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VIENI IR SU TALKA

Šiame pat laikraščio puslapyje šįkart
mes pakartojame kai kurias mintis „Tėvy
Juozo Petrėno redaguojamoji „Tėvynė“
nės“ vedamojo, skirto iškelti mūsiškio Ni
balandžio 25 d. vedamajame „Nedaug kal
dos Knygų Klubo reikšmei.
bam apie svarbų kultūrinį darbą" rašo:
„Jau senokai Londone veikia lietuvių
Darome tai toli gražu ne tuo sumetimu,
knygų leidykla „Nida“. Ji išleido nemaža kad norėtume prieš ką nors pasididžiuoti.
skaičių knygų ir pagelbėjo lietuviam rašy Kituose kraštuose lietuviai ir jų sambūriai
tojam savo kūrinius parodyti viešumoje, padaro irgi didelių darbų. JAV vienas Juo
šis nepelningas darbas varomas dideliu at zas Kapočius suorganizavo žmones ir išlei
kaklumu. O dar reikėtų priminti, jog šis do didžiulę Lietuvių Enciklopediją. Kai ku
darbas nėra dėkingas. Nes apie knygų lei rie sambūriai irgi padaro nuostabiai dide
dyklą „Nidą“ beveik nerašoma ir jos var lių ir džiuginančių darbų, kuriais gėrimės
das neminimas, išskyrus tuos atsitikimus, ar turėtume gėrėtis ir kitų žemynų lietu
kai reikia parecenzuoti „Nidos“ išleistą viai. Bet ne pro šalį ir mums pamatyti, ką
naują knygą“.
kiti galvoja apie mūsų darbą, ir pasvarsty
Toliau straipsnyje nurodoma, kad JAV ti, ar tik tiek mes tegalime, ar tiek iš mūsų
susitelkė dauguma išeivijos ir nepusėtinai užtenka. Tokiam svarstymui pagrindu ir
įsikūrė, bet prieinamos visiems rašto žmo galėtų eiti „Tėvynės“ savaitraščio mintys.
nėms leidyklos nėra. Jeigu kas išleidžia ko
Apskritai mes esame nedidelė lietuvių
kią knygą, tai, sako, proteguoja saviškius.
Apie apverktiną knygos padėtį nerandama sala, bet kartu ir ypatinga. Grįžtelėję atgal,
reikalo ir užsiminti. Gerai, rašoma, jei yra nesunkiai galėtume paskaičiuoti, kiek per
lituanistinės mokyklos, kur jaunuoliai iš tuos dvidešimt metų esame netekę pajėgų
moks lietuviškai skaityti. Bet kokia bus iš žmonėmis. Jie visi būtų padėję nešti dabar
to nauda, jei nebus kas skaityti? — klausia likusiems atitenkančią naštą, ir visi kartu
su jais būtume galėję daugiau padaryti ir
straipsnio autorius.
Toliau pabrėžtinai atkreipiamas šitaip gal dar įvairesnių darbų. Bet, turėdami
galvoje nedideles mūsų pajėgas, susumavę
dėmesys į mūsų londoniškę leidyklėlę:
„Tad jeigu čia, Amerikoje, nesugebam savo darbus, tur būt, nebūtume verčiami
sukurti leidyklos knygoms leisti, jeigu jau gėdintis ir raudonuoti. Mes turime laikraš
mūsų rašytojai priversti siekti per Atlanto tį, turime knygų leidyklėlę, dar ir šį ir tą,
vandenyną, beieškant savo knygai leidė o kai iškyla reikalas, tai ir politinę vagą
jo, tai nors įvertinkim tuos, kurie ten, Ang išvarome. Paimkime tegu ir tą Pabaltijo
lijoje, įsikūrę dirba ir nesiliauja, nenulei valstybių aukso reikalą. Jeigu ne mūsų ir
kitų pabaltiečių organizacijų vadų pastan
džia rankų“.
gos, tai parlamente ir britų laikraščiuose
tas reikalas, greičiausia, būtų tylom pra
KAS KO VERTAS IR KAM KO REIKIA
ėjęs. Svarbiausia ir niekad neužmirština
„Draugo“ dienraščio kultūriniame priede tai, kad tie ir panašūs dalykai būna atlie
kovo 22 d. išspausdintas k. brd. straipsnis kami be jokios pagalbos ir paramos iš ko
„Pinigas ir kultūra“, kuriame nagrinėja kių nors centrų. Tos paramos nebuvimas
mas pinigo, kultūros ir žmogaus santykis, sunkina dirbančiųjų padėtį, bet kitos išei
remiantis pavyzdžiais. Vienas įdomių pa ties nėra.
vyzdžių:
Jei vis dėlto bet kokie ir net kitur gyve
„Kitas, jau istorinis ir visiems žinomas
nančių
lietuvių dėmesį atkreipiantieji dar
literatūros, menų ir visokiausios kūrybos
rėmėjas Mecenatas I amž. prieš Kristų, bai yra galimi net ir mūsų negausioms pa
globodamas ano meto romėnų poetą Vergi
lijų, sakysim, moka už kiekvieną tą ar kitą
rašytojo kūrinį brangiomis romėniškomis
monetomis, kad poetas, nesirūpindamas
žmogiškojo gyvenimo būtinumais, galėtų
atsidėti vien literatūrai. Nors ir dideles pi
nigo sumas Vergilijus tada būtų iš Mece
nato gavęs, ko vertos jos šiandien? Tur Sutarimas didėjąs
būt, net ir numizmatikos krautuvėje jų
Tvirtinama, kad New Yorko pasitari
vertė mažesnė ir už anas Praksitelio gautą muose dėl padėties Viduriniuose Rytuose
sias graikiškąsias monetas. Tačiau nei do JAV ir S. Sąjungos atstovai dėl kai kurių
lerių, nei angliškųjų svarų maišais neįkai klausimų jau beveik sutaria.
nuosi ir nenupirksi, jeigu būtų anuomet
Tariasi atstovai keturių didžiųjų, bet
neparašyta, Vergilijaus „Georgikų“. Ką abiems patiems didiesiems leidžiama išsi
reiškia visam Vakarų pasauliui Vergilijaus aiškinti ir sutarti.
kūryba ir kiek šiandien verti už tą kūrybą
Didieji, sutarę sąlygas, turės jas siūlyti
poeto gautieji pinigai?"
Izraeliui ir arabų kraštams. Izraelis nuolat
Kadangi visas straipsnis skirtas pasisa kartoja, kad kai kurių užimtųjų žemių jis
kyti ryšium su busimuoju Lietuvių fondo jokiu būdu negrąžins arabams. Nuolat ara
suvažiavimu, tai autorius pabaigai prime bų terorizuojamas, Izraelis dar reikalau
na ir lietuvišką pavyzdį:
siąs įvairių garantijų.
„Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris parašė
angliškai knygą apie lietuvių išeivijos lite Husakas kupinas vilties
ratūrą. Tai būtų stambus leidinys apie ke
Čekoslovakijos komunistų naujasis va
turiolika mūsų rašyojų, kiekvienam iš jų das dr. Husakas važiuojąs į Maskvą supa
skiriant netrumpą studiją. Oklahomos uni žindinti sovietų vadų su pasikeitusia padė
versiteto leidykla nori knygą išleisti, kaip tim — kiek jam jau pasisekė atstatyti
savąjį leidinį. Tuo atveju knyga plačiai pa drausmę.
sklinda po čionykščių universitetų ir šiaip
Jei sovietų vadai bus patenkinti, jam
bibliotekų lentynas bei įrašoma į reikia jau esą pažadėta arti 200 mil. svarų pasko
mas kartotekas. Kiek tai yra mums svarbu, los krašto ekonomijai aplopyti.
čia aiškinti, manau, nereikia. Tačiau lei
O namie dr. Husako pareigūnai pavyz
dykla norėtų iš kur nors gauti bent 3.000 dingai tvarkosi. Pavyzdžiui, iš Moravijos
dolerių. Pačios knygos išleidimo kaštai yra komunistų laikraščio „Nova Svoboda“ bu
10.000 dolerių. Knygos autorius dr. R. Šil vo atleisti visi atsakingesni redaktoriai,
bajoris kreipėsi į Lietuvių fondą, prašyda nes laikraštis nepakankamai sakęsis už da
mas reikiamus 3.000 dolerių tam reikalui bartinę liniją ir prieš antisocialistines pa
paskirti. Tačiau prašymas Lietuvių fondan jėgas. Studentų laikraščiui „Studenske
atėjo kelias dienas po metinio pelno pa Listy“ atimtas leidimas.
skirstymo. Taigi realizavimo ar aplamai
svarstymo jis turėtų laukti visus metus ir Geros viltys
daugiau. Tuo tarpu Oklahomos universite
Vokietijos kraštutinės dešiniosios naciotas knygą užplanavęs išleisti šią vasarą. naldemokratų partijos vadas von ThaddeJeigu ne, rankraštį padeda į šalį ir eina nas pareiškė, kad partija atgaunanti pasiti
prie sekančių darbų ir planų. Mums pasi kėjimą ir turinti gerų vilčių rugsėjo mėn.
taikiusi gera proga lieka neišnaudota“.
parlamento rinkimuose laimėti bent 40 vie
(r. d.)
tų.
Toks busimasis laimėjimas, kaip jis tiki
DVIRATININKAI LAIMĖJO
si, užkirstų kelią socialdemokratams suda
Romas Rudys iš Klaipėdos balandžio pra ryti koaliciją su laisvaisiais demokratais.
džioj Juodosios jūros pakrantėje įvykusio
se Sovietuos dviratininkų lenktynėse (28 Išžudė tūkstančius
Maskvos radijas pakaltino Kinijos Mac
km, apie 17 mylių) laimėjo pirmąją vietą
Cetungą išžudymu tūkstančių žmonių, tarp
ir aukso medalį.
Komandinėse lenktynėse, kuriose dalyva jų daugybės komunistų.
Pats Mao kelias į valdžią esąs „suteptas
vo 13 komandų, lietuviai irgi laimėjo pir
mą vietą. Lietuvių komandoje važiavo R. krauju“.
Rudys, A. Berankis, V. Dragašius, A. Rut
kauskas ir P. Knieža.
(E) Rupertas Siglis
Į Vakarus galutinai perėjo jau kurį laiką
ir amerikiečių žvalgybai dirbęs sovietų
VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE
saugumo pareigūnas Rupertas Siglis. Re
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ba miantis jo suteiktomis žiniomis, buvę areš
landžio 28 d. išvyko į Europą. Grįš apie ge tuota nemaža sovietinių šnipų, be to, Eu
gužės mėn. vidurį. Vliko pirmininko parei ropoje ir Anglijoje buvo apklausinėti kai
gas eina vicepirmininkas J. Audėnas. (E) ■kurie atsakingi asmenys.

jėgoms, tai, sakytume, reikia dėkoti pa
tiems sau, kad ligi šiol vis buvome sroviškai nesusiskaldę. Užeina koks nors įtempi
mas, lyg reta banga, vienas, kitas ar dar
kitas staiga dėl ko nors pasijunta esąs stip
riausiai apimtas separatizmo ir sukyla
prieš visus. Bet ta banga nuplaukia, ir vėl
viskas atvėsta. Linkėkime sau, kad dar
bent kokį dešimtmetį išbūtume tik tokių
retų bangų paplakami, tai ir atliktų darbų
turėtų netrūkti.

PASAI I.IS AI’ilSK MI S
ARMIJA IR PARTIJA

Komunistinis pasaulis nebetiki Maskvos
partijai ir jos vadovaujamam vaidmeniui
ir veržiasi iš jos glėbio, išskyrus keletą
kraštų, kurių vadai bijo palikti vieni. Pa
vyzdžiui, Rytų Vokietija, jei joje nejudėtų
sovietinės armijos, susilauktų sukilimo vi
duj, kaip jau yra buvę, arba neatlaikytų
spaudimo iš vakarų. Lenkija, tur būt, bijo
netekti žemių, kurias ji prisijungė iš Vo
kietijos, naudodamasi Sov. Sąjungos ma
Mes, žinoma, negalime gyventi be toli lone. Ir prisijungė ji tik žemes, ištremda
mesnio lietuviško pasaulio. Sukelti sujudi ma gyventojus.
mą dėl aukso, pasirodo, mes pajėgiame ir
Taigi Sov. Sąjunga, ideologiškai nebete
patys vieni, jei niekas neateina padėti nei kusi jokio patrauklumo, jeigu ką gali, tai
jėgomis, nei pinigais. Bet mūsų salos lietu tik ginklu. Dėl to vis labiau įsitvirtina jos
viškasis pasaulis yra perdaug mažas, kad karo vadai, maršalai ir generolai, ir parti
galėtume leisti knygas ar iš dalies net ir jos sekretorius Brežnevas tik tada paskel
laikraštį. Spausdintam žodžiui reikia skai bė socialistinių kraštų riboto suverenumo
tytojų, o mes savo saloje neturime jų tiek, papiktinančią teoriją, kai Čekoslovakija
kad galėtume vien jiems leisti knygas. Mes jau buvo užimta. Vadinas, kai reikia ką
neturime čia ir tiek rašytojų, kad jie savo nors prilaikyti ar sudrausti sovietiniame
darbais galėtų aprūpinti sistemingiau dir bloke, tai Jakubovskis ar Grečka yra sva
bančią, tegu ir nedidelę, knygų leidyklą. resni už Brežnevą, armija už partiją.
Dėl to ir vyksta bendradarbiavimas, dėl to
Matyt, turėdamas duomenų, kad kariuo
tam tikra prasme mes ir esame dalis visos menė jau ims diktuoti, savo metu Stalinas
svetur esančių lietuvių bendruomenės. Dėl pravedė armijos valymą, partijos įran
to mes duodame ir imame, kur galime.
kiu pasilikdamas slaptąją policiją. Nuka
Bet ko mes norėtume, tai dar didesnio
bendradarbiavimo. Mes negalėtume leisti
knygų, jei neturėtume, kas jas rašo. Bet
tas reikalas sieja mus su nedideliu skai
čium žmonių. Mes negalėtume leisti knygų,
jei neturėtume skaitytojų.
Dėl to mes
džiaugiamės, kai parodomas ir palaikomas
dėmesys mūsų darbui. Jeigu daugiau lietu
vių domisi tuo darbu, tai galima tikėtis,
kad bent dalis tų susidomėjusių parems
mus. Mūsų darbui, aišku, paramos reikia
visada ir visur ir iš kiekvieno, kuris su
pranta ir vertina lietuvišką darbą.
O vertinimas ir parama skatina mus ne
atleisti darbo vadelių. Tik tiek. Darbo ba
ruose tik tiek norėti ir tereikia.

