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Kremliaus ir Prahos santykiai
Tur būt, Kreml.us nė nenujautė, ne tik 

nepagalvojo, kad Čekoslovakijos įvykiai 
susilauks tokio didelio atgarsio ir protes
to pasaulyje, o kariuomenė — visuotinio 
ir gerai organizuoto pasipriešinimo. Tiesa, 
gindamasi nuo pasaulio puolimų, sovieti
nė spauda isteriškai įrodinėja, kad pagal
ba buvo kviečiama ir kad Čekoslovakija 
būtų susilaukusi kontrrevoliucijos. Deja, 
dar niekur nebuvo paskelbta, kurie atsa
kingi čekoslovakai kvietė, o ir kalbos apie 
kontrrevoliuciją atrodo greičiau iš piršto 
išlaužtos, negu kuo nors rimčiau pagrįs
tos.

PIRMININKO PASISAKYMAS

PLB Seimui išrinkus naują PLB valdy
bą, pirmininkas J. Bachunas - Bačiūnas 
paskelbė tokį pareiškimą;

PLB Valdyba sieks didžiojo lietuvių 
tautos tikslo — Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės atstatymo.

Rūpinsis tautinės lietuvių dvasios kėli
mu ir gaivinimu, kuriam būtinos lietuvių 
švietimo, mokslo ir kultūros pastangos.

Daug dėmesio kreips į tkutinį lietuvių 
solidarumą, jungiantį mus bendriems 
tautiniams mūsų uždaviniams ir darbams. 
Eisim vidurio keliu, kuris priimtinas dau
gumai lietuvių.

Esam įsitikinę, kad mus išrinkote ne lie
tuviams komanduoti, diriguoti, savo gal
vojimą primesti, bet, svarbiausia, juodam 
būtinam lietuviškam darbui atlikti, kraš
tų bendruomenių veiklai derinti bei ry
šiams palaikyti.

PLB uždavinys ir rūpestis bus, kad viso
pasaulio lietuviai jungtus! ir glaudėtų lie
tuviškuose reikaluose. kad išmoktume 
vieni kitus labiau gerbti ir vieni kitiems 
talkininkauti, kad stipriau išlaikytume 
tautinę savo dvasią, mūsų visų stiprybės 
ir žmoniškos vertės pagrindą.

Nuoširdžiai kviečiu jus visus, visus lais
vojo pasaulio lietuvius ir visų kraštų lie
tuvių bendruomenes visomis moralinėmis 
bei materialinėmis išgalėmis PLB Valdy
bai padėti.

Septynios DIENOS
■'m I i— ... 1 ......... - --------
Boikotas tebevyksta

Vakaruose vykdomas boikotas Varšuvos 
pakto kraštų, kurie užėmė Čekoslovakiją.

Nenorima jų įsileisti į muzikinius ir 
sportinus pasirodymus, nutraukiami san
tykiai su jaunimo organizacijomis.

Yra galvojančių, kad tokia laikysena 
klaidinga.

Tonas keičiasi
Sovietiniai laikraščiai nebepuola taip 

aštriai Čekoslovakijos.
Marš. Konevas savo straipsnyje net iš

gyrė prez. Svobodą ir Dubčeką už jų ko
vingumą praeityje.

„Pravda“ paneigia gandus, kad sovietai 
suiminėja Čekoslovakijos intelektualus.

Ar bus puolama Rumunija?
Rumunijos pasienyje esą sutelkta daug 

sovietinės kariuomenės, bet puolimo gali
mybės esančios labai prieštaringos.

Sov. Sąjunga patikinusi JAV pareigū
nus, kad nebūsią puolama. Sovietų amba
sadorius Zorinas pareiškęs Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial Debrei, kad 
gandai esą nepagrįsti. Rumunija, pasmer
kusi sovietus dėl Čekoslovakijos užpuoli
mo, dabar jau visiškai pakeitusi toną.

Kas kaltas?
Sov. Sąjunga dabar stengiantis! išsiaiš

kinti, kas kaltas už oolitinį ir karinį apsi
skaičiavimą, kurio išdava buvo Čekoslo
vakijos užpuolimas.

Spėjama, kad žvalgyba apsiskaičiavusi. 
O jai vadovauja Andropovas, kuris 1956 
m. buvo Vengrijoj ambasadorium, kai ten 
vyko sukilimas.

Pabėgėliai
Daugumas okupacijos metu svetur bu

vusių čekoslovakų neskuba grįžti.
Kai paaiškėjo, kad Čekoslovakijoje ne

bus ypač saugu, kadangi lieka okupacinė 
kariuomenė ir sovietinis saugumas, nema
ža gyventojų dar pabėgo.

Važiuojantieji iš krašto viešai ne visi 
praleidžiami.

Įspėti nepaklusnieji
Sovietų ambasadoriai matėsi su Jugosla

vijos prez. Tito ir Rumunijos Ceausescu.
Manoma, kad jie įspėjo tų kraštų vadus 

susilaikyti nuo antisovietinių pareiškimų.

Visai galimas dalykas, kad Sov. Sąjun
gą apsispręsti už puolimą kas nors skati
no. Net ir Čekoslovakijos komunistų par
tijos centro komitete ir jo prezidiume buvo 
tokių asmenų, kuriuos gąsdino posūkiai 
krašto gyvenime. Buvo net minimos pavar
dės kelių tokių asmenų, kurie tuojau už
mezgė ryšį su okupanto kariuomenės va
dais. Dėl to galima tikėti, kad Sovietų Są
jungos ir savo vietas ginantieji keturių ki
tų komunistiniu kraštų vadai galvojo už
imti ramiai kraštą, sudaryti iš tų stalinis- 
tinių komunistų valdžią ir pastatyti pa
saulį maždaug prieš įvykusį faktą. Deja, 
nei Čekoslovakijos gyventojai, nei komu
nistų partija neparodė tokių nuotaikų. Gy
ventojai sutiko okupantus priešiškai, su
organizavo tuojau veiklų pogrindį ir viso
kiausiais veiksmais parodė, už ką yra 
kraštas. Turėti tokį pogrindį, tur būt, no
rėtų kiekvienas okupuotas kraštas.

To didelio pasipriešinimo išsigando ir 
Čekoslovakijos stalinistiniai vadai ir ne
siryžo perimti valdžios. Padėčiai apspręsti 
ir surasti išeičiai Kremliuje turėjo būti 
suruoštos pakankamai ilgos ir, be abejo, 
kietos derybos, kuriose ir viena ir kita pu
sė padarė tam tikrų nuolaidų.

Čekoslovakija šį tą laimėjo. Pirmiausia 
jos laimėjimu reikia laikyti, kad imperia
listinis okupantas neatvežė jai ant tanko 
vyriausybės ir nepasodino vietinių sau 
palankių komunistų. Nors Dubčekas buvo 
pavadintas net išdaviku, bet jis išliko sa
vo vietoje krašto valdyti. Antra — okupa
cinė padėtis sušvelnėja bent ta prasme, 
kad sovietinių kraštų kariuomenės pasi
traukia į Vakarų Vokietijos pasienį.

Čekoslovakijai bus sunku. Davusi savo 
gyventojams pajusti laisvės skonį, parti
ja ir vyriausybė dabar turės krašte įvesti 
kietą drausmę, kad iš pasienio tankai vėl 
nepasuktų į sostinę ir kitus miestus. Laik
raščiai nebegalės kritikuoti Sov. S-gos 
ir jai paklusnių kraštų tvarkos ir laiky
senos. Ji turės pūsti į bendrą sovietinę 
dūdą visais atvejais. Turės būti griežtai 
sudraudžiami visi tie, kurie kaip nors 
keltų ranką prieš sovietų simpatikus. Vie-

Sąskaitomis atsilygins
Rusai pareikalavę iš Čekoslovakijos 50 

mil. dol. okupacijos išlaidų.
Čekoslovakija pateikusi tokią pat sumą 

rusams už kelių ir laukų išmaurojimą tan
kais, langų išdaužymą, telefonų sunaikini
mą ir t.t. Taigi vieni kitiems atsilyginsią 
sąskaitomis.

Be to, rusai esą pasiryžę duoti Čekoslo
vakijai 62 mil. dolerių paskolos, kad jie 
neimtų iš V. Vokietijos. Čekoslovakija no
rėjusi gauti 400 mil. dolerių.

Pasiūlymas svarstyti padėtį
Europos Tarybos politinis komitetas nu

tarė siūlyti sušaukti Vakarų Europos vy
riausybių galvų pasitarimą apsvarstyti pa
dėčiai, kuri susidarė, kai Sov. Sąjunga su 
savo sąjungininkais užėmė Čekoslovaki
ją.

Čekoslovakijos užėmimas yra grėsmė 
taikai Europoje. Komitetas savo praneši
me skatina atitraukti Varšuvos pakto 
kraštų kariuomenę iš Čekoslovakijos.

Gyvenimas normalėja
Okupuotoje Čekoslovakijoje po truputį 

normalėja gyvenimas.
Partija prisiderino prie sovietinių rei

kalavimų ir sudarė naują centro komite
to prezidiumą, kuriame yra keletas pro
sovietinių narių. Prezidiumas iš 11 padi
dintas iki 21 nario. Kai kurie senieji mi
nisterial atsistatydino. Pradėjo veikti te
levizija, ir išeidinėja pora laikraščių. Kai 
kurių laikraščių patalpos dar tebėra už
imtos.

Sovietai Vakarų Vokietijai
Sovietų ambasadorius Carapkinas savo 

vyriausybės vardu pareiškė kancleriui 
Kiesingeriui, kad Vakarų Vokietija turin
ti keisti savo politiką arba susilaukti pa
sėkų.

Ji turinti atsisakyti savo „priešiškos'* 
politikos Sov. Sąjungos atžvilgiu ir pa
stangų paveikti Rytų Europą. Be to. ji tu
rinti pripažinti Rytų Vokietiją ir dabarti
nes sienas Europoje.

Žemės drebėjimai
Nusiaubę Persiją ir pareikalavę didelių 

aukų, žemės drebėjimai palietė ir Turki
ją, nors kol kas čia nedidelės aukos. 

nu žodžiu, turės būti palaikomas kietas 
režimas, taigi turės būti pasukta į tokią 
padėtį, kokia yra Jugoslavijoje ar Rumu
nijoje, bet dar su ypatingu priedu — ro
dyti didelį palankumą tiems kraštams, ku
rie siuntė armijas Čekoslovakijos okupuo
ti.

. Tokią drausmę įvesti bus ypač sunku ir 
dėl to, kad daugumas antisovietiškai nu
siteikusių čekoslovakų okupacijos metu 
susimetė į pogrindį ir ten išvystė pasiprie
šinimą. Jiems sunku bus susigyventi su 
kietu režimu ir sustabdyti pasipriešini
mą. Jeigu kraštas nebūtų buvęs okupuo
tas, palaipsniui priprasti prie drausmės 
būtų buvę, tur būt, lengviau. Taigi oku
pacija tik pasunkino valdančiųjų padėtį.

Sov. S-ga, žinoma, politiškai labai nu
kentėjo. ryždamasi okupuoti Čekoslovaki
ją. Jos komunistų partijai labai rūpėjo iš
laikyti vadovaujamąjį vaidmenį kitų kraš
tų komunistų partijose. Dabar pačios di
džiosios jų pasmerkė sovietinį žygį. Net 
ir Jugoslavijos ir Rumunijos vadai ir par
tijos išdrįso parodyti savo nepalankumą. 
Ištikimos sovietams liko partijos tik tų 
kraštų, kurie gyvena iš sovietų malonės 
(pvz... arabų kraštų), arba mažos ir ne
reikšmingos (Liuksemburgo, Graikijos 
partija egzilėje).

Laisvieji kraštai irgi taip plačiai reiškė 
protestus, kad net ir abejingiausieji ar 
net sovietams simpatijų jautę jų piliečiai 
pasisakė prieš sovietus. Reikės ilgesnių 
metų, kol Sov. S-ga vėl atstatys savo var
dą.

Tuo pačiu nuostolis ištinka ir laisvės 
idėjas. Tankai sutraiškė atolydžio ženklus.

LIETUVOS ATSTOVO KALBA NOTTINGHAME
— Mes visi, berods, nusimanome apie 

padėtį Lietuvoje. Nepaisant svetimos oku
pacijos ir bolševikų uždėto apinasrio, lie
tuvių tauta krašte laikosi garbingai. Ta
čiau viešuose svarstymuose apie tautos 
laikyseną krašte mes turime būti atsar
gūs, nes kai kurių dalykų viešas diskuta
vimas gali prilygti nesąmoningam meškos 
patarnavimui. — Tai pabrėžė Vincas Ba
ltokas, Lietuvos atstovas Londone, savo 
žodyje, tartame Nottinghamo lietuvių są
skrydyje rugpiūčio 31 d.

