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LIETUVOS GYVENTOJAI Aukso klausimas spaudoje
Statistikos valdyba Vilniuje pranešė, 

kad šių metų sausio 1 d. Lietuvoj (okupa
cinės valdžios apibrėžtoj teritorijoj) buvo 
3 milijonai 64 tūkstančiai gyventojų. Apie 
47 nuoš. gyvena miestuose. Vilniuje yra 
jau 392.000 gyventojų. Kaune jau beveik 
300.000.

Natūralusis gyventojų prieauglis 1967 
m. Lietuvoje buvęs 29.000. Tai tik kiek 
daugiau kaip 9 iš 1000. Nepriklausomybės 
metais metinis natūralinis prieauglis vi
dutiniškai buvo 12 iš tūkstančio. 1965 m. 
— tos pačios sovietinės statistikos valdy
bos duomenimis — natūralusis prieauglis 
buvęs apie 10.3 iš tūkstančio. Taigi, tas 
prieauglis per dvejus metus sumažėjo 11 
nuošimčių.

Visoj sovietinėj imperijoj natūralusis 
gyventojų prieauglis kiek didesnis kaip 
Lietuvoj. 1965 m. jis buvo 11,1 iš tūkstan
čio. Bet ir ten tas prieauglis mažėja. 1956 
ir 1957 m. buvo 17,6 įš tūkstančio. Po to 
per devynerius metus krito iki 11,1, tai 
yra, sumažėjo beveik 37 nuošimčiais. Tie
sioginė prieauglio mažėjimo priežastis — 
ryškus gimimų mažėjimas Pasigirsta 
susirūpinimo balsų dėl gimimų mažėjimo 
ir Lietuvoje. Propagandininkai skuba 
guostis, kad tas reiškinys esąs ūkinės ge
rovės kilimo pasekmė... Kiti tą reiškinį 
aiškina nenatūraliai paskubintu gyvento
jų sutelkimu miestuose. Apie ketvirtada
lis Lietuvos gyventojų — o jaunesniųjų 
net apie pusė — dabar yra naujakuriai

Pensijos
Nors dar tik keletas metų, kaip Lietu

voj sovietinė valdžia pradėjo platesniu 
mastu mokėti senatvės bei nedarbingumo 
pensijas, bet balandžio 26 d. Tiesa skelbė 
„tarybinio socialinio aprūpinimo“ 50 me
tų jubiliejų. Mat, visi rusų bolševikų ju
biliejai dabar minėtini ir Lietuvoj. Todėl 
tą dieną buvo aiškinama, kaip dabar Lie
tuvoj atsiliepia 1918 m. pasirašytas Leni
no dekretas. Būtent: pensijas ar pašalpas 
Lietuvoje dabar gauną apie 517 tūkstan
čių asmenų, kone kas šeštas gyventojas! 
Esą, „tai galima tik mūsų visuomenės są
lygomis“...

Yra pateiktas ir kitas, iš pirmo žvilgs
nio beveik įspūdingas skaičius: 1967 me
tais tų pensijų ir pašalpų esą išmokėta 98 
ml. 816 tūkstančių rublių... Tačiau, tuos 
milijonus padalijus 517-kai tūkstančių, 
pensijos ar pašalpos vidurkis išeina tik 
apie 191 rublį per metus, arba ne visiškai 
16 rublių per mėnesį...

Tarp tų 517 tūkstančių pensininkų bei 
pašaipininkų yra nemažas skaičius visiš
kai ne Lietuvoj tas pensijas išsitarnavu
sių, arba, jei ir Lietuvoj, tai Lietuvos 
okupantų ar kolonistų funkcijose. Jie, 
kaip ir eilė privilegijuotų vietinių „nu- 
sipelnėlių“, gauna ne vidurkio dydžio 
pensijas, o keleriopai didesnes. O už kiek 
vieną apdovanotą, sakysim, 60 rublių per 
mėnesį pensija, vienuolikai mažiukų lie
ka tik po 12 rublių per mėnesį.

O juk 12 arba 16 ar net 20 rublių per 
mėnesį — tai gi ne senatvės aprūpinimas. 
Tai tik ketvirtadalis, daugiausia — treč- 
dals pragyvenimo minimumo.

Tokio „senatvės aprūpinimo“ neįmano
ma pateisinti net ir pasiaiškinimu, kad 
„geriau mažai, negu nieko“, kadangi Lie
tuvoj daugiau kaip trys ketvirtadaliai da
bartinių „aprūpintųjų“ savo laiku turėjo 
šiokį tokį pagrindą senatvei, jei ir kuk
liai, tai vistiek patenkinamai aprūpinti 
ir be valdžios malonės. Valstybė, kuri da
bar duoda lėšų pragyventi vienai savai
tei per mėnesį, yra atėmusi iš jų žemę ar 
kitokią nuosavybę, daugeliu atvejų yra 
sunaikinusi šeimas, kuriose jų senatvė 
galėjo būti aprūpinta. Niekas kitas, kaip 
tas beveik pusmilijonis „vidutinių“ pen
sininkų Lietuvoj nejunta skaudžiau, kad 
j'e yra tapę apiplėšti, o dabar iš jų reika
laujama dėkingumo apiplėšusiems už 
grąžinimą šiek tiek trupinių. Jiems nieko 
nesako 98 milijonai per metus. 16 ar 12 
rublių per mėnesį jiems yra „tarybinio 
socialinio aprūpinimo“ apčiuopiamiausia 
realybė. (ELTA)

KUN. I. ŽEMAITIS AIRIJOJE
The Cork Examiner pranešimu, gegužės 

3-11 d.d. Airijoje lankėsi 16 asmenų gru
pė iš Sovietų Sąjungos, kurioje taip pat 
apibūdintas kaip „I. Zhemaitis. katalikų 
apibūdintas kaip „I. Žhemaitis, katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje dekanas“.

Keliautojai atstovavo Sovietų - Airijos 
draugystės draugijai ir savo-viešnagės me
tu važinėjo po pietinę Airiją. (r) 

miestuose, ir dauguma atvejų tai nauja
kuriai be minimaliausių sąlygų šeimai 
normaliai gyventi.

Salia natūraliojo gyventojų prieauglio, 
Lietuvoje jau kuris metas yra ir kitas — 
nenatūralus — prieauglis. Pvz., 1967 m., 
kai natūralaus prieauglio buvę 29.000, iš 
viso gyventojų skaičius padidėjo 38.000. 
11.000 prieauglio susidarė ne iš gimimų- 
mirimų, o iš išvykimų-atvykimų skirtu
mo. Tas 11.000 tai ne naujagimiai, o iš Ru
sijos atvykę nauji kolonistai. Jų 1967 m. 
Lietuvon atvyko daugiau negu 11.000, nes 
11.000 yra tik gyventojų „mainų pelnas“, 
o ne apyvarta. Tikras tais metais atvyku
sių kolonistų skaičius būtų prie 11.000 
pridėjus dar ir visus tuos, kurie at
vyko vietoj kiekvieno lietuvio, tais metais 
išvykusio ar išvykdinto iš Lietuvos „į bro
liškas respublikas“. Tačiau tas skaičius 
neminimas. Tad aišku tik tiek, kad, ne
paisant kiek gyventojų 1967 m. iš Lietu
vos buvo iškeldinta ar savanoriškai būtų 
išvykę, į jų vietą atvyko ne tik tiek pat, 
bet ir vidutiniškai po 30 kasdien daugiau. 
Tokiu greičiu pernai Lietuvoj didėjo ko
lonistų skaičius.

Neturime duomenų, kaip buvo 1966 m. 
Bet 1965 m„ sprendžiant iš tos pačios 
įstaigos duomenų, tas didėjimas buvo 50 
nuoš. didesnis: vidutiniškai po 45 kasdien.

Nėra abejonės, kad visas tas nenįatūra- 
linis gyventojų prieauglis Lietuvoj yra 
išimtinai kolonistų prieauglis, Lietuvą ru
sinančio elemento plėtimas, nes į Lietuvą 
atsikraustyti dabar neturi progos niekas 
kitas, kaip rusai ar tolygaus maskvinio 
modelio „internacionalistai“, kurių vien 
buvimas Lietuvoj jau tirština rusišką 
spalvą tautiniame Lietuvos paveiksle.

(ELTA)

Septynios DIENOS
Baidantis įstatymas

Vakarų Vokietijos studentai ir darbi
ninkai kai kuriuose miestuose ruošiasi 
pradėti demonstracijas prieš įstatymą, 
kuris numato ypatingas teises vyriausy
bei kritišku atveju ir kuris parlamente 
jau praėjo antruoju skaitymu. Įstatymas 
teiktų vyriausybei teisę tikrinti laiškūs, 
radijo susisiekimą ir kt. Prieš tą įstatymą 
pasisakantieji nurodo, kad tai reikštų 
laisvių atėmimą. Vyriausybė, jeigu norė
tų, galėtų juo pasinaudoti diktatūrai įves
ti. Panašiu konstitucijos paragrafu pasi
naudodamas, Hitleris nušlavė Weimaro 
respubliką ir įvedė savo režimą.

Įstatymo šalininkai nurodo, kad dabar 
saugumo sumetimais Vokietijoje laiškus 
tikrina sąjungininkai. Jeigu būtų vokiš
kas suvaržymus numatąs įstatymas, tada 
sąjungininkai nebesikištų į tikrinimus.

Čekoslovakijos - Sov. Sąjungos 
santykiai

Sovietų kariuomenės telkimas Čekoslo
vakijos pasienyje buvo išaiškintas kaip 
manevrai, apie kuriuos abi pusės žinoju
sios.

Bet tarp abiejų pusių vyksta spaudos 
karas. Pavyzdžiui, „Sovetskaja Rossija“ 
parašė, kad nepriklausomosios Čekoslova
kijos kūrėjas ir pirmasis prezidentas To
mas Masarykas buvęs antisovietinis nusi
kaltėlis. čekoslovakų „Lidova Democra- 
cie“ tai pavadino dideliu įžeidimu ir rim
tu istorijos klastojimu, o „Svobodne Slo- 
vo“ — stebinančiu ir skaudžiu dalyku, ku
ris galėtų būti palaikytas juoku, jeigu ne 
žinojimas, kad milijonams sovietinių skai
tytojų šitaip įžeidžiamai pristatomas 
valstybės kūrėjas.

„Literaturnaja gazeta“ ir „Trud" puo
la atskirus iškilesnius čekus.

De Gaulle'is Rumunijoje
Prancūzijos prez. gen. de Gaullis lankė

si Rumunijoje.
Jis ten buvo sutiktas labai draugiškai ir 

kalbėjo apie Europos vienybę įr nepri
klausomybę nuo didžiųjų. Jeigu Europos 
tautoms būtų leista vienoms pačioms 
spręsti savo likimą, sakė jis, tai jos, tik
riausia, susitvarkytų su Vokietijos ir sau
gumo klausimais.

Mirė Sokolovskis
Po sunkios ligos mirė sov. marš. Soko

lovskis, buvęs gen. štabo viršininkas, o po 
karo atstovas Berlyno kontrolės komisijo
je ir sov. karinių pajėgų Vokietijoje vir
šininkas.

Berlyno blokada, kai vakariečiai viską 
pristatinėjo lėktuvais, buvo vykdoma jo 
laikais.

Jis buvo 70 m. amžiaus.

Gegužės 6 d. Londono Daily Telegraph 
paskelbė dar vieno britų parlamentaro 
atsiliepimą apie Baltijos valstybių aukso 
bylą. Atstovas Gilbert Longden rašo:

„Mano kolega Sir Tufton Beamish savo 
pastarajame straipsnyje „Netikęs sandė
ris dėl Baltijos valstybių“ statė prie gėdos 
stulpo britų vyriausybės užsimojimą par
duoti auksą ir kitus priklausinius, kurie 
prieš karą buvo Baltijos valstybių padėti 
saugoti Anglijos Banke ir į kuriuos Bri
tanija tikrai neturi nei moralinės, nei tei
sinės valios.

