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Spalvotieji ir kiti
Anąkart nulrodėme, kokių anglą gąsdi

nančių duomenų ir išvadų savo kalboje 
pateikė parlamento narys konservatorius 
Powellis dėl spalvotųjų pavojaus Britani
jai.

Demonstracijų ir protestų akivaizdoje 
svarstydami tą klausimą, britų laikraš
čiai atveria ir kitą medalio pusę, kuri ne
atrodo tokia baisi, kaip ją plristatė Powel
lis.

Pirmiausia, sako, Powellio gąsdinan
čios statistikos buvo niekuo neparemtos. 
Pirmiausia, dėl to didelio skaičiaus, kad 
apie 2000 metus spalvotųjų Britanijoje 
gali būti jau iki 7 milijonų. Suprantama, 
kad ateičiai apskaičiuoti visiškai tikslios 
statistikos negali nė būti. Bet prieš keletą 
metų tuo besidominčiosios įstaigos skai
čiavo tik 3 mil. spalvotųjų Powellio nu
matytajam laikui, ir visas kraštas tada 
turėtų jau 70 mil. gyventojų.

Šiuo metu Britanijoje yra 820.000 spal
votųjų, kas nesudaro nė 2 kiekviename 
gyventojų šimte.

Svarbiausia, aišku, ar tie žmonės kraš
tui reikalingi. Kas atsitiktų, jeigu visi tie 
spalvotieji imtų ir išvažiuotų iš Britani
jos?

Pirmiausia didžiulį nuostolį pajustų li
goninės. Krašto ligoninėse juk apie pusė 
visų jaunesniųjų gydytojų yra spalvotie
ji, ir vis tiek dar skundžiamasi, kad 
trūksta gydytojų. Apie penktadalis visų 
apmokytų slaugių ligoninėse taip pat yra 
spalvotosios.

Penktadalis Londono ir Birminghamo 
autobusų vairuotojų yra spalvotieji. Jų

KINIJA SKUNDŽIASI

Kinijos radijas pakaltino Sov. Sąjungą, 
kad ji Mongolijoje įrengė raketų bazes, 
kas reiškia karinę grėsmę Kinijai.

Vakarų laikraščiai nurodo, kad tokios 
bazės iš tiesų esančios arti Mongolijos 
sostinės Ulano Batoro. Mongolijos kariuo
menė sumoderninta ir dair papildyta pen
kiomis specialiomis sovietų armijos divi
zijomis.

Kinijos - Sov. Sąjungos bendra siena 
yra 4000 mylių ilgio. Kinija pasienyje lai
kanti 50 divizijų (ji turi 160 divizijų). 
Sov. Sąjunga laiko 12 divizijų ir dar 5 at
sargines. 

Septynios DIENOS
Popiežius j Kolumbiją

Popiežius Paulius VI pareiškė, kad rug
pjūčio mėn. jis Kolumbijoje dalyvaus eu
charistinio kongreso uždaryme.

Gali būti, kad jis užsuks dar ir į Bra
ziliją.

Komunistų partijos kandidatas
JAV komunistų partija ruošiasi išstaty 

ti savo kandidatą prezidento rinkimams.
Paskutinį kartą kandidatą ji buvo iš

stačius! prieš 24 metus.

Susitikimai Paryžiuje
Pagaliau abi pusės — JAV ir Šiaurės 

Vietnamas — sutiko, kad pasitarimams 
dėl taikos Paryžius yra priimtina vieta.

Abiejų pusių atstovai jau susitiko.

Nesutarimas dėl Masaryko
Sov. Sąjunga paneigė kaip „melą nuo 

pradžios iki galo“ Čekoslovakijos laikraš
čių užuominas, kad sovietų saugumo 
agentai yra įvelti į Masaryko mirtį 1948 
m.

Čekai siūlė bendromis su Sov. S-ga pa
stangomis išsiaiškinti, kas kaltas dėl Ma
saryko. o Tassas nurodė, kad Čekoslova
kijos komunistai turėtų būti pajėgūs pra
matyti, ko siekia imperialistų propagan
da tokiais melais ir įtarinėjimais.

Čekoslovakijos klausimas
Lenkija reiškia skundą, kad Čekoslova

kijoje pradeda reikštis antisocialistiniai 
palinkimai. Matyt, kad stipriau būtų, 
Lenkijos laikraščiai pakaltino dar Čeko
slovakiją, kad joje reiškiasi antilenkiškos 
nuotaikos.

Tokių abejonių dėl pasikeitimų Lenki
joje reiškia ir Maskva.

Tvirtinama, kad Novotnio šalininkai 
galėtų vėl sugrįžti į valdžią, jei Dubčekui 
nepasisektų sutvarkyti ekonominio gyve
nimo. Jei darbininkai pajustų didesnius 
suvaržymus, Novotnio šalininkai pasiro
dytų kaip jų gynėjai. Jei būtų įmamos 
paskolos užsieniuose, galima būtų įtarti, 
kad vyriausybė stengiasi išsiveržti iš Ru
sijos įtakos.i

yra ir kituose miestuose. Jų daug dirba iir 
paštuose. Vadinas, grąžink juos į savo 
kraštus, tai sunkiai pajus ir susisiekimas 
ir paštai.

Darbdavių sąjunga pripažįsta, kad tiek 
balti, tiek spalvotieji imigrantai yra tie
siog išganymas. Jie pigiau dirba. Jie dir
ba net ir tokiose sąlygose, dėl kulrių se
nieji gyventojai keltų streikus. Dėl to kur 
tik yra daugiau sunkesnių darbų, ten 
daugiau ir spalvotųjų samdoma. Sako, 
Jorkširo tekstilės fabrikuose nebūtų nak
tinių pamainų, jeigu nebūtų pakistanie
čių, nes anglas, bent naktį, nelinkęs pra
kaituoti karštyje. Apskritai tekstilėje, 
kur atlyginimai nėra aukšti, anglai iš vi
so nebenori dirbti. Tuoj po kalro tai pra
monei atgaivinti buvo vežami pabėgėliai 
iš rytų Europos. Dabar daugumas jų išėjo 
dirbti, kur geresni atlyginimai, o jų vie
tas užėmė vėliau atvažiavusieji azijatai.

Liejyklose, apskritai plieno pramonėje 
ir statybose, kur sunku ar karšta, visą 
laiką trūksta darbininkų. Didžia dalimi 
tos šakos ilrgi remiasi imigrantais. Ilgiau 
padirbę, jie įsigyja specialybes, dėl to pa
sidaro dar vertingesni krašto ekonomijai.

Powellio kalba, sako, papylė tik berei
kalingo žibalo. Pavyzdžiui, pirmieji nužy 
giavo savo užuojautos už kalbą pažemin
tam Powelliui pareikšti uosto darbinin
kai. Tame uoste dirba apie 1000 žmonių. 
Tarp jų yra 4 spalvotieji, bet jau šiame 
krašte gimę. Tiek politikai, tiek ypač pro
fesinių sąjungų vadai stebisi, kad britų 
darbininkai yra kai kulr dar tokie nesą
moningi ir kovoja ne už butų nuomos ma
žinimą, pragyvenimo lygio kėlimą, už vi
suotinį įdarbinimą, bet už rasistų idea
lus. Kai kurie uosto darbininkai, apklau
sinėjami, ko jie demonstruoja, nurodinė
jo visiškai gėdingus motyvus. Girdi, kai 
išeis rasiniams santykiams tvarkyti įsta
tymas, tai jie negalėsią šūkauti praeinan
čiam negrui įžeidžiamų žodžių.

Matydami, kad britų profesinės sąjun
gos nėira pajėgios ar nenori ginti jų rei
kalų, Britanijos spalvotieji jau svarsto 
klausimą steigti savo atskiras sąjungas. 
Tai tik dar labiau suskaldytų dirbančiuo
sius.

Be spalvotųjų, imigrantų Britanija dar 
turi: pusmilijonį airių, skaičiuojant tik 
po šio karo įvažiavusius, 200.000 europie-

Uždaroma siena
Negalėdama susitarti su Britanija, ku

ri nenori jai perleisti Gibraltaro, Ispani
ja uždarė sieną su Gibraltaru.

Kol kas tarp Britanijos ir Ispanijos 
vyksta gyva prekyba ir kasmet vis didė
ja apyvarta. Praeitais metais daugiau 
kaip milijonas britų turistų lankėsi Ispa
nijoje ir išleido apie 40 mil. svarų.

Nors Gibraltaras yra kadaise priklau
sęs Ispanijai, bet jo gyventojai norėtų 
likti Britanijos globoje.

Atkutimas Vokietijoje
Balandžio mėn. pabaigoje V. Vokietijo

je turėjo 330857 bedarbių, bet 443000 ne
užimtų vietų.

Iš to daroma išvada, kad krašte gerėja 
ekonominė padėtis.

Pirmasis britas su svetima širdim
Londone pirmą kartą padaryta tokia 

operacija — įdėta žmogui svetima širdis.
Tokios operacijos buvo pradėtos pir

miausia Pietų Afrikoje, o paskui ir JAV.

Dabar jau ir Paryžiuje
Dabar jau ir Paryžiuje vyksta didelės 

studentų demonstracijos ir riaušės. Jose 
vienu metu dalyvavo apie 10.000 studen
tų.

Italų komunistai už Dubčeką
Italų komunistų partijos vadas Longo 

pasidžiaugė Dubčeko pastangomis įvesti 
Čekoslovakijoje „modernų, jaunatvišką ir 
atvirą socializmą“. Kartu pareiškė tikėji
mą, kad visa tai pasiseks be vidaus su
iručių.

Bet jis pripažino, kad rusų baimė yra 
suprantama dėl tam tikros antisocialisti- 
nių elementų įtakos.

Nacionalistų laimėjimas
Savivaldybių rinkimuose Škotijoje dau 

giausia laimėjo nacionalistai. Jie iš kitų 
partijų, daugiausia iš darbiečių. laimėjo 
100 vietų.

Kitose vietose daug laimėjo konserva
toriai.

čių, daugiausia iš rytų Europos kraštų, 
60.000 kipriečių, 60.000 kanadiečių, 
60.000 iš N. Zelandijos ir Austiralijos ir 
30.000 maltiečių.

SIR T. BEAMISH LAIŠKAS

Kiek anksčiau Bradfordo lietuvių Vy
ties klubo valdyba pasiuntė Britanijos 
parlamento nariui Sir T. Beamish padė
kos laišką už gražų straipsnį apie Balti
jos valstybių auksą Daily Telegraphe.

Gegužės 2 d. gautas toks atsakymas:
„Kaip malonu, kad jūs ir jūsų tautie

čiai, gyvenantieji Bradforde, parašėte to
kį draugišką laišką apie mano straipsnį 
Daily Telegraphe.

„Jūs galite būti tikri, kad aš su savo 
kolegomis atstovų rūmuose darysime vis
ką. jog įtikintum vyriausybę atitaisyt jos 
ketinimą, kai šis reikalas bus atiduotas 
svarstyti parlamentui. Kokios bebūtų iš
vados, man nėra reikalo pasakoti, kad 
mes Britanijoje tikime, jog Lietuva ir ki
tos Baltijos valstybės vėl atgaus nepri
klausomybę, dėl kurios taip ilgai kovojo.

„Prašau perduoti padėką lietuvių Vy
ties klubo nariams už jų laišką“.

ANSAMBLIS KREMLIUJE

Koncertuoti Lenino garbei gegužės 22 
d. (98 Lenino gimtadienį) į Kremlių iš
kviestas ir V. Bartusevičiaus vadovauja
mas „Lietuvos“ ansamblis. Kremliaus iš
kilmių išvakarėse ansamblis koncertavo 
Čaikovskio vardo salėje, kur buvo ir ko
misija, vertinanti kandidatus premijai 
gauti. (E)

EVANGELIKŲ JAUNIMO

SUVAŽIAVIMAS
Bad Godesberge, Annabergo pilyje, lie

tuvių evangelikų jaunimo suvažiavimas 
šįmet įvyko balandžio 11-15 d.d.

Bad Godesbergo stotyje mane sutiko 
buvęs Vasario 16 gimnazijos mokinys Al
gis Pacevičius. Jis mane nuvežė į Anna- 
belrgo pilį, sutikau būrį jaunimo ir patį 
organizatorių kun. Juozą Urdzę.