V. Balickas, be to, nurodė:
— Žinokime, kad didžioji mūsų tautos 

dalis yra nutildyta, o jos vardu kalba 
Maskva. Ji perša taikingą sambūvį, ry
šius ir bendravimą, kad sukiršintų išeivi
ją ir kad prislopintų nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo idealą išeivijoj. 
Tuo tikslu ir Lietuvos gyventojai įtikinė
jami, kad laisvasis pasaulis jau pamiršo 
Lietuvą ir kitas maskolių pavergtąsias 
tautas.

Iš tiesų didžiųjų vakarų valstybių nusi
statymas mūsų atžvilgiu nėra pasikeitęs. 
JAV ir D. Britanija Lietuvos aneksijos ne
pripažino ir nepripažįsta. Likusios laisvo
jo pasaulio valstybės taip pat daugiau ar 
mažiau pritaria tezei, kad Sov. Rusijos 
vyravimas rytų ir vidurio Europoje nepri
imtinas, kad esamoji padėtis nėra teisėta 
nei amžina. Teisiniu atžvilgiu Lietuvos 
valstybė egzistuoja. Praktikoje, žinoma, 
tenka su esamąja padėtimi skaitytis, nes 
kol kas nesimato priemonių padėtį pakeis
ti.

Negaudama tarptautinio Baltijos val
stybių pripažinimo, Sov. Rusija griebėsi 
kitų priemonių. Maskva dabar stengiasi 
paveikti užsienių lietuvius, latvius ir es
tus, kad jie palaipsniui priprastų prie oku
pacijos. Ši „ryšių“ mezgimo ofensyva ban
do panaudoti išeivių patriotizmą ir su
griauti užsienių lietuvių vieningą laikyse
ną.

J visokias sovietų užmačias galime duo
ti labai aiškų atsakymą: mes mylime lais
vę ir be jos mes nenurimsime. Ir mūsų 
veikla yra reikalinga, kad mūsų pasitrau
kimas į laisvąjį pasaulį neliktų bepras
miškas.

Jeigu dabartinės tarptautinės padėties 
negalime laikyti mums palankia, tai vis 
dėlto turime pripažinti, kad yra ir pra
giedrulių, kurie stiprina mūsų viltis. Mūsų 
byla juk nėra numarinta. Lietuvos diplo
matinės ir konsularinės įstaigos tebevei
kia. Lietuva, kartu su kitomis aštuonio- 
mis Europos pavergtomis tautomis, daly
vauja Pavergtųjų Tautų Seime. Bet svar
biausia, kad lietuvių širdyse, krašte ir už
sieniuose, neišsenka Lietuvos meilė ir 
troškimas matyti ją vėl laisvą ir nepri
klausomą. Kol šitas pasiryžimas bus tvir
tas, tol mums nebus pavojingi nei priešo 
bauginimai, nei tarptautinės padėties pa
sikeitimai. Priešas tai supranta ir stengia
si daryti viską, kad pavergtieji netektų

NAUJA PLB VALDYBA

PLB seime išrinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis taip: pirm. J. Bačiūnas, St. 
Barzdukas — 1 vykd. vicepirm., dr. H. 
Brazaitis — vicepirm. visuomeniniams 
reik., dr. A. Butkus — vicepirm. informa
cijai, M. Lenkauskienė — vicepirm. jau
nimo reik., A. Gailiušis — sekr. ir iždin., 
dr. A. Klimas — Kultūros tarybos pirm., 
Ant. Rinkūnas — Švietimo tarybos pirm., 
dr. V. Majauskas — finansų reik.

LAIŠKAS PREZIDENTUI

Atviras laiškas prez. Johnsonui Čeko
slovakijos krizės proga rugpiūčio 26 d. pa
skelbtas (ketvirčio puslapio skelbimo pa
vidalu) New York Times.

Laiškas pasirašytas Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti Komiteto (to paties, ku
ris prieš trejis metus surengė Žygį į Jung
tines Tautas, koordinatorius A. B. Mažei
ka). Laiške ryškiai išdėstyta Sovietų Są
jungos agresijų istorija, pradedant Balti
jos kraštų užėmimu, ir įsakmiai siūloma 
iš esmės peržiūrėti JAV politiką santy
kiuose su Sov. S-ga. Skaitytojai kviečiami 
iškirpti laiško tekstą, pasirašyti ir siųsti 
Johnsonui. (E)

DR. J. JURGINIS JAPONIJOS
SOSTINĖJE

Rugpiūčio 23 d. iš Vilniaus į Tokio, da
lyvauti tarptautiniame etnografų ir ant
ropologų kongrese išvyko dr. J. Jurginis.

Jis numato ten skaityti pranešimą apie 
baltų paprotinę teisę. (E) 

vilčių, kad jie apsikrėstų nusiminimo ir 
beviltiškumo liga ir nustotų ryžtingumo 
kovoti už savo teises.

Tačiau didžioji lietuvių tautos dalis, esu 
tikras, supranta, kad tik vieningai kovo
dama už Vasario 16-tosios akto galios at
statymą išeivija geriausiai gali padėti pa
vergtąja! Lietuvai.

Pastarieji įvykiai Čekoslovakijoje aiš
kiai rodo, kad laisvės dvasia yra nenugali
ma. Kovojame už laisvę ne tik mes, lietu
viai. Kova verda visame pasaulyje. Aš esu 
giliai įsitikinęs, kad, nepaisant visų sun
kumų, mes šitą kovą laimėsime. O kad ko
va būtų sėkmingesnė, kiekvienas atlikime 
savo pareigas: remkime savo tautos reika
lus, branginkime lietuviškas tradicijas ir 
tikėkime šviesia Lietuvos ateitimi.

LIETUVĖ SU 9 DIPLOMAIS
Anglų spaudos pranešimu, šiuo metu 

Bolzano mieste, Italijoje, poilsiauja lietu
vė našlė Berta Bermanaitė, 68 metų am
žiaus.

Jos vyras karo metu žuvo nacių kon
centracijos stovykloje, o ji pati tarp 1936 
ir 1967 metų įsigijo net devynius mokslo 
laipsnius. Berta Bermanaitė turi šiuos 
diplomus: medicinos, filosofijos, dantų gy
dytojos, teisės, farmakologijos, politinių 
mokslų, istorijos, biologijos ir veterinari
jos. Ji susikalba 24 kalbom, o laisvai var
toja dvyliką jų. Ji poilsiauja po studijų 
Paduos universitete. (i)

LIETUVIS DIPLOMATAS 
LONDONE

Britų Tautų bendruomenės (Common
wealth) sekretariate šiuo metu darbuojasi 
Kanados diplomatas Alfredas B. Pusa- 
rauskas.

Prieš tai dirbęs Vašingtone, JAV, A. B. 
Pusarauskas su šeima Londone, gal būt, 
praleis apie trejetą metų. Jo darbo sritis 
— pagalba užsieniams, pirmoje eilėje eko
nomiškai mažiau išsivysčiusioms Afrikos 
valstybėms., (r)

DBLS Coventrio skyriaus nariui 
ALFONSUI KEDYKUI 

mirus, jo artimam draugui 
A. Grigaliūnui ir visiems bičiuliams 

liūdesio valandoje reiškiame 
giliausią užuojautą. 
Skyriaus Valdyba

Dėl Gugienės mirties Lietuvoje 
jos vyrui 

POVILUI GUGUI, 
gyvenančiam Bedforde, dukrelei 

Stasei ir giminėms Lietuvoje 
reiškiu gilią užuojautą.

KAZYS PLŪKAS, Londone

SPAUDOJE
„MAŽIAUSIAI RŪPI“

Vilniškio Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Kazakevičius „Literatūros 
ir meno“ savaitraščio rugpiūčio 24 d. lai
doje, be kita ko, šitaip pasisakė:

„Reikia dar kartą pabrėžti, kad dialo
gas su įvairių pažiūrų tautiečiais, kultūri
nių ryšių su išeivija plėtimas nereiškia 
mūsų pagrindinių socialinių, idėjinių ir 
moralinių principų atsisakymo arba silp
ninimo. Kultūrinė ir kitokia pagalba pa
deda nuosekliai demaskuoti proimperia- 
listinių sluoksnių žalingą politiką...

„Mums mažiausiai rūpi reakcionierių 
nuomonė. Jie geriau paaukoja išeivijos 
lietuvybę, bet niekados neatsisako savo 
egoistinių klasinių interesų, kurie gimdo 
fanatišką antitarybiškumą... Buržuazinėje 
emigracinėje inteligentijoje vyksta sudė
tingi ir kartais prieštaringi procesai, ku
riuos suprantame ir į kuriuos atsižvelgia
me.

„Komitetas gauna daug prašymų išsiųs
ti literatūros, spaudos ir kt. Susidomėjimo 
tarybine knyga augimą rodo ir tai, jog 
šiemet jau pasiųsta daugiau kaip 7600 kny
gų, tuo tarpu pernai per visus metus — 
6000...

„Kaip niekada, šiemet gausiai įvairino* 
se kraštuose, kur gyvena užsienio lietu
viai, lankėsi Tarybų Lietuvos kultūros ir 
kūrybiniai darbuotojai. Tokie susitikimai, 
kaip mūsų menininkų svečiavimasis Mon
realyje arba turistinės grupės lankymasis 
Londone, turėjo didelę svarbą, plečiant 
naudingus kultūrinius kontaktus“.

„PERSISTENGĖ“
Shefieldo „Morning Telegraph" rugpiū

čio 19 d. išspausdino šitą komentarą:
„Turint omenyje trijų nepriklausomų 

Baltijos valstybių, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, įjungimą prievarta į Sovietų Są
jungą 1940 metais, sovietų parodos Earls 
Courte vadovybė, matyt, kiek persistengė 
su tom storom svečių knygom, kurios bu
vo išstatytos Baltijos respublikų skyriuo
se.

„Daugumas įrašų yra labai palankūs, 
tačiau ne visi. „Estai nėra rusai. Leiskite 
jiems būti laisvais, kokiais jie buvo prieš 
jūsų okupaciją“, įrašė vienas lankytojas.

„Estija yra nacija, lygiai taip kaip ir 
Valija. Jos abi reikalauja laisvės“, skam
bėjo kitas įrašas, be abejo, valo įrašytas.

„Žmogus įrašęs „Neblogai, visiškai ne
blogai", be abejo, yra anglas.

„Baltų egzilų organizacijos prie Earls 
Courto įėjimo uoliai dalino lapelius, bet 
rimtesnių susikirtimų nebuvo. O lietuvių 
skyriuje vienas pareigūnas su savo tau
tiečiais emigrantais debatavo beveik be 
pertraukos nuo pat parodos atidarymo“.

(r)

SOCIALDEMOKRATAI VEIKIA

Liepos mėnesį įsteigtoji Vokietijos Lie
tuvių Socialdemokratų Draugija išleido 
savo biuletenio „Socialdemokrato“ 1 nr.

Biuletenyje pranešama, kad VLSDD val
dyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkas 
— V. J. Bylaitis, sekretorius — M. Kiu- 
žauskas ir iždininkas — J. Petraitis. So
cialdemokratų draugijos tarybos pirminin
ku yra K. Dikšaitis. Kiti tarybos nariai 
(pagal statutą, jų turėtų būti penki) vie
šai nepaskelbti.

VLSDD valdyba kol kas apsiribojanti 
veikti tik Vak. Vokietijos ribose, tačiau 
ji sieksianti glaudžių ryšių su kitų Euro
pos kraštų lietuviais socialdemokratais ir 
remsianti jų pastangas susiorganizuoti, 
ypač Anglijoje. Ateinančių dvejų metų 
bėgyje bus siekiama suorganizuoti pasau
linį lietuvių socialdemokratų suvažiavimą. 
Galvojama taip pat ir apie pasaulinės lie
tuvių socialdemokratų sąjungos įkūrimą.

VLSDD savo narius skatina aktyviai 
įsijungti į visuomeninį darbą savo gyvena
moje aplinkoje ir veikti lietuvių bendruo
menėje, tačiau valdyba „pabrėžia, kad ji 
rems kiekvieną narį jo visuomeninėje 
veikloje tol, kol jis laikysis Vi-SDD sta
tuto ir valdybos bei tarybos nutarimų“.

Didelis dėmesys kreipiamas į naujų na
rių verbavimą. Netrukus apie VLSSD bū
siąs išleistas informacinis lapelis. Pirmo
je eilėje kreipiamas dėmesys į jaunimą. 
O narių skaičius jau padidėjęs.

