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Perorganizuota Vasario 16 gimnazija
PASIKALBĖJIMAS SU DIREKTORIUM VINCU NATKEVIČIUM. M. A.

Klausimas: Gerbiamasis pone direkto
riau, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Informacijos praneša, kad yra sukurtas 
specialus organas Vasario 16 gimnazijai 
laikyti. Jis pavadintas Kuratorija. Gal ga
lėtumėte nurodyti priežastis, kurios iššau
kė šią gana svarbią reformą. Kodėl reikė
jo gimnaziją išimti iš tiesioginės priklau
somybės Liet. Bendruomenei?

Direktorius: Mintis sukurti specialų ju
ridinį asmenį vien gimnazijos reikalams 
yra ne nauja. Maždaug prieš 12 metų ji 
vos nebuvo realizuota. Arčiau gimnazijos 
esantiems žmonėms buvo visada aišku, 
•kad gimnazijai būtų naudingiau, jei būtų 
organas, kuris ja viena tesirūpintų. Vokie
tijos Liet. Bendruomenės valdybos ir ta
rybos pirminis tikslas yra dirbti ir vado
vauti visai bendruomenei, ne specialiai 
gimnazijai. Pastaraisiais metais veikusi 
Švietimo komisija teturėjo patariamosios 
galios. Dabartinė Krašto taryba ryžosi pa
galiau reformą įvykdyti. Dabar gimnazija 
tebėra ir toliau viena svarbiausiųjų LB 
institucijų, tiesa, su savo savarankumu, 
kuris padės jai geriau atlikti tiesiogius 
uždavinius, nesiblaškant į šalis.

Kl. Ar tiesa, kad Fed. Vokietijos minis
terija pabėgėlių reikalams, per kurią vo
kiečių vyriausybė remia gimnaziją, yra 
reiškusi pageidavimą, kad gimnaziją lai
kytų speciali organizacija?

Ats. Taip, tai tiesa! Ministerialrat Lue
der, per kurį Kr. valdybai ir gimnazijos 
vadovybei tenka palaikyti ryšius su Vo
kietijos vyriausybe, eilę kartų yra užsimi
nęs žodžiu, o taip pat ir raštu. Vienas iš 
paduodamų motyvų yra vengrų ir latvių 
pavyzdys. Kitas motyvas tai noras suteik
ti gimnazijai pastovesnį pagrindą, atseit, 
nesurišti jos su pabėgėlių reikalais, o dau
giau pabrėžti švietimo pobūdį. Kiekvieną 
kartą, pertvarkant ministrų kabinetą, vis 
svarstoma, kaip sumažinti jo apimtį. Pla
nuojamų naikinti ministerijų tarpe vis 
minima ir ministerija pabėgėlių reikalam. 
Tokiu atveju gimnazijai būtų patogiau 
būti laikomai ne pabėgėlių organizacijos, 
o organizacijos, kuri rūpinasi tik švieti
mu.

Kl. Kas sudaro kuratoriją?
Ats. Jos statuto 8 paragrafe pramatyti 

tokie nariai: 4 nariai renkami PLB Vokie
tijos Krašto tarybos, 1 Kr. valdybos at
stovas iš valdybos narių, Lietuvių Katali
kų Sielovados Vokietijoje direktorius arba

Septynios DIENOS
Pradėta byla

V. Vokietijoje pradėta svarstyti vadina
moji talidomido kaltininkų byla.

Patraukti teisman 9 asmenys, kurie va
dovavo talidomidą gaminusioje ir pardav;- 
nėjusioje firmoje.

Numatyti manevrai
Birželio mėn. numatomi Varšuvos pakto 

karinių pajėgų manevrai. Jie vyks Lenki
joje ir Čekoslovakijoje. Manevrų tikslas 
— išbandyti, kaip reikia tvarkytis kovo
jant moderniais ginklais.

Vadovaus manevrams Varšuvos pakto 
karinių pajėgų vadas marš. Jakubovskis.

Prezidentas skelbia rinkimus
Prancūzijos prez. de Gaullis nutarė ne

atsistatydinti, kaip buvo laukiama.
Jis pažadėjo tuoj paskelbti parlamento 

rinkimus. O kol kas bus pakeisti kai kurie 
ministerial ir tvarkomasi toliau. Parla
mentas paleistas.

Jis pasiskundė. kad Prancūzijoje vis 
stipriau pradeda reikštis antidemokrati
nės jėgos. Artyn Paryžiaus sutraukta ka
riuomenės.

Įstatymas priimtas
Nepaisant protestų ir demonstracijų. V. 

Vokietijos parlamentas trečiuoju skaity
mu priėmė bėdos įstatymą, kuris įgalins 
vyriausybę nepaprastu metu pasinaudoti 
plačiomis teisėmis.

Protestuojantieji nurodo, kad įstatymas 
yra pavojingas ir gali sudaryti pagrindo 
įvesti diktatūrai.

Siūlo vietų lenkams
Pragos universiteto gamtos mokslų fa

kulteto dekanas siūlo pakviesti dirbti pla
čiai žinomus lenkų profesorius, kurie pa
skutiniųjų valymų metu „susidūrė su sun
kumais“.

Taip pat siūloma aprūpinti tame fakul
tete stipendijomis tuos lenkų studentus, 
kurie negali studijuoti Lenkijoje. 

jo įgaliotas asmuo, Liet. Evangelikų Sie
lovados Vokietijoj direktorius arba jo įga
liotas asmuo, 1 narys, paskirtas Balfo, 1 
narys, paskirtas kun. B. Suginto, kol jis 
vadovauja būreliams. Gimnazijos direk
torius yra nuolatinis Kuratorijos narys.

Statuto 11 paragrafe sakoma: „Asme
nys. nusipelnę lietuvių švietime ir Vasario 
16 gimnazijos rėmimui, 3 Kuratorijos na
riams pasiūlius, gali būti Kuratorijos su
sirinkime paprasta balsų dauguma, bet 
nemažiau kaip 6 balsais, pakviesti į Kura
toriją pilnateisiais nariais 3 metams. Ta
čiau tokių narių niekada negali būti dau
giau kaip 3. šituo būdu kviečiami nariai 
turi būti pilnateisiai PLB nariai“.

Iki šiol, šalia 4 Kr. Tarybos atstovų ir 1 
Kr. valdybos nario, yra sutikę dalyvauti 
Katalikų Sielovada ir kun. B. Sugintas. 
Direktorius įeina savaime. Pagal Vokieti
jos draugijų įstatus draugija pradeda 
veikti, kai yra 7 nariai.

Kl. Kokias galias turi Kuratorija?
Ats. Statutas skiria narių susirinkimą. 

Kuratorijos valdybą ir kontrolės komisi
ją. Susirinkimas yra atsakingas už Kura
torijos veiklą. Jis kviečiamas ne rečiau 
kaip kartą į metus. Priima valdybss pa
ruoštą ir kontr. kom. patikrintą metinės 
veiklos apyskaitą; patikrina ir priima val
dybos paruoštą sąmatą sekantiems me
tams; išklauso ir aptaria gimnazijos di
rektoriaus pranešimą mokyklos ir bendra
bučio reikalais ir daro reikalingus nutari
mus; renka valdybą, kontr. komisiją ir ki
tas komisijas 2 metams; daro nutarimus 
dėl turto įsigijimo ar pardavimo; skiria ir 
atleidžia direktorių paprasta balsų daugu
ma, jam pačiam nebalsuojant; nustato 
ūkio administravimo principus ir duoda 
nurodymų, kaip vesti ūkį ir administruo
ti, nutaria nario mokestį ir jo dydį.

Vaidyba tvarko visus Kuratorijos rei
kalus ir atstovauja jai teisme; rūpinasi fi
nansais, direktoriui pasiūlius, sprendžia 
mokytojų, bendrabučių vedėjų, tarnauto- 
jų priėmimus ir atleidimus, aptaria visus 
mokyklos ir auklėjimo reikalus, nustato 
mokesčio dydį už mokslą ir bendrabutį, 
paruošia pasiūlymus susrinkimui svarsty
ti.

Kontrolės komisija tikrina Kuratorijos 
valdybos ir gimnazijos atskaitomybę.

Kl. Kurie asmenys yra dabar Kuratori- 
joje, jos valdyboje ir kontr. komisijoje? 
Ats. Steigiamasis Kuratorijos susirinki-

Norės geresnių sąlygų
Penketą metų padėję krikščionims de

mokratams valdyti kraštą, Italijos socia
listai nutarė kol kas savo bendradarbius 
palikti vienus. Jei išsilygs geresnes sąly
gas, tai vėliau įsijungs į talką.

Krikščionims demokratams vieniems 
bus sunku -— jie neturės parlamente dau
gumos.

Socialistai šituose rinkimuose neteko 
nemaža balsų.

Kandidatai jau yra
Prancūzijos prez. de Gaullis pareiškė, 

kad jis netrukus atsiklaus gyventojus, ar 
jie nori jį matyti prezidentu, ar ne. Jei ne 
— jis tuoj pasitrauks, o jei taip — jis pra
dės vykdyti visokias reformas, kurių da
bar reikalauja demonstruojantieji ir strei
kuojantieji.

Tačiau spėjama, kad prezidentas netru
kus atsistatydins, nebelaukdamas jokių 
balsavimų.

Socialistų atstovas Mitterandas jau pa
reiškė, kad jis mielai perimsiąs valdžią 
Prancūzijoje, jei de Gaullis pasitrauktų. 
Jo manymu. valdžią galėtų perimti ir 
Mendes-France, kuris prieš de Gaullį jau 
yra valdęs Prancūziją. Komunistai griež
tai protestuoja prieš Mendes-France kan
didatūrą.

Atsisako demonstruoti
Prancūzijos komunistinės profesinės są

jungos kvietė visus darbininkus demons
truoti.

Kitos dvi Prancūzijos profesinės sąjun
gos — katalikiškosios ir socialistinės — su 
komunistais demonstruoti atsisakė.

Atsistatydino rektorius
Atsistatydino Vak. Berlyno techn. uni

versiteto rektorius prof. Weichselbergas ir 
prorektorius prof. Gundlachas.

Jiė buvo pažadėję, kad svečio brito Sir 
Wheelerio paskaita praeis ramiai. Studen
tų laikysena sugriovė jų pažadus. 

mas įvyko 1968 m. balandžio 28 d. Jame 
dalyvavo t. A. Bernatonis, dr. P. Karvelis, 
E. Simonaitis ir inž. J. K. Valiūnas — visi 
išrinkti PLB Vokietijos Kr. tarybos; J. 
Barasas iš Kr. valdybos, dipl. teis. J. Lu
košius — Kat. Sielovados ir aš pats, kaip 
gimnazijos direktorius. Mes visi 7 pasi
rašėme statutą, kuris prieš tai jau buvo 
priimtas VLB Kr. taryboje, o čia minėtų 
Kuratorijos narių dar kartą peržiūrėtas. 
Į Kuratorijos valdybą buvo išrinkti J. Ba
rasas ir J. Lukošius. Direktorius įeina val- 
dybon automatiškai. Pareigas pasiskirs- 
tant, man teko perimti pirmininkavimą. J. 
Lukošius yra vicepirmininkas, o J. Bara
sas iždininkas. Valdyba užregistravo or
ganizaciją ir statutą Weinheimo teisme. 
Kontr. komisijon išrinkti dr. P. Karvelis 
ir E. Simonaitis.

Kl. Ar gimnazija visiškai išimama iš L. 
Bendruomenės?

Ats. Anaiptol! Gimnazija be bendruo-

INFORMACIJOS KLAUSIMAI
Lenkijos ir ypač Čekoslovakijos įvykiai 

rusų bolševikijai kelia nemaža rūpesčių. 
Slepia, bet nepaslepia tų rūpesčių bolševi
kiniai pareigūnai ir Lietuvoj. Apie tai ge
gužės U d. Tiesoj rašė ir vieno Kauno raj- 
komo sekretorius str. „Politinformatorių 
rūpesčiai“. Sako:

„Įvairūs šalies ir užsienio gyvenimo 
įvykiai iškelia reikalavimus, kad ir darbo 
žmonės būtų operatyviai tiksliai apie juos 
informuojami. Pagerėjusi informacija, ku
rią teikia radijas, televizija, spauda, atsa
ko į šiuos klausimus, tačiau, kaip rodo 
gyvenimas, žmonės ne visada tuo pasiten
kina“...

