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KETURIOLIKTOJI
Sovietinė okupacija mums, svetur gyve

nantiems, davė naują, bet skaudžią šven
tę — birželio keturioliktąją. Tokios šven
tės, jei tą sukaktį iš viso galima vadinti 
švente, lietuviai ligi tol neturėjo. O netu
rėjo, nes niekas tūkstančiais negaudė jau 
iš anksto policijos pasmerktų lietuvių. At
rodytų, kad tie pirmieji, 1940 m. birželio 
14 d. pradėtieji, o vėliau dar kelis kartus 
pakartotinai vykdytieji išvežimai bene 
bus pats baisiausias lietuvių tautą ištikęs 
žiaurumas. Lietuvą yra palietę marai ir 
karai ir kitokios nelaimės, kurių metu žū
davo daug žmonių. Okupacijų metu imda
vo žmones ir rusai ir vokiečiai. Didelius 
kiekius Lietuvos gyventojų, daugiausia 
darbams,, yra išvežę naciai ir paskutiniojo 
karo metu. Vis tai baisūs dalykai. Bet su 
kuriuo gi iš tų visų istorijoje žinomų žiau
rumų galima būtų palyginti sovietų įvyk
dytuosius išvežimus? Atrodo, kad su nė 
vienu. Tokių dalykų istorija ligi šiol neži
nojo.

Sovietai, tiesa, įvykdė ir kitų baisių ir 
teise savo gyvenimą grindžiančių valsty
bių gyvenime irgi neįsivaizduojamų veiks
mų. Kai buvo įvesta marksizmu vadina
moji santvarka, valstybės nuosavybėn bu
vo perimti ne tik valstybės žinioje, bet ir 
privačiose rankose buvusieji turtai, vadi
nas, įmonės, namai, žemė. Kadangi dide
lių įmonių Lietuva nedaug teturėjo, dau
giau nukentėjo smulkieji amatininkai, o 
ypač žemių savininkai, kurie iš tos savo 
nuosavybės ne pelnus krovėsi, bet pragy
venimą turėjo. Staiga jie visi nebeteko 
visko, kai kurie atsidūrė elgetos padėtyje, 
o kai kurie dar buvo susodinti į vagonus 
ir išgabenti. Mes negalėtume pasakyti, 
kad visi išvirto elgetomis, nes tam tikras 
procentas juk vadovauja ir turi gerą gy
venimą.

Šiuo turtiniu atveju, žinoma, pikčiau
sias dalykas yra tas, kad viskas buvo da
roma tariamosios gerovės vardu. Jeigu, 
žemės netekęs, ypač buvęs smulkus jos sa
vininkas, dabar geriau gyventų, tai savi- 
ninkystę galima būtų lengvesne širdim pa
laidoti. Tačiau kas ir kur geriau gyvena? 
Naujasis dvaras nori, kad baudžiauninkai 
jam dirbtų už pusdykį, o visas išganymas 
— tie keliasdešimt arų.

Bet ir tie nuturtintieji, aišku, yra lai
mingesni už išvežtuosius. Reikia suktis

Septynios DIENOS
Pasikėsinimas prieš kandidatą

Birželio 4 d. vakare Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje, įvykdytas pasikėsinimas 
prieš siūliusį savo kandidatūrą į JAV pre
zidentus senatorių Robertą Kennedį.

Užpuolikas paleido 8 šūvius. Senatoriui 
pataikė 3 kulkos: į pusiaują, į sprandą ir 
į galvą. Senatoriui padaryta operacija.

Sužeisti dar ir kiti 5 asmenys.
Birželio 6 d. R. Kennedys mirė.

Viltis dėl derybų
Ligi šiol Paryžiuje vykstantieji pasita

rimai tarp JAV ir šiaurės Vietnamo atsto
vų dėl taikos niekur nepažengė.

Bet Šiaurės Vietnamo delegacija dabar 
papildyta komunistų partijos centro ko
miteto nariu. Tikimasi, kad jis padės de
rybas išjudinti.

Grįžta į darbą
Streikuojantieji Prancūzijos darbinin

kai palaipsniui pradėjo grįžti į darbą.
Kai kurios profesinės sąjungos veda 

kietas derybas dėl didesnių atlyginimų ir 
darbo sąlygų.

šimtmetis
Britanijos profesinės sąjungos mini sa

vo susiorganizavimo šimtmetį.
Pirmasis jų suvažiavimas įvyko 1868 m. 

Manchesteryje.

(galiojimai Dubčekui
Ketvertą dienų posėdžiavęs Čekoslova

kijos komunistų partijos centro komitetas 
pritarė naujai išrinktojo partijos vado 
programai.

Dėl pasikeitimų Čekoslovakijoje nepa
sitenkinimą reiškia Sov. Sąjunga ir kai 
kurie kiti komunistiniai kraštai.

Pavojus frankui
Po streikų ir demonstracijų atsidūrė pa

vojuje Prancūzijos frankas.
Prancūzija turi susidariusi nemažas 

aukso atsargas valiutai padengti, bet jų 
kol kas nenorinti panaudoti. Ji nutarė 
kreiptis paramos į tarptautinį piniginį fon
dą.

nuo aušros iki sutemos dvare, kad būtų 
patenkinta iš žmogaus žemę atėmusi nau
joji ponia. Nėra sąlygų trobų pasitaisyti 
— ant galvos lyja. Bet nors esi savam 
krašte. Ką reiškia atsidurti svetimam 
krašte, mes esame patyrę, nors mūsų eko
nominio lygio nėra ko nė lyginti su mūsų 
brolių kolchozninkų (mūsų stambieji ūki
ninkai. tur būt, taip negyveno, kaip dide
lė dalis mūsų svetur gyvena).

O Sibiran išgabentieji atsidūrė lyg pra
gare. Pragare, sako, reikės kentėti per am
žius. Gera kentėti, jeigu galima, jeigu yra 
jėgų. O kiek ten išgabentųjų lietuvių pa
jėgė iškentėti? Kiek jų grįžo su kentėjimo 
žymėmis?

Dabar, tiesa, daug kas pasikeitė ir Lie
tuvoje. Niekas nebegaudo naktimis išvež
ti. Sakė, kad šitokių dalykų jau niekada 
nebebus. Ar tai tiesa?

Tegu būna daugiau duonos ir daugiau

UŽ LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ

250 dabar Ketteringe gyvenančių lietu
vių išeivių kreipiasi į savo parlamento na
rį Sir Geoffrey de Freitas, prašydami, kad 
jis panaudotų savo įtaką ir kiekviena pro
ga palaikytų lietuvių tautinius siekius 
atstatyti Lietuvos valstybingumą. — 
Taip praneša Ketteringo „Evening Tele
graph" savo gegužės 31 d. laidoje.

Vasario 16 minėjime Ketteringe buvo 
priimta rezoliucija, kuri buvo pasiųsta Sir 
G. de Freitas, vietiniam parlamento atsto
vui. Dienraštis, apie tai pranešdamas, nu
rodo, kad Lietuva savo laisvės neteko 1940 
m. birželio mėnesį', kai ji buvo praryta sa
vo milžiniško' kaimyno Sovietų Sąjungos. 
Straipsnyje taip pat nurodoma, kad apie 
400.000 lietuvių iš Lietuvos buvo ištremta 
ir kad kraštas turėjo iškentėti visus Stali
no režimo kraštutinumus.

„Evening Telegraph“ pabrėžia, kad mi
nėtoji rezoliucija buvusi priimta per Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 m. 
sukakties minėjimą.

Sir Geoffrey de Freitas yra darbietis ir 
aktyviai reiškiasi užsienių reikalų politi
koje. Be kita ko, jis pirmininkauja Euro
pos Tarybai štrasburge, Prancūzijoje, ir 
dalyvauja kituose tarptautiniuose veiks
niuose. (r)

Pašalinti iš partijos
Čekoslovakijos komunistų partija paša

lino iš narių buvusį prezidentą Novotnį ir 
dar kitus 6.

Tie kiti — buvę saugumo ir užsienių 
reikalų ministeris ir ministeris pirminin
kas, partijos sekretorius ir kt.

Partija esanti pasiryžusi atsikratyti tų, 
kurie yra prisidėję prie nusikaltimų vyk
dymo.

Priemonės Rodezijai
J. Tautų Saugumo Taryba nutarė taiky

ti griežtesnes premones Rodezijai, kurios 
gyventojų daugumą sudaro negrai, bet 
valdo baltieji. Vyriausybė, neklausydama 
Britanijos įspėjimų, paskelbė kraštą ne
priklausomu.

Bet vyriausybė tikisi savo prekes išvež
ti ir reikalingiausių dalykų įsivežti pro 
Pietų Afriką ir portugalų valdomą Mo
zambiką.

Pažadas dėl bėdos įstatymo
Socialdemokratų partija Vokietijoje pa

dėjo priimti bėdos įstatymą, kuris numato 
prireikus laisvių atėmimą.

Bet partijos vadas Brandtas patikino, 
kad jo partija net ir barikadose gins lai
vę. jei tas įstatymas būtų bandoma blo
gam panaudoti.

Didžiausi nuostoliai
Užpraeitą savaitę mūšiuose Vietname 

amerikiečiai neteko 426 karių užmuštais.
Per paskutiniuosius komunistų puoli

mus iš viso jie neteko 1537.
Komunistų žuvę 2550.

Žuvo povandeninis
Atlanto vandenyne dingo amerikiečių 

atominis laivas Scorpion.

Reikalauja pakeitimų
Belgrado universiteto Jugoslavijoje stu

dentai jau porą kartų suruošė demonstra
cijas. reikalaudami pakeitimų universite
te.

Studentų buvo sužeistų susidūrimuose 
su policija. 

laisvės, bet dėl teroro ir išvežimų sovieti
niame režime niekas negali duoti jokių 
garantijų. Šiandien niekas prievarta ne- 
beveža, bet rytoj gali pasikeisti partijos 
vadovybė ir pradėti kitaip tvarkytis. Sta
linas turėjo savo režimą, Chruščiovas sa
vo, dabartiniai vadai vėl savo. Bet dabar
tiniai vadai nėra amžini. Net ir jų politi
ka nėra amžina. Ji gali svyruoti nuo vieno 
kraštutinumo iki kito.

Visų kraštų politika keičiasi, bet demo
kratinėse valstybėse liaudis turi balsą ir 
neleidžia mestis į kraštutinumus. O kas 
dedasi diktatūrose, rodo birželio keturio
liktoji. Ji yra kruvina dėmė ir grėsmingas 
įspėjimas nepasitikėti.

PINIGO VAIDMUO
— Rašykite ir aiškinkite mūsų visuo

menei, kad Lietuvos laisvės byloje dar ga
lima padaryti daug, tikrai daug, jeigu tam 
reikalui visi paskirtumėm pinigų daugiau 
ir greičiau, — kalbėjo Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas lietuvių laikraščių re
daktoriams ir atstovams, pasikvietęs apie 
tuziną jų pasikalbėti į savo namus New 
Rochelle, N. Y., gegužės 18 d. popietę.

Kad tas seniai žinomas, tik vis dar ne
pakankamai įsisąmonintas ir nepakanka
mai įgyvendintas dėsnis tebegalioja, Vli
ko pirmininkas ryškiai pavaizdavo, smul
kiau papasakodamas apie pastarąją savo 
kelionę į Tolimuosius Rytus, apie tos ke
lionės patyrimus, kurie rodo, kaip, žadi
nant ir mobilizuojant palankumą Lietuvos 
laisvės siekimui padėti galinčiuose sluoks
niuose. reikia daug kur būti, su daug kuo 
susitikti, susipažinti, aiškinti, apčiuopti ir 
paliesti Lietuvos reikalui palankių nusi
teikimų stygas, iškelti atitinkamų suma
nymų, o kai pasiseka kur nors „įkaitinti 
geležį“, tai reikia prie jos ir budėti, „kal
ti“.

Net ir suradus geravalių pagalbininkų 
Lietuvos bylai ginti, dar ne laikas jaustis,

DAR SU GENEROLU
Jau visi žinome, kad Prancūzijos prezi

dentas gen. de Gaullis nutarė nesitraukti, 
kaip laukė jo priešai. Tegu, kas nori, de
monstruoja ir streikuoja, o jis susitarė su 
kariuomenės vadais, kurie, matyt, palai
kys jį, ir skelbs parlamento rinkimus. Tur 
būt, po parlamento rinkimų jis dar atsi- 
klaus krašto gyventojų, taip ar ne, ar jie 
nori jį matyti tose pareigose, ar ne. Jei
gu ne, tai jis tuoj pasitrauksiąs, o jeigu 
taip, tai jis patvarkysiąs tokius Prancūzi
jos reikalus, kurie ligi šiol buvo užmiršti 
ar užleisti. O kol visa tai bus daroma, gen. 
Massu ir kiti aukštieji kariuomenės vadai 
žiūrės, kad būtų tvarka. Jei bus reikalo, 
kariuomenė bus panaudota.

