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Sakytume, kad labai gražu, kai jau ma
tome patį jaunimą organizuojantis ir ne 
kaip nors iš viršaus, kas visada teikia 
tam tikrą dozę dirbtinumo. Pastangų or
ganizuoti jaunimą yra buvę, bet jos būda
vo lyg ir nesėkmingos, nors vargu ar gali
ma būtų tvirtinti, kad čia už viską atsa
kingi vyresnieji, kurie darydavo įtakos 

jaunimui, kad jis organizuotųsi. Bet pats 
geriausias dalykas, kai pats jaunimas, 
niekieno nevedamas už rankutės, supran
ta reikalą organizuotis. Tai šiuo metu yra 
bene vienas iš pačių šviesiausių lietuviš
kų dalykų tiek Britanijoje, tiek Europos 
žemyne. Jis teikia vilčių, kad po mūsų 
dar nebus nei tvano, nei tuštumos.

Kai kalbame apie jaunimą, negalime 
užmiršti, kad organizuoto jaunimo turė
jome ir iki šiol, jau daugel metų. Turė
jome gi ir turime skautų organizaciją. Ji 
atlieka didelius dalykus, bet, deja, nega
li apimti viso jaunimo. Mes neturime čia 
tikslo aiškinti, kodėl taip yra.
Kitas džiugus dalykas, kad bendrinės 

organizacijos į savo vadovybes šen ten 
įsileidžia jaunesnių žmonių. Vienam ki
tam senesniam ir pavargusiam vyresnių
jų jokio nuostolio nepadarytų užsimoji
mas po ilgų darbo metų pailsėti. O jau
nesniesiems kai kur gal reikia ir ilgesnio 
laiko priprasti ir apsiprasti, kad paskui 
jau visi darbai eitų lyg sviestu patepti.

Tačiau mūsų, kurie paskubom žengia
me į senatvę ir pradedame jau užleisti 
savo dabartines pozicijas jaunimui, bet 
šiandien dar vis drbame kokį nors lietu
višką darbą, pareiga būtų paskubėti. Jau
nimas ateina su kitokiomis lietuviškomis 
idėjomis, kitaip žiūrės jau į daugelį daly
kų negu mes, ir bus tokių darbų, į kuriuos 
jis arba numos ranka, arba gal šiaip ne
bematys prasmės vykdyti. Vadinas, tuos 
darbus dar reikia atlikti mums.

Pavyzdžiui, ir ateityje gali išlikti DBLS, 
jeigu jaunimas jau žengia į ją. Išliks klu
bai ir jiems pirktieji namai. Išlaikyti to
kią Lietuvių Namų Bendrovę, greičiau
sia, stengsis-ir jaunimas — dar praėjus 
kiek metų ta Bendrovė galės duoti jau 
gražių pelnų įvairiems uždaviniams vyk
dyti, ypač atsikračius skolų.

Bet metai po metų visiškai sunyks lie
tuviškos knygos skaitytojai. Knyga, jeigu 
ji šiandien kam nors reikalinga, tai tik 
senimui. Jos tiražai mažėja, nes dalis dar 
ją į rankas paimančio ar branginančio se
nimo pasitraukia iš mūsų gretų. Tiesa, 
Lietuvoje leidžiamos lietuviškos knygos. 
Vis didesni jų kiekiai pasiekia svetur gy
venančius lietuvius. Bet yra tokių

knygų. kurios šiandien gali pasirodyti 
vien svetur. O jeigu dabar jų niekas čia 
neišleis, tai dar po kiek metų galutinai 
įsitikinsime, kad jos jau niekada ir nie
kur nebeišeis.

Gera, kad buvo išleista Lietuvių Enci
klopedija, „Mūsų Lietuvos“ tomai, žada 
išeiti didelė Lietuvos istorija. Gera, kad 
kai kurios leidyklos turi dar kitokių gra
žių užsimojimų ir. tikėkimės, suspės juos 
įvykdyti su senosios lietuvių emigrantų 
kartos pritarimu ir parama. Bet šitie vi
sokie lietuviškos kultūros ėjimai svetur 
jau yra paskutiniai, jų galas 
tyti.

Mums nėra reikalo verstis 
mais, bet kai kuriose darbų 
riausiai svetur gyvename jau.

aiškiai ma-

pranašavi- 
srityse tik- 

tur būt,

paskutinį dešimtmetį. Toksai žinojimas 
artėjančios pabaigos nieko neturėtų gąs
dinti, ir nebūtų ko šoktis prieštarauti ir 
ginčytis: ne, ne, ne, nes gyvensime dar 
šimtus metų! Ginčijimas tik reikštų, kad 
mes norime kitaip ir bijome tos busimo
sios nykumos. Bet reikalų tai nepataisy
tų. Geriau žinoti, pramatyti, suprasti ir 
pagal tai taip tvarkytis, kad būtų pasiek
ta ko didžiausių vaisių per tuos likusius 
metus.

Vadinas, reikia paskubėti.. Vieniems rei
kia paskubėti vykdyti darbus, kol dar yra 
laiko, didesnį dėmesį skirti kaip tik to
kiems darbams, kurių po tam tikro metų 
skaičiaus jau nebebus prasmės atlikinė
ti, o kitiems tuos darbus supratingai ir 
noriai remti. Net ir entuziazmas, tur būt, 
nepakenktų, jeigu jį dar būtų galima su
kelti, ir išnaudoti visas siaurėjančias ga
limybes.

NAUJOKAI SPAUDOJE

s

NEPAPRASTA ISTORIJA

— kolūkio pirmininką 
atvykęs tardytojas.

— trumpai paaiškino

„Nepaprastų istorijų“ skyriuje vilniškė 
Tiesa birželio 16 d. papasakojo tokią isto- 
rijėlę iš dabartinės Lietuvos kasdienybės:

Utenos rajono Leliūnų kolūkis įsigijo 
retą turtą — dujokaukes. Darbui su nuo
dingais chemikalais yra specialių kaukių, 
o čia dujokaukės.

— Iš kur gavot?
L. Voverį paklausė

— Nusipirkome,
kolūkio pirmininkas. — Laisvanoriškosios 
draugijos armijai, aviacijai ir laivynui 
remti rajono komitete.

Organizacija buvo toli gražu ne preky
binė, ir tardytojas paprašė pardavimo - 
pirkimo aktų. Tai buvo paprasti aktai, su 
parašais ir antspaudais. Tik vienas daly
kas buvo keistas — pinigus už dujokau
kes ne pervedė, bet sumokėjo grynais.

— Šit kaip... — pasakė tardytojas. — 
Paaiškinkite, kodėl?

Kolūkio pirmininkas droviai panarino 
akis. Dar labiau panarino galvą Laisvano
riškosios draugijos armijai, aviacijai ir 
laivynui remti rajono komiteto pirminin
kas A. Sunklodas, nes dujokaukės buvo 
pažymėtos kaip nurašytos ir nemokamai 
perduotos kolūkiui.

— Vadinas, sukčiaujam? — paklausė 
tardytojas.

Nelaimės draugai neištvėrė. Jie išsitrau
kė iš kišenių nosinaites ir nubraukė aša
ras.

— Velnias koją pakišo, — pasakė jie. — 
Aktai išties fiktyvūs, bet pinigų mes ne
pavogėme. Kolūkiui buvo reikalingos at
sarginės dalys automašinai suremontuoti. 
Dalis pirkome turgelyje, Kaune, bet api
forminti tokį pirkinį nebuvo kaip, todėl

sudarėme aktus dujokaukėms.
— O kodėl nebuvo kaip?
— Tai kad jos vogtos.
Tardytojas trenkė kumščiu į stalą, nes 

nieko kito negalėjo padaryti. Detalės bu
vo pirktos pernai, o pernykščias nuodė
mes atleido amnestija.

— Sekantį kartą mes geriau apiformin
sime, — užtikrino Voveris. — Niekas nie
ko neras“.

Šioje istorijoje tačiau yra viena netie
sa. Iš viršūnių planuojamame ūkyje tokie 
dalykai nėra „nepaprastos istorijos“, 
kasdieninės.

LIETUVIAI PIRMAUJA
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Septynios DIENOS
Nesuiipratimas dėl mokesčių Kliūtys gelbėti nuo bado

JAUNIMO TEMOMIS

„Aidų“ 4 nr. šitaip rašoma apie lietuvy
bę ir jaunimą:

ją

Vatikanas priminė naujajai Italijos vy
riausybei, kad jis yra užsienio valstybė ir 
kils nesusipratimai, jei bus reikalaujama 
mokėti mokesčius.

Senoji vyriausybė delsė tą reikalą 
spręsti. Tuomet krikščionių demokratų 
atstovai tvirtino, kad Vatikano mokesčiai 
sudarytų kasmet tik per pusę milijono 
svarų, o socialistai — kad apie 40 kartų 
daugiau.

Iškilmingai sutiktas Maskvoje
Egipto prez. Nasseras iškilmingai buvo 

priimtas Maskvoje.
Jis ten nuvyko tartis su sovietų vadais.

J. Tautų gen. sekretorius U Thantas 
kreipėsi Į Bi afros valsty bės vadus, kad 
bendradarbiautų su norinčiomis jų gy
ventojus nuo bado gelbėti valstybėmis ir 
organizacijomis. Ten jau daug žmonių 
mirštą badu.

Biafra yra nepriklausoma pasiskelbusi 
Nigerijos dalis. Dalį šios valstybės užėmė 
Nigerija, ir toliau tebevyksta karas. O 
Biafra nenori priimti pagalbos iš tų kraš
tų, kurie palaiko ryšius su Nigerija.

Paskutinę gegužės savaitę Kaunan 
vo suvežti iš visos Sovietijos šilko audi
nių pavyzdžiai. Maskvos (lengvosios pra
monės) ministerijos pareigūnai apžiūrėjo, 
įvertino ir pripažino, kad kauniškių šil
ko (dirbtinio) audinių fabrikų gaminiai 
geriausi. Toks sprendimas buvo numaty
tas iš anksto, todėl ir visus kitus pavyz
džius suvežė Kaunan, o ne Maskvon. Kau
no tekstilės chemikai atliko didelį patar
navimą Sovietijos tekstilės pramonės va
dovybei. Toji vadovybė pasistatydino tri- 
acetatinio pluošto fabriką, bet ligi šiol ne 
tik Sovietijoj, bet ir visame sovietiniame 

. bloke nebuvo nė vieno fabriko, sugebančio 
iš tos medžiagos austi audeklus ar megz
ti mezginius. Tą paslaptį ištirti ir to dar
bo išmokti buvo pavesta Kaune esančiam 
tekstilės pramonės mokslo tyrimo insti
tutui. Tas darbas pradėtas 1946 metais ir 
atliktas. Kauno įmonėse triacetatinis šil
kas jau gaminamas ir eksportuojamas.

Šiam darbui vadovavo minėtojo institu
to direktoriaus pavaduotojas Vladas Bra
zauskas ir bendradarbiai: Aldona Dobi- 
lienė, Vladas Lasavičius, Viktoras Kapla- 
nas (jis įrengė Kaspino fabrike ir dirb
tinių kraujagyslių gamybą, ištyręs iš už
sienių gautus pavyzdžius), Jonas Baze- 
vičius ir įmonėse dirbantieji praktikai — 
Elvyra Marciskonienė, Vincas Gailumas.

Dėl to lietuviai vėl turi progos ir pa
grindo pasididžiuoti savo sugebėjimais ir 
pranašumu, o Maskva — „dar vienu per
lu į Kremliaus žvaigždę“... (E)

RUSŲ KALBA SPECIALIOSE 
MOKYKLOSE

bu-

Dabar du kartus per metus, gegužės ir 
spalio mėnesių gale, po keletą tūkstančių 
šeimų Lietuvoje pergyvena nerimo ir ne
lemtos neišvengiamybės pajutimo dienas. 
Tai devyniolikmečių jaunuolių išvykimo 
metas į tolimus svetimus kraštus, tarnau
ti svetimoj kariuomenėj ir pratintis 
laikyti sava.