„Užsienių reikalų ministras praėjusį 
birželį laiške Sir Tuftonui rašė: „Mūsų 
intencija yra. jei parlamentas pritars 
(mano pabraukimas), padaryti žygių pri- 
klausiniams (įskaitant auksą), esantiems 
šiame krašte, realizuoti...“ Po dviejų sa
vaičių auksas buvo parduotas už beveik 
6 milijonus svarų; o šių metų sausio mė
nesį 500.000 svarų suma iš tų priklausinių 
buvo padėta Anglijos Banke Sovietų Są
jungos sąskaiton.

„Kai Mr. George Brown, tada užsienių 
reikalų ministras, buvo paklaustas, kodėl 
visa tai padaryta nepasitarus su parla
mentu, jis atsakė: „Sandėris savo laiku 
bus pateiktas parlamentui patvirtinti. Jei 
parlamentas atmes, tai bus atmesta“ 
(Hansard, sausio 23 d., 210 sk.). Tad, ma
tyt, .galime netrukus laukti, kad parla
mentui bus pateiktas įstatymo projektas 
suteikti abiems tiems veiksmams atgal 
veikiantį patvirtinimą.

„Nekalbant apie aplinkybę, iš esmės 
itin prieštarautiną, kad dabar bet koks 
įstatyminis sprendimas jau turį būti at
galinis, Tamsta suprasi, kad parlamentas 
neturėjo progos šiam perleidimui pritarti

Ištremta taikos misija
10 italų su taikos misija nuvyko į Kini

ją, bet buvo suimti, pakaltinti kaip pa
siuntiniai popiežiaus, „Vakarų imperialis
tų valstybėms tarnaujančio nusikaltėlio“, 
ir ištremti.

Jie skleidę žmonėse popiežiaus mokslą.

Paruošiamieji pasitarimai
Paryžiuje vyksta paruošiamieji pasita

rimai tarp JAV ir Šiaurės Vietnamo atsto
vų dėl taikos Vietname.

Amerikiečiai nebebombarduoja Šiaurės 
Vietnamo. Kovos vyksta tik Pietų Vietna
me.

Laivai Persijos įlankoje
Stiprindami savo įtaką Vidur. Rytuose, 

sovietai keletai dienų atsiuntė į Persijos 
įlanką savo karinių laivų pasisvečiuoti.

Britai apie 1971 m. ruošiasi pasitraukti 
iš Persijos įlankos.

Tarpininkas
Tvirtinama, kad Vengrijos komunistų 

vadas Kadaras ruošiasi netrukus važiuoti 
į Prahą ir pabūti tarpininku tarp Čeko
slovakijos ir Sov. Sąjungos kylantiems 
ideologiniams nesutarimams išsiaiškinti.

Vyriausybės nuolaidos
Prancūzijos vyriausybė pažadėjo de

monstruojantiems studentams, kad bus 
atidarytas Sorbonos universitetas, paleido 
suimtuosius studentus ir pažadėjo per
svarstyti bylas tų, kurie jau yra nuteisti, 
bet komunistai suorganizavo krašte visuo
tinį streiką.

Reikalavimas pasitraukti
Didelio Britanijos laikraščių koncerno 

savininkas Kingas sujudino britus, pasiū
lydamas min. pirm. Wilsonui perduoti sa
vo pareigas kam nors kitam.

PA SA UL Y JE 
— JAV ruošiasi grąžinti Japonijai Iwo 

Jima salą, kurioje pastarojo karo metu 
vyko dideli mūšiai (amerikiečių žuvo 
6.800, japonų 22.000).

— Nuo gegužės mėn. padidins mokes
čius Japonijoje. Butelys viskės kainuos 
apie 11 svarų 10 šilingų.

— Filipinuose prasiveržė 21 metus ty
lėjęs vulkanas, ir tūkstančiai žmonių tu
rėjo būti išgabenti iš to rajono.

— Labai ypatingu atsišaukimu Graiki
joje jaunimas įspėjamas nesimaišyti su 
gražiomis, iš kitų kraštų atvažiavusiomis 
ir trumpus sijonėlius nešiojančiomis tu
ristėmis merginomis: nuo jų nesunku esą 
užsikrėsti lytinėmis ligomis.

ar patikrinti jo ūkiniu požiūriu, nei parei
kalauti, kad mūsų buvusiems draugams 
būtų atlyginta, jei jie atgautų nepriklau
somybę.

„Tie nutarimai buvo padaryti ir įvyk
dyti visiškai be jokio parlamentinio pave
dimo. Netgi tarp daugelio kitų platesnio 
viešo dėmesio reikalaujančių dalykų šis 
pasityčiojimas iš konstitucinių pridera- 
mybių turėtų mus paskatinti susimąstyti".

(ELTA)

AUKSO KLAUSIMAS JUDINAMAS

Baltijos aukso klausimu britų parla
mente laukiama aštraus susikirtimo, — 
gegužės 19 d. rašo Londono „The Sunday 
Express“.

Kai buvęs užsienių reik, ministras G. 
Brown pasirašė su sovietais susitarimą 
dėl Baltijos valstybių priklausinių Angli
jos banke, vyriausybė tikėjosi, kad visą 
šitą sandėrį įteisinantis įstatymas parla
mente praeis be partinių ginčų ir sunku
mų. Tačiau dabar atrodo, kad konservato
rių parlamentarų tarpe atsiranda vis di
dėjantis pasipriešinimas tokį įstatymą 
priimti. Įstatymo projektas parlamentui 
dėl darbų gausos tegalės būti pateiktas se
kančioje sesijoje, bet „The Sunday Ex
press“ nurodo, kad opozicija šitam sandė
riui vis auga, prie jos jau prisijungė ir 
Sir A. Douglas-Home, o kitas parlamento 
narys, Sir Tufton Beamish, pirmasis šitą 
klausimą iškėlęs britų viešumoje, pareiš
kė laikraščio reporteriui: „Mes labiausiai 
prieštaraujame dėl to, kad įstatyme visiš
kai nėra numatytas atsiteisimas Baltijos 
valstybėms, jei jos kada nors atgautų sa
vo nepriklausomybes. Tai neatrodo įtikė
tina dabar, bet komunistinės diktatūros 
niekad nebūna amžinos.

„Tai yra nešvankus reikalas ir trijų 
draugiškų tautų pasitikėjimo sulaužy
mas“. (ei)

„TAUTŲ DRAUGYSTĖS“ ŠVENTĖ
Gegužės pirmąją savaitę Kaune buvo 

surengtas „Muzikos pavasaris“ — estradi
nių orkestrų, chorų ir dainų bei šokių an
samblių festivalis. Dalyvavo ne tik vie
tiniai junginiai, bet ir iš Estijos, Latvijos, 
Ukrainos, rytinės Vokietijos, Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos. Neatsargus Tiesos 
korespondentas ir šį festivalį pavadino 
„tautų draugystės švente“, nors progra
moje nebuvo rusų... (E)

MEDICINOS DAKTARAS
Pirmosios Vilniaus miesto ligoninės 

chirurgas Alfonsas Dirsė įgijo daktaro 
laipsnį, apgynęs disertaciją apie chirurgi
nį arterijų nepraeinamumo gydymą. Pa
žymima, kad jis vienas pirmųjų Lietuvos 
medikų - praktikų, apgynusių daktaratą. 
Mat, keletas naujų medicinos mokslo dak
tarų iškilo vis iš teoretikų tarpo, dirban
čių mokymo darbą. A. Dirsė irgi ne visą 
laiką buvo praktikas. Prieš keletą metų 
jis buvo medicinos reikalų administrato
rius, vad. sveikatos apsaugos ministras.

(E)

MOTERŲ TARYBOS LEIDINYS
Pabaltijo Moterų Taryba išliedo 16 psl. 

brošiūrą anglų kalba, pavadintą The Bal
tic Women's Council, 1947 - 1968. Infor
macija apie šiuo vardu veikiančią organi
zaciją, drauge ir apie Baltijos kraštus, jų 
okupacijas bei šios organizacijos pastan
gas skelbti Baltijos kraštų nepriklauso
mybės idėją tarptautiniuose sluoksniuose.

(E)

Vyrui ir tėvui
JONUI DAMIDAVIČIUI mirus,
Šv. Onos Draugijos pirmininkei 

Magdalenai Damidavičienei ir jų sūnums 
Valentinui ir Algirdui 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia
Šv. Onos Draugijos Valdyba ir narės

Londono Lietuvių Moterų šv. Onos D-jos 
Pirmininkei Magdalenai Damidavičienei ir 
sūnums Algiui ir Valentinui ryšium su 

brangaus vyro ir tėvo
JONO DAMIDAVIČIAUS mirtim
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Londono Lietuvių Moterų 
Dainavos Sambūris

KAIP GERIAU TINKA
JAV gyvenantis istorikas J. Jakštas ba

landžio 20 d. „Draugo“ dienraštyje rašė:
„Grįžtant prie mūsų 1918-19 metų rei

kia pastebėti, kad ne visų mūsiškių prisi
minimai visai tikroviški. Vienas kitas kal
ba apie tuos metus taip, kaip dabartiniam 
laikui geriau tinka. Tokie vaizduotojai 
formaliniu požiūriu priartėja prie mūsų 
tarybinių istorikų, kurie 1918-19 metuo
se temato vien sovietinę Lietuvą, kokia 
pradėta kurti nuo 1940 metų. Tai pasity
čiojimas iš istorinės tikrovės“.
KIEKVIENAS KELIAS BANDYTINAS
Australijoje išeinantis savaitraštis „Mū

sų Pastogė“, kurią redaguoja poetas Vin
cas Kazokas, kiekviename numeryje 
spausdina vedamąjį straipsnį. Balandžio 
29 d. „v. k.“ inicialais pasirašytas veda
masis buvo lotyniškai užvardintas „In 
pluribus unitas“, kas lietuviškai reikštų 
— „vienybė gausybėje“. Ten, be kita ko, 
rašoma:

„Tik ateitis kiekvieno politiko ėjimus 
pateisina ar pasmerkia, ir kuris politikas 
įžvalgesnis, tuo jis ir įtakingesnis ir su 
laiku net padaromas tautos ar valstybės 
herojum. Gi trumparegiai politikai baigia 
savo karjeras labai skaudžiai...

„Dabarties mūsų politikams yra nema
žiau aklina ateities siena, kaip ir anksty- 
vesniems, todėl užimti kategoriškai dog
matinę liniją, kad ir Lietuvos laisvinimo 
klausimu, kažin ar būtų prasminga. Prin
cipas, kad visi turime kovoti už laisvą 
Lietuvą, visi turime prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo svetur, nes tik 
būdami lietuviais galėsime tęsti kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę, yra tvirtas ir 
nekvestijonuojamas. Tačiau kelių ir būdų 
šiems tikslams įgyvendinti, jų nesulau
žius, yra nesuskaitomai daug. Kiekvienas 
kelias, jeigu jis nesikryžiuoja su paminė
tais principais, yra geras, svarstytinas, 
netgi bandytinas. Kas žino, kuris iš jų pil
nai pasiteisins...

„Tad ir peršasi išvada,, kad niekur ir 
niekada nereikia griauti iniciatyvos', nors 
ji gali pasirodyti ir net kontraversiška 
dogmatiniams autoritetų nusistatymams, 
tik jeigu ji nepaneigia arba nesusikerta 
su principais — siekti Lietuvai laisvės ir 
išlaikyti lietuvybę svetur. Iniciatyva ir 
kūrybinė kibirkštis visados nustelbiama 
vienu ar kitu klausimu dogmatinio nusi
statymo. Ir laisvai bei demokratinei bend
ruomenei būtinas autoritetas, bet jo rei
kalas ne dogmatizuoti bendruomenėje pa
sireiškiančius sąjūdžius, idėjas ar meto
dus, bet svarbiausia juos koordinuoti, ne 
kovojant prieš juos išskirti, bet derinant 
juos įjungti. Tik tada galima tikėtis toje 
pačioje bendruomenėje vienybės gausybė
je.
TAI KAS GI TIE ŠKOTAI?

„Scottish Sunday Express“ savaitraštis 
balandžio 28 d. išspausdino tokius Arthur 
Bremnerio iš Glasgow© samprotavimus:

„Kai žmonės smerkia pakistanietį už 
tai, kad jis, Škotijoje gyvendamas, yra 
škotiškas nacionalistas, reiktų prisiminti, 
jog mažiau kaip prieš šimtą metų daugiau 
kaip dešimts nuošimčių Ayrshire, Dum
bartonshire, Renfrew©, Lanarkshire ir 
Glasgowo gyventojų iš tiesų buvo gimę 
Airijoje.