Iš tolesnio to sekretoriaus pasipasakoji
mo matyti, kad bolševikų politinė infor
macija arba indoktrinacija serga organi
zuotumo perteklium. Esą, „ideologiniame 
darbe dalyvauja partinės, komjaunimo, 
profsąjunginės organizacijos, „Žinijos“ 
draugija, politinformatoriai, propagandis
tai, kurie organizuoja daug įvairių rengi
nių“. Tas jau ir jaudina visus tuos „ideo
logus“ — koks viso darbo poveikis? Kaip 
suderinti, kad visi aiškintojai dalykus aiš
kintų vienodai, „teisingai“? Jei radijo, 
spaudos, televizijos aiškinimai žmonių ne
patenkina (nes sukelia daugiau klausimų, 
negu suteikia aiškių atsakymų), tai ar ge
riau patenkina toji daugybė visų kitų po
litinių ideologinių „auklių“?

Dar vienas susirūpinimo šaltinis pra- 
sruvo iš to šono, apie kurį nei nepagalvo
ta. Būtent:

„Perėjus dirbti į 4 darbo dienų savaitę, 
darbo dienomis liko mažai laisvo laiko, 
sunkiau jo rasti poiltinformacijoms“... O 
tai todėl, kad politinformaciją kimšti į 
galvas darbininkams pavyksta tik tada, 
kai jie susirinkę į fabriką. Tada pietų per
traukos metu ar po darbo tik užrakink 
vartus, suvaryk į kurią nors mašinų pa
talpą ir kalbėk! O kai žmonės namie, ta
da jų nesugaudysi. Dabar daugumoj įmo
nių jau tik 5 tokios vartams uždaryti pa
togios dienos... Bet, sako, „Juk šalia jų 
(politinformacijų) mūsų įmonėse dar 
vyksta susirinkimai, paskaitos ir kiti ren
giniai“.

Galima įsivaizduoti, kaip darbininkai

MIRĖ PROF. J. TONKŪNAS
Profesorius Juozas Tonkūnas. buvęs 

Lietuvos Žemės ūkio akademijos rekto
rius (Dotnuvoje), 1934 - 1939 m. Lietuvos 
švietimo ministras, gegužės 6 d., ką tik 
sulaukęs 74 m. amžiaus, mirė Dotnuvoje, 
kur apie 15 pastarųjų metų dirbo kaip 
mokslinis patarėjas prie žemdirbystės in
stituto (vadovaujamo J. Tonkūno buvusių 
studentų). Jo darbai pastaruoju metu bu
vo riboti daugiausia pievininkystės srity
je. Kada nekada jis buvo pagiriamas, kaip 
darbštus mokslininkas. Valdinės spaudos 
veidmainingumas tipingai pasikartojo 
pranešimuose apie jo mirtį. Iš Tiesoj pa
teiktos biografijos galėtum manyti, kad J. 
Tonkūnas nuo 1924 m. tartum nebūtų nė 
kojos iškėlęs iš Dotnuvos. Tik Gimt, kraš
tas, numatydamas, kad rašo gal ir tiems, 
kurie prof. Tonkūną gerai atsimena, įter
pė sakinį, kad tada ir tada „ėjo Lietuvos 
švietimo ministro pareigas“. O apie 13 m. 
„akademijos" NKVD stovyklose — ne tik 
nė pusės žodžio, bet ir toks jo „patyrimų 
praturtinimų“ nutrynimas, kad atrodytų, 
lyg nieko panašaus nė nebūta. Tokiais 
akiplėšiškais nutylėjimais spaudos mono
polistai Lietuvoj tebesitiki ištrinti iš is
torijos bolševikinio režimo nusikaltimus.

(E) 

menės juk negalėtų iš viso egzistuoti. Iš 
kur ji gautų mokinius ir kas ją išlaikytų? 
Tai įmanoma esant tik bendruomenės da
limi. Gimnazija ja ir lieka. Kuratorijos
įsteigimu tik efektingiau pabrėžiami spe
cifiniai mokykliniai uždaviniai. Kai Bend
ruomenėje yra savaime suprantamos įvai
riausio pobūdžio varžybos, tai gimnazijai 
jos nėra pageidautinos.

Kl. Ar persiorganizavimas jau baigtas? 
Ats. Dar ne. Dar laukiam, kada paskirs 
savo atstovus visos kviestosios organiza
cijos. Planuojama įkurti komisiją pedago
ginei priežiūrai. Joje turėtų būti tiktai pe
dagogai, žinoma, ne Vasario 16 gimn. mo
kytojai. Jie galėtų ir nebūti Kuratorijos 
nariai. Taip pat dar nėra įvykdytas nė bu
halterinis atskyrimas gimnazijos nuo Kr. 
valdybos. Tai pramatoma padaryt pusme
čio gale.

Kl. Ar jau yra kokių nors reakcijų dėl 
persiorganizavimo iš rėmėjų tarpo ir ap
skritai iš lietuvių visuomenės?

Direktorius. Iki šiol neteko nieko ypa
tingesnio išgirsti. Lokalinėje spaudoje bu
vo kiek kritikos, bet ji ne esminio, o dau
giau asmeniško pobūdžio.

„džiaugiasi" visais tais nemokamais prie
dais prie darbo dienos... O, be to, sako, 
„dar ne visuose kolektyvuose politinfor- 
matoriais dirba turintys reikalingą bend
rą išsilavinimą ir politinį išprusimą žmo
nės“...

Visa tai matant, rodos, savaime aišku, 
kodėl netenka turėti didelių iliuzijų dėl 
politinformacijų poveikio. O tačiau Kau
no Politechnikos institutas įsisteigė „so
cialinių tyrimų laboratoriją" tam klausi
mui tirti. Tik skundžiasi, kad turi vos du 
laborantus... (E)

NAUJA TVARKA VIZOMS

Maskvos valdžia staiga suvaržė ekskur
sijas į Vilnių: vietoj 18 dienų, dabar eks
kursijoms Vilniuje leidžiama sustoti tik 5 
dienas. Todėl su Inturistu bendradarbiau
jančių kelionių biurų šiemet pradėtos eks
kursijos atšaukiamos. Tiems, kurie pasi
tenkintų 5 dienomis, siūlo vykti indivi
dualiai, be ekskursinių papiginimų.

Maskva, kaip paprastai, dėl tokių po
tvarkių nesiaiškina, ir to staigaus ekskur
sijų suvaržymo priežastys tegali būti spė
jamos. Spėjimai veda į įvykius Lenkijoj ir 
Čekoslovakijoj, kuriuos Lietuvoj žmonės 
labai atidžiai stebi. Dėl to čekistai gal ir 
susirūpino, kad, užplūdus ekskursantams, 
gali žaboklių nebeišlaikyti...

Inturistui atstovaujanteji Amerikos ke
lionių biurai taip pat siūlo specialias vi
zas, leidžiančias nuvykti pas gimines, gy
venančius miesteliuose ar kaimuose ir 
viešėti tenai mėnesį ar net ilgiau. Tai bū
tų tikras perversmas, bet tų vizų davimo 
tvarka nustatyta tokia, kad viskas gali 
pasilikti kaip buvę, bet čekistams gali su
sidaryti labai gera proga patikrinti ir pa
pildyti sąrašus visų savo pavaldinių, ku
rie užsieniuose turi giminių. Sąrašai galė
tų būti labai tikslūs. Už tų sąrašų sudary
mą „įsirašiusieji“ patys ir užsimokėtų po 
47 dolerius nuo galvos..

Sąlygos tokios: 1) Duos ar neduos vizą, 
sprendžia ne sovietinis konsulatas, o „ati
tinkamos SSSR įstaigos“, kurios tą klau
simą spręs gal šešis, gal aštuonis mėne
sius, o gal ir ilgiau. 2) Paduodant pareiš
kimą tokiai vizai gauti, reikia tiksliai nu
rodyti giminių vardus, pavardes, adresus, 
savo irgi, ir pridėti 97 dolerius, iš kurių 
47 už SSSR įstaigų darbą — aiškinimąsi, 
duoti ar neduoti vizą. Jeigu neduos, tai 50 
dolerių grąžins, o 47 vistiek liks jiems. 
Jeigu vizą duos, tai 50 dolerių įskaitys į 
kelpinigius.

Maskvos valdžia, be abejo, tokių vizų 
prašymų daugiausia tikisi į okupuotus 
Baltijos kraštus ir Ukrainą. Jei daugelis 
susigundytų paprašyti tokių vizų, tai į 
Maskvos iždą suplauktų stambi dolerių 
suma. O po pusmečio ar metų jie gali duo
ti vieną kitą tokią vizą, arba gali ir nė 
vienos neduoti, o doleriai vistiek jiems 
lieka. Imti mokestį, ir gana stambų, už ne
duotas vizas — tai išradimas, įrašytinas į 
sąrašą tų išradimų, kuriuos tikrai rusai 
bus išradę pirmieji. Ar tas naujas vizų 
planas numato plačiau atverti duris lan
kytojams į okupuotos Lietuvos kaimą, pa
aiškės po keleto mėnesių. (E)

ADJUTANTAI
Kosyginui lankantis Pakistane ir Indi

joj. palydovų - adjutantų tarpe buvo ir 
du respublikiniai „premjerai“: T. Kisie- 
liovas iš Minsko ir J. Maniušis iš Vil
niaus... (E)

SPAUDOJE
„PIRMOJI KARTA NUO ŽAGRĖS“

Antanas Miškinis jau nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo vienas iškiliausių lietuvių 
poetų. Karai ir visi kiti negandai jam ne
buvo maloningi: sovietai jį buvo ištrėmę, 
kaip Lietuvoje kad sakoma, pas „baltąsias 
meškas“, bet iš tremties poetas grįžo, jau 
kelis metus gyvena Vilnuje ir vėl kuria. 
„Literatūros ir meno“ savaitraštyje jis ge
gužės 18 d. pasisako:

„Visos poezijos medžio šakos ir šakelės 
yra lygiai reikalingos, kaip išaugusios iš 
vieno kamieno. Tą „kamieną“ galėtume 
pavadinti ir tradicija... Šių dienų mūsų 
poezija aš laikyčiau tą, kuri susiformavo 
per paskutinį dešimtmetį - penkiolikmetį. 
(Prieš 15 metų mirė Stalinas — rcm). 
Prieš tai grėsė pavojus poezijai sustingti, 
supanašėti; šiandien tatai yra jau praei
tis.

„Paseku, paklausau, paskaitau ir kitas 
poezijas, ypač man prieinamas originalų 
kalba, ne tik mūsąja. Ir nejučioms, lyg 
savaime imu lyginti pagal daromą pirmąjį 
įspūdį. Tur būt, neklystu manydamas, kad 
mūsų poezija, bent ryškesni jos reprezen
tantai, gali be baimės varžytis su svetur 
plačiai skambančiais vardais...

„Nuo seniau ir iki šiol dauguma mūsų 
poetų — vis dar „pirmoji karta nuo žag
rės". Mūsų šaliai taip intensyviai pramo- 
nėjant, lygia greta ir švietimui kylant, 
masių sąmonei keičiantis, vis daugiau po
etų ateis, tegu ir ne iš didmiesčių, bet jau 
ne nuo žagrės — nebe valstiečių, o pramo
nės darbininkų ar inteligentų vaikai. Jie 
jau ateina. Per dešimtmetį, kitą susifor
muos, paryškės. Jie atneš kiek kitokį žmo
gaus dvasinio pasaulio ir gamtos suvoki
mą. Sporto stadionai ar lenktynių trasos 
jiems bus artimesni, negu šlamantys ber
žynai. Bet jie pasiilgs ir lakštingalos, ir vo
lungės riksmo, ir melancholiško saulėly
džio prie nurimusio ežero... Tuo būdu, ti
kėkime, jie dar praplės poezijos akiračius.. 
Svarbu, kad kiekvienas dainuotų savo 
„šią dieną“: ne amžinybei, o savo laikotar
piui. Kaip visada ir visur, gajesni išliks il
gesniam laikui, gležnesni užleis vietą ki
tiems. Taip visi kartu sukrauna poezijos 
turtus, daro kultūros istoriją.