Septynios DIENOS
Graikija ir Europos taryba

pojęs maršalams galvas, nepasigailėdavo
ir slaptosios policijos vadų, kai pajusdavo,
kad jie gali pradėti valdyti kraštą (dėl to
vien tik pirmasis GPU vadas Feliksas
Dzeržinskis mirė savo mirtim, o visi kiti
buvo iššaudyti).

Chruščiovas irgi dar buvo pajėgus pa
tvarkyti maršalus, kurie iš tiesų padėjo
jam ateiti į valdžią. O šiandien nebėra kas
juos patvarko. Niekais nuėjo visi laikraš
čių straipsniai, įrodinėj an tieji, kad partija
turi viskam vadovauti ir kad armija turi
pasiduoti politinei kontrolei. Chruščiovas
buvo sumažinęs karinį biudžetą ir tuo bū
du paspaudęs armiją. O dabar biudžetas
vėl padidintas, karo vadų galybė auga.
Partijai iš dalies gal ir gera, kai maršalai
būna pajėgūs sutvarkyti Čekoslovakiją ar
ba paspausti Rumuniją ar Jugoslaviją. Bet
kas būtų, jei ta galybe naudodamasi armi
ja pradėtų daryti savo apskaičiavimus ir
pradėt užkariavimus už sovietinio bloko ri
bų? Šitaip juk gali atsitikti net ir pasiunčiant divizijas į komunistinius kraštus. Kai
buvo okupuojama Čekoslovakija, Vakaruo
se niekas neatsitiko. Bet Jugoslaviją juk
Vakarai pažadėjo ginti, jei Sov. Sąjunga
nuspręstų, kad jos suverenumas privalo
būti ribotas.

Olandijos užsienių reikalų ministeris pa
siūlė Europos tarybai nebeįsileisti į savo
tarpą Graikijos, kol ji nesusitvarkys. Jeigu
ji nesusitvarkytų, "tai nelaukiant turėtų bū
Bet pagal seną sovietinę tradiciją gegu
ti visiškai išmesta.
žės pirmosios parade Maskvoje visada pa
Kiti kraštai jo siūlymo nepalaikė. Nese sirodydavo ir armija su visomis ginklų rū
niai kaip tik ir Graikijos spauda tvirtino, šimis. šįmet pirmą kartą karinio parado
kad Europos taryba yra lyg kokia kavinė, nebuvo. Dar įdomus sutapimas, kad tomis
dienomis abu sovietų karinės galybės va
kur daug šnekama, bet nieko nedaroma.
dai, maršalai Jakubovskis ir Grečka, buvo
užsieniuose. Ar tai reiškia partijos priemo
Skystojo aukso karštinė
nes armijai?
JAV ir kitų kraštų didžiulės bendrovės
Gal būt.
vykdo gręžimus Aliaskoje — ieško skysto
jo kuro.

Ieškojimo karštinę vykdo net keliolika
bendrovių.

Rytų Vokietija užima vietą
Prieš 10 metų 10 arabų kraštų nutraukė
diplomatinius santykius su Vakarų Vokie
tija. Tai buvo protestas, kad V. Vokietija
užmezgė santykius su Izraeliu.

Jos vietą arabų kraštuose vis stengėsi
užimti Rytų Vokietija. Dabar, atrodo, R.
Vokietijai jau bus pasisekę užmegzti diplo
matinius santykius su Iraku.

Kad sargybvietės būtų matomos
Nors Jungtinių Tautų stebėtojai prižiūri,
kas dedasi išilgai Suezo kanalo, bet nuo
latiniai žydų ir arabų apsišaudymai pavo
jingi ir tiems stebėtojams.
Nieko negalėdamas padaryti, kad ten įsi
viešpatautų taika, J. Tautų gen. sekr. U
Tantas nori stebėtojams padaryti iš tolo
matomas sargybvietes.

Generolai miršta
Kai kurie britų laikraščiai išsispausdino
sovietų oficialiais pranešimais paremtą ži
nią, kad S. Sąjungoje per 12 dienų mirė 5
generolai.
Bet pranešimai rodytų, kad keturi jų bu
vo vyresnio amžiaus—tarp 58 ir 67 m. Vie
nas, tiesa, buvo tik 49 m. amžiaus, bet apie
tą aviacijos generolą ir parašyta, kad jis
žuvo eidamas pareigas.
Vėlesniu pranešimu, tryliktą dieną mirė
šeštas generolas.

Nesaugus kelias
„Raudonoji žvaigždė“ rašo, kad Kinija
pasiėmė į Šiaurės Vietnamą siųstuosius so
vietinius artilerijos pabūklus, kurie būsią
panaudoti Kinijos vidaus reikalui — tarpu
savio kovai dėl valdžios.

RYGOS ŽYDŲ PROTESTAS

Esame skaitę platų Lietuvos žydų raštą
partijai dėl padėties. Skaitėme ir kelių Lie
tuvoje aukštas pareigas einančių žydų at
sakymą tiems, kurie aną skundą rašė. Pa
gal šiuos pastaruosius išeina, kad žydų pa
dėtis Lietuvoje gera, gal net geresnė negu
gera. Jų pateiktaisiais statistikos duomeni
mis remdamiesi, galėtume pasakyti, kad
žydų padėtis Lietuvoje yra geresnė negu
kurios nors kitos tautybės, išskiriant ne
bent rusus, apie kurių gyvenimą statistika
nedrįsta kalbėti (nors būtų įdomu žinoti,
ar Sniečkus turi geresnes gyvenimo sąly
gas, ar jo pavaduotojas Charazovas).

Tačiau žydai nenurimsta, ir iš to tektų
darytis atitinkamas išvadas. Arba jie yra
nepakenčiamoje padėtyje, kuri neleidžia
jiems nurimti, arba jie yra pakankamai są
moningi ir pakankamai drąsūs ir nori riks
mu ir kitokiais veiksmais ginti teisę būti
žydais.

Taigi, rašėme apie Lietuvos žydus, o štai
ir broliškoje Latvijoje jie sujudo. Balan
džio 13 d. prie Latvijos laisvės paminklo
Rygoje bandė susideginti žydų kilmės stu
dentas Uja Ripps. Uždegęs save, jis dar lai
kė plakatą, kuriame reiškiamas protestas
prieš nuolatinį teisių siaurinimą žydams.
Dar jis ir šaukęs, bėgdamas Rygos gatve:
„Išleiskite mus į Izraelį!“
Jis buvęs gatvėje sumuštas režimui išti-

IZIDORIUI MARKEVIČIUI mirus,
jo žmonai Elžbietai
ir sūnui Vytautui su šeima
nuoširdžią užuojautą reiškia

Briedžių šeima

kimų jūrininkų. Greit prisistačiusi ir slap
toji policija, kuri apdegusį ir sudaužytą
jaunuolį įsimetusi į automobilį, ir jis din
go, kaip įprasta, be jokių pėdsakų.
Visą tą istoriją Rygos žydai studentai
papasakojo į Vakarus pasiųstame atsišau
kime.
Teisinė valstybė, žinoma, pasidarytų bent
mažiausią išvadą. Ji sakytų: važiuokite
sau, jeigu norite, net jei ir mes, o ne jūs,
būtume kalti. Bet ar Sov. Sąjunga yra tei
sinė valstybė?

S. Baltaragis

Palaikomi savieji
Krepšinio mėgėjai Kaune savo „Žalgirį“
palaiko be atodairos. Rungtynėse su Lenin
grado „Spartaku" į teisėją buvo paleista
ledų porcija, kai to teisėjo sprendimas bu
vo pagrįstai ar nepagrįstai nepalankus
„Žalgiriui". Teisėjas sustabdė rungtynes,
ir, jeigu jos būtų buvusios visiškai nu
trauktos, tai „Žalgiris“, kaip aikštės šeimi
ninkas, būtų automatiškai paskelbtas pra
laimėjusiu. Treneris atsiprašė teisėjus, ra
mino žiūrovus, ir rungtynės buvo baigtos,
bet „Žalgiris“ vis tiek jų nelaimėjo. Paskui
Tiesoj buvo graudenama, kad šis pralai
mėjimas atsitiko kaip tik dėl žiūrovų persi
stengimo palaikyti savuosius. (Tiesa, ba
landžio 24 d.).
Toks triukšmas keliamas už savuosius,
bet išeina ir prieš svečius nukreiptas.
Spauda jį peikia, kaip nesportišką elgesį.
Gąsdina, kad Kaunas gali netekti rungty
nių, nes niekas nenorės Kaune žaisti, šalia
to juntamas ir kitas susirūpinimas, nes, kai
tokie įvykiai pasikartoja, tai ima atrodyti,
kad čia kažkas ne tik antisportiška, bet ir
su „tautų draugyste“ nebesklandžiai dera...
Į sporto aikštes ne tik kviečiama daug mi
licijos, bet žada net ir „draugovininkus“
mobilizuoti, kad padėtų išlaikyti drausmin
gą ir svečiams palankesnę laikyseną. Laik
raščiai ragina publiką auklėti, tačiau tai
nesiseka, nes kiekvieną bandymą aikštėn
susirinkusius pamokyti gero elgesio publi
ka nustelbia kurtinančiu „kaukimu“... Ir
niekas neprisipažįsta, kad čia būtų kokios
planingos prieš ką nors nukreiptos politi
kos. Tai esąs tik „spontaniškas savųjų pa
laikymas“.
(Elta)

KUR TIE VIRŠININKAI?
Bolševikinė propaganda niekad nepamirš
ta pasigirti, kad jų santvarkoje esanti iš
spręsta nedarbo problema: pas juos ne tik
nėra bedarbių, bet net trūksta darbininkų!
Kaip to pasiekiama, gana patikimai paaiš
kina ir bal. 1 d. Vilniaus Tiesoj papasako
tas vaizdelis iš statybos aikštelės:
„Statyboj skundžiasi, kad trūksta darbi
ninkų. Pasisiūlau nuvykti į statybos aikš
telę... Žiūriu ir netikiu savo akimis: penki
vyrai kūrena ugnį po katilu, kuriame ver
da derva, du, atsirėmę į kastuvus, spokso.
Chi-chi- chi, — kikena ir cypia už pastolių
merginos. — Kodėl jūs nedirbate? — klau
siu. — Betono nėra... — O kodėl neatveža?
— Darbininkai gūžteli pečiais: — Negi mes
žinom? Klauskit viršininkų. — Kur tie vir
šininkai? — I kontorą išėjo. Kažkoks pasi
tarimas...
Važiuoju prie betono gamybos cecho. Ja
me moterys sėdi, pasakojasi. Kodėl, mote
rys, nedirbate? — Kad žvyro neatveža...
Keliauju prie ekskavatorininko: Kodėl ne
dirbi, broliuk? —Tai kad man sakė važiuo
ti į kitą karjerą, kai nuvažiavau, darbų
vykdytojas liepė grįžti atgal. O dabar su
gedo pavara. Statybos kontoroj susirinki
mas, nėra kam atvežti detalių... — O kodėl
kitas ekskavatorius stovi? — Nežinau. Va
kar, rodos, kai kurie vyrai buvo po rublį
susimetę... — Dažnai pas jus tokių dalykų
būna? — Pasitaiko“...
(Elta)

RAMUNĖ IR LEOPARDŽIUKAI
Žinia apie snieginę leopardę Ramunę ir
jos keturis leopardžiukus į Ameriką per
Maskvą pateko, gana ilgai sugaišusi. Vil
niuje leidžiamas žurnalas Mokslas ir Gy
venimas š. m. kovo mėnesį išėjo leopardės
Ramunės spalvine nuotrauka papuoštu vir
šeliu, ir jame yra papasakota visa Kauno
zoologijos sodo leopardyno istorija. Pasiro
do, kad Ramunė ketvertuko susilaukė ne
dabar, o jau 1967 metų pavasarį. Biologijos
mokslų kandidatas Benediktas Marma ga
na plačiai papasakoja, kas yra tie sniegi
niai leopardai, kaip nelengva juos laikyti
žemose vietovėse. Ir sako: „Nuo 1960 metų
Kauno zoologijos sode, vieninteliame iš 11
pasaulio zoologijos sodų, veisiančių snie
ginius leopardus, pasiekti tokie puikūs re
zultatai. Dabar Kauno Zoologijos sodas tu
ri didžiausią pasaulyje snieginių leopardų
kolekciją — farmą“.
(E)
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Stovykliniai atsiminimai

to ir jo maisto norma buvo mažesnė negu
sveikųjų, o dirbti vis tiek buvo verčiamas.
Darbas kartais jam buvo paskiriamas toks,
kuris iš pradžių atrodė būsiųs tikrai geras.
Vienu metu jį paskyrė gėlių ravėti. Atrodė,
kad nieko geresnio nė būti negali. O paaiš
kėjo. kad prie tokio darbo labai greit ma
šalai gali nuvaryti į kapus.
J. Hermanovičius yra kunigas su ypatin
ga gal padėtim stovyklos administracijos,
o vėl su kita dalies kalinių akyse. Jis ten
buvo įsitaisęs net slaptai pamaldas laikyti.
O tai padaryti, be abejo, galima buvo tik
dėl to. kad dalis kalinių buvo palankūs jam
ir. tur būt. kartais parėmė jį. padėjo išsi
laikyti. Šiokia tokia parama vėlesniais me
tais buvo ir stovyklų pasiekiantieji gerų
žmonių parūpinamieji kaliniams siuntiniai.
Šie atsiminimai apskritai skiriasi daug
kuo nuo lietuvių moterų parašytųjų. Visų
daugiau ar mažiau skirtingos sąlygos, bet
mūsų moterys savo atsiminimuose daugiau
dėmesį telkia ne tiek ties bendrybėmis,
kiek ties savo pačių išgyvenimais ir paty
rimais. Kun. J. Hermanovičiaus stengia
masi plačiau atidengti bendrybes, mažiau
savo gyvenimą.