Ateinančių metų pradžioje numatoma 
suorganizuoti savaitgalio seminarą teore
tiniams ir aktualiems klausimams nagri
nėti. (r)

— Gvatemaloje nušautas JAV ambasa
dorius John Mein.
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Romanas be romano
Nebepapildomos naujomis jėgomis, ma

ža kur teturinčios platesnių teisių, mūsų 
diplomatų eilės pamečiui mažėja. Nepri
klausomos respublikos šiuo metu neturi
me, ir tai tęsiasi jau daug metų. O kai 
respublikos ' neturime, tai Lietuvos dip
lomatų veikla taip pat yra žymiai susiau
rėjusi. šiandien jiems tenka ne megzti ir 
stiprinti ryšius taip Lietuvos ir kitų kraš
tų, bet stovėti nepriklausomybės palikimo 
sargyboje, kiek tai yra galima daugiau 
praktiškais savo reikalais sergančiame pa
saulyje, ir panaudoti savo talentus ir su
gebėjimus Lietuvos nepriklausomybės 
klausimui laikyti gyvam tarptautinėje 
arenoje.

Kai kalbame apie tas praretėjusias Lie
tuvos diplomatų eiles, pirmiausia akys nu
krypsta j Stasį Lozoraitį. Jis yra diploma
tijos šefas, taigi mūsų diplomatų vadovas, 
jų viršūnė su lemiamu žodžiu, kai eina 
reikalas apie sprendimus ir diplomatinę 
politiką. Antras dalykas, dėl ko mūsų 
akys ne kartą nukrypsta į jį, tai jo pa
jėgumas būti ne tik tyliu Lietuves reika
lų sargybiniu. Jis dažnai kalba ir gana 
balsiai, susidarydamas plačią kitatautiš- 
ką auditoriją. Čia, Europoje, mes, rodos, 
turime du savo diplomatus garsiakalbius 
— dr. A. Gerutį ir S. Lozoraitį. Vienas ir 
kitas jų savo straipsniais daugiausia švei
carų ir vokiečių spaudoje reiškia tą įta
kingąjį lietuvišką balsą, ir ta jų iniciaty
va šioje srityje ypač brangintina ir malo
ni. Mes, eiliniai lietuviai, daugelio dalykų 
nė nežinome, kaip apskritai vykdoma, 
ypač šiandien, lietuvių diplomatų veikla. 
Bet šitą plunksnos iniciatyvą mes matome 
ir ją branginame. Sakytume, kad tai yra 
didelis dalykas. Tai ir norėjome pirmoje 
eilėje iškelti, atžymėdami diplomatijos še
fo Stasio Lozoraičio 70 metų amžiaus su
kaktį.

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

SUSITUOKIAME

Po ilgų svyravimų ir svarstymų susituokėme su 
Steponu 1934 m. liepos 8 d. šis žingsnis tikrai turėjo 
būti apsvarstytas ir persvarstytas dėl mudviejų am
žiaus skirtumo. Aš tuomet ėjau 48 metus, o jis tiktai 
31. Man tai buvo rizikingas ir drąsus ėjimas ir labai 
pavėluotas, nes tokio amžiaus moteris retais atsitiki
mais begali susilaukti tikrosios moterystės palaimos 
— kūdikio; dar daugiau — senai moteriai sunku ti
kėtis iš jauno vyro patvarios meilės ir ištikimybės. 
Tačiau šis mano žingsnis daug daugiau susilaukė 
pritarimo iš šalies, negu rentgeno kabineto kūrimas. 
Apvaizda ir šį kartą mane laimino, nes gavau gerą, 
ištikimą žmogų, tikrą gyvenimo draugą ir globėją. 
Steponas mane išgelbėjo iš komunistų vergijos, jo 
dėka atvykau į Ameriką, nes jo giminės sudarė mu
dviem galimybes atvažiuoti į šią laisvės šalį. Tiesa, 
čia buvo vienas kitas ir mano pažįstamų iš priešmo
kyklinio amžiaus, tačiau mūsų ryšiai buvo nutrūkę, 
neturėjau jų adresų, o būčiau nedrįsusi ir kreiptis, ir 
vargu jie būtų man norėję padėti. Steponas padėjo 
čia atvykti ne tiktai man: jo dėka čia atvažiavo ir 
mano brolio sūnus Stasys Kalvaitis su šeima ir kai 
kurių mano bičiulių šeimos, būtent, Krikščiūnų, Do
markų ir Gedvilienės. Be to, jis yra sušelpęs siunti
niais daugelį mano giminių, likusių komunistų ne
laisvėje.

Kodėl taip vėlai susituokiau? Taip atsitiko ne 
todėl, kad būčiau buvusi visai nejautri „gyvenimo 
paslaptims“ ar kad nebūčiau ilgėjusis gyvenimo 
draugo — artimos sielos. Ne. Taip atsitiko todėl, 
kad didžioji ir pagrindinė mano gyvenimo svajonė 
buvo siekti mokslo, o galimybė vykdyti tą svajonę 
atėjo pavėluotai, taigi nebuvo kada žvalgytis į šalis; 
dar daugiau — dėl šeimos židinio kūrimo nenorėjau 
atsisakyti savo išsvajotojo tikslo.

Baigiau mediciną, taigi plačią ir įdomią specia
lybę, nes čia studijuojama ne tiktai žmogaus kūno 
sudėtis, o ir aplinkuma, vienaip ar kitaip veikianti 
žmogaus organizmą, čia studijuojama gyvoji ir ne
gyvoji gamta, žemė, oras ir vanduo ir plika akimi 
matomieji padarai ir vos pagaunamieji mikroskopo. 
Čia gilinamasi į fizikos ir chemijos reiškinius, gvil
denami biologijos klausimai ir pagaliau tiktai eks
perimentais bei apskaičiavimais patiriamieji dalykai 
ligi atomo sudėtinių dalių — elektronų bei protonų.

O šios specialybės tikslas yra tuo ar kitu būdu ša
linti žmogaus negalią. Ta specialybė pririša žmogų 
prie darbo, gal būt, stipriau, negu bet kuri kita. O 
aš, be savo tiesioginių pareigų, dar turėjau nemaža 
laiko skirti visuomeninei veiklai organizacijose, ku
riose man teko nemažai dirbti, tad ir laiko ne kaž
kas likdavo net poilsiui. O apie šeimos kūrimą ne
buvo laiko galvoti. Pagaliau Apvaizda, kaip buvo 
atsiuntusi galimybę mokytis, taip atsiuntė ir gyveni
mo draugą.

SAVI NAMAI IR ŪKELIS

Tais pačiais 1934 metais kartu su prof. VI. La
šu baigėme statyti namus Laisvės ai. 1b. Jis buvo 
įnešęs statybai vieną, o aš du trečdalius lėšų. Tai jam 
priklausė viena dalis, o man dvi namų išlaidų ir pel
no. Kai tik statyba buvo baigta, su savo įstaiga įsi
kūriau tuose namuose.

1936 metų rudenį nusipirkova su Steponu iš Tiš
kevičių 20 ha lauko, 1937 metais ten buvo pastaty
tas mūrinis gyvenamasis namas, o dar sekančiais 
metais mūrinis tvartas, o paskui medinė daržinė. 
1937 m. Steponas ten buvo užvedęs sodelį — porą 
dešimtų obelaičių bei kriaušių, o jų tarpuose agrastų 
ir serbentų. Buvome pasisodinę ir braškių. Sodybą 
užsodinome eglių gyvatvore. Pirmaisiais metais sam
dėme darbininkus, o 1938 m. atidavėme ūkelį iš pu
sės Stepono broliui Ignui. Jis gyveno ten ligi 1944 
metų pavasario. 1944 metų pavasarį Steponas išnuo
mojo ūkelį Petrui Simonaičiui, valdžiusiam nuomos 
teisėmis Virkštininkų ūkį.

Aš mėgau tą ūkelį, nes ten buvo kaimo idilė ir 
ramumas, o čia pat ir gražusis Palangos pajūris, par
kas ir miškas.

1936 m., kai vyko pasaulio lietuvių suvažiavi
mas, turėjome svečių. Iš Pietų Amerikos pas mus 
viešėjo Nalivaika, iš Čikagos Danielius Šlenys su 
žmona. O 1938 m., tarptautinės sporto šventės ir 
skautų sąskrydžio proga, turėjom 3 viešnias iš JAV, 
iš Indiana Harbor. Tai dvi Stepono brolienės — 
Kotryna ir Alvina Karvelienės ir jo jaunų dienų bi
čiulio Mato Slėnio žmona Marija šlenienė. Ameri
kietės lankė savo vyrų gimines, bet daugiausia vie
šėjo Kaune pas mudu. Buvome nuvykę keletai dienų 
ir į Palangą.

1939 m. pavasarį Steponas buvo atleistas iš tar
nybos pagal tą jau mano minėtąjį potvarkį, kai vie
nas sutuoktinių gauna tam tikrą sumą atlyginimo. 
Jam tai buvo labai nemalonus dalykas, ir jis sunkiai 
tai pergyveno. Kad išsiblaškytų ir nusiramintų, pa
tariau jam vykti į JAV su revizitu ir aplankyti pus
brolius ir savo jaunystės draugus. Jis taip ir padarė. 
Amerikoje išbuvo tuomet 3 mėnesius. Sugrįžo prieš 
pat II pasaulinio karo pradžią. Po savaitės ar dviejų 
prasidėjo ta baisioji pasaulinė katastrofa

KARO LIGONINĖS TARNYBOJE

Pasitraukusi iš patologinės anatomijos prozek
toriaus tarnybos, dirbau tiktai savo privačiame rent

geno kabinete. Bet 1930 metų pradžioje susisiekė su 
manim Karo Sanitarijos viršininko padėjėjas pik. 
Ingelevičius ir kvietė eiti dirbti į Karo ligoninės rent
geno kabinetą su 500 litų atlyginimo mėnesiui. Atsi
sakiau, aiškindamas!, kad turiu pakankamai darbo, 
vadinas, man trūksta laiko, ir priminiau, kad už 500 
litų, gal būt, apsimokėtų man nuvykti į Karo ligo
ninę kokį porą kartų į mėnesį. Eiti dirbti tenai ne
norėjau ne tik dėl tų motyvų, kuriuos nurodžiau pik. 
Ingelevičiui, bet dar ir dėl to, kad Karo ligoninė man 
atrodė, lyg koks širšių lizdas. Taip man atrodė dėl 
to, kad pakviestieji iš užsienių prof. Dzirnė (chirur
gas) nepajėgė tenai išsilaikyti ilgiau kaip vienerius 
metus. Prof. Dzirnė po metų išvyko atgal į Latviją, 
o prof. Buinevičius perėjo dirbti į Kauno ligoninę.

Tačiau pasikalbėjimu su pik. Ingelevičium rei
kalas nesibaigė. Pasišaukė dar mane pats Karo Sa
nitarijos viršininkas gen. Nagevičius. Atsisakinėjau 
aš ir jam, remdamasi tais pačiais motyvais. Gen. Na
gevičius tada tarė: „Jeigu tamsta neisi, tai būsi de
zertyras! Kaipgi atrodys, kad mes, turėdami savo 
specialistę, būsime priversti kviesti rentgenologą iš 
užsienių?!“ Man daugiau įrodinėti nebereikėjo, nes 
pajutau, kad, kaip sakoma, „tėvynė šaukia“. Nebe- 
užsiminiau nė dėl atlyginimo. Jeigu taip, sakau, po
ne generole, tai aš sutinku. Ir taip pradėjau dirbti 
Karo ligoninėje.

Ligoninės viršininkas pik. dr. Oželis painfor
mavo dėl darbo valandų. Sakė, kad galiu pradėti 
darbą 9 vai. ryto ar net kiek vėliau ir būti ligoninėje, 
kol bus baigtas tos dienos darbas. O jeigu man būtų 
sunku dirbti visas dienas, tai, sako, galima būtų taip 
susitvarkyti, kad galėčiau dirbti tik kokias 4 dienas 
per savaitę. Pirmąja jo pasiūlyta lengvata pasinau
dojau, ir man tatai leido gerai susitvarkyti su darbu 
savo privačioje praktikoje. Galėjau dar skelbti ir ryt
metines priėmimo valandas — nuo 8 ligi 9. Galėjau 
daryti ligoniams net virškinamojo trakto tyrimus, 
pradėdama tą darbą 7 vai. ryto. Dėl to mano priva
ti praktika dėl darbo Karo ligoninėje nedaug tenu- 
kentėjo. Nuo antrosios lengvatos atsisakiau. Man at
rodė, kad bus labai nepatogu ir negražu dirbti tar
nyboje ne visas darbo dienas.

Rentgeno kabinete tuomet dirbo 2 rentgeno 
technikės ir sanitarė. Vyresniąja technike dirbo Ane
lė Aleksiejūtė (Mikonienė), kurią pirmą kartą bu
vau sutikusi Petrapilio Moterų Medic. Instituto rent
geno kabinete, taigi ji buvo jau ilgai išdirbusi ir tik
rai patyrusi technikė. Tad su techniškuoju darbu ne
turėjau jokių reikalų, čia mano nurodymai nebuvo 
reikalingi. Man teko dirbti tiktai gydytojo rentgeno
logo darbą — vykdyti peršvietimus ir aprašyti nuo
traukose matomuosius pažymius. Gydyti rentgeno 
spinduliais Karo ligoninėje retai tekdavo, nes čia pa
cientai daugiausia buvo kariai, taigi jauni žmonės, ir 
jiems rentgeno terapija labai retai tereikalinga. Ka
rių šeimų teturėjome maža, gal kokius 2%, o priva
čių ligonių kaip ir nebuvo, jie būdavo didelė rete
nybė.

