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PRISIMENAMAS AUKSAS VISKAS ATEITIES RANKOSE
Mes jau esame rašę „Europos Lietuvy

je“, kad Baltų Taryba yra išsiuntinėjus! 
Britų parlamento nariams didesnį, teisiš
kai pagrįstai paruoštų aiškinimą dėl auk
so. Esame išspausdinę ir to rašto visą teks
tą.

Dabar čia spausdiname santrauką „The 
Daily Telegraph“ pasirodžiusio Sir Tufton 
Beamish puikaus straipsnio, kuriame žy
miai daugiau pasakoma, negu galimuose 
mūsų pačių perkamuose britų spaudos 
puslapiuose.

Galvodami, kad toksai už mus kalbantis 
straipsnis yra ne paskutinis, o tik pirma
sis, norime atkreipti savo skaitytojų dė
mesį į tai, kad mūsų anam pareiškimui pa
ruošti buvo jau pasinaudota Puslapio Fon
du. Kaip žinia, DBLS yra Baltų Tarybos 
narys, o savo ruožtu ir Puslapio Fondo 
valdytojas.

Savo skaitytojus kviečiame remti Pus
lapio Fondą, kuris jau neša vaisius. Juk 
mums politinei veiklai ypač reikės pinigų, 
kai jau, atrodo, pirmieji ledai yra pralauž
ti. O DBLS ypač dėkinga visiems, kurie 
savo įnašu parėmė tą Fondą.

Britų dienraštis The Daily Telegraph 
kovo 26 d. išspausdino parlamento nario

LIETUVIO ŽENKLIUKAS

Nepriklausomybės 50 metų sukakčiai 
atžymėti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
išleido lietuvio ženkliuką. Nešiodami tą 
patį ženkliuką, laisvojo pasaulio lietuviai 
galės jaustis esą tos pačios tautos vaikai, 
seserys ir broliai. Be to, jis leis vieniems 
kitus atpažinti bet kuriame pasaulio kraš
te. Ženkliukas bus nešiojamas švarko atla
pe.

Ženkliuko raudoname dugne yra oficia
liai vartojamasis stilizuotas vytis. Tai T. 
Valiaus konkursą laimėjęs darbas.

Ženkliukas yra dviejų rūšių: auksinis 
(10 karatų aukso) ir sidabrinis (sterling 
silver standarto). Auksinio kaina 6 dole
riai (2 sv. 10 šil.), sidabrinio 3 doleriai (1 
sv. 5 šil.).

DBLB valdyba kviečia visus Britanijos 
lietuvius įsigyti šį ženkliuką per Bendruo
menės valdybą: S. Kasparas, 32 Puteaux 
House, London, E.2, arba tiesiog per ga
mintojus, su kuriais PLB valdyba sudarė 
sutartį: Tauras Co., P.O. Box 724, Isling
ton, Mass. 02090, USA, pasiunčiant atitin
kamos sumos banko čekį arba pašto per
laidą.

Septynios DIENOS
Bertos sukaktis

Prancūzija kovo 23 d. susilaukė 50 me
tų, kai vokiečiai iš 120 km nuotolio savo 
patranka didžiąja Berta apšaudė Paryžių.

Po keleto dienų Bertos sviedinys patai
kė į šv. Gervazo bažnyčią, kurioje vyko 
Didžiojo penktadienio pamaldos, dėl to žu
vo 50 ir sužeista 90 žmonių.

Čekoslovakija nori pati tvarkytis
Čekoslovakijos užs. reikalų ministeris 

įteikė protesto notą Rytų Vokietijos amba
sadoriui. R. Vokietijos politbiuro narys 
Hageris įžeidęs Čekoslovakijos ir jos ko
munistų partijos garbę, negražiai pasisa
kydamas dėl šiuo metu vykstančių pasi
keitimų. Notoje tai laikoma kišimusi į Če
koslovakijos vidaus reikalus.

Vengrų partijos politbiuro nariui už pa
stabas padėkojo Prahos radijas, patikin
damas, kad Čekoslovakijoje vyksta ne 
„anarchija“, o atgimsta laisvė ir demokra
tija.

Jėga nebus naudojama
Britanijos parlamentas nutarė taikyti 

Rodezijai kietesnes priemones, kokios yra 
priimtos J. Tautų.

Bet Britanija atsisakys naudoti jėgą.

Subartas — prezidentas
Nuvertus Indonezijos respublikos stei

gėją dr. Sukamą, prezidento pareigas ėjo 
gen. Subartas.

Dabar parlamentas išrinko jį penkeriem 
metam prezidentu.

Visuotiniai rinkimai krašte numatyti tik 
1971 m.

Leisti išvažiuoti
Rašydamas apie keturių Maskvoje nu

teistųjų rašytojų bylą, Literatumaja gaze- 
ta redaktorius siūlo takius ne kalėjiman 
uždaryti, bet ištremti — leisti jiems išva
žiuoti iš Sov. Sąjungos.

Ištrėmimas jiems būsianti sunkesnė 
bausmė už kalėjimą.

Sir Tufton Beamish straipsnį „Blogas su
sitarimas dėl Baltijos valstybių“. Straips
nyje istoriškai apžvelgiama Baltijos kraš
tų padėtis ir plačiau sustojama ties pasta
ruoju metu konfiskuotuoju auksu.

Autorius nurodo, kad po pirmojo pasau
linio karo įvyko keletas gerų dalykų, o jų 
tarpe buvo ir tai, kad Baltijos valstybės 
atgavo nepriklausomybę. Bet strategiškai 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos padėtis visa
da būna natūrali vieta, kur tarpusavy ko
voja Rytai ir Vakarai! Tačiau tie visi trys 
kraštai per amžius išlaikė savo nuosavas 
kultūras ir vis kovojo už tautybės išlaiky
mą.

Nurodęs, kas tiems kraštams davė pa
grindo atkurti nepriklausomybes, autorius 
nukrypsta į aukso istoriją, kaip tie kraš
tai, stiprindami savo ekonomiją, patikėjo 
Anglijos Bankui dalį savo sunkiai sudary
to aukso, kaip tas auksas vėliau buvo no
rima išvežti iš Europos, kai Europą pra
dėjo gaubti netikrumai, bet tai nepadary
ta remiantis Anglijos Banko patikrinimu, 
kad jam čia saugu.

Kraštai ėjo iš rankų į rankas paskuti
niojo karo metu. Baltijos kraštų priklau- 
siniams Anglijos Banke buvo pritaikytas 
atitinkamas įstatymas, ir visa tai stovėjo 
nejudinama. Sovietai 1944 m. vėl užėmė 
Baltijos kraštus. Sąjungininkai protesta
vo, bet Molotovas pasakęs: „Jūs turite ge
rai įsižiūrėti į tikrąją padėtį ir suprasti, 
kad mažosios tautos privalės išnykti... Bal
tijos tautos turės įsijungti į šlovingąją So
vietų S-gos šeimą“. Dėl to nuo pat 1940 m. 
Rusija pakartotinai vis reikalauja, kad 
Britanija pripažintų de jure Baltijos kraš
tų įjungimą ir perduotų jai tų kraštų 
bankų priklausinius. Britų vyriausybės at
sisakinėjo tai padaryti, remdamosios tuo, 
kad Rusija yra pažeidusi Atlanto Chartą 
ir Jungt. Tautų Chartą ir dėl to neturi jo
kios teisės į tuos priklausinius. Oficialioji 
britų politika tokia ir yra, — rašo auto
rius.

Tačiau, kaip rašo Sir T. ,Beamish. Brita
nijos vyriausybę visą laiką spaudė tie, ku
rie Baltijos valstybėse neteko turto ar tu
ri paskolų lakštų. Vyriausybė neskelbia, 
kokias sumas sudaro tokie ieškiniai, bet 
galvojama, kad jie galėtų sudaryti dvigu
bai tiek, kiek Britanijoje laikoma Baltijos 
kraštų priklausinių. Tokiai padėčiai esant, 
sausio mėn. ir buvo pasirašytas susitari
mas tarp Britanijos ir Sov. Sąjungos vy
riausybių. Pagal tą susitarimą Britanija

Gagarinas žuvo
Lėktuvo nelaimėje žuvo pirmasis į erd

vę buvęs paleistas sovietų kosmonautas 
pik. Gagarinas.

Gagarinas yra antrasis žuvęs sovietų 
kosmonautas. Amerikiečiai yra žuvę 9.

Pašalinti profesoriai
Lenkijos vyriausybė pašalino 6 Varšu

vos universiteto profesorius ir 1 mokslų 
akademijos narį.

Pastarosiomis savaitėmis beveik visi jie 
buvo puolami spaudos, kaip studentų ska
tintojai demonstruoti.

Prof. Zalkiewskis buvo partijos centro 
komiteto narys, dirbo mokslų akademijo
je, anksčiau yra buvęs švietimo ministe- 
riu.

Novotnys galutinai išstumtas
Visuomenei spaudžiant, atsistatydino 

Čekoslovakijos prezidentas Novotnys.
Jis ilgus metus išbuvo partijos pirmuo

ju sekretorium, ir jo kieto valdymo laikais 
krašte įvykdyta daug neteisybių.

Areštai Graikijoje
Graikijoje buvę areštuota apie 100 lai

vyno karininkų, kurie įtariami dalyvau
jantieji suokalbyje prieš kraštą valdančią 
karinę vyriausybę. Dalis areštuotųjų buvo 
paleista.

Buvę areštuota taip pat ir keletas žymių 
civilių.

Iškilmingai palaidotas
Čekoslovakijoje iškilmingai su orkestru, 

vainikais ir krašto apsaugos ministerio 
kalba palaidotas nusižudęs krašto apsau
gos viceministeris gen. Janko.

Prezidentas amnestavo
Prez. de Gaulle‘is amnestavo ligi šiol 

kalėjime sėdėjusius 38 asmenis, kurie bu
vo nuteisti už sukilimą Alžyre.

Kalėjime dar liks arti 20 tokių sukilėlių. 

atsisako bet kokių turtinių ar piniginių 
ieškinių Baltijos ir kituose kraštuose, Ru
sijos užimtuose tarp 1940 ir 1945 m., o S. 
Sąjunga — savo ieškinių. Britanijos vy
riausybė nutarė perimti savo žinion čia 
padėtuosius Baltijos kraštų priklausinius, 
duoti Sov. Sąjungai 500.000 svarų vertės 
„saldainį“ prekėmis ir sumokėti skirtumą, 
kuris susidaro tarp Baltijos kraštų čia tu
rėtųjų priklausinių ir savo piliečių ieški
nių.

„Baltijos auksas buvo; tyliai parduotas 
praeitų metų birželio mėn. už apie 6 mil. 
svarų, ir 500.000 sv. jau panaudota Sov. 
Sąjungai“, rašo autorius. „Jau po visa ko 
parlamentas bus prašomas patvirtinti tą 
biaurų susitarimą, kad nepriklausomų 
Baltijos valstybių auksą Anglijos Bankas 
galėtų panaudoti iš dalies apmokėti sovie
tų skoloms ne tik Baltijos teritorijoje, bet 
taip pat Suomijoje, Čekoslovakijoje, Ru
munijoje ir Lenkijoje".

„Finansiškai tas susitarimas kvailai iš
eina britams. Labai abejotina, kad 
Tarptautinis teismas patvirtintų britams 
teisę pasiimti tuos Baltijos valstybių pri
klausinius, jei toks klausimas kiltų. Mora
liškai ir politiškai tai yra gėdingas daly
kas, tuo palaužius trijų draugiškų tau
tų pasitikėjimą. Išsireiškimas „Saugu, 
kaip Anglijos Banke“ skambės tuščiai ne 
tik Baltijos tautose, bet ir visose mažo
siose tautose, kurios į Britaniją žiūri kaip 
į griežtą žmogaus teisių gynėją.

„Jeigu vyriausybė ir panaudotų tuos 
priklausinius atsilyginti britų ieškovams, 
kurie, suprantama, jaučiasi per ilgai lau
kę, vis tiek galėtų būt palaikomas Balti
jos valstybių pasitikėjimas, pažadant atsi
lyginti, kai tos tautos atgaus visišką nepri
klausomybę. Ligi šiol tokio pasižadėjimo 
vis buvo atsisakyta.

„Kai tas dalykas bus pristatytas parla
mentui įteisinti, tikiuos, kad opozicijos 
bus pareikalauta, jog įvykių eiga būtų 
pakreipta ir Britanijos geram vardui ap
saugoti ir Baltijos tautų teisėms. Ironiškas 
dalykas, kad šiais metais sukanka 50 me
tų, kai tie kraštai pasiskelbė nepriklauso
mais“.

KAM ČIA RŪPI DIDYSIS BROLIS?