Mūsų kalba daugėja darbų, pasakojan bės nuo sujaudintos vaizduotės kuriamųjų
čių apie bolševikinius trėmimus. Deja. Si vaizdų. Ne visi tokius tardymus įveikė at
birui išgyvenusių lietuvių maža kas tepa laikyti.
siekė Vakarus, tai ir tremtinių gyvenimų
Stovyklose prasideda normalesnis gyve
vaizduojančiai literatūrai iš lietuviu ligšiol nimas. jei jį iš viso drįstume gyvenimu va
tik ir teatstovauja tos trys moterys — H. dinti. Leidžiama per metus parašyti du
Tautvaišienė, B. Armonienė ir S. Rūkienė. laiškus. Tas leidimas—lyg koks pragiedru
O kai tokiai literatūrai, kaip atrodo, dar lis. Bet užtat kaliniai čia, pasirodo, visiškai
vis yra rinka ir tarp mūsų tautiečių, tai priklauso nuo vadinamųjų padaužų malo
pradedamos versti i lietuvių kalbų kitatau nės. Tai gerai tarp savęs sutariantieji kali
čių parašytosios knvgos iš trėmimų ir kan niai. kurie tiesiog valdo stovyklų smurtu ir
čios metu. Va. jau šiais metais pasirodė yra skiriami darbų prižiūrėtojais.
kun. Juozapo Hermanovičiaus. MIC, kny
Ilgiau gyvendamas stovykloje, knygos
ga Raudonųjų stovyklose — misionieriaus autorius turėjo progos arčiau susipažinti
atsiminimai ir patirtis sovietų Rusijos ka su kitais kaliniais. Pasakodamas stovyklos
lėjimuose ir vergų stovyklose 1948-1955 m., gyvenimo sąlygas, jis papasakoja likimą ir
kurią išvertė Londono lietuvių parapijos kai kurių kitų kalinių. Tie portretai paįvai
klebonas kun. K. A. Matulaitis, MIC, o iš rina knygų ir dar padidina įspūdį tos di
leido „Šaltinis" (spausdinta Nidos Izmdo- džiosios sovietinės beprotybės.
ne, 360 psl„ kieti viršeliai, kaina 30 šil. ar
Kun. J. Hermanovičius—ligotas žmogus.
ba 5 dol.).
Išliko gyvas, kad pateko į ligoninę ir buvo
Šios knvgos autorius baigė savo trėmimo šiek tiek apgydytas. Kaip ligotas invalidas,
K. Abr.
vargus 1955 m., paskui gyveno Lenkijoje, jis negalėjo dirbti sunkaus darbo, bet dėl
o 1959 m. pabaigoje išvažiavo į Romą. Ten.
tur būt, netrukus ir knygą parašė, nes ji
jau suspėta išversti į lenkų, ispanų, rusų,
o dabar ir į lietuvių kalbas (rašoma, kad
ruošiamas vertimas ir į anglų kalbą). Au
torius yra gudų kilmės ir rašė gudų kalba.
trylika sąsiuvinių paraidžiui, baigiant
Be kita ko, autorius yra kilęs iš Ašmenos Didžiulis prof. J. Žilevičiaus darbas
Jakštu Adomu, iš viso sudarant 104 pusla
turėtų išjudėti j pasaulį
apskrities Alšėnų.
pius. XIII sąsiuvinis atkeliavo su „M. Ž.“
Kun. J. Hermanovičius savo kryžiaus ke
Per apie 50 metų prof. Juozas Žilevičius Nr. 3-4 (182-183), išleistu 1968 rudenį. Ne
lius pradėjo 1948 m. Harbine. Mandžiūri- įstengė surinkti ir Čikagoje sukrauti, su trukus pasirodys naujas sąsiuvinis.
joje. kur kiniečiai komunistai suėmė misi tvarkyti neįkainojamai brangius lietuviš
Šia proga noriu paprašyti ne tik muzikos
joje dirbusius kunigus ir po kiek laiko per kos muzikos, muzikų ir apie muzikologiją
davė juos Sov. Sąjungai. Tarp tų suimtųjų rinkinius. Iš viso yra net apie du šimtai mėgėjus (sakoma, lietuviai yra dainos, mu
buvo ir knygos autorius. Sov. Sąjungoje jie tūkstančių vienetų, apie dešimt tūkstančių zikos mėgėjai ar net mylėtojai), bet visus
atsiduria Čitoje, ten po ilgų primestiniais nuotraukų. Net lietuviškų dainų švenčių kultūringesnius tautiečius užsisakyti tą
kaltinimais tardymų nuteisiami po 25 me programos, gaidos iš XIX a. Prūsijoj vyk vertingą, puikiame popieriuje, iliustruotą,
tus. bet Maskvoje, kaltinamiesiems nedaly dytų lietuviškų muzikų švenčių, koncertų. gero formato žurnalą, leidžiamą keturis
kart per metus. Jie pageidauja bendradar
vaujant. Šitaip „apdovanoti", gabenami i
Kai tik visa medžiaga buvo sukrauta į
Irkutską, Taišeto stovyklon. paskui Brats- vieną vietą ir ten geraširdžių talkininkų bių. juo labiau prenumeratorių. Vos trys
kan. Mūsų autorius dirba kaip invalidas, rūšiuojama, sau tykiai kartais pasibaimi- doleriai metams. Redakcijos ir administra
praeina ligonines, keičia darbus, stovyklas, nu. koks baisus smūgis būtų visai lietuvių cijos adresas: 209 Clark Place, Elizabeth,
kol po Stalino mirties ateina laikas palikti muzikos kultūros istorijai, jei. neduok. N. J. 07206, U. S. A. Nenusiubaginsite. ati
dėję tris dolerius, esu linkęs manyti.
tremtiniškąją stovyklą.
Aukščiausiasis, įvyktų tose patalpose ko
Taigi, Lietuvių Muzikų Vardynas leidžia
Kaip ir visuose tos rūšies atsiminimuose, kia naikinamoji nelaimė. Jokiais pinigais
mas. Jis yra lyg ir savos rūšies enciklope
svarbiausia, aišku, ne tai. kaip vadinasi ka neatperkama!
dija apie muziką besidominčius, besiverlėjimas ar kokį numerį turėjo stovykla, bet
Toji patalpa privalėtų turėti gerus prieš čiusius asmenis. Jau dabar svarbus aruo
tai, ką ten teko tremtiniams išgyventi.
gaisrinius įrengimus.
das rašantiems bibliografijas ar norintiems
O mūsų autoriaus išgyvenimai sunkūs
Svarbu viską nutraukti į mikro filmus ir
buvo iš pat pradžių. Suimtam jam, kaip ir keliomis kopijomis laikyti įvairiose pasau žinoti daugiau apie tūlus asmenis. Daug
kitiems bendralikimiams, uždedami geleži lio vietose. Mūsų tautos istorijoj vis įvyks žinių neužtinkamos kitur. Keista, kad iki
niai pančiai ir užrišamos akys. Ar ne šau ta be galo svarbių archyvų, dokumentų iš šiol to mokslo rinkiniu taip mažai naudo
dyti veš? Ne, ne šaudyti veža, bet baisiau vogimų ar sunaikinimų. Mūsų nuostoliais jamasi, iš jo cituojant. Tur būt. daugelis
siame šaltyje jie pusnuogiai nugabenami j pasinaudoja kai kurie lietuvių tautos kai autorių nežino apie jo gyvavimą, ar nežino
kalėjimą. Perduoti sovietams, jie turi vėl mynai, sau prisikergdami mūsų atsieki- kur pasiskolinti.
praeiti visokio pažeminimo ir paniekinimo mus. [rodyki melą, jei jų žinioje originalai,
Gaila, spausdinta, palyginti, nedideliu ti
etapus. Ypač plačiai autorius aprašo savo o nuorašų nėra.
ražu. Kažin, ar visi norintieji gaus visus
ir savo bendralikimių tardymus. Prieš jj
XIII sąsiuvinių.
liudyti, pavyzdžiui, atgabenamas buvęs
Reikėtų prašyti prof. J. Žilevičių pasku
Lietuvių
muzikos
vardynas
mokinys. Jis ir liudyti atėjo tik dėl to. kad
binti redagavimą, šalia to labai siūlau kam
Naudodamasis muzikologijos archyvu, nors pasiimti (gal vėl mintys kryps į LE
prieš keliolika metų buvo pašalintas iš misijonierių vadovaujamos mokyklos. O liu pats organizatorius kompozitorius prof. leidėją J. Kapočių) išleisti Lietuvių Muzi
dijo jis taip, kaip kaltintojai pageidavo. Po Juozas Žilevičius prie „Muzikos Žinių" kos Enciklopediją, kuriai vyriausią redak
tokių įtemptų tardymų kun. J. Hermanovi- žurnalo leidžia priedą „Lietuvių Muzikos torių turime: aišku, prof. J. Žilevičius. Jis
čius kurį laiką pradeda nebeskirti realy- Vardynas". kurio iki šios dienos išleista sudarytų visą redakciją ir, naudodamasis

Muzikos vardynas
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kinį, 1965 m. pradžioj gen. postuliatorius
įteikė jį Apeigų kongregacijai. Naujas by
los tarpsnis prasidėjo 1966 m. lapkr. 15 d.,
kai Apeigų kongregacijos tarėjai nuspren
dė. jog visa byla buvo gerai vedama, jog
viskas kaip reikiant.

Pop. Paulius VI tą nutarimą patvirtino
1967 m. vas. 9 d. audiencijoje. Per keletą
mėnesių buvo paruoštas ir išspausdintas
reikiamas popiežiaus dokumentas.
KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ
Bet buvo praėję 10 metų po liudininkų
parodymo, ir teko teismo keliu gauti papil
(Tęsinys iš pr. nr.)
domą liudijimą, kad per tuos 10 metų pa
Trečioji byla buvo trumpiausia: 1955 m.
dėtis nėra pasikeitusi.
nuo birželio 19 d. iki liepos 28 d.
Tai visa buvo išspausdinta kartu su
Ilgiau užtruko raštų cenzoriai. Paskuti
nis parašė savo pastabas ir įteikė teismui ankstesniais parodymais ir įteikta 1968 m.
pradžioje. Apeigų kongregacija 1968 m. ko
1959 m. bal. 11 d.
Prasidėjo visų bylų ir visų aktų, doku vo 16 d. dekretu paliudijo Gen. postuliatomentų perrašinėjimas ranka. Tai atlieka riaus teigimus ir pop. Paulius VI jų liudi
jimą patvirtino.
Apeigų kongregacijos skirti tarnautojai.
Gen. Postuliatorius paragino ir surinko
Apaštališkasis procesas vyksta panašiai
57 įžymių Bažnyčioje asmenų, kardinolų,
kaip informacinis. Ir čia turėtų būti svars
vyskupų, vienuolijų generolų ir kitų asme
tomas klausimas apie Dievo tarno šventu
nų prašymus šv. Tėvui, kad D. T. Jurgis
mo garso buvimą. Nuo šio klausimo svars
būtų paskelbtas šventuoju.
tymo. postuliatoriui prašant, Apeigų kon
Apeigų kongregacija savo posėdy 1959
gregacija ir šv. Tėvas dispensavo ir davė
m. birž. 23 d. patvirtino Dievo Tarno ark.
dekretą 1968 m. geg. 16 d.
Jurgio raštus. Po trijų dienų jų nutarimą
Deramus formalumus padarius, postulia
patvirtino pop. Jonas XXIII ir davė tuo
torius 1968. VI. 26 įteikė pop. Pauliui VI
reikalu savo dekretą.
prašymą skirt teismus apaštališkajam pro
Specialus tam reikalui skirtas advokatas
cesui pravesti trijose vietose: Romoje,
1960 m. bal. 25 d. įteikė Apeigų kongrega
Jungt. Am. Valstybėse ir Lenkijoje.
cijai prašymą paskelbti arki v. Jurgį pa
Dabar laukiama, kad 1969 m. pradžioje
laimintuoju, prijungdamas prie prašymo
atspausdintus bylos aktus iš viešojo nuo tokie teismai bus paskirti, pristatyti jiems
liudininkai, kiek galint, tie patys, kurie
rašo.
Kiek palaukus, tie aktai buvo pristatyti liudijo ankstesniame procese, ir pridedant
tikėjimo gynėjui. Jo pareiga surasti ir iš- naujų.
kelti teisme priekaištus prieš kandidatą į
Šiems teismams postuliatorius paruošė
šventuosius.
ir išspausdino 64 psl. knygelę — teiginius
Prasidėjęs Vatikano II susirinkimas pa „Articoli per ii Processo Apostoliko."
sunkino jam darbą. Tik 1964 m. jis pateikė
Apaštališkame procese svarstoma dau
postuliatoriui savo priekaištus. Į juos pil giau kandidato į šventuosius jo dvasinis
nai ir išsamiai turėjo atsakyti bylos advo gyvenimas, jo dorybių aukštis, ar jos tu
katas. Bet jis mirė. Naujasis advokatas, rėjo didvyriškumo, heroiško lapsnio.
apsipažinęs su byla ir priekaištais, atsakė
Bažnytinė byla yra sudėtinga, išsami, il
1964 m. gruodžio 8 d.
Naujai atspausdinus visų dokumentų rin- ga ir brangi. Tik nepaprastų Dievo teikia
mų ženklų-stebuklų gausa gali žymiai su
trumpinti pastangas ir išsklaidyti tikėjimo
gynėjo abejones. Reikia maldos ir bylai
savo didžiuliu muzikologijos archyvu, ga
vesti aukos.
lėtų lietuvių tautai dovanoti svarbią Lie
K. A. M.
tuvių Muzikos Enciklopediją.
Tuo būtų, bent iš dalies, išspręstas senų
jų archyvinių dokumentų panaudojimas,
tolygiai jų paskleidimas visuose žemynuo
PR. SKARDŽIUI 70 METŲ
se.