Tokią dieną Lietuvos naujokai jau or
ganizuotai suvežami į Vilnių, kur jų lau
kia iš įvairių rusų kariuomenės dalinių 
atvykę seržantai ar leitenantai: pasiima 
„kiekvienas savo“ ir išsiveža. Prieš tai 
dar surengiamos perdavimo apeigos. Jas 
paprastai atlieka tam paskirti dar lietu
viškai kalbantys karininkai ar kiti parei
gūnai, kuriems tenka pasakyti po keletą 
tai progai pritaikytų veidmainybių ar 
stačiai melagysčių.

K. Gaurylius, respublikinės komendan
tūros (karinio komisariato) skyriaus vir
šininkas, pavyzdžiui, geg. 17 d. sakė: „Įsi
liesite į mūsų šalies ginkluotųjų pajėgų 
gretas, stovėsite tėvynės sienų sargyboje, 
kaip stovėjo mūsų seneliai, tėvai ir vy
resnieji broliai“... O juk visiems aišku, 
kad tiems jaunuoliams teks vykti ne į 
„mūsų“, o į rusų kariuomenę, saugoti vi
sai ne savo, o svetimųjų tėvynių sienas, 
kurias, gal būt, rusų, tik jau tikrai ne 
mūsų tėvai ir seneliai gynė. 1949 m. gimę 
jaunuoliai žino, kad daugumo jų tėvai ir 
seneliai, jei tarnavo kariuomenėje, tai ne 
toj, į kurią jiems dabar tenka eiti. „Vy
resnieji broliai“ irgi sąvoka, Lietuvoje 
dabar ne būtinai reiškianti „kraujo bro
liai“...

Vilniaus miesto komunistų pirmasis se
kretorius K. Mackevičius aiškino, kad 
esąs dar ir kapitalistinis pasaulis, kuris 
tik ir ieško karo, o jei susilaiko, tai tik 
todėl, kad „susikūrė socialistinė 
la“.

Suprantama, naujokams tokios 
bos „pro vieną ausį įeina, pro kitą
O jei kuriam užkliūva, tai neišvengiamai 
iškyla du klausimai: 1) ar tiems kapitalis
tams būtų kokio reikalo kurstyti karą, jei 
„socialistinės stovyklos“ nebūtų?, 2) „so
cialistinė stovykla“ jau atšventė 50 metų 
jubiliejų, — ar per tą laiką nebuvo karų?

Tačiau garsiai tokiems klausimams 
ištarti apeigose vietos nėra. Yra vietos tik 
vienam iš naujokų atkalbėti apeigų tvar
kytojų parengtą pareiškimą: „...ruošėmės 
tai dienai, kada būsime pašaukti... 
džiuojamės... pasižadame...“ ir t.t.

„Reikia tvirtinti ryšius su jaunesniai
siais, nes jų lietuviškasis ryšys aliarmiš- 
kai silpnėja. Jau vis daugiau tokių, kurie 
nepajėgia lietuviškai suprasti, dar labiau 
— kalbėti. Labai daugeliui lietuviška 
spauda nebeįkandama. O lietuviškai žmo
niškiau rašyti gal tik keliolika įstengia...

„Ir mūsų jaunimas darniai įsijungia į 
gyvenamuosius kraštus. Deja. į mūsų 
bendruomenę įsijungimas vyksta labai 
sunkiai...

„Dėl to lietuviuose liekama „jaunimu“, 
ir juo nebesant,: vadinama save „jaunąja 
karta“, nebežiūrint metų. Užuot atsakin
gai jungusis į lietuviškuosius rūpesčius, 
renkamasi maištingą „disidentizmą“, sa
ve pervertinantį, kitus nuvertinantį. O 
dauguma, nors jaunystėje ir maišęsi sa
vųjų tarpe, vėliau nebepasiekiamai, dings
ta iš mūsų pasaulio“.

MITINĖ SKRAISTĖ

stovyk-

prakal- 
išeina“.

KALTINAMAS LIETUVIS

Di-

(E)

Kun. Feliksas Jucevičius „Metmenų“ 
15 nr. straipsnyje „Idealizmas ir realiz

mas lietuvių gyvenime“, be kita ko, šitaip 
samprotauja:

„Nėra jokios abejonės, kad lietuvių at
vykimas iš Lietuvos yra sveikintinas da
lykas. Turime džiaugtis, kad „geležinė už
danga“ pamažu pradeda skleistis. Nes 
kuo daugiau lietuvių atvažiuoja pasižval
gyti į Vakarus, tuo geriau Lietuvai. Mums 
šitie susitikimai irgi naudingi. Tai mums 
gera pamoka suvokti, kad komunistinis 
režimas yra lietuviškojo gyvenimo tikro
vė. O tai padaryti mums nėra lengva. Mes 
sunkiai norime prileisti, kad lietuvų tau
tos likimas šiandien komunistų rankose 
ir kad nuo jų priklauso didele dalimi mū
sų tautos ateitis. Lietuvis išeivijoje kaip 
buvo, taip' ir liks tik stebėtoju. Skaudu 
nevienam iš mūsų tai pripažinti, bet tai 
turime padaryti. Istorines tiesas kai ka
da kartu nuryti.

„Man atrodo, kad mūsų spauda ir mūsų 
organai mūsų su iš Lietuvos atvykusiais 
susitikimo klausimą apgaubia mitine 
skraiste. Tuomi nereikia stebėtis, nes mi
tai neatsiejami nuo mūsų gyvenimo tik
rovės. Tačiau būtų geriau, jei pajėgtume 
šį klausimą spręsti žmogiškomis katego
rijomis. Mes niekada nepadarysime klai
dos, jei patys būsime žmonės 
žiūrėsime kaip į žmones“.

ir į žmones

dar vis suranda Ceko- 
daiykų. kurie jai nepa-

priežastis pulti čekams

Stiprėja griežtieji
Lenkijos komunistų partijos centro ko

mitetas išrinko vienu sekretorių ir kan
didatu į prezidiumą gen. Moczarą. kuris 
vykdė universitetų valymą ir prieš žydus 
nukreiptąją propagandą. Jis yra vidaus 
reikalų ministeris.

Jo kilimas laikomas griežtųjų naciona
listų laimėjimu ir pavojum Gomulkai.

Nervų karas su čekais
Sovietų spauda

Slovakijoje tokių 
tinka.

Pastarojo meto
— Čekoslovakijos spaudoje išspausdinta
sis 70 asmenų pasirašytasis atsišaukimas, 
kuriame skatinama greičiau baigti atsi
kratyti praeities teroro liekanų ir sudari
nėti tarybas nebūtinai iš partinių.

Puolimams panaudojamas ir Čekoslo
vakijos milicijos vadų įspėjimas partijai 
nežaisti demokratija.

Bet sovietai atitraukė savo karinius da
linius, kurie buvo atsiųsti į Čekoslovakiją 
manevrų vardu ir kėlė Prahos nerimą.

Traukiniai eina tvarkingai

Paskola Britanijai
Užsienių bankininkai sutarė duoti Bri

tanijai 
svarui 
metų.

iki 2 milijardų dolerių kredito 
sustiprinti. Laikas grąžinti — 10

Iš kelių dešimčių Lietuvoj dabar esan
čių specialiųjų mokyklų, 23 mokymas 
vyksta rusų kalba. Trylika tokių rusams 
pritaikytų mokyklų yra Vilniuje, po du 
technikumus Kaune ir Klaipėdoj, po vie
ną Šiauliuose ir Panevėžy, kiti mažesnėse 
vietovėse.

Technikumuose rengiami specialistai 
aukštojo mokslo nereikalaujančioms pa
reigoms įmonėse bei įmonių administraci
jose. Visuose didesniuose miestuose yra 
ir atitinkamas kiekis bendrojo lavinimo 
mokyklų, kuriose dėstoma rusų kalba. 
Mokymas sutvarkytas taip, kad kolonis
tams būtų galima išsiversti ir neišmokus 
„čiabuvių“ kalbos. (E)

KUNIGAS
Maskvos „Komsomo.skaja Pravda“ ap

kaltino aukštą popiežiaus rūmų pareigū
ną monsinjorą Zenoną Ignonį bendradar
biavimu su naciais antrojo pas. karo metu 
Gudijoje. Sovietų dienraštis aiškina, kad 
mons. Z. Igncnis karo metu buvęs kape
lionu ir „laimino lietuvių nacionalistų ir 
vokiečių dalinius“, kurie Gudijoje deginę 
kaimus ir kovoję su partizanais.

Liepos 8 d. Vatikano kalbėtojas pareiš
kė, kad kaltinimai pons. Z. Ignoniui yra 
„juokingi ir pikti melai“. Mons. L. Tulaba, 
Liet. Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius, spaudos atstovams nurodė, kad 
mons. Z. Ignonis karo kapelionu buvo re
liginiais, bet ne politiniais tikslais.

Prieš keletą mėnesių panašius kaltini
mus mons. Z. Ignoniui buvo paskelbusi Ir 
Vilniaus spauda. „Komsomolskaja Prav
da“ aiškinimus persispausdino ir kai kuri 
Vakarų spauda.

Mons. Z. Ignonis - Ignatavičius apie 
savo pergyvenimus karo metu yra išleidęs 
atsiminimų knygą. (r)

BROLIS ALABAMOJ

2 nr. išve-

besilankant
teko kelioli-

Amerikos

Antanas Paskųs „Ateities“ 
žioja:

„Maždaug prieš 10 metų, 
šiame krašte (JAV — rem.), 
ka dienų praleisti ir šiaurės
Pietuose. Daug gražių vaizdų jau išblėso 
keliautojo atmintyje. Tik nedrąsūs, baili, 
baltajam iš kelio besitraukią juodųjų vei
dai dar tebėra ryškūs lankytojo sąmonė
je. ..Only for whites“ užrašai priminė ki
tas („nur fuer Deutsche“) Europoje ma
tytas iškabas. Tuo tarpu Amerikos demo
kratija laikoma pavyzdžiu kitoms tau
toms, kaip tobuliausiai garantuoti 
gaus teises ir visų piliečių lygybę 
įstatymus. „Koks kotrastas! Kokia 
mainystė! Koks viešosios nuomonės
mas! Nejaugi nėra kas pažadintų ameri- 

mintys anuomet 
Nepraėjus nė 10 
tapo kovos sim- 
Pamažu juodojo

zmo- 
prieš 
veid- 
aklu-

kiečių sąžinę?“ Tokios 
maišėsi mano galvoje, 
metų, kelionė Alabamon 
boliu už juodųjų teises,
brolio rūpesčiai tampa visų mūsų rūpes
čiais“.

Nauja vyriausybės galva

Ponią FELICIJĄ NAGIENĘ 
ir

Mr. W .WOODHOUSE.

LIETUVIŠKOJI INFORMACIJA

sukūrusius šeimą, naujo gyvenimo 
kely daug laimės ir sėkmės linki

Apie lietuviškąją informaciją „Mūsų 
Pastogės“ birželio 10 d. laidoje rašo Jonas 
Šoliūnas:

Antanas Žukauskas

Britanijos geležinkelininkų profesinė 
sąjunga sutarė su geležinkelių valdyba 
dėl sąlygų, ir krašto geležinkeliai vėl ei
na tvarkingai.

Prancūzijos vyriausybę sudaryti prez. 
de Gaulle'is pavedė buvusiam užsienių 
reikalų ministeriui de Murvillei.

šešetą metų vyriausybei vadovavusiam 
Pompidou buvę pasiūlyta ruoštis užimti 
po de Gaulle’io prezidento vietą.

Vyno byla
Italijoje svarstoma didelė vyno byla. 