Atsiliepdama į Sir T. Beamish str. apie 
Baltijos auksą. Diana Money parašė tokį 
pasisakymą, kuris buvo išspausdintas The 
Daily Telegraph kovo 30 d.:

„Man malonu buvo skaityti Sir Tufton 
Beamish straipsnį dėl Baltijos sukso, nes 
juo daugiau žmonių sužino apie tą gėdin
gą susitarimą su Rusija, juo daugiau yra 
vilties, kad parlamentas dar pagalvos, 
prieš ratifikuodamas tai, kas jau padary
ta, nors iždas jau ir nusavino pinigus.

„Kaip Sir Tufton sako, bent parlamen
to aktu patikinkime draugiškus mums 
Baltijos kraštų žmones (jeigu jie dar ga
li jausti mums draugiškumą), kad jų tur
tas vieną dineą bus grąžintas jiems. Ta
da jausimės, kad mūsų rankos yra tru
putį švaresnės, ir kam čia rūpi, jeigu Di
dysis Brolis klausosi?“

RENKIMĖS PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMUI

Rugp. 30 d. - rugs. 2 d. New Yorke 
įvyksta Pasaulio Liet. Bendruomenės III 
Seimas.

Seimas yra vyriausiasis PLB organas, 
tad turime padaryti viską, kad jame dera
mai būtų atstovaujama laisvojo pasaulio 
lietuvių išeivija: kad jis būtų orus, dar
bingas ir pajėgus autoritetingai pasisakyti 
rūpimais klausimais.

PLB Seimą sudaro kraštų bendruome
nių rinktieji atstovai ir PLB valdybos na
riai. D. Britanijos Liet. Bendruomenė turi 
teisę pasiųsti 3 atstovus. PLB sudaro 18 
kraštų liet, bendruomenės, ir jos turi teisę 
atsiųsti 104 atstovus.

DBLB Tarybos suvažiavime 1967.IX.23 
buvo išrinktas atstovu Jaras Alkis. Be to, 
ta proga numato važiuoti į JAV R. Kinka 
ir Joana Serapinaitė, kurie irgi galės da
lyvauti Seime, jei jų kelionės laikas su
taps su Seimo data.

DBLB valdyba kviečia visus D. Britani
jos lietuvius prisidėti, kad mūsų atstovas 
galėtų nuvažiuoti. Reikalinga apmokėti at
stovo kelionę, nes jis pats jau aukoja sa
vo atostogas. Prašome visų paramos, kiek 
kas gali. Per visus susidarys suma kelio
nei apmokėti. Pinigus siųsti DBLB kasi
ninkui Jonui Babiliui, 20 Tailack Road, 
Leyton, London, E.10.

Jūsų parama įgalins atstovą dalyvauti 
tarp kitų 18 valstybių atstovų' ir spręsti 
bendruosius lietuviškus reikalus.

S. Kasparas

Vliko vasario mėn. biuletenis vokiečių 
kalba skirtas painformuoti Vokietijos 
spaudai, valstybės vyrams ir gyventojams 
apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmetį. Jame tarp kitko skai
tome:

„Viso pasaulio lietuviai ir jų draugai, 
nepaisant politinių ir pasaulėžiūrinių skir
tumų, švenčia 50-sias Lietuvos Respubli
kos įsteigimo metines. Anuomet lietuvių 
tauta. 123 metus svetimųjų valdyta, grįžo į 
laisvųjų tautų bendruomenę. Nepriklauso
mybės paskelbimas buvo, pagrįstas sena 
Lietuvos tradicija. „Nesame niekieno ber
nai, niekam nepriklausome“ — toks buvo 
Mindaugo 1251 m. įsteigtos Lietuvos ka
ralijos šūkis. Valstybės įkūrimas buvo la
bai reikalingas tautos gyvybei ir pagrindi
nėms žmogaus teisėms apsaugoti. Privers
ti stoti į žūtbūtinę kovą, lietuviai sėkmin
gai apsigynė ne tik nuo vakarų „kardo mi
sininkų“, bet ir nuo nomadų antplūdžių iš 
rytų. Vėliau Lietuvos valstybė viena ir su
sijungusi su Lenkija atliko savo europinį 
vaidmenį, kuris įgalino vakarų Europos 
tautas puoselėti bei vystyti savo kultūrą 
ir dvasinį gyvenimą“.

Nurodęs Lietuvos geografinę vietą, Vli
ko biuletenis rašo:

„Tacitas vadino juos, kartu su jų gimi
naičiais prūsais, kuršiais ir žemgaliais, 
„aestorum gentes“, ir apibūdino kaip „ho
mines humanissime“ (žmoniškiausiais 
žmonėmis)...

Lietuvių, latvių ir senųjų prūsų kalba 
sudarė savarankią, lygiai nuo slavų, kaip 
ir nuo germanų, skirtingą šaką. „Kas iš 
žmonių lūpų nori išgirsti tai, kas kadaise 
galėjo būti bendra indoeuropiečių kalba, 
tas tenuvyksta ir tepasiklauso lietuvių 
ūkininkų“, sako prancūzų kalbininkas 
Meillet.

Lietuvių liaudies dainose ir pasakose 
neužtinkami kariniai motyvai. Garbini
mas jėgos ir žiaurumų buvo šiai tautai vi
sados svetimas. Šitos tautos veidas kančių 
išvagotas. Esminis jo bruožas — kitų už
jautimas. Kaip sena pasienio tauta, ji yra 
santūri ir atrodo šaltakraujė. Tačiau iš 
prigimties lietuviai yra greičiau guvūs ir 
akylus, darbštūs, saikūs, svetingi, mėgstą 
dainą. Religingumas jiems visada buvo 
būdingas. Tai, gal būt. išplaukia iš pla
čių jų krašto lygumų, kurių akivaizdoj 
žmogus atrodo menkas, o dangus didis.

Troškimas turėti savo nepriklausomą 
valstybė, tur būt, jokioje kitoje Europos 
šalyje taip aiškiai neatitiko gyventojų va
lios, kaip Lietuvoje...

AUKSINIO JUBILIEJAUS DIENOS

Lietuvos nepriklausomybės 50 m. su
kaktis Castelnuovo Don Bosco Saleziečių 
įstaigoj atšvęsta kartu su šv. Kazimiero 
švente kovo 10 d. Prie įstaigos auklėtojų ir 
jaunimo prisidėjo keletas lietuvių svečių 
iš šiaur. Italijos, visos Marijos Krikščionių 
Pagalbos dukterys •• .seselės lietuvaitės ir 
našlaitės sesutės Persevičiūtės, kurios mo
kosi ir auklėjasi netolimoj seselių mokyk
loj. Rytą pasirodė ir svečias iš Romos kun. 
prof. J. Zeliauskas.

Šventė pradėta iškilmingu vėliavos pa
kėlimu, darniai išsirikiavus tautiniais rū
bais apsirengusiam jaunimui.

Lietuviškų Mišių metu įstaigos dir. kun. 
Pr Gavėnas jautriais žodžiais pristatė Lie
tuvos šventąjį šv. Kazimierą, kaip lietuviš
kam jaunimui artimą dvasios galiūną ir 
kaip galingą, ypač šio tremties meto tau
tos globėją. Religinėj minėjimo daly buvo 
matyti ir lietuviams bei Lietuvai prijau
čiančių miestelio gyventojų.

Centriniame įstaigos salone svečias iš 
Romos skaitė paskaitą „1918 m. Vasario 
16-toji: jos istorinis turinys bei misija šių 
dienų lietuviui“, kurioje kalbėtojas iškėlė 
svarbą ugdyti savyje tautinį charakterį ir 
tautos laisvės idealą.

Po Įstaigos vadovybės dalyviams su
ruoštų vaišingų pietų sekė meninė progra
mos dalis, kurią visu savo entuziazmu, 
pilnu įsitraukimu į šventės dvasią ir nuo
taiką išpildė pats jaunimas. Čia buvo pa
liestos pačios jautriausios tremties lietu
vio širdies stygos: visa eilė, lyg užburtoj 
pasakoj įpintų, gražiausių Tėvynės vaizdų 
(dar iš kun. J. Zeliausko savo laiku paga
mintos filmelės), plastikoj inscenizuotų 
dainų bei eilėraščių, tautinių šokių. Ne
trūko nei atskiriems programos nume
riams pritaikyto įvado bei paaiškinimo.

Meninei programai vadovavo kun. M. 
Burba, kurio dėka ir pastangom jaunimas 
taip gražiai buvo paruoštas.

Įstaigos direktoriaus ir galiausiai karš
tas svečio iš Romos žodis, priminęs lietu
viškos mokyklos rolę bei svarbą' tremties 
jaunimo auklėjime, užbaigė šį neeilinį tau
tos šventės minėjimą.

Korespondentas

Pabaltijo kraštams buvo lemta tik 22 
metus naudotis laisve. Per tą laiką Lietu
voje įgyvendinta žemės reforma, sukurtas 
švietimas, sutvarkytas susisiekimas, padė
ti pagrindai pramonei augti. Lietuva buvo 
padalytas kraštas, kurio sostinė atskirta 
demarkacijos linija, sudraskytas ūkis. Ne
paisant to, laisvės metais be jokios sveti
mos pagalbos buvo padaryta tokia pažan
ga, kurią Amerikos prezidentas Hooveris 
pavadino pirmuoju „ūkiniu stebuklu“.

Neišprovokuota sovietų agresija 1940 m. 
padarė galą tai pažangai. Baisenybės, ku
rios po to vyko, buvo pasekmė apsispren
dimo teisės paneigimo. Jei Lietuva būtų 
išlikusi nepriklausoma, šitų žudynių, plė
šimų ir kraujo praliejimo orgijų niekados 
nebūtų buvę. Aštuonerius metus tęsėsi tik 
ginkluotas pasipriešinimas be jokios Va
karų pagalbos, visur nutylimas, nors pa
reikalavęs ne mažiau kraujo kaip šiandie
niniai įvykiai Vietname. Tik 1953 m. te
galėjo būti visiškai įgyvendintas priversti
nis sukolchozinimas. Lietuva pergyveno 
šias klaikias žudynes. Jos kietas pasiprie
šinimas terorui ir nežmoniškumui tebesi
tęsia.

Šiais metais lietuviai, latviai ir estai 
kreipiasi į visas laisvojo pasaulio valsty
bes, prašydami pritarti Pabaltijo tautų ap
sisprendimo teisei. Jiems svarbu, kad So
vietų S-gai būtų parodyta, jog ji, laiky
damasi velniško 1939 m. pakto, kuriuo bu
vo paremta agresija prieš Pabaltijį, yra 
tapusi vieniša ir už tai turi viena prisiim
ti visą moralinę atsakomybę.

Įvairios valstybės įsakmiai vengia pri
pažinti Pabaltijo kraštų įjungimą į Sov. 
S-gą. Nepaisant atomo draudimo sutarties 
ir susipratimo su Maskva, JAV ir toliau 
tebepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatines atstovybes ir nuolat pa
smerkia sovietų agresiją. Nors D. Britani
jos vyriausybė savavališkai panaudojo pa- 
baltiečių aukso atsargas, tačiau įsakmiai 
pareiškė, jog tai nėra joks sovietinės anek 
sijos pripažinimas“.

Vliko biuletenis savo pastabas baigia 
nurodymu, kad „kas Pabaltijo tautų rei
kalą parems, tas geriausiai pasitarnaus ir 
savo tautai, nes pasauliniame atsiskaity
me, kuris prasidėjo 1940 m. Pabaltijo tra
gedija, laimės ne stipresni batalionai, bet 
stipresnė moralė“.

LAIŠKAS DĖL SUSITARIMŲ

Berne veikiančio Šveicarijos Rytų insti
tuto leidinys Der klare Blick paskelbė 
A. G. inicialais pasirašytą lietuvio laišką, 
kuriame išvedama tokia mintis:

Vak. Vokietijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji laikanti nebegaliojančia Muenche- 
no sutartį, kuria buvo suskaldyta Čekoslo
vakija. Atėjo laikas, kad Maskva kartu su 
Bonna pareikštų savo apgailestavimą ir 
paskelbtų niekiniais Hitlerio ir Stalino 
abu slaptuosius susitarimus, pagal kuriuos 
1939 m. komunistinė Rusija ir nacionalso
cialistinė Vokietija pasidalijo Rytų Euro
pos erdvę, kaip jų „įtakos sferas“. Bonos 
vyriausybei negalima prikišti, kad ji dar 
šiandien turėtų naudos iš anų slaptų su
sitarimų. Tuo tarpu Maskva vis dar at
kakliai laikosi aneksijų, kurias įgalino 
Hitlerio-Stalino paktas.