Ar turite ką pasiųsti Lietuvių
Muzikologijos Archyvui?

Kovo 26 d. suėjo 70 m. amžiaus prof. Pra
nui Skardžiui, vienam mūsų žymiųjų kal
bininkų.
Lietuvoje profesoriaudamas, jis yra pa
rašęs tokius stambius mokslo darbus kaip
„Daukšos akcentologija“ ir „Lietuvių kal
bos žodžių daryba“ ir eilę kitų studijų, iš
spausdintų specialybės žurnaluose.

Galimas dalykas, kur nors turite gaidų,
programų, nuotraukų su kompozitoriais,
plakatų apie koncertus ir t. t. Jei taip, vis
ką tuoj siųskite J. Žilevičiaus vardo Lietu
vių Muzikologijos Archyvui šiuo adresu:
2345 W. 56th Street, Chicago. Illinois 60636,
U. S. A. Tai tikroji vieta priglausti, panau
Svetur nebeturėjo sąlygų mokslo darbui
doti. išsaugoti. Paaukojusieji skelbiami
tęsti, bet yra parašęs nemaža savo specia
„Muzikos Žinių“ žurnale.
lybės straipsnių ir dabar išleistąjį kirčiavimo vadovėlį.
Algirdas Gustaitis

ta visame pietiniame ir vakariniame kran
te. Mat. pirmojo pasaulinio karo metu Na
kas sakė, kad garvežys yra, bet nėra maši(2)
išžygiavome Švenčionių link. Dabar pasi vo paskendęs žvejų laivas, dar, atrodo, net vaistų ir patarė gerti tik juodą kavą be nisto. Apie 5 valandą atsirado savanoris
keitė maršrutas: naktį žygiavom, dieną motorizuotas buvęs, nors motoras jau buvo cukraus ir valgyti tik sausainius. Tai išba- mašinistas, kuris nuvežė.
išimtas. Į jį pataikęs artilerijos sviedinys, davau dvi savaites, eidamas kuopoje tar
Panevėžio stotyje mus pasitiko dr. Di
Nuo Skruzdelynės grįžome į Zarasus, čia miegojom.
nybą. Galų gale pasirodė ligos žymės, ir džiulis ir kelios sesutės iš ligoninės. Ambu
susijungėme visas pulkas su visomis ūkio
Kai pasiekėm Švenčionėlio geležinkelio šautuvų kulkų visas subadytas.
latorijos vežimo nebuvo. Bet buvo suvaryti
Kas savo metu dėjosi apie Narutį, rodė nuėjau į pulko ligoninę.
dalimis Gavome pusdienį poilsio, ir karei liniją, tai turėjome sustot. Geležinkelį nau
viai pasklido po miestelį. Krautuvės buvo dojo rusai, ir mes turėjome su jais nesi- ručio ežeras ėjo iš rankų į rankas. Daug Pulko ligoninė buvo ūkininko klojime. Li miesto vežikai su būdomis ligonių vežti. O
kautynių vyko ir ant ledo. Nukautieji ir goniai gulėjo ant šiaudų, paskleistų žemėj. kai dar trūko, tai buvo paimti ūkininkai,
pilnos visokių prekių. Buvo turgaus diena maišyti. Čia pailsėjom keletą savaičių.
ir daug žmonių. Kaimiečiai nebuvo matę
llsėdamies prie Švenčionėlių, susitikda sužeistieji, ypač susprogdinus ledą, visi nu Klojime išbuvau vos dvi naktis, o man at pasitaikę stotyje ar mieste. Bet aš ir dar
tiek daug Lietuvos kareivių vienoje vieto vom daug civilių žmonių, keliaujančių na skendo. Galėjo išsigelbėti tik tas. kas buvo rodė lyg keli mėnesiai. Sanitarai ateidavo vienas nuėjome pėsti į ligoninę, o kitiems
je. Kalbino jie gatvėse ir vadino išgerti. mo. Kai kurie keliaudavo pėsti, kiti su ark arčiau kranto. Mano brolėnas Kazys Papi- pasižiūrėt, kiek yra mirusių. Gyviems duo dviems teko palaukti, kol vežikai sugrįš jų
Bet kareiviai ir patys vieni ėjo su draugais liais ir vežimais. Jie visi buvo iš šiaurės ry nygis ant Naručio ežero buvo dvejose kau davo vaistų, negyvus išnešdavo. Bet apšva paimti.
Panevėžio vyrų gimnazijoje buvo įreng
pasivaišinti. Sesės, ne tik miestietės, bet ir tų. Jie buvo bolševikų kariuomenės išva tynėse, bet iš abejų jam pavyko gyvam pa rinti tuos gyvuosius nepasirūpindavo. Li
kaimietės, buriavosi ir kalbino kareivius. ryti pastotėms, ir nepaleido jų tris mėne sprukti. Pagal jo pasakojimą, ten ir lietu goniai gulėjo didžiausiuose nešvarumuose. ta laikina ligoninė, kuri dar nebuvo per
Krautuvininkai pradėjo trūkti prekių, sius ir ilgiau. Jie turėjo kartu su rusų ka vių keli šimtai, jei ne tūkstantis, prigėrė Nebuvo jokių paklodžių. Daug kas turėjo pildyta. Pirmame aukšte buvo šiltine ser
antklodes. Kitas klodavos tik miline. Kiti gantieji. Antrame aukšte buvo dezinterijos
ypač degtinės ir laikrodžių. Įsigėrę karei riuomene vytis bėgančius lenkus. Kai prie 1914-1917 karo metu.
viai reikalavo, kad jiems surastų prekių. Varšuvos rusams pradėjo nebesisekti, tai
Mūsų kuopos baras buvo Naručio pieti nė milinių neturėjo. Daug ligonių nebepa skyrius. Kai visus išskirstė, tai 18 likome,
Įvyko ir nesusipratimų. Kareiviai, prašy kai kurie pavarytieji neteko savo arklių ir niam ir vakariniam kampe. Kareiviai ei jėgė paeiti, gulėjo ir laukė, kada ateis eilė kurie turėjome užimti visai naują palatą.
davo tik patruliuoti ir vietines kuopos sar keliauti pas Abraomą. Kol aš ten buvau, Įvedė mus į buvusią gimnazijos bažnyčią,
dami stiklo alaus. įduodavo savo piniginę vežimų.
šinkoriui.
Žmonės, norėdami atsekti kelią į namus, gybas. Šiaip jokio užsiėmimo, jokio priešo. klojime keturi kareiviai mirė. Kai gavome kurioje nebuvo elektros lempučių. Laidai
keliavo palei geležinkelį. Atrodė kaip val Patruliai susitikdavo tik rusus raudonar žinią, kad atvažiavo Raudonasis Kryžius buvo, bet sugedę. Susėdome ant grindų, kol
— Pasiimk patsai, kiek tau reikia.
sesutės surado apie 8 lovas. Kitiems buvo
Šinkorius, padavęs alaus, nelabai nori katos — labai suvargę, nesiskutę. skarma miečius, bet dabar mes su jais buvome mūsų paimti, visi nudžiugome.
Ūkininkai nuvežė mus į stotį apie 50 li čiužiniai padėti ant grindų, kol po kokios
žiūrėti į svetimą piniginę, bet raginamas lais apsirengę, basi arba suplyšusiais, kiau draugai, vieni kitus pamatę, iš tolo sveiki
savaitės buvo gautos lovos. Mūsų palata
atidarydavo. Piniginė tučšia — nė vieno rais batais. Mūsų įgulos duodavo jiems pa nomės. Oras buvo gražus, šiltas. Maudytis gonių. Stotyje priėmė dvi Raudonojo Kry
valgyti. o jie. žemai nusilenkdami, dėkoda būtų malonu, bet visa bėda — tos kauko žiaus sesutės. Naktį atvažiavome į Švenčio buvo viena didžiausių visoje ligoninėje. Jo
skatiko joje nėra!
je sutalpinta 40 lovų. Iš mūsų 18. į šią pa
Rytojaus dieną sudiev meiliems Zara vo. Kartais kuris nors gaudavo iš kareivio lės. kurių dar daug atritina vanduo iš eže nėlius ir turėjome persikelti į mažąjį trau
latą atvykusių, tik 9 išgijome. kiti 9 mirė.
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kita.
Jie
sakydavo:
sams ir prekybininkams, gražioms jų se
Kadangi nebuvo elektros, tai nebuvo ga
— Jei Bogu. aš iš raudonarmiečių nieko nenori nė vaikščioti ežero pakrantėmis. Bet ti. Traukinyje jokių vaistų, tik juodos ka
sėms ir ežerams. Ne vienam kareiviui se
buvo mėgėjų pavaikščioti kaukolių takais. vos. kas norėjo, gavo saldžios. Bet kas gėrė lima skaityti. Paprašiau sesutę, kad būtų
sės turėjo palikti ilgą atminimą, o karei panašaus nesu gavęs.
sutvarkyta elektra. Sesutė buvo pagyvenu
Kai rusams nebesisekė karas su lenkais, Mūsų kuopos kareivis Venckus vieną pava saldžią, tiem buvo blogiau.
viai sesėms širdies skausmą... Pulkas išsi
Utenos stotyje laukėme, kada mus pasi si ir atrodė gana rūsti — retai kada tematiesė visu ilgiu tiesiame plente į Uteną. Pa jie pradėjo trauktis ir iš mūsų teritorijos. karę, vaikščiodamas paežeryje, pastebėjo
tydavai šypseną jos veide ir kalbėjo sun
keliui į Daugailius šalia kelio buvo dobilų Mes turėjom užimti jų vietas. Švenčionė kaukolėje auksinį dantį. Jis kaukolę su ims ligoninė. Palydovės sesutės laksto šen
kia
lietuviška tarme. Į mano nusiskundimą
ir
ten.
bet
be
pasekmių.
Ligoninė
pilna,
ir
daužė
ir
dantį
atsinešė
j
stovyklą.
Gandas
kūgeliai. Kol pulkas pravažiavo pro dobilų liai ir Švenčionys su apylinkėmis dar vis
atsakė, kad ne jos dalykas elektra, aš turįs
lauką, beveik visi dobilai dingo. Kiekvie atrodė gana lietuviškas kraštas, ir susikal taip greitai plito, ir po nakties jau visas mums vietos nėra. Paėmė tik keturius, ku
prašyti ligoninės vedėją dr. Didžiulį.
nas arklininkas griebė kiek galėdamas sa bėti galėjai lietuviškai, nors jie savaip išta batalionas žinojo. Rytojaus dieną, dar ne rie buvo arti mirties, o likusiems nebuvo
Dr. Didžiulis atsakė, kad visame Panevė
ria kai kuriuos garsus. Pavyzdžiui, čia išta buvo gerai praaušę, o jau pilnas paežerys žinoma, kur teks vykti. Kėdainių ligoninė
vo arkliams pavaišinti.
žyje tėra du elektros mechanikai, labai
Kai Daugailiuos sustojome, arkliai nega ria ce. Bet lietuviškumą galėjai matyti iš aukso ieškotojų traukė iš vandens paža je buvo vietos, bet sesutės nenorėjo mūsų
sunku juos prisiprašyti. ir ligoninė neturi
vo valdiškos šieno normos ir kaip tik dėl darželių, šulinių su svirtimis, klėčių su liavusias kaukoles. Neteko girdėti, kad kas ten vežti, nes. esą, per tolima kelionė.
pinigo apmokėti sąskaitai. Ligoninei reika
Mums
laukimas
sudarė
antrą
ligą,
o
ir
se