Ketvirtadienį vakare įvyko suvažiavi
mo atidarymas. Didįjį penktadienį prieš 
pietus vyko lietuviškos pamaldos su Šv. 
Vakariene. Pravedė kun. Juozas Urdzė. 
Po pietų jis skaitė paskaitą „Ar kirikščio- 
niškas tikėjimas yra paveldimas?“ Po pa
skaitos vyko gyvos diskusijos. Vakare 
įvyko laisvas pasikalbėjimas dėl jaunimo 
ir tikėjimo šiandien. Pokalbio metu savo 
minčių pareiškė dr. med. Algimantas Gin 
tautas, mck. Fr. Skėrys, studentai K. 
Dikšaitis, J Jakumaitis ir P. Traumanas.

šeštadienį kun. J. Urdzė plravedė Bib
lijos studiją. Po šios studijos dalyviai da
žė margučius. Po pietų įvyko ekskursija 
į aukščiausią Reino kalną — Oelberg, 
alyvų kalną (461 m virš jūros lygio). Po 
įtempto dviejų dienų darbo dalyviai ga
lėjo pavasario saulutėj pailsėti ir atsigau
ti. Iš kalno viršūnės matyti puikūs vaiz
dai šiapus ir anapus Reino.

Girįžę iš ekskursijos, radome mielą sve
čią, Tėviškės parapijos jaunimo atstovą 
iš Čikagos dr. A. Kelertą. Visą šeštadie
nio vakarą užėmė lietuvių Vasario 16 
gimnazijos mokytojas ir Evangelikų jau
nimo būrelio vadovas mok. Fr. Skėrys, 
kuris padarė pranešimą ir parodė 400 
skaidrių iš savo kelionės 1966 m. po JAV, 
Kanadą ir iš Vasario 16 gimnazijos gyve
nimo.

Velykų rytą buvo dvejos pamaldos — 
rytą vokiškos, vėliau lietuviškos. Abejas 
pamaldas pravedė kun. J. Urdzė, lietuviš
kose pamokslą pasakė mok. Fr. Skėrys.

Po pietų vyko žaidimai margučiais. Va
kare stud. K. Dikšaitis skaitė trumpą re
feratą apie tautiškumo sąvoką. Po to sekė 
diskusijos. Vėliau vyko prie laužo dekla
macijos ir lietuviškos dainos.

Velyke antrąją dieną suvažiavimo or
ganizatorius pravedė Biblijos studiją. Po 
diskusijų buvo keliami pasiūlymai kitam 
suvažiavimui. Visi 35 dalyviai, padėkoję 
kun. J. Urdzei, išsiskiirstė į namus. Ypa
tingą padėką dalyviai pareiškė V. Urdzie- 
nei už gardžius valgius.

Suvažiavimą raštu sveikino Tėviškės 
parapijos kun. Ansas Trakis ir Valteris 
Bendikas, abu iš Chicagos.

Pabaigoj norėčiau pažymėti, kad Pa- 
baltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos 
name, Annabergo pilyje, kiekvienas lietu
vis gali atsigauti dvasiškai ir kūniškai. 
Čia yra tikras krikščioniškas ir kultūrinis 
centras pabaltiečiams, jaunimui ir seni
mui. Per ištisus metus ten pravedami su
važiavimai lietuvių, latvių ir vokiečių 
kalbomis. Programas gali kiekvienas gau
ti iš tų namų valdytojo kun. Juozo Urd- 
zės (532 Bad Godesberg, Schloss Anna- 
berg). Fr. Sk.

SENŲ FANTAZIJŲ ATGIMIMAS?

Įtakingasis Londono savaitraštis Spec
tator balandžio 26 d. išspausdino Tibor 
Szamuely straipsnį „Polonaise macabre“, 
kuriame atkreipiamas dėmesys į savotiš
kus Lenkijos vidaus reikalų ministro M. 
Moczaro „partizanų“ (plg. mūsų straips
nį „Neramioji Lenkija“) sąjungininkus.

Prieš dvejis metus iš Lenkijos į Albani
ją pabėgo lenkų „kinietiškas komunistas“ 
Mijal. Jis Albanijos sostinėje Tiranoje 
įsteigė savo atskirą „Lenkijos komunistų 
palrtiją“ ir per Tiranos radiją skleidžia 
savo propagandą, kuri pasižymi itin ar
šia laikysena prieš Gomulką, prieš sovie
tus ir prieš žydus. Pagal Spectator, toji 
propaganda kaip tik labai derinasi su Mo
czaro politine linija. Moczaras aplamai, 
esą, neteisingai laikomas stalinistu. Iš 
tiesų jis esąs kietas, autoritatyvus lenkų 
nacionalistas su antivokiškais ir antiru- 
siškais įsitikinimais.

Jeigu išjungsime Mijalo Stalino garbi
nimą, tai pastebėsime įsidėmėtiną Mijalo 
propagandos iir Moczaro politinės linijos 
giminystę. Mijalas neseniai išleido „atei
ties Lenkijos“ žemėlapį, kuriame Lenkijai 
priskiriami didžiuliai Lietuvos, 
Gudijos ir Ukrainos plotai, rytinę Lenki
jos sieną išvedant Dniepro upe.

Spectator straipsnis baigiamas tokiais 
samprotavimais:

„Antivokiški, antirusiški įr antižydiški 
režimai Lenkijos istorijoje iš tiesų nėra 
nežinomi. Aplamai paėmus, jie nebuvo ly
dimi sėkmės. Senų lenkiškų fantazijų at
gimimas, susietas su ideologija, kuri ylra 
artimesnė fašizmui negu komunizmui 
(nors skirtumas tarp šiųdviejų nėra jau 
toks aiškus, kaip daug kas įsivaizduoja), 
gali būti ateities nelramumų receptu“.

(ei)

„ŠIANDIEN JŪSŲ DIENA“

DBLS Coventrio sk. garbės nario J. 
Johstono žodis, tartas gegužės 4 d. 
Ketteringe:

Ponas pirmininkas mane prašė kalbėti 
ąngĮiškąįv.bet šiandieną juk yra_jūsų die
na, lietuviška diena! Todėl aš pasakysiu 
keletą žodžių lietuviškai.

Jūs gerai žinot, kad aš dalinuos jūsų 
viltim dėl nepriklausomos Lietuvos, ir 
tikiu, kad ateis diena, kada jūs visi sugrį- 
šit į laisvą tėvynę.

Tuo tarpu mes turim būti vieningi ir 
pasiryžę išlaikyti gerą lietuvių vardą. 
Tautos stiprybė yra nepalaužiama jos na
rių valia ir karšta tėvynės meilė. Tik to
kiu būdu galima tremtį įprasminti ir bū
ti vertiems laisvę atgauti. Idealo neturė
ti reiškia būti dvasiškai žuvusiu.

Laisvame pasaulyje gyvenąs lietuvis, 
svetimų dievų viliojamas, neturėtų už
miršti, iš kur jis kilo, kas jis buvo ir kad 
jis šiandieną yra tremtinys. Nepamirški
me tos dainos žodžių: Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt!

Linkiu jums visiems sveikiems sugrįžti 
į laisvą Lietuvą!

RIMTA OPERACIJA

Vilniaus klinikinėj ligoninėj kovo pa
baigoj apie 60 metų amžiaus moteriai 
(Rokiškio rajono kolchozo darbininkei) 
buvo padaryta širdies operacija: pa
šalintas sukalkėjęs vožtuvas ir įdėtas 
dirbtinis. Operacija pavykusi, i|r ligonė 
sparčiai sveikstanti.

Operaciją atliko prof. Algimanto Mar
cinkevičiaus vadovaujama chirurgų gru
pė, kurioje buvo Vytautas Sirvydis, Algis 
Manelis, Giedrius Uždavinys, anestoziolo 
gai Gediminas Martinkėnas, Leonidas 
Zeldinas, gydytojai Alius Baublys, Algis 
Matulionis.

Laikraštyje paaiškinama, kad „Aortos 
vožtuvo operacija — viena iš sunkiausių 
dabar daromų širdies operacijų, neskai
tant pačios širdies perkėlimo“.

Tolesniame aiškinime atsiliepia ir šiek 
tiek aido iš varžybų, regimai vykstančių 
ne tik su rusų klinikomis, bet ir tarp Vil
niaus ir Kauno klinikų. Sako: „Mūsų res
publikoje tokia operacija pirmoji, atlikta 
vien Lietuvos medikų jėgomis. Tokios 
operacijos retos... Dar nedaug pasaulyje 
žmonių, kuriems talrnauja dirbtinis šir
dies vožtuvas".

Kauno klinikinėje ligoninėje širdies 
chirurgijos skyrius lig šiol buvo toj srity 
toliau už vilniškį pažengęs, bet, ligi susi
laukė pripažinimo, prie operacijų daly
vaudavo profesoriai iš Maskvos, todėl ir 
tas pabrėžimas, kad Vilniuje dabar tokia 
operacija atlikta vien Lietuvos (ir beveik 
vien lietuvių) medikų jėgomis.

Kai ši operacija buvo daroma, Kauno 
širdies chirurgijos skyriaus vadovas prof. 
Jurgis Brėdikis buvo Amerikoj.

(E)

SPAUDOJE
DŪMU APNEŠTA REALYBĖ

Krikščionių demokratų veikėjas A. J. 
Kasulaitis „Aidų“ vasario mėnesio laido
je, be kita ko, šitaip rašo:

„Pradžioje politinę emigraciją vadino
me tremtimi. Tiesa, tam tikra prasme 
esame tremtiniai. Tačiau į tremties gelmę 
leidomės be jokios ribos. Gailėjomės tėvy
nės, bet dar daugiau savęs. Tarėme, jog 
broliai kenčia, bet mes kenčiame dau
giau. Gailėjomės žūvančių partizanų, bet 
dar daugiau savęs, ries, mat, jie bent tė
vynės žemėje palaidoti. Tremtinio aureo
lė buvo garbinga ir leido mums savęs gai
lėtis, tačiau ji dūmu apnešė realybę.

„Tremtinio aureolė jau bado akis, kai 
garaže du automobiliai, banke tūkstan
čiai, o prie ežero vasarnamis. Tremtis 
vieniems tampa duonine emigracija (aš 
daug daugiau galiu padėti Lietuvai būda
mas turtingu), kitiems intelektualine 
emigracija (emigracija negali patenkinti 
lietuvio intelektualo), tremties religine 
emigracija (visi krikščionys yra broliai, 
todėl reikia kovoti už negrą ar ką kitą, 
nes jis arčiau — Lietuva toli). Tokios 
emigracinės sąvokos, nors kiekviena iš 
dalies teisingos, lygiai nusisuka nuo lie
tuviškos realybės“.

SVARBIAUSIA — IŠLIKTI ŽMOGUMI!
žymusis katalikų filosofas ir teologas 

prof. dr. Antanas Maceina savo sampro
tavimais jau Lietuvoje ir vėliau svetur 
susilaukė lietuvių vyskupų kritikos. Da
bar dr. A. Maceina „Darbininko“ kovo 26 
d. numeryje rašo:

„...neneigiu politinės veiklos'. Tačiau 
politinė veikla dabartiniu metu neturėtų 
būti daugumos reikalas, nes ši veikla da
bar yra tragiška, o tragiką pakelti gali 
tik rinktiniai žmonės... O tai baigiasi taip, 
kaip kadaise Adomo Mickevičiaus atveju 
jo politinėje veikloje.

„Mickevičius įsijungė į ano meto lenkų 
politiką tremtyje. Visai šiai veiklai buvo 
tada be galo svarbu gauti pop. Pijaus IX 
pritarimą. Todėl lenkų delegacija’ — jo
je buvo ir Mickevičius —- sykį buvo po
piežiaus priimta specialioje audiencijoje, 
kurios metu tarp poeto ir popiežiaus išsi
vystė toksai dialogas:

Popiežius: Reikia būti labai atsargiems! 
Būkite kantrūs ir laukite! Mes esame įsi
tikinę, kad Lenkija prisikels.

Mickevičius: Jūsų Šventenybe, mes ne
galime ilgiau laukti! Mes kenčiame!

Popiežius: Betgi mes negalime, skelbti 
pasauliniams valdovams karo.

Mickevičius: Kristus-ėjo už tiesą mirti 
ant kryžiaus!

Popiežius: Piano, piano, mano sūnau! 
Tu pamiršti, su kuo kalbiesi!