TIK TADA RUSIJA TURĖS TEISĘ

KALBĖTI

Stoke-on-Trento (Britanijoje) laikraš
tis Evening Sentinel kovo 22 d. vieną ve
damųjų paskyrė Rodezijos klausimui ir 
Baltijos valstybes panaudojo kaip argu
mentą sovietų kaltinimams atremti.

Straipsnyje „Rodezija ir Rusija“ rašo
ma:

„Britanijos atstovas Jungt. Tautose lor
das Caradonas šią savaitę atsakinėjo į so
vietų kaltinimus, kad, nepaisant sankcijų, 
su Rodezija vis tiek tebevykdoma preky
ba.

„Sovietų ambasadorius Malikas reika
lavo. kad Britanija imtųsi veiksmingų 
priemonių Rodezijai paklupdyti.

„Į tuos kaltinimus nesunku atsakyti. 
Tačiau ar yra reikalo į juos atsakinėti? 
Ar nebūtų darytina kaip tik priešingai — 
į kiekvieną Rusijos iššūkį dėl Rodezijos 
Britanija ar neturėtų jai kelti iššūkio dėl 
Baltijos valstybių? Kaip pabėgėliai iš so
vietų pavergtųjų kraštų neseniai, pasinau 
dodami proga, mūsų laikraščio skiltyse 
nurodė, jėga paremtą valdžią Rusija kaip 
įvedė 1940 m., taip ir tebepalaiko tokią.

„Kai Rusija atstatys Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos nepriklausomybę, tada likusis 
pasaulis gal pradės justi, kad Kremlius 
turi teisę kalbėti J. Tautose, jog Rodezija 
neteisėtai pasiskelbė nepriklausoma“.

1
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MŪSŲ PROTĖVIŲ BAŽNYČIOS

Praeities
Laiške Europos Lietuvio redakcijai ra

šytojas Vyt. Alantas teigė: „Paneigiu mū
sų istoriografijoj įsisenėjusią nesąmonę, 
kad lietuviai neturėję šventyklų“. Gaila, 
jis neišvardijo istorikų, skelbusių šią ne
sąmonę, nei tų „paskutinių laikų archeo
loginių kasinėjimų“, kuriais sakosi atsi- 
remiąs.

Prof. V. Sruogienė Tėvynės Mylėtojų 
dr-jos 1956 m. išleistoje „Lietuvos istori
joje“ sako: „Senovės lietuviai garbino sa
vo dievus po atviru dangumi. Bet Aukų 
ir Alkų kalnų pilna visoje Lietuvoje, (p. 
68).

Prof. A. Šapokos redaguotoje Lietuvos 
istorijoje (išėjo Kaune, 1936 m., švietimo 
m-jos leidinys) sakoma: „Šventovės buvo 
po atviru dangum, jose kūrenosi amžino
ji ugnis. Kadangi, aisčių tikėjimu, įievai 
turėję savo būstines aplinkumoj, jiems 
nebuvo statoma jokių maldyklų, tik vieni 
aukurai. Nebuvo dievų statulų. Buvo tik 
įvairių apeiginių stulpų, prie kurių degi
no aukas, bet tai nebuvo dievai“, (p. 36).

Iš Liet. Enciklopedijos išpešiojau šiuos 
sakinius: „Romuva buvo aukų vieta, kur. 
gal būt, augo koks išskirtinis ąžuolas". — 
„Lietuvių protėviai gerbė Dangaus - Švie
sos Tėvą atvirame lauke, nestatydami at
skiros šventyklos“. — „Patriotiškai nusi
teikę Lietuvos dvarininkai, dvasininkai ir 
šviesuoliai XIX a. ir XX a. pradžioje su
kūrė daug vėlyvų pasakojimų apie bažny
čias ir koplyčias, pastatytas neva senųjų 
„Perkūno žinyčių“ vietoj, kur, girdi, „vai- 
delotas gyvenęs“, „vaidilutės ugnį kūre
nusios“ ir t.t. Visos tokios vietos su seno
siom šventovėm neturi nieko bendra".

Iki Alantas neišvardins savo archeolo
ginių ramsčių, teisėta ir jo teigimą laikyti 
„vėlyvu pasakojimu“.

Kalbininkas K. Būga 1909 m. rašė: 
„Kaip lietuviai vadino savo bažnyčias, ne
galime žinoti, tik žinome, kad niekados 
nevadino žinyčiomis". (Raštai, t. I, p. 
183).

Būga 1912 m. rusų kalba parašė straips
nį Lituanica Peterburge ėjusiame Rusijos 
Mokslų akademijos rusų kalbos ir litera
tūros Izviestijoms. Ten pasakojo:

„Katalikų maldos namas pas lietuvius 
vadinasi bažnyčia. Pradžioje tai buvo var
das pagonių lietuvių, ne katalikų dievo 
namo. Kaimynų krikščionių gudų veikia
mi (kurie savo pagoniškiems dievams na
mą vadindavo „boznica“), prie Jogailos

K. BARĖNAS

PROFESORIUS
(3)

žižiūnienė stipriai įsirėmė rankom į šonus ir 
paėjo į profesorių.

— Senas, žinoma, dirbti negalės, — tarė Ži- 
žiūnas.

— Matei, kad senas, tai galėjai...
— Tai aš prieglaudon nebuvau nuvažiavęs! Pa

ti žinai: nuvažiavau tik į stotį.
— Vis tiek matei.
— Mačiau, bet tu nesakei man. Mes kalbėjom: 

profesorius, o jei profesorius, tai...
Arti durų stovėdamas, profesorius Kivėnas 

apyžabalėm akutėm mirkčiojo į abu žižiūnus. Se
nukas norėjo kažką sakyti: lyg kramtydamas, jis ju
dino žandus, kol patraukė žižiūno žvilgsnį. Kai nu
tilęs žižiūnas sužiuro į jį, tai ir jo žmonos akys il
giau sustojo ties senuko veidu, žižiūnas dabar, ro
dos, laukė, kad Kivėnas prakalbėtų.

— Aš, žinoma, senas, — tarė Kivėnas pama
žu, bet staiga nervingai pralinksmėjęs. Žiūrėdamas 
žižiūnui į akis, jis dukart trūktelėjo pečiais.

— Cha-cha-cha. Well, ar aš tau nesakiau? — 
pralinksmėjo ir žižiūnas. — Ar aš tau nesakiau? 
Matai? Ar tu dabar matai?

— Sakei...
— Aš senas, nenaudingas, — tartum negirdė

jęs Žižiūnienės, vis taip pat linksmai ir jau mosta
guodamas rankomis vėl tarė profesorius. — Vežk 
tamsta mane atgal, pone žižiūnai, į stotį, į prieglau
dą. Kam aš čia jums toks reikalingas? Tik bėda, 
kad aš pinigų...

— O, no, no! — atsiliepė žižiūnienė.
— Kur dabar tamsta važiuosi! Bijok Dievo! 

Mes abu su žižiūnienė visad mėgstam pasiginčyti. 
Cha-cha-cha.

— Na, jau tu nesakyk, — subarė žižiūnienė 
vyrą ir tada parodė ranka į stalą ir tarė: — Sėskit. 
Pavalgysit, sėskit. Šamai, sodink žmogų. Aš tuoj...

Abu vyrai susėdo, o žižiūnienė atnešė dubenį 
garuojančios kopūstų sriubos ir ant stalo krašto pa
statė mažesnį dubenėlį virtų lašinių, nes žižiūnas 
kopūstų ne visad valgydavo, vis tas jo rėmuo. Šį
kart ir jis pylėsi ir pūtė, srėbdamas jau pirmąjį 
šaukštą.

— Laukdama aš ir išviriau lietuviškai, — gied
rėjo Žižiūnienė.

— Well, prašom ragauti, — pirmąjį šaukštą 
kopūstų prarijęs ir imdamas riekę duonos, paragino 
Žižiūnas profesorių, vis dar tebesėdintį ir tebesidai
rantį į dubenį ir į šeimininkus.

Prof. Kivėnas pasitrynė delnus ir pradėjo piltis. 
Kopūstų tas srėbimas, rodos, visiškai surišo žižiū
nus su profesorium tikrais širdies ryšiais. Išalkęs 
profesorius išsrėbė lėkštę, ir žižiūnienė kažkaip ne
spėjo paraginti jo pakartotinai piltis, kai jis, geros 
nuotaikos tebekutenamas, tarė:

— Jei ponia nieko prieš, tai įsipilsiu dar vieną 
lėkštutę, — ir tą savo sakymą jis palydėjo sudėda
mas, lyg melstis, rankas, o mandagų, šypsena žy
dintį veidą pasuko į žižiūnienę.

— Žinoma, prašom, profesoriau.
žižiūnienė rėmėsi jau rankom stalo keltis, sieks 

jau samčio ir pati pils jau profesoriui daugiau ko
pūstų, o džiaugsmas taip ištempė prastų grožio me
dicinos meistro rankų per daug išlygintą kaktos odą, 
kad ji ne tik nesusimetė į raukšles, bet dar nutempė 
ligi vidurio kaktos jos paskustus antakius ir viršun 
nusuko akis. Ji tuptelėjo atgal kėdėn ir trumpam pri
dėjo ranką prie skaudančios kaktos, o profesorius 
Kivėnas jau pylėsi ir nematė to jos skausmo.

— Ar patinka kopūstai? — jau aprimusi pa
klausė ji.

— Labai, ponia.
— Geri kopūstai.
— Geri, ponia. O, seniai tokių skanių beval- 

giau...
Žižiūnienė pirmiau atsiduso už profesorių.
— Matai, Šamai, o tau vis, tau tik negerai, — 

pasuko ji akis į vyrą.
— Tai žinai, kad man tuoj rėmuo nuo ko

pūstų.
— Rėmuo, rėmuo! Va, visiškai senas žmogus, 

o kai išviriau, tai valgo skaniai ir sako, kad skanu, 
ir joks rėmuo neėda. O tu, tik tu, tau tik negerai.

— Aš sakau, kad man... — nenusileido ži
žiūnas.

— Tamsta pasakyk, — atsigrįžo ji į profeso
rių ir paėmė jo ranką, — ar neskanūs kopūstai?

— Labai skanūs, ponia.
— Na, matai...

Ji nebežiūrėjo į vyrą.
— Prašom dabar mėsytės, užteks kopūstų. Da

bar prašom gerai pavalgyti, paskui pasilsėsit, tai 
viskas bus gerai, — kalbėjo ji, takšnodama Kivėno 
ranką. — Didesnį piaukit gabalą, didesnį. Mes mė

sos turim, daug turim. Piaukitės didesnį gabalą, — 
staiga labai švelniu prašomu balsu tarė ji ir pasilen
kė ties dubenėliu. — Va, šitą, iki to kampo, — 
brūkštelėjo ji pirštu orą netoli mėsos. ■— Drąsiai 
piaukit. Taip, taip, taip, gerai, gerai, gerai, gerai.

žižiūnas lėtai samsčiojo ir sriūbčiojo kopūstus 
ir matė tą rodymą, kaip piauti mėsą, ir piovimą, kai 
profesorius vis stengėsi būti vikrus, o jam vis nesi
sekė. Kai Kivėnas, beterškindamas peiliu ir šakute, 
plaudamas nukreivojo, tai žižiūnas nustojo srėbęs 
ir šypsojosi, tik žmonos aštrus žvilgsnis privertė jį 
vėl judinti šaukštą — semti ir srėbti.

Prof. Kivėnas jau buvo pavalgęs, kai žižiūnas 
arčiau savęs pasitraukė mėsą. Žmona išlydėjo pro
fesorių į jam skirtąjį kambarį, ir čia žižiūnas vėl iš
sižiojo, kai išgirdo, kad žmona staiga pakeitė kam
barį. Jie abu buvo sutarę, kad profesorius galės įsi
kurti palėpės kambarėlyje, o dabar, štai, nukaukšė
jo šalia salonėlio. Jis tylėjo, kai žmona grįžo, tylėjo 
ir pavalgęs, nes nebesitikėjo, kad žižiūnienė susiriš
tų dar kokiais nors ryšiais su tokiu seneliuku.

— Tai senuką apačioj įkūrei? — paklausė jau 
visiškai vakare, šen ir ten atlikęs ūkio reikalus.

— Kur žmogus dabar lips taip aukštai? Profe
sorius, Šamai, antra vertus, tai pasakysiu, kad būtų 
net negražu nugrūsti į pastogę. Langiukas ten mažas.

Žižiūnienė kalbėjo švelniai.
— Well, tegu būna apačioj, — tarė žižiūnas. 

