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Pasitarimas su komisija
Vilniškiai ryšininkai su užsienio lietu

viais ieško pagalbos savo veiklai vietinia
me (respublikiniame) soviete. Gegužės 17 
d tam klausimui svarstyti buvo sušauk
tas to sovieto „užsienio reikalų komisijos" 
posėdis.

Dalyką komisijai išdėstė ryšių komite
to pirmininko pavaduotojas V. Kazakevi
čius, žymiausias ir pastaruoju metu veik
liausias išeivijos gyvenimo stebėtojas bei 
aiškintojas, šalia jo. komisijai dar kalbėjo 
sovietinės karinio parengimo organizaci
jos viršininkas Lietuvoj, sovietinis artile
rijos generolas majoras J. Žiburkus, vy
riausias ryšių su užsieniais draugijos 
(tiksliau tariant, įstaigos) vadovas R. Pet
rauskas, vadinamosios užsienių reikalų 
ministerijos skyriaus viršininkas V. Bur- 
kauskas ir „Inturisto" Vilniaus skyriaus 
valdytojas A. Sutkus. Visų tų pranešimų 
turinys viešai neatskleistas, bet ypač „In
turisto1' atstovo dalyvavimas pasitarime 
sudaro pagrindo spėti, kad reikalas kreip
tis į komisiją greičiausia bus iškilęs dėl 
ekskursijų į Vilnių suvaržymo, kuris, be 
abejo, bus sugriovęs nemažą dalį vilniškių 
„ryšininkų“ šiai vasarai numatytųjų pla
nų. (Vietoj 18 dienų lankytojams leidžia
ma viešėti tik penkias dienas. Dėl to dau
gumas numačiusiųjų šią vasarą apsilanky
ti Lietuvoj nuo to sumanymo atsisako, ir 
numatytos ekskursijos atšaukiamos).

Vargu ar toji „užsienio reikalų komisi
ja" gali ryšininkams bent kiek apčiuopia
mai padėti, nes netikėtas suvaržymas, 
greičiausia, bus buvęs pareikalautas sau
gumo (čekistų) organų. Ir viešbučių sto
ka galėjo versti suvaržyti ekskursijas, 
ypač todėl, kad saugumo organams visiš
kai nepriimtina mintis leisti atvykstan
tiems turistams apsistoti ne viešbučiuose:

BRITŲ FABRIKAS
LIETUVAI

Anglų spaudos pranešimu, britų firma 
Walmsley Maskvoje pasirašė sutartį su 
sovietų „Prommašimport" organizacija. 
Walmsley už 4 milijonus svarų sovietams 
pristatys mašinas ir kitus pagelbinius 
įrenginius kartono fabrikui, kurio gamy
ba sieksianti 90.000 tonų per metus.

Nurodoma, kad fabrikas būsiąs pasta
tytas Klaipėdoje, Lietuvoje. (i)

Septynios DIENOS
Prezidentas lamėjo rinkimus

Prancūzijoje parlamento rinkimus lai
mėjo de gaullistai — prezidento partija.

Ji laimėjo didesnę daugumą negu pra
eitame parlamente turėjo.

Springeris parduoda laikraščius

Velykų metu Vokietijos studentai ren
gė demonstracijas, kuriose, be kita ko. 
buvo reikalaujama sulikviduoti Alekso 
Springerio laikraščių imperiją. Jo laikraš
čių ir žurnalų koncernas yra didžiausias 
Vokietijoje.

Dabar pats Springeris pradeda parda
vinėti kitoms leidykloms kai kuriuos sa
vo periodinius leidinius.

Ulbriclitas priešingas

Vakarų Vokietija norėjo, kad su Rytų 
Vokietija būtų keičiamasi laikraščiais. 
Bandomajam laikotarpiui bus įsileidžiama 
Rytų Vokietijos laikraščiai į Vakarų Vo
kietiją.

Bet Rytų Vokietijos komunistų parti
jos vadas Ulbrichtas pasisakė prieš Vaka
rų Vokietijos pastangas įpiršti savo laik
raščius. Springerio spauda tik norinti ar
dyti socialistinių kraštų vienybę.

Manevrai
Čekoslovakijos, Sov. Sąjungos, Vengri

jos, Rytų Vokietijos ir Lenkijos armijos 
birželio 20 d. pradėjo manevrus.

Manevrų centras — Čekoslovakija.

Laikina vyriausybė
Italija nepajėgia sudaryti pastovios vy

riausybės.
Prieš šiuos parlamento rinkimus valdė 

krikščionys demokratai ir socialistai. Da
bar socialistai atsisako dėtis į talką, o 
krikščionys demokratai nesudaro daugu
mos.

Senatorius Leone sudaro laikiną vy
riausybę. 

kur nors kitur apsistojusius svečius daug 
sunkiau išlaikyti nepaleistus iš akių...

„Užsienių reikalų komisija“ (jai pirmi
ninkauja V. Niunka) negalės nei viešbu
čių praplėsti, nei čekistų reikalavimų pa
keisti. Kreipimasis į tą komisiją užtarimo 
vargu teturi daugiau reikšmės, kaip skęs
tančiam šiaudas.

Tačiau komisija „pritarė ryšių su už
sienio lietuviais komiteto veiklai“ ir nu
rodė. kad „jo veiklą reikia plėsti ir įvai
rinti“... Posėdyje buvusi rekomenduota 
eilė konkrečių priemonių, kurios, žinoma, 
tuo tarpu pasilieka neatidengtos ryšinin
kų kortos.

(ELTA)

LAIVŲ REMONTO DIRBTUVĖS
Klaipėdoje, prie Kuršių marių kranto, 

Sovietų Sąjunga stato naujas didžiųjų 
žvejybos laivų remonto dirbtuves. Apie 
jas Tiesa (gegužės 29 d.) rašė, kad „Tai 
bus didžiausia laivų remonto įmonė visa
me TSRS Vakarų baseine“.

Pranešime minima eilė uolių tos įmo
nės statytojų — vien lietuviškomis pavar
dėmis. Bet jų surašyta tik devyni...

(E)

PASIVAŽINĖJIMAS PO APYLINKES
Utenoje įrengto trikotažo fabriko ko

lektyvas gegužės 31 d. buvo pavažinėtas 
po Utenos apylinkes. Ekskursija buvo nu
vykusi į Kaliekių ir Naujasodžio kaimų 
laukus, kur, anot Tiesos pranešimo, 1919 
metais „už tarybų valdžią iki paskutinio 
kraujo lašo mūsiškiai kovėsi su geriau 
ginkluota buržuazine armija“.

Tas „mūsiškiai“ praskleidžia paveikslą, 
rodantį, kas yra tas naujo fabriko Utenoje 
personalas. „Mūsiškiai“, kurie anuomet 
ties minėtais kaimais kovėsi, buvo tik Le
nino Lietuvon siųsti — Kapsuko atsivesti 
suvargę rusai. Kovėsi jie ne kažin kiek ir 
tikrai ne „iki paskutinio kraujo lašo“, nes 
jie, lietuvių savanorių kariuomenės ati
tinkamai „paraginti", palaidais būriais pa
sklido po laukus ir kaimus ir, po truputį 
pasiplėšikaudami, traukė Zarasų link, 
sakydami, kad pasidarė „žarko“ (karš
ta). (E)

Geležinkelių streikas
Britanijos geležinkelių darbininkai pra

dėjo dirbti „pagal taisykles“ — vykdyti 
dalinį streiką.

Streiko priežastis —- atlyginimo klausi
mas.

Orinis susisiekimas su Berlynu
Rytų Vokietija suvaržė Vakarų Vokie

tijos piliečiams susisiekimą su Berlynu. 
Dėl to protestą reiškia ir sąjungininkai.

Bet Vakarų Vokietijos vyriausybė veda 
pasitarimus su dabar Berlyną aptarnau
jančiomis lėktuvų bendrovėmis, kad jos 
padažnintų skridimus.

Nesusipratimai tarp Izraelio vadų
Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 

Dajanas pareiškęs, kad J. Tautų rezoliu
cija, reikalaujanti pasitraukti iš užimtųjų 
žemių, prieštaraujanti Izraelio interesams, 
dėl to nevykdytina.

Toks jo pareiškimas kenkiąs Izraelio už
sienių reikalų politikai, dėl to turės būti 
svarstomas uždarame partijos posėdyje.

Aiški dauguma
Naujuose parlamento rinkimuose Kana

dos liberalai gavo aiškią daugumą, kurios 
trūko buvusiame parlamente.

Lordų rūmų reforma
Jau kuris laikas Britanijos vyriausybė 

ruošiasi reformuoti lordų rūmus ir tuo 
reikalu tariasi su opozicijos partijų at
stovais.

Bet kai lordų rūmai nutarė neparemti 
vyriausybės dėl suvaržymų Rodezijai. vy
riausybė pagrasino pati viena įvykdyti re
formą.

Vietname nieko nauja
Vietname tebevyksta kovos.
O Paryžiuje vykstančiuose pasitarimuo

se tarp amerikiečių ir šiaurės vietnamie
čių nieko nepasiekta.

LIETUVIAI JAUNIMO
FESTIVALYJE

Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, šią vasarą 
vėl rengiamas „Pasaulinis jaunimo ir stu
dentų festivalis“. Tai devintas toks fak
tiškai rusų komsomolo vadovybės rengia
mas atitinkamai atrinkto jaunimo pobū
vis.

Iš Vilniaus į tą festivalį siunčiami Vil
niaus miesto pučiamųjų instrumentų or
kestras „Trimitas“ ir „Lietuvos" ansamb
lio birbynininkų kvintetas (pernai buvo 
Montrealy). Su jais vyksta Vilniaus kon
servatoriją baigianti dainininkė Giedrė 
Kaukaitė. Dalyvausianti ir dar viena lie
tuvaitė dainininkė, Džilda Mažeikaitė, ku
ri dabar jau tik „buvusi vilnietė, nes yra 
rusų valstybinio estradinio orkestro solis
tė Maskvoj.

(E)

RAGINIMAS SPARČIAU
DIRBTI

Kompartijos centro komitetas Vilniuje 
birželio 18 d. vėl paskelbė atsišaukimą 
statybininkams, ragindamas sparčiau 
dirbti. šių metų penkių mėnesių planas 
pilnai neįvykdytas nė vienoj statybos sri
ty. Gyvenamųjų namų pastatyta tik 59 
procentai pusmečio plano. (E)

Teptuko
Birželio 4 d. Vilniaus Tiesoj buvo iš

spausdinta „planuojamam ūkiui“ būdin
ga „Elegija apie teptuką". Ne apie dai
lininko, o apie paprastą namų dažymo 
teptuką. Esą:

„Niekas neginčija, kad teptukas — 
paprastas daiktas, bet keisčiausia tai, 
kad kuo daugiau technikos ir kuo ji su
dėtingesnė, tuo sunkiau darosi gaminti 
dažymo teptukus ir šepečius"...

„Šiemet penkių respublikos miestų sta
tybos-remonto organizacijoms reikia 1400 
rankinių dažymo šepečių. Paskirta — tik 
1000. Luboms dažyti šepečių reikia 1500. 
Jau dabar aišku, kad jų negaus nė 
vieno. Šepečių langams dažyti vietoj 3150 
paskirta tik 1000. Vietoj 700 didžiųjų 
dažymo šepečių remontininkai turės ap
sieiti tik su 280... Tai tik remontininkų 
pretenzijos. Jų (pretenzijų) dar daugiau 
turi statybininkai. Parduotuvėse šepečiai 
ir teptukai pasirodo tik prieš didžiąsias 
šventes. Tiesiog nesuprantama, kaip vis 
dėlto nudažomos sienos ir pastatai!“

„Kuo gi vis dėlto dirba dažytojai? Kiek 
vienas geresnis meistras perkasi sau 
įrankius „juodoje rinkoje“ — pas priva
tininkus. Tokie įrankiai kainuoja trigu
bai, keturgubai brangiau, negu parduo
tuvėse. Tačiau darbininkui, savo pinigais 
įsigijusiems įrankius, atlyginama tik 
valstybine kaina“.

