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SKRYDIS
JAUNAJAI LIETUVAI

Lygiai prieš 35-rius metus, liepos 17 d., 
netoli Soldino miestelio, Rytprūsiuose, j 
pušų viršūnes atsitrenkė vienmotoris lėk
tuvas „Lituanica“. Abu lakūnai — Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas — žuvo.

Darius ir Girėnas su „Lituanica" paki
lo iš New Yorko aerodromo 1933 m. liepos 
15 d., sėkmingai perskrido Atlanto platu
mas, bet savojo skrydžio tikslo — Kauno 
nepasiekė.

„Lituanicos“ žuvimo aplinkybės iki šiol 
dar nėra visiškai išaiškintos. Anuomet 
Lietuvoje buvo pasklidę ir net užsienių 
spaudoje spausdinta įvairių spėliojimų ir 
gandų, tačiau tikrosios avarijos priežas
tys, tur būt, niekuomet nebebus išaiškin
tos.

Dariaus ir Girėno skridimas buvo dide
lio pasiryžimo, drąsos, sugebėjimų ir iš
tvermės reikalaujantis žygis. Vienmotorė 
„Lituanica“ nebuvo pritaikyta tolimiems 
skridimams. Dėl lėšų stokos pasiryžėliai 
negalėjo įsigyti visų reikalingų prietaisų, 
negalėjo netgi apsirūpinti radijo siųstu
vu. Transatlantiniam skridimui be nutūpi
mo iš New Yorko į Kauną teko pasiimti 
didelius degalų kiekius, kurie lėktuvą 
taip perkrovė, kad „Lituanica" vos bepa
kilo iš New Yorko aerodromo.

Darius ir Girėnas žinojo, koks pavojin
gas yra jų žygis. Jie abu buvo prityrę 
aviatoriai, tačiau ryžosi savo skrydžiui, 
jį savo testamentu paaukodami „Jaunajai 
Lietuvai“. Anuomet, kada skridimai per 
Atlantą dar buvo, palyginti, retenybė, Jie 
norėjo atkreipti pasaulio dėmesį į Lietuvą 
ir parodyti pavyzdį Lietuvos jaunimui 
veržtis pirmyn, nepabūgti sunkumų ir at
kakliai siekti savojo tikslo.

Darius ir Girėnas iš tiesų tapo lietuvių 
tautos didvyriais. Lietuvoje, JAV lietuvių 
kolonijose žuvusiems lakūnams buvo sta
tomi paminklai, jų vardu buvo vadinamos 
mokyklos, gatvės, skautų daliniai. Rytprū
siuose, netoli Soldino, jų žuvimo vietoje 
buvo pastatytas granitinis paminklas, pa
puoštas liaudies kūrybos ornamentais ir 
drožtomis lietuviško ąžuolo skulptūromis.

Anoji Rytprūsių dalis po karo buvo 
įjungta į Lenkiją, Soldino miestelis dabar 
vadinamas Myslibužu, tačiau Dariaus r 
Girėno paminklas vis dar stovi. Pamink
las ir aikštelė, kur jis stovi, prižiūrima, 
aplinkiniai takai išbarstyti gelsvu smėliu.

Paminklą kartais aplanko ir ekskursijos 
iš Lietuvos. Birželio mėnesį pasaulines 
sklandymo varžybas, vykusias Lešno mies
te (netoli Poznanės), stebėjo ir būrys Lie
tuvos oro sportininkų bei aviacijos vete
ranų. Ta proga jie aplankė ir Dariaus ir 
Girėno paminklą. Tame lankytojų būryje 
buvo jau prieš karą žinomas sklandytuvų 
konstruktorius Br. Ožkinis, buv. lakūnas 
rašytojas Jonas Dovydaitis, aviacijos inž. 
Č. Balčiūnas, vilnietis sklandytojas S. Bur- 
neika ir kt. Prie paminklo jie padėjo vai
niką su įrašu „Lietuvos didvyriams - la
kūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girė
nui“.

Paminklu rūpinasi ir Wroclawo (buv. 
Breslau, Silezijoje) lietuviai, kurių rūpes
čiu buvo atnaujinta memorialinė pamink
lo lenta. Wroclawo lietuvis inž. Markavi- 
čius taip pat rūpinasi surasti senų Mysli- 
bužo apylinkių žmonių — liudininkų, pri
simenančių Dariaus ir Girėno žuvimo ap
linkybes.

Vieši pagarbos pareiškimai lietuvių tau
tos didvyriams Dariui ir Girėnui dabar 
Lietuvoje yra toleruojami, nors, atrodo, 
ir nėra skatinami. Kartais, viena ar kita 
proga, ir Vilniaus spauda prisimena lietu
vius Atlanto nugalėtojus, tačiau tokiais 
atvejais stengiamasi pabrėžti pirmoje ei
lėje jų nuopelnai aviacijai.

Štai, Tiesos liepos 10 d. laidoje J. Raga- 
žius (Eltos, t.y. Tasso skyriaus Lietuvoje, 
spec, korespondentas) straipsnyje „Ten, 
kur žuvo Darius ir Girėnas", be kita ko, 
nurodoma, kad „aviacijos pažangai paau
kojo save Darius ir Girėnas. Ir tie, kurie 
dabar skraido, labai gerbia didžiųjų žygių 
pradininkus, oreivybės didvyrius — šauk
lius ateitin".

Tai, be abejo, taip pat tiesa, nes Darius 
ir Girėnas iš tiesų priklauso tam aviaci
jos pionierių būriui, kuris praskynė kelius 
oreivybės pažangai. Tačiau lietuvių tautos 
didvyriais Darius ir Girėnas tapo savo 
skrydį paaukoję Jaunajai Lietuvai. Netie
siogiai tai pagaliau pripažįsta ir J. Raga- 
žius savo rašinyje: „Apie beribę lakūnų 
drąsą, tragišką žuvimą buvo sukurta daug 
legendų, liaudies dainų. Dariaus ir Girėno 
atminimas neišdildomai įaugo mūsų tau
tos širdin, liks amžinai nemarus“...

R. E. Maz.

Imperializmo likimas
Nukariauti kitus, apiplėšti ir valdyti — 

lyg raudonu siūlu eina mintis per mums 
žinomą istoriją, o taip vyko, be abe
jo, ir priešistoriniais laikais, apie kuriuos 
liudija ne rašytieji šaltiniai, bet sugriau
tų miestų iškasenos ir kapų pėdsakai. Ka
riauti, užimti, valdyti ir apiplėšinėti!

Tuos veiksmus atitekantieji kraštai va
dinami imperialistais. Koks nors Čingis 
Chanas ar Hanibalas, tur būt, tokio vardo 
net neverti. Tokius nukariautojus grei
čiau galėtume vadinti stipriais, gerai or
ganizuotais plėšikais. Bet jau senoji ceza
rių Roma ar Indijas ir kitus kraštus savo 
globon ėmusi Britanija su pasididžiavimu 
kalbėjo apie imperiją. Tos valstybės, kaip 
sakoma, nešė pasauliui civilizacijos švie
są ir kultūrą. Aišku, kad skambūs impe
rialistų šūkiai visada buvo ir tebėra apsi
mestiniai, dėl žmonių akių. Kai dabar di
dieji kraštai barsto savo imoetiias. tai tie 
senieji gražūs šūkiai jau pristatomi kaip 
buvęs melas grobimams ir išnaudojimui 
pateisinti. Tie senieji šūkiai šiandien jau 
atrodo gėdingi. Gėdingi jie, nes visi kalba 
jau tik apie teisę tautoms pačioms laisvai 
tvarkytis.

Tačiau ar jau dingo imperializmas?
Ne, jis eina dabar kitu vardu. Pavyz

džiui, sovietinė Rusija niekada nėra sa
kiusi, kad ji laiko savo rankose užimtuo
sius kraštus ir dar tiesia rankas į kitus 
imperijai sudaryti. Oficialiai ji neša lais
vę, gina nuo imperialistų išnaudojimo ir 
kitokių pavojų, remiasi pažadu, kad uži
mamųjų kraštų gyventojai turės daugiau 
laisvės, duonos ir aukštesnę kultūrą. O 
mes žinome, kad tai netiesa. Mes žinome, 
ir patys šiandieniniai imperialistai dar ge
riau žino už mus.

Ar šiais laikais toks natvirai žygiuojąs 
imperializmas pateisinamas dar kuo nors? 
Ar jis suprantamas? Koks gi jo tikslas?

Šie laikai, šiaip ar taip, yra humanisti
nių laisvių laikai. Valstybės leidžia vis 
naujus įstatymus, kurių nemaža dalis yra 
skirta žmogaus gyvenimui gerinti, žmo
gus, kaip sakoma, yra viskas. Nemaža yra 
tarptautinių gražių įstatymų valstybių ir 
tautų laisvei garantuoti. Bet imperializ

Septynios DIENOS
Dėl Čekoslovakijos socializmo

Ar sovietai atitraukė iš Čekoslovakijos 
savo kariuomenę, kuri ten buvo atgaben
ta vykdyti manevrų? Tikrų žinių niekas 
neturi. Kai vieni pranešimai tvirtina, kad 
jau baigiama atitraukti, kiti nurodo, kad 
tik dalis išgabenta.

O Varšuvon susirinkę Sov. Sąjungos, 
Bulgarijos, Vengrijos, Rytų Vokietijos ir 
Lenkijos komunistų vadai sutarė reika
lauti, kad Čekoslovakijos komunistų vadai 
privalo tuojau sustabdyti „antisocialisti- 
nių jėgų" veiklą. Jeigu patys čekai tai ne
padarysią, tai šitai būsią padaryta iš ša
lies.

Maskva Čekoslovakijos klausimui svars
tyti tuojau šaukia partijos centro komite
tą.

Prancūzijos komunistų vadas Roehetas, 
susipažinęs Sov. Sąjungoje su tenykščiu 
požiūriu į Čekoslovakijos įvykius, nori 
sušaukti Europos komunistų vadus tam 
reikalui svarstyti. Prancūzijos ir Italijos 
komunistų vadai iki šiol palankiai žiūrė
jo į pasikeitimus Čekoslovakijoje. Palan
kūs čekams yra dar Jugoslavijos ir Rumu
nijos komunistų vadai.

Perversmas Irake

Kariuomenės vadai Irake suorganizavo 
perversmą ir pašalino prez. Arefo vyriau
sybę. Prezidentas atbėgo į Britaniją.

Prezidnto pareigas perėmė atsitarna
vęs gen. Al-Bakras.

Čekoslovakijos atsakymas

Sov. Sąjungos vadovaujamų komunis
tinių viršūnių kaltinimus Čekoslovakija 
atmetė.

Savo atsakyme Čekoslovakija nurodė, 
kad tai, kas tame krašte dabar vyksta, jo
kiu būdu negalima vadinti kontrrevoliuci- 
ja.

Ką padarė lietus?

Užėjus lietaus laikotarpiui, bent šešiose 
Indijos valstijose pusmilijonis gyventojų 
neteko pastogės, ir patirta daug materia
linių nuostolių.

Žmonių žuvo Indijoje apie 90, rytinia
me Pakistane 118.

Nepasitikėjimas
Čekoslovakijos armija

Pagal Varšuvos pakto karinius planus, 
Čekoslovakijos kariuomenė yra įsipareigo
jusi bent tris dienas atlaikyti, jeigu kas 
pultų. Ji tokiam atvejui paruošta ir ati
tinkamai angipkluota. Dėl to Čekoslovaki
ja yra vienintelis su Vakarų valstybėmis 
susisiekiąs sovietinis kraštas, kuris netu
rėjo Sov. Sąjungos karinių dalinių.

Kai krašte pasikeitė padėtis, Sov. Sąjun
ga pradėjo įtarti, kad Čekoslovakijos ar
mija gali nebevykdyti to jai skirtojo už
davinio. Dėl to buvo suruošti manevrai ir 
tuo prisidengiant atgabenta sovietinių da
linių.

Bet Čekoslovakija tvirtina, kad politinė 
padėtis šiuo metu nepalanki tokiam už
puolimui, dėl to ir sovietinė armija nerei
kalinga.