„Priskaičiavę dar tuos italus, skandina
vus, lietuvius ir lenkus, kurie pa
starųjų šimto metų bėgyje įsikūrė Škoti
joje, pagalvokime, kiek gi mūsų gali tvir
tinti, kad yra grynai škotiškos kilmės?“

(rem)

Moterų šv. Onos Draugijos pirmininkei 
Magdalenai Damidavičienei ir sūnums 

Algiui ir Valentinui dėl mylimo vyro ir
tėvo JONO DAMIDAVIČIAUS mirties 

nuoširdžią užuojautą reiškia
DBLS Valdyba

Sporto ir Socialinio Klubo patikėtiniui

JONUI DAMIDAVIČIUI mirus, 
reiškiame nuoširdžiai gilią užuojautą jo 

žmonai Madgalenai, sūnums 
inž. Algimantui ir Valentinui ir jų šeimom.

Klubo vadovybė ir nariai

Dėl JONO DAMIDAVIČIAUS mirties
Magdalenai Damidavičienei ir sūnums 

Algiui ir Valentinui šią skausmo valandą 
nuoširdžią užuojautą reiškia

P. ir S. Nenortai ir Z. ir J. Grupiljonai
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V. ZDANAVIČIAUS SUKAKTIS
Gegužės 15 d. sukako 60 metų londoniš- 

kiui Viktorui Zdanavičiui.
Žinoma, jis ir londoniškis ir ne londo- 

niškis. Kilme jis iš tikro sūduvis arba su
valkietis lietuvis, nes gimė (1908.V.15) 
Vi.kavišky ir Lietuvoje išgyveno, kol ka
ras su okupacijomis išstūmė iš savo gim
tojo krašto iš pradžių į Vokietiją, o 1947 
m. j Angliją ir galutinai apgyvendino 
Londone.

Mums, tur būt, nebėra ko ir kartoti, ką 
jis ir pats neseniai pasipasakojo Europos 
Lietuvio skiltyse, kad jo gyvenimo tam 
tikri metai susiję su Lietuvos kariuome
ne. V. Vyteniečiu pasirašydamas, apie sa
vo kariuomenės dienas jis kaip tik labai 
neseniai mūsų laikraštyje yra šį tą at
skleidęs. Jis ten buvo viršila ir dar toks, 
kuriam kariuomenė ne tik įsigėrę į krau
ją, bet ir iki šiol išlaikė vis kariškai nusi
teikusį. Žiūrėk, jis gi kas metai vis ruošia 
Londone savo buvusio pulko minėjimus 
bažnyčioje ir salėje, paskaitomis ir raši
niais. Visais nusiteikimais ir laikysena 
dar ir šiandien jis yra savo pulko draus
mingas viršila, tik šįkart, sąlygų privers
tas, atsidūręs rikiuotėje su civiliokais.

Nuskriaustume V. Zdanavičių, jeigu ne
pasakytume, kad jis Lietuvoje tam tikrą 
metų skaičių išdirbo ne kariuomenėje, bū
tent, geležinkelių policijos tarnautoju.

Kai dabar neturime nei savos kariuo
menės, nei kokios nors policijos, be to, vi
sos tos tarnybos šiandien nebent tik meta 
šviesos, gal ir teisingos, į jo būdo susifor
mavimą — į jo drausmingumą ir didelį 
tvarkingumą, tai mums daugiausia rūpėtų 
jo šiandieniniai darbai. Pasirodo, kad 
daugelio organizacijų veikloje aktyviai 
dalyvaująs ir daugelyje laikraščių tyliai, 
bet svariai bendradarbiaująs V. Zdana
vičius ir šitą kultūrininko kelią yra pra
dėjęs nebe šiandien. Jis dar buvo tik 
18 metų amžiaus vaikinas, kai įsijungė į 
organizacinę veiklą ir į spaudą. Anuomet 
artimiausia jam buvo Šaulių Sąjunga, ku
rias eilėse jis dirbo, režisavo ir vaidino. 
Taip pat rašė daugelyje laikraščių ■— Jau
nime, Karyje, Lietuvos Ūkininke, Trimi
te ir kitur.

Atsidūręs Anglijoje, jis čia irgi nepa
vargdamas petys į petį yra vis toje pat ri
kiuotėje, kurioje stovi visi jokio darbo ir 
atsakomybės nebijantieji. Kuriasi DBLS 
— jis metai iš metų yra jos skyrių ir cent

rų valdybose ir komisijose. Jis dirba ir 
Bendruomenėje, ir LAS, ir rytinio Londo
no klube, ir parapijoje, ir dar, tur būt, šen 
ir ten ir vis kartu su aktyviaisiais, su ne
vengiančiais naštos.

Didelė dalis jo širdies, energijos ir lai
ko yra skirta ir teatriniam reikalui. Šiuo 
atveju Londone jam, tur būt, rūpėjo or
ganizacijos ir jų darbai ir dabar teberūpi. 
Bet aukščiausias rūpestis ir didžiausias 
įsipareigojimas buvo skirtas „Vaidilos“ 
sambūriui, kuris ilgus metus statė veika
lą po veikalo ir sudarė progų ne tik lon- 
doniš'kiams, bet ir tolimesnių vietų lietu
viams pasidžiaugti lietuvišku scenos me
nu. Ten V. Zdanavičiaus vaidmuo, tur būt, 
sunkiai net ir aptariamas. Jis buvo ir šis 
ir tas ir vis vežė atkakliai. Tarpais gal net 
buvo ir viskas — buvo tas pastovus, jun
giamasis, tęstinumą praktiškai Įkūnijąs 
žmogus.

Neatlaidus V. Zdanavičius yra ir spau
dos darbe. Iš kuklumo pasirašinėdamas V. 
Vyteniečiu (tą jo slapyvardį išduoda Lie
tuvių Enciklopedija), jis nuolat ir pasto
viai bendradarbiauja mūsų Europos Lie
tuvyje. Rašo jis ir šaltiniui. O kas daž
niau susiduria su JAV išeinančiais lietu
viškais laikraščiais, tai irgi pastebi, kad 
jis ypač nuolatinis įnamis yra Draugo ir 
Naujienų dienraščiuose. Pirmiausia — jis 
tuos dienraščius visada informuoja apie 
lietuviško gyvenimo įvykius ir atsitiki
mus Britanijoje. Bet kartais nukreipia į 
ten ir kitokių lietuviškomis temomis 
straipsnių.

Skaitytojai pastebi, kad tasai mūsų V. 
Vytenietis ypač mėgsta praeities temas.

Tas jo palinkimas turi rimtą pagrindą. V. 
Zdanavičius iš Lietuvos išvažiavo arkliu
ku. Kai kiti tokie artelėti krovėsi į veži
mus lašinių paltis, V. Zdanavičius — senų 
žurnalų ir laikraščių komplektus. Pakely
je jis buvo priverstas dalį savo krovinio 
nubarstyti, bet šis tas ir liko. O kas liko, 
tą jis panaudoja šiandie nmums šviesti 
apie praeitį.

Šiam darbščiam vyrui linkime ir po šios 
garbingos sukakties lygiai tokia pat ener
gija gražiai suktis plačiuose lietuviškuose 
baruose. O sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname.

ŽODYNO DARBAI

Kalbininkas Jonas Kruopas, balandžio 
23 d. sveikinamas sulaukęs 60 metų am
žiaus, Mokslų akademijos salėje Vilniuje 
tarp ko kita sakė, kad „šiuo tarpu pagrin
dinis mano darbas — žodynas. Rašome 
IX, X tomus, perredagavome I, II tomus 
(J. Balčikonio redaguotus nepriklausomy 
bės metais. E.), ■ rengiame literatūrinės 
kalbos žodyną. Mes dirbame taip, kad 
1980 metais, kaip ir numatyta, išeitų pa
skutinysis — XV žodyno tomas ir XVI, 
papildomas“.

(E)

LAIMUČIO ŠVALKAUS

EILĖRAŠČIAI

Laimutis Šveikus pasirodo su savo eilė
raščiais literatūros vakaruose ir minėji
muose, įvairiom progom laikraščiuose ir 
žurnaluose. 1966 m. išėjo jo rinkinys „Šir
dies nuolaužos“. O dabar žurnalas Šaltinis 
išleido naują jo rinkinį Dienų sūkuriuos 
(64 psl., kaina 6 šil. arba 1 dol., spausdin
ta Nidos spaustuvėje Londone).

Rinkinyje yra 47 eilėraščiai, sugrupuoti 
skyriais: Po daugelio metų, Iš pageltusio 
dienoraščio lapų, Mano mažiesiems.

To progiškumo matyti nemažame pluoš
te eilėraščių, štai eilėraščių jis yra pasky
ręs vysk. P. Braziui, Europos Lietuviui, o 
taip pat kariui, kariui tremtyje, jaunimui, 
J. Vanagaičiui, dar kitiems asmenims, ku
rių pavardės įrašytos tik inicialais. Aps
kritai autoriaus savo eilėraščiuose laiko
masi oficialiojo patriotizmo. Jis garbina 
bočių ryžtą, nešiojasi laisvės viltį, skun
džiasi, kad svetimi užvaldė namuš, ragina 
mylėti tėvynę, prašo karius vesti sodybų 
atkurti.

Geriausių pradų turi paskutiniojo sky
riaus kai kurie eilėraščiai, skirti vaikams. 
Juose mažiau iškilmingumo, bet daugiau 
nuoširdumo ir net skambumo.

K. Abr.

ARCHEOLOGĖ — DAKTARĖ

Archeologė Regina Kulikauskienė ba
landžio 25 d. Vilniaus-universitete įgijo 
istorijos mokslų daktaro laipsnį, apgynusi 
disertaciją „Lietuviai IX - XII amžiuje“. 
Disertacija paremta 151 kapinyno, 50 pil
kapių grupių ir 15 piliakalnių tyrinėjimų 
duomenimis. Disertaciją žada išleisti 1969 
metais. (E)

LIET. FOTO ARCHYVO SPALVOTŲ 

SKAIDRIŲ KONKURSAS

1. Konkurse dalyvauti kviečiami visi 
lietuviai fotografai, mėgėjai ir profesio
nalai.

2. Konkurse yra keturios skaidrių gru
pės: gamtovaizdis, portretas, abstrak
tas ir eksperimentinės skaidrės.

3. Kiekvienas dalyvis visam konkursui 
gali patiekti ne daugiau kaip 8 savo foto
grafuotas skaidres. Galima dalyvauti vie
noje, keliose ar visose grupėse.

4. Skaidrės turi būti įdėtos į popieri
nius ar plastikinius rėmelius. Rėmelių dy
dis turi būti 2x2 coliai. Skaidrės, įdėtos 
tarp stiklų, nebus priimtos.

5. Kiekviena skaidrė turi.būti pažymėta 
tašku kairiame apatiniame kampe, kaip 
ji yra normaliai žiūrima — be jokių apa
ratų.

6. Ant kiekvienos skaidrės rėmelių turi 
būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, 
adresas ir skaidrės pavadinimas.

7. Prie skaidrės pavadinimo ant rėme
lių skliausteliuose turi būti pažymėta di
džiąja raide, prie kurios grupės ta skaidrė 
priskiriama: G — gamtovaizdžio grupė, 
P — portreto grupė, A — abstrakto gru
pė, E — eksperimentinė grupė.

8. Dalyvavimo mokestis yra 2 doleriai, 
nežiūrint, kiek skaidrių yra pateikiama. 
Dalyviai, gyveną vietovėse, iš kur pinigų 
siuntimas yra suvaržytas, bus nuo mo
kesčio atleisti.

9. Skaidres ir mokestį siųsti šiuo adre
su: Algirdas Grigaitis (LFA konkurso ve
dėjas), 2081 Plainfield Drive, Des Plai
nes, Ill. 60018, USA.

10. Gautosios skaidrės bus saugomos 
visomis esamomis išgalėmis. Tačiau kon
kurso rengėjai nebus atsakingi, jei taip 
atsitiktų, kad skaidrės būtų, pažeistos ar 
pamestos konkurso metu ar persiun
čiant.