— Tai ką gi jam duosi dirbti?
— O ką aš jam duosiu?
— Pas kitus tai dirba.
— Tai ką aš jam duosiu? Profesorius ir se

nas dar.
— Aš tau pasakysiu, — drąsėjo žižiūnas. — 

Ar šiaip, ar taip naudos iš jo nėra.
•— Tai tu sakei: parsivežkim, parsivežkim.
— Aš sakiau, aš sakiau, — pakėlė žižiūnas 

ranką. — Dabar palauk, aš tau vėl pasakysiu. Aš 
tau pasakysiu. Well, senas, bet profesorius. Kas čia 
turi profesorių? Niekas! Well, niekas, no, niekas ne
turi profesoriaus. Cha-cha-cha, niekas neturi. Aš dėl 
to ir norėjau paimti. Well, dar nesupranti? Tu pa
rodyk visiems, kad turi profesorių, cha-cha-cha!

— Tai tu parodyk! Kaip aš parodysiu jį? Ve
žiosiu po apylinkę?

— Aš tau pasakysiu, aš tau, Veronika, pasa
kysiu, — vėl jis pakilęs kratė ranką, pašokęs nuo 
kėdės ėjo artyn į žmoną. — Aš tau pasakysiu, tai tu 
tada suprasi.

(Bus daugiau)

parodymai
apsikrikštinę lietuviai pasilaikė šį var
dą, nes naujos, katalikiškos bažnyčios 
maža kuo skyrėsi nuo senųjų pagoniškųjų 
dievams namų".

Vis dėlto svarbu įtikinamai išsiaiškinti, 
kodėl mūsų protėviai, jei iš tikrųjų turė
jo savo dievams namus, neturėjo jiems 
sava kalba pavadinimų, bet skolinosi iš 
gudų.

Grįžkime prie Būgos Lituanica: „Kad 
pagonys lietuviai kada tai turėjo savas 
maldyklas, abejoti nereikėtų. Aišku, jų 
neprilyginsi senovės graikų ar romėnų 
šventykloms: lietuvių tegalėjo būti medi
niai pastatai. Gali būti, maža kuo, arba ir 
visai niekuo, nesiskyrė nuo dabartinių, 
kai kurių mūsų bažnytėlių užkabarių kai
muose“. (1909 metų laikotarpio).

Būga toliau mums pasakoja: „Mums ži
nomi šie istorijos šaltinių liudymai apie 
pagoniškas senovės lietuvių „bažnyčias":

a) Pas Vygandą 1384 m. skaitome, kad 
Vytautas Vendžiogaloj radęs lietuvius su
sitelkusius priešakyje „domos sacrae“ ir 
„edes sacras".

b) Pragos Jeronimo kronika kalba apie 
prūsų „sacerdotus templi“.

c) Lenkas istorikas Dlugošius pasako
ja, kad Jogaila Vilniuje užgesinęs amži
nąją, „žinčių" (jis parašė „znicz“) palai
komą ugnį, o jų „templum et aram“ su
naikinęs.

d) Dlugošas pasakoja, kad 1413 m. Jo
gaila Žemaitijoj liepęs užgesinti amžinąją 
ugnį, kuri Nevėžio krante degusi bokšte 
(turris), o bokštą sudeginti. Iš to galima 
darytis išvadą, kad senovės lietuvių pago
nių namai dievams buvo bokšto pavida
lo“.

1963 m. Londone išėjusiame anglų kal
ba prof. M. Gimbutienės veikale The 
Balts randame archeologinių žinių apie 
ruso P. N. Tretjakovo kasinėjimus Smo
lensko krašte, kuriame, jau neabejojama, 
iki slavų įsibrovimo - kolonizacijos, gyve
no kažkurį baltų giminė. Tretjakovo 
straipsnis išspausdintas Sovietskaja Ar
cheologija žurnale 1958 m. Nr. 4.

Gimbutienė papasakoja apie Tušemlio 
ir Gorodoko pilkalnių iškasenas ir patei
kia pirmojo tų piliakalnių braižinį. Tušel- 
mis yra 50 km į pietus nuo Smolensko, o 
Gorodokas 12 km nuo Tušelmio. Seniau
sias šio pilkalnio sluoksnis rodo gyvenimą 
400-500 metų pr. Kr., bet kasinėtojams ne
pavyko susidaryti ryškesnio vaizdo, kokie

tada buvo pastatai ir kuri jų buvo paskir
tis. Lengviau buvo darytis išvadas iš 
sluoksnių 200-300 metų po Kr. Čia, tarp 
kitko, rastcs liekanos apvalaus, 6 m dia
metro pastato, kuris dėl viduje esančios 
gana gilios duobės ir vietos stulpui ar au
kurui norima laikyti „namu dievui“. Virš 
šių liekanų 500-700 po Kr. laikotarpiu pa
statytas kitas pastatas, taip pat su duobe- 
aukuru ir vieta stulpui. Pastatų apvalu
mas primena bokštą, apie kurį Dlugošas 
kalba.

Gorodoke taip pat rasta liekanų apva
laus pastato, vieno senesnio, kito vėlyves- 
nio, 5 m diametro, čia duobėje - aukure 
rasta ir lokio kaukolė, be abejo, turėjusi 
ryšį su stulpu duobės viduryje. Panašių 
bokštų pilkalniuose Tretjakovas radęs 
Smolensko, Mogilevo ir Minsko srityse iš 
tų laikų, kada čia gyventa kažkurios bal
tų giminės. Stulpai, kaip spėliojama, arba 
vaizdavę kurį nors dievą, arba tai buvęs 
aukuras aukoms sukabinti.

Būtų įdomu sužinoti, ar Lietuvoje ku
riose nors kasinėtose vietose rasta pana
šių apvalių pastatų su duobėmis - auku
rais ir vietomis stulpui, tokių pastatų, ko
kių Tretjakovas rado senojoje baltų gy
ventoje srityje?

Vyt. Sirvydas

AUKŠTINAMAS BOBROWSKIO 
VEIKALAS

Neue Zuercher Zeitung savaitgalio lite
ratūriniame priede pirmoje vietoje iš
spausdino recenziją apie prieš kelis me
tus mirusio vokiečių rašytojo Johannes 
Bobrowskio veikalą Litauische Claviere. 
Veikalą inspiravo didysis lietuvių litera
tūros klasikas Kristijonas Donelaitis. Re
cenzentas aukštai vertina Bobrowskio vei
kalą ir baigia savo išvedžiojimus žodžiais: 
„Bobrowski savo romanu Litauische Cla
viere parašė veikalą, esantį riboje tarp 
kalbos ir muzikos“.

PROF. A. PUODŽIUKYNO SUKAKTIS
Vasario 5 d. Kaune 70 metų amž. ir 40 

metų mokslinio darbo sukakties susilau
kė fizikas Antanas Puodžiukynas. 1927 m. 
baigęs universitetą Vienoje, nuo 1928 m. 
jis dirbo VD universitete Kaune teorinės 
fizikos katedroje kaip asistentas, nuo 1936 
m. kaip privatdocentas. 1943 m. Vilniuje 
pakeltas e. o. profesorium. Po karo iki šiol 
— profesorius Kauno Politechnikos insti
tute, radioelektrikos fakultete. Iki 1940 m. 
buvo mokslinis bendradarbis prof. Dovy
daičio redaguojamame žurnale Kosmos, 
N. Romuvoj, Lietuvos Mokykloje ir kt.

(E)

VILNIAUS MIESTO ISTORIJA

Valstybinei „Minties“ leidyklai Vilniuje 
atiduotas spausdinti „Vilniaus miesto isto
rijos“ I tomas. Autoriai — dr. J. Jurginis, 
V. Merkys ir A. Tautavičius. Anot „Tie
sos“, „Autoriai pasinaudojo pastarųjų de
šimtmečių archeologiniais radiniais, dauge 
lio Europos šalių archyvuose rastais doku
mentais. — ...duomenys rodo, kad dabar
tinio Gedimino pilies kalno aikštelėje jau 
mūsų eros pirmojo tūkstantmečio viduryje 
buvo sodybos. — ...13-14 amžiais Vilnius 
buvo medžio statinių miestas, plotu prily- 
gęs kitiems dideliems to laiko Rytų Euro
pos miestams“.

Pirmasis tos Vilniaus miesto istorijos to
mas apimsiąs apie 14 šimtų metų, to tomo 
antraštės žodžiais tariant, „nuo seniausių 
laikų iki spalio revoliucijos“. Antrasis to
mas, kuris dar tik rengiamas, būsiąs skir
tas pastarojo 50-čio Vilniaus istorijai. Toks 
suskirstymas rodo, kad autoriai bus pasi
stengę ar privalėję „prisiūti“ prie Vilniaus 
miesto istorijos ir rusų bolševizmo istori
ją...

Abiejų tomų apimtis būsianti beveik 800 
puslapių. (E)

LIETUVIŠKI PULKAI PRŪSIJOJE
Prūsijos lietuviai davė daug vertingų 

įnašų į bendrą lietuvių tautos lobyną. Mes 
daugiausia juos prisimename kultūrinėje 
veikloje, steigiant Tvankstės (Karaliau
čiaus) universitetą, leidžiant pirmąsias 
lietuviškas knygas, spaudą, steigiant cho
rus ir t.t.

Keičiantis Prūsijos okupacijom, naiki
namos ir nyksta senųjų gyventojų sody
bos, archyvai, dokumentai. Naikinamos 
proamžines šeimų istorijas turinčios šei
mos. Stengiamasi kiek galima daugiau iš
trinti, numeluoti ten šimtais metų įsišak
nijusį lietuviškumą-prūsiškumą.

Labai trūksta žinių apie lietuviškus pul
kus, pradėtus steigti Prūsijoje bene 1717 
metais.

Apie lietuviškus dragūnus Mažojoje 
Lietuvoje Liet. Enciklopedija (V,163) te- 
paskyrė 11 eilučių, nei jokios iliustracijos. 
Teminimas Pirmasis Lietuvos dragūnų 
pulkas.

Dr. M. Anysas man maloniai pranešė, 
kad buvo trys lietuviški pulkai Prūsijoje. 
Jie vadinosi: Erstes Litauisches Dragoner- 
regiment Friedrich Albrecht von Preussen 
(Pirmas Lietuvos dragūnų pulkas, Prūsi
jos princo Fridricho Albrechto vardo), 
stovėjęs Tilžėje, 12. Litauisches Ulanen- 
regiment (Dvyliktas Lietuvos ulonų pul
kas), stovėjęs Įsrutyje, ir 1. Litauisches 

Feldartillerieregiment (Pirmasis Lietuvos 
lauko artilerijos pulkas), stovėjęs Įsrutyje 
ir Gumbinėje.

Kas žino, ar tuo reikalu yra medžiagos 
knygose? Kokiose? Kas galėtų jas pasko
linti ar vertimus paskelbti lietuviškoje 
spaudoje? Gal kas turi nuotraukų iš tų 
lietuviškų dalinių? Gal kas yra tarnavęs 
tuose pulkuose ir galėtų parašyti atsimini
mų? Man pranešta, kad buv. Kauno 
brandmajoras Šimkus, dabar gyvenantis 
Detroite, yra tarnavęs lietuvių artilerijos 
pulke Įsrutyje. Turėtų būti ir daugiau lie
tuvių, prisimenančių lietuviškus pulkus 
Prūsijoje. Jų prisiminimai labai pageidau
jami, laukiami kaip istorinė medžiaga. 
Kas apie tai žinote, malonėkite parašyti ar 
spaudoje paskelbti.

Alg. Gustaitis

ATSIMAINYMAS

Kristaus paslaptis
Artėjo V. Jėzui paskutinės Velykos. Jų 

išvakarėse turės jis atiduoti savo gyvybę 
dangaus Tėvui, kaip išperkamąją auką už 
visų žmonių kaltes. Bet išganymas turės 
vykti pastoviai, nuolatos žemėje, kol bus 
žmonių. Jį perteiks žmonių kartų kartoms 
kuriamoji Kristaus Bažnyčia. O ją pir
miausiai sudarė bemoksliai ir mažamoks
liai darbo žmonės. Kad jų žodžiams tikė
tų, reikėjo, kad jie būtų įsitikinę Kristaus 
dieviškumu; reikėjo, kad jie savo akimis 
pamatytų ir ausimis išgirstų Kristaus am
žiną garbę.