„Elegijoje“ prisimenama, kad buvo me
tas, kada teptukų Lietuvoje ne tik sau 
užtekdavo, bet jų būdavo net eksportuo
jama. Tai būdavo „buržuaziniais laikais". 
Tiesa, tada nebuvę tiek statoma, bet... 
„Teptukų vis mažėjo, kol ši produkcija 
tapo deficitine. Ir tik dabar visi susigrie
bė — trūksta žaliavos“... Atseit, trūksta 
šerių ir ašutų. Mat, kiaulės dabar geres
nės esančios, bet jų šeriai trumpi, o arklių 
iš viso nedaug teliko. Svarbiausia, — še
rių rinkimas pakrikęs: renka juos „kas 
nori ir kada nori“.

Ir, matyt, suranda, susirenka, nes:
„O tuo tarpu gyvai vyksta prekyba iš 

po skverno. Yra gerų šepečių, teptukų. 
Yra! Tik jie gaunami dievai žino kokiais 
keliais ir už trigubą — penkiagubą kai-

ANSAMBLIO PROGRAMA
„Lietuvos“ ansamblis pastaruoju metu 

yra parengęs koncertų programą vardu 
„Laimės Nemunėlis-', sudarytą iš senovi
nių ir naujų vestuvinių dainų bei apeigi
nių vaidinimų. Ši programa skirta „vieti
niams vartotojams“ ir pastaruoju metu 
buvo atlikta 18 rajonų centruose Lietu
voje. (E)

POETO MINĖJIMAS

Marijampolės (dabar vad. Kapsuko) 
viena vidurinė mokykla (itnernatas) pa
vadinta V. Mykolaičio - Putino vardu. Ne
seniai ten įvyko Putinui pagerbti koncer
tas, kurio metu buvo ir paskaita apie Pu
tino kūrybą, o aktorius Laimonas Norei
ka deklamavo Putino kūrinius. Iškilmėse 
dalyvavo Putino žmona Emilija Mykolai
tienė, jo broliai — Antanas, Motiejus, Juo
zas ir sesuo Elžbieta Gudaitienė.

VILNIAUS TELEFONAI
Po ilgos metų ei'.ės laukimo pagaliau 

Vilniuje išleido naują telefonų abonentų 
sąrašą, skirtą 1968 metams. Tai, žinoma, 
dar neteikia daug vilčių, kad 1969 metams 
bus naujas. Ir tai ši knyga buvusi suda
ryta tik pagal 1967 m. spalio 1 d. padėtį, 
bet, išleidimui užtrukus, buvusi papildyta 
iki šių metų vasario mėnesio padėties. 
Knygą netrukus žadama pardavinėti. At
seit, už abonentinį mokestį knygos neduo
da. Telefonų Vilniuje esą 31.000, iš jų 
11.000 priklausą valstybinėms įstaigoms. 
Tačiau tai nepasako, kiek yra privačių te
lefonų, nes šalia valstybinių dar yra ko
munalinės įstaigos, valstybinės įmonės, 
„kooperatinės“ įmonės ir 1.1. (E)

NAUJI DAKTARAI

Kauno Medicinos Institutas sovietinių 
aukštųjų mokyklų sistemoj jau yra įgijęs 
tiek pripažinimo, kad gali ir daktaro laips
nius teikti. Gegužės gale šiame institute 
apgynė disertacijas daktaro laipsniui dvi 
medikės: Klaipėdos ligoninės akių sky
riaus vedėja Ona Jaudegytė ir instituto 
docentė Jūratė Dievaitienė.

Tuo pačiu metu meno mokslų daktaro 
laipsnį įgijo ir muzikologas J. Gaudrimas, 
Vilniaus konservatorijos muzikos istorijos 
katedros vedėjas. Jam disertaciją ginti 
teko Leningrado konservatorijoje.

(E)

elegija
ną. Verslininkai gamina juos namuose ir 
pardavinėja už kampo. Jiems viskas iš
simoka — ir medžiaga, ir darbas. Išsimo
ka jiems, bet ne valstybei“.

Iš to — „naujos ekonominės politikos“ 
siūlymas: „Tur būt, atėjo laikas padėti 
tiems žmonėms realizuoti savo produkci
ją. Mes dabar visokeriopai remiame vers
lų vystymąsi. Reikia pasirūpinti tik tuo, 
kad verslininkų produkcija būtų gerai 
realizuojama, kad jų pagamintus šepe
čius ir teptukus galėtų, kad ir už dides
nę kainą, nusipirkti tie, kurie nežino, kur 
ir kaip galima gauti šepetį ar teptuką"...

(ELTA)

ŠOKIŲ LAIMĖTOJAI
Kauno sporto halėj vėl buvo surengtos 

pramoginių šokių varžybos, kuriose daly
vavo šokėjų poros iš Rygos, Talino, Mins
ko, Leningrado, Maskvos, o taip pat iš 
Vokietijos, Austrijos, Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos.

Pirmos vietos laimėtojams skiriamąją 
dovaną — „Gintarinę porą“ — vėl laimė
jo kauniečiai gydytoja Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos. (E)

PRISIMINIMAS, NORS IR 
PAVĖLUOTAS

Adolfas Putcė buvo įsijungęs Coventrio 
savanorių rusų kalbos vertėjų grupėn, ku
ri, dirbdama savaitgaliais iki vėlybos nak
ties, padėjo mašinų įrankių firmai laimėti 
varžybas prieš Ameriką, Vokietiją, Italiją 
ir Prancūziją; firma laimėjo iš Rusijos 
pusantro milijono svarų vertės užsakymą.

Šitaip rašo birželio 5 d. „Daily Mail“. 
Per tris savaites ta rusų kalbos mokytojų, 
lektorių bei mašinikių nedidelė grupė 
pagaminusi apie šios firmos mašinų įran
kius vertimų krūvą net 12 pėdų aukščio ir 
sveriančią 336 svarus.

Iš šio straipsnio matyti, kad užsakymą 
laimėjusi firma dar nežino, jog jos kuklu
sis ir darbštusis talkininkas A. Putcė, 72 
metų pensijon išėjęs rusų kalbos mokyto
jas, neseniai mirė ir ilsisi Manchesteryje, 
kur gyvena jo jaunesnysis sūnus kun. A. 
Putcė su savo motina. B. V.

PASALI. YJE
— Skelbiama, kad Biafroje, nuo Nige

rijos atsiskyrusioje krašto dalyje, kurią 
jau seniai puola federalinės vyriausybės 
kariuomenė, pėr pusmetį badu mirs bent 
milijonas žmonių.

— Vežamą į ligoninę prirakintą prie 
sargybinio per Montrealio miestą Kana
doje 18 metų uė plėšimus nuteistą Paulių 
Mikulų pagrobė kaukę užsidėjęs ginkluo
tas vyras, kuris pakeliui nusipirko piūk- 
liuką, perplovė grandinę, kuri rišo kalinį 
su sargybiniu, paleido sargybinį, o kalinį 
nusivežė.

— Brooklyne, JAV, motina buvo pa
šauta, bet vaikas gimė su kulka pilve.

SPAUDOJE
„MŪSŲ VEIDMAINIŠKUMAS“

Laikraštininkas Al. Gimantas, rašyda
mas apie išeivijos santykiavimą su Lietu
va, jėzuitų leidžiamuose „Laiškai lietu
viams“ 1968 m. gegužės mėn. laidoje aiš
kina:

„Visame tų santykių nagrinėjimo komp
lekse iškyla visa eilė faktų, rodančių 
mūsų veidmainiškumą. Žiūrėk, asmuo ne 
kartą šaukęs prieš santykius, prieš kelio
nes ir kitus ryšius, o jo žmona, sau be jo
kios reklamos, patylučiai. jau lankėsi Lie
tuvoje ir tiek. Kitas tautietis, ne kartą 
spaudoje rašęs apie nepadorumą tų, kurie 
eina žiūrėti sovietinamoje Lietuvoje ga
mintų filmų, pats vyksta „Niekas nenorė
jo mirti" filmo seansan ir dar kartu veda
si vienos bendrinės organizacijos pakan
kamai žymų pareigūną! Dar kitas, daug 
kartų pasisakęs prieš visus susitikimus 
su iš Lietuvos atvykstančiais, mielai pri
ima, vaišina, globoja iš tėvynės atvykusį 
intelektualą, nors ir stengiasi tai atlikti 
paslapčia, kad tik mažiau kas žinotų. Tre
čias, žiūrėk, viešai ar net spaudoje bur- 
noja prieš kitą savo tautietį, kuris turi be
ne pačią didžiausią išeivijoje lietuviškų 
knygų, sovietinamoje Lietuvoje išleistų, 
biblioteką. Bet ateina metas, kai tam pa
čiam tautiečiui verktinai prireikė vienos 
ar kitos knygos, ir, akis nuleidęs, skambi
na prie pultojo tautiečio durų: „Bičiuli, ar 
negalėtumei paskolinti...“

LIETUVIŠKOS KNYGOS
GIMIMAS

Išėjus ketvirtajam ir paskutiniajam 
„Mūsų Lietuvos“ tcgnui, veikalo autorius 
Bronius Kviklys „Drauge“ gegužės 25 d. 
pasisako:

„Rašyti mane paskatino senieji išeiviai 
— Tėvynės mylėtojai, pasiūlydami pa
ruošti, taip vadinamą, Lietuvos žemių ap
rašymą. Mane sujaudino tų lietuvių dide
lė meilė gimtajai žemei, tam kraštui, ku
ris be gyvybės-nieko jiems daugiau neda- - 
vė ir carinės rusų okupacijos laikais’ be " 
skurdo nieko daugiau nematė. Aš gi bu
vau iš Nepr. Lietuvos jau šį bei tą gavęs...

„Laiko daug neturėjau. Kartais sunkus 
fizinis darbas medžio (vėliau geležies) 
fabrike tiek išvargindavo, kad grįžęs ne
begalėdavau ir prie rašomosios mašinėlės 
prisėsti. Bet dažniau būdavo šviesesnių 
valandų... Pasirodė, kad planingai tau
pant laisvalaikio valandas, nesimėtant į 
kitus darbus, pasirinkta viena kryptimi 
galima ir daugiau padaryti...

„Leidimo išlaidas („Mūsų Lietuvą" iš
leido J. Kapočius — rem.) dengė prenu
meratoriai. kuriuos sutelkė leidėjas. Bet 
redakcijos išlaidomis teko pačiam rūpin
tis. Parėmė, galima sakyti, tik Ohio liet, 
gydytojų sąjunga, paskirdama 1000 dole
rių piniginę premiją...

„Šiaip jau nei „veiksniai“, nei kas kitas 
šio darbo nerėmė. Redakcijos finansavimo 
pagrindas: mano paties ir žmonos darbas.“

vykdo planą
„Švyturio“ žurnalo 1968 m. gegužės 

mėn. laidoje V. Mačius taip rašo:
„Štai Vilnius, Užupių gatvė. Lietus pila 

kaip atogrąžose. Kanalizacijos vamzdžiai, 
šalikelės, šaligatviai apsemti vandens. 
Gatvėje telkšo didžiulės balos. Staiga (jūs 
trinate akis, jūs netikite) gatvėje suburz
gia mašina ir iš didžiulės cisternos visa 
jėga švirkščia vanduo.

„Per lietų laisto gatves!!!
„Ne vieną kartą ir ne du kasmet mato

me tokį linksmą vaizdelį...
„Suprantantys linguoja galvas: vairuo

tojas, kurio pareiga laistyti gatves, vyk
do „planą".

„Štai atėjo sausra. Dulkės nugula asfal
tą... Deja, šių mašinų dabar neišvysi gat
vėse. Gali ryti dulkes, gali teršti drabu
žius. dulkės skverbiasi į butus, į maisto 
parduotuves.