Gcmulka pripažįsta
Nors ir puldamas pasaulinį sionizmą, 

Lenkijos Gomulka pripažino, kad šalinant 
žmones iš vyriausybės, partijos ir kultū
rinių įstaigų, be reikalo buvę nukrypta į 
antisemitizmą.

Reikią kovoti prieš revizionizmą, bet 
neaprengti jo sionistiniais drabužiais. O 
taip atsitikę dėl to. kad visas reikalas iš- 
slydęs iš rankų.

Kas dar erzina Maskvą?
Maskvą erzina ne tik kai kurie Čekoslo

vakijos spaudoje pasirodantieji antisovie- 
tiniai pareiškimai ir tokie dalykai, kaip 
„2000 žodžių“ manifestas, bet ir visi vieši 
svarstymai, kokios politinės galimybės ga
li būti, kai tėra tik viena partija, kapita
listinio pasaulio atvirumas, lyginant jį su 
papūgiškais šūkiais, partijos apsistatymas 
visokiais pataikūnais, kaip ir fašistiniuose 
kraštuose.

Rodezija — respublika
Valančioji Rodezijos fronto partija pa

skelbė. kad konstitucijos pakeitimuose nu
matoma kraštą paversti respublika.

Valdys ir toliau baltieji, bet afrikiečių 
numatoma įsileisti į senatą ir į parlamen
tą. Dar numatytos ir atskiros afrikiečių 
tarybos.

mas vis tiek gyvas, ir visi žino, kad jis 
toks yra, kad visi gražūs šūkiai tėra šū
kiai, kad už jų slepiasi atitinkamos tau
tos vadų jėga ir noras turėti jėgą. Norėjo 
pasaulį valdyti, kitų tautų sąskaiton gerai 
gyventi romėnai. Vokiečių tautos prana
šumu savo imperialistinius sumetimus 
dangstė hitlerinė Vokietija. Iš carų pavel
dėję apibarstytą imperiją kitų sąskaiton 
nori gyventi ir rusai didžiojo brolio ar ki
tokiu titulu.

Ar imperializmas apsimoka?
Jeigu fabriko savininkui auga pelnas 

pagal didėjantį darbininkų skaičių, tai tu
ri apsimokėti ir imperialistui. Juo daugiau 
tautų, valstybių, atskirų žmonių, tuo dau 
giau pelno. Nuo kiekvieno po rublį už gra
žius žodžius, ir tai jau susidaro milijonai. 
O argi imperialistas kada nors pasitenki
na mažu? Fabriko savininko pelnus šian
dien jau apriboja ir darbininkai, kurie 
jaučia savo galią ir stengiasi atsiimti savo 
dalį, ir valstybė mokesčių pavidalu. Bent 
taip yra teisinėse valstybėse.

Imperialisto nėra kas apriboja. Jis yra 
viešpats. Jeigu vengras sukyla ir nori 
pats valdytis, viešpats panaudoja tankus. 
Jeigu pradeda judėti čekas ir slovakas ir 
nori įsigyti daugiau laisvės, viešpats at
siunčia kariuomenės...

Paminklai ir
Vokiškai kalbantiems ar bent supran- 

tiems Europos laikraštininkams ir kultū
rininkams Elta - Pressedienst birželio lai
doj pateikė santrauką šių metų kovo mė
nesio Aiduose paskelbto straipsnio apie 
dabartinę Vilniaus ir Maskvos bažnyčių 
bei cerkvių būklę („Naivūs palyginimai 
be emocijų“). Bolševikinė valdžia, kaip 
Maskvoj, taip ir Vilniuj, neigiamai verti
na tiesioginę tų pastatų paskirtį, bet skel
biasi branginanti juos, kaip praeities kul
tūros paminklus. Principe pripažįsta rei
kalą juos saugoti, prižiūrėti, prireikus tai
syti ar net ir atstatyti, kas laiko apnaikin
ta. Tačiau „Naiviuose palyginimuose“ bu
vo nurodyta ištisa eilė pavyzdžių, kad tas

Taip, čia mes ir susiduriame su impe
rialisto rizika. Pasirodo, kad ne visada 
viešpats imperialistas gali drąsiai ir atvi
rai naudotis tankais ir kariuomęne. Pasi
seka kartą, gal dešimtį ar šimtą kartų, bet 
jeigu čekai ir slovakai šiandien bijojo į 
manevrus atvykusios sovietų kariuome
nės, tai ji pasitraukė be šūvio. Taip, dar 
nėra buvę nė vienos amžinos imperijos, 
anei vienos!

Britai daugelį savo imperijos žmonių 
išmokė angliškai kalbėti. Tur būt, daug 
čekų, rumunų, bulgarų, vokiečių moka 
šiandien rusiškai. Dėl tos imperialisto kal
bos užimtose tautose yra visokiausių nuo
monių. Mes, pavyzdžiui, dažnai aiškinamės 
tai, kaip rusinimą. Patys rusai ir jų pati
kėtiniai Lietuvoje rūpinasi tai išaiškinti, 
kaip patogią priemonę tautoms bendrau
ti. Gal dėl to ir nelabai surastume bendrą 
nuomonę. Bet tai, tur būt, ir nesvarbu.

Angliškai išmokusi kalbėti didžiulė bri
tų imperija subyrėjo visiškai — nieko ne
padėjo nei tankai, nei kalėjimai. Tas žino
jimas, rodos, ir yra pagrindinis dalykas 
santykiuose su imperijomis. Jos' turi su
byrėti. Ateina toks laikas, nors daug rei
kia iškęsti, kol jis ateina. Tankai būna pri
versti apsigręžti ir riedėti namo.

palyginimai
principas vienaip taikomas Maskvoj ir vi
siškai priešingai Vilniuj. Maskvos cerk
vių bokštai žėri, o Vilniaus vertingiausių 
bažnyčių stogai ir langai kiauri, sienos 
trupa...

Tų palyginimų įžangoje Elta - Presse
dienst pastebi:

„Nebe vieną kartą mes šiose informaci
jose esam minėję lietuvių architektų pla
nus ir pasiūlymus atstatyti kultūrinės ver
tės turinčius istorinius pastatus ir jų pa
stangas išsaugoti busimosioms kartoms 
taip pat ir šventovinius kultūros pamink
lus. Žinojom, ką darom, perimdami iš so
vietinės spaudos tas žinias ir pagirdami 
tas pastangas. Bet skaitytojui galėjo kris
ti į akis tai, kad čia vis dar — 20 metų po 
karo! — tebekalbama apie planus, o ne 
apie atliktus darbus. Taip tuose sovietinės 
spaudos pranešimuose glūdi ir bent netie
siogiai nurodymai į apgailėtiną padėtį. 
Nieko kita negalima ir tikėtis iš spaudos,
kurioje nutylėjimas, iškraipymas ir užtry- 
nimas yra privalomi „kalbos dėsniai“. Dėl 
to tenai teisybė dažnai tegali būti pasaky
ta tik melo pavidalu.

„O tiesa yra tokia, kad kultūriškai są
moningosios pajėgos Lietuvoj jau ištisa 
eilė metų atkakliai kovoja dėl nepakeičia
mųjų kultūrinių vertybių išsaugojimo. Ko
va vyksta dėl tam būtinų priemonių, kurių 
kitose valstybėse parūpinama be jokių 
ginčų. Net ir socialistiniuose kraštuose! 
Tik ne socialistinėj, išlaisvintoj ir lygia- 
teisiškai Sovietų Sąjungai priklausančioj 
Lietuvoj... Tarp ko kita, ši kova vyksta 
ne tarp dviejų priešiškų ideologijų, o grei
čiau tarp „neantagonistiškų“ priešybių — 
tarp išauklėtų žmonių ir valdinių biuro
kratų klikos, kuriai geriausiai tinka taria
mai raštingų analfabetų vardas, žinoma, 
čia prisideda ir tradicinė Maskvos didžiū
nų „Vakarų neapykanta“, kuri visada vie
toj Vakarų išliejama ant Lietuvos. Cari
niais laikais taip dėjosi krikščioniškiau
sios „stačiatikybės“ vardan, o socializmo 
metu — po ateizmo prietarais pamušta 
marksistinio neklaidingumo priedanga.

„Baltijos kraštuose susitinka pietinių ir 
šiaurinių Vakarų kultūros. Ryga ir Talinas 
yra įkūnyti hanziškų - skandinaviškų 
miestų prototipai, kai Vilnius — romaniš
ko meno miestas, Baltijos Roma“. Sąmo
ningai parinkom šios laidos viršeliui jau
no grafiko R. Gibavičiaus kūrinį iš ciklo 
„Vilnius“. Menas yra atvaizdas, tikrovės 
pakaitalas, vienintelė tikrovė, kai origina
lo nebėra ar jam gresia sunykimo pavo
jus.“

Toliau pateikiamoji pirma minėto 
straipsnio santrauka konkrečiai nurodo, 
kaip ir koks pavojus gresia visai eilei ver
tingų Vilniaus architektūros paminklų.

(E)

MIRĖ VENGRŲ VEIKĖJAS

Liepos 17 d. Londone staiga mirė Veng-
rijos socialdemokratų veikėjas Imre Sze- 
lig, ilgus metus artimai bendradarbiavęs 
su lietuvių socialdemokratais egzilėje.

— Norėdamas sumažinti ginkluotų už
puolimų skaičių, Malaizijos ministerių ka
binetas nutarė dar įvesti naują papildomą 
bausmę tokiems: išlupti juos.

SPAUDOJE
ESMĖJE TOKS NAIVUS MELAS

Kazys Almenas. „Draugo“ gegužės 4 d. 
laidoje aprašydamas savo įspūdžius apie 
Manheimo miestą Vakarų Vokietijoje, 
samprotauja:

„Pastovus Vakarų pusrutulio gyvento
jas, be abejo, visai nepastebi, kokią mil
žinišką dalį jo vaizdinės aplinkos sudaro 
reklamos... Visur aplinkui į tave žiūri ta 
pati mergina: tos pačios praviros lūpos, 
tas pats kviečiantis šypsnys, tas pats retu
šuotas ilgų, nuogų kojų odos lygumas... 
Aiškiai nesuprantu, kodėl šitai turėtų ma
ne erzinti? Puritoniškumu šiaip nepasižy
miu. Gal užtai, jog tas blizgantis baltu
mas tų pepsodentinių šypsnių, tas apva
lus lygumas retušuotų krūtų, visa ta, ką 
gali išgauti rafinuota poza ir fotografo 
menas, yra esmėje toks naivus melas. Su
darymas jam paklausos, kuriam iš viso 
nėra pasiūlos. Nėra.

„Pro virtinę plakatų, rodančių visai 
nuogą, kiek pasuktoje pozoje gulinčią 
blondinę, praeina realios, neretušuotos 
Manheimo moterys. Įvairios moterys. Dau
gumas jų visai vidutiniško grožio. Dalį jų 
galėtume pavadinti beviltiškomis. Kitos ir 
visai gražios, jei nelygintume su blondine 
plakate. Moterys realios. Bet ana blondinė 
iš sapnų pasaulio — ten blondinė atvaiz
duota dvigubai didesnė ir ji kartojasi de
šimtyje plakatų.

„Atrodo, visa tai yra kažkaip neteisė
ta".

PELNYTAS NUOBODULYS?

„Metmenys“ 15 nr. paskelbė duomenis 
anketos, kurioje buvo klausiama nuomo
nės ir apie išeiviškąją lietuvių spaudą. Po
etas Henrikas Radauskas tuo klausimu 
taip pasisako:

„Pakanka pasiskaityti straipsnius kul
tūriniais klausimais. Čia ne tik pasitaiko 
blogos valios padiktuotų rašinių, bet ne
trūksta ir straipsnių, kurių autoriai nori 
mokyti „kultūros' vartotojus“ arnet rašy- ' 
tojus, patys būdami pusmoksliai, dažnai 
nemoką net padoraus sakinio parašyti. 
Bet, parafrazuojant žinomą sakinį apie 
valdžią, galima pasakyti, kad kiekviena 
visuomenė turi tokią spaudą, kokios ji nu
sipelno“.

