu, kad Stalino di
džiausias nusikaltimas buvo ne areštai ir 
sušaudymai, atlikti jo įsakymu. Jo didžiau
sias nusikaltimas yra sunaikinimas žmo
gaus dvasios, kurį jis įvykdė“ (Evtušenko, 
Precarious Authography, N.Y. 1963). „So
vietiniai pareigūnai yra ne žmonės, bet ka
žin kokios mašinos ratų krumpliai“ (Bu- 
charin, komunizmo ideologas). Arba kas 
galėjo tikėti, kad vienintelė Stalino duktė, 
Svetlana, atsižadės savo tėvo pavardės, kad 
ji, jau subrendus, apsikrikštys, pabėgs iš 
komunistinės Sovietų Rusijos į kapitalisti
nes Jungtines Amerikos Valstybes ir čia 
atvykus viešai pareikš, kad komunizmas 
per 50 metų neįvykdytas, kad režimas ir 
dabar paremtas smurtu ir nedemokratėja, 
kad gyvenimo sąlygos yra vargingos, kad 
piliečiai linkę reikalauti daugiau politinių 
laisvių.

Mes žinome, kad okupuotoje Lietuvoje, 
kurios 75% lietuvių dar atsimena nepri-

D. BRITANIJOS LIET. BENDRUOMENĖS
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Jis įvyko rugsėjo 23 d. Londono Sporto 
ir Socialinio Klubo salėje. Atidarė jį Val
dybos pirm. J. Alkis, pasveikindamas ir pa
siūlydamas prel. J. Gutauską pirmininkau
ti, o sekretoriauti Gajutę Valterytę. Darbo
tvarkė buvo papildyta DBLS Valdybos pa
siūlymu svarsyti veiklos derinimą.

Suvažiavimą sveikino žodžiu Pasiuntiny
bės patarėjas V. Balickas, raštu Vokietijos 
B-nės pirm. J.K. Valiūnas, Prancūzijos — 
kun. J. Petrošius, Šveicarijos — A. Gegec- 
kas ir Wolverhamptono sporto klubo pirm. 
V. Kelmistraitis. Mandatų komisijon iš
rinkti R. Baublys, J.' Benderius, A. Prans- 
kūnas. Praeito suvažiavimo protokolą skai
tė V. Zdanavičius.

Valdybos pirm. J. Alkis savo pranešime 
nurodė, kad Bendruomenė ypač rūpinosi 
jaunimu, vienybe ir bendradarbiavimu 
tarp organizacijų, jaunimo įjungimu į or
ganizacijas, pasiskundė, kad organizacijos 
nesumoka priklausančio nario mokesčio, 
suminėjo, kas buvo svečių iš kitur atvažia
vę, kas suruošta, kokios kliūtys yra Bend- 
ruomenėn įsijungti tolimesnėms organiza
cijoms, ir kvietė visus glaudžiau apsijung
ti. Jis taip pat paneigė nuomonę, kad DB- 
LB Valdyba būtų turėjusių kokių nors ne
demokratiškų užsimojimų.

S. Kasparas supažindino su Bendruome
nės pinigine padėtim. Revizijos komisijos 
protokolą paskaitė V. Zdanavičius.

Veiklos suderinimo klausimu J. Vilčins
kas iškėlė DBLS vardu pasiūlymą (jis iš
spausdintas E.L. Nr. 39). Bediskutuojant 
paaiškėjo, kad esama ir kito pasiūlymo, 
kurį prel. J. Gutauskas aptarė šitaip: „D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenė veikia, 
kaip veikusi, būdama visų organizacijų 
veiklos derintoją, skatintoja ir vienytoja“. 
Balsuojant DBLS pasiūlymas gavo 8 bal
sus, o prel. J. Gutausko 17.

Į Tarybą išrinkti: prel. J. Gutauskas, inž. 
R. Baublys, J. Alkis ir kun. S. Matulis. Val
dybom J. Baublienė, J. Babilius, R. Kinka, 
G. Valterytė ir S. Kasparas. Revizijos ko
misijon: Z. Juras, J. Serafinaitė, A. Kna
bikas. Atstovu į III PLB Seimą New Yor
ke 1968 m. išrinktas J. Alkis. Prel. J. Gu
tauskas pasiūlė kelionės išlaidas jam su
rinkti iš organizacijų. Kiti galimi atstovai: 
R. Kinka, J. Serafinaitė ir S. Kasparas.

Europos Lietuvių Bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimą Londone nutarta šaukti 
1968 metais. Svarstyta dar Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukakties minėjimas 
ir mokyklų reikalai.

Suvažiavime dalyvavo atstovai Glasgo- 
wo choro, Škotijos Šv. Kazimiero Draugi
jos, Šv. Juozapo Sąjungos, Blaivybės D- 
jos, Londono Meno Sambūrio Londono 
„Vaidilos“, DBLS, LRS, Derbio Lietuvių 
Klubo. Bradfordo „Vyties“ klubo, Lietuvių 
Namų klubo, Anglijos Šv. Kazimiero S-gos, 
Ateitininkų Draugovės, LSS Anglijos Rajo
no, Sporto ir Soc. klubo, Londono Liet, pa
rapijos, Lietuvos socialdemokratų, Moterų 
Sambūrio „Dainavos“, Moterų Šv. Onos D- 
jos.

Po suvažiavimo buvo vakarienė daly
viams ir svečiams, kurią paruošė Moterų 
Šv. Onos D-ja, pagelbstint S. Puidokui ir J. 
Čepaičiui.

Provincijos atstovus apnakvino atskiros 
šeimos.

Bendruomenės Valdyba dėkinga šv. 
Onos Draugijai už išpuošimą salės ir pa
ruošimą vakarienės. S.K. 

klausomybės laikus, laisvės troškimas nėra 
miręs, o velkamojo jungo padarytosios žaiz
dos tapo jau labai skausmingos. Tai įpa
reigoja vadovaujančius veiksnius.

Esu tikras, kad visuomenė laukia iš mū
sų ne tik žodinio sutarimo, bet ir inspiruo
jančios veiklos. Aišku, kad vadovaujantys 
veiksniai ir visuomenė, veikdami atskirai, 
neįvykdys didžiųjų uždavinių. Lietuvių 
masės be vadovaujančių institucijų išbars
tys savo entuziazmą ir jėgas, eikvos lėšas 
antraeilių tikslų siekdamos.

Veiksniai be atramos, be pasitikėjimo 
tautos masėse ilgainiui atitols nuo jų ir nu
džius, kaip medis, netekęs savo šaknų. 
Jiems dera, kiek tik žiaurios realybės Sąly
gos leidžia, tapti tautos gyvybingumo ir 
sąmonės emancija. Veiksnių vieningumas 
yra lemiantis ne tik laisvės kovai vesti, bet 
jis nemažiau būtinas mūsų tautinei bend
ruomenei apjungti, tautinei dvasiai gai
vinti ir ugdyti. Dirbdami nepalankiose są
lygose, mes turime prisiminti Adomo Mic
kevičiaus, didžiojo Lietuvos piligrimo, žo
džius: „Matuokite savo jėgas siekiamais 
tikslais, bet ne tikslus turimomis jėgomis“.

šios konferencijos vienas uždavinių ir 
yra mūsų tikslus sutarti ir jų siekimą ko
ordinuoti.

Pusantro milijono galvojimas
Viename Vilniuje paskelbtame straips

nyje yra atžymėtas įsidėmėtinas dabarti
nio Lietuvos gyvenimo faktas: šiuo metu 
Lietuvoje esą apie pusantro milijono gy
ventojų ne vyresnių kaip 27 metų am
žiaus.

Atseit, apie pusė dabartinių Lietuvos 
gyventojų yra gimę jau okupacijų laikais, 
taigi patys visiškai nėra pergyvenę nė 
vienos nepriklausomo Lietuvos gyvenimo 
dienos. Jų tarpe, žinoma, yra atitinkama 
dalis kūdikių ir mažamečių, kurie dar ne
gali apie tokį dalyką nei informuotis, nei 
samprotauti. Bet yra gi ir atitinkamas kie
kis vyresnių jaunų žmonių, kuriems dabar 
sueina iki 34-35 metų amžiaus. Jie nepri
klausomybės metais pasiekė vos 7-8 metų 
amžiaus, tad visa ta gyventojų (tarp 27- 
35 m. amžiaus) irgi patys iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo nieko sąmoningai 
neatsimena. Mažiau ar daugiau atsimena 
ir žino tik tie, kurie dabar jau vyresni 
kaip 35 metų amžiaus. Tokių tarpe dabar 
Lietuvoj yra apie pora trejetą šimtų tūks
tančių iš Rusijos dabar atkeltų įvairaus 
pobūdžio kolonistų, kurie apie Lietuvą ir
gi jei ką žino, tai tik iš jiems duotųjų in
strukcijų. Tad iš savo patyrimo bei atsi
minimo apie nepriklausomą Lietuvą vie
naip ar kitaip žinančių tarp sąmoningo 
amžiaus žmonių Lietuvoj jau mažuma.

Jauniesiems pagrindiniai žinių šaltiniai 
apie nepriklausomąjį Lietuvos gyvenimą 
yra trys: auklėtojai (mokyklos su komu
nistinėmis organizacijomis), spauda, tėvai 
bei kiti vyresnieji.

Pirmieji du šaltiniai (taip pat ir trečio
jo dalis) apie nepriklausomybės metą, tie
sa, kalba neretai įr nemažai. Bet vaizduo
ja jį tik kaip tamsybės, skurdo ir nelaimės 
— „išnaudotojiško buržuazijos viešpata
vimo" laikus. Tėvai ar kiti bolševizmo 
karjera nesusigundę vyresnieji, jei įr kit
ką atsimena, tai tik nedrąsiai ir retokai 
apie tai teprasitaria jaunimui.

Todėl jaunimas, bent mokyklinio am
žiaus jaunimas, kurio vieno yra beveik 
pusė milijono, yra pertvindytas vien tik 
labai neigiamais įtikinėjimais apie tuos

GEDULO DIENA
Eilės amerikiečių organizacijų atstovų ko

mitetas skelbia šių metų lapkričio 7 d. ge
dulo diena dėl apie 90 milijonų komunizmo 
aukų, kritusių per 50 metų nuo komunistų 
įsigalėjimo pradžios Rusijoje.