V. Jėzus pasiima tris liudininkus su sa
vim į kalną: Petrą, Jokūbą ir jo brolį Jo
ną. Tenai jis atsimainė jų akivaizdoje: jo 
veidas sužibo kaip saulė, jo drabužiai pa
sidarė balti kaip sniegas. Greta Jėzaus at
sirado Mozė ir Elijas. Jie kalbasi apie 
žmonijos atpirkimą, Jėzaus kančią ir 
mirtį. Žavesio ir nežemiškos tikrovės ap
imtas Petras pasiūlė pastoviau pasilikti 
kalne, pasiūlė pastatyti tris palapines... 
Bet prabilo dangaus Tėvas, ir jo balsą 
girdėjo visi trys liudininkai: „šitas mano 
mylimasis Sūnus, kurį aš sau labai pamė
gau: jo klausykite“. Tas regėjimas ir visa 
patirtis sustiprino liudininkų dvasią. Tie
są liudydami, atidavė už ją savo gyvybę.
Žmogaus laimė

Tikroji žmogaus laimė yra amžinoji lai
mė. Ji mums prasideda žemėje. Krikštu ir 
atgailos sakramentu gavę ir sustiprinę 
Dievo pašvenčiamąją malonę, siekiame 
nesibaigiančio gyvenimo Dievuje: „tai 
yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų 
Tave, Jėzų Kristų“ (Jono 17,3). Deja, mū
sų pažinimas Dievo yra labai ribotas že
mėje, netobulas. Todėl mūsų tikėjimas ir 
Dievo meilė yra riboti ir netobuli. Tą tie
są aiškina mums šv. Povilas apaštalas: 
„Dabar mes matome (Dievą) atspindyje 
lyg mįslę, tuomet gi veidu į veidą. Dabar 
aš pažįstu dalimi, tuomet pažinsiu, kaip 
ir esu pažintas“ (1 Kor. 13, 12).

Atsimainykime į Dievą gerbiančius ir 
mylinčius žmones. Juk mes esame Dievo 
vaikai. Mums yra skirta paveldėti amži
nojo Dievo laimę.

K. A. M.

NAUJAS TEATRO PASTATAS
„Miltinio teatras“ Panevėžy vasario 17 d. 

vaidino jau naujame teatro pastate. Teat
ras pastatytas prie centrinės miesto aikš
tės (šiauriniame krašte, kur prasideda Ra
mygalos g-vė). Įrengta sukiojama ir aukš
tyn-žemyn kilnojama scena, mygtukais 
valdomi prožektoriai ir eilė kitokių naujo
viškų technikinių įrengimų, kurių tarpe ir 
įtaisai žiūrovams vaidinimo metu klausyti 
jo vertimo į rusų kalbą.

Atidarymo dieną vaidino J. Grušo „Ado
mo Brundzos paslaptį“. Miltinis rengia ne
trukus parodyti šveicarų dramaturgo F. 
Duerenmatto „Franką V“. Vėliau žada pa
teikti eilę graikų klasikų — Sofoklio, Eu- 
ripido, Aristofano — kūrinių. (E)

AGR. J. PETRAIČIO SUKAKTIS
Agronomas Juozas Petraitis, buvęs Šiau

lių apygardos agronomas, uolus Lietuvos 
gyvulininkystės mokyklos vicedirektorius, 
Plungės, paskui Gruzdžių aukštesniosios 
gyvulinkystės mokyklos vicedirektorius, 
Lietuvos gyvulininkystės draugijų veikė
jas, Ūkininko Patarėjo ir kitų atitinkamų 
žurnalų nuolatinis bendradarbis gyvuli
ninkystės klausimais nuo 1928 metų, vasa
rio 3 d. Kaune atšventė savo 70 metų am
žiaus ir 40 metų pedagoginės ir mokslinės 
veiklos sukaktį. Nuo 1945 m. J. Petraitis 
yra Lietuvos žemės Ūkio Akademijos 
(Kaune) profesorius, zootechnikos kated
ros vedėjas.

Nors J. Petraičio veikla yra buvusi tik 
gyvulininkystės srityje, šalia bendradar
bių bei buvusių mokinių, jį sukakties pro
ga pagerbti prisigretino ir bolševikų pir
mūnai: sveikinimus atsiuntė Sniečkus, Šu- 
mauskas, net ir Paleckis... (E)
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PATIKSLINIMAS
Europos Lietuvis kovo 19 d. Nr. 12, p. 3, 

išspausdino J. Vikio straipsnį: „Kelias į 
šventuosius". Autorius rašo apie Dievo 
tarno arkiv. Jurgio Matulaičio beatifika
cijos bylą. Paminėjęs, jog „Vatikano rei
kalavimai, liečią kandidatą į šventuosius, 
yra nepaprastai griežti“, teigia: „Pagrin
dinis reikalavimas kandidatui į palaimin
tuosius yra bent trys neginčijamai įrody
ti stebuklai".

Yra tai dalinė, o ne pilna tiesa. Tik
rai yra reikalingi Dievo duodamieji ženk
lai — stebuklai kandidato šventumui pa
liudyti, bet Bažnyčios teismas pirmiausiai 
ne juos tiria, o kandidato turėtąsias did
vyriškojo laipsnio dorybes. Paprastos 
krikščioniškos eilinės dorybės nesvarsto
mos, — jas turi milijonai žmonių. Kai bū
na įrodyta, jog kandidatas į palaimintuo
sius turėjo didvyriškojo laipsnio dorybes, 
tik tada imasi teismas svarstyti Dievo 
duotuosius ženklus, išprašytus kandidato į 
šventuosius užtarimu.

STEBUKLŲ SKAIČIUS
Kai byloje dalyvauja tokie liudininkai, 

kurie patys savo akimis matė kandidatą į 
šventuosius ar turėjo su juo kurių reika
lų, tuo atveju užtenka teismui pateikti du 
stebuklu. Jei liudininkų dalis semia žinias 
iš mačiusiųjų kandidatą į šventuosius, ta
da reikia pateikti teismui tris stebuk
lus. O kai nei įžanginiame, nei apaštališ
kame procese nėra liudininkų, kurie būtų 
matę kandidatą į šventuosius, tuo atveju 
reikia keturių stebuklų.

STEBUKLŲ APLINKYBĖS
Renkamos yra visos žinios apie išgydy

to asmens dabartinę sveikatą, jo vardą, 
pavardę, amžių, šeimoje padėtį ir jo arti
mųjų sveikatą. Tiriama buvusi ligonio 
padėtis prieš jo ligą ir nuostabus išgiji
mas. Aiškiai nusakoma jo turėtoji liga, 
pasiremiant gydytojų nuomone, kada su
sirgo ir ar tai buvo sunki liga, jos prie
žastys, pradžia ir ligos eiga. Kaip liga 
reiškėsi, jos ženklai ir bendrieji ir ypatin
gieji? Ar liga mažėjo, ar sunkėjo? Ka
da ir kaip visa tai vyko? Kaip įrodomas 
ligonio sveikatos pablogėjimas? Ar ligonį 
lankė gydytojas, kada, kiek kartų? Ko
kius vaistus jis skyrė ir ar vaistai buvo 
priimami, ar jie padėjo? Tenka surinkti 
visas žinias, nurodant laiką, vietą, asme
nis, liudininkus ir t.t.

Atskirai renkamos žinios, kada ligo
nis ar jo namiškiai ėmė šauktis Dievo 
Tarno užtarimo ir kaip jis pagijo. Tam 
Postulatorius turi teisyne „Codex pro Pos- 
tulatoribus“ 206-208 p.p. klausimų sąra
šą.
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiyi 

| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS |

P Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos | 
I siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. =
į Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas g
5 pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems. |

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų | 
| ypač naudingi jūsų giminėms: g

| VASARINIS 1968. 1: g

E Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3' jardo vilnonės ang- = 
e liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos 

moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- f 
į: kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių §
= kojinių. j
= Kaina £25.0.0. |
e ==

| VASARINIS 1968. 2: g

= Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo B
s angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
3 nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas =
Š itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai =
E marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. E
| Kaina £27.10.0. |

| Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis g
e siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, g 
b kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: g
= Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš-
1 kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- E
i loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil, i

I BALTIC STORES LTD. |
i (Z. JURAS) g
e 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. |
1 Tel. SHO 8734. =
g Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
i siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, g 
g kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių g
g supirktuosius siuntinius. g
:: Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income g

Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais g
š Income Tax klausimais. g
g Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. E
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111?

IŠSAMIOS ŽINIOS
J. Vikis pasigenda „išsamių žinių apie 

nors vieną galutinai įrodytą stebuklą“. 
Bet tik Bažnyčios teismas nurodo į ste
buklo tikėtinumą, o ne Postulatorius, ar 
Enciklopedijos, ar spaudos žmonės. Kol 
kas palaukime ir neskelbkime nepapras
tų, mūsų galva, įvykių stebuklais. Tokie 
neapdairūs teigimai kenkia visai bylai 
vesti.

NEPAPRASTIEJI ĮVYKIAI
1953 m. pradedant informacinį proce

są, kun. dr. K. Rėklaitis, MIC, savo spaus
dintuose teigimuose „Articoli“ nurodo vi
są eilę nepaprastų išgijimų. Pvz., Nr. 123. 
Rašo apie dr. Povilaičio mirtiną smegenų 
plėvių uždegimą. Ligoninės gydytojai lau
kė jo mirties. Tai pasakė ligonio žmonai. 
Jd atsiklausė prof. kun. P. Bučio patari
mo. Tas jai nurodė šauktis arkiv. Jurgio 
užtarimo. Pasimeldė bažnyčioje ligonio in
tencija, nuvyko į ligoninę ir ten sužinojo 
iš dr. Kuzmos, kad ligonis nelauktai ir 
moksliškai neišaiškinamai pagerėjęs. Tik
rai dr. Povilaitis pasveiko ir dar keletą 
metų galėjo gydyti ligonius.

Nr. 124. Kun. Vladas Polonskis, Ve
liuonos klebonas, buvo sunkiai sužeistas: 
bulius suvarė savo ragus jam į krūtinę. 
Gydėsi Kaune pas dr. A. Gylį, gydėsi Ka
raliaučiuje, bet žaizdos nebegijo: nuolat 
pūliavo. Vaikščiodavo sutvaistytas. 1934 
m. spalio 24 d. vyko arkiv. Jurgio Matu
laičio kūno perkėlimas į Marijampolės 
bažnyčią. Tose iškilmėse panorėjo daly
vauti ir kun. Polonskis. Jis atvyko kartu 
su arkiv. Jurgio karstu į Marijampolę; ry
tojaus dieną dalyvavo gedulo pamaldose 
ir trečią dieną sugrįžo, nei karto neper- 
rištas, į Veliuoną. Kai jo sesuo nuėmė 
kun. Vladui tvarsčius nuo krūtinės, joje 
nebuvo nė vienos žaizdos: jis grįžo iš Ma
rijampolės sveikas.

Atsidėkodamas. Dievo Tarnui už sveika
tą, Kauno arkiv. J. Skvireckui leidus, iš
dalijo savo turtus ir įstojo į marijonų 
vienuolyną Marijampolėje.

Toliau seka aprašas, kaip Kriokalaukio 
parapijietis be operacijos, bet pasimeldęs 
prie arkiv. karsto, išgijo iš burnos vėžio tą 
dieną, kurią gydytojas buvo jam pasky
ręs būti ligoninėje.

Marijampolėje gyveno Agota Paltana- 
vičiūtė. Ji netekusi regos 1933 m. Ir buvo 
neregė iki 1938 m. Regą atgavo prie arki
vyskupo Jurgio sarkofago Marijampolėje.

Toliau seka kitų trijų asmenų nuosta
bus pagijimas.
POSTULATORIUS

Generalinis bylos postulatorius yra kun. 
dr. Juozas Vaišnora, MIC. Jo adresas: Via 

Corsica 1. 00198 Roma, Italy. Jo atstovas, 
arba vicepostulatorius, yra šio straipsnio 
rašytojas kun. Matulaitis. Tas pat parei
gas man einant Amerikoje 1954-1967 m., 
pas mane suplaukė 792 padėkos arkivys
kupui Jurgiui Matulaičiui iš įvairių žmo
nių ir kunigų, kurie savo visokiuose rei
kaluose šaukėsi arkiv. Jurgio užtarimo ir 
pagalbos ir ją gavo.

Šios beatifikacijos bylos vedėjai tikrai 
tikimės bylą laimėti. Tam turime pagrįs
tos vilties, nors pati byla reikalauja ne
mažų pastangų, darbo ir išlaidų.