Teisman patraukta vyną gaminusi Fer-Moteris prezidentas
JAV komunistų partija savo kandidate rari bendrovė. Ji kaltinama, kad vyną ga

lį 1 prezidentus parinko negrę Mitchell. minusi daugiausia iš chemikalų.

— Sunkiai sužeisti, ligoninėn atsidūrė 
du JAV policininkai, kurie vienas kitą 
įtarė ginkluotais civiliais (kai vienas ki
šo ranką kišenėn, gal dokumentų išsiimti, 
kitas pradėjo šaudyti).

— Tassas skelbia, kad aukso ieškotojai 
Sibire radę 30.000 metų senumo arklio 
lavoną, kuris taip puikiai išsilaikęs, kad 
atrodąs lyg tik dabar iš šaldytuvo išim
tas (atiduotas Leningrado zoologijos mu
ziejui).

Naują šeimą sukūrusius

p. FELICIJĄ NAGIENĘ

Mr. W. WOODHOUSE

nuoširdžiai sveikina

DBLS Ketteringo Skyriaus 
Valdyba

„Tačiau ar Eltos informaciniai būdai, 
priemonės yra efektingos, tenka labai su
abejoti. nes reakcija į jos patiektas žinias 
nėra didelė. Elta dar nepajėgė prasilaužti 
pro ledus, kurie trukdo informacijos pa
tiekimą apie Lietuvą plačioje pasaulinėje 
spaudoje. Mes visuomet ir visur negailime 
kaltinti esamų sąlygų dėl darbo sunkumo. 
Gal būt, mūsų informacinėje tarnyboje 
trūksta jėgų ir pastangų, kurios sugebėtų 
nugalėti visokius trukdymus. Apie Eltos 
negalavimus nedaug girdime. Jos proble
momis turėtų susirūpinti veiksniai, 
kuriems rūpi kova dėl Lietuvos išlaisvi
nimo“.

(rem)
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V. VOLERTO ROMANAS Kalbos turtai
Turtus ir dolerius gaminančioje Ameri

koje, aišku, visko būna, visko pasitaiko, 
dėl to iš jos gyvenimo, tur būt, nėra sunku 
ir romaną parašyti. Žvilgterėk pro langą 
j automobilių pilną gatvę, kištelėk galvą 
pro kokios nors dirbtuvės duris, paskai
tyk laikraštyje vieną kitą nusikaltimų is
toriją ar iš „Readers Digest“ perdėm ame
rikoniškai saldžią kokio nors iškilusio 
amerikono biografiją, gerai sumaišyk, 
dar pridėk vieną kitą žiupsnį savo fanta
zijos, kurios daug ir nereikia, ir išeis ro
manas, kokių išleidžiami tūkstančiai di
džiuosiuose kraštuose. Jeigu tūkstančiai 
išleidžiami, tai šitas naujasis romanas bus 
tūkstantis pirmasis. Niekas juo gal nepa
sidžiaugs, bent nepasakys, kad tai yra 
indėlis j literatūrą, bet bus romanas. Jei
gu jo nebūtų, niekas irgi nenukentėtų.

Labai gaila, kad šitaip pradedame kal
bą apie „Draugo“ premija apdovanotąjį 
Vytauto Volerto romaną Sąmokslą (išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje, 
viršelis P. Jurkaus, 279 psl., kaina 3.50 
dol.), kuriame irgi vaizduojamas ameri
koniškas gyvenimas ir net vienas veikė
jas yra lietuvis.

Taigi, pirmų pirmiausia dėl tų lietuvių. 
Man atrodo, kad atleisti lietuviui rašyto
jui, kuris rašo apie nelietuvius, galima tik 
labai retu atveju, būtent, tik tada, kai jis 
lietuviško gyvenimo nebepažįsta ir para
šo nelietuviška tema ypač talentingai. O 
šiaip angliškų, amerikoniškų ar vokiškų 
temų besigraibantieji turėtų rašyti sveti
momis kalbomis, tiesiog nelietuviams. 
Jeigu jų knygos neprašoka virš tų tūks
tančių lygio, tai kuo jos gali būti brangios 
mums, lietuviams? Ar tik tuo, kad lietu
vis parašė? Jeigu mes norėsime paskaity
ti, pavyzdžiui, apie amerikonišką gyveni
mą, tai išsiversime ir į savo kalbą pačius 
talentingiausiai parašytus amerikiečių ra
šytojų darbus ir iš to turėsime daugiau 
naudos, jeigu apskritai į literatūrą galė
tume iš naudos taško žiūrėti, kaip į duoną 
ar sviestą.

V. Volerto „Sąmokslo“ tema mums sve
tima, nepaisant net ir to vieno lietuvio, 
kuriam rašytojas paveda romane tam tik
ras pareigas. Romane vaizduojamas ame
rikoniškas gyvenimas. Romanas pradeda
mas pasakojimu apie vokietuką Vilhelmą, 

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(5)

NAUJAS DIREKTORIUS, 
NAUJA KELIONĖ Į UŽSIENIUS

Dr. J. Staugaičiui pasitraukus, ligoninės direk
torium buvo paskirtas dr. Povilas Kairiūkštis. Jis 
buvo oficialesnis už dr. J. Staugaitį. Dr. Staugaitis 
buvo tikrai malonus žmogus ir nepasipūtęs, tik ret
karčiais įsikarščiavęs viešai ką nors apibardavo, kas 
visiškai netiko jo užimamosios vietos orumui, nes 
tai juk galėjo atlikti prie keturių akių.

1924 metų pavasarį savo lėšomis buvau nuvy
kusi į vokiečių rentgenologų kongresą Bad Nauhei- 
me. Kongreso programa buvo plati ir įdomi. Buvo 
išsamiai diskutuojami rentgeno diagnostikos ir te
rapijos atsiekimai. Kongrese dalyvavo ir rentgeno
logijos veteranas prof. Holzknechtas. Jis rodė rent
geno spinduliais nudegintas ir odos transplantacija 
apgydytas savo rankas. Kongreso melu turėjome 
progos apžiūrėti gražiai įrengtas gydomąsias mau
dyklas, kurioms panaudojamas iš požemių trykštąs 
karštas mineralinis vanduo. Po kongreso buvome 
pakviesti į Frankfurtą prie Maino apžiūrėti ten mo
derniai įrengtų rentgeno institutų. Mums buvo pa
rodyta aparatūra darbo metu. Dalyvavome virškina
mojo trakto tyrime. Mūsų akivaizdoje buvo padary
ta skrandžio rentgeno kinematografiškos nuotrau
kos, bene 10 nuotraukų per sekundę. Tose nuotrau
kose jau buvo galima aiškiai matyti skrandžio jude
sius — peristaltikos bangas. Ten buvo vienas gydy
tojas indas. Gal jis vokiškai ir suprato, tačiau kalbė
jo tik angliškai. Aš su juo šiaip taip susikalbėjau, 
kai teko taksiu kartu važiuoti iš geležinkelio stoties 
į rentgeno institutą. Mat, 1923-24 metų žiemą buvau 
lankiusi anglų kalbos kursą pas tūlą vokietį von 
May, „svetimų kalbų žinovą“. Jis buvo suruošęs ne 
tik anglų, bet ir prancūzų kalbos kursus. Anglų kal
bos klausytojų turėjo, rodos, dvi grupes po 40 asme
nų. Kartu su manim tuos kursus lankė dr. Janina 
Lašienė ir dr. J. Bubėnaitė.

kuris atvažiuoja 1 Ameriką giminių ir glo
bos ieškoti. Aišku, jis čia išvirsta Billu ir 
amerikonu, dirba kalviu, paskui kaip me
chanikas eina per namus, draugas jį ap
stato, bet, žiūrėkite, nusišypso laimė — 
jis gavo palikimą! Per savo naivumą jis 
vos nesusigundo atiduoti palikimą dvasi
ninkui, kuris žadėjo išdalyti vargšams. 
Ne, jis neatidavė, panaudojo pinigus dirb
tuvėlei, kuri išaugo į dirbtuvę, kaip Ame
rikoje ir turi būti. Ten darbų prižiūrėto
ju ir savininko dešiniąja ranka vėliau už
tinkame Georgą, ten gauna darbą ir pas
kui į vedėjus iškyla Joe — lietuvis Juo
zas Buinys.

Romano centrinis veikėjas turėtų būti 
tas George Hennessy, kuris ateina į kny
gą 52 puslapyje ir išbūna iki paties galo. 
Jis toliau ir varo visą veiksmą. Jame yra 
nemaža tam tikrų amerikoniškų pradų, 
tarp kurių pats pagrindinis — visais bū
dais veržtis į priekį. Aukštybės, pinigai — 
štai jo tikslas, kurio siekdamas jis nesi
skaito su priemonėmis. To siekdamas, jis 
nešvariu būdu išsiskiria su Billo darbo
viete, neišsilaiko ir kitur, susideda su nu
sikaltėliais, palieka skurde šeimą, pats 
nuskursta ir ryžtasi nušaut tą ramų varg
šą lietuvį Buinį, o netrukus ir pats žūva. 
Skaitydamas gali suabejoti tuo, ar auto
rius išlaikė ir pakankamai pagrindė savo 
tą veikėją, bet vyriausiasis vaidmuo, be 
abejo, atitenka jam. Va, tuo pagrįstumu 
tai tenka suabejoti. Buvo dirbtuvės vedė
jas Amerikoje, o staiga pasidarė bepini
gis. Buvo dirbtuvės atsakingas žmogus, o 
staiga nebegauna kitur jokio darbo. Ma
tė šeimą, o blaškosi vienišas ir, atrodo, 
jaučia tą vienišumą. Net nelabai aišku, 
kodėl jis šeimą metė.

Leidėjai knygos aplanke giria romaną 
kaip šviežią įnašą į mūsų literatūrą ir 
kaip išskirtinę savo stiliaus lakumu ir 
ekspresyvumu ir kalbos žodingumu. Dėl 
šviežumo, žinoma, apie tą Billą, apie Ge
orgą Hennessy ar Juozą Buinį ligi šiol 
niekas nėra rašęs. Jeigu taip reikia su
prasti šviežumą, tai romanas šviežias, žo
dingumo klausimas, rodos, be ginčų at
krinta. Lakumą ir ekspresyvumą reikia 
pripažinti. Paskaitykite, pavyzdžiui, to
kius lakius išsireiškimus: „Taip jaučiasi 
sutriuškintieji, kurie vien laimėjimų sie
kė“, „Sparnų jau nėra, skilti nepavyks“, 

’ TARNYBA UNIVERSITETE

1924 metų rudenį pasisiūliau į Medicinos fa
kulteto patologijos laboratoriją preparatorium po
pietinėms valandoms. Medicinos fakulteto taryba 
išsprendė šį klausimą palankiai man. Turėjau dar 
pasirašyti atitinkamą sutartį. Dekanu tuomet buvo 
prof. P. Avižonis. Jis papeikė mane: sakė, kad aš, 
eidama dirbti preparatorium, žeminanti gydytojo 
vardą. Jis balsavęs prieš mane ir liepęs tai įtraukti į 
posėdžio protokolą. Aš gi jam atsakiau, kad, mano 
manymu, joks padorus darbas nežemina nei asmens, 
nei profesijos. Preparatoriaus vieta atlyginimo at
žvilgiu buvo gana nežymi.

1925 metais, prof. E. Vinteleriui pasiūlius, Me
dicinos fakulteto taryba išrinko mane prozektorium. 
Ši vieta prilygo vyresniojo asistento vietai. Prieš ma
ne prozektorium buvo dr. K. Oželis. Aš vis dar dir
bau ir Kauno ligoninės Rentgeno skyriuje, tačiau 
darbas ten jau buvo laikomas antraeiliu, ir man be
buvo mokama pusė algos. Mano asistente Rentgeno 
skyriuje tuomet buvo dr. O. Kerpauskaitė. Dirbda
ma Patologijos laboratorijoje, parašiau porą tos sri
ties straipsnelių, kurie buvo išspausdinti „Medici
nos“ žurnale.