Į anketą atsakė ir „Metmenų“ vyr. re
daktorius dr. V. Kavolis:

„Šiandien JAV nėra nei vieno lietuviš
ko periodinio leidinio redaktoriaus, turin
čio teisę tarti: kovojau už žodžio laisvę ne 
vien sau, ir už kultūrinius standartus, ir 
mano laikraštyje jie saugūs.

„Kas Lietuvoje primesta okupacinio re
žimo, tą čia, laisvės krašte, patys pasirin
kome, išduodami ir jo tradiciją, ir savo bu
vusią kovą. Ir tegul redaktoriai nesistebi, 
kad pasėjus laikraščiuose cenzūrą, juose 
teužderi jų pačių veido nuolat atspindintis 
nuobodulys“.

„DIDYBĖS MANIJAKAI“

Literatūros kritikas Vyt. Kubilius „Tie
sos“ liepos 7 d. laidoje, be kita ko, ir šitaip 
rašo:

„Stoka kritinės savistabos — didelė 
žmogaus dvasinio išsivystymo spraga. 
Kol paprastas ar valdžios laiptais palypė
jęs pilietis mano, kad tik jis yra absoliu
čiai teisus .išmintingas ir doras, kol tebe
žiūri į save, kaip į nepajudinamą pamink
lą, tol moralinis lygis neprašoka primity
vaus egoizmo, o visuomenė ant savo 
sprando susilaukia pakankamai nepasoti
namos ambicijos ir didybės manijakų. Dar 
blogiau, kai žmonės ima tvirtinti grasi
nančiu tonu: mes — valstybės dalelė ir 
nuosavybė; jei tu dergi mus, tu kėsiniesi 
prieš pačią valstybę...“.

(rem)

A.A. ANTANUI DUDKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai ir dukrelei Onutei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime.

Bradfordo Atžalynas

Tėvui, uošviui, žentui ir seneliui

INŽ. ANTANUI ADOMONIUI

mirus, sūnui Edvardui, jo šeimai 
ir E. Balčiūnienei liūdesio valandoje 

nuoširdžią užuojautą reiškia

DBLS Coventrio Skyriaus 
Valdyba ir nariai
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Kaimyno sukaktis
„MŪSŲ

„Mūsų Pastogės" savaitraštis yra lei
džiamas tolimoje Australijoje, dėl to gal 
kai kam ir juokinga atiodytų vadinti jį 
„Europos Lietuvio“ kaimynu. Geras kai
mynas. sakytume, jei gyvena už tūkstan
čių mylių!

Pati pagrindinė kaimyno sąvoka juk 
reiškia čia pat, kur nors gretimai gyvenan
ti, gal net sienomis susieinanti ar bent to
je pačioje gatvėje, artimiausiame kaime 
įsikūrusi ar iš seno ten šaknis įleldu.į.

Vadinas, ta lizine „Mūsų Pastogės" ar
tumo su „Europos Lietuviu“ kaimynystė 
nėra kaimynystė. Tolimi mes, atskirti že
mių ir jūrų. Bet kaimynystė.' prasmė ga
lėtų juk būti ir kita — dvasinio artumo. 
O kai taip žiūrime, tai iš tiesų tie du laik
raščiai yra kaimynai: abu yra bendruome
niniai, abu leidžiami bendruomeninių or
ganizacijų ir vis prisilaikant dėsnio, kad 
mes kiekvienas atskirai paimtas esame vis 
kitokie, bet visi vis tiek lietuviai su bend
rais rūpesčiais ir dar bendrais siekimais.

Tokius net ir toli vienas nuo kito esan
čių žemynų bendruomeninius lietuviškus 
laikraščius kaimyniškai šilta akim vienas 
į kitą žiūrėti, rodos, skatina ir dar viena 
rimta aplinkybė. Išimtinėje padėtyje yra 
JAV lietuviai su savo institucijomis ir ka
pitalais ir su įsivaizdavimu, kad Ameri
ka yra maždaug viskas, o visa kita — to
limas ir nereikšmingas, jokio vaidmens 
nevaidinąs pasaulis, beveik užmirštas ir 
palaidotas. Šitai sakydami turime galvoje 
lietuviškąjį pasaulį su visais jo reiškiniais. 
O jei mes, tie kitų žemynų lietuviai, esa
me užmirštami ir nurašomi, tai išeina, 
kad iš paskutiniųjų turime vieni patys 
grumtis su tiek pajėgų, kiek patys pajė
giame tarp savųjų sudaryti. Tokia yra ma
žųjų dalia, ir nieko nepadarysi, jei didie
ji perdaug užimti savim. Tačiau gal tai ir 
į gera išeina. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į 
tą mūsų dvasinę kaimynę „Mūsų Pastogę“. 
Geras laikraštis, ir nieko tu čia nepada-

PASTOGĖS“ TuKSTANTOJO NUMERIO

rysi. Laužiasi pats savo jėgomis, neturi 
jokių ypatingų rėmėjų, bet geras laikraš
tis.

„Mūsų Pastogė" yra, tur būt, truputį 
geresnėje padėtyje, negu mūsiškis laik
raštis. Tokioje Britanijoje mums čia emi
gracija atėmė nemaža skaitytojų. Ne vie
nas jų pasiekė Australiją ir dabar kas sa
vaitė skaito nebe „Europos Lietuvį“, bet 
„Mū ų Pastogę“.

Bet čia nieko nepapūsi. Mums sumažė
jo. tai gal mūsų kaimynui padidėjo. O ge
ri kaimynai gi yra kaip geri broliai ir 
džiaugiasi vienas kito pasisekimu, o liū
di dėl nesėkmių.

Dėl „Mūsų Pastogės“ nėra ko liūdėti. 
Jau kiek metų redaguojamas poeto Vinco 
Kazoko, tasai savaitraštis, va, liepos 8 d. 
išleido iškilmingą savo tūkstantąjį nume
rį. Vadinas, moka ir pajėgia gyvuoti ir su
stoti proga pasidžiaugti.

Išeina jis vis didesnis už mūsiški laik
raštį — vis bent 6 puslapių, jeigu ne 8. 
Kai Australija, šiaip ar taip, įskaitytina 
į naujus pasaulius su visokiomis iš to ky
lančiomis galimybėmis, tai į ją ir lietuvių 
suvažiavo apsčiai, daugiau, matyt, vis to
kių, kurie veržliai stengiasi prasimušti gy
venime, bet ir laikraščio neužmiršta, be jo 
nepabūna.

„Mūsų Pastogė" — gyvas laikraštis. Gy
vu ji vadini „re te dėl to, kad kas savaitė 
išeina, bet dėl jo turiningumo, nuolatinio 
jautrumo lietuviškiesiems bėgamiesiems 
reikalams. Lietuviai lygiai taip pat ir ten 
išsibarstę įvairiuose miestuose, skiriami 
vieni nuo kitų didelio vis nuotolio, bet to
se atskirose kolonijose verda lietuviškas 
gyvenimas, ir visa tai atsispindi laikraš
tyje. Kai gyvenimas smarkiau verda, tai 
iškyla visokiausių klausimų. O jie ten tu
ri nemaža žmonių, kurie tuos klausimus 
pajudina savo laikraštyje, būrius rašto 
ir talkos dar neužmiršusios šviesuomenės.

Dar vienas būdingas dalykas yra tas,

PROGA

kad „Mūsų Pastogė“ yra bene vienintelis 
svetur lietuvių savaitraštis, kuris kas nu
meris jau kiek metų spausdinasi papras
tai paties redaktoriaus parašytuosius ve
damuosius straipsnius. Vadinas, kas savai
tė vis brėžiama linija, kaip lietuvis turėtų 
žiūrėti į prabėgančius įvykius ir iškylan
čius reikalus. Kitur mes, matyt, abejinges
ni būname dėl to. kad toksai brėžimas 
nuolatinės linijos galėtų siekti tautiečių 
protus ir širdis. Reikia spėti, kad Austra
lijos lietuvių bendruomenės esama ypač 
solidarios ir klusnios ir ieškančios tokios 
be svyravimų linijos. Laikraščio vedamieji 
tai liudytų.

Tam savo tolimajam ir kartu artima
jam kaimynui, „Mūsų Pastogei“, jo tvar
kytojams ir apie jį susibūrusiems tūks- 
tantojo numerio proga šuktelėkime: valio! 
Tegyvuoja „Mūsų Pastogė“, įasmeninta 
Australijos lietuvių!

ŽODYNO TOMAI
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno redak

torius Juozas Kruopas liepos 2 d. Tiesoj 
pranešė, kad jau išleista nauja žodyno I 
tomo laida. Antrojo tomo nauja laida pa
sirodysianti ateinančiais metais. Tie du to
mai buvo išleisti priešbolševikiniais lai
kais. Juos prireikė antrą kartą leisti „se
niai išsibaigus tiražui“.

„Ruošiant naują Žodyno I ir II tomų 
leidimą, pagrindu buvo paimtas senasis jų 
tekstas“, rašo J. Kruopas. „Jis papildytas 
naujais žodžiais, iliustraciniais pavyzdžiais 
ir gausia frazeologija. Papildymai pada
ryti gana žymūs, nes Žodyno kartoteka 
nuo 1941 metų ligi šiol padidėjo pusantro 
milijono kortelių ir kasmet vis pasipildo 
keliasdešimčia tūkstančių žodžių ir saki
nių. užrašytų iš liaudies kalbos, grožinės 
literatūros ir kitų šaltinių“. Iš viso pirmie
ji tomai dabar esą sudaryti „tais pačiais 
principais, kaip ir tarybiniais metais pa
rengtieji“. Dabar spausdinamas VIII to
mas, rengiami IX ir X. (E)

DR. PA ULINA K A LVAITYTĖ - KARVEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(6)

NUOSAVAS RENTGENO KABINETAS

1927 metų pradžioje įsitaisiau nuosavą rentge
no kabinetą medicinos diagnostikos ir terapijos rei
kalams, nesiruošdama dirbti kitose medicinos srity
se. Penkerius metus išdirbusi Kauno ligoninės Rent
geno skyriuje, neturėjau progos verstis kita gydyto
jos praktika, tai buvau kiek nutolusi nuo darbo 
bendrinėje medicinoje. Kita vertus, galvojau, kad 
gydytojams praktikams bus patogiau siųsti klientus 
į tokį rentgeno kabinetą, kur atliekami vien tik rent- 
geniniai veiksmai ir nepraktikuojama kita specialy
bė, taigi kur nebus pavojaus dingti klientams...

Dariau šį žingsnį savo rizika. Mano bičiuliai 
nei artimieji tam nepritarė, tarp jų buvo ir mano 
brolis kun. Jonas. Tiktai dr. Zacharinas sakė, kad 
„nepražūsiu“. Tiesa, kai jau buvau užpirkusi apa
ratus, pasisiūlė pora gydytojų dėtis kartu ir įsteigti 
kolektyvinį rentgeno kabinetą, kurio vedėja būčiau 
aš, o jie dalininkai, šios talkos atsisakiau manyda
ma, kad tada neturėsiu visiškos laisvės kaip norėda
ma kabinetą tvarkyti ir kad gali kilti nesusipratimų 
dėl atskaitomybės.

Taigi šio darbo ėmiausi viena. Rizika buvo di
delė, nes reikėjo daug pinigų. Vien aparatai kainavo 
apie 20.000 litų. O kur dar patalpa, kabineto įrengi
mas ir išlaikymas, baldai, pragyvenimas ir t.t.! Pa
talpą nusisamdžiau apdraudimo draugijos „Lietu
vos“ namuose, ir jos nuoma buvo 750 litų mėn. Pri
dėjus buto ir kabineto apšildymą ir priežiūrą, tar
naitės algą, pragyvenimą ir kitus būtiniausius kas
dieninio, kad ir taupaus, gyvenimo reikalus, man bu
vo aišku, kad išlaidos sieks, mažiausia, bent 1000 
litų mėn. O tikrosios mano pajamos buvo tiktai 
prozektoriaus alga 540 litų. Kauno ligoninės Rent
geno vedėjos pareigų atsisakiau, nes man, kaip dir
bančiai kitoje įstaigoje, buvo pasiūlyta mokėti tik 
tai ketvirtadalį algos. Atrodė, kad už 150 litų ne
verta gaišti kas dieną po keletą valandų ir nešti at
sakomybę. Taigi tiek vienkartinės, tiek mėnesinės 
išlaidos buvo ir turėjo būti didelės, o aš santaupų 
turėjau tik tiek, kad įveikiau įmokėti pusę sumos už

aparatūrą ir liko, rodos, 2000 litų galimiems netikė
tumams.