tų dobilų. Dobilai buvo valdžios dvaro, ve prieklėčiais, ir mergaitės, jei paprašysi daugiau būtų radęs.
1920 m. vasarą šiaurės rytų Lietuvos sutės buvo nepatenkintos. Taip Utenos sto lingos lovos. patalinės. vaistai. Dėl elektros
dėjas su dviem liudininkais raiti pasivijo gerti, atneš ne vandens, bet pieno. Bet jau
dar turime, sako, palaukti.
pulką Daugailiuose, ir pulko vadas turėjo apie Kubilninkus rūtų darželis labai retas. apylinkėse smarkiai siautėjo dezinterija, tyje išlaukėm ilgiau kaip keturias valan
Kai patyriau, kad sesutė ūkiškais daly
išmokėti iš pulko kasos grynais. Arklinin Klėčių dar buvo kiek tankiau, kaip šulinių. ypač tose vietose, kur pirmiau yra buvę das. Apie 4 valandą po pietų gavome žinią,
kais nesirūpina, tai aš jos nieko ir nebepra
kai buvo įspėti, kad tokių išdaigų daugiau Gerti tai geriau neprašyti šeimininko, gerti lenkai. Visos ligoninės buvo perpildytos tos kad Panevėžys pažadėjo mus priimti, bet
rūšies ligoniais. Vaistų nebuvo galima gau nėra, kas mus vežtų. Sekantis traukinys iš šydavau. Jei ko reikėdavo, tiesiai kreipdaiš upelio.
nedarytų.
vaus į dr. Didžiulį. Bet jį sunku būdavo su
Kubilninkuose ilsėjomės, bet neteko gir ti. Valstybė dar nebuvo turtinga nei vais Utenos į Panevėžį eis tik ryto 7 valandą,
Žygiuojant iš Zarasų į Uteną, užėjo la
tikti. Jis visai neturėjo reikalų su antro
vadinasi,
dar
turėsime
laukti
15
valandų.
tais.
nei
daktarais.
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įsisiūbavo,
dėti.
kad
kas
būtų
susitikęs
mokantį
lietu

bai karštos dienos, ypač antroji diena. Prie
aukšto skyrium ir atvykdavo tik tada. kai
Sesutės
nedavė
ramybės
stoties
viršinin

kad
persimetė
į
kariuomenę.
Beveik
nebu

plento gyventojų šuliniai neužteko vandens viškai kalbėti gyventoją. Buvo šeimų, ku
be jo negalėdavo išsiversti. Norėdamas JI
vien tik kareiviams gerti, o arkliams gir rios dar laikė save lietuviais, bet lietuviš vo tos savaitės, kad vienas ar du kareiviai kui. Jos reikalavo garvežio, kuris mūsų va
susitikti, prašydavau slaugę, kad praneštų
gonus
galėtų
nuvežti
į
Panevėžį.
Viršininiš
kuopos
neišvyktų
į
ligoninę.
kai
nemokėjo.
Iš
Kubilninkų
patraukėme
dyti tai nė neklausk. Todėl visas pulkas su
kada jis yra.
bangų
į
krantą
išplautos
kaukolės.
Iš
toKartą susirgau ir aš viduriais. Dėl visa
stojo pakeliui prie mažo ežeriuko arklių Naručio ežero link. Kareiviai Naručio eže
(Bus daugiau)
girdyti. Paskui ilsėjomės Utenoje, o iš ten ru džiaugėsi ir didžiavosi. Prie kranto bu ko nuėjau į ambulatoriją. Gydytojas davė liau žiūrint, atrodė lyg balti) akmenų juos-
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EUROPOS LIETUVIS

SKRAIDANTIEJI DRAMBLIAI
Lygiai taip, kaip vis didėjantis automo
bilių skaičius grasina sustabdyt eismą did
miesčiuose, orinio susisiekimo plėtra pra
deda rimtai trukdyt eismą dangaus skliau
te.
Orinis susisiekimas taip išsiplėtė, kad,
sakysime, New Yorko aerodromas jau se
niai nebegali visų norinčių nusileisti lėk
tuvų priimti. Lėktuvai kartais iki dviejų
valandų turi virš aerodromo sukti ratus,
kol ateina jų eilė nusileisti. Tačiau orinis
susisiekimas vis dar plečiasi. Keleivių
skaičius kiekvienu penkmečiu padvigubė
ja, vadinas, iš tos orinės sausakimšos rei
kia ieškoti išeities. Steigti daugiau aero
dromų — menka išeitis, nes kuo toliau jie
nuo miestų centrų, tuo ilgiau tęsiasi pati
kelionė, kurią orinis susisiekimas kaip tik
ir turėtų sutrumpinti. Todėl aviacijos ži
novai temato tik vieną ateities galimybę—
mažinti lėktuvų skaičių, bet didinti pačius
lėktuvus.
Atrodo, kad bent 10 metų laikotarpyje
keleiviniai lėktuvai iš tikrųjų bus didžiu
liai, o vasario pradžioje pirmuosius bando
muosius skridimus atlikęs amerikiečių
sprausminis lėktuvas Boeing 747 tėra pir
masis busimųjų „skraidančiųjų dramblių“,
kaip juos jau dabar pradedama vadinti.
Boeingo „dramblys“ yra 70 metrų ilgio, at
seit, pats lėktuvas yra beveik dvigubai il
gesnis, negu broliai Wrightai pirmuoju
lėktuvu iš viso nuskrido. Vien tiktai kelei
vių kabina yra 56 m ilgio ir 6 m pločio.
Lėktuvas gali paimti 490 keleivių, nors,
įrengus dvi klases ir miegamąsias kabinas,
keleivių skaičius sumažėja iki 370.
Dideli keleivių patalpos matmenys jau
visiškai pašalina tą jauseną, kad skrenda
ma tarsi vamzdyje. Pati kabina yra 2,54 m
aukščio. Lėktuve, be to, yra ir „antras
aukštas“ —aukštutinė kabina, būsią įreng
ti baras, pirmosios pagalbos kambarys ir
kt. Be to, naujajame „dramblyje“ kiekvie
nas keleivis turi bent 10 nuošimčių dau
giau vietos, kaip kituose keleiviniuose lėk
tuvuose.
10 km aukštyje šitas naujasis Boeing
747 lėktuvas galės skristi 1010 km per va
landą greičiu. Kitaip sakant, tai yra grei
čiausias keleivinis lėktuvas pasaulyje, nors
jis ir nepasiekia garso greičio. Greičiau už
garsą skris britų-prancūzų baigiamasis
statyti „Concorde“ keleivinis lėktuvas. Panašius lėktuvus stato taip pat sovietai ir
amerikiečiai. Tačiau tokie lėktuvai kelia ir
tam tikrus gana sudėtingus galvosūkius.

SIRHANAS — HEROJUS

Irake gyvenantieji Palestinos pabėgėliai
dabar už sen. Roberto Kennedžio nužudy
mą nuteistąjį Sirhaną Bišarą Sirhaną pa
skubėjo padaryti herojum.
Sostinės Beiruto gatvėse platinami atsi
šaukimai ir klijuojami plakatai, kuriuose
tvirtinama, kad tas vyrukas esąs partiza
nas, o ne žudikas. Jis esąs kareivis piktos
sukilėlių armijos prieš sionizmą ir imperia
lizmą.
Tie atsišaukimai ir plakatai esą dar ver
čiami į anglų ir prancūzų kalbas ir būsią
platinami Europoje ir Amerikoje.

Pirmiausia, greičiau už garsą skrendantie
ji lėktuvai yra labai triukšmingi, jų triukš
mo sukeltasis virpėjimas net gali išdaužyti
langų stiklus. Vadinasi, gyventojai apie ae
rodromus. kuriuose leisis tie už garsą grei
tesni lėktuvai, turės nemaža rūpesčių, ku
riuos šiaip ar taip reikės išspręsti. Antra
vertus, greitesni už garsą lėktuvai papras
tai reikalingi daug ilgesnių pakilimo ir nu
sileidimo takų, negu dabar civiliniuose ae
rodromuose kad yra įrengta. Taigi jie te
galės naudoti specialiai parengtus aerodro
mus, kas jau apribos jų naudingumą.
Naujasis Boeingo „dramblys“ gali pakil
ti nuo 1400 m ilgio tako, o tokius takus
šiais laikais jau turi kone visi didesni ae
rodromai. Aviacijos žinovų nuomone, tai
vienas didžiausių naujojo lėktuvo priva
lumų, kuris jį įgalina sėkmingai varžytis
su greitesniais už garsą lėktuvais ir pel
ningai skraidinti keleivius.
Nežiūrint didžiulių naujojo Boeingo mat
menų, jį valdyti yra lengviau, kaip kitus
lėktuvus. Prieš pakildamas, lakūnas teturi
paspausti du mygtukus, ir lėktuvo kompiu
teris perima visą valdymą. Kompiuteris
jau yra „pašertas" pakilimo ir nusileidimo
takų ypatybėmis, skridimo nuotoliais, o pa
ties skrydžio metu kompiuteris registruoja
visus duomenis, nuo kurių gali pasikeisti
skrydžio kryptis, pvz„ vėjo kryptį ir stip
rumą ir pan. Iš tiesų lakūnas tereikalingas tam, kad bėdos atveju, jei elektroni
niai įrenginiai sušlubuotų, galėtų perimti
lėktuvo valdymą.
„Dramblio“ kaina, aišku, nežema — 20
milijonų dolerių, ir nežiūrint to, kad Boe
ingo bendrovė savo naujajam milžinui jau
turi 167 užsakymus iš viso pasaulio orinio
susisiekimo bendrovių, konstrukcijos ir
statybos išlaidos taip pat yra didžiulės.
Lėktuvo konstrukciją ruošiant, skaičiavo
ir braižė 2700 inžinierių. Net 16.000 firmų
visame pasaulyje gamina ir tiekia to lėk
tuvo detales ir dalis. Lėktuvo montavimui
Boeingo bendrovė Everetto mieste (Seatt
le valstijoje) Amerikoje pastatė didžiausią

pasaulyje pastatą, 4,5 milijonų kubinių
metrų talpos, kurio statyba kainavo 200
milijonų dolerių. Pagaliau vien tiktai ban
domieji skridimai Boeingui kainuoja 28
milijonus dolerių, žinoma, Boeingo bend
rovė tokių milžiniškų sumų nebūtų išlei
dusi, jeigu nesitikėtų iš savojo „dramblio“
padaryti taip pat milžinišką pelną.
Pirmieji Boeing 747 „drambliai“ kelei
vius per Atlantą skraidinti pradės jau šių
metų pabaigoje. Didieji Amerikos ir Euro
pos aerodromai — New Yorke, Londone,
Paryžiuje, Frankfurte — techniškai tuos
lėktuvus aptarnauti yra visiškai pajėgūs,
bet aerodromų administracija jau dabar
serga slogučiu. Jei dėl klimatinių ar kitų
aplinkybių viename aerodrome nusileis du
ar trys „drambliai" kelių minučių bėgyje,
aerodromo keleivių patalpos, pasų kontro
lė. muitinė, transporto priemonės į miestą
ir kt. vienu metu bus apkrauti tūkstančiu
keleivių, kam, po keliasdešimt keleivių
vienu metu priimti pasiruošę aerodromai,
nėra pajėgūs.
„Dramblių belaukdami, aerodromų ad
ministratoriai jau dabar gvildena dramb
lišką problemą.
(zam)

3

Skaitytaju totaliai
NUOŠIRDUS PASIREIŠKIMAS
Be reikalo Evaristas Lukšaitis Laisvoje
Tribūnoje (E. L. Nr. 17) baiminasi, kad
bus galandami pykčio kardai prieš straips
nio rašytoją. Iš tikrųjų jo rašinys yra nuo
širdus pasireiškimas jaunosios lietuvių
kartos, kuri nebepasitenkina senųjų iš da
lies jau atgyventomis tradicijomis ir bando
ieškoti naujų kelių. Toks ieškojimas yra
sveikintinas.
Gali E. Lukšaičio jaunuoliškas, tiesus
stilius kai kam nepatikti, bet jo keliamo
sios mintys yra vertos dėmesio. Kai dar ta
me pačiame E. L. numeryje pasiskaitai
straipsnelį apie gyvąjį Bradfordo jaunimą,
ima nejučiomis pirštis beveik neįtikėtina
išvada: neskubėkime priaugančiosios mūsų
kartos nurašyti į lietuviškosios veiklos
nuostolius! Tos kartos atstovai, išgyvenę
karštligišką suanglėjimo krizę ir nebeturė
dami vyresniųjų neišvengiamo menkaver
tiškumo pajautimo (inferiority complex),
dar gali vienur kitur blykstelėti tikrai ver
tingais lietuviškais deimančiukais.
.1. Lūža

DŪDELĖS UŽLIŪLIUOTAS
GALVOJIMAS
BEN GURIONO POLITIKA

82 m. amžiaus senukas Dovydas Ben Gurionas, buvęs Izraelio ministeris pirminin
kas, skelbia kitokią politiką negu jo kraš
to vyriausybė.
Vyriausybė laiko karo metu užimtąsias
arabų žemes ir nelabai nori kalbėti, kai
reikalaujama grąžinti jas arabams.
O Ben Gurionas siūlo grąžinti visas, tik
pasilikti Jeruzalės miestą, kurio pusė iki
1967 m. karo priklausė Jordanui. Dabar jis
galvoja:
„Arabai ir žydai turėtų eiti ir kartu gy
venti toje pačioje žemėje, kaip ir anais lai
kais, kai visi mes buvome Abraomo vai
kai“.