(Bus daugiau)

STASYS LOZORAITIS
DIPLOMATIJOS ŠEFO *0 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

Taip, jam jau 70 metų, nors jį, kai už
suka į kurią nors mūsų parapiją, matome 
vis tokį tiesų ir judrų ne pagal savo am
žių. Jis yra gimęs 1898 m. rugsėjo' 5 d. 
Kaune, šeimoje varpininko, tautinio atgi
mimo veikėjo, visuomenininko, draudžia
mosios spaudos bendradarbio ir pirmojo 
Lietuvos advokato Motiejaus Lozoraičio, 
kurio antkapyje Lietuvos advokatų tary
ba įrašė tokius jį apibūdinančius gražius 
žodžius: „pirmajam lietuviui advokatui, 
spaudos kovotojui, dideliam demokratui“.

Tėvas mirė 1907 m. Būsimoje ministe- 
rio ir diplomato mokymu ir auklėjimu rū
pinosi motina. Mokėsi jis gimtajame Kau
ne, o 1918 m. baigė Martyno Yčo gimna
ziją Voroneže. Jau dirbdamas kaip diplo
matas, Berlyne studijavo teisės mokslus.

Grįžęs iš Rusijos Lietuvon 1918 m. įsto
jo diibti vidaus reikalų ministerijoje, bet 
nuo 1919 m. perėmė ministerių kabineto 
kanceliarijos viršininko pareigas, o 1921 
m. rudenį — ministerių kabineto reikalų 
vedėjo.

1923 m. S. Lozoraitis pereina į diploma
tinę tarnybą. Iš pradžių dirba Berlyne, 
nuo 1925 metų ten I sekretorium, nuo 1928 
m. pasiuntinybės patarėju. 1929 m. toms 
pat pareigoms persikelia į Vatikaną, o nuo 
1931 m. ten eina charge d'affairs pareigas.

1932 m. S. Lozoraitis grįžta į Lietuvą ir 
palaipsniui perima Lietuvos užsienių po
litikos vadovybę. Čia jis iki 1934 m. vidu
rio vadovauja politikos departamentui, o 
nuo tada perima užsienių reikalų ministe
riją. Užsienių reikalų ministerių S. Lozo
raitis išbuvo iki 1938 m. pabaigos.

Tuo metu Lietuva, iš vienos pusės, plė
tė ir gilino savo santykius su kaimynais, 
o. iš kitos pusės, gynėsi nuo didžiųjų kai
mynų sudaromųjų sunkumų. Santykiai 
pirmausią buvo gilinami tarp Baltijos 
valstybių. Jis buvo iniciatorius Pabaltijo 

santarvės, ir 1934 m. rugsėjo 12 d. Žene
voje buvo pasirašyta tos santarvės su
tartis. Kai 1934 - 1935 m. vyksta derybos 
dėl Rytų Europos saugumo pakto, tada 
ypač stipriai pajuntama, kiek svorio Bal
tijos kraštams pridėjo santarvės sutartis.

Sunkumai anuomet kilo santykiuose su 
Vokietija ir Lenkija. Vokiškasis naciona
lizmas jau rodė ragus, ir S. Lozoraičiui 
teko ginti prieš tą galybę savo krašto tei
ses. Jis stengėsi surasti būdus, kaip su
gyventi su Lenkija, tarėsi Ženevoje su jos 
užsienių reikalų ministerių Becku. Jam 
teko išgyventi ir lenkų ultimatumą. Pasi
traukęs iš užsienių reikalų ministerių 1933 
m. dirbo centre įgaliotu ministerių, tvar
kė reikalus su vokiečiais, atplėšus Klai
pėdos uostą.

1939 m. pradžioj paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu ir įgaliotu ministerių Italijai. 
Prieš bolševikams užimant Lietuvą, pa
skirtas diplomatijos šefu.

Yra apdovanotas Lietuvos ir užsienių 
valstybių aukštais ordinais, išrinktas Pa
ryžiaus tarptautinės akademijos nariu.

Sukakties proga lietuvių linkėjimai sėk
mingai ir toliau stovėti savo krašto rei
kalų sargyboje!

SANTYKIAI SU PAVERGTĄJA

TAUTA

Spalio 12 d. yra galutinai nustatyta da
ta Vliko valdybos jau anksčiau numaty
tam ir Vliko tarybos pritartam simpoziu
mui apie santykiavimą su pavergtąja tau
ta.

Referentams, laikraščių redaktoriams ir 
kitiems numatytiems dalyviams netrukus 
bus išsiuntinėti specialūs Vliko valdybos 
kvietimai. (E)

Stora, net 365 ps.. knyga, po kurios pa
vadinimo įrašyta, kad tai romanas. O ro
manus visi mėgstame ir skaitome, ypač 
dar storus.

Bet šį storą romaną skaitydami prade
dame abejoti, ar tai iš viso romanas. Pasi
rašytas jis O. Nendrės, vardas to romano 
Aidas tarp dangoraižių, kaina 5 dol.

Knyga pradedama, kai būrelis lietuvių 
pabėgėlių atplaukia į JAV. Tarp jų yra 
Aldona su trim vaikais — Algiu, Vyga ir 
Lirga. Aldonos vyras ištremtas Sibiran, 
dėl to ji, nuolat pagalvodama apie jį, lai
ko savo didžiausiu uždaviniu išleisti vai
kus į mokslą. Apsigyvenusi Chicagoje, sa
vo tautiečių išnuomotame rūsyje, tuojau 
per rūpestingus ir norinčius padėti tau
tiečius susiranda darbą siūti karstams pa
galvėles ir visokius pagražinimus, čia ji 
išdirba keliolika metų. Kadangi fabrikas 
likviduojamas, tai romano paskutiniuose 
puslapiuose matome ją netekusią darbo, 
gal būt, net su tam tikra viltim ištekėti, 
nes vyras, pasirodo, neatlaikė Sibiro.

Tuo tarpu per tuos keliolika metų vai
kai išeina mokslus ir sukuria savo šeimas, 
ir Aldona lieka viena. Apskritai ji yra ge
ra moteris. Su jos gerumu nuolat susidu
riame fabrike. Kai tik moterys pradeda 
viena kitą apkalbinėti, skųsti, šmeižti, Al
dona niekada nesileidžia į ginčus, ji nuo
lat kreipiasi į Dievą, prašydama pagalbos. 
Ir jai sekasi ramiai atlaikyti visus kas
dienybės nemalonumus.

Jeigu Aldona būtų turėjusi kuria nors 
proga parašyti kam nors savo biografiją, 
ji būtų galėjusi tai padaryti viename pus
lapyje, ir, tur būt, būtų užtekę. Iš to pus
lapio mes nebūtume galėję sužinoti, kaip 
JAV lietuviai piknikauja, ką jie ten val
go ir geria, kiek Chicagoje kainuoja pa
važiuoti autobusu, kas ten rytais ir vaka
rais važinėja tais autobusais, kiek maž
daug kainuoja namai, kiek mokama už 
butą, kas vaikams patinka zoologijos so
de, ką galima sutikti įvairiuose parkuo

se, kokiomis intrigomis gyvena fabriko 
darbininkės. Mūsų galva, tai yra fonas, 
dugnas, kuriame turėtų ar galėtų vykti 
romano veiksmas.

Pasakytina dar daugiau. Romano auto
rė taip jau rūpestingai stengiasi papasa
koti tą dugną, kuriame vyksta veiksmas, 
kad tarpais net pradedi abejoti, ar tai yra 
Chicagai ir jos apylinkėms pažinti ir kai 
kuriems amatams pramokti vadovas, ar 
romanas. Pavyzdžiui, kai Aldona pradeda 
dirbti fabrike, autorė paskiria nemaža pus
lapių išaiškinti, kaip siuvami tie karsto 
priedai ir pagražinimai. Tiek puslapių 
perskaitęs, pradėjau galvoti, ar pagal ro
mano aprašymus pajėgčiau pasiūti tuos 
karsto priedus, ar ne, jei ir mokėčiau siu
vama mašina naudotis. Nusprendžiau vis 
dėlto, kad tie puslapiai siūti manęs neiš
mokytų, vadinas, skaitytojui tai yra ne
reikalingas balastas. Lygiai toks pat ba
lastas yra daugybė puslapių, kuriuose ap
rašinėjamos visokios darbininkių intrigos 
fabrike ir profesinių sąjungų veikla. To
kie dalykai gali būti įdomūs skaityti ne 
visuomenei romane, bet pačiai autorei vie
nai. jei ji visa tai išgyveno. Pasenę žmonės 
kartais gailisi, kad jie, kol buvo jaunesni, 
neužsirašinėjo kasdieninių įvykėlių. Jiems 
rodos, kad dabar imtum sau laisvu laiku

(Nukelta į 3 psl.)

RAUPSUOCIAI

Šv. Lukas pasakoja, kaip prie vieno kai
mo pasitiko Jėzų 10 raupsuotų vyrų. Su
stoję atstu šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pa-
sigailėk mūsų“. Ir V. Jėzus išgydė juos 
visus vienu žodžiu: „Eikite, pasirodykite 
kunigams“. Beeidami jie visi pasveiko. Iki 
šiol dar neatsirado nei vieno kito tokio 
gydytojo, kad raupsuotį galėtų išgydyti 
vienu žodžiu. Raupsai, piktybiniai, nėra 
vaistais pagydomi nei mūsų pažangiame 
amžiuje.

Ligoniai
Prieš antrąjį pasaulinį karą Klaipėdos 

krašte lietuviai buvo paveldėję iš vokie
čių raupsuočių įstaigą, kur ligoniai buvo 
atskirti nuo kitų, jie buvo slaugomi, kol 
mirtis pasiimdavo ligonius.

Tik 1874 m. danas Hansenas surado 
raupsų sukėlėją. Piktybiniai raupsai su- 
sirgusiojo odoje ir gretimuose raumenyse 
sudaro žymius sužalojimus. Raupsų gum
bai gali pasirodyti veide, kaktoje, nosyje 
ir beveik kiekvienoje kūno dalyje. Grei
tai žmogų nukankina, jei įsimeta į burną, 
gerklę, akis, kepenis, šios ligos pagydyti 
nepajėgia nei geriausi gydytojai. Nors da
bar Europoje susirgimai raupsais yra su
mažėję. bet praeityje buvo blogiau: epide
mija XIII a. buvo apėmusi beveik visą 
Europą. Buvo sukurti „lazaretai“ — šv. 
Lozoriaus įstaigos, — kur buvo slaugomi 
nelaimingieji. XV a. tokių lazaretų buvo 
per 19.000 Europoje. Tai rodo ligonių 
gausą.

Dvasiniai raupsai
Sąmoningas nusikaltimas aiškiai pažin

tai Dievo valiai sudaro nuodėmės esmę. Ir 
šio nusikaltimo žmogus nepajėgia pašalin
ti savo prigimtinėmis jėgomis: reikia Die
vo paramos tikrajam gailesčiui sužadinti. 
Neveltui todėl sunkūs žmogaus nusikalti
mai yra lyginami su piktybiniais raup
sais. Nuodėmė sužaloja, subiaurina ir su
silpnina sielos jėgas. Pakartota, pasidaro 
piktybiniu įpročiu, iš kurio išsivaduoti yra 
labai sunku. Pavyzdžiui, girtuokliui ar 
pasileidėliui yra nepaprastai sunku atsi
žadėti nuodėmingo įpročio ir pasitaisyti. 
O jei tai vyksta viešai, blogo pavyzdžio li
ga plinta, kartu apsunkindama sąžinę bei 
atsakomybę to, kuris skleidžia pasipikti
nimą.

Išsigelbėjimas yra vienas: reikia šauk
tis V. Jėzaus paramos: nuoširdžiai ir nu
žemintai prašyti, kaip anie raupsuočiai: 
„Jėzau, pasigailėk manęs“. Ir savo sielos 
gelmėse jis gali išgirsti gerojo Jėzaus žo
dį: „Eik. pasirodyk kunigui“. Kunigas yra 
paties Kristaus įgaliotas Dievo vardu at
leisti atgailojančiam jo nuodėmes. „Kam 
nuodėmes atleisite, tam jos atleistos, ir 
kam sulaikysite, jos sulaikytos“ (Jono 20, 
23).

Dėkingumas
V. Jėzus pagydė 10 raupsuočių, bet tik 

vienas susiprato padėkoti jam už sveika
tą. Ir buvusių ligonių nedėkingumą Jėzus 
giliai atjautė. „O kur kiti devyni? Neatsi
rado, kas grįžęs pagarbintų Dievą, išsky
rus šį svetimtautį“. (Luko 17, 19).

