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AKIVAIZDUS RUSO GARBINIMAS TRYS ATENTATAI
Kaune kovo pabaigoj sušauktasis mo

kytojų suvažiavimas buvo ne tik ryškus 
priminimas, bet ir akivaizdus įrodymas, 
kad Lietuvoj nėra savos švietimo sis
temos. Lemiamas žodis švietimo reikalais 
Lietuvoj priklauso M. Kondakovui. Tai 
tas pats Kondakovas — Sovietijos švieti
mo viceministras, — kurio stebimas ir pa- 
taisinėjamas M. Gedvilas (Lietuvoj besi
vadinąs švietimo ministru) kovo pradžioj 
dėstė savo darbo apyskaitą Maskvoj, So
vietijos švietimo ministerijos kojegijoj. 
Tasai Kondakovas buvo atvykęs ir į mo
kytojų suvažiavimą Kaune. Sėdėjo prezi
diume, stebėjo ir pasakė mokytojams vir 
šininkišką prakalbą, kaip vyriausias Lie 
tuvos švietimo reikalų žinovas. Kondako 
vas šiame suvažiavime buvo lyg koks in 
spektorius apskrities mokytojų suvažiavi 
me.

Lietuvos mokytojų ir visos švietimo or
ganizacijos priklausomybė nuo Maskvos 
buvo pabrėžta ir teišiško pobūdžio veiks
mu. Suvažiavime buvo sudaryta („išrink
ta") delegacija į visos Sovietijos mokyto
jų suvažiavimą, kurs numatomas Mas
kvoj. Savotiškai atrodė tai, kad tokiu Lie
tuvos mokytojų delegatu tapo paskelbtas

STUDENTAI Į KAZACHSTANĄ

Komjaunimo Tiesa prasitarė, kad 400 
studentų iš Lietuvos šią vasarą vėl keliaus 
dirbti prie statybų Kazachstane. Kazachs
taną studentai Lietuvoj vadina „mūsų 
planeta“ — užuomina apie klimatą, kuria 
me tenka dirbti: „maždaug kaip Vene
roj“... (E)

A. LAURINČIUKAS I JAV
Sovietinė žinių agentūra Vilniuj balan

džio 3 d. pranešė, kad „Nuolatiniam žur
nalistiniam darbui į JAV šiandien išvyko 
žurnalistas A. Laurinčiukas su šeima“.

Jau pernai rudeniop Vilniuj kalbėta, 
kad R. Žiugžda būsiąs iš New Yorko at
šauktas ir jo vieton grįšiąs Laurinčiukas, 
anksčiau New Yorke buvęs Maskvos Sels- 
kaja Žizn korespondentas. Tada Laurin
čiukas buvo dar negrįžęs iš Montrealio pa 
rodos, kur ėjo iš Lietuvos atsiųstų meni
ninkų politinio prižiūrėtojo pareigas. Po 
to Laurinčiukas dar buvo išsiųstas pava
žinėti po Afriką. (E) 

Septynios DIENOS
Vieta pasitarimams dėl taikos

JAV yra pareiškusios, kurie miestai 
būtų joms priimtini vesti su šiaurės Viet
namu derybas dėl taikos.

š. Vietnamas nurodė sau pageidauja
mas vietas, bet jos nėra tarp amerikiečių 
išvardintųjų.

Kadangi po to reikalas vis tiek nejuda 
iš vietos, tai J. Tautų gen. sekretorius U 
Thantas svarsto, kurį abiem pusėm pri
imtiną miestą tektų pasiūlyti, kad galėtų 
būti pradėti paruošiamieji pasitarimai.

Viltys parduoti lėktuvų
Anglai ir prancūzai bendromis jėgomis 

pagamino naują karinį lėktuvą Jaguar, 
kuris dabar pradedamas bandyti.

Abu kiraštai sau pasigamins po 200 tų 
lėktuvų, bet tikisi, kad bus gauta užsaky
mų ir iš kitų kraštų.

Kaltinami šnipinėjimu
Izvestija parašė, kad amerikiečių 5 ka

riniai atstovai buvę pagauti, kai bandę 
Leningrade rinkti žinias apie ten esančią 
kariuomenės stovyklą ir laivų statyklą. 
Jiems padėjęs Kanados karinis atstovas.

Amerikiečiai nurodo, kad taip nebuvę, 
o sovietai nusižengę diplomatinio nelie
čiamumo dėsniams.

Susektas žudikas?
FBI paskleidė fotografijas kažkokio 

Erico Starvo Galto. kuris paieškomas ry
šium su negrų vado pastoriaus dr. M. L. 
Kingo nužudymu.

Jis susikalbėjęs su kitu asmeniu, taria
mai savo broliu, pakenkti Kingui.

Nusistatymas dėl riaušių
V. Vokietijos vyriausybė pasiryžusi pa

sinaudoti visomis teisėtomis priemonė
mis, kad būtų užkirstas kelias riaušėms, 
kurios Velykų metu buvo ypač įsiliepsno
jusios ir apėmusios net 27 miestus.

Kairieji studentai tvirtina, kad jie ne- 
nurimsią, kol nebus pasiekta tam tikrų 
politinių išdavų.

ir tasai maskvinis viceministras Kondako
vas... Šalia jo, įrašyti į delegaciją ir tokie 
„mokytojų atstovai“, kaip L. Diržinskaitė, 
vilniškio kompartijos CK sekretorius Bar 
kauskas arba to CK sekretoriato skyriaus 
viršininkas Jemeljanovas...

Visa Lietuvai skirtoji kompartijos vir
šūnė buvo mokytojų suvažiavimo prezi
diume. Ne tik Sniečkus, bet ir Charazo- 
vas. O Sniečkus atliko ir mokytojų moky
tojo pareigą. Įtikinėjo mokytojus, kad 
vienas iš jų svarbiausių uždavinių tai „in
ternacionalinis moksleivių auklėjimas". 
Tas uždavinys esąs svarbus, kad — „tau
tų draugystė tai mūsų Tėvynės jėgos ir 
galios šaltinis“.

Jau trečias dešimtmetis tai girdėdami, 
Lietuvos mokytojai ir be žodyno moka 
tuos įtikinėjimus iš sniečkinės kalbos išsi
versti į paprastą šnekamąją lietuvių kal
bą. „Internacionalinis“ ar „tautų draugys
tės" auklėjimas reiškia ne ką kitą, kaip — 
rusams nuolankumo ir rusais gėrėjimosi 
auklėjimas. O kai Sniečkus taria „mūsų 
Tėvynės“ (ir tėvynę parašo didžiąja T), 
tai atmintinai žinoma, jog reikia supras
ti — Rusijos. Sniečkus išsidavė, kad ir 
pats tuos savo taip dažnai vartojamus žo
džius supranta taip, kaip ir kiti. Niekam 
Lietuvoj ne paslaptis, kad laisvėj lietu
viai kelia balsą prieš rusų okupaciją, prieš 
visokeriopai Lietuvon spraudžiamą 
rusų įtaką ir vyravimą, prieš rusų sukur
tą ir Lietuvai primestą bolševikinį terorą, 
dvasinį prievartavimą, prieš visas Mas
kvos primetamas nesąmones. Apie tai kal
bėjo Sniečkus ir mokytojams Kaune, kai 
sakė, kad:

„Ne atsitiktinai mūsų (t.y„ bolševikų) 
priešų diversijos smaigalys nukreiptas vi
sų pirma tautų draugystei pakirsti... Vi
sas jų kiršinimo darbas yra nukreiptas 
būtent šia kryptimi".

O kad ir lėtos orientacijos klausytojai 
neapsiriktų dėl „tautų draugystės“ sąvo
kos reikšmės, Sniečkus dar pridėjo, kad 
ryškiausiai tautų draugystė turėjusi pro
gos pasireikšti rusų literatūros ir meno 
dekados dienomis (kovo 12-22 d.d.). Anot 
jo, rusams buvusi rodoma „didi širdžių 
šiluma“, buvusi reiškiama „meilė ir pa
garba rusų tautai, jos kultūrai“.

Kiek tuose „meilės ir pagarbos“ pareiš
kimuose būta neišvengiamos vaidybos, iš 
Sniečkaus žodžių nepaaiškėjo, bet kad

Žuvusieji Kinijoje
Sovietinė žinių agentūra skelbia, kad 

Kinijoje kovose tarp Mao Tcetungo šali
ninkų ir jo priešų žuvo ne mažiau kaip 
170 žmonių.

Žymesnės susirėmimų vietos nurodo
mos: Daireno uostas ir šenšio provincija.

Kalti stalinistai
Lenkijos Žolnierz Wolnosci rašo, kad už 

studentų neramumus atsakingi stali
nistai. Išprovokuodami nelramumus, jie 
tikėjęsi galėsią perimti į savo rankas 
krašto saugumą. Ypač kaltas esąs buvęs 
saugumo ministeris Bermanas.

Tuo tarpu Varšuvos universitete tikri
nami studentų dokumentai. Numatoma 
patikrinti apie 1300 studentų, kam iš jų 
leistina toliau studijuoti.

Įspėjimas dėl LSD
Amerikos eksperimentinės biologijos 

draugijų sąjunga skelbia duomenis, kokių 
iškrypimų pastebėta žiurkėse, kai jom bu 
vo duota narkotiko LSD.

Dėl to įspėjama to narkotiko nenaudo
ti nei gydymo reikalams, nei malonumui, 
kol per ilgesnį laiką dar paaiškės daugiau 
jo veikimo pasėkų.

Pagalba Čekoslovakijai
Tvirtinama, kad su savo stalinistais su

sitvarkiusi Čekoslovakija gauna keletą 
šimtų milijonų dolerių paskolų ekonomi
niams sunkumams nugalėti.

Gaunanti ji paskolų iš kelių šaltinių.

Prezidentas Spychalskis
Vietoj pasitraukusio Očabo Lenkijos 

prezidentu išrinktas Marijonas Spychals
kis, ligi šiol buvęs krašto apsaugos minis
teris.

Pilietinių teisių įstatymas
Prez. Johnsonas pasirašė abiejų atstovų 

rūmų priimtąjį pilietinių teisių įstatymą, 
kuris patikrins negrams daugiau teisių. 

„tautų draugystė“ bolševikinės kalbos žo
dyne reiškia „meilę ir pagarbą rusų tau
tai“, — tą patvirtinti Sniečkui šį kartą 
pasisekė geriau, negu kada nors.

(ELTA)

RYŠYS SU SIR TUFTON BEAMISH

DBLS Valdyba užmezgė tiesioginį ryšį 
su The Daily Telegraph Baltijos aukso 
klausimu straipsnį išspausdinusiu Brita
nijos parlamento nariu Sir Tufton Bea
mish. Padėkota jam už straipsnį, o dova
nų pasiųsta V. Vardžio redaguotoji knyga 
Lithuania under the Soviets.

Pik. Sir Tufton Beamish savo laiške 
DBLS sekretoriui A. Pranskūnui, be kita 
ko, nurodo, kad jo straipsnis sukėlęs dė
mesį, dėl jo gavęs laiškų jis pats, o taip 
pat ir laikraštis, o parlamente visas tas 
aukso reikalas nepraeisiąs be stipraus pa
sipriešinimo.

JAUNIMO FESTIVALIS

Komunistų ir komsomolo centras Mas
kvoje šią vasarą ir vėl organizuoja „tarp
tautinį jaunimo festivalį“, šį kartą jis nu
matomas Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, lie
pos 28 d. - rugpiūčio 6 d.

Iš Lietuvos irgi numatoma siųsti „dele
gacija“, kaip dalis bendros sovietinės — 
paprastai visur rusų vardu vadina
mos — grupės. „Delegatais“ numatomi ne 
kokie nors nuomonių reiškėjai, o iš gaidų 
dainuoti, šokti bei groti išmokyti ir diri- 
rigentų vadovaujami junginiai: „Lietu
vos“ ansamblio dalis (kaip Montrealyje 
buvusi), pučiamųjų orkestras „Trimi
tas“, pora solistų, dvi pramoginių šokių 
poros.