Kai sumokėjau pusę kainos už aparatūrą, tai 
firma sutiko, kad likusi skola būtų pradėta mokėti 
po pusės metų nuo pirktųjų daiktų pristatymo die
nos. Tą pirmąjį pusmetį už likusią sumą neturėjau 
net procentų mokėti. Paskui turėjau mokėti 1 % ir 
viską išmokėti, rodos, per 2 metus mėnesinėmis ra 
tomis. Jei laiku nesumokėčiau, firma pasiliko sai 
teisę paimti iš manęs aparatus ir parduoti kitam, < 
nuostolius išlyginti iš mano įmokėtosios sumos. Tai 
gi, kol nebuvo sumokėta visa suma, aparatūra buvę 
ne mano. Tačiau tas laisvas nuo skolos mokėjime 
pradinis pusmetis man buvo lyg ir atramos taškas 
Galvojau, kad per tą pusmetį paaiškės, kur krypsta 
reikalai. Nesėkmės atveju buvau pasiryžusi likviduo
ti tą savo „kūrinį“. Žinojau, kad tokiu atveju galiu 
netekti savo 5 metų sutaupą. Tačiau iš anksto dėl to 
nesisielojau. Raminausi tuo, kad, turėdama gydyto
jos praktikos teisę, vis tiek nebadausiu. Stengdamasi 
bent šiek tiek balansuoti savo tikrąsias pajamas su 
išlaidomis, išnuomojau savo bute 2 kambarius už 
250 litų. Taigi, turėdama galvoje dar likusią banke 
atsargą, tikėjausi per pusmetį į bėdą neįklimpti.

Pagaliau 1927 m. vasario mėn. pradžioje jau 
buvo įrengta aparatūra, ir aš pradėjau darbą. Pirmo
ji mano klientė buvo J. Lašienė. Ji atėjo, kad pada
ryčiau jai stuburo rentgeno nuotrauką, ir sumokėjo 
man pilną kainą Kauno ligoninės Rentgeno skyriaus 
normomis — 20 litų. Tų normų ir aš buvau pasiry
žusi laikytis. Ateidama tuomet pas mane, ji padarė 
tikrai draugišką mostą — ji buvo lyg laimės nešėja 
man į savarankų darbą. Tą pirmąją dieną turėjau 
dar ir kitą ligonį rentgeno nuotraukai.

Pirmąjį mėnesį ligonių buvo, palyginti, nedaug, 
tačiau brutto pajamos iš kabineto darbo siekė 1000 
litų. Vadinas, pajamos visiškai padengė išlaidas. 
Pradžia buvo gera, ji davė vilties, kad „atsistosiu ant 
kojų“. Toliau daugėjo klientūra ir pajamos, ir savo 
skolą už aparatus baigiau mokėti dar nesuėjus ant
rajam pusmečiui. Apvaizda laimino šį mano žygį, 
greit įsigijau pasitikėjimą ir tarp kolegų gydytojų ir 
visuomenėje. Net žydai gydytojai greit pradėjo siųs
ti pas mane svarbesnius ligonis žydus. O kas tuomet 
turėjo žydų pasitikėjimą, tas tvirtai „stovėjo ant 
kojų“.

Be įvairių kategorijų eilinių asmenų. į mano ka
binetą buvo atsilankę ir žinomų krašte žmonių. Jų 
tarpe buvo ponia prezidentienė su sūnumi, vyskupas 
Kukta, vyskupas K. Paltarokas, kan. J. Tumas - 
Vaižgantas, Šatrijos Ragana, Kipras Petrauskas ir 
jo žmona, solistė Rakauskaitė, Jurgis Petrauskas ir 
dar keli vaidilos ir baletininkai, prancūzų pasiunti
nys, Argentinos konsulo žmona. Kartą buvo atsive
dęs pas mane keletą studentų prof. J. Gerulis, kal
bininkas, kad padaryčiau nuotraukas garsų sukel
tiems judesiams viršutinėje gerklėje stebėti. Jam pa
taręs kreiptis į mane prof. V. Lašas.

Dirbau ir kartu gilinausi į specialybės literatū
rą. Pirkdavausi knygas pradžioje vokiečių, vėliau ir 
prancūzų kalba. Buvau išsirašiusi 2 rentgenologijos 
žurnalus. Taigi buvo susidariusi nemaža knygų len
tyna. Vyskupas K. Paltarokas net apsidžiaugė, pa
matęs tiek daug specialybės knygų.

POILSIO PRAMOGOS

Pirmuosius 3 metus niekur net atostogų neišva
žiavau. Tik šventadienių popietėmis išvykdavau į 
užmiestį — į Panemunę ar Kačerginę — ir vis su sa
vo specialybės knyga rankose. Kai pasitaikydavo 
dvi šventės greta, vasaros metu pasukdavau į Palan
gą pasigėrėti jūra. Pas brolį kunigą retai bepajėgda
vau nuvykti. Pasirodydavau pas jį tik Velykoms, 
kad ir ne kas metai. Vėliau, jei ir važiuodama atos
togų, pas brolį ilgai neviešėdavau — didesnę dalį 
laiko praleisdavau pajūryje: tenai man būdavo sma
giau tarp daugybės atostogautojų. Tarp nedirban
čiųjų lengviau ilsėtis nuo darbo.

Nuvykdavau kartais ir su ekskursijomis į kurį 
nors Lietuvos kampą. 1928 metų Sekminėse su atei
tininkų ekskursija buvau išvažiavusi į šiaurės Lie
tuvą. Važiavome Ukmergės plentu ligi Zarasų. Pa
keliui buvome sustoję prie ežero pietinėje miestelio 
pusėje, paskui pasukome ligi demarkacijos linijos, 
apžiūrėjome paplentėje mažutę, iš visų pusių išra
šinėtomis sienomis cerkvelę ir sustojome Dusetose. 
Čia klebonas pavaišino mus gardžiais pietumis (dėl 
jų, matyt, iš anksto buvo susitarta, nes jie buvo tur
tingi ir gausūs, o ekskursantų buvome apie 30 žmo
nių, taigi tokiai daugybei ir turtingoje klebonijoje 
būtų neužtekę šviežios mėsos atsargų). Klebonas čia 
mums parodė vietos įžymybes — mažutį šaltinėlį 
klebonijos sodo kampe ir apdovanojo Dusetų baž
nyčios fotografiniu atvaizdu.

Siauru vieškeliuku pasiekę Antalieptę, rodos, 
„Lietuvaičių švietimo draugijos“ vienuolyne turėjo
me nakvoti. Vienuolės dėvėjo civilinius rūbus. An
talieptėje jos buvo įsikūrusios didžiulio seno vienuo
lyno patalpose, laikė našlaičių prieglaudą su pra
džios mokykla ir dar namų ruošos mokyklą. Vie
nuolės priėmė mus labai nuoširdžiai, pavaišino gar
džia vakariene, o rytojaus dieną — Sekminių ant
rąją dieną pusryčiais ir pietumis. Nakvynė buvo pa
ruošta klasėse, tačiau mane paguldė atskirame kam
baryje, gražiai paklotoje baltoje lovoje. Be to, vie
nuolės aprodė mums savo ūkį, šveicariškų sūrių ga
minimo įmonę ir vekavimo prietaisus ir būdus. Lan
kėmės ir prieglaudoje pas našlaičius. Buvome ir baž
nyčioje sumos metu, kurią laikė, rodos, vienuolyno 
kapelionas kun. Žitkus.

Grįždami į Kauną, vakare ilgesniam laikui bu
vome sustoję Ukmergėje, čia buvo kažkoks vakarė
lis, gimnazijos abiturientų išleistuvės.

(Bus daugiau)

THE CEMETERY OF 
NATIONS

Kol kas knygomis pasirodė tik du lietu
vių parašyti darbai, kuriuose pasakojami 
išgyvenimai Sibiro tremtyje. Dabar, kaip 
skelbiama, Vilties leidykla leidžia dviem 
tomais S. Rūkienės išgyvenimus - atsimi
nimus Sibire (dalį tų atsiminimu yra ir 
mūsų laikraštis spausdinęsis).

Pirmoji tų knygų — B. Armonienės

BALTAI IR ARIJAI
BALTS AND ARYANS (Baltai ir arijai) 

— tokiu vardu Indijoj šiemet yra išleista 
indų rašytojo ir kalbininko Suniti Kumar 
Chatterji knyga apie arijų (indų, iranie
čių) kilminį bei kultūrinį ryšį su lietuviais 
ir latviais. Išleido Indian Institute of Ad
vanced Studies, Simla, 1968, 200 psi.

Apie šią knygą „Literatūroj ir mene“ 
(68/25) Vilniuje rašo Ričardas Mironas, 
tų pačių dalykų tyrinėtojas. Knygos auto
rius 1964 ir 1966 metais lankęsis Lietuvoje 
ir, matyt, yra nemaža pasinaudojęs jam 
tomis progomis Vilniuje pateikta medžia
ga. Iš R. Mirono aprašymo susidaro įspū
džio. kad, šalia mokslinės medžiagos, kny
goje esama nemaža ir publicistikos, ir tai 
ne tik apie lietuvių kovas prieš germaniš
kąjį ,.Drang nach Osten“ — veržimąsi į ry
tus (tik ne apie Maskvos veržimąsi į vaka
rus, ypač į Baltijos pajūrį), ne tik apie 
Gediminą. Algirdą, Kęstutį, Birutę ir Vy
tautą („Lietuvos Aleksandrą Didįjį“), bet 
ir apie dabartinį Baltų kraštų „progresą 
tarybinės santvarkos sąlygose“, kas, ro
dos, vargu ką turi bendra su knygos tema.

Pagrindinės temos nagrinėjime, R. Mi
rono liudijimu, gerai moksliškai ryškina
mi indoeuropiečių prokalbės, sanskrito ir 
lietuvių kalbos bendrumų bei skirtumų pa
vyzdžiai (nors lietuviškuose tekstuose esą 
neišvengta rašybos klaidų). Be to, auto
rius atmetęs teoriją, kad Indija buvusi bal
tų protėvynė. Buvę atvirkščiai: arijai anks-. 
čiau gyvenę dabartinėse baltų bei slavų že
mėse, o vėliau pasitraukę į Rytus. (Tokia 
teorija ne šio autoriaus išrasta. Indijoj yra 
tokia legenda - padavimas, anot kurio indų 
protėvynė buvusi „kažkur prie Baltijos jū
ros“). (E) 

„Palik ašaras Maskvoje“ — plačiai paskli
do pasaulyje. Pasklisti jai padėjo ne vien 
tai, kad ta knyga buvo pirmoji tokia, bet 
ir tai, kad ji buvo parašyta anglų kalba. 
Iš anglų kalbos ji dar buvo verčiama į ki
tas kalbas (be kita ko, į lietuvių kalbą ji 
buvo išversta iš anglų kalbos).

Antroji — H. Tautvaišienės „Tautų ka
pinynas Sibiro tundroje“ — didesniu kie
kiu išplatinta tik tarp lietuvių. Ta antro
ji žymiai mažesnės apimties, bet joje ir 
pasakojama tik tam tikri būdingi au
torės išgyvenimų epizodai.

Dabar Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga išleido ir H. Tautvaišienės 
knygą angliškai (H. Tautvaiša The Ceme
tery of Nations in the Siberian Tundra, 
spausdinta Nidos spaustuvėje Londone, 
112 psl., kaina 1.75 dol.).

Reikia tikėtis, kad ir ši knygutė pasieks 
platesnius skaitytojų sluoksnius. Taip gal
voti duotų pagrindo kaip tik tas knygos 
epizodiškumas, kad joje paduodama ne 
visa, ką autorė išgyveno ir matė, bet tik 
rinktiniai atsitikimai. patys įdomiausi 
šiurpumu ar duomenų tirštumų.