Gavę nuodėmių atleidimą, mokėkime 
tinkamai už tai padėkoti Dievui. Ryžkimės 
mylėti Dievą, kaip mokame geriau įsigi
linti į jo valią ir ja sekti. Ir mus išgelbės 
mūsų meilė ir tikėjimas. K. A. M.
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SUSITIKIMAI ROMUVOJE Pro jaunimo akis
Ekonomistas Ričardas Bačkis iš Pary

žiaus skaitė paskaitą.
TAUTŲ LIKIMAS IR EUROPOS 

APSIJUNGIMO PROCESAS.
Palyginęs paskutiniuosius įvykius Pran

cūzijoje ir Čekoslovakijoje, paskaitininkas 
teigė, kad tai ženk.as, jog tautos atbudo 
ir sako: gana žmonių ir tautų priespau
dos! Jos reikalauja išgelbėti žmogaus sa
vigarbą ir verčia savo vadovus pakeisti 
ligšiolinį galvojimą. Tokiomis aplinkybė
mis atsiranda viltis kalbėti apie Europos 
minties atgimimą.

R. Bačkis išsamiai nušvietė pokarines 
Europos susivienijimo pastangas, kliūtis 
ir padarinius. Susivienijimas ūkinėje sri
tyje toli pažengė, ir kelio atgal nėra. Pa
liesdamas Lietuvos ateitį, paskaitininkas 
teigė, kad pati viena Lietuva neišsivaduos, 
bet tik drauge su visa Europa.

Dėl dabartinės jaunimo opozicijos buvo 
pastebėta, kad vaikai tėvams priešinasi ne 
dėl to, kad jų nemyli, bet dėl to, kad esa
moji sistema neužtikrina ateities. Studen
tų riaušės įvairiuose kraštuose parodė, kad 
visur gyvai siekiama laisvės, pagarbos 
žmogui, demokratiniam socializmui. Tai 
ne naujos idėjos žmonijos istorijoje, bet 
užmirštos, pirmiausia valdovų.

Dabartinė Europos krizė atvėrė žmonių 
akis: nors socialinės problemos skirtingos 
įvairiuose kraštuose, tačiau visur žmonės 
reikalauja savigarbos ir naujų santykių 
žmogaus su žmogum. Ir mums reikia siek
ti, kad Lietuva atrastų savo vietą laisvų 
Europos tautų sąjungoj.

Diskusijose kalbėjo dr. Čeginskas, pik. 
Lanskoronskis, K. Dikšaitis, dr. Karvelis, 
dr. Grinius, V. Banaitis, mok. Antanaitis, 
kun. Dėdinas, stud. Hermanas.

VIII. 7 liet, evang. senj. kun. Adolfas 
Keleris (Bremenas) skaitė paskaitą

EVANGELIKŲ VEIKLA LIETUVOJ 
IR IŠEIVIJOJ.

Davęs istorinę apžvalgą, nušviesdamas 
Maž. Lietuvos tautinį ir religinį gyvenimą, 
apžvelgė nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį. Didelį vaidmenį atliko Evang. Teo
logijos fakultetas, kurio įsteigimu daug 
rūpinosi Martynas Yčas (tam pritarė net 
katalikų vyskupas P. Būčys). Buvo palies
ta ir Lietuvos reformatų veikla. Kalbėda
mas apie evangelikų indėlį Lietuvos atsta
tyme, kun. Keleris išvardijo eilę politikos 
ir kultūros veikėjų, daug nusipelniusių 
tautai. Toliau paskaitininkas apžvelgė 
evangelikų gyvenimą išeivijoje ir paverg
toje Lietuvoje. Gyvose diskusijose kalbėjo 
E. Simonaitis, dr. Grinius, kun. Stanaitis, 
stud. Hermanas, prof. Ivinskis, kun. dr. 
Matulis, dr. Karvelis, V. Banaitis.

Rašytojas Romualdas Giedraitis - Spa
lis (Anglija) vystė temą

NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS 
JAUNIMAS GYVENIME IR 

LITERATŪROJE
Mūsų literatūroje maža raštų jaunimui. 

Nesusipratimas galvoti: tik jaunimas gali 
jaunimui rašyti. Valančius, Maironis, 
Šatrijos Ragana, Vaižgantas mėgo vaiz
duoti jaunimą. Iš kur mūsuose kilo tas 
abuojumas jaunimui? Paskaitininko nuo
mone, tai socialinių sąlygų išdava: inte
ligentijos kaimiškoji kilmė ir nepalanku
mas atgimusios Lietuvos jaunimui.

Lietuviškasis miestas ėmė augti tik ne
priklausomybės laikais. Iki tol tai buvo 
svetimybės tvirtovė. Besikeičiant sąlygom, 
turėjo išryškėti nauji lietuviškojo būdo 
bruožai. Iš praeities buvo paveldėtas sun
kaus tipo rusiškas mokytojas, kuriam eg
zaminai buvo alfa ir omega, o nepriklau
somoji Lietuva išugdė visai naujo tipo 
mokytoją — jauną entuziastą.

Tačiau rašytojai, daugiausia kilę iš kai
mo, dar vis su nepasitikėjimu žvelgė į 
miestą, tebuvo linkę matyti jo purvą. To
liau rašytojas Spalis išnagrinėjo kai ku
riuos teigiamus jaunimo tipus V. Ramono, 
P. Jurkaus, A. Vaičiulaičio, J. Glaudos ir

ROMANAS BE ROMANO
(Atkelta iš 2 psl.)

ir paskaitytum, su kuo dėl ko susipykta 
ar susitarta, kas ir dėl ko buvo išmestas 
iš fabriko, kam prižiūrėtoja pataikavo, o 
ką skriaudė. O kuriam gi romanų skaity
tojui tai gali būti įdomu?

Visokių yra romano aptarimų ir supra
timų. Visokių yra ir gali būti romanų. Ta
čiau vargu galėtume bet kokio romano ap
tarimą pritaikyti knygai, kurios veikėjai, 
jeigu nėra panašūs į šventuosius, kaip Al
dona, tai iš viso gyvena kasdienybe, o ir 
ta kasdienybė juos tiek teveikia, kiek ir 
kiekviena kasdieninė aplinka visus žmo
nes. Visos intrigėlės fabrike ir Chicagos 
lietuvių kasdienybė ir šventadieniai irgi 
niekuo nepadėjo knygos paversti romanu. 
Šiaip užrašai, ir gana.

Knygų su romanų pavadinimais, kaip 
matome, dar vis išeina. Mes juos prista
tome skaitytojams tokius, kokie jie yra. 
Deja, skaitydami tuos romanus, labai pa
sigendame tokių, kuriuos galėtume patys 
paskaityti ar kitiems pristatyti su malo
numu ir džiaugsmu. K. Abr.

(Tąsa iš praeito numerio)

kitų kūriniuose. Palietė kiek ir lietuvių 
sovietinėje literatūroje vaizduojamąjį jau
nimą.

Išvadoje paskaitininkas teigė, kad mūsų 
literatūroje baudžiavinės tamsos ir vaiž- 
gantinio Mykoliuko laikotarpis galutinai 
baigtas. Nepriklausomos Lietuvos metai 
išugdė naują lietuvio tipą. Deja, nors jau
nimas prakalbose dažnai minimas, tačiau 
mūsų literatūra praėjo pro jį kaip pamo
tė. V. Natkevičius po paskaitos priminė, 
kad paskaitininkas iš kuklumo nepaminė
jo savo svaraus indėlio į mūsų literatūrą, 
vaizduojant kalbamojo laikotarpio jauni
mą. Dar kalbėjo dr. Grinius ir dr. Čegins
kas.

VIII. 8 kalbėjo žinomas D. Britanijos lie
tuvių veikėjas inž. Juozas Vilčinskas tema

SOCIALIZMAS LIETUVOJE.
J. Vilčinskas atkreipė dėmesį j neigiamą 

buvusį Bažnyčios nusistatymą į socializ
mą. kuris buvo tapatinamas su ateizmu. 
Tai turėjo poveikį katalikų kraštams, ir 
todėl juose socialistų partijos buvo silp
nos. Tuo tarpu protestantų įtakos kraštuo
se (Skandinavijoje, Vokietijoje, Anglijo
je) jos buvo stipresnės. Socialistų įtakoje 
vyko reformos, ir tuose kraštuose mažiau 
jaučiama komunistų įtaka. Lietuva tuo at
žvilgiu buvusi išimtis. Energinga žemės 
reforma užkirto kelią komunizmui plisti. 
Lietuva nuo kitų katalikiškųjų kraštų .sky
rėsi tuo, kad jos komunistų partija buvo 
silpna.

Pirmųjų Lietuvos socialistų marksistinė 
frazeologija buvo mažai suprantama liau
dies masėms. Patys marksistiniai socialis
tai ilgainiui gavo pripažinti,- kad jų spėji
mas dėl vis didėsiančio plyšio tarp turtin
gųjų ir neturtingųjų istoriškai nepasitvir
tino. Socializme pradėjo reikštis reformi- 
nės mintys.

Pirmieji Lietuvos socialistai — dr. Šliu
pas, dr. Domaševičius, prof. Janulaitis, 
prof. Moravskis, broliai Biržiškos, Biliū
nas, prof. Čepinskis, prof. Gravrokas, 
prof. Žvironas, prof. Mažylis, dr. Epštei- 
nas ir kt. — daug nusipelnė lietuvių tau
tai. Socialdemokratai teigiamai prisidėjo 
prie nepriklausomos Lietuvos socialinių 
laimėjimų, kaip įvedimas 8 vai. darbo 
dienos, žemės reforma, demokratinė san
tvarka, socialinių klasių panaikinimas, 
profesinės sąjungos, valstybės kontrolė 
užsienių prekyboje. Kai vėl atėjo sunkūs 
laikai, socialistai buvo vieni pirmųjų įsi
jungę į rezistencijos sąjūdį. Pirmasis po
grindinio Vliko pirmininkas buvo prof. S. 
Kairys, LSDP lyderis.

Senojoje Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos programoje nusistatymas religijos 
atžvilgiu buvo taip suformuluotas, kad ga
lėjo būti priešiškai suprastas, bet vėliau 
tai buvo sušvelninta, o naujoji programa 
yra suderinta su Socialistų internacionalo 
deklaracija, priimta 1951 m. Frankfurte. 
Socialistiniame internacionale šiandien yra 
įvairių krypčių socialistų, jų tarpe ir 
krikščionių.

Pokaryje išryškėjo, kad kiekviena tau
ta į socializmo tikslą žengia savo ke
liu. Be laisvės — sakė paskaitininkas 
— negali būti socializmo, kaip demokrati
jos be socializmo. Komunistinių režimų, 
kurie remiasi karine biurokratija ir polici-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAIVIŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

jos teroru, negalima vadinti socialisti
niais. Šiandien vis labiau įsigali demokra
tinio socializmo mintis, neatmetanti so
cialinės revoliucijos. Kokiu keliu pasuks 
Lietuvos socialistai: ar jie liks marksistai, 
ar pasidarys reformininkais — parodys 
ateitis.

Demoktatinio socializmo kelias duoda 
lietuvių tautai vilčių išsilaisvinti taikingo
mis priemonėmis. Kaip buvusios britų ko
lonijos iš socialistų (darbiečių) gavo lais
vę, taip Rusija, jeigu joje įsigalės demo
kratinis socializmas, turės suteikti savo 
pavergtoms tautoms laisvę.

Paskaita sukėlė labai plačias diskusijas, 
kuriose kalbėjo: V. Gegeckas, kun. Kele
ris, J. Glemža, dr. Karvelis, K. Dikšaitis, 
prof. Ivinskis, kun. Rubikas, V. Banaitis, 
dr. Levienė, pik. Lankskoronskis, mok. An
tanaitis, mok. Skėrys, R. Bačkis, mok. Kri
vickas, kun. dr. Matulis, V. Natkevičius, 
dr. Čeginskas.

(Bus daugiau)

KAS JUOS SUSPROGDINO?
Skaičiau EL Nr. 29 „Garbingi kapai“ ir 

Nr. 31 „Ne anglai susprogdino“. Tą baisią 
tragediją pats mačiau, nes tuo metu gyve
nau Neustadte. Truputį ten ne taip buvo, 
kaip rašinių autoriai teigia. Tad imsiu ir 
pasidalysiu su skaitytojais mintimis ir pri
siminimais dėl tos baisios Stutthofo kon
centracijos stovyklos kalinių likimo.