Amerikoje lapkričio 7 d. daugumoje vie
tų šiemet rinkimų diena. Komitetas nuro
do, kad veiklusis demokratinių teisių prak
tikavimas tą dieną ne tik ne kliūtis, bet 
netgi palanki aplinkybė tą pačią dieną pa
skirti ir tinkamoms gedulo apeigoms: pa
maldoms, susirinkimams, minėjimams, ko
munizmo siautėjimo įvertinimams, jo aukų 
pagerbimams ir pasipriešinimo prieš tą 
žmonijos nelaimę išreiškimams. (E)

SVEIKINIMAS Iš KANADOS
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenei, 

Kanados Lietuvių Bendruomenė nuošir
džiai sveikina Tamstas per aktyvų mūsų 
bendruomenės veikėją p. K. Baroną ir kar
tu linki ta proga pasvarstyti, ar būtų nau
dinga abiejų bendruomenių santykius pa
kreipti tiesioginio bendradarbiavimo link
me.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų A. Rinkūnas

Kanados Liet. Bendruomenės Pirmininkas

Mums visiems aišku, kad Lietuva atgaus 
laisvę. Tik mes nežinom, kiek ji turės dva
sinių ir medžiaginių nuostolių antros mask- 
vinės vergijos metais.

Gerbiamieji šios istorinės konferencijos 
dalyviai, aš tikiu, kad mūsų atstovaujamo
sios institucijos kalba pusantro milijono 
lietuvių laisvame pasaulyje ir daugiau 
kaip dviejų su puse milijonų lietuvių oku
puotoje Tėvynėje vardu. Kvislingai Snieč
kus ir Maniušis atstovauja tik 80.000 lie
tuvių komunistų partijos nariams, kurių 
nemaža dalis irgi nėra komunistai. Jei jie 
prieštarauja tam pareiškimui, tai teišeina 
sovietinė kariuomenė ir čekistai iš mūsų 
šalies ir tebūnie suruoštas neutralių vals
tybių kontrolėje plebiscitas.

Veiksniai šioje konferencijoje, besiruoš
dami jubiliejiniams Laisvės Kovos Me
tams minėti, įsipareigoja lietuvių tautai 
kovoti už jos išlaisvinimą iki nepriklauso
mybės atstatymo.

Mes pareiškiame, kad nepriklausomybės 
ir tautinės kultūros lietuvis niekuomet ne
atsižadės.

Ne šermenims, ne pakasynoms, bet Lie
tuvos prisikėlimui esame pasiruošę!

Tai perteikti visam pasauliui yra šios 
konferencijos tikslas.

tariamus „buržuazinius" laikus. Spaudos, 
mokytojų bei komjaunimo vadovų infor
macija, — tegu net ir nelabai įtikinamai, 
papūgiškai kartojama, — mokyklinio am
žiaus jaunuolių daugumai atrodo autori- 
tetingesnė, negu „atsilikusių" tėvų pažiū
ros... Tik vyresniojo amžiaus jaunimas 
(kitas pusmilijonis), pradėjęs praktikoje 
susidurti su dabartinės padėties ne tik žie
dais, bet ir dygliais, vis dažniau ir daž
niau ima skeptiškai ar net visai kritiškai 
vertinti visus ligi tol turėtus informacijos 
šaltinius. Pastaruoju metu jau ir aikštėn 
prasiveržia abejojimai, argi viskas tiesa 
valdinių šaltinių pasakojimuose ir argi 
viskas netiesa prasitarimuose tų, kurie 
juk patys kadai gyveno kitokiose sąlygo
se... Atsiranda veržlumo savarankiai pa
ieškoti tiesos. Atsiranda domėjimosi nuo 
jaunimo akių ilgai slėpta bei tebeslepia
ma ankstyvesniąja literatūra, iš svetur 
nugirstama informacija, veržimosi susipa
žinti su kitų kraštų gyvenimu, taip pat ir 
su kitur gyvenančiais, kitokias gyvenimo 
aplinkybes pažįstančiais tautiečiais, ypač 
jaunesniaisiais.

Tad priminimas, kad jau pusė Lietuvos 
gyventojų yra gimę ar augę rusų bolševi
kų valdymo laikais, kad jau didžioji sąmo
ningosios lietuvių kartos dalis nepažįsta 
kitokio gyvenimo, kaip tik rusų bolševikų 
padiktuotąjį, yra paremtas tik aklu arit
metiniu paskaičiavimu, kuris toli gražu 
neįrodo, kad sąmoningoji bei veiklioji lie
tuvių karta Lietuvoje jau būtų tokia pa
čia proporcija pavergta bolševikinės in- 
doktrinacijos.

(ELTA)

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE

Gautas leidimas iš Vatikano ir šv. Petro 
Bazilikos Romoje lietuviams įsirengti savo 
koplyčią šalia šv. Petro karsto Šv. Petro 
Bazilikos kriptoje. Koplyčia bus pavadinta 
Aušros Vartų Marijos Vilniuje vardu lietu
vių tautos kankiniams atminti. Ji kainuos 
apie 70.000 dolerių (apie 25.000 sv.). Viso 
pasaulio lietuviams suma labai nedidelė.

Koplyčios įrengimu pavesta rūpintis 
vysk. V. Brizgiui. Jis ir kreipiasi į viso pa
saulio lietuvius per spaudą ir jų kapelio
nus, prašydamas padėti įrengti šią Aušros 
Vartų koplyčią šalia šv. Petro karsto Ro
moje. Ji ten skelbs Lietuvos vardą visiems 
praeiviams amžinai. Jei aukos bus greit su
rinktos, tai koplyčia bus baigta kitais me
tais.

Anglijos lietuviai taip pat yra prašomi 
prisidėti prie šio Marijos paminklo įrengi
mo Romoje. Aukas Anglijoje prašome siųs
ti: kun. J. Budzeikai, 21 The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2.

PAŠAU YJE
— Iš savo honorarų už knygą „Dvide

šimt laiškų draugui“ Stalino duktė Svetla
na daugiau kaip 100.000 svarų paskyrė in
dų, šveicarų ir rusų emigrantų labdaros 
organizacijoms.

— Prancūzijos karalienei Marijai An- 
tuanetei priklausęs auksinis antkaklis 
varžytynėse Paryžiuje parduotas už 5.500 
svarų.

— Sardinijoje už išpirkas buvo paleistas 
banditų pagrobtasis dr. Deriu (šiais metais 
saloje jis buvo vienuoliktas turtingasis, 
kuris turėjo išsipirkti).

1
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BE BALIO SRUOGOS
JO MIRTIES 20 M.

Svetur jaunesniajai kartai Balys Sruoga 
daugiausia, tur būt, tėra jau vien tik dide
lis nepažįstamasis. Beskubėdami klajoti, 
kurtis ir gyventi, beveik pasitenkinom vien 
tuo girdu, kad toks žmogus, poetas ir moks
lininkas buvo. Žiūrėkite, jau krūva metų, 
kaip svetur gyvename, o nebuvo pakarto
tas joks jo poezijos rinkinėlis (tik „Terra" 
buvo išleidusi porą jo draminių dalykų). 
Sąlygas turime tokias, kad jei kas iš akių, 
tai kartu ir iš atminties: nėra kam planin
gai ir. sistemingai rūpintis vertinti kultū
ros dalykus ir juos pristatyti visuomenei.

B. Sruoga negyveno svetur tarp mūsų. 
Su kitais lietuvių inteligentijos atstovais 
vokiečių išvežtas į kacetą, ten gyvas išli
kęs, frontui stumiantis į vakarus, jis buvo 
parvežtas į Lietuvą, porą metų dar dirbo 
ir 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje mirė. Kai 
jis čia pat buvo ir naujais savo raštais įsi
jungė, tegu ir į ypač sunkų, pokarinį gyve
nimą, tai ir ankstyvesnieji jo raštai buvo ir 
dabar yra kartojami. Gyvendamas Lietu
voje, jis buvo priimtinesnis, nors didžiuma 
jo raštų šešiais tomais buvo išleista tik 
1957 m., kai prasidėjo ryškesnis atoslūgis. 
Savo metu labiausiai buvo populiarinama 
tik jo knyga „Dievų miškas", kurioje jis 
pavaizdavo savo išgyvenimus koncentraci
jos lageryje.

Vyresniajai kartai B. Sruoga įvairiaip 
pažįstamas. Visuotiniausiai, tur būt, pažįs
tamas kaip poetas. Vyresnis už daugelį 
šiandien jau irgi vyresniųjų, apskritai mū
sų literatūra ar ypačiai poezija besidomin
čius vienus jis su savo eilėraščiais pasiekė 
per žurnalus, kitus per K. Binkio redaguo
tuosius „Vainikus“, o visus, tur būt, per 
du savo rinkinius — „Saulė ir smiltys“ ir 
„Dievų takais". Tie du rinkiniai tai dar ne 
visa jo poezija. Priešokiais jis vis grįždavo 
į poeziją ir nuo kitų užsimojimų, paskelb
davo kuriame nors žurnale po ciklą ir taip 
palikdavo susirasti ir pasigrožėti didie
siems mėgėjams, bet nebesirūpino išleisti 
naujų rinkinių. Tas surankiojimas jau kitų 
buvo atliktas po jo mirties. Aišku, kas jau
nystėje užsinuodijo jo poezijos pastango
mis išsiveržti iš klasikinės formos, jo maiš
tingumu, individualumu ir nuotaikingais 
simboliais, tas ir žurnaluose susirasdavo

Atsitiktiniai susitikimai
Artimųjų ir draugų apsupti, trisdešimt devyni 

vyrai stoviniavo stovyklos kieme ir laukė, kol atūš 
sunkvežimiai ir nuveš juos į uostą. Valentinėlis kaž
ką atsiminė ir nubėgo į baraką. Paskui jį nubėgo 
Graudušiukas.

— Vyrai, neišsibarstykit, — abu juos palydėjo 
Aleksiūno žodžiai.

Kai jau į kiemą suko sunkvežimiai, tada Sala- 
donis pasigedo:

— Mes neturim kelionei savo vadovo.
— Vadovo? — tarė Miknys. — Aleksiūnas, 

va, turi gerą balsą, galės pašūkauti. Aleksiūnai, pa
tvarkyk, pabūk už viršininką.

Miknys pasakė ir nusišypsojo. Aleksiūnas stip
riai pažiūrėjo jam į akis, tada pats nusišypsojo ir dar 
smarkiau užriko:

— Vyrai, neišsibarstykit!
Nukrypusios nuo Miknio jo akys tuo metu pa

stebėjo, kad jau ir latviai, ir estai, ir kitų tautybių 
būriai baigia susimaišyti su tais trisdešimt aštuoniais 
vyrais, kuriems vadovauti dabar jis buvo pašauktas. 
Miknio žodžiai, rodos, ne tik parinko jį toms parei
goms, bet ir patvirtino vadovu. Todėl jis paėjo tolyn 
nuo savo lagamino, pasisuko į savuosius ir šaukė:

— Vyrai, neišsibarstykit! Vyrai, laikykitės 
krūvoj! Vyrai, vyrai!