K. Abr.

ŽALIEJI MIŠKO BROLIAI

Mes pažinome Dievo meilę, kad jis 
guldė už mus savo gyvybę, ir mes 
turime guldyti gyvybę už savo bro
lius (1 Jono 3. 16).

Krikščionijos esmė yra Dievo ir artimo 
meilė. Iš mus pamilusio Dievo gavome sa
vo žmogiškąją buitį, savo skirtingą, ne- 
pasikartojamą asmenį su visa laimingos 
amžinybės ateitimi. Ją mes patys sau ku
riame, Dievo malonei padedant, garbingai 
eidami mums Dievo apvaizdos patikėtas 
pareigas. Tarp jų yra artimo meilė. Ji net 
yra įsakyta. Privalome mylėti artimą kaip 
save.

Miško broliai

Kiekvienas žmogus turi teisę gintis nuo 
plėšikų ir žmogžudžių. Plėšikas ir žmog
žudys, kėsindamasis į žmogaus gyvybę, 
nustoja teisės į savo gyvybę: užpultasis 
yra išteisinamas Dievo ir valstybinio teis
mo, jei besigindamas užmušė žmogžudį, 
plėšiką.

Būna atvejai, kai užpultasis nebepajė
gia priešintis plėšikams. Neteisėtai nuken
tėjusi tada užstoja jo draugai, kiti žmo
nės. Apgindamas nekaltąjį, jei susirėmime 
nudobs žmogžudį, nebus kaltinamas, o jei 
begindamas pats žus, — bus padarytas 
didvyriškas meilės veiksmas. „Niekas ne
turi didesnės meilės, kaip ta, kad kas gul
do savo gyvybę už savo prietelius" (Jono 
15, 13).

Su pagarba minime Lietuvos žaliuosius 
miško brolius, kurie daugelį metų gynė sa
vo šeimas, savo brolius, savo tautą ir vals
tybę nuo įsibrovėlių plėšikų ir žmogžu
džių. Jiems amžina garbė!

Meilė lietuviui

Kiekvienas lietuvis yra tos pačios kil
mės, kalbos ir papročių žmogus; jis yra 
lietuvių tautos, su visa garbinga tautos 
praeitimi susijęs asmuo. Lietuvių tautą 
sudaro visi lietuviai. Juo yra kilnesni, 
garbingesni, doresni atskiri tautos nariai, 
tuo yra kilnesnė, garbingesnė ir tauresnė 
visa tauta. Jei privalome mylėti net savo 
priešą krikščioniškąja meile, juo labiau 
savo tautietį. Aišku, tautos meilė neįsako 
mums mylėti lietuvio klaidas, bet jo as
menį.

Amerikiečiai labai gerbia savo genero
lą Praną Marion, kurs 1775 m. kovose už 
nepriklausomybę pradėjo aštuonerių me
tų „balų lapės" gyvenimą. Jis buvo par
tizanas; jį sekė būriai savanorių karių, 
jie minimi JAV su pagarba, nes jų ir į juos 
panašių kovotoju dėka Amerika tapo lais
vas kraštas.

Mūsų žalieji miško broliai, bekovodami 
už savo tautos ir valstybės laisvę, susidū
rė su daug galingesniu priešu, daug gau
sesniu, įžūlesniu, kuriam visos priemonės 
buvo geros. Todėl, nors mūsų partizanai, 
geriausieji tautos vaikai, ilgai ir vaisin
gai kovojo ilgus metus su tarybinės Rusi
jos gausiais kareiviu pulkais ir kitais jų 
pagelbininkais. deja, neatsilaikė kovose: 
mūsų partizanų amžius buvo skaičiuoja
mas mėnesiais, o ne metais. Jų drąsios ko
vos su įsibrovėliais plėšikais, jų žygiai 
saulėmis nušvis, Lietuvai atgavus laisvę.

Dabartinė mūsų tautos nelaimė daug 
kuo panaši yra į žydų nelaimę, kai jie pa
teko į Babilonijos nelaisvę. Pavergėjai iš
gabeno į nelaisvę visus vertingesnius ama
tininkus, savininkus, o paliko vien varg
šus žemdirbius. Bet ir toji nelaisvė tarp 
609 ir 587 m. pr. Kr. pasibaigė. Pasibaigs 
ir lietuvių vergija. KM
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GARBINGI KAPAI Laiškas is Nottingham*)
Neustadt - Holstein tai miestas su 14000 

gyventojų orie Baltijos jūros — Luebecko 
įlankos, šio miestelio pakraštyje, prie pat 
jūros, yra kapai, kurie pavadinti „Ehren- 
friedhof" — garbingi kapai. Toks kapų pa
vadinimas mane sudomino ir priminė man 
tokio pat pavadinimo kapus Rytprūsiuo
se, prie AUensteino, kur man teko būti dar 
prieš II pasaulinį karą. Anuose kapuose 
buvo palaidotas feldmaršalas Hindenbur- 
gas su žmona. Jam vadovaujant rytų fron
tui, pirmojo pasaulinio karo metu ten bu
vo sumušta rusų kariuomenė. Tose pačio
se vietose, vadovaujant Lietuvos didžia
jam kunigaikščiui Vytautui, buvo sumuš
ta kryžiuočių kariuomenė. Tai buvo le
miami mūšiai. Tie Griunwaldo kapai prie 
AUensteino buvo įspūdingi — lyg kokia 
pilis, apjuosti mūro siena, viduryje kie
mas, sargybos būstinė, kur nuolatos gy
vendavo sargybą ėjusieji kariai. Prie Hin- 
denburgo karsto stovėdavo kariai ir deg
davo žvakės. Tačiau antrojo pasaulinio 
karo metu vokiečiai, traukdamiesi iš ry
tų fronto, šiuos kapus susprogdino, o Hin- 
denburgo karstą perkėlė į pietų Vokietiją 
vienon pilin.

Pasiteiravus apie tuos Neustadto kapus 
pas vietos vokiečius ir kai kuriuos ten gy
venančius lietuvius, lankant juos Tautos 
Fondo reikalais, gautas vienodas atsaky
mas: tai yra nacionalsocialistų laikų kon
centracijos stovyklos kalinių kapai, dau
giausia Stutthofo stovyklos kankinių, kur 
buvo nemaža ir lietuvių, tačiau daugumas 
jų buvo pačiame Stutthofe likviduoti — 
kapitonas V. Čekauskas, majoras St. Puo
džius, dr. Germantas, advokatas Kerpė ir 
kiti.

Vietinių žmonių pasakojimu, Neustadte 
tie kapai atsirado atsitiktinai. Mat. gešta- 
pas, bėgdamas nuo raudonosios armijos, 
stengėsi likviduoti koncentracijos stovyk
las, o imtinius, kurių nespėjo vietoje lik
viduoti. atvežė į Luebecką. Čia, surinkę jų 
7000, sugrūdo į du laivus ir gabeno į jūrą 
prie Luebecko įlankos susprogdinti su ka
liniais, kad neliktų jokių liudininkų ir pėd
sakų. Tačiau laivus 1945 m. gegužės 3 d., 
prieš pat karo pabaigą, užpuolė anglų lėk
tuvai ir abu subombardavo kartu su kali
niais. Mažas kalinių skaičius išplaukęs į 
krantą ir išsigelbėjo. Bet tokių man sutik
ti nepavyko. 621 išplovė jūra į krantą, ir 
jie palaidoti tuose kapuose, o kiti, užmuš
ti ar gyvi, nugrimzdo kartu su laivais į jū
ros dugną.

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, 
buvo atvykusi Vokietijon speciali prancū
zų komisija tyrinėti šio šiurpaus įvykio. 
Smulkesnių žinių apie šią tragediją esą 
Luebecko vokiečių įstaigose. Tuose dvie
miiniiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii  5 
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f MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Į| Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos | 
§ siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. 1;

? Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
= ypač naudingi jūsų giminėms: g

1 VASARINIS 19G8. 1: |

; Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang- =
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos

ĘĖ moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš-
= kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
§ kojinių. =

f Kaina £25.0.0. f

g VASARINIS 1968. 2: e

= Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3J jardo 
§ angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
= nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
4 itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai =
= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. Š
1 Kaina £27.10.0. |

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 
g siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, f 
§ kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: |
H Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš

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

| BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS) I

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

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
r siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
įį kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
| supirktuosius siuntinius. f

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

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

| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIHIIUIHIIIIIIIIIHIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIltŠ

juose laivuose buvo 24 tautybių žmonių.
Neustadte tie kapai įrengti po karo vo

kiečių vyriausybės. Jie gana gražūs. Vi
duryje kapų stovi paminklas žuvusiems 
su įrašais kiekvienos tautybės kalba ir 
rašyba. Tarp jų yra įrašas „Lietuviai".

J. C.

VĖŽIŲ AUGINIMAS
LIETUVOJE

Lietuviai biologai išsaugojo vertingą vė
žių rūšį nuo išnykimo. Jie išvystė dirbtinį 
vėžių veisimo būdą ir tam reikalui pritai
kė specialias veisyklas. — Šitaip savo bir
želio 22 d. laidoje praneša Londone išei
nantis „Fish Trade Gazette“.

Vėžių kiaušinėliai yra išimami iš pa
telių ir perimi specialiuose inkubatoriuo
se. Tokiu būdu iš vienos patelės kiaušinė
lių yra išperima iki 90 vėžiukų — daug 
daugiau, kaip natūraliose sąlygose, kurio
se kiaušinėlių dauguma žūsta. Po dešim
ties dienų vėžiukai iš inkubatoriaus per
keliami į specialius baseinus.

Pasak anglų leidinio, šiais metais spe
cialūs vėžių ūkiai rytinėje Lietuvoje į 
Lietuvos upes ir ežerus paleis apie pusę 
milijono dirbtinai išperėtų vėžių.

Manoma, kad lietuvių biologų išrastasis 
dirbtinis vėžių perėjimo būdas tiktų ir 
Vakarų Europos sąlygoms. (i)

LIETUVIŠKA paroda salfordo 
MUZIEJUJE - GALERIJOJE

Salford Museum and Art Gallery (Peel 
Park, Salford 5) patalpose suorganizuota 
lietuviška paroda, kurioje išstatyta Angli
joj gyvenančių lietuvių dailininkų darbų 
— aliejinių paveikslų, taip pat medžio 
drožinių, didelis rinkinys lininių audinių 
tautiniais raštais, siuvinėjimų ir mezgi
nių.

Paroda atidaryta liepos 20 d. ir išbus iki 
rugsėjo 28 d.

Lankymo valandos: darbo dienomis nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, sekmadie
niais 2-5 vai. popiet.

Iš galerijos direktoriaus gautas spe
cialus leidimas ten pat prie parodos salė
je, susirinkus didesniam skaičiui lietuvių 
lankytojų ar atvykus ekskursijai iš toliau, 
daryti lietuvių kalba pranešimus, skaity
ti paskaitas ir ruošti kitokius su lietuvių 
kultūriniu gyvenimu susijusius pasirody
mus.

Dėl smulkesnių informacijų rašyti:
K. Steponavičius, 126 Barton Lane, Ec

cles - Manchester.

Paminklas žuvusiems nacių koncentra
cijos stovyklos imtiniams Neustadte.

Su lietuviais 
pasaulyje

Lietuvių Rašytojų Draugija premijas už 
1967 m. išleistąsias knygas paskyrė Jur
giui Jankui už jo dramą „Peilio ašmeni
mis“ ir Juozui švaistui už atsiminimų 
knygą „Dangus debesyse“ (jo knygą yra 
■išleidęs Nidos Knygų Klubas).

1000 dolerių premija jiems paskirstyta 
pusiau.

Abu rašytojai yra po nemaža knygų 
prirašę. J. Jankaus romanai „Naktis ant 
morų“ ir „Namas geroj gatvėj“ buvo pre
mijuoti. J. švaistas savo metu apdovano
tas premija už romaną apie V. Kudirką 
„Jo sužadėtinė".

* * *

Sukakties susilaukė Lietuvos generali
nis konsulas Kanadoje Jonas žmuidzinas. 
Jam suėjo 70 metų (gimęs 1898 m..birželio 
10 d. Keturvalakiuose, Vilkaviškio aps.).