Nors Prancūzija yra didelis ir savaran
kus kraštas, kuris pajėgia spurstėti ir 
prieš JAV ir uždėti savo apynasrį Euro
pai, tegu ir ne visai, bet viduj reikalai at
rodo ne rožinėm spalvom. Kad jie taip, o 
ne kitaip atrodo, tam tikra prasme kaltas 
ir de Gaullis. Jis gi jau 10 metų valdo ir 
rūpinasi savo krašto didybe ir kai nebega
li gražiuoju, tai griežtai suima vadžias į 
savo rankas. Jis ir apskritai tvarkosi 
griežtai, nors yra parlamentas, sudarytas 
iš įvairių partijų atstovų. Kai ateina bet 
kurie rinkimai, jo vyriausybė opozicijos 
partijoms neduoda tų pačių sąlygų pasi
reikšti, kaip saviesiems, žodžiu, valdymas 
nėra toks šventas, kaip kai kas vaizduoja
si.

Bet de Gaullį valdyti pakvietė pati 
Prancūzija. Jis buvo išrinktas ir dar pa
kartotinai išrinktas. Pirmą kartą, kai jis 
prieš 10 metų atėjo, Prancūzija buvo apė
męs chaosas. Vyriausybės griuvo viena po 
kitos, nes karas Alžyre išbaigė visus iš
teklius, kraštas brido į skolas, žmonės lie
jo kraują. Alžyras tuomet buvo baisi naš
ta, tačiau niekas Prancūzijoje be gen. de 
Gaullio nepajėgė atsikratyti tos didelės 
kolonijos. Net ir didysis generolas atėjęs 
turėjo sutramdyti savo kai kuriuos šali
ninkus ir karius griežtu būdu, kai jie pa
sipriešino minčiai palikti Alžyrą alžyrie
čiams. Kolonijų vsada sunku atsikratyti, 
ypač tiems, kurie jose buvo įsitaisę, kaip 
inkstai taukuose.

Generolas sutvarkė.
Gali būti, kad jis sutvarkys ir dabartinį 

streiką ir studentų riaušes. Anuomet atsi
sėdo kalėjiman būrys aukštųjų karių dėl 
pasipriešinimo Alžyro reikalu. O dabar 
jau ir gen. Massu eina su juo.

Didysis generolas visada rūpinosi Pran
cūzija. Jis juk pirmuoju smuiku groja Eu
ropos Bendrosios Rinkos kraštuose, svajo
damas apie didelę vieningą Europą nuo 
Atlanto iki Uralo. Jis paskutiniaisiais me
tais vis stengėsi paklupdyti JAV. Aišku, 
jis galvoja, kad JAV vietą turės kas nors 

kad iš mūsų pusės jau viskas atlikta, kad 
belieka laukti pažadėtos pagalbos vaisių. 
Priešingai, tai tik pradžia, nes paprastai 
visiems pagalbininkams reikia labai rū
pestingos ir gerai paruoštos mūsų pagal
bos, kad jie galėtų mums tinkamai padė
ti. Mes turim paieškoti ir tinkamai sutvar
kyti kiekvienam sumanymui vykdyti rei
kalingus duomenis, parengti įvairius do
kumentus, o taip pat ir budėti, kad kiti 
reikalai nestumtų mūsiškių į „stalčių gi
lumas“. Pavyzdžiui, buvo tvirtų pažadų iš
kelti Teherano konferencijoj klausimą dėl 
žmogaus teisių padėties Lietuvoj, jeigu tik 
pasitaikys tinkama proga. Tačiau nieko 
neįvyko, nes nematyta progos. O jeigu bū
tumėm turėję ten kompetetingą savo ste
bėtoją. jis greičiausia būtų galėjęs padėti 
tokią progą pamatyti, būtų galėjęs patar
ti, kaip ta proga galėtų būti panaudota 
Lietuvos padėčiai pasvarstyti, ar bent 
viešai į ją pirštu parodyti.

Kaip Teherane, taip ir daug kur kitur 
mes nepajėgiam parūpinti pagalbos savo 
pagalbininkams kartais ir dėl įvairių kliū
čių, bet dažniausiai tos kliūtys galėtų bū
ti sumažintos ar visiškai pašalintos, jeigu 
pašalintumėm pirmutinę, visų kliūčių 
priešakyje stovinčią kliūtį — pinigų sto
ką.

Pasikalbėjime buvo pabrėžta, kad tai, 
kas Vliko pirmininkui pavyko padaryti, 
yra tik maža dalelė to. kas reikėtų ir kas 
tikrai galima atlikti, — galima, pašalinus 
tą nelemtą finansinę kliūtį, šiuo atveju 
Vliko pirmininkas ją pats savo lėšomis 
pašalino. Bet taip negali būti visais atve
jais ir visą laiką. Tik visa mūsų visuome
nė gali sudaryti sąlygas, kad, besirūpinant 
Lietuvos laisvės byla, netektų sustoti ne
prisiartinus net prie tų durų, kurios tam 
reikalui nėra aklinai uždarytos.

Šia prasme Vliko pirmininkas kvietė 
laikraštininkus be paliovos aiškinti Tau
tos Fondo ir ypač šiais metais Jungtinio 
Finansų Komiteto užsimojimų ir atitinka
mo visuomenės jiems palankumo reikšmę.

(ELTA)

užimti. Ar ne gražu būtų, jei pati didžiau
sia pasaulio galybė būtų Prancūzija, pasi- 
globusi daugiau paklusnių kraštų?

De Gaullis arba chaosas. Taip yra sa
kęs pats didysis generolas. Bet galų gale 
atsitiko taip, kad yra ir de Gaullis ir chao
sas. Prancūzija gal ir dar kartą pasirinks 
de Gaullį, kai reikės pasakyti taip ar ne. 
Žiūrėkite, jis varžosi su JAV, pasigamino 
atominę bombą. Jeigu krašte nėra gera, 
jeigu reikia daug aukoti ginti Prancūzijos 
didybei, tai vis tiek žmonės dar pavalgo, 
ir už to gyvo generolo statulos kažkaip 
saugu. Pasirodo, kai kuriems žmonėms 
jau maža, kad jie pavalgo. Prancūzijos ko
munistų partija didžiuojasi tuo, kad de 
Gaullio vyriausybė linkusi darbininkams 
pakelti atlyginimus. Ji pradėjo dabartinį 
streiką, tai jos laimėjimas darbininkų kla
sei. Bet pasirodo, kad Prancūzijos darbi
ninkai nesidžiaugia tuo laimėjimu. Paval
gyti — geras dalykas, bet jie nori daly
vauti savo krašto gyvenime, tarti žodį ir 
dėl nuosavos bombos ir dėl to. ar nėra vi
siškas moralinis smukimas Izraelio nu
pirktus lėktuvus parduoti dabar arabams. 
De Gaullio sudarytasis Prancūzijos didy
bės įvaizdis jų nedomina. Jie nori garbin
gos Prancūzijos, kaip ir studentai.

Aišku, kad, tur būt, maža tėra pran
cūzų, kurie norėtų matyti vieną po kitos 
nuvirstančias vyriausybes. Visi nori doro 
pastovumo. Bet po de Gaullio tikrai sun
ku bus įgyvendinti demokratinį pastovu
mą, nes ir per 10 metų, atokiai nuo visko 
laikomi, žmonės atpranta demokratiškai 
gyventi. Be to, jeigu nemaža norėtų ir pa
valgyti ir gražesnę ir švaresnę Prancūziją 
matyti, vieniems tektų atsisakyti didesnio 
pertekliaus, kad kitiems palengvėtų. Tai 
nelengvi sprendimai, ir dėl jų visada sun
ku susitarti, ypač demokratinėse santvar
kose.

pasala wx
— Madrido (Ispanijoje) vienoje kata

likų bažnyčioje atlaikytos mišios už Hit
lerį. ir jose dalyvavo apie 300 buvusio Vo
kietijos vado gerbėjų.

— Pasinaudodama atšilusiu pavasario 
oru, 20 m. amžiaus danė Kopenhagoje, 
Danijos sostinėje, nusimetė drabužius, už
silipo aukštai prie fontano judrioje gatvė
je ir pradėjo atsisėdusi skambinti gitara, 
bet buvo pakaltinta nepadoria laikysena 
viešoje vietoje, kai viena moteris pareiškė 
pasipiktinimą.

— Eteoloakarnanijos grafkų ortodoksų 
vyskupas uždraudė savo kunigams rūkyti, 
nes tas dalykas esąs nesuderinamas su jų 
misija.

SPAUDOJE
KALIFORNIJOS BYTNIKŲ

VADAS LIETUVIS?

Moksleivių ateitininkų sąjungos leidžia
mo žurnalo „Ateitis“ sausio numeryje bu
vo įdėtas lapas su raginimu prenumeruo
ti „Ateitį“. Tame raginime, be kita ko, ir 
šitaip buvo rašoma:

„Laisvės Kovos Metų proga, mūsų akys 
krypsta į tuos, kurie turės ateityje už Lie
tuvos laisvę kovoti. Žvelgiame į mūsų tau
tos jaunimą. Koks gi tas mūsų jaunimas?

„Ar pats žinai, kad 25 nuoš. mūsų stu
dentų vartoja narkotikus? Kad Kaliforni
jos „bytnikų" vadas yra lietuvis? Kad di
delė mūsų jaunimo dalis yra nihilistai?

„...O gal žinote jaunuolį, kuriam norė
tumėte padovanoti Ateities prenumeratą, 
ir tuo paskaidrinti jo beviltiškas dienas?“

KULTŪROS KLESTĖJIMAS

Gegužės 3 d. Bronys Raila „Dirvoje“ ra
šo:

„Bet kurį lietuviškos ar bendros kultū
ros ūgtelėjimą Letuvoje mes dažnas, jei ne 
kiekvienas, išgyvenam su šiltu jausmu, su 
pagarba, įvertinimu ir net su... nacionalis
tiniu pasididžiavimu, kad lietuvių tautos 
vaikai yra darbštūs, gabūs ir sunkiausio
mis svetimos priespaudos sąlygomis at
kakliai stiepiasi į mokslą ir reiškiasi me
nų kūryboje. Mūsų tautinės kultūros pla
tumas ir gilumas yra.viena iš pačių tvir
čiausių atramų lietuvių tautai atlaikyti 
žiaurius jos dabarties likimo smūgius ir 
sėkmingai rungtis pakeliui į laisvę.

„Tačiau niekad nesutiksiu su tuščiavi
duriais perdėjimais, kad visa tai tik dabar 
Lietuvoje klesti. Nepriklausomoje 
Lietuvoje mokslo ir meno kūrybos pažan
gos tempas taip pat buvo pusėtinai grei
tas ir našus, tik nesakyčiau, kad jau kles
tėjo. Ne, — bet tada buvo padėti stangrūs 
pagrindai, ant kurių ir sovietinėje santvar
koje pasidarė įmanoma žengti tolesnius 
žingsnius į klestėjimo idealą.

„Gaila, bet sovietinės okupacijos laiko
tarpis dar vis nesukūrė naujų meninės 
kūrybos žanrų, formų ir stilių, kurių vers
mės nebūtų išsiliejusios ir pagrindai pa
dėti jau „ikitarybiniame“ laikotarpyje ar 
net dar „feodalizmo laikais". Šiandien jau 
ir Mieželaitis sutinka, kad rašant eilėmis 
reikėtų geriau pasimokyti iš Aisčio ar 
Brazdžionio...“

MANDAGUMAS PAGAL

TAISYKLES

Palinkimu potvarkiais ir visokiomis tai
syklėmis tvarkyti visas gyvenimo sritis, 
atrodo, pradedama vis labiau bodėtis Lie
tuvoje. štai, „Septynių dienų“ skiltininkas 
kovo 2 d. Literatūros ir meno savaitrašty
je rašo:

„Savaitraščio skaitytojų laiške perskai
čiau tokias eilutes: „Labai ir labai reika
lingas mandagumo vadovas ar vadovėlis 
visiems nuo jauno iki seno. Praktiškai 
greičiau būtų įvesti mandagumo puslapį 
labiausiai skaitomuose laikraščiuose“.