11. Gautosios skaidrės L. Foto Archy
vo bus peržiūrėtos ir priimtos į konkursą 
arba atmestos. Jei kurio fotografo visos 
skaidrės būtų atmestos, jos bus tuojau 
grąžintos siuntėjui,: registracijos mokes
tis nebus grąžintas.

12. Priimtosios skaidrės bus pateiktos 
juri komisijai, kuri jas premijuos. Juri 
komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.

13. Bus skiriamos pirmoji, antroji ir 
trečioji premijos kiekvienai grupei, o 
viena skaidrė bus permijuojama kaip 
„geriausia konkurso skaidrė“.

14. Visos į konkursą priimtosios skaid-

rėš bus viešai parodytos publikai. To ro
dymo metu bus įteiktos premijos.

15. Skaidrės bus priimamas iki š. m. 
rugsėjo 15 d.

16. Konkursui užsibaigus, visos skaid
rės bus grąžintos siuntėjams.

K. BARĖNAS

(2)

Su Justino mirtim Dirvelei teko naujos parei
gos: jis kartu su šeimininke atsistojo už baro. Tom 
dabar jau dažnom valandom, kai Ridikienė užgaiš- 
davo prie Rato-Wheel staliuko, jis būdavo jau tik
ras patikėtinis. Tik Dirvelė taip pat mėgdavo pa
imti stiklelį ir kitą, tai ne visad pajėgdavo suskai
čiuoti, už kiek žmogus išgėrė. Tuomet jis šaukdavo
si pagalbos pačią Ridikienę. Žiūrėk, jau ir numau
tojo jo balsas:

— Anų te!
Jei ta Onutė dar vis tebesišneka ar jei Ratas ne

paleidžia jos rankos, tai Dirvelė, žiūrėk, vėl šaukia, 
šį kartą ne taip maurodamas, bet labiau nutęsda
mas, lyg maldaudamas didžiausios malonės:

— Anute, paskubėk, please, žmogus laukia.
O tas žmogus laukia jau nuo pirmojo šūktelė

jimo; laukia, dairosi į pečius trūkčiojantį Dirvelę ir 
nieko jau, be plepaus Tonio, rodos, nebematančią 
ir nebegirdinčią našlę ir rankoj ima maigyti pinigi
nę. Žmogus užgėręs nekantrus, tai toks jau ne kiek
vienas grįš į jos saliūną, ir ji supranta, ištraukia iš 
Rato-Wheel savo ranką ir nubėga prie bufeto suves
ti su gėrėju sąskaitos. Tada atsimena, kad Dirvelė ir 
anksčiau jau šaukė, tai ir atsiprašo žmogų ir į akis 
pažiūri, kad tas atsiprašymas nuoširdesnis atrodytų.

Ne visad Dirvelė ir trukdo ją. Jei kalbasi, tai 
tegu kalbasi. Su visais mažiau pragėrusiais jis pats 
jau bando suvesti sąskaitas. Jei viskas doleriais, jei 
nėra centų, tai, žiūrėk, Dirvelė tik lenkia pirštus vie
ną po kito, dar patikrina ir sumurma:

— Šeši doleriai.
Tik bėda jam, kai dėl centų reikia sukti galvą. 

Tada ne visad pasiseka. Kai Ridikienė-Radish pir
mą kartą pastebėjo, kad jis apsiskaičiuoja, tada tarė:

— Pala, pala, Stanai, aš pati, aš pati. Matai, 
beveik pusantro dolerio daugiau, — o kai žmogus 
sumokėjo ir išėjo, tai ji dar tarė: — Visad kviesk 
mane, nes taip negalima, kad žmonės pradėtų gerti 
už dyką.

Kai ji pakėlė akis į Dirvelę, tas trūkčiojo pe
čius ir šypsojosi.

— Kas dabar? — subarė ji.
— Aš ne visad galiu prisišaukti tamstą, Anu

te, — atsakė Dirvelė ir nuėjo prie darbo.

Po to jis šaukdavo jau, o jei nepasisekdavo, tai 
net ir centus bandydavo pats suskaičiuoti ar gėrėjo 
pagelbstimas. Reikalai negerėjo: Ridikienė vakarais 
vis ten ir ten, vis prie Tonio staliuko. Bet ir tom die
nom, kai Ratas-Wheel nepasirodydavo, reikalai ne
buvo perdaug šviesūs. Jos akys dažnai krypdavo į 
tuščią staliuką arba sustodavo kažkur sienoje, kur 
nieko nėra. Anądien ji paėmė iš žmogaus pinigus už 
gėrimus ir, laikydama juos saujoje, įsižiūrėjo tolyn, 
o paskui grąžino viską atgal, o žmogus išskėtė nu
stebusias akis, dar negirtas, ir tarė jai:

— Aš norėjau grąžos.
Dabar jis laikė pakeltą ranką, o rankoj pinigus.
— Tai aš daviau tamstai grąžos.
— Tamsta man viską grąžinai.
— Viską? Aš? Negali būti!
Lyg staiga iš tolybių grįžusi žemėn, ji nuraudo, 

paėmė pinigus ir davė grąžos. Tada ji ir suprato, kad 
jau nebėra išsigelbėjimo, kad tas žilas senis suėmė 
ją, kad ji įsimylėjo.

Ratas-Wheel matė našlės pasikeitimą, bet ir 
pats nebepajėgė vienas nubūti. Dirvelė dabar jau be
veik kas vakaras turėjo šaukinėti savo šeimininkę 
nuo staliuko. Kai ateidavo valanda uždaryti saliū
ną, tik tada tas Tonis išeidavo.

Šitokioj meile persunktoj judviejų bičiulystėje 
atėjo ir praėjo Justino Ridiko-Radish mirties meti
nės. Niekas nė ta proga neparodė mirusiajam dides
nio dėmesio, tik Ratas-Wheel dar kartą našlės akyse 
išvadino jį niekais, bet našlė šįkart net nebegynė ve- 
lionies. O po metinių vieną naktį, jau išgėręs porą 
stiklų alaus, Ratas atsistojo, apsidairė (saliūnas bu
vo beveik tuščias tą vidurio savaitės dieną), pabu
čiavo jai ranką, nulenkė galvą ir varžydamasis tarė:

— Tai dabar, martele, aš čia, Toni Ratas, iš
kilmingai, lyg kunigas iš sakyklos, noriu paprašyti, 
kad būtum mano prisiega. Abu seni, abu žili, tai 
veskimės ir gyvenkim.

Pats jis nukaito, ir Ridikienė nukaito.
— Tai ką dabar čia sugalvojai! — nepakelda

ma akių tarė.
— Tai sakau: ženykimės.
— Ką tu čia dabar sugalvojai, Toni? —pakė

lusi į jį akis ir vėl nudelbusi jas į maigomus savo 
pirštus tarė.

— Na, matai, Anute, sugalvojau. Ar negerai 
sugalvojau? Abu seni, abu žili. Ar negerai?

— Nežinau, — atsakė, jau dairydamasi į šalis, 
ar kas nors nesiklauso.

— Ką čia nežinai! Matai, kad mylimės, tai ką 
čia dar nežinai!

Jis suėmė ir suspaudė abi jos rankas, o senio 
šypsena rodė, tartum jis stovėtų prie dangaus vartų 
ir prašytus! įleidžiamas, o kabliukas iškilo toks ne
tikėtas ir toks menkas, kad, rodos, tegu jį kur galas, 
o vis dėlto teks laukti dar prie vartų.

Tuomet kalba nutrūko, nes Dirvelė jau antrą 
kartą įkyriai kartojo:

— Anute, paskubėk, please!
Nuo to vakaro Ratas dar labiau meilinosi Onu

tei. Jis buvo lyg šilkinis, bet užtat Onutę užgulė di
delis sunkumas. Ridikas buvo pasakojęs jai, kad 
dar Pensilvanijoje jiedu smarkiai kirtęsi su Ratu. 
Ratas vis tvirtinęs savo: vis atimti iš turtuolių kasyk
las, padidinti darbininkams algas, šventesnės mote
rys ten vejojo jį, ir jis ilgiau niekad neapsibūdavo 
niekur, nes skaitė negerus laikraščius, o moterys, 
kaip doros parapijietės, šventai pildė kunigo nuro
dymus. Kai jie čia pirmą kartą įsitaisė saliūną ir pir
mą kartą užėjo Ratas, tai Justinas davė jam išgerti, 
kaip ir kitiems, kurie nekelia triukšmo ir moka pi
nigą, bet kartu rūsčiai suburbėjo:

— Ko tu čia, cicilike?
— O ką, ar bijai, kad neatimčiau saliūno? — 

atkirto Tonis.
— Tu, elgeta, atimtum, jei galėtum!
— Žinoma, kad atimčiau. Tu jau, girdėjau, 

perdaug turtingas pasidarei. Atimčiau ir atiduočiau 
neturtingiems.

— Tu, biaurybe, — pyko Justinas. — Tegu už
sidirba ir tegu turi tie tavo neturtingi. Gerk ir eik! 
— pats nueidamas tolyn, nekantriai prideda Justi
nas Ridikas, nes kalba suko nepageidaujama link
me, o prie bufeto dar buvo Ona ir viską girdėjo. To
nis tada dar šyptelėjo ir primerkė akį, kai jos vyras 
nuėjo.

— Kas čia tas toks per žmogus? — klausė ji 
Justiną.

— Tas? Cicilikas! Tokiems tik paduok viską į 
rankas, tai neturėsi nei saliūno, nei nieko, ar gyven
si surūkusioj troboj.

Tie senieji Justino aiškinimai ateina dabar lyg 
koks aidas. Gyvensi surūkusioj troboj! Nebus sa- 
liūnų ir gražių namų! O jai Tonis niekad nėra pa
sakęs grubaus žodžio. Vis malonus, vis švelnus, o 
jei, būdavo, pasisvaido žodžiais, tai tik su Justinu. 
Va, po Justino mirties jis dar malonesnis pasidarė, 
o nuo tos valandos, kai pradėjo kalbėti apie vedy
bas, tai jau toks švelnybių švelnybė, jog ir prie žaiz
dos nebetinka dėti, nes žaizdai patiks ir ji niekada 
nebeužgis, vis norėdama jausti švelnumą.

(Bus daugiau)

TYRAS PAMALDUMAS
Tyras, be dėmės pamaldumas Die
vo ir Tėvo akyse yra lankyti varge 
esančius našlaičius bei našles ir lai
kyti save pasaulio nesuteptą. (Jo
kūbo 1, 27).

Pamaldumas yra artimiausioji mūsų 
sielos jungtis su Dievu. Jis pasireiškia to
bula meile Dievui ir galimai pilnesniu jo 
supratimu. Prie tobulos Dievo meilės pri
klauso galimai tobulesnė artimo meilė. 
Kas nemyli savo artimo, tas nepajėgia 
veikliai mylėti Dievo. Taip reikalam susi
klosčius, verta pasvarstyti

Kas yra meilė?
Meilė yra mūsų valios veiksmas; jis 

reiškiasi palankumu- ir draugiškumu ki
tam žmogui ir turi didelį panašumą į Die
vo meilę. Dievas pašaukė į buitį mūsų 
sielą, leido mums būti, apdovanojęs mūsų 
žmogišką prigimtį gausiomis sielos ir kū
no galiomis bei paskirdamas mus amžina
jai laimei. Dievas yra didžiausias mūsų 
geradaris. Ne iš reikalo, o iš meilės. Die
vas myli mus. Jis nori, kad ir mes mylė
tume visus tvarkinga meile ir kad juose 
būtų pagarbintas Dievas.

Tvarka meilėje
Ne visada rodomas palankumas kitam 

žmogui yra gera meilė. Tai apsprendžia 
mūsų valios siekiai. Kai žmogus nori ro
domu palankumu turėti iš artimo sau 
naudos, padaryti pelno, patirti malonu
mo, apsaugos, garbės ar turtų, — rodo
moji meilė nėra tikras pinigas, ji yra ne
tikra meilė.