Ir didžiausiam visų nustebimui popie
žius staiga parodė į duris ir sušuko: 
„Laukan!? -Išdidžiu žingsniu : Mickpvičius 
paliko audiencijų salę. ’ , •,

„Savo gyvenime esu sukiojęsis tarp 
daugelio tautų. Šie daugialypiai susitiki
mai atskleidė vieną tiesą: išlikti žmogumi 
yra pats svarbiausias dalykas. Kur su
nyksta žmogiškumas, ten nieko negelbės 
nė gražiausias tautiškumas. Tačiau išlikti 
žmogumi yra žymiai sunkiau, negu išlik
ti tautiečiu. Jeigu tad man jau būtinai 
reiktų duoti patarimo dabartinei lietuviš
kai jaunuomenei, tai šis patarimas susi
bėgtų į vieną vienintelę formulę: išaugti 
ir išlikti pilnaverčiu žmogumi; žmogumi 
aukštos kultūros, gilaus išsilavinimo, 
skaidrios moralės; kūrybišku žmogumi 
savoje srityje. Žmogiškumas yra pati di
džiausia vertybė — tiek tėvynėje, tiek 
tremtyje“. (rem)

BALTŲ STUDENTŲ KONGRESAS

Latvių Studentų Sąjunga Vokietijoje 
šaukia lietuvių, estų ir latvių studentų ir 
diplomantų suvažiavimą „Jugendhaus 
Steineck“ patalpose, 532 Bad Godesbėrg- 
Mehlen, Ruedigerstr. 82, Germany, 1968 
m. nuo gegužės 31 d. iki birželio 4 d. Da
lyvavimo mokestis nariams DM 25, ki
tiems dalyviams DM 35. Bus grąžinta da
lis kelionės išlaidų geležinkeliu Vokieti
joje.

Lietuviai studentai ir diplomantai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. Programoje 
numatomos paskaitos gyvenamojo laiko 
temomis, kurias skaitys visų baltiėčių 
tautybių paskaitininkai. Dalyvausiantieji 
prašomi iš anksto registruotis: Mr. Karlis 
Abolins. 505 Porz-Westhovęn, Ringstr. 10, 
Germany.

Suvažiavimo šaukimu rūpinasi bendri
nė baltiėčių studentų organizacijų sąjun
ga (Arbeitsgemeinschaft der Baltischen 
Studentenverbaende in Deutschland), ku
riai šįmet pirmininkauja Latvių Studentų 
S-gos atstovas.
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
JAUNIEJI

Ar gerai, kai valstybė pasiima globoti 
rašytojus, ar blogai? Plačiau pasireisku- 
siems rašytojams gal globa iš viso ne to
kia būtina, bet jauniesiems pirmuosius 
žingsnius patiems vieniems žengti sun
ku. Štai ir Lietuvoje anais jau senokais 
nepriklausomybės laikais būdavo atsitiki 
mų, kad jaunas rašytojas už savo pinigus 
leisdavo pirmąją knygą, o paskui dalis to
kių išėjo į priekinius rašytojus. Organi
zuota parama jiems būtų padėjusi.

Bet kartais tokia parama gali būti ra
šytojui pavojinga. Valstybei ar kuriai 
nors organizacijai juk gali kartais rūpėti 
ne vien tik menas ir gal net iš viso ne me
nas, bet tam tikrų siauresnių idėjų sklei
dimas per literatūrą. Ypač tokios galimy
bės būna nedemokratiškuose kraštuose, 
kur valdantieji rūpinasi turėti savo kiše
nėse rašytojus. Talentas vertinamas ir ge
rai apmokamas, bet būna įkinkytas dau
giau tiesioginin atitinkamų idėjų skleidi
mo vežiman.

Tie pavojai ilgus metus nesvetimi buvo 
ir Lietuvos rašytojams sovietiniais lai
kais. Jaunieji būdavo perimami globon, ir 
jiems teikiama visokeriopa pairama. Tie 
jaunieji turėdavo savo metraščius, ku
riuose būdavo spausdinami jų darbai.

Ilgainiui persimesta į kitą tvarką. Da
bar jau kiek metų paleidžiama kartą po 
keletą jaunųjų rašytojų pirmųjų knygų. 
Tos jų pirmosios knygos nebūna nei kaip 
nors dailiai išleistos, nei didelės — vis 
pirmieji ryškieji bandymai. Kai toks va
dinamas pirmasis pasirodo su savo kūri
niais periodikoje ir atkreipia tais daly-

ŽINIJOS VEIKLA
Masinė inteligentų organizacija, da

bar veikianti Lietuvoj, yra „Žinijos“ 
draugija. Suprantama, tai ne savarankiš
ka lietuvių inteligentų clrganizacija, — 
tokių organizacijų dabar Lietuvoj iš vi
so negali būti. Tai tik sovietinės „Znani- 
je“ organizacijos padalinys. Anksčiau ta 
organizacija buvo vadinama Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugija. Lie
tuvoj ji pradėta steigti prieš 20 metų, ne 
lietuvių iniciatyva, o todėl, kad tokia vi
suomeninio veikimo forma buvo sumany
ta Rusijoj.

Gegužės mėnesį Vilniuje rengiamas tos 
organizacijos Lietuvos padalinio atstovų 
suvažiavimas. Dalyvausią 593 delegatai.

Į šios draugijos veikimą Lietuvoj jau 
esą įtraukta apie 24.000 asmenų, jų tarpe 
apie 10.000 mokytojų (maždaug kas tlre- 
čias mokytojas). Vien praėjusiais metais 
jie skaitė iš viso apie 142.000 paskaitų 
(kiekvienas narys vidutiniškai po 6 
paskaitas per metus). Paskaitų temos — 
įvairių mokslų populiariza>eija, daugiau
sia dėmesio kreipiant į ateizmo populia- 
rizaciją. (E) 

K. BARĖNAS

S A LIU N A S
Gyveno Justinas Ridikas-Radish ir numirė. O, 

rodos, nebūtų numiręs, tai jau labai gražiai galėjo 
gyventi. Paliko putlią našlę, kuri jau vien tomis vei
do ir viso kūno apvaliomis linijomis spinduliavo ši
lima iš vien pamatymo. O jau tos akutės taip man
dagiai aplinkui patinusios, o tarp tų patinimų tie 
melsvai pilki akių žiburėliai, kad jau Dieve, o Die
ve! Gundo ne tik seną, bet ir jauną. Dėl to Ridikie- 
nė-Radish, nepratusi savęs labai vertinti, didžiai nu
stebo tuo atsitikimu, kai vyrą palaidojusi pirmą kar
tą vakare pasirodė savo saliūne, o čia atėjo jaunas 
vyras, išgėrė vieną mažą stikliuką ir pradėjo bu
čiuoti jai rankas ir kalbėti apie meilę. Ji tada nu
stebo ir nebesusitūrėjo nesugėdinusi to jaunuolio.

— Ar jau nuo vieno stikliuko apsvaigai, jau
nas žmogau? — tada tarė ji. — Matai, aš jau sena ir 
žila. Ką čia dabar niekus kalbi!

Jaunuolis truputį susigėdo, bet vis dėlto atsa
kė jai:

— Ponia, never mind žili plaukai. Dar gražiau. 
Svarbu, kad širdis karšta, yes, širdis. O iš tamstos 
akių matyti, kad širdis karšta.

— Aš dabar tik vyrą palaidojau, — norėjo ji 
dar labiau apstulbinti jaunuolį.

— Yes, aš žinau.
Gal ir ne dėl to sugėdinimo, bet jaunuolis greit 

iš viso nustojo lankytis saliūne. Dar ateidavo, pa
sėdėdavo, išgerdavo vieną kitą stikliuką, bet laiky
davosi vis iš tolo, nes apie saliūno savininkę našlę 
Ridikienę-Radish jau sukosi našlys Antony Ratas- 
Wheel, toks pat žilas, kaip ir ji, toks pat pagyvenęs 
žmogus.

— Tai užuojauta, martele, — tarė jis našlei, 
kai pirmą kartą sutiko ją saliūne po vyro mirties. — 
Tai Ridikėlis mirė, vadinas.

kais besirūpinančiųjų dėmesį, tada jau 
leidžiama jo eilėraščių ar beletristinių da 
lykų knygelė. Iš karto kas metai palei
džiami vis keli tokie jaunieji, ir tai būna 
kartą metuose. Pavyzdžiui, 1966 ir 1967 
m. buvo paleista po 6 knygutes, vadinas, 
per dvejis metus tokį pirmosios knygos 
egzaminą išlaikė 12 rašytojų. Jeigu jie vi
si paskui atsidėtų literatūirai ir išvystytų 
savo talentą, tai rašytojų prieauglis kraš
te būtų neblogas. Deja, kai vieniems ta
sai pirmosios knygos pasirodymas iš tie
sų yra slenkstis, kurį peržengę jie ir atsi- 
deda literatūrai, nėra ko laukti, kad visi 
šitaip darytų. Iš užpernykščių pirmosios 
knygos autorių, pavyzdžiui, a|r ne koks 
trejetas neatlaidžiai veržiasi tolyn, bet ar

MOTINAI
Paskaita, 1968.V.5 skaityta Motinos 

Dienos proga Manchesteryje. 
* * *

Pradėjus nepriklausomą gyvenimą, lie
tuviai skautai pirmieji suskato gerbti mo
tinas motinos dienos vardu. Tai tęsėsi 
maždaug 10 metų, kol skautų įsivestoji 
tradicija tapo visos Lietuvos oficialiuoju 
papročiu. Tada jau Motinos dienos visuo
tinis minėjimas nustatytas gegužės mėne
sio pirmąjį sekmadienį.

Lietuvių tauta visada su meile žiūrėjo į 
motinas. Dėl to ir naujoji tradicija visai 
lengvai ir giliai įleido šaknis lietuvių vi
suomenėje.

Motinos diena yra tokia diena, kada su 
meile pastebimiau atsigrįžtama į motiną. 
Tą dieną motina ar jos atminimas išskir
tinai pabrėžiama veiksmu, paslauga, gra
žiu žodžiu, dovana ar panašiu dalyku ir 
ypač meilės pasireiškimu.

Lietuvė motina šiandien — viena čia, 
kita ten — nešiojasi širdyje vienokius 
jausmus: meilę vaikams, konkrečią ir be
ribę, teikiančią laimę vaikams ir rūpestį 
jiems, skandinančią šių dienų vargus ir 
pinančią šviesų rytojų.

Tačiau, vaikams augant, mokantis, 
bręstant, motinos pečius užgula vis didė
jančio susirūpinimo našta.

Motinai Lietuvoje širdis dega laisvės 
ilgesiu ir noru įdiegti savo vaikui ryžto ir 
stiprybės laisvo gyvenimo rytojui. Tuo 
tarpu išeivijos motinai, gyvenančiai lais
vame krašte, tenka, jei ne tokios pačios, 
tai nė kiek nelengvesnės problemos: kaip 
išlaikyti savo vaikus lietuviais, išmokyti 
juos tėvų gimtosios kalbos?

Motinos diena pasaulyje priklauso mo
tinai. Lietuvę motiną ši diena grąžina į 
Lietuvą, lietuvišką žemę, lietuvišką šei
mą, lietuviškos šeimos židinio šilimon.

Dėl to negali būti nuostabu, kad tokią 

— Galėjo dar gyventi, — atsakė našlė. — Vis
ko jau buvo: ir saliūnas, ir namai, ir pinigų.

— Žinoma, galėjo, martele, bet kam čia tie tur
tai ir pinigai? Iš Ridiko nebuvo žmogaus, va, kur 
bėda! Būdavo, užeik, tai sėdi patempęs lūpą. Kas, 
negerai kas nors? Trūksta ko nors, kai jau kišenės 
pilnos pinigų? Maža dar? Visą pasaulį suvarysi sa
vo kišenėn? — puolė velionį Ratas-Wheel.

— Tokia jau buvo žmogaus natūra, — šluos
tydama staliuką, bandė ginti Ridikienė-Radish savo 
velionį vyrą.

— Natūra? Martele, sakyk kam nors kitam, 
bet ne man. Biaurus, pagedęs žmogus. Natūrą, ži
noma, natūrą blogą turėjo. Kai pradėjo senti, tai 
apatinė ta jo lūpa net dvilinka vertėsi. Iš tos lūpos 
galėjai pasakyti, kad nekoks žmogus. Negeras žmo
gus. Bet matydavau, kad ta lūpa dar labiau užsiver
čia, kai tik saliūnan įeina ne jo žmogus. Jau ką blo
gas buvo žmogus, tai blogas. O kaip jis elgėsi su ma
nim? Kad tik kiek, tai tuoj: cicilikas, cicilikas, 
parmazonas! Kas gi aš jam? Ar jo duoną valgiau? 
Kai tik aš įeidavau, tai jo ta lūpa, rodos, keturlinka 
susiries. Jau ką niekai buvo žmogus, tai niekai.