Šiuo metu noriu sudaryti maldos sąjū
dį už sunkiai sergančius ir nepagydomus 
ligonius, kad jie, arkiv. Jurgiui užtariant, 
pasveiktų. Tuo tikslu Londono lietuvių š. 
Kazimiero bažnyčioje bus laikoma Mišių 
Novena balandžio 27 - geg. 5 d. Visi Eur. 
Lietuvio skaitytojai gali prie jos prisi
jungti ar į Noveną įjungti savo ligonius, 
apie tai pranešant man adresu:

Rev. C. A. Matulaitis, MIC,
21, The Oval, Hackney Road, 
London, E.2, England

BAUBLIAI PERKELIAMI I 
MUZIEJŲ

Dionyzo Poškos Baubliai (tūkstantme
čių ąžuolų kamienuose įrengti butai - mu
ziejai) yra prkelti į Šiaulių Aušros muzie
jų-

Tie du senosios žemaičių kultūros pa
minklai įrengti prieš apie 150 metų. Lai
kas — sako muziejaus direktorius Julius 
Naudužas — „baubliuose įrėžia vis giles
nes raukšles“. Todėl muziejus kreipėsi į 
Vilniuj esančią restauracijos dirbtuvę, ku
ri parengė projektą baubliams apsaugoti 
nuo atmosferos poveikio. Baubliai bus ap
gaubti „palapinėmis“ iš stiklo, medžio ir 
metalo. Tie gaubtuvai būsią panašūs į lie
tuviškas sodybas ir būsią sujungti galeri
ja. (E)

— Šiaurinėje Ispanijoje suimti du bene
diktinai vienuoliai ir jų perdėtinis, kaip 
įtariami davę prieglobstį apylinkėje siau- 
tusiems bankų plėšikams.

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

SUTARTIS UŽPUOLIMO SĄVOKAI 
APIBRĖŽTI
(Vertimas)

Lietuvos Respublikos Prezidentas ir So
cialistinių Sovietų Respublikų Centralinis 
Vykdomasis Komitetas,

norėdami sustiprinti tarp jų kraštų 
esančią taiką;

atsižvelgdami, kad Briando Kellogo 
paktas, kurį jie pasirašė, ir Lietuvos So
vietų nepuolimo paktas, jų sudarytas 1926 
m. rugsėjo 28 d. Maskvoje, uždraudžia bet 
kokį užpuolimą;

manydami esant reikalinga visuotinio 
saugumo reikalui kaip galima tiksliau api
brėžti užpuolimą, kad būtų galima užbėg
ti už akių kiekvienam pretekstui tam už
puolimui pateisinti;

Konstatuodami, kad visos valstybės ly
giai turi teisę į nepriklausomybę, saugu
mą, savo teritorijų gynimą ir laisvą savo 
institucijų (įstaigų) plėtojimą;

skatinami noro visuotinės taikos reika
lui visoms tautoms patikrinti jų teritorijų 
neliečiamybę;

manydami esant reikalinga visuotinės 
taikos reikalui, savo tarpe nustatyti tiks
lias taisykles, kuriomis apibrėžiamas už
puolimas, ir tikėdamies, kad tos taisyklės 
taps visuotinės;

tam tikslui nusprendė sudaryti šią kon
venciją ir tam reikalui įgaliojo:

Lietuvos Respublikos Prezidentas Nepa
prastą Pasiuntinį ir Įgaliotą Ministerį 
Londone p. Vaclovą Sidzikauską;

Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjun
gos Centralinis Vykdomasis Komitetas Už
sienių Reikalų Liaudies Komisarą p. Mak
simą Litvinovą, kurie susitarė dėl šių nuo
statų:

1 Straipsnis
Kiekviena iš Augštųjų Susitariančių Ša

lių pasižada nuo šios konvencijos įsigalio
jimo dienos priimti savitarpio santykiuo
se tokį užpuolimo sąvokos apibrėžimą, 
koks buvo suformuluotas ginklavimosi su
mažinimo ir apribojimo konferencijos 
saugumo komisijos. Sovietų delegacijai 
pasiūlius.

2 Straipsnis
Tuo būdu tarptautiniame kivirče, atsi

žvelgiant į galiojančias susikivirčijusių 
šalių sutartis, užpuolike valstybe bus pri
pažinta ta, kuri pirma padarys vieną iš šių 
veiksmų:

1. Paskelbs karą kitai valstybei;
2. Įsibraus ginkluotomis jėgomis, net ir 

karo nepaskelbusi. į kitos valstybės terito
riją:

3. Užpuls savo žemyno, jūrų arba oro 
jėgomis, net ir karo nepaskelbusi, kitos 
valstybės teritoriją, laivus arba lėktuvus;

4. Paskelbs jūrų blokadą prieš kitos 
valstybės pakrantes arba uostus;

5. Parems ginkluotus būrius, kurie, su
siformavę jos teritorijoje, bus užpuolę ki

Skaitytoju taikliai
NESUSIPRATIMAI DĖL VIETNAMO

Didž. gerbiamas ir mielas Redaktoriau,
Nuo seno yra lemta redaktoriams būti 

baramiems. Kai išspausdini raštą, kuris 
skaitytojui patinka, jokio laiško nuo jo 
negausi. Bet nustebau skaitydamas 
straipsnį „Vietnamas“ (EL 1968.11.13).

Autorius teigia: „Be kita ko, P. Vietna
me gyventojų tėra netoli 6 milijonų". 
Anot Lietuvių Enciklopedijos (XXXIV, 
44), Pietų Vietnamas turi 16 milijonų gy
ventojų. Norėčiau pridėti, kad tarp jų yra 
bent milijonas pabėgėlių iš Šiaurės Viet
namo; jei amerikiečiai pasitrauks, tie pa
bėgėliai bus atiduoti tai komunistinei 
valdžiai, nuo kurios jie pabėgo.

Toliau autorius teigia: „Jeigu iki krašto 
sostinės Saigono prasiveržia daugybė ko
munistinių partizanų, tai reiškia, kad 
amerikiečiai ir jų sąjungininkai negali pa
sitikėti gyventojais ir kad komunistai 
krašte turi daug šalininkų...“ Autorius 
spėlioja, kad generolas Giapas pajėgia pa
veikti tautinius gyventojų jausmus, ir pa
stebi. kad, „bent iki neseno laiko, Pietų 
Vietnamą valdė generolai, kuriems vargu 
ar rūpėjo didesnės socialinės reformos..."

Tiesą pasakius, reikalas yra painesnis. 
Juk tiktai stiprios ir turtingos valstybės 
gyventojas pasisako už tą partiją, kuri 
jam patinka. Silpnos ar neturtingos val
stybės gyventojas pasisako už tą partiją, 
kuri, jo manymu, laimės valdžią už kele- 
rių metų ir ją laimėjusi nužudys visus 
jai prieštaravusius gyventojus. Aišku, 
amerikiečiai klaidą padarė įsteigdami 
„neutralią" valdžią Laose, bet, spren
džiant iš jų dabar vedamosios politikos, 
atrodo, kad jie savo klaidos nepakartos.

Minėto straipsnio autorius klausia: 
„Kodėl amerikiečiai ten laikosi?“ Jis at
meta atsakymą, kad JAV laikosi įsitikini
mo, jog mažos ir didelės tautos privalo 
turėti teisę pačios spręsti savo likimą. Jis 

tos valstybės teritoriją, arba atsisakys, 
nežiūrint į užpultos valstybės reikalavimą, 
imtis savo teritorijoje visų jos galioje 
esančių priemonių iš minėtųjų būrių viso
kiai paramai arba globai atimti.

3 Straipsnis
Jokiu politinio, karinio, ekonominio ar

ba kokio kito pobūdžio samprotavimu ne
bus galima pagrįsti arba pateisinti užpuo
limo, numatyto 2 straipsnyje (pav., žiūr. 
priedą).

4 Straipsnis
Ši konvencija bus abiejų Aukštųjų Su

sitariančių Šalių ratifikuota pagal jų ati
tinkamus įstatymus.

Ji Įsigalios, kai tik bus pasikeista rati
fikavimo dokumentais Maskvoje.

Tam patvirtinti paminėtieji įgaliotiniai 
šią konvenciją pasirašė ir pridėjo savo 
antspaudus.

Sudaryta Londone dviejuose prancūzų 
kalba egzemplioriuose tūkstantis devyni 
šimtai trisdešimt trečiaisiais metais liepos 
5 dieną.

(Pas.) Vaclovas Sidzikauskas 
(Pas.) Maksim Litvinov

PRIEDAS
prie konvencijos, liečiančios užpuolimo 

apibrėžimą, 3 str. Aukštosios Susitarian
čios Šalys, pasirašiusios konvenciją, lie
čiančią užpuolimo apibrėžimą.

norėdamos, — ypatingai turėdamos gal
voje nė kiek neapriboti absoliučios III 
kalbamosios konvencijos straipsnyje nu
statytos taisyklės reikšmės, — suteikti 
kai kurių nurodymų, kuriais būtų galima 
apibrėžti užpuolikės valstybės sąvoką, 

konstatuoja, kad jokio užpuolimo veiks
mo minėtos konvencijos II straipsnio pras
me, tarp kitko, negali pateisinti nė viena 
iš šių aplinkybių:

A. Valstybės vidaus padėtis. — Pav., jos 
politinė, ekonominė arba socialinė struk
tūra, jos administracijai prikišamos klai
dos, neramumai, kilę iš streikų, revoliuci
jų. kontrarevoliucijų arba pilietinio karo.

B. Valstybės elgesys tarptautinėje plot
mėje. — Pav., svetimos valstybės arba jos 
piliečių teisių arba jų medžiaginių ar mo
ralinių interesų pažeidimas arba pažeidi
mo pavojus; diplomatinių arba ekonomi
nių santykių nutraukimas; ekonominio ar
ba finansinio boikoto priemonės; nesusi
pratimai liečią ekonominius, finansinius 
arba kitus pasižadėjimus kitų valstybių 
atžvilgiu; pasienio incidentai, kurių ne
apima joks II straipsnyje nurodytas už
puolimo atsitikimas.

Kita vertus, Aukštos Susitariančios ša
lys sutinka pripažinti, kad ši konvencija 
niekados negali pateisinti tarptautinės 
teisės pažeidimų, kurie galėtų būti impli
kuoti aukščiau įrašytame sąraše paminė
tose aplinkybėse.

(Pas.) V. Sidzikauskas
(Pas.) Maksim Litvinov 

juk pastebi, kad nei 1956 m., nei anksčiau 
amerikiečiai negynė Rytų Europos tautų 
teisių. Bet turiu pasakyti gerbiamam au
toriui, kad amerikiečių politika keičiasi. 
Iš jų vadovaujančių valstybininkų nebe- 
girdime tokių nesąmonių, kokias F. D. 
Rooseveltas reiškė apie komunizmą. 1956 
m. amerikiečiai nerėmė vengrų sukilimo, 
kadangi jie nesuprato komunizmo esmės. 
O dabar jie pradeda ją suprasti; čia ir 
glūdi mūsų visų viltys.

Naudodamasis šia proga, mielas Redak
toriau, norėčiau Jums išreikšti širdingiau
sius sveikinimus.

Jūsų
Raphael Sealey

Redakcijos pastaba. Str. „Vietnamas“ 
autorius informuoja mus, kad duomenys 
apie gyventojų skaičių P. Vietname jo bu
vo paimti iš JAV vyriausybės išleistos 
propagandinės - informacinės brošiūros. 
Dėl to jie turėtų būti bent apytikriai.
Ryšy su gyventojų nepatikimumu gali

ma būtų kalbėti ir apie baimę, bet negali
ma būtų numoti ranka taip pat ir į so
cialinius ar net tautinius reikalus.

Str. autorius vis dėlto sakosi neturįs jo
kių aiškesnių įrodymų, kad prez. L. B. 
Johnsono vyriausybės politika būtų kito
kia negu prez. F. D. Roosevelto. Skirtu
mas gal tik toks, kad Rooseveltas turėjo 
didesnę burną. Jeigu Lenkijos Gomulka 
nebegalėtų pats susitvarkyti su savo bruz
dančiu jaunimu ir paprašytų Sov. S-gą 
daugiau tankų (arba sovietai ir neprašy
ti pradėtų malšinimo darbą), tai Johnso- 
nas, greičiausia, pakartotų Eisenhowerio 
kalbas, pasakytas 1956 m. Vengrijos suki
limo proga...

DĖL DVIEJŲ KLUBŲ CHICAGOJE
Perskaičius Europos Lietuvy apie nau

jo klubo steigimą Chicagoje, skundus ir 
įsakymus teisėtam senajam klubui, neno
rom prisimena anos dienos Corby, kai 
DBLS skyrius čia vedė pavyzdingą tarpu-
savio sugyvenimą. Net dauguma kitų DB
LS skyrių pavydėjo corbįečiams to malo
naus sugyvenimo. Kitur tuo laiku kūrėsi 
kitos organizacijos, bet Corbio tas nepa
lietė. Ramybė ir taika tęsėsi, kol iš šiau
rės atsikėlė popieriniai veikėjai. Juos va
dinu popieriniais, nes jų veikla vyksta 
dėl pavardės laikrašty. Taigi jie tuoj ir 
pradėjo „veikti“, nustumdami jaunimą į 
šalį.