„Kurgi vandenvežiai?
„Jie dabar vykdo kitą „planą“: karštli

giškai laisto individualius sodus, daržus. 
Kad tik jiems rubliai į kišenes greita sro
ve plauktų... Ir privatūs, ir valdiški... Vie
nu kartu“...
LIETUVA, GUDIJA IR 
TADŽIKISTANAS...

Pirmaujantis britų švietimo reikalu 
laikraštis „The Times Educational Sup
plement", birželio 7 d. rašydamas apie da
bartine švietimo padėtį Sovietų Sąjungo
je, be kita ko, nurodo:

„Šiais mokslo metais (Sov. Sąjungoje — 
rem.; yra 2.319.000 mokytojų. Pranešama, 
kad daugumas jų yra gerai paruošti, bet 
Lietuva, Gudija ir Tadžikistanas kenčia 
dėl dalies blogai paruoštų mokytojų.“

(rem)
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Ikaro
Sonata 
kitiems

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis — 
didelis vardas. Didelis vardas didelio žmo
gaus, muziko ir dailininko, kuris, pasi
traukdamas iš gyvųjų, paliko apie save 
tam tikrą legendą. Legendos pradų būta 
jo gyvenime. Atėjo žmcįus ir lietuvis nuo 
Druskininkų, genijaus lygio pasiekė mu
zikoje ir tapyboje ir išėjo. Piešė jis taip, 
kaip niekas iki tol. Kūlė muzikos daly
kus. Jeigu jo muzikiniams kūriniams gal 
ilgiau trūko sąlygų išpildyti, tai tapybos 
darbai pasiekė garso.

Čiurlionio tapybos darbai dabar dažnai 
kartojami šen ir ten ir leidžiami aplankais 
ir atvirutėmis, žodžiu, jo garsas auga, 
ypač kaip tapytojo. Apie jį ir knygų yra 
išleista. Prieš keletą metų Nidos Knygų 
Klubas yra išleidęs ir pirmąjį romaną 
čiurlioniškąja tema — Jurgio Gliaudos 
„Ikaro sonatą“.

Tas romanas nėra biografinis. Jis nėra 
visas skirtas Čiurlioniui. Tai čiurlioniš
kas romanas, kur pats Čiurlionis maža ir 
tepasirodo. Dėl to čiurlioniškumo jis ir už
neša daugiau į pasaką. Dėl to kai kam tas 
romanas atrodo sunkokas skaityti ir su
prasti. Idėjų ir vaizdų pasaulis, žinoma, 
nėra taip pigiai pajėgiamas suprasti, kaip 
trijų muškietininkų nuotykiai.

O kai kam atrodo, kad „Ikaro sonata“ 
bene bus pats geriausias J. Gliaudos ro
manas. Kas taip žiūri, b-> abejo, galvoja 
apie romaną ne kaip į nuotykų apsakymą, 
bet kaip apie vienokį ar kitokį čiurlioniš- 
kumą. į

Leidėjai, pasirodo, nusprendė, kad tasai 
J. Gliaudos čiurlioniškumas visiškai gali 
tikti pristatyti kitataučiui rinktiniam 
skaitytojui svetima kalba. Dėl to išleido jo 
„Ikaro sonatą“ anglų kalba (The Sonata 
of Icarus by Jurgis Gliaudą, išleido Ma- 
nyland Books leidykla, kurios adresas 
yra: Box 266, Wall Street Station, New 
York 5, N.Y., USA. Knygos kaina 5 dol.).

Knygą išvertė mūsų senas pažįstamas 
Raphaelis Sealey. Įžangą jai parašė ame
rikietis prof. Charles Angoff, kuris šitaip 
yra jautriu žodžiu palydėjęs į anglosak
siškąjį pasaulį jau visą krūvą į anglų kal
bą išverstų ir tos pačios leidyklos išleistų 
lietuvių rašytojų kūrinių. Knyga pailius
truota M. K. Čiurlionio paveikslų nuo
traukomis.

Daugumas mūsų skaitytojų, tur būt, 
jau pažįsta J. Gliaudos „Ikaro sonatą“. 
Dėl to labiausiai gali būti įdomu, ką apie 
tą romaną sako amerikietis Ch. Angoff, 
literatūros specialistas ir žmogus, kuris

DR. PAULINA KALVAITYTĖ -KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(3)

RENTGENO SKYRIAUS VEDĖJA

Tais pačiais metais šviet. Ministerija pradėjo 
organizuoti universitetą. Buvo sudaromi atskirų fa
kultetų branduoliai. Medicinos fakultete branduolį 
sudarė 5 gydytojai. Į tą branduolį įėjo busimieji pro
fesoriai: dr. Avižonis, dr. Žilinskis, dr. Radzvickis 
ir, rodos, dr. Lašas ir Mažylis. Jie turėjo parūpinti 
busimojo mokomojo personalo kadrus ir reikiamas 
patalpas atskirų katedrų paruošiamajam bei dėsto
majam darbui. Uždavinys iš tiesų nelengvas: nebuvo 
nei pakankamai gydytojų specialistų, galinčių imtis 
mokomojo darbo, nei tinkamų patalpų. Kaunas bu
vo per ankštas laikinosios sostinės reikalavimams: 
trūko tinkamų patalpų įstaigoms ir butų persona
lui, tai ir medicinos fakulteto patalpos nebuvo pri
taikytos mokomajam darbui. Tačiau gera, kad nors 
tokios buvo surastos.

Į mokomojo personalo sudėtį buvo numatytas 
ir dr. Žemgulys, bene įvadui į chirurgiją dėstyti, ta
čiau jis buvo įpareigotas dar vykti į Vokietiją pastu- 
dijuoti-pasipraktikuoti. Išvyko jis be entuziazmo, 
o po 3 mėn. sugrįžęs atsisakė siūlomosios docentū- 
ros ir išėjo dirbti į Karo ligoninę.

Dar per porą mėnesių prieš gaudamas pasiūly
mą priimti docentūrą dr. žemgulys buvo atsisakęs 
Rentgeno skyriaus vedėjo pareigų, perleisdamas jas 
man. Prieš man perimant šias pareigas, Rentgeno 
skyriaus vedėjui buvo nubrauktas ligi tol mokama
sis trečdalis brutto pajamų. Taigi aš begaudavau

Senos
Su knygomis apie Lietuvą didžiosiomis 

Vakarų kalbomis mums per daug nesiseka. 
Brošiūras ir visokias sąlankas palikdami 
nuošalyje, kitakalbių knygų, liečiančių 
lietuviškuosius reikalus, mes aplamai tu
rime tik ribotą ir, be abejo, visiškai nepa
kankamą skaičių. Tačiau ir toji ribota to
melių eilė toli gražu nėra itin džiuginan
ti, nes iš tiesų beveik nėra nė vienos kita
kalbės knygos apie Lietuvą, kurią galėtu
me be jokios dvejonės įduoti į ran
kas anglui, prancūzui ar vokiečiui. Nelie
tuvių autorių knygos pernelyg dažnai yra 
klaidinančios, o geresniosios, kaip, pvz., 
Noremo parašytoji, yra pasenusios ir ne- 
beperteikia šių dienų lietuviškosios tikro
vės.

Lietuviui autoriui prabilti į vakarietį ne 
taip jau lengva, nes knygos tikėtinumas, 
o tuo pačiu ir poveikis, priklauso ne vien 
tik nuo autoriaus objektyvumo, bet ir nuo 
tokio objektyvumo akivaizdumo. Kitaip 
sakant, knyga turi būti ne tik objektyviai 

tik dabar, iš vertimų, susipažįsta su mūsų 
rašytojų kūriniais. Amerikiečiai. aišku, 
turi platesnę literatūrą už mūsiškę ir ne
maža pasaulinio garso rašytojų. Vadinas, 
jam lengva palyginti. O kai jis žiūri į 
mūsų rašytojų darbus, pajėgia tai pada
ryti daug bešališkesne akim, negu mes 
patys. Mes vis nepajėgiame tarpusavy at
sikratyti visokių aistrų ir aistrelių, dažnai 
savo asmeninius santykius perkeldami į 
darbų sritį. Jeigu su kuriuo žmogum tu
rėjom progos kada nors susiremti kardais 
ar špagomis dėl politikos, tai neužmirštam 
atsiskaityti ir tada, kai išeina to taria
mojo priešo knyga.

Ch. Angoffas apie šį J.Gliaudos roma
ną sako, kad jis yra brandus, šviežias ir 
įdomus. Tai jau daug pasako.

Be kita ko, „Ikaro sonata“ yra jau ant
ras J. Gliaudos romanas anglų kalba. 
Anksčiau buvo išleistas „Namų ant smė
lio“ vertimas, kuris gal ir dėl savo temos 
buvo pasiekęs didelio tiražo amerikiečių 
spaudą.

Šio lietuviško romano išleidimas anglų 
kalba yra naujas darbas Stp. Zobarsko 
suorganizuotos ir vedamos Manyland 
Books leidyklos. Sunkus tai darbas, bet, 
žiūrėkite, Stp. Zobarskas jau daug pasie
kė, populiarindamas anglosaksuose mūsų 
literatūrą. Kai kurie tų verstinių darbų 
šen ten perspausdinami, kiti susilaukia 
didesnio kritikų dėmesio. Vargas, žinoma, 
tas, kad pačios geriausios mūsų rašytojų 
knygos yra perdaug lietuviškos ir išran
kiam kitataučiui ne visada labai patrauk
lios, ypač daugiau masiniam kitataučiui, 
kuris mėgsta misti nuotykių romanais 
nuo pat mažumės.

K. Abr.

vien tik algą. Tatai buvo natūralu, ir aš dėl to ne
sisielojau. Visas blogumas buvo tas, kad tais metais 
vokiškos okupacinės ostmarkės kursas visą laiką 
smuko, o algos mums būdavo išmokamos labai pa
vėluotai, kartais mėnesiu ar net ir dviem. Kodėl 
taip vyko, sunku pasakyti, tačiau ligoninėje buvo 
atvirai kalbama, kad ūkio vedėjas daro biznį perso
nalo algų sąskaiton. Ligoninės vadovybė į tas kal
bas nereaguodavo, nedarė pastangų jų nuneigti. O 
tai davė pagrindo manyti, kad jose esama tiesos. Ži
noma, gaudami ligoninėje pilną pragyvenimą, ne- 
kentėme mitybos nepriteklių, tačiau pinigo, dienos 
kursu atskaičius iš pavėluotai gaunamosios algos už 
išlaikymą, maža kas telikdavo. Iš to likučio galėda
vai gal kokį tuziną fotografinių plokštelių nusipirk
ti. Paveikta tuomet buvusios netvarkos ir ligoninėje 
sklindančių gandų, parašiau laikraščiui, nurodyda
ma į personalui daromąją skriaudą, kad algos neiš
mokamos laiku, ir pasirašiau savo pavardę. Perso
nalas tuo mano rašiniu buvo patenkintas, tačiau aš 
gi administracijai užmyniau ant nuospaudos. Ligo
ninės direktorius tame pat laikraštyje išspausdino 
atsakymą. Atsakymas buvo skystas ir nenušvietė 
mano iškeltųjų klausimų, tad ir vėl parašiau. Po to 
vieną dieną kažkas iš personalo pranešė, kad ligo
ninės administracija ruošia man „teismą“: būsiąs 
sušauktas gydytojų posėdis, ir čia būsianti kaltina
ma, kad išnešu į viešumą ligoninės vidaus reikalus. 
Tikrai, rodos, tą patį vakarą, kai man buvo praneš
ta, tas „teismas“ ir įvyko. Mane, kaip kaltinamąją, 
pakvietė į posėdį jau gydytojams tą reikalą apta
rus. Na, ir kaltino mane ir direktorius, ir ūkio vedė
jas, ir kai kurie kolegos gydytojai! Tylėjo tiktai Vi
daus ligų skyriaus vedėjas. Tylėjo ir šypsojosi. Ty
lėjo ir jaunesnysis Chirurgijos skyriaus asistentas dr. 
Fl. Tallat-Kelpša. Aš ramiai klausiausi kaltinimų. 
Pabaigus kaltintojams, paprašiau ir aš žodžio, rem
damasi tuo, kad paprastai ir kaltinamajam leidžia
ma pasiaiškinti. Pradėjau kalbėti, o direktorius vis 
mane pertraukinėja. Pagaliau paprašiau, kad jis pa
lauktų, kol aš baigsiu, nes ir aš kantriai laukiau jų 
kalbų galo, nepaisydama dažnai perdėtų ir neteisin
gų kaltinimų. Mano pastaba paveikė, ir aš nebebu
vau pertraukinėjama. Baigdama dar pasakiau, kad 
yra toks žmogus, kuris mane palaikytų, jeigu jis čia

recenzijos
parašyta, bet tas objektyvumas skaityto
jui turi būti pastebimas, į akis krintantis.