G. Žmuidzinas yra ne tik diplomatas, bet 
ir plunksnos žmogus, reiškiąsis spaudoje 
jau nuo 1920 m. Savo metu yra išleidęs 
novelių rinkinį „Ryto kraujas“ ir poemą 
„Pajūrio himnai“. O Nidos Knygų Klubas 
netrukus išleis naują jo knygą „Runcė ir 
Dandierynas“.

* * *

Chicagoje, JAV, liepos 5-7 d.d. įvyko 
JAV ir Kanados lietuvių Bendruomenių 
suruošta III tautinių šokių šventė.

Šventė buvo didžiulė ir iškilminga.

Skaityta ja taiSkai
LIETUVIAI IR PADĖKA ANGLO 

ROMANE

Su įdomumu seku ir skaitau „Kasdie
niškas smulkmenas", kur Tavo Jonas kar
tais rašo ir ne apie kasdieniškus reikalus. 
Vienur jis švelnus, kitur piktokas, pabar
ti ir pamokyti mėgstąs, o kartais ir labai 
piktas, rūstus, kaip senovės lietuvių Per
kūnas. Visa tai natūralu ir žmogiška, bet 
ar visuomet Tavo Jonas teisus, to nesiimu 
spręsti. Manau, kad jis, kaip ir kiekvienas 
žmogus, yra su visomis žmogiškomis ypa
tybėmis ir į patį reikalą pažiūri tik oro sa
vo akinius.

Šįkart reikalas eina apie neseniai pasi
rodžiusį anglų kalba romaną „Waldo Rush 
48%“, kuriame kai kurie veikėjai yra lie
tuviai ir kurie, pagal Tavo Joną, prista
tyti kaip paskutinės rūšies sutvėrimai. 
Perskaitęs tą knygą, visiškos Tavo Jono 
nuomonės vaizdo nesusidariau. Žinoma, 
būtų daug maloniau skaityti, jei ten lie
tuvis būtų parodytas kilnus, skaistus, bal
tas ir gal net baltesnis už baltą. Tada Ta
vo Jonas pasidžiaugtų, pagirtų, kad gerai 
padaryta, ir viskas būtų gražu, gera, ma
lonu. Be abejo, mes visi to norime ir lin
kime. Deja, nevisiškai taip yra. Ar ta kny
ga gera, ar bloga, žiūrint iš literatūrinio 
taško, ar tos knygos veikėjai yra pasku
tinės rūšies sutvėrimai, sprendimą dėl to 
palieku specialistams ir Tavo Jonui.

Bet Tavo Jonas baisiausiai pasipiktinęs, 
kad knygos pradžioje paminėti Lietuvių 
Namai. Pagal jį. Lietuvių Namai ar asme
nys Lietuvių Namuose yra padarę bai
siausią nusikaltimą, išdavimą ir turėtų 
susilaukti Judo likimo. Užtikrinu, mielas 
Jonai, kad niekas išdavimo nepadarė, nie
kas Judo grašių negavo ir jokių paminėji
mų ar padėkų neprašė. Knygos autorius 
persistengė, tai ir viskas. Jis galėjo ir tu
rėjo teisę paminėti, kad tik medžiaga, apie 
Lietuvą anglų kalba yra gavęs iš Lietuvių 
Namų. Tikra tiesa, kad autorius yra gavęs 
keletą knygų apie Lietuvą — vieną Vliko 
išleistą, keletą brošiūrėlių anglų kalba ir 
pan. Lietuvių Namai padeda kiek galėda
mi, kai į juos kreipiasi kitataučiai kokių 
nors informacijų ar medžiagos apie Lie
tuvą. Ar Tavo Jonas mano, kad Lietuvių 
Namai turėtų apsitverti „kinų siena"? 
Net ir dabar guli keletas knygų apie Lie
tuvą anglų kalba, ir šiomis dienomis ateis 
viena anglė jų pasiimti. Susitarta telefo
nu. Gal tą medžiagą ji panaudos studijų

Kartą šiaipjau ne per labai saulėtą die
ną staigus viesulas praūžė Nottinghamo 
gatvėmis. Reta lietuvio pastogė liko jo ne
paliesta — vaikai sukilo prieš tėvus, žmo
nos nebučiavo savo vyrų, o vyrai, pavasa
riui čia pat artėjant, nepirko madingų rū
bų. Tą liūdną pavasarį lietuvaitę galima 
buvo atpažinti iš tolo — vaikšto nusimi
nus, senais rūbais vilkėdama.

Kas gi įvyko?
Moterų Draugija suruošė blynų vakarą 

lenkų klubo patalpose. Pakako tik vienam 
sušukti: „Rupūžės, jau pas lenkus tai aš 
neisiu!..", kai frontai tuojau išsirikiavo, 
tartum Giedraičių laukuose. Kai kas, il
gai nelaukdamas, pradėjo šveisti net savas 
skauradas, užkūrė ugnį ir išsikepė savų 
blynų.

O vis dėlto tą dieną blynų balius lenkų 
klube įvyko ir blynai ten buvo skaniausi. 
Lietuviai, kurie atėjo, valgydami taip šne
kėjo: „Argi mes esame tokie silpni lietu
viai, kad dėl vieno atsilankymo lenkų klu
be visi tapsime lenkais? Tai tik jau būtų 
juokinga...“

Nuo to įvykio jau praėjo bene šešeri me
tai. Kiekvienas, buvęs ten, dar ir šiandien 
prisimena tą jaukų vakarą, kiekvienas 
dar tebekalba lietuviškai ir dalyvauja lie
tuviškame darbe, kada ir kur tik gali.

Pažvelkus į Covnentrį. ten mūsų tauti
niai reikalai atrodo dar „blogiau". Ten 
DBLS pirm. Dimša ruošia visus lietuviš
kus parengimus, įskaitant Vasario 16 d., 
lenkų klube. Lietuviai gausiai atsilanko. 
Taip jau ten vyksta iš metų į metus. Ir kas 
per pasigėrėtinas lietuviškos dvasios at
sparumas!.. — Dimša vis dar tebekalba 
lietuviškai; Coventrio lietuvių tarpe visuo
met malonu ir linksma pabuvoti; lenkų gi 
klubo pirmininkas tiek jau išmoko lietu
viškai, kad savo sveikinimo kalbą baigė 
žodžiais „Lai gyvuoja Liatuvija..."

* * *

Iš visa to galima būtų pasijuokti ir juo
kais baigti, jeigu Europos Lietuvis birže
lio 4 d. nebūtų išspausdinęs straipsnį 
„Bendradarbiavimas su Lietuva" ir tuo 
nebūtų palietęs svarbaus klausimo.

Žinoma, ankstybesnieji draudimai ne
rašyti laiškų ir nesiųsti siuntinių savie
siems į Lietuvą buvo mūsų vadovaujančių
jų isteriški šūkavimai, dėl kurių šiandien 
jie patys turėtų susigėdinti ir rausti.

Bet štai ir naujesni, ar ne tos pačios is
terikes prajovai — neikite žiūrėti filmų iš 

reikalams, o gal irgi, rašys knygą apie 
Lietuvą ar lietuvius, to nežinau. Jei są
lygos leis, be abejo, teks pasikalbėti ir iš
siaiškinti.

Jei dar ir dabar Tavo Jonas galvoja, 
kad padarytas nusikaltimas ar išdavimas, 
tai, be abejo, reikia tokį reikalą išaiškin
ti ir atitinkamai patvarkyti, bet, iš kitos 
pusės, mes neturime teisės uždrausti rašy
tojams rašyti apie lietuvius ar kitos tau
tybės asmenis ir vaizduoti juos taip, kaip 
rašytojas nori. Gyvename laisvame kraš
te, o ne Sovietų Rusijoje, kur rašytojai 
turi rašyti tik pagal komunistų partijos 
nustatytą liniją.

A. Pranskūnas

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‘s. 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.

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. 681h St., Chicago, Ill. 60629, USA 

Lietuvos!.. Sportininkai, menininkai, ne
važiuosite į Lietuvą!.. Lietuviai, nuvykę 
pas savo gimines, būsite Lietuvos išdavi
kai!..

Girdint tokius šūkavimus, taip ir kyla 
noras paklausti anų nottinghamiškių žo
džiais: „Tai kas čia tik darosi, argi mes 
lietuviai tokie durni, kad, žiūrėdami filmo, 
neatskirsime propagandos nuo tikrovės; 
argi esame tokie jau silpnos dvasios, kad, 
nuvykę dviem savaitėm į Lietuvą, grįšime 
rusiškais komunistais?!.“

Man todėl ir atrodo, kad „paklydę“ yra 
ne tie. kurie važiuoja, o tie. kurie draudžia 
ir dalinai pas kuriuos važiuojama. Kelio
nė pas juos brangi, nepatogi, įvažiavimų 
skaičius labai ribotas, ir įvažiuojantieji la
bai perkošiami ir prižiūrimi. Gaila. Sąly
gas kaip nors pagerinus, galima būtų vi
siems nuvažiuoti, kas tik netingėtų. Tačiau 
anie (okupantai) žino, ką daro — jie bi
josi bet kurios laisvo vakarietiško žmogaus 
įtakos.

Bet kodėl mūsų veiksniai taip uoliai 
stengiasi „pataikauti“ okupanto sieki
mams, darosi neaišku. Mano manymu, mū
sų veiksniai turėtų džiaugtis, jeigu oku
pantas duotų galimybių įvažiuoti visiems, 
įvažiuojantiems laisvai judėti krašte, pa
pigintas keliones, pigių viešbučių, kad vi
si pajėgtų aplankyti savo gimtąjį kraštą 
ir savo gimines.

Jeigu kas nors atvažiuoja iš Lietuvos — 
mokslininkai, menininkai, sportininkai, 
nesišalinkime jų, o, priešingai, susieikime, 
pavaišinkime, pamylėkime, kaip sesuo se
sę ar brolis brolį. Dėkime visas pastangas, 
kur ir kiek tik galima, kad mokslininkų 
paskaitos, menininkų paroda, muzikų kon
certas ar sportininkų rungtynės būtų ži
nomi ne kaip rusų, bet kaip lietuvių iš 
Lietuvos.

Taip turėtų būti sprendžiama ši proble
ma kiekvieno lietuvio kasdieninio gyveni
mo plotmėje.

Tas pats reikalas atrodys kiek kitaip, 
jeigu jį įkelsim į vadinamosios „aukšto
sios politikos“ padanges. Pavyzdžiui, jeigu 
Diplomatijos Šefas, Vliko Pirmininkas ar
ba net jo narys būtų kviečiami atvažiuoti 
j Lietuvą arba jeigu iš anapus atvažiuotų 
kokie „aukštosios politikos“ pareigūnai ar 
jei kiltų kokios problemos dėl Rusijos am
basadų veiksmų užsieniuose. Tokiais atve
jais reikalingas apdairumas, santūrumas, 
pasitarimas ir atsiklausti „aukštojoj poli
tikoj" atsakingų, štai ir klausimas: ar mū
sų aukštieji veiksniai jau turi savo aiškų 
nusistatymą tokių atsitikimų atvejais?

Ne tiek seniai viena mūsų organizacijų 
50 metų Lietuvos nepriklausomybės pro
ga įteikė Rusijos ambasadai protesto raš
tą. Apie tai, gal pasigirdama, ji pranešė 
labai aukštam veiksniui. Netrukus vienas 
veiksnio žymių asmenų trumpai atsakė 
maždaug taip: bendradarbiauti su Rusijos 
ambasada nepatartina.

Kaip protestą suderinti su bendradar
biavimu, lieka mįsle, kurios ir prof. Būgos 
žodynas neišsprendžia.

Privalu mokėti išrūšiuoti įvykius pagal 
jų svarbą bendroj pagrindinio tikslo apim
ty. Ar koresponduoti su lietuviais krašte 
ar ne, ar eiti pasižiūrėti filmo iš Lietuvos 
ar ne, ar susitikti su lietuviais iš Lietuvos 
ar ne —tai gyvenimo smulkmenos, kuriose 
veiksniai neturėtų blusinėtis.