Bet ne Vilniuj, o Maskvoj bus tartas le
miamas žodis, kas važiuos į tą festivalį. 
Vilniuj numatytieji kandidatai turės pasi
rodyti Maskvoj, ir ten bus pasakyta, kas 
tinka būti „didžiosios tėvynės“ reprezen
tantais. (E)

TAURĖ „ŽALGIRIO“ MOTERIMS

Kauno Žalgirio moterų rankinio ka
muolio žaidėjų komanda antrą kartą iš 
eilės laimėjo Europos taurę. Ligšiolinė 
„tradicija“ buvo tokia, kad nė viena ko
manda nėra išlaikiusi tos taurės be per
traukos ilgiau kaip vienerius metus. Kau
nietės „sulaužė tradiciją" balandžio 1 d. 
Bratislavoj, nugalėdamos (13:11) stip
riausias varžoves iš Rostocko (rytinės 
Vokietijos). Nors taurė laimėta „CCCP“ 
titulu (nes kaunietės yra šios sporto šakos 
čempionės Sov. Sąjungoj), ji antrus me
tus pasilieka Kaune.

(E)

LIETUVOS PREKYBININKAI

Prekybininkai, tai yra, valdinių bei va
dinamųjų „kooperatyvinių“ parduotuvių 
vedėjai ir tarnautojai Lietuvoj peikiami 
kone kiekviename žingsnyje. Net ir valdi
niai laikraščiai mirga visokiais priekaiš
tais jiems.

O tačiau Maskva ir šiemet, kaip ir per
nai, tuos peikiamuosius Lietuvos pre
kiautojus pripažino geriausiais visoj savo 
imperijoj ir vėl jiems paskyrė pirmūnų 
vėliavą.

Iš to daroma išvada, kad toji vėliava 
nėra gerumo ženklas, o tik ženklas, kad 
kitur Sovietijoj su prekyba esama dar 
prasčiau, negu Lietuvoj... (E)

GALERIJOS IR KONCERTŲ SALĖS

Buvusiame Kauno „Sobore", nepriklau
somybės laikais — Įgu‘los bažnyčioje, da
bar įrengta skulptūros ir vitražo galerija 
(ten dabar stovi ir J. Zikaro „Laisvė“, bu
vęs Nepriklausomybės paminklas prie 
Karo muziejaus).

Kaip ir Vilniaus katedroj, taip ir čia 
rengiami ir koncertai. Balandžio pradžioj 
abiejose vietose buvo vargonų muzikos 
festivalis. Kaune koncertavo dar jaunas, 
bet jau į viršūnę iškilęs vargonininkas 
Leopoldas Digrys. Programoje buvo Ba
cho, Franko ir čekų kompozitorių kūri
niai.

Festivalyje Vilniuje dalyvauja vargonų 
muzikos menininkai iš Lenkijos ir iš Mas
kvos. (E)’

Rusijoje savo metu yra buvę revoliuci
nių organizacijų, kurios be jokių skrupu
lų žudė aukštuosius valdžios pareigūnus. 
Tokia organizacijų laikysena, be abejo, 
yra ginčytina. Juk jei nužudysi didelės 
valstybės kokį nors pareigūną, tai jo vie
ton bus paskirtas kitas. Aukštas vietas ir 
valdžią mėgstančių žmonių niekada nie
kur netrūko. Kita vertus, niekas negali 
būti tikras, kad į nužudytojo vietą nebus 
paskirtas dar biauresnis. Viena, kas to
kiais žudymais gali būti pasiekiama, tai 
įvaryti baimės vyriausybėms.

Pastaraisiais metais žudomi aukštieji 
valstybininkai ir ryškieji visuomenininkai 
neturint net ir tokių motyvų — pagąsdin
ti, įvaryti baimės. Pavyzdžiui, prez. Ken- 
nedys žuvo nuo rankos dvasiškai nesveiko 
žmogaus. Nepaisant visokių spėliojimų ir 
įtarinėjimų, iki šiol niekas dar nėra už
ėjęs tikrų pėdsakų, kad prezidento žudi
kas iš tiesų yra priklausęs kuriam nors 
teroro ir žmogžudysčių nevengiančiam po
litiniam sąjūdžiui. Greičiausia. pamišęs 
Oswaldas jautė asmeninę misiją nužudyti 
prezidentą, kai buvo užsimota įgyvendin
ti tam tikras amerikiečiams naujas idė
jas, vadinas, kai krašte prasidėjo ryškes
nis visuomenės pasidalijimas į dvi prie
šingas grupes — už pažangesnes idėjas ar 
prieš jas. Oswaldas, atro'do, buvo nepra
šytas ir nesamdytas nusistovėjusios san
tvarkos gynėjas.

Dar vieno beprasmiško nužudymo JAV 
susilaukė visiškai neseniai. Jau keletas 
metų, kai ten sujudo negrai kariauti už 
savo teises. Per tuos metus vaizdas visiš
kai pasikeitė. Dabar nužudytasis dr. Kin
gas kadaise pradėjo nekaltą pasipriešini
mo kovą. Kai negrė moteris buvo nubaus
ta, kad nepaklausė įsakymo autobuse pa
sitraukti iš baltiesiems skirto suolo, Kin
gas pradėjo vadovauti negrų bendruome
nei, kuri norėjo priešintis ligi tol buvu
siai žeminančiai tvarkai. To miesto neg
rai nutarė nebesinaudoti autobusais, ir 
autobusų bendrovės pralaimėjo. Matyda
mos aiškų bankrotą, jos pakeitė nusista
tymą.

Po to dr. M. L. Kingas išėjo į platesnę 
kovos už JAV negrų teises areną. Bet nuo

LENKIJOS KARO ATSTOVO

KAUNE ATSIMINIMAI

Šiomis dienomis leidykla Veritas Lon
done išleido pik. Leon Mitkiewicz, buv. 
Lenkijos karo atstovo Kaune, atsimini
mus WSPOMNIENIA KOWIENSKIE.

Kasdieniniai autoriaus vesti užrašai 
plačiai ir išsamiai nušviečia Lietuvos - 
Lenkijos santykius didėjančios Europoje 
krizės metais 1938-1939.

Įdomi, eiliniam piliečiui mažai težino
ma, istorinė medžiaga, gyvai parašyta ka
rio, turėjusio anuomet sąlygas laikyti ry
šius su Kaune buvusiais įvairių valstybių 
karinio pasaulio atstovais. Ypač būdingi 
skyriai apie Lietuvos ir Lenkijos genera
linius štabus.

Atsiminimuose autorius taip pat daug 
vietos paskiria ano meto lietuvių - lenkų 
santykiams.

Knyga kietais apdarais, trispalvės ap
lanku, 292 psl. smulkaus rinkinio. Kaina 
45 šil.

Mokantiems lenkų kalbą, ši knyga yra 
viena įdomesnių, pasirodžiusių išeivijoje.

Leidyklos ar pavieniai asmenys, norį ją 
gauti, prašome rašyti: Dainora, 14, Priory 
Rd., Kew, Surrey.

LIETUVIS MADŲ APŽVALGOJE

The Daily Telegraph dienraščio savai
tiniame iliustruotame priede, vadinamam 
„Magazine“, balandžio 5 d. buvo išspaus
dinta kelių puslapių apžvalga apie naują
sias vyrų madas. Gausiai spalvota gilia
spaude iliustruotoje apžvalgoje naujosios 
vyrų mados pristatomos patraukliai ir 
įdomiai. Vyrų drabužiai darosi vis spal
vingesni, vaizdingi ir įvairūs.

Viena spalvota nuotrauka vaizduoja 
modeliuotoją su pilka tampraus sukirpi
mo eilute, kurią sukūręs „Dūlis“. Iš tiesų 
tai Londono lietuviams gerai pažįstamas 
■siuvėjas Zigmas Dulinskas, jau keliolika 
metų Londone turįs savo nuosavą siuvyk
lą. Z. Dūlio - Dulinsko siūtos eilutės pri
statymas milijoninio tiražo leidinyje, be 
abejo, laikytinas nemažu lietuvio versli
ninko laimėjimu. (r)

— Bedarbių skaičius Europos Ekonomi
nės Bendruomenės kraštuose pakilo iki 
1.700.000.

— Čekoslovakija pradėjo nuardinėti 
dalį spygliuotos vielos barikadų V. Vokie
tijos pasienyje. 

pat pradžių iki mirties jis skelbė taiką. 
Jis buvo krikščioniškos meilės skelbėjas. 
Tuo pat metu iškilo ir kiti, karingi negrų 
vadai, kurie skatina į ginkluotą kovą, 
ragina plėšti, deginti, žodžiu, karingie
siems vadams visos priemonės geros ir 
priimtinos. Jei jie ir negali būti atsakingi 
už visas dabar JAV negrų keliamąsias 
riaušes, deginimus ir plėšimus, bet tie 
veiksmai suderinami su jų politika.

Negrai JAV iš tiesų net ir dr. Kingo 
mirties faktu pasinaudojo sukelti milži
niškoms riaušėms. Šiaip dr. Kingo nužu
dymas yra, tur būt, lygiai toks pat be
prasmiškas, kaip ir prez. Kennedžio. Pir
mieji liudijimai rodytų, kad jį nužudė 
baltasis. Kodėl turėjo žūti pats taikiau
sias vadas? Ar čia turėjo kas nors tam 
tikrų išrokavimų, ar tai padarė į Oswaldą 
panašūs misijonįeriai?

Paskutinysis pasikėsinimas įvyko Vaka 
rų Berlyne. Rudis Dutschkė, tiesa, vado
vavo kairiesiems Berlyno studentams, ku
rie nepatenkinti Vokietijos vyriausybės 
politika ir nuolat kelia maištus ar riau
šes. Ypač jie nepatenkinti dešiniąja Vo
kietijos spauda, leidžiama Springerio, ku
riam priklauso apie trečdalis visos krašto 
spaudos. Springerio spauda triukšmau
jančių studentų vadus kaltina komunis
tais. Ir štai susirado užpuolikas, kuris pa
sikėsino į paties žymiausiojo studentų va
do Dutschkės gyvybę. Pasikėsintojas buvo 
pašautas ir suimtas. Nežinia, kada dar jis 
bus teisiamas, bet pirmieji tardymo duo
menys rodytų, kad ir šį kartą pasikėsinto
jas yra kažkoks nesveikos galvos savinin
kas, savarankiškas pasaulio gelbėtojas 
nuo komunizmo.

Pasikėsinimo į Dutschkės gyvybę pasė
kos irgi pasirodė rūpestį keliančios. Stu
dentai kelia riaušes ir net kalba apie ko
vą, kol nuvirs krašto vyriausybė, o būti
nai jau, kol bus sunaikinta Springerio 
laikraščių imperija. Greičiausia, jiems ne 
pasiseks pasiekti nė vieno tų tikslų, bet 
riaušės vyksta.

Tačiau tuose įvykiuose nuostabiausia 
ironija yra ta, kad už jų kažkur matyti 
bepročio ranka.

LAMPĖDŽIAI SVETIMIEMS

POILSIAUTOJAMS

Lampėdžiuose, Kauno priemiestinėj va 
sarvietėj, yra pastatyti nauji poilsio na
mai. Tiesa gėrisi, kad juose „kasmet pra
leidžia savo laisvalaikį, pasisemta naujų 
jėgų apie 5000 poilsiautojų, atvykusių iš 
įvairių Tarybų Sąjungos vietų“...

Toliau sako: „Visasąjunginio kurortų 
projektavimo instituto Vilniaus filialo 
darbuotojai paruošė Lampėdžių poilsio 
namų valgyklos išplėtimo brėžinius. Iki 
penkmečio pabaigos taip pat iškils nau
jas 250 vietų klubas ir 36 butų gyvena
masis namas". Atseit, atvykėliai „iš įvai
rių T. Sąjungos vietų“ planingai įsitai- 
sinėja sau patogumus Lietuvos darbo ran 
komis.

(E)

PASALIAM
— Ironwood, Michigano valstijoj, JAV, 

50 m. amž. vyras prisigėrė, užėjo į vienus 
namus, paskui į kitus ir per abejus savo 
geros rūšies šautuvu 6 nušovė mirtinai ir 
3 smarkiai sužeidė.

— Etiopijos sostinėje Addis Ababoje 
prasidėjo studentų riaušės, kurioms pa
grindo davė universitete suruoštoji madų 
paroda su visokiais trumpais sijonėliais.