Štai, prieš trejetą metų New Yorko 
Praegerio leidykla išleido prof. dr. V. 
Stanley Vardžio redaguotą knygą „Lith
uania under the Soviets“. Pirmu žvilgsniu, 
rodos, geriau būti nė negalėtų. Knygą iš
leido ne lietuviška mūsų išeiviška leidyk
la, bet tarptautinio garso Praegeris. Aš- 
tuoni knygos autoriai yra filosofijos dak
tarai ar profesoriai, ir tik vienas jų pagal 
profesiją, tur būt, laikytinas politiku. Sep
tyni tų autorių, beje, yra lietuviai, ir vien 
tik šitas faktas, atrodo, kitataučiui kny
gos vertintojui sukelia įtarimą dėl knygos 
objektyvumo.

Kad toji knyga vis dėlto yra šiokio to
kio dėmesio verta, liudija faktas, kad ją, 
be kitų, savo laiku recenzavo, tur būt, įta
kingiausias pasaulyje knygų kritikos sa
vaitraštis — londoniškis „The Times Lite
rary Supplement“. Niekniekių ir, taip sa
kant, žemiau kritikos esančių leidinių 
TLS nepastebi, bet šiaip maždaug visas 
naujas knygas anglų kalba aptaria, o taip 
pat ir svarbesniąsias kitomis kalbomis. 
TLS (taip sutrumpintai šitas savaitraštis 
paprastai vadinamas) knygų aptarimus 
spausdina be autoriaus parašo, atseit, pats 
TLS, su visu savo prestižu ir įtaka, verti
na savo vardu. Tačiau, į V. Stanley Var
džio redaguotosios knygos recenziją įsi- 
skaičius. atrodo, kad nežinomasis recen
zentas turi nemaža duomenų apie Lietu
voje gyvenusias tautines mažumas ir kad 
jam ypačiai žydų reikalai yra artimai pa
žįstami. Tas pažinimas nueina taip toli, 
jog recenzijoje net suabejojama, kad tarp 
1919 ir 1939 metų Lietuvoje žydų tebuvo 
„tik“ 7 nuošimčiai gyventojų, nors tokie 
duomenys remiami patikimais statistiki- 
niais apskaičiavimais ir bent vienu visuo
tiniu gyventojų surašymu, bet, antra ver
tus, recenzijoje visiškai teisingai nurodo
ma, kad aname laikotarpyje žydai Lietu
vos miestuose ir miesteliuose sudarė la
bai aukštą gyventojų nuošimtį, o kai kur 
ir daugumą. Tačiau kyla klausimas, koks 
reikalas recenzijoje buvo kalbėti apie žy
dų mažumą Lietuvoje iki 1939 m., kai pa
ti recenzuojamoji knyga Kalba apie so
vietinę Lietuvą, atseit, jau pokario laiko
tarpį, o šiuo metu žydų mažuma Lietuvo
je juk iš tiesų yra nedidelė?!

Įdomiausios recenzijos pastabos tačiau 
yra tos. kurios iškelia knygos tikėtinumo 
klausimą. Recenzija ir pradedama apgai
lestavimu, kad trūksta patikimos infor
macijos apie Baltijos kraštus, nes ją pa
prastai teikia sovietų propagandininkai 
arba emigrantai, kurie nesą pernelyg ob
jektyvūs... žodžiu, pats faktas, kad septy
ni knygos autoriai (aštuntasis, beje, yra 
italas) yra užsienių lietuviai, vertintojui

proga
jau sukelia įtarimą dėl knygos objektyvu
mo, kas ir išreiškiama paskutiniuoju re
cenzijos sakiniu: „Šis tomas pateikia kai 
kuriuos faktus, kurie turi būti priimti 
dėmesin“.

ši išvada, tur būt, laikytina teisinga, 
nes iš knygos reikalaudami ne propagan
dos apie Lietuvą, bet pirmoje eilėje beša
liškos informacijos, turėsime pripažinti, 
kad atskiri knygos skyriai arba straips
niai nėra lygiaverčiai. Kiekvienas iš as
tuonių autorių juk yra atsakingas už savo 
atskirą indėlį, ką pagaliau savo įžangoj ir 
pats knygos redaktorius pabrėžia. O kol 
geresnės tokio pobūdžio knygos anglų kal
ba apie Lietuvą neturime, galime supras
ti ir tuos lietuvius bei lietuviškas institu
cijas, kurios šį leidinį progai pasitaikius 
padovanoja įtakingesniems kitataučiams. 
Vis dėlto tai nėra vien lėkšta propagandi
nė medžiaga, kurioje lietuviai tik giriasi 
ir graudena.

Grįžtant prie anos TLS recenzijos, pri
minsime. kad joje yra ir daugiau faktiškų 
netikslumų. Sakykime, ten abejojama, 
kad 1930 m. Stalino nužudytieji sovieti
niai generolai Uborevičius ir Putna buvę 
„lietuvių kilmės“. Recenzentas girdėjęs, 
kad Uborevičius buvęs gudas, o Putna — 
estas, o, be to, jie abu, esą, elgęsi kaip ru
sai. Jeigu su pastaruoju teiginiu gal ir ga
lima būtų sutikti, vis dėlto dar lieka ne
aišku, iš kur recenzentas savo tokias in
formacijas ištraukė.

Apie aukštaitį Uborevičių pakankamai 
jau paliudijo Juozas Švaistas savo prisi
minimuose, o apie tariamai „estiškąjį“ 
Putną kitą kartą papasakosime.

Z. Amaitis

V. DAUNORAS GRIŽO
V. Daunoras, operos solistas, studijavęs 

dainavimą Italijoje ir dabar grįžęs į Vil
nių, pareiškė, kad geresnės mokyklos, kaip 
Italijoj, neturėjęs. Būdamas Italijoj, turė
jęs progos šešis kartus dainuoti La Scala 
operos teatre (Rigoletto operoj Montero- 
ne rolę ir Mozarto Idomenėjoj), be to, da
lyvavęs daugiau kaip 30 koncertų Romoj, 
Florencijoj, Neapoly, Pizoj ir kituose Ita
lijos miestuose. Dabar keliems koncertams 
išvyksta Suomijon. Vilniuj pradėsiąs dai
nuoti tik rudenį. (E)

GEOLOGAS K. KEMEŽYS
— FILOSOFIJOS DAKTARAS

Gegužės mėn. pabaigoje Australijos sos
tinės Cannbeios universitetas iškilmingo
je aplinkoje suteikė lietuviui geologui Ka
ziui Kemešiui filosofijos daktaro laipsnį.

Po to K. Kemešys puošnia uniforma 
kartu su žmona buvo nufotografuotas, ir 
Australijos dienraštis išspausdino jo foto
grafiją.

būtų. Turėjau galvoje dr. Žemgulį, kuris jau buvo 
išvykęs į užsienį. Mano nustebimui, tuojau už mane 
pasisakė dr. Tallat-Kelpša. Tačiau kaltintojai nebu
vo patenkinti nei mano pasiaiškinimu, nei dr. Tallat- 
Kelpšos pasisakymu. Jie dar pikčiau ėmė man pri
kaišioti ir pulti mane. Tuomet aš pasakiau, kad man 
nebėra ko klausytis jų kalbų ir kad aš rytoj išvykstu 
iš Kauno. Išeinančios iš to posėdžio manęs niekas 
nestabdė.

Rytdienai buvo paskirta keletas virškinamojo 
trakto tyrimų, tad nuėjau iš ryto jų atlikti. Mano 
personalas, atrodo, manęs nebelaukė ir žiūrėjo į 
mane, lyg į svetimą, dėl to turėjau įspėti, kad kol esu 
tarp jų, tai esu jų viršininkė ir jie turi klausyti mano 
nurodymų. Tiesa, jie mane laikė nukentėjusia ir už
jautė, o sanitarė net apsiverkė pamačiusi.

Atlikusi peršvietimus, nuėjau į savo kambarį 
ruoštis kelionei, čia man betriūsiant, atėjo direkto
rius ir ėmė grasinti, kad jis neįeisiąs man nei išvykti, 
nei mesti darbo, o jeigu reikia, tai pakviesiąs karei
vių man sulaikyti. Susijuokusi pasakiau, kad aš nesu 
mobilizuota ir kad jis negali manęs gąsdinti karei
viais. Pasakiau, kad skirtąjį darbą atlikau ir jokie įsi
pareigojimai daugiau manęs neriša. Pamatęs, kad 
grasinimai neveikia, direktorius pradėjo nusileisti ir 
pagaliau ėmė kalbėti ramiai ir draugiškai. Jis pasiū
lė visą įvykį draugiškai likviduoti ir paklausė, ko
kios būtų mano sąlygos pasilikti. Pamaniau, kad jo 
nuolaida yra didelė ir nuoširdi ir kad man nedera 
šiauštis, tai ir pasakiau, kad sutikčiau pasilikti, jeigu 
man nebus priekaištaujama ir jeigu bus laiku išmo
kamos algos. Jis sutiko visa tai palankiai sutvarkyti, 
tiktai priminė, kad dėl savo užimamosios vietos oru
mo jis turėsiąs dar atsakyti spaudoje į mano pasku
tinįjį straipsnį. Man atrodė, kad būtų negražu prie
šintis, todėl pasakiau, kad norėčiau tą jo straipsnį 
prieš spausdinant perskaityti, o jeigu būtų kas nors 
man nepriimtina, tai ir išbraukti. Direktorius sutiko. 
Pagaliau dar paprašiau, kad jis išrūpintų man Svei
katos Departamento komandiruotę į Vokietiją pa
gilinti rentgenologijos žinių. Jis ir tai pažadėjo ir vi
sus savo pažadus ištesėjo visu šimtu procentų. Taigi 
aš laimėjau ir laimėjau tiek, kiek negalima buvo net 
tikėtis.

(Bus daugiau)

GANYTOJO LAIŠKAS
Westminsterio arkivyskupas ir Metro

politas kardinolas Jonas K. Heenan svei
kina ir laimina visus kunigus ir tikinčiuo
sius.
LABAI MYLIMI BROLIAI KRISTUJE,

Neseniai buvo daug kalbama mūsų par
lamente ir už jo apie rasių sugyvenimą. 
Katalikai politikai garbingai apgynė Baž
nyčios mintį ar balsuodami, ar susilaiky
dami, ar net atsistatydami, nes savo sąži
nės balsą palaikė, o ne partiją. Kaip kata
likai, mes turime geros progos duoti ki
tiems pavyzdį, nes Bažnyčia yra visuoti
nė - katalikiška. Ji nepriklauso vienai ku
riai tautai. Šalyse kaip Ispanija, Italija, 
Prancūzija, Belgija ir Airija krikščionių 
dauguma yra katalikai. Tai nereiškia, kad 
italai ar belgai yra geresni katalikai, negu, 
sakysime, indai, kurių senoliai esą gavę 
tikėjimą iš apaštalo šv. Tomo. Ir milijonai 
katalikų Vietname ar Nigerijoje nėra ma
žesni katalikai, negu jų broliai Europoje 
ar Amerikoje. Mūsų Bažnyčia nėra tautos 
ar genties Bažnyčia. Ji tiek pat priklauso 
Londonui, kaip ir Romai. „Čia nebėra nei 
žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei 
laisvojo; nebėra nei vyriškio, nei moteriš 
kės: nes jūs esate vienas Kristuje Jėzuje“ 
(Gal. 3,28).