Paskutiniąją Antrojo pasaulinio karo 
dieną iš pat ryto pamačiau jūroje netoli 
Neustadto uosto didoką laivą. Tačiau nei 
aš, nei kiti nežinojom, kas tame laive yra 
ir kodėl jis čia sustojo. Apie 9 vai. ryto at
lėkė lėktuvas ir suko ratą apie tą laivą. 
Matyt, ir lėktuvo įgula norėjo sužinoti, 
kas tame laive yra. Tuo tarpu iš Neustad
to uosto į lėktuvą buvo paleista keletas 
šūvių, ir lėktuvas nuskrido. Neužilgo at
skrido tas pats ar kitas lėktuvas, pradėjo 
mėtyti bombas ir laivą padegė. Tik dabar 
stovį ant kranto stebėtojai pamatė, kad iš 
degančio laivo žmonės šoka į jūrą.

Po kiek laiko išėjau į miestą pasidairy
ti. Pamačiau baisų vaizdą. Iš šiaurės per 
miestą į uostą labai pamažu slinko didžiu
lė kalinių grupė. Dauguma jų buvo kali
nių rūbais. Juos iš abiejų pusių saugojo 
esesininkai, apsiginklavę šautuvais, o kai 
kurie ir lazdas turėjo. Nelaimingieji vieni 
ėjo gretomis, kitus draugai paėmę iš šonų 
vedė, dar kitus tiesiog vilkte vilko, nes jie 
buvo visiškai nusilpę. Vėliau paaiškėjo, 
kad nusilpusių kaceto kalinių nepalikdavo: 
juos esesininkai šūviu pribaigdavo.

Šitą koloną — apie 800 kacetininkų — 
varė į uostą ir sodino į kitą laivą. O anas 
laivas jūroje degė, kacetininkai, kurie tu
rėjo dar kiek jėgos, šoko iš jo į jūrą. Pa
galiau laivas pasviro ant šono ir pusiau 
nuskendo.

Tuo tarpu anglų kolona įvažiavo į mies
tą. Tai pajuto ir esesininkai. Jų tarpe ki
lo panika. Ta panika pasinaudojo vienas 
angliškai kalbąs latvis, paspruko iš kolo
nos, nubėgo pas anglų tankistus ir jiems 
papasakojo, kas dedasi uoste. Tada į uos
tą atvažiavo anglų tankai, ir Stutthofo ka
linių kančios pasibaigė: sargai išlakstė, o 
žmonės buvo paleisti į laisvę.

Šitų laisvę išvydusių kacetininkų skai
čiuje buvo ir 14 lietuvių, šiandien atsime
nu tik dvi pavardes: dr. Antano Starkaus 
ir pik. Urbono.

Visi kacetininkai, jau dabar laisvi žmo- 
nės, apsigyveno Neustadto jurininkų ka
reivinėse. Čia pat buvo stotis ir maisto san-
dėliai. Išbadėję kacetininkai išplėšė tuos 
sandėlius ir godžiai valgė. Valgė, susirgo ir 
kai kas net mirė.

Dar tą pačią dieną susitikau su kai ku
riais išlaisvintais lietuviais. Kitą dieną Po
vilas Štuopys su žmona, marijampoliškis 
studentas Justinas Kriaučiūnas ir aš su 
žmona nuėjome į kareivines aplankyti ten 
įsikūrusių lietuvių.

Tik įžengus į kareivinių rajoną, vaizdas 
buvo baisus: vienur kitur vaikštinėjo pus
gyviai kacetininkai, sulysę ir išvargę. Jie 
buvo daugiau panašūs į gyvus lavonus. Ki
ti sėdėjo sau — vienas ant minkštos pie
vutės, kitas ant akmens, vėl kitas kur pa
togiau kitur įsitaisęs — ir į nieką nekrei
pė dėmesio. Atrodė, lyg ką sunkiai galvo
jo. Gal apie savo nueitąjį kelią. Treti bu
vo jau mirę. Ir mirė ten, kur papuolė: vie
ni ant tako, kiti šalia savo likimo draugų 
ant minkštos pievutės, kiti vėl kur nors. 
Jie ten mirė, ten ir gulėjo. Niekas jais tą 
dieną nesirūpino.

Stutthofiškiai lietuviai čia mums papa
sakojo to degančio laivo, o ir jų pačių sun
kiai įsivaizduojamą istoriją.

Pasirodo, kai raudonoji armija peržen
gė Vokietijas sieną ir artinosi prie Stutt
hofo, naciai nenorėjo palikti savo gražių 
darbelių pėdsakų ir koncentracijos sto
vyklą ryžosi likviduoti. Nesuspėjo visų 
perleisti per krematoriumą, tai vieną die
ną visus išrikiavo, ir ilga kolona, lydima 
esesininkų, pajudėjo į vakarus.

Nežinau, kiek dienų jie žygiavo. Neži
nau, kiek nelaimingųjų liko pakelėje.

1938 m. Vyriausybės Žinių 629 nr. buvo 
paskelbtas pavardžių įstatymas. Šiuo įsta
tymu buvo siekiama atitaisyti pavardes, 
turinčias slaviškas priesagas, verstas į ki
tas kalbas ir iškreiptas. Pavardžių atitai
symas buvo laisvas, ir pilietis pakeistos 
pavardės galėjo nepriimti.

t t t
„Gimtasis kraštas“ tai okupuotoje Lie

tuvoje rusų leidžiamasis propagandos laik
raštis, kuris pakeitė „Tėvynės balsą“. Pa
žymėtina, kad tokiu vardu buvo leidžia
mas laikraštis ir nepriklausomoje Lietu
voje. 1934 m. jį leisti pradėjo Šiaulių Kraš
totyros Draugija. Ėjo metų ketvirčiais. 
Redagavo P. Bugauliškis.

t t t
Nepriklausomybės akto signataras Do

natas Malinauskas buvo žymus kovotojas 
už Lietuvos laisvę ir žmonių gerovę. Tu
rėjęs didelius žemės plotus,
išparceliuoti juos. Buvo paskelbęs griežtą 
protestą Vilniaus kapitulai, kuri išnieki
no Vytauto Didžiojo kaulus. Jis savo lė
šomis padirbdino Čekoslovakijoje brangų 
plieninį sarkofagą, kuris buvo patalpintas 
šv. Mikalojaus bažnyčioje. Darė žygių pri
versti kapitulą grąžinti Vytauto kaulus, 
kad juos būtų galima sudėti į sarkofagą.

t t t

ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDIJŲ SAVAITĖS

Lipu iš traukinio ir jau dairausi, ar ne
pastebėsiu kur nors lietuvių. Bet iš ko 
juos atpažinti? Prie autobuso jau pora vy
resnio amžiaus besišnekučiuoja. Truputį 
apsiblausia mano veidas, nors netoliese 
stoviniuoja mergina, graži kaip lėlė. Tik 
kas čia jau žiūrės į tą vokietę? Bet staiga 
ji paklausia švariausiai lietuviškai, ar 
mes... „Žinoma, žinoma“... Ūpas kaip mat 
pasitaiso. Gimnazijoj jau iš tolo girdėti ar
monikos lietuviška melodija. Pasirodo, 
„Gyvatvaras“ savo meną rodo. Vienas ma
lonumas žiūrėti į darnų šokį, žydinčias 
šokėjas ir lanksčius palydovus. Tuoj pasi
juntu kaip namuose. Ne dyvai — 7 metus 
čia neleidau žolei takuose užaugti!

Pirmas vakaras tuoj parodo, kad vargi
nanti savaitė laukia. Reik šokt, dainuot, 
kalbėt, juoktis ir dar šypsotis. Ne visiems 
tai įveikiamas dalykas. Dėl to antrą va
landą nakties jau, tyliai įtraukęs galvą, 
smunku miegoti. Vis žadu miegui be rei
kalo laiko nenaudoti, ir vis tingumas nu-

Tuos, kurie buvo silpni ir nepaėjo, esesi- 
ninikai pakelėje nušaudavo ir palikdavo.

Pagaliau jie priėjo jūrą. Juos ten suso
dino į laivą. Į laivą tilpo tik 6000 žmonių. 
O likusius apie 800 susodino į baidoką, jį 
pririšo prie laivo ir visi pajudėjo kaceti- 
ninkams nežinoma kryptimi. Ir štai tą 
naktį jie atsidūrė Luebecko įlankoje prie 
Neustadto.

Iš tikrųjų, kaip jie buvo patyrę, laivą 
su kacetininkais buvo numatyta susprog
dinti. Apie vidurnaktį visa laivo įgula ir 
esesininkai pasišalino. Pajuto tai kaliniai. 
Baidoke susodintieji atsipalaidavo nuo 
laivo. Vėjas jų baidoką išnešė į krantą 
šiaurinėje Neustadto miesto pusėje. Tada 
jie išlipo iš baidoko ir išsislapstė arti
miausiame miškelyje. Ryto metą pajuto 
vokiečiai, atėjo ginkluoti esesininkai su 
šunimis, surinko kacetininkus ir varė per 
miestą į kitą laivą, kurį jau anksčiau mi
nėjau.

Kareivinėse kacetininkais rūpinosi ang
lai. Juos ten tuojau izoliavo nuo laisvojo 
pasaulio, nes įsimetė, rodos, dėmėtoji šil
tinė. Mūsiškiai ten neilgai tebuvo. Po ke
leto dienų teko nugirsti, kad juos pasiėmė 
Švedijos Raudonasis kryžius ir išsivežė.

Nežinau, ar kas nors išsigelbėjo iš to 
degančio laivo. Tačiau į krantą tarp Neu
stadto ir Hafkrugo kiekvieną rytą nuėję 
rasdavome išplautų lavonų: vieni buvo jū
ros išmesti į krantą, kiti dar buvo van
dens pakraštyje, o dar kiti plūduriavo jū
roje, vos akimi užmatomi. Lavonus vo
kiečiai surinkdavo ir palaidodavo.

Plačiau apie Stutthofo koncentracijos 
stovyklą rašė kun. Stasys Yla ir Balys 
Sruoga. Vik. Ignaitis

— Baigęs prezidentauti, dabartinis JAV 
prez. Johnsonas pagal 1948 m. įstatymą 
gaus 49.000 dol. pensijos metams — 25.000 
dol. už prezidentavimą, 24.000 dol. už dar
bą kongrese (Trumanas irgi gauna dvigu
bą pensiją, bet mažesnę, nes trumpiau te
buvo išdirbęs kongrese,: Eisenhoweris tu
rėjo pasirinkti: arba prezidento, arba ge
nerolo pensiją, ir jis pasirinko preziden
to). 
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Kretingos miesto aikštė buvo viena iš 
labiausiai atitinkančių lietuviškas tradici
jas. Ją suplanavo italų architektai, Lietu
vos etmono Chodakevičiaus pakviesti, 17 
a. pradžioje.

t t t
1939 m. kovo 1 d. V. D. Universiteto Me

dicinos fakultetas išdavė tūkstantąjį dip
lomą gydytojui S. Petrauskui. Iki tam lai
kui fakultetas paruošė ir išleido 534 gy
dytojus (403 vyrus ir 131 moterį), 355 dan
tų gydytojus (15 vyrų ir 320 moterų), 115 
vaistininkų (66 vyrus ir 49 moteris) ir 16 
veterinarijos gydytojų.

t t t
Knygnešys J. Pautienius dar prieš Auš

ros gadynę pradėjo slaptai iš Tilžės ga
benti knygas. Rytų Prūsijoj jis turėjo įsi
taisęs slaptą knygų sandėlį, iš kurio pats 
ir gabendavo knygas į Lietuvą. Rusų žan
darų gaudomas, pabėgo į Prancūziją, kur

pats pasiūlė išgyveno net 53 metus. Mirė Kaune 1939

gali. Kai rytdiena su įdomiom paskaitom 
prasideda, o po jų diskusijos, vėl sena li
ga savo simptomus rodo. Atsistoja klau
sytojas prie pakilimo, atsiprašo, kad ne
mokąs kalbėti, ir kad trenks tau ištisą pa
skaitą, niekieno neprašytas. Mes, pora už
silikusių po trankios nakties jaunųjų mo
hikanų, pilojam pakartotinai, bet kalbė
tojas supranta tai kaip padrąsinimą. Mes 
jau šnypščiam ir nedrąsiai šaukiam „Už
tenka“, jau moderatorius beviltiškai dai
rosi... Bet išgelbsti pats kalbėtojas. Su 
trankiu šūkiu jis su visa oratoriaus aureo
le žengia žemyn iš retoriškų padangių 
pas apstulbusius žemės sūnus. Po šimts 
pypkių — vėl sena daina.

Bet kitą dieną matau — jaunimui ragai 
auga, nepatinka sesėms ir broliams ir tos 
kalbos ir kad anksčiau gulti prašo eiti — 
senimas negalįs per lietuvišką linksmumą 
išsimiegoti.