į Medicinos fakulteto tarybą buvo renkami ir 
du asistentų atstovai. Jie dalyvaudavo fakulteto ta
rybos posėdžiuose patariamuoju balsu, turėjo teisę 
dalyvauti diskusijose ir duoti pasiūlymų. Vieneriems 
metams ir aš buvau išrinkta į tą tarybą. Man tai bu
vo gera proga iškelti rentgenologijos mokymo klau
simui. Aš laikiau pribrendusiu reikalą, kad busimie
ji gydytojai būtų susipažinę su šia specialybe jau 
universiteto suole dėl tų spindulių plataus taikymo 
medicinoje ir jų biologinio veikimo. Tačiau fakulte
to taryba buvo kitos nuomonės. Tačiau tuometinis 
fakulteto dekanas prof. VI. Lašas leido man vieną 
semestrą skaityti studentams trumpą medicinos rent
genologijos kursą ir naudotis epidiaskopu. Kadangi 
kursas buvo neprivalomas, o gal ir dėl kitų priežas
čių, klausytojų turėjau nedaug, gal kokį 20 studiozų 
iš visų trijų paskutiniųjų medicinos kursų.

Rentgenologijos mokymo klausimą keldavau ir 
kitomis progomis, net „Medicinos“ žurnale. Ban
džiau skleisti žinių ir liaudyje. Buvau parašiusi po
puliarią brošiūrėlę „Rentgeno spinduliai, ką su jais 
galima ir ko negalima padaryti“. Darbas, tur būt, 
buvo neblogas, nes jis ištisai buvo išspaudintas prel. 
A. Dambrausko - Jakšto redaguotame „Draugijos“ 
žurnale. Gavau už šį savo rašinį honorarą ir nemo
kamai 2 ar 3 šimtus brošiūrėlių. Jos buvo pardavi
nėjamos knygynuose, dalijau jas ir veltui. Kaune 
skaityti viešos paskaitos apie rentgeno spindulius

man neteko. Skaičiau Šiauliuose jau bolševikmečiu. 
čia klausytojų buvo pilna nemaža salė, tačiau kai 
kurie gydytojai reiškė nuomonę, kad tokias paskai
tas skaityti netikslu. Skaičiau dar 2 paskaitas Kemp- 
tene, tremtyje, rentgeno spindulių atradimo 50 m. 
sukakties proga, čia susilaukiau nuoširdaus pagyri
mo iš prof. Stp. Kolupailos.

Nors Medicinos fakultetas laikėsi nuomonės, 
kad nereikia studentų mokyti rentgenologijos, ta
čiau Sveikatos Departamentas buvo įvedęs privalo
mus šios specialybės egzaminus tiems gydytojams, 
kurie buvo nesusipažinę su ja, o norėjo verstis rent
genologijos praktika. Pasiruošti jokio kurso nebuvo 
ir negalėjo būti, nes tai buvo reti atsitikimai. Kas 
norėjo laikyti egzaminą, galėdavo ruoštis iš knygų 
ar kaip kitaip. Svarbu, kad jis Sveikatos Departa
mento paskirtoje komisijoje išlaikytų egzaminą pa
gal nustatytą programą. Dėl to ne vienas tokių gydy
tojų ateidavo pas mane prašytis, kad padėčiau pa
siruošti. Gal jie kreipdavosi ir dėl to, kad Sveikatos 
Departamentas mane vis skirdavo į tą komisiją, net 
ir tada, kai jau nebedirbau Kauno ligoninėje. Aš 
nenorėdavau imtis ruošti, todėl brangindavausi, už 
kursą reikalaudavau net iki 1000 litų. Tačiau vis 
tiek buvo tokių, kurie man ir tokią sumą mokėdavo, 
kai kurie gal ir nelengva širdimi, nes dėl to buvo net 
skundų Sveikatos Departamente. Žinoma, man nie
kas nieko prikišti negalėjo, tai nesusilaukiau jokių 
pastabų nei įspėjimų.

Raudonasis Kryžius, reikalaudamas žinių iš 
rentgenologijos, buvo dar toliau nuėjęs. Ruošdamas 
gailestingąsias seseris, jis buvo įvedęs rentgenologi
ją, kaip privalomą dalyką visoms, nors toms, ku
rios nedirba rentgeno įstaigose, rentgenologijos ži
nios nereikalingos, nes su šia specialybe jos susidu
ria retai ir tik prabėgom. Aš tą kursą gailestingo
sioms seserims dėsčiau keletą metų. Vėliau, pasta
čius Kaune Medicinos klinikas ir dr. Mačiui nuėjus 
dirbti į jas, Raudonojo Kryžiaus ligoninės rentgeno 
kabineto vedėja atėjo dr. Jacevičaitė, ir jau ji dėstė 
tą kursą. Aš dėsčiau rentgenologijos kursą dar ir 
Vokietijoje tremties metais, kai Liet. Raudonojo 
Kryžiaus pavyzdžiu buvo suorganizuoti gailestingų
jų seserų kursai.

Taigi seserims rentgenologijos kursas buvo pri
valomas, nors jos jokių atsakingų šios specialybės 
pareigų neturi, o gydytojams, kurie kasdieninėje 
praktikoje dažnai susiduria su rentgenologijos klau
simais, mokėjimas rentgenologijos pagrindų buvo 
laikomas nereikalingu! Deja, taip buvo ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitose šalyse.

(Rus daugiau)

šį pavasarį buvo baigtas leisti kol kas 
didžiausias lietuvių rašomosios kalbos žo
dynas. Tai profesorių Maxo Niedermanno 
(Basei - Neuchattel, Šveicarija), Alfredo 
Sermo (Kaunas - Philadelphia), Franzo 
Brenderio (Kaunas) ir Antano Salio (Kau
nas - Vilnius - Philadelphia) apie 45 metų 
darbo vaisius —LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS 
KALBOS ŽODYNAS, lietuviškai vokiška 
dalis, penki tomai, iš viso 3316 puslapių, 
išleistas Carl Winter Universitaets Verlag, 
Heidelberge. Vokietijoj. Tik vienas prof. 
Alfredas Sennas, pradėjęs tą darbą nuo pat 
pradžios, apie 1923 metus (taręsis dėl jo 
dar su prof. Kaziu Būga), tesėjo užsimoji
mą iki galo. Prof. F. Brenderis (irgi švei
caras. kaip ir prof. Sennas) mirė 1938 me
tais. leidžiant žodyno antrąjį tomą. Prof. 
Niedetmannas. kurs rankraščius nuo pat 
pradžios galutinai redagavo Šveicarijoj, 
mirė 1954 metais, trečiąjį tomą beleidžiant. 
Prof. A. Salys įsijungė į tą darbą po prof. 
Brenderio mirties, nuo antrojo tomo 499-to 
puslapio, ir, tik karo kurį laiką sukliudy
tas. su prof. Sennu baigė darbą iki galo.

Šis žodynas dabar yra iš viso didžiau
sias lietuvių kalbos žodžių rinkinys, kol 
Vilniuje leidžiamasis didysis žodynas te
bėra vos įpusėtas leisti ir dar daug metų 
nebus baigtas. Lietuviški žodžiai šiame 
žodyne pateikti su kirčio bei priegaidės 
nurodymais ir išversti į vokiečių kalbą. 
Žodynas plačiai atveria duris į lietuvių 
kalbą visiems mokantiems vokiškai. Jį

„Visi ligoniai prieš galą atsipučia, kad 
agonijai pasitaupytų jėgas“, „Kas staiga 
užgęsta, nejaučia mirties“, „Akmens žo
džiu nesutirpdysi, geležies meile neįkai
tinsi“, „Gyvenimas baigiasi, ir už jo uo
degos laikyti yra neverta“. Tie lakūs po
sakiai romane eina ne bet sau, bet kaip 
veikėjų charakterio, galvojimo nusaky
mas. Tačiau sunku patikėti, kad teks He
nnessy šitokiu lakumu galvotų. Toli jam 
iki poeto ar filosofo, dėl to atrodo, kad tie 
lakūs posakiai yra ne veikėjo minčių at
liepimas. bet paties autoriaus noras gud
riomis bendrybėmis papuošti knygos pus
lapius.

Beje, šis romanas jau trečias V. Volerto 
darbas. Anksčiau buvo išleisti jo romanai 
„Upeliai teka vingiais“ ir „Gyvenimas yra 
dailus“. K. Abr. 

dar galima gauti leidykloje. Kaina apie 
DM 400 (apie 100 do!.). Pirmas žodyno 
są&iuvinys (64 psl.) buvo išleistas 1926 
metais. Įskaitant karo meto pertrauką, 
leidimas truko 42 metus.

Kitas didelis lietuvių - vokiečių kalbos 
žodynas pradėtas leisti dabar. Jau išėjo 
vienas tomas (775 psl.). o bus iš viso trys 
tomai, kurie numatomi išleisti 1969 ir 
1970 metais. Leidžiamas irgi Vokietijoje. 
Goettingene. Wandhoeck und Rupprecht 
Verlag. Leidimas vyksta daug greitesniu 
tempu, kadangi rankraštis galutinai pa
rengtas. iš tikrųjų baigtas 1944 metais, 
dar nepasibaigus antrajam pasauliniam 
karui. Tai Aleksandro Kuršaičio Litauisch 
-Deutfches VVoerterbuch — Thesaurus 
Linguae Lituanicae, kurį autorius rengė 
irgi apie 30 metų, nuo pirmojo pasaulinio 
karo pradžios. Darbą baigęs, A. Kuršaitis 
netrukus mite (1945 m.). Rankraštis liko 
šeimoje. Sūnus Arnimas Kuršaitis paga
liau surado galimybę tą tėvo palikimą iš
spausdinti, atsisakęs nuo finansinės pali
kimo dalies — honoraro, kurio normaliai 
turėtų būti apie DM 100.000 (apie 25.000 
dol.). Taip tęsiama Kuršaičių šeimos tra
dicija. šio žodyno autorius buvo Fridricho 
Kuršaičio brolio sūnus. Fridrichas Kur
šaitis buvo praėjusiame šimtmetyje iš
leistų vokiečių - lietuvių ir lietuvių - vo
kiečių žodynų autorius. (E)

NAUJOS KNYGOS

J. Jankus — „Peilio ašmenimis“. 3-jų 
veiksmų drama. 35 šil.

P. Žilys — „Suomių - Sovietų karas“. 
32 šilingai.

V. Volertas — „Sąmokslas“. Premijuo
tas romanas. 32 šil.

Dambriūnas ir kiti — „Introduction to 
Modem Lithuanian’’. Angliškai skaitan
tiems 40 pamokų išmokti liet, gramatiką. 
Kaina 63 šilingai.

A. Ramūnas — „Iš sutemų į aušrą“. 
43 šilingai 6 penai.

G. Šimukonienė — „Dainų sūkuryje“. 
Populiarios ir šokių dainos. 9 šil. 6 p.

G. Šimukonienė — „Su daina“. Dainos 
širdį nuramina. rūpestėlius panaikina. 
17 šil. 6 p.

Žodynai, gintaras, Lietuvos žemėlapis.
Rašyti: DAINORA. 14, Priory Rd„ Kew, 

Surrey.

DUOMENYS APIE DONELAITĮ

Prieš beveik metus iš Vilniaus į Tol
minkiemį buvo nuvykusi archeologų gru
pė ir atliko tuo tarpu neapibūdintus ka
sinėjimus (buvo kalba, kad gal ras ap- 
čiuopiamesnių duomenų Donelaičio port
retui). Dabar žinių agentūra praneša, kad 
Mokslų akademijoj įvyko nuolatinės K. 
Donelaičio komisijos posėdis (pirm. K. 
Korsakas). Ten, esą. „buvo išklausyti pra
nešimai apie archeologinius kasinėjimus, 
atliktus buvusioje K. Donelaičio gyvenvie
tėje (Kaliningrado srityje)“.