Šaukė jis ir uoste ir pats paskutinis įlipo į laivą, 
praleidęs ir suskaičiavęs visus trisdešimt aštuonis. 
Kai nakties metu jūroje kilo rūkas, Aleksiūnas vėl 
apibėgo savuosius, susiieškojo visus pagal savo pa
ties susidarytąjį sąrašą ir liepė užsidėti gelbėjimosi 
juostas. Tada Samuolį jis rado snaudžiantį lovoje, 
ir tas abejingai nutęsė:

— Kažin, kas čia per nauda iš tos juostos.
— Pasakyta, tai ir vykdyk, — tarė jam Alek

siūnas. — Po du kartus pas kiekvieną bėgti aš netu
riu laiko.

— Pažiūrėsim, — tarė Samuolis ir perbraukė 
ranka mieguistas akis.

Aleksiūnas tylom dar pastovėjo prie jo lovos ir 
nuskubėjo pas kitus. O kai jis paskui sutiko Samuo
lį denyje, tai tas buvo jau užsikabinęs juostą.

Hulio uoste Aleksiūnas vėl šaukė saviesiems ne
išsibarstyti, ir niekas nesipriešino jo vadovaujamai 
valiai.

Kol atvažiavusieji laukė paskyrimo į pereina
mąją stovyklą, Aleksiūnas susirado kitais laivais su
plaukusių pažįstamų ir iš jų sužinojo džiaugsmingą 
naujieną.

— Vyrai, galima išsisukti žemės ūkio! Eisim 
fabrikan, — džiugino jis savuosius.

— Aš tai eisiu žemės dirbti, — tarė Samuolis.
— Tu tai visada nori būti kitoks, negu visi, — 

patylėjęs tarė Aleksiūnas. — Jei visi eis į fabriką, tai 
ko ten tau lįsti pas ūkininką? Daryk jau taip, kaip 
visi.

— Pone Aleksiūnai, pasakysiu tamstai, kad 
man patinka kaimas. Mažai aš jame tegyvenau, tiek 
tik, kad užaugau, bet man patinka.

Aleksiūnas vėl patylėjo ir graižiodamasis, visiš
kai nežiūrėdamas į Samuolį, tarė:

— Tau patinka dirbti ūky, kitam gal patiks 
galva vaikščioti, o dar kitam gal be kelnių. Turi bū
ti šiokia tokia drausmė, Samueli, — jis sustojo ir pa
kėlė akis į Samuolio veidą. — Visi eis fabriką, tai 
kaip čia vienas išsiskirsi?

— Aš galiu ir išsiskirti.
— Tu gali, žinoma, tu visad gali. O aš sakau: 

vyrai, neišsibarstykit. Ar ne tiesa?
Jis apžvelgė visus statinėje sėdinčius ir stovi

niuojančius. Vyrai tylom linkčiojo galvas. Ilgiausiai 
jis laikė akis ties Miknių: tas dar stovyklos kieme 
buvo už jį, jei siūlė kelionėje tvarkyti visą būrį.

— Ja, ja, žinoma, geriau neišsibarstyti, kaip 
Aleksiūnas sako, — linguodamas galva tarė Mik
nys, tartum atsakydamas į Aleksiūno žvilgsnį.

Samuolis tąkart pakraipė galvą, bet nieko nebe
sakė. Netrukus užgriuvo juos nauja kelionė: iš Hu
lio kraustėsi į Market Harborough pereinamąją sto
vyklą. Pasikraunant šūktelėjo saviesiems:

— Vyrai, neišsibarstykit, šitas vagonas mūsų.
Tada tie keturi ar penki, kurie jau grabinėjosi 

apie kito vagono duris, su savo mantos naštom nu
skubėjo, kur rodė Aleksiūno iškelta ranka. Kai jis 
pats įlipo ir praeidamas nežymiai ėmė skaičiuoti, 
taip, visi iki vieno, visi trisdešimt aštuoni, važiavo 
kartu.

Market Harborough stovyklą jie užgriuvo karš
tą popietę. Debesėliai dar plaukiojo, kai būrys iš 
geležinkelių stoties subėgo į autobusus, o kai pasiekė 
stovyklos pastatus ir išsikrovinėjo ryšulius — aplin
kui mėlynavo dangus, šutino saulė, ir debesėliai tie 
lėkė tolyn į dangaus pakraščius, tartum išsigandę.

Vyrai atsirinkinėjo ryšulius ir keiksnojo karštį. 
Lietuvis stovyklos tarnautojas dar ragino skubėti, 
nes jis palydės į tas geležines statines, parodys ir 
bėgs, kitas darbas laukia jo.

Miknys nuskuba su pirmaisiais. Tą būrelį pra
lenkia Graudušiukas su Valentinėliu, nes jų našu-

liai maži. Aleksiūnas pasiima savo lagaminus ir vėl 
pastato, žiūri į nutolstančius vyrus ir į Samuolį, ku
ris tuščiom rankom stovi ir dairosi į kitapus kelio 
baltuojančius kviečius.

— Na, tamsta? Ar nieko neturi? — tarė jam 
stovyklos tarnautojas, sustojęs prie tvorelės.

— Turiu, turiu, — grįžo prie ryšulių Samuolis. 
— Aš žiūriu: kviečiai baltuoja, o niekas nepiauna.

— Paskubėk, Antanai, — nekantriai tarė 
Aleksiūnas, sugriebė savo lagaminus ir atsigrįžda
mas ėjo jau. — Paskubėk, saulė kepina, kad net 
baisu.

— Tai gerai, kad kepina, — tarė Samuolis. — 
Būdavo, Lietuvoje išeisi į rugių lauką...

— Ką čia tamstai: Lietuvoje! — prasiveržia 
Aleksiūnui. — Lietuvoje tai Lietuvoje, o mes, žiū
rėk, jau atsilikom abudu, tai tau ir bus Lietuvoje. 
Gera buvo Lietuvoje kalbėti, o čia ne Lietuva.

Aleksiūnas grįžtelėjo į Samuolį ir dulkėtu taku 
pasuko į kelią.

— Paskubėk, paskubėk, tamsta, baisiai atsili
kom abudu, — dar jis stabtelėjęs tarė Samuoliui. — 
Lietuvoje, sako, — murmėjo jis. — Kur čia tau Lie
tuvoje! Tegu ją velniai tą saulę...

Jis murmėdamas sustojo ir laukė Samuolio. 
Tarnautojas sparčiu žingsniu jau vijosi vyrus, kurie 
suko į pakrūmės keliuką. Pirmųjų Aleksiūnas nebe
matė — tie jau nulingavo pakrūmėmis. Tai jo akys 
bėgiojo čia keliu į tolstantį būrelį, čia atgal į Sa
muolį.

— Paskutiniai ateisim, tai liks kokia sulūžusi 
lova, —tarė jis.

— Karšta būdavo ir Lietuvoje, — pasivijęs jį 
tarė Samuolis. — Atsimenu, priešpaskutinę vasarą, 
čia vokiečiai spaudžia, reikalauja, o mes kad išėjom, 
tamsta, vienmarškiniai, kad rėžiam rugius, tamsta, 
sakom, plėš vokiečiai, bet liks ir mums. A, tai gra
žūs buvo rugiai... Kai pamačiau dabar tuos kvie
čius, tai ir prisiminiau, ir net saldu. O dabar net 
graudu dėl tų kviečių, šitoks karštis, o kviečiai bo
luoja laukuose, ir niekas jų ranka nepaliečia.

— Čia piauna mašinom, — sako Aleksiūnas ir 
padidina žingsnį, nes pirmieji jau susigrūdo į gele
žinę statinę, kur ten trys išmėtytos, jau ir paskutinie
ji dingo viduj, ir Aleksiūnas labai tikras, kad kuris 
nors jauniklis, Graudušiukas ar Valentinėlis, jau nu
tėškė savo daiktus ant geriausios lovos, ir dėl to pyk
tis ūžtelėjo jam per krūtinę. — Per tuos paties kvie
čius taip išeis, kad ant grindų teks miegoti, — su
murmėjo jis ir išsuko iš tako į kiemelį, net neatsigrį
žęs, ir pats tuoj pajuto, kad Samuolis čia niekuo ne
kaltas, jis neprašė palaukti, pats vienas būtų atvėž- 
lioję.s iš paskos ir atradęs statinę.

(Bus daugiau)

SUKAKTĮ MININT
naujus jo poezijos ciklus ir pasidžiaugda
vo jais.

O į skambų Maironį ir jo epigonus įpra
tintam jaunimui patrauklus buvo Balys 
Sruoga savo laisvesniu eiliavimu ir apskri
tai naujumu, kurį anuomet nešė simboliz
mas. Žavėjo paslaptingumo atnešančios jo 
„sultingos aguonos“, „tylybės dainą dai
nuojąs vėjas“, „rugiai rasoti žarijom žiū
ri“, nutolęs nuo realizmo vaizdų derinimas. 
Sruoga buvo kitoks, kaip poetas iš viso tu
ri būti, bet kartu, rodos, ir toks iš kažkur 
lyg pažįstamas kažkokiu artimumu su liau
dies dainomis, su liaudies meistrų geriau
siomis skulptūromis, su stipriais, bet daž
nai ir graudžiais medžio raižiniai^. Kai pa
lyginame tris pomaironinės kartos pačius 
didžiuosius vienaamžius — Sruogą, Kiršą 
ir Putiną, tada dar labiau išryškėja jų 
kiekvieno savitumai ir didumas.

Palaipsniui B. Sruogos poezija keitėsi. 
Vėlesniais metais jis rečiau begrįždavo į tą 
maištingąjį individualizmą. Jis pasidarė 
aiškesnis, klasiškai skambesnis. Jam rūpė
jo jau platumos ir gilumos, ir, matyt, dėl 
to jis beveik visiškai atsidėjo daugiausia 
istorinei dramai, kur reiškiasi dideli ir tra
giški žmonės — Lietuvos karaliai, kuni
gaikščiai, hetmonai, vyskupai, kur spren-

B . Sruoga

Pražydo žemė
Gyvais karoliais.
Linguoja žolės,
Žilvičiai ūžia.

Ir naktužė —
Kaip verdenė

Gęsta žvaigždės, žiebiąs kitos — 
Verkia gėlės nuraškytos — 
Verkia širdys nelankytos------

Ir lankydamas einu —
Ar priimsi dovanų —
Sulčių vasaros pilnų?

Ar tik būsiu dėl tavęs 
žvaigždžių atspindžiu gelmės“. 
Kur pernakt perdegi suspės? 

džiami taip pat ir dideli dalykai, žinoma, 
jo ir tos dramos ne tik eiliuotos, bet ir poe
tinės.