Gal būt, mūsų skaitytoja P. M. ir teisi. 
Ta pačia proga prisiminiau trumputį dia
logą, kurį nugirdau vienoje solidžioje 
įstaigoje. Dvi bendradarbės kalbėjosi:

— Ar skaitei, kas parašyta „Jaunimo 
gretų" paskutiniame numeryje apie man
dagumą?

— Tikriausiai vėl taisyklės, kaip elgtis 
visuomenėje, gatvėje ar namie.

___ 91

— Bet juk tai būtina!
— Nesąmonė! Prisimink, kiek kartų vy

rai užleido tau vietą troleibuse?.. O kiek 
kartų, pakėlusi telefono ragelį, išgirsdavai 
akiplėšišką „kas čia?“ Ar pobūvyje visuo
met stengiesi laikytis mandagumo taisyk
lių? Tik ir žiūrėk, kad koks nors intelek
tualas neprikištų „taip netaktiška, neman
dagu. gal neskaitėte žurnale mandagumo 
skyrelio?“

„Vargu ar galima išmokyti žmogų kultū
ringai elgtis jau 10 metų visur spausdina
momis mandagumo taisyklėmis. Pabandy
kime patys į mūsų buitį. į nūdieną įnešti 
kuo daugiau mandagumo. Geriau tebūnie 
tos taisyklės nerašytos...“. (rem)

— Klotildai Rosminai Italijoje fabriko 
mašina sučiupo plaukus ir nurovė su visa 
oda. bet ligoninėje jai prisiuvo skalpą at
gal.

— Kadangi daug skelbimų iš laikraščių 
nukreipiama į televiziją, tai Olandijos vy
riausybė paėmė iš televizijos apie 9 mil. 
svarų ir paskirstė laikraščiams, kad jie 
neskurstų.

1
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DR. J. BASANAVIČIUS
J. Basanavičius, gal būt. vienintelis iš 

žymiųjų lietuvių, kuris yia užsitarnavęs 
Lietuvos patriarcho vardą.

Jis ginė Vilkaviškio apskr.. Bartninkų 
v., Ožkabalių km. prieš 105 metus ir mirė 
Vilniuje 1927 m. vasario 16 d. Palaidotas 
Rasų kapinėse.

Kaip anų laikų mada reikalavo, tėvas 
Juras ir metina (mergautinė pavardė — 
Birštoniūtė) Marytė nutarė leisti sūnų į 
kunigus. Kaimo daraktorius Kardokas 
lamdo pirmasis, zakristijonas Naujokas 
zulina to lau. Dar prisideda Mazuikevi- 
čius, ir visi jį įstato Lukšių mokyklą. 16 
metų jaunuolis jau Marijampolės gimna
zijos vienas iškilesniųjų mokinių.

Atsisakius jam būti kunigu, nutrūksta 
tėvų parama. Reikėjo jau pačiam užsi
dirbti pragyvenimą ir tęsti mokslą. Visa 
tai nepalaužė jaunuolio. Sulaukęs 22 me
tų, baigė gimnaziją sidabro medaliu. Mo
kydamasis tinko žinias apie apylinkę, už
rašė daug dainų, tautosakos, kūtė eilėraš
čius, kuriuos spausdino Mažosios Lietu
vos laikraščiuose.

Maskvos universitete studijuoja filolo 
giją ir archeologiją. 1874 metais gavo sti
pendiją ir perėjo į medicinos fakultetą, 
kurį po 5 metų baigė. Norėjo ruoštis pro
fesūrai, bet rusai pastatė sąlygą. įcad tu
rės dirbti tolimoje Rusijoje, kas J. Basa
navičiui buvo nepriimtina.

Universitete jis pats sau stud juoja Lie
tuvos istoriją, renka tautosaką, gilinasi į 
Lietuvos archeologiją, rašo studiją apie 
Kęstutį, išverčia iš lenkų kalbos elemen
torių, anot jo, „dėl kaimo mergelių“, pa
rašo eilę straipsnių iš mūsų padavimų, 
užmezga ryšį su Mažosios Lietuvos veikė
jais, kartu su V. Pietariu, P. Vileišiu vi
sais būdais kovojo dėl lietuviškos spau
dos atgavimo.

Nesutikdamas dirbti Rusijoje, jis pri
ėmė kvietimą išvykti į Bulgariją, kuri ką 
tik buvo išsikovojusi nepriklausomybę. 
Jis skiriamas departamento gydytoju ir 
Lom Palankos ligoninės vedėju. Netru
kus jis toje apylinkėje tapo šauniausiu 
veikėju. Pastatė naują ligoninę, parašė 
eilę veikalų sveikatos reikalu. Įtraukia
mas ir į politinį darbą. Išvyksta į Belgra
dą, Prahą, kur toliau tęsė studijas. Pra
hoje gražuolė čekė (kilimo vokietaitė E. 
MohTaitė) nutraukė jam viengungio gy
venimą. 1884 m. ją vedė. Pasikeitus poli
tinei padėčiai Bulgarijoje, jis vėl kviečia
mas į Lom Polanką. Užgriūna nelaimės 

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyveninio 
vingiais
RENTGENOLOGĖS ATSIMINIMAI

Dr. Paulina Kalvaitytė-Karvelienė buvo viena įžy
miųjų Lietuvos rentgenologių ir visuomenininkių.

Gyvendama svetur, ji parašė savo atsiminimus. Pir
masis tų atsiminimų tomas, pavadintas „Gyvenimo vin
giais“, išleistas 1963 m. Lietuviškos Knygos Klubo Chi- 
cagoje. Ten autorė rašo apie savo vaikystę ir mokslo 
metus.

Svetur baigusi aukštuosius medicinos mokslus, ji 
pradeda dirbti Kauno ligoninėje. Savo darbo metus ir 
paskui gyvenimą svetur ji aprašo antrojoje atsiminimų 
dalyje, kurią su šia savaite pradedame spausdinti „Euro
pos Lietuvio“ atkarpoje. Manome, kad skaitytojams jie 
bus įdomūs. Mes retai kada teturime progos žvilgterėti 
į Lietuvos gydytojų darbą ir gyvenimą, o jis autorės čia 
prabėgomis ir atskleidžiamas. Be to. įdomūs ir jos paty
rimai ir išgyvenimai iš okupacijų ir karo metų ir svetur.

Netrukus šie atsiminimai išeis ir knyga.
Autorė, gimusi 1886 m. žemaičiuose, Endriejavo vis., 

Žemgulių kaime. 1967.XI.15 mirė JAV.
* * *

DARBAS SAVAJAME KRAŠTE

KAUNO LIGONINĖS RENTGENO SKYRIUJE

Atvykau dirbti į Kauno ligoninę, rodos, kovo 
mėn. paskutinę dieną. Gavau kambariuką prie Rent
geno skyriaus ir jame įsikūriau. Kambariukas buvo 
kokių 3x4 metrų didumo, kuklus, pilkai išdažytas, 
tačiau šviesus, nes vakarų pusėje turėjo didelį langą 
į gatvę, priešais vadinamąją „Perkūno sieną“. Bal
dai taip pat buvo kuklūs: geležinė lovelė su tinkleliu, 
stalelis, kėdė ir taburetė.

Kambariukas buvo tuo nepatogus, kad apie 3 
vai. ryto pro šalį gatve iš prieplaukos ar į prieplau
ką būdavo vis vežamos tuščios statinės. Jos triukš
mingai barškėdavo.

karas su Serbija nualina kraštą, siaučia 
ligos, nepritekliai. J. Basanavičius suser
ga plaučių uždegimu, vėliau dėmėtąja šil
tine. To negana: vienas iš opozicionierių, 
kažkoks Manilov, pašauna jį. Pataikė dvi 
kulkos. Vienoj išimama viena kulka, o 
antroji taip ir liko, kas labai pakenkė 
sveikatai. Nepraėjus nė 5 metams, mirš
ta jauna žmonelė. Pati jaunystė, baisus 
skausmas. Visą 10 metų nesitraukė iš 
ten. kad galėtų lankyti žmonos kapą. Tuo 
metu atsidavė mokslui: rašė, studijas apie 
mediciną, Bulgariją, pasireiškė spaudoje. 
Pakę ramas srities garbės piliečiu, sutei
kiamas jam mokslininko vardas. Studijų 
reikalais važinėjo po visą Europą. Bulga
rijoje jis paskiriamas kunigaikščio Ferdi
nando rūmų gydytoju. Turkų vyriausybė 
kviečia jį užimti aukštą vietą. Kaip de
mokratų partijos atstovas, dalyvauja 
tarptautinėse konferencijose. Susilpnėjus 
sveikatai, išeina į pensiją ir 1905 m. grįž
ta slapta į Vilnių.

25 metus išbuvęs tremtiniu, atidavęs 
duoklę kitiems, grįžta tėvynėn. Paliko įsi
gytą svetur garbę, garsą, gerą gyvenimą. 
Turėjo atsižadėti profesijos, nes rusai ne
leido jam praktikuoti.

Visą laisvalaikį jis atidavė Lietuvai. Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos inteligenti
ja J. Basanavičių laikė lietuviško judėji
mo centru. Mažojoje Lietuvoje jau ėjo 
vienas kitas laikraštis, bet ten maža buvo 
lietuviškumo. Jis jiems siunčia gana daug 
medžiagos lietuviškais klausimais. Jis 
stengiasi jungti lietuvišką inteligentiją — 
tariasi su Kuršaičiu, Šernium. Mikšu, Jan 
kum ir kt. Didž. Lietuvos šviesuoliai taip 
pat buriasi apie J. Basanavičių. Iš jų pa
žymėtini Višteliauskas, Kriaučiūnas, Sil
vestravičius, Pietaris, Sauer venas. Šliū
pas. Steigiama Lietuvos Mokslo Draugys
tė. Viso to judėjimo rezultatas buvo pasi
rodymas pirmojo lietuviško laikraščio 
„Aušra“. Pirmieji numeriai buvo sureda
guoti J. Basanavičiaus, vėliau tvarkė J. 
Šliūpas. Tai buvo epochinis įvykis. Tie 
188.3-86 metai — nedidelis laiko tarpas, 
bet jis gimdė kitus galiūnus, kurie tęsė 
kovos darbą, iki Lietuva tapo laisva ir 
nepriklausoma. Tai buvo aušrininkų ga
dynė.

J. Basanavičiaus mintis buvo tokia: 
Lietuva turi būti lietuviška, lietuviškai 
turi galvoti kunigai ir bajorai, švietimas 
turi būti tik lietuviškas, spauda turi būti 
laisva, ir tik lietuvybė visus sujungs į 
krūvą.

Dr. Žemgulys supažindino mane su ligoninės 
gydytojais ir Rentgeno kabineto personalu, Rentge
no skyriaus raštinėje parodė nedidelę knygų lentyną 
ir pasakė: „Skaityk ir dirbk!“

Ligoninės direktorium tuomet buvo dr. J. Stau
gaitis, Chirurgijos skyriaus vedėju dr. žemgulys, jo 
asistentais dr. E. Bliūdžiūtė ir dr. VI. Kuzma. Vi
daus ligų skyriaus vedėju buvo žydas gydytojas (jo 
pavardės neatsimenu), Odos ir veneros ligų žydas 
dr. Gefenas. šie abu asistentų neturėjo. Taigi, be 
direktoriaus, buvome 6 gydytojai.

Rentgeno skyriuje, be manęs, tuomet buvo dar 
keturi asmenys: rentgeno technikė, rentgeno me
chanikas, laborantė ir sanitarė. Rentgeno technikė, 
žydė Marijampolskaitė, sakė, esanti studentė medi
kė, ji dirbo gailestingosios sesers etate. Rentgeno 
mechanikas Juozas Bulota, ilgą laiką gydęsis ligo
ninėje nosies vilkligę, čia išėjęs į rentgeno mecha
nikus. Matyt, buvo gabus ir, tur būt, jau iš anksčiau 
nusimanė elektromechanikoje. Laboratorijos gai
lestingoji sesuo buvo Storpirštytė.