Pagalvokime bent trumpai apie Pietų 
Ameriką, ypač gi apie Braziliją. Prieš 300 
metų kunigai jėzuitai gynė ir saugojo vie
tinius indėnus nuo imperijos kūrėjų. Štai 
kodėl ten yra laisvė ir lygybė tarp įvairių 
spalvų piliečių. Nuomonių patikrintojai 
mūsų šalyje skelbia, jog žmonių dauguma 
yra rasininkai. Jei tikrai taip būtų, nega
lime to priskirti vien spalvotiems atei
viams ir jų bendruomeniniams papro
čiams. Juk prieš kelerius metus Britų vy
riausybė pakvietė tūkstančius italų an
gliakasių į šią šalį. Bet jie čia ilgai nepa
siliko. Jie buvo išguiti iš čia savo draugų 
darbininkų. Juos puolė už tai, kad jie bu
vo gabūs ir draugiškai patrauklūs, o ne 
dėl to, kad jie būtų buvę kitos spalvos, ar 
koktelėję, ar tinginiai.

Katalikai, jei jie atsisakė su jais bend
rauti, yra nepateisinami. Dauguma katali 
kų Anglijoje yra patys ateivių vaikai ar 
ainiai. Jei šį sekmadienį išjungtume visus, 
kurių gyslose teka airių, škotų, velšų, len
kų, italų ar kitų kraujas, — kiek gi paslik 
tų žmonių Mišiose? O ir parapijų daugu
ma netektų kunigo Mišioms aukoti.

Savo draugiškumu rodome mūsų dėkin
gumą visiems ateiviams, gera darantiems 
mūsų šaliai. Be jų gydytojų, slaugių, ligo
ninių darbininkų pats mūsų sveikatos ap
rūpinimas sunyktų. Jų giedra nuotaika, 
gražus elgesys ir pavyzdys bedirbančių 
traukiniuose ir autobusuose yra pavyzdin
gi. Neturime nė jokio reikalo teigti, kad 
vyriausybė blogai prižiūri ateivių bangą. 
Bet jei jiems nebus pakankamai skiriama 
gyvenamųjų namų, mokyklų, viešo patar
navimo bendruomenės gyvenime, visa tau
ta atsidurs pavojuje. Mūsų užuojautos 
yra reikalingi ir vyriausybės nariai ir vi
si ateiviai.

Šiuo metu daug galvojame apie iš už
sienių atvykusiųjų reikalus. Jei juos pri
imsime taip, kaip priimtume patį Kristų, 
iš Jo išgirsime padėką: „Buvau svečias, ir 
jūs mane priėmėte“ (Mato 25,35).

Besilankydamas parapijose, mačiau 
ateivius giedant chore, patarnaujant prie 
altoriaus, veikiant draugijose, k.a.: šv. 
Vincento Pauliečio, Vyčiuose, Katalikių 
Moterų sąjungoje, Katalikių Motinų.

Nelaukite, kol jie patys paklaus, ar gali 
įsijungti į jūsų_ draugijas. Atvykę iš už
sienių, jie gali būti nedrąsūs. O. be to, ar 
mums, anglams, nėra sunku, kai tenka iš
sikelti į naują parapiją? Daug sunkiau, 
kai atvykstama iš užsienių. Pagelbėkite 
jiems įsikurti su jų šeima, nes tam ir yra 
parapija.

Neturiu jums pasiūlymų, vien prašau — 
duokite gerą pavyzdį. Numalšinkite rasiz 
mą kaimynų, draugų ar darbininkų tarpe, 
su kuriais jūs dirbate. Niekad nepamirški
me, kad mūsų laikais milijonai žydų buvo 
išžudyti tik dėl to, kad priklausė kitai 
rasei.

Šiuo metu Tarybų Rusijoje. Lenkijoje ir 
Kinijoje mūsų broliai, ir žydai ir krikš
čionys. persekiojami ir kenčia už savo ti
kėjimą. Neapykanta yra užkrečiama. Ji 
plinta tarp rasių, luomų, politinių partijų 
ir tikybų. Neapykanta suardo tautoje tai
ką ir baigiasi kraujo praliejimu.

Tėvai dominikonai Londone Haverstock 
Hill yra atidarę ateiviams centrą. Ir tai 
nenuostabu, kad „Black Friars" — Juo
dieji Broliai vadovauja, nes jų vienuolija 
davė šv. Martyną de Porres. Jis yra ger
biamas visų katalikų: spalvotų ir baltų, 
kaip šventasis, kilęs iš maišytų spalvų tė
vų. Jis atjautė vienišus, paliktus vienus 
sau. nepageidaujamus ir padėjo visiems, 
pasidarydamas pats mylimiausias asmuo 
XVIII amžiaus Pietų Amerikoje. Jo pa
vyzdys galėtų patarnauti mums, besisten
giant įgyvendinti taiką rasėse.
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Lietuvos gamta
SLANKA

Lietuvos miškuose prisilaiko girinė 
slanka. Tai gana gražus paukštukas. Ji 
mažesnė už kurapką — trumpas kūnas, 
didelės akutės, kaip stambus pipiras. Jos 
yra pasišokusios į viršų ir į užpakalį su 
apie 9 cm ilgio snapuku, kuris pagal jos 
dydį neproporcingas, bet jai tinka. Prie
kyje galvutės plunksniukės pilkos, viršu
galvyje, užpakalyje ir ant sprando rudos 
ir gelsvai dryžuotos, kakliuke baltokos, o 
apačioje pilkai gelsvos ir rudai banguo
tos. Plunksnų spalva derinasi su žeme.

Slanka užtinkama beveik visur Europo
je, šiaurės ir vidurinėje Azijoje. Lietuvo
je slankos negausiai peri, nebent žiema 
būna šiltoka ir pavasaris ankstybas. Jos 
rudenį išskrenda į pietus.

Lietuvon slankos atskrisdavo kovo pa
baigoj ar balandžio pradžioj. Patyrę me
džiotojai žino, kad slankų negalima su
kontroliuoti. Jos turi savo nujautimą ir 
atspėja orą ir medžiotojams iškelia vis
naujų galvosūkių. Jų traukimas irgi labai 
nepastovus. Užvakar jos traukė žemai, jų 
sparniukai plazdeno lėtai; vakar žemai, 
bet greitai, šiandien aukštai ir be kurki
mo „kur-kur-kur“; rytoj jos gal pasirodys 
visad lėtai — temstant, kada vos galima 
šaudyti, o poryt prieš saulės tekėjimą.

Rodos, vietos labai tinkamos joms lai
kytis, kai kuriais metais ten daugybė jų 
būna, o kai kuriais — nė vienos. Tam 
tikros rūšies miško jos nesirenka — gali
ma jų užtikt spygliuočiuose ir lapuočiuo
se. kad tik būtų drėgna, balota, minkšta 
miško žemė, kur jos gali krapštytis. Di
džiuliai šiaurės miškai, dažniausia egly
nai, visiškai patenkina jų reikalavimus, 
bet menki šilai — pušynai su smėlynais 
joms netinka.

Slankų kasdieninį gyvenimą stebėti 
sunku, nes jos labai bailios. Dienos metu 
jos nesirodo laukuose, o jei kada ir tenka 
nutūpti, tai ji prisispaudžia prie žemės. 
Jei miške labai ramu, tai galima slankų 
užtikti ir dienos metu besikrapštant, bet 
jos vis tiek pasirenka tokias vietas, kur 
gali tuojau pasislėpti ir kur nėra ryškios 
šviesos. Tiktai prietamsoje jos pasidaro 
judrios ir pradeda bėgioti. Eisena yra ne 
labai greita ir tripsenanti, bet skridimas, 
kai nori, yra puikus. Ji gali ne tik lėtai, 
lėčiau, greičiau ir greitai skristi, bet ir 
pralėkti pro tankiausias šakas. Slankos 
neskrenda dienos metu ir nemėgsta 
skristi atviromis vietomis. Jei dienos me
tu ji buvo pabaidyta, tai nakčia beveik 
stačiai kyla į viršų, kad kuo toliau ir grei 
čiau nuskristų. Visai kitaip skraido slan
kų patinukai, kai nori parodyti patelei 
savo mandrą lėkimo meną.

Patinukų plunksnos išsipučia, ir atrodo 
didesni negu yra, skrenda labai lėtai, 
sparniukais plazdena iš lėto ir atrodo la
bai panašūs į pelėdą. O kai du patinukai 
susitinka ore, jie pradeda savotišką kovą: 
skrenda aplink vienas kitą ir mėgina vie
nas kitam įkirsti. Kartais net trys patinu
kai susikimba ir krenta kaip kamuoliukai 
tarp tankių šakų. Tas „kivirčas" praside
da traukimo metu ir baigiasi sutemus.

Slanka ne tik sumani, bet ir protinga. 
Ji puikiai žino, koks žemės paviršius ati
tinka jos sparniukų spalvą, ir puikiai su
siranda tinkamą vietą pasislėpti. Ypač 
ji gali puikiai pasislėpti tarp lapuočių, 
senų medžių ir t.t. Net prityrusios me
džiotojo akys ją pražiūri. Iš tokios padė
ties ji lekia į kitą medžių pusę, visada 
taip, kad šakos ją pridengtų. Na, ir kren
ta kur nors, kad apgautų priešą, kuris ją 
persekioja. Ji nuostabiai moka suklai
dinti!

Slanka mažai tesirūpina kitais paukš
tukais, net ir kitomis slankomis, kol mei
lė nevaidina rolės. Ji niekuo nepasitiki. 
Tačiau, kai dažniau susitinka su žmogum, 
pamažu pradeda prie jo priprasti. Iš ma
žens auginama, ji prijunka prie savo glo
bėjo, šaukiama net ateina.

Temstant slankos lekia plačiomis miš
ko prošvaistomis į palaukes, balotas vie
tas maisto ieškoti. Ji kiša savo ilgą sna
puką į lapų krūveles, apverčia juos ir 
ieško kirmėlių, vikšrų, vabalų, arba smei
gia snapuką į minkštą žemę ir vis ieško.

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

vokiečiai atsisako

SUVALKIJOS

Vokietijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje (Schulenburg) 

Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijai

Telegrama
Skubu

Nr. 1900, rugsėjo 11d.
Maskva, 1940.IX.10, 17,58 vai.

Gauta 1940.IX.il, 20 vai.

Ji pakrapšto ir karvių šviežią mėšlą. Ji 
neužtrunka ilgai vienoj vietoj, lekia vis 
kitos ieškoti

Ramiuose miškeliuose slankos ieško 
vietos savo lizdui, ypač kur yra tankus 
atžalynas, brūzgai, krūmokšniai su aikš
telėmis. Kai porelė susidaro, patinukas 
savaitėmis pasiginčija su savo kaimy
nais, ir pradeda jie ruošti lizduką. Pore
lė paprastai parenka įdubusią ir gerai pa
slėptą vietelę už krūmų, tarp šaknelių ir 
samanų, arba patys išsikrapšto duobeliu- 
kę, prideda sausų samanų, ir patytė pa
deda čia gana didokus rudai gelsvus 4 
kiaušinukus, kurių didumas ir spalva ne 
visada tokia pat. Patytė peri 17 - 18 die
nų. Patinukas, kaip atrodo, mažai tesirū

KOVOS DĖL VAITKIŠKIO
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Sekančią dieną po kautynų atėjo lenkų 
puskarininkis su balta vėliava. Jis prašė, 
kad mūsiškiai atiduotų lenkų vado lavo
ną. Mūsų vadas delegato prašymą atmetė. 
Lavonais dar niekas nesirūpino. Karei
viai turėjo bent dabar pasilsėti. Nebuvo 
kam eiti tų duobių kasti.