„Ir malkas skaldo kiekvienas bent kiek 
savaip. Ką tada kalbėti apie eilėraščius. 
Pažinojau poetą, kuris eiles rašė tik būti
nai ant labai gero popieriaus, būtinai su
sikaupęs ir vienas. Man pavykdavo kai ką 
sumedžioti ir vaikščiojant, ir miniai 
triukšmaujant, ir traukiniu važiuojant. 
Kūrybinio kelio pradžioje, kiek pamenu, 
improvizuodavau, niūniuodavau lyg žais
damas. Bet tai buvo tada, kai dar nežino
jau, ar rašymo poreikis man absoliučiai 
būtinas, ar ne. Vėliau pajutau, kad negali
ma nerašyti, kaip negalima, sakysime, ne
kvėpuoti... Sėdėjau kartą vieno didmies
čio viešbučio balkone, stebėdamas naktinį 
miesto gyvenimą. Pynėsi išbaigtos frazės, 
net posmai. Bet galutinį redagavimą ati
dėjau: parvažiuosiu, manau sau, namo ir 
paiašysiu. Ir neparašiau. Pabandžiau, at
rodė dirbtina, nenatūralu. Rašant eilėraš
čius, kaip vientisus ir išbaigtus kūrinius, 
veikia kažkokie sunkiai aptariami dėsniai. 
Kalbu apie savo praktiką. Kartais galima 
apgauti skaitytoją, bet negalima apgauti 
savęs. Pirmas variantas beveik niekad ne
būna jau išbaigtas kūrinys. Prie jo dar 
reikia pridėti kruopštaus, techniško dar
bo. Visi rašantieji tai žino. Ir žino, kaip tai 
nelengva.

„Tradicinė forma šiaip ar taip išmoko 
žodžio disciplinos. Nuo soneto, sakysim, 
toli nenuklysi. Viską, ką užsimojai, priva
lai sudėti į 14 rimuotų eilučių. Vadinasi, 
paimsi tai, kas būtiniausia. Laisvame ei
liavime kartais sunku įsibėgėjus laiku su
stoti... Ir eilėraščius rašyti išmoko ne vien 
universitetai ar geri žurnalai — vargas iš
moko. Tegu to vargo būna daugiau. Aš — 
už formų ir ritmų įvairumą.

„Teberašau eilėraščius — ką veiksi ne
rašęs. Paiašau ir dedu į aplanką. Daug, 
tiesa, niekad neparašau, bet, va, nuo pa
skutinio leidinio jau vėl gerokas pluoštas 
prisirinko... Be to, parengiau spaudai 
stamboką visos savo poezijos rinktinę“.

(rem)

AtA

JONUI DAMIDAVIČIUI mirus,

jo žmonai Magdalenai ir sūnums 
Algiui ir Geniui 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

M. ir J. Paruliai ir šeima
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Bendravimas su Lietuva
Po karo visas pirmasis dešimtmetis lie

tuviams svetur buvo ramus vienu atžvil
giu: dėl ryšių su Lietuva. Jei kas, net ir 
b'jodamas, skubėjo laiškais jau ir anuo
met susisiekti su saviškiais, tai tokie at
vejai buvo reti ir iš tiesų rizikingi. Lietu
va tuomet juk irgi išgyveno visas stalini
nio režimo pasėkas su trėmimų bangomis, 
ir galima įsivaizduoti, kokia panika apim
davo svetur gyvenanti vyrą ar tėvą, kuris 
bijodamas susisiekdavo su Lietuvoje pa
silikusia žmona ar vaikais, gaudavo iš jų 
vieną kitą laišką, o po to staiga viskas 
nutrūkdavo. Toks žmogus jausdavosi išra
šęs savo laiškais artimiesiems bilietą į Si
birą.

Stalino mirtis pakeitė padėtį. Tarp mū
sų vis buvo girdėti aštrių balsų: nepalai
kyti ryšių, o žmonės rašė dabar beveik jau 
visuotinai. Nesiųskite siuntinių! O žmonės 
siuntė. Per pastarąjį dešimtmetį taip vis
kas pasikeitė ir tarp mūsų, kad. rodos, 
niekas jau nebesako: nerašykite laiškų ir 
nesiųskite siuntinių. Priešingai, rašyti ir 
siųsti dabar skatinama. Prieš keletą metų 
dar buvo sakoma: nevažiuokite į Lietuvą 
viešėti. Tokių draudimo neklausančių ir 
važiuojančių daugėjant, dabar jau ir šiuo 
atveju nebesama griežto nusistatymo, 
{spėjama tik, kad važiuojantieji būtų są
moningi, jeigu važiuoja, o ne išsižiojėliai. 
Dabar visi draudimai ir leidimai perėjo į 
aukštojo stiliaus svarstymus. Dėl to ne 
vienu atveju eiliniam lietuviui darosi ga
na sunku net susigaudyti, kas čia iš tiesų 
draudžiama, o kas leidžiama ar net skati
nama. Nuomonės dėl tų dalykų nuėjo j 
kraštutinumus. Kadangi spauda protar
piais vis pakalba dėl to bendravimo su 
Lietuva, tai lietuviai šiuo klausimu arba 
perima argumentus bendradarbio to laik
raščio, kurį jie skaito, arba patys darosi 
išvadas pagal savo įstikinimus ir nusitei
kimus.

O laikraščiuose taip plačiai nagrinėja
mas tas bendravimo su Lietuva klausimas, 
kad jau susidaro net tos srities literatūra. 
LFB Studijų Biuras štai jau išleido V. 
Vaitiekūno parašytą 49 psl. brošiūrą 
Bendravimas su Lietuva. Autorius tomis 
temomis yra rašęs laikraščiuose ir žurna
luose, o dabar ją gvildena net knygelėje.

V. Vaitiekūnas yra veiksnių nusistaty
mo šalininkas dėl bendradarbiavimo, 
nors, tiesą pasakius, net patys veiks
niai nėra davę niekada aiškaus atsakymo. 
Visi veiksnių bendriniai pasisakymai yra 
tokie neaiškūs, kad jais sunku pasinaudo
ti. Tie aiškinimai dar nuolat reikalingi 
naujų aiškinimų. O kiekvienas atskiras 
veiksnys dar turi savo nuomonę, kuri ne 
visada sutampa su bendriniu visų veiks
nių pasisakymu. Dėl to ir V. Vaitiekūnas 
pagaliau yra priverstas po visų išvedžioji
mų prieiti saliamoniškos išvados. Girdi, 
jeigu kyla kartais abejonių, kiek kuris 
bendravimo atvejis bus tikslingas, tai ge

K. BARENAS

(4)

Į vestuves susirinko abiejų pažįstami. Atvažia
vo net ir Tonis Katelė, nes Ratas labai jau prašė jį. 
Tas Katelė pasakė gražią prakalbą apie jaunas die
nas, tokias gražias ir kovingas ir sujungusias žmones 
draugystės ryšiais, kurie išsilaikė iki senatvės. Sa
vo toje vis juokais pamaišomoje prakalboje Katelė 
bent kelis kartus minėjo Antonį Ratą.
ko minėti nebuvo ko, bent Katelė nežinojo, tai jis ir 
vartė vis per galvą tą vieną atsitikimą, kai Ratas jo 
ūkyje tada gegužinėje tvarkdariavo, o visą kitą so
cialistinį šio žmogaus kapitalą jis vis aptarinėjo žo
džiais „ir taip toliau ir taip toliau“. Prakalba visi 
buvo patenkinti, ir jaunoji smarkiai plojo. Tik vie
nas Tonis nerimo. Kalbos metu jis vis graibstėsi sta
lo, rodos, va, atsistos ir pradės taisyti. Jis buvo ypač 
nepatenkintas tais kalbėtojo „ir taip toliau ir taip to
liau“. O Ridikienė-Ratienė taip buvo sujaudinta 
kalbos, kad nuplojusi tuoj pribėgo prie Katelės ir 
pabučiavo jį, o tik po to padovanojo bučinį ir savo 
Toniui.

— Tai gražiai pakalbėjo apie tave! — tarė ji.
— Ką jis čia pakalbėjo! Aš girdėjau, kai kartą 

apie šliupą kalbėjo. Tai kalbėjo! O čia dabar: „ir 
taip toliau ir taip toliau“!

— Gražiai pakalbėjo, — nenusileido žmona.
— Niekai, žmonele, tikri niekai. Aš vien tik 

Pensilvanijoje, kai jaunas buvau, tai oi-oi-oi, kas bu
vo iš manęs! Oi-oi-oi, sakau.

— Tai jis nežinojo, — ramino jį žmona.
— Gal ir nežinojo. Gal nežinojo. O kodėl anas 

apie šliupą žinojo? Sakyk: turtingesnis, ūkį turi.

riausia pasiaiškinti su atitinkamomis or
ganizacijomis ar Lietuvos respublikos 
įstaigomis laisvajame pasaulyje. Tokia iš
mintis sunkiai būtų priimtina. Dar mes 
atsimename tų įstaigų nusistatymą, pvz., 
dėl siuntinių. Jis buvo griežtas ne. ne, ne, 
nesiųskite. Žmonės vis tiek neklausė, ir iš
ėjo taip, kad veiksniai vėliau pakeitė nuo
monę, patvirtino praktiką ir jau skatina 
siųsti.

Ž.ncma, galima būtų pasiaiškinti su 
veiksniais, ar siųsti į Lietuvą chorą, ar 
dal ininkui ruošti ten savo kūrinių paro
dą. ar rašytojui duoti išleisti savo knygą. 
Bet. va. Paryžiuje nuėjo vyrai lietuviško 
lilmo pasižiūrėti. Dėl filmo pobūdžio nuo
monės yra kraštutinės, ir jų, tur būt, nie
kada nepasiseks suderinti. O triukšmas 
tarp mūsų kilo, tur būt, didesnis ir už pa
tį filmą. Arba ką reikėtų daryti, jei savo 
miesto gatvėje imtum ir susitiktum aukš
tą sovietinės Lietuvos pareigūną, seną sa
vo pažįstamą? Ar kalbėtis su juo. ar nusi
grįžti ir bėgti, ar sustoti ir sukelti triukš
mą? Ar gal parsivesti namo, susėsti ir pa- 
c’kalbėti?

Vienam kitam atvejui lietuvis ras atsa
kymą V. Vaitiekūno knygelėje, kuri ap
skritai skirta daugiau bendrybėms, bend
ravimo klausimo apžvalgai. Ypačiai pla
čiai apžvelgiamas požiūris tų. kuriuos au
torius priskiria į nusiangažavusius, o jo 
žcdyne tai reiškia lietuvius, kurie pasisako 
už didesnį bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimo klausimu visa ko es
mė yra bandymas išsaugoti visiškos nepri
klausomybės idėją, kuri dėl bendradarbia
vimo ne tik apdulksta, bet ir sunyksta. 
Kaip tą reikalą suprasti, kur ir kaip bend
radarbiavimas jam kenkia, kaip tik ir aiš
kina V. Vaitiekūno brošiūra. Taigi ta bro
šiūra būtų lyg ir veiksniškos pažiūros ka
tekizmas. Deja, gyvenimas rodo, kad ir 
šiuo atveju katekizmas sau. o dalis žmo
nių — sau. K. Abr.

MENININKU IŠVYKA J PIETŲ 
AMERIKĄ

Kraštų liet, bendruomenės nelygios, ne
vienodos ir jų veiklos sąlygos. Tad seniai 
keliama mintis. kad pajėgiosios padėtų 
mažiau turinčioms. IV Pietų Amerikos lie
tuvių kongreso metu buvo pageidauta, 
kad šiaurės Amerikos menininkai aplan
kytų Pietų Amerikos kraštus.

šią mintį ryžtamasi įgyvendinti šiais su- 
kaktiniais metais. Atsiliepdama į kai ku
rių Pietų Amerikos kraštų iniciatyvą.
PLB valdyba pakvietė 4 menininkus — 
solistę A. Stempužienę, komp. D. Lapins
ką, akt. L. Barauską ir pianistą A. Kup
revičių, kurie sutiko vykti į Venecuelą. 
Kolumbiją, Braziliją, Urugvajų ir Argen
tiną atlikti koncertų programas. Tariama
si dėl laiko ir kitų sąlygų su minėtų kraš
tų liet, bendruomenėmis. (PLB Inf.)

kaip dvarą, tai jis negali kito žmogaus matyti, jis 
vis pats turi būti didesnis.