Rentgeno skyrius turėjo tuomet tiktai vieną 
seną induktarinio tipo rentgeno aparatą su katodi
nių lempų slopintuvais. Rentgeno lempos taipgi bu
vo senos, joninių tipo. Šis aparatas buvęs nupirktas 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, kai susirgusi guberna
toriaus žmona ir reikėję jai daryti rentgeninius ty
rimus.

Darbas šiuo aparatu vyko nesklandžiai, nes 
dirbant keisdavosi tiek rentgeno lempų, tiek slopin
tuvų našumas bei leidžiamųjų spindulių kokybė ir 
kiekybė. Tad dirbti, o ypač .atlikti terapijos veiks
mus tikrai buvo nelengva. Tą darbą dar sunkino ir 
tai, kad nebuvo matiklių leidžiamajai rentgeno spin
dulių dozei matuoti. Man, kaip gydytojai, neteko 
aptarnauti paties aparato: tai buvo rentgeno tech
nikės pareiga.

Kai atėjau čia dirbti, tai paaiškėjo, kad bent 6 
vaikams buvo apdegintos galvos, bevykdant rent
geno epiliaciją — dėl piktšašių šalinant plaukus. 
Gal technikė buvo per drąsi, o gal buvo kiek kalta ir 
aparatūra. Dėl tų apdeginimų, kaip man atrodė, čia 
nelabai buvo sielojamasi: žiūrėta lyg į kokią neiš
vengiamą blogybę. Man teko tas galvas tvarstyti. 
Žaizdos gijo labai palengva, o vienai mergaitei net 
buvo pradėjusios susidaryti granuliacijos, panašios 
į piktybinį auglį. Ji buvo išvežta į Karaliaučių ope
ruoti. Po operacijos pasveiko, tik, žinoma, plaukai

jai nebeužaugo. Tai buvo lietuvaitė iš inteligentų 
šeimos.

Man pradėjus dirbti, tokių skaudžių sužaloji
mų nebepasitaikė, išskyrus vieną atsitikimą, kai epi
liaciją vykdžiusi sesuo užmiršo uždėti filtrą. Tačiau 
tas atvejis buvo lengvesnis už mano rastuosius, ži
noma, negaliu sakyti, kad tai buvo mano nuopelnas 
iš pat pradžių, jei tuoj padėtis pagerėjo. Matyt, tie 
nudeginimai, kuriuos aš atėjusi radau, pakankamai 
paveikė drąsiąją rentgeno technikę, ir ji savo parei
gą jau atlikdavo dabar atsargiau ir rūpestingiau. Aš 
vargu galėjau jai daryti įtakos, nes ji už mane dau
giau nusimanė technikinėje praktikoje. Ji tuo buvo 
įsitikinusi ir todėl su manim laikėsi išdidžiai. Net į 
mane kreipdamasi nesakydavo: gydytoja ar dakta
re, bet tik: p-le Kalvaityte. Kitas personalas prieš 
mane nesišiaušė ir kreipdavosi į mane kaip pridera.

Dr. žemgulys iš pradžių buvo su manim oficia
lus. Parodęs lentynoje skaitytinas knygas, jokių kitų 
patarimų nedavė. O kartą atsiuntė ligonį su kupra 
padaryti nuotraukos, nepažymėjęs, kurios vietos 
nuotrauka reikalinga. Tiek mano personalui, tiek ir 
man atrodė, kad kupros vietoje ir be nuotraukos 
aišku, kas yra. Nuėjau pasiklausti. Jis rūsčiai pažiū
rėjo į mane ir pasakė: „Ar nematai, kad nesveikas 
stuburas?“ Tačiau jo oficialumas truko neilgai. Kai 
man rentgeno spinduliais gerai pasisekė išgydyti 
rankų pirštų nušalimo (perniones) pasekmes, tai jis 
liepė apie šį atsitikimą padaryti pranešimą Medici
nos draugijos susirinkime. Pranešimas gerai pasise
kė: sugebėjau sudominti klausytojus. Daktaras tuo 
buvo patenkintas ir po to pasidarė daug prielankes
nis. Aš ir toliau nenuvyliau jo: Medicinos draugijos 
susirinkimuose padariau ne vieną pranešimą, taip 
pat daviau keletą dalykėlių „Medicinos“ žurnalui iš
spausdinti čia iš to, ką buvau knygose užtikusi, čia 
mūsų pačių bedirbant ką pastebėta. O knygose bu
vo ką išskaityti. Jose juk buvo nemaža žinių ir apie 
rentgeno spindulių atradimą bei jų pritaikymą me
dicinos praktikai ir industrijai, apie jų gavimą, apie 
rentgeno aparatus ir jų tobulinimą, apie tų spindulių 
tyrimus, apie jų vietą spinduliuojančios energijos 
spektre, apie jų fotocheminį ir biologinį veikimą ir, 
ryšium tu tuo, apie rentgeninius sužalojimus. Pasku
tinysis klausimas man kėlė nemaža rūpesčio, ypač 
dėl to, kad nebuvo net rinkoje tikslių prietaisų rent
geno spindulių dozei matuoti.

(Bus daugiau)

Štai eilė jo darbų: 420 Ožkabalių dainų 
rinkinys.: Liet, mitologija apie laumes ir 
deives; Liet, mito'ogija apie perkūną, vel
nius; 213 mį Ii.; rinkines; Botanikos vei
kalas su 284 detuviškais pavadinimais; 
Medžiaga tautiškai vaistininkystei; 4 di
deli tomai lietuviškų pasakų; Gamta liet, 
dainose; Vilniaus lietuvių dainos: Liet, 
raudos ir kt.

Iš kitų sričių pažymėtini šie veikalai: 
Eibliografijcs: Sauerveino, Pietario, Vi
leišio, Strazdelio ir kt. Studijos: Spaudos 
uždraudimas, Lietuvių kryžiai. Krikščio
nių ir lietuvių tikybos, Baudžiava, Min
daugo ir Kęstučio antspaudai. Lietuvių 
kalba mūsų kunigaikščių raštuose ir eilė 
smulkesnių.

J. Basanavičius labai idealizavo savo 
tautą ir stengėsi tą romantiką įteigti tau
tiečiams. Pvz., buvo įsitikinęs, kad esame 
kilę iš trakų - prygų. Gyvendamas Bulga
rijoje, labai nustebo radęs daug panašu
mo tarp senovės Trakijos ir lietuvių. Jis 
ir įrodinėjo tą spėliojimą.

1905 m. J. Basanavičius apsigyveno Vii 
niuje. Nors tai buvo revoliucinio judėji
mo metai, jis tuojau tapo visos šviesiosios 
L''etuvos moraliniu lietuvių prezidentu, 
buvo statomas aukščiau partijų ir kelia
mas pirmon vieton. Nepraėjo nė pora me
tų. o jau spėta išleisti .žurnalas Lietuvių 
Tauta ir įsteigti muziejus. Viso to judin
tojas buvo Basanavičius.

1905 m. įvyko Didysis Vilniaus Seimas. 
Seimo iniciatorius ir jo pirmininkas buvo 
J Basanavičius.

1906 m. rašomas rusų vyriausybei me
morialas, kad Suvalkų gubernija būtų 
prijungta prie Lietuvos. Išvystoma didelė 
akeja prieš lietuvių lenkinimą bažnyčio
se ir dvaruose. Tuo reikalu pasiųstas 
popiežiui Pijui X skundas. Rašomos loty
nų, lenkų kalbomis brošiūros.

J. Basanavičius didesniuose centruose 
suorganizuoja draugijas ginti lietuvių 
kalbai ir jų vardu įsileidžia į didžiulį gin
čą su tuo laiku siautusiu lietuvių ėdiku 
arkivysk. Roppu.

Netrukus jo vadovaujama Mokslo d-ja 
įsteigia Vilniuje dviklasę lietuvių mokyk
lą. 1911 m. suorganizuoja pirmąjį lietu
višką fabriką „Vilija“ ūkio mašinoms ga
minti.

1913 m. išvažiuoja Amerikon ir suren
ka aukų per 22 tūkstančius rublių Dailės 
rūmams Vilniuje statyti.

Karo šmėkla sujaukė bet kokį kultūrinį 
darbą. J. Basanavičius nepalieka Vil
niaus, saugo ten lietuvių mokslo lobyną. 
Mokslo d-ja išleidžia eilę vadovėlių mūsų 
mokyklom. Vos sušvinta pirmieji laisves
ni spinduliai, J. Basanavičius 1917 m. jau 
šaukia visos Lietuvos lietuvių konferen

ciją. jai pirmininkauja, ruošia rezoliuci
jas. Joje sudaorma pirmoji Lietuvos Ta
ryba. Metams nepraėjus, ta pati Taryba 
1918 m. vasario 16 d. paskelbia Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Pirmuoju tą ak
tą pasirašo J. Basanavičius. Nei bolševi
kų. nei lenkų okupacijos neįstengė jo iš
stumti iš sostinės.. Tęsė ir toliau mokslo 
bei kovos darbą. Labai išplečia muziejų. 
Prisidengdamas slapyvardžiais, kovojo 
per spaudą dėl sostinės ir lietuvių teisių.

Ir taip iki paskutinės minutės didysis 
mūsų tautos sūnus J. Basanavičius sto
vėjo. dirbo, kovojo dėl savo tėvynės Lie
tuvos.

D. Damauskas

Knygos statistika
Kovo - balandžio mėn. ispaniškame El

tos biuletenyje, išleistame Buenos Aires, 
šalia Argentinoj gyvenančių lietuvių ma
nifesto. yra paskelbta išsami knygų leidy
bos apžvalga, apimanti knygų leidybą ru
sų užimtoj Lietuvoj per 26 metus (1940 - 
1966).

Apžvalga pradedama nuo skaičių, 
kuriais rusų propaganda paprastai sten
giasi padaryti pritrenkiantį įspūdį. Bū
tent. per 26 metus Lietuvoj išleista 34.942 
knygos (atskiri pavadinimai), kurių 
bendras tiražas — 239.332.000 egzemplio
rių! (Tokius skaičius skelbiančių brošiū
rų apie Lietuvą rusai yra išleidę ir ispanų 
kalba).

Bet paskirsčius tuos milijonus 26 me
tams lieka jau tik 1.344 knygos. Vidutinis 
vienos knygos tiražas — apie 7000, ne 
toks jau nuostabus skaičius trijų milijonų 
gyventojų krašte. Bet, remiantis tais pa
čiais duomenimis, atkreipiamas dėmesys, 
kad didžiuma tų „knygų“ yra propagandi
nės ir informacinės brošiūros ir kad dide
lė knygų dalis yra vertimai, daugiausia iš 
rusų kalbos. Originalių lietuvių literatū
ros kūrinių per visą tą laiką išleista tik 
1.811, jų tiražas 26.3 milijonai, tai viduti
niškai 1 milijonas per metus, arba po 1 
egzempliorių kas trečiam gyventojui. Be 
to, lietuvių autorių Lietuvoj išleidžiama 
tiek pat, kiek rusų. Iš tokio „sutapimo“ 
kyšote kyšoja planas: lietuviškas knygas 
leisti galima, bet tik tiek, kiek išleisi ru
sų. Kitų kraštų autorių vertimų leidyba, 
palyginti su rusų, — šykšti.

Apžvalgoje pabrėžiama, kad literatūros 
leidyba Lietuvoj iš tikrųjų yra rusų ko
munistų partijos monopolinėj priežiūroj 
ir kad tas monopolis planingai naudoja
mas rusifikacijos tikslams. (E)

GYVYBĖS DUONA

„Visų akys atkreiptos į tave, Viešpa
tie, ir tu duodi jiems maisto savo lai
ku" (Ps. 144,15).

Nuostabi yra pasaulyje Viešpaties įves
toji tvarka — kiekvienas gyvybę turįs 
padaras turi pasirūpinti sau maistą, kad 
toji gyvybė pasilaikytų, vystytųsi, tobu
lėtų ir plistų. Kiekvienas jų gauna mais
tą savo laiku.

Mūsų dvasinis gyvenimas, kurs remia
si sieloj esančia pašvenčiamąja Dievo ma
lone ir plečiasi į artimiausią jungtį su vi
satos Kūrėju, iki švento ir tobulo asmens 
gyvenimo žemėje ir danguje, yra reikalin
gas pritaikyto sau maisto. Tavąjį dvasinį 
maistą davė mums pats V. Jėzus. O tas 
maistas nėra kas kita, kaip pats Jėzus 
Kristus savo nauja išvaizda. Apaštalas šv. 
Povilas aiškiai kalba apie tai Korintiečių 
bendruomenei:

„Tą naktį, kurią buvo išduotas, Vieš
pats Jėzus paėmė duoną, padėkojęs laužė 
ir tarė: „Tai yra mano kūnas, atiduotas už 
jus; darykite tai man atminti". Tokiu pat 
būdu, pavalgius vakarienę, paėmė ir tau
rę sakydamas: „ši taurė yra naujoji san
dora, patvirtinta mano kraujų: kiek kartų 
iš jos gersite, darykite tai man atminti“ 
(Kor. 11,23).