— Niurenberge, Vokietijoje, nuteisti 
kalėti du buvę teisėjai, kurie 1942 m. pa
smerkė mirti žydą pirklį už bendravimą 
su arijiete.

— Už milijoną svarų britai pardavė 
amerikiečiams Londono tiltą per Temzę 
(jis bus išardytas, nugabentas į Arizonos 
valstiją ir pastatytas per Kolorado upę 
patraukti smalsuoliams).

— Užsimokėjęs apie 56.000 svarų, buvo 
paleistas pagrobtasis Sardinijos biznie
rius (grobikų nelaisvėje jis išbuvo apie 
mėnesį).

— Pro Rytų Pakistaną praėjo audra, 
kuri palietė trejetą miestų, žuvo 70, su
žeista apie 700 žmonių.

— Vakariniame Pakistane siaučia cho
leros epidemija, ir vien paskutinėmis die
nomis mirė ne mažiau kaip 100 žmonių.

— Raleighe, Siautės Karolinoje, buvo 
sukilę apie 400 kalinių, ir prižiūrėtojai 5 
jų nušovė ir 86 sužeidė (buvo sužeisti ir 
keli prižiūrėtojai).

— Indonezijoje areštuoti 52 kariai, ku
rie įtariami Pietų Sumatroje sudarę ko
munistų partijos junginį.

1
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DABARTIES SUTEMOSE
Kur eina mūsų šitas visaip pasileidęs 

pasaulis, o su juo kartu ir beveik visi lie
tuviai?

Į tokius klausimus paprastai stengiasi 
atsakyti filosofai moralistai ir visada pa
linkę šaukti atgailoti religininkai. Taip 
yra, tur būt, buvę nuo Adomo ir Ievos lai
kų ir taip, tur būt, bus ikį pasaulio pabai
gos, kada, kaip sakoma, visi kelsis, ims 
savo kaistus ir eis į paskutinįjį teismą, 
jeigu iki to dar nežinomo laiko politi
kų įsakymais nebūtume moderniomis 
priemenėms suskaldyti į smulkiausias da
lelytes, kurtas gal jau sunku būtų surink
ti. Su tuo baigtųsi visi paklydimai ir pa
leistuvystės ir žmogų taisytis šaukianti li
teratūra.

Mes irgi kaitas nuo karto susilaukiame 
tokios mūsų paleistuvystes išvardijančios 
ir atgailauti šaukiančios literatūros. Va, 
į tokios literatūros lobyną turime įskaity
ti ir naująją Broniaus Zumerio knygą Da
barties sutemose, žvilgsnį į mūsų laikų 
žaizdas ir skaudulius, kaip paantraštėje 
sakoma. Marijonų vienuolija yra premi
javusi šį darbą, kaip religinės minties vei
kalą. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje (knygos mecenatas — mons. M. 
Urbonas). Viršelis pieštas P. Jurkaus, 
įvado žodį parašė Al. Baronas. Puslapių 
— 187. Kaina 2.50 dol.

Kai knyga net premijuota, o joje kalba
ma apie plačiajai visuomenei galinčius 
rūpėti pasileidusio pasaulio reikalus, rei
kėtų ją plačiau pristatyti. Tačiau tai būtų 
labai sunku padaryti. Geriausia pačiam 
skaityti. Sunku papasakoti apie knygą dėl 
to, kad joje vis puslapis po puslapio gra
žiais, dažnai vaizdingais, visada turinin
gais, tirštais sakiniais judinama ta pati 
tema — pasaulio vis didesnio, vis baises
ne smukimo. Tas pats vis iš naujo kelia
masis krikščionies susirūpinimas pasaulio 
subedievėjmu, nukrikščionėjimu, sumate
rialėjimu, sužiaurėjimu. abejingumu Die
vui, tur būt, skiriamas skaityti kas vaka
ras po skyrelį ir ryžtis ne tik atgailą dary
ti, bet ir reformuoti save ir kitus. Jo tei
gimai įdomūs, verti dėmesio, bet neįma
nomi atpasakoti. Jeigu būtų leistina taip 
pasakyti, taį yra greičiau ne filosofijos 
veikalas, ne barnis su paklydusiais, bet 
dievoto krikščionies rauda, dėl kurios 
prasmės galima būtų stipriai ginčytis.

Gerai, pasaulis jau nebepataisomai pa
klydęs. „Katalikų Bažnyčia ne kartą įspė
jo saugotis peršamo blogio“, rašo auto

K. B ARENAS

PROFESORIUS
(6)

žižiūnienės juokas nutrūko pirmiau. Ji abiem 
rankom susiėmė kaktą, tuoj nulenkė galvą, ir iš pla
čiai išskėstų jos akių nuriedėjo kelios ašaros, žižiū- 
nas tada peštelėjo profesorių už rankovės, kryptelė
jo porą kartų galvą į duris, ir jie abu tylom išėjo. 
Profesorius trepinėjo paskui žižiūną, pirštų galais 
išstypčiojusį ne tik priemene, bet ir visu kiemu, iki 
pat tvoros. Kivėnas stengėsi eiti, kaip ir jis, bet tos 
netvirtos kojos klypo į šalis ir painiojosi.

— Nemėgstu ašarų, — tarė žižiūnas, atrėmęs 
nugarą į tvorą. — O žižiūnienė kartais mėgsta pa
rodyti ašaras. Jau kai parodo, tai greit nebesulai
kysi. Dabar, matai, išgirdo, kaip sakysi prie svečių: 
žižiūnai, žižiūnai, iš prieglaudos ištraukė profeso
rių, tai ir susigraudino, geras darbas, cha-cha-cha. 
Geras darbas sugraudino.

Pasukęs į šoną, jis pradėjo nagais lupinėti tvo
ros lentelę. Pasidairys į tolį, j Kivėną, į giedrą dangų 
ir vėl nagais lupinėja atspurusias atplaišėles. O Ki
vėnas stovi ir žiūri į jį ir į tą lupinėjimą.

— Palauk, ar aš nebūsiu tik apsirikęs? — atsi
grįžęs stuktelėjo jis profesorių. — Ar nemanai, kad 
jai kaktą skauda dėl tos kvailos operacijos? Well, 
taip ir bus, taip, greičiausia, ir bus. Pamačiau — rie
da ašaros. Taip ir bus! Well, kaktą skauda, taip ir 
bus. Cha-ch-cha. Cha-cha-cha.

Kvatojo jis nebesivaržydamas, atvirai. Kelis 
žingsnius greit paėjo į duris, grįžo prie tvoros, dar 
nusikvatojo ir patvoriu nuskubėjo tolyn, palikęs 
profesorių vieną. Kivėnas buvo besivejąs jį, bet tuoj 
sustojo, o Žižiūnas skubėjo ir labai greit tolo ir nė 
karto neatsigrįžo.

Šeštadienio pavakariu jis dar įsigeidė, kad pro
fesorius pakartotų jam savo rytdienos prakalbą. 
Vieni du jie stovėjo prie daržinės. Kivėnas įėjo vi
dun, linkčiojo ir sveikino nesamus svečius, vis per
traukiamas žižiūno nykaus kvatojimosi. Kai Kivė
nas baigė, tik tada žižiūnas nesmagiai tarė:

— O kaip dėl to, kad paėmėm iš prieglaudos, 
ar nesakysi, užmiršai? Duoną valgai, nieko nedirbi, 
ar nesakysi, ar užmiršai?

— Nesakysiu, — nejaukiai tarė Kivėnas, tru
putį susigūždamas. — Apsigalvojau: senas tai senas,

rius. „Tačiau laisvamaniškoji buržuazija 
nekreipė dėmesio. Įvykdytas esminis nusi 
kaitimas — nužudyta meilė... Kalvarijoje 
meilė buvo prikalta prie kryžiaus, o mo
dernusis buržujus ją nužudė“.

Kaip matome, čia autorius kaltina 
„laisvamaniškąją buržuaziją“. Toliau nu
rodo, kad darbininkų klasė išėjo ieškoti 
meilės ir išganymo šalia krikščionybės. 
Kodėl? O gi dėl to, kad krikščionių poli
tikų ir darbdavių turtų ir valdžios troški
mas nustelbęs jų krikščioniškumą. Iš ka
talikų pusės buvę padaryta nemaža klai
dų palaikant konservatyvias idėjas. Atė
ję Mflrksas. Engelsas, Leninas ir nusivedė 
darbininkus, kuriems krikščionys pagailė
ję duonos, drabužio, pastogės. Ir šitokie 
išvedžiojimai eina per visą knygą. Net ir 
ne vien liberalai pagailėję duonos, įsidė
mėkime, bet krikščionys.

Autorius, aišku, mato ir sako, kad ne 
vien nuo krikščionių laikysenos priklauso 
vissos blogybės. Jeigu Hitleris buvo krikš
čionis, tai Stalinas — ne. Jeigu Franko,

VILNIAUS TEMA
Darbų apie Vilnių vis po truputį dau

gėja, ir tuo, manytume, nėra ko stebėtis. 
Vilnius — mūsų sostinė, senas ir istoriš
kai turtingas miestas, Gedimino miestas, 
kaip mes esame jau įpratę iš seno sakyti, 
nors dabar Lietuvos istorikai tvirtina su
radę pakankamai įrodymų, kad tas mies
tas buvo jau išaugęs prieš Gedimino lai
kus. Vilniaus miestas turi turtingą gerų 
ir blogų įvykių istoriją. Ten menų ir 
šventenybių centras, tautinių relikvijų, 
lenkinimo ir tautinio atgimimo, paskui 
ponų Lenkijos vergas, paskui... Taip, ta
sai Vilnius ant kalvos...

Šiuo metu jau skaitėme laikraščiuose, 
kad Lietuvoje bus išleista net dviejų to
mų Vilniaus istorija. O čia, štai, laikome 
rankose Austra|ijo(je gyvenančio Bro
niaus Zumerio stamboką darbą Vilniaus 
kraštas faktų ir atsiminimų šviesoje. Tai 
yra atspaudas iš LKM Akademijos Met
raščio III tomo, išleisto 1967 m. Romoje. 
Darbas arti 100 didelio formato puslapių.

Kas Lietuvoje dabar rašoma Vilniaus ir 
jo krašto reikalu, tai vis žiūrint daugiau 
ar mažiau iš kitokių pozicijų. Ten oficia
lioji politika nežino tokio Vilniaus klausi
mo — jis yra Lietuvos, Sov. Sąjunga žiū- 

elgeta tai elgeta, geri tamstos tai geri, bet aš jau 
visai susiniekinčiau, pats susiniekinčiau, lyg kokiam 
cirke, kad žmonės galėtų pasijuokti. Ne, pone ži
žiūnai, negaliu. Senas tai senas, vargšas, senas, bet 
visiškai susiniekinti...

Jis kilsčiojo akis į žižiūną ir kelis kartus rijo 
seilę. Pagaliau sujudino rankas, nutilo ir sužiuro Ži- 
žiūnui į akis.

— Nesakysi? Susiniekinti, sakai?— nusiminęs 
tarė žižiūnas. — Kur čia susiniekinsi? Čia teisybė, 
tikra teisybė! Duodam duoną, o pas kitus dirba, dar 
ir sunkiai dirba! čia teisybė!

— Teisybė, teisybė, sutinku, kad teisybė, bet 
kaip aš dabar? Senas žmogus ir prieš mirtį dar nu
krisiu visiškai.

— Kur čia krisi?
— Aš negaliu, pone žižiūnai. Vežkit mane į 

prieglaudą...
— Gerai, nebeduosim duonos, — atsidusęs ta

rė žižiūnas, o rūpesčio apkraipytas jo veidas buvo 
nusiminęs. Jis tylėjo ir žiūrėjo į profesorių, tartum 
maldaudamas pasigailėti.

— Aš negaliu, — prof. Kivėnas sujudino 
rankas.

— O aš tai galiu? Aš tai galiu, ar ne? Aš galiu 
nuvažiuoti į miestą, parsivežti seną profesorių, val
gydinti, aprengti... Tamsta, rytoj žmonės suvažiuos! 
Profesorius, profesorius, o kur tas profesorius? įeis 
senukas, sveiki, sveiki, o tai kas iš to žižiūnui? 
Tamsta pats supranti: aš tamstai geras, tamsta man 
geras, tada jau gerai. Kas gi čia yra pasakyti? Juo
kas tik! Dar kelis žodžius pridedi, ir man jau bus 
labai daug. O dėl tų kelių žodžių kas gi čia tamstai 
atsitiks? Pasaulis sugrius ar kas gi čia atsitiks? Well?