Ridikienę-Radish nukrėtė šiurpas. Ji stovėjo, 
klausėsi ir negynė savo mirusio vyro, kaip derėtų 
gerai našlei. Net ir jos rankos ilsėjosi ant staliuko, o 
vienoj apgniaužtas šilo šlapias skuduras.

— Tamsta, Toni, perdedi, — neryžtingai tarė 
ji, o rankos pačios ėmė judėti, ir skuduras sumirko 
alaus balutėn.

— Nieko aš neperdedu, martele. Niekai buvo 
žmogus.

— Žmogus mirė, o tamsta...
— Aš žinau, žinau, negražu, bet kai išėjo iš 

kalbos, tai ir pasakiau.
Ona Petronėlė Ridikienė-Radish nelabai buvo 

laiminga su savuoju. Niūrus žmogus buvo, tai jau 
niūrus, ne jos būdo, ir senstančiam jam apatinė lūpa 
ėmė verstis ir panėšėti į kaušą. O pinigą, taip, Justi
nas mėgo ir spaudė ir pats sau net be didelio reika
lo neišleisdavo (o kai jis neišleisdavo, vis bankan ir 
bankan, tai ir ji nedrįso patogiai pagyventi ir taip

ne vienas tik Sigitas Geda yra jau ir ki
tą knygą išspausdinęs.

Pirmoji knyga ne visada reiškia, kad jų 
autoriai yra tikrai jaunieji. Pavyzdžiui, 
1966 m. pirmosios knygos buvo išleistos 
beveik visų ypač jaunų žmonių. O tarp 
šešių 1967 m. pirmąsias knygas išleidu
sių, šalia jaunesniųjų, yra jau ir 30 metų 
sulaukusių ir net artėjančių į 40 m. am
žiaus, išėjusių įvairius mokslus, dirbusių 
įvairius darbus. Išeitų, kad tie 1967 m. 
nebe tokie laimingi jaunaisiais rašytojais, 
reikia atrinkti iš vyresnių, kurie yra dau
giau pasireiškę.

Tarp pernykščių turime 3 poetus ir 3 
prozininkus.
Tulrint rankose nedideles knygutes, ne- 

dieną motinos veidu klajoja susimąsty
mas, jos akyse atsispindi savo pačios jau
nų dienų išgyventasis džiaugsmas. Sulau
kus gegužės mėnesio, jos širdis būna ku
pina meilės ir švento ilgesio savo šeimai, 
vaikams, savam kraštui, savam žodžiui, 
jaukios nuotaikos valandėlei namuose.

Šiandieną lietvės motinos jėgos tri būti 
stipresnės, o ištvermė kur kas didesnė ir 
gilesnė negu tada, kai ji buvo savam 
krašte.

Juk ne sankcijomis ar jų pritaikymu 
išlaikysim ar laimėsim vaiką lietuviškai 
šeimai, bet puoselėdami jo mintis tam, 
kas sava, kas brangu tėvams ir protė
viams, įdiegimu jo jaunon ir kuklion šir
din pasididžiavimo, garbės jausmo savo 
kalbai, praeičiai tos mažytės gintarinės 
šalies prie Baltijos krantų.

Tik motinai įmanoma vaiko sieloje pra 
verti duris, padidinti langus šviesai, no
rui ir meilei lietuviškiems pamatams su
dėti.

Tebūna tos kelios paprastos mintys ry
šys tarp motinos ir vaiko šią gegužės die
ną. Ir ne vienas šia proga čia susirinku
sių vaikų teišgyvena savo širdyse žodžius, 
mintis ir meilę savo motinoms.

Tesako šiandien kiekvieno vaiko lūpos 
eiles savo mamytei, tekartoja vyresnio
sios savo motulėms tai, ką jos junta savo 
jaunystėj. Tesidžiaugia giedriu, brangiu 
motinos veidu ir suaugusios ir pačios jau 
turinčios šeimas!

Teprideda ši diena tai kasdienei, pa
prastai, rūpesčiais vagotu veidu motinai 
jėgų.

Didžiausioji meilė yra motinos meilė. Ir 
jai niekas negali prilygti.

Paskutinis, kad ir atšiauriausio vaiko 
atodūsis: Mama...

I. Jokubaitytė 

lengva nusakyti talento ryškumą ir dy
dį. Kartais, kaip sakoma, poeto viso gyve
nimo kūrybą galėtum suimti į keletą ei
lėraščių. kurie labiausiai patraukia skai
tytoją. Bet. va. turime po ranka tris plo
nas knygutes poezijos. Kas iš tų autorių 
iškils labiausiai — Alfonsas Bukontas. 
Remigijus Gražys ar Bruno Sangis? Ar 
visi jie susilauks naujų rinkinių ir rink
tinių ir populiarumo? Lietuvos spauda 
tokių pirmųjų knygučių pasirodymą įpra
tusi sutikti su didžiausiu dėmesiu. Kriti
kai vertina jas atsidėję.

Mums gal užteks, jei pasakysime, kad 
visi jaunieji ir Lietuvoje po truputį tolsta 
nuo tradicinės lietuvių poezijos su visu 
skambiu eiliavimu. Stengiamasi daugiau 
ne forma rūpintis, bet mintingumu. Gali 
būti, kad nusižiūrėti jauniesiems nauju
mų nebuvo reikalo dairytis į Vakairus ir 
jų madas. Minties ir didingo mosto juk 
ieško ir pačių lietuvių E. Mieželaitis, iš
garsėjęs visoje Sov. Sąjungoje.

Jaunųjų poezijoje tik skaitytoją gali 
pritrenkiamai stebinti perdėti vaizdai ša
lia įprastinių. Pvz., A. Bukontui „Žaliom 
ausim sukluso gluosniai“, „Kaip lapė bė- 
go rausvas takas“.

Jeigu pradėtume sverti kūrinius 1967 
m. pirmąsias knygas išleidusių jaunųjų, 
tai išsiaiškintume, kad iš visų trijų bene 
originaliausias būtų Juozas Glinskis, sa
votišku monologu papasakojęs dvi istori
jas. Originalumo Dievas, tur būt. ne
pagailėjęs bus ir Emai Mikulėnaitei, kuri 
stengiasi surasti būdą apjungti tikrovę ir 
pasaką. Pati iš tų trijų vyriausioji jauno
ji, Emilija Balionienė, patraukia nebent 
pasirinktųjų siužetų paprastumu ir kas
dieniškumu. Jos istorijos atrodo per pa
prastutės, neišrutuliotos. Bet visų juk 
ateitis jų pačių rankose.

Beje, glrįžkime prie to pavojaus būti 
globojamam. Tie ir jaunųjų pirmieji rin
kiniai rodytų, kad duoklės dabar už glo
bą ir paramą jau nebereikalaujama, bent 
didesnės. Pamečiui, matyt, stipriau priei
nama įsitikinimo, kad gera literatūra yra 
verčiau už propagandinę makulatūrą.

K. Plaučiūnas

IŠ SUTEMŲ J AUŠRĄ

„Lietuva turi būti išlaikyta, nes jos kai 
ba yra raktas, kuris padės atspėti ne tik 
kalbotyros, bet ir istorijos mįsles“.

„Šitaip sakydamas, Emanuelis Kantas 
sukūrė nemirtingą motto tiek tautiniam, 
tiek tarptautiniam lituanistikos bei lie
tuviškojo humanizmo sąjūdžiui. kurio 
prasidėjimą išgyvename, o kurio galimy
bėms, beribėms ateities perspektyvoms 
nei galo, nei krašto nesimato...

„Lietuvos praeitis — didinga, o jos atei 
tis — dar didingesnė“...

Taip viltingai ir guodžiančiai rašo prof, 
dr. Antanas P. Ramūnas neseniai pasiro
džiusioje knygoje Iš sutemų į aušrą.

Kiekvienam verta ją perskaityti ir pa
mąstyti. Gražiai išleista, 450 psl., 43 šil. 
6 penai.

Gaunama: DAINORA! 14 Priory Rd., 
Kew. Surrey.

nuseno ir pražilo, tik tos akys dar lyg žiburiukai, 
dar išduodavo norą gyventi). Žiūrėk, jau kiek metų 
turi saliūną, o ji niekad nėra mačiusi, kad tas Justi
nas imtų sau iš butelio ir įsipiltų stiklelį, nors išger
ti žmogus mėgo. Kai surinks, būdavo, stikliukus, 
ypač nuo girtų stalo, užsislėps atsinešęs ir maktelės 
vieną po kito gerklėn. Neduok, Dieve, dar primaišys 
tų tauriųjų gėrimų su alum, tai uždarant saliūną jau 
raudonas, lyg burokas, trepsi, lyg medinėm kojom, 
vaikšto išvertęs, lyg stiklines, akis, o jo statomieji 
stiklai skamba ir terška, nes jau rankos nebesavos. 
Džiustai, Džiustai, šauks jinai, nuo jo nebeatitrauk
dama akių, o tas Džiustas murma ir drimba lovon ir 
dažnai taip ir pramiega apsirengęs. Pinigai augo, 
taip, augo, bet žmogaus nebuvo, todėl našlė dabar 
smarkiau nė neužbarė Rato-Wheel, kai jis sakė, kad 
velionis buvo niekai žmogus, nes iš tiesų jis ir buvo 
niekai žmogus, pinigų augintojas, bet ne žmogus.

Rato-Wheel pasėtoji sėkla lindo gilyn į širdį ir 
augo, o jis vis dažniau sėjo dar naujus grūdus, nes 
saliūne dabar sėdėjo ne tik šeštadienį, bet ir vidu
ry savaitės.

— Ar tu žinai, kodėl Justas taip nekentė ma
nęs? Yes, martele, labai nekentė. Tai dar iš Pensil
vanijos laikų.

Patiko Ridikienei-Radish tas Ratas-Wheel. Sa
vaitėmis augo prisirišimas ir meilė. Ji truputį ėmė 
apsileisti darbe ir pati tai pastebėjo. Kai tik Tonis 
ateis, atsisės, tai ji atneš jam stikliuką ar alaus ir 
pusvalandžiais nebeatsitrauks nuo senio, lyg musė 
nuo medaus, vis tartum prilipusi. O už bufeto vie
nas sau plėšosi vienakis Dirvelė-Littlefield, dar nuo 
Pensilvanijos laikų pastumdeliavęs Ridikui-Radish, 
o paskutiniaisiais metais dirbęs saliūne. Jei ką nors 
sunkiau pakrauti ar iškrauti ar panešti reikia, tai 
jau, būdavo, Justinas ir šaukia:

— Ei, Stanley! — ir pamoja galva ar pirštu. O 
tas ne tik sunkenybes tampo, bet, būdavo, valo šluo
ja ir dar girtą pro duris išmeta, jei tas triukšmauja 
ar neturi kuo mokėti.

(Bus daugiau)

TIESOS DVASIA
O atėjusi tiesos Dvasia bus jūsų 
vadovė į pilnutinę tiesą (Jono 6, 

. 13).

Išganytojas, eidamas į Getsemanės dar 
žą prieš paskutines Velykas, daug svarbių 
dalykų atidengė apaštalams, pasakė apie 
savo mirtį, prisikėlimą. O kai į jų galvą 
negalėjo visa tai sutilpti, pažadėjo atsiųs
ti jiems Tiesos Dvasią, trečiąjį švč. Tre
jybės Asmenį, kuri pasidarys jiems vado
vė į pilnutinę tiesą.

Netenka stebėtis, kad apaštalai nebuvo 
imlūs skelbiamoms Dievo Sūnaus tiesoms. 
Kai mes turime užrašytus jo žodžius, kai 
žinome, kad jie teisingi, kai juos priėmė 
milijonai žmonių, — vis dar sielos užkam
piuose pasilieka ryžto stoka, svyravimai 
abejonės, šiemet skelbė Daily Telegraph 
(IV.17), jog 1967 m. buvo išplatinta 104. 
805.000 biblijų, šv. Rašto tekstų. Jis buvo 
spausdinamas 800 kalbų ir platinamas 
115 valstybių. Nė vienas kitas raštas taip 
smarkiai neišplito, kaip šv. Raštas.