Jeigu didžiosiose dramose B. Sruogai rū
pėjo gilumas ir platumas — mesti žvilgsnį 
į tragiškus savo tautos istorijos žmones ir 
epochą, tai komedijose jis pasiekia ko di
džiausio lengvumo ir skambumo.

Savo draminiais kūriniais jis, be abejo, 
pasireiškė kaip vienas didžiausių lietuvių 
dramaturgų, parodęs, koks jis pajėgus yra 
daug pasiekti tiek dramoje, tiek komedijo
je, tiek ir vaikams skintoje pjesėje.

B. Sruoga dar buvo ir profesorius- moks
lininkas, rašė mokslines studijas iš lietu
viško teatro istorijos, dramaturgijos sri
ties. Jis buvo taip pat nuolat kultūros rei
kalais sirgęs laikraštininkas-publicistas ir 
kritikas. O pirmaisiais nepriklausomybės 
metais dar ir aktyvus visuomenininkas.

Gimė jis Baibokuose, Vabalninko vals
čiuje, 1896 m. Turint galvoje, kad išgyve
no vos tik per 50 m., jo darbų derlius ir 
nuostabiai didelis ir svarus.

K. Abr.

MIRĖ J. RAGAUSKAS
Jonas Ragauskas, buvęs kunigas, kelio

lika pastarųjų metų garsėjęs Lietuvoje 
kaip žemesniojo išsilavinimo žmonėms pri
taikintos prieštikybinės propagandos kūrė
jas ir skleidėjas, mirė Vilniuje spalio 11 d. 
Prieš pusantro mėnesio jam, jau kuris me
tas neviltingai sergančiam, suėjo 60 metų 
amžiaus. (E)

SOCIALISTO IR KAPITALISTO
DRAUGYSTĖ

„Dabar Lietuva socialistinė, Suomija — 
kapitalistinė“, samprotavo vienas iš „Tie
sos“ (Nr. 239) redaktorių, rinkdamas žo
džius paaiškinti dar neįprastam faktui, kad 
tuo metu Marijampolėj (vad. Kapsuke) 
lankėsi svečiai iš Suomijos, Kokkola mies
to trys viceburmistrai. Maskvai sutikus, 
suomiai iš Kokkola jau prieš dvejus metus 
pasisiūlė bičiuliautis su Marijampole, ir 
dabar lankosi vieni pas kitus. Redaktorius 
nuramino skaitytojus, kad Suomija vis dėl
to „taikus mūsų šalies kaimynas“, ir drau
gystė su suomiais (nors ir „kapitalisti
niais“) yra „kova už taiką, už pažangą, sa
vitarpio susipratimą"... (E)

__ 7

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
kietu patyrimu remdamasis, aš jau se

niai esu priėjęs įsitikinimo, kad mes esame 
užmirštųjų sala ir jeigu ką norime padary
ti, tai turime viską atlikti savo galva ir sa
vo rankomis. Esame lyg kokia savita ma
žytė respublika, ir jeigu niekas mūsų ne
puola iš šalies ir nepasistengia okupuoti, 
tai vien tik dėl to. kad didžiosios lietuvių 
bendruomenės yra per toli ir neturi nei ra
ketų, nei lėktuvų, nei tankų. O psichologi
nis karas kol kas nėra per daug sėkmingas. 
Pavyzdžiui, kas čia labai susijaudino dėl 
to, kad prel. dr. J.B. Končius pasiūlė „Eu
ropos Lietuvį“ atiduoti Vokietijai? Net ir 
pastangos DBLS atiduoti DBL Bendruome
nei, bent kol kas, tebėra nesėkmingos.

Kaip mes reiškiamės kaip tokia užmirš
tųjų sala, tai aš jau esu keletą kartų nuro- 
dinėjęs. O dabar noriu pridėti dar vieną 
sritį, būtent, lietuvišką bibliografiją.

* * *

Bibliografija yra knygų ir apskritai 
spaudos aprašymai.

Kai turėjome tokį didelį bibliografą, kaip 
Vacį. Biržiška, ir dar visą eilę jo talkinin
kų, Lietuvoje tas reikalas buvo gerai tvar
komas. Atskirų sričių specialistai dar su
darinėdavo atskiras bibliografijas.

Svetur lietuviška bibliografija irgi turė
jo savo rūpintojėlius. Ilgus metus biblio
grafijos vežimą tempė A. Ružancovas, taip 
pat kitų talkinamas. Jis buvo toks užsispy
ręs ne tik surinkti ir sutvarkyti viską, bet 
ir paskelbti. Bibliografijai skirtoji „Knygų 
lentyna“ keitė leidėjus, bet vis tiek ėjo, kol 
A. Ružancovas buvo gyvas.

Po jo mirties tą reikalą perėmė kiti, ir 
štai dabar išėjo jų darbo vaisius — „Lietu
vių išeivių spaudos metraštis“, skirtas 1966 
m. lietuviškos spaudos bibliografijai, iš
leistas JAVLB Kultūros Fondo, paruoštas 
Lietuvių Bibliografijos Tarnybos vedėjo 
dr. Z. Ašoklio ir J. Maldeikienės ir J. Va
laičio.

# * *

Domėdamasis knygų ir apskritai lietu
viškos spaudos pasauliu, visada pavartyda
vau ir pavartau bibliografijai skirtuosius 
leidinius. Mokslininkai bibliografija domi
si, norėdami sužinoti, kas čia kur buvo ra
šyta iš jiems rūpimosios srities. Mano do
mėjimasis yra kiek kitokio pabūdžio: susi
daryti vaizdui, kas apskritai vyksta lietu
viškame spausdinto žodžio pasaulyje, kas 
ką rašo, kas ką spausdina, iš viso kuo gy
vas lietuvis šitoje srityje.

šįkart, bevartydamas naująjį leidinį, dar 
kartą priėjau išvados, kad mums čia, už
mirštųjų saloje, ar nereikės tik pradėti kel
ti mintį patiems sudarinėti ir savo biblio
grafiją, nes, matyt, bendrinės lietuvių tar
nybos mus laiko devintaeiliais lietuviškos 
bendruomenės piliečiais, nieko neturin
čiais, nieko neduodančiais.

Tiesa, tame metraštyje atžymėtos beveik 
visos Britanijoje išleistosios lietuviškos 
knygos. Bet Antrosios pradalgės nė su ži
buriu neradau, nors pora iš jos laikraš
čiuose išspausdintų dalykų įregistruota.

Klysti ir apsirikti, be abejo, yra žmoniš
ka. Šitaip ir romėnai sakydavo. Deja, kaž
koks graudus nesusipratimas prasideda, 
kai pradedi vartyti iš periodikos suregist
ruotus dalykus.

Pavyzdžiui, šitame bibliografijos met
raštyje iš kai kurios periodikos suregistruo
ti visi eilėraščiai ir eilėraštukai ir visokia 
proza. Kai kurie eilėraštukai tebuvo net 
vien inicialais pasirašyti. O kaip gi su mū
sų „Europos Lietuviu“? Atsimenu, čia 
spausdinosi V. Šlaitas. Bibliografijoje su
rašyti V. Šlaito eilėraščiai, kurie buvo iš
spausdinti „Laiškuose Lietuviams“, „Ai
duose" ir „šaltinyje“, ir per šiuos tris lei
dinius susidaro 11 jo eilėraščių. Šitokią 
Ameriką atradęs, pradėjau panumeriui 
versti 1966 m. „Europos Lietuvį“. Tada įsi
tikinau, kad jame V. šlaitas buvo išspaus
dinęs per metus 12 eilėraščių, ir jie paliko 
neregistruoti.

„Europos Lietuvio“ atkarpoje ėjo J. Avy
žiaus romanas, buvo spausdinami A. N. 
Dičpetrio feljetonai, visa eilė straipsnių 
apie mirusius ir gyvuosius, aptariama dau
gybė knygų, straipsniai įvairiais rimtais
klausimais, kelionių įspūdžiai ir t.t.

Aišku, kad bibliografija ne kiekvienu 
straipsneliūkščiu domisi. Bet kai kuriais ji 
tiesiog privalo domėtis, jei nori būti biblio
grafija. o ne vien tik jos vardą nešioti.

Jeigu kas rašys kada nors plačiau apie 
E. Galvanauską, tai graušis nagus, jei jam 
nepateks į rankas „Europos Lietuvyje“ iš
spausdintieji Ig. Taunio ir V. Alseikos 
straipsniai. Dr. P. Rėklaitis buvo pateikęs 
pluoštą atsiminimų apie A. Ružancovą, J. 
Gutauskas apie inž. Ą. Taujenį, S. Rūkienė 
apie gyvenimą Sibire, J. Lanskoronskis 
svarstymus apie nepriklausomybės kūrimo 
laikus, P. Gudelis nusekė pėdsakais iki 
kan. K. šaulio kapo. Kaip šitie dalykai ga
li būti neregistruoti bibliografijoje!

Tai tik pavyzdžiai. Juos būtų galima tęs
ti, jei būtų vietos. Bet kokia prasmė būtų 
tęsti, jei šįkart šaukštai jau po pietų? Šį
kart tenka kalbėti apie skriaudą ne mums, 
bet lietuviškai bibliografijai.

Čia turiu dar pabrėžtinai pažymėti, kad 
pasitikrinau: visa Britanijos lietuvių spau
da siuntinėjama Bibliografijos Tarnybai. 
Vadinas, ne leidėjai kalti, kad bibliografi
ja išeina jovalinė.

Tavo Jonas

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. Šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3. 
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

J. Dagys — Skulptūros ir piešinių albu
mas, 144 psl., 130 paveikslų. Kaina su per
siuntimu — 2.4.0.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

AUGALAS SU DVIEM LAPAIS
Pietinėse Afrikos dykumose auga nepa

prastai įdomus augalas vetvičija, kuris tu
ri panašų į ropę sumedėjusį stiebą ir du di
džiulius lapus, kurių ilgis iki 3 m, o plotis 
0,5 m. įdomiausia tai, kad tie patys augalo 
lapai išgyvena daugiau kaip šimtą metų.
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Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

ką. Aplink buvo plynas laukas. Nei stoties, 
nei pastatėlio.

— O gal čia po kiek metų bus stotis, ir
dabar jis treniruojasi, kur sustoti, — links
mai paaiškino dėdulė.

a tsi tik tines trumpmenos
INFORMACIJA IR JOS PATIKIMUMAS

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PASAKA NE PASAKA
Graži batų parduotuvė. Laimingas pir

kėjas nusiperka batus, apsiauna ir išeina 
gatvėn.