Jis sunkiai nurijo seilę ir žvilgsniu kaitino tebe- 
sikraipantį senuką.

— Well? — pakartojo. — Well? Pas žižiūną 
nėra taip bloga, duonos pakanka.

— Pakanka, pakanka, gerai, — skubėjo pro
fesorius ir linkčiojo.

— Duonos pakanka, o čia tamstai, — ištraukė 
jis iš kelnių kišenės suglamžytus penkis dolerius, — 
smulkioms išlaidoms, cha-cha-cha. Algos, cha-cha- 
cha. Tik nesakyk žižiūnienei.

Sugniaužtos rankos krumpliais jis stuktelėjo 
senuką arti peties, nusikvatojo ir ėjo tolyn, kas ke
letas žingsnių atsigręždamas ir kilstelėdamas rankų, 
tartum atsisveikinti.

— Pone žižiūnai, pone žižiūnai, — kartojo 
prof. Kivėnas, nuo pinigo pakeldamas akis į tolstan
tį žižiūną. — Pone žižiūnai, — pakėlė jis ranką su

pinigu, bet žižiūnas jau buvo prie tvoros, paskutinį 
kartą dar atsigrįžo, pats mostelėjo ir nužingsniavo 
patvoriu į ganyklas. Kai tik jis išnyko už pirmųjų 
medžių ir krūmų, Kivėnas apsidairė ir įsikišo pinigą 
apatinėn švarko kišenėn. Paėjęs iki tvoros, užsi
glaudė už medžio, kad niekas nematytų iš namų, iš
siėmė pinigą, sulenkė dvilinką, aplygino suglamžy- 
mo žymes ir įsidėjo piniginėn.

žižiūną jis susitiko prie pietų stalo. Kivėnas ne
ramiai dirsčiojo į jį ir kelis kartus čiuptelėjosi kiše
nės. Kai žižiūnienė po pietų nubėgo žiūrėti savo ke
pinių, tada jis apsidairęs ir tarė:

— Pone Žižiūnai, aš noriu pasikalbėti dėl tų 
pinigų.

žižiūnas taip pat apsidairė, nusikvatojo ir pri
dėjo pirštą sau prie lūpų.

— Tššš! Susitarėm tylėti. Tššš!
— Aš taip negaliu, pone žižiūnai.
— Aš taip negaliu, aš kitaip negaliu, — kryp

telėjo jis kairėn ir dešinėn. — Profesoriau, profeso
riau, ai, ai, ai, vargas man su tavim, tikras vargas. 
Ar tas popieriukas toks sunkus, kad negali, ką?

— Pinigas! Penki doleriai! Jau aš apžiūrė
jau, ir...

— Tššš! — žižiūnas vėl pakėlė pirštą prie lū
pų. — Ai, profesoriau, profesoriau, — kumštelėjo 
jis Kivėną. — Viskas sunku, viskas sunku. Matai, 
kai žmogus senas, tai viskas sunku.

Tarpdurį pasiekęs žižiūnas nusikvatojo, ir tą
dien abu jiedu jau nebesusitiko. Vakare Kivėnas il
gai snaudė virtuvėje ir vis laukė, o žižiūnas, kai po 
pietų išvažiavo miestan apsipirkti, tai ir negrįžo iki 
vėlumos. Žmona dairėsi pro langus, klausėsi ir rū
pinosi, nes taip retai teatsitikdavo, o Kivėną, kai tas 
tik prabusdavo iš snaudulio, vis ragino:

— Eik jau lovon, pasilsėsi, eik, profesoriau, eik.
— Aš dar palauksiu, — kartojo Kivėnas, bet 

pagaliau nebeišlaikė ir nuėjo lovon, o žižiūnas grį
žo tik po vidurnakčio, gerai įšilęs ir sunkiai sukal
bamas. Dėl to ir rytą atsikėlė vėlai ir dar gerai neiš
miegojęs, dar su girtumo žymėmis veide ir jude
siuose. Būtų jis miegojęs iki pat pietų, bet žmona su 
triukšmu pribudino, nes kieman įsuko pirmasis ir 
visų ankstyvasis svečias — žižiūnienės pusbrolis, 
tas senbernis, kuris savo ūkyje nelaikė nė vienos mo
ters, o pakviestas į svečius iš namų išvažiuodavo su 
saulės tekėjimu, kad būtinai suspėtų pusryčiams, o 
svetur valgydamas vis gardžiuodavosi, net duoną 
kramtydamas.

(Bus daugiau)

Salazaras krikščionys, tai Castro, tur būt, 
ne. Bet ar ne svarbiausias dalykas būtų 
padėti pasauliui pasukti į gerą kelią? 
Kaip galėtų prisidėti prie tos misijos ei
linis lietuvis krikščionis, kuriam ir ta 
knyga skiriama? Jis neturi nei fabrikų, 
nei dvarų (o jeigu kas turi, tai labai re
tas). Visi maitinamės daugiausia iš krikš
čioniškos fabrikantų saujos. Valdo ir ri
kiuoja mus čia irgi vis daugiausia krikš
čionys. Jeigu jie kartais būna negeri, tai 
vargu mes, pasiskaitę B. Zumerio knygos, 
pajėgsime juos pamokyti krikščionybės. 
Gera nors tiek, kad visokios krikščioniš
kos ir pagoniškos profesinės sąjungos per 
dešimtmečius iš tų krikščioniškų darbda
vių jau iškovojo visiškai pakenčiamą duo
nos kąsnį, tai mums atkrinta reikalas ką 
nors mokyti.

Mums belieka tik skaityti šią knygą ir, 
tur būt, galvoti, kad naudos iš jos bet 
kam bus maža.

P. An.

ri, kad taip būtų, kaip nustatyta, ir jeigu 
Vilnijoje kur nors sienos išvestos ne taip, 
kaip norėtų lietuvis ar lenkas ar gudas, 
tai vis tiek viešumos tokie norai nepasie
kia. Vilniaus politinis klausimas tebėra 
gyvas mums, svetur gyvenantiems, vis 
turint galvoje ne tik svetur gyvenančių 
imperialistinių lenkų riksmus ir naciona
listinių gudų svaičiojimus, bet ir galimy
bes, kad padėtis gali pasikeisti ir iškilti 
nauji Pilsudskiai ir Želigovskiai, išalkę 
svetimų žemių ir vergų.

Br. Zumerio savo darbe ir žiūrima į 
reikalą iš tų mūsiškių pozicijų. Savo ap
žvalginiam darbui autorius panaudoja 
daugiausia svetur jau po karo išėjusias 
knygas — atsiminimų knygas, straipsnius 
laikraščiuose ir žurnaluose, tarpais įjung
damas ir savo patyrimo nuotrupų.

Knyga pradedama kitų pretenzijomis 
į Vilnių. Išaugusį ir žydintį miestą nunio
kojo pirmiausia rusai, sustabdę jo augimą 
ir pavertę jį eiliniu gubernijos miestu. 
Paskui prasidėjo lenkų priespaudos me
tai, kai Vilnius buvo dirbtinai atskirtas 
nuo savo užnugario, o jo gyventojai sten
giamasi nutautinti. Svetur gyvenantieji 
lenkai ir šiandien savo vėliavas tebepuo

šia Vilniaus herbu, laikydami jį lenkišku 
miestu įr dar Vakarų kraštams ta prasme 
leisdami miglas į akis. Trečias pretenden
tas į Vilnių (o kartu ir į didžiąją dalį 
Lietuvos) yra kažkuriuo būdu istorijos 
rūkuose susipainoję tam tikri gudų 
sluoksniai. Autorius, priešingai, įrodo, 
kad daugelis lietuviškų žemių yra įjung
tos į Gudijos ir Lenkijos ribas, ir tose že
mėse dar yra išlikusių lietuviškų kaimų.

Kaip per amžius keitėsi Lietuvos sienos 
su slavų kraštais, kaip tose atskirose da
lyse nyko ar buvo naikinama lietuvybė, 
autorius aptaria atskirais plačiais knygos 
skyriais. Prievartinis lietuvybės naikini
mas, aišku, vyko labiausiai tose srityse, 
kurias turėjo užgrobusi Lenkija. Ta tema 
jau ir anksčiau ne vienas darbas buvo pa
rašytas (M. ir V. Biržiškų, J. Cicėno ir 
kt.). Bažnyčia, mokykla ir administracija 
šiame darbe ėjo ranka rankon, nesiskai- 
tydamos nei su žmoniškumu, nei su įsta
tymais.

Lenkų okupacijos metais Vilniaus kraš
tą smaugė ir dar vienas priešas — skur
das. Lenkija prisijungė kraštą ne norėda
ma pasirūpinti jo žmonių gerove, bet gry
nai politiniais imperialistiniais sumeti
mais.

Paskutiniuose šio darbo puslapiuose 
paduodama šiek tiek duomenų apie buvu
sias lietuviškas žemes, kurios dabar yra 
įjungtos į Lenkijos valstybę.

Kadangi Vilnius ir jo klausimai mums 
visiems rūpi, tai šį aožvalginė B. Zumerio 
knyga, tikėkimės, susilauks skaitytojų net 
ir šiais lietuviškai knygai nepalankiais 
laikais.

K. Abr.

DAILININKŲ NAMAI PALANGOJ

Sovietų Sąjungos dailininkų fondas pa
sistatydino Palangoj naujus keturių aukš
tų namus. Anot Tiesos, „šiomis dienomis 
juose apsigyveno pirmieji naujakuriai. 
Jie atvažiavo čia iš įvairių Tarybų Sąjun
gos kampelių... Numatoma, jog kasmet 
juose kūrybiškai dirbs apie 160 dailininkų 
ir apie 500 dailininkų su savo šeimos na
riais galės praleisti atostogas".

Anksčiau rusai dailininkai buvo užėmę 
buv. Tiškevičiaus rūmus. Jų nepakako, ir 
jie nebuvo pritaikyti atostogautojams su 
šeimomis. Dabar Tiškevičiaus rūmai per
leisti Gintaro muziejui. Bet lietuviai dai
lininkai Palangoj savo židinio kaip netu
rėjo, taip ir neturės. Vienas kitas gal bus 
priimtas pavasaroti rusų minioj.

(E)

GYVENIMO PAVYZDYS

„Ar tavo akis todėl netikusi, kad aš ge
ras?" (Mato 20, 15).

Pavydas
Pavydas apkartina žmogaus gyvenimą. 

Yra tai liūdesys, kad kitam sekasi, kad jo 
pasisekimas mažina mūsų svorį visuome
nėje. Pavyduolis pradeda nekęsti savo ar
timo, ima džiaugtis ištikusiomis artimą 
nelaimėmis. Prie to prisideda apkalbos, 
šmeižtai, kerštai, klastos. Pavydėdamas 
artimui svarbių dalykų ir norėdamas, kad 
jis to viso netektų, naikina artimo meilę, 
nusikalsta prieš jį. eina ranka rankon su 
piktąja dvasia. Šv. Raštas sako: „Velnio 
pavydu atėjo į pasaulį mirtis, ir kurie 
jam priklauso, juo seka" (Išm. 2, 24-5).

Kainas, pavydėdamas broliui Abeliui, jį 
užmušė. Patriarcho Juozapo broliai pa
vydėjo jam tėvo meilės ir pardavė jį ver- 
gijon į Egiptą. Pavydėjo Izraelio vadai 
Jėzui ir įdavė jį Pilotui pasmerkti: „jis 
žinojo, kad jie buvo jį įdavę iš pavydo" 
(Mato 27.18). šv. Povilas apaštalas savo 
laiške romėnams įvardija pavydą tarp 
stambiausių nusikaltimų. Jis rašo: „Elki
mės padoriai, nepasiduodami apsiriji
mams ir girtuokliavimams, paleistuva
vimui ir begėdystei, barniui ir pavydui" 
(Rom. 13.13).