Apaštalai teisingai suprato Kristaus ati
dengtą jiems paslaptį. „Mano kūnas tikrai 
yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gė
rimas. Kas valgo mano kūną ir geria ma
no kraują, pasilieka manyje, o aš jame. 
Kaip mane siuntė gyvasis Tėvas ir aš esu 
gyvas Tėvo galia, taip ir tas, kuris mane 
valgo, bus gyvas mano galia. Tai duona, 
kuri nužengė iš dangaus“ (Jono 6,56).

Pagarba eucharistijai

Bažnyčia visuomet gerbė Eucharistinį 
Jėzų, švenčiausiąjį Sakramentą. Pamaldūs 
poetai sukūrė žavinčias giesmes Eucha
ristiniam Jėzui, popiežiai patvirtino ypa
tingas maldas, apeigas, eisenas, išreiškiant 
tikinčiųjų meilę ir atsidavimą V. Jėzui. Ir 
tai dažniausiai įvykdavo pavienių maldin
gų. bet įtakingų asmenų pastangomis.

šv. Julijona Falkonieri (1270-1340) yra 
tarp tų šventų asmenų, kurie darė įtakos 
visai Bažnyčiai. Išsižadėjusi Florencijoje 
paveldėtinų iš tėvo turtų, pasidarė varg
šė vienuolė, kūrė naują seserų vienuoliją, 
į kurią įstojo jos pačios motina. Ji degė 
meile Sopulingajai Dievo Motinai ir Eu
charistiniam Jėzui.

Nuo jos laiko atsiranda Bažnyčioje Die
vo Kūno šventė. Pirmu kartu Liežo mies
te, Belgijoje, o 1311 m. Klemensas V pa
skelbė Dievo kūno šventę privalomą Baž
nyčioje. Jonas XXII 1317 m. pridėjo iškil
mingą eucharistinę procesiją. Po 200 metų 
Dievo Kūno šventė buvo iškilmingai šven
čiama visoje Europoje. Pavyzdžiui, 1530 
m. Mainze švč. Sakramentą procesijoje 
nešė kard. Albertas Brandenburgietis, ir 
greta jo ėjo imper. Karolis V su uždegta 
žvake.

Mokėkime pagerbti Eucharistinį Jėzų, 
atsiteisti už žmonių nebojimą, nedėkingu
mą. panieką savo maldingumu, uolumu, 
padėka ir meile.

— Jėzau, davęs tokį maistą, vesk, kur 
laikas nebesaisto — į garbingą Dievo ro
jų. kur tau amžinai dėkoja šventieji ir 
angelai.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

RELIGIJAI SĄLYGOS LIETUVOJE

Kiek anksčiau buvo išleista ir, atrodo, 
plačiau paskleista J. Savojo knyga anglų 
kalba apie religijos padėtį Lietuvoje so
vietiniais metais (The War against God in 
Lithuania).

Dabar ta tema išspausdinta stambesnė 
vysk. V. Brizgiu parašyta brošiūra Reli
gious Conditions in Lithuania under Sov
iet Russian Occupation (Religinės sąlygos 
Lietuvoje sovietų Rusijos okupacijoje).

Brošiūrai panaudota naujos medžiagos. 
Padėtis apžvelgiama iki pačių paskutinių
jų mėnesių.

Brošiūra turi 40 puslapių.

JEIGU KAS NORĖTŲ

Europos Lietuvio atkarpoje spausdintie
ji K. Barėno apsakymai išėjo atskira kny
ga.

Knygos vardas: Atsitiktiniai susitiki
mai. Apsakymų joje yra 14 (per laikraštį 
praleista 13). Knygos kaina — 10 šilingų 
(arba DM 5, arba 2,50 dol.).

Jeigu kas norėtų įsigyti, prašom rašyti: 
K. Barėnas, 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.
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Kas ir kur palaidotas ?
SUSIRŪPINIMAS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KŪRĖJŲ ATMINIMU

Minėdami šiemet Nepriklausomos Lie
tuvos paskelbimo 50 metų sukakti, po pla
tų pasaulį išbarstytieji lietuviai organizuo
ja įspūdingus minėjimus ir gausiai juose 
dalyvauja. Tik anų laikų veikėjų juose 
jau maža besutinkama. Buvusiųjų Lietu
vos kūrėjų ei ės jau labai išretėjo.

Okupuotoje Lietuvoje juos sistemingai 
naikino rusai. Tremty jie tokio likimo iš
vengė, bet senesniems žmonėms sunkesnės 
gyvenimo sąlygos trumpino amžių ir ne
gailestingai mirtis skynė juos iš gyvųjų 
tarpo. Tuo būdu jų kaulai išbarstomi po 
visą pasaulį. Jei mūsų palikuonys pasido
mės vėliau, kur guli jų palaikai, tai gre
sia pavojus, kad nei pėdsakų neberas. To
kios mintys kilo man prieš trejetą metų 
belankant Šveicarijoje mirusio Vasario 16 
d. akto signataro kan. K. Šaulio kapą.

Pradėjus domėtis kitų Lietuvos kūrėjų 
kapų reikalu, aiškėja, kad daugelis jų taip 
pat reikalingi priežiūros. Todėl pradėjau 
tą reikalą gvildenti spaudoje. Porą kartų 
teko rašyti Europos Lietuvyje. Praeitų 
metų Kario 7 nr. plačiau motyvavau rei
kalingumą rinkti žinias ir „pradėti rengti 
tremtyje mirusiųjų nepriklausomybės ko
vų dalyvių sąrašą“.

Parašiau straipsnį Pasaulio Lietuviui. 
Nr. 30 redakcija išspausdino jo santrauką 
su išvadomis, kurių dėl pasigėrėtino trum
pumo negaliu iškęsti nepacitavęs. Žinutė 
pavadinta: „Siūlo registruoti Nepriklauso
mos Lietuvos kūrėjų kapus“. Išvados su
glaustos taip: „Autorius siūlo: 1. kapų re
gistracija turėtų rūpintis kraštų bendruo
menės, 2. prie kapų priežiūros reikėtų pri
traukti lietuvių, ypačiai jaunimo organi
zacijas, 3. registracija turėtų visų pirma 
apimti 1918-1920 metų laisvės kovų daly
vius: savanorius, karius, partizanus, vals
tybės, savivaldybių, visuomenės veikėjus. 
Registracijos sąrašus reikėtų sudaryti rai
dyno tvarka atskiromis valstybėmis, juos 
skelbt spaudoje, išleisti atskiru leidiniu".

Galima džiaugtis, kad šiemet šio reikalo 
tvarkymas iš tiesų pajudėjo.

Kiek man žinoma, dar praeitais metais 
prie to darbo prisidėjo Lietuvos Veteranų 
Kūrėjų - Savanorių S-gos Vokietijos kraš
to skyriaus savanoriai, suorganizuodami 
L. K. pirmūno prof. J. Elisono kapo su
tvarkymą Wiesbadene. Skyriaus valdyba 
nutarė pasirūpinti nuolatine to kapo prie
žiūra. Vėlinėse v-bos sekretorius J. Krikš
čiūnas ir J. Černius aplankė kapą, padė
jo gėlių puokštę ir uždegė žvakutes.

Teko girdėti, kad Stuttgarto bendruo
menės valdyba kasmet Vėlinių dieną lan
ko vietinėse kapinėse palaidotų lietuvių 
s iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin

| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS |

i Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
1 siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
i I
= Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
= ypač naudingi jūsų giminėms: i
j VASARINIS 1968. 1: g
== Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3) jardo vilnonės ang- 
r liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos 
į moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš-
įį kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
f kojinių. =
g Kaina £25.0.0. g

g VASARINIS 1968. 2: g
r 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 g
= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =
| Kaina £27.10.0. 1
E Eg Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis g
? siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
į kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: g
į' Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš-

kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai-
| toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

| BALTIC STORES LTD.
I (Z. JURAS) I1 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.g Tel. SHO 8734. |
s Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
| siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
į kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių j
I supirktuosius siuntinius. =

g Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income |
| Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
g Income Tax klausimais. š
į Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. |
Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt =

kapus, kur taip pat guli keletas nepriklau
somybės kovų dalyvių.

Vasario mėn. JAV lietuvių spaudoje 
(Dirvoje, Keleivyje) pasirodė Liet. Vete
ranų S-gos Ramovės centro valdybos pra
nešimas, kad ji yra pasiryžusi sudaryti 
mirusiųjų karių ir ramovėnų kartoteką. 
Ten rašoma:

„LVS Ramovės centro valdyba yra pasi
ryžusi sudaryti okupantų (sovietų bei vo
kiečių) ištremtų, nužudytų bei išeivijoje 
mirusių buv. Lietuvos karių ir ramovėnų 
sąrašus-kartoteką.

Ryšium su tuo, mirusių, žuvusių bei nu
žudytų ir ištremtų karių artimieji, giminės 
ir draugai bei pažįstami, ypač išeivijoj gy
venantieji kariai - ramovėnai, prašomi su
rašyti asmeniškai žinomų aukščiau pami
nėtų sąrašus ir juos prisiųsti LVS centro 
v-bos adresu: K. Mikalajūnas, 5933 S. 
Whipple St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Sudarant tokius sąrašus, reikalinga su
teikti šias žinias: vardą, pavardę, tėvo 
vardą, gimimo datą, vietą,: turėtas kariuo
menėje vyresniškumo laipsnis, eitas pa
reigas; kada ir kur okupanto nužudytas 
ar mirė; kur palaidotas, jei žinoma — ka
pinių vardas ir kapo numeris“.

To paties Kario 7 nr. priede „Šaulė 
tremtyje" radau žinutę, kad LŠS „naujo
ji c. v-ba savo trejų metų veikimo plane 
įtraukė rinkimą žinių apie žuvusius, nu
kankintus bei mirusius šaulius-es“.

KSVS skyr. v-ba, atsižvelgdama į tai, 
kad Vokietijoje neveikia jokia kita gimi
ninga organizacija, apsiėmė rūpintis orga
nizuoti Vokietijoje mirusiųjų nepr. kovų 
dalyvių kapų priežiūrą. PLB Vokietijos 
krašto valdyba pažadėjo jai tame darbe 
pagalbą ir kovo mėn. Informacijų 3 nr. 
paskelbė šį kvietimą: „Visos Bendruome
nių apylinkių valdybos prašomos suteikti 
sekančias žinias apie jų apylinkėse palai
dotus nepriklausomybės kovų dalyvius: 
1) Pavardė ir vardas, gimimo ir mirimo 
vietos ir datos. 2) Kokiais nepr. kovų me
tais (1919 - 1920) tarnavo kariuomenėje? 
3) Kaip vadinasi kapinės, koks kapo nr. 
kapinių registracijoje ir kuriam laikui nu
pirkta kapo vieta? 4) Kur gyvena artimie
ji, kurie galėtų suteikti daugiau žinių apie 
mirusįjį? 5) Kas prižiūri mirusiojo kapą? 
Žinias suteikti yra prašoma greitai, kad 
iki 1969 m. vasario 16 d. būtų suspėta su
tvarkyti tų kapų priežiūra ir sudaryti bei 
paskelbti Vokietijoje palaidotų nepriklau
somybės kovų dalyvių sąrašą. Žinias pra
šoma siųsti sekančiu adresu: J. Kriščiū
nas, 67 Mainz, Frauenlobplatz 7“.

Vokietijoje, kur lietuviai tremtiniai nuo 
pirmųjų dienų buvo išsklaidyti, labai ak

tualu kapų priežiūrą sutvarkyti, nes daug 
kur lietuvių nebegyvena. Tų kapų prižiū
rėti manoma pritraukti artimesnes B-nės 
apylinkes. Ten, kur buvo DP stovyklos, 
dar ir dabar esama daugiau lietuvių. Kai 
kur veikia dar ir B-nės apylinkės.