Po kelių dienų jis jau vėl buvo parduo
tuvėje. Užkėlė koją ant prekystalio:

— Matot pirštus?
— Matau, — šypsosi jauna pardavėja.

— Bet jie nešvarūs.
— Ne jūsų reikalas! Kodėl parduodat 

blogus batus?!
— Ne mes juos siuvam... Ką gaunam — 

tą parduodam.
Nulėkė vyras į batų fabriką.
— Ak, jus, šiokie ir tokie! Kodėl blo

gus batus siuvate?
Nusišypsojo fabrike, meiliai pažvelgė ir 

nuramino:
— Ko jūs rėkiat? Ne mes kalti. Kokią 

odą gauname, iš tokios ir siuvame batus.
Ir palinkėjo pirkėjui laimingos kelionės. 

Jis laimingai nukeliavo į odos kombinatą.
— Kodėl batų fabrikams blogą odą 

siunčiat? Žiūrėkit, kas iš bato liko!
Ir ant stalo padėjo išsižiojusi batą.
— Mielas pirkėjau, — prabilo odos 

kombinatas. — Mes nieko negalim pada
ryti. Žinokit, kad odos kokybė priklauso 
nuo to, kokie galvijai.

Ir pasiūlė pirkėjui kreiptis i kerdžių, 
pas žmogų, nuo kurio priklauso batų ko
kybė.

P. S. Iš patikimų šaltinių sužinota, kad 
kerdžius atleistas iš pareigų. Taigi, esame 
įsitikinę, jog batų patvarumo klausimas 
išspręstas ir daugiau šiuo reikalu neteks 
niekam kvaršinti galvos.

R. Tilvytis
(„Šluota“, 1967 m. Nr. 14)

SVEIKI ATVYKĘ!
Greitasis traukinys Vilnius - Kaunas, įsi

bėgėjęs kaip ožys, staiga sustojo. Visi puo
lė prie langų. Gal suvažinėjo ką! O gal dėl 
per didelio greičio nušoko nuo bėgių? Ba
la žino, kas ten atsitiko. Galėjo, pavyz

džiui, mašinistui pypkė per langą iškristi. 
O gal pamiršo Vilniuje kokio tepalo įsipil
ti? Ko dabar nepasitaiko! Taip mums be- 
spėliojant vėl pajudėjom „pilnu pirmyn“.

Tik vienas senas geležinkelietis sėdėjo 
mūsų vagone ir lyg niekur nieko ramiai 
lukšteno apelsiną. Traukinys vėl sustojo.

— Jei mes taip važiuosim, tai ligi vaka
ro... O dar greitasis... — prabilo viena jau
nutė keleivė, sėdėjusi netoli geležinkelie
čio.

Tas susižėrė apelsinų žieves į kišenę ir 
ramiai pasakė:

— Ot dabar žmonės! Jiems tik lėkti, kaip 
galvas pametus. Nepamenat, kaip važiuo
davo, kai buvo išrastas garvežys? — krei
pėsi geležinkelietis į šalia sėdinčią moterį. 
—Žmonės važinėjo kitaip. Laimingai, džiu
giai važinėjo. Traukiniui einant, išlipdavo 
pievose pasiskinti gėlių, pašokdavo ratelį 
ir vėl sau pamažėle važiuodavo. Niekas ne
skubėjo. Malonumas buvo važiuoti.

— Dabar kosmoso amžius, — išdidžiai 
pasakė kita moteriškė. — Argi čia greitis? 
Gera kumelė gali mus aplenkti, — dūrė ge
ležinkeliečiu!, matyt, į opiausią vietą.

Pavažiavę vėl sustojom. Vėl visi puolė 
prie langų. Ką dabar pametė?

Gerai, kad buvo mūsų tarpe geležinke
lietis. Jis, pasirodo, viską žino. Tiesiog ke
liaujanti enciklopedija.

— Mes iškritom iš grafiko, — pasakė jis 
visažinančiu balsu.

— Iškritom? — nusigando šalia sėdėju
si moteris. — Kaip tai iškritom? Aš su vy
ru neatsisveikinau, vaikus daržely palikau.

— Nesijaudinkit, — pasakė geležinkelie
tis. — Nieko blogo neįvyko. Mes iškritom 
ir dabar turėsim praleisti prieš save va
žiuojančius traukinius.

— Prieš savaitę važiavau, tai irgi stovi- 
niavom, vos ne prie kiekvieno telefonstul- 
pio, — pasiskundė viena keleivė.

„Keisti žmonės, — balsu mąstė geležin
kelietis, — nenusimano apie grafikus. Tru
putį užsižiopsojai, mažiau spūstelėjai, ir 
pašvilpt tavo grafikui, nors jis ir raudo
nom raidėm būtų rašytas. Tada stovėk ir 
žiopsok, kaip kiti lekia. Žiopsok už tai, kad 
kai kur pats kelią pražiopsojai“...

— O kuo kalti keleiviai, kad kažkas 
„krenta iš grafiko“? — pasigirdo balsai.

Traukinys vėl įsibedė. Tik nežinojom į

— Aš čia galėčiau išlipt, — pasakė viena 
dar visai jauna moteriškė. Čia visai pano
sėj Kaunas. Už to kalnelio mano namai. 
Tik kaip duris atidaryti?

— Išlipti iš traukinio? Čia gi ne rogės, 
mieloji, o greitasis... — pasakė geležinke
lietis. Paskui pagalvojęs pridūrė: — Durys 
automatinės. Neatidarysit. Eikit per vago
nus pas mašinistą. Ten išleis.

Mes dar ilgai stovėjom. Pro mus lėkė 
traukiniai. Tur būt, greitieji ir, tur būt, ne- 
iškritę iš grafiko. Paskui pamatėm, kad 
nuo kalnelio mojuoja skarele toji jauna 
moteris, kuri nuėjo pas mašinistą. Ji lai
minga. Ji pirma mūsų pasieks Kauną.

Pajudėjom ir mes. Lietučiui dulkiant, 
pilnu greičiu įlėkėm geležinkelio stotin. 
Pasirodo, visai šalia tupėta. Per garsintu
vus pasigirdo ledinis balsas:

— Greitasis traukinys Vilnius - Kaunas 
atvyko!

Ačiū Dievui! Sveiki ir gyvi. Tegul beveik 
valandą vėliau, negu tame grafike, iš kurio 
buvom iškritę, parašyta, bet atvykom. Ko
kia palaima keliauti! Vieno gaila, kad va
žiuodami gėlių taip ir neprisiskynėm. O 
kiek pievų buvo!

I. Vyšniauskienė
Vilnius - Kaunas
Birželio 30 d.

(iš „Šluotos“, 1967 m. Nr. 15)

AR LIETUVOS LAIVYNAS?
„Komjaunimo Tiesa“ Vilniuje (spalio 8) 

skelbia, kad „auga Lietuvos prekybos lai
vynas“.

Žinutėje, kuriai K. T. uždėjo tokią ant- džius santykius su

ANĄDIEN mūsų laikraštyje skaitėme apie 
Eltos Tarybos posėdį, kuriame vadovaujan
čiųjų mūsų veiksnių atstovai tarėsi dėl lie
tuviškosios informacijos Vakaruose. Jau 
anksčiau Chicagoje įsisteigė vadinamasis 
Lietuvių Informacijos centras, kurio tiks
las esąs amerikiečius patikimai informuo
ti apie lietuvių kultūrinius laimėjimus.

Tą patikimumą pabrėžiame, nes profe
sionalai žurnalistai Vakaruose į visokius 
emigrantų biuletenius ir jų pranešimus 
spaudai dažniausiai žiūri su nepasitikėji
mu ir ten kartais užtinkamąsias laikrašti
nes naujienas panaudoja tik nuodugniai jų 
tikrumą patikrinę. Tas įtarumas emigran
tų teikiamajai informacijai turi visokių 
priežasčių. Pirmiausia, emigrantų teikia
moji informacija dažniausiai būna labai 
mėgėjiškai, neprofesionališkai paruošta ir 
apipavidalinta. Jau vien dėl to profesiona
lams žurnalistams ji atrodo įtartina. Antra 
vertus, patirtis, matyt, verčia Vakarų žur
nalistus emigrantiškąją informaciją ver
tinti su tam tikru atsargumu. O kad tas at
sargumas kartais turi pagrindo, rodo ne
seniai Londone įvykęs nuotykis su tarptau
tinėmis pasėkomis.

EMIGRANTINIŲ biuletenių Vakaruose yra 
marios, bet vienas geriausiai tvarkomų ir 
redaguojamų bene bus FCI, kurį leidžia 
čekoslovakai emigrantai Londone. FCI ne
siriboja vien tiktai čekoslovakiškomis te
momis, kartais ten, be kitų, ir lietuviškų 
žinių spausdinama, o todėl biuletenio lei
dykla ir vadinasi „Free Central European 
News Agency“. Ši žinių agentūra — maž
daug Vliko Eltos atitikmuo —palaiko glau-

siekė tokį laipsnį, kad partija iš Rašytojų 
sąjungos atėmė savaitraščio „Literatumi 
Novini“ leidybą ir ją perdavė Kultūros mi
nisterijai. Tai patikrinti faktai, kurie at
spindėjo ir. komunistinės Pragos spaudos 
puslapiuose. Informavo apie tai ir FCI 
biuletenis.

Rugsėjo 3 d. Londono „Sunday Times“ 
pirmame puslapyje paskelbė „Manifestą“, 
kurį, esą, pasirašė 329 čekoslovakų rašyto
jai ir intelektualai. Manifeste Vakarų ra
šytojai buvo prašomi protestuoti prieš žo
džio ir minties laisvės užgniaužimą Čeko
slovakijoj. Pasirašiusiųjų pavardžių „Sun
day Times“ nepaskelbė. Nepaskelbė jų nė 
FCI biuletenis, kuriame to manifesto ang
liškasis vertimas ir buvo paskelbtas.

Labai nedidelė rimtosios Vakarų spau
dos dalis tą manifestą persispausdino, nes 
iškilo labai rimtų abejonių, ar tas manifes
tas tikras. Žymiųjų Vakarų intelektualų 
reakcija buvo daugiau negu atsargi. Vokie
čių rašytojas Peter Weiss atsisakė komen
tuoti, kol jam nežinomi pasirašiusiųjų var
dai. Anglų dramaturgas John Osborn: „Tai 
ypačiai naivus dokumentas“. Neseniai ko
munistų išplūstas Nobelio laureatas John 
Steinbeck manifestą tiesiog pavadino su
klastojimu.