Pranešime išskaičiuota, kas kalbėjo, bet 
nė žodžio apie tai, ką kalbėjo ir pranešė. 
Pridedama tik, kad „Priimtas nutarimas 
artimiausiu laiku apibendrinti atliktus 
mokslinius tyrinėjimus ir padaryti iš jų 
atitinkamas išvadas dėl tolesnio K. Done
laičio atminimo įamžinimo“...

Pranešimas skamba, lyg su dideliais ne
aiškumais ar keblumais susidurta dėl to. 
kas rasta ar ko negalėta rasti. O vienas 
keblumas tai visai akivaizdus: vengiant 
prasikalsti rusams, neoatogu minėti pa
naikintą Tolminkiemio vardą; bet nedrą
su ir kišti į akis lietuviams „Čistyje Pru- 
dy“ vardą, kurį rusai užkorė net hitleri
ninkų nepaliestam Tolminkiemiui... Vien 
iš to didelis galvosūkis, kaip Donelaitį 
įamžinti. (E)

y/z
« s

netikri pranašai
„Saugokitės netikrų pranašų“ 

(Mato 7,15).

Didelėmis iškilmėmis ir svariu žodžiu 
pop. Paulius VI paminėjo 1900 metų su
kaktį, kai Romoje kankiniais mirė šv. 
Petras ir šv .Povilas. Šv. Mišias laikė po
piežius kartu su gausiais kardinolais šv. 
Petro aikštėje, dalyvaujant 50.000 žmo
nių. Tai buvo ir „Tikėjimo Metų“ pabai
ga.

Pasibaigus visuotiniam II Vatikano su
sirinkimui 1965 m„ kai kurie neapdairiai 
karšti žmonės ir net teologai savo svajo
nes piršo įsavinti Bažnyčios gyvenime. Ir 
juo kuris nepaprasčiau, įkyriau naujai 
aiškino žinomas ir Bažnyčios išpažįsta
mas tiesas, savo prielaidas darydami tie
sa, supasaulėję televizijos ir radijo sto
čių darbuotojai tuo labiau juos garsino, 
viešus pokalbius su jais sudarydami ir 
kitaip jų „naujoviškas“, bet nemoksliškas 
mintis skleisdami. Juos visus būtų gali
ma įskaityti tarp netikrų pranašų.

Savo svarbioje kalboje popiežius pa
brėžė Bažnyčios išpažįstamas tiesas, ku
rios santraukoje telpa Mišiose kalbama
jam „Tikiu vieną Dievą". Kai visos Baž
nyčios vardu viešai pasisako popiežius ti
kėjimo ir doros dalykuose, jis yra neklai
dingas. Paulius VI pabrėžė visos Bažny
čios tikėjimą ir meilę Marijai, Dievo Mo
tinai, kuri, iš atžvilgio į būsimą Dievo 
motinystę, buvo laisva nuo gimtosios nuo
dėmės. Atpirkimo malonė pasiekė jos sie
lą su pirmu buities akimirksniu.

Tikrai įvykusieji švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimai, k.a. Šiluvoje 1608 m„ Liur- 
de 1858 m., Fatimoje 1917 m. ir kituose 
pasaulio kraštuose, iš tose vietose gau
siai žmonių gaunamos Dievo malonės, švč.' 
Marijai užtariant, padeda mums įtikėti, 
pamilti ir garbinti Nekaltąjį Marijos Pra
sidėjimą. Ji yra Jėzaus Kristaus motina 
ir kartu mūsų dvasinė motina. Kas jos 
globos šaukiasi, — išklausomas.

Popiežius priminė aiškų Bažnyčios 
mokslą, kad švenčiausiame Sakramente, 
Eucharistijoje yra pats V. Jėzus su savo 
žmogyste ir dievybe, kaip maistas mūsų 
sielai ir kūnui. Tą stebuklą paliko mums 
pats V. Jėzus. Ir jis laukia mūsų, norėda
mas padėti mums save išganyti.

Kas kitoniškiau moko, negu tai supran
ta ir daro Bažnyčia, tas save pavojun 
įstato būti Kristaus pasmerktu netikru 
pranašu.

Nesiduokime suklaidinami žmogaus pa
darytoje pažangoje. Toji pažanga naudin
ga, reikalinga ir girtina. Bet nenustelbia 
nei Dievo apreiškimo, nei dieviškųjų tie
sų. Stebėjomės žinia, ir 1968 m. liepos 2 
d. laikraščiai pranešė, kad Londone 8-me 
Tarptautiniame Stiklo kongrese, dalyvau
jant 40 valstybių atstovams, tarp kurių 
buvo komunistinės: Rusijos. Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, parodė, kaip 
veikia sutelktos šviesos spindulys, paleis
tas į vyriausybės langą ir pagaunąs stik
lo virpėjimus ir juose žmonių kalbos žo
džius. Norint šnipinėti, galima tai padary
ti be mikrofonų ir be kitų kurių priemo
nių. O šį šviesos spindulį sunku yra su
sekti ir nuo jo apsisaugoti. Tik jis nebe
veikia per dvigubus langus.

Žmogus panaudoja savo protą, Dievo 
duotą šviesą ir gerina savo buitį, daryda
mas reikalingus išradimus. O Dievas žino 
ne vien mūsų žodžius, bet ir mintis ir no
rus. Jam garbė per amžius.

KAM
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Darbuose ir pareigose
PASIKALBĖJIMAS SU TĖV. A. BERNATONIŲ

Tėv. Alfonsas Bernatonis, kapucinas 
vienuolis, yra viena iš centrinių asmeny
bių lietuvių tarpe Vokietijoje. 15 metų jis 
išbuvo vyriausiuoju Lietuvių sielovados 
tvarkytoju, beveik 20 metų yra nuolatos 
išrenkamas į Vokietijos lietuvių bend
ruomenės tarybą, daug metų buvo Vasa
rio 16 gimnazijos švietimo komisijos pir
mininku, o dabar Kr. Taryba jį išrinko 
į naujai sudarytąją Kuratoriją Vasario 16 
gimnazijai. Jis yra taip pat Tarybos iš
rinktas, kartu su kitais 5 veikėjais, atsto
vauti Vokietijos LB III-me PLB seime 
New Yorke, šiemet tėv. Bernatoniui su
eina sidabrinis kunigystės jubiliejus.

Prieš išvykstant jam į JAV ELI vedėjas 
pateikė eilę klausimų.

EH: — Gerb. Tėve Bernatoni, birželio 
29 d. išskrendate iš Frankfurto į Čikagą. 
Gal malonėtumėte lietuviškąją visuome
nę supažindinti su šios kelionės tikslais.

Bernatonis: — Pagrindinis mano kelio
nės tikslas yra dalyvauti III-me PLB sei
me New Yorke, kur esu vienas iš Vokie
tijos LB tarybos išrinktųjų atstovų. Be 
manęs, iš Vokietijos ten atvyks Kr. Tary
bos prezidiumo pirmininkas dr. Jonas 
Grinius, Kr. Valdybos pirm. inž. Jonas 
K. Valiūnas, Vasario 16 gimnazijos direk
torius Vincas Natkevičius ir Jaunimo sek
cijos narys stud. Arvydas Lingė.

Ta pačia proga, be abejo, džiaugiuosi 
galėsiąs po dešimtmečio vėl aplankyti sa
vo bičiulius. Skrendu jau šiuo metu, nes 
domina tautinių šokių šventė.

Turiu dar ir kitą visuomeniško pobū
džio tikslą. Noriu apsižiūrėti, ar būtų 
įmanoma JAV lietuvių tarpe organizuoti 
vajų Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 
statybai. Mat, Vokietijos LB taryba iš
rinko mane kartu su dr. Petru Karveliu ir 
inž. Jonu K. Valiūnu į komisiją, kuriai 
pavedė ištirti eventualias statybos gali
mybes.

ELI: — Gal truputį sustokime prie šio 
paskutiniojo kelionės tikslo. Ar tai yra 
pirmieji tos komisijos žygiai, kuriuos pra- 
matote JAV?

Bernatonis: — Ne! Birželio 17 d. Baden
Badene turėjome posėdį, kur J. Valiūnas 
painformavo, kad jis lankęsis Bonnos mi
nisterijoje pabėgėlių reikalams ir ten su
tikęs palankią nuotaiką eventualiai bend
rabučio statybai. Galutinių pažadų dar 
negauta, bet jau pradėtas susirašinėjimas 
paramos reikalu. Sutarėme kreiptis į LB 
tarybą, prašydami, kad mums pavestų 
pradėti statybos vajų organizuoti.

ELI: — Ar tamstos kelionę į JAV rei
kia suprasti, kaip tiesioginį aukų rinki-
mą? toje ir pačių lietuvių pasitikėjimą savim.

Klllliiiiliiiiiiiiliiiiillllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllll

MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

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

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
I ypač naudingi jūsų giminėms: i

VASARINIS 1968. 1: g
į Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang- 

liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3Į jardo vilnonės medžiagos 7
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš- 

~ kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių. =

Kaina £25.0.0. |

| VASARINIS 1968. 2: |

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3J jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 

7 nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai

= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =
| Kaina £27.10.0. |

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis j
7 siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
į kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 7
= Labai gera vilnonė skarelė .£1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš

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

| BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS) I

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

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

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

I IMusų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 7

Income Tax klausimais. 7
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. J

&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii=

Tėvas A. Bernatonis

Bernatonis: — Tiesiogiai rinkti aukų 
neketu. Juk statybos šiemet vistiek nepra
dėsime. Manau tik patyrinėti vajaus ga
limybes ir pažiūrėti, kokios pagalbos ga
lima tikėtis. Spontaniškas aukas, aišku, 
priimsiu ir jas perduosiu Vasario 16 gim
nazijai.

ELI: — Ar jau nujaučiama, kiek bend
rabučio statyba kainuotų?

Bernatonis: — Vokietijos LB valdyba 
yra pavedusi arch. Hutter, tam pačiam, 
kuris vadovavo klasių statybai, sudaryti 
provizorinį finansinį planą. Jo apskaičia
vimu, visas projektas kainuotų apie 1,2 
milijono vokiškų markių. Čia įeitų bend 
rabutis mokiniams. 4 butai tarnautojams 
ir salė sportui, suvažiavimams ir t.t.

ELI: — Ar tai ne per drąsios mintys?
Bernatonis: — Be drąsių minčių dar 

niekada nebuvo nieko atsiekta. Be drąsių 
minčių Vokietijoje nebūtų jokios lietuviš
kos veiklos, nekalbant jau apie Vasario 16 
gimnaziją. Priaugančio jaunimo yra gana 
daug. Dabartinis bendrabutis gi labai blo
game stovyje. Jo remontai brangūs. Jeigu 
vokiečiai duotų didžiąją dalį pinigų, tai 
ir ekonomiškai būtų neišmintinga tuo 
nepasinaudoti. Gimnazijos buvimas yra 
pati geriausia lietuvių reprezentacija Vo
kietijoje. Jos tvirtėjimas tvirtina kitų pa
sitikėjimą lietuviais, o ne paskutinėje vie-

Tėvai mieliau vaikus leis į Vasario 16 
gimnaziją, kai joje bus patogesnės gyve
nimo sąlygos. Be to, nežinia, kaip vysty
sis ateitis. Juk prieš 15 metų niekas ne
galvojo, kad Vasario 16 gimnazija taip il
gai ir gražiai gyvuos. Lietuvių skaičius 
Vokietijoje net paaugo, ypač per grįžtan
čius iš Lietuvos.

ELI: — Šiemet Tamstai sueina 25 metai 
kunigystės. Kada ir kur esate įšventintas 
kunigu?