Dar net pavojingas tas reikalas. Blusa, 
pasižiūrėjus į ją iš labai arti, o ko gero dar 
ir per mikroskopą, gali atrodyti lyg milži
niška priešistorinių laikų pabaisa; jos gi 
išsigandus, galime ir liūto nepastbėti. Ne
dera todėl palyginti menkų dalykų reikš
mę pervertinti ir daryti nuo jų priklauso
mą Lietuvos išlaisvinimo sėkmę.

Toks politinis naivumas tik atitolina 
veiksnius nuo visuomenės čia ir nuo lie
tuvių tautos ten, krašte, šiuos smulkučius 
klausimus palikime lietuvio sveikam pro
tui bei jo jautriam instinktui.

Iki pasimatymo!
Stasys Kuzminskas

STUDENTŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Liepos 6 - 8 d. Vilniuje buvo surengta 

tarptautinė studentų dainų šventė, vadi
nama „Gaudeamus IV" (tokia šventė ren
giama jau ketvirtą kartą). Ją rengia Bal
tijos kraštų ir Gudijos studentai, bet šį 
kartą buvo pakviesta ir daugiau: iš Mol
davijos, Leningrado, Kaliningrado, Mas
kvos. Iš Estijos buvo laukiama apie vie
nuolikos šimtų dalyvių, iš Latvijos — apie 
devynių šimtų, lietuvių ouvo pasirengę 
dalyvauti 2.300. Iš Gudijos ir kitur buvo 
laukiama dar apie septyniolikos šimtų. 
Dainų šventės intencija — „dainos ir šir
džių aukojimas Spalio tėvynei“...

Šventės išvakarėse kaip tik atvyko Če
koslovakijos su Sovietų Sąjunga draugys
tės sąjungos delegacija, trys vyresnio am
žiaus asmenys, bet ne policininkai, o inte
lektualai (vienas docentas iš Prahos, vie
nas Bratislavos pedagoginės bibliotekos 
direktorius). Svečiai įtikinėjo, kad „šis vi
zitas padės toliau stiprinti Tarybų Sąjun
gos ir Čekoslovakijos tautų draugystę". 
Vilniškiai draugystės pareigūnai pakvietė 
svečius į studentų dainų šventę, gal būt, 
ir su intencija parodyti čekams — „štai 
kaip mes sutvarkom studentus“... (E)
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PAMINKLO FONDUI

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas (se
nasis) yra pagal aukų lapą Fondui surin
kęs 154 dolerius. Pagal tą lapą aukoj.: 
po 10 dolerių B. Muliolis, prof. A. Varna:. 
A. Kancevičienė ir V. Dryža, po 5 dol. J. 
Vinciūnas, K. Rožanskas, P. Rumšą, Z. 
Krasauskas, D. Žukauskas, A. Lietuvnin
kas, P. Bsrešius, J. Andukevičius, K. Mar
cinkus, M. Gydąs, J. Zaksas, B. A. Pužaus
kas ir A. Petrikonis, po 2 dol. A. Mažaus- 
kas, V. Lekeckas, A. Bagdonas, J. Aukš- 
čiūnas, M. Kiriejus, S. Matulis, Gurikaus- 
kas, Pronskienė, Plienaitis, B. Avižius, B. 
A. Dundulis, S. Stanaitis ir J. Mikelaitis. 
Po 1 dol. J. Kiburas, D. Petrulytė, J. Ze- 
kis, Pileckas, A. Naujokas, P. Navickas, J. 
Zadeikis, K. Valentinas, V. Banys, J. 
Prunskis, J. Grybinas, P. Balsevičius. Ka
valiauskas, V. Menšinskas, Novakas, S. 
Juodis, Lazinka, A. Jukn;:, J. Lepertas, 
A. Stanevičius ir B. EisĮcvas.

DIDYSIS SĄSKRYDIS 
NOTTINGHAME

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 
Bailokas. 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

„RASOS“ KONCERTAS 
MIDDLESBROUGH MIESTE

Tarptautiniam dainų ir šokių festivaly, 
kuris vyks nuo liepos 27 d. iki rugpiųčlo 
4 d. Middle; brough mieste, Yorkshire, 
dalyvauja lietuvių liaudies meno ansamb
lis „Kasa“ iš Kaune.

Kaip matyti iš oficialios p:ogiame;, fes
tivalį „Tees-Side International Eistedd- 
f_d“ o: ganlzuoja anglų komitetas, ku; ij 
prezidentas yra karalienės vietininkas 
Yorkshire Ncith Ridinge markizas Nor- 
man'oy. Infoima.iją apie lietuvių grupę 
komitetui, matyt, suteikė Lietuvos oku
pantai. Programoje bent dvylikoje pusla
pių kartojama: „RASA, Kaunas, Russia"

Estų vyrų choro kilmė taip pat nurody
ta: „Tallin, Russia“.

Festivalyje visą savaitę vyks atskirų 
grupių varžybos, o šeštadienį, rugpiūčio 3 
d., 2.30 vai., bus „Rasos“ ansamblio atski
ras koncertas.

„Rasa“ yra Kauno Žemės ūkio projek
tavimo instituto liaudies šokių ansamb
lis. Šios grupės branduolį sudaro anksčiau 
buvę dainų ir šokių liaudies ansamblio 
„Nemunas“ nariai. „Nemunas“, kaip žino
me, koncertavo Kanados lietuviams pra
eitųjų metų Montrealio parodos metu.

„Rases“ ansambliui vadovauja R. Ta
mulis. Ansamblis buvo įkurtas prieš vie
nerius metus. Pernai rasiečiai koncerta
vo Lenkijos Gdanske, o š.m. birželio mė
nesį Maskvoje.

LONDONAS
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.

JUOZAS LUKOŠEVIČIUS J JŪRĄ

Jūreivis Juozas Lukoševičius po ilgesnių 
atostogų Londono Lietuvių Namuose iške
liavo vėl į jūrą.

VIEŠNAGĖ LIETUVIŲ NAMUOSE
Prieš pasukdamas į Lietuvių Sodybą pa

atostogauti, Lietuvių Namuose Londone 
apie savaitę prabuvo Pranas Milašius iš 
Škotijos.

ANGLIJOS SKAUTŲ IŠLEISTUVĖS
Rugpiūčio 3 d., 5.30 vai. vak., Londono 

Sp. ir Soc. klubas rengia į Tautine sto
vyklą Vokietijoje išvykstantiems skau
tams vakarienę. Po vakarienės bus trum
pas atsisveikinimo laužas klubo salėje.

Kviečiame Londono lietuviškąją bend
ruomenę lauže dalyvauti.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Ryšium su birželio 22 d. įvykusia skau
tų švente nuoširdžią padėką reiškiame 
LSS Anglijos Rajono vadui s. J. Maslaus- 
kui, Rajono Seserijos vadeivei ps. G. Val- 
terytei ir s. Br. Zinkui už atsilankymą, 
Nottinghamo skautų tėvų k-to pirm. J. Da- 
maševičiui už suruoštą gausią ekskursiją 
ir visiems svečiams iš Londono, Bradfor- 
do. Stoke-on-Trento ir kitur.

Skautiškas ačiū Manchesterio Liet. Soc. 
Klubo v-bai už piniginę paramą, šeiminin
kėms p.p. Linkevičienei. Bernotavičienei, 
Jaloveckienei (Eccles), Ivanauskienei už 
skaniai paruoštą vakarienę.

„Živilės“ ir „Maironio“ D-vių 
Draugininkai

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

GEGUŽINĖ

Manchesterio DBLS Jaunimo skyrius 
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

Chicagos klubas veikia

Anglijo; lietuvių klubo Chicagoje Užgavėnių baliaus svečiai ir viešnios

Nuo 1967 m. spalio 29 d., kai mūsų klu
bas persitvarkė, jau praėjo 7 mėnesiai. 
Naujoji klubo valdyba dirba, posėdžiau
ja, o nariai su malonumu talkininkauja, 
kur tik reikia.

Vasario 24 d. turėjome pirmąjį paren
gimą — Užgavėnių balių, kuris davė gra
žaus pelno. Iš to pirmojo pelno valdyba 
paskyrė Jaunimo Centrui praplėsti 100 
dolerių, laikraščiui Laisvajai Lietuvai 25 
dolerius, radijui Sophie Barčus 25 dol., 
radijui Margutis 25 dol.

Gegužės 26 d. buvo numatytas išėjimas 
į gamtą —■ gegužinė, bet neįvyko, nes oras 
buvo lietingas. Tačiau į gegužinės vietą 
jau buvo suvežta maistas ir gėrimai. Pri
sirinko klubo narių, kurie dar atsivedė ir 
svečių. Nežiūrėdama pylos ir apsiniauku
sio dangaus, klubo valdyba, matydama 
didėjančią gražią šeimą, įsakė šeiminin
kėms įjungti pečius virtuvėje ir skubiai 
gaminti valgius. Darbas pradėjo eiti pil
nu tempu. Barą turėjo aptarnauti net 4 
įpratę pardavėjai. Aikštėje buvo dar du 
barai, vienas stiprių gėrimų suaugusiems, 
kitas jaunimui. Kadangi gegužinė neįvy

ko, tie du barai buvo uždaryti.
Klubo valdyba buvo patenkinta, taip 

pat ir visi atvykusieji linksmi ir patenkin
ti. Maistas vietoje sutirpo, kaip sniegas 
pavasarį, o gėrimėlis kaip upeliu nutekė
jo. Užtai iš tos neįvykusios gegužinės klu
bo valdyba paskyrė Europos Lietuviui 50 
dolerių, Anglijos lietuviams skautams 50 
dol., a.a. A. J. Kaulėno paminklo skoloms 
sumažinti 25 dol., per klubo kapelioną 
kun. K. Kuzminską lietuvių religinei šal
pai 25 dol.

O gegužinę vistiek turėsime liepos 13 
d. toje pačioje iškilmingoje vietoje. Mais
tas bus įvairus, nes valdyba užmezgė ry
šius su Robinhood firma. Jie atvyks, keps 
mėsas, taigi svečiai gegužinėje bus sotūs 
ir nekentės troškulio.

Mūsų šeima didėja. Jau turime daugiau 
kaip 120 narių. Klubas registruotas val
džios įstaigose. Valdyba siunčia atstovus 
į visus organizacijų atstovų susirinkimus.

Atvykusieji iš Anglijos į tautinių šokių 
šventę kviečiami atsilankyti į Anglijos 
Lietuvių Klubo gegužinę.

Kasininkas Antanas Barančiukas

JAUNIMUI
NEUŽMIRŠKITE JAUNIMO 

SKYRIAUS

Iš tiesų kiek gi to lietuviško jaunimo 
yra? Praeitą savaitę skaitėme, kad kuria
si dar viena tautinių šokių grupė. Naujoji 
grupė, pasivadinusi Atžalynu, apims Brad- 
fordą, Huddersfieldą ir kt.

Tai kiek dabar jau turime?
Londono grupė (Grandis), Mancheste

rio, Nottinghamo, Derbio, Bradfordo ir kt. 
Kiekvieną grupę vidutiniškai sudaro apie 
15 šokėjų.

O kai tiek jaunimo yra, tai mums būtų 
malonu, kad jis raštu reikštų savo požiū
rį, mintis ir kritiškas pastabas ir siųstų 
mums: Jaunimo Skyrius, 2 Ladbroke Gar
dens. W.11.

Kiekvienas iš jūsų gautasis laiškas bus 
išspausdintas. Taigi neužmirškite, kad jū
sų mintys gali būti skaitomos ir išgirstos.

Jaunimo Skyriaus Redakcija

GRANDIS RUOŠIASI
Gavome žinių, kad Londono Grandis 

ruošia dar vieną subuvimą.
Bet šįkart subuvimas jau ruošiamas su 

programa, kurią bus prašomos atlikti 
Manchesterio ir Nottinghamo tautinių šo
kių grupės. Toks parengimas turėtų būti 
apie rugsėjo mėnesį. Bet visas tas subuvi
mas dar tik planuojamas.

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS
Dar kartą norime priminti jau skelbtą

jį fotografijų konkursą, kuriame gali visi 
dalyvauti.

Premija už geriausią fotografiją — 2 
sv., už sekančią geriausią — 1 sv.

Geriausioji bus išspausdinta mūsų sky
riuje.