Civilis kunigas iš Ukmergės pasimeldė 
lauke pirie lavonų, tai ir visos apeigos.

Trečią dieną atėjo kitas delegatas, lie
tuvis kunigas, lenkų siųstas. Jis prikalbi
nėjo mūsų vadus, kad geruoju atiduotų 
jiems lenkų vado lavoną. Girdi, lenkai 
turi apie milijoną kareivių, tai lietuviams 
nė neįmanoma priešintis. Kunigas kalbė
jo lietuviškai ir sakėsi, kad jis esąs tik
ras lietuvis. Kareiviai baisiai pyko ant to 
kunigo ir norėjo jį areštuoti kaip agita
torių.

Vadas kunigui pasakė, kad lenkai tegul 
nė nesapnuoja apie kokį nors jėgos pa
naudojimą, nors turėtų ilr 10 milijonų ar
miją. Geriausia — tamsta grįšk pas len
kus ir pranešk jiems: tegul jie neša kailį 
iš lietuviškos žemės. O jei ne, tai visi jie 
pavirs tokiais pat lavonais.

Kunigas vis grasino. Girdi, lietuviai la
bai apsirinka, lenkų valdžia labai užsirūs
tins, kad negrąžinam jų vado lavono, ku
rį lenkų tauta norinti palaidoti su visom 
ceremonijom. Kareiviai jam atkirto, kad 
prašomas lavonas yra plėšiko, kuris lin
do svetimų žemių grobti.

Lenkų kunigui dar tebesant Vaitkišky- 
je, kareiviai rinko lavonus. Buvo prikrau
ti du pilni vokiški vežimai ir nugabenti į 
Ukmergę. Laikraštyje buvo paskelbta ži
nutė, kad susišaudymo su lenkais metu 
Vaitkiškyje buvo nukauta 18 lenkų, žuvo 
vienas lietuvis ir vienas lengvai sužeis
tas.

Skaitytoju laukai
DĖL LIETUVIUKŲ Iš VOKIETIJOS

E. Lietuvy buvo skelbta, kad iš Vokie
tijos į Ketteringą atvyksta lietuviukai. 
Nurodyta, kad trims lietuviukams reika
linga dar anglų šeimose vieta apsistoti.

Kodėl tik anglų šeimose, o ne lietuvių, 
jei jie yra lietuvių vaikai ir gal jų vado
vas irgi lietuvis? Mano manymu, jei vado
vas lietuvis ir vaikai lietuviai nepanorėjo 
kreiptis į Ketteringo lietuvius, tai ir ne
buvo reikalo skelbti E. Lietuvy tokia nau
jienėlė, kuri su lietuviais neturi nieko 
bendro.

J. Liobė

NEPAMIRŠKIME SAVANORIO
- KŪRĖJO

Lietuvių Sodybos gyventojas, nepriklau
somybės kovų savanoris - kūrėjas Jonas 
Zaleckas jau dveji su puse metų suparaly- 
žuotas guli Alton (Hans) Central Hospi
tal, Kingsley Ward. Jis yra vienintelis lie-

Liečia jūsų 10 dienos telegramą Nr. 
1649.

Molotovas parodė didelio susidomėjimo 
pareiškimu, kurį aš keletą kartų turėjau 
pakartoti, kad „Reicho vyriausybė yra 
principe pasirengusi, gaudama atitinkamą 
kompensaciją, atsisakyti teisių į Lietuvos 
teritorijos juostą, dėl kurios perleidimo 
(Vokietijai) buvo sutarta Maskvoje“. Tu
riu įspūdžio, kad Molotovas buvo paten
kintas. Mano pareiškimą, kad pasiūlytoji 
kompensacija aiškiai nėra mums priimti
na ir kad mes ruošiame kontra-pasiūlymą. 
Molotovas pasižymėjo nekomentuodamas.

Schulenburg 

pina tuo perėjimu ir patytė. O kai jaunik 
liai išsirita, tai jis prisistato, ir jau abu 
rūpinasi vaikais. Jei priešai pasirodo, tai 
tėvai stengiasi jų dėmesį nukreipti į sa
ve ir suklaidinti, kol jaunikliai pasisle
pia tarp samanų ir žolės. Atidūs medžio
tojai yra pastebėję, kad pavojaus metu 
tėvai paima vaikus nagais arba prisi
spaudžia snapu ir kaklu prie krūtinės ir 
nulekia sau.

Jaunikliai trečią savo gyvenimo savai
tę pradeda plasnoti, o savarankiški daro
si prieš išmokdami gerai lakioti.

Slankų priešai: katės, kiaunės, vanagai, 
kėkštas ir šarka, na, žinoma, ir laputė. 
Nepr. Lietuvoj medžiotojai slankas me
džiodavo tik jų traukimo metu, kai oras 
jau pavasariškas, medžių pumpurai len
da ir miške skleidžia malonius kvapus, 
paukščiukai čiulba pavasariškai. Me
džioklė vykdoma temstant ir būna trum
pa.

J. čekauskas

Iš lietuvių buvo nukautas kulkosvaidi
ninkas Česnauskas nuo Telšių. Jis kovė
si vienas pats su lenkų būriu, išvydamas 
lenkus iš kautynių lauko, o po to dalyva
vo mūšyje su kitais. Apdovanotas Vyties 
kryžiumi. Vienas į petį sužeistas lietuvis 
buvo iš pėstininkų kuopos.

UŽBAIGAI

Lenkai naudojo austriškus šautuvus, 
kurių užraktą reikėjo tik patraeukti (ru
sų ir vokiečių reikia pakelti ir patrauk
ti). Kulkos ne švininės, bet gryno vario. 
Kareiviai iš kulkų dirbdavosi žiedus.

Pėstininkai surinko lenkiškų šautuvų 
arti 70. Kulkosvaidininkai įsigijo 27 ilgus 
pėstininkų šautuvus ir du trumpus kara
binus, 20 rankinių granatų ir daugiau 
kaip 1000 šovinių. Tuos ginklus man teko 
nuvežti į Panevėžį. Kurį laiką jie buvo 
laikomi kulkosvaidininkų kuopos ginklų 
sandėlyje, vėliau atiduoti į Kauną.

Kariai Vaitkiškyje išgyveno ilgiau kaip 
tris mėnesius. Siųsdavo žvalgus į apylin
kės kaimus, skirstydami taip, kad bent 
vienas mokėtų lenkiškai. Mat, kai kur už
sispyrę lenkomanai nenorėdavo lietuvis 
kai kalbėti, žvalgai nešiodavo šalmus, o 
nepatyrę kaimiečiai nežinodavo, ar tai 
lenkai, ar lietuviai. Užėję pas lenkus, len
kiškai ir kalbindavo.

■— Ar nematėt lietuvių kareivių? —
klausdavo.

— Visi kalba, kad į Vaitkiškj lietuviai 
atsikvietė vokiečius.

— Ar tiesa, ką tamsta sakai?
— Tiesa.
— Tai dabar pasakyk žmonai sudiev, 

esi areštuotas.
Areštuoti nė vieno neareštavo, bet kai

miečiams įvarė baimės. Pagaliau lenko
manai pradėjo bijoti su žvalgais kalbėti. _

J. šateikis

tuvis toj ligoninėj, silpnai tekalba angliš
kai, taigi visiškai vienišas. Maža kas jį ap
lanko. Tik Liet. Sodybos vedėjas J. Lūža, 
kiek jam leidžia laikas, ir kartais šių ei
lučių autorius.

Jono Zaleckio šeima tebėra Sibire. Jam 
sunku su ja susirašinėti, nes suparalyžuo- 
ta dešinioji kūno pusė, todėl rašyti negali.

Jis būtų labai dėkingas, jei daugiau 
tautiečių nors retai jį aplankytų, o kas ga
li — nuvežtų ar paštu pasiųstų jam lietu
viškų knygų. Lietuviškas knygas jis mėgs
ta skaityti. Knygos nors dalinai skaidrin
tų jo niūrias dienas (Nidos Knygų Klubo 
knygas jis gauna).

Lankykime ir padėkime jam. Jį galima 
lankyti kiekvienu metu, išskyrus naktį.

P. Ramaitis

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.11.

MILESTONES JEWELLERS LTD.
3 Kensington High Street, London, W.8 

Telefonas: WEStern 4302
moka aukščiausias kainas už jūsų senus 
laikrodžius. Taip pat galite iškeisti senus 
savo laikrodžius į naujus OMEGA arba 

TISSOT markės.

Laiškas iš Nottinghamo
Nuo Varšuvos iki Romos (o gal net ir 

nuo Maskvos iki Romos) staigus neramu
mų viesulas praūžė per visą Europos kon
tinentą. Studentų masės sunekantravo — 
panorėjo sutrypti, perbėgti dabartį ir ta
riamai sutrumpinti kelią per lėtai slen
kančiai ateičiai.

Maskvoj. Varšuvoj, Pragoj studentai ži
nojo, ko jie norėjo — jie reikalavo laisvės. 
Skaitydami knygas, klausydami profeso
rių paskaitų, begalvodami grįžę namo, jie 
pastebėjo daug melo ir neteisybės komu
nistiniame moksle, o dar daugiau dikta
tūros praktikoj. Tas nepasitikėjimas ko
munizmu išaugino maištaujančią dvasią, 
kuri pareikalavo laisvės savo išraiškai. 
Rytų studentas yra susirūpinęs žmogaus 
dvasine ir taip pat ne paskutinėje vietoje 
jo medžiagine gerove. Rytų studentas ne
betiki, kad dabartinio pavidalo komuniz
mas yra tikras kelias į tą gerovę. Rytų 
studentas mano, kad komunizmas po 50 
metų diktatūrinio viešpatavimo pradeda 
išvirsti į klasinę oligarchiją, todėl reika
lingas pertvarkymų, o pertvarkymams bū
tina didesnė laisvė. Štai rytuose maištas 
žmogaus gerovei, jo išlaisvinimui.

Gal taip pripuolamai aplinkybės sutapo, 
o gal ir Varšuvos studentų pavyzdžio pa
skatinti pradėjo ruošti sukilimus studen
tai ir vakaruose — Berlyne, V. Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj, net Ispanijoj. Žino
ma, neatsiliko ir D. Britanija. Pastarosios 
universitetų studentai buvo bene tik pir
mieji, kurie, „okupavę“ universitetų pa
status, reikalavo sau teisių jų administra
cijoj. Tuose gi universitetuose, kur stu
dentai buvo daugiau „progresyvūs", rei
kalavo sau irgi platesnių „žmogaus lais
vės“ teisių. Pavyzdžiui, mergaitės studen
tės reikalavo, kad universiteto svetainėse, 
ruošiant vakarinę kavą su pyragaičiais, 
būtų laisvai pardavinėjamos irgi atitinka
mos tabletės tiems atvejams, jei studentei 
nusibostų miegoti vienišai. Kituose uni
versitetuose studentai berniukai ėmėsi 
iniciatyvos ir reikalavo, kad būtų įvesti 
abiejų lyčių mišrūs miegamieji... Tuo ga
lima piktintis arba iš to juoktis, tai sko
nio reikalas, bet istorinėj perspektyvoj, 
šimtmečiui praslinkus, sociologui ar psi
chologui bus tikrai įdomu pasiskaityti (aš 
asmeniškai gailiuosi, kad 40 metų per 
anksti buvau universitete!).