Jau pati to manifesto redakcija, naudo
jamieji išsireiškimai buvo labai netipiški 
dabartiniams čekų intelektualams. Be to, 
FCI biuletenis teigė, kad kiekvienas pasi
rašiusiųjų gavo po vieną to manifesto eg
zempliorių ir kad keli egzemplioriai jau 
patekę į čekų slaptosios policijos rankas. 
Todėl visiškai nesuprantamas pasirodė 
„Sunday Times“ ir FCI biuletenio griežtas

didžiosios Londono' atsisakymas atskleisti pasirašiusiųjų pa

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

*

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamą jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

*
x

x

*

$ * *i * i

MOTERIŠKAS 1967 1.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3į jardo vilnonės kostiuminės medžia
gos, 1 labai geros rūšies megztukas. 2 p. vilnonių ir nailoninių koji
nių, 1 komplektas vilnonių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vil
nonė gėlėta, gali būti įvairių spalvų, skarelė, vilnonei suknelei me
džiaga, 1 dėžė šokolado.

Kaina £25.0.0.
VYRIŠKAS 1967 1.

3į jardo puikios vilnonės vyr. kostiumui medžiagos, 1 itališkas nai
loninis lietpaltis, 1 aukštos rūšies nailoniniai marškiniai, 2 p. vilno
nių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 angliškų arba 
amerikoniš'kų cigarečių, 3 jardai aukštos rūšies paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
JUNGTINIS ŠIŲ ABIEJŲ SIUNTINYS kainuoja tik

£47.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, i sv. arbatos, į sv. geriamojo šokolado, į sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai

nių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 1 sv. pipirų, ir 1 sv. lauro lapų.
Kaina £10.0.0.

X

X

X 
X 
X 
X 
X * 
X 
X

X

X

i*

P-3
Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, 3) jardo vilnonės 

vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.
Kaina £25.0.0.

X

*i

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai 
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, 
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.
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raštę, pranešama, kad ne Lietuvos, o „Jū
rų agentūros“ Klaipėdoje įregistruotųjų 
laivų skaičius padidėjo dar vienu laivu, 
kurio vardas — „Ivanas Polzunovas“... Ki
ti iš Klaipėdos plaukiantieji laivai paminė
ti tokie: „Kubanė“, „Inkorlies", „Iršalies"... 
Du pastarieji gabena miško medžiagą. (Su
dėtinė vardų dalis „lies“ yra rusiškai „miš
kas"). Iš viso Klaipėdos prekybinį uostą 
dabar naudoja 14 jame įregistruotų rusų 
laivų. Nors laikraštis ir bando sudaryti 
įspūdį, kad tai „Lietuvos laivynas“, bet 
net ir nuo Maskvos priklausomai vietinei 
administracijai nei tie laivai, nei jų naudo
jamas uostas nepriklauso. (E)

spaudos redakcijomis, kurios FCI informa
cijomis, atrodo, pasinaudoja dažniau negu 
bet kokiais kitais emigrantų biuleteniais. 
Pavyzdžiui, kai pasaulinės spaudos pusla
piuose neseniai buvo plačiai rašoma apie 
lenkų gen. Sikorskio žuvimą, daugumą in
formacijų apie aną įvykį Vakarų spaudai 
kaip tik pateikė FCI.

ČEKOSLOVAKIJOJE pastaruoju metu 
vyksta aštri kultūrinio gyvenimo krizė. Ra
šytojai ir aplamai intelektualai šiaušiasi ir 
atvirai maištauja prieš kūrybinę laisvę sle
giančią partijos globą. Įtampa tarp kūry
binės inteligentijos ir režimo Pragoję pa-

Alkoholizmo pavojai
Alkoholizmas yra daugelio kraštų bėda. 

Nors valstybė dažniausiai alkoholinius gė
rimus apdeda dideliais mokesčiais, kurie 
padeda lopyti biudžeto nepriteklius, bet 
tam tikri seni įpročiai ir palinkimai neat
baido gyventojų: jie perka ir geria. O pas
kui pati valstybė pamato, kad reikalai su
ka baisia linkme. Tokį susirūpinimą jau ro 
do JAV, kol kas dar tik atitinkamos spe
cialistų komisijos. Susipažinusios su padė
timi, komisijos kelia klausimą, kad būtų 
šiek tiek keičiami įstatymai ir skatinami 
nauji papročiai, kurie apstabdytų alkoho
lizmą.

Statistika rodo, kad JAV turi apie 6 
mil. alkoholikų, kad dėl alkoholizmo kas
met žūsta apie 20.000 žmonių, kad vienas 
iš trijų areštuotųjų patenka į policijos 
rankas už girtumą viešoje vietoje, kad 3 
studentai iš 4 prieš baigdami studijas jau 
būna „ragavę“, kad iš 4 vyrų, patenkančių 
į beprotnamį, 1 ten atsiduria dėl alkoho
lizmo, kad 2 iš kiekvienų 3 geriančiųjų 
yra įpratę tuo malonumu naudotis namie 
ar privačiuose klubuose, kad apskritai 
apie 70 mil. amerikiečių yra įpratę išger
ti.

Statistika, žinoma, dar nėra viskas. Ji 
gali raminti, gali ir gąsdinti. Bet visokie 
statistiniai lyginimai specialistams gali 
daug ką pasakyti. Pavyzdžiui, ar daugėja 
geriančių namuose, ar baruose? Ar geria 
vien vyrai, ar ir moterys? Ar geras įstaty
mas, kuris jaunuoliams iki 21 metų am
žiaus draudžia gerti? Atsakyti į tokius 
klausimus nėra lengva nė tą dalyką tyri
nėjantiems sociologams ir psichiatrams.

JAV vieną kartą buvo įsivedusios pro- 
hibiciją, bet ji pasirodė nesėkminga. Va
dinasi, ateičiai reikia ieškoti geresnių bū
dų ir ne būtinai prievartos priemonių. Pa
vyzdžiui, amerikiečiuose vis labiau įsigali 
paprotys gerti ne restoranuose ir baruose, 
bet namie ar uždaruose klubuose tarp sa
vųjų. Tai laikoma geru ir skatintinu ženk
lu, nes šitaip pristabdomas alkoholizmas. 
Geria, žinoma, ne tik vyrai, bet ir mote
rys. Tačiau visur vaizduojama, kad geria 
tik vyrai, kad vien jiems tai gali teikti 
malonumo ir tai yra vien jų privilegija. 
Taip amerikiečiai nei televizijoje, nei laik 
raščiuose nurodo geriančios moters. O tai, 
kaip tyrinėtojai sako, yra klaidinga pažiū
ra. Jeigu būtų geriama namuose, šeimoje, 
tai ir vyrai neprarastų saiko. Pats gėrimas 
tuomet greičiau pasidarytų proginis, atsi
tiktinis dalykas.

Komisija yra pasisakiusi ir dėl jaunimo. 
Gydytojai įsitikinę, kad alkoholiku leng
viau išvirs toks jaunuolis, kuris namuose 
verčiamas nė nepažvelgti į gėrimo pusę.

Draudžiami dalykai ypač traukia, o dar 
jeigu draudimas verčia jaunuolį slapta 
ragauti uždrausto vaisiaus. Dėl to komisi
ja siūlo pakeisti įstatymą, kad jaunuo
liams būtų draudžiama gerti ne iki 21, bet 
iki 18 metų amžiaus. Taip pakeitus įstaty
mą, jaunuoliai turėtų progos dar aukšto
siose mokyklose įvairių švenčių metu net 
ir prie stiklelio pabendrauti, visiškai ne
verčiami slapstytis. Jie iš pat jaunų dienų 
įprastų į santūrumą, į gėrimą žiūrėti tik 
kaip į priemonę bendrauti.

Be to, siūloma skatinti gerti nealkoho
linius gėrimus, ypač jaunimui. Siūloma 
keisti neigiamą įprotį būtinai papildinėti 
svečiams stikliukus . Ypač iškeliamas pa
vyzdys kitų tautybių. Žydai ir italai, sako, 
tikrai moka gerti. Jie geria namuose, bū
tinai prie valgio, su visokiausiomis cere
monijomis, kuriose dalyvauja net ir vai
kai. Nors ir visi išgeria, bet girtavimas ir 
girtumas smerkiami. Tarp jų įr alkoholiz
mas yra retas dalykas.

Tačiau alkoholizmui tyrinėti komisija 
su pasitenkinimu žiūri į šiokį tokį ameri
kiečių palinkimą mažiau gerti spiritinių 
gėrimų. Komisiją šiuo atžvilgiu irgi džiu
gina statistiniai duomenys. Sako, prieš 
100 metų alus sudarydavo apie 20 proc. 
viso jų suvartojamo alkoholio, o spiritinių 
gėrimų vartojimas kritęs 40 proc. Šimtais 
metų skaičiuojant, žinoma, ta statistika 
gali džiuginti. Bet komisija, turėdama 
prieš akis tą statistikos liudijimą, siūlo 
skatinti žmones, kad jie dar labiau linktų 
į alų ir vyną, kurie turi mažiau alkoholio, 
ir susilaikytų nuo degtinėlės.

vardes. Pagaliau buvo paskelbta viena pa
sirašiusiųjų pavardė — čekų rašytojas Pa
vel Kohout. Tačiau šis atskleidimas tik dar 
labiau sustiprino įtarimą, kad manifestas 
nėra tikras. Mat, P. Kohoutas tuo metu 
kaip tik lankėsi Hamburge ir „Die Zeit“ 
laikraščio skiltyse išreiškė savo abejonę, ar 
tas manifestas iš tiesų yra autentiškas...
PARADOKSAS glūdi tame, kad manifes
tas galėjo būti tikras. Jame reiškiamosios 
mintys maždaug atitinka dabartines čeko
slovakų intelektualų nuotaikas. Bet tokio 
neįrodyto tikrumo ir beveik įrodyto su
klastojimo dokumento paskelbimas ir bent 
vieno pasaulinio garso laikraščio suklaidi- 
nimas ilgam, o gal ir visam laikui pažeidė 
FCI biuletenio tikėtinumą. O naudos iš to 
jokios, nebent Pragos režimui, ko biulete
nio redakcija iš tiesų juk nenorėjo...

Galop tai pamoka ir įspėjimas, koks sli
dus ir atsakingas yra informacinis darbas. 
Tik skrupulingai tiksli, žinoviška ir abso
liučiai patikima informacija tegali būti 
prasminga.