Apaštalavimas
Chicagos universiteto studentė Donna 

Myers, žydaitė, dabar jau katalikė, at
skleidžia savo kelią į Katalikų Bažnyčią.

— Būdama jaunutė, lankiau sinagogą, 
bet mano tėveliai retai į ją eidavo, ir aš 
pradėjau religija nesidomėti. Kai įstojau 
į Chicagos universitetą, mano smalsumą 
religija sukėlė paskaitos apie šv. Tomo fi
losofiją.

— Mano svainis gyveno kartu su W. 
Ashley, kuris atsivertė ir tapo dominiko
nų kunigu. Mane žavėjo Calvert Club na
rių išsimokslinimas. Klubui priklausė ka
talikai. Jų svarstymai paskatino mane 
perskaityti Chestertono Orthodoxy, Dani- 
clouso Salvation of the Nations ir Morto- 
no Seven Story Mountain.

—- Bebaigdama universitetą, rašiau stu
diją apie pop. Leono XIII Rerum nova- 
rum encikliką. Tai pagilino mano susido
mėjimą religija.

—- Bedirbdama mokslo laipsniui įsigy
ti. ryžausi paprašyti kunigą, kad man duo 
tų sistemingas tikėjimo pamokslas. Kun. 
Valentinas, karmelitas, apsiėmė mane pa
mokyti. Man atsidarė nauji žinijos plotai. 
Paaiškėjo Kristaus asmuo, jo sukurtoji 
Bažnyčia, jo įpareigojimas: „Eikite tad ir 
mokykite visas tautas, krikštydami juos 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dva
sios, ir mokydami juos laikyti visa, ką tik 
esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis 
visas dienas, iki pasaulio pabaigai" (Ma
to 28. 19).

— Mane pakrikštijo St. Lois. Mo„ šv. 
Kryžiaus bažnyčioje prelatas Martin E. 
Hellriegel.

— Esu dėkinga Viešpačiui už studentų 
katalikų gyvenimo pavyzdį. Jie be žodžių 
įtaigojo mane ieškoti tiesos. Patyriau di
džiausią džiaugsmą, priimdama Eucha
ristinį Jėzų.

Kun. K. A. M.

MIRĖ ANTANAS SUTKUS

Balandžio 5 d„ eidamas 76 m. amžiaus, 
Kaune mirė aktorius ir režisorius Anta
nas Sutkus.

Pasiruošęs savo darbui pirmojo pasauli
nio karo metu Rusijoje. 1919 m. Kaune or
ganizuoja Tautos teatrą, kuris su pertrau
komis veikia iki 1924 m., rūpinasi aktorių 
paruošimu ir tam reikalui steigia ūdiją 
ir jai vadovauja. Vėliau kuria satyros te
atrą Vilkolakį ir jam vadovauja.

Kauno valstybiniame teatre kaip akto
rius ir kaip režisorius išdirbo iki 1948 m.

Jis žinomas įr kaip teatro meno teoreti
kas. Yra palikęs atsiminimų pluoštą.

DU SUKAKTININKAI

Balandžio 5 d. 60 metų amžiaus susilau
kė filologas Ričardas Mironas, o balan
džio 6 d. — gydytojas higienistas Vladas 
Kviklys.

R. Mironas yra prancūzų katedros ve
dėjas Vilniaus universitete, bet šalia to 
gilinasi į sanskrito kalbos ir lietuvių kal
bos ryšio su tąja kalba studijas. Lietuvos 
nepriklausomybės laikais studijavo Sor- 
bonos universitete. Indų civilizacijos in
stitute, Paryžiuje. Dabar Vilniuje dėsto ir 
sanskrito kalbos kursą.

VI. Kviklys yra higienos katedros vedė
jas ir gydytojų tobulinimosi fakulteto 
dekanas Vilniaus universitete. Yra para
šęs eilę darbų higienos klausimais. Šiuo 
metu sakosi jungiąs tuos darbus i vieną 
vienetą, ir tai būsianti jo disertacija dak
taro laipsniui. (E)
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ANGLIJOS LIET. KLUBO PAREIŠKIMAS
Kaip yra žinoma (atsiprašau, propa

guojama!), Tarybų Lietuvoje nuolat kyla 
kolchozninkų gerovė, sparčiais tempais 
auga žemės ūkio produktų gamyba, kyla 
derlingumas. Tokie šūkiai skamba pačio
je Lietuvoje, tur būt, nemažiau ir užsie
nyje. Bet nei pačios Lietuvos žmonėms 
(tiesa, Lietuvoje žmonės viską mato savo 
akimis), nei užsieniui nepaaiškina net pa
tys propagandininkai, kieno dėka ir ko
kiais metodais Lietuvos kolchozninkaį pa
siekė tą liaupsinamąją gerovę. Čia papa
sakosiu kiek, kaip iš tikrųjų vyksta Lie
tuvoje tie reikalai su kolchozninkų gero
ve.

1966 m. ruduo. Kretingos raj. komiteto 
salėje vyksta rajono, apylinkės ir kolcho
zų partinio aktyvo ir žemės ūkio specia
listų susirinkimas. Susirinkimą atidaro 
rajono v. agronomas. „Draugai partiniai 
darbuotojai ir žemės ūkio specialistai“, 
pradeda jis. „šios dienos dienotvarkė — 
pasiruošimas rajoninei derliaus parodai, 
žemės ūkio produktų didinimas, draus
mės kolchozuose stiprinimas. Kaip žinote, 
minėtai parodai mes jau ruošiamės nuo 
vasaros. Buvo įsakyta kiekvienam kolcho
zui išrauti po pėdą didžiausių rugių, kvie
čių, linų ir t. t. Dabar išraukite po du pa
čius didžiausius runkelius, sėtinius kopūs
tus, na, žinoma, ir bulves“.

Balsas iš salės: „Drauge agronome, mes 
savo kolchoze neturim ko statyti parodai, 
neužaugo nei bulvės, nei daržovės. Vėlai 
pasėjom, nebuvo kas nuravėja, tai..."

„Stok! Kas kalba? Neužaugo — netu
rim! Avinai jūs! Ar taip jus mokė parti
nėje mokykloje? Pas jus neužaugo, tai ki
tur užaugo. Pavažiuok į kitą kolchozą, 
kur pamatysi didesnį, ir išrauk. Žinoma, 
geriau naktį, kad kolchozninkai nežinotų. 
Toliau. Pristatykite nors po vieną karvę, 
kuri duoda 5000 kg pieno per metus“.

Balsas iš salės: „Kad mes neturim to
kių karvių. Gali ir turėtumėm, bet blogos 
ganyklos, papildomai kuo šerti netu
rim. .

„Stok! Iš kurio kolchozo? „Žemaičių že
mės“ zootechnikė? Partinė? Ne? Paduo
kit pareiškimą, atleisim iš darbo. Ak, jūs 
avinai neraliuoti! Kiek gera karvė pas jus 
vidutiniškai duoda pieno?"*★************★********★★*★*****★*★★★***★*★★★★★★★★★★★*★★★★*★

Sterblinis
Australijoje surastas naujas žvėriukas, 

kurį vokiečių mokslininkai vadina 
„Schlafmausbeutler“ (burramys) —sterb
linis miegalius. Australai jį vadina Pigmy 
Possums.

Pabuvoti ir patyrinėti gamtą Australi
joje yra, atrodo, svajonė kiekvieno biolo
go. Kosmos žurnalo bendradarbiui P. 
Braun teko ten išbūti 9 mėnesius, dau
giausia krūmuose, studijuojant įvairių 
mažų žvėrelių gyvenimą ir laikyseną.

Kai jis 1966 m. rugpjūčio mėn. lankėsi 
gyvūnijos tyrinėjimo departamente Mel
bourne, tai pastebėjo, kad tą dieną visi 
ten dirbantieji tarnautojai ir mokslinin
kai buvo ypač susijaudinę. Tik po dviejų 
savaičių jam paaiškėjo, kodėl taip atsiti
ko. Biologas R. M. Warneke atnešė tada 
tenai tą žvėriuką. Nustatyta, kas tai per 
žvėriukas, tačiau dar buvo ginčytasi, ar 
tai nebus tik protėvis kengūrų ar gal 
priešistorinio sterblinio liūto. Bet Pertho 
muziejaus direktorius Ir. U. Ride įrodė, 
kad tasai radinys yra tikrai burramys. 
Iki šiol buvo galvojama, kad tas žvėriu
kas išnyko maždaug prieš 20.000 metų. Ir

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS
Sovietų ambasadorius Berlyne Mere- 

kalovas 1939 m. balandžio 17 d. pirmąsyk 
apsilankė pas reicho valstybės sekretorių 
Weizsaecikerj, kuriam jis, kalbėdamas 
„praktiniais klausimais“, pakišo mintį, 
jog nesą pagrindo, kad sovietų - vokiečių 
santykiai nepagerėtų...

Gegužės 20 d. Molotovas, kalbėdamas su 
vokiečių ambasadorium Maskvoj Schulen- 
bergu dėl pradėtinų prekybos derybų, už
siminė, jog

„sovietų vyriausybė tegalėtų sutikti de
rybas pradėti, jeigu tam būtų sukurtas 
tinkamas politinis pagrindas". („Nazi - 
Soviet Relations 1939 -1941“, Depart
ment of State, 1948, p. 6).
Rugpjūčio 2 d. pats Ribbentropas sovie

tų charge d'affairs pareiškė, jog
„tarp Baltijos ir Juodosios jūros nėra 
problemos, kuri tarp mūsų negalėtų bū
ti išspręsta. Mums abiems pakankamai 
vietos prie Baltijos, ir rusų interesams 
anaiptol netenka susikirsti su mūsai- 
siais“. (Ibid. 38 p.).
Rugpjūčio 19 d. Schulenburgas pasiuntė 

į Berlyną Molotovo jam įteiktą nepuolimo

TOKS TEN GYVENIMAS...
APIE KOLCHOZŲ KLESTĖJIMĄ IR DERLINGUMO KILIMĄ LIETUVOJ

Balsas iš salės: „Apie 3000 kg per me
tus“.

„Na, matot. Apsiveršiavusi karvė pir
mąsias dienas duoda daugiausia pieno. 
Taigi, dokumentus formindami, užrašyki
te: veršelis prie karvės išbuvo 30 dienų. 
Karvė per tas dienas davė po 60 kg pie
no. Kiek bus? 1800 kg. Pridėk 3000, ir bus 
5000 kg. Matyt, jus visus dar reiks pa
siųsti į partinę mokyklą žinių įsisavinti. 
Su tokiais glušais mes derlingumo nepa
kelsim“.

„Toliau. Man reikia vieną rajono kol
chozą pristatyti respublikai apdovanoti. 
Kolchozą, atsiekusi rajone patį didžiausią 
derlingumą. Atrodo, tai bus „Jaunoji 
gvardija“. Prašau draugą kolchozo agro
nomą paaiškinti, kaip jūs pasiekėte 20 
cnt. derlingumą iš 1 ha“.

„No kap (jis buvo žemaitis). Bova tep. 
Rodėni pasiejiem 250 ha. Į stateistiką že
mės pridaviem 180 ha. Mums lika aka- 
nuomėjės 70 ha. Pavasarį, kad matiem, 
kad roge sėlpne tier, dar nurašiem 30 ha, 
kap sneiga išgolietus. Jau turėjiem aka- 
nuomėjės 100 ha, vo statistikuo baruodė, 
kad mes batoram rogiun 150 ha. Rodėnį 
kuokei bovą tuokei, nupiuoviem vėsą 250 
ha. Dar piuoviem so kombaino, prisėdieje 
bėški svuorį. Statistika išvedė derlingumą 
nu 150 ha. Vo, ir pasiekėm aukštą derlin
gumą“.

„Maladiec. Va, tokių darbuotojų mums 
reikia. Derlingumas kiltų kaip ant mie
lių. Po paraliais, jūs komunistas, drauge 
kolchozo agronome?“

„Taip, TSKP narys“.
„Gerai, biure jus apdovanosim. Medaliu 

už darbo šaunumą. Tai baigdamas įparei
goju kiekvieną kolchozą tinkamai pasi
ruošti derliaus parodai“.