Jaunimas
Mūsų laikais kreipiama daug dėmesio į 

bebręstantį jaunimą. Jisai paveldi ne vien 
savo tėvų žinias ir turtus, bet ir jų abe
jones religijos klausimais. Jos supančioje 
jų dvasią, sudaro nepaprastų sunkumų 
jauniems žmonėms, o neturėdami gana 
drąsos ieškoti tiesos atskleidimo pas ži
novus, užsidaro savyje ir dažnas nustoja 
antprigimtinio tikėjimo Dievu, savo gyve 
nimo tikslu, netiki Kristaus įkurtąja Baž
nyčia nei jos draudimu žudyti vos užsi
mezgusią motinoje gyvybę...

1966 m. liepos 16 d. „America“ paskel
bė surinktus duomenis Amerikos katali
kų aukštesniose mokyklose (gimnazijose 
ir kolegijose). I klausimą, ar tiki Dievą? 
tikinčiųjų atsirado 96 nuoš., netikrų 1 
nuoš. netikinčių 2 nuoš. ir savo nuomonės 
neturinčių 1 nuoš. Tai tarp gimnaziją bai 
gūsių asmenų. Silpnesnis tikėjimas pasi
rodė tarp kolegistų: 1-3 kolegijos kurso 
studentai pilnai, absoliučiai tiki Dievą 78 
nuoš.. beveik tikri 14 nuoš., tikri Dievo 
buvimu 14 nuoš., netikinčių 2 nuoš-. abe
jojančių 1 nuoš., nesižinančių 1 nuoš. Pa
sirodė, kad katalikų tarpe yra netikinčių 
asmenų, tai ką kalbėti apie tuos, ku
rie nei namie, nei valstybinėse mokyklo
se nieko negirdėjo apie Dievą.

Kaip yra gyvas tikėjimas Anglijos ka
talikų studentų tarpe, — man neteko ras
ti žinių. Bet ir čia doros vertinimas, atro
do. nėra didesnis, negu Amerikoje. Me
džiaginė, technikinė žmonių pažanga nu
vertina jaunuolių akyse vyresniojo am
žiaus asmenis, jų tėvus ir net mokytojus. 
O romanų, apysakų rašytojų pilamos į 
tariamus meno veikalus dorinės pamaz
gos neišvalo jaunuolių širdies, neatiden
gia jiems tikrovės nei nepadeda rimčiau 
pažvelgti į savo gyvenimą bei veiklą. Tė
vai yra patys artimiausieji savo jaunuo
lių patarėjai, globėjai ir mokytojai. Į sa
vo atžalyną privalėtų jie daugiau kreipti 
dėmesio.

Išganytojo pažadėtoji Tiesos Dvasia 
daug gali padėti, jei mes kreipsimės į ją. 
Jėzus pasakė: „atėjusi tiesos Dvasia bus 
jūsų vadovė į pilnutinę tiesą. Kalbės ne iš 
savęs, bet tai. ką girdi, ir jums paskelbs, 
kas turi įvykti“. (Jono 6. 13). K. A. M.

NAUJI DAKTRAI
Buvęs Lietuvos Žemės Ūkio ministeri

jos Melioracijos departamento direkto
rius Jonas čeičys (eidamas 67 amžiaus 
metus) balandžio 24 d. Maskvoj įgijo 
technikos mokslų daktaro laipsnį, apgy
nęs disertaciją, paremtą jo parašytais 
mokslo darbais melioracijos (žemės nu
sausinimo) klausimais. Oficialūs oponen
tai disertaciją ginant buvo du rusai pro
fesoriai iš Leningrado ir Minsko ir J. 
Vidmantas iš Kauno Politechnikos Insti
tuto.

Balandžio 23 d. Kaune, Žemės Ūkio 
Akademijoj. įgijo žemės ūkio mokslų dak
taro laipsnį profesorius Jonas Bulavas, 
jau nepriklausomybės metais buvęs žino
mas augalininkystės agronomas. Diserta
cijos tema — „Kviečių, miežių selekcija 
Lietuvoje“. Oponentai — du iš Maskvos, 
vienas iš Minsko. (E)

V. NOREIKA MASKVOS 
ŽVAIGŽDYNE

Vilniaus operos solistą Virgilijų Norei
ką ir Estonia (Tallino) operos solistą H. 
Krūmą Maskva įtraukia į savo „žvaigž
dyną“. Sov. S-gos kultūros ministrė J. 
Furceva pasakė spaudos atstovams, kad 
gegužės 5-13 d.d. Maskvoj rengiamame 
festivalyje pasirodys ir šie solistai. O 
festivalio vardas — „Maskvos žvaigždės“.

(E)
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TOKS TEN GYVENIMAS... Nuotykingas sklandymas
Lietuvos jaunimas nepasižymi kul

tūringumu. Ne tik Lietuvos, bet visos So
vietuos. Jeigu sovietų valdomųjų kraštų 
propagandininkai keltų aikštėn savo jau
nuolių, ypač paauglių, nusikaltimus, kaip 
jie seka ir skelbia kiekvieną užsienio 
smulkmeną, tai už vagystes, chuliganiz
mą, girtuokliavimą sovietams neabejoti
nai plriklausytų pasaulio rekordas. Kas 
dėl to kaltas? Tėvai? Pats jaunimas? 
Tikrai ne.

Lietuvoje vaikas, ypač mieste, kur abu 
tėvai dirba, jau kūdikystės metais yra 
auklėjamas darželiuose (komunistine 
dvasia). Ten jam kalama, kaip ir suaugu
siam, bedievybė, komunizmas, partija, 
revoliucija. Juos ten moko neklausyti tė
vų, jiems aiškina, kad jokios nuodėmės 
nėra, kad tėvai yra lengvatikiai, kad ne
reikia tikėti motinos žodžiais, nes ji me
luoja ir seka tik pasakas apie Dievą. Iš 
darželio patekęs į mokyklą, vaikas susi
duria su dar stipresniu įtaigojimu. Nere
tai pirmaklasis vaikas, parėjęs iš mokyk
los, klausia motiną: „Mama, kodėl tu man 
visada meluoji? Šiandien mums mokyto
ja sakė, kad mama meluoja ir gąsdina, jo
kio Dievo nėra. Juk mane ne Dievas su
tvėrė. Žmogus atsirado iš beždžionės. Mo
kytoja sako: neklausykite mamos, jei no
rės vestis į bažnyčią. I bažnyčią eina tik 
seneliai, nemokyti ir tamsūs žmonės. Ge
riau eikite į biblioteką, ten paskaitysite 
gražių knygelių ir sužinosite apie Leniną, 
kuris išvadavo mus iš religijos prietarų“.

Taip, knygučių... Tos knygutės, ypač 
priešmokyklinio amžiaus ir prad. mokyk
lų vaikams, yra visos ta pačia tema — Le
ninas, partija, komunizmas. Dievas ne
švankiais žodžiais aprašomas bei apdai
nuojamas. Pasakėlių knygutės mirga ant
raštėmis ..Kaip Dievas su šv. Petru vogti 
ėjo“, „Kaip Dievas valstiečiams saulę pa
naikino“, „Kaip Dievas, kunigas velnio 
kailyje žmones plėšė“.

Nuo 6 metų vaikai verčiami būti spaliu 
kais, paskui pionieriais. Jeigu atsisakoma 
įsirašyt, tėvai turi pasiaiškinti mokyklai, 
kodėl vaiko neleidžia. Nepriklausąs toms 
organizacijoms vaikas mokykloje yra že
mesnės rasės. Nors jis mokytųsi gerai, 
jam pažymiai sumažinami. Priklausąs tu
ri išsižadėt religijos. Jeigu sužino, kad bu 
vo bažnyčioje, tai išjuokiamas. Išsiaiški
nama, kad tapsi nekultūringu ir nebūsi 
tarybinis pilietis, jeigu eisi į bažnyčią, 
nes religiniai prietarai žemina žmogų. Jei
gu mokytojas nėra apsiklrėtęs komuniz
mu, tai dar pusė bėdos. Bet yra ir tokių, 
kurie vaiką baudžia ir išjuokia.

Komjaunuoliai jau yra tiesiogiai bau
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f MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

1 Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
f siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
| Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
f pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems. Į
| Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų | 
i ypač naudingi jūsų giminėms: j

1 VASARINIS 1968. 1: Š
g =
5 Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 31 jardo vilnonės ang-
| liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3i jardo vilnonės medžiagos š
§ moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- Š
S kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
§ kojinių. =
I Kaina £25.0.0. =
I i

f VASARINIS 1968. 2: g

§ Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo
B 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 
B marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =
| Kaina £27.10.0.
=? . , . = 
= Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis š
i siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
B kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
f Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteris- B
| kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- 
g toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. |

| BALTIC STORES LTD. Į

I (Z. JURAS) |
= 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
g Tel. SHO 8734. g
B Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos š
g siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
g kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių š
g supirktuosius siuntinius. Į
g Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
| Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais f
§ Income Tax klausimais. f
§ Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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APIE LIETUVOS JAUNIMĄ 

džiami už tikėjimą. Į bažnyčią eiti jiems 
yra nusižengimas, už tai grasinama iš
mesti iš mokyklos ir komjaunimo. Tada 
jau nei mokytis, nei dirbti nebesi tinka
mas. Tada jau viena išeitis — eiti į kol
chozą. Prieš 10 metų mokiniams dar ne
buvo tiek peršamas partiškumas. Dabair 
nepartinis, nekomjaunuolis laikomas ne
patikimu. Greit ne tik mokslo baigti ar 
kokiame geriau apmokamame darbe ne
begalės būti nepartiniai. Jau ir kolchozų 
traktorininkams grasinama; jeigu neįsi
rašysi į partiją, atimsim traktorių.

Augdamas tokioje dviveidiškoje aplin 
kūmoje, žmogus plradeda svyruoti. Mažam 
lengviau įpiršti komunizmą, nes jame yra 
daug laisvės. Viskas galima: ir piktžo
džiauti, ir tėvų neklausyti, ir meluoti, ir 
vogti. Bręsdamas jaunuolis jau pradeda 
matyti ir suprasti, kad tikrasis gyvenimas 
visai skiriasi nuo propagandos. Tada jau
nuolį plradeda apimti komunizmui prie
šingos nuotaikos. Mokykloje aiškinama 
vienaip, o gyvenimą jis mato kitokį. To
dėl aukštesniųjų mokyklų dėstytojams 
reikia vis didesnių pastangų nuramint 
jaunimui.

Suaugę jaunuoliai pradeda lankyti šo
kių - pasilinksminimų vakarus. Bet kokia 
tema bebūtų rengiama vakaro programa, 
visur bus paskaita antireligine ar tarp
tautine tema. Žmogus atsirado iš beždžio
nės. Niekur nėra tokios laisvės, kaip ko
munizmo pasaulyje. Užsienyje žmonės 
miršta badu. Amelrikoje bei kitose šalyse 
pieną, mėsą verčia į vandenyną, nes nie
kas dėl brangių kainų neperka, ir t.t. Pro
taujančiam jaunuoliui tai ne tik neįdomu, 
bet ir koktu. Todėl dažniausiai jis aplei
džia salę ir, paėmęs ant drąsos „skaidrio
sios“. stengiasi sutrumpinti programos ei
gą. Įgėręs išvengia bausmės už antitary- 
biškumą, už girtuoklystę mažesnė baus
mė. Taip nuo girtuoklystės pereinama 
prie vagystės, nes degtinė kainuoja. To
dėl Palangos kurortininkams būna vargo. 
Nusirengę įbrenda į jūrą. Kai išlipa — 
drabužių nebėra. Tada šlapiomis glaudė
mis trauk į miesto parduotuvę pirkti kos
tiumo ar suknelės. O kombinatorius, rū
pindamasis pinigais pasilinksminimui, jau 
yra nudardėjęs į Klaipėdą ir už nebran
gią kainą pardavęs drabužius. Lietuvoje 
visur turi būti atsargus, traukinyje, par
duotuvėje, gatvėje ir net namuose.

Kurie patenka į kaltinamųjų suolą už 
vogimą, tai vis daugiausia aukštų darbuo
tojų sūneliai. Jie vogimo išmoksta ne tik 
iš knygų ar mokykloje, bet ir iš tėvų. Tė
vai dažniausiai vakare aptaria, kaip jiems 
plraėjusi diena buvo sėkminga, kiek pasi

sekė nukombinuoti. Vaikas viską girdi. 
Tėvas kombinuoja iš fabriko, sandėlio, 
kooperatininkas ima kyšius iš perkančių
jų. Vaikas, kol dar nepritelpa kombinuo
ti, žiūri, kas laisviau padėta.