Reikalauja jaunimą ateiti į paskaitas 
— vieni vyresnieji nekaip jaučiasi, trūks
ta jiems opozicijos. Bet ji jau čia: jau ren
ka jaunimas argumentus atsikirsti. Bai
siai rimtais veidais, vieni kitus įtikinėda
mi, kad nuskriausti esą, trenkia prieš au
ditoriją rezoliuciją su „protestuojam, rei
kalaujam, prašom...“ Net širdžiai lengviau 
pasidaro. Pagaliau ir mes atsitokėjom ir 
matom: kyla mums pagarba senimo aky
se, jie jau mūsų pasiklauso. Reikalai ge
rėja, tarpas tarp kartų mažėja. Vakare 
prie stikliuko ir aliuko visai nebegali at
skirti senimo ir jaunimo. Ir paskaitos pa
gyvėja, jaunimas kimba į diskusijas ir 
kai kuriems į kudlas, šoka rūpintis studen
tų sąjungos gyvavimu, renkasi į susirin
kimą. Stebuklas — kandidatai jau iš anks
to rasti, nereikia vienas kitam kandidatū
rų primesti.

Ir užu studentijos ribų verda, kunku
liuoja. Negalėčiau nė surašyti, kiek čia 
partijų, komitetų ir valdybų. Vieni užsida
ro, kiti atsidaro, keikia organizacijas ir vėl 
naują siūlo kurti, seną tvirtinti, kad tik 
ta sena lietuviš'ka tvarka nesugriūtų: 
„kur du lietuviai, ten trys partijos“.

Studijų savaitės įkarštis pasiekia aukš
čiausią laipsnį ketvirtadienį per simpo
ziumą. Eilė pasirodyti ir pasireikšti jau
nesniosios kartos atstovams. Suskamba 
nauja kalba, gal ne tiek nauja savo turi
niu, kiek savo atvira kritika ir viešai nau
jų kelių ieškojimą iškelianti.

Pilnutėlė salė — negirdėtas atsitikimas 
paskutiniaisiais metais St. savaitėse. Jau
čiama tai ir kimbama į karštas, kartais 
net kolvulsingas diskusijas. Pusė dvylik
tos nakties, o salė dar verda. Diskusijos 
perkeliamos į „Žemaičių barą“, kur sten
giamasi jas vokišku alumi kitai dienai už
šaldyti.

Studijų savaitė artėja į galą: „tautos 
valandėlė“ tai kiekvienam primena, žy
giuojam, keliam vėliavą. Bandom, kad bū
tų šventiška, liūdna, graudu. Dedama su 
kaupu sacharino dūšioms, bet vis kažkaip 
nepasiseka.

Gilesnį įspūdį palieka meninis vakaras. 
Lyg atsigauna dvasia po visų kalbų, kal
belių, ginčų ir linksmybių. Savaitė baigia
si. Vienas po kito tyliai prapuola, dingsta, 
lyg ir nebuvę. Paskutiniesiems lieka tik 
tuštuma ir liūdnumas ir tikėjimas, kad se
kanti Studijų savaitė bus ne mažiau įdo
mi, nes net 43 pasiūlymai buvo pateikti jai 
pagerinti, o tik vienas vienintelis, ir tas 
pats tik atsisveikinti atvykęs, apverkė se
nųjų savaičių grožybę. Atrodo, jo laikro
dis bus sušlubavęs. Arthur Hermann

m. kovo 16 d., sulaukęs 80 m. amžiaus, 
t t t

Po 1863 metų sukilimo rusų valdžia už
draudė kryžius statyti ne tik ant sukilė
lių kapų, bet ir kitose vietose, šventoriuo
se ir šventintose kapinėse galima buvo 
statyti, bet tik valdžiai leidus.

Tačiau, nežiūrint draudimo, kryžiai bu
vo statomi slaptai visoje Lietuvoje.
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NEPRIIMTINA PADĖKA LIETUVIŲ

NAMAMS

Neseniai išleistoje George Beardmore 
knygoje buvo įdėta autoriaus padėka Lie
tuvių Namams už suteikimą ir patikrini
mą medžiagos apie Lietuvą ir knygoje pa
naudotus lietuviškus tekstus. Kadangi 
knyga yra menkos literatūrinės ir esteti
nės vertės, Europos Lietuvyje pasirodė pa
sisakymų, kurie griežtai pasmerkė Lietu
vių Namų vardo panaudojimą autoriaus 
padėkoje.

■Šiam reikalui ištirti L. Namų valdyba 
tuoj pat ėmėsi sekančių žygių: išsiaiškino 
su tarnautojais, kokios paslaugos buvo pa
darytos autoriui; susipažino su knygos tu
riniu (kai kurie valdybos nariai knygą iš
tisai perskaitė); ir pagaliau atsiklausė au
torių, kodėl jis panaudojo padėkoje Lie
tuvių Namų vardą be valdybos leidimo.

Gavus paaiškinimus iš tarnautojų ir au
toriaus atsakymą, šis reikalas buvo svars
tytas posėdyje. Valdybos nariams susida
rė įspūdis, kad iš autoriaus pusės nebuvo 
piktos valios pakenkti Lietuvių Namų var
dui. Todėl buvo nutarta laikyti šį reikalą 
baigtu, nors pareikšta padėka mums nėra 
pageidaujama ir nėra priimtina.

Lietuvių Namų B-vės
Valdyba

JAUNIMUI
SOVIETINĖ PARODA

Sovietinė paroda, kuri prieš keletą sa
vaičių baigėsi Londone, Earls Court, ma
no supratimu, turėjo parodyti kasdieninio 
gyvenimo vaizdą Rusijoje. Ji buvo skel
biama autobusuose, požeminio traukinio 
stotyse ir dienraščiuose, girdi: „Praleisk 
dieną Sovietų Sąjungoje“. Man atrodo, 
kad toks kvietimas turėjo būti pakeistas 
šitaip: „Praleisk dieną Sovietų Sąjungos 
fabrike“, nes apskritai gi tai juk ir buvo 
daugiausia rodoma. Parodos salės buvo 
pergrūstos visokios rūšies mašinomis, ku
rios netraukė net ir pakankamai gerai išsi
lavinusio žmogaus. Buvo keletas mašinų, 
kurios panašios į buldozerius ir automo
bilius, bet kurios atrodė lyg kokios skar
dinės dėžės, šen ten turinčios atvirus ply
šius.

Vienas iš keleto tiesiogiai su ruso gyve
nimu susijusių dalykų buvo tasai specia
lus namas, pastatytas salėje. Visas jis me
dinis (langai stikliniai), ir jame dėl blogo 
suplanavimo esama nereikalingos erdvės. 
Kambariai maži, ir neatskirsi, kur čia 
prausykla, o kur gyvenamasis, šalia tos 
lūšnos stovėjo modernių butų pastato mo
delis. Suprojektuota pakankamai moder
niai, bet nežinia, kokių patogumų esama 
viduj.

Buvo išstatyta taip pat keletas sputnikų 
ir kitų panašių dalykų, bet maža kas jais 
tesidomėjo. Buvo ir Baltijos kraštų sky
riai. Tie buvo patys geriausi, nors ir jie 
būtų galėję būti tobulesni. Lietuviškas 
skyrius apšviestas blankokai, bet prasmin
gai. Išdava: puiki šilta aplinka. Buvo ro
domos dabartinių lietuviškų visos šeimos 
drabužių mados, kurios labai panašios į 
angliškąsias. Buvo taip pat lietuvių paga
mintų baldų pavyzdžių, nors jie, kaip ir 
drabužiai, gal taikomi tik aukštesniajai 
klasei. Buvo matyti dar ir maisto dalykų 
ir, žinoma, lietuviško gintaro. Visa tai man 
iabai patiko, bet man patraukliausia atro
dė A. Stoškaus dažyto stiklo skulptūra, pa
vadinta „Vilnius — Lietuvos sostinė“. Pa
gaminta iš didžiulių spalvoto stiklo gaba
lų, ji tokia milžiniška, kad į ją negali ne
žiūrėti. Mano nuomone, tai buvo pats ge
riausias eksponatas Earls Court parodo
je.

Parodai paįvairinti buvo ruošiami ma
dų parodymai, į kuriuos galėjo įeiti kiek
vienas, kas dar papildomai sumokėjo po 
3 šil. 6 p. Manau, kad čia vertai buvo da
roma tokia išlaidą, šalia rusiškųjų, buvo 
rodomos lietuviškos, estiškos ir latviškos 
mados. Prie parodos pagyvinimo, tur būt, 
reikia priskaityti ir tą atsitikimų, kuris 
įvyko priešpaskutinę ar vieną paskutinių
jų dienų prieš parodos uždarymą — tada 
buvo uždegtas tas mažasis namelis. Šitai 
pateisinama tuo, kad buvo susirinkę daug 
studentų, kurie demonstravo šalia paro
dos, protestuodami, kad rusai užpuolė Če
koslovakiją. Gaisras greit buvo užgesintas, 
bet namelis po to jau nebebuvo atidary
tas.

Mano galva, paroda nepasisekė, nes ji 
tesutraukė nedaug lankytojų, o tie, kurie 
aplankė ją, neišėjo gudresni ir neišsinešė 
didesnio įspūdžio. Šitai labai aiškiai pa
tvirtina ir pasisakymai lankytojų knygo
je, kuri visą laiką stovėjo parodoje.

Paroda tęsėsi tris savaites, nors studen
tai bandė veikti, kad ji būtų anksčiau už
daryta. J. J. G.

MIRĖ J. ŠTARAS

Rugpiūčio 29 d. Henley prie Temzės stai
ga mirė Juozas Štaras.

Atvažiavęs 1947 m. į Britaniją, buvo įsi
kūręs Manchesterio padangėje ir dirbo 
įvairiuose fabrikuose, pradėdamas teksti
le. Anuomet jis buvo ypač veiklus lietu
viškame visuomeniniame gyvenime — bu
vo DBLS Eccles, o paskui Manchesterio 
skyriaus valdybose, pirmininkavo DBLS 
Manchesterio apygardai, buvo jos ir taip 
pat Manchesterio klubo valdybose pačiais 
judriausiais veiklos metais.

Atitolęs nuo didesnių lietuviškų cent
rų, vėliau atitrūko ir nuo visuomeninės 
veiklos, nes ilgesnį laiką dirbo viešbučiuo
se nuošaliose kurortinėse vietovėse. Atos
togų metu ar šiaip įvairiomis progomis 
dažniau atsilankydavo ir pabūdavo Lon
done.

Lietuvoje jis buvo karininkas, dirbo Pa
žangos b-vėje ir studijavo teisę ir ekono
miką. Mirė 57 m. amžiaus.

BALTIECTŲ KONCETAS

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Westminster Cathedral Hall, Londone, 
Baltų Taryba ruošia lietuviams ir kitatau
čiams didelį koncertą.

IŠVYKA I VALIJĄ
Išvyką į šiaurės Valijos pajūrį Llandu

dno suorganizavo DBLS Manchesterio 
Jaunimo skyrius rugpiūčio 3 d.

Vadovė B. Snabaitienė suruošė bendrų 
jaunimo ir suaugusiųjų ekskursiją. Kaip 
tik, buvo visiems patogus laikas — įpusė- 
jusios vasaros atostogos. Autobusas paju
dėjo Valijos link 8 vai. ryto. Riedam Ang
lijos plačiais keliais. Jau ir Valija. Kur-ne 
-kur avių bandos ganosi — ėda nusususi^ 
kainų žolę. Ūpas geras. Senieji vaišinasi 
alučiu, o jaunieji sumuštiniais ir saldai
niais. Aipe 12 vai. autobusas pasiekia krū
mokšniais apžėlusius, o vietomis ir visai 
plikus kalnus.

Saulėtas jūros oras gaivina visus. Ap
žiūrėję Llandudno vasarvietę, lipam į kal
nus nuo viršaus pasigėrėti vaizdu. Jūra 
tyli. Kalno papėdėj, toliau į šiaurę, jūroj 
žvejų laivai plaukioja. Į rytus Gwrych, į 
vakarus Conway pilių bokštai dairosi ap
linkui, bet gaila, kad dėl laiko stokos ne 
visur teko apsilankyti.

Apvaikščioję kurortinį miestą, net ne
pajutę, kad laikrodžio rodyklės suka į sep
tintą vakaro valandą, grįžom linksmi, nes 
DBLS Manchesterio Jaunimo skyrius iš 
savo kasos apmokėjo kelionę. Taip ir bai
gėsi mūsų maloni išvyka. Vieni namo va
žiavom, o kiti toliau atostogauti su tėvais 
paliko Valijoj. Birutė

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS
Mūsų foto nuotraukų konkursas vis dar 

yra atviras.
Jei norite laimėti du svarus arba svarą 

— atsiųskite mums (Jaunimo skyr. redak
cija, 2 Ladbroke Gdns., W.11) savo gamy
bos nuotrauką ir įvardinkite ją. Laimėto
jas gaus 2 svarų premiją, o geriausioji 
nuotrauka bus išspausdinta Europos Lie
tuvyje.

Jaunimo Skyr. Redakcija

išsiskirstė nottingiiamietės
Nottinghamo lietuvių tautinių šokių 

grupė, kurioje dalyvavo vien tiktai mer
gaitės, išsiskirstė.