Antruoju klausimu kalba Gamybinės ž. 
ūkio valdybos viršininkas: „Draugai! 
Kaip žinia, .mes pasiekėme nemaža laimė
jimų derliaus bei ž. ūkio produktų didini
mo srityje. Pvz., „Jaunoji gvardija" gaus 
apdovanojimą iš respublikos. Mūsų res
publikoje yra nemaža tokių stiprių ūkių. 
Prisipažinsim, turim dar ir trūkumų. Di
džiausia bėda yra, kad neturim kolcho
zuose tinkamų kadrų. Dabartiniai kadrai 
dar nevisi sugeba tinkamai dirbti. Rajono

miegalius
štai dabar, 1966 m., rastas čia gyvas tos 
grupės žvėriukas.

Žvėriukas yra žiurkės didumo, pilkai 
rausvas, šviesia papilve, ilga uodega, ir 
užpakalinės kojos ilgais pirštais. Žvėriu
ko ilgis yra 25 cm, iš kurių 15 cm tenka 
uodegai.

Tas žvėriukas ten departamente gyve
na sveikas ir linksmas. Jis ėda obuolius, 
saulėgrąžas, miltų kirmėles ir medum sal
dytą vandenį. Apie gyvenimo papročius ir 
vietoves, kur jis gyvena, dar nėra jokių 
žinių. Bet galvojama, kad tai yra nakti
niai žvėriukai, kurie gyvena eukaliptų 
drevėse. Jie ten turi gūžtas ir maitinasi 
vabzdžiais ir eukaliptų sultimis.

Nepriteklių laiku jiems, matyt, pasitar
nauja riebalų sandėliukas, kuris yra uode
gos pradžioje. Ar tas žvėriukas miega žie
mą, sausros metu ar vasarą — dar neži
nia.

1966 m. žiemą ekspedicija buvo iškelia 
vusi ieškoti daugiau tų žvėriukų, bet nie
ko nerado. Gilus sniegas sutrukdė. Vasa
ros pabaigoje kita grupė tikisi daugiau 
laimėti.

J. čekauskas

sutarties projektą ir pranešė, jog sovietų 
vyriausybė sutinkanti, kad Ribbentropas 
atvyktų į Maskvą apie rugpjūčio 26-27 d. 
(Ibid. 65 p.).

Rugpiūčio 23 d. 4 vai. p.p. Ribbentropas 
susitiko Kremliuj su Stalinu, ir Molotovu.

„Rusai išsyk buvo šalti ir rezervuoti. 
Stalinas tuoj pareiškė savo dėmesį Bal
tijos valstybėms. Jis pasiteiravo, ar Vo
kietija vis tebesidomi Liepojos ir Vent- 
pilio uostais ir, nevyniodamas žodžių, 
aiškiai pareiškė, jog derybos vesti ne
bus prasmės, jeigu vokiečiai tuo klausi
mu nenusileis. Ribbentropas pasiprašė 
leidžiamas telefonu susisiekti su Hitle
riu Obersalzberge ir per kelias minutes 
gavo ryšį. Hitleris valandėlei paliko te
lefoną pažiūrėti į žemėlapį. Tuoj pat jis 
pranešė sutinkąs užleisti rytinį Baltijos 
pakraštį Rusijai...
„Toji nuolaida ledus tuoj sulaužė, ir 

viename vieninteliame posėdyje, kuris, 
beje, ilgokai užtruko, buvo susitarta vi

sais klausimais. Rugpiūčio 23 d. datos 
sutartis ir slaptasis protokolas buvo pa
sirašyti rugpiūčio 24 d. paryčiais.“ (Dr. 
Deutsch, „La Bataille“, 1947, 4. 30). 

partijos darbuotojai privalo nenuilstamai 
aiškinti kolchozų specialistams, kaip rei
kia tvarkyti dokumentaciją. Tiesa, gyvu
lininkystėje mes turime daug nuostolių 
dėl to avino Chruščiovo, kuris liepė išarti 
dobilienas ir sėti kukurūzus. Kukurūzams 
reikia trąšų, o mes jų neturim. Tai ir iš
ėjo tie nuostoliai. Bet tai, draugai, yra 
laikina. Nesvarbu, kad mes šiemet 2000 
ha teišlaikom 100 karvių. Kitą metą kar
vių skaičius pakils 40 nuoš. Taip, drau
gai, palyginus su kapitalistinėmis šalimis, 
kaip Amerika, Anglija, mes sparčiau -žen
giame į priėkį. Minėtose šalyse šiais me
tais tepakilo derlingumas 4,2 nuoš. O pas 
mus, pvz„ kaip „Jaunosios gvardijos" kol
choze, 40 nuoš. Taip žengdami į priekį, 
mes ne tik juos pavysim, bet greit ir pra
lenksim".

Trečiuoju klausimu kalba rajono parti
jos sekretorius.

„Draugai susirinkusieji! Aš kalbėsiu 
drausmės kolchozuose klausimu. Ūkių va
dovai, partiniai darbuotojai mažai duoda 
drausmės kolchozninkams. Kolchozninkus 
reikia taip sudrausti, kad jie nemunmėtų, 
jog reikia dirbti per dieną 10-12 vai., jog 
reikia dirbti sekmadieniais. Reikia juos 
įbauginti: jeigu murmėsite, atsisakysite 
dirbti 10-12 vai. arba sekmadienį, nebe- 
gausite 60 arų, negausite karvei pašaro, 
vietoje 18 rub. ž. ūkio mokesčių mokėsite 
46. Arba jei neišėjo kurią dieną į darbą, 
bausti 5-10 rub. Tada jie bus paklusnūs. 
Reikia taip sutvarkyti darbo drausmę, 
kad kiekvienas kolchozninkas drebėtų, 
šiandien kolchozas „Žemaičių žemė" yra 
blogoje padėtyje. Matysite, rytoj nuvešim 
naują pirmininką, tai kolchozas kils kaip 
ant mielių".

Atsiliepia „Žemaičių žemės" kolchozo 
agronome: „Kokį pirmininką mums duo
si?"

„Ogi „Jaunosios gvardijos" kolchozo 
sąskaitininką".

„Drauge sekretoriau, juk jį atleido iš 
darbo už girtuokliavimą. Kaip dabar? 
Mums į pirmininkus?"

„Atleido, atleido! Visa tai nesvarbu. 
Vakar draugas Lingė įstojo į KP narius. 
Tai ką jis, tavo manymu, dirbs? Aišku, 
kolchozo pirmininku. Rytoj 12 vai. sušau
kite žmones. Atvešim naują pirmininką. 
Aišku?"

„Aišku, drauge sekretoriau".
„Taigi, susirinkimą baigėme. Baigda

mas noriu pridurti, kad nepakankamai 
dirba mūsų rašytojai, redakcijos. Nemoka 
tinkamai nušviesti mūsų laimėjimų, pa
siektų žemės ūkyje bei kultūros srityje. 
Visi turime stengtis parodyti visam pa
sauliui, kaip kyla ir klesti socialistinė sto
vykla, kad greitu laiku mes tapsime pir
maujantys".

Tik, žnoma, ir jis pats nežinojo, nuo ku- 
Tik, žinoma, ir jis pats nežinojo, nuo ku

rio galo pirmaujantys. Juk eilė turį du
Kaethe M.

PERKŪNO NAMAI IR BALTOJI 
GULBĖ

„Literatūra ir menas“ rašo, kad „vienas 
Kauno senamiesčio kampelių labai įspū
dingai atgimė — čia restauruoti Perkūno 
namai. Įdėta daug darbo, daug subtilios 
kūrybinės meilės“. — „Bet iš viso Kauno 
senamiesčio komplekso restauravimo 
klausimas kelia tam tikrą nerimą. Pvz„ 
Rotušės likimas.

„Maždaug prieš trejus metus buvo su
manyta ją restauruoti, šio darbo turėjo 
imtis SMRG dirbtuvės. Bet kažkodėl Ro
tušės pastatas buvo paliktas „dievo va
liai“: iš esmės restauravimo darbai ligi 
šiol čia dar nevykdomi. O per 2-3 metus 
šis pastatas smarkokai apriautas. Kadangi 
jo niekas specialai nesaugo, per tą laiką 
daug kas išgrobstyta“...

Prieš daugiau kaip 40 .metų Vaižgantas 
— pavadinęs Kauno rotušę „Baltąja Gul
be“ — šaukėsi į miesto ir valstybės val
džias, kad rūpestingiau ją prižiūrėtų. Ta
da tas balsas buvo išgirstas. Dabar Mas
kvos cenzūruojamame biudžete atsirado 
lėšų viešbučiui turistams iš Rusijos Lam
pėdžiuose statyti, o Baltajai Gulbei nuo 
šalčių, audrų ir vandalų apsaugot jų ne
liko. (E)

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. AGO 4374.

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

Manchester.

(Tęsinys iš pr. numerio)

7. Reiškiame užuojautą A. Pužauskui, 
kuris, nustojęs būti senosios valdybos vei
kėju, su nostalgija prisimena Europos 
Lietuvyje: „Žinau, kad smagu yra veikti, 
iškentėjus tiek metų be jokios veiklos. 
Laikraščiuose korespondencijos, garbė ir 
šlovė žmogų lydi, visi pagarbiai žiūri, akių 
nenuleidžia nuo garsių vadų“. Nereikia 
perdaug nusiminti, reikalai gali pasikar
toti. Juk dabartinė klubo valdyba neketi
na kovoti dėl tų valdybos postų, kaip tai 
praktikavo senoji valdyba. Pagal priim
tuosius įstatus, valdyba renkama tik vie- 
nerių metų kadencijai. Tad šių metų spa
lio mėnesį visi Anglijos Lietuvių Klubo 
nariai, apsimokėjusieji nario mokestį, ga
lės kandidatuoti ir būti renkami į valdy
bą.

8. Negalime patikėti A. P. žodžiams 
apie „senuosius“: „Paskutiniame susirin
kime jie prigrasino mane rašyti į E. L. ir 
viską paaiškinti. Tai labai nenorėdamas ir 
padariau“. Mūsų žiniomis, faktai liudija 
ką kita. Ne tiek „senieji“ niršta, kiek pats 
A. Pužauskas, kuris, matydamas, kad dau
gumas jų nori taikiai sugyventi su naują
ja valdyba, pradėjo bijoti, kad neužilgo 
visai gali pranykti galimybė diriguoti iš 
užkulisių. Ne paslaptis, kad naujoji val
dyba nori taikos ir visus kviečia vieny
bėm Tam pritariu ir daugumas „senųjų“.

Geriausias to įrodymas gal bus vasario 
24 d. Jaunimo Centre Chicagoje įvykęs 
Anglijos lietuvių Užgavėnių vakaras. Ta
me parengime dalyvavo daugiau kaip 350 
žmonių. Maistas vakarienei buvo pirktas 
iš Prano Rumšos delikatesų krautuvės. 
Nežiūrint tai, kad P. Rumšą pirmininkau
ja „seniesiems“, jis mielai sutiko iškabint 
savo krautuvės lange mūsų rengtojo va
karo skelbimą, be to, dar užsakė ir apmo
kėjo 12 asmenų stalą ir savo prielankumą
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Pradžioj Lietuvoj skautus pradėta va
dinti vyčiais. Net Amerikos lietuvių Vy
čių organizacijos himnas buvo naudoja
mas kaip skautų himnas. Bet kai įsitikin
ta, kad Amerikoje veikiantieji vyčiai yra 
visai kitokio pobūdžio organizacija, tai ir 
jų vardo atsisakyta. Tik vėliau vyresnieji 
skautai buvo pavadinti vyčiais.

t t t
Pertvarkant Kauno Karo muziejų ir jo 

sodelį, kilo sumanymas prie Žuvusiųjų dėl 
Lietuvos paminklo palaidoti Nežinomojo 
Kario palaikus. Kariuomenės vadovybė 
sumanymui pritarė, ir 1936 m. vasario 16 
d. Nežinomojo Kario palaikai buvo palai
doti Karo muziejaus sodely.

1938 m. JAV įgaliotas ministeris Lietu
vai Norem Nežinomojo Kario kapą apso
dino iš Amerikos nuo Vašingtono kapo vi
joklinėmis rožėmis.

t t t
1920 m. Lietuvoje buvo 13.730 prekybos 

įmonių, o 1939 m. — jau 25.527.
1939 m. Lietuvos pramonėje dirbo 

32.371 darbininkas. Netekus Klaipėdos 
krašto, beliko tik 27. 328.