Tikroji meilė remiasi Dievu. Artimą 
mylime dėl Dievo ir Dievuje. Jo gyveni
mo tikslas yra tas pats, kaip ir mūsų, ir 
jis skirtas amžinam gyvenimui, amžinai 
laimei ir amžinai garbei. Toji meilė liepia 
mums vengti visa, kas prieštarautų arti
mo meilei. Tobuloji mūsų artimo meilė 
yra veiklus mūsų valios palankumas, ei
nąs kartu su draugiškumu ir apimąs vi
sus žmones: ir gerus ir blogus, ir mūsų 
draugus ir priešus. Tobulos meilės pavyz
dį paliko V. Jėzus. Jis sakė: Niekas netu
ri didesnės meilės, kaip ta. kad kas guldo 
(atiduoda) savo gyvybę už savo priete- 
lius (Jono 15. 13). Tai patvirtino savo 
veiksmu: jis atidavė savo gyvybę už savo 
priešus, už nusidėjėlius. Tai dieviškos 
meilės viršūnė.

Savo artimą privalome mylėti tvarkin
gai, taigi be nuostolio savo sielai, teisin
gai, neįstatant nei artimo, nei savęs į nuo
dėmės pavojų ir padoriai, nedalyvaujant 
artimo bloguose darbuose. Tuo būdu mū
sų artimo meilė pasidaro šventa, nes ki
tus mylime dėl Dievo teisinga ir tikra 
meile.

Minties ir žodžio 
palankumas

Be rimtos priežasties neįtarįnėjame ar
timo doros, linkime jam gausių Dievo ma
lonių ir išganymo, džiaugiamės jo pa
siekta gerove, su tiesa neprasilenkiant, 
saugojamės neapmėgimo, neapykantos ir 
keršto jausmų, nepavydim nei neliūs
tam, kai matome jame stambių dorybių, 
nuoširdžiai rūpinamės jo dvasine gerove 
ir jo sielos išganymu.

Palankumą seka draugiški darbai. Jie 
yra vadinami gailestingais darbais. Alka
ną pavalgydinti, ištroškusį atgaivinti, nu
skurdusį aprengti, nakvynės prašantį pri
glausti, į kalėjimą patekusį sušelpti, ligo
nį paguosti, numirusį palaidoti. Dar svar
biau nemokantį tikėjimo tiesų pamokyti, 
kilusias jo abejones išspręsti, išaiškinti, 
nuliūdusį paguosti, blogai darantį su
drausti, pažaidas atleisti, nuoskaudas 
nukęsti. Kas tai daro, tikrai myli arti
mą ir Dievą. K. A. M.

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
Lietuvių Tautos Kankinių atminimui 

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

Koplyčia bus baigta 19G8 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).
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TOKS TEN GYVENIMAS...
Žemaičių Žemė kolchozas toks pat kaip 

ir visi Lietuvos kolchozai. Žmonės dirba 
nuo tamsos iki tamsos. Švenčių kolcho
zuose nebėra, išskyrus N. metus ir spalio 
revoliuciją. Jeigu kokį sekmadienį ir ne
išeina žmogus į kolchozą, tai savo sklype
lį turi apsidirbti. Reikia malkų, reikia 
pasišienauti — darbai be galo. Apskritai 
visus savo asmeninius reikalus kolchoz- 
ninkas atlieka prieš saulės tekėjimą — 
iki darbo valandų, ir po saulės nusileidi
mo — po darbo valandų. Per metus atlie
ka vienas kitas sekmadienis, bet atsi
kvėpti, pailsėti nėra kada. Sekmadieniais 
būna turgai. Tai visi skuba, sutaupę ko
kį kiaušinį ar sviesto kg parduoti. Per 
mėnesį uždirbdamas 20-30 rublių, ne ką 
tenupirksi, o iki 50 rublių retas gali už
dirbti.

Susirinkimas kolūkyje. Perima kolcho
zą sumanus vyras Lingė. Iki šiai dienai 
šis kolchozas už darbo dieną mokėjo 10 
kapeikų. Už 1 rublį žmonės dirbo 10 ir 
daugiau dienų. Čia skaitytojas supras, 
kokia brangi kolchozninkui yra karvė ir 
tas mažas sklypelis. Kalba rajono atsto
vas. Draugai, sako, nuo šios dienos jums 
vadovaus sumanus žmogus. Jūsų kolcho
zas iki šiol šlubavo. Kad ir pasėdavote, 
tai neužaugdavo, derlius likdavo lauke, 
supūdavo. Daržoves apsnigdavo. Žemės 
turite daugiau kaip 2000 ha, o neišlaiko
te nė 200 karvių. Kame priežastis? Hek
tarų tai yra, bet žmonių? Brigadoje yra 
800 ha žemės, yra 7 vyrai apie 60 metų 
amžiaus ir kelios moterys. Jauno žmo
gaus nėra. Visi bėga, kaip iš degančio na
mo, iš kolchozo. Katras neturi progos iš
bėgt kitaip, tas įsirašo į partiją ir taip 
išbėga. Ką mes, seniai, galim padaryti? 
Tai dirbkite su technika. Technika? Tu
rim kolchoze 10 traktorių, o 5 traktori
ninkus, štai ir technika. Be to, ir trakto
riai neina, nes dalių, net 5 rajonus apva
žiavęs, negausi, va tau ir technika.

Na, dabar bus naujas pirmininkas, už 
darbadienį duos po 1 rublį, tai ir jūs ge
riau dirbsite. Žmonės, to negirdėję, gal
vojo: gal tikrai rojus ant žemės nukris. 
Priėmė naują pirmininką ir į darbą sku
bėjo. Bet ir čia pasitarnavo popieriai, 
aktyvi dokumentacija, sumanus protas. 
Popieriuj rublis už darbo dieną. Bet, kaip 
toje žemaičių patarlėje: „Štai už miltus, 
štai už kruopas“. Taip ir kolchozninkams 
išėjo. Mėnesį dirbus, į kontorą reikėjo ei
ti ne pinigų atsiimti, bet pasirašyti, kad 
gavai, ir kvit. Ir už grūdus, čia už mal
kas, čia už arų apsidirbimą, iškūlimą ir 
t.t. Be to, nemaža vyriškumo parodė ir 
Lingė, kolchozo pirmininkas. Pasijuoki

SUSIRINKIMAS IR KITA
koks žmogus, kad jis girtas su mašina į 
prūdą įvažiavo — 10 rublių baudos, į
turgų, nors ir sekmadienį, išėjai, pirmi
ninko nesiklausęs — 10 rublių. Tikrai 
baigėsi metai, popieriai mirga didžiau
siais skaitmenimis. Kolchozninkams iš
mokėta tiek ir tiek tūkstančių. O kas 
tuos pinigus gavo? Taip metai iš metų 
kyla kolūkiečių uždarbis. Kyla ji, tai tie
sa, bet kokių? Kyla tų, kas kolchozo pir
mininkui yra nuolankus. Patikimų žmo
nių jis turi turėti.

Popierizmą ir visus dokumentus tvirti
na kolchozninkų susirinkimas. O yra 
taip. Kas už tai, kad tokį ir tokį pilietį 
reikia nubausti 10 rublių? Jis man pasa
kė negerą žodį. Prašom pabalsuot. Na, iš 
150 žmonių 8-10 balsuoja. Tada pirmi
ninkas: Na, prieš ir susilaikiusių nėra. 
Vienbalsiai. Arba: Kas už tai, kad reikia 
nurašyti 100 tonų daržovių ir bulvių (ku
rių, derlingumą bekeliant, nebesutampa 
popieriai), prašom pakelt ranką. Irgi 3-4 
pakelia. Prieš nėra. Vienbalsiai! Tuos ge- 
radėjus visus reikia aprūpinti geru dar
bu ir uždarbiu. Kur? Kolchoze yra 100 
karvių. Tai ten dirba 1 zootechnikas, 4 
pavaduotojai, 4 pavaduotojų pavaduo
ja!, 5 - 6 raštininkai. O tas vargšas kol- 
chozninkas turi tuos „derliaus kėlėjus“ 
išmaitinti. Piautuvas, kūjis ant galvos, 
botagas ant kupros, ir dirbk.

Pasiskųsti kolchozninkas niekur ne
gali. Kur berašytų, į respubliką ar į Mas
kvą. iš visur grįš skundai į rajono parti
jos komitetą, o iš ten į kolchozą. Ne tei
sybę surasi, bet kolchozo pirmininkas 
atims 10 rublių nuo uždarbio, ir dainelė 
sudainuota. Pirmininkai visi yra komu
nistai. Jų niekas neturi teisės bausti, be 
partijos komiteto. Jie gali vogti, kombi
nuoti. Na, kad jau kuris išsiduoda, kaip, 
pvz., „Aušros“ kolchozo pirmininkas šal- 
nys, kad, išbizniavęs kolchozo kiaules, 
nusipirko Volgą, jį, žinoma, atleido, nes 
gėda buvo žmonių, žinojo visi. O manote, 
kad jį nubaudė? Kur tau! Patikėjo dar 
geresnes pareigas — tarybinio ūkio ūk
vedžiu tapo.

Ne pro šalį ir rajono viršininkams vie
nas kitas tūkstantėlis. Kas Sovietijoje ne
kombinuoja? Todėl už vogimą ten niekas 
nebaudžia, žinoma, tų, kurie turi raudo
ną knygutę. Su kolchozninkais yra ki
taip. Prie jų kimba be kaltės. Pavėlavai 
truputį į darbą — 10 rublių. Neįvykdei 
normos — 10 rub. Tos visos baudos didi
na kolūkiečių uždarbius. Algalapiuose 
mirga skaitmenys, bet kolūkiečio kišenė 
tuščia, žinoma, propagandininkams tai ne-

ma mokėjom kapeikomis, dabar rubliais. 
Bet vietoje faktų tėra tik popierius. Pa
siklausęs radijo, perskaitęs laikraštį 
Gimtasis kraštas, užsienio lietuvis pati
kės, kad tikrai Lietuvoje viskas auga kaip 
ant mielių. Bet sovietinėje propagando
je tiesos ir su žiburiu nerasi. Pagyvenęs 
kolchoze porą, trejetą metų, žinosi viską, 
kaip ant delno. Tada ne tik pats sau, bet 
ir savo vaikams uždainuosi: „Ką darysi, 
tą daryk, į kolchozą nevaryk“.

Verkia gaidys ir višta, prie kolchozo 
pririšta.

Kaethe M.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

turi reikšmės. Jie gali drąsiai šaukti: pir-
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui_

DĖL SEKMADIENIO RIMTIES
Kiekvieną savaitę šio laikraščio pusla

piuose Sekmadienio rimčiai skyrelyje 
randame gražių pasiskaitymų. Ten rašo
ma apie Kristų ir jo bažnyčią, apie apaš
talus ir jų darbus ir daugybę gražių nu
rodymų, kaip katalikai turėtų gyventi, 
kad pelnytų amžinąjį, gyvenimą.

Tai gražu, tai nekasdieninis dvasios pe
nas. Iš čia žiūrint, atrodo, kad vaikščio
jame padebesiais ir žvelgiame į aukšty
bes.

Bet ar nepabandytume kai kada nusi
leisti į žemę ir ar nepažiūrėtume, kas čia 
dedasi šioj ašarų pakalnėj? Ar kartais 
žemės kartybės neaptemdo dangaus aukš
tybių?

O pažiūrėti ir pasvarstyti yra kas. Oi, 
yra. Yra žmonių, kurie jau keletas metų 
nelanko bažnyčios. Yra žmonių, kurie su 
didele širdgėla apleidžia lietuvių katalikų 
pamaldas ir eina į kitas. Ar mes pasitei
ravome, kodėl taip atsitiko, ar pasvarstė- 
me, kaip šį reikalą pataisyti?

Yra vietovių, kur bažnyčioje nutilo 
gražios lietuvių giesmės ir suiro pamal
dos. Iš visos lietuvių kolonijos į pamaldas 
ateina tik tiek, kad kartais ir pamokslo 
nėra kam sakyti. Tai ne vienintelė tokia 
lietuvių kolonija, ir tai tęsiasi metais.

Ar nevertėtų susirūpinti šiais reikalais, 
gal net patyrinėti ir pažiūrėti, gal ne tiek 
kas kaltas, bet kaip šį reikalą pataisyti?