Kiek studentų „sukilimai“ Anglijoje 
dažnai, bet ne visuomet gali atrodyti juo
kingi, tiek studentų riaušės Berlyne, Va
karų Vokietijoje ir Prancūzijoje kelia 
rimtas problemas ir susirūpinimą. Jos vi
sos turėjo tą patį pradą — universitetų 
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS i

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

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

VASARINIS 1968. 1: g

š Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3J jardo vilnonės ang- = 
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos | 
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- E
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių f

E kojinių. g
I Kaina £25.0.0. =

i i
| VASARINIS 1968. 2: s

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 j jardo S
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.

g Kaina £27.10.0. i
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis |

siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, i
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 7.

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteris- H
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- =

= toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. =

| BALTIC STOBES LTD.
g (Z. JURAS) g
g 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. g
g Tel. SHO 8734. g

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

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

z Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income E 
' Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais |
g Income Tax klausimais. |
z Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. f
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administravimo ir mokslų reformų reika 
lavimus, bet, vos tik riaušėms prasidėjus, 
jų jėga išvertė universitetų sienas, išsiliejo 
į gatves, užtvindė miestus, išvirto į politi
nius maištus, apsišarvojusius neapykanta 
ir geismu išprievartauti žmogų ir jo bend
ruomeninę tvarką.

Čia mes turime būti labai santūrus tvir
tindami, kad studentų riaušės Vakarų 
Berlyne ar Paryžiuje buvo kova už žmo
gaus laisvę ar jo gerovę. Priešingai, Vaka
rų Berlyne buvo reikalaujama laisvę su
varžyti, visą eilę laikraščių uždaryti. Kai 
dėl žmogaus gerovės, tai Berlyno studen
tams, rodos, pakaktų tik žvilgterėti per 
garsiąją Berlyno sieną, kad suprastų, ku
rioj sienos pusėje jąja mintama. Tuos pa
čius samprotavimus galima pritaikyti ir 
Paryžiaus studentams, kad ir kitokio api
pavidalinimo tvarka.

štai ir kyla nejaukus klausimas: tos vi
sos studentų riaušės vakaruose geroka da
limi ar tik nebus riaušės dėl riaušių, ar tik 
nebus ilgaplaukio, barzdoto, trumpašijo- 
nio (kurių protai trumpesni už sijonus), 
narkotinio jaunimo pasismaguriavimai, ar 
tik nebus tai neapykantos, viską neigian
čių geismų, prievartavimo geidulių puota? 
Ar šiuo klausimu nepraveriama uždanga į 
modernios civilizuotos europinės bendruo
menės dramą, o gal ir tragediją? Ar toji 
Europos kultūra, kuria europietis taip di
džiuojasi, nėra tik pasiekusi tokio persi- 
kultūrinimo laipsnio, jog jos pradedame 
neapkęsti, ieškome iškrypimų ir pakriki
mų, o radę džiaugiamės jais ir svaigstame 
juose (šioj vietoj pagalvokime giliau apie 
modernųjį meną, o ypač literatūrą su poe
zija)? Ar, didžiuodamies aukšta civilizaci
ja, nelaikome skatiko per arti prie savo 
akies, jg tuo užtemdome saulę ir nemato
me gražių medžių, nei puošnių gėlių? Di
džiuodamiesi moderniu mokslu, ar negy
vename baimėj, kuri savo ruožtu, nors ir 
nepastebimai, gimdo moderniojoje bend
ruomenėje šaltą abejingumą ir dar blo
giau — agresyvų nihilizmą?

Gamta taip jau surėdė, jog pernokęs 
vaisius krenta nuo medžio ir beprasmin
gai sutežta. O žmogus irgi gamtos kūrinys.

Pagalvokime.
O gaila būtų, jeigu beveik 2000 metų 

Europos kultūra paimtų ir sutežtų dar mū
sų akivaizdoje. Žinoma, du tūkstančiai — 
amželis nemažas! Gal ir laikas pradėti 
rimtai sunegaluoti...

Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas
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Europos lietuviu kronikų
TAUTOS FONDUI AUKOJO

DBLS Ketteringo skyrius 5 sv. ir A. 
Stankevičius — 1 sv. Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS A.A. MIN. B.K. BALUČIO

PAMINKLO FONDUI

Pastaruoju metu fondui aukojo 15 sv. — 
Z. Juras ir 3 sv. J. Vilčinskas.

EUROPOS JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE

Nuvažiavimas bus liepos 28 d. — rug
pjūčio 1 d. Vasario 16 gimnazijoje, Huet- 
tenfe’.de, Vokietijoje.

D. Britanijos jaunimas kviečiamas jame 
dalyvauti.

Dalyviai gaus išlaikymą, bet turi patys 
apsimokėti kelionės iš.aidas. Norintieji 
dalyvauti prašomi kreiptis: S. Kasparas. 
32 Puteaux House, London, E. 2. DBL 
Bendruomenės valdyba gavo anketas da
lyviams. Registracija turi būti baigta iki 
liepos 8 d.

LONDONAS
„GRANDIES“ ŠOKIAI

Liepos 6 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakare, 
Londono Sp. ir Soc. klubo salėje (345A 
Victoria Park Rd., E.9) Londono jaunimo 
Grandis rengia vidurvasario šokius ir 
kviečia dalyvauti savo tėvus, artimuosius, 
visą Anglijos jaunimą ir apskritai visus 
lietuvius.

Veiks baras, maisto bufetas.

KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS

Liepos 14 d., sekmadieni, 4 vai. p.p., bus 
šventinamas bendras lietuviškas kryžius 
lietuviškame kapų plote šv. Patricko ka
pinėse.

Kapinės pasiekiamos požeminiu trauki
niu. Reikia važiuoti centrine linija iki 
Leyton, o ten tuoj kitoje pusėje yra kapi
nės. Galima važiuoti ir autobusais 58, 69, 
41, 328, 370.

KONCERTO NEBUS

Lietuvos muzikų uždaras koncertas, ku
ris buvo ruošiamas Londone, Nash House, 
sekmadienį, liepos 7 d., neįvyks.

Lietuviai menininkai tuo metu koncer
tuos Kultūrinių ryšių su SSSR draugijos 
(Society for Cultural Relations with 
USSR) organizuojamame koncerte Thur- 
rocke.

Lietuvių Kultūros Klubas

JAUNIMUI
MANCHESTERIO JAUNIMO

SUBUVIMAS

Didelė dalis šiaurinės Anglijos lietuvių 
visuomenės birželio 8 d. suvažiavo į Man
chesterio jaunimo suruoštą vakarą. Oras 
buvo gražus, tai ir svečių prisirinko pilnu
tėlė Cheetam salė. Visiems buvo įdomu, 
kaip tas neseniai susiorganizivavęs Man
chesterio ir apylinkių jaunimas dirba.

Publikos daugumą sudarė apylinkių ir 
tolimesnių kolonijų lietuviai. Vietinius ga
lima buvo suskaičiuoti ant pirštų!

Po DBLS pirm. J. Vilčinsko kalbos pra
sidėjo meninė dalis, kurią pravedė vyres
niosios kartos atstovas Kuzmickas.

Jaunimas sudainavo „Keliaujame su 
daina“, „Pasisėjau žalią rūtą“. Po to sekė 
šokiai: Kubilas, Kepurinė, Mikita ir Rugu
čiai. Sekantis pasirodymas buvo „Čigonai“ 
ir „Gražių dainelių“. Dar buvo sušokta 
Žiogeliai ir Gyvatvaras. Programa užbaig
ta su „Jau raudona saulė skęsta“. Į tauti
nius šokius įnešė kanadiško „vėjo“ sve
čias iš Toronto.

Po programos kalbėjo Manchesterio sky
riaus pirm. A. Jaloveckas. Jis padėkojo 
jaunimui už suruoštą vakarą ir publikai 
už apsilankymą. Labai apgailestavo, kad 
taip mažai atsilankė manchesteriškių.

Šventė baigta Tautos himnu.
Po to susirinkusieji pradėjo savo prog

ramą. Jaunimas šoko, neatsiliko ir vyres
nieji, nors ne visi pajėgė suktis kartu su 
jaunimu. Teko nugirsti pasikalbėjimų ir 
nuomonių. Visi atsiliepimai buvo šilti ir 
padrąsinantys. Vienas geraširdis svečias 
buvo taip sujaudintas, kad net visą penk- 
svarį įmetė į jaunimo kasą.

Teko sužinoti, kad, ruošiantis šiai šven
tei, jaunimas turėjo nugalėti nemalonių 
kliūčių. Turėtų atsiminti tėvai ir visuome
nė, kad jaunimas tarpusavyje sugyvena 
gerai ir vyresnieji savo boikotavimais nie
ko neatsieks. Šių dienų jaunuoliai yra at

V. KAVALIAUSKAS LONDONE

Pabaigęs Lietuvių Sodyboje atostogas, 
trejetą dienų Londono Lietuvių Namuose 
praleido rochdališkis Vincas Kavaliauskas, 
pasižmonėjęs čia su senais pažįstamais.

A.A. LIETUVOS MINISTERIO B. K. 
BALUČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIAI LONDONE

Ilgus metus lankęs vienintelę lietuvišką 
bažnyčią visoje vakarų Europoje, savo tes
tamente B. K. Balutis paliko jai išlaikyti 
100 svarų. Bažnytinis komitetas tą sumą 
jau gavo iš testamento vykdytojų.

IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Rugpiūčio 18 d. Liet, parapija rengia iš
vyką į pajūrį Clackton-on-Sea.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi užsirašy
ti klebonijoje arba pas parapijos komiteto 
narius J. Guogą, I. Dailidę, S. Kasparą. 
Kaina 16 šilingų.

WOLVERHAMPTONAS
VILTIS PRALAIMĖJO

Po sunkios ir sportiškos kovos Viltis 
pralaimėjo prieš C. B. Smith Ltd. koman
dą 80:72. Septynias minutes prieš rungty
nių pabaigą Viltis dar vedė 64:68, bet CBS 
senieji vilkai (Vilties senieji žaidėjai) lai
mi tik patyrimo dėka ir sėkmės lydimi.

Rungtynės buvo geriausios šiam sezone 
visoje lygoje. Krepžinio standartas buvo 
gan aukštas. Ir vietinė anglų spauda jas 
aprašė, kaip parodomąsias.

Viltis pralaimėjo tik dvejas rungtynes, 
abejas prieš C. B. Smith. Lygoje ji yra 
antroje vietoje. C. B. Smith nepralaimėjo 
dar nė vienų rungtynių ir yra pirmoje vie
toje.

Abi komandos pasiekė Bert Williams 
taurės finalą ir dar susitiks.

Tikimės, kad Viltis ir kitais metais tu
rės dvi komandas lygoje. Du nauji žaidė
jai atvyko iš Manchesterio ir, atrodo, įsi
jungs į komandą. Jau žaidė dvejose rung 
tynėse.

Kitais metais žiemą ir šią vasarą bus 
sudaryta Vilties komanda tik iš lietuvių 
žaisti lygoje. V. K.

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS

dirbti brangenybių parduotuvėje. Geros 
sąlygos ir galimybės pakilti. Gali ir netu
rėti praktikos. Kreiptis:

Milestone Jewellers Ltd.

3 Kensington High St., London, W.8.

Po 6 vai. vakarais skambinti telefonu 
WES 5343.

sparūs tokiems dalykams, ir trukdymai te- 
tolina juos nuo vyresniųjų.

Šventė praėjo gražiai, kultūringai ir pa
kilioje nuotaikoje.

Šiam jaunimo skyriui ir jo energingai 
vadovei B. Snabaitienei linkime ištver
mės ir sėkmės. Rėmėjų visada atsiras, ir 
reikia tikėtis, kad ateityje tolimesnių ko
lonijų jaunimas parems subuvimus savo 
atsilankymu.

Audra

BUVO IR LIET. JAUNIMO 
ŽIDINYS

E. Liet. 24 nr. šiame skyriuje buvo pa
rašyta, kad Sekminėse Liet. Sodyboje „po 
pietų salėje buvo koncertas, kurio progra
mą išpildė Bradfordo ir Manchesterio jau
nimas“.