Gerbiamas Redaktoriau,
nors esu nejaunas, bet domiuosi ir jau
nimo skyriumi ir kiekvieną kartą perskai
tau. Perskaičiau ir S. M. pasirašytą straips
nelį apie J. Lennoną.
Kadangi ano rašinio autorius palietė ir
užkabino mus, suaugusius, ir tokį šiais lai
kais svarbų reikalą, tai jaučiu net pareigą
pasisakyti.
Mes, suaugusieji, ne tiek turime juoktis
iš J. Lennono, kiek, gal būt, verkti ir liūdė
ti. Visi šių laikų protestuotojai yra dau
giausia komunistiniai gaivalai ir apmulkin
ti žmonės. Jie yra mūsų ir visų kitų tautų
priešo komunizmo dūdelės užhipnotizuoti
ir nori mus užmigdyti, jaunimą ir senimą,
kad vėliau būtų galima lengviau visus su
kišti į tą didelį raudoną maišą, užrišti jame

ir stropiai saugoti, jog niekas daugiau iš jo
nebeišlįstų. O tuomet jums, visiems jau
nuoliams, nupešios barzdas ir nuskus gal
vas, o sijonėlių tai nebus iš ko trumpinti,
gal net tuos pačius nuvalkstys, ir neduos
sėdėti ir protestuoti lovoje po savaitę, bet
užkirs bizūnu per nugarą ir ragins pasku
bėti.
Toliau rašinio autorius sako, kad pasau
lis pasidarė biaurus, vyksta karai, tai jau
nimas ieško išeities ir dažniausiai ją randa
smurte, keldami tėvų nepasitenkinimą sa
vo „juokingais“ drabužiais, augindamiesi
ilgus plaukus, vartodami narkotikus. Jis
klausia, ką dėl to reikia kaltinti.
Aš irgi noriu atsakyti klausimu: ar jau
nimo pareiga šį pasaulį daryti dar bjaures
nį, ar gražesnį ir malonesnį visiems gyven
ti?
Autorius dar rašo, kad suaugusieji, prieš
reikšdami priekaištus J. Lennonui ar iš vi
so jaunajai kartai, turėtų pirma pagalvoti,
ką jie yra padarę taikos reikalu.
Brangus jaunime, jei norite laisvės ir jos
turite gal net perdaug, tai pirmoje vietoje
turite kovoti už laisvę ne tiktai savo, bet ir
kito jaunimo ir tautų, nors ir kažin kokie
autoritetai tą taikos dūdelę pūstų. Kai vi
sos tautos ir žmonija bus laisvos nuo viso
kios diktatūros ir kolonializmo, tai tuomet
nereikės karų nei tiek ginklų, galės būti
taika ir ramybė. Be to, dar noriu paklausti,
ar daug šio ir kitų kraštų jaunimas padarė
laisvės reikalui? Ar kėlė protestą, kai buvo
visų didžiųjų smaugiama laisvė Katangoj?
Dabar, šio krašto valdžiai sutariant su Ru
sija, smaugiama ir žudoma Biafra. Apie
Lietuvą, Čekoslovakiją ir kitus jau nė ne
bekalbama, arba ne tik apie pietų Vietna
mą, bet ir šiaurės.
Noriu užbaigti Maironio žodžiais, lietu
viškas brangus jaunime: „Paimki arklą,
knygą, lyrą ir eiki Lietuvos keliu“. O tas
Lietuvos kelias yra laisvės kova pirmoje
vietoje.

Š. A.

Kavasakio nuodėmė

Ičiro Kavasakis net 37 metus išdirbo Japonijos užsienių reikalų ministerijoj, pastaruosius eilę metų ambasadorium keliuose kraštuose. Bet ministerija ėmė dabar ir
išmetė jį iš darbo.
Kavasakis, pasirodo, turėjo gerų intenci
jų pasitarnauti savo kraštui, bet jas visiš
kai kitaip suprato jo viršininkai. Jis apie
savo kraštą parašė knygą, skirtą kitų kraš
tų skaitytojams susipažinti su Japonija,
bet jam išėjo nemaža neigiamų bruožų.
Kraštas vargu atgausiąs vadovaujamą
vaidmenį Azijoje. Japonijos partijos be
veik nieko teigiama nedavusios. O japonas
—ir mažiukas, ir klišas, ir dar visokiomis
neigiamomis ypatybėmis pačios gamtos ap
dovanotas. Tokius dalykus jis rašo savo
knygoje.
Vadinas, savo kraštą reikia kitataučiams
gražiai pristatyti, o Kavasakis ėmė ir, kaip
mes pasakytume, apibiaurojo arba apšmei
žė...
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JEIGU SAVIEJI LAUKIA
siuntinių, visada iškyla klausimas, per ką užsakyti, kas
greit ir gerai pasitarnaus.
Tokiu patarnavimu dar verčiasi nemaža bendrovių ir
privačių asmenų. O mes čia norime pasakyti, kad jau ke
linti metai SIUNTINIŲ SKYRIŲ turi ir Lietuvių Namų
Akc. Bendrovė, kuri plačiau lietuviams žinoma tuo, kad
leidžia „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas,
' išlaiko sodybą-vasarvietę ir yra įsikūrusi savuose namuo
se. Tas Siuntinių Skyrius nedaro jokių didelių pelnų, nes
jo uždavinys pirmoje eilėje yra patarnauti tautiečiams. O
kai nedaro pelnų, tai neturi iš ko garsintis laikraščiuose
ir tuo būdu pasiekt visus, kuriems rūpi siuntinių reikalas.
Šia proga kaip tik norime pasiūlyti savo patarnavimą
ir atkreipti dėmesį, kuria tvarka tas Siuntinių Skyrius
pasitarnauja. O jis stengias iki smulkmenų įvykdyti visus
siuntinį užsakančiojo pageidavimus. Jis turi tiesioginį
ryšį su fabrikais ir urmininkais. Taigi kai siuntėjas nori
medžiagų, jam pagal pageidavimą pasiunčiama pavyzdžių
pasirinkti. Ką jis pasirenka, tas iš fabriko užsakoma ir
siunčiama. Kai reikia kitokių daiktų, Siuntinių Skyrius,
gavęs smulkius pageidavimus ir nurodymus, nuperka kas
reikalinga iš urmininkų ir siunčia.
Tokį patarnavimą galima būtų vadinti šeimyniniu ar
asmeniniu ar dar kitaip, bet pavadinimai, tur būt, nė
nesvarbu. Svarbiausia, kad tuo būdu tvarkantis nesusi
daro sąlygos jokiems nesusipratimams: viskas būna nau
ja, viskas aišku, viskas iki smulkmenų taip, kaip užsaky
tojas nori ir nurodo.
Dėl to jeigu jums reikia savo artimiesiems sudaryti
siuntinį arba toks reikalas kiltų jūsų bičiuliams ar kai
mynams, prašom rašyti:

DARBAS BE ATLYGINIMO
Balandžio 12 diena Sovietijoj buvo pa
skelbta „komunistiniu subotniku“. Prakti
nė to dalyko reikšmė tokia, kad visi buvo
raginami eiti dirbti ne tik negaunant pus
antro karto didesnio atlyginimo (įvedus 5
darbo dienų savaitę, ten šeštą dieną dir
bantiesiems irgi mokama pusantro atlygi
nimo), bet visai be atlyginimo. Didysis ir
vienintelis darbdavys tenai moka tokius
dalykus iš darbininkų ištraukti. Pradėjo
dar Lenino laikais, prieš 50 metų. Tais lai
kais, kai buvo visuotinė suirutė, tokios ne
mokamos talkos buvo gal vienintelė išeitis
dalykus šiaip taip aptvarkyti. Bet „darbi
ninkų“ valdžiai raginti darbininkus padir
bėti 'be atlyginimo patiko ir ilgiau. Ilgą lai
ką iš visų darbininkų buvo imama maž
daug vieno mėnesio atlyginimo dydžio „sa
vanoriška paskola“ kasmet...
Balandžio 12 diena tapo panaudota, kaip
neatlyginama darbo diena, ta dingstim,
kad pirmą kartą tokia „talka“ buvusi su
organizuota Maskvoj, prieš 50 metų... To
dėl dabar ir Vilniuj 174 tūkstančiai darbi
ninkų „panoro“ padirbėti be atlyginimo.
Tas pats vaizdas buvo ir visoj Lietuvoj.
Darbdavys (valdžia) nė neslepia, kad tuo
būdu „sutaupė“ daug milijonų rublių. Su
taupė, nes nesiteikė užmokėti darbinin
kams už darbą.
(E)

Išmintingasis Hansas
Šio šimtmečio pradžioje vienos Berlyno
gatvelės kieme, kur gyveno Vilhelmas fon
Ostenas, galėjai pamatyti keistą vaizdą.
Prieš didelę mokyklinę lentą, prirašytą rai
džių ir skaičių, stovėjo Orlovo veislės ris
tūnas. Šalia stovintis senukas kažką aiški
no arkliui.
Kaimynai patyliukais šaipydavosi iš keis
tuolio. Tačiau senukas arklį vadindavo Iš
mintinguoju Hansu ir buvo tvirtai įsitiki
nęs, kad jį galima išmokyti suprasti žodžių
reikšmę. Todėl jis taip atkakliai stengėsi
„įkalti“ arkliui žodžių prasmę.
Dresūra pavyko. Po kurio laiko Ostenas,
pasikinkęs Hansą, išvažiuodavo į miestą.
Numetęs vadžias, jis valdydavo arklį tiktai
komandomis: „Pasuk dešinėn!“, „Sustok!“,
„Važiuok iki sekančios gatvės!“, „Pasuk
kairėn!“. Komandos buvo tiksliai vykdo
mos.
Tačiau Ostenas norėjo pasiekti daugiau.
Jis išmokė arklį pažinti skaitmenis. Rody
damas Hansui skaitmenį, sykiu pasakyda
vo jo pavadinimą ir versdavo arklį belsti
koja atitinkamą skaičių kartų. Žvilgtelėjęs
į lentoje parašytą skaitmenį „7“, Hansas
septynis kartus stukeldavo koja į grindinį.
Vėliau arklį imta mokyt aritmetikos veiks
mų...
Išmintingojo Hanso mokslai truko 14 me

...„KAI TIK VYŠNIOS PABALS“...

Pavasariui auštant, kiekvienam malonu
pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos.
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.
šiuo metu turime šias plokšteles:
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas, liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.
Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos,
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki
59/6.
VĖLIAUSIAI GAUTOS PLOKŠTELĖS:
Virgilijus Noreika — Pirmoj daly — Liau
dies dainos, antroje: Bacho Avė Maria, Bi
zet Agnus Dei, Balsio Lopšinė ir kit. V. No
reika yra žymus lyrinis tenoras.
Palangos Juzė — Vysk. M. Valančiaus
apysakaitė.
Lietuviškos vestuvės — Senovinės Ku
piškėnų vestuvės.
Naujas romanas:
LITHUANIAN HOUSE LTD.
Alės Rūtos — Vieniši pasauliai, Liet.
Knyg.
klubo leidinys, 265 psl. Kaina 33 šil.
SIUNTINIŲ SKYRIUS
Užsakoma: DAINORA, 14, Priory Rd.
Kew, Surrey. Ten pat dovanoms gaunama
1 Ladbroke Gardens, London, W.ll, Gt. Britain
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim koma spauda.

TURTINGI VISADA DAROSI

TURTINGESNI
Ir čia yra planas, kaip prisijungti
prie jų:
1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.
2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%.
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co.,
421 Hackney Rd., London, E.2,
England.
Tel. 01 739 8734
Sudarome testamentus, administruojame
nuosavybę ir sutvarkome palikimo
reikalus.

NAUJAS TRANSPORTAS,
ŠVIEŽIOS PREKĖS
Trejos devynerias — pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —
2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd.,
London, E.2.

tų, kol galiausiai Ostenas nutarė jį parodyt
plačiajai visuomenei.
Greitai Išmintingasis Hansas tapo įžy
mybe. Kiekvienas lankytojas galėjo ko
nors paklausti Hanso, ir arklys atsakymą
išbelsdavo koja. Hansas sugebėjo atimti
trupmenas. Iš pradžių jis išbelsdavo skai
tiklio, paskui — vardiklio atsakymą. Pasi
rodė, kad Hansas supranta angliškai bei
prancūziškai!
Pseudomokslinis triukšmas, kurį sukėlė
laikraščiai, privertė susirūpinti Berlyno
psichologinio instituto mokslininkus. Buvo
sudaryta komisija Hanso „gabumams“ pa
tikrinti. Komisijos nariai buvo zoologai,
psichologai, gydytojai ir žinomi dresiruoto
jai. Visi jie stebėjo ir tyrinėjo Išmintingąjį
Hansą. Netrukus italas dailininkas, stebė
jęs Osteną, įžiūrėjo vos pastebimus galvos
judesius, kuriuos sukeldavo įtemptas eksperimentatoriaus mąstymas. Pasirodė, kad
žmogus, pasakęs klausimą, nejučiomis, vos
kokį milimetrą, nuleidžia galvą. Tai yra
signalas arkliui pradėti belsti. Žmogus
mintimis taip pat skaičiuoja ir, kai arklys
išmuša reikiamą skaičių, nejučiomis vos
vos kilsteli galvą. To pakanka nepaprastai
jautriam gyvuliui, ir jis nustoja beldęs.
Kai Hansui užrišo akis, jis nebegalėjo at
sakyti nė į vieną klausimą.