JAUNIMUI
MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Prieš porą savaičių Jaunimo Skyrius 
gavo skaitytojo laišką, kurį išspausdino
me. Ten buvo kalbama apie vieną klaidą, 
kuri ne mūsų buvo padaryta. Be to, jis 
(ji) rašė, kad, vietoje angliškų plokštelių, 

■turėtume rašyti apie lietuviškas. Mes ži
nom, kad lietuviškos plokštelės yra skel
biamos, bet mes nežinom, ar jos geros, ar 
'blogos. Užtat mes negalim jų kritikuoti. 
Tačiau kviečiu skaitytojus, kurie perka 
lietuviškas plokšteles, parašyti apie jas 
.ir aprašymą atsiųsti Jaunimo Skyriui.

Šia proga prašysiu, kad rašantieji pasi- 
irašytų. Jeigu nenorite, kad jūsų pavardė 
'būtų spausdinama laikraštyje, tai gale 
laiško tai pažymėkite, o mes jūsų pagei
davimą tikrai išpildysime.

Vytautas Janulevlčius
Jaunimo Skyriaus redaktorius

Įvairių menininkų įrašyta ilgo grojimo 
(LP) plokštelė „This is Soul“ šią savaitę 
įkopė į ketvirtą vietą Top Ten LP‘s len
telėje. Tai labai gera plokštelė. Ją verta 
įsigyti už 14 šilingų. Manau, kad ji netru
kus pasieks ir pirmąją vietą.

Louis Alrmstrong sekanti ilgo grojimo 
plokštelė bus „Congratulations“.

* * *
— The Kinks grupė įgrojo naują plokš

telę „Wonder Boy", žodžiai — Ray 
Davies.

— Andy Williams'o plokštelė „Can't 
Take my Eyes off You" kyla aukštyn. Ki- 
ki Dee irgi šią dainą dainuoja, bet be jo
kios sėkmės. 

dar parodė ir paskirdamas vertingą dova
ną mūsų loterijai. Kada L. Venckus ir P. 
Rumšą, salėje susitikę ir draugiškai pa
sisveikindami, padavė vienas kitam ran
kas, aplink esantieji pradėjo ploti, šitie 
faktai aiškiai rodo, kad Anglijos lietuviai 
negalvoja apie du klubus, o siekia vieny
bės, kurią trukdo tik keli užsispyrėliai, ne 
garbėtroškos, kuriems, esą, iš baimės va
dovauja A. P.

9. Antras ne mažiau reikšmingas įvykis 
yra kovo 5 d. Naujienose išspausdintasis 
P. Rumšos rašinys apie Anglijos Lietuvių 
Klubą. Ten jis sveikina „naujuosius“ ir 
reiškia jiems savo linkėjimus. Atsakyda
mas į sveikinimus, mūsų valdybos pirmi
ninkas padėkojo P. Rumšai ir kvietė vi
sus Anglijos lietuvius jungtis į vieningą 
darbą. Tas atsakymas buvo pasiųstas Nau
jienoms su prašymu išspausdinti jį 
kaip atvirą laišką Pranui Rumšai. Nors 
praėjo jau mėnuo, deja, tas atsakymas 
dar nepasirodė. Kodėl? Atsimenant A. P. 
Hollywood salėje pareikštąjį pasižadėjimą 
„nepraleisti pro spaudą“ ir tą faktą, kad 
jis yra Naujienų redaktorius, darosi aiš
ku, kodėl taip yra.

10. Atsižvelgdami į tai, kad A. P. taip 
sunku pergyventi valdžios ir garbės nete
kimą, mes ne tik kad pritariame, bet ir 
patariame jam vykdyti jo paties pareikš
tąją mintį: „...atsisėsti prie amerikoniškos 
televizijos ir gerti alų, kaip daro visi pro
tingi žmonės“. Bet kadangi, kaip lietuviai 
sako, nėra tokio blogio, kuris neišeitų į 
gerą, mes tikime, kad ir A. Pužausko sa
votiškas Anglijos Lietuvių Klubo garsi
nimas ir jo atgarsiai klubui bus naudingi. 
Už pasitarnavimą A. P. reiškiame padė
ką.

Anglijos Lietuvių Klubo
Valdyba

1949 m. liepos 2 d. Londone įvyko pir
masis Anglijoje gyvenančių lietuvių žur
nalistų suvažiavimas. Tuomet buvo ir 
įsteigtas Liet. Žurnalistų Sąjungos sky
rius D. Britanijoje. Pirmąją valdybą su
darė K. Obolėnas — pirm., F. Neveravi- 
čius — sekret., S. Kuzminskas — iždin.

į t t
1924 m. Kaune, Petro Vileišio aikštėje, 

buvo suruošta pirmoji dainų šventė. Dai
navo 3000 asmenų mišrus choras. Antroji 
dainų šventė įvyko Kaune 1928 metais. 
Buvo užregistruota 8490 choristų.

t t t
Vilniuje šv. Petro ir Povilo bažnyčią pa

statė architektas Giovanni Zaor. Ji buvo 
pradėta statyti 1668 m. ir baigta 1676 m. 
Lipdybiniai vidaus darbai dar užtruko 
apie 7 metus. Bažnyčios viduje yra apie 
2000 žmogaus pavidalo figūrų.

t t t
Pirmas Lietuvos valstybinio baleto pa

statymas įvyko 1925 m. gruodžio 4 d. Bu
vo pastatytas Delibes baletas Coppelia. 
Prieš karą balete darbavosi apie 60 artis
tų. 1935 m. mūsų baleto trupė sėkmingai 
gastroliavo Londone ir Monte Carlo.

— The Herd įgrojo populiarią naują 
plokštelę „Don't Want Our Loving to 
Die". Tai nauja grupė, kuri dar neseniai 
visiškai nebuvo žinoma. Dabar The Herd 
darosi labai populiari grupė, ypač jų 17 
metų amžiaus dainininkas Peter Framp- 
tonni. Jei ši plokštelė susilauks pasiseki
mo, dėl ko neabejojame, grupės laukia 
graži ateitis.

— Small Faces grupė naujai įgrojo 
„Lazy Sunday".

PHD ULIARIOSIOS
r U r S A VAITĖS PLOKŠTELĖS
— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Wonderful World,
Louis Armstrong

2. Congratulations,
Cliff Richard

3. If I only had Time,
John Rowles

4. Delilah,
Tom Jones

5. Simon says,
1910 Fruitgum Company

6. Lady Madonna,
Beatles

7. Can't take my Eyes of you,
Andy Williams

8. The Dock of the Bay,
Otis Redding

9. Jenniffer Eccles,
Hollies

10. Step inside Love,
Cilla Black
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Europos lietuviu kronika KETTERINQAS
PASKUTINIS, BET PLATAUS

MASTO MINĖJIMAS KASDIENISKOS
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: Derbio Lietuvių
NOTTINQHAMAS

Klubas — 6 sv. ir Dr. J. Mockus — 2 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje

PAČIAME ŽYDĖJIME RETAS 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Anglijos lietuvių kolo- 
Lietuvos nepriklauso- 

tad 
ruošiamasis

SMULKMENOS

A.A. MINISTERIO B. K. BALUČIO

PAMINKLO FONDO AUKOS
S. Karalevičius aukojo 10 sv., I. Gilys 

5 sv.
Ministerio Balučio Paminklo Fondas

LONDONAS
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.

A.A. ROZALIJA KRIAUČIŪNIENĖ
Balandžio 12 d. mirė Londono senosios 

lietuvių išeivijos narė Rozalija Kriaučiū
nienė. Palaidota iš lietuvių bažnyčios baž 
nyčios balandžio 19 d. Šv. Patriko kapinė
se, šeimos kape.

SVEČIAS IŠ KANADOS
Praeitą savaitgalį, pakeliui į garsiąją 

pramonės mugę Hannoveryje, Vakarų Vo
kietijoje, Londone buvojo Kanados lietu
vis Zigmas Laugalys.

šeštadienį apsilankęs Lietuvių Namuo
se, Z. Laugalys pasakojo, kad Europon at
skridęs tarnybos reikalais. Jis yra Angel 
Stone Ltd. bendrovės direktorius ir gamy
bos dalies viršininkas. Bendrovė esanti 
vienintelė pasaulyje, aukšto spaudimo ir 
šildymo būdu iš smilčių gaminanti staty
binius akmenis.

Z. Laugalys Europoje lankosi nebe pir
mą kartą. Prieš trejetą metų jis Londone 
praleido 8 dienas ir tarnybos reikalais ta
rėsi su Britų Tyrimų instituto darbuoto- 
tojais. Apgailestavo, kad anąkart negalė
jęs apsilankyti Lietuvių Namuose ir susi
tikti su Londono lietuviais, nes neturėjęs 
adreso. (r)

Žydinčios gegužės 11 d. Nottinghame, 30 
Bentinck Rd., 6.30 vai. punktualiai, lietu
viškas atžalynas, prisimindamas Lietuvos 
atsikūrimo auksinę sukaktį ir lietuves 
motinėles, ruošia

SMAGŲ VAKARĄ
D. Britanijos lietuvių jaunimui ir suau
gusiems.

įvairią gaivią programą atliks jauni
mas ilr jo talkininkai: trumpai kalbės 
stud. R. Kinka, o D. Kaniauskas, prityręs 
režisorius, atvykęs net iš Škotijos, stato 
vienveiksmę komediją „Pasaulio galą“. 
Iš Londono dar atvyksta poetas V. Šlai
tas, J. Kinkienės 'gausi jaunų šokėjų gru
pė, J. P. Paruliai su muzika. Iš Derby bus 
naujas ansambliukas, vedamas J. Vens- 
kuvienės, neseniai atvykusios iš Lietuves, 
F. Ramonio sekstetas ir pianistas J. Ra- 
monis. Iš Manchesterio ruošiasi DBLS 
jaunieji aušrininkai, vadovaujami B. Sna- 
baitienės. Laukiama dar iš Bradfordo ir 
kitur. Prisidės, be abejo, nottinghamie- 
čiai: skautės, bendrai jaunos pajėgos ir 
židiniečiai.

Šokiams muzika bus gera.
Taigi gegužės žydinčią 11 dieną belieka 

traukti į Nottinghamą.
Maloniai laukiame!

Liet. Jaunimo Aušros 
Vartų židinys

JURGINĖS IR MIRUSIEJI

Vietos ir apylinkės lietuviškoji skauti- 
ja balandžio 28 d., 11 vai., susirenka Židi- 
nin į lietuviškas Jurginių pamaldas, ku
rios bus atlaikytos už skautų garbės narį 
a.a. min. B. K. Balutį, mirusius skautus 
K. Vaitkevičių, S. Nimčiauską ir S. Nagį.

Plačioji liet, visuomenė kviečiama da
lyvauti ir pasimelsti į šv. Jurgį, Lietuvos 
globėją, ir už nuirusius.

Visos veikliosios 
nijos jau atšventė 
mybės penkiasdešimtmečio jubiliejų, 
DBLS Ketteringo skyriaus
minėjmas bus jau paskutinysis šios auksi
nės sukakties atžymėjimas, tačiau jis bus 
plataus masto ir sujungtas su Motinos die
nos paminėjimu.

Minėjimas įvyks gegužės 4 d., 6.30 vai. 
vak., USF klube, Gold Street, Kettering.

Be oficialiosios dalies su įdomia paskai
ta, minėjimo programoje dalyvaus 
tinghamo lietuviškasis jaunimas su 
mis, tautiniais šokiais, eilėraščiais, 
doniškis P. Parulis gros akordeonu, 
veiks tikrai turtinga loterija.

Po programos iki 11.30 vai. tęsis 
su užkandžiais ir alučiu.

Laukiama ekskursijų ir pavienių
iš Londono ir kitų lietuviškųjų telkinių. 
Visi lietuviai iš arti ir toli nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti paskutiniame Lietu
vos nepriklausomybės minėjime Ketterin- 
ge!