Bernatonis: — Kunigystės šventinimus 
priėmiau Vokietijoje, Vestfalijos Muens- 
teryje, 1943 m. rugpiūčio 1 d., kartu su sa
vo vienuolijos broliu Konstantinu Gulbi
nu.

ELI: — Tad Vokietijon patekote anks
čiau, negu didžioji lietuvių pabėgėlių da
lis. Kada ir kaip?

Bernatonis: — Vokietijon atvykau kain 
vienuolis 1940 m. vasarą. Teko patirti 
įvairias stovyklas, kol galėjau tęsti stu
dijas Muensterio kapucinų aukštojoje teo
logijos mokykloje. Jas baigiau 1944 me
tais, taigi jau būdamas kunigu.

ELI: — O toliau ar tuoj ėmėtės dirbti 
lietuvių pastoracijoje?

Bernatonis: — Buvau tuoj paskirtas lie
tuvių pastoracijon į Berlyną, bet jos pra
dėti negalėjau, nes dėl karo įvykių anuo
metinis sielovados vadovas tėv. Puišys 
pats iš Berlyno traukėsi ir man patarė, 
einant į vokiečių pastoraciją, pagal gali
mybes padėti lietuviams. Vienuolija pa
skyrė į Manzą, kur išbuvau iki karo pa
baigos. Atvykau 1944 m. rugsėjo 7 d., o 
sekančią dieną buvo subombarduotas vie
nuolynas. Tad teko ne tiek dirbti pastora
cijoje, kiek tašyti plytas ir lopyti langus.

Karui pasibaigus sužinojau, kad Wies- 
badene yra susispietusi grupė lietuvių. 
Ten nuvykęs barzdotas vienuolis, išgirdau 
moterėles šnekant, kad, va, ir popas atei
na, o lietuvio kunigėlio vis nėra... Jas nu
raminau, pasisakydamas, kas esąs, ir taip 
užsimezgė Wiesbadeno lietuvių parapija. 
Tuo pačiu metu važinėdavau laikyti pa
maldas lietuviams taip pat į Offenbachą. 
Mainzo policijos viršininkui perspėjus, 
kad prancūzai su sovietais susitarę grą
žinti svetimšalius į jų tėvynes, pasitrau
kiau į kitoj pusėj Reino esantį Gernsrei- 
mo kapucinų vienuolyną. Iš jo aptarnavau 
Darmstadto, Giesseno, Kaiserslauterno ir 
Dieburgo, vėliau dar Allmenfeldo ir Ba- 
benhauseno lietuvius. Visose tose vietose 
buvau pirmasis lietuvių kunigas. 1947 m. 
buvau paskirtas į Hanau vikaru, kitiems 
kunigams išvykus į užjūrius, tapau kle
bonu ir juo tebesu iki šios dienos. Tiesa, 
parapijiečių skaičius labai sumažėjęs, ir 
tie patys gyvena išsisklaidę plačioje apy
linkėje. Iš anų laikų parapijiečių į pamal
das beateina 5 asmenys. Kiti jau nauji, 
daugiausia dabar atvykę iš Lietuvos.

ELI: — Kan. Kapočiui išvykus į JAV, 
buvote paskirtas Lietuvių sielovados 
tvarkytoju Vokietijoje ir Austrijoje. Gal 
malonėtumėte pasisakyti apie savo veik
lą šiose pareigose?

Bernatonis: — Apie to paskyrimo planą 
patyriau iš kapucinų provinciolo telegra 
mos ir išsamiau iš jo laiško 1950 m. rug 
piūčio 6 d. Patį paskyrimą gavau iš Nūn 
ciatūros 1950 m. spalio 24 d., o pareigas 
perėmiau nuo spalio 31 d.

ELI: — Ką galite pasakyti apie tuome
tinę sielovados padėtį?

Bernatonis: — Vokietijoje dar buvo 44 
lietuviai kunigai, iš kurių 15 kan. Kapo
čiaus buvo įpareigoti liktis Vokietijoje 
lietuvių religiniam aptarnavimui. Bet di
džiosios jų dalies emigracinės bylos jau 
buvo užvestos. Išvažiavo kai kurie net iš 
tų 15. Tačiau tuoj pradėjo atvažiuoti vie
nas kitas kunigas iš Romos. Bendras skai
čius Vokietijoj gyvenančių lietuvių kuni
gų vis buvo apie 20 - 25. Jų dalis buvo Ii 
geniai ar seni, kiti tuoj įsijungė į vokie 
čių pastoraciją. Lietuvių pastoracijoje ne 
buvo niekad daugiau kaip 15. Materialinė 
padėtis tiek pasauliečių, tiek kunigų buvo 
labai bloga.

ELI: — Kokių žygių ėmėtės?
Bernatonis: — Pirmoj eilėj parašiau 

visiems Vokietijos vyskupams kalėdinius 
laiškus, o 1951 m. sausio 3 d. kreipiausi į 
vyskupus, jiems pranešdamas, kiek kur 
yra lietuvių katalikų ir kurie kunigai juos 
aptarnauja. Ta proga priminiau, kad lie
tuviai kunigai neturi jokių pajamų, pra
šydamas paramos. Vyskupai, palyginti, 
palankiai atsiliepė, paskirdami kunigams 
minimalinį atlyginimą, vidurkis apie DM 
150 mėnesiui. Ilgai teko tartis su vysku
pais, kol kunigai buvo įteisinti. Tik bene 
1958 m. Vokietijos episkopatas pripažino, 
kad užsieniečius aptarnaujantieji kunigai 
turi būti lygiai aprūpinti, kaip ir vietiniai. 
Tai reiškė padėties sunormalinimą. Buvo 
nustatytos „parapijų” ribos, žmonės, ku
rie to nori, žino, kas jų klebonas. Atsižvel
giant į didžiulius nuotolius, buvo stengia
masi. kad kunigai gautų automobilius. Tai 
įvykdyti padėjo Ostpriesterhilfe ir vysku
pai.

Ypatingų rūpesčių sudarė vienintelė 
lietuviška gimnazija Diepholze, kurios 
kapelionas išvyko studijoms. Pasisekė ku-

riarn laikui gauti tėv. Konstantiną Gulbi
ną, kol iš Romos atvyko kun. Petras Gir- 
čius. Gimnazijos rūpesčiai ir vėliau užė
mė didelę mano veiklos dalį, ypač jos per
kėlimas į Huettenfeldą. kas tada buvo su
siję su didele rizika. Ačiū Dievui, kad 
tuometinis PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
pirm. dipl. inž. Pranas Zunde tos rizikos 
nepabūgo. O rezultatai matyti ir šiandien. 
Gimnazija priduoda gyvybės visai mūsų 
veiklai. Jos išlaikymas ir ugdymas yra 
daugelio žmonių gražaus bendradarbiavi
mo vaisius.

ELI: — Kiek laiko išbuvote Vyr. Sielo
vados tvarkytoju?

Bernatonis: — 15 metų. Tuoj pat dr. 
Brazį paskyrus vyskupu, pasiprašiau iš 
pareigų atleidžiamas. Teko prašymą kelis 
kartus atnaujinti, kol jis 1965 m. spalio 
mėn. buvo patenkintas. Faktiškai pareigas 
kun. dr. Aviža, dabar prelatas, perėmė 
nuo 1966 m. sausio 1 d. Nuo tada esu Ful- 
dos. Limburgo, Mainzo ir dalies Freibur- 
go vyskupijų lietuvių klebonas.

ELI: — Kaip manote švęsti kunigystės 
sidabrinį jubiliejų?

Bernatonis: — Kunigas kiekvienose šv. 
mišiose gali jaustis kaip jubiliejuje. Es
mėje tai ne kunigo asmens šventė, o para
pijos. Kadangi manoji parapija išblašky
ta didžiuliuose plotuose, tai pasistengsiu 
iš lėto šia prasme veikti jos rėmuose. 
Šventės nemanau daryti, nebent susitikti 
su savo konfratrais. kai grįšiu iš JAV.

Ji KASIHENISKOS
j SMULKMENOS
i l
Mielas Redaktoriau,

gerai žinau, kad didžioji dalis mūsų 
svetur linkusi saugoti savo gerą vardą, o 
jei kas mus apšmeižia, daugiau biauriai 
negu gerai apie mus pasisako, tai sujuda
me rodyti nepasitenkinimą. žiūrėkite, 
kaip apie mus kalba tie ar kiti kitatau
čiai! Taip kalba, kad jiems net reikėtų 
duoti ausų. Svarbiausia, kad kalba ne
pagrįstai.

Tą savo tautos vardą saugodami, žodžiu 
ar raštu protestuojame, kai enciklopedijo
se ar kitose knygose užtinkame niekų pri
rašyta apie Lietuvą ir lietuvius. Kaip, sa
kome, išdrįso tokius niekus rašyti! Kadan
gi lietuvių pasaulyje yra daug visur ir jie 
turi visokiausių institucijų su paslaugiais 
ir reikalus išmanančiais žmonėmis, tai ar
gi negalėtų, sakome, tie klaidintojai pasi- 
info.muoti, kaip iš tikrųjų yra?

Visa tai turėdami omenyje, dažnai :r 
patys stengiamės painformuoti, neieško
dami net talkos daugiau išmanančių žmo
nių, ir dėl to kartais net perinformuoja- 
me ir šen ten suklaidiname. Bet tokiais 
atvejais, žinoma, viską išperka mūsų geri 
norai ir gera valia.

* :i: *

O negali būti, kad padėkos susilaukęs 
bet kuris lietuvis galėtų ramus ir paten
kintas sėdėti ir neprotestuoti ir nekelti 
jokių reikalavimų, kai romano autorius 
privarė tiek lietuviškų nesąmonių. Taip 
pat netikiu, kad koks nors lietuvis galėtų 
priimti padėką už informacijas, kai toje 
pakankamai pigaus pasiskaitymo knygoje 
lietuviai vaizduojami kaip paskutinės pa
dugnės.

Šįkart ir padėka reiškiama ne kuriam 
nors atskiram lietuviui, bet Lietuvių Na
mams, vadinas, visai institucijai, su ku
ria yra susiję daug lietuvių. Kai kaltas 
vienas žmogus, tai galime jį barti. O kai 
tokius dalykus tylom praleidžia instituci
ja, tai reikalas yra jau keleriopai rimtes
nis. Palikti to reikalo nejudinto tikrai ne
galima.

Beje, knyga yra „Waldo Rush 48%“, jos 
autorius — George Beardmore (kas norė
tų išmesti pinigo ir būtinai paskaityti — 
kaina 30 šil.).

Tavo Jonas

MOKSLO PRIEMONIŲ PARODA 
IIANNOVERYJE

Šį kartą man rūpi ne visokie straips
niai su statistikos duomenimis ir ne Lie
tuvos praeitis su kunigaikščiais, karaliais 
ir šventaisiais joje, o taip pat ir su var
geliais, bet vienas naujas anglo parašytas 
romanas, kurio pradžioje yra įrašyta gra
ži padėka autoriui informacijų teikusiai 
vienai lietuviškai įstaigai — Londono Lie
tuvių Namams.

Kai skaitai tą romaną ir turi galvoje 
visų mūsų pastangas išlaikyti lietuvių ge
rą vardą, tai apima tokia pikta nuotaika, 
kad, rodos, imtum ir net dantim išgrauž- 
tum tą įrašą su padėka, jei tik galėtum, 
iš kiekvieno knygos egzemplioriaus.

Du motyvai verstų imtis graužti. Pir
ma, romane lietuviai visi pavaizduoti to
kie jau paskutinės rūšies sutvėrimai, kad 
net baisu. Tarpais, matydamas, kaip iš 
lengvos rankos autorius dėsto įvykius, net 
pagalvoji, ar taip galėtų būti. Romanis
tui, žinoma, nesvarbu, ar taip buvo, bet 
ar galėtų būti. Vien jau tas knygoje vaiz
duojamųjų lietuvių biaurumas atstumia 
lietuvį skaitytoją. Lietuviai apie savuo
sius, rodos, dar nėra tokių biaurumų pri
rašę.