Kai jau pasisekė perimti organizaciją, 
tada norėta nuversti anuometinę skyriaus 
valdybą. Lygiai kaip Chicagoje, buvo ren
kami parašai, rašomi skundai centrui ir 
pan., o kai valdyba sukvietė metinį susi
rinkimą, kokių gražių komplimentų rado
me slapto balsavimo vokuos! Jei veikėjai 
norėtų ir jei jiems ausys neraustų, gali 
gauti dar nuorašų pasiskaityt).

Tikrai gaila, kai tokie popieriniai buvę 
čionykščiai „veikėjai“ iškyla ir Chicagoje. 
Bet manau, kad lietuviai greit susipras, su 
kokiais veikėjais turi reikalo, ir grįš į 
vieną teisėtai sukurtąjį aną pirmąjį Lie
tuvių Klubą, palikdami tariamuosius (de
mokratinius) popierinius veikėjus apsi
galvoti, ar nebūtų geriau tą brangų laiką 
ir išlaidas sunaudoti vienybės reikalui.

A. Kukanauskas

JAUNIMUI

n n uliariosios
Ui s a vaipės plokštelės
— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Delilah,
Tom Jones

2. Lady Madonna,
Beatles

3. Cinderella-Rockefella,
Esther & Abi A farini

4. The Dock of the Bay,
Otis Redding

5. Wonderful World,
Louis Armstrong

6. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc.

7. Rosie,
Don Partridge

8. Congratulations,
Cliff Richards

9. Jennifer, Juniper,
Donovan

10 Step inside, love,
Cilla Black

— Otis Redding'o plokštelė „The Dock 
of the Bay" pateko į dešimt populiariau
siųjų plokštelių Anglijoje ir Amerikoje, o 
jo „History of Otis Redding“ — j 10 popu
liariausiųjų LP plokštelių sąrašą. 1967 m. 
gruodžio 10 d. Otis Redding žuvo lėktuve.

— Procol Harum praeitą savaitę išleido 
savo trečiąją plokštelę „Quite Rightly So“. 
Pirmosios jo plokštelės vadinosi „Whiter 
Shade of Pale“ ir „Homburg".

— Sekanti Love Affair grupės plokšte
lė vadinsis „Rainbow Valley“; kitoj pusėj 
— „Someone Like Me“.

— Tom Jones ir Amen Corner grupė at
sisako dainuoti Rock & Roll plokšteles. 
Tokias plokšteles jie palieka Elvis Presley.
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LONDONAS
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS 

KAPINĖSE
Kryžius pagamintas Romoje ir jau at

gabentas į kapines. Statomas jis bus, kai 
tik daugiau pradžius. šv. Patriko kapinių 
vadovybė duoda 9 kapų vietą jam pastaty
ti ir leidžia apie jį padaryti savo tautinį 
darželį su gėlynu.

PAMINKLINĖ LENTA
Buvusieji lietuviai kariai rengia pa

minklinę lentą, kuri bus greičiausia Vyčio 
Kryžiaus fermos. Ja bus pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę Nepriklausomybės 50 
metų sukakties proga. Atidengti numato
ma Kariuomenės šventės proga.

NAUJAS KLEBONAS-REKTORIUS
Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, kovo 13 

d. patvirtintas Londono Lietuvių bažny
čios klebonu - rektorium.

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, penktą 
kartą tampa šios bažnyčios klebonu - rek
torium.

Jam į pagalbą atvyksta kun. Jonas Viiu- 
tis, MIC, iš Jaun. Židinio Nottinghame.

MARGUČIŲ BALIUS
Londono Moterų šv. Onos draugijos 

margučių balius bus balandžio 20 d., šeš
tadienį, Sporto ir socialinio klubo salėje. 
Pradžia 7.30 vai. vak.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Metinis parapijos susirinkimas kviečia

mas balandžio 28 d., sekmadienį. 4 vai. 
p.p., Sporto ir socialinio klubo salėje, 345A 
Victoria Park Rd., E. 9.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Prisilaikant lietuviškų tradicijų, Moti

nos diena bus minima gegužės 5 d., sekma
dienį.

Programą sudarys Londono jaunimas.
Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu

bo salėje.

DR. ARCH. J. GIMBUTAS 
LONDONE

Leisdamas trumpas atostogas Europoje, 
į Londoną kelioms dienoms buvo atvykęs 
nuolat Bostone, JAV, gyvenąs dr. arch. 
Jurgis Gimbutas. Čia jo vyresnioji dukre
lė studijuoja archeologiją.

Ta proga aplankė senus bičiulius ir pa
žįstamus. Buvo užsukęs ir į Lietuvių Na
mus.

Kita dalis atostogų buvo skirta Pary
žiui, kur šiuo metu mokosi kita dukrelė.

EKSKURSIJA Į NOTTINGHAM^
Gegužės 11 d. Nottinghamo Jaunimo Ži

dinys rengia jaunimo pasirodymo vakarą. 
Londoniečiai pakviesti prisidėti.

Ta proga rengiama ekskursija j Notting- 
hamą. Norintieji kartu vykti, prašomi už
sirašyti pas jaunimo tėvų komiteto na
rius: S. Kačiną. V Girėną, B. Namajuškie- 
nę, Z. Juro krautuvėje, klebonijoje ar pas 
S. Kasparą.

Užsirašyti prašom nesivėhioti. kad būtų 
galima žinoti, kokio dydžio autobusas rei
kalingas.

ROMAS MISIŪNAS LONDONE
Praeitą savaitę kelias dienas Londone 

viešėjo jaunas istorikas Romas Misiūnas 
iš Yale universiteto JAV. R. Misiūnas 
studijų ir tyrinėjimų tikslais ilgesnį laiką 
lankėsi įvairiuose Europos kraštuose, be 
kita ko, buvojo Leningrade. Vilniuj, o il
giausią laiką praleido Stockholme. kur ar
chyvuose rinko medžiagą savo ruošiamai 
disertacijai „Rusija ir Švedija 1772 - 1778 
metais“.

Londone R. Misiūnas apsistojo Lietuvių 
Namuose, bendravo su Londono lietuviais, 
o studijų tikslais lankėsi ir britų valstybi
niame archyve. (r)

PARAPIJOS LOTERIJA
Derby arklių loterija rengiama ir bilie

tai išsiuntinėjami Lietuvių Bažnyčios rė
mėjams platinti visose D. Britanijos liet, 
kolonijose.

LONDONO SKAUTŲ VYTAUTO 
DIDŽ. VIENETO ŽINIAI

Vieneto sueigų nebus balandžio 7 d. ir 
gegužės 5 d.

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d., Velykų antrąją dieną, 
7 vai. vak., Lenkų atsargos karių klubo sa
lėje, Whitefriars Lane, DBLS Coventrio 
Skyriaus Valdyba rengia Margučių balių.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Veiks baras ir užkandinė, bus loterija, šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno va
dovaujama kapela.

Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli 
maloniai kviečiame atsilankyti į šį links
mą lietuvišką parengimą.

Skyriaus Valdyba

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar Europos Lietuvį, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 21 šil. B. 
Masėnas, po 8 šil. P. Juška ir B. Navas- 
lauskas, 7 šil. S. Ūsas, 6 šil. P. Skauda, po 
3 šil. K. Levinskas, A. Kadžionis. P. Ruz
gas, J. Markevičius, P. Čeponis, K. Bla
žys, D. Gintas, P. Senvaitis, Č. Vaitkaitis 
ir P. Popika, 2 šil. K. Kubilius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTER — balandžio 6 d., 12 vai., 
metinės rekolekcijos.

STROUD — balandžio 7 d., 12 vai., Bee
ches Green. Metinės rekolekcijos.

BRADFORD — balandžio 14 d. 12.30 vai. 
BRADFORD — balandžio 21 d.. 12.30 vai. 
ROCHDALE — balandžio 28 d.. 12 vai.

REKOLEKCIJOS

Nuoširdžiai kviečiu mano aptarnauja
mus lietuvius katalikus gausiai dalyvauti 
gavėnios susitelkimo rekolekcijose, kurias 
šiais metais praves gerb. kun. Jonas Vilu- 
tis, MIC.
ROCHDALE — balandžio 6 d., šeštadienį, 

12 vai.
HALIFAX — balandžio 6 d., šeštadienį, 4 

vai, p.p., St. Columcille bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 7 d., 1 vai., 

St. Joseph‘s bažn.
Prašau visus pasinaudoti svečio kunigo 

talka.
Kun. J. Kuzmickis

WOLVERHAMPTONAS
VILTIS VĖL JUDA

„Viltis“ pradėjo treniruotes. Ruošiasi 
sutikti Amerikos lietuvių komandai. „Vil
ties“ komanda bus sudaryta iš senųjų — 
V. Kelmistraitis, Br. Viliūnas, J. Burdenas, 
U. Manga ir jaunųjų — J. ir P. Pitkevičiai 
(broliai) ir A. ir V. Bondoniai (broliai).

Viltis sužaidė draugiškas rungtynes su 
Ward's Bridge komanda. Viltis pirmąjį kė
linį laimėjo 16:36. Antrame kėliny dar la
biau paspaudė. Bendras rezultatas 34:78.

Rungtynės buvo labai sportiškos. Gra
žiai pasirodė P. Pitkevičius —-11 taškų, J. 
Pitkevičius 12, V. Bondonis 4 ir A. Bondo- 
nis 8.

Viltis ruošia Motinos dienos ir savo 14 
metų sukakties minėjimą gegužės 4 d. 
George hotelio salėje. Pradžia 7 v.v.

Viltis sveikina V. Andruškevičių 60 me
tų sukakties proga ir linki jam ir šeimai 
viso ko geriausio, dėkodama už triūsą 
sporto veikloje ir tėvynės reikalais.

V. Kelmistraitis

NOTTINQHAMAS
MARGUČIŲ BALIUS

LAS Nottinghamo skyrius balandžio 14 
d.. 7 vai. p.p., Napaleon klubo patalpose 
ruošia velykinį Margučių balių.

Įėjimas aukomis. Kviečiame Nottingha
mo ir apylinkės lietuvius gausiai dalyvau
ti.

Skyriaus Valdyba

KNYGOS

KONTRŽVALGYBA LIETUVOJE
Tai Jono Budrio, ilgamečio Lietuvos ge

neralinio konsulo New Yorke atsiminimai. 
Knygos kaina 22 šil.

J. Audėnas — Paskutinis posėdis — Lie
tuvos Žemės Ūkio ministerio atsiminimai. 
Didelio formato, 277 psl. Kaina 35 šil.

Jurgis Jankus — Peilio ašmenimis — 3- 
jų veiksmų drama. Skirta Lietuvos valsty
bės 50 m. atstatymo sukakčiai. Kaina 35 š.

40 PAMOKŲ IŠMOKTI LIETUVIŠKAI
Introduction to Modern Lithuanian, stam

bus leidinys, kietais apdarais, lietuvių kal
bai pramokti. Gramatika, žodynas, pasi
skaitymai. Kaina 62 šil.

Juozas Girnius — Idealas ir laikas — 
žvilgsnis į dabarties ateitininkiją ir lietu
viškąją išeiviją. 230 psl. Kaina 35 šil.

DAINŲ SŪKURYJE
Kišeninio formato, populiarių ir šokių 

dainų leidinėlis. Apie pusantro šimto dai
nų. Naudinga tiems, kurie mėgsta dainas. 
Surinko Gražina Šimukonienė. Kaina 9 š. 
Pirmas šios srities lietuvių kalba leidinė
lis.

Knygos gaunamos: Dainora, 14 Priory 
Rd., Kew, Surrey.

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Velykų pirmąją dieną, 7 vai. vak., Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Margučių balių 
su šokiais. Trys gražiausi margučiai gaus 
premijas.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

PAVASARIO ŠOKIAI

Balandžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia Pavasario 
šokius su programa. Programai vadovaus 
Jonas Virbickas.

Prašome atvykti ir smagiai praleisti va
karą.

Klubo Valdyba

IR VĖL ATSISVEIKINOME

Kovo 16 d. Manchesterio apylinkės 
skautai bei jų tėveliai Klube nuoširdžiai 
pagerbė vietos skautiškųjų vienetų komi
teto pirmininką S. Karną ir jo šeimą ir at
sisveikino su jais.

Iškilmingoje sueigoje su vėliavomis S. 
Karnas apdovanojamas ordinu „Už nuo
pelnus“ su rėmėjo kaspinu, o jo žmonai 
Aldonai padovanotas albumas su gėlių 
puokšte. Karnai labai daug pasidarbavo 
skautuose, tad širdingos kalbos jiems iš
traukė ne vieną ašarėlę.