Tonis jau buvo užgėręs ir šiurkštus, bet žmonai 
pasisekė nuraminti jį. Vestuvės baigėsi gražiai, ir 
nuo dainų ir kalbų dar ir rytojaus dieną, rodos, dai
navo ir klegėjo visas saliūnas; bent taip atrodė nau- 
javedžiams, kurie vidudienį sutingę suėjo pasižiūrė
ti, kaip sekasi Dirvelei. O tam žmogui nekaip sekėsi. 
Saliūnas, tiesa, tuštavo, nešvarius indus jis šiaip taip 
jau buvo spėjęs suplauti, sudaužytųjų šukes surinkti 
ir saliūną pašluoti, bet jam galva pusiau plyšo nuo 
skausmo. Savo šeimininkės vestuvėse jis ir sau leido 
daugiau valios, stipriau užpuotavo, ir dabar dėl ne
žinomų priežasčių ta vienintelė jo akis buvo visiškai 
užtinusi.

žygdarbiai Pensilvanijoje ir paspėliota, kur naujave- 
džiai pasuks povestuvinei kelionei: į Floridą ar į 
Havajus. Tonis tą aprašymą skaitė žmonai visą pusę 
dienos, o ji vis prašė kartoti ir kartoti ir dažnoj vie
toj dar paprašydavo:

— Pamažiau, Toni.
Kai jau abu atmintinai pramoko, savo vyro 

jaunystės žygių sužavėta Ona tada paklausė:
— Kur, Toni, yra ta Florida?
— Tai Amerike! Amerike. prie jūros.
— O kur Avajai?
— Tai jau toliau nuo Ameriko. Ten, rodos, 

dar šilčiau. Aš skaičiau, ten pasilsėti buvo nuvažia
vęs Katelė. Dabar negalėčiau taip jau tikrai pasa
kyti, kur jie yra. bet aš atsimenu, skaičiau, kad tenai 
labai gražu. Žinai, muzika, havajų gitaromis skam
bina.

— Man patinka tos gitaros, — tarė ji. — Va
žiuosim į Avajus.

— Tikrai važiuosim?
— Važiuosim. Aš dar noriu pagyventi, dar ne

noriu kirmyti. Važiuojam į Avajus.

Pagaliau saliūno sienos nustojo dainavusios ir 
klegėjusios. Dirvelei atslūgo užtinusi akis. Tuomet 

Tiesa, daug Tonis iš senojo savo buto parsinešė naują laikraščio 
numerį, kuriame buvo aprašytas jų vestuvių pokylis, 
Katelės prakalbos santrauka, sužymėti Tonio Rato

Salys Semerys - futuristas
JO 70 METŲ AMŽIAUS

Salys Šemerys (jo pasinė pavardė — 
Šmerauskas) yra žinomas poetas futuris
tas. buvęs gimnazijos lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytojas, dabar pensininkas, 
gyvenąs Klaipėdoje. Jis šiemet švenčia 70 
m. sukaktį, šia proga drįstu jį pasveikinti 
ir pagerbti nors kukliu straipsniu.

Deja, apgailestauju, kad negalėsiu jo 
tikslios biografijos nubrėžti, nes šaltiniai 
labai riboti ir nepatikimi. Atsiverčiau mū
sų žinių aruodą. Lietuvių Enciklopediją, 
19 tomą, ir ten radau skandalingai nu
skriaustą Salį šemerį. Vietoje biografijos 
ir jo kūrybos analizės kažkokio slapuko 
ten užakcentuota, kad Ad. Jakštas šeme- 
rio poeziją pavadino „šlykščiausią porno
grafija“. o jo (Šemerio) gynėją Tumą 
Vaižgantą — pornografinės poezijos gynė
ju. Dar pasikviestas į pagalbą ir Balys 
Sruoga Šemeriui pažeminti, kad ir tas pa
sisakęs griežtai prieš Šemerio eilėraščių 
knygą „Granatą krūtinėj" (1924). Tenka 
tokiu įvertinimu tik pasipiktinti, nes nė 
viena pasaulio enciklopedija nevertina 
poetų, išeidama iš seksualinės pedagogi
kos ar siauros, vienašališkos etikos prin
cipų.

Iš kitų šaltinių susigaudžiau, kad Salys 
šemerys gimė 1898 m. gegužės 21 d. Vil
kaviškyje. Matyt, Pirmojo pasaulinio karo 
metu jis buvo nublokštas į Rusiją ir mo
kėsi Voronežo lietuvių gimnazijoje. Grį
žęs į Lietuvą, jis studijavo Kauno univer
sitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Čia jis 
įsijungė į Keturių Vėjų literatūrinį sąjū
dį ir pasireiškė kaip vienas iš stipriausių 
futuristų poetų. 1927 m. jis buvo paskir
tas gimnazijos mokytoju Klaipėdoje. Čia 
jis išgyveno nepriklausomybės laikotarpį, 
visas II pasaulinio karo audras ir bando 
pergyventi dabartinę bolševikų okupaci
ją. Pabrėžtina, kad jis niekad nesiveržė į 
pirmąsias vietas, jokiam okupantui nepa
taikavo ir nepardavė savo poeto sąžinės 
už karjerą ar gardų valgio šaukštą... Ra
šyti jis pradėjo apie 1918 m. Buvo arti
miausias Skaitymų ir Keturių Vėjų bend
radarbis, kur buvo spausdinama jo poezi
ja. Atskirai knygomis išleista: Granata 
krūtinėje ir Liepsnosvaidis širdims degin
ti (1926).

E. F. T. Marinetti (1876-1944), italų pro
vokatoriaus poeto, romanisto ir drama
turgo, 1909 m. Le Figaro paskelbtasis ma
nifestas „Manifesto futuristą“ padarė per
versmą literatūrinėje ir dailinėje galvose- 

aukštyn kojom pažiūras įnoje, apvertė
meną. Futurizmas pasuko technikos am
žiaus ir urbanizmo keliu, paneigdamas
romantizmą ir kitas sroves, o iškeldamas 
modernizmą. Lietuvoje futurizmas pasiro
dė 1922 m. Keturių Vėjų Pranašo lūpomis, 
kur buvo skelbiama, kad Meno Betliejuje 
gimsta naujų žmonių karta.

SUKAKČIAI PAMINĖTI

Tais pačiais metais ėmė pūsti ir Keturi 
Vėjai, kurie su protarpiais pūtė iki 1927 
m. Jų žymiausi dumplininkai ir buvo Ka
zys Binkis. Salys Šemerys, J. Tysliava, J. 
Ž'.abys, Petrėnas-Tarulis ir kt. Mėgstama 
tvirtinti, kad K. Binkis buvęs jų vadas, ta
čiau iš tikrųjų sunku būtų pasakyti, kas iš 
jų literatūriniu požiūriu yra vertingesnis: 
Binkis. Šemerys, Tysliava ar Petrėnas? K. 
Binkis pasižymėjo savo organizaciniais 
gabumais, mokėjo prisitaikyti prie kintan
čių sąlygų, tuo tarpu Salys Šemerys visuo
met išlaikė poeto savarankumą, orumą ir 
minties gelmingumą.

Skaitydamas Salio Šemerio žaižaruo
jančius Žibintus, jauti, kad šemerys yra 
ne tik savaimingas, vaizdingas, kūrybin
gas poetas, bet ir gilus mąstytojas, dabar
ties sintetikas ir ateities nujautėjas.

Pasaulis dega ir liepsnoja...
Pasaulis lyg patrūkusis ugniakalnis 
Išsiveržė liepsnotom rankom.
Pasaulis virpa kaip vanduo,
Pasaulis ginklu skiepyte priskiepytas 
Pastirusių grandinių ir vorų,
Kaip potvynio pasaulis tvindomas...

Po išnaras granatų landžiojam 
Ir žiūrim į visus kraštus...
Ir matom toli, toli, toli
Lyg Paukščių kelius
Plevenant skaisčiai žaižaruojančius

/žibintus...
Ir liejasi krauju mūs akys
Ir tvinsta mūsų širdys...

(žaižaruojantieji Žibintai)

Koks poeto bolševikinio ir pasaulinio 
mi’.itarizmo suvokimas ir baimė dėl žmo
nijos ateities!

Visiems pornografijos ieškotojams Še
merio poezijoje patarčiau pasiskaityti 
tremties Lietuvių poezijos antologijoje iš
spausdintą Litaniją. Ten Šemerio etika iš
reikšta labai tiksliai ir kondensuotai:

Žeme, skaistėk!
Pasauli, tapk grynas!

Nors siauriems partiniams literatūros 
kritikams ir bolševikams Salys Šemerys 
yra atgyvena ir praeities epochos reiški
nys, tačiau bolševikinėje lietuvių poezijos 
antologijoje išspausdinti Salio šemerio 4 
eilėraščiai rodo, kad sukaktininkas yra ir 
šiandien daug įdomesnis, gyvesnis ir giles
nis už gausybę bolševikinių ir nebolševiki- 
nių eiliakalių ar tokių poetų, kaip K. Kor
sakas, J. Paleckis ir kiti partiniai bosai.

Man rodos, kad futuristui S. šemeriui 
prašvis ateities pripažinimo rytas.

Stepas Vykintas

Ji atsigrįžo jau į Dirvelę, kuris turėjo likti lai
kinuoju saliūno šeimininku. Dar ji galvojo, dar ne
spėjo prabilti, o rankas susiėmęs Dirvelė verksmin
gu balsu tarė:

— Anute, please, nepalik manęs vieno!
Nors prie Dirvelės maldavimų ji buvo jau pri

pratusi, bet šį kartą reikalo rimtumas vertė susirū
pinti. Tai abudu Ratai bendrame su Dirvele posėdy
je surado tinkamą sprendimą. Dirvelė vis kartojo:

— Anute, duokit man padėjėją, kuris moka su
skaičiuoti pinigus.

— Tai tu pats susirask, — atsakinėjo ji.
Kol naujavedžiai pasiruošė kelionei. Dirvelė 

surado žmogų. Kai tas žmogus įėjo saliūnan, Ralie
nė išsižiojo. Prieš metus tas pats jaunas žmogus bu
čiavo jai rankas.

— Advokatas Kukuraitis, — prisistatė jis.
— Anute, žmogus neturi darbo, atleistas iš fab

riko, please, priimkit jį, — skubėjo Dirvelė, maty
damas nustebusias savo šeimininkės akis. — Nese
niai Amerike, pinigų žmogui reikia, please, Anute.

— Gerai, gerai, — šypsodamasi tarė ji, ir Dir
velė nusivedė advokatą prie bufeto, pirmiausiai da
vė jam plauti indus, paskui aprodė, kas šluotina ir 
valytina. Tik pirmomis dienomis jis vis dar maišy- 
davosi, kai reikėdavo atsiskaityti su gėrėjais.

— Anute, please! — būdavo, pradeda jis, bet 
tuomet, susidūręs su šeimininkės žvilgsniu, baigdavo 
jau gerai ir visiškai kitu balsu dainuodamas:

— Advakote, padėkite mazgotę ir ateikite ši- 
čionajos, please!

Dabar Ratai jau ramūs galėjo skristi į Havajus. 
Jų saliūnas — net dviejų žmonių rankose. Tai nebe
laukdami jie ir išsiruošė. Tą rytą dar atėjo naujas 
laikraščio numeris.

— Žiūrėk! — sušuko Tonis ir perskaitė žmo
nai šitokią žinią:

„Saliūno savininkai į Havajus. Naujavedžiai sa
liūno savininkai drg. drg. Tonis ir Ona Ratai-Wheel 
išskrenda į Havajus praleisti medaus mėnesio. Lin
kime jiems laimingos kelionės!“

— Perskaityk dar kartą. — tarė žmona, — ir 
įsidėk kišenėn.

MOKYKLŲ MOKSLINIO TYRIMO 
INSTITUTAS

Prieš 10 metų Vilniuje buvo įsteigtas 
Mokyklų mokslinio tyrimo institutas. 
Kaip pats instituto vardas rodo, jo užda
vinys tirti, kaip pagerinti mokyklas.

Dešimtmečio sukakties proga to institu
to direktorius (VI. Rajeckas) dėstė, kokia 
linkme institutas gerino Lietuvos mokyk
las. Būtent:

„Pedagogikos psichologijos sektorius 
sutelkė dėmesį į aktualiausias komunisti
nio auklėjimo problemas... Išėjo keli lei
diniai ir išspausdinta keliasdešimt straips
nių mokinių internacionalinio ir ateistinio 
auklėjimo ir kitais klausimais. Neseniai 
R. Bitinas užbaigė naują mokslinį darbą 
— Religingi vaikai ir jų perauklėjimas"...