Jaunimo pobūviuose girdi, kad prakeik 
tos tos paskaitos, geriau jų nebūtų. Tikrai 
nervus dilgina tos paskaitos. O ir veikalo 
jaunimas negali statyti, neatsiklausęs 
partijos komiteto pajreigūnų. Tai jauni
mas taip ir blaškosi. Yra lengvabūdžių, 
kurie iš širdies atsiduoda komunizmui, 
bet tokių maža dalis. Daugiausia tie, ku
rie nori gero gyvenimo. Komjaunuolis ar 
partinis, dar kai kur išdroždamas kalbą, 
Sovietijoje nebadaus. Bet šiuo metu atsi
kanda vis daugiau jaunuolių, kurie, bū
dami ir komjaunuoliais, viešai kritikuoja 
partiją ir pasisako prieš. Ypač nemažas 
bruzdesys kyla aukštosiose mokyklose. 
Nekartą dėstytojai turi pripažinti, kad 
studentų reikalavimai teisingi. Pritarti, 
žinoma, negali. Todėl visur reikalingas 
nervams raminti vaistas (40%).

Per tuos vaistus pereinama prie nusi
kaltimų. Viename Žemaitijos kaime jau
nimas suruošė programą ir po savaitės 
darbų nutarė pasilinksminti, kur ijr man 
teko dalyvauti. Išrašė skelbimus, kad šeš
tadienį įvyks vakaras su programa. Kol
chozo jaunimui pasišokimas yra didžiau
sia pramoga. Kolchozo pirmininkas užsi
gavo, kad jam iš anksto nepateikė progra 
mos peržiūrėjimui. Atėjo pirmininkas ir 
užkabino didžiulę spyną ant salės durų. 
Dar ir prigrasino: už spynos išlaužimą 2 
metai kalėjimo. Ką darytį? Jaunimas ren 
kasi. Buvo žvyruotas kiemas. Tai pakabi
no lemputę į medį ir šoko. Kolchozo pir
mininkas Makauskas, jau gerai įtraukęs, 
atlėkė išvaikyti ijr iš kiemo. Bet susidūrė 
irgi su drąsiais. Jaunuoliai ištiesė pirmi
ninko rankas ir pririšo ilgą lentą. Ir pir
mininkas iššvytravo namo. Keletui jau
nuolių teko dirbti pusę mėnesio už dyką, 
bet jie nesigailėjo. Po to pirmininkas bu
vo nuolaidesnis.

Būna ir taip, kad jaunimas ijr verčia
mas atsisako šokių. Toks jau partijos nu
tarimas, kad per gavėnią būtinai verčia 
šokti ir ruošti antireligines programas.

Viską sudėjus krūvon ir pabuvojus Lie
tuvos jaunimo tarpe, išvada būtų ta, kad 
nėjra kalti tėvai nei pats jaunimas už nu
sikaltimų rekordinį skaičių. Ne kultūros 
stoka verčia Lietuvoje jaunuolį girtuok
liauti, bet sovietinio okupanto pančiai, 
komunizmo dvilypiška moralė.

Kaethe M.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

Paminklas AR PAMINKLAS?

Ministeįio B. K. Balučio mirtis buvo 
skaudus, bet ne nesitikėtas įvykis.

Spaudoje karts nuo karto pasirodo ži
nutės apie planuojamą Balučiui pamink
lą. Lietuvos mastu Balutis buvo didelis 
žmogus, ir jis vertas PAMINKLO, bet ne 
paminklo. Jei kas planuoja ant Balučio 
kapo pastatyti medinį, akmeninį, plastci- 
nį ar marmurinį padarą, tai aš tam nepri
tariu ir tokio plano neremsiu. Neremsiu, 
nes tikiu, kad Balutis nusipelnė PA
MINKLO, ir bet kokiu medžiaginiu pada
ru — stabmeldybės likučiais — jį tik 
pažemintume. Bet jei bus nuspręs
ta kurti Balučiui PAMINKLĄ, tai mielai 
paremsiu.

Žinoma, surasti gero PAMINKLO for
mą nėra lengva: jis galėtų būti vertingos 
knygos pavidalo ar fondo lituanistinėm 
studijom paremti formos, ir pan. Svarbu, 
kad Balučio paminklas būtų dvasiškai 
kultūrinis, o ne medžiaginis.

GĖRIMAI LONDONO PARODOJE

šią vasarą Londone bus paroda, kurioj 
dalyvaus ir Sovietų Sąjunga. Kaip ir į 
Montrealio Ekspo, taip ir čia Maskva ren
ka savo eksponatus ir iš Lietuvos. Vilniš
kis sovietinės žinių agentūros padalinys 
praneša, kad „savotišką konkursą dėl tei
sės atstovauti šalies (t.y., Sovietijos) vy
no pramonei būsimoje tarybinėje parodo
je Londone... išlaikė „Trakai“, „Daina
va", „Bočių“, „Prienų šilai“ ir dar keturi 
midaus gėlrimai, kuriuos gamina 
Stakliškių „Lietuvos midaus“ gamykla“.

(E)

ČEMPIONAS

Viktoras Kairys, vienas iš šešių lietu
vių, dalyvavusių Kazanėje surengtose sa
vigynos sporto (džiudo) varžybose, laimė 
jo Sovietų Sąjungos čempiono vardą. Jis 
įtrauktas į Sov. S-gos rinktinę, kuri gegu
žės mėnesį siunčiama į Šveicariją daly
vauti varžybose dėl Europos džiudo čem
pionato.

Garsiojo Dartmooro kalėjimo sargai 
Velykų sekmadienį trynė sau iš nuostabos 
akis: tiesiai kalėjiman iš dangaus leidosi 
sklandytuvas ir... nutūpė kalėjimo lauke. 
Iš sklandytuvo išlipęs Pranas Požerskis 
vėliau pasakojo:

Buvau laimingas, kad aplamai ra
dau tinkamą lauką nusileisti, nors ir ka
lėjime. Pradžioje maniau, kad manęs nie
kas nė nepastebėjo, bet netrukus atsirado 
kalėjimo sargai. Jie pasakojo, kad kali
niai mano nusileidimą per langus stebėjo 
su didžiausiu susidomėjimu.

Iš kalėjimo lietuvį sklandytoją išleido, 
nors ir buvo susidarę šiokių tokių biuro
kratinių sunkumų.

Ketteringiškis prekybininkas ir lent
pjūvės savininkas Pranas Požerskis yra 
vienas pačių geriausių Britanijos sklan
dytojų, laimėjęs ne vienas šio sporto var
žybas. Jis yra Dunstable'io sklandymo 
klubo Bedfordshire narys ir per šias Ve
lykas bandė laimėti tolimojo sklandymo 
varžybas. Pranas Požerskis savo sklan
dytuvu „Skylark“ norėjo nuskristi 300 
kilometrų ir pasiekti Roborough aerodro
mą Devone. Savo tikslą pasiekęs, Pranas 
Požerskis būtų laimėjęs auksinį žymenį, 
bet šiame skrydyje jį ištiko nesėkmė. 
Skrisdamas jis pritrūko vadinamųjų ter
mų, kaip kad yra vadinamos šilto oro 
srovės, kurios bemotorį sklandytuvą 
traukia pirmyn. Padėtis darėsi kritiška,
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Praeities NUOTRUPOS
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1937 m. kariuomenės arklių remonto 
komisija Klaipėdos krašte nupirko 138 
arklius ir už juos sumokėjo 158.000 litų. 
Brangiausiai sumokėta už 3 metų arklį —
l. 900 litų.

t t t
1961 m. gruodžio 11 d. Amerikoje mirė 

psk. Stasys Butkus, pirmasis atsikūrusios 
Lietuvos kariuomenės kareivis, savanoris 
- kūrėjas. Pirmuoju Lietuvos kariuome
nės karininku yra pripažintas pik. K. 
Škirpa.

t t t
Spėjama, kad organizuota Lietuvos par

tizanų veikla baigėsi apie 1951 metus. 
Bet pavienių dalinių veiksmai užsitęsė il
giau. Biržų apylinkėje partizanai dar vei
kė 1953 - 54 m. Tauragės apylinkėje pa
vienių partizanų veiksmų dar net buvo 
ir 1957 m., o Rietavo apylinkėje — 1959
m. Galime spėti, kad pavieniai užsimas
kavę laisvės kovotojai ilgiausiai išsilaikė 
Žemaitijoje.

t t t
1923 m, liepos 16 d. New Yorke buvo 

atidarytas pirmasis Lietuvos konsulatas. 
Pirmuoju konsulu buvo paskirtas dr. Ju
lius Bielskis, kuris tose pareigose išbuvo 
iki 1926 m. Vicekonsulo pareigas ėjo Pet
ras Daužvardis.

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

VOKIEČIŲ ABEJONĖS

Vokietijos ambasadorius Sov. S-goje 
(Schulenburg) Vokietijos užsienių 

reikalv ministerijai 
TELEGRAMA

Labai skubu/Griežtai slapta
Nr. 463, spalio 3 d. 

Maskva, 1939 m. spalio 3 d.- 19,04 vai. 
Gauta 1939 m. spalio 3 d. 21,10 vai.

Molotovas šiandien 14 vai. pakvietė 
mane j savo įstaigą, kad praneštų:

Sovietinė vyiriausybė pasakysianti šian
dien atvykstančiam Lietuvos užs. reik, 
ministeriui, kad draugiško tarpusavio 
santykių sprendimo (greičiausia, panašiai 
kaip su Estija) rėmuose Sovietų vyriau
sybė ketina Lietuvai perleisti Vilnių ir jo 
apylinkes, tačiau drauge Sovietų vyriau
sybė nurodysianti Lietuvai, kad ji turi 
perleisti Vokietijai savo teritorijos žino
mą dalį. Molotovas klausia, kokiu forma
liu būdu mes tatai manytume atlikti. Jo 
manymu Sovietų - Lietuvos protokolas 
Vilniaus klausimu ir Vokietijos - Lietuvos 
plrotokolas dėl Lietuvos srities, perleidžia 
mos mums, turėtų būti pasirašytas vienu 
metu.

Aš atsakiau, kad ši sugestija man nėra 
priimtina, kad būtų logiškiau, jei Sovietų 
vyriausybė duotų Vilnių mainais už mum 
perleidžiamą (Lietuvos) žemės juostą ir 
vėliau tą juostą perduotų mums. Moloto
vas, atrodė, nevisiškai sutinkąs su mano 
pasiūlymu, bet pareiškė norą, kad pasi- 
klausčiau savo vyriausybės nuomonės ir 
duočiau jam atsakymą rytoj vidudienį.

Molotovo pasiūlymas man atrodo žalin
gas, nes tat pasaulio akyse padarytų mus 
Lietuvos teritorijos „plėšikais“, o sovietų 
vyriausybė figūruotų kaip dovanotoja... 
Man atrodo, kad svarstytina tik mano su
gestija. Tačiau prašau jus apsvarstyti, ar 

nes sklandytuvas palaipsniui neteko 
aukščio ir neišvengiamai leidosi žemyn. 
Tuo tarpu apačioje nesimatė jokios tin
kamos tuščios aikštės nusileisti. Pagaliau 
pastebėjęs Dartmooro kalėjimo ribose 
esantį lauką, Pranas Požerskis nedvejo
damas ir nutūpė: geriau kalėjimas, negu 
avarija...

Toks nuotykingas sklandytuvo nutūpi
mas garsiajame kalėjime, be abejo, sukė
lė šiokią tokią sensaciją. Pas jį lankėsi 
britų spaudos reporteriai, įvykis buvo ap
rašytas anglų spaudoje, naujiena net pa
siekė užsienius. Iš žinių agentūros prane
šimo sužinojusi apie įvykį, Pranui Po- 
žerskiui telefonu skambino vieno vokie
čių laikraščio redakcija, prašydama dau
giau informacijų.

Nuotykingai sklandytuvu nutūpti Pra
nui Požerskiui tenka jau nebe pirmą kar
tą. Prieš aštuonerius metus šis lietuvis 
sklandytojas, panašių bėdų ištiktas, bu
vo priverstas nusileisti slaptoje karinėje 
bazėje Norwiche.