Pagaliau net ir rekolekcijos buvo skel
biamos tik savo aptarnaujamiems lietu
viams katalikams. O ką turi daryti tie, 
kurių nesiteikiama aptarnauti? Ar jau 
jie pasmerkti amžinai pragaro kančiai?

Štai tie reikalai, kuriuos, mano nuomo
ne, reikia spręsti. Ir skubiai spręsti, ne
žiūrint tai, ar kam jie malonūs, ar nema
lonūs. O kai pradėsime svarstyti, kartais 
jų gali atsirasti ir daugiau ir visai nenu
matytų.

Katalikas

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:

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 31 jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 1 teriieno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

Kaina £25.0.0.
S

VASARINIS 1968. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 34 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.

S
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
jei po amžių kada būsimos kartos skai

tys mūsų jau pasenusius ir sudūlėjusius 
laikraščius, tai, tikriausia, ypač stebėsis 
neišsenkamais mūsų žmonių ištekliais.

Atėjo iš pradžių į visuomenės priekį 
dažniausiai mokyti ir tituluoti. Atėjo, pa
buvo ir išėjo. Gal net ne išėjo, o tiesiog 
išvažiavo pyragų ieškoti. O kai kalba ei
na apie pyragus, tai išvažiuojantieji jų 
ieškoti niekada neparodo susirūpinimo ir 
neklausia: kaip jūs čia išsiversite be ma
nęs? Gal man nevažiuoti, gal kartu su ju
mis juodą duoną valgyti? Susirenka savo 
daiktus ir išvažiuoja. O jeigu ką sako, tai 
visokias priesaikas, kad išvažiavę neuž
mirš.

Nuostabiu gajumu išvažiavusiųjų vietas 
visur užima kiti. Gal tie kiti nebūna jau 
nei tituluoti, nei tokie gražiakalbiai, bet 
veža įsiręžę. Veža metų metais ir dar net 
nesiskundžia, kad sunku.

Garbė jiems.
O jeigu jie mažesni gražiakalbiai, tai 

pačiai visuomenei, man rodos, tas daly
kas į naudą išeitų. Juk kuo mažiau tų 
gražiakalbysčių, tuo mažiau nuobodulio. 
Daugiau kaip 20 metų klausęsis visokiuo
se susibūrimuose kalbų, lietuvis jau žino, 
ką reiškia, visos gražiakalbystės. Kas kita 
cezariški veiksmai pagal dėsnį: atėjau, pa
mačiau, nugalėjau.

Reikia pasakyti, kad mūsų visuomenė 
dar daug ką nugali. Nuostabi visuomenė!

* * *

Reikia taip pat pasakyti, kad mūsų vi
suomenė turi ir sunkiai nugalimų dalykų, 
kurie ypač krinta į akis visokiausiuose 
susibūrimuose.

Suvažiuoja, žiūrėk, žmonės iš visų to
lybių. Suvažiuoja, nes jie nori dideliam 
būry pabūti. Be to, jiems ir kvietimuose 
žadama įdomybių, kurių iš tiesų pasiilgs
tama. Kasdienybė iš tiesų nuobodi: iš dar
bo į darbą.

Gerai, suvažiuoja šimtai. Ateina laikas 
pradėti programą. Tada ir prasideda!

Sakome, kad gražybių kaip ir nebetu
rime. Bet mėgstančių pakalbėti dar yra 
gerai su kaupu. Nesiginkime, dar turime 
ir šiandien tokių švenčių, kai kyla vienas 
po kito kalbėtojai ir kalba ir kalba, tary
tum pasamdyti. Visiems seniai jau žino
ma daugelis tų dalykų, apie kuriuos kal
bama, bet, va, atrodo, kad pro tavo lūpas 
išėjusi ta žodžių jūra turi būti be galo 
reikšminga. Jeigu tu nepasakysi, tai ir

pats nemiegosi ir tavo nelaimingieji klau
sytojai.

Klausytojai, pasirodo, labai greit prade
da snausti ir jau čia pat salėje. Kai ku
riuos jų besiklausant taip apima miegas, 
kad jie po kelinto kalbėtojo nebeišlaikytų 
ir pradėtų šnarpšti, jei nesusiprastų atsi
kelti ir išeiti.

Ar nereikėtų čia kokios nors revoliuci
jos?

Visi susibūrimai turi ir kitokias prog
ramas, ne tik kalbas. Tos programos — 
mėgėjiškos: tautinis šokis, liaudies daina, 
romansiukas, armoškos melodija. Viskas 
mėgėjiška, nes sunku ką nors profesiona
laus išpaišyti, profesionalai — retos 
žvaigždės, greičiau ne žvaigždės, o kome
tos, kurios švysteli, sužiba visu skaistu
mu ir dingsta iš akiračio.

O kai žvaigždžių nėra, tai ir mėgėjiško
mis žvaigždelėmis mėgstame pasidžiaugti. 
Iš tiesų kas mums gali uždrausti pasi
džiaugti! Ir tų mėgėjiškų žvaigždelių mū
sų džiaugsmui vis daugėja. Kai jų dides
nis būrys iš visur suplaukia į vieną vie
tą, tai atrodo kaip tikras žvaigždynas. 
Džiaugies, ploji, nesigaili gražiausių žo
džių visiems, kad tik būtų dar daugiau tų 
žvaigždelių. Kai jos visos susirenka tokios 
šviesios į vieną vietą, tai prasiblaivęs iš' 
susižavėjimo pastebi, kad nebėra laiko nė 
kaučiuko išmesti, laikas namo.

Apsigrįžęs važiuoji kitur su bičiuliais 
pasimatyti, ir pasikartoja ta pati istorija. 
Pasiklausai kalbų, pasižavi žvaigždelėmis, 
žinoma, vis tomis pačiomis, o trečią kar
tą jau pradedi abejoti, ar nebūsi tik pa
kankamai prisisotinęs.

Gražu pasiklausyt kalbų. Plokštelių juk 
irgi klausomės ne po vieną kartą. Gražu 
pasiklausyti ir pasižiūrėti žvaigždžių ir 
žvaigždelių. Gražu visiems paploti. Argi 
gaila delnų? Bet kažko tokiais atvejais 
lyg ir gaila.

Tavo Jonas

JAUNIMUI

ILGAAMŽIAI LIETUVIAI
Lietuvoje šiuo metu esą 600 šimtame

čių gyventojų, — savo balandžio 30 d. 
laidoje rašo The Glasgow Herald. Vidu
tinis Lietuvos gyventojų amžiaus laukti- 
numas šiuo metu siekia 72 m., kai tuo tar
pu visoje Sovietų Sąjungoje toks laukti- 
numas tesiekia 70 m. ,

Laikraštis, be to, nurodo, kad šiuo me
tu Lietuvoje vienam gydytojui tenka 480 
gyventojų ir kad Lietuvos gyventojų pa
jamos nuo 1950 m. net padvigubėjo.

The Glasgow Herald nenurodo savo in- 
fclrmaeijų šaltinio, kuris, greičiausia, yra 
sovietinis. (r)

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 STOBES LTD
(Z. JURAS) =

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

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos =
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, f 

i kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių |
j supirktuosius siuntinius. 1
Į Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income | 

Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 1
Income Tax klausimais. 1

Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. f 
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PASIMATYSIM SODYBOJE

Sekminių programa prasideda šeštadie
nį. Tą dieną jaunimas iš visos Anglijos 
vyksta į Sodyboje ruošiamą pasilinksmi
nimą. Vakare bus šokiai, kuriems gros 
„Les Maybury Band“.-Jaunimui bus gera 
proga užmegzti naujas pažintis, sutikti 
draugus ir smagiai pasilinksminti.

Sekmadienį po pietų jaunimo grupės iš 
Manchesterio, Londono, Nottinghamo, 
Bradfordo ir kitų vietų turės progą paro
dyti savo darbo rezultatus. Programoje 
numatyti vyresniųjų ir mažųjų tautiniai 
šokiai, dainos ir kt.

Tad iki įdomaus pasimatymo Sodyboje!

LONDONO GRANDIES VALDYBA
Londono jaunimo grupė Grandis išsi

rinko komitetą, kuris pasiskirstė pareigo
mis — pirmininkas V. Musteika, vicepir
mininkas R. Namajuška, sekretorė A. 
Pukštytė, iždininkė V. Černytė, nariai R. 
Demenytė ir J. Dėmenis.

KAS YRA VYTIS?

Vytis yra Lietuvos valstybės ženklas 
jau nuo 15 amžiaus. Pirmas žinomas jo 
vaizdas yra ant sidabrinių pinigų iš Kęs
tučio laikų. Manoma, kad tas ženklas 
vaizduoja patį Kęstutį. Vytautas Didysis, 
Kęstučio sūnus, taip pat atmušė Vyties 
ženklą savo piniguose. Didieji Lėtu vos 
kunigaikščiai Vytautas, Jogaila, Karibu
tas, Švitrigaila vartojo Vytį savo antspau
duose.

Iš pradžių Vytis buvo nelabai gražiai 
pavaizduotas paprastas raitelis, kuris lė
kė į dešinę pusę. Tik Jogailos laikais Vy
tis buvo atsukta į kairę pusę ir raiteliui 
buvo pridėtas skydas su dvigubu kry
žium. Tokia Vytis pasiliko ligi šiol.

Raitelio ginklai, papuošimai ir žirgo gū
nia buvo keičiami pagal tų laikų madas. 
Kai Vytis buvo vartojama kaip valstybės 
ženklas, spalvos buvo tos pačios: baltas 
raitelis raudonam dugne.

Žiūrint į Vytį atrodo, kad raitelis ve
jasi priešą ir yra pasiruošęs kirsti kardu.

Todėl tas mūsų ženklas vadinamas „Vy
tis“.

Šiais laikai? yra įvairiais stiliais piešia
mų Vyčių. Tačiau tikras ir oficialus Vytis 
yra tas, kurį matome ant nepriklausomos 
Lietuvos pinigų.

(Perspausdinta iš Ateities)

PO D ULIARIOSIOS rur SAVAITES PLOKŠTELĖS

1. Young Girl — Union Gap
2. Honey — Bobby Goldsboro
3. A Man Without Love

— Engelbert Humperdinck
4. Wonderful World — Louis Armstrong
5. Lazy Sunday — Small Faces
6. Simon Says

— 1910 Fruitgum Company
7. I Don't Want Our Loving to Die

— Herd
8. Can't Take My Eyes off You

— Andy Williams
9. If I Only Had Time — John Rowles

10. Rainbow Valley — Love Affair

BITĖS NEPAISO SAULĖS IR 
ŽVAIGŽDŽIŲ

Tamsioj dėžėj iš New Yorko į Paryžių 
lėktuvu buvo atgabentas bičių spiečius. 
Bityne joms buvo paruoštos vaišės — si
rupo dubenėliai. Jie būdavo išstatomi 
kiekvieną vakarą tuo pačiu laiku. Bitės 
laikrodžio tikslumu skrisdavo vakarie
niauti.

Kartą po tokios eilinės „vakarienės“ bi
tės tuo pačiu keliu buvo grąžintos į New 
Yorką. Ten jos buvo įkurdintos panašiose 
sąlygose. Petskridimas truko 19 valandų, 
laiko skirtumas sudarė 6 valandas. Taigi 
bitės pateko į New Yorką dar toli gražu 
prieš kitos dienos „vakarienę“. Bet prie 
sirupo dubenėlių jos atskrido pagal Pary
žiaus laiką.

Vadinasi, bitės „pralenkia“ laiką, igno- 
Iruodamos tokius įprastus orientyrus, 
kaip saulė ir žvaigždės. Gal būt, jos va
dovaujasi periodišku kokiu nors kosmi
nių spindulių poveikiu, kuris per „paslap
tingus jų organizmo agentus“ informuo
ja, kad jau metas vaišintis. (M. ir G.)

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

MOLOTOVAS PAŽADA NEOKUPUOT
SUVALKIJOS

Sovietų Sąjungos Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininkas (Molotovas) 
Vokietijos ambasadoriui Sovietų 

S-goje (Schulenburg)
Slapta 

Maskva, 1939 m. spalio 8 d.