Šalia tų aktualijų, minimi ir du rimti 
moksliniai darbai, liečią pedagogikos isto
riją Lietuvoj, būtent. M. Lukšienės „Švie
timo istorijos bruožai Lietuvoje 19 a. pir
moje pusėje" ir ryšium su Edukacinės ko
misijos artėjančiu 200 metų jubiliejum 
parengtas darbas „K. Bogužo 1803 metų 
Lietuvos mokyklų vizitavimo aktas“ su 
komentarais. (E)

MIŠKININKAS — DAKTARAS
Leonas Kairiūkštis, miškininkas (Miškų 

ūkio mokslinio tyrimo instituto direkto
riaus pavaduotojas) apgynė disertaciją 
apie eglės - lapuočių medyno formavimo 
ir jų kirtimo mokslinius pagrindus ir įgi
jo žemės ūkio mokslų daktaro laipsnį. 
Disertaciją gynė Krasnojarske, Rusijos 
miškų ir medienos institute. (E)

DIDŽIOJI TIESA
Eikite tat ir mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir šventosios Dvasios (Ma
to 28,19).

Pats Kristus atskleidė nepaprastų gel
mių tiesą, aiškiai apreikšdamas šv. Trejy
bės dieviškąją paslaptį. Ji yra tokia kil
ni, gili ir didelė, kaip ir pats Dievas. Žmo
gaus protas nebūtų galėjęs susekti, kad 
vienas yra Dievas savo amžinąja Išminti
mi. savo Gerumu ir savo Visagalybe, su
kūręs visatos dausas ir visą regimą ir ne
regimą pasaulį, kad viename Dievuje yra 
trys dieviškieji asmenys: Tėvas. Sūnus ir 
Šventoji Dvasia.

Dieviškųjų paslapčių atskleidimas įvy
ko Jėzaus Kristaus apreiškimu, aiškiu pa
sakymu apaštalams. Tai buvo pilnas tie
sos perteikimas. Dalinis vyko jau seniai, 
įvykiai

Atėjus paskirtam laikui įsikūnyti Die
vo Sūnui, arkangelas Gabrielis pranešė 
Dievo valią skaisčiajai Marijai: „pradėsi 
įsčioje ir pagimdysi sūnų ir praminsi jį 
vardu Jėzus. Jis bus didis ir bus vadina
mas Aukščiausiojo sūnumi... Šventoji 
Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausio
jo galybė apdengs tave savo šešėliu, to
dėl ir šventasis, kurs gims iš tavęs, vadin
sis Dievo Sūnumi“ (Luko 1, 31-35).

Jėzaus Kristaus krikšto metu, kai jis iš
ėjo iš Jordano upės, pasigirdo balsas iš 
dangaus, kurs tarė: „Tas mano mylimasis 
Sūnus, kurį aš sau pamėgau“ (Mato, 3, 
17).

Paskutinės vakarienės metu, atsisvei
kindamas su apaštalais, jiems pranešė: 
„Aš melsiu Tėvą, ir jis jums duos kitą Ra
mintoją. kad pasiliktų su jumis per am
žius, tiesos Dvasią“ (Jono 14, 16).

Viešpats Dievas apreiškė aiškiai švč. 
Trejybės paslaptį prieš pat įžengdamas į 
dangų: paliepęs mokyti visas tautas ir 
krikštyti visus „vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios“ (Mato 28, 19).
Gyvenimas

Išganytojas atskleidė .savo atėjimo tiks
lą pasaulin: „Aš atėjau, kad turėtų gyve
nimo ir apsčiai turėtų“ (Jono 10. 10). Čia 
Jėzus kalba apie aukštesnį žmogaus as
mens gyvenimą Dievuje. gyvenimą Dievo 
malonėje ir meilėje, kai žmogus pats pa
sidaro nepaprasta Dievo šventovė: „Ar 
nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir 
Dievo dvasia gyvena jumyse?" (1 Kor. 3, 
16). Per Dievo malonę žmogus ima gyven
ti Dievo gyvenimu žemėje. Tasai sielos 
antprigimtinis gyvenimas tęsiasi visą lai
ką. jei žmogus sunkiai nenusikalsta Dievo 
meilei, nepadaro sunkios, mirtinos nuodė
mės.

Jėzus kalbėjo apaštalams: „Aš kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Nė vienas neateina pas 
Tėvą, kaip tik per mane.. Jei jūs mane 
mylite, laikykite mano įsakymus... Kas 
turi mano įsakymų ir juos laiko, tas mane 
myli. O kas mane myli, bus mano Tėvo 
mylimas; ir aš jį mylėsiu ir pats jam ap
sireikšiu" (Jono 14, 6-21).

Kiekvieną kartą tinkamai pagerbiame 
Švenčiausiąją Trejybę, pagarbiai persi
žegnodami arba pareikšdami Dievui gar
bę: „Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir 
Šventajai Dvasiai“. Kun. K. A. M.
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išspausdintas Tavo Jono, o gegužės 14 d. 
DBLS ir LNB sekretoriaus A. Pranskūno 
pasisakymai dėl Vyties ir įrašo antspaude, 
kas sudomino ir mane.

Pirmiausia turiu pareikšt nuoširdžią pa
dėką D. Britanijos Liet. S-gos ir Liet. Na
mų bendrovės darbuotojams už nepapras
tai gražų sumanymą, šalia Anglijos pašto 
spaudo, prijungiant ir Lietuvos valstybės 
ženklą — Vytį. Eina kalba dėl įrašo, bet 
„Lithuanian House” įrašas yra tikslin
giausias pagal paštų neutralumą. Viena 
tik aišku, kad jokios valstybės paštas ne
leis įraše panaudoti tokių šūkių, kurie su
siję su politine propaganda, nes ne tam 
paštai tarnauja. Turėtume būti dėkingi 
Anglijos paštui, kad prie savo valdiško 
spaudo leido prijungti ir svetimos valsty
bės ženklą. Filatelija beveik nežino tokių 
atsitikimų.

Kai dėl laikraščio greitesnio pristatymo, 
čia mūsų Vytis nieko bendro neturi. Vi
sa reikšmė yra ta, kad dabar leidykla įsi
gijo nuosavą antspaudavimo mašiną, pati 
siuntas suantspauduoja ir jau paskirsčius 
pristato paštui. Tuomet paštui nieko kita 
nebelieka, kaip sumesti jas į pašto maišus 
iš išekspedijuoti į geležinkelio stotį, uostą 
ar aerodromą. Tokia tvarka Federalinėje 
Vokietijoje jau seniai praktikuojama.

Dėl to būkime tik dėkingi Anglijos paš
tui ir sumanytojams už šį gražų laimėji
mą, o neieškokime tokių dalykų, kurių ne
galima įgyvendinti.

J. Pyragas

ROMANAS APIE LIETUVOS

PRISIKĖLIMĄ
Skaičiau Jurgio Gliaudos Agoniją. Skai

čiau, o mano širdis verkė, nes tai buvo lyg 
ir Nepriklausomos Lietuvos laidotuvės.

Laisva Lietuva budo prieš 50 metų, ir 
šiais metais švenčiame auksinį jos jubilie
jų. Visi žinome, kad ji budo ir kėlėsi labai 
sunkiai, bet ryžtingai. Vokiečiai dar nebu
vo išėję, kai rusai komunistai pradėjo 
brautis, o vėliau ir lenkai. Lietuva buvo 
karo, audrų nuniokota, kariuomenė netu
rėjo tinkamų ginklų, mokykloms trūko 
patalpų ir mokiniams vadovėlių. Bet nie
kas rankų nenuleido, visi griebėsi darbo. 
Dirbo taip, kaip kas galėjo ir kaip išmanė.

Ir įvyko stebuklas. Lietuva išsilaisvino 
iš vergijos ir iš griuvėsių aukštai pakėlė 
savo galvą. O kiek ten buvo pasiryžimo ir 
pasiaukojimo, gali pasakyti tik tas, kuris 
anais laikais ten gyveno ir dirbo.

Aš šio auksinio jubiliejaus metais pasi
gendu romano, gal net ir labai didelio, ku
riame galėčiau pasiskaityti apie laisvos 
Lietuvos prisikėlimą.

Taip, mes turime veikalų, kuriuose ap
rašyti gal daugiau atskiri įvykiai: Knyg
nešių atsiminimai, Savanorių žygiai ir ki
ta, bet neturime romano, kuris būtų prie
šingybė Jurgio Gliaudos Agonijai.

Lauksiu ir sulaukusi mielai skaitysiu.
O. Audronytė

JAUNIMUI
DĖL J. LEVINSKO LAIŠKO

Jaunimo kampelyje jaunimas rašo apie 
įvairiausius dalykus, kurie gali patikti 
jauniesiems. Čia spausdinamos žinutės 
apie jaunimo veiklą, plokšteles, jaunimo 
sąskrydžius ir kt. Redakcija labai laukia, 
kad jaunimas prisidėtų prie šio skyrelio 
pranešimais ar laiškais, ir iš anksto užtik
rina visus jaunus korespondentus, kad re
dakcija nė vieno neišduos „seniems vil
kams“, kurie vietoj komikų atidžiai skai
to Jaunimo skyrelį ir daro netinkamas 
pastabas.

Be abejo, būtų geriau, kad jaunųjų ko
respondentų pranešimai būtų tikslesni ir 
geresni. Gal to ir pasieksim ateity. Bet 
šiuo metu turi būti gerai taip, kaip mums 
išeina. Todėl nekreipkime per didelio dė
mesio į senųjų bandymus mūsų darbą pa
sunkinti. Juk gerai žinoma, kad ir tarp 
vyresniųjų visokių negerovių pasitaiko.

Labai gaila, kad Derby jaunimas nie
ko neparašė Jaunimo skyriui dėl netiks
lios žinutės apie Nottinghamo sąskrydį. 
Tokie laiškai laukiami ir būtų visiems 
įdomūs. Todėl ateity kviečiam visus jau
nuosius sukrusti, domėtis savo skyriumi 
laikrašty ir rašyti pranešimus. Manome, 
kad už įvykstančias klaidas jaunieji jau
niesiems atleis.

Jaunimo skyriaus 
redakcija

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Jaunimo Centras su DBLS talka prade
da organizuoti bibliotekėlę, į kurią bus 
surinkti lietuvių rašytojų darbai anglų 
kalba ir kitokios knygos apie Lietuvą.

PATIKSLINIMAS

EL (20 nr.) Bradfordo kronikoje buvo 
atspausdinta: „šaltinis rašo, kad V. Gal- 
buogytė visą savaitę ėjusioje operetėje di
džiuliame Alhambros teatre dainavo vieną 
iš pagrindinių vaidmenų“.

Kadangi šaltinyje tos korespondencijos 
neteko skaityti, tai šią kronikinę-žinutę 
noriu patikslinti E. Lietuvyje.

Tiesa, kad dainavau muzikiniame vei
kale Alhambros teatre, bet, deja, ne vie
name iš pagrindinių vaidmenų.

V. I. apgailestauja, kad vietiniai lietu
viai nežinojo, nes daugelis būtų mielai nu
ėję pasiklausyti. Labai abejoju. Praeitais 
metais tikrai teko dainuoti pagrindiniame 
vaidmenyje, o kiek lietuvių susidomėjo 
ir atėjo pasiklausyti? Vietinėje spaudoje 
veikalas buvo kritiko recenzuotas jau 
pirmąjį vakarą. Vanda Galbuogytė
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Vincas Pietaris, tariamai remdamasis 
Vytauto Didžiojo laikais rašyta kronika, 
savo apysakos „Algimantas“ įžangoje ra
šo:

„...Tenai (Lietuvos Kronikoje) pasaky
ta, kad Mingaila, Lietuvos kunigaikštis, 
apie 1183 metus norėjo nukariauti Psko
vą (Plėšikavą) savo jaunesniam sūnui 
Ginvilai. Toliau randame žinią, jog apie 
1186 metus Mingaila nukariavo Ginvilai 
Polocką. Ginvila valdė ne tiktai Polocką, 
bet ir kitus miestus. Be to, jisai sukūrė 
Aršiosios pilį, kurioje ir mirė. Ginvilos 
sūnus Borisas buvo Polocko kunigaikščiu. 
Boriso sūnus Rogvolodas (Ragvaldis), per 
krikštą gavęs Vosyliaus vardą, turėjo sū
nų Glėbą (Globį) ir dukterį Praksėdą. 
Šita duktė mirė Ryme ir yra pripažinta 
šventąja”.