R. E. Maziliauskas

SUGAIŠTASIS LAIKAS
Vilniuje leidžiamame žemės Ūkio žurna- 

ne (Nr.8) tarp ko kita yra papasakotas ir 
toks vaizdelis iš kasdieninės darbo tvar
kos kolchoze:
„Laukininkų darbo dienos pradžia beveik 

niekad nesutampa su paties darbo pradžia. 
Laukininkystės darbai vyksta nemažoje te
ritorijoje, brigadose po 600-800 ha žemės. 
Kolūkiečiai, tame tarpe ir mechanizatoriai, 
į brigadų centrus susirenka, pavyzdžiui, 8 
valandą. Čia gauna užduotis ir vyksta 
dirbti. Kartais darbovietė būna už kelių ki
lometrų. Nuvykimui į darbovietę sugaištas 
laikas jiems įskaitomas į darbo dieną. Dar
bo baigtis sutampa su nustatyta darbo die
nos pabaiga. Laikas, sugaištamas grįžimui 
namo, į darbo trukmę neįskaitomas“.

Pridėtina, kad neįskaitomas ir laikas nu
vykti iš ryto į brigados centrą, — irgi kai 
kuriems gali būti iki kelių kilometrų atstu
mo... (E)

VAIRUOTOJŲ BLAIVINIMAS

Britai įsivedė įstatymą, kuris numato 
griežtas bausmes girtiems vairuotojams. 
Kai kurie laikraščiai jau reiškia susirūpi
nimą, kad toksai griežtumas šiaip jau bi
čiulystę prie stikliuko mėgstančią tautą pa
vers atšakiais atsiskyrėliais. Barų Brita
nija turi pakankamai, ir tam įstatymui įsi
galėjus jie pratuštėjo. Bet ar britai vieni 
yra tokie kieti savo geriantiems vairuoto
jams?

Pasirodo, kad ne. Suomiai, sako, savo 
girtus vairuotojus baudžia sunkiųjų darbų 
kalėjimu, laiko juos atskirose patalpose ir 
verčia dirbti. Naujasis tarptautinis aero
dromas Helsinkyje esąs pastatytas beveik 
vien pagiriojančių vairuotojų rankomis.

Švedijoje per metus į kalėjimą patenka 
apie 7.000 vairuotojų. Jų kalėjiminės baus
mės vidutiniškai svyruoja nuo mėnesio iki 
vienerių metų. Nepaisant visų bausmių, 
vis dėlto apie 20 procentų visų vairuotojų 
išgėrę sėdasi prie vairo. Stockholme esąs 
kalėjimas, kuriame sėdi visi šitam įstaty
mui girtam nevažinėti nusižengę aukštuo
menės žmonės.

Danijoje daugėja suimamųjų girtų vai
ruotojų. Jie taip pat turi pūsti pūsles, kaip 
ir Britanijoje. Prancūzijoje girtas vairuo
tojas gali būti baudžiamas metais kalėji
mo, iš jo trejiems metams atimamas leidi
mas vairuoti, ir dar uždedama bauda, ku
rios dydis — apie 300 svarų.

V. Vokietijoje jau dešimt metų galioja 
reikalavimas pūsti kvapą. Dėl to vokiečiai 
per tiek laiko suspėjo išsigudrinti — ga
mina visokias piliules ir purkšti burną ati
tinkamus skysčius, kad sulaikytų alkoho
lio garus.

Čekijoje baudžiami ne tik pasigėrę vai
ruotojai, bet ir tie, kurie pardavė jiems gė
rimų. Pastatęs netoli restorano automobilį, 
čekas negaus gerti, jei jį užmatys, kas par
davinėja gėrimus. Dėl to automobiliai sta
tomi toli nuo karčiamų.

Lenkai baudžia kalėjimu, pabaudomis ir 
dar verčia klausyti paskaitų apie alkoholį.

— Labiausiai šnipų apsėstu kraštu Eu
ropoje laikoma Vakarų Vokietija — vien 
tik komunistų agentų ten dirba apie 5.400.
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VĖLINIŲ PROCESIJA KAPUOSE
Sekmadienį, lapkričio 5 d., 11 vai., Lietu

vių Šv. Kazimiero bažnyčioje bus pamal
dos už visus mirusius lietuvius, o 4 vai. bus 
procesija Šv. Patriko kapinėse. Procesija 
turi penkias stotis. Pirmoji stotis bus kapi
nių koplyčioje, o paskutinė — prie lietuvių 
kapų lietuviškose kapinėse.

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS
Per visą vėlinių oktavą Lietuvių bažny

čioje nuo lapkričio 2 d. iki 9 dienos bus va
karais Mišios ir maldos už mirusius.

LANKĖSI TARYBOS PIRMININKAS
Praeitą savaitgalį Londone lankėsi DB- 

LS Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskas ir ta
rėsi su DBLS Valdybos atstovais bėgamai
siais reikalais.

GRIŽO IŠ LIGONINĖS
DBLS sekretorius ir LNB direktorius ir 

sekretorius po ligos jau išėjo iš ligoninės ir 
sveiksta namie.

GRĮŽO Į NIDOS SPAUSTUVĘ
Nidos spaustuvėje dirbęs jaunasis Vy

tautas Janulevičius buvo išvažiavęs nuolat 
gyventi į JAV.

Pasiilgęs Britanijoje likusių draugų ir 
pažįstamų ir nuo mažens įprastų gyvenimo 
sąlygų, dabar jis grįžo atgal ir vėl pradėjo 
dirbti Nidos spaustuvėje.

IŠVYKO Į JAV
Spalio 27 d. iš Londono lėktuvu išskrido 

į Ameriką K. Vileišis iš Streatham. Ten ap
lankys gimines New Yorke, Chicagoje ir 
Kalifornijoje, ten galvoja ir apsigyventi.

K. BARONAS TOLYN Į EUROPĄ
Londone apsipažinęs su vilniečiais ir ne- 

vilniečiais lietuviais ir su jų veikla, nuolat 
Kanadoje gyvenąs žurnalistas K. Baronas 
iškeliavo į Europos žemyną.

Ten jis dar aplankys Vokietiją, Šveicari
ją, Italiją.

KALENDORIUS GRIŽO Iš RIŠYKLOS
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu

bo skaitytojų kasdien nuplėšiamasis sieni
nis kalendorius su pasiskaitymais jau grį
žo iš knygrišyklos.

Pirmiausia jis išsiunčiamas Australijoj 
ir Pietų Amerikoj gyvenantiems skaityto
jams ir platintojams.

Kas norėtų jį užsakyti dovanų švenčių 
proga savo bičiuliams ar paplatinti, pra
šom rašyti: Lithuanian House Ltd., 1 Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

Kaina 7 šil., arba 4.20 vokiškų markių, 
arba 1.50 dol.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir 

pažįstamiems, kurie taip gausiai dalyvavo
a.a. STASĖS PRIŠMONTAITĖS

gedulingose Mišiose ir laidotuvėse.
Petras Zajankauskas

MANCHESTERIS
MŪSŲ MIRUSIEJI

Spalio 15 d. po trumpos ligos mirė a.a. 
Justas Švelnys. Velionis, gimęs 1883 m. va
sario mėn. Sintautuose, šakių aps., į Angli
ją atvykęs prieš pirmąjį pas. karą, čia ver
tėsi siuvėjo amatu.

švelnys buvo vienas tų nedaugelio seno
sios emigracijos tautiečių, kurie visą laiką 
veikė lietuvių tarpe, ir buvo mėgiamas 
tiek senosios, tiek naujosios kartos tautie
čių.

Už nuopelnus Manchesterio lietuvių ko
lonijai 1955 m. Lietuvių Socialinis Klubas 
jį išrinko savo garbės nariu. Klube 1963 
m. buvo atšvęstas jo 80 metų gimimo jubi
liejus, kur dalyvavo ir jo šeima. Ta proga 
„E. Lietuvis“ išspausdino L. Venckaus pa
rašytą biografiją.

Velionis palaidotas Mostono kapinėse 
prie paminklinio kryžiaus, dalyvaujant jo 
artimiesiems ir lietuvių visuomenei.

Spalio 14 d. ligoninėje mirė a.a. Kazi- 
mierskis, taip pat senosios išeivijos lietu
vis. Kol buvo pajėgesnis, lankydavosi Klu
be, buvo jo narys ir mėgdavo diskusijas 
politinėmis temomis.

Palaidotas Heywood kapinėse.
Spalio mėn. Oldhame mirė Gelažninkas, 

gimęs 1897 m. gegužės mėn. Rygoje, bet gy
venęs Biržų aps., į Angliją atvykęs 1947 m.

Tebūnie jiems lengva šios šalies žemelė.
A. K.

PAMINĖTAS VILNIUS
Liet. Soc. Klubas suruošė, kad ir kuklų, 

bet nuoširdų sostinės ir Vilnijos paminėji
mą. Klubo pirm. A. Kublinskas tarė keletą 
įžanginių žodžių ir pakvietė T. Buroką pa
skaitai. Prelegentas, pats vilnietis ir pergy
venęs visus vargus bei kovas, kurių mūsų 
amžinajai sostinei likimas suteikė, labai 
jautriai ir išsamiai nupiešė vaizdą, kas gi 
yra tas Vilnius ir to krašto lietuviai. Anot 
prelegento, Vilnija yra mūsų kraštas, o Vil
nius — mūsų sostinė, todėl ištisais amžiais 
lietuvis atlaikė gūdžią, nedalią ir tebeken- 
čia dabar. Nors, tur būt, jokia Europos 
valstybių sostinė nėra mačiusi tiek priešų, 
tiek nelaimių, kiek mūsų Vilnius, bet jis 
vis dunkso savo rūmais tarp kalnų aukštai.

Meninėj daly I. Jokūbaitytė įsijausdama 
skaitė Maironio eilėraščius apie Vilnių. O 
E. Navickienė, nuolat išeinanti viešai su 
savo kūryba, parašė specialiai tai dienai 
poetinį dalykėlį, kurį pati labai širdingai 
ir perskaitė. Poetė grąžino mus į tuos lai
kus, kai mes visi kovojom dėl sostinės, o ji, 
dar mažytė, vietoj saldainio pirkdavo Vil
niaus paso ženklelį, ir ant liežuvėlio jai pa
silikdavo tik kartus ženklelio klijų skonis. 
Ir šiandieną didžiuojasi: nors mažytė, bet 
dėl Vilniaus kovojo.

Jei Bradfordo energingasis vilnietis Bu
rokas, žinomas su savo ansambliu visur, 
tai kitas vilnietis, St. Lauruvėnas, pačiame 
Manchestery tiek išsišakojo, kad be jo, at
rodo, joks organizacinis darbas nepradeda
mas. Tai vis išbandyti kovoje dėl lietuvy
bės vilniečiai vyrai.