Dalis mergaičių išvyko į slaugių mokyk
lą, ir Nottinghamo lietuvių kolonija dabar 
nebeturės savo tautinių šokių grupės. Gru
pę globojo E. Vainorienė.

LIETUVIŲ KALBĄ IŠLAIKIUSIEMS
Šių metų egzaminų rezultatai jau pa

skelbti. Visi išlaikiusieji lietuvių kalbos 
egzaminus ir norintieji gauti už tai paža
dėtąją DBLS 10 svarų premiją prašomi 
savo egzaminų rezultatus atsiųsti Jauni
mo skyriaus redakcijai.

nnn uliariosiosr Ui savaitės plokštelės

1. Hey Jude —■ Beatles
2. Do It Again — Beach Boys
3. I've Gotta Get A Message To You

— Bee Gees
4. This Guy‘s In Love — Herb Alpert 

*5. I Say A Little Prayer
— Aretha Franklin

6. High In The Sky — Amen Corner
7. Hold Me Tight — Johnny Nash

*8. Help Yourself — Tom Jones
*9. On The Road Again

— Canned Heat
10. Sunshine Girl — Herman's Hermits

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

Classical Gas — Mason Williams

LONDONAS NOTTINGHAM AS PATIKSLINIMAS

SVEČIAI IŠ TOLIAU

DBLS Tarybos narys iš Bradfordo V. 
Ignaitis, dalyvavęs lietuvių sąskrydyje 
Nottinghame, lankėsi Londono Lietuvių 
Namuose ir paskui pas bičiulius Ketterin- 
ge.

Trumpam buvo užsukęs ir DBLS Stoke- 
on-Trento skyr. pirmininkas P. Dudėnas.

Pasiilgęs senų bičiulių, iš savo Glasgo- 
wo porai savaičių į Londoną atvažiavo 
mūsų teatralas Domas Kaniauskas. Jį čia 
netoliese atostogavęs aplankė Gabalis.

Ilgesnės kelionės metu sukdamas iš Ka
nados artyn namų, nuolat Autralijoje gy
venąs tautietis V. Ivaškevičius su žmona 
buvo apsistoję Lietuvių Namuose Londo
ne, apsipažino su Britanijos sostine ir iš
keliavo į Vidur. Rytus.

Daugelį Europos salų apvažinėjęs, pra
buvęs kelias dienas Lietuvoje, taip pat ap
sipažinęs ir su kitais svetimais kraštais, 
keliom savaitėm Londone apsistojo dr. R. 
Šliažas. Čia baigęs atostogas, grįš į JAV 
dėstyti koledže germanistikos.

Pražygiavęs Afriką, su žmona Mara, taip 
pat buvusia aname juodajame žemyne, 
Londone kelias dienas prabuvo rašytojas 
Kazys Almenas. Jis porą metų studijavo 
Lenkijoje fizikos mokslus ir ten apgynė 
doktoratą. Abu lankėsi Lietuvių Namuose, 
pasidalijo kelionių įspūdžiais ir išskrido 
į Chicagą, iš kurios išvažiavo prieš trejetą 
metų.

Iš JAV atvyko ir Londono Lietuvių Na
muose keletą dienų apsistojo dr. Marina 
Gorodeckaitė. Ji rugipūčio 5 d. Londono 
universitete apgynė doktoratą ir išskrido 
į Kanadą, kur St. Johns universitete profe
soriaus.

ŠV. ONOS DRAUGUOS ŠOKIAI

Šv. Onos draugijos rudens šokiai ren
giami rugsėjo 21 d. (šeštadienį) Sp. ir Soc. 
Klubo patalpose (345A Victoria Park Rd., 
E9). Pradžia 7.30 vai. vakaro.

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 14 d., 6 vai. vak., Vyties klubo 
salėje rengiamas TAUTOS ŠVENTĖS mi
nėjimas.

Programoje: D. Damausko paskaita, E. 
Navickienė paskaitys savo poezijos, o Sū
kurys pažadėjo padainuoti.

Visus lietuvius kviečiame minėjme da
lyvauti.

Vyties Klubo V-ba

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Rugsėjo 1 d., sukakties proga, kada Hit
lerio armijos užpuolė Lenkiją, o dabar vėl 
rugpiūčio mėn. siaubas, sukrėtęs visą pa
saulį, kai sovietų armijos užpuolė čeko- 
slovakų tautą, čia suruoštas pavergtųjų 
minėjimas.

Minėjimas prasidėjo gražiai išpuoštoje 
lenkų klubo salėje. Dalyvavo lenkai, uk
rainiečiai, čekai, vengrai ir lietuviai. Mi
nėjimą atidarė lenkų atstovas J. Laba, pa
kviesdamas į garbės prezidiumą po du at
stovus iš kiekvienos tautybės. Iš lietuvių 
buvo pakviesti S. Lauruvėnas ir A. Jalo- 
veckas. Po to į sceną buvo įneštos tauti
nės vėliavos., Lietuvių vėliavą įnešė senas 
darbuotojas V. Kupstys. Buvo grojamas 
čekoslovakų himnas.

Pagrindinę kalbą pasakė lenkų atstovas. 
Po to žodį tarė kiekvienos tautybės atsto
vas. Salėje minėjimas buvo baigtas įne- 
šant labai gražų visų tautybių vardu vai
niką. Lietuvių tautinį kaspiną nešė 4 lie
tuvaitės, apsidariusios tautiniais drabu
žiais: I. Jakubaitytė, I. Kutkutė, V. Ba
rauskaitė ir I. Lipkevičiūtė.

Po to visi dalyviai, kurių buvo arti 400. 
buvo autobusais nuvežti į All Saints, ir iš 
ten prasidėjo eisena su tautinėmis vėlia
vomis ir plakatais į miesto centrą prie pa
minklo žuvusiems. Ten padėtas vainikas. 
Lietuviai nešė savo trispalvę ir plakatą su 
įrašu: Freedom for Lithuania. Vainiką pa
dėjo lenkų ir čekų atstovai. Sugiedota 
lenkų giesmė.

Minėjimas ir eitynės praėjo labai gra
žiai ir įspūdingai. Dalyvis

ACTON LANE, LONDON, W.3, 

parduodama įvairių prekių krautuvė. Na
muose dar yra 3 kambarių su virtuve ir 
vonia butas. Nuomos teisė (lease) galioja 
dar 8 metus. Mokesčiai metams 275 sva
rai.

Taip pat galima pirkti ir parduoti na
mus per

Anglopol Limited, 
Estate Agents, 

226 Westbourne Grove, 
London, W.ll

PADĖKA
Ryšium su sąskrydžiu Nottinghame 

Skyr. Valdyba dėkoja už pasakytąsias kal
bas Liet. Atstovui Ministeriui V. Balickui, 
DBLS pirm. J. Vilčinskui, DBLS Tarybos 
■pirm. dr. St. Kuzminskui, meninės dalies 
vadovui T. Burokui, dainininkams, dekla
matoriams. ekskursijų vadovams, skyrių, 
pirmininkams ir plačiajai visuomenei už 
atsilankymą, taip pat nottinghamiečiams 
už pravedimą loterijos, paruoštąjį maistą, 
salės papuošimą ir kitaip prisidėjusiems 
darbu.

Visiems didelis lietuviškas ačiū!
DBLS Nottinghamo Syr. 

Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgjord, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

TAUTOS IR SĄSKRYDŽIO 
ŽENKLE

Po D. Britanijos lietuvių sąskrydžio 
Nottinghame daugelis buvo pasilikę rug
sėjo 1 d. ir Jaunimo Židinyje dalyvavo 
liet, pamaldose, kurias už Lietuvą užpra
šė bradfordiškis Raulas Biekša. Pamaldo
se dalyvavo Lietuvos atstovas V. Balickas 
su ponia, DBLS centro valdybos pirm, 
inž. J. Vilčinskas su ponia, DBLS Tarybos 
pirm. dr. S. Kuzminskas, net vienuolika 
Škotijos lietuvių, daug iš visur kitų tau
tiečių.

Pamaldas atlaikė Židinio direktorius 
kun. dr. S. Matulis, MIC, pamokslą pasa
kė svečias iš Italijos diakonas H. J. Šul
cas, SDB, vargonavo židinietis P. Viržin- 
tas, skambėjo liet, giesmės, maldos už Tė
vynę. Pamaldos ir subuvimas praėjo Tau
tos šventės ir sąskrydžio ženkle. Esant 
giedriam orui, Židinio sode susitikę su 
Lietuvos Atstovu, kurį gausūs tautiečiai 
pasveikindami palinkėjo ir pagiedojo il
giausių kovingų metų, o V. Balickas susi
rinkusiems tarė ilgesnį nuoširdų žodį, ža
dindamas viltį dėl Lietuvos ateities, 
džiaugdamasis tautiečių susibūrimu, ku
ris riša ir stiprina.

Svečias diak. H. Šulcas pabendravo su 
buvusiais saleziečių auklėtiniais ir židinie- 
čiais, parodė vaizdų iš liet, saleziečių va
sarvietės. Londono ir kiti svečiai domėjo
si Židinio įstaiga, turėjo kuklų priėmimą.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio sk. Valdyba rugsėjo 
21 d., 6 vai., lenkų klubo salėje, White
friars Lane, Coventry, rengia Tautos šven
tės minėjimą.

Programoje numatyta paskaita, šokiai 
ir kiti įvairumai. Baras ir užkandinė veiks 
iki 11.45 vai. šokiams gros iki 1 vai. ryto 
E. Dragūno vadovaujama kapela.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom gausiai atsi
lankyti.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 15 d., 11 vai.. 

Židinyje.
DERBY — rugsėjo 15 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
WOLVERHAMPTON — rugsėjo 22 d., 11 

vai., St. John's Square, Convent of Mer
ry.

NOTTINGHAM — rugsėjo 22 d„ 11 val., 
Židinyje.

NOTTINGHAM — rugsėjo 29 d„ 11 val . 
Židinyje.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734 
ir 

PALANGA PROPERTIES LTD., 
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT 

moka 7% <grynais) 
už investaeijas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

E. Liet. 35 nr. pile žinučių iš Vokietijos 
buvo pažymėta, kad liet, saleziečiai Romo
je „steigia mažąją seminariją berniukams, 
siekiantiems tapti vienuoliais ar kuni
gais“. Toliau pasakyta: „Tai būtų kažkas 
panašaus į Jaunimo Centrą Nottinghame, 
Anglijoje“.

Kas liečia Liet. Jaunimo židinį Notting
hame, tai nėra teisinga, nes Židinys nėra 
toks, kaip ten parašyta. J Židinį yra pri
imami visi liet, kilmės berniukai, ne tik 
siekiantieji kunigiško ar vienuolinio gy
venimo. Židinys yra daugiau panašus į 
Vasario 16 gimnaziją, pranciškonų ar ma
rijonų kolegijas Š. Amerikoje, kur moks
leiviai toliau renkasi tokius mokslus ir to
kią gyvenimo kryptį, į kurią links
ta. Tačiau, jei kas iš židiniečių nori pasi
rinkti dvasinį luomą, tai turi visas gali
mybes ir paramą.

PAŠAIL YJE
— Sao Paulo, Brazilijoje, nusišovė vals

tybės gynėjas Lopes, ir jo tam tikri orga
nai buvo paskirstyti ir sudėti net 4 žmo
nėms.

— Kai kuriose vasarvietėse britai įsi
vedė naują tvarką jauniems chuliganams 
sudrausti: iš pradžių jie įspėjami, paskui 
visai dienai uždaromi atvėsti, iš ten nuly- 
dimi į stotį ir būtinai išsiunčiami namon.

— Neapolio (Italijoj) savivaldybė nuta
rė sunaikinti 208 šunis, įtariamus pasiut
lige.

— Jugoslavija turinti 150.000 karių, tarp 
jų esą 50.000 karininkų (dar apie 2 mil. 
atsarginių, kurių pusė mil. dabar buvo 
mobilizuota, ir būrius gerai apmokytų ir 
organizuotų partizanų ginti kalnuotoms 
krašto sritims).

sisisisisisisisistsisisisisist

NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1940. Kaina 35 šil.

O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių. 
Romanas. 43 šil. 6 penai.

V. Volertas — Sąmokslas. Premijuotas 
romanas. 32 šil.

J. Jankus — Peilio ašmenimis. Drama. 
35 šilingai.

P. Žilys — Suomių - Sovietų karas. 32 š.
Dambriūnas ir kiti — Introduction to 

Modern Lithuanian. 40 pamokų išmokti 
angliškai skaitantiems, lietuvių kalbos 
gramatika. 66 šilingai.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 

Surrey.
1—, IĮ-—1'—, lc—< 1'—111—, 1'—11 ‘, I1—11'—, I-—

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,

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.

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

Manchester.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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