Išeitų, kad lietuvių kilmės turime ir 
daugiau šventųjų, tik jie nėra pilnai iš
aiškinti.

t t t
1935 metais buvo įsteigta Lietuvos val

stybinė 5000 litų premija. Tais metais ji 
buvo paskirta klaipėdietei rašytojai I. Si
monaitytei už romaną „Aukštųjų Šimo
nių likimas“. Jame vaizduojamas tragiš
kas Mažosios Lietuvos gyvenimas vokie
čių priespaudoj.

1936 m. premiją gavo L. Dovydėnas už 
kaimo buities romaną „Broliai Domei
kos“, 1937 m. poetas J. Kossu - Aleksan
dravičius už eilėraščių rinkinį „Užgesę 
chimeros akys“, 1938 m. poetė Salomėja 
Nėris už eilėraščių rinkinį „Diemedžiu 
žydėsiu, 1939 m. poetui B. Brazdžioniui 
už „Kunigaikščių miestą“.

t t t
Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčia 

baigta statyti 1625 m. Tai aukščiausia 
Lietuvos bažnyčia, jos bokštas turėjo 75 
metrus aukščio. Viduje galėjo tilpti iki 
4000 žmonių. 1944 metais ši bažnyčia buvo 
gerokai apriauta ir sudeginta.

Knygas bus galima užsisakyti paskai-
tyti paštu.

Kol kas bibliotekėlės dar tėra tik užuo
mazga. Kai jau turėsime daugiau tokių 
knygų, tada paskelbsime vėl, kad norin
tieji gali gauti paskaityti.

— Cilla Black pirmoji filmą vadinosi 
,,W o r k... is a Four Letter Word“, o ne 
„Love... is a Four Letter Word“, kaip bu
vo parašyta praeitam numery. Jos prem
jera įvyks birželio 6 d. Londone, ir joje 
dalyvaus 40 žvaigždžių.

— „This is Soul“ įvairių artistų ilgo 
grojimo (LP) plokštelė praeitą savaitę pa
siekė pirmą vietą „Top Ten LPs" lentelė
je. Antroje vietoje ši plokštelė išbuvo 5 
savaites. Pabrėžiame, kad tai labai gera 
plokštelė.

DHD ULIARIOSIOS r U r SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

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

— Engelbert Humperdinck
4. I Don't Want Our Love To Die — Herd
5. Wonderful World — Louis Armstrong
6. Rainbow Valley — Love Affair
7. Lazy Sunday — Small Faces
8. Joanna Scott Walker
9. Simon Says

— 1910 Fruitgum Company
10. Can't Take My Eyes Off You

— Andy Williams

PAVOJAI VANDENIMS

Gegužės 14 d. Tiesa rašė, kad „Vandenų 
teršimas tapo grėsmingu. Dabar Nemunas, 
Nevėžis, Neris, Šešupė, Vilnelė ir kitos 
upės naftos produktais užterštos dešimtis 
kartų labiau, negu leidžia žuvininkystės 
normos. Anekdotiškai skamba, bet tai tie
sa, kad Neryje sugaunamos žuvys kvepia... 
naftos produktais“.

Tai buvo priminta kalbant apie televi
zijoj rodytus kėdainiečius, kurie, anot to 
rodymo, pavyzdingai rūpinasi gamtos ap
sauga, energingai kovoja su gamtos žalo
tojais, su brakonieriais. O kodėl kėdainie
čiai tokie rūpestingi? Atrodo, todėl, kad 
Kėdainiuose, „Nevėžio pašonėje didžiulis 
chemijos kombinatas, kitos pramonės 
įmonės, kurios gali padaryti didelę žalą 
gamtai"... Su tais teršėjais bus sunkiau 
kovoti. Ne tik todėl, kad jie dideli, bet ir 
todėl, kad jie — Maskvos nuosavybė. Kaip 
tik prieš kelias dienas tų nuosavybių pa
žiūrėti ir patikrinti buvo atvykęs iš Mas
kvos pats chemijos pramonės ministras 
L. Konstandovas. (E)

t t t
Žvelgdami į praeitį, susipažinkime su 

„Naujosios Romuvos“ ištrauka (1939 m. 
4 nr.):

.Neperseniai spaudoje buvo sielvar
taujama, esą išleidžiami iš Kauno kon
servatorijos dainininkai blogai lietuviš
kai akcentuoją, blogai kalbą. O kas gi čia 
kaltas, jei vienas jų dainavimo mokyto
jas tik „labas“ lietuviškai temoka ištarti. 
Iš ko jaunieji dainininkai ims taisyklin
gos lietuviškos tarties pavyzdį, jei lietu
vių kalbai ir akcentologijai nėra aukščiau 
minėtoje mokykloje nė vieno lektoriaus, o 
su svetimšaliu mokytoju tik rusiškai gali 
susikalbėti“.

t t t
1938 m. Lietuvoje buvo išleista 1300 

knygų. Bet, kaip išsireiškė prof. V. Bir
žiška, iš jų tinkamų viešosioms bibliote
koms tebuvo vos šeštoji dalis.

t t t
Nepriklausomos Lietuvos siena su Lat

vija turėjo 480 km ilgio, administracinė 
linija su Lenkija — 442 km, su Vokietija 
— 245 km, Baltijos jūros kranto — 91
km. Bendras Lietuvos sienų ilgis buvo 
1258 km.

t t t
1876 m. Bismarkas išleido įstatymą, ku 

riuo remiantis Mažojoje Lietuvoje lietu
vių kalba turėjo būti išnaikinta per 20 
metų. Nieko negelbėjo lietuviškų delega
cijų prašymai pas karalių, kurios turėjo 
dešimtis tūkstančių lietuvių parašų. 
1879 m. plrašymas turėjo 16.400 parašų, 
1882 m. — 19.000, o 1895 m. net 28.999 pa
rašų.

t t t
1946.X.1 Vokietijoje iš viso buvo 760 

tūkstančių pabėgėlių — DP. Lietuvių tą 
dieną buvo 57.495 asmenys.

Europa-Archiv pranešimu, iki 1946 m. 
rugpiūčio 1 d. iš Vakarų Vokietijos į savo 
tėvynes grįžo 5.991.044 asmenys, tame 
skaičiuje 241 lietuvs.

NAUJOS KNYGOS

Dr. Antanas P. Ramūnas Iš sutemų į 
aušrą. Kiekvienam verta šią knygą per
skaityti ir pamąstyti. Gražiai išleista, 450 
psl., 43 šil. 6 penai.

G. Šimokonienė Dainų sūkuryje. Popu
liarios ir šokių dainos. Kaina 9 šil. 6 pen.

J. Budrys. Kontržvalgyba Lietuvoje. 
Kaina 22 šil.

Pr. Alšėnas Martynas Jankus. 27 š. 6 p.
Gaunama: DAINORA, 14 Priory Rd„ 

Kew, Surrey.

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

DERYBOS DĖL SUVALKIJOS

Vokietijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje (Schulenburgas) 

Vokietijos užs. reikalų ministerijai 
Telegrama

Labai skubu / Nr. 1363, liepos 13 d. 
Maskva, 1940.VII.13, 19,04 vai. 

Gauta 1940.VII.13, 21,10 vai.
Liečia jūsų 8 d. telegramą Nr. 1164 ir 

mano 12 d. telegramą Nr. 1348.
Molotovas, pakvietęs mane šiandien, pa

reiškė štai ką: Stalinas dar kartą apsvars
tė padėtį, susijusią su Lietuvos teritorijos 
juosta, ir priėjo išvados, kad mūsų preten
zija į tą teritorijos juostą ir Sovietų įsipa
reigojimas perleisti ją yra neginčijami. Ta 
čiau esamomis aplinkybėmis šios teritori
jos juostos perleidmas būtų sovietų vy

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

mano tėviškėje anais laikais tėvai užsi- 
spyrusiems vaikams pasakydavo: „Aš tau 
išvarysiu ožį!“ Ir išvarydavo. Vieni išva
rydavo rykšte, kiti diržu ar dar kitokio
mis prievartomis.

Suaugusiems neklaužadoms geri tėvai, 
rodos, pažadėdavo jau nebe ožį, bet velnią 
išvaryti.

Ožys ir velnias šiuo atveju, man rodos, 
yra lyg tas pats įvaizdis. Tik velnias gal 
truputį ddesnis ir stipresnis už ožį arba 
bent atviras, nepridengtas svetimu kailiu.

Sakyčiau, kad tie ožio ir velnio vardai 
natūralūs ir kartu simboliški. Kadangi 
asilų Lietuvoje niekas nelaikė, o arkliai 
retas kuris teparodydavo užsispyrimo, tai 
žmonės visą atkaklumo įsikūnijimą ir su
versdavo į ožį. O tarp velnio ir ožio nedi
delis slenkstis. Senos tetulės ar pypkutes 
ilgais cibukais žindantieji seneliai, jeigu 
sutikdavo kada nors savo gyvenime vel
nią, tai dažniausiai pasmirdusio ožio pa
vidalo. čia buvo, čia nėra, tik sieros smar
vė lieka.

Tačiau mano atminimu Lietuvoje jau 
nebėra buvę tokių velnio apsėstų žmonių. 
Kad būdavo ir dabar yra velnių priėdusių 
žmonių, tai tiesa. Bet kalboje tai nereiš
kia, kad žmogus iš tiesų būtų ėdęs vel
nius. Velnių priėdęs reiškia jau nebe gud
rų, bet perdaug gudrų. Sunku, žinoma, bū
tų įspėti, ar tas išsireiškimas yra antbalsis 
tų spėti, ar tas išsireiškmas yra atbalsis 
anų tolimų laikų, kai žmonės tikėdavo, 
kad velniai gali pasirinkti sau auką jų 
tarpe.

* * *

Niekad neturėjęs nei su tikrais, nei su 
ožiu pasivertusiais velniais jokių reikalų, 
nes, matyt, per vėlai esu gimęs, kai tie 
raguotieji jau priimdavo kitus pavidalus, 
labai nustebau, skaitydamas anglų laik
raščiuose istoriją, kaip keturi vyrai dabar 
Valijoje varė iš moteriškės velnius. Varė, 
žinoma, ne taip, kaip Bokačio Dekamero- 
ne.

Pasirodo, Valijoje yra kažkokia pilnos 
biblijos sekta, ir, va, ėmė ir susirgo vieno

MOKOSI LIETUVIŲ KALBOS

Kai kurie kolonistai Lietuvoje panoro 
išmokti lietuviškai. Gegužės 12 d. Tiesoj 
rašo, kad Žinijos draugija tokiems suor
ganizavusi lietuvių kalbos kursus. Tie 
kursai veikia jau treti metai, ir šiemet 
mokinių skaičius jau pasiekęs... 250. Taigi 
panorusių išmokti lietuviškai kolonistų 
esama neperdaugiausia: vos po vieną iš 
keliolikos šimtų...

Ta proga prasitariama, ką rusai kolo
nistai Lietuvoj veikia. Tie, tiksliau kal
bant, — tos, nes kursuose, atrodo, dau
giausia mokosi moterys — kurioms pri
reikė lietuvių kalbos, yra namų valdybų 
technikės, inžinierės, sekretorės, buhalte
rės, arba moterys, kurių... pavardės lie
tuviškos (atseit, už lietuvių ištekėjusios).

Rusai jau susitvarkė Lietuvoj taip, kad 
lietuviškai išmokti jiems nėra reikalo. Jei 
kurie įsigeidė išmokti, tai greičiau iš 
smalsumo. Spaustuvės inžinierė Smirnova 
aiškiai pasakė: „Beveik visi mano bendra
darbiai moka rusiškai. Bendraujama su 
jais, nejaučiu sunkumų. Bet mane domina 
lietuvių literatūra, lietuvių kultūrinis gy
venimas“.

Neatrodo, kad lietuviai perdaug ir 
stengtųsi rusus mokyt lietuviškai. Tie, ku
rie mokosi, veltui ieško seno (E. Orvidie- 
nės) lietuvių kalbos vadovėlio rusams „ir 
sielojosi jo negaudami“.