Antras lietuviui skaitytojui atkarus da
lykas — šiaip visokios lietuviškos nesą
monės. Pavyzdžiui, Lietuvos universite
tas ndekada nemokė muzikos, merginos 
pavardė galėtų būti tik Girniūtė, ne Gir- 
nienė ir t.t.

* * *
Tačiau, aišku, pats bjauriausias ir 

skaudžiausias dalykas yra įrašas knygos 
pradžioje, kur dėkojama Lithuanian 
House, London, W.11, už pateiktąją ir pa
tikrintąją medžiagą.

Jis toks išdavikiškas, toks papiktinan
tis tam lietuviui, kuris ryžtųsi perskai
tyti pačią knygą, kad jo tiesiog negalima 
laikyti paprastu nesusipratimu. Kur nors 
vienas kitas vardas ar klaidinga data dar 
būtų atleistina. Klaidų juk visur pasitai
ko. Bet jeigu Lietuvių Namai informavo 
romano autorių, tai kas nors turėjo tai 
padaryti kaip reikiant arba nesileisti 
reikšti jokių padėkų, kurios autoriui, tur 
būt, pigiai išperka visas nesąmones ir 
brudnybes lietuvių sąskaiton.

Mokslo priemonių paroda vyko Hanno- 
veryje birželio 7-12 d.d. Tokios parodos 
rengiamos kas vieneri ar dveji metai.

Paroda buvo labai įvairi. Trijose dide
lėse halėse buvo išstatyti vakarų Vokie
tijos mokslo priemonių firmų gaminiai. 
Dalyvavo taipgi firmos iš kitų Europos 
kraštų ir Amerikos.

Parodos proga vyko posėdžiai, priėmi
mai, paskaitos, diskusijos, ir vis apie pe
dagoginius dalykus. Buvo kelios paskai
tos apie televizijos pritaikymą mokykli
niame darbe, apie telemokymą, apie foto 
ir filmų panaudojimą mokyklose, apskri
tai apie audiovizualinio mokymo aspek
tus. Buvo vedamos pavyzdinės pamokos iš 
fizikos srities, demonstruojami rašymo Ir 
meno dėstymo naujieji būdai, paišybos ir 
dažų vartojimo metodai.

Ir ko tik šioje parodoje nebuvo išstaty
ta! čia buvo visko.

Mok. S. Antanaitis

AUKŠČIAUSIOJI PIRAMIDĖ

Gizos piramidės — tai senovės Egipto 
faraonų paminklai, pastatyti prieš 4-5 
tūkstančius metų. Didžiausioji •— Cheop
so piramidė yra 145 m aukščio. Ji su
krauta iš 2300 tūkstančių tašytų granito 
luitų, kurių kiekvienas turi nuo 6 iki 9 
m ilgio ir sveria ne mažiau kaip 4-5 t.

Cheopso piramidė — tai smailiaviršū- 
nis akmens kalnas, maždaug 35 aukštų 
namo dydžio, pastatytas ant kvadratinio 
pagrindo, kurio kraštinės lygios, po 230 
m kiekviena, šios piramidės statybai bu
vo sunaudota tiek akmenų, kad iš jų būtų 
galima nutiesti pusės metro storio ir 2,5 
tūkstančio km ilgumo sieną. Kaip tvirti
na Herodotas, šis faraono Cheopso kapas 
buvo statomas 20 metų. Vienu metu prie 
jo dirbo 100.000 žmonių. Tai buvo sunkus 
ijr kankinantis darbas — kasmet čia žū
davo net iki 20.000 vergų, o visos pirami
dės kaina — pusė milijono žmonių gyvy
bių.

Ne taip seniai prie Cheopso piramidės 
buvo rastas mižiniškas „saulės laivas”, 
pastatytas daugiau kaip iš tūkstančio 
rąstų. Kaip mano archeologai, šis laivas 
buvo pastatytas faraono pomirtinei kelio 
nei.

Greta piramidės išdidžiai puikuojasi 
garsusis sfinksas — figūra su žmogaus 
galva ir liūto kūnu. Jis iškirstas iš gelto
nojo smiltainio uolos — didingas išmin
ties, jėgos ir vylriškumo simbolis. Tačiau 
sfinksui numušta nosis. Tai Napoleono 
armijos kareivių darbas, kurie siausdami 
pradėjo šaudyti j jį iš patrankų.

(„Mokslas ir gyvenimas”) 

ctxjt^ar>arx5rwrxrrxrryųrxjtx>rą^^

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
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Europos lietuviu, kronika
LONDONAS

INŽ. VYT. IZBICKAS LONDONE

Pakeliui iš Amerikos i Viduriniuosius 
Rytus sekmadienį, liepos 14 d., Londone 
buvo sustojęs inž. Vyt. Izbickas. Jis nu
skrido į Kuwait valstybę, kur jo firma 
vykdo statybos darbus. Grįždamas ketina 
aplankyti Italiją ir Ispaniją.

PRO LONDONĄ Į ŽEMYNĄ

Lietuvių Namuose Londone lankėsi An
tanas Sniečkus, lietuvių veikėjas iš JAV.

Nuo čia jis pradėjo ilgesnę atostoginę 
kelionę po Europą. Iš Londono keliauja i 
Portugaliją, Ispaniją, Daniją. Šveicariją 
ir kitur.

SVEČIAS IŠ BEDFORDO

Į Lietuvių Namus Londone buvo užsu
kęs paviešėti bedfordiškis P. Gugas.

KELETAS DIENŲ LONDONE

Australijos lietuviai V. Ivaškevičius su 
žmona, pabuvoję Kanadoje, keliaudami į 
Europos žemyną, kelioms dienoms buvo 
apsistoję Lietuvių Namuose Londone.

ATGAL Į JŪRĄ

Praleidęs keletą atostoginių savaičių 
Londone, Lietuvių Namuose, lietuvis jū
reivis Feliksas Paulikas vėl išskubėjo į 
jūrą.

LONDONO LIETUVIŲ JAUNIMAS 
TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE

Londono lietuvių jaunimo „Grandies“ 
tautinių šokių grupė yra ■ pakviesta daly
vauti dvylikos savaičių jaunimo festiva
lyje, kuris rugsėjo 27 d. prasidės Londono 
šv. Pauliaus katedroje.

Katedros dekanas kun. M. Sullivan pa
brėžė, kad festivalyje lygiomis teisėmis 
dalyvaus visų tikėjimų, tautybių, spalvos 
ir įsitikinimų jaunimas.

Koncertai ir kiti pasirodymai festivalio 
metu vyks katedroje specialiai pastatyto
je pakyloje. Šalia profesionalų atlikėjų, 
kaip Karališkasis baletas, festivalyje da
lyvaus ir Vakarų Indijos grupė, lenkų ir 
lietuvių šokėjai. Katedros kriptoje vyks 
paroda, vaizduojanti įvairių jaunimo or
ganizacijų veiklą.

Grandies vadovė J. Kinkienė pareiškė, 
kad grandiečiai su dideliu entuziazmu ir 
atsakomybės jausmu ruošiasi šiam festi
valiui. (r)

LIETUVIO SKULPTORIAUS 
LAIMĖJIMAS

Londose gyvenantis lietuvis skulptorius 
Antanas Braždys laimėjo „The Sunday 
Times“ laikraščio skulptūros konkurse 
300 svarų premiją ir gavo 3000 svarų ver
tės užsakymą.

Konkurso premijas laimėjo dar trys 
jaunesniosios kartos skulptoriai, tačiau už
sakymas skulptūrai atiteko Antanui Braž- 
džiui.

Antanas Braždys konkursui pateikė 3 
pėdų aukščio skulptūros medelį, pavadintą 
„Bodywork“. Tai plieno kompozicija, kuri, 
skulptoriaus žodžiais, „buvo išvystyta, re-

JAUNIMUI
PREMIJOS UŽ NUOTRAUKAS

Jaunimo skyrius skelbia fotografijų 
konkursą ir visą mėgstantį fotografuoti 
jaunimą kviečia dalyvauti jame.

Už geriausias nuotraukas bus skiria
mos dvi premijos: pirmoji — 2 svarai, ant
roji — 1 svaras.

Fotografijos turi būti atsiųstos ne vė
liau kaip iki spaiio 1 d. Konkursą laiky
sime įvykusiu, jei jame dalyvaus nors 5 
asmenys. Siunčiant prašom nurodyti savo 
vardą, pavardę, adresą ir amžių.

Dalyvauti prašome visą jaunimą.
Geriausia fotografija bus išspausdinta 

laikraščio Jaunimo skyriuje.

NEBLOGA

Vienas lietuvis jaunuolis iš Wolver- 
hamptono sakė, kad Grandies liepos 6 d. 
Londone suruoštuosiuose šokiuose groju
si „Late Hours“ grupė buvo „nebloga“.

Žinoma, senimui tos grupės muzika ne
patiko.

Grandiečiai labai patenkinti, kad kele
tas lietuvių jaunuolių ir iš provincijos at
vyko į jų šokius.

Šokiuose buvo apie 70 žmonių.
Ruošiant padėjo grandiečiams ir vyres

nieji.

ŠOKIAI MANCHESTERYJE

Kaip laikraščio kronikoje spausdina
moji žinia rodo, DBLS Manchesterio Jau

miantis žmogaus kūno judesiais“.
Skulptūros originalas bus 9 pėdų aukš

čio ir puoš vieną naują pastatą Londono 
centre.

29 metų amžiaus Antanas Braždys lai
kytinas vienu pirmaujančių jaunesniųjų 
Londono skulptorių. Dailę jis studijavo 
Chicagos Dailės institute ir Londono Ka
rališkoje dailės kolegijoje. Jis šiuo metu 
veda skulptūros klasę Gloucestershire 
Dailės kolegijoje. (rem)

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.

MANCHESTERIS
GEGUŽINĖ

Manchesterio DBLS Jaunimo skyrių ■ 
liepos 27 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Klubo 
patalpose ruošia

GEGUŽINĘ.
Bus įvairi programa, žaidimai, o šo

kiams gros muzika, taip pat ir populia
riems šokiams salėje.

Maloniai kviečiame visus iš toli ir arti 
dalyvauti ir mus paremti.

DBLS Manchesterio
Jaunimo Skyrius

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 28 d. (sekmadienį), 4 vai. p.p., 

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
moterų skyrius savo patalpose šaukia sa
vo visuotinį susirinkimą.

Narės privalo dalyvauti. Kviečiamos :r 
nenarės.

Vadovybė

SKAUTŲ ŠVENTĖ

Birželio mėn. Manchesterio Lietuvių 
Namuose įvyko Anglijos skautų ir skau
čių šventė. Kaip ir visi skautų parengi
mai, šventė praėjo su dideliu pasisekimu. 
Oficialiosios dalies metu skautai išsiri
kiuoja su skautininkais priekyje. Didžiuo
ju saliutu gerbiamos, vėliavos, skaitomi 
įsakymai, vyksta iškilmingas naujų skau
tų įžodis. Į skautų eiles įstoja: V. Jokū
baitis, A. žebeliis, A. Briedis, V. Puodžiū
nas; vilkiukais tampa: A. Kapstys ir V. 
Briedis. Tradicinius kaklaraiščius ir ge
rojo darbelio mazgelius užriša s. J. Mas- 
lauskas ir ps. G. Valterytė. S. B. Zinkus 
įteikė B. Puodžiūnienei (Stoke-on-Trent) 
ir J. Damaševičiui (Nottingham) LSS or
dinus „Už nuopelnus“ su rėmėjo kaspinu. 
Baigiama himnu.