Atrodo, kad Vokietijoje yra sudarytos 
galimybės visiems geros valios lietu
viams prisidėt, kad būtų sutvarkytas Liet, 
kūrėjų atminimas. Deja, maža kas teskai
to spaudą ir apie šį vajų nieko nesužinos. 
Todėl apyl. v-bos kviečiamos tą reikalą 
paremti — skelbti tai savo leidžiamuose 
informacijų lapeliuose ir žodžiu raginti 
visus jiems žinomus lietuvius pirmiausia 
suteikti žinių apie Vokietijoje mirusius 
nepr. Liet, kūrėjus. Mažiau raštingiems 
reikėtų patalkininkauti.

Kas tik gali, turėtų paremti JAV ramo
vėnų ir šaulių pastangas. KSVS Vokietijos 
sk. v-ba yra pasiryžusi palengvinti tų ži
nių teikimą asmenims, kuriems susiraši
nėjimas su JAV būtų per painus. Jie gali 
tas žinias siųsti sekretoriui. Pageidautina, 
kad žinios būtų prisiųstos bent per 2 mė
nesius po to, kai šis kvietimas pasirodys 
spaudoje.

Lietuvių yra palaidotų ne tik Vokietijo
je, bet ir kitose Europos valstybėse. Kvies
tinos ir tų kraštų bendruomenės ir organi
zacijos paremti šį reikalą.

P. Gudelis
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Pasakojama, kad toje vietoje, kur da
bar yra Kėdainių miestas, senovėje buvu
si didelė Perkūno žinyčia. Vėliau toje vie
toje buvo pastatyta katalikų bažnyčia. 
Po ja išmūrytas didelis rūsys ir iškastas 
slaptas urvas Nevėžio link.

Iki 1796 m. Nevėžiu nuo Panevėžio 
plaukiodavo laivai, tad Kėdainiuose buvo 
įrengta prieplauka.

Kėdainiai pradėjo garsėti Zigmanto III 
laikais, o miesto garbę ypatingai iškėlė 
kunigaikščiai Radvilai.

t t t
Nepriklausomoje Lietuvoje pirmoji že

mės ūkio ir ptramonės paroda buvo su
ruošta Kaune 1922 m. Viso tokių parodų 
Kaune buvo suruošta septynios. 1930 m. 
buvo minima Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktis, tad ir tų metų paroda 
vyko tų iškilmių ženkle. Parodoje buvo 
pastatytas 61 paviljonas, iš jų 6 užsienio 
firmų. Įdomus Vytauto Didžiojo paviljo
nas buvo pastatytas pagal daįl. J. J. Bur
bos projektą. Knygų leidyklos Spaudos 
Fondo paviljone vyko nuolatinė knygų 
loterija. Parodą aplankė apie 100000 žmo
nių.

t t t
Seniausia Klaipėdos krašto smuklė tu

rėjo dar iš senovės lietuvių užsilikusį pa
vadinimą „Patrimpas“. Ji 1931 m. minėjo 
savo gyvavimo 400 m .sukaktį.

t t t
Kauno miesto policija už gilrtavimą, 

triukšmo kėlimą, slaptą svaigalų gamybą 
ir prekybą ir kitus nusikaltimus, kurie 
buvo surišti su alkoholio vartojimu, 1927 
- 1930 metų bėgyje surašė 14.037 protoko
lus.

t t t
1931 m. Stockholme, Nordiska Museet, 

buvo suruošta lietuvių liaudies meno pa
roda. Ji vyko prasidėjusio Švedijos kultū
rinio bendradarbiavimo su Pabaltijį: ženk
le. Paroda daug rūpinosi Liet. atst. Švedi
joje J. Savickis, Čiurlionio galerijos di- 
rektorus P. Galaunė ir kt. Ta proga buvo 
išleistas gražus iliustruotas katalogas.

t t t
S. Daukantas rašo, kad senovėje Lietu

va buvusi padalinta kraštais, urėdijomis 
ir pavietais (apskritimis).Žemaitijoje bu
vo 25 pavietai.

t t t
1943 m .lapkričio 15 d. pradėtas leisti 

jumoro laikraštis „Pogrindžio Kuntap- 
lis“. Tai buvo slaptas laikraštis, skirtas 
naciams ir jų pakalkams pajuokti. Skai-

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI I

VOKIEČIAI prašo užmokesčio

Reicho užsienių reikalų ministeris
Vokietijos ambasadoriui Sovietų

Sąjungoje (Schulenburgui)

Telegrama

Nr. 1339, rugpiūčio 2 d.
Berlynas. 1940.VIII.2, 16,24 vai.

Gauta Maskvoje 1940.VIII.2, 20,45 vai.
Liečia jūsų liepos 13 d. telegr. Nr. 1363.

T ——
KASDIENISKOS ’

SMULKMENOS
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Mielas Redaktoriau,
Prancūzijos prezidentas generolas de 

Gaullis turi daug šalininkų ir tarp lietu
vių. Tur būt, dėl to, kad dauguma mūsų 
augome ir buvome lamdomi visokių dikta
tūrų ir su jomis supratome, ir mums atro
do, kad ne tik taip reikia, bet kad kietos 
rankos politika ir išganinga ir tiesiog net 
būtina.

Tiesa, jeigu mes gyvename Britanijoje, 
tai imame niurzgėti, jei čia kiečiau būna
me paspaudžiami. Kieta ranka turėtų bū
ti, bet tik ne mums valdyti. Kartais tokia 
mūsiškių laikysena net stebina. Paimk at
skirą lietuvį, kiek jis susijęs su sava bend
ruomene, tai atrodo, kad jis, kiekvienas 
atskirai paimtas, tik į prezidentus ir tik
tų —■ tiek jame visokiausių sumanymų ir 
kritikos vsokioms vadovybėms. Tarytum 
pagal tą žydišką anekdotą, kai susitiko Iz
raelio gimimo pradžioje prez. Weicmanas 
su JAV prezidentu, šį kalbėjo, tą kalbėjo, 
o kai Weicmanas pasiskundė, kad sunku
mų daug, tai JAV prezidentas ir paklausė: 
„Kiek gi turi gyventojų?“ „Du milijonus", 
atsakė prez. Weicmanas. „Aš turiu 180 
mil. gyventojų ir tai susitvarkau, o tu 
nepajėgi sutvarkyti dviejų milijonų“.

tytojams laikraštis labai patiko, jo nume
riai buvo gaudyte išgaudomi.

t t t
Istorinis Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo posėdis įvyko 1918 m. vasario 
16 d. šeštadienį Nukentėjusiems nuo karo 
šelpti komiteto patalpose. Jame dalyvavo 
visi Lietuvos Talrybos nariai, ir posėdžiui 
pirmininkavo dr. J. Basanavičius. 12,30 
vai. dienos metu dr. J. Basanavičius jškil 
mingai perskaitė Aktą ir jį pasirašė. Ta
rybos nariai jį priėmė karštais plojimais 
ir abėcėlės tvarka jį pasirašė. Tos dienos 
vakare kai kurie Tarybos nariai savo pa
žįstamiems pasisakė: „Laimėjimas alr ka
lėjimas. bet pasirašėme“. Vasario 19 d. 
akto pasirašymas buvo paskelbtas „Lie
tuvos Aido“ Nr. 22 (70), bet vokiečių val
džia tą laikraščio numerį konfiskavo. 
Lapeliai su Akto tekstu buvo slaptai 
spausdinami ir platinami gyventojų tar
pe.

t t t
Truputis 1940 m. sausio mėnesio kroni

kos.
V. Krėvė - Mickevičius išrinktas Vil

niaus Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanu. Faustas Kirša paskirtas Eltos at
stovu į Romą. Juozas Miltinis paskirtas 
Švietimo ministerijos mėgėjų teatro in
spektorium.

NEPTŪNO KARALYSTĖS
SANITARAI

Vis daugiau ir daugiau duomenų gau
name apie jūrinių gelmių gyventojus. Jū
rose gyvena savotiški sanitalrai. Prie uolų 
iškyšulių, kur maišosi vandenys, budi ma 
žytės žuvytės. Prie jų priplaukia didžio
sios žuvys. Mažosios žuvelės įdėmiai ap
žiūri, apvalo kiekvieną pacientą.

Iki trijų šimtų žuvų per 6 vai. pralei
džia toks punktas. Dabar jau ži
noma daug rūšių žuvų ir kitų gyvūnų, ku
rie užsiima šiuo naudingu darbu. Daugu
ma jų gyvena tropinių kraštų jūrose ir 
vandenynuose.

Kartą buvo atliktas toks bandymas: 
rifą, prie kurio susitelkdavo daug žuvų, 
tyrinėtojai apvalė nuo „sanitarų“. Po ke
lių dienų žuvų skaičius čia žymiai suma
žėjo. Pas daugelį likusiųjų žuvų atsirado 
patinimai, žaizdelės.

Dauguma „sanitarų“ gyvena pavieniui 
arba poromis. Įdomi dar viena jų ypaty
bė: visi jie yra labai iryškių spalvų.

(M. ir G.)

Prašau painformuoti poną Molotovą, 
jog Reicho vyriausybė priėmė dėmesin 
Sovietų vyriausybės norą, kad Vokietija 
paliktų Sovietų Sąjungai tą Lietuvos da
lį, kuri pagal Maskvos susitarimus yra 
priskirta Vokietijai. Tat reiškia gana 
reikšmingą Maskvos sutarties pakeitimą 
Vokietijos nenaudai.

Kol Reicho vyriausybė detaliau svars
tys šį klausimą, man būtų įdomu išgirsti 
kurį quid pro quo siūlo Sovietų vyriausy
bė.

Ribbentrop

„Taip, tamsta turi 180 mil. gyventojų, o 
aš 2 mil. prezidentų", atsakė Weicmanas.

Man rodos, tas mūsiškių pasitenkinimas 
gen. de Gaulliu buvo susvyravęs tik tada, 
kai jis pradėjo persekioti kitus generolus. 
Pavyzdžiui, gen. Massu savo metu lietu
viai reiškė daugiau simpatijų, kaip pa
čiam prezidentui. O dabar, atrodo, abu ge
nerolai susigerino galutinai.

* * *
Daugumas mūsų be jokių svyravimų ir 

aiškinimų smerkia Vokietijos ir Prancūzi
jos studentus, kad jie demonstruoja ir ke
lia riaušes. Jei tik tyčia ar netyčia užkliu
dys! tą temą, tai tuojau ir pasakys tau: 
studentų reikalas mokytis, o ne riaušes 
kelti.

Tokioje pažiūroje yra ir lašas teisybės. 
Žinoma, pagrindinis studentų reikalas yra 
mokytis. Bet kas gi tada keltų riaušes, jei 
jie akių neatitrauks nuo vadovėlių? Kai 
riaušes kelia komunistai, tada sakome: 
matai, rupūžės tie komunistai, štai ką jie 
daro! Jei riaušes kelia fašistai, tai ir vėl 
sakome: matai, rupūžės tie fašistai! Jei 
maištauti pradeda antibombininkai, anti- 
vietnamininkai, antiministeriopirminin- 
kai, antidiktatorininkai ir t.t., mūsų atsa
kymas vis tas pats: matai, rupūžės tie pur
vinom akim!..

Bet pasakykite gi, kas tada turi maiš
tauti?

Man rodos, kad šitam darbui tinka
miausias sluoksnis yra studentai. Pir
miausia — jie jauni ir nepatenkinti nei 
seniais, nei jų nusistovėjusia tvarka. 
Tvarkoje visada yra taisytinų dalykų, o 
kai dėl jaunimo vaidmens, tai gi mes 
daug prakalbų prisakome ir daug straips
nių prirašome begarbindami jaunimą, 
nors vietų jam užleisti niekada nenorime, 
vis, rodos, gaila, vis nepasitikime.

Studentai kupini idėjų, jie dar neaptu
kę, neturi šiltų vietų. Jie dar tebenori per
tvarkyti pasaulį. Leiskime jiems. Jeigu 
neturime galios leisti ar sustabdyti, nepro
testuokime.

Mes, žinoma, neturime ir linijos, kai 
kalbame apie studentų maištus. Kol jie 
maištauja Lenkijoje ar Čekoslovakijoje ar 
net Indonezijoje — gerai, sakome. Mes no
rime, kad ten reikalai keistųsi į gerąją pu
sę.

Vokietijoje ar Prancūzijoje mes nori
me, kad visada taip, būtų, kaip dabar yra, 
ir dar ne tik visada, bet per amžių amžius. 
Kur įsivyrauja sustingimas, ten nebegali 
būti pažangos. 