(E)

riausybei nepaprastai nepatogus ir sun
kus. Dėl to Stalinas ir jis pats rimtai pra
šo Vokietijos vyriausybę pasvarstyti, ar ji, 
turėdama galvoje nepaprastai draugiškus 
santykius tarp Vokietijos ir Sov. S-gos, 
nerastų būdo, kuris pastoviai paliktų kal
bamą teritorijos juostą Lietuvai. Moloto
vas pridėjo, kad mes galime bet kuriuo 
metu iškeldinti vokiečių kilmės gyvento
jus iš Lietuvos ir taip pat iš tos teritorijos 
juostos, ir pavaizdavo savo ir Stalino pra
šymą esant labai skubų, pakartotinai iš
reikšdamas viltį dėl Vokietijos nuolaidos. 
Prašau telegrafuoti instrukcijas. Gal būt. 
Sovietų prašymas galėtų būti panaudotas 
pravesti mūsų ekonominiams ir finansi
niams reikalavimams Baltijos valstybių 
atžvilgiu.

Schulenburg 

tos bažnyčios pastoriaus žmonelė. Nervi
nė jos sveikata nekokia buvusi, nors mote
ris augina ketvertą vaikų. Bet ir su ta ne
kokia sveikata moteris vis šiaip taip lai
kėsi. Pagaliau vieną dieną jos sveikata vi
siškai sugriuvo — prasidėjo riksmas, 
klyksmas. Vyras iškvietė ambulansą, bet 
velnių apsėstoji nenorėjo važiuoti ligoni
nėn. Tai vyras pasikvietė kitus du savo 
sektos pastorius, davė žinią Škotijoje gy
venančiam savo broliui, ir jie visi keturi 
nutempė moteriškę į savo bažnyčią, kad 
ne taip aiškiai jos klyksmus girdėtų kai
mynai, ir pradėjo velnius iš jos varyti. 
Penkias dienas pasikeisdami skaitė prie 
jos bibliją, meldėsi ir giedojo, rodė pirš
tais į tą moterį ir reikalavo, kad velniai 
išeitų. Po penkių dienų riksmai ir klyks
mai baigėsi, ir moteris aprimo.

Bet dar po kelių dienų istorija prasi
dėjusi iš naujo. Matyt, kaip jos vyras spė
ja, velnių dar buvo likę. Vyrai išbaigė va
ryti ir tuos.

Va, jums visokios kalbos, kad nebėra 
pragaro ir velnių! Jei netikite, pavažiuoki
te iki Valijos.

Tą istoriją skaitydamas, apsidžiaugiau, 
kad gyvenu mieste, kur nėra ožkų. Jei 
matyčiau ožkas, tai ir gąsdinčiau save gal
vojimu, kad ir mane gali apsėsti. Pasivai
dens ožys lietuvišku papročiu, ir kas gi 
man pasakys, kuriame jų įsikūnijęs vel
nias?

Žmona anądien buvo parnešusi ožkos 
pieno. Sako, geras, legvai virškinamas, 
kaip tik seniams, kurie nebeturi savų dan
tų mėsai sukramtyti. Gerk ožkos pienelį, 
gerk jo daug, ir būsi stiprus. Nereikės nei 
karalienės dantų vietoj išmėtytų po pa
saulį savųjų, nei mėsos.

Tąkart išgėriau. Bet jau, tur būt, pir
mas ir paskutinis kartas. Ką žinai? Vel
nias juk gali pasirodyti bet kokiu pavida
lu, tai jis gali būti ir ožkos piene. Ana va
lė, kur buvo prisiėdusi velnių, greičiausia, 
ne gyvus ožius gi rijo!

Be kita ko, sako, Britanijoje vis didėja 
ožkų skaičius, dėl to ir jų pieno galima 
jau gauti kai kuriose parduotuvėse. To 
pieno, žinoma, galima ir negerti, pakan
ka karvių pieno. Bet velnių pavojus, ma
tyt, dėl tų ožkų didėja. Aš pats tikrai ne
norėčiau penkias dienas stovėti, rėkti ir 
klykti, kol iš manęs tuos velnius išvarys, 
jei jie apsėstų. Geriau jau neturėti su jais 
jokių reikalų, saugotis ir gintis iš pasku
tiniųjų.

Tavo Jonas

r*****************************,
JEI REIKIA PATAISYTI SENĄ 

LAIKRODĮ AR ĮSIGYTI NAUJĄ,

prašom kreiptis į Omega firmos atstovą 
MILESTONE JEWELLERS LTD.

3 Kensington High St., London, W.8

Savininkas yra kilęs iš Lietuvos, ir su 
juo galima lietuviškai susirašinėti ir su
sikalbėti.

r*****************************

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
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Europon liotiiviu lirjnilia
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.

VILNIEČIŲ DĖMESIUI

Vilniau kiašto lietuvių sąjungos Cent
ro valdj ba ruošia spaudai Petro Česnulio- 
Ščesnulevičiaus prisi ninimus iš lietuvių 
politinių kalinių gyvenimo lenkų kalėji
muose. Prisiminimams pailiustruoti yra 
reikalingos kalėjimų ir buvusių kalinių 
nuctiaukos. Visi buvę lenkų kalėjimuose 
lietuviai po'.itinai kaliniai piašomi 
prisiųsti savo nuotraukas šiuo adresu: Al
bertas Misiūnas, 2483 Wocdmere Ave., 
Mich. 48209, USA. Prie prisiunčiamos 
nuotraukos reikalingos žinios: pavardė, 
vardas, kada sulaikytas, kiekai laiko 
baustas ir kokiame kalėjime sėdėjo.

VLKS Centro valdyba

AUKOS LAISVINIMO REIKALAMS

Pavergtosios Lietuves laisvinimui pro
paguoti aukojo: M. Kopūstaitė (Vokieti- 
-ja) — 1 sv., St. Puidokas 1 sv., V. Strimas 
1 sv., J. Strumskis 2 sv.

MOKESTIS UŽ VAISTUS

Britanijoje nuo birželio 10 d. įvedamas 
mokestis už vaistus. Už kiekvieną vaistų 
rūšį teks mokėti 2 šil. 6 penus.

Nemokamai vaistus gaus vaikai iki 15 
m. amžiaus ir 65 m. sulaukę seniai be jo
kių pažymėjimų. Nemokės už vaistus ir 
kai kurios kitos gyventojų grupės (lau
kiančios moterys, atitinkamomis ligomis 
sergantieji ir neturtingieji), bet privalės 
turėti atitinkamus pažymėjimus.

LONDONAS
PAREMKIME LIETUVIŠKĄ 

BAŽNYČIĄ

Paskutiniame metiniame Londono šv. 
Kazimiero parapijos susirinkime. įvyku
siame balandžio 28 d., buvo nutarta, kad 
mūsų bažnyčia, kaip ir anglų parapijos, 
turėtų pradėti vadinamąjį „Covenant 
scheme“ susitarimo planą.
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VASARINIS 1968. 1:

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

Kaina £25.0.0.

VASARINIS 1968. 2:

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

Kaina £27.10.0.

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

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

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

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

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

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.

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:

ši schema yra sutartis, kuria pasižada
ma per 7 m. remti bažnyčią tam tikra au
ka.

Auka turi būti nustatyta 7 metams. Ži
noma, aukotojui susirgus arba dėl kitų 
įimtų priežasčių šis susitarimas gali būti 
panaikintas.

Bažnyčiai skirtąsias aukas gali sudary
ti sekmadienio aukos, vasaros rinkliavos 
ir kitokios aukos, kada jos būtų duoda
mos. Į tą bažnyčiai skirtąją sumą gali būti 
įskaičiuota žmonos ir vaikų sekmadieni
nės aukos.

Bažnyčiai iš to nauda didelė, nes, pagal 
pajamų mokesčio įstatymą, grąžinama da
lis pinigų, kuriuos aukotojas yra sumokė
jęs kaip pajamų mokestį. Aišku, grąžina
ma tik tuo atveju, jei aukotojas pasirašo 
sutartį, kad jis per 7 metus skirs bažny
čiai tam tikrą aptartą sumą.

Jei kas moka pajamų mokesčio kas sa
vaitė 30 šil. (paprastai tiek mokame kiek
vienas mūsų), tada, jei skiriama bažnyčiai 
3 šil. per savaitę, valstybės iždas grąžins 
to aukotojo vardu bažnyčiai 5 sv. 9 šil. 6 
penus. Aišku, kiekvienas norės žinoti: jei 
valdžia grąžina bažnyčiai tokią sumą, tai 
kiek papildomai tas viskas kainuos man? 
Jei pajamų mokesčio per savaitę mokame 
30 š. 9 p., tai mums papildomai mokesčių 
išeis tik 6 penai per savaitę.

Taigi visiems turėtų būti aišku, kad ne
išnaudoti valdžios tokios pagalbos bažny
čiai būtų didžiausias mūsų apsileidimas. 
O reikia žinoti, kad bažnyčiai aukos ir pa
rama labai reikalinga, ir priklausyti tai 
schemai gali ne tik Londono, bet visos 
Anglijos ir Škotijos lietuviai.

Galima skirti bažnyčiai nebūtinai 3 šil. 
per savaitę, galima skirti daugiau, galima 
ir mažiau. Ta auka priklauso nuo kiekvie
no mūsų noro ir išgalių.

Dėl visų šiuo reikalu neaiškumų prašo
me kreiptis į Z. Jurą (421 Hackney Rd., 
London. E.2. Telef. SHO 8734), kuris suti
ko šį planą įgyvendinti.

Z. Juras

A.A. JONAS DAMIDAVICIUS

Gegužės 13 d. po trumpos ligos mirė Jo
nas Damidavičius, gimęs 1908 m. rugpjū
čio 21 d. Tunbridge Wells. Dvejų metų 
amžiaus su tėvais iškeliavo į Lietuvą.

1931 m. Marijampolėje vedė Magdaleną 
Bungardaitę ir susilaukė dviejų sūnų. Sū
nus inž. Algimantas dabar gyvena Bermu- 
doje, o Eugenijus Valentinas verčiasi siu
vėjo amatu.

Prieš Antrojo pasaulinio karo audrą 
Damidavičiai 1938 m. grįžo į Angliją ir iš 

pradžių apsigyveno Londone, o vėliau įsi
kūrė ChigweE prie niestyje.

Lietuvoje pr. leidęs savo jaunystę, iš
augo tikroje lietuviškoje dvasioje. Tai ir 
čia gyvendamas visuomet remdavo savo 
tautinę bendruomenę išeivijoje, visur ir 
kitiems primindamas, kad jeigu patys ne
sistengsime išsilaikyti, tai kitataučiai mū
sų neišlaikys! Visur prisidėdavo prie dar
bo. remdavo kitų darbą lėšomis. Nuo 1948 
m. buvo Sporto ir soc. klubo patikėtiniu, 
keliais atvejais pirmininku.

Gegužės 17 d., dalyvaujant gausiam bū
riui londoniečių. buvo palaidotas iš lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčios šv. Patricko 
kapinėse Leytonstone. S. Kasparas

VYRAI Iš JUROS

Po ilgesnių kelionių grįžo į Londoną ir 
apsistojo Lietuvių Namuose jūreiviai 
Bernardas Ališauskas, Tautvydas Lecha- 
vičius ir Juozas Lukoševičius.

Visi jie plaukioja britų ar norvegų pre
kiniais laivais.

LIET. BAŽNYČIOS DERBY
1968 M. LOTERIJA

Arklių lenktynių laimėtojais Epsom ge
gužės 29 d. tapo šie asmenys:

1 premija — bilietas Nr. 4405. Biliete 
įrašyta „adresas tas pats“. Bilietas par
duotas P. Dudėno Stoke-on-Trente. II pre
mija — bilietas Nr. 1783 (jame nieko nė
ra užrašyta). III premija — bilietas Nr. 
2215, Juozas Lūža, Liet. Sodyba. IV pre
mija — bilietas Nr. 0572, R. Kellis. Stoke 
Newginton, Nr. 16.

Visi laimėtojai prašomi pristatyti lai
minguosius bilietus, tada bus išmokėtos 
premijos. Pristatyti: Lithuanian Church. 
21 The Oval. Hackney Rd., London. E.2.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

76 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

JAUNIMĖLIO VASARA
Sparčiais žingsniais atskuba vasara. 

Moksleiviai gaus pelnyto poilsio.
Liet. Jaunimo Židinys rengia vasarinę 

stovyklą nuo liepos 21d. iki rugpjūčio 4 d. 
Priimami jaunučiai nuo 8 m. ir jaunuoliai. 
Šiemet žada būti net tolimosios Australi
jos liet, jaunimo atstovas.

Nauji mokslo metai prie Židinio prasidės 
rugsėjo 4 d.