Nespėjo tėveliai ir svečiai apsisukti, kai 
visi jaunieji skautai išvirsta tautiniais 
rūbais išsipuošusio jaunimo būriu. Maža
sis A. Matūzas su savo choru užtraukia 
„Ant kalnelio mūrai“, „Plaukia žąselė“. 
Ant kulnų lipa muzikanto mažojo A. Na- 
vacko vedami tautiniai šokėjai. Ir ko jie 
ten nešoko! Vos nuplovę Rugučius, sukosi 
Kubilu, paskui užsuko pas Kalvelį ir ka
lė žagrelę per visą dieną...

Vyresniosios skautės (I. Jokubaitytė, 
N. Kutkutė, L. Linkevičiūtė, V. Baraus- 

nimo skyrius liepos 27 d. ruošia šaunią 
vasarinę gegužinę.

Greičiausia, oras bus vasariškas ir gra
žus, dėl to gegužinėje ruošiasi dalyvauti 
ir kitų vietovių jaunimo.

Manchesterio Jaunimo skyrius gyvai 
reiškiasi — dabar bus jau kelintas jo pa
rengimas. 

nnn u liar tosios
r U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. Baby Come Back — The Equals
2. The Son of Hickory Hollers Tramp

— O. C. Smith
3. I PreterxS — Des O'Connor
4. Jumpin' Jack Flash —Rolling Stones
5. Yesterday Has Gone

— Cupid Inspiration
6. Yummy, Yummy, Yummy

— Ohio Express
7. Hurdy Gurdy Man — Donovan
8. Blue Eyes — Don Partridge
9. Young Girl — Union Gap

10. My Name is Jack — Manfred Minn

GERIAUSIA ŠIOS SAVAITĖS
PLOKŠTELĖ

Su šia savaite pradedame naują skyre
lį: geriausia šios savaitės plokštelė.

Mūsų manymu, šios pirmosios savaitės 
geriausia plokštelė yra Mony, Mony, iš
pildyta Tommy James su The Shondells 
grupe.

kaitė ir M. Liegus) savo dainomis davė 
ištisą mažą koncertą. O už daineles „Ta
ve aš pamačiau“ ir „Sesės skautės, sau
lutė mums nušvito“ sulaukė daug katu
čių. A. Jokūbaičio gitara lydėjo dainas.

Taip tai linksminosi jaunieji, džiaugėsi 
vyresnieji, sulaukę lietuviško darbo už
vadėlių. Vėliau dar buvo vaišinami vado
vai, organizacijų pareigūnai ir svečiai. 
Visi kiti šoko salėje, gaivinosi klubo alu
čiu ir kone užkimo bedainuodami visas 
mūsų dainų daineles.

Valio ir budėkit. skautai!
D. Dainutis

BIRŽELIO TRAGEDIJOS 
MINĖJIMAS

Ir vėl visa šimtinė iš plačios apylinkės 
susirinko prisiminti ir pagerbti aukas.

Prie lietuvių paminklo (Mostono kapi
nėse) išsirikiuoja vietos organizacijos su 
savo vėliavomis ir vainikais. Lietuvių mo
terų būrelis jau iš vakaro išpuošia kapą 
ko gražiausiai. Kun. S. Matulis, katalikų 
vardu, ir kun. A. Putcė, evangeliku, atlie
ka religines apeigas. Padedami vainikai, 
sakomas iškilmingas žodis, giedama „Ma
rija. Marija". Vėliau Lietuvių Namuose 
kun. S. Matulis skaito tai dienai critaiky- 
tą paskaitą. įpareigojančia tęsti k'.va dėl 
lietuviybės ir tėvynės laisvės. Baigiama 
himnu. Organizacijų vadovybių ir svečiu 
pobūvyje vėl pasakyta daug minčių dėl 
praeities, dabarties, o ypač dėl ateities.

Susirinkusieji dar ir po minėjimo pa
bendravo — dalijosi prisiminimais iki vė
lumos.

Manchesterio Koordinacinis k-tas, o 
ypač sekr. S. Lauruvėnas užsitarnauja 
nuoširdžios padėkos už šio minėjimo su
rengimą.

D. Dainutis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTŲ SĄJUNGOS TAUTINĖ 
STOVYKLA IR ANGLIJOS SKAUTŲ 

IŠVYKA

Amerikoje liepos 8 d. prasidėjo tautinė 
skautų stovykla. O mes rugpiūčio 3 d. iš 
Anglijos išvykstame į V tautinę stovyklą 
Europoje, kuri vyks rugpiūčio 7 .- 14 d.d. 
Stovykla bus arti Vasario 16 gimnazijos 
(„Romuva", 684 Huettenfe’d - Lampert
heim, West Germany).

Išvykstame iš Derbio ruec'ūčio 3 d. apie 
12 vai. Londone numatome aplankyti Lie
tuvos Pasiuntinybę, Lietuvių Namus ir šv. 
Kazimiero bažnyčią. . Lietuvių Socialinia
me klube pavakarieniausime, o 8 vai. iš 
ten oajudės'me į tolimesnę kelionę.

Tėvai ir skautų bičiuliai nuolankiai pra
šomi palinkėti mums gero vėjo.

Vokietijoje pirmoji sustojimo vieta bus 
Koelnas. Iš ten rugpiūčio 6 d. vyksime i 
stovyklą prie Reino. Iškilmės stovykloje 
numatomos rugpiūčio 17 d. Iš stovyklos 
grįžtame pro Luksemburgą ir Prancūziją. 
Rugpiūčio 17 d., apie 7.30 vai. rytą, būsime 
vėl Londono Lietuvių Namuose. Iš čia suk
sime toliau į Midandą.

Stovyklų pasisekimas visuomet priklau
sė nuo vadovų įdėtojo darbo ir meilės tam 
reikalui, nuo stovyklautojų įsijungimo :r 
nuo pavykusių laužų, kur liepsnos diegia 
mūsų mažiesiems skautybės meilės dvasią 
ir tuo jie artėja prie lietuviško kamieno. 
Pamiršti negalime ir mūsų brangiosios vi
suomenės, rėmėjų, bičiulių ir geradarių, 
kurie nesigaili savo .sunkiai uždirbtų gra
šių. Šiais metais stovykla turėtų duoti y p č 
didelės naudos, nes susitinka mūsų vaikai, 
augę dviejuose skirtinguose kraštuose, ir 
gimtoji kalba jiems bus vienintelis jungi
nys. Abi vadijos tikisi, kad tautinė stovyk
la bus tvirta užuomazga toliau lietuviams 
skautams gyvuoti.

Anglijos Rajono Tautinės 
Stovyklos Vadija

DIDYSIS SĄSKRYDIS 
NOTTINGIIAME

Auksinio jubiliejaus didysis ir paskuti
nis Anglijos lietuvių Sąskrydis Notting 
hame įvyks rugpiūčio 31 d. Ukrainiečių 
salėje (30 Bentinck Rd.). Pradžia 6.30 vai. 
vak.

Programą pradedant, pagrindinę kalbą 
šiame lietuvių sąskrydyje pasakys Lietu
vos atstovas Anglijai Ministeris Vincas 
Balickas. Tars žodį DBLS pirm. inž. J. 
Vilčinskas ir DBLS Tarybos pirm. dr. St. 
Kuzminskas.

Visų lietuvių gerai žinomas meno dar
buotojas Teofilius Burokas paruoš trum
pą meninį montažą.

Linksmoji dalis vyks pagal lietuvišką 
Dragūno muziką. Bus ir kitokios progra
mos paįvairinimui.

Važiuokime visi. O atvažiavę įsitikinsi
me jauni ir seni, kad labai miela pabūti 
didelėje lietuviškoje šeimoje ir pagyventi 
jos nuotaikomis. Tokie subuvimai juk re
tai ir pasitaiko.

DBLS Nottinghamo Skyriaus
Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

Šilingaiuskas Vytautas, sūnus Vaclovo, 
gimęs 1911 m. Lietuvoje, pats ar žinantie
ji apie jį prašom rašyti „Europos Lietu
vio" Administracijai.

Atsisveikinimas Ketteringe

DBLS Ketteringo skyriaus pirmininkas 
A. NavLkas įteikia gėlių puokštę N. Urbo
nienei. kui i su savo dukrelėmis išvyksta į 
JAV.

Išleistuvės N. Urbonienei įvyko Kette
ringo Angel Hotel. Atsisveikinti su išvyks
tančiomis susirinko nemažas lietuvių be
irs ne tik iš Ketteringo, bet ir iš tolimes
nių vietovių. Atsisveikinimo kalbas, be ki
tų, pasakė pirm. A. Navickas, poetas L.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

JAUNUČIAMS IR JAUNIAMS

Atostoginė stovykla prie Židinio atida
roma l'epcs 20 d. ir truks dvi savaites. 
Stovykloje page'bės svečias iš Romos kun. 
prof. Jonas Duoba, MIC. Jis .sekmadieniais 
liepos 21. 28 ir rugp. 4 d. 11 vai. laikys pa
maldas ir pasakys pamokslus.

Stovykloje dar bus atstovi; iš Australi
jos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — liepos 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — liepos 28 d.. 12 vai.
DERBY — liepas 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.

NOTTINGHAM -- rugp. 4 d.. 11 vai., Ži
dinyje.

LEICESTER — liepos 28 d.. 12 vai., 72 
Mere Rd.

COVENTRY — rugp. 4 d.. 11 vai., Šv. Elz
bietos bažnyčioje.

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 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.U 

Švalkus, o kun. S. Matulis ir kun. J. Vilu- 
tis atsiuntė atsisveikinimo laiškus, kurie 
išleistuvių metu taip pat buvo perskaity
ti.

Skyriaus pirm. A. Navickas pabrėžė, kad 
N. Urbonienė buvo pavyzdinga Skyriaus 
narė, pareiginga, niekuomet neatsisakiusi 
prisidėti prie Skyriaus veiklos. N. Urbo
nienei išvykus, DBLS Ketteringo skyrius, 
be abejo, pajus spragą. (i)

BRADFORD©, HALIFAXO,

HUDDERSFIELDO, KEIGHLEY IR

APYLINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Liepos 21 d.. 3 vai. p.p., kviečiame visą 
jaunimą nuo 6 metų iki 20 metų ir tėvelius 
į Bradfordo „Vyties" klubą — 5 Oak Vilias. 
Kviečiamas jaunimas, kuris ir nekalba lie
tuviškai. Organizuojama didžiulė Tautinių 
šokių grupė ir jaunimo ratelis. Lauksime.

„Atžalyno“ vadovės

LIETUVAITĖS EILĖRAŠTUKAS
Dešimties metų amžiaus Sheila Lukaus- 

kaitė laimėjo 2 šil. 6 p., kai „Chichester 
Observer" atspausdino jos eilėraštį „The 
Tramp" (Valkata).

Dešimtmetė poetė savo amžiui labai 
gražiai išlaikė eilėraščio ritmą ir rimą.

(r)

APKANDŽIOJO ŠUNĮ
Retas atsitikimas, kad ne šuo žmogų už

puolė ir apkandžiojo, bet žmogus šunį.
Taip atsitiko birželio mėn. Travemuen- 

dėje, kurorte prie Luebecko. kur pasigėręs 
švedas Sven Olaf Stranberg užpuolė dvi 
moteris ir stambų šunį. Tą šunį jis kan
džiojo ir smaugė. Kol atvyko policija, teko 
švedą sodų darbininkams pririšti prie me
džio.

J. C.

ATSTOVAI ŠKOTIJOJE
Škotijoje vykstančiame tarptautiniame 

simpoziume pievininkystės klausimais da
lyvauja du lietuviai iš Dotnuvos ir Vil
niaus: pievų ir ganyklų kultūrinimo teore
tikas L. Kadžiulis ir pievų-ganyklų admi
nistratorius A. Einikis. (E)

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
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