Pone Ambasadoriau,
Turiu garbę patvirtinti, kad ryšium su 

slaptu papildomu protokolu Lietuvos rei-

kalu, pasirašytu tarp SSSR įr Vokietijos 
1939 m. rugsėjo 29 d. (28 d.), tarp mūsų 
esama šio susipratimo:

1. Protokole paminėta ir prie jo pridė
tame žemėlapyje pažymėta Lietuvos teri
torija nebus Raud. Armijos okupuota tuo 
atveju, kai ji įžygiuos į Lietuvą;

2. Paliekama Vokietijai nustatyti datą, 
kada ji įvykdys susitarimą dėl anksčiau 
paminėtos Lietuvos teritorijos perleidimo 
Vokietijai.

Prašau priimti, pone ambasadoriau, 
mano aukščiausios pagarbos pareiškimą.

V. Molotov
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Europos lietuviu kronikų
KADA NEIŠEINA LAIKRAŠTIS?

Dėl spaustuvės vasaros atostogų „Euro
pos Lietuvis“ neišeis birželio mėn. prieš
paskutinę savaitę (birželio 17-23 d.d. sa
vaitę).

Kas nori, kad kokie nors pranešimai dėl 
parengimų ar susirinkimų dar patektų į 
priešatostoginį laikraščio numerį, prašomi 
juos nedelsiant atsiųsti.

VOKAI IR JŲ KAINOS
Remdamasi DBLS suvažiavimo nutari

mu, Lietuvių Namų Akc. B-vė atspausdi
no Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
50 m .sukakčiai paminėti vokus, kurių po 
vieną su šiuo numeriu susipažinti gaus 
kiekvienas Europos Lietuvio skaitytojas.

Kas norėtų tekių vokų įsigyti, prašom 
rašyti:

Lithuanian House Ltd.,
1 Ladbroke Gardens,
London, W.ll

25 vokai su persiuntimu kainuoja 5 šil. 
(Vokietijoje — DM 3).

LONDONAS
LONDONIECIŲ 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.11) 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.

J. LIUSTIKAITĖ PAS DAINAVIETES

Po daugiau kaip trijų metų pertraukos 
solistė Janina Liustikaitė gegužės 18 d. 
vėl viešai dainavo Anglijos lietuviams, 
tradiciniame dainaviečių Pavasario baliu
je Londono Lietuvų Namuose išpildyda
ma Talat-Kelpšos „Dainą apie sesytę“, 
Billio „Ispanų serenadą“, Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota“ ir Gailevičiaus „Oi, 
laukiau, laukiau“. Pilnutėlė salė klausyto
jų dainininkei dėkojo ilgomis ir šiltomis 
katutėmis, o programą pranešęs Z. Juras 
užtikrino, kad Londono lietuviai Janinos 
Liustikaitės dainavimo pasiklausyti pro
gos dar turės didesnio masto renginyje.

Solistei pianinu akomponavo C. S. La
pinskienė.

J. Baublienės vadovaujamų dainaviečių 
pavasarinis pasilinksminimas buvo jau
kus, sutraukęs gausų svečių būrį, kurių 
tarpe buvo ir iš toliau atvykusių lietuvių.

(r)

MOTINOS DIENA

Gegužės 5 d. Londone buvo švenčiama 
Motinos diena, kuri prasidėjo pamaldomis 
liet, bažnyčioje. Jas atlaikė rektorius kun. 
dr. K. Matulaitis, MIC.

Popiet Sporto ir soc. klubo salėje Lon
dono jaunimas, padedamas savo tėvų, su
rengė motinoms pagerbti minėjimą. Jį ati
darė A. Kusta. Kalbėjo kun. K. Matulai
tis, P. Mašalaitis, iškeldami lietuvės moti
nos reikšmę savo tautai.

Buvo įscenizuotas paveikslas (V. Jokū
baičio) ,— lietuviško kaimo kiemas su mo
tina, lankoma savo vaikų. J. Kinkienė de
klamavo eilėraštį.

Mažųjų šokėjų ratelis, vadovaujamas P. 
Nenortienės, pašoko Kalvelį ir Suktinį. I. 
Grupiljonaitė ir G. ir T. Girėnai deklama
vo. Grandies šokėjai, vadovaujami J. Kin- 
kienės ir J. Alkio, sušoko keletą šokių. 
K. Kusta paskambino pianinu. Vyresnės 
mergaitės sudainavo Ramunėlę. Šokių ve
dėjos buvo apdovanotos, atsidėkojant už 
vadovavimą.

Po minėjimo buvo arbatėlė motinoms. 
Paruošti padėjo V. Girėnas su žmona, A. 
J. Čepaičiai, B. Namajuškienė, M. Pukš- 
tienė, A. Kasparienė, M. Masteikienė.

Minėjime dalyvavo daugiau kaip 150 
žmonių.

A.A. JUOZAS ŠTEINYS

Balandžio 18 d. po ilgos ligos mirė 59 
m. amžiaus Juozas Šteinys. Balandžio 25 
d. iš lietuvių bažnyčios palaidotas Šv. 
Patricko kapinėse.

VIEŠNELĖ PAGALIAU ATVAŽIAVO

Londone vėl lankėsi DBLS Huddersfiel- 
do skyr. pirm. V. Kraučiūnas, gavęs nau
jų žinių, kad atvažiuoja jo kviestoji vieš
nia — lietuvaitė iš Lenkijos.

Pakeliui užkliuvusi, viešnia pagaliau at
važiavo

LIET. SODYBA
PALAPINĖS BUS DIDELĖS

Jau praeitą kartą rašėme apie Sekminių 
sąskrydį Lietuvių Sodyboje, kas jame bus 
ir ko nebus. Ta proga nurodėme, kad visi 
kambariai jau užimti. Vadinas, kambarių 
nebus tiems, kurie neužsisakė iš seniau.

Bet nakvynei vietos užteks tose dviejo
se didelėse palapinėse. Palapinėse bus ant 
ko atsigulti. Deja, nebus ko pasikloti ir 
kuo užsikloti. Dėl to visi, kuriems bus rei
kalinga nakvynė palapinėse, labai prašo
mi atsivežti su savim paklodžių ir užklo
tų.

O šiaip, kai svietelio —viešnelių, ir sve
telių — žada suplaukti marios, tai visa ko 
bus. Galima bus pasisotinti ir troškulį nu
malšinti ir pasidžiaugti jaunimo rodomais 
menais.

MANCHESTERIS
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, kaį visos salės kėdės bus užim
tos. Ta proga visi kartu praleisime laiką 
lietuvių namuose.

Sk. valdyba

PAVASARIO ŠVENTĖ
DBLS Manchesterio Jaunimo skyrius 

birželio 8 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hall salėje rengia 

PAVASARIO ŠVENTĘ.
Vakaro meninę programą išpildys Man

chesterio jaunimas. Veiks baras, o po 
programos gros tikrai gera kapela.

Maloniai kviečiam visus iš toli ir iš ar
ti atsilankyti į šią mūsų pirmą sykį ren
giamą šventę.

DBLS Jaunimo skyr. valdyba

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d. Derbio lietuvių katalikų 
parapija suruošė gražų įr pavykusį Moti
nos dienos minėjimą. Atsilankė ne tik ga
na daug vietinių, bet ir svečių iš kaimy
ninio Nottinghamo. Salėje stovėjo meniš
kai papuoštas altorėlis su šventųjų pa
veikslais ir gėlėmis bei tautinėmis vėlia
vomis ir tautiniais ženklais papuošta kė
dė. Tai mūsų nenuilstamų šeimininkių S. 
Sarapinienės ir M. Raulinaitienės nuopel
nas.

Pradėdamas parapijos maršalka P. Po
pika tarė pritaikytą žodį, pasveikino at
silankiusias motinas ir pakvietė mažuo
sius J. Popiką, V. Zinkų, I. Bendikaitę ir 
Z. Popikaitę pasveikinti mamytes ir su
dainuoti „Mamytę“. Jie tai puikiai atliko. 
Motinoms prisegamos gėlės. Po to. prisi
mindami savo mirusias mamytes, visi už
sidegė žvakutes. Visi bendrai sugiedojo 
„Marija, Marija“.

Paskaitai buvo pakviestas klebonas S. 
Matulis, kuris, be kita ko, pažymėjo, kad 
šia proga reikėtų pagerbti ir tėvus, kurie 
atlieka savo tėvišką svarbią pareigą. Pa
skaitininkas pabėrė gražių minčių lietu
vybės reikalais.

Meninę dalį atliko vietinis meno mėgė
jų būrelis. J. Popika, Z. Popikaitė įr I. 
Bendikaitė padeklamavo, o D. Popikaitė 
pagrojo akordeonu. Visi tie jau minėtieji 
keturi mažieji dar pašoko „Noriu miego“ 
Lietuvišką baladę perskaitė J. Sližys, I. 
Bendikaitė deklamuodama pašoko „Pas 
močiutę augau“, J. Ramonis pianinu išpil
dė keletą kūrinių, o mažieji dar pašoko.

Svečias iš Škotijos D. Kaniauskas de
klamavo eiles motinai. Ypač nuostabus 
buvo jo „Motinos laiškas iš už geležinės 
uždangos“.

V. Junokas ir J. Levinskas duetu atli
ko „Lopšinę", vyrų dainos mėgėjų būrelis 
(P. Popika, A. Tirevičius. V. Junokas, J. 
Sadula ir J. Levinskas), vadovaujami F. 
Ramonio, padainavo „Lygiojoj lankelėj". 
„Ta mūs seselė“ ir „Tylus buvo vakarė
lis“.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
P. Popika padėkojo visiems. Sekė jau

kus pasilinksminimas ir pasidalijimas 
mintimis, šokiams akordeonu grojo F. 
Ramonis. Pravesta loterija, kuriai fantus 
suaukojo tautiečiai.

Ypatinga padėka tenka P. Popikai už 
šį parengimą, taip pat šeimininkėms S. 
Sarapinienei ir M. Raulinaitienei, mokyt. 
I. Venskienei, kuri paruošė vaikučius, 
F. Ramoniui už vadovavimą dainos 
mėgėjų būreliui. Nuoširdžiai dėkojame ir 
klebonui S. Matuliui už gražias mintis, 
taip pat tėveliams, kad leido vaikučius 
dalyvauti programėlėj, ir visiems gausiai 
atsilankiusiems.

J. Levinskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — gegužės 26 d., 11 vai., 
Židinyje.

CORBY — gegužės 26 d., 12 vai., St. Pat
rick's. Pamaldos rekolekcinio pobūdžio.

COVENTRY — birželio 9 d., 12.45 vai. Pa
maldos rekolekcinio pobūdžio.

HUDDERSFIELD — gegužės 26 d., 1 vai.
MANCHESTER — gegužės 26 d., 11 vai.

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LIET. SODYBĄ

LAS Nottinghamo skyrius organizuoja 
ekskursiją į Lietuvių Sodybą per Sekmi
nes.

Jaunimas vežamas nemokamai, ir jam 
sekmadienį dar bus apmokėta už pietus. 
Nariams kelionės kaina 1 sv., nenariams 
— 30 šil.

Išvykstama šeštadienį 12 vai. dienos, 
grįžtama sekmadienio vakare.

Užsiregistruoti pas skyriaus pirm. Pet
ravičių — 20 Conway St., arba pas narį 
Bedulskį — 261 Greenwood Rd., telefonas 
24730.

ŠEŠTINĖS
Gegužės 23 d. Jaunimo Židinyje pamal

dos bus vakare 7 valandą. Bažnyčia tą die
ną — šeštinėse — įpareigoja šv. Mišiose 
dalyvauti.

VOKIETIJA
— Hamburgo lietuviai kartu su latviais 

ir estais paminės šiemet išvežtuosius ir 
pagerbs kovojusius už laisvę Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai Hamburgo miesto mu
zikos salėje pabaltiečių muzikos koncer
tu. Antanas Smetona sutiko skambinti 
pianinu.

— Europos lietuvių jaunimo suvažiavi
mas numatomas suruošti Lietuvių gimna
zijos patalpose liepos 28 d. - rugpiūčio 1 
d. Numatoma priimti nuo 17 iki 30 
metų amžiaus berniukus ir mergaites. Vi
sas išlaikymas veltui. Atvykstantieji pa
tys apsimoka kelionės išlaidas ir atsiveža 
savo asmeninius daiktus, sporto įrankius, 
muzikos plokšteles ir prie jų aparatus.