Židinys kviečia jaunimėlį atostoginei at
gaivai ir naujiems mokslo metams. Užsira
šyti jau reikia paskubėti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 16 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

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

DERBY — birželio 16 d., 11 vai. Pamaldos 
už Sibiro tremtinius ir žuvusius.

NORTHAMPTON — birželio 23 d., 12 vai., 
Katedroje.

NOTTINGHAM — birželio 23 d., 11 vai., 
Židinyje.

WOLVERHAMPTON —birželio 30 d., 11 v. 
BRADFORD — birželio 16 d., 12.30 vai.
LEEDS — birželio 23 d., 3 v.p.p., Holy Ro

sary bažn.

Rekolekcijos

NOTTINGHAMO ir apylinkių lietuviams 
metinis susitelkimas, vadovaujant kun. V. 
Kamaičiui, rengiamas St. Patrick's bažn. 
(London Rd.).

Birželio 8 d., šeštadienį, 12 vai., Mišios, 
išpažintis ir pamokslas; 4 v.p.p. — pa
mokslas ir išpažintis.

Birželio 9 d., sekmadienį, 12.30 vai., Mi
šios, išpažintis ir pamokslas.

Kviečiu visus dalyvauti rekolekcijose, 
pasinaudojant svečio kunigo patarnavimu.

Kun. J. Kuzmickis

MANCHESTERIS
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

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
mitetas birželio 15 d., šeštadienį, rengia

Birželio trėmimų minėjimą.
Minėjimas vyks dviem dalim.
4.30 vai. Mostono R. kat. kapinėse bus 

padėtas vainikas prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus. Visos moterys, ypač mergaitės, 
prašomos dalyvauti tautiniais rūbais.

KONCERTAS
Pavergtųjų Europos tautų komitetą 

Bradtorde sudaro baltgudžiai. estai, veng
rai. latviai, lietuviai, lenkai ir ukrainie
čiai. Komitetui šiais metais pirmininkau
ja latvių atstovas G. Kronbachs.

Koncertas šiais metais buvo ruošiamas 
paminėti 50 metų nuo šių tautų atsipalai
davimo iš carinės Rusijos vergijos. Kon
certas įvyko gegužės 18 d. Victoria Hall, 
Saltaire. Bradforde.

Ukrainiečių chorui sugiedojus anglų 
himną, įžanginį žodį anglų kalba tarė ko
miteto pirmininkas. Ilgokoj kalboj jis nu
pasakojo, kad visos šios tautos kentė ca
rinės Rusijos, vergijoj. kaip jos pasiekė 
laisvės ir kaip dabai’ vėl pakliuvo į vergi
ją tų pačių rusų, tik šį kartą jau prisiden
gusių rusiškojo imperialistinio komuniz
mo vardu. Dabar tos tautos kenčia dar di
desnį jungą, nes ten žmogus moderniš
kiausiomis priemonėmis stengiamasi nu
žmoginti bei paversti robotu, tik vykdan
čiu didžiojo savo brolio įsakymus. Kalbė
tojas nurodė, kaip pasaulis, neturėdamas 
nei sąžinės, nei gėdos jausmo, prieš visa 
tai užmerkia akis ir bijo net žodį ištarti 
už šias pavergtąsias tautas, nors visų ir 
gražiai kalbama apie žmogaus teisių de
klaracijas, bet šių pavergtųjų teisės visų 
nutylimos.

Koncertinę dalį pradėji vengrė sopra
nas Eva Fodor. padainavusi tautinių dai
nų ir arijų, o Lelle ir Reka Molnaraitės 
duetu paskambino Brahmso Vengri; šokį 
Nr. 1. Iš estų pusės dainavo vyrų choras, 
vadovaujamas A. Toomsalu. ir solistas J. 
Villard. Latvių vyrų chras, vadvauja
mas A. Pommers, padainavo, o jų tautinių 
šokių grupė „Sakta“, vad. K. Urskalio, pa
šoko keletą tautinių latvių šokių.

Lietuvių ..Sūkurio" sekstetas, vadovau
jamas T. Buroko, padainavo Ramunėlę, 
Rugiagėles ir Vyšnios žydi, o „Atžalyno" 
tautinių šokių grupė, vadovaujama O. 
Dutkevičiūtės. pašoko Šustą ir Kepurinę.

Lenkai šiame koncerte dalyvavo su pa
rapijiniu choru (vad. J. Kaiser), jaunių 
grupe „Lamorando“ (vad. H. Grabowskio) 
ir šokių grupę „Polonia“ (vad. Narkie- 
wicz). Prof. J. Hanryliuk vadovaujamas 
ukrainiečių choras „Dibrova“ padainavo 
kazokiškų ir kitokių dainų, o O. Buriak 
vadovaujama baleto grupė atliko Kolomy- 
iką.

Tūkstantinė publika užpildė visas pa
talpas. tai nė koridoriais negalėjai prasi
mušti. Buvo matyti ne vienas burmistras 
su palydovais, ne vienas laikraščių kores
pondentas, televizijos atstovas, įvairūs vi
suomenininkai, įstaigų atstovai, parlamen
to nariai. Per ilga programa, vietomis net 
varginusi savo vienodumu, atskirai paė
mus kiekvieną tautybę, buvo puiki.

Lietuvių dainos ir šokiai didžiulėje 
programoje sudarė malonų įspūdį — jie 
buvo kitokie. Kai kitų pasirodymai buvo 
triukšmingi, net karingi, mūsų tautinės 
dainos dar labiau išryškino ramų lietuvio 
charakterį: kai kaimynai triukšmauja ir 
kardais žvangina, mes ramiai savo darbą 
dirbam ir liūdesiu bei .ilgesiu persunkta 
daina nešam savo kančią per pasaulį, nes 
žinom, kad mažu kardu prieš di
delius kardus nieko nepasieksi... O mū
sų tautinis šokis Kepurinė publikos buvo 
apdovanotas papildomomis katutėmis, nes 
jis parodė ne ilgus trepsenimus ar iškil
mingas uniformas, bet švelnų būdą lie
tuvės mergaitės, pasipuošusios nepreten
zingais tautiniais rūbais bei į publiką ra
miai mojančios šiaudine skrybėlaite. Be 
to, mūsiškės buvo visos vienodai aukštos,

LEICESTERIS
NAUJA VALDYBA

Gegužės 19 d. turėjome DBLS Leiceste- 
rio sk. visuotinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvavo dauguma Leices- 
terio lietuvių. Turėjome ir svečią — Ket- 
teringo sk. pirm. A. Navicką.

Valdybon išrinkti: pirm. K. Paukštys, 
kas. J. Šalkauskas, sekr. A. Šimkevičius, 
rev. komisijon: S. Pučinskienė, L. Pen- 
kowska ir K. Geležinis.

K. Paukščio pasiūlymu, rinkliava ir 5 
sv. iš skyriaus kasos nutarta prisidėti prie 
Romoje statomojo lietuviško paminklo.

Sk. sek.

6 vai. paskaita Manchesterio Lietuvių 
Soc. Klube.

Prašomi visi gausiu dalyvavimu pagerb
ti savo tautiečius, mirusius bei kenčiančius 
Sibire.

Koord. Komitetas

skautų ir SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Birželio 22 d. Živilės ir Maironio d-vių 
6 m. sukakties iškilminga sueiga ir vie
netų pasirodymai įvyks Manchesterio 
Liet. Soc. Klubo salėje. Pradžia 6 vai. p.p. 
Po to bus šokiai.

Seses, brolius ir visą lietuvišką visuo
menę nuoširdžiai kviečiame mus paremti 
savo atsilankymu.

Draugininkai

BRADFORDE
ramios laikysenos ir dėl to sudarė kažko
kį pastovumo, švelnumo, ramumo įspūdį.

Po programos kalbėdamasis su kai ku
riais anglais svečiais, susidariau įspūdį, 
jog jie, iš šio koncerto išeidami, išsineša ir 
giliai paliestas sielas... Tačiau sekančią 
dieną vietinėj spaudoj radau tik tą patį 
šaltos ir bespalvės politikos vaizdą: jie ne
sigėrėjo mūsų menine programa, jie ne
kalbėjo iš viso apie mus, o tik kartojo iš 
komiteto pirmininko kalbos tas ištraukas, 
kurios lietė žmogaus teisių deklaraciją ar 
šio krašto jaunimo reakcionierišką ban
gavimą. Aprašymuose nė vieno žodžio 
apie pavergimus, nė vieno žodžio kaip „ru
sas" ar „komunistas", nė vieno žodžio apie 
mūsų pasiryžimą atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. ..

Bradfordiškę lietuviškąją visuomenę 
smarkiai padidino visos šiaurinės Anglijos 
lietuviai, kurių ypač daug koncerte buvo 
iš Manchesterio, Rochdalės, Leeds, Hud- 
dersfieldo, Halifakso ir kt. ad.

PASAULYJE
— Kapri saloje šimtai turistų su gėlė

mis pasitiko kalnų laipiotoją, kuris jų 
akyse nusileido uolomis apie 300 pėdų ir 
išgelbėjo ten nukritusį ir savaitę išbuvu
sį šuniuką.

— Pietų Afrikoje ūkininkas savo tar
nui afrikiečiui 10 kartų įkirto bizūnu, su
rakino ir 5 paras išlaikė jį pririštą prie 
medžio, nes jis buvo pavogęs maisto, o 
teismas nusprendė 10 kartų įkirsti lazda 
ūkininkui.

— Zermatte, Šveicarijoje, turistai pra
dėjo skųstis, kad kalnuose beveik nebėra 
besikarstančių ožkų ir gražiais drabužiais 
piemenų, tai vasaros metui nusamdyta 40 
ožkų, o du piemenys savanoriškai pasi
siūlė papiemenauti, kad tik turistai bū
tų patenkinti.

— Statistika rodo, kad Švedijoje jau 
40 procentų berniukų ir 21 procentas 
mergaičių 11 metų amžiaus yra gėrę al
koholio. o nuo 14 m. amžiaus jau nuolat 
yra gėrę 28 proc. berniukų ir 17 procentų 
mergaičių.

— Pieno paskirstymo biznį turįs ame
rikietis iš Filadelfijos atvažiavo į Brita
niją samdyti pieno išvežiotojų, siūlyda
mas apie 55 svalrus atlyginimo savaitei, 
bet atitinkamo amžiaus vyrai gali būti 
imami ir į JAV kariuomenę.

— Indijoje mirė tik 24 m .amžiaus su
laukęs berniukas, kuris džiunglėse buvo 
surastas su žvėrimis, manoma, kad užau
go su žvėrimis, ir iki pat mirties maža 
pastangų teparodė laikytis kaip žmogus, 
ir maistą imdavo tiesiog dantimis, o van
denį lakte lakdavo.

— Italijos pajūrio miestelyje Castelle- 
mare di Stabia visa aikštė anądien buvo 
užtvindyta alum, kai apvirto sunkvežimis 
su 1300 galionų alaus ir sudužo tūkstan
čiai butelių.

— EEB paskelbta statistika, kuri rody
tų, kad Britanijoje žmonės mažiau susi
grūdę gyvena ir dažnesnis gali pasinaudo
ti vonia, negu Europos Bendrosios rinkos 
kraštuose, taip pat dažnesnis turi telefoną 
ar televizijos aparatą, bet vienam asme
niui tenkančių pajamų lygis yra didesnis 
Prancūzijoje. V. Vokietijoje, Belgijoje ir 
Liuksemburge. o taip pat EEB kraštai 
daugiau išleidžia ir socialiniam draudi
mui.

— Maidenheade, Britanijoje, žmogus 
norėjo išvyti iš savo daržo stirną, ta iš 
baimės metėsi į vielinę tvorą, paskui šoko 
į stiklines duris, išdaužė jas, paslidinėjo 
po kambarį ir išbėgusi įgrūdo galvą į ge
ležinių vartų sunėrimus (ji buvo vaistais 
apsvaiginta ir gydoma).

— Ketvirtadalį Urugvajaus dirban
čiųjų sudaro valstybės tarnautojai, ir vy
riausybė, norėdama sumažinti biurokratų 
skaičių, pasiūlė po pusantrų metų atlygini
mo tiems, kurie būtų geri pasitraukti.

— Butano karalija Himalajuose atidarė 
pirmąjį savo banką su 225.000 svarų kapi
talo.

— Po dvi dienas trukusių karštų gin
čų Pakistano parlamentas priėmė įstaty
mą, kuris šnipams numato mirties baus
mę.
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