* * *
Vieno dalyko tuose maištuose ir aš ne

mėgstu, net nekenčiu. Tai visokių degini
mų ir naikinimų.

Man gaila supleškintų namų ir automo
bilių bet kuriame pasaulio krašte. Žmonių 
pareiga statyti, o ne griauti. O tokie daly
kai vyko ir Berlyne ir Paryžiuje pastarų
jų demonstracijų metu.

Man gaila ir tų medžių Paryžiaus gatvė
se, kurie augo ilgus metus ir puošė mies
tą, ir štai ėmė vaikinai ir iškirto paskubom 
visą eilę jų. Ne, taip negerai. Kas negerai, 
tai negerai.

Tavo Jonas

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U 
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 Ako. 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 lietuviu kronika
SEKANTIS LAIKRAŠČIO NUMERIS

Sekantis „Europos Lietuvio“ numeris 
išeis po spaustuvės atostogų — birželio 
25 dieną.

LONDONAS
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

DELS Londono I skyrius birželio 29 d., 
šeštadienį, Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje ruošia

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMĄ.
Meninėje programoje dainuos solistė J. 

Liustikaitė ir Londono vyrų oktetas ir kt.
Pradžia 7.30 vai.

PAMINKLINĖ LENTA

Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo at
kurta Lietuvos kariuomenė. Tai tos gar
bingos sukakties proga yra kilęs sumano
mas pagaminti paminklinę lentą, kuri bus 
patr.Jp.inta Londono lietuvių bažnyčioje. 
Ja bus pagerbti už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę žuvusieji kovotojai. Tam 
sumanymui įgyvendinti susidarė šios su
dėties iniciatorių komitetas: T. Vidugiris, 
V. Zdanavičius ir L Dailidė. Lentos pro
jektą paruošė ir ją sutiko pagaminti dali. 
V. Jokūbaitis. Visas įrengimas yra susijęs 
su išlaidomis. Tai nuoširdžiai prašome ge
raširdžių tautiečių šį mūsų darbą paremti 
piniginėmis aukomis. Aukas rinkti yra 
įgaliotas I. Dailidė. Jo adresas yra toks: 
12A Ponsonby House, Bishops Way, Lon
don, E.2. V. Zdanavičius

SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Būrį iš jūrų atvykusių lietuvių jūreivių 
dar atsivijo į Londoną ir Feliksas Pauli- 
kas. Jis irgi apsistojo Lietuvių Namuose.

Jūreivis B. Ališauskas po trumpų atos
togų vėl išplaukė į jūras.

Sekminių metu Lietuvių Namuose trum
pam buvo apsistoję Petras Liesis ir K. 
Tamošiūnas su žmona.

LIET. SODYBA
MEŠKERIOJIMO VARŽYBOS

Birželio 23 d. Lietuvių Sodyboje ruošia
mos nuosavame ežerėlyje meškeriojimo 
varžybos.

Jos pradedamos 3 vai. popiet ir vyks iki 
7 vai. vakaro.

Laimėjusiam bus įteikta taurė.
Užsirašyti toms varžyboms prašom ra

šyti: Petras Gugas, Headley Park, Head- 
ley, nr. Bordon, Hants.

JAUNIMUI
SEKMINIŲ ĮSPŪDŽIAI

Šiais metais į Sodybą suvažiavo rekor
dinis skaičius žmonių. Jų tarpe buvo daug 
jaunimo. Dauguma atvyko iš vakaro. Lon
dono ekskursija pasirodė tik sekmadienio 
rytą.

šeštadienį jaunimo šokiai prasidėjo 8 
vai. vakaro. Publika, kaip paprastai, 
punktualiai į salę neskubėjo. Les Maybury 
Band muzika jaunimo per daug nesužavė
jo. Tiesą sakant, muzika jaunimui nelabai 
patiko. Kai kurie vyresnieji gal ir buvo 
patenkinti, bet tie, kurie mėgsta smagiai 
pasišokti, būtų geriau pasilinksminę gro
jant moderniai muzikai. Dalis jaunimo, 
nusivylusi muzika, patraukė į New Inn 
restoraną, kur galima pasiklausyti nau
jausių plokštelių, čia pat reikia pastebė
ti, kad ir Sodyboje yra plokštelių automa
tas, bet visos plokšteles yra kelių metų se
numo ir nėra noro jų klausyti. Ar nebūtų 
galima įtaisyti Sodybai naują plokštelių 
rinkinį, pasinaudojant Jaunimo skyriuje 
skelbiamais plokštelių sąrašais?

Galų gale apie 10 vai. salė pradėjo pil
nėti. Nors ir nepatenkinti muzika, jaunie
ji taip pat įsijungė, ir šokiai tęsėsi ligi 12 
vai. nakties.

Su nakvyne didelio vargo nebuvo. Kur 
pasitaikė, ten buvo išmiegota. O, be to. 
daug miegoti per Sekmines Sodyboje ne
galima, nes susitikti draugus ir pažįsta
mus daug progų nepasitaiko.

Sekmadienio programa prasidėjo pa
maldomis, kurias laikė Londono lietuvių 
bažnyčios rektorius kun. K. Matulaitis, 
asistuojamas kun. S. Matulio. Pamaldų 
metu grojo Nottinghamo Jaunimo Židinio 
jaunuoliai, vadovaujami kun. A. Gerybos.

Po pietų salėje buvo koncertas, kurio 
programą išpildė Bradfordo ir Manches
terio jaunimas, o 3 vai. pievoje prasi
dėjo tautiniai šokiai. Pievoje šokti yra 
daug sunkiau. Būtų gera, kad Sodyboje

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

VYSKUPO MIRTIES METINĖMS

Laisvųjų Europos lietuvių vyskupo Pra
no Brazio, MIC, mirties metinių proga Ži
dinyje iškilmingos pamaldos už Velionį bus 
birželio 23 d., 11 vai. Girdėsime gyvą Ga
nytojo žodį, šiam pagarbiam susitelkimui 
visus kviečiame.

JAUNIMĖLIO VASARA
Sparčiais žingsniais atskuba vasara. 

Moksleiviai gaus pelnyto poilsio.
Liet. Jaunimo Židinys rengia vasarinę 

stovyklą nuo liepos 21d. iki rugpiūčio 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.

iVIANCHESTERIS
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.

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

Šeimos židinį sukūrusius
p. A. ŠLIAUTERĮ ir p. J. BENETIENĘ 

sveikiname ir linkime visokeriopos 
laimės.

DBLS Manchesterio skyriaus 
valdyba ir nariai

būtų sporto aikštelė. Tada ne tik šokti bū
tų patogiau, bet taip pat būtų galima su
rengti jaunimo sporto varžybas. Tautinių 
šokių pasirodyme dalyvavo Londono, Not
tinghamo ir Manchesterio jaunimas.

Sekminių sąskrydžio programa buvo 
įvairi ir turtinga. Pasigendama tik sporto 
parengimų, kurių ateityje reikėtų neuž
miršti. Sporto varžybos tiek jaunimui, 
tiek senimui būtų labai įdomios. Kaip mi
nėta, tam reikėtų sporto aikštelės. Būtų 
gera, kad į šį reikalą būtų atkreiptas rim
tas dėmesys. Sekančiais metais jaunimas 
galėtų ir sporte savo sugebėjimus parody
ti.

Sekmadienio programa baigėsi apie 5 
vai. Po trumpo poilsio dar galima buvo 
pasišokti prie plokštelių muzikos. Didelė 
dalis jaunimo jau rengėsi vykti namo, o 
kai kurie pasiliko Sodyboj net ligi pirma
dienio.

Bendras Sekminių įspūdis yra geras. 
Esant geresnėms sąlygoms, Sekminių są
skrydis galėtų būti dar įdomesnis. Ar taip 
iš tikrųjų bus, pamatysime sekančiais me
tais.

nnn u li ari o si o srur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

1. Young Girl — Union Gap
2. Honey — Bcbby Ga'd-boro
3. Jumpin' Jack Flash — Rolling Stone;
4. A Man without Love

— Engelbert Humperdinck
5. This Wheel's on Fire

— Julie Driscoll and Brian Auger Trinity
6. I don't Want our Loving to Die

— Herd
7. Jeanna — Scott Walker
8. Do you Know the Way to San Jose

— D. Warrick
9. Rainbow Valley — Love Affair

10. Wonderful World — Lcuis Armstrong

Giedrios dienos Liet. Sodyboje
Sekmininiams sąskrydžiams beveik vi

sada būna geras oras. Jeigu saulė ir ne vi
sada žeme ridinėja, jeigu ir nupurškia ka
da lietus iš praplaukiančio debesioko, tai 
tokie atvejai — retenybė. O šiaip — gra
žu, saulėta, šitaip buvo ir šitose Sekminė
se. še. iietuviai, jums sava saulė, džiau
kitės!

Lietuviai ir džiaugėsi. Kai kas tvirtina 
net. kad šeštadienį, viso didžiojo kermo
šiaus išvakarėse, daugiau žmonių buvo 
negu Sekminių dieną. O apskritai buvo 
daug. Kiek? Niekas ir nežino ir nepasaky
tų. Septyni, aštuoni šimtai, o gal ir dau
giau. Vienu žodžiu, daug.

Jaunimo pasilinksminimas šeštadienio 
vakare praėjo gražiai. Visi džiaugėsi, kad 
šįmet jaunimas skaičium ar nebus tik pra
lenkęs senimo. Dar visi džiaugėsi ypač 
tuo. kad jaunimas šįkart pasirodė draus
mingas ir kultūringas — jokių išdaigų, jo
kių piktų pasireiškimų.

Sekminių diena pradėta pamaldomis, 
kurios atlaikytos lauke. Pamaldas atlaikė 
Londono lietuvių parapijos klebonas kun. 
K. A. Matulaitis, pamoksle šį kartą kalbė
jęs apie šv. Dvasią ir dabartinę Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Pamaldose dar dalyvavo 
kun. dr. S. Matulis, kun. A. Geryba (vė
liau atvažiavo ir kun. J. Vilutis). Jaunimo 
Židinio jaunuoliai, vadovaujami kun. A. 
Gerybos, pamaldose grojo iš Nottinghamo 
atsivežtais naujaisiais vargonėliais.

Popiečiu (2.30 vai.) visi suplaukė į salę. 
Žinoma, suplaukė visi, kurie parėjo, nes 
daugelis turėjo likti už durų, nebeužteko 
vietos. Čia pirmausią, atžymint Lietuvos 
nepriklausomybės 50 metų sukaktį, prog
ramos vedėjas J. Alkis pakvietė DBLS 
pirmininką J. Vilčinską tarti keletą žo
džių.

Pasveikinęs suvažiavusius iš visos Ang
lijos tautiečius, o taip pat svečius iš kitų 
kraštų, iš Amerikos ir iš brangios Lietu
vos, DBLS pirmininkas pažymėjo, kad 
1918 m. vasario 16 diena yra svarbiausia 
lietuvių tautos istorijoje. Tą dieną lietu
vių tautos kova, kuri tęsėsi 100 metų, bu
vo apvainikuota laimėjimu. Lietuva atsi
statė kaip tautinė ir demokratinė respub
lika: tautinė, nes ji atsikūrė tik Lietuvos 
etnografinėse ribose, t.y. žemės plote, ku
riame nuo seno lietuvių gyventa; demo
kratinė, nes ji nuo pat pradžios pradėjo 
tvarkytis demokratiškai. Nepriklausoma 
Lietuva buvo, net šių dienų mastu matuo
jant, moderni valstybė. Tai buvo viena iš 
pirmųjų pasaulio valstybių, kurios sutei
kė lygias teises moterims. Tai reikia pri
siminti D. Biitanijos lietuviams, nes šiais 
metais D. Britanija atžymi 50 metų, kai 
čia moterims buvo suteikta balsavimo tei
sė.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo panai
kintos socialinės klasės: mes neturėjome 
grafų, bajorų ar kunigaikščių. Tuo atžvil
giu Lietuva pralenkė net kai kurias Vaka
rų Europos demokratines valstybes. Visi 
Lietuvos piliečiai buvo lygūs prieš įstaty
mus.

Bet didžiausias nepriklausomos Lietu-

WOLVERHAMPTONAS
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Birželio 22 d., 7.30 val. vak., George ho- 
telio salėje įvyks birželio minėjimas, o po 
to pasilinksminimas.

Veiks baras ir loterija. Gros sava muzi
ka.