(

Mielas Redaktoriau,

Not- 
daino- 
o lon- 
Be to,

šokiai

svečių

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 
klube rengiamas

Motinos dienos minėjimas.
Programoje B. Snabaitienės paskaita, o 

Manchesterio lietuvių jaunimas išpildys 
meninę programos dalį.

Minėjimą rengia Bradfordo Atžalyno 
šokėjų grupė.

Kviečiame visus lietuvius minėjime da
lyvauti.

Rengėjai

WOLVERHAMPTON AS

PAIEŠKOJIMAI
Stanaitis Juozas, kilęs iš Tūbelių km., 

Lukščių valsčiaus, atvykęs į Angliją 1947 
m., pats ar žinantieji apie jį prašomi 
pranešti: Juozui Veniui, 6796 Schoenen- 
belrg, Ringstrasse 13, W. Germany.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio skautai gegužės 5 d. 
(sekmadienį), 5 vai. p.p., Klubo patalpose 
rengia Motinos Dienos minėjimą. Dienai 
pritaikytą paskaitą skaitys stud. Irena 
Jakiibaitytė.

Prašome malonėti susirinkti ir pagerbti 
savo motinas.

Skautų Tėvų Komitetas

KVIETIMAS Į MINĖJIMĄ

Gegužės 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
George hotelio salėje įvyks Motinos die
nos ir Vilties klubo 13 metų sukakties mi
nėjimai. Po programos įvyks pasilinksmi
nimas.
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas 
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.

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

VASARINIS 1968. 1:

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
ir paremti mūsų sportuojantį jaunimą.

Sporto Klubo Valdyba

VILTIS LAIMI

Vilties krepšinio komanda laimėjo dair 
2 rungtynes. Bert Williams taurės var
žybose ji pasiekė pusfinalį, supliekdama 
March End YC 6 taškais (36:42), o lygos 
pirmenybėse lengvai susidorojo su Bush- 
burio CA šiose rungtynėse baisiai gerai 
pasirodė N. McGregor ir jo brolis I. Mc- 
gregolr.

Labai gerą pažangą yra padarę V. Bon- 
donis ir P. Pitkevičius.

Pasibaigus lygos pirmenybėms ir tau
rės varžyboms, Vilties lietuvių komanda 
pradės treniruotes. Tikime, kad bus pa
siekta gerų rezultatų. Visa eilė draugiškų 
rungtynių numatyta Wolverhamptone ir 
apylinkėse.
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Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, ?3i jardo vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

Kaina £25.0.0.

VASARINIS 1968. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0.

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 

kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

Sit malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos 
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių 
supirktuosius siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester,
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SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVE

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 Lietuvi“ 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

pakariauti dėl Chicagos Lietuvių Klubo 
norėčiau ir gal net galėčiau, pabūdamas 
riteriu ar kokiu nors ginklanešiu. Tačiau 
man labai sunku pasirinkti, kurion pusėn 
stoti. Kai žiūri, tai, rodos, vieni geri, ir ki 
ti neblogi. Kai pasuki akis truputį kitaip, 
tai vėl rodos, kad tie kiti geri, o tie pir
mieji irgi neblogi, žodžiu, kaip žiūri, taip 
ir matai, bet nei iš to žiūrėjimo, nei to 
matymo gudresnis nepasidarai. Net atro
do, kad visame reikale ne kažin kiek to 
gudrumo ir yra.

Svarbiausia, kad viskas eitų, taip sa
kant, tėvynės labui! O kai mes laikomės 
teorijų, kad kiekvienas sujudimas eina tė
vynės labui, tai gal ir šis išeis. Sujudimas 
juk ten vyksta, nereikia nė į Chicagą va
žiuoti, iš mūsų laikraščio matyti.

Tik aš būčiau tos nuomonės, kad 
gal ir galėtų užtekti abiejų Klubų 
vams mūsų laikraštyje plautis savo
kinelius. Mes, toli gyvendami nuo Chica
gos, vis įsivaizduodavome, kad tie jų 
marškinėliai švarūs. Mes, po teisybės, ir 
norime taip įsivaizduoti, mums taip įsi
vaizduoti gražiau ir maloniau būtų. O kai 
jie čia mūsų akivaizdoje išsinuogina ir 
ima rodytis visa purvina gražybe, mums 
sudūžta visas idealusis vaizdas. Vyrai ir 
moterys, rodos, ten kalnus galėtų nuvers
ti, o štai kas išeina.

jau 
atsto- 
marš-

(
nors sušlubuodavo — arba tarp jo tarnau
tojų įsisukdavo gripas, arba dalis jų dėl 
kitų priežasčių nemalonėdavo ateiti į 
darbą, arba tą pašto įstaigą užgriūdavo 
perdaug tų antspauduotinų siuntų.
Dabar leidėjai, susitarę su paštu, pasiro

do, įsitaisė savo mašiną siuntoms ant
spauduoti. Supokuojama, suantsipauduo- 
jama, nugabenama į paštą, o ten pats pa
skirstymas, kai nebereikia per antspau
davimo mašinas leisti, vyksta jau daug 
greičiau.

Kai antspaudavimo mašina yra nuosa
va, tai dėl to ir Vytis atsirado antspaude 
ir šiuo atveju reiškia bent tiek, kad laik
raštis greičiau ateina. Vieniems jis gal 
leis pasididžiuoti tuo, kad paštas eina per 
pasaulį su lietuvišku ženklu. Kiti bent bus 
gal patenkinti, kad tasai ženklas reiškia 
greitesnį laikraščio pristatymą.

Žmonių yra visada nepatenkintų. Yra 
ir tokių, kurie niekada nepatenkinti. Su 
jais reikalas truputį blogesnis, su tais vi
sa kuo nepatenkintaisiais. Šiaip savo ne
pasitenkinimą pagrindžiantieji net reika
lingi. Jie verčia galvoti ir daryti pažangą.

Šįkart reikia pasakyti, kad yra stipriai 
nepatenkintų tuo, jog antspaude po Vytim 
įrašyta tik „Lithuanian House“, o ne koks 
nors pergalingas šūkis.

Pagrindo tokiam nepasitenkinimui gali 
būti. Lithuanian House Ltd. juk yra ta 
Lietuvių Namų Bendrovė, kuri leidžia 
laikraštį. Dėl to vien jos vardą įrašyti po 
Vytim gali atrodyti per smulku. Jeigu jau 
joti, tai ant gero arklio. O čia ir arklys 
geras, ir nepatenkintieji norėtų po juo ge
ro šūkio, kuris, jei ir nesukeltų revoliuci
jos galvose britų ir kitų kraštų paštinin
kų, kilnojančių ir išnešiojančių mūsų 
laikraštį, bent atkreiptų dėmesį, kad mes 
nesėdime sudėję rankas.

Deja, bet kokie šūkiai nepriimtini britų 
paštui. Jeigu kas čia gali šaukti iš pašto 
antspaudų, tai tik patys britai. Lietuviai 
neturi tokios teisės, tai ir visa istorija.

Jau kelios gražios savaitės, kai Europos 
Lietuvis ir Nidos Knygų Klubo leidiniai 
pasiekia skaitytojus su tokiu ypatingu 
pašto antspaudu. Yra tame antspaude da
ta, kaip ir visada, bet yra dar ir Vytis su 
įrašu apačioje „Lithuanian House“.

Tai šiokia tokia naujiena. Gera naujie
na tuo, kad dabar, kai šalia pašto ant
spaudo išdygo Vytis, laikraštis ir knygos 
greičiau pasiekia skaitytojus. Dėl knygų, 
aišku, pusė bėdos, bet kai kurie skaityto
jai anksčiau laikraštį gaudavo kartais la
bai pavėluotai ir, suprantama, būdavo 
nepatenkinti. Šitaip atsitikdavo vien dėl 
to, kad paskirstymą vykdąs ir tokias siun
tas antspauduojąs paštas Londone dėl ko
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Tavo Jonas

LIET. SODYBA
— Velykų šventes Sodyboje praleido 

Lagūnavičiai, Senkai, Gėlumbauskai, 
Matczakai,"Vidugiris, Tranavičius, Gugas, 
Galikauškas, Jurka ir keletas lenkų šei
mų. Be to, apsilankė ir apylinkėje gyve
nančios lietuvių šeimos. Atgaivinta sena 
lietuviška tradicija — kiaušinių ritinėji
mas.

— Vietoje iš Sodybos pasitraukusio K. 
Juikos reikalingas pastovus ir sumanus 
darbininkas. Taip j)at skubiai reikalinga 
vasaros sezonui padavėja, -jas. Gali būti 
ir vedusi pora. Geros perspektyvos atei
čiai. Rašyti Sodybos vedėjui (Headley 
Park, Bordon, Hants.) arba Lietuvių Na
mų valdybai.

— Žymiai sustiprėjusi iš ligoninės su
grįžo A. Valkūnienė. Taip pat jau sugrįžo 
po sunkios operacijos E. Lūžienė. Ta pro
ga ji dėkoja visiems draugams bei pažįs
tamiems, kurie ją lankė ligoninėje, siun
tė gėles bei linkėjimus ir aplankė jau su
grįžusią Sodyboje. Ypatingą .padėką ji 
reiškia Sodybos gyventojams ir mieloms 
dainavietėms.

MEŠKERIOTOJAI ORGANIZUOJASI

Prie Sodybos (Headley Park) Klubo 
jau antri metai veikia šaudymo skyrius 
(Rifle Section). Vietinių klubo meš
keriotojų tarpe kilo mintis įsteigti ir meš- 
kelriojimo skyrių. Pagrindinis to skyriaus 
uždavinys būtų suorganizuoti tam tikrą 
sumą pinigų, už kuriuos būtų nupirkta 
žuvų ir suleista į Sodybos ežerėlį. Taip 
pat būtų pasirūpinta, kad meškerioti ga
lėtų tik klubo nariai pagal nustatytas tai
sykles. Tam reikalui jau sudaromas fon
das, ir šiuo metu užsakyta mažų lynų, 
karpių ijr kitos žuvies.

Meškeriojantieji Sodybos ežerėlyje, 
prašomi siųsti aukas Meškeriojimo sky
riui Lietuvių Namų adresu.

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d.. 6 vai. vakaro, Boyer St., 
Buxton Hotel salėje (salė pasiekiama iš 
Abbey St.), Derbio lietuvių katalikų para
pija rengia Motinos Dienos minėjimą.

Programos oficialiojoj daly motinų pa
gerbimas ir kum dr. S. Matulio paskaita. 
Meninę dalį atliks Derbio dainos mėgėjų 
būrelis ir jaunimas. Po to linksmoji dalis 
su loterija.

Maloniai kviečiame Derbio ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame minėjime.

Rengėjai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — balandžio 28 d., 12 vai. 
MANCHESTER — bal. 28 d., 11 vai. 
COVENTRY — balandžio 28 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeths.
NOTTINGHAM — balandžio 28 d., 11

vai., Liet. Jaun. židiny. Čia nuo bal. 19 
d. per visą mėnesį laikomos Mišios už 
min. B. K. Balutį. Užprašė K. Noreikai
tė.

KETTERING — gegužės 5 d., 12 vai. Pa
maldos rekolekcinio pobūdžio jr už liet, 
motinas. Šv. Mišias užprašė DBLS sk.

NOTTINGHAM — gegužės 5 d., 11 vai., 
L. J. Židiny.

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
Lietuvių Tautos Kankinių atminimui 

Aušros Vartų švč. Marijos - Gailestingumo 
Motinos koplyčios darbai jau pradėti.

Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu 
laiku surinksime lėšas.

Visi lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vai
kai prisidėkime savo auka prie šio mūsų

TAUTOS KANKINIŲ 
PAMINKLO.

Aukoms adresas: Lithuanian Martyrs* 
Chapel Fund, 2701, W. 68 St., Chicago, Hl. 
60629.

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mo
kesčių (tax deductible).

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
UNIFORMOS

Britų karo istorijas draugijos narys 
nori gauti informacijų apie Lietuvos ka
riuomenės, aviacijos ir laivyno uniformi
nes kepures ir ženklus.

Kas galėtų suteikti tokią informaciją air 
prireikus paskolinti kokių ženklų, prašo
mi susisiekti šiuo adresu: S. Kasparas. 32 
Puteaux House, London, E.2.

EUROPOS LIETUVIS —

LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by 

the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARK 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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