D. Dainutis

TAUTINĖS DAILENYBĖS ANGLŲ 
PARODOJE

Kai spalio mėn. pirmąsias dvi savaites 
Manchesterio Lietuvių Klube vyko pa
veikslų ir lietuviškų dailenybių paroda, jos 
rengėjas K. Steponavičius buvo pasikvie
tęs anglų, kurie susižavėjo medžio droži
niais ir gintarais ir pakvietė su tais daly
kais dalyvauti vietiniame anglų muziejuje 
Eccles mieste.

Toksai drožinių ir gintarų skyrius jau 
atidarytas

Monks Hall Museum 
42 Wellington Road 
Eccles, Manchester

Ten jis bus visą lapkričio mėnesį. Mu
ziejus atdaras lankytojams pirmadieniais- 
penktadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro (sekmadieniais muziejus už
darytas).

Tokie dalykai, aišku, naujiena mūsų lie
tuviškame gyvenime —savotiškas išėjimas 
į žmones. Dėl to būtų malonu, kad ta pro
ga šiame muziejuje apsilankytų kuo dau
giau lietuvių ir pasižiūrėtų ne tik tu savų 
tautinių dalykų, bet ir tai, kokį įspūdį vi
sas skyrius sudaro muziejuje.

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą, kuris įvyks Millstone Inn, 
52 Harvey Lane, Golborne, Nr. Warring
ton, Lancs., lapkričio 11 d., 6 val.

Paskutinis metinis susirinkimas buvo 
įvykęs rugsėjo 30 d., kur buvo perrinkta 
skyriaus valdyba: pirm. A. Dilijonas, sek
retoriai A. Trimskis ir D. Stephens ir kasi
ninkas J. Pilipavičius, revizijos komisijon: 
S. Ūsas, A. Pecekajus ir J. Blažys.

Skyrius turi įsigijęs lietuvišką tautinę ir 
anglišką vėliavas ir žalią staltiesę su gelto
nais Gedimino stulpais.

D. S.

STOKE-ON-TRENT
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 11 d., 6 vai. vakare, Tunstall 
Sneyd Arms Kotelio patalpose vietos ra- 
movėnai ruošia Kariuomenės šventės mi
nėjimą.

Programoje vietoje paskaitos — pasida
lijimas prisiminimais bei įspūdžiais ir at
eities apmąstymai.

Veiks turtinga loterija ir bufetas, o ge
ras orkestras gros iki 11 vai.

Prašome nepasididžiuoti ir atvažiuoti.
Ramovėnai

BRADFORDAS
PAMALDOS LAPKRIČIO 5 D.

Anksčiau išspausdintame pranešime bu
vo nurodyta, kad pamaldos ir kapinių lan
kymas įvyks lapkričio 12 d.

Iš tikrųjų pamaldos bus lapkričio 5 d., 
12.30 vai. Tuoj po pamaldų bendras kapi
nių lankymas.

PRAKTIŠKA IR DIDELĖS VERTĖS DOVANA

MOTERIŠKI KAILIAI, ypačiai aukštos kokybės švelnaus 
dirbtinio kailio, elegantiški, praktiški, šilti, lengvi, nes 
sveria apie 5 svarus. Dydžiai nuo 36 iki 44 numerio. Pa
tvaresni už tikruosius kailius. Spalvos: juoda, tamsiai ru
da ir sidabrinė. Gerai pasiūdinti ir atidžiai išbaigti. Tik
rai vertinga ir naudinga dovana,

IR
odinės, šiltu pamušalu, atitinkamos spalvos ir dydžio 
pirštinės,

IR
grynos vilnos, užsegamas, ilgom rankovėm megztinis, bet 
kuriam ūgiui. Lygios spalvos: juoda, dangiška, tamsiai 
mėlyna, pilka, tamsiai žalia, rusva,

IR
2 poros kojinių,

IR
1 komplektas šiltų apatinių,

IR
Ryšium su TAZAB firmos 20 metų sukaktimi 
NEMOKAMAI
100 angliškų, „King size“ cigarečių, 5 skardinėse dėžu
tėse po 20.
Toks siuntinys, įskaitant visas išlaidas, 
£43.17.0.

Užsakyti:

TAZAB
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Dirbama ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro.

it***********************************************************
Mūsų gyvenimo ir lietuviškosios veiklos 

(DBLS ir kitų organizacijų) Anglijoje 20- 
čio sukakčiai paminėti apylinkių koordina
cinio komiteto nutarimu Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubas rengia Textile hall, 
Westgate, LAPKRIČIO 4 D., ŠEŠTADIENĮ, 
visų šiaurės Anglijos lietuvių

VIENYBĖS VAKARA
Programoje: rašyt. R. Spalio žodis, sol. 

V. Gasperienės solo dainos. Sūkurio pasi
rodymas, Atžalyno tautiniai šokiai.

Šokiams gros 
geras orkestras iki 11.45 vai.

Baras su užkandžiais bus atdaras 
iki 11.15 vai.

Laukiama ekskursijų ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Kviečiame visus atsilankyti.
Pradžia 6 vai. vak.

VYTIES Klubo Valdyba

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥*¥¥¥*¥¥*

Skaitytoju taukai
ATSILIEPIMAS Į DAKTARO 

K. VALTERIO LAIŠKĄ, 
išspausdintą E.L. Nr. 41, 1967.X.17

Gerbiamas Pone Daktare,
Visiškai sutinku su Tamstos pasiūlymu 

atspausdinti E. L. mažą anketą, kuri galė
tų suteikti žinių apie skaitytojų pageidavi
mus ir norus dėl to laikraščio.

Naudingumas tokios anketos būtų dvigu
bas: a) anketa parodytų skaitytojų palin
kimus pagal jų bendrąjį išsilavinimą ir pa
gal ideologines linijas; b) pats faktas, kad 
laikraštis domisi skaitytojų nuomone, su
stiprintų skaitytojų lojalumą laikraščiui, 
kurio išraiška būtų matoma prenumerato
se.

Nors sudaryti ir atspausdinti anketai nė
ra didelių kliūčių, tačiau iš anketų pasida
ryti atitinkamoms išvadoms reikia laiko ir 
mokėti dirbti tos rūšies darbą. Neužtenka 
vien tik suskaičiuoti atsakymus į kiekvie
ną klausimą ir paduoti procentus. Reikia 
pasinaudoti ir atitinkamomis statistinėmis 
formulėmis, kurios ne kiekvienam prieina
mos.

Kadangi anketų sudarymas, duomenų su
rinkimas ir statistiškas apskaičiavimas 
mano profesijai yra kasdieninis darbas, 
siūlau redakcijai leisti šitą darbą perimti 
man.-

Su visomis paštu renkamomis anketomis 
susijusi pirmoji bėda yra ta, kad atsaky
mų procentas būna labai mažas. Jeigu tas 
procentas yra mažas, mažesnis kaip 80%, 
išvados išeina ribotos. Padidinti atsakytų
jų anketų skaičiui pirmiausia anketa turi 
būti trumpa, klausimai paprasti ir aiškūs, 
t.y., jie turi būti atsakomi vien tik ženk-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — lapkr. 5 d., 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
STOKE-ON-TRENT — lapkr. 5 d., 12.15 
vai., Tunstall.
KETTERING — lapkr. 12 d., 12 vai.
BRADFORD — lapkričio 12 d., 12.30 vai. 
Tuoj po pamaldų bendras kapinių aplan
kymas.
NOTTINGHAM — lapkričio 12 d., 12.30 
vai. St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORD — lapkričio 19 d., 12.30 vai.
COVENTRY — lapkričio 12 d„ 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
DERBY — lapkričio 19 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — lapkričio 19 d., 11 vai., 

židinyje. Metinė Aušros Vartų Marijos 
šventė.

ECCLES — lapkričio 12 d., 12.15 vai.

DERBY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

DBLS Derbio skyrius lapkričio 11d. ren
gia Kariuomenės šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks Becket Sale Rooms, Be
cket St., 6 vai. vakaro.

Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita, 
o meninę dalį išpildys Nottinghamo meni
ninkų būrelis. Vėliau bus linksmoji dalis 
su šokiais ir žaidimais, be to, veiks bufe
tas. Užbaiga 11.45 vai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti.
Be to, pranešame, kad lapkričio 25 d. ruo

šiama ekskursija į Coventrį, kur vietos 
DBLS Skyrius rengia Kariuomenės šven
tės minėjimą. Norintieji dalyvauti prašomi 
nedelsiant užsiregistruoti pas bet kurį Sk. 
Valdybos narį.

Skyriaus Valdyba

Solistė V. Gasperienė

liukais (X), ir klausimai turėtų būti priei
nami net ir labai mažo išsilavinimo žmo
gui.

Padidinti atsakymų skaičiui, jeigu klau
simai liečia kokią nors sritį, kurį yra pro
blematiška, anketos ruošiamos anonimiš
kos.

Skaitytojas jausis labiau įpareigotas at
sakyti, jei jam bus pridėtas jau gatavai ad
resuotas ir pašto ženklu aprūpintas vokas.

Anketos renkamos tada, kai aiškiai žino
ma, kokios informacijos yra reikalingos. 
Dėl to pirmiausias reikalas sudaryti tikslią 
anketą. Tačiau dar įdomiau būtų aptarti 
tam tikras hipotezes apie skaitytojus ir jas 
patvirtinti ar atmesti pagal anketų duome
nis.

Kviečiu daktarą K. Valterį, redakciją ir 
skaitytojus įsijungti sudarant tas hipote
zes, o po to aš apsiimčiau tvarkyti visus 
techniškus reikalus.

Su pagarba,
Marina Gorodeckaitė

LIETUVIAMS EUROPOJE
Balto vadovybė yra nusistačiusi tremti

nius šelpti ne tik viena duona. Kaip ir iki 
šiol, taip ir ateity Balfas užprenumeruos 
spaudą, išsiųs lietuviškų knygų, bet tik 
tiems, kurie patys tiesiai į Baltą kreipsis. 
Adresas: Balfas, 105 Grand St., Broklyn, 
N. Y. 11211, USA. Norintieji gauti Balto 
prenumeruotą spaudą 1968 metams, turi 
išsiųsti prašymus ne vėliau kaip š. m. 
gruodžio 1 d.

Norintieji gauti pinigines pašalpas iš 
Balto, turi prie prašymo pridėti bendruo
menės, dvasiškio, liet, organizacijos ar 
valdžios pareigūno pažymėjimą, kad pa
šalpa reikalinga. Jei toks pažymėjimas jau 
yra Balfo centrui nusiųstas, naujo nerei
kia. Tačiau reikia pabrėžti, kad Balfas 
siunčia paramą tik tiems, kurie jos prašo 
ir yra jos reikalingi pagal Centro Valdy
bos nutarimus.

Kun. L. Jankus
Balto Reikalų Vedėjas

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
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