PO ŠOKIŲ

Liepos 6 d. Londono Sp. ir Soc. Klubo 
salėje Londono jaunimo taut, šokių grupė 
Grandis surengė šokius.

Mes norėtume vyresniems padėkoti už 
bilietų pirkimą, bet nusivylėme, kad tiek 
mažai atsilankė.

Šokiams grojo Petro Parulio „The Late 
Hours“ grupė. Pradžioje tik keletas jau
nimo pradėjo šokti, bet pamažu daugiau 
prisidėjo ir visi gražiai pasilinksmino. 
Loterijos bilietai buvo parduodami per 
pertrauką, o traukiami šokių gale.

Šokiai nebūtų buvę įmanomi be Klubo 
pagalbos, kuris užmokėjo už kapelą. Mes 
čia taip pat norėtume padėkoti griežikams 
už kainos nuolaidą.

Prizai loterijai buvo maloniai paaukoti 
Lietuvių Namų, p. I. Dailidės, p. Z. Juro ir 
p. A. Pukščio. Abejotina, ar vakaras būtų

taip gražiai praėjęs be p. Namajuškienės 
bei p. Pukštienės mielos pagalbos ir pata
rimų. Neužmiršime padėkoti ir Wolver- 
hamptono ir Manchesterio jaunimui, ku
ris atvažiavo į šokius.

Dar kartą visiems reiškiame nuoširdžią 
padėką ir tikimės, kad visi linksmai laiką 
praleido.

GRANDIES KOMITETAS 
(A. Pukštytė, sekretorė)

O KAS GI SPRĘS?

Labai įdomu, kad Jaunimo skyrius pa
skelbė fotografijų konkursą ir net pažadė
jo už geriausias nuotraukas pinigines pre
mijas. Tai sveikintina iniciatyva, ypač dėl 
to, kad mūsų tarpe juk iš tiesų yra daug 
foto mėgėjų

Tačiau tas konkursas truputį keistokas. 
Kas nors juk turės nuspręsti, kuri iš pri
siųstųjų nuotraukų yra geriausia, o Jau
nimo skyriaus redakcija, paskelbusi kon
kursą, matyt, pamiršo pranešti, kas gi bus 
to konkurso teisėjais.

Visokių varžybų ir konkursų teisėjai ar
ba juri komisija visuomet paskelbiama iš 
anksto. Tai normalu ir savaime supran
tama, ir to reikėtų laikytis ir šiame kon
kurse.

Rainutis Varnelis

LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO 
TEKSTAS

Savo skyriuje raginome Britanijoje gy
venantį lietuvių jaunimą ruoštis ir laiky
ti lietuvių kalbos egzaminą. Nurodėme, 
kada ir kur toks egzaminas gali būti lai
komas, o Lietuvių Namų Bendrovė lai
kantiems pažadėjo paramą. o išlaikiu
siems premijas.

Kaip tas egzaminas atrodo? Ar jis sun
kus?

Turime Londono universiteto 1968 m. 
vasaros egzamino klausimus ordinary le
vel pažymėjimui. Per tris valandas reikia 
du lietuviško teksto gabalus išversti į ang
lų kalbą, vieną iš anglų kalbos išversti j 
lietuvių kalbą ir dar parašyti rašinėli iki 
250 žodžių pasirinktinai iš keturių nuro
dytų temų lietuvių kalba.

Pirmasis lietuviško teksto gabalas yra 
šitoks:

Mes važiavome miesto autobusu, buvo 
vasara, tu pažvelgei pro langą ir pasakei:

— Žiūrėk, mes privažiuojame pašto rū
mus. Kaip atrodytų, jeigu mes pradėtume 
paštą vadinti restoranu, o restoraną paš
tu? Tikrai, nuo dabar aš sakysiu — užei
kime į paštą papietauti, arba — būk ge
ras, užbėk į restoraną ir išsiųsk telegramą

mano draugei.
Mes ilgai juokėmės iš šitų nesąmonių, 

visą kelią, tikrai, švietė sekmadienis, mes 
buvome nerūpestingi, visiškai nerūpestin
gi, mes važiavome į Panemunę. Visą pu
siaudienį mes vaikščiojome po mišką, bu
vo šilta, jokio vėjo, mes žiūrėjome į sau
lę ir sakėme: — Kokia saulė! — mes žiū
rėjome į pušis ir sakėme: — Kokios pu
šys! — Aš ir dabar dar atsimenu, kad nė 
vienam nerūpėjo nei saulė, nei pušys, aš 
tetroškau atsiremti alkūnėmis į purias 
samanas, žiūrėti į tave ir kalbėti visokius 
gražius dalykus, ir aš žinojau, kad tu no
ri to paties, bet mes žiūrėjome aukštyn ir 
kartojome: pušys ir dangus, pušys ir dan
gus, žalia ir mėlyna.

Mes buvome miške iki vakaro, ėmė 
temti, ir mes pabūgome, kad mus paliks 
paskutinis autobusas, ne, ne. tokį ilgą ke
lią mes nenorėjome eiti pėsti ir todėl pa
skubėjome palikti pušis. Ir, grįždami į 
miestą, mes vėl prisiminėme tuos juokus 
dėl pašto ir restorano, ir vėl mums buvo 
linksma. Mes neužmiršome jų net ir tada, 
kai užėjome į restoraną vakarieniauti, ir 
kad dar labiau pakiltų nuotaika, aš pasa
kiau kelneriui:

— Ponas paštininke, prašau mums 
krupniko ir kavos.

Tikrai, kaip mes juokėmės dėl išpūstų 
kelnerio akių, dėl stiklų skambėjimo, dėl 
aplinkui sėdinčių žmonių, dėl savo pačių 
juoko. Mes buvome tada nerūpestingi ir 
linksmi, mes mylėjome viens antrą, tai bu
vo prieš daugelį metų.

Jį reikia išversti į anglų kalbą.
Mums pasisekė išsiaiškinti, kad tasai 

gabalas yra Nidos Knygų Klubo išleistojo 
Juozo Krumino romano „šeštasis medis“ 
pati pradžia.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

— Nuo liepos 1 d. Vasario 16 gimnazija 
formaliai išeina iš Vokietijos Kr. Valdy
bos žinios. Ją tvarkys naujai įkurtoji ku- 
ratorija.

— Liepos 12 d. Vasario 16 gimnazija

EUROPOS LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

Birželio 15 d. Baden - Badene (Vokie
tijoje) įvyko Europos Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Tarybos (ELKDT) steigia-

baigė savo mokslo metus. Atostogos tęsis
iki rugsėjo 2 d.

— Birželio 23 d. Vasario 16 gimnazijo
je įvyko tėvų susirinkimas. Dalyvavo dau
giau kaip 30 tėvų. Tėvų k-to pirm. A. Pa- 
lavinskas atidarė susirinkimą, padėkojo 
gimnazijos vadovybei, mokytojams, perso
nalui. Kr. Valdybai ir aukotojams už rū
pestį. Toliau jis iškėlė eilę praktiškų mo
kymo, auklėjimo ir bendrabučio klausi
mų. Gimnazijos direktorius supažindino su 
gimnazijos darbais ir rūpesčiais. Tėvai gy
vai diskutavo ir reiškė savo pageidavimus. 
Tėvai išrinko naują tėvų komitetą: P. Ne- 
vulis (pirm.), M. Kuršienė, J. Packevičius, 
V. Mustaikis ir R. Tendziagolskis.

■— Birželio 23 d. gimnazijos skautai su
rengė laužą su įdomia programa. 3 skau
tės davė įžodį. Birž. 29 d. 3 kandidatai da
vė skauto įžodį.

— Birž. 29 d. gimnazijos tautinių šokių 
grupė buvo išvykusi į Liech b. Giessen 
„Tautų šventę“. Lietuvių tautiniai šokiai 
žiūrovams patiko geriausiai.

— Frankfurto universiteto indogerma- 
nistikos seminaras (profesoriai W. Tho
mas ir B. Schlerath ir 9 studentai) lankė
si Vasario 16 gimnazijoje. Jie domėjosi 
gimnazijos gyvenimu, lankėsi lietuvių kal
bos pamokose ir bandė su mokiniais kal
bėtis lietuviškai. Prof. B. Schlerath susi
rinkusiems vyr. klasių mokiniams kalbė
jo apie lietuvių kalbos reikšmę lyginama
jai kalbotyrai.

— Paskutiniu laiku Vasario 16 gimna
zijoj lankėsi eilė svečių iš JAV. Ju tarpe 
buvo H. E. Strolia su žmona. J. ir O. Vai- 
čekoniai. G. ir W. Penikai ir mkt. V. Kri- 
vickaitė.

— Antanui Mikalauskui gegužės 14 d. 
sukako 70 metų. Gimimo dieną jis persi
kėlė į gimnaziją ir padeda tvarkyti par
ką. Sukaktininkas paaukojo gimnazijai 
DM 1000.

masis suvažiavimas.
Suvažiavime tarp svarbesnių klausimų 

svarstyta ELKDT veiklos programa, at
stovavimas tarptautiniuose sąjūdžiuose. 
Lietuvos padėtis ir jos laisvinimo galimu
mai, šių dienų politinė padėtis ir kt.

ELKDT pirmininku išrinktas inž. A. 
Venskus. Tarybą sudaro: E. Turauskienė, 
prof. J. Eretas. B. Venskuvienė, dr. P. Kar
velis, prel. V. Mincevičius ir A. Venskus.

(LKDT Isformacija)

NAUJA VALDYBA

Gegužės 5 d. Hanau visuotiniame susi
rinkime buvo atgaivinta apylinkė ir iš
rinkta nauja valdyba: pirm. kun. V. J. 
Damijonaitis, sekr. A. Šivokas ir ižd. A. 
Januškienė.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
JAUNIMĖLIS ILSISI

Vieniems baigus mokslo metus ir išvy
kus į tėviškes. Židinin atvyko kiti jaunuo
liai atostoginėn stovyklon, kuri prasidėjo 
liepos 20 d. ir sėkmingai eina pirmyn. Jai 
vadovauja stud. Alfonsas Savickis iš Aus
tralijos ir stud. Norbertas Vogt ir Vokie
tijos. Liepos 8 d., sekmadienį. Židinyje pa
maldas laiko kun. prof. J. Duoba, MIC, 
svečias iš Romos. Atostogautojai paįvai
rins pamaldas ir po jų surengs meninį - 
kultūrinį pasirodymą.

Maloniai kviečiame atsilankyti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

non uliariosios lUr SAVAITĖS PLOKŠTELĖS
SUSIRINKIMAS BERLYNE

1. Baby Come Back
2. The Son of Hickory

ROCHDALE — liepos 28 d„ 12 vai.
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., 12.45 vai. St. 

Elizabeth's.
Birželio 23 d. įvyko metinis Berlyno 

apylinkės narių susirinkimas. Dalyvavo 
taip pat Kr. Tarybos narys E. Simonaitis 
ir A. Gegeckas iš Zuericho.

Apyl. pirm. M. Žilinskas padarė veiklos 
pranešimą. Įvyko trys narių susirinkimai, 
buvo paminėta Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukaktis. Iš iždininkės prane
šimo matyti, kad su Kr. Valdyba atsiskai
tyta. Buvo paliestas mūsų jaunimo su Lie
tuvos jaunimu santykiavimo klausimas. 
Vienbalsiai buvo pasisakyta už santykia
vimą.

Išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis taip: pirm. M. Žilinskas, sekr. T. Bum- 
bulienė, ižd. M. Brakienė. M. Leškevičie- 
nė vėl buvo išrinkta kontrolierium.

Po susirinkimo buvo paminėta Vydūno 
100 metų gimimo sukaktis. Paskaitą apie

— The Equals
Hollers Tramp

— O. C. Smith
— Des O'Connor

— Ohio Express
3. I Pretend

Yummy. Yummy 
Mony, Mony

— Tommy James & The Shondells
Yesterday Has Gone

— Cupitl Inspiration
— Richard Harris
— Manfred Mann
— Don Partridge

4.
5.

6.

7.
8.

Macarthur Park
My Name is Jack

9. Blue Eyes
Jumpin' Jack Flash — Rolling Stones10.

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

I Close My Eyes and Count to Ten
— Dusty Springfield Vydūną skaitė E. Simonaitis.
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