Registracijos mokestis DM 10. Regist
ruotis pas Vincą Bartusevičių, Jaunimo 
sekcija. 684 Lampertheim - Huettenfeld, 
Schloss Rennhof.

— Studijų savaitė įvyks irgi gimnazi
jos patalpose rugpiūčio 4-11 d.d.

— Vokietijos lietuvių vaikai praleisti 
atostogų į Angliją išvyksta birželio 5 d. ir 
ten pasiliks iki rūgs. 6 d. Transportą or
ganizuoja Viktoras Kurgcnas ir Kristina 
Delevičiūtė. Pirmenybė tiems vaikams, 
kurie yra kilę iš gausesnių šeimų. Pri
imami berniukai ir mergaitės nuo 6 iki 
12 metų amžiaus.

— Hamburge kačių prieglaudai reika
lingas vedėjas. Numatyta mažas šeimai 
butelis ir DM 500 alga. Smulkesnių infor
macijų galima gauti pas kun. Šarką Ham
burge.

— Antanas Uleckas, žemdirbys, nori 
parduoti savo arklius, karves, paukščius, 
avis, kralikus, kiaules bei visus ūkio pa
dargus. Kas suinteresuotas, gali gauti 
smulkesnių informacijų.

— Jonas Čekauskas su savo žmona Va
lerija susilaukė jau bronzinio vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus.

— Lietuviškos muzikos transliacija per 
NWDR Hamburgo stotį antrojoje progra
moje numatoma birželio 14 d., 7 vai.

— Susituokė Irena žaliūkaitė su Die- 
teriu Koepp. Tėvai Osnabruecke iškėlė 
šaunią vestuvių puotą.

MOTINOS PAGERBIMAS LUEBECKE

Gegužės 12 d. kun. Vaclovas Šarka, at
vykęs iš Hamburgo, rytą lietuviams ir 
lenkams atlaikė iškilmingas pamaldas šv.
Jėzaus Širdies bažnyčioje, pasakydamas 
Motinos dienai pritaikytą pamokslą abie
jų tautybių kalbomis.

Po pamaldų parapijos salėje suruoštas 
motinų pagerbimas - akademija, kurio 
metu lietuviai su lenkais, draugiškai susė
dę, gražiai pabendravo, prisimindami mo
tinas, ir prie puodelio kavos kun. Šarkos 
atvežtais skaniais pyragaičiais pasivaiši
no. Motinos buvo apdovanotos saldumy
nais.

Šis motinos pagerbimas Luebecke, kaip 
toks pat Hamburge, įvyko tik kun. V. Šar
kos rūpesčiu, nuopelnais ir dėka.

J. Pyragas

KETTERINQAS
LIETUVIUKAI KETTERINGE

Nuo birželio 28 d. iki rugpiūčio 8 d. Ket- 
teringe atostogaus 10 lietuviukų iš Vokie
tijos.

Ketteringo Evening Telegraph paskelbė 
International Help for Children organiza
cijos vietinio komiteto kreipimąsi į visuo
menę, kuriuo ieškomos dar 3 anglų šei
mos, sutinkančios atostogoms priimti po 
lietuviuką.

Atvykstantieji lietuviukai yra tarp 6 ir 
13 metų amžiaus. (r)

Didis jaunimo vakaras
Gegužės 11d. Liet. Aušros Vartų Židi

nio surengto vakaro pasisekimas prašoko 
visas viltis. Didžiulė salė, kurią geriau
siais atvejais, sako, pripildo tik iki pusės 
per mūsiškius parengimus, šiuokart buvo 
sausakimša. Įleidusieji į salę apskaičiavo, 
kad dalyvių suplaukė arti 600. šitaip vi
suomenė mūsų jaunimo pastangas įverti
no.

Visiems patiko, kad programa prasidė
jo punktualiai, kad ji buvo gausi, bet 
įvairi ir be pertrūkių pravesta. Todėl ir 
arti 2 valandų užtrukę pasirodymai atro
dė kaip tik viena gera valanda. Programą 
išpildė Londono, Derbio, Mansfieldo ir 
Nottinghamo trijų grupių jaunimas, pa- 
gelbstimas vyresniųjų.

židinio direktoriui kun. dr. S. Matuliui, 
MIC, pasveikinus iš visos Britanijos atvy
kusias viešnias ir svetelius, . nurodžius, 
■kad šį gausiai susibūrusi liet, šeima jaus
mais, žodžiu, judesiu, daina ir muzika at
žymi Lietuvos auksinę sukaktį ir pagerbia 
motinas, londoniškis stud. R. Kinka, pri
simindamas Lietuvą ir motinas, tarp kit
ko, pabrėžė, jog programos jaunieji išpil
dytoj ai liudija mūsų motinų pastangas, 
kad jaunoji karta augtų lietuviška. Jis 
kvietė Į talką tas pastangas paremti ir pa
dėtį liet, jaunimui reikštis.

Motinų pagarbai Z. Popikaitė. I. Bendi
kaitė, J. Popika ir V. Zinkus atliko poezi
jos ir dainos montažėiį. Parengė jauna 
mokytoja I. Venskienė, neseniai atvykusi 
iš Lietuvos. Gausesnės šeimos ir vyriau
siai nottinghamiškei lietuvei motinai M. 
Jesiukevičienei buvo įteiktos gėlės.

Entuziastingas teatralas D. Kaniauskas, 
atvykęs net iš Škotijos, pastatė komediją 
„Pasaulio galą“. Meniškai suvaidino pats 
režisorius, T. Zaveckaitė ir P. Viržintas. 
Jie užsipelnė stiprių katučių.

Nottinghamo jaunosios menininkės pa
šoko Blezdingėlę ir šustą. Vadovė J. Vai- 
noriūtė. muzika N. Vainoriūtės. Šios 
seserys duetu sudainavo Skauda Onytei 
galvelę ir Aš mylėsiu tą bernelį.

Londoniškiai J. ir P. Paruliai trimis iš
ėjimais smuiku ir akordeonu pagaunan
čiai pagriežė Ausk Marijai rožių giją, Oi, 
Lietuva motinėle, Gražių dainelių, Tau se
sute ir kt.

Poetas V. šlaitas perteikė tris naujau
sius savo gilios minties eilėraščius.

Sekė eilė derbiškiams: Z. Popikaitė, V. 
Zinkus ir J. Popika pašoko baletą Gražią
ją lėlytę. Vadovė I. Venskienė. Akompo
navo F. Ramonis. Tam pačiam akordeonu 
palydint, V. Junokas ir J. Levinskas duetu 
atliko Lopšinę. I. Venskienė įspūdingai 
padeklamavo Brazdžionio Aušros Vartų 
Marijai. J. Ramonis pianinu paskambino 
Petrausko Tėvynės garsus įr du liet, šo
kius.
Po to pasipylė deklamatoriai: Z. Popikai

tė, A. Gudliauskaitė, J. Važgauskas, židi- 
niečiai A. ir K. švalkai, A. Vitkauskas, P. 
Viržintas, J. Mineikis ir P. Seilius. Dekla
mavo Kudirkos, Minelgos. Nemunėlio ir 
Švalkaus eilėraščius.

Mansfieldo liet, jaunimas, vedant O. Je- 
sevičiūtei-Hill, perteikė tautinius žaidi
mus: Bitutė pilkoji ir žalias, žalias žoly
nėlis.

židiniečiai A. Vitkauskas, P. Viržintas, 
J .Mineikis ir kun. A. Geryba (vadovas) 
melicdikų instrumentais ir elektroniniais 
vargonėliais paskambino liaudies dainų.

Nottinghamo skautės, vedant E. Zavec- 
kienei ir griežiant R. Zaveckui, pašoko

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

Žiogelius ir Kepurinę.
J galą, nutilus J. P. Paruliu švelniems 

muzikos garsams, sušvitėjo didelė Londo
no liet, jaunimo grupė, kuri patruakliai 
pašoko Kubilą, Šustą, Žiogelius ir Malū
ną. Vedėjai J. Kinkienė ir J. Alkis. Grie
žė P. Parulis. Vedėja dar žodžiu apibūdino 
šckius lietuviškai ir angliškai.

Pagaliau, visiems muzikos instrumen
tams skambant, susirinkę į sceną visi 
programos dalyviai ir salė didingai už
traukė „Lietuva brangi“.

Nuaidėjus Lietuvos himnui, skambant 
šokių muzikai ir sukantis poroms, girdė
josi apskritai tik labai teigiamų progra
mos įvertinimų. Buvo reiškiamas noras, 
kad panašaus pobūdžio vakarai būtų ren
giami ir ateityje. Rengėjai ir dalyviai 
reiškė nuoširdžią padėką programos vedė
jams. išpildytojams, vakaro talkininkams. 
Verti padėkos ir šešių ekskursijų vadovai.

S. Ž.

BRADFORDAS
MOTINOS MINĖJIMAS

Aną šeštadienį pilnutėlė Vyties klubo 
salė buvo prisirinkusi lietuvių, kurie pa
gerbė motinas.

Klubo pirm. V. Ignaitis pasveikino su
sirinkusias motinas, pasidžiaugė gražiu 
būriu lietuviškojo jaunimo ir pakvietė B. 
Snabaitienę paskaitai. Paskaitininke gra
žiai pasveikino motinas ir pakalbėjo apie 
rūpesčius ir sielvartus beauginant jauną
ją kartą.

Meninėje dalyje Manchesterio lietuvių 
jaunimas, gitarai pritariant, padainavo 
porą dainelių. Susirinkusiems labai pati
ko „Pasisėjau žalią rūtą“, kurią daininin
kės iliustravo judesiais. Toliau 4 berniu
kai pašoko Mikitą, o visas grakštaus jau
nimo būrys — Kubilą.

Programa buvo trumputė ir graži. Šis 
jaunimo būrys, man atrodo, galėtų išaug
ti į gražų vienetą su tautiniais šokiais ir 
dainomis. Tik, žinoma, darbo, repeticijų 
ir kantrybės, ypač vadovams, reikia daug, 
oi daug, nes tobulėjimui nėra galo. O šio 
vieneto dar tik pirmieji žingsniai. Kartu 
reikia pažymėti, kad šiame vienete yra 
ir Anglijos skautų auklėtinių. Tai gražu. 
Aš labai norėčiau, kad vieni kitus papil
dytų. Ir būtų labai negera, jei tarp skau
tų ir šio būrelio atsirastų kokio nors ne
sutarimo.

Šiuo metu jaunimo rateliui vadovauja 
jauna ir energinga jau šio krašto mokyk
los auklėtinė B. Navickaitė - Snabaitienė.

Po programos Bradfordo atžalynietės, 
pasipuošusios įvairiaspalviais žiurstu- 
kais, kaip ir pridera šeimininkėms, su
muštiniais ir kavute pavaišino savo jau
nuosius draugus, motinas ir net visus klu 
bo svečius. Prie vaišių stalo gražiu keps
niu prisidėjo Dičpetrienė. Jos gėlėmis ir 
pats vaišių stalas buvo papuoštas. Vaišių 
išlaidas apmokėjo Vyties klubas.

Reikia pripažinti, kad buvo ir trūku
mų. Pirmiausia jaunimas pasigedo geros 
muzikos, svečiai buvo susigrūdę, nes ma
žos klubo patalpos. Bet jaunosios atžaly
nietės darė viską, kad jų svečiai būtų pa
tenkinti.

Ačiū Bradfordo Atžalynui už tokį gražų 
parengimą.

J. Vaidutis

BALTŲ STUDENTŲ KONGRESAS

Latvių Studentų Sąjunga Vokietijoje 
šaukia lietuvių, estų ir latvių studentų ir 
diplomantų suvažiavimą „Jugendhaus 
Steineck“ patalpose, 532 Bad Godesberg- 
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 baltiečių 
tautybių paskaitininkai. Dalyvausiantieji 
prašomi iš anksto registruotis: Mr. Karlis 
Abolins, 505 Porz-Westhoven, Ringstr. 10, 
Germany.

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