Prie vaišių stalo po žodį tarė visų vietos 
organizacijų vadovai. Skautininkai Mas- 
lauskas ir Zinkus paryškino jo didelę mei
lę jaunimui ir linkėjo tęsti idėjos darbą 
Kanadoje. Klubo pirmininkas nepaten
kintas, kad tokie darbštūs lietuviai išva
žiuoja, graudinosi ir sakė, kad čia iš tiesų 
ne išleistuvės, o pakasynos. Ramovėnų pir
mininkas Murauskas užtikrino, kad jie 
sugrįš. Skyr. pirm. Jaloveckas linkėjo lai
mės. sėkmės ir metė liūdną mintį, kad jau 
daug išvyko, o nė vienas negrįžo.

Mok. Damauskas džiaugiasi, kad taip 
patriotiškai išauklėjo savo vaikus, nes, 
girdint himną, jų dukrelė apsiašaroja.

Išleidome ne eilinę šeimą: jie skautiško 
jaunimo globėjai, jie spalvotų mūsų gyve
nimo filmų gamintojai, nuolatiniai mūsų 
subuvimų dalyviai, o Simas vienas iš šau
niausių deklamuotojų. Tad paskutinį kar
tą manchesteriečiai suvaliavo. ilgiausių 
metų sudainavo, dainoms skambant pa
bendravo su išsikeliančiais už jūrų marių.

Sesei Laimai Karnaitei draugininke I. 
Jakubaitytė suruošė savybinį pokylį, iš
lieta nemaža ašarėlių ir įvykdyta daug 
saldžių bučiniukų. B. Snabaitienės vado
vaujamas DBLS jaunimo skyrius irgi su
rengė pokylį ir jaunatviškai pauliojo su 
savo išvykstančia nare Laima.

Jakubaitienės ir Navackienės paruoštas 
vaišių stalas įvairumu ir gardumu labai 
prisidėjo prie pokylio nuotaikos.

Gero vėjo mieliesiems Kaimams!
D. Dainutis

KAS ŽINO APIE BALCZUNUS?

Ofioialinis Berno kantono leidinys 
„Amtsblatt des Kantons Bern“ paskelbė 
Thun miesto (Šveicarijoje) įstaigų prane
šimą, kad dingusiais be žinios skelbiami 
Jurgis (Georg) ir Jadvyga Balczunas, abu 
nevedę, apie kuriuos neturima žinių nuo 
„dvidešimtųjų metų". Balčiūnai žymimi 
kaipo Estijos piliečiai, bet yra neabejoja
mai lietuviškos kilmės. Kas apie minėtus 
asmenis turėtų žinių, kviečiamas atsiliep
ti.

ITALIJA
LIETUVOS DIENA ITALŲ 

GIMNAZIJOJ

Tortonos (šiaur. Italijoj) gimnazijos 
mokytojas Luigi Quaglini, turėjęs progos 
pažinti lietuvius bei Lietuvą saleziečių va 
sarvietėj. užsigeidė su Lietuva arčiau su
pažindinti ir tos gimnazijos moksleivius 
bei mokytojus. „Mokytojų posėdy svie
džiau mintį pailiustruoti mokiniams Lie
tuvą geografiniu, istoriniu, religiniu bei 
folkloristiniu profiliu. Pasiūlymą šiltai su
tiko direktorius ir kolegos“.

Castelnuovo saleziečiai jam pasiuntė 
medžiagos: specialų Elta Press numerį, 
nuotraukų, iškarpų, žurnalų, spalvotą fil
melį „Lietuvos gamta ir pastatai“.

Vasario 16 — tinkamiausia proga. „Va
kar visose klasėse šventėm Giornata della 
Lituania — Lietuvos dieną“. Viešų skelbi
mų lentose buvo išstatyta Lietuvos trispal
vė su herbu, Lietuvos vaizdai su istorinėm 
apybraižom, tautinių šokių ir dainų šven
čių vaizdai. Sibiro mergaičių maldaknygė 
ir kt. Gimnazijos direktorius ėjo per kla
ses ir rodė lietuvišką filmelį, kurio tekstas 
jau buvo įkalbėtas į juostą. Šios mokyklos 
mokiniams (ir mokytojams!) Lietuva ne
bebus koks nors negirdėtas kraštas!

Būtų gera turėti daugiau propagandinės 
medžiagos apie Lietuvą. Juk ji ignoruota 
vadovėliuose, o ir periodinėj spaudoj retai 
minima. O kas su ja susiduria, labai norė
tų giliau ją pažinti. pg

20 M. DBLS Derbio Skyriui
Kovo 23 d. DBLS Derbio skyrius atšven

tė savo 20 metų sukaktį. Skyrius surengė 
gražų šeimynišką pobūvį, į kurį susirinko 
beveik visi nariai, jų šeimos bei svečiai, 
viso labo apie 50 asmenų. Pobūvio salę 
puošė Vytis bei lietuviška ir angliška vė
liavos. Svečių laukė kruopščiai šeiminin
kių paruotas ii- papuoštas vaišių stalas su 
sukakčiai skirtuoju tortu.

Pobūvyje, be kitų svečių, dalyvavo dar 
kviestiniai DBLS Centro Valdybos vice- 
pirm. J. Alkis. LSS Angį, rajono vadas J. 
Maslauskas. buv. Derbio sk. pirm. B. Zin
kus ir buv. DBLS Derbio sk. pirm. P. Po
pika.

Pirm. J. Levinskas atidaromajame žo
dyje prabėgo skyriaus veiklos metų eiles, 
primindamas, kad paskutiniųjų 10 metų 
bėgyje skyriui teko pergyventi skaudžią 
tragediją, kai tam tikri asmenys, turėdami 
savų sumetimų, norėjo skyrių sužlugdyti 
ir likviduoti. Tačiau skyrius išliko. Belikęs 
vos su trejetu narių, jis vėl įsigijo lietuvių 
pasitikėjimą ir pritarimą. Buvę nariai 
pastebėjo klastą ir viliojimus ir pradėjo 
grįžti į skyrių. Skyrius vėl atsistojo ant 
tvirtų kojų ir šiuo metu gali didžiuotis sa
vo narių susiklausymu ir gražia veikla. 
Skyrius turi jau 36 narius, tikrus narius, 
pilna to žodžio prasme. Nariai pasitiki 
valdyba, o pastaroji savo nariais. Todėl 
nenuostabu, kad vis daugiau atsiranda no
rinčiųjų įstoti į mūsų eiles. Skyrius vis 
auga, ir reikia tikėtis, kad netolimoje 
ateityje Derbio skyrius bus vienas iš stip
riausių S-gos skyrių Anglijoj.

DBLS CV vicepirm. J. Alkis perdavė CV 
sveikinimus mūsų skyriui tokia garbinga 
proga, kartu primindamas, kad DBLS yra 
viena gražiausių organizacijų ir todėl jai 
priklausyti turėtų būti kiekvieno pareiga. 
Svečias palinkėjo ir ateityje mūsų skyriui 
augti ir klestėti.

LSS Anglijos raj. vadas J. Maslauskas 
pareiškė nuoširdžią padėką skyriaus val
dybai ir nariams už nuolatinę paramą 
skautams ir tikėjimą, kad gražus sugyve
nimas ir toliau bus toks, kaip iki šiolei.

LAS Derbio sk. pirm. P. Sarapinas, be 
kita ko, pažymėjo, kad mūsų skyrius yra 
pavyzdys gražios ir tvirtos organizacijos. 
Jis palinkėjo ištvermės.

Buv. sk. pirm. B. Zinkus ypačiai pabrė
žė tą prieš keletą metų padarytąją skriau
dą. Kaip jaučiasi dabar tie asmenys, ku-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

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. 

rie norėjo skyrių sužlugdyti, o jis dabar 
yra pavyzdys ir garbingai švenčia savo 
sukaktį?

Buv. skyr. pirm, ir dabartinis parapi
jos maršalka P. Popika trumpai apžvelgė 
ankstesnius laikus ir linkėjo stiprėti ir pa 
siekti ankstesnių laikų narių skaičių.

Raštu skyrių sveikino DBLS Nottingha
mo sk. pirm. K. Bivainis ir LAS Notting
hamo sk. pirm. O. Petravičius.

Po to pradėtos vaišės. Čia mūsų šeimi
ninkės tikrai įdėjo visą savo meną bei su
gebėjimus. Viskas gražiai paruošta, valgių 
ir skanumynų didžiausia gausybė ir įvai
rybė! Tai vis nuopelnas tų nenuilstančių 
skruzdžių S. Sarapinienės, M. Raulinaitie- 
nės ir naujosios šeimininkės jaunosios J. 
Venskienės.

Pobūvio metu suruošta turtinga loteri
ja. kurios pelnas skiriamas šalpos komite
tui, ir taip susidarys pinigų pastatyti ant
kapiui mūsų mirusiems tautiečiams.

Prie gražios muzikos, užkandžiaujant ir 
užsigeriant putojančio alučio, dar buvo 
pasidalyta nuomonėmis, gražiai padainuo
ta ir puikiai pasišokta. Net nepastebėta, 
kaip atėjo 12 vai. nakties — laikas skirs
tytis.

Nuoširdi padėka svečiams ir nariams už 
tokį gausų atsilankymą, taip pat visiems 
darbu prisidėjusiems, mūsų šeimininkėms. 
P. Sarapinui, J. Sadulai, A. Valantinui. A. 
Tirevičiui. J. Sližiui, J. Valantinui ir vi
siems kitiems.

J. Levinskas

PASAUL YJE
— Tvirtinama, kad sukilusios ir seniai 

prieš valdžią kovojančios dėl nepriklauso
mybės Indijos naga genties partizanai ap
mokomi Kinijoje ir Burmoje, dėl to Indi
ja stengiasi stipriau saugoti savo pasienį.

— Literaturnaja Gazeta rašo, kad Sov. 
Sąjungoje smunka gyventojų prieauglis 
— gimimų 1926 m. buvo 44 tūkstančiui, o 
1966 tik 18. prieauglio 1926 m. — 26 tūks
tančiui, 1966 m. tik 11.

— Amerikiečiai paduoda tokius duome
nis, kiek jiems kainavo bombarduoti š. 
Vietnamą: iš viso 8 milijardai dolerių per 
3 metus, o tai sudaro 2 milijardai už 800 
lėktuvų netektų, milijardas — sugadinti 
1000 lėktuvų, 2 milijardai —■ apie milijo
nas tonų bombų. 3 milijardai — bombar
davimų vykdymas.

— Nepalo sostinės Katmandu miesto sa
vivaldybė paskelbė, kad ji mokės po šilin
gą už pristatytą svarą užmuštų musių, o 
kas bus pristatęs iš viso daugiau kaip 40 
svarų, tai gaus dar premijos 17 svarų ir 10 
šilingų.

— Prancūzai labai mėgsta visokias loši
mų mašinas ir kasmet sukiša į jas apie 50 
mil. svarų (600 mil. frankų), ir apie tris 
ketvirtadalius tos sumos pralošia 14-21 m. 
amžiaus jaunimas, ir lošimo mašinų 1956 
m. visame krašte tebuvo apie 45.000, o da
bar yra daugiau kaip 200.000.

131 METŲ AMŽIAUS
Vilniaus Valst. laikraštis rašo, kad 

Antavilių (Vilnaus raj.) senelių namuose 
gyvenanti 131 metų amžiaus moteris, Zo
fija Miniotienė, kilusi nuo Kelmės. (Ne
minima, kuo toks jos amžius įrodytas).

„Prieš šimtą metų buvo ištekėjusi“, ra
šo korespondentas. Vyras po dviejų metų 
miręs. Iki senatvės Miniotienė buvusi ku
mete Šventragiu dvare, netoli nuo gimti
nės. Paskui buvusi globojama vienoj šei
moj, o nuo 1961 m. laikoma senelių na
muose. Dar vaikštanti, pati apsirengianti, 
lovą susitvarkanti, mėgstanti pasišnekėti 
su lankytojais.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — balandžio 7 d., 11 vai. 
Židinyje.

WOLVERHAMPTON — bal. 13 d., Did. 
šeštadienį, 7 vai. vak., rekolekcijų pa
mokslas, išpažintys. Velykų 1 d„ 11 vai., 
šv. Mišios. Prieš jas išpažintys.

NOTTINGHAM — D. Ketvirtadienį 8 vai. 
vak.; Did. Penkt., 3 vai. Did. šeštad. 8 
vai. vak. Visos pamaldos Jaun. Židiny.

NOTTINGHAM — Velykų I ir II d„ 11 
vai., Jaun. Židiny.

STOKE-ON-TRENT — Velykų II d„ 12 
vai., Tunstall.

DERBY — bal. 21 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — bal. 21 d., 11 vai., Ži

dinyje.
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