Nors Ostenas ir smarkiai nusivylė, tačiau
jo pamokos gerai pasitarnavo mūsų laikų
mokslui. Dabar mokslininkai, tyrinėdami
įvairių beždžionių, šunų ir delfinų intelek
to savybes, stengiasi taip sutvarkyti ekspe
rimentą. kad nebūtų jokios sufleravimo ga
limybės. Gyvūnai yra taip pastabūs, kad
mažiausias, nors ir nevalingas, stebėtojo
judesys gali tapti signalu gyvūnui ir padėti
jam spręsti uždavinį. Dabar eksperimentai
atliekami taip, kad žmogus juose visai ne
dalyvautų. Tokių bandymų rezultatus re
gistruoja automatinės kino kameros ir tiks
li aparatūra.
(M. ir G.)

— New Yorke muziejus nupirko pirmąją
JAV konstitucijos laidą už 155.000 dolerių.
— Ciklono metu Rytų Pakistane žuvo
apie 1.000 žmonių (apie 100.000 sužeista ir
apie tiek pat neteko pastogės).
— Japonija 1968 metus baigė su dideliu
perteklium prekybos su užsieniais balansą
— 674 mil. svarų (1967 m. baigti su 222
mil. svarų nuostolių).
— Nuo pilietinio karo metų išsislapstęs
32 metus namie, savo žmonos ir žento prie
žiūroje, ispanas Cortes nutarė pagaliau
prisistatyti policijai (jis gavęs dokumentus
ir buvęs paleistas, nes Franco paskelbė am
nestiją kovojusiems respublikonų pusėje).
— Irakas dar pakorė 4 asmenis, nuteis
tus už šnipinėjimą.
— Kenija ištrėmė sovietų diplomatą ir
laikraščio korespondentą.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronika
LONDONAS
VLIKO PIRM. DR. K. J. VALIŪNAS
LONDONE
Grįždamas iš Europos žemyno į New
Yorką, porai dienų Londone buvo sustojęs
Vliko pirmininkas dr. Kęstutis Juozas Va
liūnas.
Čia jis buvo susitikęs su britų aukštais
žmonėmis, Lietuvos charge d'affairs V. Balicku ir DBLS ir LNB vadovybės atstovais.
Su DBLS ir LNB valdybos nariais aiš
kintasi tų organizacijų, taip pat Tautos
Fondo atstovybės ir kiti aktualieji reika
lai.
Birželio mėn. pabaigoje dr. K. J. Valiū
nas vėl atvažiuos į Britaniją. Tikimasi, kad
tą kitą progą jis panaudos susitikti su lie
tuvių visuomene Londone ir kuriame nors
Anglijos vidurio mieste, greičiausia Nottinghame. Susitikimo su visuomene dienos
dar ne visiškai aiškios, jos bus paskelbtos
vėliau, bet Nottinghame, tur būt. pirm. dr.
K. J. Valiūnas galės apsilankyti liepos 5 ar
6 d.
Jo pranešimo Nottinghame pasiklausyti,
be abejo, galės suvažiuoti ir kitų artimes
nių miestų ir miestelių lietuviai.

V. SIDZIKAUSKO VIZITAS LONDONE
V. Sidzikauskas, LLK pirmininkas, atvy
kęs į Londoną gegužės 3 d., tą pat dieną pa
darė pranešimą viešame susirinkime Lie
tuvių Namuose. Apie tai mūsų skaitytojai
buvo painformuoti praeitą savaitę.
Gegužės 5 dieną, pirmadienį, jis tarėsi
Lietuvos Pasiuntinybės rūmuose su Lietu
vos Charge d‘Affairs V. Balicku ir Baltijos
valstybių diplomatais.
Gegužės 6 ir 7 d.d. V. Sidzikauskas su ki
tais PET delegatais lankėsi Britanijos už
sienių reikalų ministerijoje ir susitiko su
Britų parlamento atstovais, su kuriais tu
rėjo labai draugišką pasikalbėjimą. Užsie
nių reik, ministerijoje buvo paliestas lie
tuviškų transliacijų per BBC reikalingu
mo klausimas. Didelį Baltijos tautų aspira
cijų supratimą parodė Sir Alec Home, kon
servatorių partijos užsienio politikos vado
vas.
Gegužės 6 d. vakare V. Sidzikauskas da
lyvavo PET Londono delegatūros posėdyje,
kur padarė pranešimą apie PET Centro
veiklą. Posėdyje pasikeista nuomonėmis
dėl tolimesnės veiklos.
Gegužės 7 d. popiet V. Sidzikauskas su
ponia išvyko į Vokietiją.

IŠVYKA į SODYBĄ PER SEKMINES
Šįmet irgi Parapijos komitetas rengia iš
vyką į Lietuvių Sodybą per Sekmines. Iš
važiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8.30 v.
ryto. Pakeliui bus sustota prie Lietuvių
Namų (1 Ladbroke Gardens. W. 11) 9 vai.
Iš abiejų vietų išvažiuojama punktualiai.
Užsirašyti ir apsimokėti už autobu
są pas S. Kasparą, Ig. Dailidę ar kleboni
joje, pas Z. Jurą ar Lietuvių Namų raštinė
je. Kaina 16 šilingų.
Kuo anksčiau bus užsirašoma, tuo pa
lengvės autobusų užsakymas.

GEGUŽĖS PAMALDOS
Kiekvieną vakarą Lietuvių bažnyčioje
būna šv. Mišios ir gegužinės pamaldos.
Pradžia 8 vai. vakaro.

A. PRANSKŪNAS ATOSTOGOSE
Jau antrą ir šiuo tarpu paskutinę savo
atostogų savaitę leidžia DBLS ir LNB sek
retorius A. Pranskūnas.

PADAUGĖJO JŪREIVIŲ
Prie Londone atostogas leidžiančių lietu
vių jūreivių prisidėjo dar iš jūros grįžęs
Algis Vaičekauskas. Jis irgi apsigyveno L.
Namuose.

MANCHESTERIS

DBLS Derby Sk. pirm. J. Levinskas, pra
eitais metais ilgesnį laiką išgulėjęs ligoni
nėje, šiuo metu yra vėl ligoninėje su skau
dančia koja.
Linkime kuo greičiau pasveikti.

j KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

SKAUTU IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ

NOTT1NQHAMAS

Birželio 7 d., šeštadienį, skautų Živilės ir
Maironio draugovės švenčia savo 7 metų
sukaktį.
MOTINOS DIENA
Programoje: iškilminga sueiga ir vienetų
pasirodymai. Po to bus šokiai.
Gegužės 31 d., 6.30 vai. vakaro, Ukrai
Sueiga įvyks Manchesterio Lietuvių Klu niečių klubo salėje, 30 Bentinck Rd., ren
bo salėje. Pradžia 6 vai. p.p.
giamas Motinoms pagerbti minėjimas.
Seses, brolius ir visą lietuviškąją visuo
Programa bus įvairi ir įdomi. Bus loteri
menę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
ja. gros gera muzika, veiks baras su kietais
Manchesterio Živilės ir Maironio
ir minkštais gėrimais.
draugovių draugininkai
Kviečiami visi Nottinghamo ir tolimes
nių apylinkių lietuviai praleisti vakarą
jaukioje mūsų šeimoje.

BRADFORDAS
DR. VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS
BRADFORDE
Labai neseniai suėjo 110 metų, kai Pa
ežeriuose gimė didelis anų laikų veikėjas
dr. Vincas Kudirka.
Šiam įvykiui atžymėti gegužės 17 d., 7
vai., Vyties klubo salėje rengiamas to di
džiojo lietuvio minėjimas.
Programoje — Vik. Ignaičio paskaita:
Kudirkos gyvenimas ir darbai.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da
lyvauti.

Moterų Draugijos Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ STOVYKLA

Berniukų vasaros stovykla prie židinio
šiemet bus nuo liepos 19 iki 26 dienos. Mo
kestis, skaitant gausias iškylas ir pilną iš
laikymą, yra tik 3 svarai. Jeigu iš tos pa
čios šeimos bus daugiau stovyklautojų, tai
kiekvienam kainuos tik po 2 svaru.
Pramatoma svečių ir iš Vokietijos.
Norinčius prašome užrašyti pas Židinio
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba
direktorių ne vėliau gegužės 28 d. Greičiau
— geriau. Užsirašiusiems bus pasiųstos
PAGERBIAMOS MOTINOS
Gegužės 4 d. Bradfordo Atžalynas Vyties smulkesnės žinios.
klubo salėje pagerbė lietuves motinas. Ta
proga susirinko jie patys, pasikvietė ma
mytes, o ir didelį būrį svečių, kurių prisi
rinko pilnutėlė klubo salė.
Susirinkimą atidarė Vyties klubo pirmi
J. PILIPAVIČIUS GRĮŽO
ninkas St. Grybas ir pakvietė rochdališkę
Ką tik sugrįžo iš ligoninės J. Pilipavičius
E. Navickienę paskaitos skaityti. Prelegen
tė savo paskaitoje palietė lietuvę motiną ir sveiksta namuose.
D. S.
su jos šiandieniniais rūpesčiais ir lūkes
čiais. Mažyliai mamytes papuošė gėlėmis, o
MOTERŲ ORGANIZACIJA
prelegentei už gražius žodžius teko jų visa
Gegužės 24 d. Leigh rengiamas karnivagraži puokštė.
Antroje programos dalyje išėjo pasiro las, kuris užsitęs iki vėlumos.
Dėl to moterų valdyba praneša, kad nu
dyti ir vietinis Atžalynas. Pirmiausia A.
Silnickas gražia ir taisyklinga lietuvių tar matytasis susirinkimas atidedamas į gegu
me padeklamavo eilėraštį. Reikia pažymė žės 31 d., šeštadienį, 7 vai. v. Bus Railway
ti, kad Silnickas gyvena Leedse su savo Hotel, East Bond St.. Leigh.
Apylinkės lietuvės moterys kviečiamos
tėvais, gerai mokosi, namuose kalba tik
lietuviškai ir retkarčiais parašo į skautiš gausiai dalyvauti.
Valdyba
kąjį Budėkime.
Toliau mažasis Atžalynas pašoko Sukti
EKSKURSIJA Į MANČESTERĮ
nį, mergaitės dainavo, o berniukai šoko
Birželio 14-15 d. d. DBLS Leigh skyrius
Baltos burės, toliau vienos mergaitės pašo
ko savo ratelį, ir programą baigė visi ma ruošia ekskursiją į Manchesterį — j išvež
tųjų minėjimą.
žieji Audėjėle ir Kalveliu.
Užsirašyti prašome pas kultūros ir trans
Antroje programos dalyje pasirodė jau
bebaigiąs bręsti bradfordiškis Atžalynas. porto vadovą J. Blažį ar kurį kitą skyriaus
Pirmiausia jie padainavo Pražydo jazmi valdybos narį ar seniūną.
Skyriaus Valdyba
nai, Visą dieną be mamytės ir Pas močiutę
augau. Jų dainelės buvo, kad ir jaunatviš
MIRĖ S. STRIMAITIS
kos. bet nedrąsios. Norėtųsi, kad jie drą
siau dainuotų ir dainos žodžių nereikėtų
Po neilgos ligos, gegužės 1 d. Earlestown
ieškoti popierėliuose. Bradfordiškiai į sa mirė senosios išeivijos lietuvis Simonas
vo jaunimą deda daug gražių vilčių ir jį vi Strimaitis, 93 m. amžiaus.
sokeriopai remia. D. Rusinas akordeonu
S. Strimaitis gim. 1876 m. Kazimieravo
pagrojo Kuprevičiaus Lopšinę, ir visą pro dvare, Prienų valse. Į Angliją atvyko apie
gramą baigė mergaičių ir bendrais tauti 1903 m. 1918 m. buvo pašauktas į anglų ka
niais šokiais. Pašoko Kepurinę, Rugučius, riuomenę. Paskui dirbo anglių kasyklose
Žiogelius, Lenciūgėlį ir Kubilą.
iki 75 m. amžiaus. Paskutiniuosius 30 metų
Kartu reikia pasidžiaugti, kad Bradfor gyveno pas Degutienę ir pas Ūsus.
do Atžalynas kiekvieną kartą išeina vis su
Laidotuvės buvo gegužės 7 d. Į amžino
kažkuo nauja, o dainų melodijoms palydė poilsio vietą S. Šrimaitį palydėjo didelis
ti šį kartą atsirado net dvi gitaros.
būrys senųjų ir naujųjų lietuvių ir Leigh
Po programos atžalyniečiai savo mamy skyriaus atstovai.
tes ir svečius vaišino sumuštiniais ir kavu
A.a. Simonai, ilsėkis ramybėje, tebūna
te.
J. Vaidutis
lengva Tau šio krašto žemelė.