— Išgirdę mano laužytą anglų kalbą, 
jie manė, kad aš esu rusų šnipas, — pa
sakoja Pranas Požerskis. — Visą valandą 
jie mane išlaikė sargybos būstinėje... Po 
to kartą teko nusileisti amerikiečių kari
nėje bazėje. Tas malonumas man jau 
kaštavo keturias valandas sargybos būs
tinėje.

(m)

1892 m. Chicagoje buvo įkurta pirmoji 
lietuviška parapija ir pavadinta šv. Jur
gio vardu. 1967 m. ši parapija minėjo sa
vo 75 metų sukaktį. Per tą laiką pakrikš
tyta 12.890 asmenų, sutuokta 5.236 poros, 
palaidota 7.539 mirusiųjų.

i t t
1252 m. pradėtas kurti Klaipėdos mies

tas, kuris tuomet buvo pavadintas Me- 
melburgu. Buvo įrengtas uostas, ir vieto
vė gavo Hanzos miesto vardą ir Luebe- 
cko teises. 1312 m. Klaipėda tapo strate
giniu punktu, kai jos apsaugai pietiniame 
Neringos gale buvo pastatyta tvirtovė.

t t t
1937 m. Lietuvos Baltijos Lloydas pa

skelbė, kad Lietuvos jūrinio plaukiojimo 
laivai bus pavadinti Lietuvos miestų var
dais. '

Mažieji laivai, iki 1000 krovimo tonų,, 
pavadinami antraeilių miestų ir pajūrio 
vietovių vardais, laivai nuo 1000 iki 2000 
kr. t — pirmaeilių miestų vardais, o di
desni kaip 2000 kr. t pavadinti didžiųjų 
miestų vardais.

t t t
1945 metais Vokietijoje buvo leidžiama 

120 įvairių lietuviškų periodinių leidinių, 
bet tik 8 jų buvo spausdinami spaustuvė
je.

nebūtų mums priimtina atskiru Vokieti
jos - Sovietų slaptu protokolu įvykdyti 
Lietuvos teritorijos juostos perleidimą, 
kol Sov. S-ga faktinai inkorporuos Lietu
vą. Tai yra mintis, kuria, aš tikiu, pra
džioje buvo pagrįstas susitarimas dėl Lie
tuvos.

Schulenburg

LIETUVOS DALYBOS

Reicho užs. reik, ministeris 
Vokietijos ambasadoriui Sovietų 

Sąjungoje (Schulenburg) 
TELEGRAMA

Griežtai slaptai
Nr. 488 

Berlynas, 1939 m. spalio 4 d. 
Liečia jūsų telegramą Nr. 463.

Aš taip pat nelaikau tinkamu Molotovo 
siūlomo metodo dėl Lietuvos teritorijos 
juostos perleidimo. Priešingai, malonėkit 
paprašyti Molotovą šiuo metu neaptarti 
su lietuviais šios teritorijos perleidimo, 
bet prašykite, kad Sovietų vyriausybė 
prisiimtų prievolę Vokietijos atžvilgiu 
(pabr. orig.) palikti tos teritorijos juostą 
neokupuotą Sovietų kairiuomenės įvedimo 
į Lietuvą atveju, kuris gali būti numato
mas, ir palikti Vokietijai nustatyti datą, 
kada teritorijos perleidimas turėtų būti 
formaliai atliktas. Susitarimas tuo reika
lu turėtų būti fiksuotas slaptų raštų pasi
keitimu tarp jūsų ir Molotovo.

Reicho užsienių reikalų ministeris

Pastabos:
Reicho užs. reik, ministelrio nurodymu 

ši telegrama pasiųstina tuojau su jo para
šu. Gaus spalio 4 d.

Telegramos turinį šifruota kalba prane
šiau grafui Schulenburg 11 vai. Jis pilnai 
suprato šią instrukciją. Gaus, spalio 4 d.
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Europos lietuviu kronikų
DĖL VYTIES IR ĮRAŠO 

ANTSPAUDE

Rašydamas apie pašto antspaudą, ku
riame yra Vytis ir kuriuo dabar atžymi
mi visi iš Lietuvių Namų išeinantieji 
siuntiniai, Tavo Jonas suminėjo, kad ylra 
nepatenkintų ten esančiu įrašu ..Lithuan
ian House“.

Iš tikro pašto įstaigoms buvo pateikti 
patvirtinti keli įrašai, bet nė vienas ne
praėjo. Vis dėlto norėta nors Vytį pasilik
ti. Taip ir padaryta. O įrašas „Lithuan
ian House“ tik toks ir praėjo, be jokių pa
stiprinimų.

Sunku pasakyti, kiek yra tų nepaten
kintų skaitytojų, gaunančių šitaip ant
spauduotus laikjraštį ar knygas. Jeigu tų 
nepatenkintų būtų daug, galima būtų iš 
antspaudo išimti „Lithuanian House“ įra
šą ir Vytį.

Kai paštas dabar, atrodo, žymiai grei
čiau pristato laikraštį, tai manau, kad Vy
ties simbolis, tegu ir ne su tokiu įrašu, 
kaip norėtume, turėtų, mažų mažiausia, 
reikšti bent padidėjusį greitumą. Bet vi
suomenės balsas bus svalrbus leidėjams, 
kuriems pirmoje eilėje ir rūpėjo greitu
mas, o tik paskui priedas — Vytis ir, jei
gu galima, šūkis.

A. Pranskūnas,
DBLS ir LNB sekretorius

LONDONAS
LONDON1EČIŲ EKSKURSIJA 

SODYBON

Per Sekmines, birželio 2d. (sekmadie
nį), londoniečių autobusas išvažiuoja nuo 
lietuvių bažnyčios (21 The Oval, Hackney 
Rd., E.2) 9 vai. ryto punktualiai. Pakeliui 
sustos prie Lietuvių Namų (1 Ladbroke 
Gardens, W.ll) 9.20 vai. ryto ir dar iš 
ten paims keleivius.

Bus tik vienas autobusas. Norintieji 
važiuoti, prašomi užsirašyti ko greičiau, 
kad nepasikartotų praeitų metų nusivyli
mas, belaukiant paskutinės dienos.

Užsirašyti: Lietuvių klebonijoje tel. 
SHO 8734, Baltic Stores tel. SHO 8735, 
Lietuvių Namuose PAR 2470 ir S. Kaspa
ras 980-8159. Užsirašius prašom galimai 
greičiau apsimokėti kelionpinigius. Kaina 
16 šilingų.

Iš Sodybos grįžtama tos pačios dienos 
vakare.

PIRMININKAS LONDONE

Londono Lietuvių Namuose kelias die
nas praleido DBLS Huddersfieldo skyr. 
pirmininkas V. Kraučiūnas.

Laukė jis viešnios — lietuvaitės iš Len
kijos, kurią atsikviesti jau seniai rūpino
si. Šįkart, atrodo, visi dokumentai jau

JAUNIMUI
JAUNIMO KOMITETAS

Londono jaunimo grupė išsirinko komi
tetą, kurį sudaro V. Musteika, R. Nama- 
juška, J. Dėmenis, A. Pukštytė, V. Černy- 
tė, R. Demenytė įr K. Davytė.

Ta pačia proga nutarta grupę pavadin
ti Grandis.

Jaunimo Centras linki Grandžiai ir jos 
komitetui geriausios sėkmės.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAI
Gegužės 4 d. Ketteringe įvyko Lietuvos 

nepriklausomybės 50 m. sukakties ir Mo
tinos dienos minėjimas. Didelę programos 
dalį išpildė Nottinghamo jaunimas. Prog
ramoje taip pat dalyvavo Londono jauni
mo grupės akordeonistas Petras Parulis.

Sekmadienį, vos grįžęs į Londoną, P. 
Parulis grojo Londono jaunimo tautinių 
šokių grupei, kuri labai vykusiai išpildė 
Motinos dienos minėjimo programą rytų 
Londono klubo salėje. Programoje daly
vavo abi Londono jaunimo grupės — vy
resnieji ir mažieji.

JAUNIMO VAKARAS 
NOTTINGHAME

Į Aušros Vartų Židino suruoštąjį Jau
nimo vakarą šeštadienį, gegužės 11 d., at
silankė apie 400 žmonių. Programoje da
lyvavo Nottinghamo, Mansfieldo ir Lon
dono jaunimo grupės. Po programos buvo 
pasilinksminimas.

Gaila, kad Bradfordo, Manchesterio ir 
Derbio jaunimo grupės neatvyko. Buvo 
graži proga susitikti ir pabendrauti. Pa
geidaujame, kad ir ateity tokie parengi
mai būtų ruošiami.

PREMIJOS UŽ LIETUVIŲ KALBOS 
EGZAMINUS

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
50 m. jubiliejaus proga Lietuvių Namų 
Bendrovės valdyba nutarė skirti premijas 
visiems jaunuoliams, kurie išlaikys lietu
vių kalbos GCE egzaminus (O level). To
kios premijos bus skiriamos ne tik šiais 

buvo sutvarkyti, ir laukiamoji davė žinią, 
kad turi atvažiuoti.

Deja, matyt, iškilo vėl kokios kliūtys, ir 
viešnia nepasirodė sutartu laiku.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 21 d. metiniame Sporto ir 
Socialinio klubo susirinkime buvo prane
šimai iš klubo veiklos. S. Kasparas pažy
mėjo, kad beveik visi Londono lietuviškos 
bendruomenės parengimai buvo to klubo 
patalpose. Klubo finansinė padėtis nepa
gerėjo, nes naujasis eismo įstatymas su
varžė mėgstančius daugiau nugerti.

Didesnę savo pranešimo dalį jis skyrė 
nupasakoti padėčiai, kuri susidarė praei
tais metais pramačius Londono susisieki
mą pertvarkyti. Naujas kelias paliečia ir 
klubo patalpas. Susirinkusieji supažin
dinti su tuo, kas buvo daroma tuo reika
lu.

Priminta, kad klubas ir toliau rūpinsis 
pasitarnauti nariams ir gėrimus pardavi
nės pigiau negu kiti klubai.

Kasininkas Ignas Dailidė nurodė, kad 
klubas turėjo pajamų 5488 svarus, o iš
laidų 4961 svarą.

Išrinkta nauja klubo valdyba: pirm. S. 
Kasparas, vicepirm. J. Černis, kasin. V. 
Puidokienė. Valdybos nariai: I. Dailidė, 
R. Kinka, J. Guoga, A. Dėmenis, M. Vika- 
nienė, J. Babilius. Revizijos komisija: Z. 
Juras, P Mašalaitis, J. Šemeta.

Klubo patikėtiniai ir toliau palikti tie 
patys: Jonas Parulis, Juozas Šemeta, Jo
nas Damidavičius, Petras Bulaitis.

Susirinkimui pirmininkavo Jaras Alkis.

ŽIEŽMARIŲ KLEBONAS 
LONDONE

Gegužės 9-10 d.d. su ekskursija iš Lie
tuvos buvo atvykęs Žiežmarių klebonas 
Jonas Žemaitis. Jis lankėsi lietuvių klebo 
nijoje ir atlaikė tomis dienomis šv. Mi
šias lietuvių bažnyčioje.

Papasakojo daug įdomų naujienų iš 
Lietuvos gyvenimo. Didesnę laiko dalį 
Londone praleido su savo giminaičiais 
Gečioniais iš Glasgowo, kurie ta proga 
buvo atvykę į Londoną.

KUN. J. BUDZEIKA Į JAV
Gegužės 16 d. buvęs Lietuvių bažnyčios 

Londone rektorius kun. Juozas Budzeika, 
MIC, išvyko naujoms pareigoms į JAV.

PAIEŠKOJIMAI
Janulevičius Juozas, sūnus Juozo, gim. 

1919 m. Marijampolės apskr., pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti Europos 
Lietuvio administracijai.

PADĖKA
A.a. Adolfo Putcės šeima nuoširdžiai 

dėkoja visiems užjautusiems už suteiktą 
paguodą sunkaus pergyvenimo metu.

1968 m., bet ir ateityje. Todėl jaunimas 
turėtų pradėti rimtai ruoštis ne tik kiek
vienam lietuviui reikalingą egzaminą iš
laikyti, bet taip pat ir Lietuvių Namų 
premiją laimėti.