Nariai ir rėmėjai, kurie gali, prašomi 
atnešti fantų loterijai. Tuo paįvairinsite 
vakarą ir paremsite sportuojantį jaunimą.

Šis vakaras ruošiamas nariams pagei
daujant dažnesnių subuvimų. Prašom lai
kytis punktualumo.

Sporto klubo vaidyba

DERBY
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

DBLS Derbio skyrius birželio 22 d. ren
gia Birželio įvykių minėjimą.

Minėjimas įvyks Buxton Hotel, Boyer 
St., Derby. Pradžia 6 vai. vakaro, tęsis iki 
11.30 vai. Programoje: oficialioji dalis ir 
kun. A. Gerybos paskaita. Meninę dalį iš
pildys Nottinghamo Jaunimo Židinio an
samblis, vadovaujamas kun. A. Gerybos, 
ir Mansfieldo meno būrelis, vadovauja
mas O. Hill - Jasevičiūtės.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir 
svečius iš toliau maloniai kviečiame į mi
nėjimą gausiai atsilankyti.

INĖMS SKIRTAS MINĖJIMAS

Birželio 29 d. yra ruošiamas bendras 
Antaninių, Vladinių, Joninių, Petrinių ir 
kitų „inių“ puikus pobūvis, kuris bus Be
cket Sales Room, Becket St., Derby. Pra
džia 6 vai. vakaro, tęsis iki 11.45 vai. nak
ties. Bus pagerbiami varduvininkai, pasi
linksminta draugų ir pažįstamų tarpe ir 
1.1. Visus, kurie norėtų dalyvauti, prašome 
skubiai užsiregistruoti pas bet kurį sky
riaus valdybos narį ne vėliau kaip iki 
birželio 24 d. 

vos valstybės laimėjimas — tai iškovoji
mas lietuvių liaudžiai lygių teisių su kito
mis tautomis. Lietuvis tapo savo krašto 
šeimininku ir juo liko (didžia dalimi) 
net ligšiol, kada kraštui tapo išplėšta lais
vė. Lietuvis atgavo pasitikėjimą savim ir 
įrisąmonino, kad Lietuva privalo būti ne
priklausoma valstybė.

Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukaktį šiomis liūd
nomis aplinkybėmis, kada imperialistinė 
Rusija vėl užgniaužė mūsų tėvynės laisvę, 
galime džiaugtis, kad nepriklausomybės 
laikotarpis suteikė lietuvių tautai vilčių 
ir pasiryžimo kovoti dėl apsisprendimo tei
sės ir laimėti.

Po to Lietuvos Skautų Sąjungos Angli
jos rajono vadas s. J. Maslauskas atžy
mėjo jauną skautą A. Silnicką iš Leeds už 
pavyzdingą lietuvių kalbos mokėjimą, 
įteikdamas jam „Budėkime" redaktoriaus 
V. Ignaičio dovaną.

O dar po to perėmė viską į savo rankas 
jaunimėlis su savo vadovais. Broliai Al
girdas ir Kęstutis Švalkai deklamavo Vy
tę Nemunėlį. Jie — židiniečiai, o jų dekla
mavimas — dalis Nottinghamo Jaunimo 
Židinio programos, kuriai vadovavo kun. 
A. Geryba. Po to židiniečiai dar išpildo 
vargonėliais Ta mūsų seselė ir Lietuva 
brangi.

B. Snabaitienės vadovaujami DBLS 
Manchesterio Jaunimo skyriaus daininin
kai sudainuoja Keliaujame su daina. Pa
sėjau žalią rūtą, Gražių dainelių ir Čigo
nus. T. Buroko bradfordiškis Sūkurys — 
vyrų trio sudainuoja Drąsiais takais, Rai

TIK DVEJI METAI
TAIP REIŠKIASI BONN-KOELNO APYLINKĖ

Girdėti, kad apylinkės pradeda griūti ar 
užmigti. Taip buvo su senąja Bonnos apy
linke, kuri įsikūrė pokario metais. Kiek iš 
pasakojimų žinoma (bylos ligšiol nesuran
damos). ji buvo gana didelė ir veikli, bet 
ilgainiui daugumas narių išsisklaidė, kiti 
atsiskyrė. Bet prieš 10 metų atvyko nau
ja srovė — Lietuvos vokiečiai ir klaipėdie
čiai. Daugumas jų susipažino su savo 
Landmannschaftais, patyrė, kokia dvasia 
ten vyrauja, susigaudę ir suprato, kad jie 
patys yra daugiau lietuviai negu vokie
čiai. Taigi tų pokarinių ir ankstesniųjų iš
eivių ir buv. Vasario 16 gimnazijos moks
leivių dėka 1966.VII.10 atsikūrė Bonn- 
Koe'.no apylinkė. Atkūrė ją 11 asmenų.

Dar tais pačiais metais buvo suruošta 
Kariuomenės šventė. į kurią atvyko dau
giau kaip 30 tautiečių, o jau 1967 m. į ne
priklausomybės minėjimą atvyko apie 170 
asmenų, buvo net tautiečių iš Belgijos ir 
Olandijos, su kuriais ir dabar palaikomi 
artimi ryšiai. Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė buv. Vokietijos seimo atstovas Ep- 
lee, meninę dalį išpildė pianistas Antanas 
Smetona ir solistė Stepaitienė. Dalyvavo 
ir tautinių šokių grupė, šį minėjimą ap
rašė vokiečių laikraščiai.

Tais pačiais metais buvo suruošti 5 mi
nėjimai. kuriuose lankėsi ir tarp savęs ry
šį užmezgė daug apylinkės lietuvių. Į su
sirinkimus atvykdavo daug jaunimo, ir 
1967 m. spalio 14 d. susikūrė Jaunimo sek
cija. Pirmas jaunimo suvažiavimas įvyko 
1967 m. lapkričio 11-12 d.d. Bad Godes- 
berge. Annabergo pilyje. Jame dalyvavo 
apie 30 lietuvių jaunuolių. Atgarsis jauni
mo tarpe buvo didelis; užsimota aktyviai 
dirbti lietuvišką darbą ir dažnai susitikti.

Apylinkė užsimojo ir spaudos srityje 
aktyviai, pasidarbuoti. Liepos mėnesį išėjo 
„Apžvalga". Tai leidinys, kuris nėra skir
tas tik „vidaus reikalams“. Tam vidaus 
reikalui leidžiami valdybos bei jaunimo 
sekcijos aplinkraščiai. ..Apžvalgos" pirmo
jo numerio buvo atspausdinta 130 egz. Pa
sirodė. kad tiražas per mažas.

1968 m. 50 metų nepriklausomybės akto 
paskelbimo minėjimas įvyko vasario 18 d. 
Koelne. Savo paskaitoje gyd. Vytautas 
Bylaitis (jaunas Bonn-Koeln apyl. narys, 
lietuvių gimnazijos auklėtinis. aukštuo
sius mokslus baigęs Vokietijoj) išryškino 
lietuvių darbus ir vargus Lietuvoje ir už
sienyje. Paskaitai kruopščiai surinkti ma
žiau žinomi ar visai negirdėti faktai. Me
ninę dalį išpildė solistė M. Panse iš Koeln 
-Porz ir Vasario 16 gimnazijos moksleiviai. 
Minėjime dalyvavo apie 170 tautiečų.

Jaunimo sekcija su latvių jaunimo or
ganizacija „Elja“ bei estų jaunimo viene
tais suruošė karnavalą-susitikimą. kuria
me dalyvavo apie 100 žmonių. Buvo už-

L1ETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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. 

telį ir Dykumą. Tuomet su didžiausiu ma
lonumu visi sutiko pietinėje padangėje 
maža tepasirodžiusią solistę Vandą Gal- 
buogytę, kuri sudainavo Plaukia Nemunė
lis ir Ar atsimeni namelį? P. Nenortienės 
vadovaujama Londono jaunučių grupė su
šoko Kalvelį ir Suktinį. J. Kinkienės ir J. 
Alkio vadovaujama Londono jaunimo tau
tinių šokių grupė Grandis sušoko Mikitą. 
Šustą, Kubilą. Oželį. Maiūną ir Kalvelį. 
B. Snabaitienės manchesteriškai ne tik 
dainavo, bet ir sušoko Kubilą. Kepurinę. 
Mikitą, Žiogelius, Gyvatvarą ir Rugučius. 
J. Vainoriūtės vadovaujamas Nottingha
mo jaunimas sušoko Audėjėlę, Mikitienę 
ir Noriu miego.

Taigi tas iš visur suvažiavęs organizuo
tasis jaunimėlis pasirodė gausiai ir gra
žiai.

Visą programą tvarkė ir prie giedrios 
sąskrydžio nuotaikos daug prisidėjo jau
nasis DBLS vicepirmininkas J. Alkis.

Sąskrydyje buvo ir kitų vietų kur pasi
semti lietuviškos šviesos ir kultūros. B. 
Daunorienė, kaip ir kas metai, turėjo kios
ką su lietuviškomis knygomis, gintarais ir 
tautiniais drabužiais. Šįmet kioskelį turė
jo ir DBLS su knygomis, brošiūromis, vo
kais ir kaklaraiščiais.

žodžiu, sąskrydis buvo turtingas ir tu
riningas viskuo, žmonėmis ir pasirody
mais. O po jo prasideda jau vasarojimo se
zonas. Vienas kitas jau po sąskrydžio pa
siliko paatostogauti. O nuo birželio 15 d., 
kaip girdėti, pradedamos pirmosios lietu
vių vasarotojų savaitės su svečiais iš 
Rochdalės padangės ir kitur.

megzti ir pagilinti ryšiai. Apskritai valdy
ba ir Jaunimo sekcija palaiko draugiškus 
ryšius su kitataučiais išeiviais ir vieni ki
tus kviečia į subuvimus.

Gegužės mėn. išėjo antrasis „Apžvalgos“ 
numeris, jau 210 egz. Vėl matyti, kad tira
žas per mažas, paklausa labai didelė, kaip 
ir moralinė, redakcinė ir finansinė pagal
ba. Apylinkės kelias žmonėms patinka, ir 
užmigusiose apylinkėse prasideda kuždė
jimas. Kur seniau apie lietuvybę nė žodžio 
negirdėta, dabar ten kuriasi apylinkės, o 
kiti jungiasi prie Bonn-Koelno apylinkės. 
Šios apylinkės nariai ir bičiuliai plačiai 
pasklidę. Kitiems kelias iki Koelno siekia 
apie 100 km. Kai Koelne būna subuvimas, 
tautiečiai keliauja pagal tokį šūkį: „Kas 
savo, kas kito mašina, kas traukiniu, kas 
autostopu, bet visi — jauni ir seni — į 
Koelną“.

Gegužės 12 d. Koelne buvo gegužinės. 
Buvo jauku, šeimyniška, kaip visada. Va
karo metu buvo išrinkta nauja valdyba, 
aptarti ateities planai. Senajai valdybai, 
kuri buvo vienbalsiai perrinkta, buvo šir
dingai dėkojama už tokį pasiaukojantį 
darbą, surenkant po visus kampus išsi
blaškiusias aveles į vieną būrį. Revizijos 
komisija peržiūrėjo bylas ir pagyrė v-bą, 
kad ji su tokiom mažom pajamom atliko 
tokį reikšmingą darbą.

Bonn-Koeln apylinkės valdyba buvo 
praplėsta, nes ribos praplatėjo ir susidarė 
daugiau darbo. į valdybą įeina: pirm. K. 
Dikšaitis. sekr. M. Kiužauskas, ižd. A. Ma- 
kutėnas. nariai ypatingiems reikalams: J. 
Deineris. J. Packevičius, v-bos nariai jau
nimo reikalams: R. Šileris, B. Bertulaity- 
tė. Revizijos komisija: A. Kalfeldas, V. 
Lemkis, P. Gaubys (kandidatas).

Numatyta kartu su estais ir latviais 
pravesti Birželio trėmimų minėjimą. Jau
nimo sekcija pradės tautinių šokių repeti
cijas.

Iš Bonn-Koelno pavyzdžio matyti, kad 
tol lietuviškas veikimas laikysis, kol bus 
pakankamai norinčių jame dalyvauti. Ne
reikia pamiršti, kad šioj apylinkėj 40 pr. 
narių yra jaunimas iki 25 m. amžiaus. Ti
kimės, kad apie tą aplinkybę dar daug ką 
išgirsime. res

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.
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