LEIQH

Mielas Redaktoriau,

išgyvenau jau daug metų šioje anglų že
mėje, šen stuindžiaus, ten stumdžiaus, ži
noma, vis tarp lietuvių. O besistumdydamas tiek metų, rodos, tą mūsiškį gyvenimą
galėčiau laikyti savu. Žinau, kaip mes ju
dėjome pirmaisiais metais, kai čia atsikraustėme, bent manau, kad žinau, iki ko
esame prisigyvenę dabar. Ne, saugok, Die
ve, nesakau, kad būtume nusigyvenę. Jeigu
kalbėti apie turtą ar kišenę, tai esame net
prasigyvenę. Tik pažiūrėkime, kiek turime
visuose miestuose namų savininkų, kurie
kalba lietuviškai. Daugumas tų namų ne
bėra apsunkinti paskolomis. Pažiūrėkime,
kiek automobilių turi lietuviai. O tai ir
reiškia prasigyvenimą, ne nusigyvenimą.
Taip, turime ir nusigyvenimo reiškinių, bet
apie juos, greičiausia, reikia nekalbėti. Pa
vyzdžiui, ar nėra nusigyvenę tie tėvai, ku
rie savo vaikų neišmokė lietuviškai kalbė
ti? Juk buvo ne vienas atsitikimas, kad Si
bire tėvai savo vaikus išmokė lietuviškai!
Bet esame kai kuriais atvejais ir prisigy
venę. Pavyzdžiui, neseniai aš buvau papra
šytas atvažiuoti į vieną nedidelį miestą lie
tuviams paskaitos atlaikyti. Esu žmogus,
kuris savo gyvenime dar niekada nėra
skaitęs paskaitos. Svarbiausia, kad niekada
nesitikėjau, jog gali ateiti toks laikas, kai
ir aš būsiu pakviestas skaityti paskaitos. O
jei toks laikas jau atėjo, tai, vadinas, esa
me iki to prisigyvenę. Bet, jeigu turėčiau
bent šiek tiek daugiau drąsos, tai gal ir pa
skalyčiau ir pajėgčiau susilyginti su kai
kuriais kitais, bent prastais, paskaitinin
kais.
Vadinas, dar ir tas gyvenimas, kurį, ro
dos, gerai pažįstu, ima ir pateikia netikė
tumų.
*
Arba, žiūrėkite, pastarosiomis savaitė
mis sprendžiu tokį psichologinį klausimą,
bet, deja, nepajėgiu išspręsti.
Tą klausimą man iškėlė L. Venckaus va
dovaujamieji anglikonai — iš Anglijos iš
važiavusieji lietuviai, Čikagoje turintieji
savo klubą. Laikraščiai rašo, kad tie angli
konai nutarė rudenį suruošti Čikagoje li
teratūros vakarą, į kurį kviečia rašytojus
iš Anglijos. Kviesti daug kur daug kas ga
li, bet jie pasiryžę ir keliones apmokėti.
Kaip mes bešnekėtume, o įvykis vis tiek
nepaprastas.

LIET. SODYBA
SEKMINĖMS ARTĖJANT

Mūsų tradicinis Sekminių sąskrydis jau
čia pat. Be jokios abejonės, tai yra vienin
telis įvykis, kuris sutraukia visą D. Brita
nijos lietuvių šeimą į savąją lietuvišką že
mę — Sodybą. Suvažiuosime ir šiais me
tais.
Nežiūrint visų dedamų pastangų, ir šiais
metais dalis atvykusių turės nakvoti pala
pinėse. Jų užsakytos dvi: po vieną vyrams
ir moterims. Pasirūpinta šiek tiek daugiau
čiužinių, bet visiems jų gali neužtekti. To
dėl vykstantieji iš vakaro, kurie neturi už
sisakę kambarių, pasiima nuosavą pasiklojinią ir antklodę, nes Sodyba neturi gali
mybės palapinių šiais dalykais aprūpinti.
Kiekvienais metais Sekminių išlaidoms
Dalyvis
(orkestras, palapinės, darbininkai ir kt.)
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
padengti būdavo ruošiama loterija. Patyrimas rodo, kad ją tinkamai pravesti ker
DERBY — gegužės 18 d., 11 vai., Bridge LEICESTER IS
mošiaus įkarštyje yra gana sunkus daly
Gate.
kas. Šiais metais numatyta loterijos nebe
NOTTINGHAM — gegužės 18 d., 11.15 vai.,
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
daryti, o Sekminių išlaidoms padengti par
Židinyje.
Sekmadienį, gegužės 18, 17 Beckingham
davinėti prie įėjimo specialius Sekminių
BRADFORD — gegužės 18 d., 12.30 vai.
Rd., 3 vai. p.p.. šaukiamas DBLS Leicesteženkliukus, kuriuos prisisegs prie krūtinės.
rio Skyriaus Visuotinis metinis susirinki
Atvykusieji iš vakaro už ženkliukus moka
mas. Visus prašome būtinai dalyvauti.

JAUNIMUI

DAUGUMAS BUSIME TEN ŠEŠTADIENĮ

SERGA J. LEVINSKAS

NAUJOS IR SENOS

Nedaug jau savaičių beliko iki Sekminių
Kai pagarsinome plokštelę Beach Boys
subuvimo Sodyboje, ir atrodo, kad didžiu
ma jaunimo ten bus jau šeštadienį. O jeigu L. P. 20/20, tai paaiškėjo, kad viskas dabar
kas galvojate važiuoti tik sekmadienį, sku jau išpirkta. Vadinas, mūsų reklama padė
jo... Beach Boys labai dėkingi jums, kad išbiai keiskite savo planą.
pirkote.
Daugumas senesnių plokštelių buvo iš
GRUPIŲ VARŽYBOS
Girdėjome, kad Sekminių dieną Sodybo pirktos. Kai kurios jų vėl paleistos į apy
je gal bus suruoštos varžybos, kuri jauni vartą. Dėl to norime sustoti ties vakarykš
čiais garsiaisiais. Pavyzdžiui, mus sudomi
mo grupė yra geriausia.
O suvažiuoja į Sodybą Londono. Mančes no J.R. Walker plokštelė ..Road Runner".
terio ir Bradfordo grupės.
KAS ATSITIKO?
Mūsų pasiūlymas: visos grupės turėtų iki
to laiko gerai ruoštis!
Girdime pasakojant, kad Jaunimo Sky
rius pastarosiomis savaitėmis, sako, išėjęs
RAŠINIO KONKURSAS
j lankas.
Rašinio konkursui dėl šiandieninio jau
Kokio nors aiškesnio atsakymo dėl to ne
nimo jau pasiekė mus pirmieji darbai.
turime. Gali būti, kad vasaros oras daro
Rašykite visi savo pažiūras į šiandieninį
įtakos.
jaunimą ir siųskite: Jaunimo Skyrius. 2
Ladbroke Gardens, London. W. 11. Pirmoji
SIŲSKITE MUMS
premija — 3 svarai, antroji — 2 sv. ir tre
čioji — 1 sv.
Jeigu turite savo kokių svarstymų ir
Konkursą, tur būt, baigsime netrukus po pastabų, atsiųskite mums.
Sekminių.
Mielai pasinaudosime.

Skyriaus Valdyba

po 4 šilingus, o tie, kurie atvyksta sekma
dienio rytą, tik po 2/6. Vaikai iki 12 metų

O įkas gi mane čia stebina?
Pirmiausia — stebina tasai čikagiškių
pasiryžimas. Bet dar daugiau stebina, kad
čikagiškiai ryžosi tokiam daug išlaidų pa
reikalausiančiam parengimui, o pačioje
Anglijoje niekas panašaus dalyko, tur būt,
nėra net susapnavęs, nors čia nuotoliai nuo
vieno iki kito miesto vis tiek yra mažesni,
negu iki Čikagos iš šios mūsų brangiosios
salos.
Kaip išsiaiškinti tą skirtumą tarp mūsiš
kių ii- anų Čikagos anglikonų?

*♦

Niekada mes čia nesame buvę šioje sa
loje garsūs literatūros vakarais. Niekada
neturėjome nė didesnio būrelio rašytojų.
Bet literatūros vakarų tradiciją vis dėlto
esame turėję atitinkamais metais.
Kai apie anuos metus pagalvoju, tai pri
simenu, kad tokių vakarų esame turėję
Mančesteryje. Bradforde, Londone.
Jeigu tokių vakarų šiandien nebėra, tai
aš ir nesistebiu. Jeigu nėra klausytojų,
kaip gali būti organizuojami vakarai? Tuš
čioms sienoms skaitoma ne kur nors salėje,
bet namie. Vadinas, atėjo jau toks laikas,
kai mes esame prisigyvenę.
Bet kodėl gi čikagiškiai užsidėjo sau tokį
didelį rūpestį parsikviesti lietuvių rašytojų
net iš mūsų Anglijos, kur jų iš viso tėra
nedidelis būrelis?
Kitaip nemoku sau to reiškinio išsiaiš
kinti, kaip tik psichologiniais palinkimais.
Matyt, kol tie dabar jau Čikagoje įsikūrusieji lietuviai dar tebegyveno Anglijoje, tai
jiems buvo reikalingi, be kita ko, ir litera
tūros vakarai. Jie tuos vakarus organizuo
davo ir lankydavo. Išvažiavę į Čikagą ir
ten prasigyvenę, jie, matyt, dar su tam tik
ra ilgesio doze prisimena anuos laikus ir
nori pakartoti ir dar būtinai su tais pačiais
prieš juos išeinančiais savo darbų skaityti
rašytojais, kurie anuomet skaitė.
Mes, kurie čia likome, matyt, nebeturi
me tokio jausmo, tai ir vakarų neberuošiame. Bet nors gera žinoti, kad taip yra. Ge
ra, kad įvykiai praveria akis, padeda išsi
aiškinti aplinką, kurioje stumdaisi ištisus
dešimtmečius, vis galvodamas, kad viskas
čia tau žinoma, pažįstama, suprantama ir
sava.

Tavo Jonas

padaužos mūsų vardu iškrečia kokį nema
lonų pokštą, dėl kurio vėliau tenka aiškin
tis. Todėl ir pageidaujama Sekminių daly
vius aprūpinti specialiais ženkliukais, kad
prireikus būtų galima lengvai suvokti, kas
yra mūsų sąskrydžio dalyvis ir kas ne.
Kokia bus Sekminių programa, paskelbs
L. Namų ir DBLS Valdyba. Sodyba iš savo
pusės deda visas pastangas, kad visi atvy
kusieji jaustųsi kaip namie ir būtų paten
kinti. Ta proga iš anksto atsiprašoma už
galimus mažus nepatogumus, kurie kartais
pasitaiko esant dideliam žmonių susibūri
mui.
Tad iki pasimatymo per Sekmines.

J. Lūža

VOKIETIJA
KAUKIŲ BALIUS HAMBURGE
Jį suruošė valdyba. Viskam vadovavo
pirm. J. Valaitis.

NAUJAS PRELATAS
Kun. dr. Stasys Žilys, menininkas, rašy
tojas. gabus teologas, Rytų Bažnyčios Kon
gregacijos tarnautojas, pakeltas į monsin
jorus. Naujasis prelatas yra žemaitis, stu
dijavęs Telšiuose, Eichstaette, Romoje,
Montrealyje, dirbęs sielovadoje Kanadoje,
Italijoje, eina dabar šv. Kazimiero Kolegi
joje dvasios tėvo pareigas.
(„Aušros Vartai“)

ženkliukų gali nepirkti. Jokių kitų rink
liavų, pašalpų ar loterijų Sodyba šiais me
tais nedarys.
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Yra ir kita priežastis pardavinėti specia
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
lius Sekminių ženkliukus — tai vietos ad
PLANAI DIDĖJA
ministracijos organų pageidavimas. Būna Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
Sujudimas Derbyje tikrai vyksta. Net atsitikimų, kad vietiniai ar iš toliau atvykę siųsti šiuo adresu:
neaišku, kodėl, bet šiemet mūsų kolonijoje
Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr.
ypač gyvas ūpas veikti ir dirbti. Jau anks
40/26.
čiau esu minėjęs eilę čia numatomų paren sušlubuos. Kas numatyta, viskas bus atlik
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto
gimų. Tačiau dar teko patirti, kad dar ir ta. nes jau iš anksto pasiruošta. Be to. pir perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
daugiau prisideda visokių dalykų. Netoli mininkas iki Sekminių iš ligoninės žada Koeln, Konto Nr. 186994.
moje ateityje mūsų kolonijos tautiečiai ža sugrįžti.
da suruošti išvykas į L. Sodybą, NottinghaVasarą, skautų stovyklos metu, derbiš EUROPOS LIETUVIS —
mą, Mančesterį ir t.t. Jau ir tai rodytų, kiai šiemet taip pat gausiai atostogaus. Tą
LITHUANIAN WEEKLY
kad mes nemiegame. Mes — derbiškiai!
savaitę Sodyboje žada atostogauti daugiau
Sekminės jau čia pat. DBLS Derbio sky kaip tuzinas derbiškių. Taigi drąsiai gali
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riaus paskutiniai pasiruošimai išvykai į ma sakyti, kad tuomet pralenksime ten bet the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Sodybą jau atlikti. Važiuojame su gera kurią kitą lietuvišką koloniją.
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.
nuotaika ir linksmi. Vargšas avinas — vi
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
DBLS Derbio skyriaus Šalpos Komiteto
sai nusiminęs, nes jo dienos suskaitytos, rūpesčiu, pastaruoju laiku vėl buvo gra ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
vaikšto galvą nuleidęs ir laukia paskutinės žiai aptvarkyti ir gėlėmis papuošti lietuvių
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
valandos. Atvažiuodami atsivežame ne kapai. Labai gaila, kad anksčiau nekilo savo nuožiūra.
vien tik aviną — bulvių maišas taip pat sumanymas įsigyti savo lietuvišką kampe
Prenumeratos kaina: metams 50 SU.; do
bus. kas labai tiks su avinu. O kad neuž- lį kapinėse. Tai būtų buvę praktiškiau ir lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
springtume, tai. manau, Sodybos baras tuo lengviau kapus prižiūrėti ir papuošti. Ta joje — DM 22.
pasirūpins.
čiau dabar skyriaus rūpesčiu toks kampe
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Nors skyriaus pirmininkas ir vėl ligoni lis jau yra, ir jis bus tik lietuvių.
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
nėje. tačiau veikimas šį kartą nė kiek ne
J. Levinskas
cija nesiima atsakomybės.
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