Premijos dydis — 10 svarų. Išlaikyto 
egzamino pažymėjimą reikia pasiųsti L. 
Namų B-vės valdybai arba artimiausio 
DBLS skyriaus valdybai patikrinti. Pa
žymėjimą patikrinus, bus išmokėta pre
mija. Ypatingais atvejais Lietuvių Namų 
B-vė galės suteikti paramą padengti iš
laidoms, susijusioms su egzamino laiky
mu.

Geriausia egzaminus laikyti susitarus 
su mokyklos vadovybe. Jei susirastų as
menų, norinčių egzaminus laikyti už mo
kyklos ribų, Jaunimo Centras padės gauti 
informacijų, kur reikia užsiregistruoti.

Premijų skaičius nėra ribotas, bet įdo
mu, kas pirmasis tą premiją laimės.

nnn ULIARIOSIOSrur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Wonderful World,
Louis Armstrong

2. Simon Says,
1910 Fruitgum Company

Lazy Sunday,
Small Faces

4. A Man Without Love,
Engelbert Humperdinck

5. Young Girl,
Union Gap

6. Honey,
Bobby Goldsboro

7. Can‘t Take My Eyes off You,
Andy Williams

8. I Don't Want Our Loving To Die,
Herd

9. If I Only Had Time,
John Rowles

10. Congratulations,
Cliff Richard

PASKAITA APIE RELIGIJĄ
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

gegužės 25 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., Man
chesterio liet, socialinio klubo patalpose 
rengia paskaitą tema: Senovės lietuvių 
religija.

Paskaitininkas — A. Dičpetris iš Brad
fordo. Manchesterio ir apylinkės lietuviai 
prašomi kuo gausiau dalyvauti — bus 
gražiau rengėjams ir smagiau paskaiti
ninkui, kai visos salės kėdės bus užim
tos. Ta proga visi kartu praleisime laiką 
lietuvių namuose.

Sk. valdyba

MOTINOS DIENA
Šįkart ta diena mums buvo istorinė — 

pirmą kartą iškilmes pravedė mūsų jau
nimas — skautai. Ir kaip pravedė!

Skautų tėvų komiteto pimininkui V. 
Bernatavičiui prasmingu žodžiu minėji
mą atidarius, paskaitai skaityti pakviesta 
mūsų jaunoji draugininke I. Jokubaitytė. 
Visų susidomėjimas didžiulis: juk tai pir
mas kartas, kai išėjo kalbėti mūsų jauni
mo atstovė. Ką ji pasakys, kaip pasakys?

Jaunutė, gražutė, tautiniais rūbais pasi
puošusi, kalba puikiausia lietuvių kalba, 
taisyklingu akcentu. Daugel mes girdėjom 
kalbėtojų, ir gerokai esam išlepinti, bet 
jaunoji prelegentė susilaukė valiavimų be 
galo. Klubo šeimininkas D. Dainauskas 
džiaugėsi, kad į talką ateina jaunoji kar
ta, ir sveikino mamytes už mūsų vaikų 
patriotišką išauklėjimą.

Meninėj daly išeina visas puskapis 
skautų, vėlgi visi tautiniais rūbais pasi
puošę. Jokubaitytė L, Kutkutė N., Lipke- 
vičiūtė K., Barauskaitė, Liegytė Z., visos 
jau patyrusios skautės, pritariant Jokū
baičio gitarai, sudainavo svajingų daine
lių, dar mums net negirdėtų. Lipkevičiū- 
tė O. ir Kutkutė N. deklamavo poezijos 
apie mamytes. Išėjo ir visas mažųjų ir 
mažiausiųjų choras. Daina po dainos taip 
ir liejosi į mūsų širdis. Kas gi be tautinių 
šokių? Kai dideli šoka, tai vienas daly
kas, bet kai mažieji sutrepseno šokį po 
šokio, tai susirinkusiems beliko tik ploti 
ii- valioti. Visus šokius akordeonu prave
dė jaunutis skautas Navackas A.

Po linksmybių visos motinos vaišina
mos kavute ir skanumynais. Judriosios 
skautės aptarnavo, gražiu žodžiu kalbino. 
Pirmą kartą vienos moterys savybėje 
pabendravo, arčiau susipažino ir net eilę 
klausimų padiskutavo. Pvz., apsvarstytas 
moterų susiorganizavimas ir kiti klausi
mai.

Skautų tėvų komitetui ir talkininkams 
Bernatavičienei, Lipkevičienei, Jokubai- 
tienei, Ivanauskienei bei skautų draugo
vėms mūsų apylinkė dėkinga ir laukia 
daugiau pasirodymų.

D. Dainutis

NOTTINQHAMAS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d., šeštadienį, 6 vai. p. p., 
Ukainiečių klubo apatinėje salėje (30 
Bentinck Rd.) kviečiamas visuotinis me
tinis DBLS skyriaus narių susirinkimas.

Nariams dalyvavimas būtinas, bet lau
kiama taip pat jaunimo ir svečių.

DBLS Sk. Valdyba

LIET. SODYBA
SEKMINIŲ SĄSKRYDIS SODYBOJE
Lietuvių Sodyba jau ruošiasi priimti 

viešneles ir svetelius, kurie suplauks į 
Sekminių sąskrydį. O suplauks, atrodo, 
gražaus svietelio, nes Sekminių išvakarė
se, šeštadienį, jaunimas pradės visą šven
tę savo pasilinksminimu - šokiais. Tada, 
be abejo, jau bus ir vyresniųjų, kurie no
rės dalyvauti visoje šventėje nuo pra
džios iki pabaigos.

Sekminių pirmoji diena, pats tas visas 
didysis susibūrimas, pradedama pamaldo 
mis, kurios bus 11 vai., kai jau bus su
plaukę visi pavieniai ir visos ekskursijos.

Po to bus laiko ir senoms pažintims at
naujinti ir naujoms užmegzti iki gero po
piečio. Kai jau visi bus sotūs. 3 vai. po
piet prasidės jaunimo tautinių šokių, o 
gal ir dainų festivalis. Jame dalyvaus 
Manchesterio, Londono, Nottinghamo, o 
gal ir Bradfordo jaunimo grupės. Būtų 
gera, kad ir kitų vietų jaunimas sulėktų 
ir dalyvautų programoje, o ypač šeštadie
nio pasilinksminime.

Be kita ko, kambarių neužteks visiems. 
Jie jau užsakyti visi įki vieno. Bet atro
do, kad dėl nakvynių bėdos nebus, nes 
pastatomos dvi didžiulės palapinės, ku
rios naktelei priglaus ant šieno visus.

***********************************************************+
GEGUŽĖS 18 D. LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GARDENS, W.ll, ĮVYKS

TRADICINIS LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ DAINAVOS SAMBŪRIO

PAVASARIO BALIUS
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. GROS GERA MUZIKA. VEIKS TURTINGAS 

BUFETAS IR BARAS, LOTERIJA IR KT. PRADŽIA 7.30 V.V. PABAIGA 1 V.N. 
Staliukai užsakomi iš anksto Tel. PAR 2470

************************************************************

BENDRA TAUTINĖ STOVYKLA

LSS Anglijos Rajono ir LSS Vokietijos 
Rajono bendra tautinė skautų stovykla 
įvyksta rugpiūčio 7-14 d.d. Vokietijoje, 
arti Vasario 16 gimnazijos.

Iš Anglijos išvykstame rugpiūčio 3 d., 
grįžtame 17 d. Smulkūs nurodymai skau
tams ir tėvams yra nusiųsti. Netrukus bus 
išsiųsti papildomi nurodymai, nes nebus 
įmanoma šaukti pasitarimų išvykstan
tiems informuoti.

Stovyklos rengimo tikslas — sukakti- 
nius metus įspūdingiau įprasminti, sueiti 
į glaudesnius ryšius, lietuviškoje skautiš
koje šeimoje dvasiškai sustiprėti.

Stovykla, reprezentacija ir kiti dalykai 
pareikalaus išlaidų, tačiau tikimės, kad 
visuomenė parems mūsų žygius aukomis, 
ir visų busimųjų aukotojų vardu iš anksto 
už tai reiškiu skautišką ačiū.

Budžiu.
s. J. Maslauskas,

LSS Anglijos Rajono Vadas

BRADFORDAS
BRADFORDO KRONIKA

•— Jau labai seniai buvo Vyties klubo 
metinis susirinkimas. Jame buvo pagei
daujama, kad į klubo narius įsirašytų ko 
daugiau jaunimo. Išrinkta nauja valdyba: 
J. Paulauskas, P. Matulevičius, J. Balčiū
nas, S. Grybas, T. Burokas, A. Bučys ir 
Vik. Ignaitis.

Numatyta šiais metais klubą kiek atre
montuoti.

— Per užgavėnes J. Paulauskas kepė 
skanius blynus ir visus vaišino.

■— Velykų antrąją dieną jaunimas ir 
senimas glražiai pasišoko ir džiaugėsi 
klubo gyventojų gražiai išmargintais ve
lykaičiais.

— Kovo 2 d. kun. A. Hinningan, ku
riam asistavo kun. J. Kuzmickis, sutuo
kė A. Gudaitę su Frank Rice. Po bažny
tinių apeigų buvo svečių priėmimas - vai
šės, kuriose dalyvavo apie 60 žmonių, jų 
tarpe buvo ir keletas lietuvių.

— Šaltinis rašo, kad bradfordiškė V. 
Galbuogytė visą savaitę ėjusioje operetė
je didžiuliame Alhambros teatre dainavo 
vieną iš paglrindinių vaidmenų. Gaila, 
kad vietiniai lietuviai apie tai nieko neži
nojo. Manau, daugelis mielai būtų nuėję 
pasiklausyti.

V. 1.
EKSKURSLIA į LIETUVIŲ 

SODYBĄ
Bradfordo Vyties klubas Sekminių 

(pavasario) atostogų metu rengia eks
kursiją į Lietuvių Sodybą.

Išvykstame iš klubo šeštadienį, birželio 
1 d., 9 vai. ryto. Bradfordo ir apylinkių 
lietuviai, norintieji dalyvauti, registruo
jasi pas A. Trašką.

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

PAS MUS Iš ROMOS. „Dainavos“ ba- 
liun užprašyta, jau atvažiavo, dalyvaus ir 
dainuos solistė Janina Liustikaitė.

NEUŽMIRŠKIME. ATVAŽIUOKIME IR 
PASIKLAUSYKIME!

*****************************1

VOKIETIJA
•— Hamburgo lietuvių katalikų bažny

tinį komitetą sudaro pirm. Izidorius Sra- 
gauskis, Mykolas Lipšys, Elena Mikuls
kienė ir Petras Gražulis.

— Kun. Petras Girčius aplankė Ham
burgo, šlesvig-Holšteino ir Žemutinės 
Saksonijos sritis, kur suteikė mūsų tau
tiečiams visus patarnavimus gerai atlik
ti velykinę.

— Lankėsi Romas-Jonas Misiūnas, ku
ris Švedijoje renka mokslinę medžiagą 
doktoratui.

— Evelina - Lina Skučaitė Vlavianos 
atvyko su savo vyru inžinierium savo fir
mos (reikalais į Hamburgą ir ketina čia 
apsigyventi ilgesniam laikui.

— Jonas Raslanas, kuopos vyras, buvo 
sunkiai sužeistas eismo nelaimėje.

— Lietuvių Sielovada išleido savo ku
nigams leidinėlį „Laiko Balsas“. Jis infor 
muoja ir pateikia naujų minčių kaip ku
nigams, taip ir pasaulečiams. . -

— Kun. V. Šarka su tarybos nare Ona 
Krutulyte - Boehmiene aplankė tautie
čius nervų ligų klinikoje Wiesloche bei 
Heidelberge.

MIRUSIEJI
A.a. Gustavas Eringis (Hering), gim. 

1883 m. gegužės 8 d. Navininkuose, mirė 
1968.IV.5, palaidotas Hamburg - Harburg 
miesto kapinėse.

JPASA ILYJE
— Vasarą Britanijos kasyklos Midlando 

rajone parduos paskutinius 27 arkliukus, 
nes kasyklos vis labiau mechanizuojamos 
ir jų tarnyba jau nebereikalinga.

— Pasirūpinusi, kad visiškai sveika 
marti būtų uždaryta bepročių ligoninėn, 
uošvė - ligoninės slaugė laukia teismo — 
jai gresia dveji metai kalėjimo pagal 
Prancūzijos įstatymus.

— Minkovice, Čekoslovakijoje, buvo 
sukilę kalėjime apie 60 kalinių, ir juos 
malšino apie 350 milicininkų.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
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