Man teko laimė salėje būti ir matyti savo 
akimis bei girdėti savo auselėmis, kad net 
pirmieji programą pildė Nottinghamo Liet. 
Jaunimo Aušros Vartų Židinys. Truputį 
gaila, kad Jūsų korespondentas to nema
tė. negirdėjo ir neparašė. Matyt, jis tuo 
laiku kokioj nors girelėj švilpavo.

T. Banga

nnp u li ari o si o s
r U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Jumpin' Jack Flash — Rolling Stones
2. Baby Come Back — The Equals
3. Young Girl — Union Gap
4. Hurdy Gurdy Man — Donovan
5. Blue Eyes — Don Partrigde
6. I Pretend — Des O'Connor
7. Honey — Bobby Goldsboro
8. This Wheel's on Fire

Julie Driscoll / Brian Auger
9. The Son of Hickory Hollers Tramp

— O. C. Smith
10. Lovin' Thing — Marmalade

DIDYSIS SĄSKRYDIS 
NOTT1NGHAME

Auksinio jubiliejaus ddysis ir paskuti
nis Anglijos lietuvių sąskrydis Nottingha- 
me įvyks rugpiūčio 31 d. Ukrainiečių klu
bo salėje (30 Bentinck Rd.). Pradžia 6.30 
vai. vak.

Anglijos lietuviai mažesniais ar dides
niais būriais ir visos organizacijos jubi
liejinius 1968 metus atžymėjo ypatingo
mis programomis — protestų rezoliucijo
mis, deklamacijomis, paskaitomis. Visa tai 
atžymėjo ir anglų spauda. O jeigu spauda 
atžymėjo, tai turėjo būti daug darbo ir 
triūso įdėta kaip Londone, taip ir provin
cijoje.

Po visų atliktų darbų jubiliejiniams 
metams užbaigti visi Anglijos lietuviai 
dar kartą susiburkime į bendrą lietuvišką 
šeimą svetur ir kartu prisiminkime mūsų 
tuos gražius atsivežtuosius papročius, ku
rie būdavo perduodami iš kartos į kartą.

Mūsų tėvai, protėviai, būdavo, po visų 
atliktų darbų sueina, pasikalba, padai
nuoja ir po kaušą alaus išgeria. Pabandy
kime ir mes, suvažiavę visi į Nottingha- 
mą. O kai atvažiuosite, tai įsitikinsite — 
linksmumo netruks. Ilgos paskaitos ir il
ga programa nevargins jūsų. Jau susitar
ta, kad grieš tą vakarą lietuviška Dragū
no muzika. Kitą programą vėliau paskelb
sime.

DBLS Noitinghanro skyriaus 
Valdyba

NOTTINQHAMAS
LELIJOS ORDINAS

LSS sukaktinių metų proga birželio 23 d. 
Jaunimo Židinyje Nottinghame vyr. sk. 
kandidačių Gražinos būrelio pasiruošimo 
sueigoje ir gražiame visuomenės organiza
cijų atstovų subuvime s. Gilma Zinkienė 
už nuoširdžią ir motinišką rajono seserijos 
globą ir ypatingas pastangas apdovanota 
Lelijos Ordinu.

Sesių vadeivė G. Valterytė supažindino 
su jos nuopelnais rajone ir pakvietė rajono 
vadą s. J. Maslauską įteikti patį ordiną. J. 
Maslauskas savo kalboje pažymėjo, kad s. 
Gilma Zinkienė tikrai nusipelnė Lelijos 
ordino, nes jos darbai ir dabar atsispindi 
ne tik sesių gretose, bet ir viso rajono dar
buose ir plačioje visuomenėje.

Apdovanotąją sveikino K. Bivainis, kun. 
St. Matulis. Rajono sesės visos su džiaugs
mu išbučiavo Gilmą.

S. Gilma Zinkienė padėkojo. Jai, sakė, 
daug smagiau buvo, kad ordinas įteiktas 
šitame kukliame kambaryje, tarp savų, o 
ne kur nors puošnioje salėje.

Pagarba lietuvei darbininkei!
K. B.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

PASKUTINĖ DIENA
Atostoginė jaunučių ir jaunių berniukų 

stovykla prie Židinio prasidės liejos 21 d. 
ir baigsis rugpiūčio 4 d. Į ją užsirašyti 
kviečiame ne vėliau kaip liepos 8 d. Sto
vyklautojų programon įeis dažnos iškylos 
į tolimesnių ir artimesnių apylinkių įžy
mybes ir grožybes, dvasinė ir fizinė atgai
va. lituanistiniai dalykai ir įvairus spor
tas.

METINĖS
Laisvųjų Europos lietuvių a.a. vysk. P. 

Brazio, MIC, mirties metinių proga židi- 
niečiai pamaldas ir paminėjimą surengė 
birželio mėnesio 9 d. Coventryje ir 
birželio 23 d. Židinyje, kur atsilankė tau
tiečiai iš Londono, Coventrio, Leicesterio, 
Derbio ir kt.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — liepos 14 d.. 12.15 vai.

BRADFORD — liepos 7 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 14 d., 12.30 vai., 

St. Patrick bažn.

BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — liepos 28 d., 12 vai. 
STOKE-ON-TRENT — liepos 7 d.. 12.15 

vai. Tunstall.

NOTTINGHAM — liepos 7 d., 11 vai.. Ži
dinyje.

BIRMINGHAM — liepos 14 d., 11 vai.. 21. 
Park Rd.

DERBY — liepos 21 d., 11 vai. Po pamaldų 
bus a.a. Petronėlės Stanaitytės antkapi
nio kryžiaus pašventinimas.

NOTTINGHAM — liepos 21 d., 11 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAM — liepos 28 d., 11 vai.. 
Židinyje.

PAIEŠKOJIMAI

Astrauskas Jonas, gimęs 1917 m. Vilka
viškio apskr.. Žaliosios vals., Gustaičių 
kaime, iš Kauno VI forto 1944 m. išvežtas 
į Vokietiją, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti Europos Lietuvio administra
cijai.

KULTŪRINGAS MINĖJIMAS
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS LONDONE

DBLS I-jo skyriaus surengtajam Bir
želio įvykių minėjime birželio 29 d. da
lyvavo, palyginti, gausus londoniškių bū
rys, matėsi ir vienas kitas iš kitur at
vykęs lietuvis. Sporto ir soc. klubo salė 
Londone buvo apypilnė.

Pasveikinęs klebeną ir susirinkusius, 
minėjimą atidarė Z. Juras, kuris šiuo me
tu pirmajam DBLS skyriui vadovauja. 
Z. Juro skaitytoji paskaita buvo trumpa 
— ji tęsėsi apie 7 minutes. — bet turinin
ga, pilna dokumentuotų faktų ir statis
tinių duomenų, kurie stipriau už bet ko
kią pertemptą gražbilystę klausytojams 
priminė tą baisią tragediją, kurią lietu
vių tauta pergyveno. Paskaitininko duo
menimis, sovietinė ir nacių okupacijos pa
reikalavo apie 800.000 aukų, o tai juk be
veik trečdalis lietuvių tautos!

Susirinkusiems pagiedojus Marija, Ma
rija. . Londono liet, klebonas kun. K. A. 
Matulaitis paskaitė ištraukas iš savo iš
verstos kun. Hermanavičiaus knygos, pa
sakojančios autoriaus išgyvenimus Sibiro 
tremtyje.

Meninė renginio dalis šįkart iš tiesų bu
vo patraukli ir dėmesio verta. J. Černio 
vadovaujamas Londono lietuvių vyrų bal
sų oktetas sudainavo tris lietuviškas dai
nas, ir, tur būt, reikia sutikti su Z. Juru, 
kai jis, oktetui už dalyvavimą programo
je dėkodamas, pabrėžė, kad be J. Čer
nio ir jo dainininkų būtų nelengva Lon
done suorganizuoti koncertinę programą.

Solistė Janina Liustikaitė šįkart atliko 
septynias dainas bei arijas. Pirmuoju iš
ėjimu dainininkė sudainavo Šimkaus 
„Jaunųjų ūkininkų giesmę“, Gaubo „Mano 
rūtos“ ir Černienės „O, tėvyne manoji“. 
Vėliau solistė klausytojams dar padaina
vo tris arijas — iš Mascagni operos „Lo 
Doletta“. iš Puccinio „Turandot" ir -popu
liariąją ariją iš Puccinio „Madam Butter
fly“. Solistei pianinu pritarė M. Lapinskie
nė.

Londono ir, atrodo, aplamai Anglijos

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio skyrius lie
pos 13 d., šeštadienį. 5.30 vai. Liet, klubo 
patalpose (121 Midlenton Rd.) rengia Da
riaus ir Girėno minėjimą.

Programoje: T. Buroko paskaita ir me
ninė dalis — padainuos Manchesterio vy
rų oktetas, vadovaujamas T. Buroko. E. 
Navickienės eilėraščiai. I. Jakubaitytės 
vadovaujamo skautiško jaunimo pasiro
dymas su dainomis, tautiniais šokiais bei 
deklamacijomis.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras veiks iki 11 vai.'

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvyk 
ti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvu
sius Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus valdyba

— 58 metams kalėjimo nuteistas 18 m. 
amžiaus ispanas, kuris su kitais dalyva
vo ginkluotam užpuolime, ir policininką 
nušovęs ne jis, bet jo draugas, kuris pats 
žuvo (30 m. už ginkluotą užpuolimą, ku
riame žuvo žmogus, 12 m. už patį užpuo
limą, 10 m. už neteisėtą laikymą ginklo, 
6 m. už pasipriešinimą areštuojant).

Lietuvių Tautos Kankinių Paminklas 
Šv. Marijos Gailestingumo Motinos - Auš
ros Vartų koplyčia, šalia Švento Petro 
karsto Bazilikoje, Romoje, jau ruošiama.

Kasimo darbai jau baigti, vykdomi sie
nų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami 
dekoracijų projektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks 
koplyčios aukotojų vardai, kurie bus įdo
mūs ne tik šiandien, o ir tolimoje ateity
je. Reiktų, kad lietuvių vardų tenai 
būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, sa
vo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan
kinių vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS'

CHAPEL FUND

2701, W. 68th St.. Chicago, Ill. 60629, USA

us tMTisnanwisrsiKiJst

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,

I ONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

Solistė Janina Liustikaitė, nuo praeitų 
metų lapkričio mėnesio viešėjusi ir kon
certavusi Italijoje, Vak. Vokietijoje ir An
glijoje. liepos mėnesį grįžta namo į Kana
dą.

lietuviai savo renginiuose iš tiesų tik re
tomis progomis gali pasidžiaugti tokio ly
gio lietuviais menininkais, kaip Janina 
Liustikaitė. Su akivaizdžia mokykla. įsi
savinta dainavimo technika, patrauklia ir 
kultūringa scenine laikysena, na. o nepas
kutinėje vietoje ir įgimtu gražiu soprano 
balsu J. Liustikaitė, be abejo, gali mums 
atstovauti ir reiklesnėmis progomis. Ir 
šį kartą jos dainavimas muzikos mėgė
jams suteikė nemaža džiaugsmo. Klausy
tojai ilgomis ir šiltomis katutėmis iš so
listės išprašė ir dar vienos pridėtinės lie
tuviškos dainos.

Gaila, kad J. Liustikaitės viešnagės An
glijoje metu, palyginti, tik nedidelė mū
sų dalis turėjo progos jos dainavimo iš
girsti. Čia, gal būt. galima būtų išreikšti 
ir šiokį tokį priekaištą mūsų organizaci
joms. kurios nesudarė progos Janinai 
Liustikaitei koncertuoti didesnei andito- 
rijai, O ji juk mielai talkininkauja lietu
vių renginiams. (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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